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Sunuş
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), 1952 yılında
Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler arasında imzalanan teknik
yardım anlaşması çerçevesinde kurulmuştur. 64. Kuruluş Yılını idrak ettiğimiz TODAİE, yalnızca ülkemizin değil, Türkiye’nin yakın coğrafyasını
oluşturan Ortadoğu, Balkan ve Kafkas coğrafyasının en güçlü ve saygın
kamu yönetimi enstitüsü vasfını kazanmıştır.
TODAİE yalnızca teorik bilginin verildiği bir akademik kurum değil,
aynı zamanda bürokrasinin deneyim paylaşım merkezi olma hüviyetine
sahiptir.
TODAİE, kamu yönetimine yönelik olarak eğitim, araştırma ve yayın
faaliyetleri ile ülkemizde ve dünyada son derece saygın bir yere sahiptir. Enstitü’nün yüksek lisans programları, Avrupa Kamu Yönetimi Akreditasyon Birliği (EAPAA) tarafından akredite edilen Türkiye’deki tek
yüksek lisans programlarıdır. Benzer biçimde Enstitü’nün altı akademik
dergisinden biri olan Amme İdaresi Dergisi, SSCI tarafından endekslenen
kamu yönetimi ve siyaset bilimi alanında Türkiye’deki ilk ve tek dergidir.
Enstitünün araştırma faaliyetleri kamu yönetimine yön vericidir. TODAİE,
günümüzde ülkemiz ve yakın coğrafyasının Modern Enderûn’u olma vasfını kazanmıştır. Bu doğrultuda, 2015 yılı başında, Azerbaycan’da Devlet
İdarecilik Akademisi ile birlikte Azerbaycan Kamu Bürokrasisine yönelik
olarak Kafkasya Kamu Yönetimi Araştırma ve Eğitim Merkezi hayata geçirilmiştir. Enstitümüz, geçtiğimiz iki yıl içerisinde, Göç Yönetimi ve Afet
Yönetimi yüksek lisans programları yanında İngilizce olarak International Public Administration Master Programme (APEP) ve Political Science
and Public Administration PhD. Programı’nı açmıştır. 2016 yılı itibariyle
bu programlarda 12 dost ve kardeş ülkeden 40’a yakın kamu görevlisi
yüksek lisans ve doktora yapmaktadır.
TODAİE adına; sizler, ülkemiz ve dost-kardeş ülkelerin üst düzey yönetici adayları olan sizleri Enstitü’müzde görmekle iftihar edeceğiz.
Prof. Dr. Onur Ender ASLAN
Genel Müdür
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TODAİE Hakkında
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), 8 Mayıs 1952 tarihinde Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasında varolan teknik yardım anlaşmasına ek bir protokol ile kurulmuş, 1958 yılında 7163 sayılı
Kuruluş Kanunu ile ilmi, mali ve idari özerklik ve tüzel kişilik kazanmış bir yükseköğretim kurumudur.
Enstitü’nün genel amacı, kamu yönetiminin çağdaş düşüncelere ve yaklaşımlara uygun olarak gelişmesine yönelik çalışmalarda bulunarak, yönetim konusunda eleman yetiştirmek, kamu yönetimi alanında
öğretim elemanlarının yetiştirilmesine yardımcı olmak ve kamu görevlilerinin yönetim alanında gelişmelerini ve uzmanlaşmalarını sağlamaktır. TODAİE bu amacını üç ana etkinlik alanında ve Türkiye, Orta Doğu,
Kafkasya ve Balkan coğrafyasına yönelik olarak gerçekleştirmektedir.
Bunlar:
• Öğretim - Yetiştirme,
• Araştırma - Yardım,
• Derleme - Yayım etkinlikleridir.
Enstitü bünyesinde kendi alanlarında eğitim, araştırma, yayın ve dokümantasyon hizmetleri vermek
üzere çalışan yedi merkez bulunmaktadır. Bunlar:
• İnsan Hakları ve Vatandaşlık Çalışmaları Merkezi,
• Yerel Yönetimler Merkezi,
• Sürekli Eğitim Merkezi,
• e-Devlet Merkezi,
• Dış İlişkiler Merkezi,
• Kafkasya Kamu Yönetimi Araştırma ve Eğitim Merkezi (Bakü-Azerbaycan),
• Lefke Kamu Yönetimi Araştırma ve Eğitim Merkezi (Lefke-KKTC)’dir.
TODAİE;
• Kafkasya Üniversiteler Birliği (KÜNİB) üyesidir.
• Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) gözlemci üyesidir.
• Uluslararası Yönetim Bilimleri Enstitüsü’nün (International Institute of Administrative Sciences IIAS) Türkiye Ulusal Sorumlusudur.
• Uluslararası Yönetim Okulları ve Enstitüleri Birliği’nin (International Association of Schools and
Institutes of Administration – IASIA) üyesidir.
• Kamu Yönetimi Avrupa Grubu (EGPA) üyesidir.
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Öğretim-Yetiştirme Şube Müdürlüğü
Yetmiş yıla yaklaşan tarihi ile kamu yönetimi lisansüstü eğitiminde
akla gelen ilk kuruluş hiç kuşkusuz TODAİE’dir. Yalnızca kamu görevlilerine açık olan yüksek lisans programlarının uluslararası alanda tanınırlığı
ve bilinirliliği de son derece yüksektir. Alanında deneyimli, kamu kurum
ve kuruluşlarının örgütlenmesi ve işleyişiyle ilgili bilgi sahibi farklı uzmanlık alanlarındaki öğretim üyelerinin katkısıyla öğrencilerimizin kamuda
karşılaştıkları güncel sorunlara hem teorik ve hem de pratik düzeyde
yanıt vermelerini sağlayacak ders programları hazırlanmaktadır. Yüksek
lisans programlarımıza çeşitli bakanlıklarda görev yapan üst düzeydeki
yöneticilerin de katkı vermesi öğrencilerimizin TODAİE’den beklenti ve
taleplerini tam anlamıyla karşılamamıza yardımcı olmaktadır. Zengin ve
doyurucu bir içerikle, yalnızca Türkçe yüksek lisans programlarımızda,
bir dönemde kırk farklı öğretim üyesi ile yetmiş farklı dersi sunmamız,
TODAİE’nin hem Türkiye, hem de uluslararası alandaki iddiasını açıkça
ortaya koymaktadır.
Yüksek lisans programlarımızın yalnızca kamu görevlilerine yönelik
niteliği, derslerin odağının kaybolmamasını sağladığı gibi öğrencilerin
somut bilgi ve deneyimlerini aktarmasıyla daha da zenginleşmektedir.
Dersler dışındaki sosyal ortamlarda da öğrencilerimizin kendi kurumlarında edindikleri bilgi ve uygulamaları birbirleriyle paylaşması, TODAİE
lisansüstü programlarının bir başka eşsiz özelliğidir. TODAİE’de Türkçe ve
İngilizce lisansüstü programlarına farklı ülkelerden kayıt yaptıran kamu
görevlisi sayısı her yıl giderek artmaktadır. TODAİE’de derslerde ve sosyal
yaşamda oluşan bu çok kültürlü ortam öğrencilerimizin farklı ülkelerin
kamu yönetimi bilgisi ve deneyimi ile tanışmalarını sağlamaktadır.
Meslek yaşamını çok daha donanımlı, birikimli ve deneyimli sürdürmek amacıyla ufkunu açmak ve yeni bakış açıları edinmek isteyen geleceğin idarecilerini lisansüstü programlarımıza katılmaya davet ediyoruz.
Prof. Dr. A. Argun AKDOĞAN
Öğretim-Yetiştirme Şube Müdürü
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Öğretim-Yetiştirme Şube Müdürlüğü
Öğretim-Yetiştirme Şube Müdürlüğü, düzenlediği eğitim programlarıyla kamu yönetimine
üst düzey yönetici yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Enstitü eğitim ve öğretim faaliyetlerinin temelini oluşturan “yüksek lisans” ve “doktora” programları, birim tarafından planlanmakta ve
Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nün desteği ile uygulanmaktadır.
TODAİE’de halen eğitim dili Türkçe olan sekiz yüksek lisans ve bir doktora programı sürdürülmektedir. Yüksek lisans programları; Kamu Yönetimi (gündüz), Yerel Yönetimler (gündüz),
Güvenlik Yönetimi (akşam), Adalet Yönetimi (akşam), Eğitim Yönetimi (akşam), Kamu Yönetimi (akşam), Afet Yönetimi (akşam) ve Göç Yönetimi’dir (akşam). Doktora programı ise Siyaset
Bilimi ve Kamu Yönetimi Programıdır.
2016 yılına kadar lisansüstü programlarımızdan 122’si yabancı olmak üzere 5.121 kamu
görevlisi mezun olmuştur.
TODAİE, işbirliği protokolü imzalamış olduğu ülkelerden kamu çalışanlarının katıldığı, eğitim dili İngilizce olan, Uluslararası Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı (International Public Administration Master Program-APEP) ve Ph.D. Political Science and Public Administration
doktora programı düzenlemektedir. 1994 yılından bu yana düzenlenen APEP programından
şimdiye kadar farklı ülkelerden 60 kamu çalışanı mezun olmuştur.
TODAİE Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programları, Avrupa Kamu Yönetimi Akreditasyon
Birliği (EAPAA) tarafından 1 Eylül 2009 tarihinde akredite edilmiştir.
Enstitü, eğitim etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen uluslararası kısa süreli eğitim programlarında, çeşitli ülkelerden TODAİE’ye gelen üst ve orta düzey yöneticilere, Türk kamu
yönetimine ilişkin bilgiler verilmektedir. Bu bağlamda, her yıl en başarılı yönetici adayı öğrencilerimizin Azerbeycan’da, Lüksemburg’da ve Çin’de kısa süreli yönetim seminerlerine katılmaları sağlanmaktadır.
Enstitü kadrosunda 11 Prof. Dr., 8 Doç. Dr., 4 Yrd. Doç. Dr., 2 öğretim görevlisi, 3 okutman ve
10 asistan olmak üzere toplam 38 akademik personel bulunmaktadır.
Enstitüde, 57 ders profesörler, 34 ders doçentler, 9 ders yardımcı doçentler 8 ders doktora
unvanlı ve 4 ders de alanında uzman kişiler tarafından yürütülmektedir. Enstitüde, 3 kredilik
99 yüksek lisans dersi, kredisiz 22 seminer ve 22 dönem projesi dersi; Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi doktora programında ise 14 doktora dersi sunulmaktadır.
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2016 – 2017 AKADEMİK YILI
LİSANSÜSTÜ PROGRAM KONTENJANLARI
PROGRAM ADI
Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Gündüz)
Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Programı (Gündüz)
Güvenlik Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Akşam)
Adalet Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Akşam)
Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Akşam)
Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Akşam)
Afet Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Akşam)
Göç Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Akşam)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Programı
Political Science and Public Administration Ph.D. Programme*
Internationel Public Administration Master Programme-APEP*

TEZLİ
30
5
5
5
5
13
5
5
5

TEZSİZ
90
15
15
15
15
37
15
15
15

TOPLAM
120
20
20
20
20
50
20
20
10
10
20

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar başvurabilir.

Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli Yüksek Lisans programı, iki dönem ders, iki dönem tez hazırlığı olmak üzere, dört dönemde tamamlanır. Öğrenci, dönemler arasında dengeli olmak üzere, gündüz programlarında en az toplam 30 kredi karşılığı 10 ders, akşam programlarında en az toplam 27 kredi karşılığı 9 ders almak zorundadır. Gündüz ve
akşam programlarındaki öğrenciler Bahar Döneminde kredisiz bir seminer dersini almalıdırlar.

Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Tezsiz Yüksek Lisans programı, üç dönemde tamamlanır. Tezsiz programda öğrenci, dönemler arasında
dengeli olmak üzere gündüz programlarında en az toplam 36 kredi karşılığı 12 ders, akşam programlarında
en az toplam 33 kredi karşılığı 11 ders almak zorundadırlar Gündüz ve akşam programlarındaki öğrenciler
kredisiz bir dönem projesi dersini iki dönemde (Bahar ve Yaz Dönemi) alabilirler.
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Kimler hangi programlara başvurabilir?
•
•
•

•

•

•
•
•

Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı-Gündüz: Tüm kamu görevlilerine yöneliktir.
Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Programı-Gündüz: Valilik, belediyeler, Kalkınma Ajansları vb. tüm yerel
yönetim birimlerinde çalışan kamu görevlilerine yöneliktir.
Adalet Yönetimi Yüksek Lisans Programı-Akşam: Adalet Bakanlığı personeli hakim, savcılar ile kamu
kuruluşlarında çalışan hukuk müşaviri, avukatlar, adalet uzman ve uzman yardımcılarına, icra müdür
ve icra müdür yardımcılarına yöneliktir.
Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Programı-Akşam: Milli Eğitim Bakanlığı yöneticileri, okul ve kurum yöneticileri ile öğretmen ve müfettişler, kamu kurumu ve kuruluşlarında çalışan eğitim uzmanlarına yöneliktir.
Güvenlik Yönetimi Yüksek Lisans Programı-Akşam: Dışişleri Bakanlığı meslek memurları, Başbakanlık,
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü, TİKA personelinin yanı sıra, mülki idare amirleri, Emniyet, Jandarma ve diğer güvenlik
personeli ile infaz ve koruma memurları ve zabıtalara yöneliktir.
Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı-Akşam: Ankara ili sınırları içerisinde çalışan tüm kamu görevlilerine yöneliktir.
Afet Yönetimi Yüksek Lisans Programı-Akşam: Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarının afet ve acil
durum konularıyla ilgili birimlerinde çalışanlara yöneliktir.
Göç Yönetimi Yüksek Lisans Programı-Akşam: Kamu kurum ve kuruluşlarında “göç” konusuyla ilgili
birimlerde çalışanlara yöneliktir.
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Başvuru koşulları
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

En az dört yıllık lisans öğrenimi veren bir yüksek öğretim kurumunu bitirmiş olmak,
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıyor olmak. (Yüksek lisans programlarına çalıştığınız kurum itibariyle başvurup başvuramayacağınızı belirlemek için Başbakanlık web sayfasında yer alan kurum ve
kuruluşları kontrol ediniz.)
Dört yıllık lisans öğrenimi diplomasını aldıktan sonra en az dört yıl kamu kurum ve kuruluşlarında veya
kamu kurum ve kuruluşları niteliğindeki meslek kuruluşlarında (askerlik dâhil) fiili olarak çalışmış olmak, (Süre hesabında programın öğretime başladığı tarih esas alınır. 2016-2017 Akademik Takvimine
göre 19 Eylül’de dersler başlayacağı için 19 Eylül 2012 tarihinden önce lisans (4 yıllık) diplomasının alınmış olması ve aynı zamanda kamu hizmetine başlamış olmak gerekir. Eğer lise mezunu olarak kamuda
çalışmaya başlamış ve kamuda çalışıyorken lisans mezunu olmuş iseniz lisans mezuniyet tarihinizden
sonraki hizmet sürenizin 4 yıl olması gerekir. Kamuda çalışmaya başlayalı 8 yıl olsa dahi eğer lisans
mezuniyetinden sonraki hizmetiniz 2 yıl ise başvuru koşullarını sağlamamış olursunuz.)
Programa katıldığı tarihte 45 yaşını geçmemiş olmak, (19 Eylül 1971’den sonra doğanlar başvuru yapabilir.)
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) eşit ağırlıklı puan türünde en az 45
puan almış olmak. ALES puanının geçerlik süresi 3 yıldır. (2016 Mayıs ALES puanı da kabul edilir.)
Giriş sınavlarında başarılı olmak,
Gündüz programlarına devam edebilmek için eğitim süresince kurumlarından izinli olduğunu belgelemek. (Gündüz programlarında öğretim süresinin birinci akademik yılında ücretli izinli sayılacak adaylar,
izinlerini kurumlarından kendileri alacaklardır. Akşam programları için bu belge aranmamaktadır).
Akşam programlarına başvuru için, başvuru sırasında Ankara il sınırları içinde çalışıyor olmak.
Tezli programlara başvurup giriş sınavını kazanamayanlar, tezsiz programlara başvurabilirler. Tezli ya
da tezsiz başvuru dönemlerinde aynı anda birden fazla programa başvuru yapılamaz. Son başvuru
tarihinden sonra program değişikliği yapılamaz.
Başka bir üniversitede kamu yönetimi, yerel yönetimler ve siyaset bilimi alanında yüksek lisans ve doktora programına kayıtlı olanlar ya da mezun olanlar Kamu Yönetimi (Gündüz) ve Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Programlarına başvuru yapamazlar. Adaylar, aşağıdaki beyanı çıktı alıp imzalayarak Başvuru Takvimi’nde belirtilen tarihe kadar getirecekleri belgelerle birlikte teslim etmelidirler.
Bu broşür ve TODAİE web sayfasında “Genel” başlığı altında “Yönetmelik ve Yönergeler” bölümünde
yer alan “TODAİE Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği” dikkatlice okunmalıdır.
Başvuru koşullarını sağlamıyorsanız, başvurunuz onaylanmayacaktır.

BEYAN
Gündüz programları için, kamu yönetimi, yerel yönetimler ve siyaset bilimi alanlarında halihazırda herhangi bir lisansüstü eğitim programına kayıtlı ya da bu alanlar kapsamında bir lisansüstü programdan mezun
olmadığımı beyan ederim.
Bu beyanıma aykırılık tespit edilmesi halinde TODAİE Giriş Sınavını kazanmamın kazanılmış hak olarak
korunmayacağını, aradan geçen süreye bakılmaksızın sınav sonucuna bağlı tüm haklarımı kaybedeceğimi
kabul ve taahhüt ederim.
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2016 – 2017 YÜKSEK LİSANS
PROGRAMI BAŞVURUSU
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TEZSİZ BAŞVURU

2016

TEZLİ BAŞVURU

Aday Kaydı
Tezli Programlar : 9-22 Mayıs 2016
Tezsiz Programlar : 13-26 Haziran 2016

2016-2017 BAŞVURU TAKVİMİ
YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
9 Mayıs, Tezli program başvuru ilk günü
22 Mayıs, Tezli program başvuru son günü
30 Mayıs, Tezli program sözlü sınavına çağrı
3 Haziran, Belge teslim son günü
6-7 Haziran Tezli program sözlü sınavı; 10 Haziran, Sınav sonuç ilanı
13 Haziran, Tezsiz program başvuru ilk günü
26 Haziran, Tezsiz program başvuru son günü

4 Temmuz, Tezsiz program sözlü sınavına çağrı; 8 Temmuz, Belge teslim son günü
11-15 Temmuz, Tezsiz program sözlü sınavı
20 Temmuz, Sınav sonuç ilanı
29 Temmuz, tüm programlar için kayıt son günü
5 Ağustos, Tezsiz program yedeklerin ilanı
19 Ağustos, Tezsiz program yedeklerin kayıt son günü

8 Eylül, Güz Dönemi ders seçimi
19 Eylül, Güz Dönemi ilk günü
TODAİE, takvimde değişiklik yapma hakkını sunar.

Başvuru Formunu Nasıl Doldururum?
(Web üzerinden başvuru yaparken Mozilla Firefox ya da Google Chrome kullanılması önerilir.)

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

TODAİE ana sayfasında işaretli bağlantıya tıklayınız.
Ondalıklı not girişlerinde virgül yerine nokta kullanmaya dikkat ediniz.
“Bir işyerinde çalışıyor musunuz?” sorusuna evet diyerek diğer sorulara geçiniz.
Formu doldurduktan sonra “Önkayıt Başvurumu Kaydet” tuşuna basınız.
Size aday no ve şifre verilecektir. Bu şifre ile daha sonra başvuru formuna tekrar erişerek düzeltmeler
yapabilirsiniz. Örneğin Mayıs 2016 ALES puanınızı öğrendiğinizde giriş yapıp düzeltme yapabilirsiniz.
Cep telefonu numaranızı başında sıfır olmadan ve arada boşluk bırakmadan yazınız.
Tezli programlara başvurup giriş sınavını kazanamayanlar, tezsiz programlara başvurabilirler. Tezli ya
da tezsiz başvuru dönemlerinde aynı anda birden fazla programa başvuru yapılamaz. Son başvuru
tarihinden sonra program değişikliği yapılamaz.
Zorunlu alanlar işaretlidir (#) boş geçmeyiniz.
Daha önceki yıllarda yapılan başvurular geçersizdir.
Sınava girecek adayların beyanı esas kabul edilmektedir. Adayların Aday Başvuru Formuna yazdıkları
bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Aday Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde, aradan geçen süreye bakılmaksızın aday sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybeder.
Aday formuna aşağıda gösterildiği şekilde ulaşabilirsiniz.
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•

Başvuru Formu açılacaktır. Her haneyi özellikle zorunlu işareti bulunan alanları doldurunuz.

•

Fotoğraf alanında 500KB boyutunun geçmeyecek (jpg formatında) vesikalık bir fotoğrafınızı eklemeyi
unutmayınız. Ekleyeceğiniz fotoğraf programlara katılmaya hak kazanmanız durumunda daha sonra
öğrenci kimliği, öğrenci belgesi ve çıkış belgesinde kullanılacağı için vesikalık olmasına dikkat ediniz.

Başvurudan Sonra

Başvuru koşullarına uygunluk denetiminin ardından;
• Her program için bu Broşürde ilan edilen kontenjanın iki katı kadar aday ALES puanına göre sıralanarak sözlü sınava çağrılacaktır.
• Sözlü sınava çağrılacak adaylar, Başvuru Takviminde belirtilen tarihlerde TODAİE web sayfasında ve
Enstitü girişine asılacak listede ilan edilecektir.
• Adaylara sözlü sınava çağrı için e-posta, mektup, vb. yöntemlerle doğrudan bildirimde bulunulmayacaktır.
• Sözlü sınava girecek adayların, Başvuru Takviminde belirtilen belge teslim tarihine kadar başarı notunu etkileyen lisans mezuniyeti not dökümü ve ortalamasını gösterir belge ile ALES sonuç belgesini ve
kurumundan hizmet belgesini mutlaka TODAİE Öğrenci İşleri’ne elden teslim etmeleri, fakslamaları
(0312 2314764) ya da e-posta ekinde (kyylp@todaie.edu.tr) göndermeleri gerekmektedir (Belgelerin
ulaşıp ulaşmadığını teyid etmek adayların sorumluluğundadır). Belgelerini Başvuru Takviminde belirtilen belge teslim son günü saat 17:00’ye kadar ya da sözlü sınava çağrı listelerinin mülakat salonlarının kapısında ilanından önce ibraz edemeyenler sözlü sınava alınmayacaklardır.

Sözlü Sınav

Sözlü sınavlar, Başvuru Takvimi’nde belirtilen tarihlerde Enstitü’de yapılacaktır. Program kontenjanlarının
iki katı sayıdaki aday, sözlü sınava çağrılmaktadır. Sözlü sınav, Sınav Kurulu’nca uygun görülecek ilkelere
göre ve adayın aşağıda belirtilen alanlardaki yeterliklerinin ölçülmesi şeklinde yapılır.
Aday, sözlü sınav jürisi önünde soru havuzundan iki soru çeker ve soru numaralarını jüriye iletir. Aday düşünmek ve yanıtını hazırlık için Düşünme Odası’na geçer. Seçtiği sorulardan bir tanesini yanıtlamak üzere
belirler. Aday, Düşünme Odası’nda not alabilir ve bu notlardan soruya sözlü yanıt verirken yararlanabilir.
Düşünme Odası’nda soruyu yanıtlamak için herhangi bir kaynağa başvurulamaz. Jüri tarafından çağrıldığı
zaman jüriye yanıtlayacağı sorunun yalnızca numarasını söyler. Jüri üyeleri adaya seçtiği sorunun kapsamında başka sorular da sorabilirler. Sınavda kamera ile kayıt yapılmaktadır.
TODAİE Yüksek Lisans Programları Sözlü Giriş Sınavları Aday Değerlendirilme Ölçütleri aşağıda belirtilmiştir:
• Sistematik analiz yapabilme kabiliyeti,
• Eleştirel bakabilme,
• Fikirlerini ileri sürerken belli bir mantık silsilesini izleyebilme,
• Fikirlerini açık ve net bir biçimde iletebilme,
• Yüksek lisans düzeyinde araştırma yapabilecek anlama düzeyi gösterebilme,
• Yorumlama kabiliyeti,
• Bilgiyi analiz edip sonuçları değerlendirerek, verilen soru için bir çözüme ulaşma.
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Notlar nasıl hesaplanır?
• Sözlü sınav notu; beş üyeden oluşan sözlü sınav jürisinin aday için verdiği notlardan en yüksek ve en
düşük not çıkartılıp diğer üç üyenin notunun aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.
• Giriş Sınavı Başarı Notu; ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %10’unu, sözlü sınav notunun %40’ı toplanarak hesaplanır.
• Her program için kontenjan, başarı notu en yüksek olan öğrenciden başlanarak doldurulur.
• TODAİE eğitim kalitesini belli bir düzeyde tutmak amacıyla programlar için asgari bir giriş notu belirleyebilir.
Dikkat: Lisans mezuniyet not ortalamalarında 100’lük ve 4’lük sistem dönüşümünde YÖK tarafından yayımlanan dönüşüm çizelgesi dikkate alınır. Ön lisansın ardından lisans tamamlanmış ise diplomadaki krediler
ve notlar dikkate alınarak lisans not ortalamasına erişilir. Lisans not ortalaması belgesinde mezuniyet tarihiniz ve program görülmelidir. Birden fazla lisans diploması var ise başvurduğunuz diploma geçerlidir.
Giriş sınavlarını kazananlar Başvuru Takvimi’nde belirtilen tarihlerde TODAİE web ana sayfasında duyurulacak; bunun için ayrıca posta ile bildirim yapılmayacaktır. Kazananlar 29 Temmuz 2016’ya kadar
TODAİE’de kayıt yaptırabilirler. Bu tarihe kadar kayıt yaptırmayanlar haklarını kaybedeceklerdir. Tezsiz
yüksek lisans programına kayıt yaptırmaya hak kazanıp kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek listedeki
adayların kaydı yapılacaktır.
* Tezli programda yedek liste açıklanmayacak ve yedek kaydı yapılmayacaktır.

Kayıt için Gerekli Belgeler

Kesin kayıt esnasında TODAİE Öğrenci İşleri Bürosu’na teslim edilecek evraklar.
• 6 adet vesikalık fotoğraf,
• Lisans diploması (mezuniyet tarihi teyidi için) ve nüfus cüzdanının (yaş sınırı maddesinin teyidi için)
örneği (“Aslı gibidir” onaylı olması yeterlidir).
• Yalnızca gündüz programlarında çalıştığı kurumdan öğrenim süresi boyunca izin verildiğine dair resmi
yazı, (tezli öğrenciler 19 Eylül 2016 - 22 Mayıs 2017; tezsiz öğrenciler, 19 Eylül 2016 - 17 Temmuz 2017
tarihleri arasında)
• Kurumunuzun onayladığı hizmet belgesi.
• Adayın talebi üzerine TODAİE sınavını kazandığına dair belge verilir.
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Yedeklerin Kaydı
Tezli programda yedek aday açıklanmayacaktır. Tezli programlar sözlü sınavına çağırılıp sınavı kazanamayan adaylar tezsiz programlara başvuru yapabilirler.
Tezsiz programı kazanan adaylardan kaydını yaptırmayanların yerine yedek aday listesinden sırayla çağrı
yapılır. Tezsiz program yedek adayları, 5 Ağustos 2016 günü Enstitü’de ilan edilecektir. Yedeklerin kayıtları,
19 Ağustos 2016 son gün olmak üzere saat 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır.

Diploma

Tezli programda tezi kabul edilen ve diğer koşulları yerine getiren; tezsiz programda derslerini, dönem projesini ve yapıldığı takdirde yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenciye, Genel Müdür ile Öğretim ve
Yetiştirme Şubesi Müdürü’nün imzasını taşıyan, programı tamamladığını belirten Yüksek Lisans Diploması
verilir. Diplomaya, programın adı ve verilen unvan yazılır.
Afet Yönetimi ve Göç Yönetimi Yüksek Lisans Programlarındaki öğrencilere dört adet alan dersi aldıkları
takdirde kayıt yaptırdıkları programın ismini taşıyan diploma verilir.
Mezunlarımıza, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36-12/C ve 7163 sayılı TODAİE Kuruluş Kanunu’nun
15. Maddeleri gereğince, her başarılı öğrenim yılı için, öğrenim süreleri kadar (2 yılı geçmemek üzere) bir
kademe ilerlemesi uygulanır.
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Öğrencilerimizden
Gülhan Gaye ERDEMİR PEKİN
Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı

İnsanın hayatını değiştiren
tesadüflerden biridir TODAİE
benim için. Kurumumdaki bir
yazı ile tanıdım TODAİE’yi. Kamuda çalışan insanların bazılarının yaşadığı gibi rutinden ve
yerinde saymaktan bunaldığım
bir dönemdi. Giremezsin, zor
dediler hatta bazıları torpil işliyor dedi. “Puanlarım yüksek, şansımı denerim” diyerek başvurdum TODAİE’ye.
Şimdi iyi ki şansımı denemişim diyorum. Taşrada görev
yapan bir memurken merkez teşkilatların enleri ile bir
havayı solumak iyi geldi tabi ki.
Matematik ve mühendislik mezunu biri olarak sözel
birçok konuya yabancıydım, ama merak ediyordum.
Sayısal lisans eğitimi almış biri olarak kamu yönetimi,
siyasal bilgiler, hukuk vb. konularda eğitim almak benim için farklı ve çok faydalı bir tecrübe oldu. Konuşma
dilimizin bile farklı olduğunu gördüm. Her derste kendimi ve tecrübelerimi sorgulayarak yeni bir bakış açısı
edindim. Matematiğin soyut algısı, mühendisliğin statik
düşünce tarzı, eğitimin insancıllığı ile kamu yönetimindeki yönetilen-yöneten ayrımı TODAİE’de sentezlendi.
Dünyayı algılayışım değişti. Olayların ve olguların alt
okumalarını yapmayı öğrendim. Anlamsız gelen birçok
şey anlam kazandı. Kendi ülkemle beraber diğer ülkelerin bulunduğu durumları muhakeme etme yetisi edindim. Dünya düzenini, Türkiye’nin bu düzendeki yerini,
Dünya tarihi ve Türkiye tarihi bağlamında, kavramaya
başladım ve artık diyorum ki; ne yapılmalı, ne yapılıyor,
ne yapmalıyım?
Kısaca, TODAİE diploma alınmaya gelinecek bir yer
değil, TODAİE üçüncü bir göz belki akıl edinilmeye gelinecek bir yer. İyi ki şansımı denemişim. Teşekkürler
TODAİE…
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Gül KARACAN

Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Başbakanlık Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığı,
Aksaray İl Müdürlüğü’nde çalışıyorum. Erciyes Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olup;
iş hayatına başladıktan sonra
yüksek lisans eğitimime devam
edebilmek için; bir arkadaşım
vasıtasıyla haberdar olduğum
TODAİE’de eğitim almayı kendim için bir fırsat olarak gördüm ve başvuruda bulundum. Gerek başvuru gerek mülakat aşamasında edindiğim tecrübeler ve gözlemler doğru
bir karar aldığımı anlamamı sağladı.
İdarenin merkez teşkilatında, bürokrasinin tam kalbinde yer alan Enstitü; farklı lisans ve kurumlardan gelen
öğrencilerine yönetim bilimini hem teorik hem de pratik
olarak öğretmekte ve yönetici adaylarına farklı bir bakış
açısı sunmakta.
“Modern Enderun” olarak kendini niteleyen TODAİE;
hocaların niteliği, bilgisi ve tecrübeleriyle, sadece kamu
görevlilerine yönelik programlarıyla, ders zenginliğiyle, şehir dışından gelen öğrencilere yönelik konaklama
imkânlarıyla, binlerce kitap ve kaynağı barındıran zengin
kütüphanesiyle bütün enstitülerden farklı bir yapıya sahip.
Ayrıca TODAİE’nin farklı ülkelerden öğrenci barındırması; o
ülkelerin idari yapısını, kültürel özelliklerini tanımam açısından bir fırsat sağladı.
Dönem dönem derslerin yoğunluğundan, ödevlerden
şikâyetçi olsam da; birbirinden değerli hocalarımdan ders
almak bana çok şey öğretti. Kurumuma döndüğümde, işime daha farklı bir bakış açısıyla bakacağıma eminim.
TODAİE’de eğitim almak isteyen veya kararsız olan arkadaşlarıma tavsiyem; bu tecrübeyi yaşamalarının onlara
bilgi, birikim, hayata bakış tarzında birçok katkı sağlayacağı yönünde olacaktır.
TODAİE’de geçirdiğim günleri, arkadaşlıkları ve hocalarımı özlemle hatırlayacağım.

Öğrencilerimizden
Selim METİN

Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Programı

Medeniyet tarihi objektif
olarak incelendiğinde, yeryüzünde etkili olmuş medeniyetlerin arka planında hiç şüphesiz ki bilgi yer almaktadır. Bilgi
çağını yakalamayı kendilerine
şiar edinmiş milletler tarihte hem devlet hem de millet
olarak ilmi çalışmalara büyük önem vermişler ve her
sahada dünya çapında ilim adamları yetiştirmişlerdir.
2015-2016 Akademik yılında yerel yönetimler yüksek
lisans programında eğitimime başladığım TODAİE’de,
pozitif değerlerin ön plana çıkarıldığı, negatif değerlerin nötrleştirildiği, Balkanlardan Orta-Doğu’ya dost ve
kardeş ülkelerden bünyesinde birçok öğrenci barındıran ve aynı zamanda sayın genel müdürümüz Prof. Dr.
Onur Ender ASLAN Beyin ifadesiyle “Türkiye’nin Kamu
Yönetimine kurmay yetiştiren Modern Enderûn”da bu
kurmaylardan bir tanesi olma bahtiyarlığına eriştiğinizi, sahasında uzman hocalarımızın rahle-i tedrisinden
geçerken, ilmin, bir şan ve şöhret vesilesi değil, size
verilmiş bir emanet olduğunu, insanlığa faydalı olmak
için nesilden nesile aktarılacak bir miras ve hakikatleri ortaya çıkaracak bir vasıta olduğunu öğrenecek, zamanın nasıl geçtiğinin farkında bile olamadığınız bir
ortamda kendinizi bulacaksınız. Temkinli olarak başladığınız tanışmaların nasıl dostluğa dönüştüğünü ve ayrılırken elinizde olmayan bir hüznün içinizi kapladığını,
TODAİE’nin içinize sevgi, hayatınıza mutluluk kattığını
hissedecek ve herkesin mutlaka Modern Enderûn’da
eğitim görmesi gerektiğine inanacaksınız.

İbrahim YIKILMAZ

Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Programı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi
Başkanlığı’nda Sistem Mühendisi olarak görev yapmaktayım.
TSK bünyesinde çeşitli pozisyonlarda görev yaptıktan sonra,
yönetimsel süreçlerde yer almak
üzere kurumumda göreve başladım. İşime yenilikçi bir perspektif kazandırma ve katma değer yaratma amacındaydım.
TODAİE programlarından, eğitime ve gelişime önem veren
Değerli Başkanım ve Genel Sekreterim sayesinde haberdar
oldum. Yeniden yapılandığı dönemde, yerel yönetimler
alanında yüksek lisans yapma fikri cazip gelmişti. Öğretime başladıktan sonra her biri alanında uzman değerli
öğretim üyelerinden ders alma, okulun fiziki şartlarının
yetkinliği, yönetim disiplini alanında zengin koleksiyona
sahip kütüphanesi, çalışanların nezaketi ve yardımseverliği, her biri farklı pozisyon ve kurumlardan gelen değerli
sıra arkadaşlarım; öğretimime ve yaşamıma yüksek değerler kattı. Teori ve uygulamanın eşzamanlı sunulduğu samimi ortamda adeta kendimi kamusal ve siyasal alandaki bir
laboratuvarda buldum. İşime geri döndüğümde yönetsel
sürece hakim, daha donanımlı ve proaktif bakabilen biri
olarak işlere yaklaşacağımı söyleyebilirim. Son birkaç yılda
yönetimin etkin girişimleriyle oluşturulan, yabancı öğrencilerin de katılımıyla dünyaya açılan birçok program ve eğitimiyle, yönetim disiplininin ve Türk bürokrasisinin sağlıklı
işlemesine TODAİE’nin katkısının büyük olduğu kanaatindeyim. İki farklı üniversitede Yönetim ve Organizasyon alanında yüksek lisans programını takip etmekteyim; sunulan
derslerin çeşitliliği ve özellikle çalışılacak tez konusunda
sunulan serbesti ile TODAİE’nin emsalleri arasından büyük
bir farkla yükseldiğini kendimde deneyimledim. Herkesi
geleceğin vizyoner, eğitimli, yönetim disiplini ve bürokrasisine hakim ve gelecek için değer üreten yöneticileri olmak
üzere TODAİE’li olmaya davet ediyorum.
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Öğrencilerimizden
İbrahim YILDIZ

Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı

2008 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde
lisans eğitimimi tamamladığımda üniversitede memur
olarak çalışıyordum. Gerek
oradaki izlenimlerimin, gerekse farklı alanlarda lisansüstü
eğitim yapan arkadaşlarımın
ortak kanaatinin kesiştiği nokta lisansüstü eğitimin, lisanstan çok da farklı olmadığı, insana yeni bir şey katmadığı şeklindeydi. Bu bakış açısıyla hedeflerim doğrultusunda farklı eğitimler aldım.
2015-2016 eğitim yılında koşullar gereği TODAİE’de
eğitime başladım. Rahatlıkla ifade edebilirim ki buradaki ortam, eğitimin yapısı, lisans eğitiminden çok farklı
kazanımlar edinmemi sağladı. Kurumun fiziksel şartları, kütüphanesi, beraber eğitim aldığım arkadaşların
donanımı TODAİE öğretim üyeleri ve kurumlarında kendilerini ispatlamış misafir hocalardan ders almak (Ders
aldıklarım arasında Ankara İlahiyat ve Siyasalın duayen
birer hocası, akademisyen kökenli MEB üst düzey bürokratı ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinde çalışan
alanında ihtisas sahibi hocalarımız bulunmaktadır.)
paha biçilmez, keyifli, öğretici deneyimlerdi.
TODAİE’de aldığım eğitim vesilesiyle bir yıl kadar Ankara’yı, Ankara’da yaşamı tecrübe etmiş olmak
önemsediğim bir tecrübeydi.
Türkiye’de TODAİE’den başka bir eğitim kurumunun
özlük hakları saklı kalmak kaydıyla bir eğitim yılı boyunca böyle bir eğitim imkanı sunmadığını biliyorum. Bu
imkandan yararlananlardan biri olarak çevremdeki ilgili
arkadaşların da bu imkandan yararlanmasını içtenlikle
tavsiye ediyorum.
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Semiha BUDAK

Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı

“Geçmişi doğru okuyamazsanız şimdiyi anlayamaz
ve geleceği yordayamazsınız”
cümlesinin somut anlam kazandığı yerdir TODAİE. Bürokrasiye ve bürokratlara olumlu
bakmayan biri olarak gelmiş
olsanız da Modern Enderûn,
bürokrasinin pek de sevilmeyen soğuk yüzünün aksine
bürokratik bilgi ve yeteneklerin kazandırılıp geliştirildiği
sıcak bir ortamla karşılar sizi.
Hazine niteliğinde farklı derslerin olması da ufkunuzu açacak özelliklerden bir başkasıdır. Alanına hakim ve
günceli takip eden akademisyenlerin katkısıyla bilgi kirliliğinden kurtulup bilgiyi doğru ve yerinde kullanmaya
başladığınızda köklü TODAİE geleneğinde eğitim almanın ayrıcalığını hissedersiniz.
Kurumun paha biçilmez katkılarından biri de dost
ülkelerden ve ülkemizin farklı kentlerinden farklı kurumlarından gelen, birikimleri ve kendilerine özgü bakış açılarıyla size katkı sağlayan birbirinden değerli arkadaşlar edinmenizdir.
TODAİE Genel Müdürü Prof. Dr. Onur Ender ASLAN
hocamız tarafından “siz de sivil bürokrasinin kurmaylarından biri olursunuz” denilerek onurlandırılmamız,
TODAİE’nin evrensel yaklaşımını gösterir. Sizi farklılıklarınız ve renklerinizle kabul eden TODAİE ailesi, farkındalığınızı artırıp renklerimize renk katarak kendi bünyesine alır.
Bana katkılarından dolayı TODAİE ailesindeki hocalarımıza ve çalışanlarına teşekkür ederim.

Öğrencilerimizden
Gjulnear Saliji (Makedonya)

Public Administration Master Program-APEP

Makedonya İçişleri Bakanlığında görevli devlet memuruyum. Geçen yıl iş çıkışı ülkemdeki gelişmeleri takip ederken
Makedonya ile Türkiye arasında
imzalanan bir anlaşma bilgisine
ulaştım. Makedonya devlet memurları yüksek lisans eğitimi almak için Birleşmiş Milletlerin açmış olduğu ve Ankara’da
bulunan TODAİE’de yüksek lisans eğitimi almak için bir
fırsat olduğunu anladığımda önce aileme danıştım sonra
buraya gelme kararı aldım.
Tedirginliklerimin haddi hesabı yoktu. Ben daha
çantamı hazırlarken Ankara’da yaşanan terör saldırıları
cevaplamakta güçlük yaşayacağım sorularla yüzleştirdi.
Ailemin de desteğini arkama alarak yola çıktım. Aklımda
prosedürel bir eğitim yılı ve geri dönüş vardı. TODAİE’ye
vardıktan sonra fikirlerim güzelleşmeye başladı. Öncesinde yurtta öğrencilere sunulan yüksek kaliteli hizmet,
ardından buradaki çalışanların güler yüzlü ve çözüm
arayıcı davranışları ve en önemlisi profesörlerimizin mükemmelliği.
Kısa zaman içinde kendimi gençleşmiş hissetmeye
başladım. Günlük hayatın bunalımından uzaklaşmış ve
kendimi makalelerin içinde buldum. Okumanın ve öğrenmenin verdiği şevkle, her geçen gün buraya daha çok
alışıyor ve nedense bu eğitimin sona ermesini istemiyorum. Burada olmaktan mutluyum. APEP öğrencisiyim ve
birçok ülkeden farklı kültür ve coğrafyalardan arkadaşlarla beraber eğitim alıyorum. Samimi arkadaşlarımın
arasında Afganistanlı, Tunuslu, Ukraynalı, Moldavyalı,
Kırgızistanlı, Gürcistanlı ve `gardaşlarımız` Azeriler var.
Buradaki tartışmalarımızı açık sözlülükle ve birinci ağızdan yapıyoruz, önyargılarımızı erittik ve burada olmanın
pozitif taraflarının tadını çıkarıyoruz.

Burdaki bütün öğrenciler kendini ispatlamış ve belli
bir sorumluluk almış kişiler. Hayat hiçbirşeyi bize hazır
şekilde servis etmez. Kendi öğrenci topluluğumuzu kurarak ne istediğimize karar veriyoruz ve her hafta Çarşamba
günü yapılan Yürütme Kurulu toplantısından önce evrak
kayıta dilekçemizi teslim ediyoruz. İdari kadro haftalık
yönetim kurulundan taleplerimizi onaylayıp bize pozitif
cevap veriyor. Burda bulunduğumuz zaman içerisinde
hem Türkiye’nin değişik bölgelerini ziyaret etme imkanı,
hem Perşembe günleri yaptığımız kurum ziyaretleri, hem
haftasonları düzenlediğimiz sosyal aktiviteler hem de
haftada bir denk gelen doğum günü kutlamalarıyla, ders
harici kalan zamanımızı değerlendiriyoruz.
Buraya gelmeyi düşünen veya yeni başlayan öğrenci
arkadaşlarıma bir konuda nasihatte bulunmak istiyorum. Buranın eğitim sisteminde bol ödev yazmak ve bol
bol makale okumak var. Bunun için ödevlerinizi zamanından önce hazırlayın ve sonrasında size kalan boş zamanı
değerlendirmek için plan yapıp, idari kadroya dilekçenizi
teslim edin. Sonrasında gezin, gülümseyin ve bu senenin
tadını çıkarın.
Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milletine bize gösterdiği
misafirperverlik için canı gönülden teşekkür ederim!
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DOKTORA PROGRAMI
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Programı, öğrenciye bağımsız araştırma ve inceleme yapma, olay
ve olguları bilimsel bir bakış açısı ile irdeleyerek yorumlar geliştirme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli
adımları belirleme yeteneği kazandırmayı amaçlamaktadır. 2016-2017 Akademik Yılında doktora programına 10 öğrenci alınması planlanmaktadır.
Adaylık Koşulları
• Yüksek lisans diploması almış olmak (yüksek lisans derecesinin yurtdışından alınmış olması durumunda, YÖK denklik belgesi aranır),
• Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavında (YDS) en az 65 puan almış olmak gerekir. Gerektiğinde, yabancı dil
sınavları, Akademik Kurulun önerisi üzerine Yürütme Kurulunun kararı ile TODAİE tarafından da yapılabilir. Hangi yabancı dillerin kabul edileceği, Akademik Kurulun önerisi üzerine Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.
• Yüksek lisans mezuniyet notunun; tezli yüksek lisans programından mezun olanlar için 100 tam puan
üzerinden en az 75 puan, tezsiz yüksek lisans programından mezun olanlar için 100 tam puan üzerinden en az 85 puan olduğunu belgelemek.
• Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) eşit ağırlıklı puan türünde en az 65
puan almış olmak.
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Perşembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

3

4

5

Hafta

Çarşamba

Salı

Pazartesi

2016-HAZİRAN
2016-TEMMUZ
2016-ARALIK

2

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

13-17 Haziran, Başvuru

20

21

22

23

24

25

26

21 Haziran, Yazılı Bilim Sınavı; 23-24 Haziran, Sözlü Sınav

27

28

29

30

30 Haziran, Sınav sonucu ilanı
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
25

19
26

20
27

21
28

22
29

23
30

24
31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

8 Temmuz, Kayıt

12-16 Aralık, Başvuru
26 Aralık, Yazılı Bilim Sınavı

1
2017-OCAK

GÜZ DÖNEMİ BAŞVURUSU
BAHAR DÖNEMİ BAŞVURUSU

1

2016-2017 BAŞVURU TAKVİMİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
DOKTORA PROGRAMI*

2

3

4

5

6

7

8

2-3 Ocak, Sözlü Sınav; 6 Ocak, Sınav sonucu ilanı

9

10

11

12

13

14

15

9 Ocak, Kayıt

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
*TODAİE, takvimde değişiklik yapma hakkını sunar.
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Başvurudan sonra

Adaylar, belirtilen süre içinde, bu Broşürün “BAŞVURU FORMUNU NASIL DOLDURURUM?” başlığında açıklandığı şekilde TODAİE web sayfasından elektronik ortamda başvuru formunu doldurup yazılı sınava girmeden önce başarı notunu belirleyen ALES, yabancı dil ve yüksek lisans not ortalamasını gösterir belgelerini Öğrenci İşlerine iletmelidir.
Sınav; yazılı bilim ve sözlü aşamalardan oluşur.
Başarı notu; ALES puanının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %10’u, yabancı dil puanının %10’u
ve giriş sınav notunun (yazılı bilim sınavı ve sözlü sınav notu) %30’u toplanarak hesaplanır. Sözlü sınava
girmeyen veya sözlü sınav notu 70’in altında olan adaylar için genel başarı notu hesaplanmaz ve aday
başarısız sayılır.
Kayıt İçin Gerekli Belgeler
• Yüksek lisans diplomasının ve nüfus cüzdanının onaylı birer örneği (“Aslı gibidir” onaylı olması yeterlidir),
• 6 vesikalık fotoğraf.
Öğrenciler, 19 Eylül 2016 günü Güz Dönemi derslerini seçeceklerdir.
Güz Dönemi: 19 Eylül 2016 – 23 Aralık 2016
Bahar Dönemi: 16 Ocak 2017 – 21 Nisan 2017 tarihleri arasında uygulanacaktır.
Her ders saati bir kredidir. Öğrenci, dönemler arasında dengeli olmak üzere, yeterliliğe girmek için sekiz
ders (toplam 24 kredi) ile kredisiz olan uzmanlık alanı dersini almak zorundadır.
Program sekiz dönemde tamamlanır; öğrenciler, yeterlik sınavını da başarıyla tamamladıktan sonra tezlerini yazarak teslim ederler. Tez sınavını da başarıyla tamamlayan öğrenciye Doktora Diploması verilir.

ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: 85. Cadde No: 8 06100 Yücetepe / ANKARA
Telefon: 0 312 231 73 60 / 2110-2109-2217 Faks: 0 312 231 47 64
kyylp@todaie.edu.tr
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KÜTÜPHANE
TODAİE Kütüphanesi, ülkemizde kamu yönetimi alanında tek uzmanlık kütüphanesi olup yaklaşık 40.000
adet kitap ve 7.000 cilt süreli yayından oluşan bir koleksiyona sahiptir.
Kütüphane, tüm okuyuculara, hafta içi 09:30-17:30 saatleri arasında kesintisiz hizmet vermektedir.
KONAKLAMA
Öğrencilerin TODAİE Yurdu’nda konaklama olanakları bulunmaktadır. Enstitümüz, Programlara Ankara dışından katılan öğrencilere, ücret karşılığında barınma ve yemek olanağı da sunmaktadır.
Öğrencilerimiz için 2016 yılı konaklama ücreti günlük 40 TL, aylık ise 510 TL’dir.

TODAİE Yüksek Lisans Programları Dersleri ve Öğretim Üyeleri*
AB ve Avrupa Kimliği

Dr. Burak ERDENİR

Çevre Yönetimi

Prof. Dr. Aslı AKAY

Adalet Teşkilatı

Yılmaz AKÇİL

Çevre ve Etik

Prof. Dr. Kıvılcım ERTAN

Adli ve Kolluk Yönetim Tarihi Doç. Dr. Erkan TURAL

Devlet, Bürokrasi ve Kamu
Personel Rejimi

Prof. Dr. Onur Ender ASLAN

Afet Yönetimi

Prof. Dr. Aslı AKAY

e-Devlet

Prof. Dr. Türksel KAYA BENSGHİR

Afetlerde Psikososyal
Hizmetler

Yrd. Doç. Dr. Ilgın DANIŞMAN

Eğitim Ekonomisi ve
Planlaması

Prof. Dr. Nejla KURUL

Anayasa Hukuku

Prof. Dr. Hasan TUNÇ

Eğitim Siyasaları

Prof. Dr. Feyzi ULUĞ

Araştırma Yöntem ve
Teknikleri
Araştırmalarda Nicel Veri
Analizi
Araştırmalarda Nicel Veri
Analizi

Doç. Dr. Sutay YAVUZ

Eğitim ve Okul Yönetimi

Prof. Dr. Songül ALTINIŞIK

Yrd. Doç. Dr. Başak BEYDOĞAN
TANGÖR

Felsefe ve Yönetim

Prof. Dr. Örsan Ö. AKBULUT

Yrd. Doç. Dr. Hande ÖZGEN

Göç Çalışmalarında
Araştırma Yöntemleri

Dr. Cavidan SOYKAN

Çağdaş Devlet Kuramları

Prof. Dr. A. Argun AKDOĞAN

Göç Kuramları

Prof. Dr. Mehmet OKYAYUZ

Çağdaş Örgüt Kuramları

Doç. Dr. Yılmaz ÜSTÜNER

Göç Politikaları

Doç. Dr. Ali Murat BERKER

Çalışma Ekonomisi

Doç. Dr. Ali Murat BERKER

Dr. Haluk KARADAĞ

Çevre Politikası

Prof. Dr. Kıvılcım ERTAN

Güvenlik Alanında Kriz
Yönetimi
Güvenlik Stratejileri ve
Uluslararası Terörizm

Çevre Sorunları

Prof. Dr. Kıvılcım ERTAN

İdari Yargı

Mehmet Rıza ÜNLÜÇAY

Doç. Dr. Burak TANGÖR
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İdeolojiler ve Siyasi Partiler

Doç. Dr. Nuran SAVAŞKAN AKDOĞAN

Kentleşme

Prof. Dr. Aslı AKAY

İnsan Hakları

Ayşe Dicle ERGİN

Kentsel Politikalar

Prof. Dr. Aslı AKAY

İnsan Kaynakları Yönetimi

Prof. Dr. Kamil Ufuk BİLGİN

Kentsel Toplumsal
Hareketler

Prof. Dr. Kıvılcım ERTAN

İslam Düşüncesinde Siyaset
Teorileri
Kamu Diplomasisi ve
İletişim

Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN

Kolluk Hukuku

Doç. Dr. Devrim AYDIN

Doç. Dr. Aslı YAĞMURLU

Küreselleşme ve Kent
Okulları

Prof. Dr. Nejla KURUL

Kamu Etiği

Prof. Dr. Feyzi ULUĞ

Küreselleşme ve Ulus Devlet Prof. Dr. Örsan Ö. AKBULUT

Kamu Mali Yönetimi ve
Bütçe

Dr. Mehmet Selim BAĞLI

Modernite ve PostModernitede Siyaset

Prof. Dr. Örsan Ö. AKBULUT

Kamu Performans Yönetimi

Prof. Dr. Kamil Ufuk BİLGİN

Mülki İdare

Doç. Dr. Koray KARASU

Kamu Personel Hukuku

Prof. Dr. Onur Ender ASLAN

Mülteci Hukuku

Ayşe Dicle ERGİN

Kamu Politikası Analizi

Prof. Dr. A. Argun AKDOĞAN

Örgütsel Davranış

Yrd. Doç. Dr. Başak BEYDOĞAN
TANGÖR

Kamu Yönetimi

Doç. Dr. Sonay BAYRAMOĞLU
ÖZUĞURLU

Örgütsel Davranış

Prof. Dr. Feyzi ULUĞ

Kamu Yönetimi

Prof. Dr. Seriye SEZEN

Örgütsel Yaşamda Güç ve
Politika

Yrd. Doç. Dr. Hande ÖZGEN

Kamu Yönetimi Disiplini
Perspektifleri

Yrd. Doç. Dr. Filiz DEMİRCİ

Planlama Teorisi

Doç. Dr. Selim COŞKUN

Kamu Yönetimi Kuramları

Doç. Dr. Yılmaz ÜSTÜNER

Proje Yönetimi

Prof. Dr. A. Argun AKDOĞAN

Kamu Yönetimi ve Etik

Doç. Dr. Yılmaz ÜSTÜNER

Siyasal Düşünceler Tarihi

Doç. Dr. Hilal ONUR İNCE

Kamu Yönetimi ve Siyasal
Sistemler
Kamu Yönetiminde Afet ve
Acil Durum Planlaması
Kamu Yönetiminde Halkla
İlişkiler
Kamu Yönetiminde
İşletmecilik Teknikleri
Kamu Yönetiminde Yeni
Yaklaşımlar

Doç. Dr. Sonay BAYRAMOĞLU
ÖZUĞURLU

Siyasal Düşüncenin
Toplumsal Tarihi

Prof. Dr. Örsan Ö. AKBULUT

Oktay ERGÜNAY

Siyaset Bilimi

Doç. Dr. Hilal ONUR İNCE

Doç. Dr. Aslı YAĞMURLU

Sosyal Kalkınma

Prof. Dr. Aziz KONUKMAN

Doç. Dr. Hasan Engin ŞENER

Sosyal Politika

Doç. Dr. Erdem CAM

Prof. Dr. Eyyup G. İSBİR

Sosyal Psikoloji

Yrd. Doç. Dr. Başak BEYDOĞAN
TANGÖR

Kapitalizm ve Sömürgecilik

Prof. Dr. Örsan Ö. AKBULUT

Strateji ve Güvenlik

Dr. Cenker Korhan DEMİR

Karşılaştırmalı Eğitim

Prof. Dr. Songül ALTINIŞIK

Stratejik Yönetim

Prof. Dr. Neşe SONGÜR

KBRN Risklerin Yönetimi

Prof. Dr. Levent KENAR

Toplam Kalite Yönetimi

Doç. Dr. Selim COŞKUN

Kent ve Ütopya

Prof. Dr. Kıvılcım ERTAN

Toplumsal Değişme ve
Modernleşme

Doç. Dr. Özgür SARI

Türk Devlet Geleneği

Prof. Dr. Eyyup G. İSBİR

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı Doç. Dr. Özgür SARI

Türk Kamu Yönetiminin
Evrimi

Yrd. Doç. Dr. Filiz DEMİRCİ

Türkiye’nin Yönetim Yapısı

Prof. Dr. Seriye SEZEN

Türk Yönetim Tarihi - I

Doç. Dr. Erkan TURAL

Yrd. Doç. Dr. Özlen ÇELEBİ

Türk Yönetim Tarihi - II

Doç. Dr. Erkan TURAL

Uluslararası Göç Politikaları
ve Türkiye
Uluslararası Göçün
Ekonomisi

Türk Yönetim Tarihi - III

Doç. Dr. Erkan TURAL

Uluslararası İlişkiler

Doç. Dr. Burak TANGÖR

Türkiye’de Devlet, Bürokrasi Prof. Dr. Onur Ender ASLAN
ve Kamu Personel Rejimi
Türkiye’de Eğitim
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Örgütlenmesi

Yerel Yönetimler Maliyesi

Prof. Dr. Tayfun ÇINAR

Yönetim Bilişim Sistemleri

Prof. Dr. Türksel KAYA BENSGHİR

Türkiye’de Eğitim Politikaları Dr. Hüseyin ŞİRİN

Yönetim Hukuku

Yrd. Doç. Dr. Yeliz ŞANLI ATAY

Türkiye’de Kamu
İşletmeciliği

Prof. Dr. Neşe SONGÜR

Yönetimde Liderlik

Prof. Dr. Feyzi ULUĞ

Türkiye’de Kentli Hakları

Prof. Dr. Kıvılcım ERTAN

Yönetişim: Teori ve
Uygulama

Doç. Dr. Sonay BAYRAMOĞLU
ÖZUĞURLU

Türkiye’de Yerel Yönetimler

Prof. Dr. Ruşen KELEŞ

Yönetsel Davranış

Prof. Dr. Feyzi ULUĞ

Türkiye’nin Afet Tehlikesi ve
Afet Mevzuatı

Dr. Bülent ÖZMEN

Doç. Dr. Ali Murat BERKER

*2015-2016 Akademik Yılı derslerini içermektedir. 2016-2017 Akademik
Yılında farklılık gösterebilir.

TODAİE Doktora Programları Dersleri ve Öğretim Üyeleri*
Afet Politikası

Prof. Dr. Aslı AKAY

Kamu Bilişim Sistemleri

Prof. Dr. Türksel KAYA BENSGHİR

Bürokrasi Tartışmaları

Prof. Dr.Ahmet Alpay DİKMEN

Kamu Yönetimi Kuramları

Doç. Dr. Sonay BAYRAMOĞLU
ÖZUĞURLU

Çağdaş Siyaset Kuramları

Doç. Dr. Hilal ONUR İNCE

Kapitalizim ve Devlet

Prof. Dr. Örsan Ö. AKBULUT

Çağdaş Siyaset-Felsefesi

Doç. Dr. Filiz KARTAL

Karşılaştırmalı Siyasal
Sistemler

Doç. Dr. Hilal ONUR İNCE

Çevre Politikası

Prof. Dr. Aslı AKAY

Kent ve Kentli Hakları

Prof. Dr. Kıvılcım ERTAN

Çevre Siyaset ve Etik

Prof. Dr. Kıvılcım ERTAN

Sosyal Bilimlerde Yöntem

Doç. Dr. Özgür SARI

Değişme ve Siyasetin Dili

Prof. Dr. Oya ÇİTÇİ

Kamu Personel Yönetimi

Prof. Dr. Onur Ender ASLAN

*2015-2016 Akademik Yılı derslerini içermektedir. 2016-2017 Akademik
Yılında farklılık gösterebilir.
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kyylp@todaie.edu.tr • http://www.todaie.edu.tr

