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Genel Müdürümüz’den

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), 1952 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler arasında imzalanan teknik yardım anlaşması 
çerçevesinde kurulmuştur.  62. 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 yük-
sek lisans programları, Avrupa Kamu Yönetimi Akreditasyon Birliği tarafından akredite edilen Türkiye’deki tek yüksek lisans programıdır. Aynı biçimde Ensti-
tü’nün altı dergisinden biri olan Amme İdaresi Dergisi, SSCI tarafından endekslenmektedir. Enstitünün araştırma faaliyetleri kamu yönetimine yön vericidir.
TODAİE, günümüzde ülkemiz ve yakın coğrafyasının Modern Enderûn’u olma vasfını kazanmıştır. Bu doğrultuda, TODAİE 2014 yılı içerisinde, Azerbaycan’da 
Devlet İdarecilik Akademisi ile birlikte Azerbaycan Kamu Bürokrasine yönelik olarak Kafkasya Kamu Yönetimi Araştırma ve Eğitim Merkezini hayata geçir-
miştir.
TODAİE adına; sizler, geleceğin üst düzey yönetici adaylarını Enstitümüzde görmekle iftihar edeceğiz.

Prof. Dr. Onur Ender ASLAN
Genel Müdür



Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, 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 bilimsel, mali ve yönetsel özerklik ve tüzel kişilik kazanmış, bu yeni yapısını geliştirerek 
günümüze kadar gelmiştir.

Enstitü’nün genel amacı, kamu yönetiminin çağdaş düşüncelere ve yaklaşımlara uygun olarak ge-
lişmesine yararlı çalışmalarda bulunarak, yönetim konusunda eleman yetiştirmek, kamu yönetimi 
alanında öğretim elemanlarının yetiştirilmesine yardımcı olmak ve memurların yönetim alanında 
gelişmelerini ve uzmanlaşmalarını sağlamaktır. TODAİE bu amacını üç ana etkinlik alanında gerçek-
leştirmektedir.

Bunlar:
 Öğretim - Yetiştirme,
 Araştırma - Yardım,
 Derleme - Yayım etkinlikleridir.

Enstitü bünyesinde kendi alanlarında eğitim, araştırma, yayın ve dokümantasyon hizmetleri vermek 
üzere çalışan beş merkez bulunmaktadır. Bunlar:

 Yerel Yönetimler Merkezi,
 Sürekli Eğitim Merkezi,
 İnsan Hakları ve Vatandaşlık Çalışmaları Merkezi
	e-Devlet Merkezi
	Dış İlişkiler Merkezidir.

TODAİE, 1992 yılından bu yana, merkezi Brüksel’de bulunan Uluslararası Yönetim Bilimleri Enstitüsü’nün (International Institute of Administrative Sciences 
– IIAS) Türkiye Ulusal Sorumlusudur.

TODAİE, Uluslararası Yönetim Okulları ve Enstitüleri Birliği’nin de (International Association of Schools and Institutes of Administration – IASIA) üyesidir.

Enstitü bu özellikleriyle, kamu yönetimi alanındaki ulusal birikimini uluslararası platformlarda değerlendirmeyi ve başka ülkelerin birikimlerinden yararlan-
mayı amaçlamaktadır.

TODAİE Kamu Yönetimi Yüksek Lisans 1. Öğretim Programı ve 2. Öğretim Programları Avrupa Kamu Yönetimi Akreditasyon Birliği (EAPAA) tarafından 1 Eylül 
2009 tarihinde akredite edilmiştir.

TODAİE Hakkında



Şube Müdürümüz’den

TODAİE; kamu yönetimi programlarının, kamu görevlilerini çalıştıkları alanlarda karşılaştıkları sorunlara çok boyutlu ve eleştirel bakarak, kamu yararına uy-
gun çözümler geliştirmelerini sağlayacak şekilde tasarlanmasına özel önem vermektedir. Öğrencilerimize kamu yönetimi ağırlıklı olmak üzere siyaset bilimi, 
uluslararası ilişkiler, yerel yönetimler, kentleşme, hukuk, maliye ve işletme gibi alanlarla ilgili pratik ve teorik dersleri kapsayan zengin içerikli ders prog-
ramlarını, kamu görevlilerinin ihtiyaç ve taleplerini yakından bilen, alanında uzman ve deneyimli öğretim üyelerimizle sunmaktayız. TODAİE’nin 60 yılı aşan 
birikim ve geleneği ile oluşturulan yüksek lisans programlarımızda, hem görev alan öğretim üyesi ve hem de verilen ders sayısının, diğer sosyal bilimler ens-
titülerinin kamu yönetimi yüksek lisans programlarından çok daha fazla olması kamu yönetimi lisansüstü eğitimi alanındaki iddiamızı ortaya koymaktadır.

Yüksek lisans programlarımızın yalnızca kamu görevlilerine yönelik niteliği; derslerin odağının kaybolmamasını, tartışmaların çok farklı kamu kurum ve ku-
ruluşundan gelen öğrencilerin somut bilgi ve deneyimleri ile zenginleşmesini sağlamaktadır. Dersler dışındaki sosyal ortamlarda da öğrencilerimizin kendi 
kurumlarında edindikleri bilgi ve uygulamaları birbirleriyle paylaşması, TODAİE lisansüstü programlarının bir başka eşsiz özelliğidir.

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.

Doç. Dr. A. Argun AKDOĞAN
Öğretim-Yetiştirme Şube Müdürü



Öğretim - Yetiştirme Şube Müdürlüğü

Öğretim - Yetiştirme Şube Müdürlüğü, düzenlediği eğitim programlarıyla kamu yönetiminde çalışan insan gücünü geliştirmeyi amaçlamaktadır. Enstitü 
eğitim ve öğretim faaliyetlerinin temelini oluşturan “yüksek lisans” ve “doktora” programları, birim tarafından planlanmakta ve Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nün 
destek çalışmaları ile uygulanmaktadır.

TODAİE’de halen altı yüksek lisans ve bir doktora programı sürdürülmektedir. Bunlar; Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı (gündüz), Yerel Yönetimler 
Yüksek Lisans Programı (gündüz), Kolluk Yönetimi Yüksek Lisans Programı (akşam), Adalet Yönetimi Yüksek Lisans Programı (akşam), Eğitim Yönetimi Yüksek 
Lisans Programı (akşam), Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı (akşam) ve  Yönetim Bilimi Doktora Programıdır.

TODAİE Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programları, Avrupa Kamu Yönetimi Akreditasyon Birliği (EAPAA) tarafından 1 Eylül 2009 tarihinde akredite edilmiştir. 

2013 yılına kadar Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nda 4.929 kamu görevlisi mezun olmuştur. 

Enstitü, eğitim etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen uluslararası kısa süreli eğitim programlarında, çeşitli ülkelerden TODAİE’ye gelen üst ve orta düzey yöne-
ticilere, Türk kamu yönetimine ilişkin bilgiler verilmektedir. Bu bağlamda, her yıl en başarılı yönetici adayı öğrencilerimizin Fransa ENA’da, Korsika Bastia’da, 
Azerbeycan’da, Lüksemburg’da ve Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın davetlisi olarak Çin’de kısa süreli yönetim seminerlerine katılmaları 
sağlanmaktadır.

Enstitü kadrosunda 9 Prof. Dr., 7 Doç. Dr., 4 Yrd. Doç. Dr., 1 Dr., 4 asistan ve 1’i Dr. 3 okutman olmak üzere 27 akademik personel bulunmaktadır.

Enstitüde, 56 ders profesörler, 38 ders doçentler, 12 ders yardımcı doçentler tarafından yürütülmektedir. Enstitüde, 3 kredilik 77 yüksek lisans dersi, 11 Dok-
tora dersi, kredisiz 15 seminer dersi sunulmaktadır. Öğretim üyelerimiz, üniversitelere de eğitim ve öğretim desteği vermektedir.



Yüksek Lisans Programları

GÜNDÜZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı: Tüm kamu görevlilerine 
yöneliktir.

Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Programı: : Kalkınma Ajansları da 
dahil olmak üzere tüm yerel yönetimlerde çalışan kamu görevli-
lerine yöneliktir. 

Dersler 9.30 ile 16.30 saatleri arasında yapılmaktadır ve katılım zo-
runludur.

Bu programı tercih eden adaylar, sınavı kazanıp programa devam 
etmeye hak kazandıkları zaman çalıştıkları kurumlardan ücretli 
izin alabilirler. Bu niteliğiyle Türkiye’de kamu görevlilerinden olu-
şan öğrencilerinin dokuz ay aylıklı izinli ve tam zamanlı yüksek li-
sans programı olma özelliğine sahip tek programdır. 

AKŞAM YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
Adalet Yönetimi Yüksek Lisans Programı: Ankara ili sınırları içeri-
sinde çalışan Adalet Bakanlığı personeli hakim, savcılar ile kamu 
kuruluşlarında çalışan hukuk müşaviri, avukatlar, adalet uzman ve 
uzman yardımcılarına yöneliktir. 

Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Programı: Ankara ili sınırları içe-
risinde çalışan Milli Eğitim Bakanlığı yöneticileri, okul ve kurum 
yöneticileri ile öğretmen ve müfettişler, kamu kurumu ve kuruluş-
larında çalışan eğitim uzmanlarına yöneliktir. 

Kolluk Yönetimi Yüksek Lisans Programı: Ankara ili sınırları içerisin-
de çalışan Emniyet, Jandarma ve diğer güvenlik personeli, infaz ve 
koruma memuru ve zabıtalara yöneliktir.

Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı: Ankara ili sınırları içerisin-
de çalışan tüm kamu görevlilerine yöneliktir.

Derslere katılım zorunludur ve  17.30- 20.30 saatleri arasında uy-
gulandığı için, programlara devam edecek olan personelin, baş-
vuru sırasında Ankara’da görevli olma koşulu aranmakta ancak 
kurumundan öğretim süresince izinli olma şartı aranmamaktadır. 

Her yüksek lisans programı tezli ya da tezsiz olarak seçilebilir. Bu ter-
cih programa başladıktan sonra, güz dönemi sona ermeden yapılır. 
2014-2015 Akademik Takvimine göre tezli/tezsiz program tercihi, 12 
Aralık 2014’e kadar yapılabilir.

HANGİ PROGRAMLAR VAR?

EAPAA’nın akredite ettiği Türkiye’deki  
ilk ve tek yüksek lisans programıdır.

Yalnızca kamu görevlilerinin kabul edildiği 
tek kamu yönetimi programıdır.
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TEZLİ PROGRAM

Tezli program, iki dönem ders, iki dönem tez hazırlığı olmak üzere, 
dört dönemde tamamlanır. Öğrenci, dönemler arasında dengeli 
olmak üzere, toplam 27 krediden az olmamak koşuluyla en az 9 
ders, kredisiz İngilizce ya da Konferans ve yine kredisiz bir seminer 
dersini iki dönemde (Güz ve Bahar Dönemi) almak zorundadır. Bir 
dönemde kredili en fazla 5 ders alınabilir. Ders kredi sayısı Yürüt-
me Kurulu kararıyla arttırılabilir.

Tezlerini dört dönemin sonuna kadar bitiremediği için tez sınavı-
na giremeyen öğrenciye, tez danışmanının önerisi ve Yürütme Ku-
rulunun kararı ile en fazla iki dönem ek süre verilebilir.

TEZSİZ PROGRAM

Tezsiz programda öğrenci, dönemler arasında dengeli olmak üze-
re toplam 33 krediden az olmamak koşuluyla en az 11 adet ders, 
kredisiz İngilizce ya da Konferans ve kredisiz bir dönem projesi 
dersini üç dönemde (Güz, Bahar ve Yaz Dönemi) almak zorunda-
dır. Bir dönemde kredili en fazla 5 ders alınabilir. Ders kredi sayısı 
Yürütme Kurulu kararıyla arttırılabilir.

Dönem projesi, ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanır. Proje dersi, 
dönem sonunda başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir.

Derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan öğrenciler 
için Program Kurulunun önerisi ve Yürütme Kurulunun kararı ile 
yeterlik sınavı yapılabilir.

PROGRAM SÜRELERİ
Tezli öğrenciler, tezleri için danışmanları ile ön çalışma yaparlar 
ve 01 Haziran 2015 tarihinde kurumlarına dönerler. Gündüz prog-
ramlarını kazanmış olanların 22 Eylül 2014 ile 01 Haziran 2015 ta-
rihleri arasında kurumlarından izin almaları gerekir.
Tezsiz programı tercih eden öğrenciler, yaz döneminde derslerini 
tamamlayarak 13 Temmuz 2015 tarihinde kurumlarına dönerler.

DİPLOMA
Tezli programda tezi kabul edilen ve diğer koşulları yerine getiren; 
tezsiz programda derslerini, dönem projesini ve yapıldığı takdir-
de yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenciye, Genel Müdür 
ile Öğretim ve Yetiştirme Şubesi Müdürü’nün imzasını taşıyan ve 
tezsiz programı tamamlandığını belirten Yüksek Lisans Diploması 
verilir. Diplomaya, programın adı ve verilen unvan yazılır.
Mezunlarımıza, 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’nın 36-12/C ve 
7163 sayılı TODAİE Kuruluş Yasası’nın 15. Maddeleri gereğince, her 
başarılı öğrenim yılı için, öğrenim süreleri kadar (2 yılı geçmemek 
üzere) bir kademe ilerlemesi uygulanır.

Kamu görevlilerinin aylıklı izinle katılabilecekleri 
tek yüksek lisans programıdır. 

Yüksek Lisans Programları

HANGİ PROGRAMLAR VAR? LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARININ KONTENJANI NEDİR?
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Yüksek Lisans Programları

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARININ KONTENJANI NEDİR?

2014 - 2015 Akademik yılında 
 lisansüstü programlara alınacak öğrenci sayısı

Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Gündüz) 120
Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Programı (Gündüz) 20
Kolluk Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Akşam) 20
Adalet Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Akşam) 20
Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Akşam) 30
Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Akşam) 30
Yönetim Bilimi Doktora 10

  Yüksek lisans programı adayları, hangi programa gi-
receklerini başvuru formunda belirtmek zorundadır. 
Bu karardan sonra değişiklik yapılamaz.

  Her bir programa başvuran adaylar, kendi içinde 
puan ağırlıklarına göre değerlendirilip sıralanacaktır.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nde Avukat olarak 
çalışmaktayım. Görev yürüttüğüm Kamu Kurumunun 
İdari yapısı ve kültürel işlevinin kazanımları yanında, 
Kamu Hukuku ve İdare Hukuku boyutunda donanımım 
artmalıydı. Ayrıca, kamu idaresi ve yerel yönetimlerle ilgili 
yeni ve ayrıntılı bilgiler edinmeyi ve yönetici yetenekleri-
nin gelişmesini düşünmeliydim. Bunun için TODAİE’de 
eğitim görmeyi amaçladım.
Etkin ve yararlı yönetim ve yönetici eğitimim sürdüre-
gelen yüzlerce kamu görevlisi ve yöneticisi yetiştiren bu 
konumda bulunmak isteğim böylece doğdu. Burada gö-
rülecek yüksek lisans eğitimi ile İdare Hukukunun temel 
ilkelerini pekiştirirken, ilgili hukuk ve yakın bilim dalla-
rındaki gelişimleri de kazanacağımı görüyorum. Eğitim 
sonunda alacağım akademik derece de bu kazanımın 
simgesi olacaktır. Gördüğüm disiplinlerle derinleşen bil-
gilerim bireysel yapıma zenginlik katacak, ilerde üstlene-
ceğim görevlere olumlu yansımaları olacaktır. İzlediğim 
ve mutluluk duyduğum bir diğer konu da, yeniden örgün 
eğitim içinde olmanın, okul, sınıf  ve öğrenci arkadaşlar 
gibi olumlu sonuçları hissetmem, yeniden öğrenci olmak-
tan duyduğum coşkudur.

Belirttiğim umut ve amaçlarla geldiğim Enstitüde bek-
lentilerimden fazlasını buldum. Haklı bir yöntem ve 
anlayışla gördüğümüz eğitim-öğretim sürecinde göre-
ceğimiz sınavların, hazırlayacağımız ödevlerin, bizlerde 
yapacağı değişikliklerin kendini göstermeye başladığını 
söyleyebilirim. Hukuk ve Yönetim biliminin ders başlık-
ları ve içeriği, gerek kuramsal, gerekse uygulama olarak 
yeni yaklaşım ve anlatımlar edinmeme etkili olacaktır. 
Dahası, eğitimin ikinci döneminde kimimiz tarafından 
hazırlanan tez, kimimiz tarafından hazırlanan proje ile 
üstlenilen konuyu tüm yönleri ile eline alınıp aktarılırken, 
araştırmacı kişilik ve bilimsel yaklaşım yetisi de gelişe-
cek, belki de bilimsel çalışmalara adım atmama yardımcı 
olacaktır.
Eğer başarı ile eğitimimi tamamlarsam, TODAİE’de bu-
lunmuş, eğitim almış biri olmanın kıvancını taşıyacağımı 
biliyorum.

Berna APALAK
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YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ADAYLIK KOŞULLARINI TAŞIYOR MUYUM?

	En az dört yıllık lisans öğrenimi veren bir yüksek öğre-
tim kurumunu ya da bunlara denkliği yetkili makamca 
onanmış yabancı ülkelerdeki benzerlerini bitirmiş ol-
mak,

	Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıyor olmak. (Yük-
sek lisans programlarına çalıştığınız kurum itibariyle 
başvurup başvuramayacağınızı belirlemek için Başba-
kanlık web sayfasında yer alan kurum ve kuruluşları 
kontrol ediniz.)

	Dört yıllık lisans öğreniminden sonra en az dört yıl 
kamu kurum ve kuruluşlarında veya kamu kurum ve 
kuruluşları niteliğindeki meslek kuruluşlarında (asker-
lik dâhil) fiili olarak çalışmış olmak (Yabancı uyruklu 
öğrenciler için kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma 
koşulu aranmaz), (Süre hesabında programın öğretime 
başladığı tarih esas alınır. 2014-2015 Akademik Takvi-
mine göre 22 Eylül’de dersler başlayacağı için 22 Eylül 
2010 tarihinden önce lisans (4 yıllık) diplomasının alın-
mış olması ve aynı zamanda kamu hizmetine başlamış 
olmak gerekir. Eğer lise mezunu olarak kamuda çalış-
maya başlamış ve kamuda çalışıyorken lisans mezunu 
olmuş iseniz lisans mezuniyet tarihinizden sonraki hiz-
met sürenizin 4 yıl olması gerekir. Kamuda çalışmaya 
başlayalı 8 yıl olsa dahi eğer lisans mezuniyetinden 
sonraki hizmetiniz 2 yıl ise başvuru koşullarını sağla-
mamış olursunuz.)

	Programa katıldığı tarihte 45 yaşını geçmemiş olmak, 
(22 Eylül 1969’dan sonra doğanlar başvuru yapabilir.)

	Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavın-
dan (ALES) eşit ağırlıklı puan türünde en az 45 puan 
almış olmak, (2014 Mayıs ALES puanı da kabul edilir.)

	Giriş sınavlarında başarılı olmak (Bkz. 12. sayfa),
	Gündüz programlarına devam edebilmek için eğitim 

süresince kurumlarından izinli olduğunu belgelemek. 
(Gündüz programlarında öğretim süresinin birinci aka-
demik yılında ücretli izinli sayılacak adaylar, izinlerini 
kurumlarından kendileri alacaklardır. Akşam program-
ları için bu belge aranmamaktadır).

Yüksek Lisans Programları

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen bilgisi Öğretmenliği lisans eğitimini 
tamamladıktan sonra İstanbul Pendik Velibaba ilköğretim okuluna atandım. O 
yıllarda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde Kamu yönetimi lisans 
programına başladım ve bu alana merakım zamanla arttı. Atandığım kurumda bir 
an önce 4 yılımı doldurmayı istedim, çünkü bu alanda en iyi kurumların başında 
gelen TODAİE’de yüksek lisans yapmak gibi bir hedefim vardı. İstenilen koşulları 
sağlayıp başvurumu yaptıktan sonra zorlu bir yazılı sınava girdim, ardından müla-
katı da başarıyla geçince artık TODAİE deydim.

Türkiye’de kamu yönetimi alanında yapılan çalışmaları, güncel olay ve olguları, si-
yasi alanı, yönetim alanını ve çağın getirdiği yenilikleri hem ulusal hem uluslararası 
düzeyde takip eden, analiz eden ve farklı bakış açıları ile yeni boyutlar kazandıran 
çalışmalara imza atan böyle bir kurumda akademik anlamda bulunduğum için 
kendimi çok şanslı hissediyorum.

TODAİE, her biri alanındaki yüksek bilgi birikimleriyle ve mükemmel özverili 
tutumlarıyla bize yeni kapılar açan değerli hocalarımız ile tüm iş ve işlemlerdeki 
güler yüzlü ve yardımsever kurum personelinin varlığı mükemmel bir paylaşım ve 
bütünsel bir gelişim ve değişim yarattı bizlerde. Eğitim hayatımızın yeniden şe-
killendiği yer olmasının yanında, TODAİE, yurt ortamıyla da kurulan dostluklar, 
arkadaşlıklar, paylaşımlar, günün özet konuşmaları, oyunları ve neşeli anlarıyla da 
aile ortamımız oldu. Türkiye’nin dört bir yanından ve farklı kurumlardan ücretli 
izinli gelen 110 kişiydik ve her biri farklı bilgi birikimleri ve yaşantılarıyla renk 
katıyordu tek tek hayatımıza…

Burada olmanın ayrıcalığını, sizler de kısacık bir yılı tamamlayıp kurumlarınıza 
döndüğünüzde yarattığınız farkla, oluşturduğunuz vizyonla keşfedeceksiniz…

Perihan DİKTAŞ

ADAY KAYDI NE ZAMAN?  -  BAŞVURUMU NASIL YAPARIM?

BAŞVURU FORMUNU NASIL DOLDURURUM?
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ADAY KAYDI NE ZAMAN?  -  BAŞVURUMU NASIL YAPARIM?

ADAY KAYDI NE ZAMAN? 

Aday Kaydı Tarihleri 1 Mayıs 2014 Pazartesi günü saat 09.00’da 
başlayıp 6 Haziran 2014 Cuma günü saat 17.00’de son bulacaktır.

BAŞVURUMU NASIL YAPARIM?

TODAİE web sayfası üzerinden ana sayfanın sonundaki online hiz-
met satırında “Lisansüstü Programları Başvuru Formu” bağlantısın-
dan erişeceğiniz formu, doldurmanız ve kaydetmeniz gerekmek-
tedir. 

	TODAİE yazılı giriş sınavı 2014-2015 akademik yılı için yapılma-
yacaktır. 

	Her program için kontenjanın iki katı kadar aday ALES puanına 
göre sıralanarak sözlü sınava çağrılacaktır. 

	TODAİE, başvuru koşullarını sağlamıyorsanız, başvurunuz 
onaylanmayacaktır. 

	13 Haziran 2014 günü sözlü sınava çağrılacak adaylar TODAİE 
web sayfasında ve Enstitü girişine asılacak listede ilan edilecektir. 

	Adaylara sözlü sınava çağrı için e-posta, mektup, vb. yöntem-
lerle doğrudan bildirimde bulunulmayacaktır.

Yüksek Lisans Programları

	TODAİE ana sayfasında işaretli bağlantıya tıklayınız.

	Aşağıdaki ekran önünüze çıkacaktır. İlk Giriş’i tıklayınız.

 

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

 

	Fotoğraf alanında 500KB boyutunun geçmeyecek vesikalık bir 
fotoğrafınızı eklemeyi unutmayınız.

BAŞVURU FORMUNU NASIL DOLDURURUM?
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BAŞVURU FORMUNU NASIL DOLDURURUM?

Yüksek Lisans Programları

	Ondalıklı not girişlerinde virgül yerine nokta kullanmaya dikkat 
ediniz. 

	Formu doldurduktan sonra Önkayıt Başvurumu Kaydet tuşuna 
basınız. 

	Size bir aday no ve şifre verilecektir. Bu şifre ile daha sonra baş-
vuru formuna tekrar erişerek düzeltmeler yapabilirsiniz. Örne-
ğin Mayıs 2014 ALES puanınızı öğrendiğinizde giriş yapıp dü-
zeltme yapabilirsiniz.

Devlet Şu İşleri Genel Müdürlüğünde İnşaat Mühendisi 
olarak çalışmaktayım. İnşaat Mühendisliği alanında Yük-
sek Lisans ve Doktora öğrenimimi tamamladıktan sonra 
tam da öğrencilik hayatımın artık son bulduğunu düşü-
nürken TODAİE ile tanıştım. TODAİE’ye geldiğimde, 
altı yıllık bir devlet memurluğu tecrübesine sahip olmama 
rağmen, kamu yönetimi ile ilgili bilinmesi gereken pek çok 
husustan haberdar olmadığımın farkına vardım. 
Uluslararası akreditasyonu bulunan TODAİE Kamu Yö-
netimi Yüksek Lisans programında, az zamanda yoğun bir 
ders programıyla, alanında son derece tecrübeli pek çok 
öğretim üyesinden ders alma fırsatı buldum. Her biri ala-
nında uzman olan güçlü akademik kadrosunun yanı sıra, 
pek çok farklı kurumdan gelen renkli öğrenci profiliyle de 
oldukça ilgi çekici olan TODAİE, sunduğu fiziki ve sos-
yal ortamla, benim için öğrenciliğin ikinci baharını yaşatan 
bir kurum oldu. Bizlere, bir yandan yeniden imtihanlara 
girmenin tatlı heyecanını yaşatırken, bir yandan da arka-
daşlarımızla ortak çalışmalar yürütebilmenin ve bilgi biri-
kimimize yaptığı pozitif  katkıyı görmenin keyfini sundu. 

Uzun öğrencilik hayatımda kütüphanelerden umduğu-
nu çok da bulamamış olmanın verdiği ümitsizlikle gir-
diğim TODAİE kütüphanesinden büyük bir hayranlıkla 
çıktım. TODAİE gerek süreli gerekse süresiz yayınlar 
açısından çok güçlü bir sosyal bilimler kütüphanesine 
sahip. Bu açıdan, öğrencilerine, insanın araştırma yapma 
ve okuma iştahını kabartan bir ortam sunuyor.
Özellikle yoğun mühendislik öğrenim hayatından sonra 
gelen TODAİE tecrübesi, bana sadece kamu yönetimi 
yüksek lisansı diploması vermedi aynı zamanda hayata 
bakışıma da yeni bir pencere açmış oldu. Bu sebeple 
başta benim gibi mühendis arkadaşlarım olmak üzere 
tüm kamu görevlilerine TODAİE ile tanışmalarını şid-
detle tavsiye ediyorum.   
Eğer başarı ile eğitimimi tamamlarsam, TODAİE’de 
bulunmuş, eğitim almış biri olmanın kıvancını taşıyaca-
ğımı biliyorum.

Fehime AKCANCA

PROGRAMLARA KATILMAK İÇİN NELERE DİKKAT EDECEĞİM?
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Yüksek Lisans Programları

PROGRAMLARA KATILMAK İÇİN NELERE DİKKAT EDECEĞİM?

	Bu broşür ve TODAİE web sayfasında “Genel” başlığı altında “Yö-
netmelik ve Yönergeler” bölümünde yer alan “TODAİE Lisansüs-
tü Öğretim Yönetmeliği” dikkatlice okunmalıdır. 

	TODAİE web sayfasından (www.todaie.gov.tr) ulaşılacak form 
doldurulurken, sınava girecek adayların beyanı esas kabul edil-
mektedir. 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.

	Giriş sınavı ücreti 50 TL (elli Türk Lirası) olup herhangi bir ne-
denle iade edilmemektedir. Sınav ücretinin Enstitümüzün Zi-
raat Bankası Anıttepe Şubesi 0833 03514883-5008 (IBAN No. 
TR950001000833035148835008) no.lu hesabına başvuru ya-
pılmadan önce mutlaka yatırılmış olması gerekmektedir. Giriş 
Sınavı ücretini, bankaya yatırırken “(isminiz) TODAİE Giriş Sınav 
Ücreti” diye belirtmeniz uygun olacaktır.

	Giriş Sınavı Ücretini başvuru süresinin bitimine kadar yatırma-
mış olanlar, sözlü sınava alınmayacaklardır.

	Sözlü sınava girecek adayların, 20 Haziran 2014 tarihine kadar 
başarı notunu etkileyen lisans mezuniyeti not dökümü ve orta-
lamasını gösterir belge ile ALES sonuç belgesini ve kurumundan 
hizmet belgesini  mutlaka TODAİE Öğrenci İşleri’ne elden tes-
lim etmeleri, fakslamaları (0312 2314764) ya da e-posta ekinde 
(kyylp@todaie.gov.tr) göndermeleri gerekmektedir (Ulaştığını 
teyid etmek adayların sorumluluğundadır). Belgelerini 20 Ha-
ziran 2014 saat 17:00’ye kadar ibraz edemeyenler sözlü sınava 
alınmayacaktır.

	ALES eşit ağırlıklı sınav notunun geçerliliği 3 yıldır. Mayıs 2014 
ALES sınav sonucu kabul edilir.

	TODAİE programda belirtilen tarihlerde değişiklik yapma hakkı-
nı saklı tutar.

	Başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvu-
rusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava 
alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayama-
yan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem 
için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan 
adayların ödedikleri ücretler geri verilmez.
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SÖZLÜ SINAVDA NASIL BİR DEĞERLENDİRME YAPILIYOR?

Yüksek Lisans Programları

Sözlü sınavlar, 23-27 Haziran 2014 tarihlerinde Enstitüde yapıla-
caktır. Programa kabul edileceklerin sayısının iki katı kadar aday 
sözlü sınava çağrılmaktadır. Sözlü sınav, Sınav Kurulu’nca uygun 
görülecek ilkelere göre ve adayın aşağıda belirtilen alanlardaki ye-
terliklerinin ölçülmesi şeklinde yapılır.
Aday, sözlü sınav jürisi önünde soru havuzundan iki soru çeker 
ve soru numaralarını jüriye iletir. Düşünmek ve yanıtına hazırlık 
için Düşünme Odası’na geçer. Seçtiği sorulardan bir tanesini ya-
nıtlamak üzere belirler. Aday, Düşünme Odasın’nda not alabilir ve 
bu notlardan soruya sözlü yanıt verirken yararlanabilir. Düşünme 
Odası’nda soruyu yanıtlamak için herhangi bir kaynağa başvuru-
lamaz. Jüri tarafından çağrıldığı zaman jüriye yanıtlayacağı soru-
nun yalnızca numarasını söyler. Jüri üyeleri adaya seçtiği sorunun 
kapsamında başka sorular da sorabilirler.

TODAİE Yüksek Lisans Programları Sözlü Giriş Sınavları Aday De-
ğerlendirilme Ölçütleri aşağıda belirtilmiştir:
	Sistematik analiz yapabilme kabiliyeti,
	Eleştirel bakabilme,
	Fikirlerini ileri sürerken belli bir mantık silsilesini izleyebilme,
	Yorumlama kabiliyeti,
	Yüksek lisans düzeyinde araştırma yapabilecek anlama düzeyi 

gösterebilme,
	Fikirlerini açık ve net bir biçimde iletebilme,

	Bilgiyi analiz edip sonuçları değerlendirerek, verilen soru için bir 
çözüme ulaşma.

Beş üyeden oluşan sözlü sınav jürisinin aday için verdiği notlardan 
en yüksek ve en düşük not çıkartılıp diğer üç üyenin notunun arit-
metik ortalaması alınarak sözlü sınav notu hesaplanır.
Sözlü sınava girecek adaylar 13 Haziran 2014 Pazartesi günü  
TODAİE web sayfasında duyurulacak; bunun için ayrıca posta ile 
bildirim yapılmayacaktır.

GİRİŞ SINAVI BAŞARI NOTU HESAPLANMASI

ALES Lisans Mezuniyet Notu Giriş Sınavı Başarı notu
%50 %10 %40 %100

Her program için kontenjan, başarı notu en yüksek olan öğrenci-
den başlanarak doldurulur.

Dikkat: Lisans mezuniyet not ortalamalarında 100’lük ve 4’lük sis-
tem dönüşümünde YÖK tarafından yayımlanan dönüşüm çizelgesi 
dikkate alınır. Ön lisansın ardından lisans tamamlanmış ise diplo-
madaki krediler ve notlar dikkate alınarak lisans not ortalamasına 
erişilir. Lisans not ortalaması belgesinde mezuniyet tarihiniz ve prog-
ram görülmelidir. Birden fazla lisans diploması var ise son diploma 
geçerlidir.

KESİN KAYDIM NASIL OLACAK?
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KESİN KAYDIM NASIL OLACAK?

Yüksek Lisans Programları

Giriş sınavlarını kazananlar, 25 Temmuz 2014’e kadar TODAİE’de ka-
yıt yaptırabilirler. Bu tarihe kadar kayıt yaptırmayanlar haklarını kay-
bedeceklerdir. Bu adayların yerine yedek listedeki  adayların kaydı 
yapılacaktır. 

Kayıt için Gerekli Belgeler:
Kesin kayıt esnasında TODAİE Öğrenci İşleri Bürosuna teslim edile-
cek evraklar.

	6 adet vesikalık fotoğraf,

	Lisans diploması (mezuniyet tarihi teyidi için) ve nüfus cüzdanının 
(yaş sınırı maddesinin teyidi için) örneği (“Aslı gibidir” onaylı olma-
sı yeterlidir).

	Çalıştığı kurumdan öğrenim süresi boyunca izin verildiğine dair 
resmi yazı, (tezli yapmak isteyen öğrenciler 22 Eylül 2014-01 Hazi-
ran 2015; tezsiz yapmak isteyen öğrenciler, 22 Eylül 2014-13 Tem-
muz 2015 tarihleri arasında)

	Adayın talebi üzerine TODAİE sınavını kazandığına dair belge verilir.

	Kurumunuzdan onaylı hizmet belgesi.

	YDS sonuç belgesi. YDS yabancı dil puanı, yurtdışı seminerlerinde 
değerlendirme ölçütü olarak kullanılmaktadır. Yüksek lisans prog-
ramı başarı notuna katkısı yoktur.

Yedeklerin Kaydı
Kazanan adaylardan kaydını yaptırmayanların yerine kontenjan do-
luncaya kadar yedek aday listesinden sırayla çağrı yapılır. Yedekler 
08 Ağustos 2014 günü Enstitü’de ilan edilecektir. Yedeklerin kayıt-
ları, 22 Ağustos 2014 günü saat 09.00-17.00 saatleri arasında yapı-
lacaktır.

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde lisans eğitimimi tamamla-
dıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığında Sınıf  Öğretmeni olarak görev 
yapmaya başladım. Kamu yönetimine olan ilgimden dolayı Anadolu Üni-
versitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Lisans Programına katılıp bu 
bölümden mezun oldum. 

Küreselleşen dünyada, ülkemde meydana gelen değişimleri daha iyi algı-
lamak, özellikle Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanlarında bu değişimi 
takip edebilmek adına araştıran, sorgulayan ve düşünen bir birey olmak, 
akademik anlamda kuramsal bilgilerle donatılmak amacıyla yüksek lisans 
yapmayı hedeflediğim günlerde TODAİE ile tanıştım. Akademik çalış-
malarıyla isim yapmış deneyimli hocalar eşliğinde Türkiye’nin en köklü 
ve alanında tek eğitim kurumu olan TODAİE’de yüksek lisans yapmış 
olmanın heyecanını ve gururunu yaşamaktayım. 

Kamunun her kesiminden gelmiş arkadaşlarla samimi dostluklar kur-
mak, bir aile gibi olmak ise ayrıcalık olsa gerek.

TODAİE’de oluşan samimi dostlukların ve yaşam boyu sürecek arka-
daşlıkların tadına varabilmeniz için sizleri de TODAİE’ye bekliyorum.

Süleyman Hilmi AYDIN
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AKADEMİK TAKVİM

Öğrenciler 16 Eylül 2014 salı günü Güz Dönemi derslerini seçe-
ceklerdir. Bununla ilgili TODAİE web sayfasında öğrenci işleri/ 
duyurular bölümü takip edilmelidir. 

2014 - 2015 Akademik yılı; 

Sözlü Sınav: 23-27 Haziran 2014

Güz Dönemi: 22 Eylül 2014 – 26 Aralık 2014 (14 hafta)

Bahar Dönemi: 12 Ocak 2015 – 17 Nisan 2015 (14 hafta) 

Yaz Okulu: 04 Mayıs 2015 – 19 Haziran 2015 

tarihleri arasında uygulanacaktır.

Programla ilgili ayrıntılı bilgi www.todaie.gov.tr adresinden edini-
lebilir.

KONAKLAMA

TODAİE Yurdu’nda konaklama olanakları bulunmaktadır. Enstitü-
müz, Programlara Ankara dışından katılanlara, ücret karşılığında 
barınma ve yemek olanağı da sunmaktadır.

Öğrencilerimiz için 2014 yılı konaklama ücreti günlük 25-35 TL’dir 
(oda büyüklüğüne göre).

KÜTÜPHANE

TODAİE Kütüphanesi, ülkemizde kamu yönetimi alanında tek uz-
manlık kütüphanesi olup yaklaşık 40.000 adet kitap ve 7.000 cilt 
süreli yayından oluşan bir koleksiyona sahiptir.

http://www.todaie.gov.tr/bliss/w3src.exe adresinden kütüphane 
kataloğu taranabilmektedir.

Kütüphane, tüm okuyuculara, hafta içi 9:30-17:30 saatleri arasın-
da kesintisiz hizmet vermektedir.

İLETİŞİM - ULAŞIM

Adres: 85. Cadde No: 8  06100 Yücetepe / ANKARA
Telefon : 0 312 231 73 60 / 2110-2109    Faks : 0 312 231 47 64
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Yüksek Lisans Programları

ÖNEMLİ BİLGİLER
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Doktora  Programı

ADAYLIK KOŞULLARI

Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi ana bilim dalı “Yönetim Bilimleri” 
alanında öğrenciye bağımsız araştırma ve inceleme yapma, olay 
ve olguları bilimsel bir bakış açısı ile irdeleyerek yorumlar geliş-
tirme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme 
yeteneği kazandırmayı amaçlamaktadır. 2014-2015 akademik yı-
lında 10 dolayında doktora öğrencisi alınacaktır.

ADAYLIK KOŞULLARI

Adaylardan sınav masraflarını karşılamak üzere Giriş Sınavı 
Ücreti olarak 50 TL. alınacaktır. Bu ücret Enstitümüzün Zira-
at Bankası Anıttepe Bürosu 0833 03514883- 5008 (IBAN No. 
TR950001000833035148835008) no.lu hesabına yatırılacaktır.

Programın giriş sınavına katılabilmek için aşağıdaki ön koşulların 
yerine getirilmesi zorunludur:
	Yüksek lisans diploması almış olmak (yüksek lisans derecesinin 

yurtdışından alınmış olması durumunda, denklik belgesi aranır),
	Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında 

(KPDS)/(YDS), eşdeğerliliği ilgili resmi kuruluşlarca kabul edilmiş 

uluslararası yabancı dil sınavlarında veya ÖSYM tarafından bu 
amaçla yapılan sınavda, son iki yıl içinde, tam puan üzerinden 
en az 70 puan almış olmak gerekir. Gerektiğinde, yabancı dil sı-
navları, Akademik Kurulun önerisi üzerine Yürütme Kurulunun 
kararı ile TODAİE tarafından da yapılabilir.

 Hangi yabancı dillerin kabul edileceği, Akademik Kurulun öneri-
si üzerine Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

	Yüksek lisans mezuniyet notunun; tezli yüksek lisans progra-
mından mezun olanlar için 100 tam puan üzerinden en az 75 
puan (4 tam puan üzerinden yapılan değerlendirmelerde en az 
2.5), tezsiz yüksek lisans programından mezun olanlar için 100 
tam puan üzerinden en az 85 puan (4 tam puan üzerinden yapı-
lan değerlendirmelerde en az 3.5) olduğunu belgelemek.

	Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapı-
lan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından 
(ALES) eşit ağırlıklı puan türünde en az 65 puan almış olmak.
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GİRİŞ SINAVI VE BAŞARI NOTU

Doktora  Programı

DOKTORA GİRİŞ SINAVI VE BAŞARI NOTU

	Adaylar, belirtilen süre içinde, TODAİE web sayfasından elektro-
nik ortamda başvuru formunu doldurup istenen bilgi ve belge-
lerle birlikte Öğrenci İşleri Müdürlüğüne başvururlar.

	Sınav; yazılı bilim ve sözlü aşamalardan oluşur.

	Başarı notunun hesaplanmasında; 100 üzerinden tam nota dö-
nüştürülen ALES puanının %50’si, yüksek lisans not ortalaması-
nın %10’u, yabancı dil puanının %10’u ve giriş sınavında tam not 
üzerinden alınan notun %30’u alınarak hesaplanır. Sözlü sınava 
girmeyen veya sözlü sınav notu 70’in altında olan adaylar için 
genel başarı notu hesaplanmaz ve aday başarısız sayılır.

	Her ders saati bir kredidir. Öğrenci, dönemler arasında denge-
li olmak üzere, en az yedi ders olmak üzere, toplam 21 kredilik 
ders ile kredisiz olan uzmanlık alanı dersini almak zorundadır.

	Her dönemde bu derslerden biri, Program Kurulunun önerisi ve 
Yürütme Kurulunun kararıyla, diğer yükseköğretim kurumların-
dan veya Enstitüde yürütülen diğer doktora programlarından 
seçilebilir. Dersler yaz okulunda da açılabilir. Derslere devam zo-
runludur.

	Program sekiz dönemde tamamlanır; öğrenciler, yeterlik sına-
vını da başarıyla tamamladıktan sonra tezlerini yazarak teslim 
ederler. Tez sınavını da başarıyla tamamlayan öğrenciye Dokto-
ra Diploması verilir.

TAKVİM VE PROGRAM - GEREKLİ BELGELER
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TAKVİM VE PROGRAM - GEREKLİ BELGELER

Doktora  Programı

1. ADAY KAYDI
2014-2015 Güz Dönemi Aday kaydı 01-05 Eylül 2014 tarihleri ara-
sında yapılır.
Yazılı Sınav: 18 Eylül 2014 günü Enstitü’de yapılacaktır.
Sözlü Sınav: 22 - 23 Eylül 2014 tarihlerinde Enstitü’de yapılacaktır.
Son Değerlendirme: Giriş sınavını kazanan adaylar,  25 Eylül 2014 
günü Enstitü’de ilan edilecektir.
Kesin Kayıt: Giriş Sınavını kazananların kayıtları 29 Eylül 2014 tari-
hinde yapılacaktır.

2. ADAY KAYDI
2014-2015 Bahar Dönemi Aday kaydı 15-19 Aralık 2014 tarihleri 
arasında yapılır.
Yazılı Sınav: 29 Aralık 2014 günü Enstitü’de yapılacaktır.
Sözlü Sınav: 05-06 Ocak 2015 tarihlerinde Enstitü’de yapılacaktır.
Son Değerlendirme: Giriş sınavını kazanan adaylar, 09 Ocak 2015 
günü Enstitü’de ilan edilecektir.
Kesin Kayıt: Giriş Sınavını kazananların kayıtları 12 Ocak 2015 tari-
hinde yapılacaktır.

AKADEMİK TAKVİM VE PROGRAM 
(TODAİE tarihlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.)

Öğrenciler 01 Ekim 2014 günü Güz Dönemi derslerini seçecek-
lerdir. 

Güz Dönemi: 08 Ekim 2014 – 09 Ocak 2015

Bahar Dönemi: 19 Ocak 2015 – 24 Nisan 2015

tarihleri arasında uygulanacaktır

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Aşağıdaki belgeler Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne iletilecektir.

	Yüksek lisans diplomasının ve nüfus cüzdanının onaylı birer ör-
neği (“Aslı gibidir” onaylı olması yeterlidir),

	6 vesikalık fotoğraf

	Not dökümü ve not ortalaması

	ALES Belgesi

	Yabancı dil puanını gösterir belge

Lisans öğrenimimi Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Baş-
kanlığına Bağlı Devlet İdarecilik Akademisi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi (İnzibati İdareetme Fakültesi) 
Kamu Yönetimi Bölümü’nde, yüksek lisans öğrenimimi 
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Ekonominin Hu-
kuki Düzenlenmesi Bölümü’nde yaptım. İlk görev yerim 
lisansımı yaptığım Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Baş-
kanlığına Bağlı Devlet İdarecilik Akademisi oldu. 

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nü ilk 
olarak çalıştığım Akademideki arkadaşlarımın övgü 
dolu cümleleriyle tanıdım. Akademiden TODAİE’ye 
yüksek lisans programına katılmış arkadaşlarımın orda 
aldıkları eğitimi, kendilerine sağladığı faydayı, hayatları-
na kattığı rengi anlatmalarından oldukça etkilendim ve  
TODAİE’ye gelmeye karar verdim. 

Akademik çalışmalarıma devam etmek için beş yıl 
görev yaptığım Akademiden mesafe bağıyla kopup  
TODAİE’de Yönetim Bilimi Doktora Programına katıl-

dım. Birbirinden değerli hocaların eşliğinde ders prog-
ramını bitirip, çok ter akıtarak Yeterlilik Sınavını verdim. 
Şimdi tez aşamasındayım ve iki sene burada edindiğim 
bilgi ve birikimler dünyaya açılan penceremi genişletti.

Bütün pozitif  duyumlara rağmen TODAİE’ye gelmeden 
önce hem memleketimden, sevdiklerimden ayrılmanın 
hem de tamamen olmasa da kısmen yabancı sayılabile-
cek bir ülkeye adapte olup olamayacağımın tedirginliğini 
taşıyordum. Ancak TODAİE’ye geldim ve gördüm ki, 
yaşadığım bu tedirginlik gereksizmiş. Öğretim üyelerin-
den sınıf  arkadaşlarıma kadar herkesin ilgisini ve misa-
firperverliğini gördüm.

Kamu Yönetimi kürsüsünün çok değerli isimlerini kad-
rosuna almış olan TODAİE, sadece öğretim üyelerinin 
kalitesi ile değil, sistemli ve ciddi çalışma prensibiyle de 
ön sıralardadır. Tüm arkadaşlarımın TODAİE gibi nadi-
de bir kurumda lisansüstü eğitim tecrübesi yaşayabilme-
lerini temenni ederim. Zivar ZEYNALOVA
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Adalet ve Kolluk Hizmetlerinin Yönetimi Prof. Dr. Eyyup G. İSBİR

Adli ve Kolluk Yönetim Tarihi Doç. Dr. Erkan TURAL

Afet Yönetimi Doç. Dr. Aslı AKAY

Anayasa Hukuku Prof. Dr. Hasan TUNÇ

Araştırma Yöntem ve Teknikleri Prof. Dr. Nevin G. ERGAN

Avrupa Birliği ve Türkiye Doç. Dr. A. Argun AKDOĞAN

Avrupa Birliği ve Türkiye Prof. Dr. Meral TECER

Avrupa Bütünleşmesinin Güncel Sorunları Doç. Dr. Burak TANGÖR

Bürokrasi ve Kamu Personel Rejimi Prof. Dr. Onur Ender ASLAN

Çağdaş Devlet Kuramları Doç. Dr. A. Argun AKDOĞAN

Çağdaş Örgüt Kuramları Doç. Dr. Yılmaz ÜSTÜNER

Çağdaş Siyaset ve Değişim Prof. Dr. Oya ÇİTÇİ

Çalışma İlişkileri Doç. Dr. Yücel UYANIK

Çevre Felsefesinin Temelleri Doç. Dr. Kıvılcım ERTAN

Çevre Politikası Doç. Dr. Kıvılcım ERTAN

Çevre Sorunları Doç. Dr. Kıvılcım ERTAN

Çevre Yönetimi Doç. Dr. Aslı AKAY

Devlet, Bürokrasi ve Kamu Personel Rejimi Prof. Dr. Onur Ender ASLAN

e-Devlet Prof. Dr. Türksel BENSGHİR

e-Devlet Uygulamaları Prof. Dr. Türksel BENSGHİR

Eğitim Denetimi Prof. Dr. Songül ALTINIŞIK

Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Prof. Dr. Necla KURUL

Eğitim Siyasaları ve Uygulaması Prof. Dr. Feyzi ULUĞ

Eğitim ve Okul Yönetimi Prof. Dr. Songül ALTINIŞIK

Eğitimde Değişme ve Yenileşme Doç. Dr. İlhan DÜLGER

Eğitimde Kalite Yönetimi Prof. Dr. Songül ALTINIŞIK

Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Prof. Dr. Aziz KONUKMAN

Felsefe ve Yönetim Prof. Dr. Örsan Ö. AKBULUT

Güvenlik Stratejileri ve Uluslararası 
Terörizm 

Doç. Dr. Burak TANGÖR

İdeolojiler ve Siyasal Partiler Prof. Dr. Oya ÇİTÇİ

İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Siyaset Doç. Dr. Filiz KARTAL

İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Siyaset Doç. Dr. Filiz Kartal

İnsan Kaynakları Yönetimi Prof. Dr. Kamil Ufuk BİLGİN

Kamu Diplomasisi Yrd. Doç. Dr. Aslı YAĞMURLU

Kamu Etiği  Prof. Dr. Feyzi ULUĞ

Kamu Performans Yönetimi Prof. Dr. Kamil Ufuk BİLGİN

Kamu Personel Sistemi Prof. Dr. Kamil Ufuk BİLGİN

Kamu Politikası Analizi Doç. Dr. A. Argun AKDOĞAN

Kamu Yönetimi Prof. Dr. Eyyup G. İSBİR

Kamu Yönetimi Prof. Dr. Seriye SEZEN

Kamu Yönetimi Kuramları Doç. Dr. Yılmaz ÜSTÜNER

Kamu Yönetiminde Etik Doç. Dr. Yılmaz ÜSTÜNER

Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler Yrd. Doç. Dr. Aslı YAĞMURLU

Kamu Yönetiminde Stratejik Planlama Prof. Dr. Neşe SONGÜR

Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma Doç. Dr. A. Argun AKDOĞAN

Kamu Yönetiminin Güncel Sorunları Prof. Dr. Seriye SEZEN

Kapitalizm ve Sömürgecilik Prof. Dr. Örsan Ö. AKBULUT

Karşılaştırmalı Eğitim Prof. Dr. Songül ALTINIŞIK

Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler Prof. Dr. Ruşen KELEŞ

Kentleşme Doç. Dr. Aslı AKAY

Kentsel Politikalar Doç. Dr. Aslı AKAY

Kentsel ve Çevresel Politikalar Doç. Dr. Aslı AKAY

Küresel Çatışma ve İşbirliği Doç. Dr. Burak TANGÖR

*  2013-2014 akademik yılı derslerini içermektedir. Ders adına göre alfabetik sıralanmıştır. 2014-2015 akademik yılındaki dersler değişiklik gösterebilir.

TODAİE  Yüksek Lisans Programları Öğretim Dersleri ve Öğretim Üyeleri* TODAİE  Yüksek Lisans Programları Öğretim Dersleri ve Öğretim Üyeleri*

TODAİE Yönetim Bilimi Doktora Programı Dersleri ve Öğretim Üyeleri* 
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*  2013-2014 akademik yılı derslerini içermektedir. Ders adına göre alfabetik sıralanmıştır. 2014-2015 akademik yılındaki dersler değişiklik gösterebilir.

Afet Politikası Doç. Dr. Aslı AKAY

Çağdaş Siyaset Felsefesi Doç. Dr. Filiz KARTAL

İdari Teşkilat Tarihi Doç. Dr. Erkan TURAL

İdeoloji ve Devlet Doç. Dr. Nuran S. AKDOĞAN

Kamu Bilişim Sistemleri Prof. Dr. Türksel KAYA BENSGHİR

Kamu Politikası Kuramı Doç. Dr. A. Argun AKDOĞAN

Kamu Yönetiminde Kuram Sorunu Prof. Dr. Örsan Ö. AKBULUT

Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi Reformları Prof. Dr. Seriye SEZEN

Karşılaştırmalı Düzenleme Politikaları Prof. Dr. Seriye SEZEN

Türk Kamu Personel Rejimi İncelemeleri Prof. Dr. Onur Ender ASLAN

Türkiye’de Devlet Geleneği Prof. Dr. Eyyup G. İSBİR

Küreselleşme ve Kent Okulları Prof. Dr. Necla KURUL

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

Milliyetçilik, Etnisite ve Kimlik Doç. Dr. Nuran S. AKDOĞAN

Modernite ve Postmodernitede Siyaset Prof. Dr. Örsan Ö. AKBULUT

Osmanlı - Türk Anayasa Düzeni Prof. Dr. Onur Ender ASLAN

Örgütsel Davranış Prof. Dr. Feyzi ULUĞ

Siyasal Çevrebilim Doç. Dr. Kıvılcım ERTAN

Siyasal Düşünce ve Toplumsal Kuram Doç. Dr. Filiz KARTAL

Siyasal Düşünceler Tarihi Doç. Dr. Nuran S. AKDOĞAN

Siyasal Düşüncenin Toplumsal Tarihi Prof. Dr. Örsan Ö. AKBULUT

Sosyo Ekonomik Politikalar Prof. Dr. Meral TECER

Stratejik Yönetim Prof. Dr. Neşe SONGÜR

Suç Sosyolojisi Prof. Dr. Tülin İÇLİ

Toplam Kalite Yönetimi Prof. Dr. Ömer PEKER

Toplum, Devlet ve Siyaset Doç. Dr. Filiz KARTAL

Türk Anayasa Hukukunun Güncel Sorunları Prof. Dr. Hasan TUNÇ

Türk Kamu Yönetiminin Evrimi Yrd. Doç. Dr. Filiz DEMİRCİ

Türk Yönetim Tarihi I - II Doç. Dr. Erkan TURAL

Türkiye Ekonomisi Prof. Dr. Meral TECER

Türkiye’de Devlet, Bürokrasi ve Kamu 
Personel Rejimi 

Prof. Dr. Onur Ender ASLAN

Türkiye’de Kentli Hakları Doç. Dr. Kıvılcım ERTAN

Türkiye’nin Siyasal Yapısı ve Sorunları Doç. Dr. Filiz Kartal

Türkiye’nin Siyasal Yapısı ve Sorunları Prof. Dr. Oya ÇİTÇİ

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı Prof. Dr. Hayati BEŞİRLİ

Türkiye’nin Yönetim Yapısı Prof. Dr. Seriye SEZEN

Uluslararası Ekonomik Örgütler Doç. Dr. A. Argun AKDOĞAN

Uluslararası İlişkiler Doç. Dr. Burak TANGÖR

Yeni Kamu Maliyesi Prof. Dr. Meral TECER

Yönetim Bilişim Sistemleri Prof. Dr. Türksel BENSGHİR

Yönetim Hukuku Prof. Dr. Ethem ATAY

Yönetimde Liderlik Prof. Dr. Feyzi ULUĞ

Yönetsel Davranış Prof. Dr. Feyzi ULUĞ

TODAİE  Yüksek Lisans Programları Öğretim Dersleri ve Öğretim Üyeleri*

TODAİE Yönetim Bilimi Doktora Programı Dersleri ve Öğretim Üyeleri* 
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TODAİE, bu broşürde yazılı olan kurallarda ve bilgilerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kapak ve Sayfa Tasarımı: Hilal GÖRGÜLÜ 

Fotoğraflar: Yunus TOPAL



2014 - 2015 KAMU YÖNETİMİ 
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 kyylp@todaie.gov.tr    -   http://www.todaie.gov.tr


	TODAIE_UST_YAZI
	AFIS
	evrak13956

	BROSUR

