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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. 66. 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, son üç yıl içerisinde, Göç Yönetimi, Afet Yönetimi ve 
Enerji Yönetimi yüksek lisans programlarının yanı sıra İngilizce olarak International Public Administration Master Programme 
(APEP) ve Political Science and Public Administration Ph. D. Programlarını da açmıştır. 2018 yılı itibariyle bu programlarda 
34 dost ve kardeş ülkeden 78 kamu görevlisi yüksek lisans ve doktora yapmaktadır. TODAİE adına; 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 HAKKINDA

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), 8 Mayıs 1952 tarihinde Türkiye ve Birleşmiş Milletler 
arasında var olan teknik yardım anlaşmasına ek bir protokol ile kurulmuş, 1958 yılında 7163 sayılı Teşkilat 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 altı 
merkez bulunmaktadır. 

Bunlar: 

• İnsan Hakları, Vatandaşlık ve Göç Çalışmaları Merkezi, 

• Yerel Yönetimler Merkezi, 

• Sürekli Eğitim Merkezi, 

• Dış İlişkiler Merkezi, 

• Uzaktan Eğitim Merkezi, 

• Kafkasya Kamu Yönetimi Araştırma ve Eğitim Merkezi’dir (Bakü-Azerbaycan).

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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ÖĞRETİM - YETİŞTİRME 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, Şube Müdürlüğü tarafından planlanmakta ve Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nün desteği ile uygulanmaktadır. 
TODAİE’de halen eğitim dili Türkçe olan dokuz 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), Göç Yönetimi (akşam) ve Enerji Yönetimi’dir 
(akşam). Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bir doktora programı yürütülmektedir. 2018 yılına kadar lisansüstü 
programlarımızdan 5.420 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 Programme-APEP) ve Ph. 
D. Political Science and Public Administration doktora programı düzenlemektedir. 1994 yılından bu yana düzenlenen APEP 
programından şimdiye kadar farklı ülkelerden 75 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 Azerbaycan’da, Lüksemburg’da ve Çin’de kısa süreli yönetim seminerlerine katılmaları 
sağlanmaktadır. 

Enstitü kadrosunda 13 Prof. Dr., 7 Doç. Dr., 5 Yrd. Doç. Dr., 3 öğretim görevlisi, 2 okutman ve 9 asistan olmak üzere 
toplam 39 akademik personel bulunmaktadır. Enstitüde, 69 ders profesörler, 40 ders doçentler, 22 ders yardımcı doçentler 7 
ders doktora unvanlı ve 3 ders de alanında uzman kişiler tarafından yürütülmektedir. 

Enstitüde, yüksek lisans programında 86, akşam programlarında 62 olmak üzere toplam 148 kredili ders, kredisiz 26 
seminer ve 24 dönem projesi dersi; Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi doktora programında ise 20 doktora dersi, dili İngilizce 
olan Political Science and Public Administration Ph. D. Programında 5 doktora dersi, International Public Administration 
Master Programme-APEP’te 25 yüksek lisans dersi sunulmaktadır. Enstitü tüm programlarda yaklaşık 190 ders açmıştır.
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Gözde BULUT  /  Kamu Yönetimi - Gündüz Tezli Yüksek Lisans Programı

İzmir Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünde Veri Hazırlama ve 
Kontrol İşletmeni olarak görev yapmaktayım. Mülakat sürecine katılmaya 
hak kazandığımda hissetmiş olduğum heyecan tarif edilemezdi. Kamu 
yönetiminin her alanından gelen sorular ile liyakate dayalı, yoğun bir sınava 
tabi tutulduk. Yüzlerce başarılı ve çalışkan aday arasından seçilmiş olmak ise 
gurur vericiydi. 

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, kamuya üst düzey 
yönetici yetiştirmesi nedeniyle ve alanında yetkin öğretim üyeleri ile her 
zaman imrenilen bir kurum olmuştur. Öğrencilerinin almış oldukları eğitim, 
bağlı bulundukları kurumlarda öne çıkmalarını sağlamıştır. Kazanmış oldukları 
bakış açısını çalıştığımız kurumlara yansıtmaları ve diğer yöneticilerden 
ayrılarak kaliteli eğitimin farkını bizlere hissettirmeleri, TODAİE’de eğitim 

alma isteğimi teşvik eden en önemli nedenler arasında yer almaktadır.

Eğitim programında yer alan derslerin çeşitliliği, hem ilgi duyduğumuz alanlarda zevkle çalışmamızı sağlamakta hem de 
bizi yeni alanlara yönlendirmektedir.  Farklı kurumlardan gelen öğrenciler ile kurduğumuz dostluklar ise ömür boyu sürecek 
bir bilgi ağının oluşmasına sebep olmaktadır. Aynı zamanda yürütülen çeşitli dil kursları ve seminerler ile öğrencilerin farklı 
nitelikler kazanması da teşvik edilmektedir. Oldukça yoğun bir tempo içerisinde geçen eğitim dönemi, Çarşamba Konferansları 
ile zenginleştirilmiştir. İlgili konferanslarda öğrencilere, farklı alanlardan ve kurumlardan gelen üst düzey yöneticiler ile tanışma 
fırsatı verilirken, onların bilgi ve tecrübelerinden yararlanma imkanı da sağlanmaktadır. Tüm Türkiye ve dünya ülkelerini kapsayacak 
şekilde yapılan teknik inceleme gezileri, aldığımız teorik eğitimi uygulama alanlarında da pekiştirmemize sebep olmuştur. 
Enstitümüz, kamu yönetimi alanındaki en zengin kütüphaneye sahiptir. İhtiyaç duyduğumuz kaynaklara kolaylıkla ulaşabilmekte, 
birçok süreli yayın ve yabancı kaynakları da inceleme imkanı bulabilmekteyiz. 

Modern Enderun olarak dost ve kardeş ülkelerle de sıkı bir bağ kurulmaktadır. Yabancı ülkelerden gelen birçok kamu çalışanı 
ile sohbet ederek hem yabancı dilimizi geliştirme hem de onların kurumları, yönetim anlayışları ve kültürlerini tanıma imkanını 
yakalamaktayız.

Öğretim üyeleri ve Enstitü personelinin çalışmalarımıza ve bizlere olan katkılarına bir değer biçmek mümkün değildir. Farklı 
bir bakış açısı kazanmak, kaliteli eğitim almak ve öne çıkmak isteyen tüm kamu çalışanları TODAİE ruhunu yaşamalıdır. Bu nedenle, 
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü öğrencisi olmak benim için her zaman büyük bir gurur ve onur kaynağı olacaktır.

Mehmet Akif DOĞAN  /  Kamu Yönetimi - Akşam Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Öğrenmenin yaşı yoktur.

Dünya hızla değişirken, kamu yönetimi anlayışı farklılaşırken çalışanların kendini 
yenilememesinin büyük bir eksiklik olduğu malumunuzdur. Üniversiteden mezun olmamın 
üstünden 20 yıl geçmiş birisi olarak yeniden öğrenci olup yüksek lisans yapabilir miyim 
diye düşünmeye başlamıştım.  Hem çalışıp hem de yüksek lisans yapmak kamu çalışanları 
için kolay olmayacaktı. TODAİE’nin tam da bunun için yani kamu görevlilerinin kendilerini 
geliştirmeleri amacıyla var olduğunu öğrendiğimde yüksek lisans yapmaya karar verdim. 

Farklı meslek gruplarından gelen arkadaşlarla tanışmak ve tecrübe paylaşımında 
bulunmak teorik derslerimizi zenginleştirdi. Teorik konuların somutlaştırılarak 
çalışma hayatıyla örtüştürülmesi ve çağdaş dünya ile rekabet edecek beceriler haline 
dönüştürülmesi hocalarımızın önemli bir başarısıydı. 

Değerli hocalarımız kamu yönetimi hakkında bakış açımızı değiştirdi. Bizi kendimizle 
ve kurumlarımızla yüzleştirdiler. Birçok konuyu bilmemekten öte yanlış bildiğimi gördüm. 
Çalıştığı kurumlarda mesleki bilgi, becerilerini ve yetkinliklerini geliştirmek isteyen tüm kamu 
görevlilerinin mutlaka TODAİE yüksek lisans programlarına başvurması gerektiğini düşünüyorum.  

TODAİE’nin köklü, kurumsal kültüre ve kamu hizmetinde derin bir bilgi birikimine sahip saygın bir Enstitü olduğunu 
düşünüyorum. Bizim için uzun yıllar görev yapan duayen profesörlerle daha genç hocalarımızı bir arada görmek ve onların 
derslerine katılmak ve onları dinlemek paha biçilmez bir deneyim. 

Değerli hocalarımıza, Öğrenci İşleri çalışanlarından, kütüphane sorumlusuna, kantin görevlisine kadar çalıştıkları kurumuyla bu 
kadar özdeşim kurmuş ve fedakârca çalışan TODAİE personeline güler yüzlü hizmetleri için teşekkür etmek istiyorum.
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2011 yılından bu yana Milli Eğitim Bakanlığı’nda Matematik öğretmeni olarak 
görev yapmaktayım. Öğretmen olmak gelecek nesillere yol göstererek onları aydınlığa 
kavuşturmaktır. Geleceğin sorumluluğunu yüklendiği için bir öğretmenin öğrenciliği 
hiçbir zaman bitmez. Geleceğin inşasında bana kattıklarıyla çok daha donanımlı bir 
öğretmen olmamı sağladığı için, TODAİE’de eğitim almaya başladığım anı hayatımın bir 
dönüm noktası olarak düşünüyorum. Çünkü TODAİE’de sadece bilimi ve yöntemlerini 
öğrenmekle kalmıyor, aynı zamanda düşünmek için aklın da eğitildiğine şahit 
oluyorsunuz. 

Eğitimli insanların hedefleri daima yüksek olur. Yüksek hedefler de yüksek tepeler 
gibidir. Her ne kadar meşakkatli ve yorucu bir yolculuk olsa da sonunda ulaştığınız 
noktanın uğrunda harcanan tüm emeklere değdiğini fark edeceksiniz.

 Yenilikçi ve gelişime açık biriyseniz çağdaş bir kurum olan TODAİE’de eğitim alma 
fırsatını kaçırmayın. Burada edindiğiniz bilgi birikimini ve size kazandırdığı öngörüleri iş 
yaşantınızda kullanmanın yanı sıra kendinizi kültürel anlamda da çok geliştireceksiniz. 
Üstelik çeşitli kurumlardan ve farklı ülkelerden eğitim almaya gelen insanlarla tanışarak, 
farklı kültürlerin zenginliğiyle harmanlanmış harika dostluklar da edineceksiniz. 

Son olarak güler yüzü ve samimiyetiyle bize her zaman, her konuda yardımcı olan tüm TODAİE çalışanlarına, yönetim 
kadrosuna ve özellikle de ne zaman yanlarına gitsek işlerini bırakıp bizlere bıkmadan usanmadan destek olan çok değerli 
hocalarıma kısacası TODAİE ailesine çok teşekkür ederim.

Sibel ÇETİNTAŞ  /  Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Mühendislik alanında lisans eğitimi almış ve genel idare hizmetleri 
sınıfında çalışan bir kamu personeli olarak kendimi kamu yönetimi 
alanında geliştirmek istiyordum. Bu yüzden sadece Türkiye’de değil 
uluslararası alanda güçlü ve saygın bir kamu yönetimi enstitüsü olan 
TODAİE’de eğitim almayı fırsat olarak gördüm. Daha önce TODAİE 
tarafından düzenlenen Protokol Yönetimi Seminerine (2011) ve II. Kamu 
Etiği Kongresine (2013) katılmıştım.

Alanında yetkin öğretim üyelerinin yanı sıra kamu kurum ve 
kuruluşlarında görev yapan üst düzey yöneticilerinde yüksek lisans 
programına katkıda bulunarak öğrencilere zorunlu derslerin yanında çok 
sayıda seçmeli ders içerisinden tercih yapma imkânı sağlanması sayesinde 

ilgi duyduğum alanlarda dersler alabildim. Derslerde sunulan doyurucu eğitimin yanı sıra birçok farklı lisans eğitimi almış 
ve farklı kurum ve kuruluşlarda çalışan öğrencilerin uygulamaya ilişkin bilgi ve deneyimlerini rahatça paylaşması dersleri 
zenginleştirdi. TODAİE’nin kamu yönetimi alanında sahip olduğu zengin kütüphanesi sayesinde ihtiyaç duyduğum kaynaklara 
kolayca ulaşabildim. Ayrıca eğitim süresince izinli olmam daha detaylı araştırmalar yaparak bilgi kirliliğinden kurtulmamı ve 
doğru bilgileri öğrenmemi sağladı.

TODAİE, sağladığı geniş imkânlarla meslek yaşamını çok daha donanımlı, birikimli ve deneyimli sürdürmek isteyen kamu 
personeli arkadaşlar için bir fırsattır. Bu yüzden kamu yönetimi alanında kendini geliştirmek ve yeni bakış açıları kazanmak 
isteyen arkadaşlara kendini “Modern Enderun” olarak nitelendiren TODAİE’yi tercih etmelerini tavsiye ederim. 

Mahmut Mustafa HANEFİOĞLU  /  Kamu Yönetimi - Gündüz Tezsiz Yüksek Lisans Programı
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2018-2019 AKADEMİK YILI LİSANSÜSTÜ PROGRAM 
KONTENJANLARI

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI KONTENJAN TEZLİ TEZSİZ

Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Gündüz) 100 20 80

Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Programı (Gündüz) 20 5 15

Güvenlik Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Akşam) 10 2 8

Adalet Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Akşam) 10 2 8

Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Akşam) 20 5 15

Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Akşam) 50 10 40

Afet Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Akşam) 20 5 15

Göç Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Akşam) 10 2 8

Enerji Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Akşam) 20 5 15

International Public Administration Master Program-APEP * 60 5 55

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Programı 10 - -

Political Science and Public Administration Ph.D. * 10 - -

      *Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar başvurabilir.

Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programı öğrenim süresi, en çok altı dönemdir. Öğrenciler, 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 ve tüm tezli öğrenciler Bahar Döneminde kredisiz bir seminer dersi almak zorundadırlar. Derslere devam zorunluluğu 
bulunmaktadır. Başka bir tezli yüksek lisans programına kayıtlı olanlar, tezli programı tercih edemezler. 

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenim süresi en çok üç dönemdir. Öğrenciler, 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, 
tüm tezsiz öğrenciler kredisiz bir dönem projesi dersi almak zorundadırlar. Derslere devam zorunluluğu bulunmaktadır.

Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans Programı Seçimi

Tezli yüksek lisans yapmak isteyen öğrenciler akademik takvimde belirtilen güz döneminin son gününe kadar talepte 
bulunur. Bu tarihe kadar talepte bulunmayan öğrenciler kayıtlı oldukları yüksek lisans programına tezsiz olarak devam 
ederler. Tezli yüksek lisans için talepte bulunan öğrencilerin güz dönemi başarı notunun %50’si ile TODAİE Giriş Sınavı Puanın 
%50’sinin toplamı ile elde edilen değerin en yüksekten en düşük puana doğru sıralanması sonucu her bir program için ilan 
edilen tezli kontenjan kadar öğrenci tezli programa kabul edilir. Tezli programın kontenjan sayısının altında kalan öğrenciler 
kayıtlı oldukları yüksek lisans programına tezsiz olarak devam ederler.

Kimler hangi programlara başvurabilir?

Önemli not: 

Akşam programlarına sadece başvuru sırasında Ankara’da çalışanlar başvuru yapabilir.

TODAİE’den mezun olanlar, hiçbir programa başvuru yapamazlar.

Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı-Gündüz: Tüm kamu görevlilerine yöneliktir. 

Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Programı-Gündüz: Valilik, belediyeler, il özel idareleri gibi yerel yönetim birimlerinde 
çalışan kamu görevlileri ile Kalkınma Ajansları çalışanlarına yöneliktir. 

Adalet Yönetimi Yüksek Lisans Programı-Akşam: Hakim, hakim adayları, savcılar, kamu kuruluşlarında çalışan hukuk 
müşavirleri, 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: Güvenlik alanında çalışan Başbakanlık, Milli Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliği, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü, Emniyet, Jandarma ve diğer 
güvenlik personeli ile Dışişleri Bakanlığı meslek memurları, infaz ve koruma memurları ve zabıtalara yöneliktir. 

Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı-Akşam: 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. 

Enerji Yönetimi Yüksek Lisans Programı-Akşam: Türkiye’de enerji politikaları üreten kurumlarda; enerjinin üretimi, 
dağıtımı, tüketimi, hukuku, yönetimi, piyasası, uluslararası boyutları, ticareti, iletimi, taşınması, nakliyesi, güvenliği, yeni enerji 
teknolojileri, sürdürülebilirliği gibi konularla ilgili birimlerde çalışanlara yöneliktir.
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ta YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI 
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      1 2 3 4    

5 6 7 8 9 10 11 1  5 Mart-(TODAİE) Başvurunun ilk günü

12 13 14 15 16 17 18 2   

19 20 21 22 23 24 25 3   

26 27 28 29 30 31   4   

N
İS

A
N

            1    

2 3 4 5 6 7 8   2 Nisan- (TODAİE) Başvuru son günü; 

9 10 11 12 13 14 15   10 Nisan-Yazılı Sınava gireceklerin ilanı

16 17 18 19 20 21 22   18-25 Nisan-Yazılı Sınav başvurusu (ASYM)

23 24 25 26 27 28 29   23 Nisan-Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

30                

M
A

Y
IS

  1 2 3 4 5 6   1 Mayıs-Emek ve Dayanışma Günü

7 8 9 10 11 12 13   13 Mayıs-Yazılı Sınav

14 15 16 17 18 19 20    

21 22 23 24 25 26 27    

28 29 30 31          

TODAİE, takvimde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
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        1 2 3    

4 5 6 7 8 9 10   8 Haziran-Yazılı Sınav sonuç ilanı

11 12 13 14 15 16 17   15-17 Haziran- Ramazan Bayramı

18 19 20 21 22 23 24   20 Haziran- Sözlü Sınava çağrı

25 26 27 28 29 30     25-27 Haziran-Belge teslimi

TE
M

M
U

Z

            1    

2 3 4 5 6 7 8   2-6 Temmuz-Sözlü Sınav 

9 10 11 12 13 14 15   10 Temmuz-Sözlü Sınav sonuç ilanı; 

16 17 18 19 20 21 22   11 Temmuz-Kayıtlanma ilk günü

23 24 25 26 27 28 29    

30 31             31 Temmuz-Kayıtlanma son günü

A
Ğ

U
ST

O
S

    1 2 3 4 5   1 Ağustos-Yedeklerin ilanı, 2 Ağustos-Yedeklerin kaydı

6 7 8 9 10 11 12    

13 14 15 16 17 18 19   17 Ağustos-Yedeklerin kayıt son günü

20 21 22 23 24 25 26   21-24 Ağustos-Kurban Bayramı

27 28 29 30 31       30 Ağustos-Zafer Bayramı

EY
LÜ

L

          1 2    

3 4 5 6 7 8 9    

10 11 12 13 14 15 16    

17 18 19 20 21 22 23   17 Eylül-2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi ilk günü

24 25 26 27 28 29 30    

TODAİE, takvimde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

2018-2019 BAŞVURU TAKVİMİ
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PROGRAMA KABUL KOŞULLARI

• En az dört yıllık lisans öğrenimi veren bir yükseköğretim kurumunu bitirmiş olmak,

• Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıyor olmak,

• 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. 2018-2019 Akademik Takvimine göre 17 Eylül’de dersler başlayacağı için 17 Eylül 
2014 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 (yüksek okul) 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 (17 Eylül 1973’ten sonra doğanlar başvuru yapabilir), 

• Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES/e-ALES) eşit ağırlıklı puan türünde en az 55 puan almış 
olmak (ALES puanının geçerlik süresi 5 yıldır. 2018 Mayıs ALES puanı kabul edilir),

• Giriş sınavlarında başarılı olmak (yazılı ve sözlü),

• 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,

• Başka bir üniversitede kamu yönetimi, yerel yönetimler ve siyaset bilimi alanlarında hâlihazırda herhangi bir doktora 
ve tezli ya da tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı olanlar ya da mezun olanlar, Kamu Yönetimi (Gündüz) ve Yerel 
Yönetimler Yüksek Lisans Programlarına başvuru yapamaz, kayıt yaptıramaz, programa devam edemez.

• Aynı anda birden fazla programa başvuru yapılamaz. Son başvuru tarihinden sonra program değişikliği yapılamaz. Aday, 
öğrencilik hakkı kazanması durumunda kayıt yaptırdığı yüksek lisans programından başka bir programa geçiş yapamaz.

• Adaylar, aşağıdaki beyanı çıktı alıp imzalayarak Başvuru Takvimi’nde belirtilen tarihe kadar getirecekleri belgelerle birlikte 
Öğrenci İşleri Müdürlüğüne 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 hâlihazırda 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 Sınavı’nı kazanmamın kazanılmış hak olarak korunmayacağını, aradan 
geçen süreye bakılmaksızın sınav sonucuna bağlı tüm haklarımı kaybedeceğimi kabul ve taahhüt ederim.
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BAŞVURU FORMUNU NASIL 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. 

• Cep telefonu numaranızı başında sıfır olmadan ve arada boşluk bırakmadan yazınız. Aksi durumda SMS alamazsınız. 

• Zorunlu alanlar işaretlidir (#) boş geçmeyiniz. 

• 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.

• 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.

• 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.
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BAŞVURUDAN SONRA

TODAİE’ye yapılan başvuru sonrasında, Programa Kabul Koşullarına uygunluk denetiminin ardından; her program için 
giriş yazılı sınavına girmeye hak kazanan adaylar, TODAİE web sayfasında ilan edilecek ve bu liste Ankara Üniversitesi Sınav 
Yönetim Merkezi’ne (ASYM) bildirilecektir.

Sınava başvuranlar arasında sınav öncesinde ve sınav anında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna 
sahip olan aday/adaylar sağlık kurulu raporunun, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun 
resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birini bir nüsha halinde,  başvuruların son gününe kadar 
TODAİE’ye teslim etmelidir. (Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan ve raporun geçerliliğinden başvuruyu yapan aday 
sorumlu olacaktır.)

Yazılı sınava girmesi uygun bulunan adaylar, Başvuru Takvimi’nde belirtilen tarihler arasında ASYM’ye ayrıca başvuru 
yaparak, Yazılı sınava gireceklerdir. Yazılı sınav ücreti 100 TL. olup, sınav başvurusu esnasında kredi kartı ile ASYM’ye  
ödenecektir.  

Yazılı sınav puanının her program türünde en yüksekten en düşük puana doğru sıralanmasının ardından bu Broşürde ilan 
edilen kontenjanların iki katı kadar sayıda aday 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 son gününe kadar başarı notunu etkileyen 
lisans mezuniyeti not dökümü ve ortalamasını gösterir belge, ALES Sınav Sonuç Belgesini ve kurumundan görev belgesini 
mutlaka TODAİE Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne; elden teslim etmeleri, fakslamaları (0312 2314764) ya da e-posta 
ekinde (yladay@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 ibraz edemeyenler 
sözlü sınava alınmayacaklardır.
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Yazılı Sınav

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Alan Bilgisi Testi çoktan seçmeli 5 seçenekli orta zorlukta toplam 80 sorudan 
oluşmaktadır.

KONULAR 

Genel Kültür ve Genel Yetenek 20% Alan Bilgisi Testi 80%

Atatürk İlke ve İnkılapları 6 soru Kamu Yönetimi 14 soru

Dil Bilgisi 6 soru Siyaset Bilimi 13 soru

Genel Matematik 4 soru Yerel Yönetimler 13 soru

Toplam 16 soru Anayasa Hukuku 12 soru

    İdare Hukuku 12 soru

Toplam 64 soru

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.

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, Giriş Sınav notunun %40’ı toplanarak hesaplanır. Giriş Sınav notu yazılı ve sözlü sınav notunun 
aritmetik ortalamasıdır. 

TODAİE eğitim kalitesini belli bir düzeyde tutmak amacıyla programlar için asgari bir giriş notu belirleyebilir. Bu nedenle 
her bir program için ilan edilen kontenjan sayısının altında öğrenci kayıt yaptırmaya hak kazanabilir. 

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. 

Giriş sınavlarını kazananlar Başvuru Takvimi’nde belirtilen tarihlerde TODAIE web ana sayfasında duyurulacak; bunun için 
ayrıca posta ile bildirim yapılmayacaktır. Kazananlar Başvuru Takvimine uygun olarak TODAİE’de kayıt yaptırabilirler. Bu tarihe 
kadar kayıt yaptırmayanlar haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt yaptırmaya hak kazanıp kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek 
listedeki adayların kaydı yapılacaktır.

Kayıt için Gerekli Belgeler

Kesin kayıt esnasında TODAİE Öğrenci İşleri Bürosu’na teslim edilecek evraklar: 

• 3 adet vesikalık fotoğraf, 

• Lisans diploması (mezuniyet tarihi teyidi için, “Aslı gibidir” onaylı olması yeterlidir),

• Nüfus cüzdanının örneği (yaş sınırı maddesinin teyidi için, “Aslı gibidir” onaylı olması yeterlidir), 

• Yalnızca gündüz programlarında çalıştığı kurumdan öğrenim süresi boyunca izin verildiğine dair resmi yazı, 

• Kurumunuzun onayladığı görev belgesi ya da imzalı mühürlü hizmet belgesi. 

• Adayın talebi üzerine TODAİE sınavını kazandığına dair belge verilir.
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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. 2018-2019 Akademik Yılında doktora programlarına 10 öğrenci alınması planlanmaktadır. 

Adaylık Koşulları

Tezli 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,

Tezli Yüksek lisans mezuniyet notunun, 100 tam puan üzerinden en az 75 puan olduğunu belgelemek. 

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES/e-ALES) eşit ağırlıklı puan türünden en az 65 puan almış 
olmak. ALES puanı 5 yıl, YDS puanı 5 yıl geçerlidir.

Yedeklerin kaydı

Yüksek lisans programlarını kazanan adaylardan kaydını yaptırmayanların yerine yedek aday listesinden sırayla çağrı 
yapılır. Yedek adaylar, Başvuru Takviminde belirtilen tarihte Enstitü web sayfasında ilan edilecektir. Yedeklerin kayıtları, 
Başvuru Takviminde işaretlenen tarih aralığında 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.
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Gular NAZARLİ  /  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Programı

Hayatımı değiştiren Türkiye ve TODAİE...

Yüksek Lisans eğitimimi bitirdikten sonra Azerbaycan 
Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet İdarecilik Akademi’sinde öğretim 
görevlisi olarak işe başladım. Akademide iki yıl görev yaptım ve eğitimimi 
devam ettirmek için TODAİE Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora 
Programına başvurdum.

Eğitim süresi boyunca çeşitli zorunlu ve seçmeli dersler alarak 
bilginizi katlıyor ve ufkunuzu genişletiyorsunuz. Ders dönemi, tez 
dönemine hazırlık süreci olduğundan, bu süreçte TODAİE farkıyla aldığınız 
bilgiler tez yazımında size çok yardımcı oluyor. Değerli hocalarımızın eşsiz 
katkıları ile bu yolda yalnız olmadığınızı hissediyorsunuz.

Bilginin oluşum kaynağı ilk olarak kitaplardır. TODAİE bu konuda da her zaman ileride olmuştur. TODAİE kütüphanesinde 
40 binden çok kitap ve basılı yayın bulunmaktadır. TODAİE’nin Türkiye’nin diğer önemli kütüphaneleri ile işbirliği olması 
nedeniyle, hem zengin TODAİE kütüphanesinden hem de diğer kütüphanelerden yararlanabilir, böylece çalışmalarınızı 
kolaylıkla yürütebilirsiniz.

Haftasonları TODAİE tarafından düzenlenen Türkiye gezileri, güzel doğası, köklü tarihi ve leziz mutfağı olan bu muhteşem 
ülkeyi yakından tanımanıza yardım edecek.

TODAİE’de Arnavutluk’tan Moğolistan’a kadar, 40’tan fazla yabancı öğrenci eğitim görmektedir. Bu ise 40 ülkenin 40 ayrı 
kurumundan kamu çalışanının bir araya gelmesi demektir. Okuduğunuz sürede farklı kültürlerden yeni arkadaşlar edinecek ve 
yeni bir dünya görüşü kazanacaksınız.

Türkiye benim hayata bakış açımı değiştirdi diyebilirim.

Son olarak, Türkiye Cumhuriyetine, TODAİE Genel Müdürlüğüne, değerli hocalarıma ve bütün TODAİE çalışanlarına her 
şey için sonsuz teşekkürlerimi sunuyor ve herkese eğitim hayatlarında başarılar diliyorum.
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SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 
DOKTORA PROGRAMI 
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        1 2 3    
4 5 6 7 8 9 10   04-08 Haziran, Başvuru
11 12 13 14 15 16 17   13 Haziran, Yazılı Bilim Sınavı; 15-17 Haziran, Ramazan bayramı
18 19 20 21 22 23 24   18-19 Haziran, Evrak Teslimi; 21-22 Haziran, Sözlü Sınav, 
25 26 27 28 29 30     29 Haziran, Sınav sonucu ilanı
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30 31              
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          1 2    
3 4 5 6 7 8 9   3-7 Aralık, Başvuru
10 11 12 13 14 15 16   12 Aralık, Yazılı Bilim Sınavı
17 18 19 20 21 22 23   17-18 Aralık, Evrak Teslimi; 20-21 Aralık, Sözlü Sınav, 
24 25 26 27 28 29 30   28 Aralık, Sınav sonucu ilanı
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7 8 9 10 11 12 13    
14 15 16 17 18 19 20   15 Ocak, Kayıt son günü
21 22 23 24 25 26 27    
28 29 30 31          

TODAİE, takvimde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

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 Başvuru Takviminde belirtilen tarih aralığında Öğrenci 
İşlerine teslim etmelidir.

2018-2019 BAŞVURU TAKVİMİ
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BAŞVURUDAN SONRA
KÜTÜPHANE 

TODAİE Kütüphanesi, ülkemizde kamu yönetimi alanında tek uzmanlık kütüphanesi olup 40.000 adedin üzerinde kitap 
ve yaklaşık 7.000 ciltlik süreli yayından oluşan bir koleksiyona sahiptir. Kütüphane, tüm okuyuculara, hafta içi 09:30-17:30 
saatleri arasında kesintisiz hizmet vermektedir. 

YURT

Öğrencilerin TODAİE Yurdu’nda konaklama olanakları bulunmaktadır. Enstitümüz, Programlara Ankara dışından katılan 
öğrencilere, ücret karşılığında barınma ve yemek olanağı da sunmaktadır. 

ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ

        85. Cadde No: 8 06100 Yücetepe / ANKARA 

        Gündüz Programları: 0 312 231 73 60 / 2113-2114  

 Akşam Programları: 0 312 231 73 60 / 2111-2112

        Doktora Programı: 0 312 231 73 60 / 2109   

 Uluslararası Programlar: 0 312 231 73 60 / 2110

        0 312 231 47 64  

        yladay@todaie.edu.tr

       draday@todaie.edu.tr

       www.todaie.edu.tr

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 (“Aslı gibidir” onaylı birer örneği olması yeterlidir), 

• 3 vesikalık fotoğraf. 

2018-2019 Akademik Yıl 17 Eylül 2018 tarihinde başlayacak olup ders seçimi ve dönem tarihleri için web sayfamızda 
bulunan 2018-2019 Akademik Takvimini takip edebilirsiniz.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Programına katılmak isteyen adayların siyaset bilimi ya da kamu yönetimi 
alanlarıyla ilgili tercihlerini giriş sınavı öncesinde belirtmeleri gerekir. Her ders saati bir kredidir. Öğrenci, dönemler arasında 
dengeli olmak üzere, yeterliliğe girmek için sekiz dersi (toplam 24 kredi); başarıyla tamamladıktan sonra tezlerini yazarak 
teslim ederler. Tez sınavını da başarıyla tamamlayan öğrenciye Doktora Diploması verilir. 
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TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ


