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 Dış politikamızın her geçen gün genişleyen ufku ve 
artan ihtiyacı doğrultusunda, Teşkilatımız da hızla büyümekte-
dir. 1990’lı yılların başında 134 olan dış temsilcilik sayımız 2013 
yılında 219’a ulaşmıştır. Türkiye yurtdışındaki diplomatik tem-
silcilik sayısı bakımından dünyada sekizinci sıraya yükselmiştir. 
Misyon sayımızdaki artış ve iş hacmindeki genişlemeye paralel 
olarak, 2010 yılında 6004 sayılı yeni bir Teşkilat Yasası kabul 
edilmiş, kariyer memuru sayısı artırılmış, yeni kariyer kulvarları 
oluşturulmuştur. 1990’lı yılların başında 1106 olan kariyer me-
muru sayımız 2013 yılında 2102’ye ulaşmıştır.
 Bakanlığımızın dış politika vizyonu, yeni coğrafyalara 
açılım programları ışığında hızla genişlemekte olan merkez ve 
dış teşkilatında görevini en iyi şekilde yerine getirmek üzere 
gereken insan kaynakları havuzunun oluşturulması amaçlan-
maktadır.  
 Süratle değişen ve gelişen uluslararası ortamda yer-
inde değerlendirmeler yapan, etkin çözümler üretebilen, kara-
rlaştırılan politikaları doğru şekilde uygulayabilen, geleceğe 
yönelik öngörülerde bulunabilen, yabancı dil bilgisi kuvvetli, 
özgüvenli diplomatlar yetiştirilmesi, güçlü bir dış politikanın 
temelini oluşturmaktadır. Bu çerçevede, Diplomasi Akademisi 

 In line with the expanding vision of Turkish Foreign 
Policy, the Ministry of Foreign Affairs is also growing rapidly. The 
number of foreign missions which was 134 in early nineties has 
reached 219 by 2013. With this number Turkey has become the 
8th country having largest network of foreign missions. In parallel 
with the increase of diplomatic missions and expansion of work 
load, a new law on the Organization and Institutional Structure of 
the Ministry of Foreign Affairs was adopted in 2010 allowing the 
increase of the number of political officials and introducing new 
career paths. The number of political officials which was 1106 in 
early nineties has reached 2102 by 2013.
 In the light of Turkey’s dynamic foreign policy and re-
cent initiatives towards new regions, it is necessary to train and 
make available a large pool of human resources who bear the re-
quired qualifications in order to best fulfill the assignments to be 
undertaken both at headquarters and missions abroad. 
 In the current international environment of fast global 
and regional transformation, training confident diplomats who 
can make wise evaluations and decisions, produce effective solu-
tions to problems, properly implement policies and have good 
competency over foreign  languages constitutes the cornerstone of 

Naci KORU
Büyükelçi Ambassador
Bakan Yardımcısı Deputy Foreign Minister

ÖNSÖZ FOREWORD
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Naci KORU Naci KORU
Büyükelçi Ambassador
Bakan Yardımcısı Deputy Foreign Minister

Başkanlığı’nın Bakanlığımız içinde önemli bir yeri vardır. 
 Yeni Teşkilat Yasası uyarınca Diplomasi Akademisi 
Başkanlığı çok daha geniş bir katılımcı kitlesine yönelik çok daha 
kapsamlı eğitim programları uygulamaya başlamıştır. 
 Diplomasi Akademisi tarafından bünyemize yeni 
katılan mensuplarımız, Bakanlığımızdaki aktif görevlerine 
başlamadan önce, nitelikli ve çok yönlü bir eğitime tabi tutul-
maktadır. Ayrıca, meslek hayatlarının değişik aşamalarında 
diplomatlarımıza hizmet içi eğitim verilmekte, yurtiçinde ve 
yurtdışında lisansüstü eğitim programlarına katılma imkanı 
sunulmaktadır. Geçtiğimiz yıl 16 mensubumuz yurtiçinde, 12 
mensubumuz yurtdışında yüksek lisans programına iştirak et-
miştir.   
 Memurlarımızın mesleki niteliklerinin geliştirilmesi 
amacıyla ayrıca İngilizce ve Fransızca dışındaki diğer yabancı 
dillerin öğrenilmesi de teşvik edilmektedir.  Nitekim geçtiğimiz 
yıl mensuplarımızdan 20’si Arapça, 9’u İspanyolca, 7’si Rusça, 
4’ü Portekizce, 4’ü Farsça, 2’si Sırpça, 1’i Yunanca, 1’i Çince, 1’i 
Japonca ve 1’i Korece yurtiçinde ve yurtdışında dil kurslarına 
iştirak etmiştir. 
 Diplomasi Akademisi tarafından Türk diplomatların 
yanı sıra yabancı diplomatlara yönelik olarak da eğitim pro-
gramları düzenlenmektedir. Bu çerçevede, son 10 yıl içerisinde 
yaklaşık 117 ülkeden 933 yabancı diplomata değişen sürelerde 
ülkemizde eğitim imkanı sağlanmıştır.  
 Akademinin düzenlemekte olduğu programlara 
akademisyenler ve Bakanlığımız mensupları uzmanlık, tecrübe 
ve birikimleriyle özveriyle katkıda bulunmaktadır. 
 Bakanlığımıza ve onu ileriye taşıyan diplomat-
larımıza değerli hizmetleri sunan Diplomasi Akademisi’nin 
başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.

a strong foreign policy. With this perspective, Diplomacy Academy 
has a critical role within the Ministry. 
 In accordance with the new law on the Organization of 
the Ministry of Foreign Affairs, the Diplomacy Academy has start-
ed to carry out more comprehensive training programs for a larger 
number of attendees. 
 Diplomacy Academy offers comprehensive and 
multi-dimensional training programs for the newly-recruited 
members of the Ministry. Furthermore, the Academy organizes 
in-service training programs and creates opportunities for post 
graduate education in Turkey and abroad for the ministry officials 
in different steps of their careers. In 2012, under the supervision 
of the Academy 16 officials enrolled to master degree programs in 
Turkey and 12 in foreign countries.   
 With an aim to enhance professional qualities of its 
members, participation in language programs other than English 
and French is also encouraged by the Ministry. As a matter of fact, 
a total number of 50 Ministry officials joined language programs 
organized both in Turkey and at abroad for Arabic (20), Spanish 
(9), Russian (7), Portuguese (4), Persian (2), Serbian (1), Greek 
(1), Chinese (1), Japanese (1) and Korean (1) in 2012. 
  Diplomacy Academy also offers training programs for 
foreign diplomats. 933 diplomats from 117 countries had the op-
portunity to attend various training programs in Turkey over the 
past ten years.
 Academics and senior officials of the Ministry contrib-
ute devotedly with their expertise, experience and deep knowl-
edge to these programs. 
 I   wish to express my profound appreciation to Diplo-
macy Academy for their invaluable services to the Ministry and its 
diplomats.
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HAKKIMIZDA ABOUT THE ACADEMY

 Diplomasi Akademisi, 22 Ocak 1968 tarihinde Dışişleri 
Akademisi adıyla kurulmuş; 24 Haziran 1994 tarih ve 4009 sayılı 
“Dışişleri Bakanlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” ile 
“Dışişleri Eğitim Merkezi” adını almış ve son olarak 6004 sayılı 
“Dışişleri Bakanlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” 
ile bugünkü ismi olan “Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi 
Başkanlığı” haline dönüştürülerek görev alanı genişletilmiş ve 
Bakanlığın yardımcı hizmet birimlerinden birisi olarak yeniden 
yapılandırılmıştır.
 Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi, öncelikle 
Türkiye Cumhuriyeti’nin dış ilişkilerinin, Türk dış politikasının ve 
konsolosluk hizmetlerinin yürütülmesinde görev alan Dışişleri 
Bakanlığı mensuplarının temel ve hazırlayıcı eğitimleri ve 
stajları ile hizmet içi eğitim faaliyetlerini planlayarak yürüten 
ve farklı ülkelerin kariyer diplomatlarına eğitim programları 
sunan bir eğitim kurumudur. Akademi, Bakanlık mensuplarının 
yurtdışındaki eğitim programlarına, yabancı dil ve mesleki 
amaçlı kurslara ve seminerlere katılım faaliyetlerini planlamak 
ve yürütmekle de görevlidir. Diplomasi Akademisi ayrıca, 
Türkiye’nin yurtdışındaki diplomatik temsilciliklerine atanan 
diğer kamu kurum ve kuruluşları personelinin eğitim görevini 
de yerine getirmektedir. 
 Dış politikamızın kapsamının genişlemesi ve 
bölgesel açılımlarla orantılı olarak Bakanlığımızın personel 
ihtiyacı da artmaktadır. Süratle değişen ve yenilenen günümüz 
uluslararası ortamında yerinde değerlendirmeler yapan, etkili 
çözümler üretebilen, kararlaştırılan politikaları etkili şekilde 
uygulayabilen, ileriye dönük politikalar üretebilecek kapasiteye 
sahip, diplomasi kültür ve geleneğini bilen, gerek merkez gerek 
yurtdışı teşkilatında üstlenecekleri görev ve sorumlulukları 
layıkıyla yerine getirebilen insan kaynağı oluşturulması 
hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, 2011 yılından itibaren, başta 
aday meslek, konsolosluk ve ihtisas memurlarımız olmak üzere, 
tüm kademedeki memurlarımızın hizmet öncesi ve hizmet içi 
eğitim programları hem süre hem de içerik açısından daha da 
geliştirilmiş ve zenginleştirilmiştir.  
 Diplomasi Akademisi’nin faaliyetlerini Bakanlık 
mensuplarına, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ve yabancı 
diplomatlara yönelik olmak üzere, genel olarak üç gruba ayırmak 
mümkündür. Diplomasi Akademisi’nin Bakanlık mensuplarına 
yönelik faaliyetleri arasında en önemlilerinden biri, Bakanlığa 
yeni katılan aday memurların eğitimidir. Aday memurlarımız, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (55. Md.) ve Devlet Personel 
Dairesi Başkanlığı’nın 1983 tarihli yönetmeliği çerçevesinde 
oluşturulan bir “hizmetiçi eğitim” sürecinden geçmektedir. Aday 
memurlara yönelik hizmetiçi eğitim sürecinin ilk aşamasını 
teşkil eden “Temel Eğitim”, diğer kamu kurumlarında olduğu 
gibi, devlet memurlarının ortak vasıfları ile ilgili bilinmesi 
gereken asgari bilgileri verecek şekilde hazırlanmaktadır. 
Sürecin ikinci aşamasını teşkil eden “Hazırlayıcı Eğitim”de ise, 
aday memurların mesleki gelişimlerine katkıda bulunacak 
bilgiler teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir. 
 Diplomasi Akademisi ayrıca, yurtdışına atanacak 
personelimizin ihtiyacına cevap verecek eğitim programlarının 

 Diplomacy Academy was established under the name 
of “Foreign Affairs Academy” on January 22, 1968. Later in 1994, 
its name was changed into “Foreign Affairs Training Center” 
pursuant to the “Act dated 24 June 1994 and numbered 4009 on 
the Organization and Duties of the Ministry of Foreign Affairs” and 
finally the Academy was restructured with the Act numbered 6004 
on Organization and Duties of the Ministry of Foreign Affairs with 
the change of name into “Diplomacy Academy of the Ministry 
of Foreign Affairs” as one of the supporting service units of the 
Ministry with expanded coverage of duties.  
 Diplomacy Academy is a training institution which 
plans and conducts basic, preparatory and in-service trainings 
and internship programs for the Ministry members who carry out 
the international relations of the Republic of Turkey, its foreign 
policy and consular services. Academy offers training programs for 
the career diplomats of foreign countries as well. Academy is also 
responsible for the planning and participation of Ministry officials 
in the training programs, language courses and professional 
seminars in foreign countries. In addition, Diplomacy Academy 
carries out the training of the public officials posted to foreign 
missions from other government institutions and entities.    
 In proportion to expanding scope of Turkish Foreign 
Policy and initiatives taken at regional scale, the need of the 
Ministry for more qualified cadres increases too. The primary 
objective of the Academy is to provide human resources, who 
in today’s rapidly changing international arena, can make 
appropriate evaluations, produce solutions, effectively implement 
policies, undertake and thoroughly fulfill tasks and responsibilities 
both at headquarters and missions abroad; have the capacity 
to develop proactive policies within a long standing diplomacy 
culture and tradition. Accordingly, pre-service and in-service 
training programs for all categories of Ministry staff, especially 
for the career and consular officials, have been improved and 
enriched in terms of both duration and content. 
 Activities of the Academy can be classified under 
three categories as “Training Programs for the Ministry Officials”, 
“Training Programs for Foreign Diplomats” and “Training Programs 
for Other Public Institutions and Entities”. One of the most 
important duties of the Academy is training of the newly-recruited 
employees. The newly-recruited employees undergo a mandatory 
“in-service training” process organized within the framework of 
State Personnel Law No. 657 (Article 55) and Regulation of 1983 
by State Personnel Administration. “Basic Training” being the 
first step of this in-service training process is designed to convey 
the minimum knowledge on common qualifications of a state 
employee as in other state institutions. “Preparatory Training”, 
the second step of the process, consists of theoretical and practical 
courses crucial for professional development of employees.
 In addition to training programs addressing needs of 
the staff to be posted to missions abroad, Diplomacy Academy 
organizes various training programs for the headquarters staff 
such as trainings for promotion. 
 Among the programs targeted at other public 
institutions and entities, the primary activity of the Academy is 
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yanı sıra, merkez teşkilatında görev alan memurlarımız için 
görevde yükselme ve ataşe yardımcılığı gibi sınavlara hazırlayıcı 
mahiyette eğitim programları da düzenlemektedir. 
 Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik 
faaliyetlerin başında, yurtdışı misyonlarımızda görev yapacak 
diğer kamu kurumlarının mensuplarını bu yeni görevlerine 
hazırlamak amacıyla, yılda dört kez düzenlenen “Dış Görev 
Yönlendirme Eğitim Programları” gelmektedir. Ayrıca, diğer 
kamu kurumlarında düzenlenen hizmetiçi eğitim programları 
çerçevesinde, Bakanlık mensuplarımız, Diplomasi Akademisi’nin 
eşgüdümünde uzmanlık alanlarında dersler vermektedir. 
 Son yıllarda, Türk dış politikasında yaşanan 
gelişmelere paralel olarak, Diplomasi Akademisi’nin uluslararası 
alandaki faaliyetleri de önemli ölçüde artmıştır. Yabancı 
diplomatlara yönelik faaliyetler, Diplomasi Akademisi’nin 
kamu diplomasisi açısından yerine getirdiği önemli bir işlevi 
teşkil etmekte ve ülkemizin doğru şekilde tanıtılmasında 
büyük katkıda bulunmaktadır. Yabancı diplomatlara yönelik 
faaliyetler, ikili ve çok taraflı eğitim programları şeklinde 
düzenlenmektedir. Bu kapsamda, 1992 yılında başlatılan ve 
yılda bir kez düzenlenen “Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim 
Programı” büyük ilgi görmektedir. Dünyanın dört bir yanından 
genç kariyer diplomatları, çok kültürlü bir ortamda yürütülen 
bu eğitim programı için her yıl ülkemize davet edilmektedir. 
Dış politika, Türk dış politikası, diplomasi, uluslararası 
ilişkiler, uluslararası ekonomi, bölgesel ve çok taraflı sorunlar, 
müzakere teknikleri ve protokol konularını içeren kapsamlı 
eğitim programları hazırlayan Akademi, katılımcıları en iyi 
şekilde eğitmeyi amaçlamaktadır. Şimdiye kadar 800’e yakın 
yabancı diplomatın eğitim aldığı bu program, gerek Diplomasi 
Akademisi’nin gerek ülkemizin görünürlüğü ve prestiji açısından 
özel bir yere sahiptir. 
 Diplomasi Akademisi, ikili işbirliği çerçevesinde gelen 
talepler doğrultusunda, münhasıran bir ülkenin diplomatlarına 
yönelik eğitim programları da düzenlemektedir. Aynı şekilde, 
genç diplomatlarımızdan oluşan heyetler de yurtdışında 
benzer programlara katılarak, tecrübe ve bilgi birikimlerini 
artırmaktadırlar. Diplomasi Akademisi ayrıca, diğer ülkelerle 3 
ay-1 yıllık süreler için yabancı stajyer diplomat değişiminin de 
eşgüdümünü üstlenmiştir. Akademi, bu görevlerine ilaveten, 
her yıl Bakanlık tarihçesini hazırlamak suretiyle kurumsal hafıza 
açısından da önemli bir işlevi yerine getirmektedir.

the “Foreign Service Orientation Program”, organized four times a 
year with the aim of preparing the personnel from other public 
institutions and entities for their duties in missions abroad. In 
addition to “Foreign Service Orientation Programs”, Diplomacy 
Academy contributes to in-service training programs conducted 
by other state institutions for their own employees by providing 
lectures in its fields of expertise. 
 In line with the dynamic foreign policy pursued, the 
scope of international activities of the Diplomacy Academy has 
also increased dramatically. Academy’s activities and programs 
prepared for foreign diplomats have an important role in terms 
of public diplomacy. Training activities for foreign diplomats are 
planned as bilateral and multilateral programs. “International 
Junior Diplomats Training Program”-organized annually since 
1992- is met by a growing interest. Young career diplomats from 
all around the world are invited to Turkey for this multinational and 
multicultural training program. Academy offers a comprehensive 
program consisting of courses on fundamentals of foreign policy 
making process, Turkish Foreign Policy, diplomacy, international 
relations, international economics, regional and global issues, 
negotiation techniques and protocol rules. This program, in 
which about 800 foreign diplomats have so far participated, has 
a special role for the prestige and visibility of the Academy and 
Turkey.
  Diplomacy Academy, upon requests received within 
the framework of bilateral cooperation agreements, organizes 
tailor-made training programs for foreign diplomats. Likewise, 
delegations of Turkish young diplomats also enhance their 
experience and know-how by participating similar training 
in programs abroad. Diplomacy Academy is also in charge 
of coordination of “Diplomat Exchange Programs”, in which 
diplomats from partner foreign ministries participate in internship 
programs which lasts three to twelve months at hosting state’s 
foreign ministry. In addition to above functions, Academy 
prepares the Ministry Yearbook - an important duty in terms of 
preservation of institutional memory. 
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İŞBİRLİĞİ FAALİYETLERİ COOPERATION ACTIVITIES

 Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanlığı, 
“Mutabakat Zaptı” şeklinde çerçeve anlaşmalar imzalamak 
suretiyle, ikili düzeyde birçok ülkenin Diplomasi Akademisiyle 
uluslararası işbirliği yapmaktadır. Bu ikili anlaşmalar, imzacı 
ülkelerin eğitim kurumları arasında işbirliğini kolaylaştıran 
ve teşvik eden bir temel oluşturmaktadır. Diplomatların, 
akademisyenlerin, araştırmacıların, yayınların ve eğitim 
programlarının değişimini öngören sözkonusu anlaşmalar, 
akademik standartta eğitim için önemli katkı sağlamaktadır. 
Akademimiz, Türkiye’nin önde gelen üniversiteleriyle işbirliği 
yapmakta ve eğitim programlarında ders vermek üzere, farklı 
disiplinlerden akademisyenleri davet etmektedir.

 Diplomacy Academy has been in cooperation with the 
Diplomatic Academies of numerous countries at bilateral level by 
signing framework agreements in the form of “Memorandum 
of Understanding for Cooperation.” These bilateral agreements 
facilitate and promote the cooperation between the training 
institutions of the signatories. They stipulate the exchange of 
experience, academics, publications and curriculum of training 
programs.

Kore Ulusal Diplomasi 
Akademisi ile İşbirliğine 
İlişkin Mutabakat 
Muhtırası imza töreni.
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 Gerek Akademimiz tarafından düzenlenen eğitim 
programlarına uzman eğitici sağlanması, gerekse Bakanlığımız 
mensuplarının yurtiçi yüksek lisans programlarına gönderilmesi 
bakımından Akademimiz çeşitli üniversitelerle işbirliği 
yapmaktadır.
 Diplomasi Akademisi,  2012 yılı içerisinde, 
TOBB Üniversitesi ve İstanbul Şehir Üniversitesi ile “İşbirliği 
Protokolü” imzalamıştır. Bu kapsamda, hâlihazırda toplam 
16 diplomatımız İstanbul Şehir Üniversitesi’nde “Ortadoğu 
Çalışmaları”, TOBB Üniversitesi’nde “Balkanlar” konulu yüksek 
lisans programlarına katılmışlardır. 2013-2014 eğitim öğretim 
döneminde, Sabancı Üniversitesi’nde “Avrasya Çalışmaları”, 
İstanbul Şehir Üniversitesi’nde “Ortadoğu Çalışmaları” konulu 
yüksek lisans programları için ilgili üniversitelerle “İşbirliği 
Protokolü” imzalanmıştır.

 Diplomasi Akademisi, pek çok ülke ile “Diplomasi 
Akademileri Arası İşbirliği Mutabakat Zaptı” ve “Stajyer Değişim 
Protokolü” imzalamış bulunmaktadır.
 Bölgemizde artan ağırlığımız, Bakanlığımızı, diğer 
ülkeler nezdinde, stajyer diplomat gönderme açısından da farklı 
bir konuma taşımıştır. Diplomasi Akademisi, “Stajyer Değişim 
Protokolü” çerçevesinde, diğer ülkelerle 3 ay-1 yıllık süreler 
için yabancı stajyer diplomat değişiminin de eşgüdümünü 
üstlenmiştir. 
 “Diplomasi Akademileri Arası İşbirliği Mutabakat 
Zaptı” ise, iki ülke Diplomasi Akademileri arasında işbirliğinin 
tesis edilmesi için hukuki zemini oluşturmaktadır. Bu kapsamda, 
akademiler arasında konferansçı ve materyal değişimi 
gerçekleştirilmekte, münhasıran o ülke diplomatlarına yönelik 
olarak ülkemizde, ortalama bir hafta süreyle mesleki eğitim 
programı düzenlenmektedir.

 The Academy has been in cooperation with various 
universities both to invite guest speakers and instructors for the 
training programs and to enroll the officers of the Ministry at 
master degree programs offered by these Universities in Turkey.  
 Diplomacy Academy has signed “Cooperation 
Protocols” with TOBB ETU University and Istanbul Sehir University 
in 2012. In total, 16 diplomats from the Ministry enrolled in the 
master programs in “the Middle East Studies” at Istanbul Sehir 
University and in “the Balkan Studies” at TOBB ETU University.  For 
the 2013-2014 Academic year, the Academy signed Cooperation 
Protocols with Sabancı University and Istanbul Şehir University for 
master degree programs in the Eurasian Studies and the Middle 
East Studies respectively.

 Diplomacy Academy has signed “Memorandum of 
Understanding for Cooperation between Diplomatic Academies” 
and “Protocol on Exchange of Diplomats” with many countries.
  Thanks to the active foreign policy of Turkey, the interest 
displayed by foreign countries in the “Exchange of Diplomats” 
program has increased significantly in recent years. Diplomacy 
Academy has undertaken the coordination of exchange of foreign 
diplomats for 3 months to 1 year periods. 
 “Memorandum of Understanding for Cooperation 
between Diplomatic Academies” constitutes the legal basis for 
the cooperation between the Diplomatic Academies stipulating 
exchange of experience, lecturers, instructors and publications, as 
well as organization of joint conferences, seminars and training 
programs.

Yurtiçi İşbirliği Anlaşmaları:

Uluslararası İşbirliği Anlaşmaları:

National Cooperation Agreements:

International Cooperation Agreements:

Afganistan Diplomasi 
Akademisi ile İşbirliğine 
İlişkin Mutabakat 
Muhtırası imza töreni.
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Diplomasi Akademileri arası Mutabakat Zaptı 
imzalanan ülkeler

Countries having signed Memorandum of 
Understanding for Cooperation with Diplomacy 
Academy

1.Afganistan
2.Arjantin
3.Arnavutluk
4.Azerbaycan
5.Benin 
6.Brezilya
7.Bulgaristan
8.Burkina Faso
9.Çin Halk Cumhuriyeti
10.Etiyopya
11.Fas
12.Gabon
13.Gambiya
14.Gana
15.Gine
16.Güney Afrika
17.Güney Sudan
18.Hırvatistan
19.İsrail
20.Kamerun
21.Karadağ
22.Katar
23.Kenya
24.Kolombiya
25.Kore
26.Kosova
27.Kosta Rika 
28.Kuveyt

1.Afghanistan
2.Argentina 
3.Albania 
4.Azerbaijan
5.Benin 
6.Brazil
7.Bulgaria
8.Burkina Faso
9.People’s Republic of China  
10.Ethiopia
11.Morocco 
12.Gabon
13.Gambia
14.Ghana
15.Guinea
16.South Africa 
17.South Sudan
18.Croatia
19.Israel 
20.Cameroon
21.Montenegro 
22.Qatar
23.Kenya
24.Colombia
25.Korea
26.Kosovo
27.Costa Rika
28.Kuwait 

1.Almanya
2.Azerbaycan
3.Brezilya
4.Finlandiya
5.Fransa
6.İngiltere

1.Germany
2.Azerbaijan
3.Brazil
4.Finland
5.France
6.England

29.Libya
30.Makedonya
31.Mali
32.Meksika
33.Mısır
34.Moğolistan
35.Moldova
36.Nijer
37.Pakistan
38.Peru
39.Portekiz
40.Romanya
41.Rusya Federasyonu
42.Senegal
43.Sırbistan
44.Singapur
45.Şili
46.Solomon Adaları
47.Sudan
48.Suriye
49.Tunus
50.Türkmenistan
51.Vanuatu
52.Venezuela
53.Vietnam
54.Yemen
55.Yunanistan
56.Zambiya

29.Libya
30.Macedonia
31.Mali
32.Mexico
33.Egypt 
34.Mongolia
35.Moldova
36.Niger
37.Pakistan
38.Peru
39.Portugal
40.Romania
41.Russian Federation
42.Senegal
43.Serbia
44.Singapore
45.Sudan
46.Syria
47.Chile 
48.Thailand
49.Tunisia
50.Turkmenistan
51.Vanuatu
52.Venezuela
53.Vietnam
54.Yemen
55.Greece
56.Zambia

7.Kazakistan
8.Kongo Cumhuriyeti
9.Macaristan
10.Norveç
11.Polonya
12.Portekiz
13.Türkmenistan

7.Kazakhstan
8.Congo
9.Hungary 
10.Norway
11.Poland
12.Portugal
13.Turkmenistan

Stajyer Değişim Protokolü imzalanan ülkeler Countries having signed Protocol for Exchange of 
Diplomats
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Afganistan Diplomasi 
Akademisi ile İşbirliği.

Afgan Diplomatlar 
Eğitim Programı.
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EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ TRAINING PROGRAMS

DİPLOMASİ ÇALIŞMALARI PROGRAMI DIPLOMATIC STUDIES PROGRAM

 Akademimiz, her yıl Bakanlığımızda istihdam 
olunan aday meslek memurları ve aday konsolosluk ve ihtisas 
memurları için diplomasi çalışmaları programı yürütmektedir. 
Sözkonusu program, memurların temel ve hazırlayıcı 
eğitimlerini kapsamakta, ayrıca memurları dış politikamız 
bakımından önem taşıyan belli alanlarda daha kapsamlı şekilde 
bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. 
 Bakanlığımızın ilgili birimlerinde çalışan konusunda 
tecrübeli kıdemli memurlar, diğer kamu kurum ve kuruluşlarda 
görev yapan bürokratlar ve çeşitli üniversitelerden davet 
edilen akademisyenler, bahsekonu eğitim kapsamındaki 
dersleri vermek üzere davet edilmekte, genç diplomatlarımıza 
dış politika ile bağlantılı konuların teorik, teknik, pratik ve 
akademik yönleri hakkında bilgi vermektedirler. Bu suretle, 
aday memurlarınızın bilgi, görgü ile donanımlarının artırılması 
ve vizyonlarının genişletilmesi hedeflenmektedir.

 Diplomacy Academy conducts Diplomatic Studies 
Training Program for newly-recruited Career and Consular 
Officials. It includes both Basic and Preparatory Trainings and 
provides courses on various issues in international politics, 
economics, law in general and Turkish Foreign Policy in particular.
 Enhancing attendees’ knowledge and broadening their 
visions are the main goals of this program. Diplomacy Academy 
invites academics from leading Turkish Universities, senior 
officials from the Ministry of Foreign Affairs and bureaucrats from 
other public institutions to give lectures with both theoretical and 
practical perspectives.
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 1983 tarih ve 6061 sayılı “Aday Memurların 
Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik” uyarınca en az 
10 gün sürmesi gereken Temel Eğitim Programı 60 saatten 
oluşmaktadır. Derslerin asgari süreleri ve içerikleri de anılan 
yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmektedir. 
 Bu kapsamda, aday meslek ile konsolosluk ve ihtisas 
memurlarına; devlet memurluğunun esasları, anayasa, devlet 
teşkilatı gibi temel derslerin yanı sıra, Dışişleri Bakanlığı’nın 
teşkilat yapısı, işleyişi, görev tarifleri ile terfi ve atama ile ilgili 
konularda temel bilgiler verilmektedir. Aday memurlara ayrıca; 
idari ve mali işler, resmi yazışma, dosyalama, protokol, ofis 
otomasyon, elektronik belge yönetimi ve bilişim güvenliği gibi 
konularda uygulamalı temel mesleki dersler de verilmektedir.

 Hazırlayıcı Eğitim Programı’nın amacı, Dışişleri 
Bakanlığı’na kariyer memuru olarak kabul edilen personelimizin 
merkezde ve yurt dışında üstlenecekleri görevleri gereği 
şekilde yerine getirebilmelerini sağlayacak donanımlarını 
pekiştirmektir. 
 Aday Meslek Memurları ile Aday Konsolosluk ve 
İhtisas Memurları, görevlerine başlamadan önce, önemli dış 
politika konuları ile uluslararası hukuk, çatışma çözümleri, 
arabuluculuk vb. alanlardaki bilgilerini tazelemekte, ayrıca 
diplomatik yazışma ve müzakere teknikleri gibi mesleklerine 
ilişkin teknik konularda da becerilerini geliştirme imkanı 
bulabilmektedirler.

 Basic Training is a 60-hour long  program conducted 
in at least 10 days as per the “General Regulation about Training 
of Newly-Recruited Public Officials” passed by the Decree dated 
21.02.1983 and numbered 83/6061 of the Cabinet. The minimum 
course hours and contents are regulated in accordance with the 
aforementioned regulation. 
 In this scope, the newly-recruited career and consular 
officials take courses on qualifications of a public official, the 
Constitution, Turkish State, organization of the Ministry of 
Foreign Affairs, job descriptions, promotions and appointments. 
Besides, program also offers basic profession-oriented courses on 
administrative and financial affairs, official correspondence, filing, 
protocol, office automation, electronic document management, 
information security and principles and procedures of works 
within the Ministry.

 The purpose of the “Preparatory Training Program” 
is to enhance the qualifications of the newly-recruited political 
officials enabling them to duly perform their future duties and 
responsibilities both at Headquarters and abroad.
 Newly-recruited “Career Officials” and “Consular 
and Expertise Officials”, attending this program prior to their 
appointments to various departments in the Ministry, refresh their 
knowledge of foreign policy, international law, conflict resolution, 
mediation and crisis management  besides improving their skills 
on more technical areas like diplomatic correspondence and 
negotiation techniques.

Temel Eğitim Programı

Hazırlayıcı Eğitim Programı

Basic Training Program 

Preparatory Training Program

49. Dönem Aday Meslek 
Memurları ve 3. Dönem 
Aday Konsolosluk ve 
İhtisas Memurları 
Anıtkabir’de
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Ortak Dersler Core Courses

Akademik Dersler

Mesleki Dersler

Kişisel Gelişim Dersleri

Academic Courses

Professional Courses

Personal Development Courses

•	 Uluslararası İlişkiler 
•	 Dış Politika Analizi
•	 Türk Dış Politikası
•	 Diplomasi
•	 Uluslararası Hukuk, Örgütler ve Rejimler
•	 Uluslararası Ekonomi, Küreselleşme ve Türkiye Ekonomisi
•	 Çatışma Çözümleri ve Arabuluculuk
•	 Siyasi Tarih
•	 Türkiye Tarihi
•	 Hukuk ve Kamu Yönetimi

•	 Bakanlığımızın Merkez ve Dış Teşkilat Yapısı
•	 Diplomatik Yazışma
•	 Diplomatik Protokol 
•	 Müzakere Teknikleri (Türkçe ve İngilizce)
•	 Sanal Daire
•	 Bakanlığımız merkez birimlerinin sunumları
•	 Konsolosluk İşlemleri
•	 İdari ve Mali İşler 
•	 Bilişim Teknolojileri Altyapısı ve Kullanım Esasları
•	 Haberleşme, Diplomatik Kurye, Evrak ve Dosyalama İşlemleri
•	 İngilizce Sunum ve İletişim Teknikleri 
•	 Yabancı Dil 

•	 Edebiyat, Müzik, Sanat, Sinema
•	 Kültürlerarası İletişim Teknikleri
•	 Hitabet ve Kamera Önünde Konuşma Teknikleri

•	 Literature, Music, Art, Cinema
•	 Intercultural Communication Techniques
•	 Public Speaking

•	 International Relations 
•	 Foreign Policy Analysis
•	 Turkish Foreign Policy 
•	 Diplomacy
•	 International Law, Organizations and Regimes
•	 International Economics, Globalization, and Turkish Economy
•	 Conflict Resolution and Mediation
•	 Political History
•	 Turkish History
•	 Law and Public Administration

•	 Organization of the Ministry
•	 Diplomatic Correspondence
•	 Diplomatic Protocol 
•	 Negotiation Techniques 
•	 Case Studies 
•	 Consular Issues  
•	 Administrative and Financial Affairs 
•	 Information Technology Infrastructure and Principles of Use 
•	 Communication, Diplomatic Courier, Documentation and Filing
•	 Presentation and Communication Skills
•	 Foreign Language 

 Bu dersin temel hedefi, uluslararası ilişkilerin temel 
dinamiklerinin anlaşılması, açıklanması ve anlamlandırılması 
için kullanılan temel teorileri sunmaktır. Ders, öğrencilere, 
uluslararası ilişkilerin analizi konusunda yardımcı olmayı 
amaçlamaktadır. 
 Derste, modern devlet düzeninin evrimi ve 
uluslararası ilişkiler dalının ayrı bir disiplin olarak gelişmesi 
irdelenmektedir. Buna paralel olarak, derste, uluslararası 
ilişkiler teorilerinin ana yaklaşımları ve paradigmaları 
çözümlenmektedir. Bu paradigmalar; realizm, neorealizm, 
liberal yaklaşımlar, neoliberal kurumsal teoriler ve sosyolojik 
temelli uluslararası ilişkilerdir. Rasyonel ve sosyolojik temelli 
yaklaşımlar üzerinde durulan derste, uluslararası ilişkiler 
teorilerindeki güncel tartışmalar yansıtılmaktadır.

 Main objective of this course is to provide the 
fundamental theories employed to comprehend, describe and 
make sense of fundamental dynamics of international relations. 
The course is structured to equip the trainees with sophisticated 
skills necessary to analyze international relations. Throughout 
this course, evaluation of the modern state organizations and 
particularly the development of “International Relations” as 
a distinctive discipline are thoroughly examined. In parallel 
with the above, main approaches to theories and paradigms of 
international relations are analyzed. These paradigms are realism, 
neorealism, liberal approaches, neoliberal academic theories and 
sociology-based international relations. Elaborating on rational 
and sociology-based approaches, the course discusses the current 
debates about theories of international relations.

Ders İçerikleri Course Contents

Uluslararası İlişkiler International Relations
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 Bu ders kapsamında, Dış Politika Analizi alanında 
geliştirilmiş teoriler incelenmektedir. Derste; dış politika analizi 
çalışmaları, dış politika kararları ile karar alma süreçleri her üç 
klasik analiz düzeyinin perspektifinden incelenmektedir. Buna 
ek olarak, Dış Politika Analizi literatürünün kronolojik olarak 
gelişimi ele alınmakta, bu kronolojik gelişim içerisinde ortaya 
çıkan teorik çerçeveler ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir. 
Ayrıca, bu teorilerin belirli vaka analizlerinde kullanımı üzerinde 
durulmaktadır.

 Within the scope of this course, theories in the field of 
Foreign Policy are analyzed. Comprehension of the way different 
decisions are made by examining nuances of international policies 
and decision-making processes from the perspective of all three 
classical levels of analysis is the main purpose of this course. 
Additionally, chronological literature of foreign policy analysis 
is taken up in detail and theoretical questions raised during this 
chronology are discussed. Applications of these theories are also 
discussed over case analyses. 

Dış Politika Analizi Foreign Policy Analysis

 Bu dersin amacı, katılımcıları Türk dış politikası ile 
ilgili temel tartışmalar konusunda bilgilendirmek ve güncel dış 
politika gelişmelerine analitik yaklaşmalarını kolaylaştıracak 
kavramsal çerçeveyi sunmaktır. 
 Ders, Türk dış politikasına tarihsel ve kavramsal 
bir giriş ile başlamakta, daha sonra dış politikanın yapımını 
etkileyen süreç ve aktörler tartışılmaktadır. Türk dış politikasının 
geleneksel olarak ilişkide olduğu bölgesel ve küresel aktörlerle 
olan etkileşimi de yakından incelenmektedir. Son kısımda ise, 
Türk dış politikasındaki yeni yönelimler ele alınmaktadır.

 Objective of this course is to provide trainees with 
the conceptual framework to improve their analytical approach 
to current agenda of the international arena and to familiarize 
them with the current debates around Turkey’s evolving foreign 
policy. The course starts with an introduction of historical and 
conceptual framework of Turkish Foreign Policy and proceeds with 
the discussion about the procedure and the components of policy-
making process. Next phase closely examines Turkey’s interactions 
with global and regional powers, which Turkish Foreign Policy 
is traditionally in relation with. In the light of above, changing 
tendencies of Turkish Foreign Policy are studied.

Türk Dış Politikası Turkey’s Foreign Policy

50. Dönem Aday Meslek 
Memurları Eğitim 
Programı Açılış Töreni
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 Bu ders, katılımcıların; diplomasi uygulamaları 
konusundaki gelişimini, Avrupa’daki gelişmeleri ve katılımcıların 
uluslararası ilişkiler konusundaki bilgilerini derinleştirmeyi, 
uluslararası hukuk konusunda mesleki ve akademik bilgilerini 
artırmayı, kamu diplomasisini başarılı bir şekilde ele almalarını 
ve Osmanlı diplomasi tarihini anlamalarını sağlamayı 
hedeflemektedir. Ders, diplomasi ve uluslararası ilişkiler 
alanında daha ileri düzeyde çalışmalara zemin hazırlamaktadır.

 Bu ders; uluslararası hukukunun kaynakları, devlet, 
uluslararası örgütler, gerçek kişiler, devletin ülkesel ve ülke dışı 
yetkileri, diplomasi ve konsolosluk, uluslararası anlaşmazlıklar 
ve bunların barışçıl çözümleri gibi konuları içermektedir. 
 Bu kapsamda; uluslararası hukuk kişisi olarak 
birey, yabancıların statüsü, insan haklarının korunması, 
karasuları, kıta sahanlığı, uluslararası örgütler, devletin ülkesel 
ve ülke dışı yetkileri, diplomasi ve konsolosluk, uluslararası 
anlaşmazlıklar ve bunların barışçıl çözümleri ele alınmaktadır. 
Ayrıca, uluslararası örgütler hakkında genel bilgiler verilmekte, 
evrensel ve bölgesel düzeyde Türkiye’yi de yakından ilgilendiren 
uluslararası örgütlerin yapıları ve görevleri incelenmektedir.

 The course aims at deepening attendees’ knowledge of 
international relations, international law and Ottoman Diplomacy 
while providing them with the required skills to comprehend the 
changes of diplomatic practices throughout history and effectively 
use the tools of public diplomacy. In this regard, the course 
comprises a basis for further studies on various fields of study such 
as diplomacy and international relations.

 Sources of international law, state organization, 
international organizations, real persons, local and overseas 
authority of the state, consular diplomacy, international conflicts 
and their resolutions make up the general contents of the course. 
Within this framework, the course also includes lectures focusing 
on individuals in the international law, human rights, territorial 
waters, continental shelf, and structure of regional and global 
organizations.

Diplomasi

Uluslararası Hukuk, Örgütler ve Rejimler

Diplomacy

International Law, Organizations and Regimes
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 Bu dersin amacı, katılımcıların küreselleşme, 
uluslararası ekonomi ve Türkiye ekonomisi ile ilgili temel 
tartışmalara katılımını sağlamak ve katılımcılara güncel 
ekonomik gelişmeleri anlamayı kolaylaştıracak kavramsal 
çerçeveyi sunmaktır.  
 Ders; küreselleşme, uluslararası ekonomi ve 
ekonomik kalkınma ile ilgili kavramsal bir giriş ile başlamakta, 
daha sonraki aşamalarda uluslararası ekonomik ilişkileri 
düzenleyen kurumlar, global ekonomik entegrasyon ve  
Türkiye’nin  dış ekonomik ilişkilerini etkileyen faktörler 
tartışılmaktadır. Türkiye’nin dış borçlanması ve kalkınmasının 
yanı sıra, küreselleşme ve doğrudan yabancı yatırımlar  da analiz 
edilmektedir. Ayrıca, küresel ekonomik kriz, dünya ekonomisi  
de ele alınmaktadır.

 The purpose of this course is to ensure the participation 
of the attendees in the basic discussions on globalization, 
international economy and Turkish economy.      
 It offers the conceptual framework needed to 
comprehend the current affairs in economics and aims to endow 
its participants with the knowledge to actively take part in basic 
debates on “International Economics” and “Turkey’s Economy”. 
Starting with a conceptual introduction on “International 
Economics” and “Economic Growth” the course proceeds with 
a series of analyses and discussions about; international 
institutions which regulate global economy, factors influencing 
Turkey’s Economy and global integration. Subsequently, Turkey’s 
Foreign Debt, Turkey’s development, globalization and foreign 
investment issues are discussed. Ultimately, the participants 
engage in elaborative discussions on “Global Economic Crisis” 
and the current state of “The World Economy” and their effects on 
Turkey in the light of penultimate attainments.

Uluslararası Ekonomi, Küreselleşme ve Türkiye Ekonomisi International Economics, Globalization and Turkey’s Economy
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 Bu dersin temel amacı, katılımcılara çatışma çözme 
literatüründe yer alan temel kavramları, kuramsal çerçeveleri ve 
uygulamalı olarak çatışma çözme yöntemlerini tanıtmaktır. 
 Dersin ilk bölümünde, çatışma analizi denilen alan, 
ikinci kısmında ise çatışma çözme denilen alan tanıtılmaktadır. 
Çatışmanın analizi, çatışma çözümü için gerekli ilk adımdır. 
Bu bağlamda, farklı çatışma analizi çerçeveleri ve yaklaşımları 
ele alınmaktadır. Çatışma analizine değinen farklı yaklaşım ve 
kuramların tanıtılmasının yanı sıra, çeşitli bürokratik kuruluşlar 
veya uluslararası kuruluşlar tarafından geçtiğimiz son yıllarda 
karar alıcılara yönelik olarak geliştirilmiş olan pratik çatışma 
analizi çerçeveleri de sunulmaktadır.  
 Dersin ikinci bölümünde, çatışma çözme 
yöntemlerine odaklanılmaktadır. Bunlar arasında; müzakere 
yöntemleri, arabuluculuk ve grup düzeyinde yapılan sorun 
çözme çalıştayları ele alınmaktadır. Bu konulardaki uluslararası 
literatür işlenirken, uygulamalı simülasyon çalışmaları da 
yapılmaktadır.

 This workshop, with a purpose of introducing the 
participants the concepts of conflict and conflict resolution, 
consists of two main sections: “Conflict Analysis” and “Conflict 
Resolution”. The former discusses the practical on-field analyses 
built for decision makers. 
 The latter focuses on conflict resolution methods 
dealing mainly with negotiation techniques, mediation and 
previous group-based problem solving workshop reports. While 
elaborating on international issues, modeling and simulation 
tasks are also completed. 

Çatışma Çözümleri ve Arabuluculuk Conflict Resolution and Mediation

 Dersin amacı, 19. ve 20. yüzyıl siyasi tarihini genel 
hatlarıyla katılımcılara sunmaktır. 
 Ders, siyasi tarihin tanımı ile başlamakta, ardından 
1648 Westfalya’dan günümüze dünyayı etkileyen temel konular, 
savaşlar, düzenler ve önemli dönüm noktaları tarihsel bir 
perspektifte anlatılmaktadır. Ders, genel olarak betimlemeden 
daha çok, tarihsel dönüşümler çerçevesinde ele alınmaktadır.

 With an effort to comprehend 19th and 20th Centuries; 
the course mainly focuses on the causes and results of historic 
transformations such as wars, political systems and historic 
milestones in addition to giving chronological information from 
“Peace of Westphalia” (1648) up until present day.

Siyasi Tarih Political History
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 Ders, dünya tarihine karşılaştırmalı ve analitik bir 
yaklaşım geliştirmek amacıyla, Osmanlı İmparatorluğu’nun 
ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tecrübelerini küresel sistemin bir 
parçası olarak sunmak üzere kurgulanmıştır. Bu nedenle, 
öncelikle 1500 öncesi dünya sistemi ve 1500 sonrası dünya 
sistemi arasındaki farklar incelenmekte; ardından Avrupa’nın 
yükselme ve zenginleşme sürecinde Osmanlı İmparatorluğu’nun 
doğuşu, kurumsal ve siyasal felsefesi ele alınmaktadır. Bugün, 
modern Türk jeopolitiğinin temel coğrafyası olarak tanımlanan 
Ortadoğu, Kuzey Afrika, Kafkasya ve Balkanlarda Osmanlı 
mirası ve bu mirasın algısı üzerinde durularak, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun modern dünyaya verdiği sosyal, entelektüel 
ve siyasal reaksiyonlar da (Nizam-ı Cedit ve Tanzimat gibi) analiz 
edilerek, Osmanlı İmparatorluğu ile modern Türkiye Cumhuriyeti 
arasındaki devamlılıklar ve kopmalar üzerinde durulmaktadır. 
 Dersin önemli bir bölümü, modern Türkiye 
Cumhuriyeti’nin politik ve kurumsal açından kendini konsolide 
etme sürecine ayrılmakta, bu bağlamda; Cumhuriyet felsefesi, 
Cumhuriyetin kurucu kadroları, çok partili sisteme geçiş ve 
demokratikleşme süreci, modern Türk diplomasisi, Türkiye’de 
siyasal ve ideolojik akımlar, asker sivil ilişkileri ve din-devlet 
ilişkileri incelenmektedir.

 The main purpose of this course is to present the 
history of Ottoman Empire and Turkey as part of the global 
system with the aim of developing analytical approaches to world 
history. Based on the above concept, the course, first of all, deals 
with the differences in the world system before and after 16th 
Century, and then proceeds with the birth of Ottoman Empire 
and its organizational and political philosophy during the rise 
and enrichment of Europe. The course elaborates on the Ottoman 
heritage in the Middle East, North Africa, Caucasia and the Balkans    
-the primary geography of today’s Turkish geopolitics- and 
perception of this heritage. Then  analyzes the social, intellectual 
and political reactions of Ottoman Empire (modernization efforts) 
to the Modern World (Nizam-ı Cedit – Tanzimat / The New Order - 
Reforms), and examines the continuities and breaks between the  
Empire and the Republic.    
 A great portion of the course does naturally focus on 
Republic’s self-consolidation process in political and organizational 
terms.  Within this context, the course includes Republican 
Philosophy, transition to multi-party system, democratization 
process, Turkish Diplomacy, political and ideological movements 
in Turkey, military-civilian relations and religion-state relations.

Türkiye Tarihi Turkey’s History
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 Bu dersin amacı, katılımcılara hukuk kavramı, tanımı, 
anlamları, hukuk kurallarının özellikleri, çeşitleri ile hukukun 
kaynakları gibi konular hakkında genel bilgiler vererek, konuyla 
ilgili temel altyapıyı kazandırmak ve kamu yönetimini genel 
hatlarıyla anlatmaktır. Bu çerçevede, hukuka giriş için gerekli 
temel bilgilerin yanı sıra, anayasa hukuku, kişiler, aile, borçlar 
hukuku ile idare ve ceza hukuku konuları ele alınmakta, kamu 
yönetimi konusu ise ana hatlarıyla, özellikle son dönemdeki 
gelişmeler ve “yönetişim” kavramı üzerinde durularak ve mevcut 
uygulamalar çerçevesinde tartışılarak anlatılmaktadır.

 In order to provide attendees with a fundamental 
background in law, this course makes a general introduction 
to law -concept, definition, meaning, characteristics, types 
and origins-and Public Administration. In addition to the 
fundamentals of law the course deals with various applications 
of law such as; constitutional and persons law, family law, law 
of obligations, administrative and criminal law. In the light of 
latest developments, the course discuses Public Administration in 
general terms with an emphasis on the concept of “governance” 
and its existing applications.

Hukuk ve Kamu Yönetimi Law and Public Administration 

49. Dönem Aday Meslek 
Memurlarının Priştine 
Büyükelçiliğimizi 
ziyareti.
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 Bu dersin amacı, katılımcılara, Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika ile ilgili temel bilgiler vermek, katılımcıların bölgeyle ilgili 
güncel dış politika gelişmelerini analitik olarak çözümlemelerini 
sağlayacak altyapıyı sunmaktır. 
 Ders, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın coğrafi, siyasi, 
demografik ve dinsel sınırlarının belirlenmesine yönelik bir 
giriş ile başlamakta, daha sonra, bölgedeki gelişmelerde önemli 
bir belirleyici olan Filistin sorunu ile Soğuk Savaş döneminde 
bölge ülkeleri arasında yaşanan ideoloji ve rekabet konuları 
irdelenmektedir. Ayrıca, bölgedeki ilişkilerin anlaşılmasına 
yönelik olarak Irak ve İran gibi ülkelerin dış politikalarının yanı 
sıra, milliyetçilik ve toplumsal hareketler ile bölgenin ekonomi-
politiği gibi tematik konular tartışılmaktadır. Son kısımda ise, 
Arap uyanışı çerçevesinde, Türkiye’nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika 
politikası bağlamında, bölgedeki son dönem gelişmeler analiz 
edilmektedir.

 Dışişleri Bakanlığı’na kariyer memuru olarak kabul 
edilen personelimize yönelik olarak düzenlenen Hazırlayıcı 
Eğitim Programı’nın bir parçası olarak tertiplenen bu Program, 
katılımcıların bir yandan uluslararası politikayı etkileyen 
bölgesel gelişmeleri daha yakından takip etmelerine ve 
bölgesel dinamikleri tarihsel arka planlarıyla ele almalarına, 
diğer yandan da terörizm, jeopolitik vb. özgül konuları ele 
almalarına imkan tanımaktadır.

 In order to understand the foreign policy olynamics 
concerning the Middle East and North Africa, this course provides 
basic information about these regions. The course makes an 
introduction to the geographical, demographic and religious 
borders of the Middle East and North Africa and then proceeds 
with Palestinian Conflict, which is a determinant factor for 
relations within the region.  The course also discusses ideological 
differences among countries in the Cold War Era as well as the 
roots of competition among them. In order to better understand 
the international relations within the region, the course discusses 
thematic subjects such as Iraq, Iran, nationality, social movements 
and political economy. The last part of the course deals with the 
latest developments in the region within the framework of Arab 
Spring and their effects on Turkish Foreign Policy regarding the 
Middle East and North Africa. 

 This training program, as part of the Preparatory 
Training Program designed for career officials, provides attendees 
with a chance to tackle current issues of international agenda, 
examine regional dynamics with their historical backgrounds and 
discuss topics such as terrorism and geopolitics.     

Ortadoğu ve Kuzey Afrika Çalışmaları The Middle East and North Africa Studies

Alan Çalışmaları Programı Program for Field Studies

Ders Modülleri

Modül İçerikleri

Course Modules

Module Contents 

•	 Ortadoğu ve Kuzey Afrika Çalışmaları
•	 Avrasya Çalışmaları
•	 Balkanlar ve Karadeniz Çalışmaları
•	 Avrupa Birliği Çalışmaları
•	 Küresel Çalışmalar
•	 Siyasi Coğrafya ve Jeopolitik
•	 Terörizm ve Uluslararası Siyaset
•	 Felsefe Okumaları

•	 The Middle East and North Africa Studies 
•	 Eurasian Studies 
•	 The Balkans and the Black Sea Studies 
•	 European Union Studies 
•	 Global Studies
•	 Political Geography and Geopolitics 
•	 Terrorism and International Politics 
•	 Readings in Philosophy 

49. Dönem Aday 
Meslek Memurlarının 
Saraybosna 
Büyükelçiliğimizi 
ziyareti.
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 Bu ders, Avrasya’daki başlıca güvenlik, sosyo-politik 
ve kültürel konuları incelemeyi amaçlamaktadır. Ders, aynı 
zamanda, Avrasya’daki gelişmelerin Türkiye’ye olası yansımaları 
açısından analiz edilmesine yardımcı olmayı da amaçlamaktadır. 
 Ders öncelikle, Avrasya’nın tarihini Çarlık öncesi, 
Çarlık ve Sovyet dönemleri ile Sovyet sonrası dönüşüm sürecine 
odaklanarak incelemektedir.  Takip eden bölüm, Sovyet sonrası 
Rus dış politikasının ilkeleri ile birlikte, Avrupa-Atlantik, 
Ortadoğu ve Asya-Pasifik bölgelerine yönelik politikalarını ele 
almaktadır. Son üç bölümde, Avrasya’nın Doğu Slav, Kafkasya ve 
Orta Asya bölgelerinde ortaya çıkan uluslararası eğilimleri analiz 
etmektedir. Bu bölümler, bu ülkelerin tarihi, sosyo-ekonomik 
yapı ve siyasetlerinin yanı sıra, hem Moskova’dan Sovyet-sonrası 
bağımsızlıklarını güçlendirme, hem de bölgesel ve küresel 
aktörlerle yeni ortaklıklar kurma stratejilerine odaklanmaktadır. 

 This course examines major issues of Eurasia i.e. 
security, socio-politics and culture. With the purpose of analyzing 
recent developments in Eurasia in terms of their potential effects 
on Turkey, the course examines the history of Eurasia by focusing 
on Pre-Tsarist period, Tsarist period and transformation period 
after the collapse of the Soviet Union. Following parts of the course 
deals with principles of Russian Foreign Policy in the post-Soviet 
Period together with its policies on Euro-Atlantic, the Middle 
East and Asia-Pacific regions. Final part of the course analyzes 
changing international tendencies in Eastern Slavic, Caucasian 
and Central Asia regions of Eurasia. This part highlights the history, 
socio-economic structure and foreign policies of these countries 
together with their policies to strengthen their sovereignty in the 
post-Soviet period by establishing new partnerships with regional 
and global actors.

Avrasya Çalışmaları Eurasian Studies 

 Balkanlar ve Karadeniz bölgelerinde bulunan 
ülkeler, 21. yüzyılda bir yandan Soğuk Savaş döneminin 
izlerini tamamen silmek için çaba harcamakta, diğer yandan, 
yeni dönem uluslararası sistemindeki yerlerini belirlemeye 
çalışmaktadır. Bu bölgelerde bulunan siyasal aktörler, hem 
Avro-Atlantik kurumlarla çeşitli boyutlarda ilişki geliştirmekte, 
hem de kendi aralarında işbirliği oluşturmaya çalışmaktadırlar. 
 Bu ders kapsamında, öncelikle birbirleriyle kısmen 
örtüşen bu iki bölgeyle ilgili kavramsal/kuramsal çerçeve 
oluşturulmaya çalışılmakta, daha sonra tarihsel süreç ve 
günümüzdeki gelişmeler incelenmektedir. Ders kapsamında 
ayrıca, küresel aktörlerin ve Türkiye’nin bu bölgelere yönelik 
politikaları da tartışılmaktadır.

 States in the Balkans and the Black Sea Region, after 
the cold war, are repositioning themselves in today’s international 
system. They are developing on the one hand multi-dimensional 
relations with Euro-Atlantic organizations and on the other hand 
cooperation mechanisms among themselves. This course draws a 
conceptual/theoretical frame of these two regions, which partially 
overlap, and then analyzes historical events and current issues in 
these regions. Turkish Foreign Policy and policies of other leading 
international actors towards the region are also analyzed in the 
course.

Balkanlar ve Karadeniz Çalışmaları The Balkans and the Black Sea Studies  

49. Dönem Aaday 
Meslek Memurları 
Prizren’de.
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 Bu dersin amacı, Avrupa bütünleşme sürecinin 
arkasında yatan tarihsel ve teorik arka plan çerçevesinde, 
bu süreci ekonomik, siyasi, sosyal ve hukuksal yönleriyle 
irdeleyerek, Avrupa Birliği’nin (AB) bugün geldiği noktayı 
anlamak, karşı karşıya kaldığı meydan okumalar ile geleceğine 
yönelik gelişmeleri tartışabilmek için gerekli bilgi ve donanımı 
kazandırmaktır. 
 Bu bağlamda, tarihsel bakış açısıyla, AB’nin siyasal 
ve ekonomik bütünleşme evriminin incelenmesinin yanı sıra, 
AB’nin işleyişi, hukuku ve siyaseti gibi konular ele alınmakta, 
daha özelinde ise, AB’nin dış politikası, genişleme politikası ve 
bazı önemli ortak politika alanlarının içerikleri ve politika yapım 
süreçleri tartışılmaktadır. Ayrıca, Avrupa bütünleşme sürecinde 
önemli bir yere sahip olan “egemenlik”, “Avrupa kimliği”, göç 
ve iltica, AB’de Temel Haklar Şartı gibi kavram ve konular ele 
alınarak, katılımcılara AB çalışmaları kapsamındaki temel 
tartışmalara katılma olanağı sağlanmaktadır.

 Bu dersin temel hedefi, günümüz uluslararası 
ilişkilerinin önde gelen dinamiklerinden biri olan küreselleşme 
olgusu hakkında bilgi vermektir. Bu derste, küreselleşme ile 
ilintili olan farklı meseleler derinlemesine incelenmektedir. Bu 
meselelerden bazıları; küresel siyaset, ekonomi, kültür, teknoloji 
ve küreselleşmenin neden olduğu ve/veya başa çıkması 
gereken meydan okumalardır. Ders boyunca, katılımcıların, 
küreselleşmenin nedenleri ve sonuçları ile küreselleşme 
sürecinin pozitif ve negatif yansımaları üzerine düşünmeleri 
amaçlanmaktadır. 
 Ders, küreselleşme tanımları, tarihi ve teorileri olmak 
üzere farklı bölümlerden oluşmaktadır. Derste daha sonra, 
küreselleşme ile ilintili olan değişik problemler daha yakından 
incelenmektedir. Dersin son kısmında, Türkiye’deki küreselleşme 
tartışmaları üzerinde durulmaktadır.

 The main target of this course is to provide the necessary 
knowledge to comprehend European Integration Process. In order 
to understand Union’s position and to discuss the challenges it 
faces, the course draws the historical and theoretical frame of this 
process from economic, political, social and legal aspects. In this 
context, the course deals with the function, law and policy of the 
EU in addition to analysis of the political and economic integration 
process; and more specifically, discusses EU’s Foreign Policy, 
enlargement policy and contents of major common policy areas 
and policy making processes. The course also covers important 
concepts and subjects such as “Sovereignty”, “European Identity”, 
“Immigration and Asylum”, and “Charter of Fundamental Rights in 
the European Integration Process”. 

 Discussing globalization, one of the major dynamics 
of today’s international relations, is the primary goal of this 
course. The course makes in-depth analyses about various issues 
and affairs related to globalization. Some of these issues are 
the challenges which originate from global politics, economics, 
culture and technology, and issues which globalization must cope 
with. The course aims to create discussion opportunities on causes 
and results of globalization 
 The course is consisted of three main parts as 
definitions, history and theories on globalization.  Subsequent 
parts closely probes into various problems related to globalization. 
Another important part of the course tries to underline the reasons 
behind the strong resistance to globalization with reference to 
globalization discussions in Turkey.

Avrupa Birliği Çalışmaları

Küresel Çalışmalar

European Union Studies

Global Studies

49. Dönem Aday 
Meslek Memurlarının 
Tiran Büyükelçiliğimizi 
ziyareti.
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 Dersin amacı, katılımcıları siyasi coğrafya ve 
jeopolitik ile ilgili temel tartışmalar hakkında bilgilendirmek 
ve onların dünya siyasetinin jeopolitik ve coğrafi kurgularına 
yönelik  analitik yaklaşmalarını kolaylaştıracak kavramsal 
çerçeveyi sunmaktır. 
 Ders, siyasi coğrafya ve jeopolitiğe dönük tarihsel ve 
kavramsal bir giriş ile başlamakta, daha sonra dünya siyasetinin 
coğrafi ve jeopolitik düzeyde kavramsallaştırılmasına ilişkin 
farklı perspektifler sunarak devam etmektedir. Dersin 
son bölümünde ise, değişen jeopolitik ve siyasi coğrafya 
bağlamında; din, medeniyet, kültür ve kimlik gibi olguların 
uluslararası politikayı ne şekilde etkilediği incelenmektedir.

 The purpose of this course is to in an analytical way 
discuss political geography, geopolitics and their effects on 
world politics. The course begins with a historical and conceptual 
introduction to political geography and geopolitics and then 
discusses different perspectives regarding the conceptualization 
of world of politics in a geographical and geopolitical context. The 
final part of the course analyzes how phenomena such as religion, 
civilization, culture and identity affect international politics.

Siyasi Coğrafya ve Jeopolitik Political Geography and Geopolitics  

49. Dönem Aday Meslek 
Memurlarının Kosova 
Parlamentosu’nu 
ziyareti.
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 Bu dersin amacı, terörizm ile ilgili temel kavramsal, 
kuramsal ve analitik yaklaşımları tanıtmak, tarihsel ve güncel 
terörizm tartışmalarına giriş yapmaktır. 
 Ders, katılımcıları, gündemden düşmeyen konuları, 
medyatik ve siyasal ilginin uzağında, tarafsız bir analizle 
anlamaya ve terörizme karşı politikalar üretmenin imkânlarını 
incelemeye davet etmekte, kuramsal ve pratik iki bölümde 
konuyu irdelemektedir. 

 Bu dersin amacı, katılımcılara binlerce yıllık felsefe 
kültürünü okuyup anlayabilme yetisi kazandıracak temel bir 
bakış açısı vermektir. Nitelikli düşünme, analitik sorgulama ve 
sistematik eleştirme yeteneklerini canlandırmak, dersin temel 
hedefleri arasındadır. 
 Derste ayrıca, katılımcıların bireysel yaşamlarında 
ve toplumsal hayatta karşılaştıkları düşünsel problemlere 
karşı yeni tavır ve pozisyonlar üretebilmelerini sağlayacak 
gerekli temel donanım verilmekte ve fikirleri analiz etme ve 
sentezleyebilme kabiliyetlerini kuvvetlendirmelerine yönelik 
çalışmalar yapılmaktadır.

 This course makes a basic introduction to conceptual, 
theoretical and analytical approaches to terrorism with detailed 
analyses of historical and current terrorism issues. The course 
invites attendees to understand the issues on the agenda through 
objective analysis. By addressing the issues at theoretical and 
practical levels, the course seeks to develop new policies against 
terrorism. 

 This course offers the basic perspective to read and 
comprehend philosophy with its thousands years old historical 
and cultural development.  Main objectives of the course are 
creating opportunities for quality thinking, analytical questioning 
and systematic criticism. 
 The course also seeks to equip the attendees with 
necessary capabilities to produce new attitudes and better 
positions for intellectual problems that they encounter in their 
personal and social lives. The course also includes exercises to 
strengthen attendees’ analytical and synthesis skills.

Terörizm ve Uluslararası Siyaset

Felsefe Okumaları

Terrorism and International Politics

Readings in Philosophy 

49. Dönem Aday Meslek 
Memurlarının Üsküp 
Büyükelçiliğimizi 
ziyareti.
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HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI IN-SERVICE TRAINING PROGRAMS

 Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanlığı, 
ilk kez Büyükelçi olarak atanan memurların, temsil görevinin 
yanı sıra, üstlenecekleri misyon şefliğinin gerektirdiği liderlik ve 
yöneticilik konularında gerekli donanımı pekiştirmeyi sağlamak 
amacıyla, görev öncesinde düzenlediği iki haftalık eğitim 
programı ile, memurlarımızın mesleki ve mevzuat bilgilerine 
katkıda bulunmayı, yöneticilik kabiliyetlerini geliştirmelerini 
hedeflemektedir.

 With this two-week-long training program, the 
Academy aims at preparing the newly appointed Ambassadors 
to their new responsibilities as Chief of Mission in terms of 
leadership and management. The program seeks to enhance their 
professional knowledge and grasp of legislation and regulations 
while improving their managerial effectiveness.

İlk Kez Büyükelçi Olarak Atanan Memurlara Yönelik 
Eğitim Programları

Training Program For The Officials Appointed As 
Amvassador For The First Time
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Program İçeriği Program Content

•	 Personel Yönetimine Dair Önemli Hususlar

•	 Kamu Personelinin Özlük Hakları

•	 Disiplin Suç ve Cezaları

•	 Sözleşmeli Personele İlişkin Konular

•	 Ana Çizgileriyle Türk Kamu Yönetiminde Denetim ve Dışişleri 

Bakanlığı Teftiş Sistemi

•	 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanmasına İlişkin  

   4483 Sayılı Kanun ve Uygulamaları

•	 Kamu Diplomasisi ve Türkiye’nin Tanıtımı

•	 Mesleki Etik Davranış İlkeleri

•	 Basınla Temas

•	 Basınla Mülakat Teknikleri

•	 Türkiye’nin ekonomisi ve dış ticareti

•	 Kültürel Diplomasi

•	 Temsilciliğin ve Konutun İdaresi ve Bakımı, İdari ve Mali Konular

•	 Bilgi Güvenliği

•	 Genel Bütçe İşlemleri

•	 İdari Hesapların Hukuki Çerçevede Verimli Kullanımı

•	 İç Kontrol

•	 Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımızla İlişkiler, Entegrasyon        

  Konuları

•	 Konsolosluk Konuları

•	 Tecrübeli Bir Büyükelçimiz ile Sohbet

•	 Hitabet

•	 Kamera Önünde Konuşma ve Diksiyon

•	 Takım Çalışması ve Etkili Liderlik

•	 Mobbing’in Tanımı, Niteliği, Mobbing’e Karşı Alınacak Tedbirler ve   

  Yaptırımlar

•	 Yöneticilikte Stres ve Öfkeyle Baş Etme Teknikleri

•	 Major Issues Concerning Human Resources Management  

•	 Rights and Obligations of Civil Servants 

•	 Disciplinary Actions and Penalties 

•	 Issues concerning Contracted Staff in the Missions 

•	 Inspection in Turkish Public Administration and Inspection System   

  of the Ministry of Foreign Affairs in General Terms  

•	 Law on Judicial Proceedings and Trial of Officers and other Civil  

  Servants and related Practices. 

•	 Public Diplomacy and Promotion of Turkey  

•	 Code of Conduct and Professional Ethics 

•	 Press & Media Relations

•	 Interview Techniques 

•	 Economy and Foreign Trade of Turkey 

•	 Cultural Diplomacy 

•	 Management and Maintenance of the Mission, Administrative and  

  Financial Issues 

•	 Information Security 

•	 General Budget Transactions 

•	 Productive Use of Government Funds within the Legal Framework 

•	 Internal Audit

•	 Relations with Turkish Citizens Living Abroad and their Integration 

•	 Consular Issues

•	 Public Speaking

•	 On-Camera Speaking 

•	 Team Work and Efficient Leadership

•	 Definition and Nature of Mobbing, Precautions and Sanctions  

  against Mobbing  

•	 Stress and Anger Management Techniques



28

 Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanlığı, 
ilk kez Başkonsolos olarak atanan memurların, temsil görevinin 
yanı sıra, üstlenecekleri misyon şefliğinin gerektirdiği liderlik ve 
yöneticilik konularında gerekli donanımı edinmelerini sağlamak 
amacıyla, görev öncesinde düzenlediği iki haftalık eğitim 
programı ile, memurlarımızın mesleki ve mevzuat bilgilerine 
katkıda bulunmayı, yöneticilik kabiliyetlerini geliştirmeyi 
hedeflemektedir.

 With this two-week-long training program, the 
Academy aims at preparing the newly appointed Consul Generals 
to their new responsibilities as Chief of Mission in terms of 
leadership and management. The program seeks to enhance their 
professional knowledge and grasp of legislation and regulations 
while improving their managerial effectiveness.

İlk Kez Başkonsolos Olarak Atanan Memurlara 
Yönelik Eğitim Programı

Training Program For The Officials Appointed As 
Consul General For The First Time
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Program İçeriği Program Content

•	 Disiplin Meseleleri 

•	 Kamu Personelinin Özlük Hakları 

•	 Sözleşmeli Personele İlişkin Konular 

•	 İzin Planlaması 

•	 Ödev ve Sorumluluklar 

•	 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanmasına İlişkin  

  4483 Sayılı Kanun ve Uygulamaları

•	 Mesleki Etik Davranış İlkeleri

•	 Bilgi Güvenliği

•	 Ana çizgileriyle Türk Kamu Yönetiminde Denetim ve Dışişleri  

  Bakanlığı Teftiş Sistemi 

•	 İç Kontrol

•	 İdari Hesapların Hukuki Çerçevede Verimli Kullanımı

•	 İdari ve Mali İşlerde En Çok Karşılaşılan Sorunlar 

•	 Genel Bütçe İşlemleri

•	 Dış Temsilciliklerimizin Bütçe İşlemleri

•	 Temsilciliğin ve Konutun İdaresi ve Bakım, İdari ve Mali Konular

•	 Konsolosluk ve Vize Konuları

•	 Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımızla İlişkiler Entegrasyon

•	 Tecrübeli bir Başkonsolosumuzla Sohbet

•	 Kültürel Diplomasi

•	 Etkili İletişim Teknikleri

•	 Hitabet 

•	 Kamera Önünde Konuşma ve Diksiyon

•	 Basınla Mülakat Teknikleri

•	 Genel Olarak Dış Politika Konuları 

•	 Kamu Diplomasisi ve Türkiye’nin Tanıtımı

•	 Human Resources Management 

•	 Disciplinary Actions and Punishment 

•	 Rights and Obligations of Civil Servants

•	 Issues Related to Contracted Staff in the Missions

•	 Leave Planning 

•	 Law on the Judiciary Procedures regarding Civil Servants and Other  

  Public Officials

•	 Code of Conduct and Professional Ethics

•	 Information Security

•	 Inspection in Turkish Public Administration and Ministry of Foreign  

  Affairs  

•	 Internal Audit

•	 Productive Use of Government Funds within the Legal Framework

•	 Most Frequent Problems in Administrative and Financial Affairs 

•	 General Budget Transactions

•	 Budget Process of the Missions Abroad

•	 Management and Maintenance of the Mission, Administrative and  

  Financial Issues

•	 Consular Issues

•	 Relations with the Turkish Citizens Living Abroad and Their   

  Integration

•	 Cultural Diplomacy

•	 Effective Communication Techniques

•	 Public Speaking

•	 On-Camera Speaking 

•	 Media Training and Interview Techniques

•	 General Principals of Turkish Foreign Policy 

•	 Public Diplomacy and Promotion of Turkey Abroad 
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Daire Başkanları İçin Yöneticilik Eğitimi Management Training For The Heads Of Departments

 Bakanlığımızda ilk basamak yönetici olarak görev 
yapmakta olan, 15 yıldan daha az kıdemi bulunan “Daire 
Başkanı” unvanına sahip meslek memurlarımızı, ileride 
üstlenecekleri görevlere hazırlamak ve mesleki becerilerini 
arttırmak amacıyla, ilk kez Kasım 2013 ayında düzenlenen ve 
düzenli olarak yinelenmesi planlanan bir eğitim programıdır.

 Sözkonusu eğitim programı ile Bakanlığımız kariyer 
diplomatlarının görevlerinin gereği olarak, özellikle mesleğin 
ilerleyen aşamalarında karşı karşıya kalacakları durumlar 
ışığında mesleki alanda olduğu gibi yöneticilik alanında da 
becerilerini arttırmaları hedeflenmektedir. Liderlik, takım 
çalışması, zaman yönetimi, karar verme süreçleri, iletişim, 
kriz yönetimi ve müzakere teknikleri üzerinde öncelikli olarak 
durulmakta olan program kapsamında teori ve uygulamayı 
birleştirecek şekilde, anadili İngilizce olan ve geçmişte 
uluslararası ortamlarda bu alanlarda fiilen uygulama tecrübesi 
bulunan eğitmenlerden de yararlanılmaktadır.

 This training program, designed for junior managers 
with less than 15 years of service in the Ministry, aspires to prepare 
these officials to their prospective duties within the Ministry.
 The program aims to enhance attendees’ managerial 
and diplomatic skills which they will require at future stages of 
their career.
 The training program puts emphasis on courses such 
as; leadership, team work, time management, decision making, 
communication, crisis management and negotiation techniques 
with a perspective to combine theoretical framework with 
practical experience.
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Program İçeriği Program Content

•	 İnsan Kaynakları Yönetimi

•	 Kaynak Yönetimi

•	 Medya İle İlişkiler ve Basınla Mülakat Teknikleri

•	 Müzakere Teknikleri

•	 Arabuluculuk

•	 Diplomaside Kriz Yönetimi

•	 Kamera Önünde Konuşma ve Hitabet

•	 Mobbing

•	 Yönetimin Anlamı ve Gelişimi - Başlıca Kuramlar ve Yönetim  

  Süreçleri

•	 Liderlik Yaklaşımları, Liderlikte Bireysel ve Grupla Karar Verme  

  Teknikleri

•	 Yöneticinin Öz Yönetimi: Stres ve Çatışma Yönetimi, Zaman  

  Yönetimi

•	 Yönetimde Etik Değerler ve Etik Karar Verme

•	 Takım Çalışması ve Kapasite Geliştirme

•	 Yönetimde İletişim ve İnsan İlişkileri

•	 Human Resources Management

•	 Resource Management

•	 Media Relations and Interview Techniques

•	 Negotiation Techniques

•	 Mediation

•	 Crisis Management

•	 Public Speaking, On-Camera Speaking

•	 Mobbing

•	 Introduction to Management – Leading Theories and Management  

  Processes

•	 Leadership, Individual and Group Decision Making

•	 Self-Management: Stress and Anger Management Techniques, Time  

  Management

•	 Management Ethics

•	 Team Work and Capacity Building

•	Communication Skills and Human Relations in Management
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Yurtdışına Sürekli Görevle Atanan Memurlar Ve 
Eşlerine Yönelik Eğitim Programları

Training Program For Officials Posted To Missions 
Abroad And Their Spouses 

 Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi, temsil 
görevinin ailece yürütülen bir ekip işi olduğunun bilinciyle, 
eğitim faaliyetlerini kariyer diplomatların eşlerine de 
teşmil etmek amacıyla, ağırlıklı olarak ilk kez veya sonraki 
yurtdışı tayinine çıkacak Meslek Memurları ve Konsolosluk 
ve İhtisas Memurları ile eşlerine yönelik eğitim programları 
düzenlemektedir. Bu programlar kapsamında, protokol 
konularının yanı sıra, Türk dış politikasının genel çerçevesinin 
anlatılması amaçlanmaktadır. Yılda iki kez, biri tercihen tayin 
öncesinde düzenlenen eğitim programı, ilk tayinini yapanlar, 
sonraki tayinini yapanlar ve misyon şeflerinin eşleri olarak farklı 
gruplar halinde yapılmaktadır.

 Diplomacy Academy of the Ministry of Foreign Affairs 
is aware of the fact that the representation mission is a teamwork 
fulfilled with families; in this respect, it organizes training 
programs for both diplomats and their spouses. This program 
aims to prepare the officials and spouses for their new work and 
life abroad. The lectures given, range from general issues in Turkish 
Foreign Policy to protocol matters. Organized two times a year, the 
first preferably being prior to assignment, these programs address 
three groups of attendees; i) officials posted abroad for the first-
time, ii) officials at later stages of their postings and iii) spouses of 
the chiefs of mission.
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Program İçeriği

Dış Politika ve Diplomasi 

Genel Kültür 

Protokol/Temsil

Program Content

Foreign Policy and Diplomacy 

General Culture 

Protocol/Representation

•	 Türk Dış Politikasının Bölgesel ve Küresel Çerçevesi 

•	 Kamu Diplomasi 

•	 Türk Dış Politikasına ilişkin konferans ve seminerler

•	 Türk Musikisi, Mimarisi ve Sanatı 

•	 Çağdaş Türk Edebiyatı 

•	 Geleneksel Sanatlardan Örnekler

•	 Protokol Kuralları ve Uygulamaları Eğitimi

•	 Türk Gastronomisi

•	 Regional and Global Frame of Turkish Foreign Policy  

•	 Public Diplomacy 

•	 Conferences and Seminars on Turkish Foreign Policy 

•	 Turkish Music, Architecture and Art 

•	 Modern Turkish Literature 

•	 Traditional Arts 

•	 Training on Protocol Rules and Practices  

•	 Turkish Gastronomy 
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Dışişleri Mensupları Ve Eşleri Dayanışma 
Derneği’nin (Dmedd) İşbirliğinde Misyon Şefleri 
Eşlerine Yönelik Eğitim Programı

Training Program For The Spouses Of Chiefs Of 
Missions In Cooperation With Dmedd

 Diplomasi Akademisi Başkanlığı, Dışişleri Mensupları 
ve Eşleri Dayanışma Derneği’nin (DMEDD) işbirliğinde, misyon 
şefleri ile ileride misyon şefi olabilecek memurların eşlerine 
yönelik sohbet toplantıları düzenlenmektedir. Deneyimli 
Büyükelçi eşleri, katılımcılar ile donanım ve birikimlerini 
paylaşmaktadırlar. Bahsekonu eğitimlerde, katılımcılar 
ayrıca, demirbaş ve resmi konut bütçesinin yönetimi ve 
konutlarda görevli personelin idaresi hususlarında da 
bilgilendirilmektedirler.

 Diplomacy Academy organizes seminars for the 
spouses of chiefs of mission and prospective chiefs of mission in 
cooperation with DMEED; the Association of Spouses of Officers 
of the Ministry of Foreign Affairs, at which the spouses of senior 
Ambassadors share their experiences and knowledge with the 
attendees. The program gives information about management 
of inventory and budget of the Embassy Residence as well as the 
Residence Staff.
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Ataşe Yardımcılarına Yönelik Hazırlık Kursu Preparatory Courses For Deputy Attachés

 Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanlığı 
tarafından, Ataşe Yardımcısı olarak ilk kez atanan memurlara 
yönelik olarak, üstlenecekleri görev ve sorumlulukları layıkıyla 
yerine getirmeleri için gerekli olan donanımı sağlamak üzere, 
iki haftalık eğitim programı düzenlemektedir. Eğitim programı 
kapsamında, katılımcılara gerekli mesleki ve mevzuat bilgileri 
teorik ve uygulamalı olarak sunulmaktadır.

 Diplomacy Academy conducts a two-week training 
program for the officers assigned as deputy attaché in order to 
assist them properly fulfill tasks and responsibilities in their new 
positions. The program consists of both theoretical and practical 
trainings on various subjects about professional and technical 
issues. 

Program İçeriği

Mesleki Dersler 

Mevzuatla İlgili Dersler

Program Content

Technical Courses

Courses on Legislation

•	 Misyonlarda Çalışma ve Davranış Kuralları 

•	 Gizlilik ve Gizliliğin Önemi, Haberleşme, Resmi Yazı

•	 Haberleşme Güvenliği ve Kurye, Kargo

•	 Ahvali Şahsiye Konuları (doğum, evlenme, ölüm)

•	 Vatandaşlık ve Askerlik İşlemleri

•	 Pasaport işlemleri

•	 Adli konular

•	 Harçlar, Elçilik ve Konsolosluklarda tutulan Defterler, Konsolosluk  

  Hasılatı

•	 Vize İşlemleri

•	 BelgeArşiv.NET

•	 Analitik.NET

•	 Konsolosluk.NET

•	 İdari ve Mali İşler

•	 Protokol

•	 Diplomatik etik

•	 Mobbing

•	 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Görev ve  

  Sorumluluklar

•	 Bütçe Kanunu, Bütçenin Hazırlanması

•	 Bütçenin Uygulanması 

•	 Taşınır Mal Yönetmeliği ve Bakanlık Uygulamaları

•	 Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ve Başvuru Usul ve Esasları

•	 Code of Conduct at Missions Abroad

•	 Official Correspondence  

•	 Information Security, Courier and Cargo  

•	 Issues about Birth, Marriage and Death

•	 Citizenship and Military Service Procedures 

•	 Passport Procedures 

•	 Judicial Matters

•	 Fees, Books kept by Embassies and Consulates, Revenues of 

Consulates 

•	 Visa Procedures 

•	 Information Technologies and Infrastructure

•	 Administrative and Financial Affairs 

•	 Protocol Issues

•	 Diplomatic Ethics

•	 Mobbing

•	 Law No. 5018 on Public Finance Management and Control, Duties  

  and Responsibilities  

•	 Budget Law, Preparation of Budget

•	 Budget Practices 

•	 Regulation on Movable Properties 

•	 Ethics, Code of Conduct for Civil Servants, Procedures and Principles 

for Application
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Merkez Memurlarına Yönelik Görevde Yükselme 
Kursu  

Promotion & Tenure Seminars For Headquarters Staff

 Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanlığı, 
Bakanlık merkez memurlarına yönelik görevde yükselme kursu 
düzenlemektedir. Eğitim programı kapsamında katılımcılara, 
devlet memurluğunun esasları, anayasa, devlet teşkilatı gibi 
temel derslerin yanı sıra, Dışişleri Bakanlığı’nın teşkilat yapısı, 
işleyişi, görev tarifleri ile terfi ve atama ile ilgili konularda 
temel bilgiler verilmektedir. Ayrıca, merkez memurlarına 
yönelik mesleki etik, kamu yönetimi,  idari ve mali işler, evrak 
ve dosyalama işlemleri, protokol esasları, halkla ilişkiler, 
iletişim ve davranış biçimleri gibi temel mesleki dersler de 
verilmektedir. Bunlara ilave olarak, program kapsamında 
verilen bilişim derslerinde; elektronik belge yönetimi, bilişim 
güvenliği, Bakanlığımızın çalışma esas ve usulleri konularına 
yer verilmektedir. 

 Diplomacy Academy of Ministry of Foreign Affairs 
offers promotion courses for the headquarters staff of the Ministry. 
The training program consists of courses on principles of civil 
service, the Constitution, organization of Turkish State, function 
of the Ministry of Foreign Affairs, and descriptions of positions 
and promotions. Furthermore, basic occupational courses such 
as occupational ethics, public administration, administrative and 
financial affairs, documentation and filing, principles of protocol, 
public relations, code of conduct and communication are also 
covered. In addition to these subjects, seminars include electronic 
document management, information security, and some core 
values and principles that guide the work at the Ministry. 
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Temel Ve Hazırlayıcı Kurslar Basic And Preparatory Training Programs

 Aday Meslek Memurları ile Aday Konsolosluk ve 
İhtisas Memurlarının yanı sıra, Uzman Yardımcıları ve merkezde 
görev yapan diğer tüm memurlar için, Bakanlığımızdaki 
görevlerine başlamadan önce, 1983 tarih ve 6061 sayılı 
“Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik” 
uyarınca, devlet memurluğunun esasları ve görevin gerektirdiği 
uzmanlık alanlarını da kapsayan temel ve hazırlayıcı eğitim 
programları düzenlenmektedir.

 Pursuant to “General Regulation Concerning Training 
of Newly-Recruited Public Officials” dated 21.02.1983 and 
numbered 6061, Diplomacy Academy organizes Basic and 
Preparatory Training Programs for all newly-recruited officials 
at all categories in the Ministry. These trainings are comprised 
mainly of principles of civil service and differ in accordance with 
the qualifications that each career path requires.
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 Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanlığı, 
Bakanlığımız merkez teşkilatında görev yapmak üzere, Meslek 
Memurları ile Konsolosluk ve İhtisas Memurlarının ardından 
üçüncü kariyer memuru olarak istihdam edilen Aday Uzman 
Yardımcıları için düzenlenen temel ve hazırlayıcı eğitim 
programıdır.
 Sözkonusu eğitim programı, 1983 tarih ve 6061 sayılı 
“Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik” 
uyarınca, devlet memurluğunun esasları ve Uzman Yardımcılığı 
görevinin gerektirdiği uzmanlık alanlarını da kapsamaktadır.

 Newly-recruited Assistant Experts being the third 
career path at the Ministry together with Political Officials and 
Consular and Expertise Officials, receive a comprehensive training 
both on technical and political issues

Aday Uzman Yardımcılarına Yönelik Temel Ve Hazırlayıcı 
Eğitim Programı

Basic And Preparatory Training Program For                
Newly-Recruited Assistant Experts 

Program İçeriği Program Content
•	 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığı’nın kuruluş ve görevleri hakkındaki  

  kanun

•	 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 

•	 Genel Olarak Devlet Teşkilatı

•	 Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri

•	 Resmi Yazışma

•	 Dosyalama Usulleri

•	 Dışişleri Bakanlığı Memurlarının Nitelikleri, Amir-Memur İlişkisi

•	 Disiplin

•	 Özlük Hakları – İzinler 

•	 Yurtdışı Sözleşmeli Personel ile İlgili Mevzuat

•	 Bütçe Kanunu ve Uygulama Esasları

•	 Kamu Zararları

•	 Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu Uygulama Esasları

•	 İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri

•	 İdari Hesapların Hukuki Çerçevede Verimli Kullanılması

•	 İç Denetim

•	 Büyük onarım ve küçük onarım işleri, yeni inşaat yapım işlemleri,  

  bina ve arsa satın alma işlemleri ve kiralar 

•	 Demirbaş Alımları

•	Bina Güvenliği ve Taşıt Alımları

•	Taşınır mal yönetmeliği ve Bakanlık uygulamaları (devir-teslim,  

  terkin işlemleri vb.)

•	 Mahsup İşlemleri

•	 Ofis otomasyonu eğitimi, hedefler ve Bakanlığımızdaki   

  uygulamalar

•	 Gizlilik ve gizliliğin önemi; bilişim güvenliği

•	 Kapalı Haberleşme, Diplomatik Kurye, Evrak ve Dosyalama   

  İşlemleri  

•	 Yurtdışında Yaşayan Türkler ve Entegrasyon Sorunu

•	 Konsolosluk İşlemleri- Vize işlemleri

•	 Konsolosluk İşlemleri-Evlilik- Doğum- Askerlik- Noter 

•	 Elektronik Konsolosluk

•	 Uluslararası Genel Hukuk  

•	 Uluslararası Özel Hukuk

•	 BM Örgütsel Yapısı/ BM Antlaşmalar

•	 Ministry of Foreign Affairs Organization Law (no: 6004)

•	 State Personnel Law (no: 657) 

•	 State Organization in Turkey

•	 Ethics and Code of Conduct for Civil Servants

•	 Official Correspondence

•	 Filing and Archives

•	 Superior-Subordinate Relations

•	 Discipline

•	 General Rights and Duties, Leave Rights 

•	 Issues Related to Contracted Staff 

•	 Budget Law, Budget Practices 

•	 Public Interest

•	 State Financial Management Plan

•	 Public Internal Financial Control System

•	 Efficient Use of Budget   

•	 Internal Audit

•	 Issues about Maintenance and Renting  

•	 Supply of Goods, Estate Management

•	 Building Security and Supply of Vehicles

•	 Asset Management

•	 Accounting

•	 Office Automation

•	 Information Security

•	 Secure Communication and Diplomatic Courier

•	  Relations with Turkish Citizens Living Abroad and their Integration

•	 Consular Affairs (Marriage, Birth, Military Service, Notary) 

•	 Online Consular Services

•	 International Law

•	 Private International Law

•	 United Nations Structure and Organization, UN Charter

•	 Council of Europe - European Court of Human Rights

•	 Approval Process of International Agreements  

•	 Diplomatic Privileges and Immunities

•	 Diplomatic Ethics

•	 Protocol

•	 Public Diplomacy
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•	 Avrupa Konseyi - AİHS/AİHM Hukuku

•	 Uluslararası Anlaşmaların Onay Sürecine İlişkin Ülkemiz   

  Uygulaması  

•	 Diplomatik Ayrıcalık ve Bağışıklıklar

•	 Diplomatik Etik

•	 Protokol

•	 Kamu Diplomasisi

•	 Dijital Diplomasi

•	 Basın-Yayın Organlarıyla Etkileşim 

•	 Dış Politika ve Medya 

•	 Stratejik İletişim

•	 Kültürel Diplomasi

•	 Türk Dış Politikasının Genel Çerçevesi

•	 Türkiye AB Süreci

•	 Türkiye - NATO İlişkileri

•	 Türkiye’nin Afrika Ülkeleriyle İlişkileri

•	 Türkiye’nin Avrupa Ülkeleri İlişkileri

•	 Türkiye – Balkanlar

•	 Türkiye ABD İlişkileri

•	 Türkiye’nin Latin Amerika Ülkeleri İlişkileri

•	 Türkiye’nin Orta Asya Ülkeleriyle İlişkileri

•	 Türkiye’nin Kafkasya Bölgesiyle İlişkileri

•	 Türkiye Ortadoğu İlişkileri

•	 Türkiye – Irak

•	 Türkiye – Suriye 

•	 Denizcilik – Havacılık

•	 Sınır Konuları   

•	 Çevre ve İklim Değişikliği  

•	 Su Konusundaki Uluslararası Sözleşmeler,  Sınırı Aşan Sular ve  

  Genel Su Politikamız

•	 Enerji Diplomasisi, Doğal Gaz Boru Hattı Projeleri, Ham Petrol  

  Boru Hattı Projeleri

•	 Nükleer Enerji ile ilgili konular, yerli ve yenilenebilir enerji  

  kaynaklarının geliştirilmesi, enerji alanında faaliyet gösteren  

  uluslararası kuruluşlarla ilişkiler

•	 AGİT

•	 Silahsızlanma 

•	 Güvenlik ve İstihbarat

•	 1915 Olayları

•	 Kıbrıs Sorunu 

•	 Digital Diplomacy

•	 Relations with Media and Press 

•	 Foreign Policy and Media 

•	 Strategic Communications

•	 Cultural Diplomacy

•	 General Framework of Turkish Foreign Policy

•	 Turkey – EU Relations 

•	 Turkey - NATO Relations

•	 Turkey - Africa Relations

•	 Turkey – EU Countries Relations

•	 Turkey and the Balkans

•	 Turkey - USA Relations

•	 Turkey – Latin America Relations

•	 Turkey – Central Asia Relations

•	 Turkey - Caucasia Relations

•	 Turkey – Middle East Relations

•	 Turkey – Iraq

•	 Turkey – Syria 

•	 Maritime and Aviation Issues

•	 Border Issues

•	 Environment and Climate Change

•	 International Water Agreements and Turkey’s Transboundary  

  Waters Policy

•	 Energy Diplomacy, Gas Pipeline Projects, Crude Oil Pipeline Projects

•	 Nuclear and Renewable Energy

•	 Organization for Security and Co-Operation in Europe

•	 Disarmament 

•	 Security and Intelligence

•	 Turkish Armenian Controversy

•	Cyprus Dispute
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Dışişleri Bakanlığı Personeline Yönelik Diğer Eğitim 
Ve Seminerler

Other Trainings And Seminars For The Staff Of The 
Ministry Of Foreign Affairs

 Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi tarafından 
Bakanlığımız bünyesine yeni katılan Aday Meslek Memurları 
ile Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurları için, görevlerine 
başlamadan önce düzenlenen hizmet içi eğitim programları 
yalnızca teorik konuları kapsamamaktadır. 
 Diplomasi mesleğinin tecrübe paylaşımı ve usta-
çırak ilişkisine dayalı bir öğrenme süreci gerektirdiği dikkate 
alınarak, genç memurlarımız, halen görevde olan veya emekli 
olan Büyükelçilerimiz ile ilgili diğer mesleklerin (akademisyen, 
gazeteci, bürokrat gibi) önde gelenleriyle bir araya gelerek; bilgi, 
görgü ve vizyonlarını geliştirme imkanını bulabilmektedirler.
 Meslek Büyükleri ile Buluşma ve Vizyon 
Konuşmalarının yanı sıra, aday memurlarımıza, 
Bakanlığımızdaki görevlerine başladıklarında, daireleri 
tarafından kendilerine verilen görevleri en doğru ve hızlı 
şekilde yerine getirebilmelerini teminen, katiplik vasıflarını 
geliştirmeye yönelik eğitimler de verilmektedir.

 Basic and Preparatory Training Programs, organized 
for newly-recruited officials present theoretical knowledge about 
foreign policy and international relations, yet they are not limited 
to theory. Young officials find the opportunity to improve their 
knowledge, manners and vision by meeting with active or retired 
ambassadors and leading journalists, bureaucrats and academics. 

Sekreterler Eğitimi
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 Halen görevde olan Büyükelçilerimiz ile emekli 
Büyükelçilerimiz eğitim programlarımıza katılarak, tecrübelerini 
çalışanlarımıza aktarmakta ve Bakanlığımızın kurumsal 
hafızasının sürdürülmesine katkıda bulunmaktadırlar. 

 Bakanlığımız personeli ile yurtiçi ve yurtdışında 
eğitim faaliyetlerini sürdüren, alanında yetkin akademisyenler 
tarafından katılımcılara, güncel gelişmeler ışığında, ülkemiz 
politikaları ile hedeflerine ilişkin seminerler verilmektedir.

 Bakanlığımız personelinin mesleklerini en iyi şekilde 
icra etmesi için toplantı ve seminerlerde not tutma, özetleme, 
raporlama gibi, mesleki uygulamaya yönelik seminerler 
verilmektedir. 

 These programs, to which both active and retired 
Ambassadors contribute by sharing their experiences with 
newly-recruited officials, are also important for preservation of 
institutional memory.

 These programs aim to present different perspectives 
on Turkish Foreign Policy through lectures given by various Turkish 
and foreign academics alongside with senior officials from the 
Ministry. 

 Diplomacy Academy organizes seminar programs on 
occupational practices such as note taking and report writing. 
These trainings offer practical know-how about everyday tasks at 
the Ministry and help the staff fulfill these tasks efficiently. 

Meslek Büyükleri ile Buluşma

Vizyon Konuşmaları

Mesleki Uygulamaya Yönelik Seminerler

Talks with Senior Officials  

Vision Talks 

Seminars oriented at Occupational Practices   
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Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Yönelik 
Eğitimler

Training Programs For Other Ministries And Public 
Institutions  

 Akademimiz diğer kamu kurum ve kuruluşları için 
talep üzerine Bakanlığımızın görev alanında bulunan konularda 
bilgilendirme seminer ve eğitimleri düzenlemektedir. Bu 
seminerler genel olarak dış politika ve protokol eğitimleri ile 
yurtdışı görev yönlendirme programlarından oluşmaktadır.

 The Academy organizes, upon request, seminars and 
training programs for other public institutions and entities on 
themes falling into areas of responsibility of the   Ministry of 
Foreign Affairs. These programs mainly consist of trainings and 
seminars on “Foreign Policy”, “Protocol” and “Foreign Service 
Orientation” 

Diplomasi - Protokol Eğitimi Diplomacy – Protocol Training 
 Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanlığı, 
sadece kurum içi eğitimler düzenlememekte, diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarının mensupları ile de tecrübe ve 
uzmanlığını paylaşarak, bu kurum ve kuruluşların ihtiyaç ve 
talepleri doğrultusunda; temel dış politika, protokol, diplomasi 
ve uluslararası anlaşmalar gibi konularda da eğitimler 
düzenleyebilmektedir. Ortalama iki hafta süren sözkonusu 
eğitim programlarında, kurum/kuruluşlar ayrı ayrı veya birkaç 
kurum/kuruluş bir arada olacak şekilde yer alabilmektedir. 

 Diplomacy - Protocol Training is conducted for the 
staff of various Turkish institutions and entities with the purpose 
of enhancing their qualifications in foreign policy, protocol and 
diplomacy issues. These training programs can be organized 
for a single institution or for a group of attendees from various 
institutions.

Program İçeriği

Dış Politika 

Protokol 

Diplomasi 

Program Content

Foreign Policy 

Protocol 

Diplomacy 

•	 Türk Dış Politikasının Genel İlkeleri ve Vizyonu 

•	 Türk Dış Politikasının Bölgesel ve Küresel Çerçevesi 

•	 Türkiye’nin Dış Ekonomik İlişkileri 

•	 Türkiye’nin Arabuluculuk Faaliyetleri 

•	 Türkiye ve Arap Baharı 

•	 Dışişleri Bakanlığının Örgütlenmesi ve Ana İşleyiş Mekanizmaları 

•	 Kamu Diplomasisi 

•	 Protokol Kuralları 

•	 Uluslararası Toplantıların Yönetimi ve Usulleri   

•	 Diplomasi 

•	 Diplomatik Yazışma 

•	 İkili ve Çok Taraflı Müzakere Teknikleri 

•	 Uluslararası Anlaşmalar 

•	 General Principles and Vision of Turkish Foreign Policy 

•	 Regional and Global Framework of Turkish Foreign Policy 

•	 Foreign Economic Relations of Turkey 

•	 Mediation Activities of Turkey 

•	 Turkey and Arab Spring 

•	 Organization of Turkish Ministry of Foreign Affairs and Functional  

  Mechanisms  

•	 Public Diplomacy 

•	 Protocol Rules

•	 Management and Procedures of International Meetings 

•	 Diplomacy 

•	 Diplomatic Correspondence 

•	 Bilateral and Multilateral Negotiation Techniques 

•	 International Agreements 
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Dış Görev Yönlendirme Kursu Foreign Service Orientation Courses
 Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanlığı, 
Başbakanlık Genelgesi uyarınca, diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarımız tarafından sürekli görevle yurtdışındaki 
temsilciliklerimize tayin edilecek personele yönelik olarak yılda 
dört defa üç günlük eğitim programları düzenlemektedir. Bu 
kapsamdaki eğitim programlarında, katılımcıların yurtdışındaki 
temsilciliklerimizin çalışma yöntemleri ve prensipleri konusunda 
bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Sözkonusu eğitim 
programlarında; Bakanlığımızın teşkilat yapısı ve yurtdışında 
çalışma esasları ile Türk dış politikası ve protokol kuralları gibi 
derslere yer verilmektedir.

 Diplomacy Academy organizes four times a year, three-
day training programs, for the staff of other public institutions & 
entities that are posted to foreign missions. The main purpose of 
these training programs is to prepare these officials to their new 
duties by offering briefings on “Organizational Structure of the 
Ministry”, “Principles of Foreign Service”, “Turkish Foreign Policy” 
and “Protocol Rules”. 
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Uluslararası Eğitim Programları International Training Programs

 Akademimiz tarafından Türk diplomatlara 
düzenlenen eğitimlerin yanısıra yabancı genç diplomatlar için 
de ikili ve çok taraflı eğitim programları düzenlenmektedir.
 Çok kültürlü bir ortamda karşılıklı öğrenmeyi 
hedefleyen ve 1992 yılından bu yana gerçekleştirilmekte olan 
“Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim Programı” gerek içeriği 
gerek davetli sayısı bakımından giderek daha da genişlemekte 
ve zenginleşmektedir. 
 Akademimizce çeşitli ülkelerle imzalanan İşbirliği 
Mutabakat Muhtıraları ise ikili eğitim programları için bir 
çerçeve teşkil etmekte, işbirliği tesis edilen ülkeler için karşılıklı 
ihtiyaçlar temelinde genel dış politika ve protokol konularına 
yoğunlaşan eğitimler tertiplenmektedir.

 In addition to its duty of organizing training programs 
for Turkish diplomats, Diplomacy Academy also organizes bilateral 
and multilateral training programs for foreign diplomats. 
 “International Junior Diplomats Training Program”, 
which offers mutual learning opportunity in a multicultural 
environment, has flourished dramatically both in content and 
geographical coverage since 1992. 
 “Memoranda of Understanding for Cooperation” 
signed with various countries sets the frame and the basis of 
bilateral training programs that the Academy organizes for foreign 
diplomats.   These bilateral programs, designed in accordance with 
the needs of the country in question, mainly focus on protocol and 
foreign policy trainings. 

ULUSLARARASI GENÇ DİPLOMATLAR EĞİTİM PROGRAMI INTERNATIONAL JUNIOR DIPLOMATS TRAINING PROGRAM  
 “Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim Programı”, 
Türkiye’nin kapsayıcı, insan odaklı diplomasisinin pratikteki 
en önemli kilometre taşlarından birisidir. Uluslararası Genç 
Diplomatlar Eğitim Programı, her yıl Diplomasi Akademisi 
tarafından düzenlenen, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 
genç diplomatların katılımıyla gerçekleşen kapsamlı bir eğitim 
programıdır. Eğitim programı, çok kültürlü bir ortamda bir araya 
gelen genç diplomatlar için önemli bir platform oluşturmakta 
ve Türkiye’nin küresel varlığı, prestiji ve kamu diplomasisinin 
geliştirilmesinde önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Bu 
bağlamda,  eğitim programı Türkiye’nin medeniyeti, tarihi, 
sanatı, müziği, edebiyatı ile dış politika ve diplomasisini çok 
geniş bir katılımcı kitlesine tanıtan önemli bir girişimdir.
 Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim Programının 
geçmişi 1992 yılına kadar uzanmaktadır. O dönemde, Sovyetler 
Birliği’nin yıkılmasının ardından bağımsızlığını kazanan Orta 
Asya ve Kafkasya Cumhuriyetlerine destek sağlamak amacıyla 
başlatılan eğitim programı, zamanla içeriği ve kapsamı 
genişletilerek dünyanın özellikle gelişmekte olan farklı ülkelerini 
kapsar hale gelmiştir. Program kurulduğu günden bu yana 5 kıta 

 “International Junior Diplomats Training Program” 
of the Diplomacy Academy is a significant milestone of the 
practical means of Turkey’s inclusive, human-oriented diplomacy. 
This comprehensive training program is organized annually by 
the Diplomacy Academy gathering together junior diplomats 
coming from various countries all over the world. It constitutes 
an important forum for international junior diplomats in a 
multicultural setting and has a significant function in terms of 
enhancing the global presence, prestige and public diplomacy 
of Turkey. In that regard, the Program is an important initiative 
depicting the multi-faceted aspects of Turkey in terms of its 
civilization, history, art, music, literature, foreign policy and 
diplomacy. 
 The history of the training program dates back to 1992 
when it was initiated with the purpose of providing support to the 
newly independent Republics of the Central Asia and the Caucasus. 
Over time the Program has extended its content and geographical 
scope to different developing countries around the world. The 
Training Program has gradually encompassed 5 continents and 
more than 100 countries welcoming around 800 junior diplomats 
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ve 100’den fazla ülkeyi kapsamına dâhil etmiş, 35 yaşın altında 
800’e yakın genç diplomata eğitim imkanı sunmuştur. 
 Balkanlar, Doğu Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya ve 
Kafkaslar, Latin Amerika, Güney ve Doğu Asya ile Afrika’dan 
genç diplomatlar program kapsamında bir ay süreyle Ankara’da 
biraraya gelmektedirler. 
 Çok taraflı bir platformda, akademik perspektifi 
pratik konularla birleştiren, Türk kültürünü, toplumunu, tarih ve 
sanatını keşfetme fırsatı sunan Programın bu anlamda özel bir 
niteliği bulunmaktadır.
 Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim Programı 
ağırlıklı olarak dış politika, diplomasi, siyaset, toplum, 
ekonomi, tarih, sanat ve edebiyat disiplinlerinden oluşmaktadır. 
Katılımcılar özellikle Türkiye üzerine odaklı bu konuların yanı 
sıra, dünya siyaseti, toplumu ve ekonomisinin güncel eğilimleri 
ile çatışma çözümü - arabuluculuk ve çevresel diplomasi 
gibi küresel konular üzerine de dersler almaktadırlar. Önde 
gelen üniversitelerden akademisyenler, düşünce/sivil toplum 
kuruluşu uzmanları ve üst düzey bürokratlar tarafından verilen 
bu derslere ek olarak, Türk diplomatları tarafından Türkiye’nin 
bölgesel ve küresel perspektifte ikili ilişkilerine ilişkin brifingler 
verilmektedir. Bu şekilde katılımcılar sadece akademik 
çerçevede değil, aynı zamanda uygulamada da Türkiye’nin çeşitli 
politika alanlarındaki perspektifiyle ilgili bilgi sahibi olmakta, 
farklı konuları tartışma ve tecrübelerini paylaşmakta ortak bir 
zemin oluşturmaktadırlar.  
 Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim Programının 
bu geniş çerçevesinde, uluslararası katılımcılarının katkıları 
program dışında bırakılmamıştır. Eğitim programına katılan her 
ülkenin temsilcisi kendi ülke raporuyla ilgili bir sunum yapmakta, 
böylece, genç diplomatlar yalnızca mesleki yeteneklerini 
geliştirmekle kalmamakta, aynı zamanda eğitim programının 
diğer katılımcıları arasındaki etkileşimi de artırmaktadırlar. 
Eğitim programının bu karşılıklı etkileşime dayalı tarzı, genç 
diplomatlar arasında hayat boyu sürecek mesleki ve kişisel ilişki 

under the age of 35 since its inception. 
 Junior diplomats from the Balkans, East Europe, 
Middle East, Central Asia and the Caucasus, Latin America, South 
East Asia and Africa meet every year for a month in Turkey within 
the context of this Program. 
 The training, by combining academic perspectives with 
practical issues and insights in a multinational setting and at the 
same time offering opportunities to discover the culture, history 
and art of Turkey, can be regarded as unique in this sense.  
The program covers disciplines of foreign policy, diplomacy, 
politics, society, economics, history, art and literature. With a 
specific focus on Turkey in these fields of study, the participants 
also have the opportunity to take lectures on the current trends 
of world politics, society and economics as well as the global 
issues within the context of conflict resolution and mediation, and 
environmental diplomacy. The lectures are given by academics 
from prominent universities, experts from think-tanks/ NGOs and 
high level bureaucrats.  In addition to these lectures, briefings are 
also given by the Turkish diplomats concerning Turkey’s bilateral 
relations in a regional and global perspective in order to give 
an overview of Turkish foreign policy in practical terms. In that 
respect, the participants of the Program are trained based not 
solely on academic terms but also on practical terms, which would 
give them an insight to see Turkey’s perspective on several foreign 
policy issues. The Program provides a multinational setting 
for a free and dynamic discussion and interaction among the 
participants.
 Within this wide-ranging framework of the Training 
Program, the contributions of international participants are 
not left aside. Each representative of the participating countries 
presents his/her country report. This improves the professional 
capabilities of junior diplomats, and also enhances the interaction 
among the participants. This interactive mode of the Training 
Program has opened new channels for life-long professional and 
personal ties and networks among junior diplomats, which on the 
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ve çevre oluşturarak yeni ufuklar açmaktadır. Bu kültürlerarası 
öğrenme tarzı, katılımcılar tarafından da takdir edilmekte, 
katılımcıların sunumlarıyla gerçekleşen ülke raporları 
oturumları, eğitim programının en canlı ve neşeli kısımlarını 
oluşturmaktadır.  
 Genç diplomatların kültürlerarası akademik eğitimi, 
Türk dış politikasının yapım sürecine katkı yapmakta olan, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Başbakanlık Kamu 
Diplomasisi Koordinatörlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 
ve Yunus Emre Enstitüsü gibi çeşitli kamu kurum, kuruluş ve yarı 
devlet kurumlarına yapılan ziyaretler ile desteklenmektedir. 
Böylece, genç diplomatlar, Türkiye’nin hem temel devlet yapısını 
keşfetmekte, hem de Türkiye’nin çok yönlü dış politikasının temel 
mekanizmalarıyla ilgili genel bir bakışa sahip olmaktadırlar.
 Eşsiz bir coğrafi konumda bulunan, medeniyetlerin 
beşiği olan Türkiye, uluslararası genç diplomatların keşfetmesi 
için derin bir tarihe ve kültürel mirasa sahiptir. Bu bağlamda,  
Kapadokya, Konya ve İstanbul gibi şehir ve bölgelere yapılan 
tarihi, kültürel ve sosyal ziyaretler, eğitim programının temel 
yapı taşlarını oluşturmaktadır. Böylece, katılımcılar yalnızca 
Türkiye’nin tarihi ve kültürel geçmişi ile ilgili ilk elden bilgi 
edinmekle kalmamakta, aynı zamanda Türkiye’nin farklı 
şehirlerini keşfederek alan deneyimine de sahip olmaktadırlar.
Eğitim programının çıktıları yalnızca derslerdeki verimli 
tartışmalar ve kamu kurumlarına düzenlenen ziyaretlerle 
kalmamakta, aynı zamanda Türkiye ve katılımcı ülkeler arasında 
gerçekleşen kültürlerarası etkileşim yoluyla da görülmektedir. 
Program sayesinde, genç diplomatlar, farklı ülkelerden 
meslektaşları ile iyi bir çevre oluşturmaktadırlar. 
Kapsamı ve içeriği giderek genişleyen Uluslararası Genç 
Diplomatlar Eğitim Programı, Türk dış politikasının çok 
yönlülüğünün ve küresel erişiminin en iyi yansımalarından 
birisi haline gelmiştir. Bu çok taraflı platformda, genç 
diplomatlar birbirlerinden öğrenmekte, birbirlerini anlamakta, 
uluslararası işbirliği ve kültürlerarası diyalog için ortak bir 
zemin oluşturmakta ve daha barışçıl bir küresel ortam için uzun 
ömürlü bir ilişki tesis etmektedirler. 

whole is very much appreciated by the participants as well. This 
intercultural learning has made the sessions of country reports the 
most vivid and joyful parts of the Training Program.
 The intercultural academic training is facilitated with 
visits paid to various public institutions, think tanks, civil society 
organizations and universities contributing to different elements 
of foreign policy making process such as the Turkish Grand 
National Assembly, Prime Ministry Public Diplomacy Coordination 
Office, Turkish International Cooperation and Coordination Agency 
(TIKA), Presidency for Turks Abroad and Related Communities, 
and Yunus Emre Institute. Through this way, junior diplomats not 
only figure out the basic state structure of Turkey but also have 
an overview of the basic mechanisms of Turkey’s multi-faceted 
foreign policy. 
 Turkey, which is a cradle of civilizations located in 
a unique geographical location, has a profound historical and 
cultural legacy to discover for junior diplomats. In that regard, 
historical, cultural and social visits to different cities and regions in 
Turkey such as Cappadocia, Konya and Istanbul are essential parts 
of the Training Program. Through this way, the participants have 
the opportunity to get first-hand information about the deep 
historical and cultural background of Turkey and also have social 
and economic field experience through exploring the different 
cities of Turkey. 
 Thanks to the Program, junior diplomats have the 
opportunity to improve their intellectual and professional 
capabilities. They also create a good network with their colleagues 
from different countries.  
 International Junior Diplomats Training Program, 
which has gradually expanded its scope and content, has become 
a multi-faceted initiative of the Turkish Ministry of Foreign Affairs. 
It is one of the best expressions of the Turkish diplomacy with a 
global reach. In this multicultural platform, junior diplomats 
learn from and understand each other, set a common ground for 
further international cooperation and intercultural dialogue and 
establish long lasting relationships among each other for a much 
more peaceful global environment. 
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Program İçeriği

Genel Dersler

Program Content

General Courses

•	 Türk Dış Politikasının İlkeleri

•	 Türk Dış Politikasının Bölgesel ve Küresel Çerçevesi

•	 Dış Politika Yapımı

•	 Türk Dış Politikasının Ekonomi Politiği

•	 Türk Dış Politikasında Yumuşak Güç

•	 Türkiye’nin Kalkınma Politikası

•	 Küresel Trendler: Siyaset, Toplum ve Ekonomi

•	 Türkiye’de Toplum ve Siyaset

•	 Türkiye’de Devlet Yapısı

•	 Türkiye ve Birleşmiş Milletler

•	 Türkiye’nin Küreselleşme Perspektifi

•	 Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk

•	 Müzakere Teknikleri

•	 Dış Politikada Türkiye’nin Arabuluculuk Rolü

•	 Türkiye ve Ortadoğu’daki Dönüşüm

•	 Türkiye ve Arap Uyanışı

•	 Kıbrıs Meselesi

•	 Türkiye – Afrika İlişkileri

•	 Türkiye – ABD İlişkileri

•	 Türkiye – Latin Amerika İlişkileri

•	 Türkiye ve Balkanlar

•	 Türkiye – Rusya İlişkileri

•	 Türkiye – AB İlişkileri

•	 Türkiye – Asya İlişkileri

•	 Türkiye – Orta Asya, Kafkasya İlişkileri

•	 Türkiye’nin Enerji Politikası

•	 Çevre Diplomasisi

•	 İmparatorluktan Ulus Devlete Geçiş: Türkiye Tarihindeki   

  Dönüşümler

•	 Osmanlıdan Cumhuriyete Yakın Tarih

•	 Türkiye’nin Uygarlık Mirası

•	 Anadolu Medeniyetleri

•	 Müzik ve Medeniyet

•	 Türk Edebiyatı

•	 Klasik Türk Müziği

•	 Çağlar Boyunca Türk Sanatları

•	 Geleneksel Sanatlar ve Örnekleri: Hat, Tezhip, Ebru

•	 Geleneksel Türk Sanatı: Osmanlı Minyatürü

•	 Sema Gösterisi

•	 Principles of Turkish Foreign Policy 

•	 Regional and Global Framework of Turkish Foreign Policy  

•	 Foreign Policy Making 

•	 Political Economy of Turkish Foreign Policy  

•	 Soft Power in Turkish Foreign Policy 

•	 Development Policy of Turkey

•	 Global Trends: Politics, Society and Economics  

•	 Society and Politics in Turkey 

•	 Government Structure in Turkey  

•	 Turkey and the United Nations 

•	 Globalization Perspective of Turkey  

•	 Conflict Resolution and Mediation  

•	 Mediator Role of Turkey in Foreign Policy  

•	 Negotiation Techniques  

•	 Transformation in the Middle East 

•	 Turkey and the Arab Spring 

•	 Cyprus Dispute  

•	 Turkey – Africa Relations 

•	 Turkey – the USA Relations 

•	 Turkey – Latin America Relations  

•	 Turkey and the Balkans  

•	 Turkey – Russia Relations  

•	 Turkey – EU Relations  

•	 Turkey – Asia Relations  

•	 Turkey – Central Asia, Caucasia Relations   

•	 Turkey’s Energy Policy 

•	 Environmental Diplomacy  

•	 Transition from Empire to Nation State: Transformations in Turkish  

  History 

•	 History from the Ottoman Empire to Modern Republic  

•	 Civilization Heritage of Turkey  

•	 Anatolian Civilizations  

•	 Music and Civilization  

•	 Turkish Literature  

•	 Classical Turkish Music 

•	 Turkish Fine Arts throughout the Ages 

•	 Traditional Arts and Examples: Calligraphy (hat), Illumination  

  (Tezhip), Paper Marbling (ebru)

•	 Traditional Turkish Art: Ottoman Miniature 

•	 Sema Performance
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Ziyaretler Visits

•	 TBMM’yi ziyaret

•	 TİKA’yı ziyaret

•	 Yunus Emre Kültür Vakfı’nı ziyaret

•	 Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nı ziyaret

•	 Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü’nü ziyaret

•	 Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni ziyaret

•	 Üniversite ziyaretleri

•	 Düşünce kuruluşları ziyaretleri

•	 Visit to the Parliament  

•	 Visit to Turkish Cooperation and Coordination Agency 

•	 Visit to Yunus Emre Cultural Institute  

•	 Visit to Presidency of Turks Abroad and Related Communities 

•	 Visit to Coordinator of Public Diplomacy within the Office of Prime  

  Minister 

•	 Visit to the Museum of Anatolian Civilizations  

•	 Visit to Universities 

•	 Visit to think tanks  
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Kültürel Geziler

Ankara

Cultural Trips 

Ankara
•	 Anıtkabir

•	 Anadolu Medeniyetleri Müzesi

•	 Ankara Kalesi

•	 Rahmi Koç Müzesi

•	 Tuz Gölü

•	 Ataturk’s Mausoleum 

•	 Museum of Anatolian Civilizations  

•	 Ankara Castle

•	 Rahmi Koç Museum 

•	 Salt Lake 
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Kapadokya Cappadocia 
•	 Ağzıkarahan Kervansarayı

•	 Kaymaklı Yeraltı Şehri

•	 Uçhisar Kalesi

•	 Güvercinlik Vadisi

•	 Göreme Açık Hava Müzesi

•	 Aşk Vadisi

•	 Avanos 

•	 Paşabağlar Vadisi

•	 Zelve

•	 Devrent Vadisi

•	 Üç Güzeller

•	 Ağzıkarahan Caravanserai  

•	 Kaymaklı Underground City 

•	 Uçhisar Castle 

•	 Güvercinlik Valley

•	 Göreme Open-Air Museum  

•	 Aşk Valley 

•	 Avanos 

•	 Paşabağlar Valley 

•	 Zelve

•	 Devrent Valley

•	 Üç Güzeller
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Konya Konya
•	 Çatalhöyük 

•	 Karatay Müzesi

•	 İnceminare

•	 Alaaddin Müzesi 

•	 Mevlana Müzesi

•	 Mevlana Kültür Merkezi

•	 Çatalhöyük 

•	 Karatay Museum

•	 İnceminare

•	 Alaaddin Museum  

•	 Mevlana Museum

•	 Mevlana Culture Center 
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İstanbul Istanbul
•	 Topkapı Sarayı

•	 Ayasofya Müzesi

•	 Sultanahmet Cami

•	 Kapalı Çarşı

•	 Dolmabahçe Sarayı

•	 Sabancı Müzesi Daimi Hat Koleksiyonu

•	 Topkapı Palace

•	 Hagia Sofia Museum

•	 The Blue Mosque

•	 Grand Bazaar  

•	 Dolmabahçe Palace

•	 Calligraphy (hat) Collection at Sabancı Museum
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YABANCI DİPLOMATLARA YÖNELİK İKİLİ EĞİTİM 
PROGRAMLARI

BILATERAL TRAINING PROGRAMS FOR FOREIGN DIPLOMATS

 İkili eğitim programları çeşitli ülkelerle imzalanan 
İşbirliği Mutabakat Muhtıraları çerçevesinde karşılıklı ihtiyaçlar 
temelinde düzenlenmektedir. 

 Taking the “Memoranda of Understanding for 
Cooperation” signed with various countries as basis, Diplomacy 
Academy organizes bilateral training programs for foreign 
diplomats. The content of the training programs is decided 
through mutual consultations taking into consideration the 
requirements of the country in question.

Genel Diplomasi Eğitimi Basic Diplomacy Training

 İkili ve çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde, Dışişleri 
Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile İşbirliği Mutabakat Muhtırası 
imzalamış olan ülkelerin genç diplomatlarına yönelik olarak, 
ortalama bir hafta süreyle düzenlenen eğitim programları ile, 
bu ülke diplomatlarına ülkemiz ile ilgili bir tarih-medeniyet 
perspektifi kazandırılması, Türk dış politikasının temel 
unsurlarının anlatılması ve geldikleri ülke ve yer aldıkları 
bölgeye yönelik politika ve yaklaşımlarımızın paylaşılması 
hedeflenmektedir. 

 The aim of this one-week training is to acquaint the 
guest diplomats with “Turkish History and Culture”, “General 
Framework of Turkish Foreign Policy” and “Current Issues in 
International Agenda” and to facilitate experience sharing 
between young diplomats. 

Program İçeriği

Genel Dersler

Program Content

General Courses

•	 Türk Dış Politikasının İlkeleri 

•	 Türk Dış Politikasının Bölgesel ve Küresel Çerçevesi

•	 Türkiye’nin Ekonomisi ve Dış Ekonomik İlişkileri

•	 Çatışma Çözümünün Temelleri: Teori, Analiz ve Özellikleri

•	 Çatışma Çözümünde Sivil Toplumun Rolü

•	 Arabuluculuk ve Türk Dış Politikası

•	 Türk Siyaset, Kültür ve Toplumu

•	 Türkiye’de Medya ve Dış Politika

•	 Türk Dili ve Edebiyatı

•	 Principles of Turkish Foreign Policy 

•	 Regional and Global Framework of Turkish Foreign Policy 

•	 Turkish Economy and Foreign Economic Relations  

•	 Fundamentals of Conflict Resolution: Theory, Analysis and Features 

•	 Role of Civil Society in Conflict Resolution  

•	 Mediation and Turkish Foreign Policy  

•	 Turkish Politics, Culture and Society 

•	 Media and Foreign Policy in Turkey

•	 Turkish Language and Literature 

Çinli Genç Diplomatlar 
Eğitim Programı
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Spesifik Dersler

Kurum Ziyaretleri

Kültür Ziyaretleri

Specific Courses 

Visits to Institutions 

Cultural Visits 

•	 İkili Siyasi ve Kültürel İlişkiler

•	 İkili Ekonomik İlişkiler ve Türkiye Ekonomisi

•	 İlişkilerin Bölgesel ve Küresel Perspektifi

•	 Uluslararası Hukuk

•	 Protokol

•	 TBMM

•	 Yunus Emre Kültür Vakfı

•	 TİKA

•	 Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

•	 Anıtkabir 

•	 Boğaz Turu

•	 Sultanahmet Camii, Ayasofya Müzesi ve Topkapı Sarayı

•	 Kapalı Çarşı

•	 Bilateral Political and Cultural Relations 

•	 Bilateral Economic Relations and Turkish Economy  

•	 Regional and Global Perspective of Relations  

•	 International Law 

•	 Protocol

•	 Turkish Parliament 

•	 Yunus Emre Cultural Institute  

•	 Turkish Cooperation and Coordination Agency

•	 Presidency of Turks Abroad and Related Communities

•	 Ataturk’s Mausoleum 

•	 Bosporus Tour  

•	 Blue Mosque, Hagia Sophia Museum and Topkapi Palace 

•	 Grand Bazaar 

Nijerli Genç Diplomatlar 
Eğitim Programı
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Malili Diplomatlar Eğitim 
Programı.

Pasifik Ada Devletleri 
Genç Diplomatları Eğitim 
Programı.
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Pasifik Ada Devletleri 
Genç Diplomatları Eğitim 
Program-İstanbul.

Pasifik Ada Devletleri 
Genç Diplomatları Eğitim 
Programı-Bursa.

Pasifik Ada Devletleri 
Genç Diplomatları Eğitim 
Programı - Çanakkale 
Şehitlik.
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Protokol Eğitimi Protocol Training

 Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi, 
Bakanlığımız aday memurları ve talepte bulunan diğer kamu 
kurumlarının yanısıra Akademimiz ile İşbirliği Mutabakat 
Muhtırası imzalamış olan ülkelerin diplomatlarına yönelik 
olarak protokol seminerleri düzenlenmektedir.
 Teorik ve uygulamalı olarak yürütülen eğitim 
programı kapsamında genel protokol ve sosyal davranış 
kuralları, resmi tören ve ziyaretler, temsil, bayrak protokolü, 
öndegelim esasları, davetler, sofra düzeni, davetiyeler, mönüler 
ile uluslararası toplantı düzenleme gibi konulara yer verilmekte 
ve imkanlar dahilinde anlatılan tekniklere ilişkin pratik 
uygulamalar yapılmaktadır.

 Diplomacy Academy of Ministry of Foreign Affairs 
conducts protocol training for newly-recruited officers of the 
Ministry, foreign diplomats and staff of other Ministries and 
Public Institutions. Given with both theoretical and practical 
perspectives, these seminars include courses on general 
protocol issues, etiquette rules, official ceremonies and visits, 
representation, precedence, flag protocol, invitations and 
organization of international meetings.

Kosova Protokol Eğitimi.
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Dil Programları Language Programs

 Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanlığı 
tarafından, mesleğe yeni başlayan diplomatlarımız için çeşitli 
dil eğitimi programları düzenlenmektedir.
 Türk dış politikasının genişleyen ilgi alanları 
çerçevesinde genç diplomatlarımız; Arapça, Bulgarca, Çince, 
Ermenice, Farsça, İbranice, İspanyolca, Japonca, Rusça, Sırpça, 
Yunanca gibi yabancı dilleri öğrenmeleri için teşvik edilmektedir.
 Diğer taraftan, genç memurlarımızın İngilizce’yi 
yazılı ve sözlü olarak etkin şekilde kullanabilmelerini sağlayacak 
kurs ve seminerler, anadili İngilizce olan eğitmenlerle 
düzenlemektedir. Müzakere teknikleri, diplomatik yazışma 
teknikleri, çatışmaların barışçıl çözümü ve kriz yönetimi gibi 
mesleki açıdan önem taşıyan konularda da, yurtdışından 
davet edilen, yine anadili İngilizce olan uzmanlarla uygulamalı 
eğitimler tertiplenmektedir.

 Diplomacy Academy offers various language courses 
for newly-recruited Turkish diplomats.
 Young diplomats are encouraged to learn languages 
such as Arabic, Bulgarian, Chinese, Armenian, Persian, Hebrew, 
Spanish, Japanese, Russian, Serbian and Greek in line with the 
Turkish Foreign Policy priorities.  
 The Academy also organizes English language courses, 
with native-speaker instructors, for the newly-employed officers 
to make sure that the staff has the best possible command of 
written and oral English language skills.
  In addition to language teaching, the Academy 
offers practical courses by native English-speaking experts and 
academics on topics such as “Negotiation Techniques”, “Diplomatic 
Correspondence”, “Conflict Resolution” and “Crisis Management”. 
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