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 ENA (Ulusal Idare Okulu) ve IRA (Idari bölgesel Enstitüleri) 2015 yılına yönelik 
başvurularını başlatmış bulunmaktadır. 
 
 Ulusal Idari Okul – ENA, Fransız ve yabancı kamu hizmeti üst düzey yetkililerine eğitim 
vermekte  ve onları ulusal, avrupa ve uluslararası düzeylerde bekleyen sorumluluklara hazırlamaktadır. 
ENA tüm kıtalardan gelen yabancı öğrencileri 60 yılı aşkın bir zamandır agırlamaktadır. 127 ülkeden 
gelen 3300’den fazla öğrenciye eğitim vermiştir. 
 
 Idari Bölgesel Enstitüleri –IRA, Fransız yönetiminin omurgasını oluşturan denetim organını 
ve ataşeleri eğitmektedir. 
 
 ENA ve IRA  üst düzey yetkililere ve kamu çalışanlarına yönelik üç uzun süreli eğitim dönemi 
sunmakta : 
 

- ENA Uluslararası Uzun Dönem (CIL) (süre : 16 ay, yeni yetkililere yönelik 
Not : CIL dönemi gelecekteki personellere verilen muafiyet üzerine açık olabilir). Paris 
CELSA, Paris 1 Panthéon-Sorbonne ve Strasbourg Universitesi gibi prestijli üniversitelerle 
işbirliği ile, ENA tarafından organize edilen ve diploma sunan bu eğitim, 3 profesyonel Master 
parkurundan oluşmaktadır : « Kamu kuruluşları iletişimi », «Avrupa’da kamu davası », 
« Genel kamu yönetimi » 
 

- ENA Uluslararası Mükemmelleştirme Dönemi (CIP) (süre : 8 ay, kıdemli yetkililere yönelik). 
Paris 1 Panthéon Sorbonne ve Strasbourg Universitesi ile işbirliği çerçevesinde ENA 
tarafından organize edip diploma sunan bu eğitim, iki profesyonel master parkurundan 
oluşmaktadır : « Uluslararası işler ve yönetim » ve « Kamu finansı ve yönetimi » 
 

- IRA Uluslararası Dönemi (CiIRA) (süre : 8 ay, yeni ve kıdemli yetkililere yönelik). IRA’lar 
yabancı yetkililere IRA eğitimlerinin yanı sıra Master eğitimi alma fırsatı da vermektedir. 

 
 Sözkonusu eğitim dönemlerine ilişkin detaylı bilgi içeren  belgeler, Eğitim ve kabul başlığı 
altında ENA internet sitesinden de indirilebilir : http://www.ena.fr/index.php?/fr/formation/Cycles-
internationaux ). 
 
 Ilgilenen adayların üst düzeylerde görev almıs olmaları, ileri seviyede frankofon olmaları, 
ingilizce bilmeleri ve Master 1 seviyesinde veya eşdeğer bir diplomaya sahip olmaları gerekmektedir.  
 
 
 Başvuru takvimi aşağıdaki gibidir: 
 
• Başvuru dosyaları ENA internet sitesinden indirilmelidir (Başvuru dosyası örneği ektedir): 
http://www.ena.fr/index.php?/fr/formation/Cycles-internationaux  
 
Dosyalar en geç 5 aralık 2014 tarihine kadar aşağıda belirtilen adrese gönderilmelidir : 
 
Service de coopération de l’Ambassade de France 



A l’attention de Sabine RACZY-BILI  
Konrad Adenauer Cad. N0 30  
Sancak Mah. YILDIZ/ANKARA 
 
Tel : 408 82 04 veya 05 
Email : sabine.raczy-bili@diplomatie.gouv.fr 
 
• Ankara Fransa Büyükelçiliği tarafıdan düzenlenecek olan kabul sınavı ön elemesi: 15 – 19 Aralık 
2014 tarihleri arasında 
• Kabul sınavı : Mart – Haziran 2015 arası 
• Her üç dönemin başlangıç tarihi : Aralık 2015 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


