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TÜRKSAM’DA STAJ               

                                                                          Tila DURMUŞ* 
  Hepimiz biliyoruz ki son zamanlarda kariyerimiz 

açısından gelecekte ki iş hayatımız için staj yapmak önemli 

konuma gelmiştir.  ‘’Nerede staj yaptınız?’’ sorusu 

sorulduğunda birçok genç, kaliteli bir şirkette veya 

kuruluşta staj yaptığını belirtmek ister. Ben de bir 

Uluslararası Ġlişkiler bölümü öğrencisi olarak, stajımı 

araştırma merkezlerinden birinde yapmaya karar verdim.  

Bunun için TÜRKSAM’a başvurdum ve geçtiğimiz yaz, 

Ağustos ayında staja başladım.  

  Staj öğrencileri arasında bir düşünce hakimdir.Genellikle  staj yerimizdeki ayak 

işlerine bakacağımız düşünülür. Fakat TÜRKSAM’daki staj deneyimim boyunca gördüm ki 

TÜRKSAM bu tezi çürütüyor. Ġlk başta,  staj boyunca kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Orada 

bulunan eğitmenler ile stajyer öğrenciler arasındaki ilişkiler ise, gayet samimi. Bilgi almak 

istediğimiz konularda kendilerine başvurabiliyorduk. Benim dönemimde 24 kişiydik ve 

bazılarımız 15 günlük staj grubundaydılar. Stajyer arkadaşlarla olan ilişkilerimiz ise gayet 

sıcaktı. Özellikle oradaki öğrencilerin kendilerini ne yönde geliştirdiğini çok iyi 

gözlemleyebiliyorsunuz. Kimi dil konusunda çok başarılıyken kimi ise girişimcilik ruhunu 

kullanmaktadır. Arzunuza göre stajın uzun dönem veya kısa dönem oluşuna siz karar 

veriyorsunuz ve oldu ki birkaç gün gecikmeli gitmeniz gerekti bunun için durumunuzu 

bildirdiğiniz takdirde hiçbir sorun olmuyor.  

  Herkesin kendisine verilen plan dahilinde çalışmalara başlanıyor. Örneğin benim 

konum Yemen, Bahreyn ve Lübnan’daki ‘Arap Baharı’ ve gençlik hareketleriydi. Stajyerler 

bu konular ile ilgili araştırmalar yapıp, sabah ve öğle bülteni olarak hazırlamaktadırlar. Ayrıca 

herkese birer sunum konusu verilir ve hazırlanan sunumlar staj öğrencilerine sunulur. Bu 

sunumlar yapılırken gözetmenler de sunumları izler, eksik yerlerini ve hatalarını bize 

belirtirler. Bu şekilde hiç sıkılmayacağınız, eğlenceli bir tartışma ortamı oluşur.  

  Uzun dönem stajyerleri, staj bitiminde vermeleri gereken bir tez konusu alıyorlar ve bu 

konuda araştırma yapıyorlar. Başta Dr. Sinan OĞAN olmak üzere Can ÜNVER, Doç. Dr. 

Celalettin YAVUZ bize staj dönemi boyunca birçok ders niteliğinde seminer vermiştir. 

Öğretim üyeleri sizin açınızdan, her zaman size yeni bir bilgi kaynağı olabiliyor. Ayrıca 

gruplara ayrılarak tartışma konuları düzenleniyor. Her stajyerin savunduğu bir ülke veya bir 

konu oluyor ve bu konu hakkında görüşlerini dile getiriyor. Staj boyunca benim ve 

arkadaşlarımın en çok hoşuna giden bölüm buydu. Çünkü tamamen kendi düşüncelerinizi 

aktarabiliyor ve savunmanızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu da TÜRKSAM’ ın size sağladığı 

ayrı bir özellik.  

  Ankara’nın Balgat ilçesinde bulunan TÜRKSAM ulaşım açısından da kolaydır. Ayrıca 

öğle yemeklerinde de bir sıkıntı olmuyor. Bina içerisinde yemek veriliyor ve dışarı çıkmanıza 

gerek kalmıyor. Eğer akademik kariyer düşünen kişilerdenseniz sizin için TÜRKSAM’ı 

şiddetle tavsiye edebilirim. Hiçbir yabancılık çekmeyeceğiniz ve herkesin size güler yüzle 

yaklaşacağı bu sıcak ortamda kendinizi evinizde gibi hissedeceksiniz. ……………………….. 

 

 

 

________________________________ 

* Trakya Üniversitesi Uluslararası Ġlişkiler Bölümü Üçüncü Sınıf Lisans Öğrencisi 


