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STAJ DENEYİMİ 

Aslıhan YARIMBACAK

 

Staj hususu iş yaşamının ufak bir ön hazırlığı olması vesilesi ile öğrencilik hayatının olmazsa 

olmazlarındandır. Bölümümüzitibariyle hem özel sektörde hem de kamuda iş olanaklarından 

faydalanabilmekteyiz. Bu iş yaşamına geçmeden önce yapılan küçük provayı bizim gibi 

uluslararası ilişkiler öğrencilerinin olabildiğince yararlı geçirmesi gerektiği kanaatindeyim.  

Staj yapmadan önce staj yapılabilecek kurumların listesi hazırlanmalı ve kariyer hedeflerine 

uygun olanlar öncelik sırasına göre belirlenmelidir. Başvurularda ise kesinlikle doğru ve 

gerçek bilgiler kullanılmalı, abartılardan kaçınılmalıdır. İlk stajımı bir uluslararası ilişkiler 

derneğinin “Balkanlar” masasında araştırmacı olarak yaptım. Bu stajımda ilgilendiğim 

ülkelerle ilgili olarak makaleler yazıyor ve okuyor, gazete taraması yapıp ülkemle ilgili 

bültenler çıkartıyor, kitap tahlilleri, harita ve kelime çalışmaları yapıyordum. Yani aslında 

teoride aldığım dersleri pratiğe döküyordum. Bu stajın ardından ikinci stajımı üçüncü sınıfın 

yaz tatilinde T.C Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nda 

yaptım. Bu stajda da yine Balkanlarla ilgili birimde görev aldım. İlk inceleme konum Lozan 

Antlaşması’nın Batı Trakya’daki Müslüman Azınlığa Tanıdığı Eğitim Hakkı oldu. Bu konu 

üzerinde bir hukuk çalışması yaptım ve daha sonra “Avrupa’nın Vatansızları: Romanlar” ile 

ilgili bir çalışma hazırlayıp bunu Balkanlar birimindeki uzmanlara sundum. Devletin karar 

alma mekanizmalarına bu kadar yakın olmak çok güzel bir duyguydu ve bu yüzden bu 

stajların kişisel ve akademik gelişimime inanılmaz katkıları oldu. Bir kere öz eleştiri 

yeteneğim gelişti ve kendimdeki eksiklikleri kolayca görebilir hale geldim.  Bunların yanı sıra 

yorumlama, üretme ve araştırma gibi konularda disiplin sahibi oldum. Tabi tüm bunlarla 

birlikte kariyer hedeflerime bir adım daha yaklaşıyorum düşüncesi ile kendime olan güvenim 

de gelişti. Benim şahsi görüşüm bizim gibi uluslararası ilişkiler öğrencilerine kesinlikle 

zorunlu bir staj programı uygulanmalı. Fakat bunun haricinde öğrenciler kendi inisiyatiflerini 

kullanarak staj yapabilmeliler. Çünkü her iki sektörü de tanıyarak kariyer rotası oluşturmak 

daha anlamlı olacaktır bu yüzden hem özel sektörde staj deneyimi yaşanmalı hem de kamuda. 

Bilhassaüzerinde fazlaca durulması gereken diğer bir konu ise yabancı dildir. Yabancı dil 

eğitimi bizim bölümümüzün olmazsa olmazı olarak kabul edilmektedir. Çok iyi bir 

İngilizcenin yanında kesinlikle ikinci bir yabancı dil daha olması gerektiği kanaatindeyim. 

Fakat biz dil konusundaki bu açığı ne yazık ki okulda kapatamıyoruz bunun için kişisel olarak 

çabalamalıyız. Tüm bunların yanında öğrenci arkadaşlarıma verebileceğim diğer bir tavsiye 

ise bu güzel bölümü okurken mutlaka sosyal olmaya özen göstersinler örneğin sivil toplum 

örgütlerine mutlaka üye olunsunlar. Hatta bu tarz girişimleri üniversite de desteklesin ve 

üniversite ile öğrenciler arasında işbirliğine gidilsin. Çünkü sadece eğitim ile hedeflenilen 

yolda başarılı olma şansımız biraz düşük ve biz bunu gerek stajlar, gerek kurslar, gerek 

seminerler ile yükseltmeliyiz. Her yönden kişisel gelişimimiz tam olmalı ve buna asla son 

verilmemelidir. Son olarak bu meşakkatli yolda hedefine emin adımlarla yürüyen herkesin 
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başarıyı elde edeceğine dair inancım ve güvenim tam bu yüzden yılmadan çalışmaya devam. 

Bol şanslar arkadaşlar! 


