TÜRKSAM' DA STAJ
Dilan Carus
Meslek kariyerinde, sosyal yaşamın önemli olduğu şu zamanlarda, daha lise ya da
üniversitede iken yapmamız gereken birçok şey var. Bunların arasında iş hayatımız açısından
bize yardımcı olacak olan etkinlikler, çoğunluğun arasında bir adım önde durmamızı
sağlayabilir. Örneğin; ben Uluslararası İlişkiler 2. sınıf öğrencisiyim ve geçtiğimiz şubat
ayında TÜRKSAM' da staj yaptım. Hiç şüphe etmeden tavsiye edeceğim bu araştırma
merkezini yazımda size anlatmak istiyorum.
İlk olarak "Nasıl başvurabilirim?" sorusuna cevap vermem gerekir. TÜRKSAM' ın
resmi sitesine girdiğimizde staj bölümü bulunmaktadır. Yılın her dönemi staj yapabileceğimiz
bu araştırma merkezi, staj bölümündeki başvuru formu eksiksiz doldurulup yollandığında,
ertesi gün ya da en yakın zamanda cevap vermektedir.
Peki staja alım şartları neler? iktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencilerine öncelik
vermek suretiyle, her bölümden öğrencileri, yüksek lisans ve doktora yapanları ya da mezun
olanları bünyesine kabul etmektedir. Kendi bilgisayarınız var ise onunla staja gidilmesi
gerektiğinin altını çizen TÜRKSAM, kendi imkanlarıyla da stajyerlere araştırma
yapabilmeleri için yeterli ortamı sağlamaktadır.
TÜRKSAM' da staj nasıl olur? Saatleri dokuz ile beş arasında olup, tam olarak
günümüzdeki staj kelimesinden anladığımız, ücretli çalışarak, getir götür işleri yapmak demek
değildir. Bilgi, kültür, eğlence dolu bu araştırma merkezinde daha çok eğitim verilmektedir.
Herkese bir ortak konu ve herkesin kendisine ait bir konu belirlenmektedir. Stajyerler bu
konular ile ilgili araştırmalar yapıp, sabah ve öğle bülteni olarak hazırlamaktadırlar. Ayrıca
herkese birer sunum konusu verilerek, sunum yapmaları istenir ve uygulamalı olarak
sunumlar yapılırken, sunum teknikleri öğretilmektedir. Uzun dönem stajyerlere bir de kitap
özeti ödevi verilmektedir. Aynı zamanda oradaki değerli hocaların stajyerlere verdikleri
derslerde eğitimin en önemli unsurlarından biridir. Staj bitiminde de kendimize ait olan konu
ile ilgili tez hazırlamamız istenmektedir.
Ankara Balgat' ta bulunan bu araştırma merkezi, kolayca ulaşılabilen bir yerdedir.
TÜRKSAM'ın çalışma ortamına girdiğinizde kendinizi evinizde çalışıyormuş gibi
hissedebilirsiniz. Ancak bu sıcak ortam ve eğlencenin yanında elbette yeterli derecede disiplin
de bulunmaktadır. Ayrıca öğle yemeklerini de cüzi bir fiyat ile oradaki samimi ortamda
yiyebilirsiniz.
Aslında TÜRKSAM ile ilgili deneyimler çok fazla, o yüzden gidip o ailenin mensubu
olmanızı şiddetle öneriyorum.
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