DİPLOMATİK MİSYONDA STAJ İMKANLARI
Umut DERE*
Türkiye’nin Diplomatik Temsilciliklerinde Staj
Lisans 3. ve 4. sınıf öğrencileri istedikleri takdirde Ülkemizin Dış Temsilciliklerinin
duyurularını takip ederek, mevcut staj imkânı sağlayan büyükelçilik veya başkonsolosluklarımız
bünyesinde en fazla bir ay süre ile staj yapabilmektedirler. Bunun için zaman zaman dış
temsilciliklerimiz ilanlar yayınlasalar da, ilan bulunmayan ancak ilgi duyduğunuz bir
temsilciliğimiz ile iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz. Başvuru onaylandıktan sonra yapılacak
olan güvenlik soruşturmasının sonuçlanması iki ay kadar sürebilmektedir. Bu nedenle vize
ihtiyacı olan başvuru sahiplerinin güvenlik soruşturması sürecini dikkate alarak vize başvurusu
yapmaları önerilmektedir.
Türkiye’de yer alan Yabancı Temsilciliklerde Staj
Türkiye’de bulunan yabancı ülkelere ait temsilcilikler, zaman zaman ülkemizde lisans
ve/veya yüksek lisans alanında eğitim gören öğrencilere kendi temsilciliklerinde staj imkânı
sunmaktadırlar. Yabancı temsilciliklerin ülkemizde yer alan staj fırsatlarını ve başvuru tarihlerini
temsilciliklerin internet adreslerinden öğrenebilirsiniz. Bazı temsilcilikler için yapılan başvuruda
temsilciliğin bulunduğu ülkesinin ana dilini biliyor olmanız şartı aranırken, bazı temsilciliklerde
ise İngilizce dil bilgisi yeterli olabilmektedir. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiyi staj ilanında
inceleyebilirsiniz.
Avrupa Konseyinde Staj
Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği üye ve aday ülke vatandaşı olma şartıyla, 3. ve 4. sınıf
lisans öğrencilerine staj imkânı sağlamaktadır. Farklı bölümlerde çalışma fırsatı bulacak olan
adaylar için İngilizce ve/veya Fransızca dilini ileri seviyede biliyor olması şartı aranmaktadır.
(https://ec.europa.eu/stages/)
Avrupa Parlamentosunda Staj
Avrupa Parlamentosu birçok alanda üniversite mezunu adaylara belirli aralıklarda staj
imkânı sağlamaktadır. Diplomasi, tercümanlık, editörlük vb. birçok alanda tecrübe edinmeyi
hedefleyen adaylar staj sonrasında bulundukları alan konusunda kapsamlı bilgi edinmiş olurlar.
Stajlar ücretli ve ücretsiz olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. (http://www.europarl.europa.eu/atyour-service/en/work-with-us/traineeships)
EUROACTIV
Euroactiv uluslararası ilişkiler öğrencileri için oldukça yararlı bir haber ve iş/staj arama
web sayfasıdır. Brüksel bazında çalışan bu sayfada, özellikle Avrupa Birliği Parlamentosu,
Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler gibi birçok prestijli kuruma ait pozisyon ve/veya bu
kuruluşlar tarafından fonlanmış büyük projelere dair staj ve iş imkânı bulunmaktadır.
(http://jobs.euractiv.com/ ve https://www.euractiv.com/)
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