
TASAM ANKARA Ofisi için Stajyer Duyurusu 

 

TASAM Ankara Ofisi’nde 3 ila 6 ay süresince staj yapmak isteyen, özellikle Orta Doğu, Avrupa, 

Balkanlar, Asya, Latin Amerika ve Karayipler ile Güvenlik, Sektörel Diplomasi, Siyasal İletişim 

konularında gerçekleştirilecek projelerde yer alacak, üniversitelerin doktora, yüksek lisans veya 

üçüncü ve dördüncü sınıf lisans öğrencileri için staj başvuruları açıktır.  

 

 

GENEL ÇERÇEVE  

 

TASAM Staj Programı, katılımcıların akademik çalışma yetkinliği kazanmasına destek olmayı; 

kaynaklara ulaşma, bilgi toplama ve iletişim gibi konularda mevcut yetenek ve özelliklerini 

geliştirmelerini amaçlar. 

 

TASAM’ın mevcut çalışma alanları kapsamında değerlendirilecek stajyerlerin, bu alanlar üzerine iyi 

birer araştırmacı olmaları müşterek hedeftir. 

 

Stajyerler, TASAM faaliyetleri ve uzmanların çalışmalarına destek olurlar.  

  

 

KİMLER BAŞVURABİLİR? 

 

Ankara’daki Üniversitelerin yüksek lisans veya üçüncü ve dördüncü sınıf lisans öğrencileri başvuruda 

bulunabilir. TASAM’ın faaliyetleri dikkate alındığında üniversitelerin Uluslararası İlişkiler, Siyaset 

Bilimi, Kamu Yönetimi, Sosyoloji, İktisat, İşletme, İletişim, Mütercim Tercümanlık Bölümleri gibi sosyal 

bilimlerin değişik disiplinlerinde akademik eğitim almış/almakta olan, akademik ilgiye ve bilgiye sahip 

kimseler başvuruda bulunabilir. 

 

Adayların yabancı dil ve akademik yeterliliği uluslararası çalışmalara uygun seviyede olmalıdır. 

      

 

STAJYERLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

 

TASAM stajyerleri, TASAM birimleri ve bağlı enstitülerde akademik araştırmalar ve ofis çalışmaları 

yaparlar. Program bu alanlardan sadece bir tanesini kapsamaz. Ofis çalışmaları, gündemde olan 

faaliyetler için (konferans, toplantı, forum, vb.) yapılması gerekenleri (ön araştırma, iletişim, deşifre, 

tercüme, vb. için destek) kapsar.  

 

Konferans, toplantı, forum gibi etkinliklere katılırlar. 



Kendilerine TASAM yönetimi veya danışmanlarınca eğitimleri için verilen görevleri yerine getirirler. 

 

TASAM’da bulundukları süre boyunca TASAM’ın kurallarına uymayı kabul ederler. 

 

Stajyerler mesai saatlerine ve bunun dışında kendilerine yapılan katılım çağrılarına uyarlar. 

 

Her stajyer program sonunda kendi çalışma alanının kapsamında belirlediği bir konu ile ilgili bir metin 

hazırlamak ve bu çalışmayı ilgili uzmanlara sunmakla yükümlüdür. 

 

Bu metin, TASAM web sitesinde yayınlanmak üzere ve stajyere atanacak danışman ile birlikte, 

akademik ve şekil şartları kontrol edilerek hazırlanmalıdır. 

 

 

TASAM’IN SORUMLULUKLARI 

 

Kurum, stajyerlerin çalışma alanına göre bir danışman atar. 

 

Staj programının gerektirdiği çerçevenin ve akademik katkının gerçekleşmesi için gerekenleri yapar. 

 

 

BAŞARI VE SERTİFİKA 

 

Tüm programı başarı ile tamamlayan stajyerler, danışmanı ve TASAM yönetiminin uygun görmesi 

durumunda TASAM Staj Belgesi almaya hak kazanırlar. 

 

 

BAŞVURU   

 

Başvurular staj yapılmak istenilen dönemin en geç bir hafta öncesinde gönderilmelidir. İlgili ön 

değerlendirme akabinde gerçekleşecek mülakat sonucunda aday hakkında kabul kararı alınır. Bu 

duyurudaki stajyer kontenjanı 5 kişi ile sınırlıdır. Aday, stajyer kontenjanındaki duruma göre, talep 

ettiği dönem haricinde değerlendirilebilir. 

 

Stajyerler 3 ila 6 aylık süre için programa kabul edilirler. Süre ve takvim aday ile mülakat sırasında 

değerlendirilir. 

 

Başvurular sumeyye.coskun@tasam.org adresine e-posta gönderilerek yapılmaktadır. E-postanın 

konu kısmına “STAJ PROGRAMI BAŞVURU” yazılması gerekmektedir.  

 

Detaylı bilgi için: 0 (541) 567 90 93 | [lütfen hafta içi 09.00-18.00 saatleri dışında çağrı yapmayınız]  

mailto:sumeyye.coskun@tasam.org


 

Başvuru için gereken evraklar şunlardır: 

 

Niyet Mektubu (adaylar hangi alanda neden staj yapmak istediklerini açıkça belirtmelidir)  

 

Özgeçmiş (adaylar alan hakkında daha önce dâhil olduğu çalışma ve faaliyetler ile akademik veya 

profesyonel referanslarını belirtmelidir) 


