
 

 

TASAM STAJ PROGRAMI 
 

GENEL ÇERÇEVE 
 
TASAM Staj Programı; katılımcıların akademik çalışma yetkinliği kazanmasına destek olarak 
kaynaklara ulaşma, bilgi toplama ve iletişim gibi konularda mevcut yetenek ve özelliklerini 
geliştirmelerini amaçlamaktadır. TASAM’ın mevcut çalışma alanları kapsamında 
değerlendirilecek stajyerlerin, bu alanlar üzerine iyi birer araştırmacı olmaları müşterek hedeftir. 
Stajyerler, TASAM faaliyetlerine ve uzmanların çalışmalarına destek olmaktadır. 
 

KİMLER BAŞVURABİLİR? 
 
TASAM’da - özellikle temel jenerik konular olan dış politika, ekonomi, güvenlik, savunma, 
diplomasi, enerji, nükleer enerji alanlarında ve Türkiye 2053, BRAINS2 Türkiye (‘Biyoteknoloji’, 
‘Robotik’, ‘Yapay Zekâ’, ‘Nanoteknoloji’, ‘Uzay’ ve ‘Stratejik Hizmetler’), Kızılelma Türkiye 
Stratejik Dönüşüm Programı, Sivil Global Programı, İstanbul Güvenlik Konferansı/Okulu, 
İstanbul İktisat Kongresi/Okulu, Dünya Türk Forumu, Dünya İslam Forumu, Kamu Diplomasisi 
ve Siyasal İletişim konularında gerçekleştirilecek proje/programlarda yer almak üzere - 
uzun/kısa dönem staj yapmak isteyen, üniversitelerin doktora, yüksek lisans veya 
üçüncü/dördüncü sınıf lisans öğrencileri başvuruda bulunabilir. TASAM’ın faaliyetleri dikkate 
alındığında üniversitelerin Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Sosyoloji, 
İktisat/Ekonomi, İşletme, İletişim, Mühendislik, Tercümanlık Bölümleri gibi sosyal ve fen 
bilimlerinin farklı disiplinlerinde akademik eğitim almış/almakta olan, akademik ilgi ve bilgiye 
sahip adayların başvuruları değerlendirilmektedir. 
 
Adayların yabancı dil ve akademik yeterliliği uluslararası çalışmalara uygun seviyede (B2 ve üzeri) 
olmalıdır. 
 
 

STAJ PROGRAMLARI 
 

KISA DÖNEM STAJ PROGRAMI 
 

STAJYERLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 
 
TASAM stajyerleri, TASAM birimleri ve bağlı enstitülerde akademik araştırmalar ve ofis 
çalışmaları yapmaktadır. Program bu alanlardan sadece bir tanesi ile sınırlı değildir. Ofis 
çalışmaları, gündemde olan faaliyetler için (konferans, toplantı, forum, vb.) yapılması gerekenleri 
(ön araştırma, iletişim, deşifre, tercüme, vb. için her türlü destek) kapsamaktadır. 



 

 

 
Stajyerler;  
 
- Kendilerine TASAM yönetimi veya danışmanlarınca eğitimleri için verilen görevleri yerine 

getirmektedir. 
 
- TASAM’da bulundukları süre boyunca TASAM’ın kurallarına uymayı kabul etmektedir. 

 
- Mesai saatlerine ve bunun dışında kendilerine yapılan katılım çağrılarına uymaktadır. 
 
- Program sonunda her biri kendi çalışma alanı kapsamında belirlediği konu ile ilgili bir 

metin/makale ve TASAM Yayınları’ndan yayımlanan bir kitabın analiz çalışmasını hazırlayıp 
(TASAM portalında yayımlanmak üzere ve stajyere atanacak danışman ile birlikte akademik 
ve şekil şartları kontrol edilerek hazırlanmalıdır), akademik staj programını tamamlayarak bu 
çalışmaları ilgili uzmanlara sunmakla yükümlüdür. 

 
Kısa Dönem Staj Programı devamlılık süresi 18 iş günüdür. Programda haftalık devamlılık süresi 
stajyerin isteğine göre minimum 2 gün şeklinde ayarlanır. 
 

TASAM’IN SORUMLULUKLARI 
 
TASAM, staj programının gerektirdiği çerçevenin ve akademik katkının gerçekleşmesi için 
gerekenleri yapmaktadır. 
 

DANIŞMAN 
 
Danışman;  
 
- Stajyerin sorumluluğundaki çalışmanın hazırlanmasına yardım etmektedir. 
 
- Stajyerin gelişimini takip etmekte ve TASAM yönetimine önerilerde bulunmaktadır. 
 
- Stajyerlere belirtilen faaliyetler dışında da görev verebilmektedir. 
 
- TASAM yönetimi staj programına yeni faaliyetler ekleyebilmektedir. 
 

BAŞARI VE SERTİFİKA 
 
Tüm programı başarı ile tamamlayan stajyerler, danışmanı ve TASAM yönetiminin uygun 
görmesi durumunda “TASAM Staj Sertifikası” almaya hak kazanırlar. 
 

 



 

 

UZUN DÖNEM STAJ PROGRAMI 
 
Kısa Dönem Staj Programı sorumluluk ve görevlerini kapsayan Uzun Dönem Staj Programı, 
Etkinlik/Konferans odaklı stajyer yetiştirilmesini hedeflemektedir. Stajyerler, Program sonunda 
“TASAM Staj Sertifikası” yanı sıra, verilen görevlerin başarıyla yerine getirilmesi hâlinde ilgili 
Etkinlik/Konferans ekibinde yer alıp “Etkinlik/Konferans Ekip Sertifikası” almaya hak 
kazanmaktadır. İlerleyen süreçlerde TASAM’da yarı ya da tam zamanlı olarak çalışmak üzere 
değerlendirmeye de alınmaktadırlar.  
 
Uzun Dönem Staj Programı kapsamında, stajyerin uzmanlaşmak istediği alana ilişkin 45 iş günü 
için akademik staj programı hazırlanmaktadır. Haftalık kontrolleri sağlanacak makale/film/kitap 
analizleri bu akademik programın içinde yer almaktadır. Yine akademik programa ek olarak 
Etkinlik/Konferans bünyesinde haftalık/günlük çalışmalar verilmekte, iş takibi yapılmaktadır.  
 
Uzun dönem staj programı devamlılık süresi 45 iş günüdür. Programda haftalık devamlılık süresi, 
stajyerin isteğine göre minimum 3 gün olacak şekilde ayarlanmaktadır. 

 

BAŞVURU 
 
Başvurular verdasensoy@tasam.org adresine e-posta gönderilerek yapılmaktadır. E-postanın 
konu kısmına “Uzun/Kısa Dönem Staj Programı Başvurusu“ yazılması gerekmektedir. 
 
Başvuru akabinde gerçekleşecek mülakat sonucuna göre aday hakkında kabul kararı 
alınmaktadır. 
 
Adaylar, stajyer kontenjanındaki duruma göre, talep ettiği dönem haricinde de 
değerlendirilebilmektedir. 
 
Stajyerler uzun veya kısa dönem için programa kabul edilmektedir. Süre ise adaylar ile mülakat 
sırasında değerlendirilmektedir. 
 

GEREKLİ EVRAKLAR 
 

NİYET MEKTUBU 
 
Hangi alanda neden staj yapmak istendiği açıkça belirtilmelidir. 
 

ÖZGEÇMİŞ 
 
Alana dair önceden dâhil olunan çalışmalar ile akademik/profesyonel referanslar belirtilmelidir. 

mailto:verdasensoy@tasam.org

