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ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ FAALİYET İZLENİM RAPORU
(NAPOLİ / İTALYA)
Ekim ve Kasım 2016 tarihlerinde Napoli/İtalya’da bir gemi dizayn ofisinde Erasmus staj faliyetinde
bulundum.
Stay Yeri Bulma Aşaması
Staj faaliyetinin en önemli ve en zor kısmı staj yeri bulma aşamasıdır. Ana hatlarıyla staj yeri bulmak 3
farklı şekilde mümkündür. İlk olarak üniversitenin Avrupa Birliği(Erasmus) Ofisi internet sitesinde yer
alan ‘Staj teklifleri’ kısmı kontrol edilmelidir. Burada yer alan anlaşmaların içeriği doğrultusunda
başvurular yapılabilir. Ancak Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği için benim gittiğim
dönemde herhangi bir teklif yoktu ve ilerleyen yıllarda da olma ihtimalinin oldukça düşük olacağını
tahmin ediyorum. İkinci seçenek ise ücret karşılığı aracı kurumlar vasıtasıyla stay yeri bulmaktır. Bu
kurumların isimlerine ve iletişim bilgilerine internetten kolaylıkla ulaşılabiliyor. Ücretlerin yüksek
olmasından ve aldığım olumsuz referanslar neticesinde bu kurumlardan yardım almadım. Üçüncü ve
en klasik yöntem bireysel başvurulardır. Olayın zorluğu da burada başlıyor. Çünkü tahmin edilebileceği
üzere yabancı ve referansı olmayan bir öğrenciyi şirketlerin stajyer olarak alması çok zor bir ihtimal. Bu
yüzden biraz daha dikkatli, özenli ve azimli olmak gerekiyor. Benim kabul almamı sağlayan başvuru
sistemimden bahsetmek gerekirse; ilk olarak hangi ülkelere gidilmek isteniyorsa o ülkelerden
başlayarak staj yapılabilecek şirketlerin ve kurumların listesi e-mail adreslerini içerecek şekilde
çıkartılmalıdır. Bu liste Gemi İnşaa çalışma alanının dar olmasından dolayı biraz kısıtlı olacaktır. Bazı
kurumlar kendi internet sitelerinden başvuru alabildiği gibi iletişim sayfalarında yer alan e-mail
adreslerine de başvuru yapılabilir. E-mail yolu ile başvurularda dikkat edilmesi gereken bazı hususlar
vardır. İnternetten ‘e-mail yolu ile iş/staj başvuruları’ adı altında yer alan internet sayfaları (özellikle
ingilizce web siteleri) incelenmeli ve püf noktalara dikkat edilmelidir. Staj başvurusunda kullanılması
için profosyonel bir e-mail adresi alınmalıdır. E-mail içeriğinde e-maili gönderme amacınızı, orada stajı
neden yapmak istediğinizi ve kendinizi kısaca anlatan motivasyon mektubu tarzında 3 paragraflı bir yazı
yer almalıdır. Oluşturduğunuz ingilizce özgeçmişi de ek olarak ekleyip gönderdikten sonra bekleme
aşamasına geçiyoruz. Gönderilen e-maillerin yüzde doksanından fazlasına dönülmeyecektir. Bu yüzden
gönderim adedini yüksek tutmakta ve yılmamakta fayda var. Ben yaklaşık 700 tane e-mail ile başvuru
yaptım ve kabul aldığım yer son başvurduğum yerlerden biriydi.
Napoli’de Genel Yaşam
İlk olarak Napoli kaotik bir şehir ve kendine has diğer İtalyan şehirlerine göre farklı bir atmosferi var.
İstanbul’un eski tarihi semtlerinde yaşayanlar çok zorluk çekmeyecektir. Çok modern bir şehir değil.
Çok fazla göçmen alan ve bir çok değişik insan tipinin yaşadığı bir şehir. Napolitanlar arabadan çok
motorsiklet ile ulaşım sağlıyorlar. Trafik kurallarına da çok uymuyorlar. Toplu taşıma ulaşımı metro,
tren, füniküler ve otobüs ile sağlanıyor ve her yere ulaşım mümkün. Hava sıcaklığı oldukça iyi ve kışın
ılıman bir iklime sahip. Benim gibi et yemeyenler için dışarda oldukça az yemek seçeneği bulunuyor.
Yiyebildiğim şeyler pizza, makarna, gnocchi ve tatlı çeşitleri. Kahve kültürü çok gelişmiş ve cafelerde
kahve içmesi oldukça keyifli. Şehir merkezinde gezmesi keyifli tarihi yerler, kaleler, yer altı şehri, sahil
yolları ve müzeler vardır. Şehir merkezine yakın günübirlik tren ile gidilebilecek oldukça güzel yerler de
bulunmaktadır. Bunlardan bazıları: Pompeii, Vezüv yanardağı, Amalfi kıyıları, Capri Adası vs.

Napoli’ye Ulaşım
Napoli havalimanına Istanbul’dan direk uçuş THY ile mümkün. Diğer bir seçenek ise daha hesaplı, uçuş
alternatifi bol ama daha yorucu seçenek olan Roma havalimanına uçup oradan Napoli’ye tren veya
otobüs ile geçmek.
Konaklama
Napoli’de konaklama genel olarak pahalı. Lokasyonlara göre de oldukça değişkenlik gösteriyor.
Konaklama için erasmus öğrenci kulupleri (Erasmuspoint, ESN Napoli, Erasmusland Napoli) ile iletişime
geçilebilir ya da şahsen facebook sayfalarından/gruplarından, internet sitelerinden (‘’subito.it’’,
‘’easystanza.it’’ vs) kiralık oda ilanlarına bakılabilir. Paylaşımlı evlerde tek kişilik oda fiyatları ortalama
300-350 Euro arasında, çift kişilik odalar ortalama 200-250 euro arasında değişmektedir. Ev ararken
dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan birisi bazı odaların penceresi bulunmuyor.

Özetlemek gerekirse şehirin güzel yanlarının olmasının yanında sıkıntılı tarafları da az değil. İtalya’nın
geri kalanına göre ucuz olmasına rağmen pahalı bir şehir sayılabilir. Staj yapılacaksa ve başka bir
alternatif yoksa değerlendirilebilir. Ama öğrenim için erasmus yapılacaksa ve başka alternatifler
mevcutsa eğitimden bağımsız şehir olarak benim ilk üç tercihimden biri olmazdı.
Daha ayrıntılı bilgi edinmek veya başka soruları olanlar amertcam@gmail.com adresinden benimle
iletişime geçebilirler.
İyi Erasmuslar!

