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STAJ HAREKETLİLİĞİ FAALİYET İZLENİM RAPORU
ALMANYA
Ekim 2016 Ocak 2017 tarihleri arasında Almanya'da bir tersanede staj faaliyetinde bulundum.
Stay Yeri Bulma Aşaması
Arkadaşımız Ahmet Mert Cam'ın faaliyet izlenim raporunda belirttiği gibi ana hatları ile staj yeri
bulmak 3 farklı şekilde mümkün. Ben aşağıda kısaca kendi durumumdan bahsedeceğim.
Staj yeri bulma aşaması bilindiği gibi en zor kısım. Almanya'da genellikle dizayn ofisleri
Hamburg'da bulunmakta ve az sayıda olan tersaneler ise bütün deniz sınırı boyunca homojen bir
dağılım göstermekte.
Almanya Bremen'de yurtdışı eğitimi yaparken şirketlere online başvurularda bulundum. Ancak
şirketlerin sayısının kısıtlı oluşundan ve herhangi bir kontak olmadığı için olumlu bir yanıt
alamadım. Üçüncü neden ise şirketlerin iki ay gibi bir süreyi çok kısa görmeleri diyebilirim.
Sonrasında ise o üniversitede olan Praxissemester (staj yarıyılı) yapabilme imkanımın olduğunu
gördüm ve buna göre başvurulara devam ettim. Bu demek oluyorki 4 aylık bir sürede sadece staj
yapılıyor. İleriki zamanlarda bir kontak aracılığı ile bir tersanede staj yapma fırsatı buldum.
Staj faaliyeti belirlendiktan sonraki süreçte gidilecek şehirde konaklama ve geçim konusu
araştırılacağında, internet üzerinden gidilecek şehir için Erasmus sayfalarından güncel ve ayrıntılı
bilgiler edinilebilir.
Tavsiyeler
-Öncelikle dil sorunu halledilmeli. İş sırasında konuşulan dil Almanca olduğundan, buna hazırlıklı
olunmalıdır. Bazı uluslararası çalışan şirketler İngilizceyi yeterli görmekte, ama Almanca büyük bir
artı olacaktır.
-CV ve Ön yazı çok önemli. Bir kişinin CV si etkileyici olsada, ön yazının önemi çogu zaman ön
planda. Ön yazıda neden o şirkete başvurulduğu ve ilgi alanları belirtilmeli.
-Başvuru mailinde arzu edilen staja başlama ve bitiş tarihleri yer almalı.
-İnternet üzerinden başvuru yapıldıktan sonra, olumlu veya olumsuz yanıt almak genellikle 1 ay
kadar veya daha da uzun sürüyor. Bu nedenle başvuru sürecine olabildiğince erken başlamak
gerekli.
-En önemlisi ise kontak. Kontaksız mâlesef başvurulan şirketten olumlu bir yanıt almak pek
mümkün değil.

Daha ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler veya soruları olanlar fatihgozukucuk@yandex.com
adresinden benimle iletişime geçebilirler.
İyi çalışmalar!

