TASNİF DIŞI

SKY Experience Stajyer Mühendis Programı 2022- 2023
HÜRJET, Milli Muharip Uçak ve ATAK-2 seninle buluşmayı bekliyor!
Uluslararası ödüllü SKY Experience Stajyer Mühendis Programı ile ileri teknolojili
projelerde yer al, tarihe tanıklık etme, TARİH YAZ!

SKY Experience Stajyer Mühendis Programı 2022 – 2023 için başvuru yapmak,
olanaklar, ayrıcalıklar ve detaylı bilgiye erişmek için kariyer.tusas.com/sky adresini
ziyaret edebilirsiniz.
Staj Başvuru Kriterleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
Başvuru tarihinde, lisans programlarının ilgili mühendislik bölümlerinin 3. veya
4. sınıfında öğrenim görüyor olmak,
2.50 (4’lük sistemde) ve üstü not ortalamasına sahip olmak,
Haftada minimum 1, maksimum 3 tam iş günü Türk Havacılık Uzay
Sanayii’deki çalışmalara katılabilecek programa sahip olmak,
30 yaşını doldurmamış olmak,
Aşağıdaki bölümlerin birinde eğitim hayatına devam ediyor olmak:
Makine Mühendisliği
Elektrik-Elektronik / Haberleşme Mühendisliği
Havacılık (ve Uzay) Mühendisliği
Uçak Mühendisliği
Uzay Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
İmalat Mühendisliği
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği bölümlerinden birinde öğrenim görüyor olmak,

SKY Experience programına, Türk Havacılık Uzay Sanayii ile iş birliği protokolü
bulunan üniversitelerimizin ilgili bölümlerinde öğrenim gören tüm öğrenciler
başvurabilir.
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Protokollü üniversite listemizi kariyer.tusas.com/sky adresinde yer alan Sıkça Sorulan
Sorular bölümünde bulabilirsin. Eğer üniversiten protokol listemizde yok ise, protokol
talebi için üniversite rektörlüğünden talepte bulunabilir ve kariyer sitemizdeki iletişim
formundan bize ulaşılmasını sağlayabilirsin.
Staj Dönemi
•

14 Kasım 2022 – 31 Mayıs 2023

Başvuru Esnasında Gerekli Belgeler
•
•
•

Onaylı Transkript - .PDF formatında olmalıdır.
Vesikalık fotoğraf - .JPG formatında olmalıdır.
Üniversitenize yerleşmiş olduğunuz yıldaki ÖSYM başarı sıralamanızı (Türkiye
geneli MF4 veya SAY sıralamanız) ibraz eden belge - .PDF formatında
olmalıdır.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin, istenilen formata uygun biçimde
sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Söz konusu belgelerde eksiklik olması
durumunda başvurunuz değerlendirmeye alınamayacaktır.
Önemli Hatırlatma
Transkript dokümanları üniversiteniz tarafından onaylanmış nüshalar olmalıdır.
Kurumun ve/veya yetkili kişilerin ıslak imzasını, mührünü ya da doğrulanabilir
bir barkod numarasını içermeyen belgeler geçerli sayılamayacaktır.
Başvuru Sonuçlarının Açıklanması
SKY Experience Stajyer Mühendis Programı 2022 – 2023 başvuruları
değerlendirme sonuçları, Ekim ayının son haftasında kariyer.tusas.com,
TUSASKARİYER instagram hesabımız ve Vizyoner Genç platformunda yer alacak
duyurular aracılığıyla ilan edilecektir.
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