
      

 

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ 

2022 PROJE DÖNEMİ  

ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI 

2022 Proje dönemi Erasmus+ Staj Hareketliliği başvurularımız başlamıştır. Bu ilan 2022-1-

TR01-KA131-HED-000051747 No’lu projeyi kapsamaktadır. Başvurular e-devlet üzerinden 

çevrimiçi alınacaktır. Posta yoluyla veya ofise şahsen başvuru yapmak isteyen öğrencinin 

başvuruları kabul edilmemektedir. 

Başvuru takvimi, başvuru süreci, ilgili kural ve koşullar başvuru ilanımızda detaylı olarak 

verilmiştir. Başvurunuzun sorunsuz gerçekleşmesi ve değerlendirilmesi için öncelikle bu 

başvuru ilanını okumanız ve bu doğrultuda başvurunuzu tamamlamanız gerekmektedir. 

 

Başvuru sürecinizde sizlere kolaylık ve başarı diliyoruz. 

 

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ 

                                                                              DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 

                                                                              ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

 

 

 

 

 



BAŞVURU TAKVİMİ 

 

Başvuru süreci tamamen online olarak yürütülecektir Eksik veya güncel olmayan belgeler ve 

hatalı bilgiyle yapılan başvurular değerlendirme sürecinde tespit edildiğinde başvuru geçersiz 

sayılacaktır. Ayrıca taslak olarak kalan başvurular da değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Belgelerin tam ve doğru şekilde doldurulması başvuru sahibinin sorumluluğundadır.  

İLAN VE İLGİLİ HÜKÜMLER 

Faaliyet olarak 2023 yaz dönemini kapsayan ilgili proje dönemleri çerçevesinde, Erasmus+ 

Staj Hareketliliği kapsamında staj başvurusunda bulunacak öğrencilerin staj yapacakları 

kurum/kuruluşu kendilerinin bulması ve davet mektubu ile bunu kanıtlaması zorunludur. 

Erasmus+ Staj Hareketliliği (SMP-Student Mobility for Placement/Traineeship), bir 

yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin, AB üyesi veya bir AB program ülkesinde 

faaliyet gösteren kurum/kuruluşta uygulamalı iş deneyimi kazanma sürecidir. Erasmus+ Staj 

Hareketliliği, sadece zorunlu stajı olan öğrencilerin başvurabildiği bir faaliyet olmayıp 

aşağıdaki kriterleri sağlayan tüm öğrencilerimizin başvuru yapabileceği bir AB programıdır.  

Staj hareketliliği için seçilen yararlanıcı adayının, daha sonra hazırlayacağı iş planından 

(Learning Agreement for Traineeships) staj içeriğinin yukarıda belirtilen maddeye uygun 

olmadığının tespit edilmesi halinde, asil olarak seçilmiş olsa dahi faaliyete katılmamasına 

karar verilebilir. 

 

ONLINE BAŞVURU TARİHLERİ 3 ŞUBAT 2023 -27 MART 2023 

Değerlendirme ve Aday Başvuru 

Sonuçlarının Açıklanma Tarihi (Asil ve 

Yedek olarak) 

3 NİSAN 2023 

Sonuçlara İtiraz ve Hibesiz Başvuruları (Mail 

üzerinden dilekçe ile yapılacaktır) 

3 NİSAN – 7 NİSAN 2023 

Nihai Başvuru Sonuçlarının Açıklanması 

(Asil ve Yedek olarak) 

14 NİSAN 2023 

Feragatlar için Son Gün (Mail üzerinden 

dilekçe ile yapılacaktır) 

21 NİSAN 2023 

Faaliyet Gerçekleştirme Tarih Aralığı 1 HAZİRAN 2023-31 TEMMUZ 2024 (YAZ DÖNEMİ) 

 

 

 

THKÜ Erasmus+ Staj Hareketliliği İçin 

İngilizce Yeterlilik Sınavı 

 

SINAV TARİHİ: 9 MART 2023 

 

SINAV SAATİ: 13:30 

 

SINAV YERİ: THKÜ/ Akköprü Kampüsü Yabancı Diller 

Yüksekokulu 

 



2022-2023 Yaz Döneminde geçerli olacak çağrı dönemi için 4 kişilik hibeli kontenjan 

düşünülmektedir. Kurumumuz kararınca staj hareketliliğinden daha fazla öğrencinin 

faydalanabilmesi için katılımcıya 65 güne kadar hibe ödemesi yapılabilmektedir. 

BAŞVURU TARİHLERİ 

 Erasmus+ Staj Hareketliliği başvuruları, 3 ŞUBAT 2023 Pazartesi günü başlamakta ve 27 

MART 2023 Cuma günü, Saat: 23:55’te son bulmaktadır. İlgili son başvuru tarihi ve saatinde 

sistem otomatik olarak kapanacağı için bu tarih sonrasında başvuru yapmanız mümkün 

olmayacaktır.  

Başvurular yalnızca online olarak Erasmus Başvuru (ua.gov.tr) adresi üzerinden e-Devlet ile 

gerçekleştirilecektir. Herhangi bir teknik vb. sorun ile karşılaşmamanız adına lütfen 

başvurunuzu son günlere bırakmayınız. 

BAŞVURU ŞARTLARI  

THKÜ’de (hazırlık sınıfı hariç) hali hazırda örgün bir programda öğrenim gören bir ön lisans, 

lisans veya lisansüstü öğrencisi olmanın yanı sıra başvuru sürecinde şu şartların sağlanması 

gerekmektedir.  

 Dil Puanı (İngilizce): Kabul edilen dil sınavları/puanları ve düzenlenecek olan Erasmus+ 

Dil Sınavı’na ilişkin detaylı bilgi için lütfen aşağıda yer alan “Başvuru Belgeleri” başlığı 

altındaki “Yabancı Dil Sonuç Puanı veya Belgesi” kısmında verilen bilgileri inceleyeniz.  

 Genel Not ortalaması: Ön lisans/Lisans öğrencileri için en az 2.20 genel not ortalamasına 

(GPA) sahip olmak; Lisansüstü öğrenciler (yüksek lisans/doktora) için ise en az 2.50 

genel not ortalamasına (GPA) sahip olmak. Bu ortalamaların altında olup başvuru 

gerçekleştiren öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Genel not ortalaması henüz 

oluşmamış yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ise en son mezun oldukları 

yükseköğretim kurumundaki akademik ortalamaları geçerlidir. 

 ***2023 yılında mezun olacak durumda olan öğrenciler mezuniyet tarihinden itibaren bir 

yıl içinde stajlarını tamamlamak üzere bu çağrıda başvuru yapabilirler. Mezun olmuş 

öğrenciler başvuruda bulunamaz. 

 Staj yapılacak sürenin en az 60 gün olması gereklidir. Faaliyet asgari süresi 2 ay, azami 

süre ise 12 aydır. 

 Öğrencilerin notlarının 4’lük sistemden 100’lük sisteme uyarlanışı, THK Üniversitesi 

Öğrenci İşleri Müdürlüğünce uygulanan dönüştürme tablosu ve YÖK tarafından 

yayınlanan dönüşüm tablolarına göre yapılacaktır. 

 Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus 

programından faydalanmasına mani değildir. 

 Bir öğrenci Erasmus öğrenim faaliyetinden, aynı öğrenim kademesi içinde (lisans, yüksek 

lisans veya doktora) toplamda 12 aya kadar hibe alarak faydalanabilir. Mevcut öğrenim 

kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanılmışsa, yeni faaliyetle beraber 

toplam süre 12 ayı geçmemelidir. Önceki bir kademedeyken öğrenim hareketliliği hibesi 

alan bir öğrenci, sonraki bir kademede yine hibe alarak Erasmus öğrenim hareketliliği 

faaliyeti gerçekleştirebilir. Staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olması, bir kez de 

öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir. Ancak öncelik daha 

önce Erasmus faaliyetinden yararlanmamış olan öğrenciye verilir. Ayrıca, öğrenim 

hareketliliği faaliyeti için alınabilecek hibenin üst sınırı, varsa daha önceki staj 

hareketliliği süresini 12 aya tamamlayacak süredir. 

https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/giris?returnUrl=%2F


 Öğrencilerin puan sıralaması, anabilim dalı/ bölüm/ fakültelere/ enstitülere/ 

yüksekokullara ayrılan kontenjanlara göre ilgili akademik birim içerisinde yapılır. 

 Üniversitemizin ikili anlaşmalar ve mevcut anlaşmaların kontenjanları bilgisine aşağıdaki 

bağlantı adresinden ulaşılabilir. Sadece bu listede yer alan ve ikili anlaşması bulunan 

birimlerden öğrenci gönderilebilecektir. Öğrencilerimizin, başvurmayı düşündükleri 

üniversitelerin bilgilerini ve varsa özel koşullarını aşağıdaki bağlantıda yer alan linkten 

inceleyerek tercih yapması gerekmektedir. Tercih ve imza aşamasında Erasmus 

Bölüm/Fakülte koordinatörlerine danışılmalıdır. Anlaşma listesi ve koordinatörler listesi 

aşağıdaki linklerde mevcuttur. 

 AB’nin resmi kurum/kuruluşları vb. dışında, alanınızla ilgili herhangi bir kamu/özel 

kurum veya kuruluşta (Şirket, Üniversite, Sivil toplum kuruluşu vb.) staj faaliyetinizi 

gerçekleştirebilirsiniz. Herhangi bir aracı kurum/kuruluş vasıtasıyla değil, doğrudan staj 

yapacağınız kurum/kuruluş ile kendiniz iletişime geçerek davet mektubunuzu ilgili 

kurum/kuruluştan almanız gerekmektedir. 

 Hareketlilik süreci 1 Haziran 2023’de başlar ve 31 Temmuz 2024’de sona erer. 

Hareketlilikten yararlanacak öğrencilerin ilgili değişim sürecini bu tarihler arasında yaz 

aylarında gerçekleştirmesi beklenmektedir. 31 Temmuz 2024 tarihinden sonraki tarihlerde 

gerçekleştirilen hareketlilikler, Erasmus hareketliliği kapsamında değerlendirilmeyecek ve 

hibeli öğrencilere hibeleri ödenmeyecektir. 

 Özellikle dil (sertifika), konaklama, vize ve sigorta gibi koşullar iyi incelenerek tercih 

yapılmalıdır. Olası ön koşullarda bir eksiklik olmasına rağmen, ilgili üniversiteye 

başvuran ve sonrasında bu yeterliliği sağlayamayan öğrencilerin hak kayıplarının 

sorumlulukları kendilerine aittir.  

 Öğrenci seçimi, ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak, 

en yüksek puanı alan öğrenciden başlanarak yapılır ve aday Erasmus öğrencisi olarak 

belirlenmesi suretiyle gerçekleştirilir. En yüksek puanı alan öğrenciler bütçe kontenjanı 

dâhilinde seçilir. 

Erasmus-Anlaşmaları: 

https://erasmus.thk.edu.tr/storage/public/documents/tiny/80/Erasmus%20Anla%C5%9Fmalar

%C4%B1.pdf  

Erasmus Koordinatörleri: https://erasmus.thk.edu.tr/pages/50/erasmus-bolum-fakulte-enstitu-

koordinatorleri  

BAŞVURU BELGELERİ 

1-Yabancı Dil Sonuç Puanı/Belgesi: THKÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 9 

MART 2023 tarihinde düzenlenen Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı puanınızı/sonucunuzu 

(Minimum 100 üzerinden 60 puan) kullanabilirsiniz.  

Sınav Son Başvuru Tarihi: 8 MART 2023 

Sınav Yeri: THKÜ Akköprü Kampüsü - Yabancı Diller Bölümü  

Sınav Tarihi: 9 MART 2023 

Sınav Saati: 13.30 

https://erasmus.thk.edu.tr/storage/public/documents/tiny/80/Erasmus%20Anla%C5%9Fmalar%C4%B1.pdf
https://erasmus.thk.edu.tr/storage/public/documents/tiny/80/Erasmus%20Anla%C5%9Fmalar%C4%B1.pdf
https://erasmus.thk.edu.tr/pages/50/erasmus-bolum-fakulte-enstitu-koordinatorleri
https://erasmus.thk.edu.tr/pages/50/erasmus-bolum-fakulte-enstitu-koordinatorleri


*THKÜ Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına girebilmek için Erasmus İngilizce Yeterlilik 

Sınavı Başvuru Formunu doldurmanız gerekmektedir. Form başvuru tarihlerinde ilanda 

iletilecektir. 

Varsa eğer, https://bit.ly/3gQzzL4  adresinde yer alan, son 5 yıl içerisinde gerçekleştirilen 

İngilizce YDS, E-YDS, YÖKDİL veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen TOEFL vb. 

bir İngilizce yabancı dil sınav sonucunuzu (IELTS hariç) online başvuru linki üzerindeki ilgili 

kısma girebilir ve ilgili belgeyi yükleyebilirsiniz.  

Önemli Not: Hazırlık atlamak için yapılmış İngilizce Sınav sonucunuz bu ilana başvuru için 

kullanılmaz.  

2-Davet Mektubu: Davet Mektubu: Başvuru aşamasında staj yapacağınız kurum/kuruluş 

tarafından düzenlenen bir davet mektubunuzun bulunması zorunludur. Davet mektubunuzda 

adınız-soyadınız, hangi kurum/kuruluşta hangi tarihler arasında staj yapacağınız (hafta içi ve 

sonu dahil, minimum 65 gün olacak şekilde), staj yapacağınız kurum/kuruluşta 

gerçekleştireceğiniz faaliyetin kısa tanımı ve kurum/kuruluş bilgilerinin yer alması 

gerekmektedir. 

3- Not Dökümü/ Güncel Transkript: Öğrenci İşleri Müdürlüğünden alınmış imzalı/mühürlü 

not dökümünüzü sisteme yüklemeniz gerekmektedir. 

Önemli Not: Yukarıda belirtilen başvuru evraklarını ilan başvuru sürecinde sisteme 

yüklenmesi gerekmektedir.  

 

SEÇİM VE DEĞERLENDİRME 

Öğrencinin mevcut transkriptinde yer alan genel not ortalaması YÖK’ün 100’lük sistemdeki 

karşılığına çevrilerek %50’si (https://oyp.yok.gov.tr/Documents/Anasayfa/4lukSistem.pdf) 

alınmakta ve yabancı dil sınav sonucunun %50’si ile toplanarak öğrencinin sonuç puanı 

oluşturulmaktadır. Oluşan bu nihai puana ilaveten, varsa eğer aşağıdaki tabloda yer alan özel 

durumlar da uygulanmaktadır. 

Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı 

puanlar aşağıda yer almaktadır: 

Ölçüt Ağırlıklı Puan 

Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden) 

Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden) 

Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan 

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi 

kaydıyla) 

+10 puan 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 

sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında 

haklarında korunma, bakım veya barınma kararı 

alınmış öğrencilere 

+10 puan 

 

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma +10 puan 

https://bit.ly/3gQzzL4
https://oyp.yok.gov.tr/Documents/Anasayfa/4lukSistem.pdf


Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar 

(DOTs) önceliklendirilir 

+5 puan 

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan 

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan 

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat 

bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama 

-10 puan 

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma 

(öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma 

uygulanır) 

-10 puan 

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: 

Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle 

ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere 

mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar 

başvurması halinde uygulanır) 

-5 puan 

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazaretsiz 

girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması 

halinde uygulanır) 

-5 puan 

Notlar:  

- Daha önce yararlanılan her bir faaliyet için “-10 puan” eksiltme uygulanması, önceki 

öğrenim kademesinde gerçekleştirilen veya yükseköğrenim öğrenci/staj hareketliği dışındaki 

hareketlilikler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim 

kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.  

- Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir 

bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış 

olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için “-10 puan” eksiltme 

uygulanır. Yükseköğretim kurumunun vazgeçişleri öngörerek öğrencilere vazgeçtiklerini 

bildirmeleri için bir süre tanımaları ve öğrencilerin bu süre içerisinde vazgeçtiklerini 

bildirmeleri halinde puan eksiltme uygulanmaz.  

- Yükseköğretim kurumunun öğrenim ve staj hareketliliği seçimlerini aynı başvuru ve 

değerlendirme süreci içerisinde gerçekleştirmesi halinde; daha önce hareketlilikten 

faydalanmayan bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması 

durumunda, “-10 puan” eksiltmenin hangi faaliyette uygulanacağı öğrencinin tercihine 

bırakılır. Bu durumda öğrenciden hangi faaliyette eksiltme uygulanmasını tercih ettiğine 

yönelik bir dilekçe alınır. Daha önce hareketlilikten faydalanmış bir öğrencinin hem öğrenim, 

hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, daha önce faydalandığı hareketlilik 

türünden “-20” puan, başvurduğu ikinci hareketlilik türünden ise “-10” puan eksiltme 

uygulanır. 

- Eksiltmeler öğrencinin toplam puanı üzerinden yapılır.  

- Çift ana dalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir ana daldan 

hareketliliğe başvurabilirler.  

- Öğrencilerin puan sıralaması, bölüm veya fakültelere ayrılan kontenjanlara göre ilgili 

bölüm/fakülte içerisinde yapılır. 



HİBELERİN ÖDENMESİ  

Başvuru sonuçları akabinde hibeli olarak hak kazanmanız durumunda staj yapacağınız 65 

güne karşılık gelen bütçe ile hibelendirilmektesiniz. Proje hibesinin %20’ye kadarı, programla 

ilişkili olmayan ülkelerle “uluslararası hareketlilik” için kullanılabilmektedir. 

 

Hangi Kurumlara Staj İçin Gidilebilir? 

Staj faaliyeti gerçekleştirilebilecek ülkelerden birinde yerleşik, emek piyasasında ya da 

eğitim, öğretim, gençlik, araştırma ve geliştirme alanında herhangi bir kamu ya da özel sektör 

kuruluşu staj yeri olabilir. Sınırlandırıcı bir liste olmamakla birlikte aşağıdaki kuruluşlar 

uygun staj yeri örneği olarak sayılabilir:  

 bir kamu ya da özel sektöre ait küçük, ortak veya büyük ölçekli işletmeler  

 yerel, bölgesel ya da ulusal kamu kurumları  

 gönderen ülkenin yurtdışındaki büyükelçilikleri veya konsoloslukları  

 ticaret odaları, esnaf-zanaatkâr birlikleri, borsalar ve sendika gibi iş dünyasına ait her 

türlü oluşum/birlik  

 araştırma enstitüleri  

 vakıflar  

 okul/enstitü/eğitim merkezi (mesleki eğitim veya yetişkin eğitim dâhil olmak üzere 

okul öncesinden lise eğitimine kadar her türlü eğitim kurumu olabilir)  

 kar amacı gütmeyen kurumlar, dernekler, STK’lar  

 kariyer planlama, profesyonel danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti sunan kurumlar  

 yükseköğretim kurumları (Program ülkelerinde yer alan yükseköğretim kurumları 

ECHE sahibi olmalı, ortak ülkelerdeki yükseköğretim kurumları kendi ulusal 

mevzuatları uyarınca yetkili bir merci tarafından tanınmış ve staj faaliyetinden önce 

gönderen kurumla ikili kurumlararası anlaşma imzalamış olmalı) 

 

 

Ülke Grupları Misafir Olunacak Ülke Aylık Öğrenci Staj Hibesi 

(Avro) 

 

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri 

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, 

İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, 

Lüksemburg, Norveç, Almanya, 

Avusturya, Belçika, Fransa, 

Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, 

İtalya, Malta, Portekiz, 

Yunanistan 

 

750 

 

3. Grup Program Ülkeleri 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, 

Estonya, Hırvatistan, Letonya, 

Litvanya, Macaristan, 

Makedonya, Polonya, Romanya, 

Slovakya, Slovenya 

 

600 



Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir: 

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir: 

-Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bk. https://europa.eu/european-

union/abouteu/institutions-bodies_en )  

-AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar. 

**Öğrenciler, staj yapmak istedikleri kurumları bulmak, onlarla gereken yazışmaları yapmak 

ve kabul mektuplarını almaktan kendileri sorumludurlar. 

KONTENJANLAR 

Üniversitemize verilen hibe miktarına göre toplam hibeli staj kontenjanı 4 öğrenci olarak 

öngörülmektedir. Kurumumuz kararınca staj hareketliliğinden daha fazla öğrencinin 

faydalanabilmesi için katılımcıya en az 2 ay en fazla 65 güne kadar hibe ödemesi 

yapılabilmektedir. Yararlanıcılar, Erasmus hareketlilik sürelerini hibesiz uzatmak istemeleri 

durumunda bu talepleri kurumumuzca değerlendirilir ve tüm Erasmus kurallarının 

uygulanması şartı ile öğrencinin hibesiz olarak süre uzatmasına izin verilebilir. Toplam 

faaliyet süresi 12 ayı geçmemelidir. 

ÖNEMLİ NOT: Bu kontenjan miktarı tahmini olup öğrenim ve staj hareketliliğine 

başvuru sayılarına göre değerlendirme komisyonu tarafından tekrar değerlendirilip 

kesinleştirilecektir. 

Hibesiz gitmek isteyen öğrenciler için de aynı başvuru koşulları geçerlidir ve hibesiz 

kontenjan için sayı sınırlaması yapılmamıştır. 
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NOT: Başvuru sayısı ve öğrenci değerlendirme kriterlerine göre öğrenci kontenjanlarında 

değişiklik yapma hakkı Türk Hava Kurumu Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi Erasmus+ 

Koordinatörlüğüne aittir.  

 

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI, SONUÇLARA İTİRAZ VE FERAGAT SÜRECİ  

27 MART 2023 tarihinde ilan edilmesi planlanan başvuru sonuçlarının yayımlanmasının 

akabinde sonuçlara yazılı olarak itiraz edilebilmektedir. Yukarıda ifade edilen süre sonrasında 

yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Yayımlanacak olan liste “aday hibeli liste” olacak 

olup nihai liste sonuçlara itiraz süreci tamamlandıktan sonra açıklanacaktır. Başvuru 

sonuçlarının yayımlanmasının akabinde (başvuru sonuç ilanında yayımlanacak olan) ilgili 

feragat tarihlerinde ise öğrenciler haklarından feragat edebilir. Bu tarihler dışında feragat 

talebinde bulunan ya da feragat talebinde bulunmadan faaliyetten yararlanmayan öğrencilerin 

bir sonraki Erasmus+ başvurularında -10 puan kuralı uygulanır. 

 

2022 PROJESİ 2022/2023 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ 

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ TAHMİNİ BÖLÜM BAZLI KONTENJANLAR 

 
 

MYO/ FAKÜLTE/ 

ENSTİTÜ BAZLI 

KONTENJANLAR 

 

 

BÖLÜM 

 

KONTENJAN 

DEĞERLENDİRME 

 

YEDEK 

 
Havacılık ve Uzay Bilimleri 
Fakültesi 
 
Hava Ulaştırma Fakültesi 
 
 
Mühendislik Fakültesi 
 
İşletme Fakültesi 

-Uzay Mühendisliği  
-Uçak Mühendisliği 

2 Hibeli 
 

4 
 

-Pilotaj 

- Endüstri Mühendisliği 
- Elektrik Elektronik Mühendisliği 
- Bilgisayar Mühendisliği 
- Yazılım Mühendisliği 
- Makine Mühendisliği 
- Mekatronik Mühendisliği 

-Havacılık Yönetimi 
-Lojistik Yönetimi 
-İşletme 
-Yönetim Bilişim Sistemleri 

Havacılık Meslek Yüksek 
Okulu 

-Ankara 
-İzmir 

1 Hibeli 2 

 
Fen Bilimleri Enstitüsü  
Sosyal Bilimler Enstitüsü  
Havacılık ve Uzay Bilimleri 
Enstitüsü 
 

 
Tüm Bölümler 

 
1 Hibeli 

 
2 

 
Toplam: 4 Hibeli Kişi 
 



 

 

 

HİBESİZ (0 HİBE) BAŞVURUSUNDA BULUNMA 

 Başvuru sonuçlarının açıklanmasının akabinde, hibeli olarak hak kazanamayan öğrenciler Dış 

İlişkiler Ofisi Erasmus Koordinatörlüğümüze dilekçe veya mail yolu ile başvurarak dilerlerse 

faaliyetten hibesiz yararlanma talebinde bulunabilir. Bu talepleri Erasmus Komitesi tarafından 

olumlu ya da olumsuz olarak değerlendirilir. Talepleri olumlu olarak değerlendirilen bu 

öğrenciler, hibeli öğrencilerin tabii olduğu tüm süreç ve işlemleri gerçekleştirmekle 

yükümlüdür. 

ÖNEMLİ NOTLAR  

* Bu başvuru ilanı ve ekleri, ilgili Erasmus+ Program Rehberi ve Erasmus Uygulama El 

Kitabı’nda yer alan usul ve esaslara göre hazırlanmıştır. Bu dokümanda yer alan bilgiler hali 

hazırda planlanan süreçler olup ilerleyen süreçte değişiklik göstermesi mümkündür. Bu 

başvuru ilanında kısmen/tamamen yer almayan bilgi ve hükümler noktasında, ilgili yıla ait 

Erasmus+ Program Rehberi, Erasmus+ Uygulama El Kitabı, İlgili Proje Sözleşmeleri, 

Türkiye Ulusal Ajansı Covid-19 güncel SSS Belgesi ve Türkiye Ulusal Ajansı’nın yazılı 

görüşleri bağlayıcıdır. Bu yüzden ilgili dokümanların Erasmus+ Staj Hareketliliği Programı 

ile ilgili kısımlarını mutlaka okumanız gerekmektedir. Bu başvuru ilanı kapsamında başvuru 

yapan öğrenciler tüm bu şart ve esasları kabul etmiş sayılmakta olup yanlış/hatalı beyan 

olması durumunda kişinin başvurusu iptal edilecektir. Covid-19 salgını nedeniyle ortaya 

çıkması mümkün olan sorunlardan/ kayıplardan THK Üniversitesi, Bölüm/Fakülte ve 

Erasmus Koordinatörlüğü sorumlu değildir. Yaşanabilecek maddi /manevi kayıp ve 

aksaklıklar katılımcı tarafından karşılanır. Sorularınız için Türk Hava Kurumu Üniversitesi 

Dış İlişkiler Ofisi Erasmus Koordinatörlüğüne ulaşabilirsiniz. 

 


