
Açılan sayfanın sol alt köşesinde yer alan New Application butonuna

tıkladığınızda başvurunuzun detaylarını sisteme ekleyebileceğiniz sayfa

açılacaktır.

MyTEDUPortal'ınızdaki Internship sekmesinde bulunan Applications

kutucuğuna tıklayarak staj başvuru sayfasına erişebilirsiniz. 

General Information bölümünde bulunan Type of Internship

seçeneklerinden staj türünüzü seçiniz. 
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Mimarlık fakültesi öğrencisi iseniz ve stajınızı ikiye bölerek yapacaksanız, 

 Are your internship dates partial? kutucuğunu işaretleyiniz. 

Eğer stajınız Mandatory (zorunlu) staj ise Program of Study

seçeneklerinden bölümünüzü, Internship Course seçeneklerinden de staj

dersinizi seçiniz.  

Demand for SGK seçeneklerinden sigorta talebinizi seçiniz.

Kurum staj sigortanızı karşılamıyorsa gönüllü veya zorunlu fark etmeksizin

sigortanız TEDÜ tarafından karşılanacaktır. 

*Çalışma Burslu iseniz bu sigortanız sonlandırılıp, staj sigortası

kapsamında yeni sigorta yapılacaktır. 
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Date Information bölümüne; staj başlangıç - bitiş tarihlerinizi ve cumartesi

günleri çalışma durumunuzu giriniz. 

 

Staj tarihlerinizin akademik takvim ile çakışmaması gerekmektedir.

 

(Zorunlu staj kapsamında Mimarlık Fakültesi için en az 30 iş günü, diğer tüm fakülteler için 

en az 20 ardışık iş günü staj yapmak zorunludur)

 

(Staj gününü hesaplamak için Sayfa 5'te bulunan yönergeyi takip edebilirsiniz.)

Company Information bölümünde yer alan kısımları staj yapacağınız

firmaya göre eksiksiz bir şekilde doldurup, sağ altta bulunan Save as Draft

butonuna tıklayarak staj başvurunuzu tamamlayınız. Başvuru ilk olarak

Draft olarak kaydedilecek, ikinci kere kaydettiğinizde onaya gidecektir.

 

(Eğer staj yapacağınız firma seçenekler arasında yoksa sayfa 6'da bulunan adımları takip ederek

ekleyebilirsiniz.)
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Başvurunuz tamamlandıktan sonra sırasıyla Internship Coordinator, Career

Center, Financial Affairs'den onay alacaksınız. Kırmızı ile işaretli alandan

başvurunuzun hangi aşamada olduğunu takip edebilirsiniz. 

T.C. Vatandaşı olan öğrencilerimiz SGK İşe Giriş Bildirgelerini e-devlet'te yer alan

4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesi bölümünden stajları başlamadan önceki son iş günü

indirebilirler.

 

Uluslararası öğrencilerimiz, Türkiye'de yapacakları stajlarının SGK İşe Giriş

Bildirgelerini kırmızı ile işaretli Download SGK Document kısmından stajları

başlamadan önceki son iş günü indirebilirler.

I will ask TEDU to arrenge it



Working Day Calculator'a tıkladıktan sonra, staj başlangıç ve bitiş

tarihlerinizi girip sağ altta bulunan Calculate butonuna tıklayarak staj gün

sayınızı hesaplayabilirsiniz.
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Staj gün sayınızı hesaplamak için MyTEDUPortal'ınızdaki Internship

sekmesinde bulunan Working Day Calculator'ı kullanabilirsiniz. 

 



MyTEDUPortal'ınızdaki Internship sekmesinde bulunan Internship

Companies kutucuğuna tıklayarak staj yapacağınız kurum listede yoksa

ekleyebilirsiniz.

Firma eklemek için açılan sayfada sağ altta bulunan Add Company

butonuna tıklayarak bir sonraki adıma geçebilirsiniz.

Eklemek istediğiniz firmanın tam adını ve sektörünü yazdıktan sonra sağ

altta bulunan Save and Send for Approval butonuna tıklayınız. 

 

(Eklediğiniz firma kariyer merkezi tarafından onaylandığında bilgi maili alacaksınız. Staj kaydınızı onay

maili aldıktan sonra tamamlayabilirsiniz.)
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