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7.2 Firma Adı: FRİMPEKs A.ş.
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Tel:0212-867-1000
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İşbu protokolde ÜrVİVrRSİlr ve KURULUŞ ayrı ayrı "TARAF"ve birlikte "TARAFLAR" olarak anılacaktır.

2- PROTOKOI KONUSU ve AMAC|

Bu protokolün amacı "ÜNİVERSİTE" nin 3 ve 4. Sınıflarında okuyan öğrencilerin iş dünyasına

hazırlanması ve kariyer yolculuklarında onlara destek olmaktır. Hedef kitle, 202Il2O22 eğitim &

öğretim dönemi için "ÜNiVERsiTE" nin kimya, makine, elektrik, elektrik & elektronik, endüstri,

bilgisayar mühendisliği ve iiBF bölümlerinde okuyan öğrencilerdir.

1- TARAFLAR

"ÜN iVERsiTE" olarak an ılaca ktır.

"KU RULUŞ" o|ara k a n ılacaktır.
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3- YoNTEM ve UYGULAMA

- Mutabakat yapılan "ÜıvivtRsirE" nin ilgili yetkİlisinin yönlendirdiği öğrencilerle görüşmeler yapılır.

- seçilen öğrenciler işe alınır. "KURULUŞ" a ait işe Allm Politikasl çerçevesinde, işe alınanlar kısmi

süreli iş akdiyle işe alınır ve diğer tüm çalışanlar gibi 4857 Sayılı İş Kanunu'na tabi o|arak çalıştırılır.

- işe alınan öğrenciler, okuldaki ders programına uygun olarak, haftanın belirli günleri fiilen işe

gelerek çalışmaya başla r.

- Gelişimleri 3 aylık görüşmelerle raporlanır ve kay|t altına alınır.

- Mezuniyet öncesi, öğrenci ve iş yerindeki yöneticileri ile birlikte yeniden işe giriş mülakatı yapılır.

Uygun bulunan öğrenci, iş sözleşmesi güncelIenerek çalışmaya devam eder.

4. KAZANlMtAR

"KURULUŞ" sonraki yıllarda çalıştırma ihtimali olabilecek mühendis adaylarını seçmek veya onların

bilimsel konulardaki, tecrübelerini artırmaları için uygun fırsatlar oluşturmak amacıyla lisans

öğrencilerine staj ve iş olanağı sağlayacaktır.

"ÜNiVERsiTE" nin staj ile ilgili mevzuatı ve bunun getireceği yükümlülükler "KURULUŞ" tarafından

göz önüne alınacaktır.

Bu pro8ramln ayrlntllarl "ÜNiVERsiTE" ile "KURULUŞ" arasında imzalanacak bir sözleşme ile

belirlenir. Burada amaç, doğrudan öğrencilerin eğitimine ve kariyer planlamalarına yardımcı olmak,

sanayi kuruluşlarına Üniversite öğrencilerini tanıma ve mezuniyet öncesi onlarla çalışma olanağı

vermektir.

5- PRoToKoLÜN sÜREsi

işbu protokol bir çerçeve anlaşması olması sebebiyle, belirli bir süre ile sın ırland ırılmam ış olup, her

bir işbirliği çalışmasının süresi, daha sonra "TARAFLAR" arasında yapılacak ilgili sözleşmelerde

karşılıklı mutabakat ile belirlenecektir. "TARAFLAR" 15 iş günü önceden yazılı ihbarda bu|unmak

su retiyle işbu protokolü feshedebilir.
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6_ BiLDiRİMLER

"TARAFLAR" birbirlerine yapacak|arı bildirimleri yukarıda yazılı adreslere, ya da faks numaralarına

yazılı olarak yapacaklardır. Bu adres|ere ve bu adreslerde bulunan faks aygıtlarına yapılacak her türlü

gönderiler, ihbar, ihtar Ve teblİğler, "TARAFLAR"a gönderilmiş sayılır. Sözü geçen iletişim

adreslerinde yapılacak kod ya da numaralarında olacak değişiklikler ivedilikle diğer yana

bildirilmediği takdirde bu protokolde yazılı adreslere ve numaralara yapılacak bildirimler, 7201 sayılı

Tebligat Yasası uyarınca yapılmış sayılır.

7-iuz^

İşbu üç (3)sayfa ve 7 (yedi) maddeden oluşan Protokol, "TARAFLAR"|n yetkili temsilcileri tarafından

....../.....l2O2r tarihinde imzalanmasını müteakip yürürlüğe girecek olup, iki asıl nüsha olarak

imzalanan Protokol asıllarından bir nüsha "ÜNiVERsiTE" diğeri "KURULUŞ"ta kalacaktlr.

re min ŞAHiN

Gen ektör

FRiMPEKS A.Ş. Tekirdağ Namık Kemal Ü niversitesi

.Dr.M
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