EK-1
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VE ………… İŞLETMESİ PROJE TABANLI
STAJ PROGRAMI İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

TARAFLAR:
Madde 1 – İşbu protokol ………. İşletmesi (işbu protokolde ………. olarak anılacaktır) ile
T.C. Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü (işbu protokolde ESTÜ olarak anılacaktır)
arasında akdedilmiştir.

PROTOKOLÜN AMACI
Madde 2 – İşbu protokolün amacı; ESTÜ’ye bağlı fakülte, enstitü ve meslek yüksekokullarında
öğrenim gören önlisans ve lisans öğrencilerinin ………. işletmesinin yürüttüğü Ar-Ge vb.
projeler kapsamındaki çalışmalarda staj yapmalarına imkan sağlamaktır.

PROTOKOLÜN KAPSAMI
Madde 3 – İşbu protokol; yürütülecek staj programı ile sektör yatkınlığı yüksek ve sektörü
yakından tanıyan mezunlar yetiştirmek, öğrencilerin sektörde çalışmalarını özendirerek
sektörün AR-GE yetkinliğini yükseltmek, üniversite-sektör işbirliğini geliştirme anlamında da
staj aşamasında örnek faaliyetler gerçekleştirmek, öğrencilerin sektörde Ar-Ge tecrübesi
kazanmasını sağlamak ve program kapsamında gerçekleştirilecek projelerle sektöre katma
değer yaratmayı kapsamaktadır.

İŞBİRLİĞİ ESASLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Madde 4 – İki kurum ve stajyer öğrenci arasındaki “Proje Tabanlı Staj Programı” kapsamındaki
faaliyetler ESTÜ Proje Tabanlı Staj Yönergesi kapsamında yürütülür.
Madde 5 – Gerek duyulması halinde, işbirliği protokolü uyarınca gerçekleştirilen staj programı
çerçevesinde edinilen gizli bilgilerin, ticari sır niteliğindeki bilgilerin korunması amacıyla
stajyer öğrenci ile ………. arasında “Gizlilik Anlaşması” imzalanabilir. İmzalanan bu belge
sebebiyle hiçbir koşul ve şartta ESTÜ sorumlu tutulamaz.
Madde 6 – ……….işletmesi; stajyer öğrenci talebi ve sayısını Öğrenci Programları
Koordinatörlüğüne iletir . Koordinatörlük ise ……. işletmesinin talebini ilgili birimlere iletir.

Madde 7 – ……….işletmesi, staj programına kabul ettiği öğrencinin ulaşım ve yemek
giderlerini karşılamakla yükümlüdür. Eğer stajın gerçekleşeceği firma şehir dışında ise firma
imkanları ölçüsünde, öğrenciye konaklama için bir yer tahsis edebilir. ………. işletmesi, staj
süresince stajyer öğrenciye her ay en az yasada öngörülen oranlarda ücret öder.
Madde 8– Üniversitenin ilgili birimi, Proje Tabanlı Staj kapsamında stajyer olarak seçilen öğrencilerin
staj süresince, 5510 sayılı kanun gereği sigortalar ve sigorta primlerini öder.

Madde 9 – Proje Tabanlı Stajın belirlenen süresinin tamamlanması üzerine, ………. işletmesi
stajı sonuçlandırma ya da uzatma talebini Öğrenci Programları Koordinatörlüğüne bildirir.
Stajın sonlandırılması durumunda, “Sektör Danışmanı Öğrenci Değerlendirme Formu” ve
“Sektör Danışmanı Öğrenci Değerlendirme Anketini” doldurarak kapalı zarf içinde öğrenciye
teslim eder. …… işletmesi uzatma talebinde bulunması halinde ise, talep Öğrenci Programları
Koordinatörlüğü tarafından ilgili birime karara bağlanmak üzere iletilir.
Madde 10 – İşbu protokol süresi… yıl olup, taraflarca bir ay öncesinden yazılı olarak feshi
ihbar edilmediği takdirde, aynı şartlarda yenilenmiş sayılır. İşbu protokol feshedilmiş olsa dahi
projesi devam eden öğrenciler için tarafların hak ve yükümlülükleri staj süresinin sonuna kadar
devam eder.

YÜRÜRLÜK
Madde 11 – 11 maddeden oluşan işbu protokol …./…../…….. tarihinde taraflarca iki nüsha
olarak imzalanarak imza tarihinde yürürlüğe girer. …./…../……..
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