
KISMİ ZAMANLI HİZMET SÖZLEŞMESİ 
 

Aşağıda belirtilen taraflar arasında bir hizmet sözleşmesi akit ve imza edilmiştir. 
 
1. TARAFLAR  
 
                   1.1  İŞVEREN : …………………………………………………………… 
 
    ADRES  : …………………………………………………………… 
 
       1.2  MÜHENDİS      : …………………………………………………………… 
 

SİCİL NO : …………………………………………………………… 
 
ADRES  : …………………………………………………………… 

 
2. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE ÜCRET 
 

2.1 SÖZLEŞME SÜRESİ :………..………….…tarihinden….……..…………..tarihine kadar 
olup, sözleşme bitim tarihi itibariyle herhangi bir bildirim yapmaksızın kendiliğinden 
sona erer. 

2.2 ÇALIŞMA SAATİ: Sözleşme süresince mühendis işyerinde haftada …….. saat görev 
yapar. (Çalışma saati haftalık 20 saatten az olmayacaktır) 

2.3 ÜCRET: Sözleşme süresince ücret TMMOB’nin belirlediği mühendis asgari ücreti 
üzerinden  hesaplanacaktır ve …….. yılı için mühendisin ücreti ..…….........TL/AY 
Brüt’tür. (Bu ücret ülke genelinde Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışanlar için 
belirlediği asgari ücretten az olamaz) 

 
3. ÖZEL ŞARTLAR 
 

3.1 Mühendisin SGK Primleri çalıştığı süreye uygun olarak (haftada 20 saatten az 
olmamak üzere) TMMOB’nin belirlediği mühendis asgari ücreti üzerinden (Asgari Ücret 
Tespit Komisyonunun belirlediği asgari ücretten az olmayacak şekilde) hesaplanacaktır 
ve SGK‘dan alınacak Sigortalı Hizmet Listeleri her ay düzenli olarak Makina 
Mühendisleri Odası …….. Şubesi‘ne gönderilecektir. SGK primlerinin herhangi bir 
sebepten eksik yatırılması halinde SGK’ya geriye dönük ödeme yapılacaktır. 

3.2 Sözleşme süresince Oda tarafından yapılabilecek yeni mühendislik asgari ücret artışı 
SGK primlerine aynen yansıtılacaktır. 

3.3 Firma; Mühendisin işten ayrılması durumunda Makina Mühendisleri Odası …….. 
Şubesi‘ ne en geç 15 gün içerisinde yazılı olarak durumu bildirecek ve Büro Tescil 
Belgesini iade edecektir. 

3.4 Mühendis, Firma ile belirlenen işleri Makina Mühendisleri Odasının yayınladığı SMM 
Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğine ve Oda tarafından belirlenen diğer 
şartlara uygun olarak yerine getirecektir. 

3.5 Bu şartları yerine getirmeyen Firma ve Mühendisin tüm yetkileri durdurularak 
haklarında Makina Mühendisleri Odası, Serbest Müşavirlik Mühendislik Büroları Tescil 
ve Mesleki Denetim Yönetmeliği’ne göre cezai işlem uygulanacaktır. 

3.6 Taraflarca (3) üç nüsha düzenlenerek imzalanmış bu sözleşmenin; (1) bir nüshası 
firmaya, 1 (bir) nüshası mühendise, 1 (bir) nüshası Makina Mühendisleri Odasına 
………. Şubesi’ ne verilecektir.  

....../ .…../……………. 
 

Firma Temsilcisi             Mühendis 
  Kaşe  - İmza             Kaşe-İmza 


