KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ
Aşağıda isim (unvan) ve adresleri yazılı bulunan işveren ile işçi arasında, tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile ve
belirtilen şartlarla "BELİRLİ KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLESMESİ" yapılmıştır. Taraflar bundan sonra "işveren" ve "işçi"
olarak anılacaktır.
1. TARAFLAR
İŞVERENİN
Adı soyadı
(unvanı)

:

Adresi

:

İŞÇİNİN
Adı Soyadı (Doğum
Yeri ve Yılı )

:

İkamet adresi ve
telefonu

:

2. İŞÇİNİN ÇALIŞMA YERİ: İşverenin ................................................ sınırları içindeki değişik işyerlerinde, işveren
veya vekilinin göstereceği yerler.
3.YAPILACAK İŞ: .........................................
4.SÖZLEŞMENİN SÜRESİ : ……....Yıl...........Ay süreli olan bu iş sözleşmesi, ……/……/…… tarihinde başlamış
olup, …..../....../...... tarihinde her hangi bir bildirim yapılmaksızın kendiliğinden sona erer. İşveren gerektiğinde süresi
dolmadan da sözleşmeyi feshedebilir.
5. İŞE BAŞLAMA TARİHİ: ……./……/……
6. ÇALISMA SÜRELERİ: Haftalık çalışma süresi ……(en fazla 30) saattir. İşçi haftanın ……………………………
günlerinde ……………..… saatleri arasında çalışmayı taahhüt eder.
7. ÜCRET : İşinin saatlik/gündelik/ayık Brüt ücreti .................................. TL’dir. İşçinin ücreti kural olarak işçinin
……………….. Bankasında bulunan ……………………..nolu hesabına ayda bir yatırılacaktır. Ancak, işçinin yazılı talebi
ile ödeme, imza karşılığında kendisine veya yazılı talebi ile belirlediği ve bu talebin altında tatbiki imzası bulunan
mutemedine de yine imzası karşılığında ödenebilir.
8. ÖZEL ŞARTLAR: a) İşçi, iş sözleşmesi devam ettiği sürece, ancak işverenin özel izni dahilinde kısmi süreli iş
sözleşmesi karşılığında başka bir işte çalışmayı taahhüt eder.
b)İşveren, işçinin ücretini ve bu sözleşme ile İş Kanunu ve diğer kanunlardan doğan haklarını ve yükümlülüklerini
süresinde ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
c) Bu iş sözleşmesinde yer almayan hususlarda İş Kanunu ve diğer kanunlarda yer alan ilgili mevzuat uygulanır.
d) Sözleşmenin uygulanmasında çıkacak uyuşmazlıklarda, işyerinin bulunduğu yer mahkemeleri ve icra daireleri
yetkilidir.
9. İşbu belirli kısmi süreli iş sözleşmesi, ……/……/…… tarihinde taraflarca iki nüsha olarak tanzim edilip, okunarak
imzalanmakla, işvereni işçiye iş ve ücret vermeyi, işçi de belirtilen şartlarla iş görmeyi karşılıklı olarak kabul, beyan ve
taahhüt etmişlerdir.
İŞVEREN VEYA VEKİLİ

İŞÇİ

(Kaşe-İmza)

Adı Soyadı:
İmzası

