
 

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ  

TEKNİK UYGULAMA SORUMLULUĞU(FENNİ MESULİYET) HİZMET SÖZLEŞMESİ 

MADDE 1: TARAFLAR 
TEKNİK UYGULAMA SORUMLUSU (TUS)   İŞVEREN  
Adı, Soyadı       :     Adı, Soyadı      : 
Tescilli Büro Adı       :     Ticari Ünvanı      : 
T.C. Kimlik No       :     T.C. Kimlik No      : 
Oda Sicil No       :     Vergi Dairesi                 : 
SMM/ B. Tescil No        :     Vergi No          : 
Vergi Dairesi  ve No       :      Telefon ve adres      : 
Telefon ve adres          :         
 
TUS BAŞLAMA TARİHİ : …../……/20  
Bu sözleşmede taraflar,  TUS ve İŞVEREN olarak anılmıştır.  
 
MADDE 2 - İŞİN KONUSU  
Yukarıda tarafları belirtilen işbu sözleşme aşağıdaki yazılı koşullarla taraflarca ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK UYGULAMA 
SORUMLULUĞU HİZMET SÖZLEŞMESİ olarak düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır.  
 
A) SÖZLEŞMENİN KONUSU YAPININ: 

İli İlçesi Mahalle veya 
Semt 

Belediyesi İmar 
Durumu Tarihi 

Pafta Ada Parsel 

  
 
 

      

 
B) YUKARIDA BELİRTİLEN ARSA ÜZERİNE YAPILACAK OLAN YAPININ ÖZELLİKLERİ: 

Yapının 
Sahibinin Adı 

Kullanma 
Amacı 

Kat 
Adedi 

Toplam 
İnşaat Alanı 

Taban 
Alanı 

Top. İnşaat 
Maliyeti 

Azami 
İnşaat Süresi 

Yapının (kW) 

Kurulu Güç: 
İlave Güç: 
Toplam Güç: 

 
 
 

      

Talep Gücü: 
Asansör Cinsi: 
Asansör Sayısı: 
Taşıma Kapasitesi: 
Durak Sayısı: 

 
 
 

      

Motor Gücü: 
 
C)YAPININ  PROJE MÜELLİFİNİN      
Adı, Soyadı       :.......................................................  
T.C. Kimlik No       :……………………………………    
Oda Sicil No       :.......................................................  
  
MADDE 3 –TUS HİZMETİ SÜRESİ (YAPIM SÜRESİ)  
Bu sözleşme, yukarıda bilgileri yer alan yapının ................ ay süre ile Elektrik Tesisatı Teknik Uygulama Sorumluluğu Hizmeti için geçerlidir.  
 
MADDE 4: TUS HİZMETİ BEDELİ VE ÖDEMELER  
İŞVEREN, TUS’a yukarıdaki özelliklere sahip yapının TEKNİK UYGULAMA SORUMLULUĞU HİZMETLERİ karşılığı olarak TOPLAM 
.................................................................................TL+KDV bedeli, (yazı ile :..............................................................................................TL+ KDV) 
TUS bedeli olarak ödeyecektir. 
a) Bu bedelin %20’si sözleşme ile birlikte, kalanı inşaat süresince net asgari ücretin yarısından az olmayan aylık eşit taksitler halinde ödenmek üzere 
sözleşme anında çek/senet şeklinde TUS’a ödenecektir.   
b) TUS’a yapılacak ödeme tutarı, EMO En Az Ücret Tanımları esasları çerçevesinde olacaktır. Birbirini tekrar eden yapılarda, aynı projenin aynı yerde 
ve aynı  sözleşme dahilinde yapılması durumunda, EMO En Az Ücret Tanımlarına göre bulunan TUS ücreti tüm uygulamaların %100’ü alınarak 
toplam yapı alanı üzerinden değerlendirilir. 
c) İnşaatın süresinden önce bitirilmesi halinde TUS’a sözleşmede belirtilen ücretin tamamı ödenecektir.  
d) Yapım süresinin her hangi bir nedenle bu sözleşmedeki TUS hizmeti süresini aşması durumunda taraflar ek sözleşme yapmak zorundadırlar. Ek 
sözleşmede, TUS hizmetinin bedeli ve süresi, seviye tespit tutanağına göre kalan işin yüzdesi üzerinden ait olduğu yılın asgari ücret tarifesinden 
hesaplanır. 
e)  Damga Vergisi ile ilgili yükümlülük İŞVEREN tarafından üstlenilecektir. 
MADDE 5. TEKNİK UYGULAMA SORUMLULUĞU GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI 
a) TUS, uzmanlık konusuna göre üstlendiği teknik uygulama sorumluluğu hizmetlerini; genel anlamda toplumun, işverenin, yapı sahibi ve 
kullanıcılarının, meslektaşlarının, EMO'nun ve yapıya ilişkin diğer fenni mesullerin ortak yararını gözeterek, mesleki davranış ilkelerine uygun ve 
eksiksiz olarak yerine getirmekle yükümlüdür. 
b) TUS, teknik uygulama sorumluluğunu üstlendiği yapının yapı  ruhsatı ve ekleri, onaylı proje ve hesaplar ile teknik şartnamelerine göre inşa 
edilmesini sağlar. Her türlü inşaat, imalat, tesisat ve montajı, projelerine, detaylarına göre, boyut ve şekillerine uygun olarak eksiksiz yapılmasını 
uzmanlık konusuna göre denetler. Proje müellifinin kaşesi ve imzası olmayan çizili ve yazılı belgelere itibar etmez ve bunlara dayanarak uygulama 
yaptıramaz. 
c) TUS, teknik uygulama sorumluluğunu üstlendiği yapının aynı anda şantiye şefliğini, yapı yükleniciliğini veya elektrik tesisatçılığını üstlenemez, bu 
yapıya malzeme satışı yapamaz. Ayrıca TUS, bağlı bulunduğu tescilli büro ile herhangi bir ticari ortaklığı bulunan veya ticari faaliyette bulunduğu 
firmaların uygulamasını üstlendiği yapılarda TUS hizmetini üstlenemez.  
ç) Teknik Uygulama Sorumlusunun yapının bulunduğu il sınırları içinde ikamet etmesi esastır. Farklı bir ilde TUS hizmeti üstlenilebilmesi için, her bir 
yapı için ilgili idarenin ve ilgili EMO biriminin uygun görmesi ve yapı yeri ile TUS'un işyeri arasındaki mesafenin en fazla 200 km olması gerekir.  



 

d) İlgili EMO birimi sınırları içerisinde TUS görevini üstlenecek yeterli sayıda SMM yoksa 5 nci maddenin ç bendine uygun olarak başka bir TUS 
görevlendirilir. 
e) TUS görevi üstlenecek bütün SMM’lere 120.000 m2 inşaat alanı  üzerinden ilgili EMO birimince TUS puanı verilir. Üzerinde başka bir TUS 
bulunmamak koşulu ile bu miktarı aşan tek ruhsata bağlı inşaatlarda bu şart aranmaz. 
f) Bir yapı kümesi içerisindeki yapıların TUS hizmeti, SMM’nin üzerindeki TUS puan sınırını aşmaması koşuluyla tek bir SMM tarafından 
görülebileceği gibi farklı SMM’ler tarafından da üstlenilebilir. Ancak bu durumda farklı TUS’lara ait projeler ayrı olarak hazırlanır.  
g) TUS puan sınırı dolan SMM, ilgili EMO birimi tarafından uyarılır ve TUS puanında düşme olana kadar yeni TUS hizmeti üstlenemez. Ancak TUS 
puanı düşerse, düşen puan kadar yeni TUS hizmeti üstlenebilir.  
ğ) Süreli olarak faaliyetleri kısıtlanan TUS hizmeti üstlenmiş SMM’lerin bu durumları ile TUS puanlama bilgileri EMO birimleri tarafından 
denetlenerek, düzenlenecek sicil durum belgesi ilgili idareye gönderilir. 
h) TUS, görevini yapması sırasında ruhsat ve ekleri projelere, yasa, yönetmelik ve standartlara aykırı iş ve uygulamaları TUS Tesis Takip defterine 
işleyerek kayıt altına almak ve bu durumu altı iş günü içinde ruhsatı veren ilgili idareler ve ilgili EMO birimine bildirmek zorundadır.  
ı) TUS, değişiklik projesi hazırlanması gerekiyorsa proje sorumlusundan bu projenin hazırlanarak onay işlemlerinin tamamlanmasını ister. Onaylı 
projesi olmayan hiçbir işe izin verilmez. 
i) İş Bitirme Tutanağı, TUS Sicil Durum Belgesi, TUS Tesis Takip Defteri iş bitiminde ilgili EMO Birimine teslim edilir. EMO birimi bu belgelerle 
birlikte düzenlenmiş olan TUS hizmetine ait serbest meslek makbuzlarının veya faturaların fotokopilerini arşivler.  
j) TUS, yapının ilgili idare ve Oda tarafından onaylanmış projelerinin ve eklerinin, diğer gerekli yazılı ve çizili belgelerin, yapı  ruhsatının, TUS Tesis 
Takip Defterinin yapı yerinde bulunmasını şantiye şefi ile birlikte sağlar. 
k) TUS, elektrik tesisatçısı tarafından yapılan her türlü imalatı  ve kullanılan malzemeyi yerinde inceler, uygulama projesine göre uygun olup 
olmadığını kontrol eder. Uygun olmayan durumlarda uygun hale getirir. Proje ve eklerinin sorumluluğu ve değişiklik yapma yetkisi elektrik proje 
müellifine aittir. Yeniden yapılmasında yarar sağlanmayan ve yapılan şekli ile kalmasında sakınca görmediği eksiklikleri, proje müellifinin ve yapı 
sahibinin de onaylarını aldıktan sonra TUS Tesis Takip Defterine kaydeder. 
l)TUS, inşaatın bitiminde yapıyı inceler, yerinde yapılan inceleme sonucu yapının ruhsatına esas; yürürlükteki kanun, imar planı, ilgili yönetmelik 
hükümleri, Türk standartları, bilimsel kurallar, teknik şartnameler, fen, sanat ve sağlık kurallarına ve tüm mevzuat hükümlerine uygun yapıldığı 
belirlenirse TUS Tesis Takip Defterine durumu kaydederek iş bitirme tutanağını diğer TUS'larla birlikte imzalar. 
m) TUS görevini yasal zorunluluklar dışında devredemez, vekâleten yaptıramaz. 
n) TUS, inşaatta uzmanlık alanıyla ilgili her konuyu ve imalatı  bilmek, görmek, izlemek, yanlışları düzelttirmek ve gerekirse yasal koşulları yerine 
getirtmekle yükümlüdür. 
o) TUS, inşaatta gördüğü tüm aksaklıkları ve yanlışlıkları, projeye aykırılıkları, yapı sahibine, elektrik tesisatçısına ve proje müellifine bildirir, 
düzeltilmesini talep eder. 
ö) TUS, bütün girişim ve uyarılarına rağmen projeler ve teknik şartnamelere uygun hale getirilmeyen işleri ve uygulamaları 6 (altı) işgünü içerisinde 
yapı ruhsatını veren ilgili idareye yazılı olarak bildirmek zorundadır. 
p) TUS, yapının inşaatı süresince özel durumlarda kendisine yapılan çağrıya mücbir sebepler haricinde 48 saat içinde cevap vermek zorundadır.  
r) TUS SMM-BT belgelerini almış olmak ve üzerinde fenni mesullük görevi bulunduğu sürece anılan belgeleri her yıl yenilemek zorundadır. Aksi 
durumda TUS görevi sona erdirilir ve ilgili idarelere ve İŞVEREN’e yazılı olarak bildirilir. 
s) TUS, EMO'nun öngördüğü meslek içi eğitimleri almış olmalıdır. 
ş) TUS, yapı sahibi ve elektrik tesisatçısını yazılı olarak uyarmışsa ve ilgili idareye bildirmiş ise bu uyarılarına uyulmamış olmasından ötürü doğacak 
hata ve kusurlardan sorumlu tutulamaz. 
t) TUS'un esas görevi elektrik mühendisliği hizmetleri yönünden inşaatı yapı ruhsatı ve eklerine uygun olarak yapılmasını denetlemektir. Bu nedenle, 
yapı sahibine, çalışanlara, üçüncü şahıslara, kamu kuruluşlarına ve inşaat izni veren ilgili idareye karşı yapı yerinde meydana gelen ve işçi sağlığı ve iş 
güvenliğine ilişkin kaza ve hasarlardan dolayı herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz ve sorumluluk üstlenemez. Bu sorumluluk yapı sahibine, elektrik 
tesisatçısına ve şantiye şefine aittir. 
Madde 6: TUS HİZMETİNİN AŞAMALARI 
TUS’ların inşaat süresince şu aşamalarda kontrol yapması zorunludur. 
İşveren tesisata başlamadan önce ve her aşamada TUS’a haber verecektir. İşveren TUS’un İş Başlama bildirimi verebilmesi için tesisat ile ilgili yapımcı 
firmayı TUS’a bildirecektir. TUS yapımcının da imzası olan İş Başlama bildirimini hazırlayarak ilgili kurumlara ve EMO’ya verecektir. İnşaatın 
tesisatının yetkili firmalar tarafından yapılmasının denetimi TUS’un görevidir. 
a)Temel atılma aşamasında; 
Temel atılırken yapılması gerekli topraklama sisteminin proje ve tekniğe uygunluğunu kontrol edecektir. 
b) Sıva altı boru ve kanalların döşenmesi aşamasında; 
Tüm yapıda duvarda, ara döşemelerde, döşenen asma tavan içindeki, tesisatı kontrol edecektir. Döşenen tesisatın malzemesinin standartlara 
uygunluğunu kontrol edecektir. 
c) Kablo çekimi aşamasında; kabloların cins, renk ve kesit kontrolleri yapılacak, yürürlülükteki şartnamelere ve projeye uygunluğu kontrol edilecektir. 
Sıvadan sonraki montaj işlemlerinde de gerekli kontrolleri yapacaktır.  
ç) Sıva üstü montaj aşamasında; 
Her türlü tesisat cihazının tabana, duvarlara, asma tavana, borulara vb. montajının projeye uygunluk ve işçilik açısından kontrollerini yapacaktır. 
d) Genel Kontrol; 
TUS, elektrik tesisatı ile ilgili olarak binada kaliteli malzeme kullanımı işçilik ve montajı tek tek kontrol ederek projeye, tekniğe, standartlara, 
şartnamelere ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmasını denetleyecektir. 
e) TUS, yaptığı denetimi her aşamasında rapor halinde TUS Tesis Takip Defteri’ne işleyecektir. 
f) TUS, İŞVEREN’i yukarıda belirtilen kontrol aşamalarında kendisine haber vermesi konusunda uyaracaktır.  
MADDE 7: TUS HİZMETİNİN SÜRESİ 
a) TUS süresi sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Zorunlu nedenler ile işe başlama gecikir ise TUS, bu durumu TUS Tesis Takip Defterine 
kaydeder ve ilgili idareye ve EMO birimine yazılı olarak bilgi verir.  
b) TUS hizmetinin bitiş tarihi, aksi bir hüküm yoksa yapı ile ilgili iş bitim bildirimini imzalayıp EMO’ya onaylattıktan sonra yapı kullanma izninin 
alındığı tarihtir. Ancak yapı yüklenicisinin yapım işlerinden doğan vergi ve sigorta primi borçlarının ve diğer sorumluluklarının gereğini yerine 
getirmemesi sebebiyle yapı kullanım izin belgesi alınamaması durumunda, yapı yüklenicisi olmayan yapı sahibinin ya da yapıda görev alan TUS’ların 
talebi ile ilgili idarenin düzenleyeceği tespit tutanağının EMO birimine iletilmesi sonrasında TUS’un görev süresi sona erer.  
c) TUS hizmet süresi sözleşmede belirtildiği gibidir. Süre tespitinde EMO tarafından hazırlanan ve TUS Uygulama Esasları Yönetmeliğinde belirtilen  
“Yapı Süresi En Çok Süre Cetveli” örnek alınır. Yapının sözleşme süresi içerisinde bitirilememesi durumunda Madde 4.d’ye göre işlem yapılır. 
d) TUS hizmeti sözleşmenin yenilenmesi durumunda, yapıya ilişkin mülkiyet belgesi, yeni TUS sözleşmesi, yapı ruhsatı, yapının o andaki durumunu 
gösteren tespit tutanağı EMO tarafından düzenlenir. 
e) TUS’un değişmesi durumunda, yapının o andaki durumunu gösteren, EMO tarafından düzenlenen tespit tutanağı, yeni ve eski TUS’lar tarafından 
düzenlenerek imzalanması gereklidir. 
f) TUS hizmet süreleri iş programı ile aynı olmalıdır. Bu süreler sözleşme ile belirlenir. Yönetmelikte yer alan tablo, bu koşulların yerine getirilmediği 
durumlarda örnek alınacak süreleri gösterir. 
g) İnşaat, tabloda belirtilen süre içinde bitirilmediği takdirde, o yılın EMO En Az Ücret Tanımları üzerinden hesaplanan toplam bedelin süreye 
bölünmesi ile bulunan aylık ücret, uzayan sürede TUS'a aylık olarak ödenir. 
h) İnşaat ihale edilmişse, yüklenicinin sözleşmesinde yazılı inşaat süresi esas alınır. TUS, inşaat süresinin uzamasından sorumlu tutulamaz. 
ı) Kat alanı 1000 m2'den fazla yapılarda, kat alanının her 100 m2 artması durumunda, tabloda belirtilen sürelere, 1 ay ilave edilir. 
i) Kat adedi 14 kattan fazla yapılarda, artan her kat için, tabloda belirtilen sürelere, 1 ay ilave edilir. 



 

 
 
MADDE 8: TUS’un İSTİFASI 
TUS geçerli bir gerekçe olmadan görevini bırakamaz ve devredemez. Geçerli gerekçe ile TUS'un; 
a) TUS hizmetini yürütemeyeceği 5 inci maddede tarif edilen uygulama alanı dışına yerleşmesi, 
b) Çalışma statüsünün değişmesi, 
c) Mesleği uygulama yeteneklerini yitirmesi, 
d) Yazılı uyarılarına rağmen, yapı sahibinin uygunsuz inşaat ve imalatları düzelttirmemekte direnmesi, 
e) Askere gitme veya seferberlik, olağanüstü hal veya doğal afetler nedeniyle görevini yapamaması, 
f) Yapı sahibinin sözleşme hükümlerine aykırı davranması anlaşılmalıdır. 
TUS geçerli bir gerekçe ile istifa eder ise görevin bırakıldığı  tarihe kadar yapılan işlere ait sorumlulukları devam eder. Bu durumda, TUS'un yaptığı 
hizmetten doğan alacaklarının tamamının ödenmiş olması gerekir. 
TUS'un, görevinden istifa etmesi durumunda; inşaatın o andaki durumunu belirleyen tespit tutanağı düzenlemesi ve yapı sahibine, ilgili idareye ve 
EMO’nun ilgili birimine yazılı bildirimde bulunması zorunludur. 
TUS'un istifası EMO’nun ve ilgili idarenin onayı ile yürürlüğe girer. 
MADDE 9: TUS’un GÖREVDEN ALINMASI 
TUS’un denetiminde ilgili EMO birimi görevli ve yetkilidir. 
TUS'un ilgili mevzuata uygun olarak üstlendiği TUS hizmetini gereğince yapmaması, yapımı geciktirmesi nedeniyle yapı sahibi ve elektrik tesisatçısını 
maddi kayıplara uğratması ve bu durumun ilgili EMO birimi tarafından da tespiti ve onayından sonra ilgili idarenin kabulü ile TUS yapı sahibi 
tarafından görevinden alınabilir.  
Bu durumda; yapı sahibi, EMO’nun da onayı ile yeni bir TUS'u 7 (yedi) işgünü içinde görevlendirir. 
TUS'un yukarıdaki gerekçeler ile veya herhangi bir nedenle EMO tarafından meslekten men cezası alması halinde, TUS görevi ilgili EMO birimi 
kararıyla sona erdirilir ve bu durum ilgililere yazı ile bildirilir. 
Bu durumda, TUS'un yaptığı hizmetten doğan alacaklarının tamamının  ödenmiş olması gerekir. 
Yapım  İşinin Geçici Bir Süre Durdurulması 
MADDE 10 - İnşaat, iklim koşulları, yapı yasağı ya da zorunlu nedenlerle geçici bir süre durdurulursa, durum yapı sahibi tarafından ilgili idareye ve 
TUS'a yazılı olarak bildirilmek zorundadır. Bu durumda TUS'un hizmet süresi devam eder ancak TUS'a durdurulan süreye karşılık gelen TUS 
hizmetleri ücreti ödenmez. İnşaat, iklim koşulları ya da zorunlu nedenlere dayanmadan yapı sahibinin kendi isteği üzerine herhangi bir nedenle geçici 
olarak durdurulursa durum ilgili idareye ve TUS'a yazılı olarak bildirilmek zorundadır. İnşaatın geçici bir süre durdurulması durumunda, TUS'un 
hizmet süresi devam eder ve bu süre içerisinde TUS hizmetleri ücretleri kendisine ödenir. 
İnşaatın herhangi bir nedenle geçici olarak durdurulduğu önceden TUS'a ve ilgili idareye yazılı olarak bildirilmediği takdirde inşaatın geçici olarak 
durdurulduğu süre TUS'un hizmet süresinden sayılır. 
İnşaatın herhangi bir nedenle geçici bir süre durdurulması nedeniyle yapım süresinin sözleşme süresini aşması durumunda taraflar ek sözleşme 
yaparlar. Bu sözleşmede, TUS'un ücreti hizmetin yapıldığı yılın En Az Ücret Tanımlarından hesaplanarak ödenir. 
İnşaatın geçici olarak durdurulduğu 3 (üç) aylık sürenin sonunda inşaat yeniden başlamaz ise TUS'un sözleşmesini fesih hakkı doğar. Sözleşmenin feshi 
durumunda TUS'un yaptığı hizmetten doğan alacaklarının tamamı ödenir. 
Yapım  İşinin Süresiz Durdurulması 
MADDE 11 - Yapı sahibi inşaatın süresiz olarak durdurulduğunu TUS'a ve ilgili idareye yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bildirimden sonra 7 (yedi) 
işgünü içinde TUS’un görevi sona erer ve sözleşmesi fesih olur. Bu durumda, TUS'un yaptığı hizmetten doğan alacaklarının tamamının  
ödenmiş olması gerekir. Ayrıca sözleşmede belirtilen işin tamamına ait bedelin bu ödemeden sonraki miktarının %30'u, inşaatın durdurulduğu yılın En 
Az Ücret Tanımlarına göre hesaplanarak 1 (bir) ay içerisinde TUS'a ödenir. 
MADDE 12: ANLAŞMAZLIKLAR 
Taraflar arasında doğabilecek anlaşmazlıkların çözümü uzlaşma yoluyla sağlanamadığı takdirde, uzlaşmazlığın bütün taraflarının isteği üzerine 
EMO’nun hakemliğine başvurulabilir.   Anlaşmazlıkların sulh yoluyla çözümlenememesi  halinde, ……………………..…………………………... 
Mahkemeleri yetkilidir. 
MADDE 13: SÖZLEŞMENİN DOĞAL EKLERİ 
3194 sayılı İmar Kanunu, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6235-7303 Sayılı TMMOB Kanunu, 3458 Sayılı Mühendislik ve Mimarlık 
Hakkında Kanun, 5272 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili yönetmelikler, Planlı Alanlar Tip İmar 
Yönetmeliği, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliği, Enaz Ücret Tanımları, EMO Teknik 
Uygulama Sorumluluğu Uygulama Esasları Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve diğer yürürlülükte olan ilgili Yasa, Yönetmelik, 
Şartnameler bu sözleşmenin ekidir. 
MADDE 14: DİĞER HÜKÜMLER  
a) Taraflar ilgili yasalar, yönetmelikler ve şartnameler gereği yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmek zorundadır.  
b) Taraflardan herhangi birinin sözleşmeye aykırı davranması halinde, bu durum sözleşme ihlali yapan tarafa yazılı olarak bildirilecektir.  
c) Sözleşmedeki adresler tarafların yasal adresleridir. Bu adreslere yapılacak her türlü bildirim kendilerine yapılmış sayılacaktır. Taraflar adres 
değişikliklerini en geç 7 işgünü içinde birbirlerine, ilgili idareye ve ODA’ ya bildirecektir.  
d) Bu sözleşme, tarafların hazır bulunduğu ilgili EMO biriminde imzalanacaktır. 
 
MADDE 15: ÖZEL ŞARTLAR Sözleşmede yazılı olmayan hususlarda aşağıda yazılı mevzuat hükümleri uygulanacaktır.  
a) ............................................................................................................................................................. 
b) ............................................................................................................................................................. 
c) ………………………………………………………………………………………………………. 
 
MADDE 16:  İşbu sözleşme …. sayfa 16 maddeden ibaret olarak düzenlenmiş ve taraflarca (  …… /……. /…………… )    tarihinde imzalanmıştır. 
 
Bu sözleşme tek nüsha olarak düzenlenmiştir.  
 

TUS      İ Ş V E R E N 
Adı-soyadı-kaşesi                                  Adı-soyadı/Unvanı-kaşesi 

 
 
 
 
 
 

TMMOB 
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 

       ŞUBESİ, 
   TEMSİLCİLİĞİ 

 
...........no ile oda kaydına alınmıştır. 


