
TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ 

 
   MADDE 1: Taraflar 
   MÜHENDİS             İŞVEREN 

Adı, Soyadı  Adı, Soyadı  
Tescilli Büro Adı  Ticari Ünvanı  
T.C.Kimlik No  T.C.Kimlik No  
Oda Sicil No  Vergi Dairesi  
Büro Tescil No  V.Hesap No  
Vergi D. – V.No  Telefon   
Adres - Tel  
 
 

 Adresi  

 
Arasında, aşağıda yazılı hükümler dâhilinde elektrik projesi hizmet sözleşmesi yapılmıştır. Bu sözleşmede taraflar MÜHENDİS ve 
İŞVEREN olarak anılmıştır. 
İŞVEREN ve MÜHENDİS’in yukarıda belirtilen adreslerine yapılacak her türlü bildirim, taraflara yapılmış sayılır. Taraflar adres 
değişikliklerini engeç 7 gün içerisinde birbirlerine bildireceklerdir. 
 
MADDE 2: 
a) Sözleşme Konusu Hizmetin Niteliği (İşin tam adı ve işin ayrıntılı açıklaması)                                 
........................................................................................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................................................................................ 
 
MADDE 3: SÖZLEŞMENİN ESASI 
İŞVEREN bu sözleşme ile yukarıda yazılı işe ait  taahhüt edilen mühendislik hizmetlerinin tamamının MÜHENDİS’in sorumluluğu ve 
koordinasyonu altında yapılmasını, MÜHENDİS de, bu çalışmaları eksiksiz ve kusursuz olarak süresi içinde yapmayı, karşılıklı olarak 
kabul ve taahhüt etmişlerdir. Taraflar, yükümlülüklerini bu Sözleşmenin doğal eki olan “TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası En 
Az Ücret Tanımları” hükümlerine uygun olarak yerine getireceklerdir. Sözleşme eklerinin hükümlerine ilave edilecek uygulama 
koşulları 6. Maddede belirlenmiştir. 
 
MADDE 4: İŞVEREN’İN SAĞLAYACAĞI BİLGİ VE BELGELER 
İŞVEREN, sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte ve sözleşme tarihinden itibaren en çok 7 (yedi) iş günü içersinde aşağıda yazılı belge 
ve bilgileri MÜHENDİS’e verecektir. 
 
........................................................................................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................................................................................ 
 
MADDE 5: MÜHENDİS TARAFINDAN YAPILACAK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ, HİZMET BEDELLERİ VE İŞ 
SÜRELERİ 
5-1 : Bu sözleşme uyarınca; 
İŞVEREN tarafından istenen ve MÜHENDİS tarafından verilecek mühendislik hizmetlerinden yukarıdaki özelliklere uygun ve 
kapsamı belirli hizmetin  ……………..………………………………………………………………….. ………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
iş aşamaları karşılığında aşağıda yazılı bedelleri, Mühendis’e ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.  
 
MÜHENDİS, Sözleşme kapsamındaki hizmeti aşağıda yazılı süre içersinde tamamlamayı kabul ve taahhüt etmiştir. Bu süreler 
MÜHENDİS tarafından yapılan çalışmalar ile ilgili sürelerdir.  
İş sahibinin inceleme ve onay süreleri, mesleki denetim, ruhsat, ön izin vb. işlemlerinin, ihalenin yapılması ve diğer hizmetlere ait 
gerçekleşme süreleri MÜHENDİS’in çalışma sürelerine dâhil değildir. İŞVEREN’İN inceleme süreleri karşılığında yazılı değilse, her 
iş aşaması süresinin %20’sini aşamaz. Süreler “işgünü” olarak belirlenmiştir. 

 



 
5-2 : MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ BEDELİ: …………………………………………………………………………...TL+KDV   
(İşbu hizmet ……………… işgününde tamamlanacaktır.) 
 
( ....................................................................................................................................................................................................................) 
 
5-3: İş bitim tarihi, ilgili idarenin onay tarihidir.  
 
MADDE 6: İLAVE KOŞULLAR 
Taraflar ayrıca aşağıda yazılı koşulları yerine getirmeyi karşılıklı olarak kabul ve taahhüt etmişlerdir. 
........................................................................................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................................................................................ 
 
MADDE 7: ÖDEME ŞEKLİ 
İş sahibi, 5. Maddede yazılı bedelleri MÜHENDİS’e aşağıdaki şekilde ödeyecektir. 
7-1: 5-1. Maddede yazılı hizmetlerin her aşamasının bedeli o iş aşamasının tamamlanarak İŞVEREN’e teslimi veya ilgili idarenin 
onayı ya da İŞVEREN’in kabulünü gerektiren iş aşamalarının onaylanması ile MÜHENDİS’e ödenir.  
7-2: 5. Maddede yazılı hizmetlerin bedellerinin …………………………………………….. TL’si sözleşme sırasında, kalan hizmet 
bedelleri MÜHENDİS tarafından tamamlanarak İŞVEREN’e teslimi ile birlikte defaten ödenir. 
 
MADDE 8: ANLAŞMAZLIKLAR 
Taraflar arasında doğabilecek anlaşmazlıkların çözümü uzlaşma yoluyla sağlanamadığı takdirde, uzlaşmazlığın bütün taraflarının 
isteği üzerine Elektrik Mühendisleri Odası’nın hakemliğine başvurulabilinir.  Anlaşmazlıkların sulh yoluyla çözümlenememesi  
halinde, ………………………………..…………………………... Mahkemeleri yetkilidir. 
 
MADDE 9: SÖZLEŞMENİN FESHİ 
9.1. Mühendislik hizmetleri sözleşmesinin bir ya da bir kaç maddesine İŞVEREN tarafından uyulmaması,  
9.2.. MÜHENDİS’in ilgili mevzuata uygun olarak üstlendiği işi mücbir sebep olmadan geciktirmesi nedeniyle İŞVEREN’i maddi 
kayıplara uğratması, durumlarında İŞVEREN tarafından MÜHENDİS’e 15 gün süreli ihtar çekilir. Bu sürenin sonunda düzeltme 
olmamışsa sözleşme fesih edilir. 
9.3. MÜHENDİS’in ağır hastalık, askere gitme gibi nedenlerle işi yapamayacak duruma gelmesi durumunda ihtara gerek kalmadan 
sözleşme fesh edilir. 
9.4. MÜHENDİS’in TMMOB Yasa ve Yönetmelikleri uyarınca sözleşme süresinin %.......sine tekabül eden sürede Oda Onur Kurulu 
tarafından meslek uygulamasının yasaklanması cezası alması, 
durumlarında taraflar işi yapmaktan vazgeçebilir, sözleşmeyi feshedebilir. 
 
MADDE 10: SÖZLEŞMEYE UYGULANACAK MEVZUAT 
Bu sözleşme hükümleri, 3194 sayılı İmar Kanunu, 6235Sayılı TMMOB Kanunu, 3458 Sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında 
Kanun, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliği, 
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası En Az Ücret ve Mesleki Denetim Uygulama Esasları Yönetmeliği  ve En Az Ücret Tanımları 
ile sözleşme konusu hizmetin ilgili olduğu yürürlülükte olan diğer Yasa, Yönetmelik ve Standartlara uygun olarak yorumlanarak 
uygulanabilir. 
 
MADDE 11:  İşbu sözleşme 11 maddeden ibaret olarak düzenlenmiş ve taraflarca (  …… /……. /…………… )    tarihinde tek nüsha 
olarak imzalanmıştır. 
 
 
 

MÜHENDİS     İ Ş V E R E N 
Adı-soyadı-kaşesi                                Adı-soyadı-kaşesi 

 
 
 
 
 
 
 
 

TMMOB 
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 

   ŞUBESİ 
    TEMSİLCİLİĞİ 

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

 
 
 


