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Aşağıda isim ve adres bilgileri bulunan işveren (ticari araç sahibi) ile işçi (ticari araç Şoftirü) arasrnda
tamamen kendi istek ve serbest iradeleriyle ve belirtilen şartlarda "Kısmi süreli iş sözleşmesi" yapılmıştır.
Taraflat "işveren" ve "işçi" Ticari araç ise "işyeri " olarak anılacaktır.
-)

TARAFLAR

TC KimlikNO:
Adresi
SSK Sicil NO:

Araç Plaka:
2-)
3-)
4-)
5-)

YAPILACAK IŞ : ...........
Şoftlrlüğü.
ÇALIŞMA SÜRESİ : Aylık çalışma stiresi 9 (dokuz) gündiir.
: İşçini a|acağıücret - Asgeri Ücret-dir.
ÜCRET

SÖZLEŞMENİN FESHİ: İşbu sözleşmeyi taraflarlar tek taraflı bildirimsiz olarak feshedebilirler.
Taraflar birinin fesih bildirimini ilgili kamu kufumuna (SGK'ya)
yapmlş olması iş akdinin feshi için yeterli sayılacağı taraflarcakabul ve
taahhüt edilmiştir.

6-)

a)
b)

c)
d)

e)

0

İşçi işyerinde çahşma mevzııatıve işveren tarafından belirlenmiş bulunan çalışma şartlanna
,iş disiplinine,iş sağlığı,iş güvenliği kurallarına ve yasaların emrettiği belgeleri temin ederek
ve diğer yasal çalışma şartlarına da uymayı kabul ve taahhüt eder.
İşçi işyerine alkollü içki ve uyuşturucu madde almış olarak gelmemeyi ve bu maddeleri
işyerinde kullanmamayı ,çalışma ile ilgili olmayan eşya ve maddeler ile taşınması yada
kullanılması yasaklanmış maddeleri iş yerine sokmamayı taahhüt eder.
İşçi ,işverene ve işyerine ait her türlü iş sırlarrnr saklamayı ,işverene ve işyerine zarar verecek
davraruşlarda bulunmamayı kabul ve taahhüt eder.
İş bu sözleşme neticesinde İşçi Vergi dairesi ve SGK bildirimi ve ödemesi gibi
sorumluluk|arını zamarırnda ve düzenli olarak yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder.
İşçinin sorumluluklarını yerine getirmemiş olmasından işverene gelecek her türlü cezay|
tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.
İşbu sözleşme 1 (bir) yıllıktır.Bitim tarihine 15 gtin kala fesih edilmemiş ise sözleşme aynı
şartlar altında 1 (bir) yıl daha uzatılmış sayılır.
Sözleşmenin uygulanmasında çıkacak uyuşmazlıklardan Bursa Mahkeme ve İcra daireleri

yetkilidir.
7) İşbu Kısa Siireli İş Sözleşmesi 1 (bir) sayfa ve 2 (iki) suret olarak düzenlendi,taraflarca
okundu,anlaşıldı ve imza|andı,birer sureti taraflaraverilerek işçi ve İşveren belirtilen şartlarda
sözleşmedeki gi.in kadar siireyle iş görmeyi karşılıklı olarak kabul,beyan ve taahhüt etmiştir.
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