
REKABET YASAKLI İŞ SÖZLEŞMESİ 

 

 

İŞYERİ            

                                                              

Unvanı  :                                            

İşveren  :                                             

İşveren vekili  :                                            

Adresi   :                                            

Telefon no  :                                                             

ÇSGB bölge no :                                             

SSK sicil no  :                                             

                                                                                         

PERSONEL 

 

Adı ve soyadı :   

Baba adı  : 

Doğum tarihi  :        

Doğum yeri  :            

Mesleği  :   

Öğrenimi  : 

SSK sicil no  :          

Adresi   :  

İşe başlama tarihi : 

Bitiş tarihi  : 

Giriş ücreti  : (net/aylık/günlük/saat ücretli) 

Ücret sistemi           : Performans yönetimi/ esnek ücret sistemi geçerlidir. 

Ödeme şekli          : Ücret aylık olarak ödenecektir. Aylık ücretin içinde çalışılmayan 

hafta ve genel tatil ücretleri ile yasal sınırlar içindeki fazla mesai 

ücretleri de vardır. 

Ücret artışları        : Zamanı ve miktarı işverenliğin takdirine bağlıdır. 

Sosyal haklar           : Personel yönetmenliğinde gösterilmiştir. 

Yapılacak iş             : 

Eşdeğer işler           : 



GENEL ŞARTLAR 

 

1- Deneme süresi ……. Aydır. Deneme süresi içinde personel sosyal 

yardımlardan faydalanamaz. 

2- Personel, iş sözleşmesinin devamı süresince başka bir iş tutmayacak, ticaretle 

uğraşmayacaktır. 

3- Personel, eşdeğer işlerde ve işverenliğe ait diğer işlerde ve işyerlerinde 

çalıştırılabilecektir. 

4- Haftalık ortalama çalışma süresi 45 saattir. 4857 sayılı kanunun 63ncü 

maddesine göre iş sürelerinde yapılacak değişikliklerin, işyerinde önceden 

duyuru yapılmak suretiyle yürürlüğe konulması taraflarca kabul edilmiştir. 

5- Personel ikamet adresinde değişiklik olursa bunu yazılı olarak işverene 

bildirmek zorundadır. Yasal tebligat adresi işyerindeki adresidir. 

6- Personel verilen işi özenle yapmak, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymak, iş 

sağlığı ve güvenliği tedbirlerine riayet etmekle yükümlüdür. 

7- İşveren işçilik haklarını ödemek, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymak, iş sağlığı 

ve güvenliği tedbirlerini almak zorundadır. 

8- Personel istendiğinde fazla çalışma yapmayı, bayram ve genel tatil günlerinde 

çalışmayı peşinen kabul eder. 

9- Personel her türlü izinde işverenin onayını almak zorundadır. 

10- Personel, işyeri disiplinine verilen talimat ve emirlere uymayı, yürürlükteki veya 

çıkacak personel yönetmenliğinde belirtilen hususlar doğrultusunda çalışmayı 

kabul eder. 

11- Hafta içinde kendisine hafta tatili verilen personel için Pazar günü iş günü 

niteliğindedir. 

 

 

ÖZEL ŞARTLAR 

 

1- Personel, işyeri personel yönetmenliğine tabidir. İşyeri iç yönetmenliği iş 

sözleşmesinin devamı niteliğindedir. 

2- Personel istendiğinde hizmet içi veya görevinin gerektirdiği diğer eğitimlere 

katılmak zorundadır. Bu çeşit personelden zorunlu hizmet talep edilebilir. 



3- Personel, işyerinde çalışma esnasında edindiği bilgileri ve görevi nedeniyle 

vakıf olduğu konuları/sırları saklamak zorundadır. 

4- Personel ahlak ve iyi niyet kurallarına uymamaktan dolayı işten çıkarılır veya 

işyerinden kendisi ayrılırsa ayrıldıktan sonra; ( Ankara” da) 

a- Bir yıl süre ile kendi namına işverenle rekabet edecek herhangi bir iş 

yaparsa, 

b- İşverenin meslek sırlarından yararlanarak danışmanlık yaparsa, 

c- Aynı işle iştigal eden bir işyerinde çalışmaya başlarsa, 

           İşverene son aylık ücretinin …….. katı tutarında cezayı şart ödemeyi 

peşinen kabul eder. Nedensiz fesihlerde cezai şart işvereni de bağlar. 

5- İş bu sözleşme bitiş tarihinde bir ihbara gerek kalmaksızın kendiliğinden sona 

erer. Bu durumda ihbar tazminatı söz konusu değildir. Sözleşmenin süresi bir 

yıldan fazla dahi olsa sadece kıdem tazminatı gündeme gelir. Ancak, işverenin 

sözleşmeyi devam ettirme arzusuna rağmen, personel tarafından işin 

bırakılması halinde tazminattan söz edilemez. 

Sözleşmenin sona ermesi özel şartlardaki hükümleri geçersiz kılmaz. 

 

SON HÜKÜMLER 

 

1- Sözleşmede düzenlenmemiş konularda yürürlükteki mevzuat ve kanun 

hükümleri geçerlidir. 

2- Uyuşmazlıkların çözüm mercii ………. mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. 

3- İş bu İş sözleşmesi …………….. tarihinde okundu ve kabul edilerek imzalandı. 

 

 

 

           İŞVEREN/İŞVEREN VEKİLİ                                          PERSONEL 

                             İMZA                                                                     İMZA 
 
 


