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Madde 1 – Taraflar;  

  

Aşağıda açık adresleri yer almakta olan personel __________________________________ ile İstanbul Gelişim 

Üniversitesi arasında aşağıdaki şartlarla, İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından verilen eğitimlerden elde 

edilen faydanın sözleşmede belirlenen süre ile İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne geri dönüşünün sağlanmasına 

yönelik işbu eğitim sözleşmesi ve fayda taahhütnamesi imzalanmıştır. 

 

Bu sözleşmede taraflar "personel" ve "üniversite" olarak anılacaktır. 

 

Personel  : ___________________________________________________________________ 

 

Adresi   : ___________________________________________________________________ 

 

Üniversite  : İstanbul Gelişim Üniversitesi  

 

Adresi   : Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sok. No:1 Avcılar/ İSTANBUL 

 

Madde 2- Eğitimin Geri Dönüşünün Taahhüt Edilmesi; 

 

Personel ile üniversite, personelin __ / __ / _________ tarihi itibariyle başlamış olduğu görevi boyunca, söz 

konusu görevi veya atanabileceği yeni görev ve unvanı ile ilgili olarak gerek kurum içi gerekse kurum dışı, 

gerek yurt içi gerekse yurt dışı verilecek olan tüm eğitim, yazılı doküman ve bilgileri, işi ile ilgili olarak en iyi 

şekilde uygulamayı kabul ve taahhüt etmiştir. 

 

Madde 3- Sözleşmenin Feshi Halinde Eğitim Masraflarının Geri Ödenmesi;  

 

Personel, çalışmaya başladığı tarihten itibaren ______ (_____) yıl içerisinde 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 24. 

maddesi uyarınca kendisine haklı nedenle derhal fesih hakkı veren nedenler dışında herhangi bir nedenle iş 

sözleşmesini feshederse veya çalışmaya başladığı tarihten itibaren ______ (_____) yıl içerisinde iş 

sözleşmesinin 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca üniversite tarafından haklı nedenlerle feshine 

yol açarsa veya 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesi uyarınca üniversiteye haklı nedenle derhal fesih hakkı 

veren herhangi bir nedenle iş sözleşmesinin bildirimsiz feshine sebebiyet verirse, bu süre içerisinde üniversite 

tarafından verilmiş olan gerek kurum içi gerekse kurum dışı, gerek yurt içi gerekse yurt dışı eğitim 

harcamalarından sayılan ve eğitim programı için harcanan eğitmen ücreti, eğitmen masrafları, eğitim 

dokümanları için yapılan harcamaları, konaklama giderleri, yol parası, servis, yemek ve benzeri masrafların kişi 

başına düşen miktarını hiçbir itirazı olmaksızın nakden ve defaten üniversiteye ödemeyi ve bu konuda hiçbir 

itirazının olmayacağını, bu konuda üniversite nezdindeki her türlü hak ve alacaklarından üniversitenin takas ve 

mahsup yapabileceğini peşinen kabul ve taahhüt etmiştir. 

 

Madde 4 - Tebligat Adresi; 

İş bu sözleşmede yazılı tarafların isimleri altında yer alan adresler tebligat adresidir. Tarafların bu adreslere 

yapacağı bütün ihbar ve tebliğlerin geçerli tebligatlar olduğu kabul edilir. 

 

Taraflar adresini değiştirdiği takdirde yeni adresini diğer tarafa derhal yazı ile bildirmek zorundadır.  
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Sözleşmede yazılı adrese gönderilecek yazıların tebliğ edilmemesinden ve yeni adresini bildirmemesinden 

doğacak sonuçların sorumluluğunu yeni adres bildirim yükümünü gereğince yerine getirmeyen taraf öncelikle 

kabul eder. 

 

Madde 5 - Uyuşmazlıkların Çözümünde Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri; 

 

İşbu sözleşmeden dolayı taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Bakırköy Mahkemeleri ve 

İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul ve taahhüt etmişlerdir. 

 

İşbu sözleşme 5 maddeden ibaret olup __ / __ / ________ tarihinde 2 (iki) nüsha tanzim edilerek imza altına 

alınmıştır. 

 

  

İlgili Personel 

Ad-Soyad   : ____________________________________________________________ 

Görevi    : ____________________________________________________________ 

Tarih    : ___ / ___ / ________ 

 

 

Bilgi Veren İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü 

Ad-Soyad   : ____________________________________________________________ 

Görevi    : ____________________________________________________________ 

Tarih    : ___ / ___ / ________ 

 


