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EK -2/A 

SABİT KIYMETLER 

ZİMMET TUTANAĞI -TAAHHÜTNAME 

ADI SOYADI  :     

DOĞUM YERİ VE TARİHİ :    

İKAMETGAH ADRESİ      :    

ÇALIŞTIĞI İL  :    

GÖREVİ  :    

Aşağıda marka, model ve miktarı yazılı HEDEF DIRECT aktiflerine kayıtlı sabit kıymetleri ve/veya 

kullanım hakkı HEDEF DIRECT’de bulunan araç ve gereçleri işim gereği kullanmak üzere sağlam ve 

eksiksiz olarak, çalışır durumda teslim aldım.  

• İşim gereği kullanmak üzere teslim aldığım, Tarafıma zimmetlenen bu sabit kıymetleri, araç ve 

gereçlerin tamamını sadece işverenim şirketle ilgili işlerde kullanacağım ve (Modem hariç) mesai 

saatleri içerisinde yanımda bulunduracağım. Bulundurmadığım ve / veya başka işlerde ve 

amaçlarda kullandığım takdirde yazılı ihtar ile uyarılacağımı, yapılan ihtara rağmen direnmemin 

“işverenin emir ve talimatlarına uymamak” olacağını ve İşverenin bu nedenle iş akdini 

feshedebileceğini, 

• Teslim aldığım bu malzemeleri kullanma talimatına, ilgili mevzuatına uygun olarak özenle 

kullanacağımı; aykırı kullanmaktan, kusur ve ihmalimden meydana gelecek (iş kazası, trafik 

kazası dahil) kazaların, araç ve gereçlerin herhangi bir şekilde hasara uğramasının değerini 

kaybetmesinin - her tür zarar ve hasar sorumluluğun şahsıma ait olacağını, 

• Aşağıda belirtilen teslim aldığım sabit kıymetleri özenle koruyacağımı, kaybolmaması, 

çalınmaması, hasar görmemesi için gerekli önlemleri eksiksiz alacağımı; mücbir sebepler hariç,  

ihmalim veya kusurum nedeni ile hasara uğraması, zayi olması halinde sorumluluğun tamamen 

bana ait olacağını ve bedelini tazmin edeceğimi, ücretimden ve şirketten doğabilecek sair 

alacaklarımdan mahsup edilmesini kabul ettiğimi; teslim aldığım bu araç ve gereçlerin gasp 

edilmesi, çalınması gibi hallerde gerekli tüm yasal sorumlulukları yerine getireceğimi ve 

tutanakları HEDEF DIRECT İdari İşler Departmanına teslim edeceğimi, 

• İş akdim her ne sebeple olursa olsun sona erdiğinde veya erdirildiğinde ve görev değişikliği 

halinde veya Şirket istediğinde teslim aldığım bu sabit kıymetleri, araç ve gereçleri teslim aldığım 

gibi eksiksiz ve çalışır vaziyette HEDEF DIRECT İdari İşler Departmanına derhal teslim edeceğimi, 

etmediğim veya edemediğim takdirde piyasa fatura bedelinin ücretimden ve Şirketin bana 

yapacağı sair ödemelerden kesilmesini, kabul ve taahhüt ederim. 

Bu taahhütnameyi okudum, anladım ve tamamen kendi serbest irademle kabul ve taahhüt ettiğimi, 

malzeme listesini içeren EK-2/B’yi de kapsayacak şekilde imzalayarak teyid ettim. 

AD SOYAD / İMZA / TARİH 
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EK-2/B 

PERSONELİN TESLİM ALDIĞI MALZEME LİSTESİ 

 

Türü Marka / Model Seri veya Imei veya Telefon Numarası 

Notebook   

Telefon   

Tel Hattı   

Fotoğraf Mak.   

PDA   

Vınn/Connect    

Modem    

Diğer1  

 

TESLİM TARİHİ    : 

TESLİM ALAN PERSONELİN İMZASI : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


