YÜKLENME SENEDİ (TAAHHÜTNAME)
(Noter önünde re’sen tanzim edilecektir.)
……………….doğumlu……………………………………….oğlu/kızı………………………………………
.söze başlayarak: “Süleyman Demirel Üniversitesi adına 2547 sayılı Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler
uyarınca ……………………………………………….dalında………………………………………………...
öğrenimi/ihtisası yapmak üzere gönderilmekte olduğum dış ülkelerde ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerle
öğrenim planına göre yapacağım öğrenimimi tamamladıktan sonra yurda dönmeyi, döndükten sonra nam ve
hesabına öğrenim yaptığım kurumumun göstereceği yerlerde bütün şartlara uyarak, dış ülkelerde ödenek
alarak öğrenimde bulunduğum sürenin iki katı kadar bir süre mecburi hizmet yapmayı, bu taahhüt senedini
müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatıyla, üniversitem tarafından muteber sayılacak üç şahsın
kefaletine bağlamayı ve yurtdışında kaldığım her sene için yeni bir kefalet senedi vermeyi şimdiden kabul ve
taahhüt ederim.
Ayrıca öğrenim için gönderileceğim dış ülkeye gidişimden önce veya sonra ve kurumumca lüzum
görüldüğü takdirde bana bildirilecek herhangi bir tarihte, yurtiçinde herhangi bir yerde veya yurtdışında,
verilecek talimata göre staj yapmayı, yabancı dil kurslarına katılmayı, araştırma ve inceleme yapmayı ve bu
çalışmalar sonucunda hakkımda yapılacak değerlendirmelerin sonuçlarını kabul etmeyi ve bu çalışmalarda
yurtiçinde-dışında geçen sürelerle, ödenek aldığım süre içinde, kurumum izniyle yurtiçinde bulunduğum
sürelerin mecburi hizmetimi ilave edilmesini ve bu süreler zarfında tarafıma yapılan her türlü ödemelerin
borcuma eklenmesini kabul ve taahhüt ederim. Bu taahhüdü imzaladığım tarihten itibaren, bu taahhütle
tespit edilen yükümlülüklerimin hitamına kadar;
1- Öğrenimimin/ihtisasımın gerektirdiği aşamalarda (dil, M.S., M.A, Ph.D.) okullara zamanında
başvurmadığım ve zaman kaybına sebep olduğu, öğrenim plan taslağını düzenleyerek bana verilen talimatlar
doğrultusunda ve eksiksiz olarak zamanında üniversiteme sunmadığım ve her sömestr başı tam zamanlı
kaydolduğuma dair bir okul yazısı ile her dönem sonunda öğrenim durumumu belirten, aldığım dersleri,
aldığım kredi ve notları belgeleyen resmi bir belgeyi kurumuma ulaştırmadığım,
2- Öğrenimimi kesintisiz ve başarıyla sürdürmek için yoğun çaba harcamadığım ve söz konusu proje
yetkililerince yapılan öğrenim planıma göre tamamlamadığım,
3- Hangi sebeple olursa olsun Türkiye Cumhuriyetini temsil eden kurumlar ve kurumumla ilişkimi
kestiğim, yazılarını cevapsız bıraktığım, izinsiz olarak öğrenim yerinden ayrıldığım veya izinli olarak
ayrılışlarımda ayrılış ve dönüş tarihlerimi pasaportumun giriş ve çıkış damgası bulunan sayfalarının
fotokopileri ile bildirmediğim,
4- Öğrenimim sırasında yapacağım her türlü araştırma inceleme ve bilgi aktarımı niteliği taşıyan
çalışmalar hakkında raporları kurumuma göndermediğim, tez çalışmamın sonunda tezimi iki nüsha olarak
kurumuma sunmadığım,
5- Üniversitemce kabul edilmemiş sebeplerle öğrenim gördüğüm/ihtisas yaptığım
okul/üniversitemden ayrıldığım veya öğrenimimi bıraktığım,
6- Mensubu olduğum üniversite özleme komisyonunun izni olmadan yabancı bir devletten veya
yabancı veya yerli bir müesseseden burs aldığım,
7- Kanun, tüzük, yönetmeliklerde ve öğrenim planında yazılı sertifika, terfi, mezuniyet ve yeterlilik
imtihanlarına girmediğim veya devamsızlığım, cezalı bulunduğum yahut Süleyman Demirel
Üniversitesi’nce kabul edilmemiş sağlık sebepleri yüzünden sınavlara girmediğim veya girip de
başaramadığım ve/veya diplomamı almadığım,
8- Üniversitemin izni dışında öğrenim yerimi, öğrenim dalımı değiştirdiğim veya gönderiliş
amacıma uygun olmayan bir öğrenim yaptığım veya gönderilişimde belirlenen derece dışında bir derece için
öğrenim yaptığım,
9- İlgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerde üniversitemce bana verilen talimat ve öğrenim planında
belirtilen hususlarla Türkiye Cumhuriyetinin yurtdışı temsilciliklerini ve kurumunun verdiği talimatlara
uymadığım veya kanuni disiplin veya inzibatı cezaları gerektiren hareketlerimden dolayı üniversitemce
yurda geri çağrıldığım,
10- Üniversitemce öğrenim/ihtisas planımın, dalımın, yerimin veya öğrenim/ihtisas gördüğüm
ülkenin değiştirilmesini kabul etmediğim,
11- Üniversitemin izni olmadan öğrenim sonu stajı yapmakta olduğum, veya üniversitemin iznini
alarak öğrenim sonu stajını yapmama rağmen bu staj karşılığında her ne ad altında olursa olsun bir gelir

sağlamama rağmen bu durumu geçerli belgelerle kurumuma bildirmediğim dolayısıyla kurumumu zarara
uğrattığım veya sağladığım gelir kadar adıma yapılacak tahakkuktan düşürülmesini kabul etmediğim,
12- Kanun tüzük ve yönetmeliklerle tayin edilmiş süre içinde yurda dönerek mecburi hizmetimi ifa
etmek için üniversiteme başvurmadığım veya atanmam için gerekli belgeleri tamamlamadığım yada namına
ve hesabına öğrenim yaptığım üniversitece belirtilen yükseköğrenim kurumlarında ve belirtilen tarihte
görevime başlamadığım,
13- Yurda dönüşümde bana verilen görevi ve ücreti kabul etmediğim veya hangi sebeple olursa
olsun verilen görevi kabul sırasında ihtirazı kayıtta bulunmadığım,
14- Bana verilen görev süresince mecburi hizmet süremi doldurmadan üniversitemce kabul edilen
bir mazeret veya üniversitemce verilen izin olmadan işi bıraktığım.
15- Mecburi hizmet sürem sona ermeden meslekten, 2547/657 veya çıkarılmış/çıkarılacak kanunlara
göre yürüttüğüm görevden veya hizmetinde bulunduğum üniversiteden ihraç edildiğim veya ilgili kanun,
tüzük ve yönetmelik hükümlerine uymamak gibi sebeplerle iş bu yüklenme senedi hükümlerinden herhangi
birini ihlal ettiğim,
16- Askere alınmam halinde askerlikte geçirdiğim sürenin mecburi hizmet müddetinden
sayılmayacağını, ancak bu sebeple öğrenimimi terk etmek durumunda kalırsam, yaş haddi sebebi dışında,
ihmalimden kaynaklanan bir sebebi,
kendi isteğimle öğrenimimi terk olarak kabul edeceğimi,
öğrenim/ihtisas sonunda askere alınmam halinde askere alınmadan önce üniversiteme yazılı olarak bilgi
vermediğim ve terhisimden sonra en geç 30 gün içinde kurumuma yazı ile başvurarak görev istemediğim
takdirde, ve terhisimden sonra en geç 30 gün içinde üniversiteme yazı ile başvurarak görev istemediğim
takdirde,
Yukarıda yazılan bu hallerin var olduğuna,
Yurtdışı Türk Temsilcilikleri, Yurtiçi Türk Makamları, Yükseköğretim Kurumu veya Süleyman
Demirel Üniversitesi tarafından karar verilmesi durumunda;
A- Kurumum tarafından benim için yapılmış olan bütün masrafların (Türk Lirası veya Döviz olarak)
her biri için ödeme tarihinden tahakkuk ettirilecek (Türk Lirası için kanuni faiz, Döviz için resmi bankalarca
uygulanan en yüksek vadeli mevduat faizi olarak) faiz vesaire vergi ve kanuni ödemelerle birlikte (döviz
olarak tahakkuk eden miktarı ya döviz olarak veya kurum ve hazine emrine ödemenin yapıldığı tarihteki
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca tespit edilen o günkü efektif satış kurundan TL. olarak) ve iki kat
olarak Üniversitenin/veya hazine emrine nakden ve defaten ödeyeceğimi, ancak mecburi hizmetim
dolmadan kurumumun muvafakati ile görevimden ayrıldığım takdirde iş bu yüklenme senedi gereğince
yukarıda belirtilen şekilde adıma tahakkuk ettirilecek borç tutarından, ifa ettiğim mecburi hizmet süresine
tekabül eden miktar düşüldükten sonra kalanını nakden ve defaten ödeyeceğimi şimdiden kabul ve taahhüt
ederim.
B- İşbu öğrenim ve mecburi hizmet taahhüdümle ilgili olarak çıkmış veya çıkarılacak olan tekmil
kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uymayı ve yükleyecekleri mükellefiyetlere rıza göstermeye kabul
ve taahhüt ederim,
C- Bu yüklenme senedinden doğacak borç ve harçlar için kurumum kayıt ve defterleri geçerli olup
“Hukuk usulü mahkemeleri kanununun 287.maddesi gereğince esas ve dahil olarak kabul edilip ve başkaca
sübut delilleri aranmayacaktır.
D- Bu yüklenme senedinde yazılı bütün hususlar hakkında doğabilecek uyuşmazlıkların halinde
Isparta Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili bulunduklarını şimdiden kabul ve taahhüt ederim,
E- Bu yüklenme senediyle ilgili ihtilaflardan bana yapılacak tebligat için açık adresim
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..dır. Adresimdeki değişiklikleri taahhütlü
mektupla derhal bildirmeyi aksi halde yukarıdaki adrese yapılan bütün tebligatı şahsıma yapılmış olarak
sayılacağını yukarıdaki hususlarla birlikte kabul ve beyan ederim.” Diye sözü bitirdi.
Taahhüt Eden
(Borçlu)
İmza
……/…../20…

KEFALET SENEDİ
Süleyman Demirel Üniversitesi nam ve hesabına öğrenim/ihtisas yapmak üzere yabancı
memleketlere gönderilen…………………………………………………….tarafından Süleyman Demirel
Üniversitesi’ne verilmiş olan …………………………………noterliğince tanzim ve tastik
edilmiş……………….tarih ve ……………..sayılı taahhüt senedini okuyarak münderecatını aynen kabul
ettiğimizi, taahhüt senedine tevfikan adı geçenin öğrenim/ihtisas yer, kurum, dal, derece, plan staj vesair
hususlarda öğrenimine başlamadan veya öğrenim süresince kurumunca görülen lüzum üzerine yapılacak her
türlü değişikliğe şimdiden muvafakat ettiğimizi ayrıca muvafakatımızın alınmasına lüzum olmadığını ve
meskür taahhüt senedinin herhangi bir şartının ihlalinden mesul olduğumuzu beyan ederiz.
Taahhüdün ihlali halinde Süleyman Demirel Üniversitesi’nin, adı geçen için yaptığı bütün
masrafların……………………………………………………………………………….liralık kısmını ve
ayrıca bu kefaletname tarihinden başlamak üzere belirtilen miktar için tahakkuk ettirilecek bu süreyi
kapsayan kanuni faiz ve vergilerini de kabul ederek asıl borçlu ile birlikte müşterek borçlu ve müteselsil
kefil sıfatıyla zamin olduğumuzun ve ayrıca her birimizin borcun tamamından müteselsilen mesul olmayı ve
Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından yazılı olarak talep edildiği takdirde bu meblağın protesto
keşidesini, hüküm istihsaline ve asıl borçlunun rızasını almaya hacet kalmaksızın derhal ve def’aten
ödeyeceğimizi, ödemediğimiz takdirde talep tarihinden ödeme tarihine kadar da borcumuzun tamamının bu
süre kadar kanuni faize tabi tutulmasını, bize yapılacak tebligata esas olarak bu kefaletnamede yazılı
adresimizde vukubulacak değişikliği Süleyman Demirel Üniversitesi’ne vaktinde taahhütlü olarak
bildirmediğimiz takdirde aşağıdaki adresimize yapılan bütün tebligatı şahsımıza yapılmış olarak kabul
ettiğimizi ve bu yüklenme senediyle kefaletnameden doğacak ihtilafların halinde Isparta Mahkemelerinin ve
İcra Dairelerinin selahiyetli olacağını kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz.
Müteselsil Kefil
Adı Soyadı

Taahhüt Eden
(Borçlu)Adı Soyadı

(İmza)
MÜTESELSİL KEFİLİN (I)

(İmza)

Müteselsil Kefil
Adı Soyadı
(İmza)
MÜTESELSİL KEFİLİN (II)

TC NO
SOYADI
ADI
BABA ADI
DOĞUM YERİ ve DOĞUM
TARİHİ
NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU
YER
İLİ
İLÇESİ
BUCAĞI
MAHALLE VEYA KÖYÜ
ASKERLİK TERHİS TARİHİ
LT
NO

AİLE SIRA
NO

CİLT
NO

SIRA
NO

AİLE SIRA
NO

SIRA
NO

MESLEĞİ
İŞ ADRESİ
SİCİL NO (x)
(x) Sicil Numarasının özelliği (Memuriyet, Sigorta, Ticaret, Bağkur, Baro, Oda vb.) bulunduğu şehir adı
mutlaka senede yazılacaktır.
EV ADRESİ
TEBLİGAT ADRESİ

Müteselsil Kefil
Adı Soyadı
(İmza)
MÜTESELSİL KEFİLİN (III)

Taahhüt Eden
(Borçlu)Adı Soyadı

Müteselsil Kefil
Adı Soyadı

(İmza)

(İmza)

TC NO
SOYADI
ADI
BABA ADI
DOĞUM YERİ ve DOĞUM
TARİHİ
NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU
YER
İLİ
İLÇESİ
BUCAĞI
MAHALLE VEYA KÖYÜ
ASKERLİK TERHİS TARİHİ
CİLT
NO

AİLE SIRA
NO

CİLT
NO

SIRA
NO

AİLE SIRA
NO

SIRA
NO

MESLEĞİ
İŞ ADRESİ
SİCİL NO (x)
(x) Sicil Numarasının özelliği (Memuriyet, Sigorta, Ticaret, Bağkur, Baro, Oda vb.) bulunduğu şehir adı
mutlaka senede yazılacaktır.
EV ADRESİ
TEBLİGAT ADRESİ

İş bu taahhüt ve kefalet senedi altında imzaları bulunan ve yukarıda açık kimlikleri yazılı öğrenci
(borçlu)………………......................................................................................................................ile kefiller
……………………………………………………………………………………………………......................
......................’nin bu senet içeriğini okuduklarını aynen kabul ettiklerini ve huzurumda imzaladıklarını
onaylarım
NOTER

NOT:
A-KEFALETLERİ KABUL EDİLECEK KİŞİLER:
1- Kamu kuruluşlarından maaş ya da ücret alan memur ve işçi
2- Ticaret ya da Sanayi Odasına kayıtlı Tüccar ya da Esnaf, Sanatkar (Ticaret veya Sanayi Odasına
kayıtlı olması şarttır.)
3- Bağ-Kur’a üye olanlar (Bağ-Kur’a kayıtlı ev kadını kefil olamaz.)
4- Yüksek Tahsili icap ettiren meslek sahiplerinden serbest çalışanlar (Doktor, Avukat Eczacı,
Mühendis, Mimar vb. ilgili meslek kuruluşlarına üye olmaları şarttır.)
5- Bankalarda çalışan memur ve işçiler
6- Emekli, Çiftçi ve Bağ-Kur’a kayıtlı olmayan meslek sahipleri
B-KEFALETLERİ KABUL EDİLMEYEN KİŞİLER
1- Yedek Subay, öğrenci, er ve erbaşlar ile askerlik yapmayan kişiler
2- Yasa kurallarına göre, kefil olmayacak diğer şahıslarla haczedilmeyecek mallar konusundaki
hükümlere giren kefaletnameler
3- Her türlü şirket, kooperatif, kuruluşlar, dernekler, yardım sandıkları gibi tüzel kişilikler.

