TAAHHÜT VE KEFALET SENEDİ
…………………..doğumlu…………………….....oğlu/kızı…………………den/dan
doğma ……………………………………………………söze başlayarak Süleyman Demirel
Üniversitesi adına………………………………..…..Üniversitesi………………..……………
bölümünde yapacağım ihtisas/master/doktora eğitimi sonrası Süleyman Demirel
Üniversitesinin
göstereceği
yükseköğrenim
biriminde
veya
hastanesinde
ihtisas/master/doktora süresi kadar hizmet ifasını, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 2880
sayılı Kanunla değişik 35’inci maddesinde yer alan hükümlere göre kabul ettiğimi, hizmeti
yerine getirmediğim takdirde hiçbir adli ya da idari karara gerek kalmadan öğrenim süresi
içinde almış olduğum maaş ve diğer gelirlerimin toplamına tekabül eden ve
…………………………………… TL’den az olmamak kaydı ile kurumca yıllık artışlar
sonucu ödenecek ve bu miktarı geçecek meblağı da, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun
225’inci maddesi hükümlerine göre %50 fazlası ile birlikte Süleyman Demirel Üniversitesine
tazminat olarak ödemeyi kabul ve taahhüt ederim.
DİĞER HUSUSLAR
1- İş bu öğrenim ve mecburi hizmet ve taahhüdümle ilgili olarak çıkmış veya çıkacak olan
tekmil yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uymayı ve yükleyecekleri mükellefiyetlere
rıza göstermeyi kabul ve taahhüt ederim.
2- Bu yüklenme senedinden doğacak borç ve hesaplar için yükseköğretim kurumlarının kayıt
ve belgeleri geçerli olup “Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 287’nci maddesi
gereğince” esas ve delil olarak kabul edilecek ve başkaca sübut delilleri aranmayacaktır.
3- Bu yüklenme senedinde yazılı bütün hususlar hakkında doğabilecek uyuşmazlıkların
halinde Isparta Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olduklarını şimdiden kabul ve
beyan ederim.
4- Bu yüklenme senedi ile ilgili ihtilaflarda bana yapılacak tebligat için açık adresim:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………
Benim ve kefillerimin adresimizdeki değişiklikleri taahhütlü mektupla derhal
yükseköğrenim kurumuna bildirmeyi, bildirmediğim takdirde, yukarıdaki adrese yapılan
bütün tebligatları şahsıma yapılmış sayılacağını yukarıdaki hususlarla birlikte kabul ve beyan
ettim diyerek sözü bitirdi.
Taahhüt Eden
(Borçlu)
Adı Soyadı
İmza
…../…./……..

Aşağıda açık kimliği yazılı bizler iş bu taahhütname senedini okuyarak münderecatını
aynen kabul ettiğimizi, söz konusu yüklenme senedinin herhangi bir şartının ihlalinden
sorumlu olduğumuzu kabul ve beyan ederiz.
Taahhüdün ihlali halinde Üniversitenin adı geçen için yaptığı bütün masraflardan
……………………TL’nin aynen ayrıca bunların her birisi için kendisine sarf tarihinden
itibaren hesap ve tahakkuk ettirilecek yasal faizi de kabul ederek asıl borçlu ile birlikte

müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla her birimiz borcun tamamından müteselsilen
sorumlu olduğumuzu ve kurum tarafından yazılı olarak talep edildiği takdirde bu meblağı
protesto kaşidesine ve hüküm istihsaline ve asıl borçlunun rızasını almaya hacet kalmaksızın
derhal ve defaten ödeyeceğimizi; ödemediğimiz takdirde talep edilen tarihinden ödeme
tarihine kadar borcumuzun ayrıca yasal faize tabi tutulmasını, bize yapılacak tebligata esas
olan ve kefaletnamede yazılı adresimizde olacak değişikliği Üniversiteye vaktinde taahhütlü
olarak bildirmediğimiz takdirde aşağıdaki adresimize yapılacak bütün tebligatın şahsımıza
yapılmış olarak kabul ettiğimizi, iş bu taahhütname senedi ile kefaletnameden doğacak
uyuşmazlıkların halinde Isparta Mahkemeleri ile İcra Dairelerinin yetkili olacağını kabul
ettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz.
Müteselsil Kefil
Adı Soyadı

Taahhüt Eden
(Borçlu)
Adı Soyadı

Müteselsil Kefil
Adı Soyadı

(İmza)

(İmza)

(İmza)

MÜTESELSİL KEFİLİN

MÜTESELSİL KEFİLİN
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

ONAY
Birim Amirinin Adı Soyadı Görevi
İmza
……/…../…….

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.

