YUKLENME SENEDI (TAAHFTUTNAME)
(Noter dniinde re'sen tanzim edilecektir.)

...dogumlu.

..o$lu/krzr.

.soze baglayarak: "si,ileyman Demirel Universitesi adma 2547 sayft Kanun, ilgili tiiztik ve yonetmelikler
..dahnda.
uyarmca
gonderilmekte
oldu[um drg tilkelerde ilgili kanun, ttiziik ve ydnetmeliklerle
o[renimi/ihtisasr yapmak iizere
o[renim planrna gore yapaca[rm dsrenimimi tamamladrktan sonra yurda donmeyi, dcindi.ikten sonra nam ve
hesabma <i$renim yaptr[rm kurumumun gdstereceli yerlerde biittin gartlara uyarak, drg tilkelerde ddenek
alarak d[renimde bulundu$um siirenin iki katr kadar bir siire mecburi hizmet yapmayr, bu taahhtit senedini
mi.iteselsil kefil ve miigterek mUteselsil borglu srfatryla, iiniversitem tarafindan muteber sayrlacak iig qahsrn
kefaletine baflamayr ve yurtdrgrnda kaldr[rm her sene igin yeni bir kefalet senedi vermeyi gimdiden kabul ve
taahhtit ederim.
Aynca oSrenim igin gonderilecefim drq i.ilkeye gidigimden once veya sonra ve kurumumca liizum
gdri.ildi.igi takdirde bana bildirilecek herhangi bir tarihte, yurtiginde herhangi bir yerde veya yurtdrprnda,
verilecek talimata gcire staj yapmayr, yabancr dil kurslarrna kafilmayr, araqttrma ve inceleme yapmayr ve bu
galrqmalar sonucunda hakkrmda yaprlacak de[erlendirmelerin sonuglarrnr kabul etmeyi ve bu gahgmalarda
yurtiginde-drgmda gegen siirelerle, ddenek aldr$rm siire iginde, kurumum izniyle yurtiginde bulundu[um
siirelerin mecburi hizmetimi ilave edilmesini ve bu siireler zarfnda tarafima yaprlan her ttirlii odemelerin
borcuma eklenmesini kabul ve taahhilt ederim. Bu taahhi.idii imzaladrltm tarihten itibaren, bu taahhtitle
tespit edilen yi.ikiimliiliiklerimin hitamrna kadar;
1- Osrenimimin/ihtisasrmrn gerektirdifi aqamalarda (dil, M.S., M.A, Ph.D.) okullara zamanmda
bagvurmadr[rm ve zaman kaybrna sebep oldulu, olrenim plan tasla[rnr diizenleyerek bana verilen talimatlar
do[rultusunda ve eksiksiz olarak zamanrnda iiniversiteme sunmadrfrm ve her s<imestr bagr tam zamanh
kaydoldu$uma dair bir okul yazrsr ile her d<inem sonunda <ifrenim durumumu belirten, aldrSrm dersleri,
aldr[rm kredi ve notlan belgeleyen resmi bir belgeyi kurumuma ulagttrmadt$tm,
2- O[renimimi kesintisiz ve baganyla stirdtirmek igin yo[un gaba harcamadrprm ve soz konusu proje
yetkililerince yaprlan o$renim plantma gore tamamlamadt$tm,
3- Hangi sebeple olursa olsun Tiirkiye Cumhuriyetini temsil eden kurumlar ve kurumumla iligkimi

kesti[im, yazl|rarlrir cevapslz brraktrlrm, izinsiz olarak 6$renim yerinden aynldrlrm veya izinli olarak
aynhglanmda ayrrhg ve ddntig tarihlerimi pasaportumun girig ve grkrg damgast bulunan sayfalannm
fotokopileri ile bildirmedifim,
4- Olrenimim srrasrnda yapacalrm her ttirlii aragtrrma inceleme ve bilgi aktartmt niteligi tagtyan
galrgmalar hakkrnda raporlan kurumuma gdndermedipim, tez galtgmamrn sonunda tezimi iki niisha olarak
kurumuma sunmadrfrm,

5-

Universitemce

kabul edilmemiq sebeplerle 6[renim

gdrdiili.im/ihtisas yaptr[rm

okul/iiniversitemden ayrrldr[rm veya o[renimimi brraktr[rm,
6- Mensubu oldu[um iiniversite cjzleme komisyonunun izni olmadan yabancr bir devletten veya
yabancr veya yerli bir miiesseseden burs aldrfrm,
7- Kanun, tiiziik, ydnetmeliklerde ve Olrenim planrnda yazrh sertifika, terfi, mezuniyet ve yeterlilik
imtihanlanna girmedilim veya devamszh[rm, cezah bulundu$um yahut Si.ileyman Demirel
Universitesi'nce kabul edilmemig saShk sebepleri yiiziinden smavlara girmedifiim veya giripte
bagaramadr[tm ve/veya diplomamr almadr$rm,
8- Universitemin izni drqrnda 6[renim yerimi, dlrenim daltmr de[igtirdilim veya gdnderilig
amacrma uygun olmayan bir o$renim yaptr[rm veya gdnderiliqimde belirlenen derece drgrnda bir derece igin

o[renim yaptr[rm,
9- ilgili kanun, ttiziik ve y6netmeliklerde iiniversitemce bana verilen talimat ve d[renim planrnda
belirtilen hususlarla Tilrkiye Cumhuriyetinin yurtdrgr temsilciliklerini ve kurumunun verdi[i talimatlara
uymadr[rm veya kanuni disiplin veya inzibat;r cezalan gerektiren hareketlerimden dolayr iiniversitemce
yurda geri ga[rrldrfrm,
10- Universitemce <ifrenim/ihtisas planrmm, dahmm, yerimin veya dfrenim/ihtisas gordi.iftim
iilkenin de[igtirilmesini kabul etmedi[im,
I l- Universitemin izni olmadan o[renim sonu stajr yapmakta oldu[um, veya tiniversitemin iznini
alarak o[renim sonu stajmr yapmama ra$men bu staj kargrh$rnda her ne ad altrnda olursa olsun bir gelir

saElamama ragmen bu durumu gegerli belgelerle kurumuma bildirmedilim dolayrsryla kurumumu zarara
u[rattr[rm veya sa[ladr[rm gelir kadar adrma yaprlacak tahakkuktan di.igi.iri.ilmesini kabul etmedipim,
12- Kanun tiizi.ik ve ycinetmeliklerle tayin edilmiq stire iginde yurda donerek mecburi hizmetimi ifa
etmek igin tiniversiteme baqvurmadrlrm veya atanmam igin gerekli belgeleri tamamlamadrgrm yada namlna

ve hesabma rifrenim yaptr[rm iiniversitece belirtilen yiiksekd[renim kurumlarrnda ve belirtilen tarihte
gcirevime baglamadrlrm,
13- Yurda dtiniigi.imde bana verilen gdrevi ve i.icreti kabul etmedi[im veya hangi sebeple olursa
olsun verilen gdrevi kabul srrasrndaihtirazt kayrtta bulunmadtlrm,
14- Bana verilen gdrev stiresince mecburi hizmet stiremi doldurmadan tiniversitemce kabul edilen
bir mazeret veya tiniversitemce verilen izin olmadan igi brraktt[m.
15- Mecburi hizmet siirem sona ermeden meslekten ,2547 /657 veya grkanlmrg/grkarrlacak kanunlara
gore ytiriitttiftm gdrevden veya hizmetinde bulundu[um iiniversiteden ihrag edildifim veya ilgili kanun,
tiiziik ve yonetmelik hiikiimlerine uymamak gibi sebeplerle ig bu yiiklenme senedi htiki.imlerinden herhangi

birini ihlal ettifim,
16- Askere almmam halinde askerlikte gegirdi$im stirenin mecburi hizmet mtiddetinden
sayrlmayacafrnr, ancak bu sebeple dfrenimimi terk etmek durumunda kalrsam, yag haddi sebebi dtgmda,
ihmalimden kaynaklanan bir sebebi, kendi iste$imle dfirenimimi terk olarak kabul edece$imi,
d[renim/ihtisas sonunda askere almmam halinde askere almmadan 6nce tiniversiteme yazrh olarak bilgi
vermedi[im ve terhisimden sonra en geg 30 gi.in iginde kurumuma yazr ile baqvurarak gdrev istemedilim
takdirde, ve terhisimden sonra en geg 30 gi.in iginde iiniversiteme ya ile bagvurarak gorev istemedi[im
takdirde,
Yukarrda yazilan bu hallerin var olduluna,

Yurtdrqr Ttirk Temsilcilikleri, Yurtigi Ttirk Makamlarr, Yiiksek<i$retim Kurumu veya Siileyman
Demirel Universitesi tarafindan karar verilmesi durumunda;
A- Kurumum tarafindan benim igin yaprlmrg olan biitiin masraflann (Tiirk Lirast veya Ddviz olarak)
her biri igin odeme tarihinden tahakkuk ettirilecek (Tiirk Lirasr igin kanuni faiz,D6viz igin resmi bankalarca
uygulanan en yiiksek vadeli mevduat faizi olarak) faiz vesaire vergi ve kanuni ddemelerle birlikte (doviz
olarak tahakkuk eden miktarr ya doviz olarak veya kurum ve hazine emrine cidemenin yaprldr[r tarihteki
Ti.irkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasrnca tespit edilen o giinkii efektif sattg kurundan TL. olarak) ve iki kat
olarak Universitenin/veya hazine emrine nakden ve defaten odeyecelimi, ancak mecburi hizmetim
dolmadan kurumumun muvafakati ile gorevimden ayrrldrlrm takdirde iq bu ytiklenme senedi gerelince
yukanda belirtilen gekilde adrma tahakkuk ettirilecek borg tutanndan, ifa etti[im mecburi hizmet si,iresine
tekabi.il eden miktar di.igiildiikten sonra kalanrnr nakden ve defaten ddeyece[imi gimdiden kabul ve taahhiit
ederim.

B- igbu olrenim ve mecburi hizmet taahhiidtimle ilgili olarak grkmrg veya grkanlacak olan tekmil
kanun, tiizi.ik ve y<inetmelik hiiki.imlerine uymayr ve ytikleyecekleri miikellefiyetlere nza gOstermeye kabul
ve taahhiit ederim,
C- Bu yiiklenme senedinden dolacak borg ve harglar igin kurumum kayrt ve defterleri gegerli olup
"Hukuk usulti mahkemeleri kanununun 287.maddesi gere[ince esas ve dahil olarak kabul edilip ve baqkaca
stibut de lille r i ar anmay acaktr.
D- Bu yiiklenme senedinde yazrh bi.iti.in hususlar hakkrnda do[abilecek uyuqmazhklann halinde
Isparta Mahkemeleri ve icra Dairelerinin yetkili bulunduklarrnr gimdiden kabul ve taahhtit ederim,

E- Bu

ytiklenme senediyle

ilgili

ihtilaflardan bana yaprlacak tebligat

igin agrk

.drr. Adresimdeki de[igiklikleri

adresim

taahhi.itlii

mektupla derhal bildirmeyi aksi halde yukarrdaki adrese yaprlan bi.itiin tebligafi qahstma yaprlmrq olarak
sayrlaca[rnr yukandaki hususlarla birlikte kabul ve beyan ederim." Diye sozi.i bitirdi.
Taahhi.it Eden

(Borglu)

Imza
....../.....120...

,,",'::^:{
KEFALET SEHEOi

Suleyman Demirel 0niversitesi nam

!6nderilen...
rilmig olai...
leketlere

ve

hesabrna o$renim/ihtisas yapmak .,ilqtg yabanct mem'
.....,........tara-frndan S0leyman Demirel Universitesi'ne ve'

......noterliQince tanzim

ve tastik edilmig.-.......,.,................tanh ve

.....,.:.................sayr1r taahh0t senedini okuyaratimtjnderecatrnr aynen kabul ettigimizi, ta.aih0t senedine
tevfikan adr oecenin oorenimlihtisas ver, kdrum, dal, derece, plan, staj vesair hususlarda ogrenimine bag'
lamadan veyYa bgrenini srlresince kdrumunca g6r0len l0zum'uzerine yaprlacak her t0riti deQ$iklige_ $im'
diden muvaiakat-ettilimizi ayrrca muvafakatrrirzrn ahnmasrna l0zurn olmadrfrnt ve meskOr tahhut senedinin herhangi bir girtrnrn ihtatinden mesul olduQumuzu beyan ederizTahh0drln ihl6li halinde S0leyman Demirel Universitesi'nin, adt geqen igin .yapttgr b0tun mas........liraltk ktsmtnl ve ayrlca
bu kefaletname tarihinden baslamak tizere belirtilen miktar iqin tahakkuk ettirilecek bu s0reyi kapsayan
kan$ni faiz ve vergilerini de kabul ederek asrl borglu ile birlikte m0glerek.b.orglu ve mOteselsil kefll qtfattyla
zimin oQugumuzin ve ayrrca herbirimizin borcuh tamamrndan ni0teselsilen mesul olmayr ve S0leyman
Demirei 0niversitesi taratrhdan yazrh olarak talep edildiQi takdirde bu meblagrn protesto.kesidesini, htikum
istihsaiine ve asil borglunun rriasrnr almaya hicet kaTmaksrztn derhal ve def'aten odeyecegirnitit-9d9:
medioimiz takdirde taldp tarihinden odeme iarihine kadar da borcumuzun tamarnlnrn bu siire kadar kanunt
faize-tAbi tutulmasrnr,'bize yaprlacak tebligata esas olarak bu kefaletnamede.yazrlt adresimizde vukubuta;;k OlOisit<troi Suievmin'Demirel UniVersitesi'ne vaktinde taahh0tl0 olarak bildirmedigimiz takdirde
olarak kabul.enilim!z1vg Ou.y0klenme
iSiO'Olii aJftiimiTe Vapilan britrjn tebligatr gahsrmrza yaprlmrg-Mahkemelerinin
ve lcra Dairelerinin ses6n6Oiyte kefaletnamedtin dogacak ihtila-flarrn hallinde [sparta
lahiyetli olacaQrnr kabul ettigimizi beyan ve taahhUt ederiz,
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NOT:
kabul edilecek kigiler
maag ya da Ucret alan memur
kurulu5lartndan
1 - Kamu

A- Ketaletleri

v-e

i99i'

ya da esnai' sanatkar'
2- Ticaret ya da Sanayi Ociasr'na l(ayltll t0ccar
ve giftqiler kefil olamaz)
3' Bag-Kur'a Uye olaniar (Bag-Ku/a kayrtlr ev kadrnt

4-ytrksektahsitrcapettirenmesleksahiplerindensedoestgahganlar(doktor,avukal'eczacl,muhendis'mimarvb')ilgili

meslek kuruluglarlna Uye olmalarl garltlr'
5- Bankalarda gahlan nemur ve iggiler'

B' Kelaletleri kai,ul edilmeyen

l''igiler

meslek sahipieri'
1- Emekli. gifigr ve tsaQ-Kur'a kayltlr olrnayan
yapmayan kigiler'
?- Yeciei( subay' ogrenci, er ve erbaglar ile askerlik

3.Yasakural;ar|naS6iekefiloiarnayaca:,.cjigergahlslal|a,haczedi|emiyecekmal|arkonusundakihijkum|ereg|renKe.
f

aielnameler,

4-Herttirlugirkei.Kooperalifkuruluglarr'oernekler'yarotmsandrklarrgib;t!zelklEiler'
C.Yundrgrg|cier|ei|n|ngegillisebep|erlekesi|ines|durumJncjaborgyaprrn|anseneitu|arlkadaro|mayrpocjenenmiktarkaciardr.

