KAMU PERSONELINE MAHSUS YUKLEME SENEDI — TAAHHUTNAME VE
MUTEBER IMZALI MUTESELSIL KEFALET SENEDI
(Yurt tei Goreylendirmelerde)

2547 SayiliYuksekogretim Kanunu'nun 39. maddesi ile 657 Sayili Yasamn ilgili
maddeleri, yurticinde "Mecburi Hizmet Karsiligi Ogrenci Okutma ye ihtisas Yaptirma
Yonetmeligi" ye "Yurt icinde ye Yurt Disinda Gorevlendirilmelerde Uyulacak Esaslara
Yonetmelik" ile "Ogretim Uyesi Yeti§tirme Programina Ili§kin Esas ye Usuller" in
Yabanci Dil Egitimi
7.maddesinin 1.fikrasi hilkamlerine uygun olarak yurt icinde en
cok 6 (Alti) ay sUreli yabanci dil egitimini yapmak Uzere
Universitesinde gorevlendirilmis bulunmaktayim, gorevlendirildigim yerdeki ogrenim suresi
kadar (tatil &Ail) Harran Universitesi Rektorhigtintin gosterecegi yer ye gorevde hizmet
yapmayi, hesabina yabanci dil egitimi yaptigim Harran Universitesinde oncelikle gorev
almayi,.
I§ bu taahhinname htildimlerine uymadigim takdirde asagida belirtilen mueyyidelerin
hakkimda aynen uygulanacagini simdiden kabul ye taahhut ederim.
OGRENIMIM SIRASINDA
1-Kanun, Tuziik, Yonetmeliklerde ye ogrenim planinda yazili hususlara riayet
etmedigim,
2-Hesabina ogrenim yaptigim Harran Universitesi Rektorlugunun iznini almadan
yabanci veya yerli bir milesseseden burs aldigim (karsiliksiz burslar hark)
3-Barka Bakanliklar, kurum veya Universite hesabina gectigim veya hesabma egitim
yaptigim Harran Universitesinin izni dismda ogrenim yerimi ye dalmi degistirdigim,
4-Ogrenimim sirasinda yurtdisinda gorevlendirilmem halinde yurtdisinda gegen
surenin iki kati kadar mecburi hizmet yapacagimi ye 657 Sayili Kanunun Ek 34. maddesi ye
yurtdisi egitim masraflarinin tahsili hakkinda mevzuat uyarinca ek Taahhiltname ye Kefalet
Senedi duzenlenmesini kabul edecegimi,
5- Yasa ye Yonetmeliklerle kabul edilen ozurlu hailer (resmi saghk kurulu ile
belirlenen sihhi nedenler) disinda kendi istegimle ogrenimimi biraktigim, yabanci dil
egitimime devamsizligim, belli sure icinde cezalandirilmam nedeniyle tamamlayamadigim
takdirde;
Harran Universitesi Rektorlugunun, yabanci dil egitimi icin gorevlendirildigim sure
icinde bana yaprms oldugu masraf ve tilm Odemeleri tediye ye sad tarihinden itibaren
tahakkuk ettirilecek, tahsil tarihindeki en yiiksek mevduat faizi ile birlikte, Harran
Universitesi Rektorhigane htikihn istihsaline, hacet kalmasizm nakden ve defaten ya da bana
verilen sure icinde exit taksitlerle odeyecegimi;
OGRENIMIMI BiTIRDiKTEN SONRA
6-Yabanci dil egitimi tamamlama tarihinden itibaren en gec 5 (bes) gun icinde Harran
Universitesine basvurarak gorev talep etmedigim,
7- Harran Universitesi RektorltigUntin verdigi gorevi kabul etmedigim veya itirazi
kayitla kabulden imtina ettigim,
8-Tayin edildigim gorevlerde mazeretsiz ye izinsiz isimi biraktigim,
9-Mecburi hizmet siirem sona ermeden kendi kusurumla meslekten ye Universiteden
Thin olmam halinde yapilan odemelerin tumunu eksik kalan mecburi hizmet suremle orantili

olarak %50 fazlasi ye yasal faizi ile birlikte, nakden ye defaten verilen sure icinde edit
taksitlerle odeyecegimi,
10-is bu tahsil ye mecburi hizmet taahhildUm ile ilgili olarak cikmi§ veya cikacak olan
dim kanun, tUziik ye yonetmelik hatimlerine uymadigim ye yukleyecekleri mukellefiyetlere
riza gostermedigim,
11-Yasaca ye Yonetmelikce kabul edilen mazeretim nedeniyle mecburi hizmetime ara
verdigimde mazeretimin bitiminde derhal goreve ba$1amadigim,
12-Askere cagrilmam halinde askerlikte gecen stirenin mecburi hizmet maldetinden
sayilmayacagim kabul ettigimden, terhisimden sonra en gec 30 gUn icinde Harran Universitesi
Rektorlugune ba$vurarak gorev istemedigim takdirde; Harran Universitesi RektorlUgUntin
ogrenimim sirasmda bana yapmi$ oldugu turn masraf ye odemeleri %50 fazlasi ile birlikte
odeyecegimi, ayrica asil alacaga odeme tarihinden tahsil tarihine, ashl alacagmm % 50
fazlasma da gorevin sona erdigi tarihten tahsil tarihine kadar uygulanacak en yUksek mevduat
faiziyle birlikte hilkum istihsaline hacet kalmaksizm nakden ye defaten ya da bana verilen
sure icinde e*it taksitlerle odeyecegimi,
13-Bu taahhtitnameden dogacak ihtilaflarda Harran Universitesi RektorlUgUntin kayit
ye belgelerim muteber ye makbul olup, "Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanununun
287.maddesi geregince esas delil olarak kabul edilip" ye ba$ka sUbut delillerine gerek
olmadigmi,
14- Bu taahhifinamede yazih buttin hususlarda dogabilecek ihtilaflarda Sanhurfa
Mahkeme ye Icra Dairelerinin yetkili olacagull, adresimdeki degi§ikleri derhal bildirmeyi,
bildirmedigim takdirde wgidaki adrese cikacak tebligatlann $ahsnna
sayilacagnn,
15- Bu yUklenme senedi ile ilgili ihtilaflarda bana yapilacak tebligat icin acik adresim
olup,
benim ye kefillerimin adresindeki degi§iklikleri iadeli taahhutlu mektupla Harran Universitesi
RektorlUgtine derhal bildirmeyi, bildirmedigim takdirde, yukaridaki adrese cikanlacak, bila
teblig fade edilse dahi, buttin tebligati $ahsima ve mliteselsil kefillerime yapilmi§ oldugunu
kabul ye beyan ederim.
16- Onalti (16) maddeden ibaret olan bu ytiklenme senedi
nlisha olarak Harran Universitesi RektorlUgUne takdim edilmi$fir. .../..../2013

TAAHHUT EDENIN (Borclu)
T.C. Kimlik No
Ad' Soyadi
Unvani
Kurum Sicil No
Ev Adresi
Tebligat Adresi
Imzasi

•

tarihinde iki

KEFALET SENEDI
Harran Oniversitesi RektOrlagii nam ye hesabina ogrenim yapmak azere
gorevlendirilen ara§tirma gorevlisi
Harran Universitesi Rektorlagiine vermi§ oldugu
noter/birim amiri
huzurunda dtizenlenmi§ bulunan
tarih ye
sayili taahhiitnameyi okuyarak
hulcumlerini
aynen kabul ettigimizi ye mezkur taahhatnamenin herhangi bir §artinin ihlalinden
mesul oldugumuzu beyan ederiz.
Taahhadi.in ihlali halinde Harran Oniversitesi Rektorltiganan yapmi§ ye odemi§
oldugu btittin masraflari ye bu masraflann sarfi tarihinden tediye tarihine kadarki en yilksek
mevduat faizi, mecburi hizmetin ifasi taahhildtin ihlali halinde bunun yekunundan ifa edilen
mecburi hizmet dii§illdukten sonra ifa edilmeyen mecburi hizmet stiresine orantih olarak
isabet eden ve Rektorlukce yapilan masraflann toplami olan
TL'yi ve
%50 fazlasini en ytiksek mevduat faiziyle birlikte, asil borclu ile mateselsil kefil sifatiyla,
talep edildigi takdirde, protesto ke§idesini, hiiktim istihsaline ve asil borclunun nzasini almaya
hacet kalmaksizin nakden ye defaten odeyecegimizi, odemedigimiz takdirde talep tarihinden
odeme tarihine kadar da borcun en yiiksek mevduat faizine tabi tutulmasini, bize yazilacak
tebligata esas olan bu kefaletnamede yazih adresimizde vukuu bulacak degi§ikligi Harran
Oniversitesi Rektorltigiine vaktinde ye taahhutlu olarak bildirmedigimiz takdirde a§agidaki
adresimize cikarilacak (bila teblig fade edilse bile) btitiin tebligatlari §ahsimiza yapilmi§
olarak kabul ettigimizi ye bu taahhatname ye kefaletnameden dogacak ihtilaflarda, Sanhurfa
Mahkeme ye Icra Dairelerinin yetkili olacagini kabul ettigimizi beyan ye taahhiit ederiz.
.../..../2013

MUSTEREK BORcLU VE MUTESELSIL KEFILLER (2 KIS')

MUTESELSIL KEFIL 1

MUTESELSIL KEFIL 2

TC KIMLIK NO
SOYADI
BABA ADI
DOtUM YERI VE YILI
NUFUSA KAYITLI OLD. YER
ILcESI
MAHALLE / KOY
HANE NO CILT NO SAYFA NO

HANE NO CILT NO SAYFA NO

MESLEdi

I ADRESI
SICIL NO *
(*) Memuriyet, Sigorta, Ticaret, Bag-Kur, Baro, Oda vb. He bap bulundugu ehir adi mutlaka
azdacakttr. Aksi halde senet ecersiz sa ilacaktir.
EV ADRESI
TEBLIGAT ADRESI

Yukandaki imzalar, taahhut eden
mateselsil kefiller
huzurumda

ye

ile ma§terek borclu ye
tarafindan

Birim Amirinin (Dekan/Mtidijr)
Ad' Soyadi
Unvam
Malik ye Imzast

KAMU PERSONELINE MAHSUS YUKLENME SENEDI VE MUTEBER IMZALI
MUTESELSIL KEFALET SENEDI ILE ILGILI ONEMLI AcIKLAMALAR
➢ Iki ntisha dazenlenecektir.
➢

Maliye Bakanlignun 549 Sayih Tebligi geregince noterden onaylatilmasi zomnludur.
Ancak, mti.terek borclu ye mtiteselsil kefilin memur olmasi durumunda, senedin her
sayfastrun taahhinte bulunan personel ile kefillerince birim amirlerinin huzurunda
imzalanmasi ye imzalann ye imzalann birim amirlerince onaylanmast kaydiyla ayrica noterde
onaylatilmasi zorunlulugu bulunmamaktadir.
Bu durumda memur kefiller ile birlikte,
kefillerin nfifus cfizdanlan ye en son aya ait bordrolannin onayli bir ornegi de
getirilerek taahhfitnameye eklenecektir.
Mi4terek borclu ye milteselsil kefilin memur
olmamasi durumunda ise her halfikarda senetteki imzalarin noterce onaylanmasi
mecburidir.
➢

Taahhtitname ye Kefalet Senedinin birim amirinin huzurunda dtizenlenmesi halinde
26.12.2003 tarih ye 25328 Sayih Resmi Gazete'de yaytmlanan Damga Vergisine Tabi
Kagitlara Il4kin 1 Sap11 Tablo uyannca belirtilen miktar tizerinden binde 8,25 oran nda
damga vergisi yatirilmasi gerekmektedir.
Dikkat Edilecek Hususlar
•
Birim amiri onayi bagh bulunduklan birim amiri tarafindan yapilacaktir.
•
Memur caltpm ve emeklisi birim amiri huzurunda kefil olarak kabul edilecektir.
•
Memur emeklisi anne ye baba birim amiri huzurunda kefil olarak kabul edilecektir.
• Sigorta

caltanlari ye emeklileri, dul ye yetim emeklileri noter onayli kefalet senedi
diizenleyecektir.

•
•
•

Aratirma gorevlileri, aday memurlar ye mecburi hizmetle yukumlu olan
yedek subaylar kefalet senedinde memur kefil olarak kabul edilmeyecektir.
Mevzuat geregi qler kefil olarak kabul edilmemektedir.

ile

Yuklenme Senedi ye Muteber Muteselsil Kefalet Senedinin her sayfasmin alts taahhi.it
veren personel ile memur kefiller tarafmdan idarenin huzurunda ham- bulunmak
suretiyle imzalanacaktir

