KAMU PERSONELİNE MAHSUS YÜKLENME SENEDİ VE MUTEBER               İMZALI MÜTESELSİL KEFALET SENEDİ
(YURT İÇİ)
( 2547 SAYILI KANUNUN 35 NCİ MADDESİ)
 (1)......................doğumlu......(2)................. .oğlu/kızı.......(3).....................den/dan
doğma.......(4)................................söze  başlayarak, 2547 sayılı  Kanun’ un 35 nci  maddesine  göre Harran Üniversitesi adına ve hesabına .......(5)...............................Dalında…(6)……… Üniversitesi /Yüksek Teknoloji Enstitüsünde …………(7)…………............................öğrenimi
yapmak üzere  kabul edildiğimi, Yüksek Lisans veya Doktora eğitimimi tamamlayıp döndükten sonra  1 (bir) ay içerisinde  Harran Üniversitesinin göstereceği………..(8)................................'de görevime  başlayacağımı,   Yüksek Lisans/Doktora öğrenimim süresi kadar hizmet ifasını  kabul ettiğimi; mecburi hizmetimi yerine getirmediğim, öğrenimimi tamamlayamadığım  ve sağlık sebebi ( tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınan Heyet Raporu ile belgelenen bir hastalık nedeniyle devam edemeyip başarısız olmam dışında)  hariç diğer sebeplerle başarısız  olmam halinde kadro ile ilişiğimin kesileceği hususunu kabul ettiğimi, hiçbir adli ya da idari yargı  kararına  gerek kalmadan eğitim süresi içinde öğrenimimi bırakmam ya da başarısız olmam halinde, 
Mecburi hizmet yapacağım  Harran  Üniversitesi’ne dönmediğim takdirde, ………(6)……… Üniversitesi /Yüksek Teknoloji Enstitüsünde kadroya atandığım veya eğitime başladığım tarihten, fiilen ilişiğimin kesildiği tarihe kadar geçen sürede kamu personeli olarak tarafıma yapılan tüm ödemeleri yüzde elli fazlası ile nakden ve defaten veya verilen süre içinde eşit taksitlerle, yasal faizi ile birlikte ödeyeceğimi, kabul ve taahhüt ettiğimi, çıkacak   uyuşmazlıklardan dolayı Şanlıurfa Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkisini ve işbu sözleşme ile şimdiden kabul ve taahhüt ettiğimi belirtirim.
A- ÖĞRENİM SÜRESİ VE SONRASINDA:
1-Öğrenime başlamadığım, lisansüstü eğitim yapacağım anabilim dalını ve
okuyacağım üniversiteyi mensubu olduğum Üniversitenin izni olmadan
değiştirdiğim,
2-Öğrenimimi tam zamanlı öğrenci olarak kesintisiz ve başarıyla sürdürmek için
yoğun çaba harcamadığım ve söz konusu proje yetkililerince yapılan öğrenim
planımı, bu plana göre tamamlamadığım,
3- Öğrenim planında belirtilen safhaları zamamnda tamamlamayarak aksattığım,
4- Öğrenim planında yer alan hususları ve görevlerimi aksattığım,
5- Kendi isteğimle öğrenimimi bıraktığım,
6-Öğrenim planında belirtilen ögretimi Yüksekoğretim Kurulu'nca namına ve
hesabına öğrenim yaptığım Üniversite/Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından
kabul edilmeyen sıhhi sebeplerle veya başka sebeplerle yarım bıraktığım,
7- Göreceğim öğrenimde başarılı olmadığım,
8-Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde ve öğrenim planında yazılı hususlara,
amirlere uymamam, disiplin veya cezai mueyyideleri olan suçları işlemem gibi
sebeplerle öğrenimimi yarım bıraktığım,
9-Mecburi hizmetimi ifa etmek için başvurmadığım veya atanmam için gerekli
belgeleri tamamlamadığım ya da namına ve hesabına öğrenim yaptığım
Üniversitece/Yüksek Teknoloji Enstitüsünce belirtilen Yükseköğretim
Kurumunda ve belirtilen tarihte görevime başlamadığım,
10-Verilen görevi ve ücreti kabul etmediğim veya ihtirazi kayıtta kabulden
kaçındığım,          
11-Mecburi hizmet yükümlülüğüm bitmeden görevden ayrıldığım, izinsiz işyerimi
değiştirdiğim veya memuriyetten çıkarıldığım  takdirde; Üniversite/Yüksek Teknoloji Enstitüsü  tarafından kamu personeli olarak tarafıma yapılan tüm ödemeleri yüzde elli fazlası ile nakden ve defaten veya verilen süre içinde eşit taksitlerle, yasal faizi ile birlikte ödeyeceğimi, ancak mecburi hizmetim dolmadan Üniversitenin muvafakatı ile görevimden ayrıldığım takdirde işbu yüklenme senedi gereğince yukarıda belirtilen şekilde adıma tahakkuk ettirilecek borç tutarından, ifa
ettiğim mecburi hizmet süresince tekabül eden miktar düşüldükten sonra
kalanını nakten ve defaten ödeyeceğimi, ödenmeyen kısım için kanuni faiz
uygulanmasını şimdiden kabul ve taahhüt ederim.
B- DİĞER HUSUSLAR:
1- Sağlık sebebi ( tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınan Heyet Raporu ile belgelenen bir hastalık nedeniyle devam edemeyip başarısız olmam dışında) hariç diğer sebeplerle başarısız olmam halinde kadro ile ilişiğimin
kesileceği hususunu kabul ve taahhüt ederim.
2- İşbu öğrenim ve mecburi hizmet taahhüdümle ilgili olarak çıkmış veya
çıkacak olan tekmil, yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uymayı
ve yükleyecekleri mükellefiyetlere rıza göstermeyi kabul ve taahhüt ederim.
3- Askere alınmam halinde, askerlikte geçirdiğim sürenin mecburi hizmet
süresinden sayılmayacağını, terhisimden sonra en gee 30 gün içinde
kurumuma yazılı olarak başvurmak suretiyle görev isteyeceğimi kabul ve taahhüt ederim.
4- Bu yüklenme senedinden doğacak borç ve hesaplar için Yükseköğretim
kurumlarının kayıt ve belgeleri geçerli olup, "Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanunun 287 nci maddesi gereğince" esas ve delil olarak kabul edilecek ve başkaca sübut delilleri aranmayacaktır.
5- Bu yüklenme senedinde yazılı bütün hususlar hakkında doğabilecek uyuşmazlıkların  halinde ............................. Mahkeme ve İcra dairelerinin yetkili bulunduklarını simdiden kabul ve beyan ederim.
6- Bu yüklenme senedi ile ilgili ihtilaflarda bana yapılacak tebligat için açık
Adresim.
      ……………………(9)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Benim ve kefillerimin adresimizdeki değişiklikleri taahhütlü mektupla derhal
Yükseköğretim Kurumuna bildirmeyi, bildirmediğim takdirde, yukarıdaki
adrese yapılan bütün tebligatın şahsıma yapılmış sayılacağını yukarıdaki
hususlarla birlikte kabul ve beyan ettim, diyerek sözü bitirdi.
Taahhüt Eden
(Borçlu)
İmza
      …………../………../……………. (10)










Aşağıda açık kimliği yazılı bizler işbu taahhütname senedini okuyarak,
münderecatını aynen kabul ettiğimizi, söz konusu yüklenme senedinin herhangi
bir sartının  ihlalinden sorumlu olduğumuzu kabul ve beyan ederiz.
Taahhüdün ihlali halinde Üniversitenin/Yüksek Teknoloji Enstitüsünün adı geçen için yaptığı bütün  masraflardan .............(11.).............. Yeni Türk Lirasının  aynen, ayrıca bunların her birisi için kendisine sarf tarihinden itibaren hesap ve
tahakkuk ettirilecek yasal faizi de kabul ederek asıl borclu ile birlikte müşterek
borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla her birimiz ayrı ayrı olarak borcun tamamından müteselsilen sorumlu olduğumuzu ve kurum tarafından yazılı olarak talep edildiği takdirde bu meblağı protesto keşidesine ve hüküm ihtihsaline ve asıl borçlunun rızasını almaya hacet kalmaksızın derhal ve defaten ödeyeceğimizi, ödemediğimiz takdirde talep
tarihinden ödeme tarihine kadar borcumuzun ayrıca yasal faize tabi tutulmasını,
bize yapılacak tebligata esas olan ve kefaletnamede yazılı adresimizde olacak
değişikliği Harran Üniversitesine vaktinde taahhütlü olarak
bildirmediğimiz takdirde aşağıdaki adresimize yapılacak bütün tebligatı şahsımıza
yapılmış olarak kabul ettiğimizi, işbu taahhütname senedi ile kefaletnameden
doğacak ihtilaflar  halinde ......................... Şanlıurfa Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını  kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz.

	Müteselsil Kefil                    Taahhüt Eden                        Müteselsil Kefil
     İmza                                   (Borçlu )                                       İmza
     (12)                                         İmza
                                       ……../……../……..
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KAMU PERSONELİNE MAHSUS YÜKLENME SENEDİ VE MUTEBER               İMZALI MÜTESELSİL KEFALET SENEDİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
1- (1) numaralı bölüme; personelin, doğum tarihi ,
2- (2) numaralı bölüme; personelin, baba adı,
3- (3) numaralı bölüme; personelin, ana adı,
4- (4) numaralı bölüme; giden personelin, adı soyadı,
5- (5) numaralı bölüme; personelin, eğitim göreceği alan,
6-(6) numaralı bölümlere; personelin, eğitim göreceği Üniversite /Yüksek Teknoloji Enstitüsü,
7-(7) numaralı bölüme; personelin eğitim göreceği lisansüstü eğitim türü (Yükseklisans veya Doktora),
8-(8) numaralı bölüme; personelin, eğitim bitiminden sonraki göreve başlayacağı birim,
 9-(9) numaralı bölüme; personelin, eğitim tebligat adresi,
    10-(10) numaralı bölüme; personelin,Taahüt ve Kefalet Senedini imzaladığı günün                            
          (gün-ay-yıl)   tarihi,
    11-(11) numaralı bölüme; personelin, eğitim süresince alacağı tahmini maaşı (En 
         son maaş bordrosu dikkate alınarak hesaplanacaktır.) 
         Örnek; Eğitim Süresi                aylık maaş (En Son Maaş Bordrosundaki net maaşı)
                     4 yıl ( 48 ay)  48    x     ……… TL = …….. TL + ………TL’nin 
     % 50  si  ayrıca  eklenerek   toplam tutar tespit edilecektir.
  12-(12) numaralı bölüme; taahütte bulunan borçlu ve müteselsil kefillerin adı 
       soyadı ve müteselsil kefillere ait bilgiler,
          yazılıcaktır.
13- Taahhüt ve Kefalet senetlerinin açıklamalar doğrultusunda noterden   
      düzenletilerek Rektörlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

NOT: Taahhüt ve Kefalet Senedinde numaralandırılmış boşluklar kesinlikle boş    bırakılmayacaktır.



