KAMU PERSONELİNE MAHSUS YÜKLENME SENEDİ VE MUTEBER İMZALI
MÜTESELSİL KEFALET SENEDİ
1- “2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 35. Maddesi” ve ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca
Necmettin Erbakan Üniversitesi adına…………………………………………….………………
Üniversitesi ………………………………… Bilimler Enstitüsünde Yüksek lisans / Doktora
öğrenimi için geçici olarak görevlendirilmem nedeniyle aşağıdaki şartları kabul ettiğimi beyan
ederim.
2- Lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmenliği çerçevesinde öğrenimimi tamamlayıp ……
...……………...………..Üniversitesi ve Yükseköğretim Kurulu tarafından uygun görülen sürede
Necmettin
Erbakan
Üniversitesi’ne
döneceğimi
ve……………………………………
Üniversitesinde eğitimde bulunduğum süre (tatiller dahil) kadar mecburi hizmet yapacağımı,
3- Necmettin Erbakan Üniversitesine dönüp, mecburi hizmetimi ifa etmek üzere göreve
başladıktan sonra, mecburi hizmetim bitmeden istifa ederek ayrılmam, çekilmiş sayılmam veya bir
ceza nedeniyle memurluktan çıkarılmış olmam halinde bana yapılan ödemelerin tümünü eksik kalan
mecburi hizmet süremle orantılı olarak %50 (yüzde elli) fazlası ve yasal faizi ile birlikte, nakden ve
defaten ya da bana verilen süre içinde eşit taksitlerle ödeyeceğimi,
4- Resmi Sağlık Kurulu Raporu ile belgelenen hastalıklar nedeniyle eğitimime devam edemeyerek
başarısız olmam dışında öğrenimimi bırakmam halinde bana yapılan ödemelerin tümünü %50
(yüzde elli) fazlası ve yasal faizi ile birlikte nakden ve defaten ya da bana verilen süre içinde eşit
taksitlerle ödeyeceğimi,
5- Mecburi hizmet yapacağım Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne dönmediğim takdirde
………………………. Üniversitesi’nde kadroya atandığım veya eğitime başladığım tarihten, fiilen
ilişiğimin kesildiği tarihe kadar geçen sürede kamu personeli olarak tarafıma yapılan yurtiçi
maaşları da dahil olmak üzere tük ödemeleri %50 (yüzde elli) fazlası ile nakden ve defaten veya
verilen süre içinde eşit taksitlerle, yasal faizi ile ödeyeceğimi,
6- …………………………………………… Üniversitesinde göreve devam ederken askere
alınmam halinde askerlikte geçirdiğim sürenin mecburi hizmet müddetine sayılmayacağını,
7- Öğrenimim sırasında yurtdışında görevlendirilmem halinde, yurtdışında geçen sürenin iki katı
kadar mecburi hizmet yapacağımı ve “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek-34 maddesi” ve
Yurtdışı Eğitim Masraflarının Tahsili hakkında mevzuat uyarınca Ek Taahhütname ve Kefalet
Senedi düzenlenmesini kabul edeceğimi,
8- Kamu Personeli ve öğrenci olarak; ilgili Personel Kanunları, “2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu” ve ilgili Yönetmeliklerinin hükümlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklerine uyacağımı
taahüd ederim.
9- Bu yüklenme senedinde yazılı bütün hususlar hakkında doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde
Konya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.
TAAHHÜT EDENİN
T.C. Kimlik Numarası
Adı- Soyadı
Unvanı
Birimi
Kurum Sicil No
Ev Adresi
İmzası

:
:
:
:
:
:
:

Yukarıda adı geçen ve imza sahibi olan………………………………………………’ın iş bu
taahhütname hükümlerinden birisini ihlal ettiği taktirde ilgili makamlarca istenen meblağdan
…………………TL. (……………………………………… TL) ya kadar olan kısmının %50
fazlası ve yasal faizi ile birlikte ödenmesini müşterek ve müteselsil kefil sıfatıyla üstlendiğimizi ve
paraya taahhütnamenin düzenlendiği tarihten itibaren yıllık kanuni faizin yürütülmesini ve bir
ihtilaf doğduğunda Konya Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını kabul eder ve
yukarıdaki taahhütname metnine asıl taahhüt eden borçlu gibi vakıf olduğumuzu, iş bu
taahhütnamenin …………………………. tarihinde Müştereken imza ile Necmettin Erbakan
Üniversitesine teslim edileceğini beyan ederiz.

MÜŞTEREK BORÇLU VE MÜTESELSİL KEFİLLER (2 KİŞİ)

T.C. Kimlik Numarası
Adı- Soyadı
İmzası
Unvanı
Kurum Sicil No
Emekli Sicil No
Ev Adresi

:
:
:
:
:
:
:

T.C. Kimlik Numarası
Adı- Soyadı
İmzası
Unvanı
Kurum Sicil No
Emekli Sicil No
Ev Adresi

:
:
:
:
:
:
:

Yukarıdaki imzalar, taahhüt eden…………………………..…………. ile müşterek borçlu
ve müteselsil kefiller……………………….……………..ve…………………………………………
tarafından huzurumda atılmıştır.

KEFİLLERDE ARANACAK ÖZELLİKLER
KEFALET VE TAAHHÜT SENEDİ NOTER HUZURUNDA DÜZENLENECEKTİR.
Kefaletleri Kabul Edilecek Kişiler:
1- SGK iştirakçisi olarak maaş ya da ücret alan memur veya işçiler,
2- Ticaret ya da sanayi odasına kayıtlı tüccar ya da esnaf, sanatkâr, (Ticaret veya sanayi
odasına kayıtlı olması şarttır.)
3- Yüksek tahsili gerektiren meslek sahiplerinden serbest çalışanlar ( Doktor, Avukat,
Eczacı, Mühendis, Mimar vb. İlgili meslek kuruluşlarına üye olmaları şarttır.)
4- Bankalarda çalışan memur ve işçiler.
Kefaletleri kabul edilmeyen kişiler:
1- Emekli, çiftçi, Bağ-Kur' a kayıtlı olmayan meslek sahipleri, Bağ-Kur’a kayıtlı ev hanımları,
2- Yedek subay, öğrenci, er ve erbaşlar,
3- Yasa hükümlerine göre kefil olamayacak diğer şahıslar,
4- İlgilin eşi,
5- Karı kocanın ikisi aynı anda,
6- Her türlü tüzel kişilikler.
Not : Senet miktarı aşağıdaki kriterlere göre hesaplanacaktır.
Yüksek Lisans için gidenlerde
3 Yıl x Brüt Maaş
Doktora için gidenlerde
4 Yıl x Brüt Maaş
Bütünleşik Doktora için gidenlerde 5 Yıl x Brüt Maaş

