
NOTER ÖNÜNDE  TANZİM EDİLECEK  
 TAAHHÜTNAME VE KEFALETNAME  SENEDİ 

(2547/39’uncu madde kapsamında yurt içi görevlendirmelerde) 
 

2547 sayılı Kanun’un 39’uncu maddesi, 657 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, yurtiçinde Mecburi 
Hizmet Karşılığı Öğrenci Okutma ve İhtisas Yaptırma Yönetmeliği, Yurt içinde ve Yurt Dışında 
Görevlendirilmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin 
Esas ve Usuller hükümlerine uygun olarak yurt içinde bir başka üniversitede veya aynı üniversiteye bağlı olup, 
bir başka yerdeki öğrenim dalında görevlendirildiğim takdirde, öğrenim yapacağımı, görevlendirildiğim yerdeki 
öğrenim süresi kadar (tatil dahil) hesabına yabancı dil eğitimi yaptığım Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Rektörlüğünün göstereceği yer ve görevde hizmet yapmayı,  

 
İş bu taahhütname hükümlerine uymadığım takdirde aşağıda belirtilen müeyyidelerin hakkımda aynen 

uygulanacağını şimdiden kabul ve taahhüt ederim.   

   A-) ÖĞRENİM SÜRESİ VE SONRASINDA 

1- Öğrenime başlamadığım veya kendi isteğimle öğrenimi bıraktığım, eğitim-öğretim 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 planını, bu plana göre tamamlamadığım, 
 

3- Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde ve öğrenim planında yazılı hususlara, emirlere uymamam, disiplin 
veya cezai müeyyideleri olan suçları işlediğim, 
 
 4- Öğrenim planında belirtilen safhaları zamanında tamamlamayarak aksattığım, 
 
 5- Öğrenim planında yer alan hususları ve görevlerimi aksattığım, 
 
 6- Yasa ve yönetmeliklerle kabul edilen özürlü haller (resmi sağlık kurulu ile belirlenen sıhhi nedenler) 
dışında, bahsedilen eğitim- öğrenimimi kendi isteğimle bıraktığım, devamsızlığım, belli süre içinde başarı 
gösterememem veya cezalandırılmam nedeniyle tamamlayamadığım, 
        

7- Hesabına öğrenim yaptığım Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünün iznini almadan 
yabancı veya yerli müesseseden burs aldığım (karşılıksız burslar hariç), 

      8- Öğrenimim sırasında yurtdışında görevlendirilmem halinde yurtdışında geçen sürenin iki katı kadar 
mecburi hizmet yapacağımı ve 657 sayılı Kanun’un Ek 34’üncü maddesi ve yurtdışı eğitim masraflarının tahsili 
hakkında mevzuat uyarınca ek taahhütname ve kefalet senedi düzenlenmesini kabul etmediğim, 

     9-  Öğrenimimi tamamladıktan sonra engeç 15 (onbeş) gün içinde mecburi hizmetimi ifa etmek için 
başvurmadığım veya atanmam  için gerekli belgeleri tamamlamadığım  yada namına ve hesabına öğrenim 
yaptığım Necmettin Erbakan Üniversitesinde belirtilen tarihte görevime başlamadığım, 

  10- Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünün verdiği görevi ve ücreti kabul etmediğim veya 
ihtirazı kayıtta kabulden kaçındığım, 
 
 11- Mecburi hizmet yükümlülüğüm bitmeden görevden ayrıldığım, izinsiz iş yerimi değiştirdiğim 
takdirde,  
 
 Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından benim için ödenen maaş ve diğer tüm gelirlerin her biri 
için ödeme tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek kanuni faiz vs. vergi ve kanuni ödemelerle birlikte % 50 
fazlası ile (Türk Lirası olarak) Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü emrine nakden ve defaten 
ödeyeceğimi,  

Göreve döndükten sonra mecburi hizmet sürem sona ermeden istifa ederek ayrılmam, kendi kusurumla 
meslekten ve Üniversiteden ihraç olmam halinde yapılan ödemelerin tümünü eksik kalan mecburi hizmet 
süremle orantılı olarak %50 fazlası ve yasal faizi ile birlikte, nakden ve defaten verilen süre içinde eşit taksitlerle 
ödeyeceğimi, ödenmeyen kısım için kanuni faiz uygulanmasını şimdiden kabul ve taahhüt ederim. 

 
B- DİĞER HUSUSLAR 
 
1-  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. 



 
2- Askere alınmam halinde, askerlikte geçirdiğim sürenin mecburi hizmet süresinden sayılmayacağını, 

terhisimden sonra en geç 30 gün içinde Yükseköğretim Kuruluna veya kurumuna yazılı olarak başvurmak 
suretiyle görev isteyeceğimi kabul ve  taahhüt ederim.     

 
3- Bu yüklenme senedinden doğacak borç ve hesaplar için Yükseköğretim Kurumlarının kayıt ve 

belgeleri geçerli olup “Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 287’inci maddesi gereğince” esas ve delil olarak 
kabul edilecek ve başka sübut delilleri aranmayacaktır. 

 
  4- Bu yüklenme  senedi ile ilgili ihtilaflarda bana yapılacak tebligat için açık 

adresim........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................... 
 

Bu taahhütnamede yazılı bütün hususlarda doğabilecek ihtilaflarda Konya Mahkemeleri ve İcra 
Dairelerinin yetkili olacağını, benim ve kefillerimin adreslerimizdeki değişikleri derhal bildirmeyi, 
bildirmediğim takdirde bu taahhütnamede belirtilen adrese çıkacak tebligatların şahsıma yapılmış sayılacağını 
kabul, beyan ve taahhüt ederim. 
   
TAAHHÜT EDENİN            : 
 
 Adı Soyadı     : 

İmzası   :  
Unvanı  : 
Kurum Sicil No : 
T.C. Kimlik No : 
Emekli Sicil No : 
 
               
Aşağıda açık kimliği yazılı bizler işbu taahhütname senedini okuyarak münderacatını  aynen  kabul 

ettiğimizi, yukarıda açık kimliği yazılı …………………………………..’nın  söz konusu yüklenme senedinin 
herhangi bir şartını ihlalinden sorumlu olduğumuzu kabul ve beyan ederiz. 

 
Taahhüdün  ihlali halinde Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünün  adı geçen için ödediği 

maaş ve diğer tüm gelirlerin ……………………………………. Türk Lirasını aynen, ayrıca bunların her ikisi 
için kendisini sarf tarihinden itibaren hesap ve tahakkuk ettirilecek yasal faizi de kabul  ederek asıl borçlu ile 
birlikte müşterek borçlu ve müteselsilen kefil sıfatıyla her birimiz tamamından müteselsilen    sorumlu 
olduğumuzu ve kurum tarafından yazılı olarak talep edildiği takdirde bu meblağı protesto  keşidesine ve hüküm 
istihsaline 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 Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Rektörlüğüne vaktinde taahhütlü olarak bildirmediğimiz takdirde aşağıdaki adresimize yapılacak (bila tebliğ iade 
edilse bile) bütün tebligatı şahsıma yapılmış olarak kabul ettiğimizi, işbu taahhütname senediyle kefaletnameden 
doğacak ihtilaflar halinde Konya Mahkemeleri  ile İcra Dairelerinin yetkili olacağını kabul ettiğimizi beyan ve 
taahhüt ederiz.  

 
MÜŞTEREK BORÇLU VE MÜTESELSİL KEFİLLER (2 kişi): 
 
 
 Adı Soyadı     :     
 İmzası   :       
 Unvanı   : 
 Kurum Sicil No :     
 T.C. Kimlik No :     
 Emekli Sicil No :     

Ev Adresi  :     
 

 
 

            Adı Soyadı     :     
 İmzası   :       
 Unvanı   : 
 Kurum Sicil No :     
 T.C. Kimlik No :     
 Emekli Sicil No :     

Ev Adresi  :  


