KAMU PERSONELİNE MAHSUS YÜKLENME SENEDİ VE MUTEBER İMZALI
MÜTESELSİL KEFALET SENEDİ
2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi ve ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca Erzurum Teknik Üniversitesi
adına ………………..Üniversitesi
…………………..Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans / Doktora
öğrenimim için kadromun geçici olarak adı geçen üniversiteye aktarılması nedeniyle, Lisansüstü eğitim ve
öğretim yönetmeliği çerçevesinde öğrenimimi tamamlayıp
………………………Üniversitesi
ve
Yükseköğretim Kurulu tarafından uygun görülen sürede Erzurum Teknik Üniversitesine döneceğimi ve
……………………….Üniversitesinde eğitim de bulunduğum süre (tatiller dahil) kadar Erzurum Teknik
Üniversite'nin herhangi bir yerde gösterdiği veya göstereceği herhangi bir görevi kayıtsız ve şartsız kabul ve
ifa etmek suretiyle mecburi hizmet yapacağımı, iş bu taahhütname hükümlerine uymadığım takdirde aşağıda
belirtilen müeyyidelerin hakkımda aynen uygulanacağını hiçbir baskı altında kalmadan özgür irademle
şimdiden kabul ve taahhüt ederim.
A-ÖĞRENİM SIRASINDA
1- Kanun, Tüzük, Yönetmeliklerde ve öğrenim planında yazılı hususlara riayet etmediğim,
2- Yasa ve Yönetmeliklerle kabul edilen özürlü haller (resmi sağlık kurulu ile belirlenen sıhhi nedenler)
nedeniyle eğitimime devam edemeyerek başarısız olmam dışında öğrenimimi bıraktığım, yabancı dil
öğrenimimi devamsızlığım, belli süre içinde başarı gösterememem veya cezalandırılmam nedeniyle
tamamlayamadığım,
3- Hesabına öğrenim yaptığım Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’nün iznini almadan yabancı veya
yerli bir müesseseden burs aldığım,(karşılıksız burslar hariç),
4- Başka Bakanlıklar, kurum veya üniversite hesabına geçtiğim,
5- Hesabına eğitim yaptığım Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’nün izni dışında öğrenim yerimi ve
dalını değiştirdiğim,
6-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,
7- Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde ve öğrenim planında yazılı hususlara, amirlere uymamam, disiplin veya
cezai müeyyideleri olan suçları işlemem gibi sebeplerle öğrenimimi yarım bıraktığım,
8- Gönderilmiş bulunduğum …………………………………………Üniversitede kaldığım sürede gerek
Üniversite mevzuatına gerek T.C. kanunları, tüzükleri, yönetmelikleri ve kararlarına, gerek bu yüklenme
senedi hükümlerine aykırı fiil ve hareketlerim bulunması durumunda Erzurum Teknik Üniversitesindeki
görevime geri çağrılabileceğimi, bu durumda veya söz konusu fiil ve hareketlerim sebebiyle resmi
makamlar tarafından görevlendirildiğim Üniversitede kalmam gereken süreden önce iadeye mecbur
edildiğim takdirde;
Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünün, öğrenim için görevlendirildiğim süre içinde bana yapmış
olduğu masraf ve tüm ödemeleri, Erzurum Teknik Üniversitesi adına yabancı dil öğrenimi yaptığım halde
masrafların öğrenim yaptığım kurum veya herhangi bir devlet kuruluşu tarafından karşılanması halinde yapılan
bu ödemeleri ve kamu personeli olarak tarafıma ödenen yurtiçi maaşları da dahil olmak üzere bana yapılan
ödemelerin (aylık, ücret, aidat, zam, tazminat, ödenek, gibi adlar altında, kurum dışı sağlanan burslarda dahil
olmak üzere, yapılan her türlü ödemeler ile yol ve ikamet giderlerini ve bu hususlara ilave olarak şahsım adına
programım içinde veya dışında her ne sebeple ve şartla olursa olsun sarf edilen meblağ) tamamını %50 fazlası
ile birlikte ödeyeceğimi ve ayrıca asıl alacağa ödeme tarihinden tahsil tarihine kadar, % 50 fazlasına da
taahhüdün ihlal edildiği tarihten tahsil tarihine kredili mevduatlara uygulanacak en yüksek faiz oranı ile
birlikte Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü hesabına nakden ve defaten ya da bana verilen süre içinde
eşit taksitlerle ödeyeceğimi;
B-ÖĞRENİMİMİ BİTİRDİKTEN SONRA
9-……………………………………………
Üniversitesi’ndeki
görevlendirmem
sona
erdiğinde,
görevlendirilmemin sona erdiği tarihten itibaren yol süresi hariç 15 gün içinde Erzurum Teknik Üniversitesine
dönerek görev talep etmediğim,
10-Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünün verdiği görevi kabul etmediğim,
11-Erzurum Teknik Üniversitesine dönüp, mecburi hizmetimi ifa etmek üzere göreve başladıktan sonra,
mecburi hizmetim bitmeden istifa ederek ayrılmam, çekilmiş sayılmam veya bir ceza nedeniyle
memurluktan çıkarıldığım,

12-Tayin edildiğim görevlerde mazeretsiz ve izinsiz işimi bıraktığım,
13-Mecburi hizmet sürem sona ermeden kendi kusurumla meslekten ve Üniversiteden ihraç edildiğim,
14-Yasaca ve Yönetmelikçe kabul edilen mazeretim nedeniyle mecburi hizmetime ara verdiğimde
mazeretimin bitiminde derhal göreve başlamadığım,
15- 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca gönderildiğim Üniversitede veya Mecburi hizmet yapacağım
Erzurum Teknik Üniversitesinde göreve devam ederken askere alınmam halinde askerlikte geçirdiğim sürenin
mecburi hizmet müddetinden sayılmayacağını kabul ettiğimden, terhisimden sonra en geç 30 gün içinde
Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne başvurarak görev istemediğim takdirde;

16- İlgili yönetmelik hükümlerine göre başarısız olmam durumunda Erzurum Teknik Üniversitesi
Rektörlüğü tarafından kurum ile ilişiğimin kesilmesi halinde,
Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünün öğrenimim sırasında bana yapmış olduğu tüm masraf ve
ödemeleri (aylık, ücret, aidat, zam, tazminat, ödenek, gibi adlar altında, kurum dışı sağlanan burslarda dahil
olmak üzere, yapılan her türlü ödemeler ile yol ve ikamet giderlerini ve bu hususlara ilave olarak şahsım adına
programım içinde veya dışında her ne sebeple ve şartla olursa olsun sarf edilen meblağ) ve kamu personeli
olarak tarafıma ödenen yurtiçi aylıklarının tamamını yerine getirmediğim mecburi hizmet süremle orantılı
olarak %50 fazlası ile birlikte ödeyeceğimi, ayrıca asıl alacağa ödeme tarihinden tahsil tarihine kadar, % 50
fazlasına da taahhüdün ihlal edildiği tarihten tahsil tarihine kadar uygulanacak tahsil tarihindeki kredili
mevduatlara uygulanacak en yüksek faiz oranı birlikte nakden ve defaten ya da bana verilen süre içinde eşit
taksitlerle ödeyeceğimi taahhüt ederim.
C-DİĞER HUSUSLAR
17-2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca gönderildiğim Üniversitede veya Mecburi hizmet yapacağım
Erzurum Teknik Üniversitesinde göreve devam ederken askere alınmam halinde askerlikte geçirdiğim sürenin
ve ücretsiz izne ayrılışlarda ücretsiz geçen izin süresinin mecburi hizmet müddetine sayılmayacağını,
18-Öğrenimim sırasında yurtdışında görevlendirilmem halinde, yurtdışında geçen sürenin iki katı kadar
mecburi hizmet yapacağımı ve 657 Sayılı Kanunun Ek-34 maddesi ve Yurtdışı Eğitim Masraflarının Tahsili
hakkında mevzuat uyarınca Ek Taahhütname ve Kefalet Senedi düzenlenmesini kabul edeceğimi
19-Kamu Personeli ve öğrenci olarak; ilgili Personel Kanunları, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmeliklerinin
hükümlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklerine uyacağımı taahhüt ederim.
20-Bu yüklenme senedinde yazılı bütün hususlar hakkında doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Erzurum
Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.
21-Bu Taahhütnameden doğacak borç ve hesaplar için Erzurum Teknik Üniversitesinin kayıt ve belgelerinin
geçerli olup, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 287. maddesi gereğince esas ve delil olarak kabul edilip,
başkaca sübut deliller aranmayacaktır.
22-Bu taahhütname ile ilgili ihtilaflarda bana yapılacak tebligatlar için açık adresim aşağıda olup, adresimdeki
değişiklikleri iadeli taahhütlü mektuplarla derhal bildirmeyi, bildirmediğim takdirde aşağıdaki adrese
çıkarılacak tebligat bila tebliğ iade edilse dahi, bütün tebligatı şahsıma yapılmış olarak kabul ve beyan ederim.

TAAHHÜT EDENİN
T.C. Kimlik Numarası
Adı- Soyadı
Unvanı
Birimi
Kurum Sicil No
Ev Adresi
İmzası

:
:
:
:
:
:
:

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü nam ve hesabına yüksek lisans/doktora öğrenimi yapmak
üzere
……………………….…….
görevlendirilen
yukarıda
adı
ve
imzası
bulunan
…………………………’ın ……………. tarihinde Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne verdiği
taahhütnameyi okuyarak hükümlerini aynen kabul ettiğimizi ve mezkür taahhütnamenin herhangi bir şartının
ihlalinden mesul olduğumuzu beyan ederiz.
Öğrenim sırasında taahhüdün ihlali halinde Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünün yapmış
olduğu bütün masraf ve maaş ödemelerinin …………………………..TL.(………………………..TL) kadar
olan kısmının %50 fazlası ve bu masraf ve maaşların sarf tarihinden itibaren işleyecek kredili mevduatlara
uygulanacak en yüksek faiz oranı ile birlikte , öğrenim bittikten sonra mecburi hizmetin ifası taahhüdünün
ihlali halinde bunun yekününden ifa edilen mecburi hizmet düşüldükten sonra ifa edilmeyen mecburi hizmet
süresine orantılı olarak isabet eden ve Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’nce yapılan masraf ve maaş
ödemelerinin ……………………….. TL.(………………………..TL) ya kadar olan kısmının %50 fazlası ve
bu masraf ve maaşların sarf tarihinden itibaren işleyecek kredili mevduatlara uygulanacak en yüksek faiz
oranı ile birlikte, asıl borçlu ile müteselsil kefil sıfatıyla, talep edildiği takdirde, protesto keşidesini, hüküm
istihsaline ve asıl borçlunun rızasını almaya hacet kalmaksızın nakden ve defaten ödeyeceğimizi,
ödemediğimiz takdirde talep tarihinden ödeme tarihine kadar da borcun kredili mevduatlara uygulanacak
en yüksek faiz oranı tabi tutulmasını, bize yazılacak tebligata esas olan bu kefaletnamede yazılı adresimizde
vukuu bulacak değişikliği Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne vaktinde ve taahhütlü olarak
bildirmediğimiz takdirde aşağıdaki adresimize çıkarılacak (bila tebliğ iade edilse bile) bütün tebligatları
şahsımıza yapılmış olarak kabul ettiğimizi ve bu taahhütname ve kefaletnameden doğacak ihtilaflarda,
Erzurum Mahkeme 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
Erzurum Teknik Üniversitesine teslim edileceğini beyan ve taahhüt 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.

