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NOTER ÖNÜNDE RE’SEN TANZİM EDİLECEK TAAHHÜTNAME 

(Yurt İçi Görevlendirmelerde) 

 

 Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına (ÖYP) İlişkin Usul ve Esaslar, 2547 Sayılı Kanunun 

35.maddesi ile 657 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, “Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede 

Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri, Yurtiçinde 

“Mecburi Hizmet Karşılığı Öğrenci Okutma ve İhtisas Yaptırma Yönetmeliği” ve “Yurt içinde ve Yurt 

Dışında Görevlendirilmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak 

………………………………………………………………… amacıyla 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) Sinop 

Üniversitesi Rektörlüğünün göstereceği yer ve görevde hizmet yapmayı, Sinop Üniversitesinde 

öncelikle görev almayı, 

İş bu taahhütname hükümlerine uymadığım takdirde aşağıda belirtilen müeyyidelerin 

hakkımda aynen uygulanacağını şimdiden kabul ve taahhüt ederim.   

 ÖĞRENİMİM SIRASINDA 

 1-Kanun, Tüzük, Yönetmeliklerde ve öğrenim planında yazılı hususlara riayet etmediğim, 

2-Hesabına öğrenim yaptığım Sinop Üniversitesi Rektörlüğün iznini almadan yabancı veya 

yerli bir müesseseden burs aldığım (karşılıksız burslar hariç) 

3-Başka Bakanlıklar, kurum veya Üniversite hesabına geçtiğim veya hesabına eğitim yaptığım 

Sinop Üniversitesinin izni dışında öğrenim yerimi ve dalını değiştirdiğim,  

4-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,  

5- Yasa ve Yönetmeliklerle kabul edilen özürlü haller (resmi sağlık kurulu ile belirlenen sıhhi 

nedenler) dışında kendi isteğimle öğrenimimi bıraktığım, Yabancı Dil Eğitimimi devamsızlığım, belli 

süre içinde başarı gösterememem veya cezalandırılmam nedeniyle tamamlayamadığım takdirde;  

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünün, öğrenim için görevlendirildiğim süre içinde bana yapmış 

olduğu masraf ve maaş ödemeleri de dahil olmak üzere tüm ödemeleri (Sinop Üniversitesi adına 

Yabancı Dil Eğitimi yaptığım halde masrafların öğrenim yaptığım kurum veya herhangi bir devlet 

kuruluşu tarafından karşılanıyorsa; bu ödemeler de dahil olmak kaydıyla) tediye ve sarf tarihinden 

itibaren tahakkuk ettirilecek, tahsil tarihindeki en yüksek mevduat faizi ile birlikte, Sinop Üniversitesi 

Rektörlüğüne hüküm istihsaline, hacet kalmaksızın nakden ve defaten ya da bana verilen süre içinde 

eşit taksitlerle ödeyeceğimi; 

ÖĞRENİMİMİ BİTİRDİKTEN SONRA  

 6-Öğrenimimi tamamladıktan sonra en geç 15 (onbeş) gün içinde Sinop Üniversitesine 

başvurarak görev talep etmediğim,  

 7-Sinop Üniversitesi Rektörlüğünün verdiği görevi kabul etmediğim veya itirazı kayıtla 

kabulden imtina ettiğim,  

 8-Tayin edildiğim görevlerde mecburi hizmet süremi doldurmadan mazeretsiz ve izinsiz işimi 

bıraktığım, 
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9-Mecburi hizmet sürem sona ermeden 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, 

 10-İş bu tahsil ve mecburi hizmet taahhüdüm ile ilgili olarak çıkmış veya çıkacak olan tüm 

kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uymadığım ve yükleyecekleri mükellefiyetlere rıza 

göstermediğim, 

 11- Aylıksız izinli olduğumda aylıksız izinde geçen sürenin mecburi hizmet süremden 

sayılmayacağını, 

 12-Yasaca ve Yönetmelikçe kabul edilen mazeretim nedeniyle mecburi hizmetime ara 

verdiğimde mazeretimin bitiminde derhal göreve başlamadığım, 

13-Askere çağrılmam halinde askerlikte geçen sürenin mecburi hizmet müddetinden 

sayılmayacağını kabul ettiğimden, terhisimden sonra en geç 30 gün içinde Sinop Üniversitesi 

Rektörlüğüne başvurarak görev istemediğim takdirde; Sinop Üniversitesi Rektörlüğünün 

öğrenimim sırasında bana yapmış olduğu tüm masraf ve ödemeleri %50 fazlası ile birlikte 

ödeyeceğimi, ayrıca asıl alacağa ödeme tarihinden tahsil tarihine, asıl alacağının % 50 

fazlasına da görevin sona erdiği tarihten tahsil tarihine kadar uygulanacak en yüksek mevduat 

faiziyle birlikte hüküm istihsaline hacet kalmaksızın nakden ve defaten ya da bana verilen 

süre içinde eşit taksitlerle ödeyeceğimi, 

 14-Bu taahhütnameden doğacak ihtilaflarda Sinop Üniversitesi Rektörlüğünün kayıt ve 

belgelerim muteber ve makbul olup, “Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 287.maddesi gereğince 

esas delil olarak kabul edilip” ve başka sübut delillerine gerek olmadığını, 

 15- Bu taahhütnamede yazılı bütün hususlarda doğabilecek ihtilaflarda Sinop Mahkeme ve 

İcra Dairelerinin yetkili olacağını, adresimdeki değişikleri derhal bildirmeyi, bildirmediğim takdirde 

aşağıdaki adrese çıkacak tebligatların şahsıma yapılmış sayılacağını,  

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

...................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………. olup, 

benim ve kefillerimin adresindeki değişiklikleri iadeli taahhütlü mektupla Sinop Üniversitesi 

Rektörlüğüne derhal bildirmeyi, bildirmediğim takdirde, yukarıdaki adrese çıkarılacak, bila 

tebliğ iade edilse dahi, bütün tebligatı şahsıma ve müteselsil kefillerime yapılmış olduğunu 

kabul ve beyan ederim. 

17- On yedi (17)  maddeden ibaret olan bu yüklenme senedi …../…../…...tarihinde 

Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne takdim edilmiştir.  

TAAHHÜT EDENİN  

TC.Kimlik No  :  

Adı Soyadı  :  

Ünvanı   :  

Kurum Sicil No :  

Ev Adresi  : 

İmzası   : 
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KEFALET SENEDİ 

 Sinop Üniversitesi Rektörlüğü nam ve hesabına öğrenim yapmak üzere 

…………………………………….. görevlendirilen araştırma görevlisi 

……………………………………’ın Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne vermiş olduğu 

………………………….. noterliğinde tanzim ve tasdik edilmiş bulunan …………… tarih ve 

……. sayılı taahhütnameyi okuyarak hükümlerini aynen kabul ettiğimizi ve mezkur 

taahhütnamenin herhangi bir şartının ihlalinden mesul olduğumuzu beyan ederiz. 

 Taahhüdün ihlali halinde Sinop Üniversitesi Rektörlüğünün yapmış olduğu bütün 

masrafların ………………………………… TL. kadar olan kısmını, ayrıca bu masrafların 

sarfı tarihinden  tediye tarihine kadarki en yüksek mevduat faizi, mecburi hizmetin ifası 

taahhüdün ihlali halinde bunun yekününden ifa edilen mecburi hizmet düşüldükten sonra ifa 

edilmeyen mecburi hizmet süresine orantılı olarak isabet eden ve Rektörlükçe yapılan 

masrafların ………………………………….TL.ye kadar olan kısmının %50 fazlasını en 

yüksek mevduat faiziyle 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 en yüksek mevduat faizine tabi tutulmasını, bize yazılacak tebligata 

esas olan bu kefaletnamede yazılı adresimizde vukuu bulacak değişikliği Sinop 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, Sinop Mahkeme ve İcra 

Dairelerinin yetkili olacağını kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz. …./……/201…. 

 

MÜŞTEREK BORÇLU VE MÜTESELSİL KEFİLLER (2 KİŞİ) 

Adı Soyadı  : 

T.C. Kimlik No  : 

Doğum Tarihi ve Yılı : 

Baba Adı  : 

Kefilliğin Türü  : Müşterek borçlu ve müteselsil kefil 

Kefalet Tarihi  :  

Kefalet Miktarı  :  

Mesleği  : 

Sicil No   : 
 

 

İş Adresi  : 

Ev Adresi  : 

Tebligat Adresi  : 
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Açıklama  :…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

İmzası   : 

 

Adı Soyadı  : 

T.C. Kimlik No  : 

Doğum Tarihi ve Yılı : 

Baba Adı  : 

Kefilliğin Türü  : Müşterek borçlu ve müteselsil kefil 

Kefalet Tarihi  :  

Kefalet Miktarı  :  

Mesleği  : 

Sicil No   : 

 

İş Adresi  : 

Ev Adresi  : 

Tebligat Adresi  : 

Açıklama  :…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

İmzası   : 
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Sicil No kısmına Memuriyet, Sigorta, Ticaret, Bağ-Kur, Baro, Oda vb. ile bağlı 

bulunduğu şehir adı mutlaka yazılacaktır. Aksi halde senet geçersiz sayılacaktır. 

Açıklama kısmına aşağıdaki metin el yazısı ile yazılarak altına adı soyad yazılıp 

imzalanacaktır. 

Bu kefalet senedindeki …………………………… TL’ye ……………………. 

tarihine kadar müteselsil kefil olmayı müteselsil kefil sıfatıyla sorumluluk altına girmeyi 

kabul, beyan ve taahhüt ederim. 


