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Taahhüt ve Kefalet Senedi 

(12) 

 
 

        Müşterek Müteselsil Kefil   Taahhüt Eden (Borçlu) Müşterek Müteselsil Kefil 

      Adı Soyadı, İmza, Tarih       Adı Soyadı, İmza, Tarih      Adı Soyadı, İmza, Tarih 

Yukarıdaki imzalar, taahhüt eden (7)........................................................ ile müşterek borçlu ve müteselsil kefiller 

(8)......................................................... ve (8)....................................................... tarafından huzurumda atılmıştır. 

BİRİM AMİRİNİN (11) : 

Adı ve Soyadı : 

Unvanı : 

Mühür ve İmzası : 

Tarihi                 (5) : 

 

YURT İÇİNDE BİR BAŞKA ÜNİVERSİTEYE/KURUMA EĞİTİM AMACIYLA 

GÖNDERİLENLERE MAHSUS TAAHHÜT SENEDİ  

VE MUTEBER İMZALI MÜTESELSİL KEFALET SENEDİ 
 

 

1- İlgili mevzuat hükümlerine göre, Celal Bayar Üniversitesi adına öğrenim yapmak, yetiştirilmek, 

eğitilmek, bilgimi artırmak, mesleğimle ilgili konularda araştırma- inceleme-etüt veya staj yapmak ya da benzer 

bir nedenle geçici süreli görevlendirilmek üzere (1) ........................................................... ................ne 

(2)...................... süreyle …………………..eğitimim süresince yurt içinde bir başka Üniversiteye/kamu kurumuna 

gönderileceğimden, aşağıdaki şartların aynen kabulünü ve işbu taahhüt senedi hükümlerinin her ne surette olursa 

olsun tarafımdan ihlal edilmesi halinde bu taahhüt senedinde yazılı müeyyidelerin hakkımda aynen ve tamamen 

tatbik edileceğine rıza ve muvafakatimi hiçbir baskı altında kalmadan, özgür irademle beyan ederim. 

2- Yukarıda yazılı maksatla 1’inci maddede yazılı Üniversiteye/kuruma gönderildiğim takdirde, halen 

bulunduğum vazifemden devamlı olmak kaydıyla (yabancı dil eğitimi için gerekli süre dahil) her ne surette olursa 

olsun fiilen alakamın kesildiği(gönderildiğim)tarih ile görevime resmen döndüğüm tarih arasında geçen 

müddet kadar müddetle Celal Bayar Üniversitesinin herhangi bir yerde gösterdiği veya göstereceği herhangi bir 

görevi kayıtsız ve şartsız kabul ve ifa etmeyi şimdiden taahhüt ederim. 

3- Yukarıdaki maddeler mucibince gönderildiğim Üniversiteden/kurumdan izin süremin sonunda derhal 

Celal Bayar Üniversitesine avdetle görevime başlayacağımı ve bilhassa izinsiz geçici veya sürekli olarak 

kalmayacağımı ve izin süremin sonundan itibaren her halde yol süresi hariç en geç on beş gün içinde döneceğimi, 

aksi takdirde işbu taahhüt senedinin altıncı maddesi hükümlerinin aynen tatbik edileceğine rıza ve muvafakatimi 

beyan ederim. 

4- Gönderildiğim üniversitede/kurumda kaldığım sürede gerek mevzuata gerek bu taahhüt senedi 

hükümlerine aykırı fiil ve hareketlerim bulunması durumunda Celal Bayar Üniversitesine geri çağrılabileceğimi, 

bu durumda veya söz konusu fiil ve hareketlerim sebebiyle resmi makamlar tarafından görevlendirildiğim süreden 

önce iadeye mecbur edildiğim takdirde, hakkımda yine işbu taahhüt senedinin altıncı maddesinde yazılı 

müeyyidelerle birlikte mevzuatımızın icap ettirdiği hukuki ve cezai tatbikatın icrasına rızaya muvafakatimi ayrıca 

beyan ve ikrar ederim.  

5- Bu taahhüt senedinin tanziminden itibaren Türkiye’de işbu taahhüt senedinin icabı olan mecburi 

hizmetimin ifası sırasında inzibati veya cezai yollardan meslekten veya Devlet memurluğundan muvakkaten veya 

daimi olarak çıkarıldığım veya müstafi addedildiğim ya da istifa suretiyle ayrıldığım takdirde eksik kalan mecburi 

hizmet süremle orantılı olarak müfredatı aşağıda altıncı maddede belirtilen bilcümle matlubatı yine maddede tespit 

edilen hukuki esaslarla kayıtlı olmak şartıyla Celal Bayar Üniversitesine nakden ve tamamen ödemeyi taahhüt 

ederim. 

6- Taahhüdümü ihlal ettiğim takdirde; ilgili kanunlara göre yukarıda (1’inci maddede) yazılı sebeple 

başka üniversiteye/kuruma gönderilmem nedeniyle, yurtiçi aylığı da dahil olmak üzere aylık, ücret, aidat, zam, 

tazminat, ödenek, tayın bedeli gibi adlar altında tarafıma 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 meblağı; protesto keşidesine ve hüküm istihsaline hacet kalmaksızın yüzde elli fazlası ile nakden ve defaten 

veya verilen süre içinde eşit taksitlerle, yasal faizi ile birlikte Celal Bayar Üniversitesine ödeyeceğimi, beşinci 

maddede belirtilen nedenlerden dolayı eksik mecburi hizmet sürem bulunduğu takdirde eksik hizmet süremle 

orantılı olarak hesaplanacak borcumu protesto keşidesine ve hüküm istihsaline hacet kalmaksızın yüzde elli fazlası 

ile nakden ve defaten veya verilen süre içinde eşit taksitlerle, yasal faizi ile birlikte Celal Bayar Üniversitesine 

ödeyeceğimi şimdiden kabul ve taahhüt ederim. 

7- Öğrenime başlamadığım, kendi isteğimle öğrenimimi bıraktığım, öğrenim planında belirtilen 

öğrenimimi Celal Bayar Üniversitesince kabul edilmeyen sıhhi sebeplerle veya başka sebeplerle yarım bıraktığım, 

kurumumun izni dışında öğrenim yerimi veya dalımı değiştirdiğim, ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve öğrenim 

planında yazılı hususlara riayet etmediğim, izinsiz olarak yabancı veya yerli bir müesseseden burs aldığım, başka 

Üniversiteye/kuruma gönderiliş sebebimle ilgili olarak çıkmış veya çıkacak olan kanun, tüzük, yönetmelik ve tüm 

mevzuat hükümlerine uymadığım ve yükleyecekleri mükellefiyetlere rıza göstermediğim, kanun, tüzük ve 

yönetmeliklerde ve öğrenim planında yazılı hususlara, amirlere uymamam, disiplin veya cezai müeyyideleri olan 
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suçları işlemem gibi sebeplerle öğrenimimi yarım bıraktığım, öğrenimimi tam zamanlı öğrenci olarak kesintisiz 

ve başarıyla sürdürmek için yoğun çaba harcamadığım ve söz konusu proje yetkililerince yapılan öğrenim planımı, 

bu plana göre ve yukarıda (1’inci maddede) yazılı yazılı azami öğrenim süresi içinde tamamlamadığım, öğrenim 

planında belirtilen safhaları zamanda tamamlamayarak aksattığım, öğrenim planında yer alan hususları ve 

görevlerimi aksattığım, göreceğim öğrenimde azami öğrenim süresi içinde başarılı olmadığım, mecburi hizmetimi 

ifa etmek için başvurmadığım veya atanmam için gerekli belgeleri tamamlamadığım ya da namına ve hesabına 

öğrenim yaptığım Celal Bayar  Üniversitesince belirtilen yükseköğretim kurumunda ve belirtilen tarihte görevime 

başlamadığım, verilen görevi ve ücreti kabul etmediğim veya ihtirazi kayıtta kabulden kaçındığım, mecburi hizmet 

yükümlülüğüm bitmeden görevden ayrıldığım, izinsiz işyerimi değiştirdiğim veya memuriyetten çıkarıldığım 

takdirde tarafıma fiilen yapılan masrafların tümünün altıncı maddede belirtilen usul ve şartlarla tahsil edilmesini 

ve dördüncü maddede belirtilen işlemlerin hakkımda uygulanacağını şimdiden kabul ve taahhüt ederim. 

8- İşbu taahhüt senedinin tatbikatından doğacak bilcümle ihtilafların hallinde Manisa Mahkemeleri ve 

İcra Daireleri yetkili kılınmıştır. 

9- Bu taahhüt senedinden doğacak borçlar için Celal Bayar Üniversitesinin kayıt ve defterleri muteber ve 

makbul olup; Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193’üncü maddesi gereğince esas ve delil olarak kabul edilip ve 

başkaca sübut deliller aranmayacaktır. 

10- Bu taahhüt senedi ile ilgili ihtilaflarda bana yapılacak tebligat için açık adresim aşağıda yazılı tebligat 

adresi olup, adresimdeki değişiklikleri iadeli taahhütlü mektuplarla Celal Bayar Üniversitesine derhâl bildirmeyi, 

bildirmediğim takdirde, yukarıdaki adrese çıkarılacak, bila tebliğ iade edilse dahi, bütün tebligatı şahsıma yapılmış 

olarak kabul ve beyan ederim. 

11- Onbir maddeden ibaret olan tarafımdan hazırlanmış bu taahhüt senedi düzenlenme tarihinde iki nüsha 

olarak Celal Bayar Üniversitesine takdim edilmiş olacaktır. 

 

 

TAAHHÜT EDENİN: (3)                                                   

 

TC Kimlik No  : 

Adı Soyadı  :                                                         

İmzası   :                                                         

Unvanı   :  

Kurum Sicil No  :                                                        

Emek. Sicil No  :                                                    

E-posta   : 

Telefon   : 

Tebligat Adresi  : 

Taahhüt Tarihi  :……/……./………. 

 

 

 

MÜŞTEREK ve MÜTESELSİL KEFALET SENEDİ 
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Aşağıda açık kimliği yazılı bizler işbu taahhütname senedini okuyarak, metin ve muhtevasına bizlerin asıl taahhüt eden 

borçlu gibi vakıf olduğumuzu, münderecatını aynen kabul ettiğimizi, söz konusu taahhüt senedinin herhangi bir şartının ihlalinden 

sorumlu olduğumuzu hiçbir baskı altında kalmadan, özgür irademizle kabul ve beyan ederiz. 

Taahhüdün ihlali halinde ilgili makamlarca istenen(4)(rakamla)………………………………………………(yazıyla)                 

……………………Türk Lirasının aynen, ayrıca bunların her birisi için kendisine sarf tarihinden itibaren hesap ve tahakkuk 

ettirilecek yasal faizi de kabul ederek asıl borçlu 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 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, 5510 sayılı 

Kanun’un 93’üncü maddesi kapsamında her türlü gelir, aylık ve ödeneklerimizin haczedilmesine muvafakatimiz bulunduğunu, 

bize yapılacak tebligata esas olan ve kefaletnamede yazılı adresimizde olacak değişikliği Celal Bayar  Üniversitesine vaktinde 

taahhütlü olarak bildirmediğimiz takdirde aşağıdaki adresimize yapılacak bütün tebligatı şahsımıza yapılmış olarak kabul 

ettiğimizi, işbu taahhütname senedi ile kefaletnameden doğacak ihtilaflar halinde Manisa Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili 

olacağını  kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz. 

 (Kefilin el yazısı ile doldurulacak kısım)  

 

Kefil olduğum miktar:(4)…………………………….............. 

Tarih:(5)………………………………………………………. 

Kefilliğimin nevi:(6)…………………………………………... 

Adı Soyadı: (8)……………….……………………………….. 

İmza: ……………….……………………….………………… 

 (Kefilin el yazısı ile doldurulacak kısım) 

 

Kefil olduğum miktar:(4)………………………................. 

Tarih:(5)…………………………………………………..... 

Kefilliğimin nevi:(6)……………………………………...... 

Adı Soyadı: (8)……………….…………………………….. 

İmza: ……………….………………….………………........ 

(9) 

TC Kimlik No:…………………………………………..……. 

Mesleği:………………………………………………………... 

Kurum Sicil No: ……………………………………………… 

Emekli Sicil No: ……………………………………………… 

Telefon: ……………………………………………………….. 

E-posta: ……………………………………………………….. 

Tebligat Adresi: ……………………………………………… 

…………………………………………..……………………... 

(9) 

TC Kimlik No:…………………………………………….. 

Mesleği:…………………………………………………….. 

Kurum Sicil No: ……………………………………………. 

Emekli Sicil No: ……………………………………………. 

Telefon: …………………………………………………….. 

E-posta: …………………………………………………..... 

Tebligat Adresi: ……………………………………………. 

…………………………………………..…………………… 

Kefil Evli İse Eşinin Rıza Beyanı 

Eşimin işbu taahhüt ve kefalet senediyle 

(7)……………………….…..………….’nin borcuna karşılık 

(4)………………….………….…..TL için müşterek ve müteselsil 

kefil olarak yükümlülük altına girmesine rıza gösteriyorum.  

Tarih:(5)………………………………………………………... 

TC Kimlik No: ………………………………………………… 

Adı Soyadı: (10)……………….………………………………. 

İmza: ……………….……………………….………………… 

Kefil Evli İse Eşinin Rıza Beyanı 

Eşimin işbu taahhüt ve kefalet senediyle 

(7)……………………….…..………….’nin borcuna karşılık 

(4)………………….……….…..TL için müşterek ve müteselsil 

kefil olarak yükümlülük altına girmesine rıza gösteriyorum.  

Tarih:(5)…………………………………………………… 

TC Kimlik No: …………………………………………… 

Adı Soyadı: (10)……………….………………………… 

İmza: ……………….……………………….………… 
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TAAHHÜT SENEDİ VE MÜTESELSİL KEFALET SENEDİNİN 

DÜZENLENMESİNE VE TETKİKİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA 

 Taahhüt ve kefalet senedi açıklamalar doğrultusunda hiçbir boşluk, eksik bırakılmadan düzenlenecektir.  

 Kefillerin, sorumlu oldukları azamî miktarın, kefalet tarihinin, müteselsil kefil sıfatıyla yükümlülük altına 

girdikleri hususunun kefillerin kendi el yazılarıyla belirtilmesi zorunlu şarttır. Bu hususların kefillerin el 

yazısı dışında bir araçla doldurulması kesinlikle kabul edilmeyecektir. El yazısı ile doldurulan 

bölümlerdeki el yazılarının kefillere ait olması taahhüt edenin ve kefillerin sorumluluğundadır. Bu hususta 

yapılacak sahtecilik ve aldatma Türk Ceza Kanunu kapsamında taahhüt eden ve kefillerin cezai 

sorumluluğunu doğurur. 

 Kefillerin nüfus cüzdanı suretlerinin kefaletnamenin altına eklenmesi ve kefillerden evli olanların 

eşlerinin yazılı rızasının alınması zorunludur. 

 Taahhüt eden ve kefillerin her üçü de kamu görevlisi ise taahhüt edenin birim amirinin huzurunda hazır 

bulunularak her sayfası huzurda imzalanacaktır. Birim amiri imzaların taahhüt eden ve kefillerce 

huzurunda atıldığını onaylayacaktır. İmzaları birim amiri huzurunda atılmayan senetlerden kaynaklanan 

sorumluluk birim amirine aittir.  

 Kefillerin mevzuat hükümlerine göre kefil olmalarına engel durumlarının olmaması gereklidir.  

 Kefillerin iş ve işyeri bilgilerinin, memurlarsa bordrolarının, nüfus cüzdanı suretlerinin kefaletnamenin 

altına eklenmesi, kefillerin borcu karşılayacak bir ekonomik güce sahip olduklarının belgelenmesi 

gereklidir.  

 Kefaletleri Kabul Edilecek Kişiler: 
1- Kamu kuruluşlarından maaş ya da ücret alan memur ve işçi, 

2- Ticaret ya da sanayi odasına kayıtlı tüccar ya da esnaf, sanatkâr, (Ticaret veya sanayi             odasına kayıtlı 

olması şarttır.) 

3- Bağ-Kur' a üye olanlar (Bağ-Kur' a kayıtlı ev kadını çiftçiler kefil olamaz.) 

4-Yüksek tahsili icap ettiren meslek sahiplerinden serbest çalışanlar ( Doktor, Avukat,         Eczacı, Mühendis, 

Mimar vb. İlgili meslek kuruluşlarına üye olmaları şarttır.) 

5- Bankalarda çalışan memur ve işçiler. 

NUMARALI BOŞLUKLARIN DOLDURULMASI  

1- (1) numaralı bölüme; başka Üniversiteye/kuruma giden personelin görevlendirildiği 

üniversitenin/kurumun adı yazılacaktır. 

2- (2) numaralı bölüme; başka üniversiteye/kuruma gönderilme süresi yazılacaktır. 

3- (3) numaralı bölüme taahhüt edenin kimlik bilgileri, tebligat adresi ve taahhüt tarihi yazılacaktır. 

4- (4) numaralı bölüme kefillerin sorumlu oldukları azami miktar (personelin, eğitim süresince alacağı 

hesap edilen tahmini maaş toplamına % 50 fazlası eklenerek bulunacak tutar yazılacaktır. [Örnek: Eğitim 

Süresi 4 yıl (48 ay);  En son maaş bordrosuna göre aylık brüt maaşı 2.000 TL ise yazılacak rakam: 

48x2.000= 96.000+48.000= 144.000 TL olacaktır.]. Kefalet miktarı her bir kefilin kendi el yazısı ile 

yazılacaktır. 

5- (5) numaralı bölüme; kefillerin kefalet tarihi her bir kefilin kendi el yazısı ile yazılacaktır. 

6- (6) numaralı bölüme elle “müşterek ve müteselsil kefilim” ibaresi her bir kefilin kendi el yazısı ile 

yazılacaktır. 
7-  (7) numaralı bölüme; gönderilen personelin adı ve soyadı yazılacaktır. 

8- (8) numaralı bölüme kefillerin adı ve soyadı yazılacaktır. 

9- (9) numaralı bölümlere; müşterek ve müteselsil kefillerin bilgileri yazılacaktır. 

10- (10) numaralı bölüme kefilin eşinin adı ve soyadı yazılacaktır. 

11- (11) numaralı bölüme birim amirinin adı ve soyadı yazılacaktır. Birim amiri, gönderilen personelin bağlı 

olduğu kuruma nazaran; dekan, yüksekokul müdürü, enstitü müdürü veyahut bunların vekilleri olabilir. 

Birim amiri taahhüt ve kefaletnamenin usulüne uygun doldurulup doldurulmadığını incelemekle 

yükümlüdür. 

12- Her sayfanın altında yer alan (12) numaralı bölümde taahhüt eden ve kefillerin adları, soyadları ile 

imzaları ve tarih kendi el yazılarıyla yazılacaktır.  


