
YÜKLENME SENEDİ (TAAHHÜTNAME) 
 

13/12/2013 tarihinde YÖK Yürütme Kurulu Kararı ile kabul edilen “Öğretim Üyesi 
Yetiştirme Programına  İlişkin  Esas ve Usuller”in,Yabancı Dil Eğitimi başlıklı 7.maddesinin 
1.fıkrasında “Yabancı Dil Sınav Sonucu 65 puanın altında olan ÖYP Araştırma görevlilerine 
istekleri halinde ÖYP puanları ve tercihleri esas alınarak Yükseköğretim Kurulunun belirlediği 
yurtiçindeki  Üniversitelerde 6 aya kadar yabancı dil   eğitimi verilir” ve  2. Fıkrasında 
“Yurtiçindeki en çok 6 aylık yabancı dil eğitimini tamamlayan ÖYP araştırma görevlileri, 
kadrolarının bulunduğu Üniversitelere dönerler”.Hükümleri gereğince …./…./ 201..  tarihinden 
itibaren 6 ay süreyle ……………….…………...……. Üniversitesine Yabancı Dil eğitimi almak 
üzere  mecburi hizmet yüklenmek kaydıyla, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 39. 
maddesi ile “Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirilmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin 
Yönetmelik” hükümleri gereğince görevlendirildim. 

……………….……. Üniversitesinde Dil Eğitim  süremin bitiminde 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’nun 223.,224. ve 225. maddeleri gereğince aylık almakta olduğum Celal 
Bayar Üniversitesi’ndeki görevime yasal süre içerisinde başlayarak, aylıklı izinli olarak 
görevlendirildiğim süre kadar mecburi hizmet yapmayı, bu taahhüdümü yerine getirmediğim 
takdirde aylıklı izinli sayıldığım dönemde ÖYP kapsamında veya  her ne ad altında olursa 
olsun, bana yapılan tüm ödemeleri %50 cezai şartı ve her biri için ödeme tarihlerinden 
itibaren işleyecek kanuni faizleri ile birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt ettiğimi , çıkacak 
uyuşmazlıklardan dolayı Manisa Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin yetkisini de iş bu 
taahhütname ile şimdiden kabul ve beyan ederim. 
 
Arş.Gör. ……………………………… 
Celal Bayar Üniversitesi ………….. Fakültesi/Yüksekokulu 
Tarih: …../…/201.. 
İmza: 

KEFALETNAME 
 
 …./…./ 201..  tarihinden itibaren  6 ay   süreyle  ………….…….. Üniversitesinde 
Yabancı Dil Eğitimi almak üzere; ÖYP esasları ile  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 
39. maddesi ile “Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirilmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin 
Yönetmelik” hükümleri gereğince yolluksuz-yevmiyesiz, aylıklı-izinli olarak mecburi hizmet 
yüklenmek kaydı ile görevlendirilen Arş.Gör.…………….……………..’ın, yukarıdaki 
taahhütnamede belirtilen şartları yerine getirmediği ve görevlendirilme süresi  kadar mecburi 
hizmet yapma taahhüdünü yerine getirmediği taktirde, Celal Bayar Üniversitesi’nin kendisine 
maaş olarak ödeyeceği ücret ve yapmış olduğu tüm masrafları ile daha sonra hesaplanacak 
ÖYP masrafları da dahil edilerek bulunan toplam harcamaların %50 cezai şartı ve her biri için 
ödeme tarihlerinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte müşterek ve müteselsil borçlu 
sıfatıyla ödemeyi kabul ve taahhüt ederiz. 
 
MÜŞTEREK BORÇLU VE MÜTESELSİL KEFİLLER  (2 Kişi) 

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

 
Yukarıdaki imzalar,taahhüt eden,................................................... ile müşterek borçlu ve müteselsil 

kefiller ..................................................................................ve...............................................   …………………. 
tarihinde huzurumda imzaları atılmıştır. 
 
BİRİM AMİRİNİN 
Adı-Soyadı :  

 
Unvanı  :  

 
Mühür ve İmzası :......................................... 
 

 
 
 

Administrator
Metin Kutusu
16/12/2013 



KEFALET SENEDİNİN DÜZENLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE 
KEFİLLERDE ARANACAK ÖZELLİKLER 

 
 
A- KEFALET SENEDİNİN DÜZENLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 
 
1- 1, 2 ve 3. maddelerdeki boşluklara personelin lisansüstü eğitim yapacağı Üniversitenin adı 

yazılacaktır. 
2- 9. maddedeki boşluğa personelin ikamet adresi yazılacaktır. 
3- 10. maddedeki boşluğa Taahhüt ve Kefaletnamenin düzenlendiği tarih yazılacaktır. 
4- Kefillerin beyanı ile ilgili paragrafta yer alan ilk boşluğa personelin adı yazılacaktır. 
5- Kefillerin beyanı ile ilgili paragrafta yer alan üçüncü boşluğa Taahhüt ve Kefaletnamenin 
    düzenlendiği tarih yazılacaktır. 
 
B- KEFİLLERDE ARANACAK ÖZELLİKLER 
 
a) 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. 
 
 
b) Kefaletleri kabul edilmeyen kişiler: 
1- Emekli, çiftçi ve Bağ-Kur' a kayıtlı olmayan meslek sahipleri, 
2- Yedek Subay, öğrenci, Er ve Erbaşlar ile askerlik yapmayan kişiler 
3-Yasa kurallarına göre kefil olamayacak diğer şahıslarla, haczedilemeyecek mallar  
konusundaki hükümlere giren kefaletnameler, 
4- Her türlü şirket, Kooperatif Kuruluşları, Dernekler, Yardım Sandıkları gibi tüzel kişiler 
 




