
YURT DIŞINA GÖNDERİLEN YUDAB BURSİYERLERİNE MAHSUS YÜKLENME 

SENEDİ VE MUTEBER İMZALI MÜTESELSİL KEFALET SENEDİ 

1. 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (E) işaretli cetvelin 66 üncü sırasının 

(f) bendine dayanılarak hazırlanan “Öncelikli Alanlarda Doktora Eğitimi Yapan Araştırma 

Görevlilerinin Yurtdışına Gönderilmesi Halinde Verilecek Desteklere İlişkin Usul ve Esaslar” 

uyarınca, aylıklı, burslu ve gidiş-dönüş yol masraflarım için (tarafıma yapılan) ödeme ile geçici 

süreli görevlendirilmek üzere kadromun bulunduğu (1)…..… Üniversitesi’nce (2) …....’ye (3) 

…….  (ay) süreyle doktora tez konumla ilgili araştırma yapmak üzere gönderileceğimden, 

aşağıdaki şartların aynen kabulünü ve işbu yüklenme senedi hükümlerinin her ne surette olursa 

olsun tarafımdan ihlal edilmesi halinde bu yüklenme senedinde yazılı müeyyidelerin hakkımda 

aynen ve tamamen tatbik edileceğine rıza ve muvafakatimi gösterdiğimi beyan ederim.  

 

2. Yukarıda yazılı amaçla yurt dışına gönderildiğim taktirde, doktora tez çalışmalarımı 

tamamladıktan sonra, mücbir sebepler hariç olmak üzere, üniversiteme dönmemem, döndükten 

sonra doktora eğitimimi tamamlayamamam veya doktora eğitimimin yasal süresinin bitiminden 

önce herhangi bir sebeple üniversitem ile ilişiğimin kesilmesi halinde, yurt içi aylıklarım hariç 

olmak üzere bu kapsamda tarafıma yapılan tüm masrafları yüklenme senedinin altıncı maddesi 

hükmü doğrultusunda ödemeyi taahhüt ederim. 

 

3. Kurumumun izni dışında yurt dışı araştırma yerimi veya alanımı değiştirdiğim, mücbir 

sebepler dışında veya Yükseköğretim Kurulu ve üniversitemin yazılı izni olmadan 

görevlendirildiğim süre içerisinde yurt dışı araştırmalarımı tamamlamadan yurda döndüğüm 

takdirde yurt içi aylıklarım hariç olmak üzere bu kapsamda tarafıma yapılan tüm masrafları 

yüklenme senedinin altıncı maddesi hükmü doğrultusunda ödemeyi taahhüt ederim. 

 

4. Yukarıdaki maddeler mucibince gönderildiğim (2).....'den izin süremin sonunda derhal 

Türkiye'ye avdetle görevime başlayacağımı ve bilhassa izinsiz geçici veya sürekli olarak 

kalmayacağımı ve izin süremin sonundan itibaren her halde yol süresi hariç en geç onbeş gün 

içinde döneceğimi, aksi takdirde işbu yüklenme senedinin altıncı maddesi hükümlerinin aynen 

tatbik edileceğine rıza ve muvafakatimi beyan ederim. 

5. (2)......'de kaldığım sürede gerek o memleket mevzuatına gerek T.C.  kanunlar, tüzükler, 

yönetmelikler ve kararlarına, milletlerarası sözleşme ve anlaşmalarına, gerek bu yüklenme 

senedi hükümlerine aykırı fiil ve hareketlerim bulunması durumunda yurda geri 

çağrılabileceğimi, bu durumda veya söz konusu fiil ve hareketlerim sebebiyle resmi makamlar 

tarafından Türkiye'ye yurt dışında kalmam gereken süreden önce iadeye mecbur edildiğim 

takdirde hakkımda yine işbu yüklenme senedinin altıncı maddesinde yazılı müeyyidelerle 

birlikte mevzuatımızın icap ettirdiği hukuki ve cezai tatbikatın icrasına rızaya muvafakatimi 

ayrıca beyan ve ikrar ederim. 

 

6. Taahhüdümü ihlal ettiğim takdirde; işbu yüklenme senedinin 1.maddesi hükmü uyarınca 

yurt dışına gönderilmem nedeniyle, yurt içi aylığı hariç olmak üzere tarafıma verilen burs ile 

yol giderlerini ve bu hususlara ilave olarak şahsım adına programım içinde veya dışında her ne 

sebeple ve şartla olursa olsun sarf edilen meblağı; ilgili usul ve esaslarda öngörüldüğü gibi iki 

katı olarak kanuni faiziyle birlikte, Türk Lirası olarak, protesto keşidesine ve hüküm istihsaline 

hacet kalmaksızın nakden ve defaten ya da bana verilen süre içerisinde eşit taksitlerle 

(1)………………….. ödeyeceğimi şimdiden kabul ve taahhüt ederim. 

 

 

 



7. Birinci maddede belirtilen yurt dışına gönderiliş sebebimle ilgili olarak çıkmış veya 

çıkacak olan kanun, tüzük yönetmelik, usul ve esas ve tüm mevzuat hükümlerine uymadığım 

ve yükleyecekleri mükellefiyetlere rıza göstermediğim takdirde tarafıma fiilen yapılan 

masrafların tümünün altıncı maddede belirtilen usul ve şartlarla tahsil edilmesini ve beşinci 

maddede belirtilen işlemlerin hakkımda uygulanacağını şimdiden kabul ve taahhüt ederim. 

 

8. İşbu yüklenme senedinin tatbikatından doğacak bilcümle ihtilafların hallinde 

(4)……………Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır. 

 

 

9. Bu yüklenme senedinden doğacak borçlar için (1).......... kayıt ve defterleri muteber ve 

makbul olup; “Hukuk Muhakemeleri Kanununun 193. Maddesi” gereğince esas ve delil olarak 

kabul edilip ve başkaca sübut delilleri aranmayacaktır.” 

 

10. Bu yüklenme senedi ile ilgili ihtilaflarda bana yapılacak tebligat için açık adresim 

(5)............................................................. olup, adresimdeki değişikleri iadeli taahhütlü 

mektuplarla Kurumuma derhal 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 bu yüklenme senedi (6).../..../...... tarihinde iki nüsha olarak 

(1)............ takdim edilmiş olacaktır. 

Taahhüt Edenin Adı     : 

Soyadı                          : 

T.C Kimlik No             : 

İmzası  

Unvanı 

Kurum Sicil No 

Emekli Sicil No 

Ev Adresi 

 

 

Yukarıdaki yüklenme senedinin imza sahibi olan (7) ………………………  işbu 

yüklenme senedi hükümlerinden birisini ihlal ettiği takdirde ilgili makamlarca Türk Lirası 

olarak istenen (8) ……………. TL kısmının tediyesini müşterek borçlu ve müteselsil kefil 

sıfatıyla taahhüt ettiğimizi ve ödenmesi istenen paraya yüklenme senedinin ihlal tarihinden 

itibaren ve carı yıllık kanuni faiz yürütmesini ve ihtilaf halinde (4)…………………… 

Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını kabul eder yukarıdaki yüklenme senedi metin 

ve muhtevasına bizlerin asıl taahhüt eden borçlu gibi vakıf olduğumuzu, işbu müteselsil 



kefaletnamenin (6) …………………… tarihinde müştereken imza ile (1)...……………….....na 

teslim edileceğini beyan ederiz. 

MÜŞTEREK BORÇLU VE MÜTESELSİL KEFİLLER ( 2 Kişi) 

Adı Soyadı       :  

T.C Kimlik No : 

İmzası               :      

Unvanı              : 

Kurum Sicil No : 

Emekli Sicil No  

Ev Adresi           : 

 

Adı Soyadı      : 

T.C Kimlik No : 

İmzası  

Unvanı : 

Kurum Sicil No  

Emekli Sicil No : 

Ev Adresi: 

Yukarıdaki imzalar, taahhüt eden ........................... ile Müşterek borçlu ve müteselsil kefiller 

............... ve ........................................ tarafından huzurumda atılmıştır. 

Birim Amirinin 

Adı Soyadı : 

Unvanı : 

Mühür ve İmza : 

 Personel Dairesi Başkam  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



YÜKLENME SENEDİ VE MÜTESELSİL KEFALET SENEDİNİN 

DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA 

l- (l) numaralı bölümlere; yurt dışına giden personelin görevli bulunduğu yükseköğretim 

kurumunun adı, 

2- (2) numaralı bölümlere; personelin gönderildiği ülkenin ve üniversitenin o dildeki adı, 

3.  (3) numaralı bölüme; yurt dışına gönderilme süresi (ay olarak), 

3- (4) numaralı bölümlere; yurt dışına gönderilecek personelin görevli bulunduğu 

yükseköğretim kurumu merkezinin bulunduğu ilin adı, 

4- (5) numaralı bölüme; yurt dışına gönderilecek personelin yurt içindeki daimi ikamet adresi, 

5- (6) numaralı bölümlere; taahhüt ve kefaletnamenin düzenlendiği tarih, 

6- (7) numaralı bölüme; yurt dışına gönderilen personelin adı ve soyadı, yazılacaktır. 

 

7- (8) numaralı bölümlere; 5 inci madde uyarınca hesaplanacak tutarlar Türk Lirası cinsinden 

yazılacaktır. (Örneğin, 1 yıl süreyle yurt dışına gönderilen bir personele 12.000.-TL harcama 

yapılacağı hesaplanmış ise bu bölüme "24.000.-TL.” yazılacaktır.) 

 

8- Yüklenme Senedi ve Muteber Müteselsil Kefalet Senedinin her sayfasının altı taahhüt veren 

personel ile memur kefiller tarafından idarenin huzurunda hazır bulunmak suretiyle 

imzalanacaktır. 

 

9- Kefalet senetlerinde kefil olanların evli olması halinde, kefalete eşin rızasını gösteren noter 

onaylı belgenin de yükseköğretim kurumlarınca talep edilmesi gerekmektedir. 

 

 


