
 

 

Müteselsil Kefil Adı-

Soyadı ve Adresi 

Müteselsil Kefil Adı-

Soyadı ve Adresi 

TAAHHÜT SENEDİ 

 

4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 15 inci maddesi ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı 

Kanunun Ek-24 üncü maddesi gereğince Polis Akademisinde: 

1- Eğitim süresinde veya mecburi hizmetle yükümlü olduğum süre içinde; 

a) İstifa ettiğim veya ilişiğimin kesilmesini gerektiren bir suç işlediğim ya da sağlık sebepleri ve 

ölüm hariç, başka herhangi bir nedenle okuldan, meslekten veya memuriyetten ayrıldığım taktirde; 

b) Şahsıma atfı mümkün bir kusurdan dolayı eğitime devam edemediğim taktirde; eğitimde 

bulunduğum müddet zarfında Devletçe ihtiyar olunan her türlü masrafın yasal faizi 

ile birlikte ayrıca bir hükme gerek kalmaksızın hazine emrine ödemeyi kabul ve taahhüt ederim, 

2- Tahakkuk ettirilecek kanuni faizin başlangıç tarihinin şahsım için Devletçe ihtiyar olunan 

masrafların sarf tarihi olacağını, Devlete karşı mecburi hizmet taahhüdümü halen yürürlükte bulunan 

veya yürürlüğe konulacak olan kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerinin yüklediği veya 

yükleyeceği mükellefiyetlere uygun olarak yerine getireceğimi, 

kabul ve taahhüt ederim.30/06/2017 (Bu tarih örnek olarak yazılmıştır. Siz Noterde işlem 

yaptığınız tarihi yazacaksınız.) 

Reşit ise Öğrencinin  

değil ise velisinin adı soyadı 

 imzası 

Altan BAŞKEN(Buraya siz 

kendi adınızı soyadınızı 

yazacaksınız) 

 

Açık Adresi :Limon mh. 1452 sokak no:5 kat :3/6 Pozcu/MERSİN 

(Yukarıdaki adres örnektir. Bu alana siz kendi ikamet adresinizi yazacaksınız.) 
 

KEFALET SÖZLEŞMESİ 

Polis Akademisi’ne bağlı ..MERSİN… Polis Amirleri Eğitimi Merkezi, FYO, Polis 

Meslek Eğitim Merkezleri ve Polis Meslek Yüksekokullarında) öğrencisi olarak kabul olunan 

…Altan BAŞKEN…(Bu isim örnektir. Bu alana siz kendi ad ve soyadınızı yazacaksınız.) tarafından 

yukarıda yazılı taahhüt senedi 

hükümlerine uyulmadığı taktirde kendisi için tahakkuk ettirilecek tazminat ve faizlerin 

(47.369,17 TL) tamamını ayrıca bir hükme gerek kalmaksızın talep vukuunda 

ödemeyi müteselsil kefil sıfatıyla beyan, kabul ve taahhüt ederim. 30/06/2017 (Bu tarih örnek 

olarak yazılmıştır. Siz Noterde işlem yaptığınız tarihi yazacaksınız.) 

 

 

 

 

Not: 

1- Kırmızı renkli yazılan alanlar örnek olarak doldurulmuştur. Bu alanlara örnekte olduğu gibi boş 

taahhüt senedi formuna noter huzurunda siz kendi bilgilerinizi dolduracaksınız. 

2-Mavi renkle yazılan alanlar ise ( MERSİN ve 47.369,17 TL ibareleri) tüm öğrencilerimiz için sabit 

bilgilerdir. Bu bilgiler  taahhüt senedi formuna noter huzurunda değiştirilmeden yazılacaktır.  



 

 

 

 

TAAHHÜT SENEDİ VE KEFALETNAME DOLDURMA TALİMATI 

 

1. Taahhüt Senedinin ikinci maddesinin sonundaki tarih kısmına taahhütte bulunulan tarih 

yazılacaktır. 

2. Taahhüt Senedinin sağ alt bölümüne öğrenci, adı ve soyadını yazarak imzalayacaktır. 

3. Taahhüt Senedinin sol alt kısmındaki ‘Açık Adresi’ bölümüne öğrencinin ikamet adresi eksiksiz 

şekilde yazılacaktır. 

4. Kefalet Sözleşmesi bölümünde yer alan ilk boş kısma okul adı yazılacaktır. 

5. Kefalet Sözleşmesi bölümünde yer alan ikinci boş kısma öğrencinin adı ve soyadı yazılacaktır. 

6. Kefalet Sözleşmesi bölümünde yer alan üçüncü boş kısma taahhüt miktarı yazılacaktır. 

(47.369,17 TL) 

7. Kefalet Sözleşmesi bölümünün son satırının sonundaki tarih kısmına taahhütte bulunulan tarih 

yazılacaktır. 

8. Kefalet Sözleşmesi bölümünün alt kısmı müteselsil kefillerce ad-soyad yazılmak suretiyle 

imzalanacak ve kefillerin açık adresleri eksiksiz şekilde belirtilecektir. 

NOT: Taahhüt Senedi ve Kefaletname bölümünde yer alan boş kısımlar; NOTER huzurunda 

doldurulacaktır. Kesinlikle aday tarafından veya POMEM Müdürlüğü tarafından 

doldurulmayacaktır. 


