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ERASMUS PERSONEL DEĞİŞİMİ TAAHHÜTNAMESİ 

 
Adı/Soyadı : 
 
Doğum Yeri/Tarihi :  
 
Adresi             :  
 
TC Kimlik No  : 
 
Tel. No :  
 
E-mail Adresi :  
 
Gideceği Ülke / Üniversite :  
 
Üniversitenin Erasmus Kodu :  
 
Planlanan Kalış süresi/tarih aralığı :  
 
Alacağı Toplam Hibe Tutarı :  
 
 

Koç Üniversitesi ………….. ……………………………………….Fakültesi/Enstitüsü/Departmanı akademik/idari 

personeliyim. 20……..-20.. ……..Akademik Yılı’nda ………………. ………………………..Tarih aralığında 

kendi isteğimle ……………………………………………………….Üniversitesi (ÜLKE)’de Erasmus+  Programı 

Personel Hareketliliği ders verme/Eğitim Alma faaliyetine katılmayı kabul ediyorum. Bu kapsamda Erasmus 

programı ile ilgili yükümlülüklerimin ve haklarımın neler olduğu Koç Üniversitesi Uluslararası Programlar Ofisi 

tarafından şahsıma, elektronik posta ile gönderilen ve Erasmus Ofisi web sayfasındaki bilgilendirmelerden ve 

katıldığım Yönlendirme (Oryantasyon) Eğitiminden tam olarak öğrendim. Değişim faaliyetinin süresinin 2 günden 

az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği ve/veya ders verme hareketliliğinde akademik personelin vermesi gerekenden 

daha az saat ders verdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya yapılan hibe 

ödemesinin iadesi istenir. 
Kurallardan haberdar olduğumu, aşağıda belirtilen evrakları, istenilen diğer tüm bilgi ve belgeleri, benden istenecek 

süre içinde tamamlayarak Uluslararası Programlar Ofisi’ne teslim edeceğimi bildiğimi ve tüm bunları kabul ve 

taahhüt ederim. 

Yurtdışına Gitmeden Önce Teslim Edilecek Evraklar: 

1- Erasmus Personel Değişimi Taahütnamesi 

2- Davet mektubunun fotokopisi, 

3- Ders Verme/Eğitim Alma Anlaşması (hareketlilik öncesinde), 

4- Banka Avro (€) hesabı, IBAN numarası 
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5- Hibe Sözleşmesi 

Yurtdışından Döndükten Sonra Teslim Edilecek Evraklar: 

6- Ders Verme/Eğitim Alma – Değerlendirme  (Hareketlilik sonrası) (karşı kurum tarafından 

imzalanmış ve mühürlü olması zorunludur) 

7- Katılım Teyit Belgesi (Confirmation of Participation), 

8- Uçuş kartları/Pasaport kopyaları 

9- Nihai rapor formu (Online) 

Koç Üniversitesi Uluslararası Programlar Ofisi tarafından yukarıda istenilen veya sonradan istenilecek tüm bilgi ve 

belgeleri şahsıma verilen süre içerisinde teslim etmediğim ya da yapılacak hesaplama sonucunda geri ödemem 

gereken hibe miktarı söz konusu olursa borcumu nakten ve defaten bana verilecek süre içerisinde Koç 

Üniversitesi’ne ödemediğim takdirde, hakkımda gerekli hukuki sürecin işletileceğini bildiğimi, Erasmus Program 

Kuralları gereği diğer cezai yaptırımların da (verilen hibenin tamamının geri istenmesi gibi) tarafıma uygulanmasını 

kabul ve taahhüt ederim. 

Bu yüklenme senedinden doğacak borçlar için Koç Üniversitesi’nin evrakları ve kayıt, defterleri muteber ve makbul 

olup; “Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun ilgili maddelerince esas ve delil olarak kabul edilip ve başkaca 

sübut  deliller” aranmayacaktır. 

İşbu yüklenme senedinin tatbikatından doğacak bilcümle ihtilafların halinde İSTANBUL Mahkemeleri ve İcra 

Daireleri yetkili kılınmıştır.  

Bu yüklenme senedi ile ilgili ihtilaflarda bana yapılacak tebligat için açık adresimdeki değişiklikleri iadeli taahhütlü 

mektupla Koç Üniversitesi’ne derhal bildirmeyi, bildirmediğim takdirde yukarıdaki adrese çıkarılacak tebliğ bila 

iade edilse dahi bütün tebligatı şahsıma yapılmış olarak kabul olacağını bildiğimi kabul ve beyan ederim. 

 

Tebliğ Eden         Tebellüğ Eden  

Adı-Soyadı/İmzası:       Adı-Soyadı/İmzası: 

                                                                                                                     Bilgen Arif Bilgin 

                                                                                                                                  Erasmus Kurum Koordinatörü 

 

 

 

 

 

  

Tarih:                    Tarih:  

 
 
NOT: İşbu belge 2 (iki) nüsha düzenlenmiş olup, bir kopyası personelde, diğer kopyası Koç Üniversitesi Uluslar Arası 
Programlar Ofisi’nde muhafaza edilecektir.  
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