
 

FİNANSAL TAAHHÜT BELGESİ 

 

Piri Reis Üniversitesi’ne,  

 

Piri Reis Üniversitesi’ne.....................  No ile kayıtlı bulunan ................................................................... 

isimli öğrencinizim. Biriminiz tarafından koordine edilen öğrenci değişim programları kapsamında 

......................... akademik yılının ............................ Döneminde (Güz/Bahar) Erasmus Programı kapsamında 

Piri Reis Üniversitesi’nin anlaşmalı olduğu yabancı üniversitelerden birinde değişim öğrencisi olarak 

öğrenim görmek üzere ilgili Biriminize başvurdum. Başvurum öncesinde EK 1’de belirtilen partner 

üniversitelerimizin bulunduğu ülkelerdeki bir dönemlik ortalama yaşam giderleri gösteren tabloyu kendim 

inceledim ve velime/kefilime incelettim.  

Başvurumun değerlendirme sonucu uygun görülmesi durumunda;  

 söz konusu yabancı üniversitede tam zamanlı bir değişim öğrencisi olarak öğrenimime devam edebilmem 

için gereken her türlü harcamanın (öğrenim ücreti dışındaki ücretler, ulaşım, barınma, beslenme, sağlık 

sigortası, kitap ve diğer giderler)  

□  Erasmus hibesi* aldığım durumda eksik kalan kısmının, 

□ Erasmus hibesi* almadığım durumda ise tamamının1aşağıda bilgileri yazılı bulunan kişi/kurum 

tarafından karşılanacağını,  

 yurt dışında geçireceğim süre zarfında herhangi bir maddi sıkıntıya düşmem sebebiyle Piri Reis 

Üniversitesi’ni sorumlu tutmayacağımı ve bu sebeple yurtdışında öğrenimime devam edememem halinde, 
Üniversite’nin mevcut idari ve akademik kurallarının uygulanmasına itiraz etmeyeceğimi,  

 değişim öğrencisi olarak yurt dışında bulunduğum süre için öğrenim ücretimi Piri Reis Üniversitesi’ne 
ödemeye devam edeceğimi  

 yukarıda yazılı olan hususlardan birini ya da birden fazlasını yerine getirmediğim takdirde değişim 

programına katılmaktan doğacak haklarımın iptalini kabul, taahhüt ve beyan ederim.  

Beyan Tarihi: Beyanda Bulunan Kişinin İmzası : 

  

Veli/Kefil’in Adı Soyadı:   

Yukarıda ismi yazılı bulunan öğrenci ile yakınlığı 

(Bireysel Vesayet/Kefalet Halinde):  

 

Ev Adresi (Bireysel Vesayet/Kefalet Halinde):  

 

 

Ev Telefon Numarası:  

İş/Firma Adresi:  

 

 

İş/Firma Telefon Numarası:   

Görevi:  

Veli/Kefil’in İmzası :  

(Kefil Kurum ise Kaşe ve Yetkili İmza)  

 

Beyan Tarihi:   

 



*Erasmus Programı kapsamında değişime katılacak öğrencilerin bir kısmına burs (Erasmus hibesi) 

verilecektir. Erasmus hibesi öğrencilerin yurt dışında bulunacağı süre zarfındaki harcamalarının 

tümünü karşılamaya yetmeyecek olup, destek niteliğinde olacağından, değişime gitmek isteyen 

öğrenci bu sebeple ek finansman bulmak mecburiyetindedir. 

EK1 

Ülkeler Aylık hibe miktarı Ülkeler Aylık hibe miktarı 

Almanya 425 İsveç 531 

Avusturya 476 İtalya 477 

Belçika 448 Letonya 333 

Bulgaristan 281 Litvanya 325 

Çek Cumhuriyeti 377 Lüksemburg 448 

Danimarka 601 Macaristan 355 

Estonya 339 Malta 368 

Finlandiya 535 Polonya 345 

Fransa 520 Portekiz 381 

G. Kıbrıs Rum Kesimi 375 Romanya 312 

Hollanda 466 Slovak Cumhuriyeti 358 

İngiltere 602 Slovenya 401 

İrlanda 489 Yunanistan 425 

İspanya 438   

 


