Hayatboyu Öğrenme Programı

ERASMUS+ WORLDWIDE ÖĞRENCİ TAAHHÜTNAMESİ
Adı/Soyadı
Doğum Yeri/Tarihi
Adresi
TC Kimlik No
Tel. No
E-mail Adresi
Gideceği Ülke / Kurum Adı
Planlanan Kalış süresi/tarih aralığı

:
:
:
:
:
:
:
:

Koç Üniversitesi ……………………………………… Fakültesi/Enstitüsü ……………………………………..,
programı/departmanı ………………………………………... numaralı öğrencisiyim. 20…...-20….. Akademik
Yılı Güz / Bahar döneminde öğrenimime kendi isteğimle ………………………………………………….’de
Erasmus+ Worldwide Öğrenim Programı kapsamında devam etmeyi kabul ediyorum. Bu kapsamda Erasmus+
Worldwide Öğrenim programı ile ilgili yükümlülüklerimin ve haklarımın neler olduğu Koç Üniversitesi
Uluslararası Programlar Ofisi tarafından şahsıma teslim edilen Erasmus Öğrenci Beyannamesinden, katıldığım
Yönlendirme (Oryantasyon) Eğitiminden, elektronik posta ile gönderilen bilgilendirmelerden, Koç Üniversitesi ebülteniyle yapılan bilgilendirmelerden (KU Daily) ve Uluslararası Programlar Ofisi web sayfasındaki Erasmus+
Worldwide Öğrenim sekmesi altında yer alan bölümlerden tam olarak öğrendim. Değişim öğrencisi olarak

üzerime düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeyi; katılacağım Değişim Programı süresince OIP web
sitesinde yer alan “Erasmus+ Worldwide Öğrenim” sekmesi altında yer alan bütün 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.
Değişime Gitmeden Önce Teslim Edilecek Evraklar:


Öğrenci Taahhütname Yazısı



Kabul mektubu kopyası



Öğrenim Anlaşması (hareketlilik öncesinde)



Koç Üniversitesi Ders Denklik Belgesi-Değişim Öncesi (Course Equivalency Form-Before)



Banka Avro (€) hesabı, IBAN numarası



Zorunlu öğrenci seyahat sağlık sigortası Hibe sözleşmesi



Engelli Öğrenci Süreç Rehberi (*engelli öğrenciler için geçerlidir)



Hibe Sözleşmesi
Yurtdışında iken:



Öğrenim Anlaşması (hareketlilik sırasında)
Yurtdışından Döndükten Sonra Teslim Edilecek Evraklar:



Öğrenim anlaşması belgesinin tüm taraflar tarafından imzalanmış son hali (After Mobility)
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Koç Üniversitesi Ders Denklik Belgesi-Değişim Öncesi (Course Equivalency
Form-During/After)



Katılım Sertifikası: Öğrenci öğrenim faaliyeti gerçekleştirdiği kurumdan öğrenimin başlangıç ve bitiş süresini
teyit eden (imzalı ve mühürlü) bir "Katılım Sertifikası" (Certificate of Attendance) alır.



Misafir kurumdan alınan not çizelgesi (transcript)



Öğrenci Nihai Rapor Formu: Hareketlilik Aracı kullanılarak öğrencilerden çevirim içi AB anketini (EU
Survey) doldurmaları istenir. Faaliyetleri tamamlanan öğrencilerin anketi doldurması gerekmektedir.

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 Disiplin Soruşturması ve 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.
Bu Taahhütnamenin, Uluslararası Programlar Ofisi’ne son teslimi süresi Uluslararası Programlar Ofisi tarafından
yapılacak bilgilendirmeye göre olacaktır. Bu tarihten sonra mücbir bir sebebi olmaksızın öğrencilerden
iletilen iptal talebi olması halinde talepte bulunan öğrencinin bir sonraki Erasmus+ Exchange başvurusunda toplam
puanından -10 puan düşülecektir.
Tebliğ Eden
Adı-Soyadı/İmzası:

Tarih:

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