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ERASMUS+ YARARLANICILARI VE 
KATILIMCILARI ARASINDA İMZALANACAK HİBE 

SÖZLEŞME MODELLERİ



Belge Paketi

1.Erasmus+ Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Hibe Sözleşmesi Şablonu

1.1 Erasmus+ Öğrenme Anlaşması Şablonu

1.2 Erasmus+ Öğrenme Anlaşması Tamamlayıcı Belge Şablonu

1.3.Grup Faaliyetleri için Erasmus+ Öğrenim Programı Şablonu

1.4 Davet Edilen Uzman Tarafından Sağlanan Erasmus+ Öğrenim Programı

2. Genel şartlar

Bu şablonlar, Avrupa Komisyonu tarafından Hibe Sözleşmesinde tanımlanan destekleyici
belgeler için asgari şartları karşılamak üzere tasarlanmıştır.



Belge Paketi

Hibe Sözleşmesi EK VI - Yararlanıcı ve katılımcılar arasında kullanılacak sözleşme modelleri



Destekleyici belgeler

Hibe Sözleşmesi “EK III - MALİ VE AKDİ ŞARTLAR” 

Destekleyici belgeler

• Bireysel Faaliyetler: Katılımcının faaliyete katılımını kanıtlayan, katılımcının

adını, öğrenme çıktılarını, ayrıca faaliyetin başlangıç ve bitiş tarihlerini

belirten bir veya birkaç belge şeklindeki katılım belgesi. Destekleyici

belgeler, ev sahibi kuruluş ve katılımcı tarafından imzalanmalıdır.

• Grup Faaliyetleri: Katılımcıların (refakatçiler dahil) faaliyete katılımını

kanıtlayan katılımcı listesi ve uygulanan öğrenme programı (faaliyetin

başlangıç ve bitiş tarihini, faaliyetin programını, kullanılan yöntemleri, elde

edilen öğrenme çıktılarını içerecek şekilde düzenlenmiş). Destekleyici

belgeler, ev sahibi kuruluş ve katılımcı tarafından imzalanmalıdır.

• Kurumsal Destek

• Kuruluşlar için Dahil Etme desteği



1.Erasmus+ Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Hibe Sözleşmesi

Modeli

• Kuruluşların ve katılımcıların hakları, sorumlulukları, güvenliği, katılımcıya

verilecek mali desteği ve hareketliliğin yasal çerçevesini belirler.

• Bireysel hareketlilik faaliyetleri katılımcıları için düzenlenmesi

• Gönderen kuruluş ve katılımcı arasında imzalanır.



2.Erasmus+ Öğrenme Anlaşması

• Her katılımcının öğrenme hareketliliğine hazırlanması ve hareketliliğin takibi için alacağı belge
paketinin parçasıdır.

• Gönderen kuruluş, ev sahibi kuruluş ile katılımcı bireyler arasında, hareketlilik döneminin
uygunluğunu, kalitesini sağlamak için amaçları ve faaliyetin ve içeriğini tanımlar.

• Öğrenme hareketliliğinin beklenen sonuçlarını, bu sonuçların nasıl gerçekleştirileceğini,
katılımcının, gönderen kuruluşun ve ev sahibi kuruluşun görev ve sorumluluklarını tanımlar.

• Kaliteyi temin, şeffaflık ve güven oluşturma için önemli bir belgedir.

• Erasmus kalite standartlarında tanımlanmış bir zorunluluktur.

• Belge Paketi

 bireylerin öğrenme hareketliliği için hibe sözleşmesi şablonu

 öğrenme anlaşması

 öğrenme anlaşması tamamlayıcı belgesi

 Europass belgesi

 Katılımcı raporu



3.Erasmus+ Öğrenme Anlaşması Tamamlayıcı

Belgesi

• Faaliyetten sonra düzenlenir, faaliyetin planlandığı gibi gerçekleştiğini teyit eder.

• Hareketlilik dönemi tamamlandıktan sonra, gerçekleşen öğrenme çıktılarını 

belgelemek için verilir.

• Belge Paketi

 hibe sözleşmesi

 öğrenme sözleşmesi

 öğrenme sözleşmesi tamamlayıcı belgesi

 Europass belgesi

 Katılımcı raporu 



4.Grup Faaliyetleri için Erasmus+ Öğrenme

Programı

• Öğrencilerin grup hareketliliği için geçerlidir.

• Grup hareketliliği faaliyeti öncesinde, faaliyetin takibi için gerçekleşecek
faaliyetleri ve bu faaliyetlerin katılımcıları için hazırlanan öğrenim çıktılarını
tanımlamak için hazırlanır.

• Belge paketi

 Öğrenme Programı

 Katılımcı Listesi

 Katılımcı raporu (Grup hareketliliği faaliyetlerinde, katılımcı raporu faaliyetteki gruba
liderlik eden refakatiçiye gönderilir.)

• Hibe sözleşmesi Destekleyici belgeler: Katılımcıların (refakatçiler dahil) faaliyete
katılımını kanıtlayan katılımcı listesi, uygulanmış Öğrenim Programı (faaliyet
programını, uygulanan yöntemleri, elde edilen öğrenme çıktılarını, faaliyetin
başlangıç ve bitiş tarihini içerecek şekilde düzenlenmiş). Destekleyici belgeler,
gönderen ve ev sahibi kuruluş tarafından imzalanmalıdır.



5.Davet Edilen Uzman Tarafından Sağlanan Erasmus+ 

Öğrenim Programı

• Davetli uzmanın ev sahibi kuruma yaptığı ziyaretin içeriğini, yöntemini ve 

hedeflerini tanımlamaktadır.

• Ziyaretin içereğini, yöntemini, hedeflerini belirler, takibini sağlar

• Davetli uzmanın, sonuçta elde edilen öğrenme çıktıları da dahil olmak üzere

katılımını kanıtlaması zorunludur.

• Belge paketi

 davet eden kuruluş ve katılımcı arasında imzalanan hibe sözleşmesi.

 Ziyaretin içereğini, yöntemini ve hedeflerini belirleyen davetli uzman

tarafından sunulan öğrenim programı.




