
OLA 
(ONLINE LEARNING AGREEMENT) 
NEDİR?



Online 
Learning 

Agreement

OLA, Erasmus+ Öğrenim Anlaşmasının çevreci, kağıtsız
yeni halidir.

Öğrenim Anlaşmasını çevrimiçi olarak hazırlatmanın,
imzalatmanın, gönderen ve gidilen kurumdan onay almanın
ve belgenin son haline ulaşmanın en kolay ve en uygun
online/dijital yoludur.

Öğrenci kendi e-posta hesabı üzerinden sisteme kolayca
giriş yapabilir ve Öğrenim Anlaşması’nın adımları takip
ederek tamamlayabilir, ilgili Erasmus Bölüm
Koordinatörlerine sunabilir.

Öğrencinin hareketlilik boyunca yapabileceği ders
değişikleri de sistem üzerinden kolayca tamamlanabilir ve
ilgili bölüm Erasmus koordinatörüne onay için sunulabilir.

Belgenin hangi aşamada olduğu sistem üzerinden kolayca
takip edilebilir.



Learning 
Agreement / 

Öğrenim
Anlaşması

Nedir?

• Erasmus öğrencilerinin hareketlilik süreçlerinde akademik
tanınma için yapılan Öğrenim Anlaşması (Learning
Agreement) hazırlanması gerekmektedir.

• Öğrenim Anlaşması süreci genel olarak;

Hareketlilik Öncesi (Before the Mobility),

Hareketlilik Sırasında (Changes to the Learning
Agreement) olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.

• Öğrenci gitmeden önce “Before the Mobility” kısmını
tamamlamalıdır.

• Öğrenim Anlaşması ilk olarak öğrenci tarafından imzalanır,
ardından ÇOMÜ Erasmus bölüm koordinatörünün imzası
için OLA sistemi üzerinden gönderilir, son olarak yine OLA
sistemi üzerinden karşı kurum tarafından belge imzalanır ve
imza süreci tamamlanır.



OLA’daki
Öğrenci Bilgileri 
Kısmı
(Bu kısımların sistem 
üzerinden eksiksiz bir 
şekilde doldurulması 
gerekmektedir.)



Before
Mobility

• Hareketlilik Öncesi (Before the Mobility) kısım TABLE A
(Study Programme at the Receiving Institution) ve TABLE B
(Recognition at the Sending Institution) kısımlarından
oluşmaktadır.

• TABLE A kısmında karşı kurumdan gelen ders kataloğunda
yer alan ve Erasmus bölüm koordinatörünüz tarafından
uygun görülen dersler yazılmalıdır.

• TABLE B kısmında ise Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesinde Erasmus hareketliliğine gidilen dönemdeki
almanız gereken dersler yazılmalıdır.



Önemli Not:
• Ders seçimi Erasmus hareketliliği gerçekleştirilecek kurumda 30 AKTS;
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde 30 AKTS olacak şekilde
gerçekleştirilmelidir.

• Tabloda yer alan AKTS’lerin karşılıklı olarak mutlaka eşit olması gerekmektedir.



Changes to the
Learning 

Agreement/ 
During

Mobility

• Hareketliliğinize başladıktan sonra ilk 4 hafta içerisinde yani
ders ekle/bırak haftasında değişiklikler yapabilir. Bu
değişiklikleri öğrenim anlaşmasının “Changes to the
Learning Agreement” alanında belirtmelidir. Ders ekle/
bırak yapsa bile AKTS eşitliği “Before the Mobility”
kısmında belirtildiği gibi 30 AKTS olmalıdır.

• Öğrenci ilgili alanı doldurduktan sonra yine aynı
şekilde, misafir olunacak kurumdan ve ÇOMÜ Erasmus
bölüm koordinatörünüzün imzalarının tamamlanması
gerekmektedir.

• Ders değişikliği ÇOMÜ Erasmus bölüm koordinatörünüzün
bilgisi ve onayı dahilinde yapılmalıdır.



OLA’ya Erişim
• https://www.learning-agreement.eu/ adresine giriş yaptıktan sonra,

«LOGIN TO ACCESS YOUR LEARNING AGREEMENT» butonuna
tıklamalısınız.

• Sadece Google hesabınız ile sisteme giriş yapabilirsiniz.



OLA’ya Erişim
• Kişisel bilgilerinizi, sistem sizleri tekrar anasayfaya yönlendirecektir.

Sayfanın aşağısında yer alan «Create New» butonuna basarak,
öğrenim anlaşmanızı oluşturmaya başlayabilirsiniz.



OLA’ya Erişim
• Hareketlilik tipinize göre yukarıda işaretleme yaparak ilermelisiniz.

• Bu bilgi notu bir tam döneminizi Avrupa’daki bir yükseköğretim kurumunda
geçirmeniz üzerinden hazırlanmıştır. Bu nedenle «semester mobility»
seçerek ilerlemeniz gerekmektedir.



OLA’ya Erişim
• «Sending Institution Information» kısmında, ilk önce akademik yılı,

gönderen üniversite olarak Canakkale Onsekiz Mart Universitesi bilgilerini
yazmanız gerekmektedir.

• Faculty/Department kısmına ise ÇOMÜ’deki fakültenizin adını İngilizce
olarak yazmalısınız.



OLA’ya Erişim

• Sending Responsible Person = ÇOMÜ Erasmus Bölüm Koordinatörü

• Sending Administrative Contact Person = ÇOMÜ Erasmus Kurum Koordinatörü
(Yukarıdaki ekran görüntüsünde tamamlanmış hali bulunmaktadır, lütfen siz de
buna göre doldurunuz.)

• Tüm alanları doldurduktan sonra diğer aşamaya geçebilirsiniz.



OLA’ya Erişim
• ''Receiving Institution Information'' kısmında, ilk önce akademik yılı

yazmanız, sonrasında hareketliliğinizi gerçekleştireceğiniz karşı kurumun
bilgilerini yazmanız gerekmektedir.



OLA’ya Erişim

• Receiving Responsible Person için, karşı kurumun Erasmus bölüm Koordinatörü
bilgilerini yazmalısınız. (Learning Agreement’i imzalayacak kişinin bilgileridir.)

• Sending Administrative Contact Person için, karşı kurumun Uluslararası İlişkiler
Ofisi Erasmus sorumlusu bilgilerini yazmalısınız.

• Her iki bilgi de karşı kurumdan temin edilmelidir.



OLA’ya Erişim

• «Planned start of the mobility/Planned end of the mobility» alanı için
karşı kurumun göndermiş olduğu Kabul Mektubundaki dönem tarihlerini ya
da (varsa) karşı kurumun internet sitesindeki akademik takvimden,
gideceğiniz dönem tarihlerini yazmanız gerekmektedir.

• Dönem tarihi bilgisine ulaşamazsanız, karşı kurumun Erasmus Ofisi’ne e-
posta atıp, bilgi alabilirsiniz.



OLA’ya Erişim

• «Add Component to Table A» kısmında karşı kurumda seçmek istediğiniz
dersleri yazmalısınız.

• Ders sayısı önemli değildir ancak bu derslerin toplam kredileri mutlaka 30 AKTS
olmalıdır.

• Karşı kurumda alacağınız dersleri karşı kurumdaki yetkili kişiden öğrenmelisiniz.



OLA’ya Erişim

• «Add Component to Table B» kısmında Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesinde Erasmus hareketliliğine gideceğiniz dönemde almanız
gereken dersleri yazmalısınız. Bu derslerin kredi toplamı da 30 AKTS
olacaktır.

• Bu tablolar arasında ders eşleştirme yapılmamaktadır. Önemli olan toplam
kredilerin karşılıklı olarak 30 AKTS’ye eşleştirilmesidir.



OLA’ya Erişim
• «Component title at the Receiving Institution» kısmına partner

üniversitedeki dersin adını yazmaya başlayarak, alt kısımda dersin kodunu,
AKTS kredisini ve güz/bahar döneminde olduğunu belirterek, «Add
Component to Table A» butonuna basılarak ders seçilmeldir.



OLA’ya Erişim

• Karşı kurumdaki seçmek istediğiniz tüm dersleri tamamladıktan sonra, alt
kısımdaki «Web link to the course catalogue at the Sending Institution
describing the learning outcomes: [web link to the relevant info]»
bölümünü, partner üniversitenin ders kataloğu internet sitesinde
sunulmuyorsa, partner üniversitenin anasayfa linkini yazabilirsiniz.

• Language kısmında ise karşı kurumdaki eğitim dilini ve seviyesini seçerek, Table
B kısmına ilerleyebilirsiniz.



OLA’ya Erişim

• Table A kısmında yapıldığı gibi, «Add Component to Table B» butonuna
basarak, ÇOMÜ’de almanız gereken dersleri yazmalısınız.

• Hareketlilik sonrasında Erasmus hareketliliği çerçevesinde başarılı
olduğunuz dersler bu derslerin yerine yazılarak tanınma işlemi
gerçekleştirilecektir.



OLA’ya Erişim • Her iki tablodan da seçtiğiniz dersleri düzenlemek adına «Remove»
butonuna basarak, dersi Öğrenim Anlaşmanızdan çıkartabilirsiniz.



OLA’ya Erişim

• Son adım olan «Commitment» bölümünde imzanızı tamamladıktan
sonra OLA'nız sistem üzerinden otomatik olarak bölüm Erasmus
Koordinatörünüzün onayına sunulmaktadır.

• OLA'nız tamamlandıktan sonra «My Learning Agreement»
bölümünden hazırlamış olduğunuz evrağı görüntüleyebilirsiniz.



Sonuç olarak; 

• Hazırlamış olduğunuz OLA sistem tarafından otomatik
olarak ÇOMÜ Erasmus Bölüm Koordinatörünüze
gönderildiğinde, koordinatörünüzün onayını bekliyor
olacaksınız.

• Koordinatörünüz belgeyi imzaladığında, e-posta adresinize
bir bilgilendirme e-postası gelecektir.

• Son aşamada OLA'nız karşı kuruma otomatik olarak sistem
üzerinden yönlendirilecektir ve karşı kuruma ait imza
bölümü de tamamlandığında, belgeniz 3 imzalı olarak
tamamlanmış olacaktır.

• OLA’nızı çıktı alıp, Erasmus Ofisine teslim etmenize gerek
kalmayacaktır çünkü Erasmus ofisi olarak sistem üzerinden
belgenin takibini yapabilmekteyiz.

• Karşı kurumda dönem başladıktan sonra, ders değişikliği
yapmanız gerektiğinde yine sistem üzerinden giriş yaparak
«Changes to the Learning Agreement» formunu aynı
adımları takip ederek tamamlayabileceksiniz. Belge imza
dağıtımı için otomatik olarak ilgili koordinatörlere
gönderilecektir.


