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Online Learning Agreement (Çevrimiçi Öğrenim Protokolü) Erasmus 
Öğrenim Hareketliliği kapsamında Avrupa’daki bir üniversitede öğrenim 
görmeye hak kazanmış öğrencilerin tamamlaması ve ardından imzalaması 
gereken bir çevrimiçi belgedir. 



https://learning-agreement.eu adresinden giriş yapılmalıdır. 

Giriş ve Kayıt



Log in sekmesinden sisteme kayıt işlemi başlatılmalıdır.  

Giriş ve Kayıt



MyAcademicID hizmetine e-postanız ile kayıt yaptırmalı ve e-posta doğrulama işlemlerini tamamlamalısınız

Giriş ve Kayıt



MyAcademicID hizmetine e-postanız ile kayıt yaptırmalı ve e-posta doğrulama işlemlerini tamamlamalısınız

Giriş ve Kayıt



MyAcademicID hizmetine e-postanız ile kayıt yaptırmalı ve e-posta doğrulama işlemlerini tamamlamalısınız

Giriş ve Kayıt



OLA sistemine kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra giriş yapılarak öğrenci bilgileri tamamlanmalıdır.

Öğrenci Bilgisi



OLA sistemine kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra giriş yapılarak öğrenci bilgileri tamamlanmalıdır.
Field of Education (Alan) ve Study Cycle (öğrenim kademesi) bilgileri listeden seçilmektedir. 

Next butonuna basarak bir sonraki bölüme geçilebilir. 

Tamamlanan bölümlere daha sonra dönüş yapılabilmektedir. 

Öğrenci Bilgisi



2. Bölümde Aksaray Üniversitesi’ne ait bilgilerin girilmesi gerekmektedir. 

Gönderen Kurum



Gönderen Kurum

Listeden AKSARAY UNIVERSITESI seçilmelidir.



Bu bölümde, Erasmus Bölüm Koordinatörü ve Erasmus Kurum Koordinatörünün bilgileri istenmektedir.
Sol bölümde Erasmus Bölüm Koordinatörünün bilgilerinin girilmesi gerekmektedir
Aksaray Üniversitesi Bölüm koordinatörlerine ait listeye erasmus.aksaray.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 



Kabul Eden Kurum

Karşı üniversite, ülke seçildikten sonra listeden seçilebilmektedir. Üniversitenin kendi dilindeki adından emin 
olmak için websitesi ziyaret edilebilir. 



Kabul Eden Kurum

Aynı şekilde, karşı kurumdaki sorumlu kişilerin bilgisi yazılmalıdır. Bu bölümde karşı kurumun Erasmus ofisinden
bilgi alınabilir. 



Dersler

Bu bölümde, karşı üniversiteden ve Aksaray Üniversiteden alınacak dersler girilmelidir. Tablo A bölümüne karşı 
Üniversiteden alınacak dersler ‘Add Component to Table A’ butonuna basılarak yazılmalıdır. 
Karşı kurumdan seçilecek derler ve Aksaray Üniversitesinden saydırılacak dersler öncelikle Erasmus Bölüm 
Koordinatörüne sunulmalı ve onayı alınmalıdır. 



Seçilen bir derse ait; Ders adı, ders kodu, ders kredisi ve dersin hangi dönemde alınacağı bilgileri girilmeli ve 
bir sonraki ders eklenmelidir. 

Dersler



Tablo B’de ise Aksaray Üniversitesinden sayılacak dersler girilmelidir. 

Dersler



Dersler

Aksaray Üniversitesinden seçilen bir derse ait; ders adı, kodu, kredisi ve dersin hangi dönemde 
alınacağı bilgileri girilmeli ve Aksaray Üniversitesinden sayılacak bir sonraki ders eklenmelidir. 



Karşı üniversiteden alınacak Sanal Dersler var ise bu bölümde gösterilmelidir. 

Dersler



Tüm aşamalar tamamlandıktan ve gerekli kontroller yapıldıktan sonra imza bölümü fare yardımıyla imzalanmalı
ve ‘Sign and Send’ butonuna basılmalıdır. 
Tamamlanan LA öncelikle Aksaray Üniversitesi Erasmus Koordinatörü tarafından ve daha sonra karşı üniversite 
tarafından imzalanacaktır. 

İmza



Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçiniz:

Öğr. Gör. Uğur Koyuncu
ugurkoyuncu@aksaray.edu.tr
+90 382 288 38 34


