
 

 

Erasmus+ Bölüm Koordinatörleri için 

Online Learning Agreement (OLA) Görüntüleme ve Onaylama Rehberi 
 

Kağıtsız Erasmus (Erasmus Without Paper / EWP) projesi kapsamında, 
Erasmus öğrencileri Learning Agreement’lerini Online Learning Agreement 
(OLA) sistemi ile kağıt kullanmadan çevrim içi hazırlayabilecek ve hazırlanan OLA’lar 
gönderen ve misafir olunan kurumlar tarafından Erasmus Dashboard üzerinden 
yine çevrim içi imzalanabilecektir. 

 

OLA Hazırlama ve Onay Süreci 
 

 Erasmus öğrencileri OLA’larını https://www.learning-agreement.eu/ adresinden 
oluştururlar. Gönderen kurumlar da öğrencilerin OLA hazırlama sürecini 
başlatabilir. 

 Bir öğrencinin OLA’sında olması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir: 
o Öğrenci bilgisi 
o Gönderen kurum bilgisi 
o Misafir olunan kurum bilgisi 
o Misafir olunan kurumda alınacak dersler 
o Gönderen kurumda tanınacak dersler 
o Planlanan hareketlilik süresi 
o Yabancı dil yeterlilik seviyesi 
o Yetkili kişiler (gönderen kurum ve misafir olunan kurum) 

 Öğrencilerin hazırladıkları OLA’lar aşağıda belirtildiği sırayla imzalanır: 
o Öğrenci 
o Gönderen kurum 
o Misafir olunan kurum 

 Her kurumdan yalnız 1 kişi OLA’yı imzalayabilir.  
o YTÜ’de Dashboard üzerinden OLA’lar sadece bölüm Erasmus 

koordinatörleri tarafından imzalanır. 

 Kurum yetkilileri onay/ret işlemlerini Erasmus+ Dashboard üzerinden 
gerçekleştirebilirler. Sisteme https://www.erasmus-dashboard.eu/ adresinden 
erişim sağlanır. 

 
 
YTÜ’deki bölüm Erasmus koordinatörlerinin, öğrencilerin OLA’larını onaylamak/ 
reddetmek için izlemesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir. 
 
 
1. Adım: Kullanıcı Hesabını Aktive Etme 
 

 Erasmus Ofisi tarafından her bölüm için Dashboard’da bir (1) koordinatör hesabı 
tanımlanır.  

 Tanımlama koordinatörlerin yildiz.edu.tr uzantılı e-posta adresleri kullanılarak 
yapılır.  

 Tanımlanan her hesaba, sistem tarafından otomatik bir aktivasyon e-postası 
gönderilir.  

 Koordinatörler, yildiz.edu.tr uzantılı e-posta adreslerine gelen aktivasyon linkine 
tıklayarak Dashboard şifrelerini oluştururlar. 

https://www.learning-agreement.eu/
https://www.erasmus-dashboard.eu/


 

 

 

 
 
 
Gelen aktivasyon linkine tıkladıktan sonra aşağıdaki ekranı kullanarak şifrenizi 
belirleyiniz: 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Şifrenizi oluşturduktan sonra [ Login ] butonuna basarak e-posta adresinizi ve 
belirlediğiniz şifreyi belirleyerek sisteme giriş yapınız. 
Şifrenizi hatırlamadığınız zamanlarda [ Forgot password? ] butonu ile yeni şifre 
talebinde bulunabilirsiniz: 
 

 
 
 
 
2. Adım: Sisteme Giriş 
 
Sisteme giriş yaptığınızda karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir.  
Gelen/Giden öğrencilerin OLA’larını görüntülemek için lütfen “Mobilities (OLA 3.0)” 
başlığı altındaki seçenekleri kullanınız: 

 

 
 
 

 



 

 

3. Adım: Öğrencileri Listeleme  
 
Gelen öğrenci bilgilerini ve OLA’larını görüntülemek için “Mobilities (OLA 3.0)” 
başlığı altındaki “Incoming students” seçeneğine, giden öğrenciler için ise “Outgoing 
students” seçeneğine tıklayınız. Böylece, ekranın sağ tarafında hem bir filtreleme alanı 
hem de OLA gönderen öğrencilerin listesi görüntülenecektir.  
Filtreleme alanında öğrencileri adları, OLA imzalanma durumları, gönderen/kabul 
eden kurum, ülke ve akademik yıla göre filtreleyebilirsiniz. 
Ekranın en sağında görünen [ Open Learning Agreement ] butonuna ya da öğrencinin 
adına tıklayarak öğrencinin OLA’sını görüntüleyebilirsiniz. 

 

 

  

4. Adım:   Learning Agreement’i İnceleme 

 

Öğrencinin OLA’sını açtığınızda, öncelikle öğrenci, gönderen ve misafir olunan kurum 
bilgilerini, sonrasında öğrencinin seçtiği dersleri ve son olarak da imza kısmını 
görüntülersiniz. Bu aşamada yapmanız gereken öğrencinin seçtiği derslerin 
uygunluğunu kontrol etmektir. 

 

 

 

 



 

 

5. Adım:   Learning Agreement’i Onaylama 

 
Gelen öğrenciler için, öğrencinin seçtiği tüm dersler hareketlilik döneminde 
açılacak ve İngilizce işlenecekse (öğrencinin Türk Dili eğitimi veren bir bölümde 
öğrenim görecek olması ve Türkçe dil yeterliliğine sahip olması durumları dışında – dil 
yeterliliği durumu OLA’daki “language competency” kısmından görntülenebilir). 
  
 
Sign OLA alanındaki kutucuğa fare/touchpad aracılığıyla imzanızı atınız ve [ Confirm ] 
butonuna basınız. İmzanızı silmek isterseniz [ Clear Signature ] butonuna basınız. 

 

 
 

 

6. Adım:   Learning Agreement’i Reddetme 

 
Öğrencinin seçtiği dersler uygun değilse veya öğrencinin eklediği ders bilgilerinde 
(ad/kod/AKTS vb)  hata varsa, Decline OLA alanındaki kutucuğa fare/touchpad 
aracılığıyla imzanızı atınız, altındaki kutucuğa belgeyi reddetme nedeninizi yazınız ve  
[ Confirm declining ] butonuna basınız. İmzanızı düzeltmek isterseniz [ Clear 
Signature ] butonuna basarak silebilir ve yeniden imza atabilirsiniz: 

 

 



 

 

 

7. Adım:   Değişiklikleri Görüntüleme 

 
Dashboard’da bir öğrencinin adına tıkladığınızda, öğrencinin OLA’sını açar ve öncelikle 
öğrenci, gönderen ve misafir olunan kurum bilgilerini, sonrasında öğrencinin seçtiği 
dersleri ve son olarak da imza kısmını görüntülersiniz.  
İmza kısmının altında ise, OLA’nın son halini PDF formatında indirebileceğiniz bir 
buton ve onun altında da tek tek tüm değişikleri görüntüleyebileceğiniz bir alan 
bulunmaktadır.  
Dilerseniz, bu alandan tüm değişikliklere ait PDF’leri tek tek indirebilirsiniz: 
 
 
 

 


