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ÖĞRENİM ANLAŞMASI/LEARNING 
AGREEMENT NEDİR?
ÖĞRENİM ANLAŞMASI = DEĞİŞİM DÖNEMİ DERS KAYIT & DENKLİK BELGESİ

Learning Agreement, gideceğiniz üniversitede öğrenim göreceğiniz sürede alacağınız derslerin
isim, kod ve ECTS kredilerinin yazılı olduğu ders kayıt belgesidir.

İki aşamadan oluşmaktadır. Öğrenim anlaşması 1.sayfa, alacağınız yada almayı düşündüğünüz
dersleri, 2.sayfası (add-drop) dersler üzerinden yapacağınız değişiklikleri kapsamaktadır. Her iki
belge de beraber değerlendirilir. 

Her iki belgenin de geçerli olabilmesi için sizin ve partner üniversite tarafından imzalanmış
olması gerekmektedir. 



COURSE DATABASE NEDIR?
Daha önceden aynı üniversiteye giden
öğrencilerin aldığı dersleri ve karşılıklarını
gösteren ders listesidir. 

Geçmişteki karşılıklar değişebilir, bu karşılıklar
danışmana öneri niteliğindedir.
Karşı kurumda açılan dersler, ÖA/LA veritabanı
havuzunda varsa, belgenizi oluşturmak için
eşleşen dersleri seçin. Dikkat: Veritabanında
gördüğünüz dersler partnerda açılan dersler
anlamına gelmemekte. Güncel ders listeleri
partner üniversiteler tarafından
sağlanmaktadır.



ÖNCELİKLE DİKKAT EDİLMESİ 
GEREKENLER
Karşı kurumun ilettiği ders listesine göre ders seçimlerinizi database üzerinden yapılması
gerekmektedir. 

Ayrıca partner üniversite kendi formatında öğrenim anlaşması doldurmanızı istiyor ise değişim
döneminde hem SU hem de karşı kurumun öğrenim anlaşmalarının takibinin yapılması
gerekmektedir. Seçtiğiniz dersler hem SU öğrenim anlaşmasında hem de partner üniversitenin
formunda aynı olması gerekmektedir. 



1-Ana menü/ Select L. Agreement/ Manage this Learning Agreement’ı Seçini



2-Partner kurumda alacağınız derslerden Add Course/Change 
Area bölümündeki derslerle eşleşenleri SEÇİP,  ADD COURSE’a
basınız. Seçtiğiniz dersler aynı ekranın aşağısında bulunan
Learning Agreement( LA)  belge taslağına otomatik olarak
yazılacaktır

Basic Science ve Engineering Science 
Kredileri missing olarak gözüken dersleri
şeçip add course tıkladığınızda aşağıdaki
şekilde uyarı mesajı gelecektir. 
Danışman hoca tarafından kredi bilgileri
doldurulduğunda ders belgeye
eklenebilir hale gelecektir. You have 
chosen course(s), which has missing 
Basic or Engineering Science Credits. An 
automatic credit update request is sent 
to your supervisor. You will be able to 
add these courses upon the revision of 
the credits



4- Gelen ekranda almayı planladığınız dersler yok ise, advisorınıza
eşlenik onayı göndermeniz gerekir. Bunun için ise  En üst 
menü/NEW COURSE REQUEST ‘e tıklayın



Karşınıza gelen ekranda aşağıdaki bilgileri giriniz ve SUBMIT’e basınız.  Bu bilgiler, danışmanınızın bu dersin SÜ karşılığını belirlemesi için
GEREKLİDİR!

Exchange Course Code:

Exchange Course Name:

ETCS Credit:
Please supply at least one of the following information of the course

Catalog Url: (Dersin bilgilerinin olduğu ve web sitesi linki)

Catalog PDF:  (Syllabus bilgisi)

Catalog Info: (Ders bilgisi metni)



YANDAL DERSLERİ
Eğer yandal programına kayıtlı iseniz ve
yandalınıza saydırmak istediğiniz dersler için
minor kısmındaki request kısmına ve submit 
request kısmına tıklamanız gerekmektedir. 
Yandal eşlenik isteği danışman hocanın
onayına düşecektir ve danışman hoca
tarafından dersin yandal için hangi eşleniğe
uygun olduğunu belirlenecektir. 



Derslerinizi belgenize ekledikten ve minor 
isteğinizi ilettikten sonra Send Your La to your 
Supervisor kısmına tıklayıp danışman hocanın
onayına iletmeniz gerekmektedir. Danışman
hocanız minor isteğinizi ve belgenizin onayına
beraber karar verecektir. Onaylandığında yada 
reddedildiğinde otomatik bilgilendirme maili
tarafınıza gelecektir.



ÇİFTANADAL
Çiftanadal programına kayıtlı öğrenciler için
sisteme çiftanadal bölüm girişleri yapılacaktır. 
Anadal için şeçtiğiniz derslerin aynısını
seçmeniz gerekmektedir. Derslerinizin sadece
karşılıkları çiftanadal programınıza göre
olacaktır. Eğer ders çift alanınız için ekli değil
ise new course request yapmanız gerekebilir.



Onaylarınızı sistem üzerinden
tamamlandıktan sonra print tuşuna basıp
belgenizin çıktısını alıp kendiniz imzaladıktan
sonra partner üniversiteye imzalamaları için
iletmelisiniz. İmzalı learning agreement 
belgesini la@sabanciuniv.edu adresine
iletmeniz gerekmektedir. Aksi takdir de 
dersleriniz geçerli olmayacaktır. 

mailto:la@sabanciuniv.edu


ADD-DROP

Add-drop, 1.sayfadaki dersler üzerinden yapacağınız değişiklikleri kapsamaktadır. Eklediğiniz
dersleri bırakabilir, yeni dersler şeçebilirsiniz.



ADD-DROP
Karşınıza gelen sayfada La 
Second Page (Add-drop)’ 
sekmesine basın.



ADD-DROP

Ekranda LA ilk sayfanızda belirttiğiniz dersler
Remove Course from LA ekranında
görünecektir. Bu derslerden herhangi bir
tanesini bırakmak için, bırakacağınız dersi
seçip, Delete Course tuşuna ve Change reason 
( değişiklik sebebini seçip bildirerek) basın



ADD-DROP
Yeni bir ders eklemek için ise, ‘Add Course’ 
ekranından almayı planladığınız dersi seçip, 
‘Add Course ‘ tuşuna basın.   Almak istediğiniz 
ders ‘Add Course’ kutusunda yok ise, dersin  bu 
kutuya gelmesi için danışmanınıza eşlenik  
onayı  göndermeniz gerekir. ( En üst menüden 
New Course Request> Submit seklinde 



ADD-DROP
Yaptığınız tüm değişiklikler LA Second Page 
(Add-drop) menüsünün altında görsedeki gibi
görünecektir. Yeni eklenen dersler (add), 1. 
Sayfada yazılıp da alınmaktan vezgeçilen
dersler (drop) seklinde. Burada görünen
dersleri, gerektiğinde,  X işratine basarak
silebilirsiniz:

Burada görünen LA belgesinin 2. Sayfasıdır.  
Bu sayfa yaptığınız değişiklikler sonrası nihai
halini gösteren bölümdür. 



ADD-DROP
Yaptığınız değişiklileri kontrol ettikten sonra
Send Your La 2.Page (add-drop) to your 
advisor for approval



ADD-DROP
Herhangi bir değişiklik yapmayacaksanız ve
öğrenim anlaşması 1.sayfadaki dersleri Kabul 
ediyorsanız “I will not make any changes. I 
accept that my first page of LA is the final 
version and I will not add or drop  any 
courses” tıklamanız yeterlidir. Tıkladıktan
sonra sayfa değişikliğe kapanacaktır. Eğer
tekrar değişiklik yapmak isterseniz
la@sabanciuniv.edu adresi ile iletişime
geçmeniz gerekmektedir.

mailto:la@sabanciuniv.edu


ADD-DROP
 Danışmanınız ve IRO , 2. Sayfayı onaylayınca
bilgi mesajı gelecektir (e-mail ile).

Onay geldikten sonra PRINT TIKLAYIP LA 2.
Sayfanızın ÇIKTISINI ALMANIZ
GEREKMEKTEDIR!  Çıktısı ile birlikte imza
sürecine başlamanız gerekmektedir. BU İŞLEM
OLMADAN LA- ADD-DROP  SÜRECİ
TAMAMLANAMAZ.



En az 20 ECTS/10 SU kredisi

En fazla 40 ECTS/20 SU kredisi ders alınmalı

Değişim danışmanları, alınan derslerin ECTS 
kredilerini SU kredisine çevirirken genellikle 2 
ECTS=1 SU Kredisi şekliden çevirir. 0.5 ve üzeri 
buçuklu krediler bir üste yuvarlanır ( Örn: 2.7 
Sü kredisi yerine 3 SÜ kredisi…) Ancak kredi
miktarları ile ilgili nihai kararları danışman
hocalarınız vermektedir.

ÖA’ sizin, SU yetkilisi ve partner üniversite
yetkilisi tarafından imzalanmalı ve gerekli
hiçbir alan boş kalmamalıdır!



DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

Mezuniyet kriterlerine dikkat! Sorumluluk öğrenciye aittir. Mezuniyet takip sistemi; 
http://www.mysu.sabanciuniv.edu/sr/en/degree-evaluation

4.Sınıf değişime giden MDBF öğrencileri: ENS 491 dersini değişim döneminde danışmanınızın
onayı ile alabilirsiniz.  ENS 492 gibi bitirme derslerini değişim döneminde devam ettirecek olan
öğrenciler,  ilgili öğretim üyesi ve fakülte ile iletişime geçmeli! Öğrenim anlaşmasında bu dersler
yer almaz.

Partner üniversitenin LA formunu doldurmuş olsanız dahi ders transferleriniz için mutlaka bizim
sistemimiz içerisindeki LA formunu da doldurmuş olmanız gerekmektedir. İki formdaki derslerin
birbiri ile aynı olması gerekmektedir. 

http://www.mysu.sabanciuniv.edu/sr/en/degree-evaluation


DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

Mühendislik öğrencilerinin almış olduğu dil dersleri, program yükümlüklerine sayılmayacaktır ancak
genel not ortalamasını etkilemektedir.

 Partner üniversitede yapılan ders değişiklikleri MUTLAKA LA “Add-drop” bölümünde gösterilmelidir.

Değişiklik yapıp, değişiklikleri bildirmediğiniz takdirde; 

İlk LA'inizdeki dersler geçerli olacaktır. LA belgenizde yer almayan dersler hiçbir şekilde transfer
edilemeyecektir.
LA ilk sayfanızda yazan ve LA add-drop belgesinde drop edilmeyenler, transkriptinizde 'F'
görünecektir.

Değişim sonunda partner üniversiteden gelen transkripteki derslerin, LA'de belirttiğiniz derslerle aynı
olması gerekmektedir. Eşleşmeyen dersler dikkate alınmayacaktır.



DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

SU öğrenim anlaşması ders kayıt belgesi niteliğinde olduğundan, yapılan yönlendirmelere
uyunuz ve verilen son tarihlere kadar belge işlemlerinizi tamamlayınız. Danışmanlarınıza sistem
üzerinden gönderdiğiniz eşlenik talepleri verilen son  tarihler sonrasına sarkamaz!!

Derslerinde değişiklik yapmayan öğrenciler için öğrenim anlaşması ilk sayfanın onayının
tamamlanması, değişiklik yapan öğrenciler için ise öğrenim anlaşmasının her iki sayfasının (ilk
sayfa ve add/drop sayfası) doldurup onaylanması gerekmektedir.

Son tarihlerden sonra iletilen öğrenim anlaşmaları hiç bir şekilde kabul edilmeyecektir!  Lütfen
websitemizde bulunan öğrenim anlaşması klavuzunu dikkatlice okuyunuz



ÖA AKADEMİK DANIŞMANLARI

FASS
Cultural Studies: Ayşecan Terzioğlu
Economy: Ivan Lopez Cruz
Political Sciences: Oya Yeğen
Visual Arts and Visual Communication Design: Onur Yazıcıgil 
International Studies: Oya Yeğen
Conflict Analysis and Resolution: Oya Yeğen
Psychology: Nihan Alp, Robert Booth
Art Theory and Criticism: Bratislav Pantelic

FENS
Computer Science : Yücel Saygın
Electronics Engineering : Hüseyin Özkan
*Manufacturing Systems/Industrial Engineering : Hans Frenk
Material Science : Mehmet Ali Gülgün
Mechatronics : Melih Türkseven
*Biology : Christopher Mayack
Energy: Tuğçe Yüksel
*Mathematics: Michel Lavrauw
*Physics: Ersin Göğüş

SOM
Management : Remzi Gözübüyük
Finance: Yiğit Atılgan
MBA : Cenk Koçaş



İLETİŞİM

GİZEM MERT 

la@sabanciuniv.edu

mailto:la@sabanciuniv.edu

