
Hazırlık Öğrencilerimizin Dikkatine!  

23-24 Ağustos 2017 tarihinde yapılan İngilizce Yeterlik 
Sınavı Sonuçlarına bugün saat 12:00’den sonra 
OASIS – Grade Card ınızdan ulaşabilirsiniz.  

GEÇER NOT : 64,50 
 

YDYO YÖNETİMİ 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi (OASIS) Kayıt İşlemleri 
 
OASIS kayıt işlemlerini gerçekleştirebilmek için; öncelikle kayıt işlemleri esnasında Öğrenci İşleri tarafından verilen 

öğrenci numarası ve e-posta adresinin alınması gerekmektedir.  

OASIS şifre alma ve güvenlik ayarları bir kez yapılacak ve bundan sonra OASIS için bu şifreler kullanılacaktır. OASIS 

kalıcı şifresi yalnız OASIS sistemi için geçerlidir. Bununla ilgili açıklamalar aşağıda belirtilmektedir. 

Adım Adım OASIS Kayıt İşlemleri 

1 – Hesap Aktivasyonu ve Login 

2 – PIN Kodu Oluşturma (Create PIN Code) 

3 – Şifre Değiştirme (Change Password) 

4 – Üye Giriş Resmi Seçme (Choose Login İmage) 

5 – Güvenlik Sorusu Seçme (Modify Your Secret Question) 

1. Aktivasyon 

• https://oasis.izmirekonomi.edu.tr/oasis  adresine giriniz.  

Karşınıza OASIS web sayfası gelecektir. Bu sayfadaki sunuculardan birine tıklayınız. Eğer bu sayfaya girişte bir 

güvenlik hatası ya da geçersiz sertifika uyarısı alırsanız bu uyarıyı göz ardı edip devam edin. (Internet tarayıcınız – 

browser – oluşturduğumuz güvenlik sertifikasını tanımadığı için böyle bir uyarı verir.)  

 
• Seçtiğiniz sunucudaki ana sayfada sol tarafta yer alan “Click here to activate your account” linkini seçiniz. 

 
• “Account Activation” bölümünde “User ID” kısmına kayıt işlemleri esnasında Öğrenci İşleri tarafından verilen 

öğrenci numarınızı girerek “login” butonuna basınız. 

https://oasis.izmirekonomi.edu.tr/oasis


 
 

• Geçici “OASIS” şifreniz EkoID sayesinde oluşturup aktive ettiğiniz üniversitemizin std.izmirekonomi.edu.tr 

uzantılı e-mail adresinize gönderilir. 

 
 
 
“Send via SMS – SMS yoluyla da gönder” işaretini seçerseniz, sistem, ilk kayıt formlarında girdiğiniz GSM 

numaralarınızı (örn: 5XX XXX 12 34) şeklinde listeler ve bunlardan dilediğinize tıkladığınızda Aktivasyon için gerekli 

parola bilginizi seçtiğiniz GSM numarasına gönderir. Böylelikle aktivasyon için gerekli bilgi hem e-mail adresinize, 

hem de GSM numaranıza gönderilmiş olur. 

 
Ekranda “Your account password has been set and a message containing instructions has been sent to your email 

address on record. Please check your inbox” ifadesi görülür. 

(E-posta hesabınızı görüntülemek ve geçici OASIS şifresine ulaşabilmek için; webmail.ieu.edu.tr adresine giriniz. 

Açılan web sitesinde student webmaili tıklayınız. Açılan sayfadaki name ve password kutusuna kayıt işlemleri 

esnasında Öğrenci İşleri tarafından verilen kullanıcı adı ve password girilir, login tıklanır.) 

• E-mail adresinizden OASIS geçici şifrenizi alarak https://oasis.izmirekonomi.edu.tr/oasis  adresindeki OASIS’e 

tekrar giriş yapınız. 

• Öğrenci numaranızı ve OASIS geçici şifrenizi girerek login butonuna basınız. 

• “Authentication” başlığı altında yer alan harf ve rakamları aynen girerek click here butonuna basınız. 

Artık OASIS’e Login olmuş bulunmaktasınız. Sistem sizden güvenlik ayarlarınızı hemen yapmanızı isteyecektir. 

2. PIN Kodu Oluşturma 

Açılan pencerede yer alan kutulara sırasıyla 

Password : e-posta hesabınıza gelen geçici şifreyi 

New PIN Code : Yeni 4 rakamdan oluşan PIN Kodunu 

New PIN Code: Yeni 4 rakamdan oluşan PIN Kodunu tekrar giriniz ve Apply butonuna basınız. 

http://www.ieu.edu.tr/
https://oasis.izmirekonomi.edu.tr/oasis


 
İşleminiz tamamlandığında “Your PIN Code Changed” mesajının yer aldığı yeşil menü bar görünür ve “Your PIN Code 

has been set” mesajı çıkar. 

 
3. Şifre Değiştirme 

 “Change Your Password” menüsüne tıklayarak, geçici OASIS şifrenizi yenisi ile değiştirmek için açılan pencerede 

yer alan kutulara sırasıyla: 

 
Old Password:  e-posta hesabınıza gelen geçici şifreyi, 

PIN Code:  Bir önceki aşamada belirlediğiniz yeni 4 haneli PIN Kodunu, 

New Password:  6 karakterden az olmayan, sayı ve harflerden oluşan sizin belirlediğiniz yeni şifrenizi, 

New Password(repeat): Yeni belirlediğiniz şifreyi tekrar giriniz ve Apply butonuna basınız. 

 



 
İşleminiz tamamlandığında “Password Changed” mesajının yer aldığı yeşil menü bar görünür ve “Your password has 

been set” mesajı çıkar. 

 
4. Üye Giriş Resmi Seçme 

“Choosing Another Login İmage” butonunu tıklayarak kendinize bir resim belirlemek için açılan pencerede yer alan 

kutulara sırasıyla 

   Password : 2. adımda belirlenen yeni şifreyi giriniz. 

   Image  : Kutusunda bulunan aşağı doğru oka tıklayarak istediğiniz imajı seçiniz ve 

 Apply butonuna basınız. 

İşleminiz tamamlandığında “Security Image Changed” mesajının yer aldığı yeşil menü bar görünür ve “Your security 

image has been set to …” mesajı çıkar. 

 

 

 

5. Güvenlik Sorusu Seçme 
 
• “Modify Your Secret Question” butonuna tıklayarak kendiniz için güvenlik sorusu ve cevabı oluşturabilmek için 

açılan pencerede yer alan kutulara sırasıyla 

Secret Question: Belirleyeceğiniz gizli soruyu 

Answer to Secret Question: Belirleyeceğiniz cevabı giriniz ve Apply butonuna basınız. 
 



 

İşleminiz tamamlandığında “Security Question Set” mesajının yer aldığı yeşil menü bar görünür ve “Your security 

question and answer has been saved” mesajı çıkar. 

• Tüm bu aşamalar gerçekleştikten sonra OASIS kalıcı şifreniz oluşmaktadır. Bu şifre yalnız OASIS sistemi için 

geçerlidir.  

İngilizce Yeterlik Sınavı sonuçlarınıza ulaşmak için TRANSKRİPT MENÜSÜNDE 

“GRADE CARD” LİNKİNE tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

 

Şifresini Unutan Kullanıcılar 

• Şifresini unutan kullanıcılar “Forgot your password?” linkine tıklayarak öğrenci numaralarını yazmak suretiyle 

sistemin yönlendirmesiyle yeni şifrelerini ve PIN kodlarını tekrar elde edebilirler. Bu bölümde “Send via SMS – SMS 

yoluyla da gönder” işaretini seçerseniz, sistem parolanızı daha önce profil ayarları/kişisel bilgiler ekranından 

girdiğiniz GSM numarasına gönderir. Eğer bu bilgiyi girmediyseniz sistem ilk kayıt formlarında girdiğiniz GSM 

numaralarınızı (örn: 5XX XXX 12 34) şeklinde listeler ve bunlardan dilediğinize tıkladığınızda Aktivasyon için gerekli 

parola bilginizi seçtiğiniz GSM numarasına gönderir. Böylelikle aktivasyon için gerekli bilgi hem e-mail adresinize, 

hem de GSM numaranıza gönderilmiş olur. 

 
SİSTEME (OASIS’e) GİRİŞ 

Daha önce sistem güvenlik ayarlarını yaparak OASIS şifrelerini alan öğrenciler 

https://oasis.izmirekonomi.edu.tr/oasis/ adresine girerek OASIS ana sayfasına erişebilirler. 

 

https://oasis.izmirekonomi.edu.tr/oasis/


Sistemin kullanımı ile ilgili oluşabilecek sorunları ybs@ieu.edu.tr mail adresine bildirebilir, ya da OASIS YARDIM 

MASASINA şahsen başvurabilirsiniz.   

 

(Önemli Not: Bilgi İşlem Müdürlüğü HELPDESK’i, OASIS ile ilgili sadece e-mail sorunlarınızda yardımcı 

olabileceklerdir. Bunun dışında karşılaşılan sorunlar için lütfen OASIS Yardım Masasına başvurunuz ya da 

ybs@ieu.edu.tr adresine mail atınız.)  

 

mailto:ybs@ieu.edu.tr
mailto:ybs@ieu.edu.tr

