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(Lisans ve Meslek Yüksekokulu Programları Öğrencileri için) 
 

 

OASIS’E GİRİŞ  
Sisteme daha önce sahip olduğunuz OASIS şifresi ve PIN kodları ile giriş yapınız.  
 
Daha önce hiç OASIS’e giriş yapmamış iseniz OASIS ana sayfada yer alan OASIS 
HELP alanından OASIS şifrenizi nasıl alabileceğinizi ve güvenlik ayarlarını nasıl 
yapabileceğinizi öğrenebilirsiniz.   Geçici “OASIS” şifresi Üniversitemiz tarafından verilen 
mail adreslerine gönderileceğinden Üniversitemizin verdiği E-mail adresini ve şifresini 
bilmeyen öğrencilerimizin, öncelikle HELPDESK’e öğrenci kimlik kartları ile başvurarak 
mail adreslerini ve mail şifrelerini almaları gerekmektedir. 

 

 

YAZ OKULU DERS KAYITLARI 
OASIS’e girdikten sonra sırasıyla Ders Kayıtları /Lisans ve Önlisans Ders Kayıtları 
butonlarına basmak suretiyle ders seçimlerini yaparlar.  
 
Kullanıcılar sayfaları isterlerse Türkçe ya da İngilizce olarak görüntüleyebilirler. 
 
 

 
   Resim 1: Yaz Okulu Ders kayıt ekranına giriş 
 
 

Yaz Okulu Ders Kayıt Ekranı ve Açıklamaları 

1.Akademik Durum 

Bu bölümde,  Cum. GPA-Genel Not Ortalamanızı ve sınıfınızı görebilirsiniz.  
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Resim 2: Akademik Durum Bölümü 
 

2. Yaz Okulu Ücret Bilgileri 

Bu bölümde Yaz Okulu için “Yatırılan Ücret”, ve yatırılan ücrete göre Yaz 
Okulunda alabileceğiniz “Toplam Ders İEÜ Kredisi” ve “Toplam Ders Sayısı” 
bilgileri yer almaktadır.  

 
“Yatırılan Ücret” kısmında yatırmış olduğunuz ücreti göreceksiniz. Derse kayıtlandıkça 
kayıtlandığınız dersin kredisine göre ücreti otomatik olarak yatırdığınız ücretten 
düşecektir. Her yeni derse kayıtlandıkça kalan ücreti “Yatırılan Ücret” kısmında 
görebilirsiniz.  Ücretiniz yeterli değilse yeni ders eklemek istediğinizde ekrana “Yeni bir 
ders eklemek için yatırdığınız Ücret Yeterli Değildir.” uyarısı gelecektir. 
 
 “Toplam Ders Kredisi” kısmında yatırmış olduğunuz ücrete göre yaz okulunda 
alabileceğiniz toplam krediyi göreceksiniz. Her hangi bir derse kayıtlandıkça “Toplam 
Ders Kredisi” ve “Toplam Ders Sayısı”ndan düşecektir.  
 
 

 
Resim 3: Yaz Okulu Ücret Bilgileri Bölümü 
 

3. Alabileceğiniz Dersler  

Daha önce alıp başarısız olduğunuz (notu FF, FD, NA, W ve Başarısız(Fail) olan) 
dersler bu ekranda yer alır. 
 
Burada yer alan dersler arasından Yaz Okulunda kayıtlanmak istedikleriniz için “Ekle” 
tuşuna basınız. 
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Resim 4: Alabileceğiniz/Başarısız Olduğunuz Dersler Bölümü 
 
 
Yaz Okulu’nda ÇAP ve YDP dersleri alan öğrencilerin ayrıca, “ÇAP/YDP Ders Kayıt 
Formu”nu doldurarak 10-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında 
sibel.uludag@ieu.edu.tr adresine mail atması gerekmektedir.  
 
 

4. Açılabilecek Dersler Arasından Ders Arama 
Fakülteler/Yüksekokullar tarafından belirlenen; yaz okulunda açılabilecek derslerin listesi 
ve bu derslerin Yaz Okulu Programı Üniversitemiz web sayfasında ilan edilecektir.  

Bu alandan; ilgili yaz okulundan açılabilecek dersin kodunu yazarak arama 
yapabilirsiniz.  
 

 
Resim 5: Açılabilecek Dersler Arasından Ders Arama 
 
Dersin yanındaki (+) işaretine tıklayarak o derse kayıtlanmış olursunuz. Söz konusu ders  
“Kayıtlandığınız Dersler Bölümü”nde görüntülenir.  
 
Bu ekrandaki dersleri eklerken “çakışma” durumunda aşağıdaki şekilde uyarı 
alabilirsiniz. Uyarı verilen derse kaydınız yapılmaz.   
 

 

mailto:sibel.uludag@ieu.edu.tr
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Resim 6: Otomatik Kayıt Problemi uyarıları 

5. Açılabilecek Dersler Haricinde Yeni Ders Talebi 
Bu alandan; ilan edilen yaz okulunda açılabilecek derslerin dışındaki dersler için de 
dersin kodunu yazarak arama yapabilirsiniz.  
 

 
Resim 7: Açılabilecek Dersler Haricinde Yeni Ders Talebi 

 

6.Arama Sonuçları  

“Ders Arama” alanından yapılan arama sonucu bu alanda gösterilmektedir. Bu ders için 
ekle butonuna basarak kayıt işleminizi yapınız. 

 

 
Resim 8: Arama Sonuçları Bölümü 
 

7.Kayıt Olduğunuz Dersler  

Kayıtlandığınız tüm zorunlu, seçmeli, GED, varsa ÇAP ve YDP dersleri bu alanda yer 
alır.  
 

 
Resim 9: Kayıt Olduğunuz Dersler Bölümü 
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8.Ders Programı  

Bu bölümde öğrenciler kayıtlandıkları derslere göre oluşan haftalık programlarını 
görebilirler. Bu programda dersin kodu, ders saatleri ve sınıf bilgileri yer almaktadır. 
Öğrencilerin ders ekleyip çıkardıkları her durumda program aynı ekranda kendini 
yenilemektedir. 
 

 

 
Resim 10: Ders Programı Bölümü 
 
 

Ücret Ödeyip Ders Kaydı Yapmayanlar 
Yaz Okulu için ücret ödediği halde sisteme girerek ders kaydı yapmayan öğrenciler, 
sonradan ders kaydı için her hangi bir hak talep edemezler. 
 
Bu öğrenciler, 06-13 Ağustos 2020 tarihleri arasında OASIS üzerinden yaz okulu ücreti 
İade talebinde bulunacaklardır.  
 

 

Açılmayan Derslerin Yerine Ders Alma 
Yaz Okulunda kayıtlandığı dersleri açılmayan öğrencilerden isteyenler,  açılan 
derslerden çakışmayacak şekilde haftalık programı uygun olanlara 04-05 Ağustos 2020 
tarihlerinde kayıt yapabileceklerdir. 
 

Açılmayan Dersler İçin Ücret İadesi 
Derse kayıtlandığı halde yeterli sayıda başvurunun olmaması nedeniyle Yaz Okulu’nda 
açılamayan derslerin ücretleri öğrencilere iade edilecektir.  
 
Bu öğrenciler, 06-13 Ağustos 2020 tarihleri arasında OASIS üzerinden yaz okulu ücreti 
İade talebinde bulunacaklardır.  
 


