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(Lisans ve Önlisans 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 http://www.ieu.edu.tr/tlc/tr/ogrenciler-icin-
akilli-kampus-destek   adresinden 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.  
 
Üniversite,  gerektiğinde öğrencilerin seçtiği dersler ve programlarında değişiklik 
yapabilir. 
 
Kullanıcılar sayfaları isterlerse Türkçe ya da İngilizce olarak görüntüleyebilirler. 
 
 

 
Resim 1: Ders kayıt ekranına giriş 
 

 

http://www.ieu.edu.tr/tlc/tr/ogrenciler-icin-akilli-kampus-destek
http://www.ieu.edu.tr/tlc/tr/ogrenciler-icin-akilli-kampus-destek
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Yaz Okulu Ders Kayıt Ekranı ve Açıklamaları 

1.Akademik Durum 

Bu bölümde,  Cum. GPA-Genel Not Ortalamanızı, sınıfınızı ve Yatırılan Ücret bilgisini 
görebilirsiniz.  
 
 

 
Resim 2: Akademik Durum Bölümü 
 
 
Ücretiniz yeterli değilse yeni ders eklemek istediğinizde ekrana “Yeni bir ders eklemek 
için yatırdığınız Ücret Yeterli Değildir.” uyarısı gelecektir. 
 

2. Alabileceğiniz Dersler  

Fakülteler/Yüksekokullar tarafından belirlenen; yaz okulunda açılabilecek derslerin listesi 
ve bu derslerin Yaz Okulu Programı Öğrenci Bilgi Sistemi-OASIS’te ilan edilecektir. 
 
Daha önce alıp başarısız olduğunuz (notu FF, FD, NA ve Kaldı olan), çekilmiş 
olduğunuz (W) ve alt sınıfa/bulunduğunuz sınıfa ait eksik olan derslerden yaz okulunda 
açılabilecek dersler bu ekranda yer alır. 
 
Öncelikle burada yer alan başarısız olduğunuz (notu FF, FD, NA ve Kaldı olan) dersler 
ile çekilmiş olduğunuz (W) dersler alınmak koşuluyla, Yaz Okulunda kayıtlanmak 
istedikleriniz için “Ekle” tuşuna basınız. 
 

 
Resim 3: Alabileceğiniz/Başarısız Olduğunuz Dersler Bölümü 
 
 
 

Yaz öğretiminde ders alma koşulları  
 

Genel Not Ortalaması 2,00 ve üzeri olan öğrenciler; açılması halinde yaz öğretiminde 
varsa öncelik sırasıyla;  
- Başarısız (FF, FD, U), çekilmiş (W) ve devamsız (NA) oldukları dersleri,  
- Alt sınıflara veya bulunduğu sınıfa ait henüz almadıkları dersleri almak zorundadırlar.  
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Öğrencinin hem alt sınıfa hem de bulunduğu sınıfa ait eksik derslerinin bulunması 
halinde, bu derslerin sınıf sıralaması dikkate alınmaksızın öğrenci en fazla 3 adet ve 10 
İEU kredilik ders alabilir. Bu derslerin yaz öğretiminde açılmaması veya bu kapsamda 
dersi bulunmaması halinde en fazla 3 adet ve 10 İEU kredilik bir üst sınıfa ait 
dersi/dersleri alabilir. Öğrenci başarılı olduğu dersi/dersleri not yükseltmek üzere alabilir. 
 

 Genel not ortalaması birinci sınıfın sonunda 1,50-1,99 olan, ikinci sınıfın sonunda 1,70- 
1,99 olan, üçüncü sınıfın sonunda 1,80-1,99 arasında olan öğrenciler, açılması halinde 
yaz öğretiminde varsa öncelik sırasıyla;  
- Başarısız (FF, FD, U), çekilmiş (W)  ve devamsız (NA) oldukları dersleri,  
- Alt sınıflara veya bulunduğu sınıfa ait henüz almadıkları dersleri almak zorundadırlar.  
 
Öğrencinin hem alt sınıfa hem de bulunduğu sınıfa ait eksik derslerinin bulunması 
halinde, bu derslerin sınıf sıralaması dikkate alınmaksızın öğrenci en fazla 3 adet ve 10 
İEU kredilik ders alabilir. Bu derslerin yaz öğretiminde açılmaması veya bu kapsamda 
dersi bulunmaması halinde en fazla 3 adet ve 10 İEU kredilik bir üst sınıfa ait 
dersi/dersleri alabilir. Öğrenci başarılı olduğu dersi/dersleri not yükseltmek üzere alabilir. 
 

 Genel not ortalaması birinci sınıfın sonunda 1,50’nin altında, ikinci sınıfın sonunda 
1,70’in altında, üçüncü sınıfın sonunda 1,80’nin altında olan öğrenciler, açılması halinde 
yaz öğretiminde varsa öncelik sırasıyla;  
- Başarısız (FF, FD, U), çekilmiş (W)  ve devamsız (NA) oldukları dersleri, 
- Alt sınıflara veya bulunduğu sınıfa ait henüz almadıkları dersleri almak zorundadırlar.  
 
Öğrencinin hem alt sınıfa hem de bulunduğu sınıfa ait eksik derslerinin bulunması 
halinde, bu derslerin sınıf sıralaması dikkate alınmaksızın öğrenci en fazla 3 adet ve 10 
İEU kredilik ders alabilir. Bu durumda olan öğrenciler üst sınıfa ait yeni ders 
alamazlar. Ancak, geçmiş dönemlerde üst sınıftan alıp başarısız olduğu seçmeli ders 
yerine yeni seçmeli ders, Genel Eğitim Dersi yerine yeni Genel Eğitim Dersi alabilirler. 
Başarılı olduğu dersi/dersleri not yükseltmek üzere alabilir. 
 

 Geçmiş dönemlerde üst sınıftan alıp başarısız olduğu Seçmeli ders veya Genel Eğitim 
Dersi yerine, yeni seçmeli veya GED dersi alan öğrencilerin; “Seçmeli Ders Değiştirme 
Formu” ve/veya “Genel Eğitim Dersi Ders Değiştirme Formu”nu doldurup, Öğrenci İşleri 
Müdürlüğü bölüm sorumlusuna mail atmaları gerekmektedir. 
 
Yaz Okulu’nda ÇAP ve YDP dersleri alan öğrencilerin ayrıca, “ÇAP/YDP Ders Kayıt 
Formu”nu doldurarak 01-05 Ağustos 2022 tarihleri arasında 
doga.kurtar@ieu.edu.tr adresine mail atması gerekmektedir.  
 
 

3. Açılabilecek Dersler Arasından Ders Arama 
Başarısız ve eksik dersinizin bulunmaması halinde bu alandan, yaz okulunda 
açılabilecek dersler listesinde ilan edilen derslerden kod yazarak arama yapabilirsiniz.  
 

mailto:doga.kurtar@ieu.edu.tr
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Resim 4: 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.   
 

 
Resim 5: Otomatik Kayıt Problemi uyarıları 

 
 
 

4. Yeni Ders Talebi (Açılabilecek Dersler Listesinde Yer Almayan 

Dersler İçin)  
Yeni ders taleplerinin öncelikle; başarısız (notu FF, FD, NA ve Kaldı olan), çekilmiş (W)  
ve alt sınıfa/bulunduğunuz sınıfa ait eksik dersler içerisinden yapılması gerekmektedir.  
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Resim 6: Açılabilecek Dersler Haricinde Yeni Ders Talebi 

 

5.Arama Sonuçları  

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

 

 
Resim 7: Arama Sonuçları Bölümü 
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6.Kayıt Olduğunuz Dersler  

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

 
Resim 8: Kayıt Olduğunuz Dersler Bölümü 

 

7.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 9: Ders Programı Bölümü 
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Açılmayan Derslerin Yerine Ders Alma 
Yaz Okulunda kayıtlandığı dersleri açılmayan öğrencilerden isteyenler,  açılan 
derslerden çakışmayacak şekilde haftalık programı uygun olanlara 01-02 Ağustos 2022 
tarihlerinde kayıt yapabileceklerdir. 
 
 

Ücret Ödeyip Ders Kaydı Yapmayanlar ve Açılmayan Dersler 
İçin Ücret İadesi  
Yaz Okulu için ücret ödediği halde sisteme girerek ders kaydı yapmayan öğrencilerin 
ödedikleri ücretler ve derse kayıtlandığı halde yeterli sayıda başvurunun olmaması 
nedeniyle Yaz Okulu’nda açılamayan derslerin ücretleri öğrencilere iade edilecektir.  
 
Bu durumdaki öğrenciler, 01-05 Ağustos 2022 tarihleri arasında OASIS üzerinden yaz 
okulu ücreti iade talebinde bulunacaklardır.  
 


