
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 

2020-2021 YAZ DÖNEMİ DERS KAYIT PROSEDÜRÜ 

2020-2021 Yaz dönemi etkileşimli ders kayıtları 23 Haziran – 05 Temmuz 

2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıtlar için takip etmeniz gereken 

prosedür aşağıda açıklanmıştır.  

1. Ön Lisans ve Lisans öğrencileri toplam 13 krediyi aşmamak üzere en çok 

4 ders alabileceklerdir. 

 

2. Yaz okulunda açılması planlanan muhtemel dersler web sayfamızda, oibs 

ve moodle platformunda ilan edilmiştir. Aşağıdaki kriterlere uygun olan   

-   Daha önce alıp başarısız olunan  

-   Not yükseltmek için daha önce alınan  

-   Öğrencinin bulunduğu döneme kadar alamadığı  

kayıt yaptırmak istediğiniz dersleri seçip Üniversitemizin web sayfasında 

ve moodle platformunda yer alan ‘KAYIT FORMU’ nu doldurmanız ve 

ilgili formu fakülteniz / yüksekokulunuz için aşağıda belirtilen e-posta 

adreslerine göndermeniz gerekmektedir. 

 
Mimarlık Fakültesi:  archregistration@eul.edu.tr 

Mühendislik Fakültesi:  engregistration@eul.edu.tr 

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi:  feasregistration@eul.edu.tr   

İletişim Fakültesi:  commregistration@eul.edu.tr 

Eczacılık Fakültesi:  pharmregistration@eul.edu.tr 

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi:  agrhregistration@eul.edu.tr 

Sağlık Bilimleri  Fakültesi:  healthregistration@eul.edu.tr 

Eğitim Bilimleri Fakültesi:  egitimregistration@eul.edu.tr  

Hukuk Fakültesi + Adalet Meslek Yüksekokulu:  hukukregistration@eul.edu.tr 

Fen Edebiyat Fakültesi: aascregistration@eul.edu.tr 

Turizm ve Otel İşl. Yüksekokulu + Aşçılık Önlisans Programı: tourregistration@eul.edu.tr 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu: besyoregistration@eul.edu.tr 

Sağlık Yüksekokulu: syoregistration@eul.edu.tr 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu: appsregistration@eul.edu.tr  

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: shmyoregistration@eul.edu.tr  

Meslek Yüksekokulu: myoregistration@eul.edu.tr 
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3. Öğrenciler yaz okulu ücretlerini 05 Temmuz 2021 tarihine kadar 

TR270006400000168060000199 nolu İş Bankası hesap numarasına 

yatırmalıdırlar. 

 

4. Eğitim ücretini yatıran öğrencilerimizin, erişim hakkı (access) 1 iş günü 

sonra açılacaktır. Gerekli durumlarda accounting@eul.edu.tr e-mail 

adresinden muhasebe ile ilgili bilgi alınabilir. Erişim hakkı (access) açılan 

öğrencilerimizin ders kayıtları 2 iş günü içerisinde öğrencilerimizin ders 

danışmanları tarafından yapılacaktır. Öğrencilerimiz aldıkları dersleri 29 

Haziran 2021 tarihinden itibaren görüntülemek için Öğrenci İşleri Bilgi 

sistemine giriş yaptıktan sonra ekranın üst kısmında yer alan ders linkine, 

daha sonra sol kısımda bulunan dökümler linkine, son olarak da öğrenci 

müfredat listesi linkine tıkladıktan sonra müfredat listesi açılacaktır. Harf 

notu kısmında * işareti olanlar 2020-2021 Yaz döneminde kayıt olduğunuz 

derslerdir. Danışmanınızın ismini ve E-posta adresini müfredat listesinin 

sol üst tarafından kontrol edebilirsiniz. 

 

5. 06 Temmuz 2021 tarihinde açılması kesinleşen dersler web sayfamızda, 

oibs ve moodle platformunda ilan edilecektir. 

 

6. Açılmayan dersin yerine açılan derslerden ders seçmek isteyen öğrenciler 

07 – 08 Temmuz 2021 tarihlerinde Danışmanları ile iletişime geçip bu 

işlemi gerçekleştireceklerdir. 

 

 

2020-2021 YAZ OKULU AÇILMASI MUHTEMEL DERS LİSTESİ 
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