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2017-2018 GÜZ YARIYILI  

DERS KAYIT İŞLEMLERİ  

1. Ders kayıtları OGUBS web sayfasından (https://ogubs1.ogu.edu.tr) yapılmaktadır. 

2. OGUBS arayüzü yenilenmiştir. OGUBS’nin kullanımı ve ders kaydı için hazırlanan ve 
aşağıdaki linkte verilen videoyu izleyebilir veya  “OGUBS Ders Kaydı Nasıl Yapılır?” 
isimli duyuruyu okuyabilirsiniz. 
http://oidb.ogu.edu.tr/Duyuru/Detay/3110/20172018-guz-yariyili-kayit-yenileme-
hakkinda 

2017-2018 öğretim yılı Güz yarıyılı ders kaydı aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır: 

Ø Öğrenim ücreti ve katkı payı ödemesi:  
İkinci öğretim öğrencileri ve birinci öğretim öğrencilerinden normal öğrenim süresini 
aşan öğrencilerin ilgili yarıyılın katkı payını ödemeleri gerekmektedir. Ödemeler İŞ 
BANKASI şubelerinden, ATM’lerden kartlı ödeme ve İnternet bankacılığından 
Üniversite Harç Ödeme Menüsü ile yapılabilir.  

 
 

 

Katkı payı ödemek zorunda olan öğrenciler 21 Eylül'den 
tarihinden önce Katkı Payını bankaya yatırmalıdır. 
Posta havalesi, EFT veya Banka havalesi ile ödemeler kabul 
edilmemektedir! Öğrenci numaranızı banka yetkilisine 
bildirdiğinizde, harcın yatacağı hesap numarası ve harç tutarı 
banka kayıtlarında gözükecektir. 

Güz yarıyılında ödenmesi gereken katkı payı miktarı OGUBS'ye giriş yaparak 
öğrenebilirsiniz; bu kısımda belirtilen "katkı payını" İŞ BANKASI MMF hesabına 
yatırmalısınız.  

 
Katkı payları sisteme işlenmemiş olup, yukarıdaki resimdeki gibi, OGUBS'de gözüken 
meblağ İş Bankasına bildirilmektedir. ESOGÜ Önlisans Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği’nin 6. maddesine göre katkı payını ödeyemeyen öğrencilerin ders kaydı 
yapılmaz! 

Ø Web üzerinden Öğrenci Bilgi Sistemi (OGUBS) ile ders kayıdı  
Katkı payını önceden yatırmanız kaydıyla, 21 Eylül Perşembe günü 08:30-12:00, 
16:00-23:00 veya 22 Eylül Cuma günü 08:30-17:00 saatleri arasında, üniversiteye 
gelmeden, (https://ogubs1.ogu.edu.tr) bağlantısını kullanarak Öğrenci Bilgi Sistemi'ne 
girip, ders kaydınızı yapabilirsiniz. 

 
Ø Web üzerinden (OGUBS ile) Ders seçiminizi yaptıktan sonra Danışman 

ONAY'ının alınması ŞART'tır;  



Danışmanlar, ders kaydınızı onaylarken, tabi olduğunuz Mezuniyet Şablonuna ve 
Lisans yönetmeliğin “Madde 13, 14, 22, 23” maddeleri uyarınca ders seçimi yapmış 
olmanıza dikkat edecektir. (Yönetmelik için TIKLAYINIZ Þ 
http://oidb.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/37/eskisehir-osmangazi-universitesi-onlisans-
lisans-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi) 
  
Ders seçimi yapmakla, kaydınızın TAMAMLANMIŞ sayılmaz!!!!!!  
 
Danışman, sizin kaydınızı OGUBS üzerinden görecek ve kontrol edecektir; 

 HATA YOKSA, kaydınız ONAY'lanır (katkı payını yatırmış olmanız şarttır) 
 HATA VARSA, kaydınızdaki hata size bildirilerek RED edilecektir;  

Danışman, kayıt hatasız gerçekleşene kadar ders seçiminize ONAY VERMEYE-
CEKTİR! Bu nedenle, Danışmanın UYARILARINI DİKKATE ALINIZ! Düzeltme 
yapmazsanız ve KAYDINIZ "RET" statüsünde kalırsa, kayıt yapmamış durumuna 
düşersiniz. Bu durumda kendi hatanızdan (danışman uyarılarını dikkate alıp düzeltme 
yapmamanızdan) dolayı 50 TL GEÇ KAYIT ÜCRETİ yatırmak zorunda kalırsınız.   
 

Ø Ders Kayıt Formunun İmzalanarak Kayıt Bürosuna Teslimi.  

Bölüm Kayıt Bürosundan alacağınız Ders Kayıt Formu'nu en geç EKLE-SİL süresi 
(27-29 EYLÜL tarihleri arasında) içinde imzalayarak (ve ayrıca danışmanınıza 
imzalatarak) Bölüm Kayıt Bürosu'na (29 EYLÜL akşamı mesai sonuna kadar) 
TESLİM etmeniz ŞARTTIR. Bu işlem eksiksiz tamamlanınca, kayıt işlemi başarıyla 
tamamlanmış olacaktır. 

EKLE-SİL işlemi, sadece 27-29 Eylül 2017'de OGUBS üzerinden kayıt yapan ve 
ONAY almak suretiyle kayıt yapmış olan öğrencilere tanınan bir haktır. Bu sürede ders 
kaydı yapmamış ve danışmandan kayıt ONAY'ı almamış öğrencilerin, EKLE-SİL 
tarihleri içinde, ders kaydının yapılabilmesi için, Fakülte Yönetim Kurulu’nun 
mazeretle ilgili "olumlu" karar çıkması halinde, Üniversite Yönetim Kurulunca 
belirlenen 50 TL Geç Kayıt ücretini İŞ BANKASI 4406-95194 nolu hesabına 
yatırmanız şartıyla, ders kaydınız alınabilir. 

“Aldığınız/Almadığınız/Almanız gereken” dersleri, yani tâbi olduğunuz Mezuniyet 
Şablonununuzu (ders eşdeğerlikleri) ve OGUBS’deki akademik başarı durumunuzu 
SADECE sizin DANIŞMANINIZ görebilmektedir. İleride MAĞDUR duruma 
düşmemek için, Kayıt Bürosundan çıktısını alacağınız DERS KAYIT FORMU'nu 
MUTLAKA kendi DANIŞMAN'ınıza İMZALATMALISINIZ! Başka öğretim üye ve 
elemanlarından Ders Kayıt Formu'na imza istemeyiniz.  

 

 

ÇOK ÖNEMLİ! Ders kaydı danışman tarafından OGUBS 
üzerinden reddedildiği için kaydı tamamlanmayan ve EKLE-SİL 
haftasında da danışman ONAY'ı ve ıslak imzalı Ders Kayıt 
Formu'nu almayan öğrencilerin yapmış oldukları ders seçimleri 
EKLE-SİL haftası sonunda OGUBS'den SİLİNECEK'tir.  

 
Yukarıdaki işlemlerden birini eksik yapan öğrencinin kaydı tamamlanmamış olacaktır. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bu sayfa boş bırakılmıştır. 


