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2016-2017 GÜZ DÖNEMİ  
BİRİNCİ SINIF DERS KAYITLARI 

 
 

 
• ESOGÜ Lisans Yönetmeliğine göre, her dönem başında ilan edilen kayıt tarihlerinde, ders 

kaydınızı kendiniz yapmak ve yenilemekle yükümlüsünüz.  
 

• Kayıtlardaki ihmal ve yaptığınız yanlışlıklardan öncelikle siz sorumlusunuz! Bu nedenle, 
kayıtlar başlamadan önce ilan ettiğimiz tüm duyurulardaki "açıklama" ve "talimat"ları, 
DİKKATLE okuyunuz. Anlamadığınız veya tereddüt ettiğiniz konularda, danışmanınıza 
danışınız. Bölüm öğrencilerinin üye olduğu esogueee@yahoogroups.com isimli 
grubumuzda güncel duyurular yapılmakta ve sorularınıza yanıtlar verilmektedir. 
http://eemuh.ogu.edu.tr/group_join.html bağlantısından gruba üye olabilirsiniz. 

 
İnternet ve benzeri platformlarda, yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan 
açıklamalara güvenmeyiniz! 

 
• Ders kayıtlarında bilinmesi gerekenler ve kayıt tarihleri ile ilgili duyuruya Öğrenci İşleri 

Başkanlığı’nın web sitesinde ulaşabilirsiniz.  
 

http://oidb.ogu.edu.tr/Duyuru/Detay/19/2016-2017-ogretim-yili-guz-yariyili-ders-kayit-
tarihleri 

 
• Derslere ÖN KAYITLAR, 22 Eylül 2016 Perşembe günü 8:30-13:00 veya 17:30-23:00 

saatleri arasında, Perşembe günü kayıt yaptıramayanlar için 23 Eylül 2015 Cuma günü 
08:30-17:00 saatleri arasında yapılacaktır. 
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2016-2017 öğretim yılı Güz yarıyılı ders ÖN KAYIT işlemleri 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 22 Eylül'den tarihinden önce 
Katkı Payını bankaya yatırmalıdır. 

 
Posta havalesi, EFT veya Banka havalesi ile ödemeler kabul 
edilmemektedir! 

 
Güz yarıyılında ödenmesi gereken katkı payı miktarı OGUBS'ye giriş yapılarak 
öğrenilebilir; bu kısımda belirtilen "katkı payını" ilgili banka hesabına yatırmalısınız. 
 
ESOGÜ Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 6. maddesine göre katkı payını 
ödemeyen öğrencilerin ders kaydı yapılmaz! 

 
Ø Web üzerinden Öğrenci Bilgi Sistemi (OGUBS) ile ÖN KAYIT

 

Yukarıda belirtilen gün ve saatler arasında, OGUBS üzerinden  
(http://193.140.141.9:7777/pls/osmangaziuniversitesibilgisistemi/asp.home) adresindeki 
“Öğrenci Bilgi Sistemi” bağlantısını kullanarak, ders seçiminizi (yani, derslere ÖN 
KAYIT) yapabilirsiniz.  
 

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

 

Danışmanlar, ders kaydınızı onaylarken, tabi olduğunuz Mezuniyet Şablonuna ve Lisans 
yönetmeliğin “Madde 13. Kredi Yükü ve Ders Kaydı” ile “Madde 22 Başarılı ve Başarısız 
Öğrenciler” başlıklı maddelerine göre ders seçimi yapmış olmanıza dikkat etmektedir.  

 
Ders seçimi yapmak, ön kaydın tamamlandığı anlamına gelmez!!!!!! Danışman, sizin 
ön-kayıt yaptığınızı OGUBS üzerinden görecek ve kontrol edecektir. 
 

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

 
Danışman, ön-kayıt hatasız gerçekleşene kadar ders seçiminize ONAY VERMEYE-
CEKTİR! Bu nedenle, Danışmanınızın size yaptığı uyarıları dikkate alınız. 
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Ø Ders Kayıt Formunun İmzalanarak Kayıt Bürosuna Teslimi 
Bölüm Kayıt Bürosu’ndan şahsen alacağınız Ders Kayıt Formu'nu en geç EKLE-SİL 
süresi sonuna (30 Eylül Cuma akşamı mesai sonuna) kadar imzalayarak (ve ayrıca 
danışmanınıza imzalatarak) Bölüm Kayıt Bürosu'na TESLİM etmelisiniz. Kayıt formunun 
teslim edilmesiyle kayıt işlemi tamamlanmış olur.  

 
EKLE-SİL işlemi, sadece OGUBS üzerinden ön-kayıt yapan ve ONAY almak suretiyle veya 
bizzat Bölüm Kayıt Bürosuna gelerek kesin kayıt yapmış olan öğrencilere tanınan bir haktır. 
Bu sürede ders kaydı yap-MA-mış öğrencilerin, EKLE-SİL tarihleri içinde, ders kaydının 
yapılabilmesi için, Fakülte Yönetim Kurulu’nun mazeretle ilgili "olumlu" kararı çıkması 
halinde, ders kaydınız yapılabilir. 

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

 
ÇOK ÖNEMLİ! Ön kaydı danışman tarafından OGUBS üzerinden ret edildiği 
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. 
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KAYITLAR İLE İLGİLİ DİĞER ÖNEMLİ HUSUSLAR 
 
Ders ön kayıtları OGUBS web sayfasından yapılmaktadır.  

 
KULLANICI (öğrenci numarası), PAROLA (ilk kullanım için Baba adı, ilk girişten sonra 
parolanızı değiştiriniz) giriniz. Açılan sayfanın en üstündeki satırda gözüken, aşağıda verilen 
menüdeki Parola bağlantısını kullanarak parolanızı değiştiriniz. 

 
Üniversiteye ilk kaydınızı yaptırdığınızda kişisel Özlük bilgileriniz girmemişseniz,  
http://kayit.ogu.edu.tr/ozluk.pdf belgesinde açıklandığı gibi, menüdeki Özlük bağlantısını 
kullanarak bu eksikleri tamamlayınız. 

 
Aşağıdaki menüde Kayıt seçildiğinde kayıt sayfası açılır.  Kayıt seçeneği sadece kayıt 
dönemlerinde aktiftir.  

 
Kayıt sayfası görüntüsü aşağıda verilmiş olup, dikkat etmeniz gereken önemli yerleri 
işaretlenmiştir. 
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Bölüm … Öğretim yer aldığı seçenekten 1.sınıfta açılan derslerinizi ders kodlarına dikkat ederek 
seçiniz (alacağınız dersler aşağıdaki tabloda verilmiştir). Dersleri seçip Ön kayıt'a Ekle butonu 
ile alt pencereye aktaracaksınız. Yanlış tercihlerinizi Ön kayıt'tan Sil butonu ile kaldırabilirsiniz. 
En sonunda sayfanın en altında Kaydet butonuna tıklayarak seçiminizi sisteme göndermiş 
olacaksınız. 
 
Normal ve İkinci Öğretim 1. Sınıf- 1. Yarıyılda Açılan Dersler 

 
 
ÖNEMLİ UYARILAR: 
 

1. Normal ve ikinci öğretimde bazı dersler iki veya daha fazla şubeli olarak açılmaktadır. 
Öğrenciler Internet kaydı yaparken kendi öğreniminde seçecekleri şubelere kontenjan 
dahilinde kayıt yaptıracaklardır. Zorunlu haller durumunda şube değiştirecek öğrenciler 
Ekle-Sil haftasında dilekçe ile bölüm başkanlığına başvuracak, isteği uygun olanlar için 
kontenjan açılarak kayıtları yapılacaktır. 
	

2. Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I dersleri Dekanlık tarafından açılmaktadır. Bu nedenle 
AİİT I dersini Mühendislik Mimarlık Fakültesi sekmesi altından seçmelisiniz. Elektrik-
Elektronik Mühendisliği Normal ve İkinci Öğretim öğrencilerinin kaydolacağı dersler 
aşağıda verilmektedir.  

 
Normal Öğretim    AİİT I  F şubesi,  Cuma 16:00-18:00 
İkinci Öğretim       AİİT I A şubesi,  Cumartesi 12:00-14:00 

 
3. Bölüm dersleri içinde gözüken Introduction to Computers dersi bölüme 2010-2014 yılları 

arasında başlayan öğrencileri için açılmaktadır. Bu sene 1. sınıfa başlayan öğrenciler bu dersi 
almayacaktır. 

 
4. Dersleri seçtikten sonra, danışman ONAY'ını bekleyiniz. Danışmanınız, kayıt yaptığınız 

anda meşgul olabilir; belki 1-2 saat sonra kaydınızı inceleme olanağı bulabilir. Danışman 

 Normal Öğretim 
Dekanlık ATATÜRK İLKE.VE İNK.TARİHİ I 

151221202 CALCULUS I 
151221195 CHEMISTRY 
151221132 EXPOSITORY WRITING 
151221203 INTRODUCTION TO PROGRAMMING 
151221198 PHYSICS I 
151221199 PHYSICS I LAB. 
151221181 TÜRK DİLİ I 
151221204 INT.TO ELECTRICAL&ELECTRONICS 

ENG. 

 İkinci Öğretim 
Dekanlık ATATÜRK İLKE.VE İNK.TARİHİ I 

151241202 CALCULUS I 
151241195 CHEMISTRY 
151241132 EXPOSITORY WRITING 
151241203 INTRODUCTION TO PROGRAMMING 
151241198 PHYSICS I 
151241199 PHYSICS I LAB. 
151241181 TÜRK DİLİ I 
151241204 INT.TO ELECTRICAL&ELECTRONICS 

ENG. 
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ONAY vermez ise, Danışman uyarıları doğrultusunda düzeltme yapınız. Ön-kayıt onayını 
web'den sıklıkla kontrol ederek, kaydınızın ONAY 'landığından emin olunuz. 

 
Derslere Danışman ONAY'ı alamazsanız kaydınız 
TAMAMLANMAZ! 

 
 
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER 
Yabancı uyruklu öğrenciler Türk Dili I dersi yerine Dekanlık tarafından açılan  Türk Dili Özel I , AİİT I 
dersi yerine AİİT Özel I dersine kayıt olmalıdırlar.  
 
YATAY VE DİKEY GEÇİŞ ÖĞRENCİLERİ 
Yatay veya Dikey Geçiş ile Bölümümüze yerleştirilen öğrencilerin geldikleri üniversitede aldıkları dersler; bu 
derslerdeki başarıları göz önüne alınarak, Bölümümüzde almaları gereken dersler (yani, İntibak Programı) bir 
Komisyon tarafından belirlenir ve OGUBS'ye işlenir. Almanız gereken dersler OGUBS'de Mezuniyet 
bağlantısıyla görülebilmektedir. 
 

 
Her öğrencinin geldiği üniversitede aldığı dersler ile içerikleri, bu derslerdeki başarı durumları farklı olduğu 
için, her öğrencinin İNTİBAK PROGRAMI da farklıdır! 
 
 
 
2016-2017 GÜZ YARIYILINDA DERSLERİNİZDE BAŞARILAR DİLERİZ. 
 
BÖLÜM BAŞKANLIĞI 
 
 


