ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
2021-2022 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ONLİNE (ÇEVRİMÇİ)
EĞİTİM BİLİMLERİ KESİN KAYIT KILAVUZU
Kesin kayıtlarda hata yapmadan sorunsuz olarak kaydınızı tamamlamak için kılavuzu LÜTFEN sonuna kadar dikkatlice okuyunuz. Öğrenci Bilgi Sistemine
girişte ve kesin kayıt sırasında kılavuzdaki açıklamaları dikkatlice inceleyip rehber olarak kullanınız.
1. Adım Kesin kayıt için

(https://ogubs1.ogu.edu.tr/YeniOgrenciEns.aspx )
Linkine tıklayarak Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yapınız.
2. Adım İlk başvuru sırasındaki bilgilerinizi ilgili yerlere hatasız ve eksiksiz
olarak giriniz ve ( Kaydet ) butonunu tıklayarak öğrenci numaranızı ve
şifrenizi alınız. (BAŞVURU NO hanesine Başvuru Sırasında

E-POSTA adreslerine gönderilen
yazılacaktır.)

“BAŞVURU KODUNUZ”

3. Adım Bilgileriniz doğrulanarak öğrenci numaranız, şifreniz ve e-posta
adresiniz oluşturulacaktır. Bu bilgilerinizi mutlaka kayıt ediniz ve kimseyle
paylaşmayınız.

4. Adım (https://ogubs1.ogu.edu.tr/Giris.aspx) Linkine tıklayarak Öğrenci Bilgi
Sistemine giriş yapınız. Size özel üretilmiş olan öğrenci numarası ve şifreniz
ile doğrulama kodunu ilgili alanlara girerek ( Giriş ) butonuna tıklayarak
evrak yükleme aşamasına geçiniz.

5. Adım İlk başvuruda kullandığınız bilgilere ait belgelerinizi mutlaka imzalı
ve vesikalık fotoğraf dahil (pdf) formatında ilgili yerleri (Dosya Yükle )
seçerek doğru evrakları eksiksiz yükleyiniz.
Evrak (Dosya) yüklemelerinizi tamamladıktan ( Kaydı Bitir )’e tıklayarak
kayıt işleminizi sonlandırınız.

BILGI PAKETI:
TÜRK UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN:
Öğrenim Ücreti Dekontu (Uzaktan / İkinci Öğretim Öğrencileri İçin)
Lisanüstü Kesin Kayıt Süreci Öğrenci Aydınlatma Metni (TIKLAYINIZ)
imzalayarak yükleyiniz.
Lisansüstü Kesin Kayıt Süreci Öğrenci Açık Rıza Metni (Sadece Engelli
Raporu Olanlar İsterlerse doldurulacaktır) (TIKLAYINIZ)

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN:
(Varsa) İkamet İzni,
(Varsa) C1 TÖMER Belgesi,
Öğrenim Ücreti Dekontu (Uzaktan / İkinci Öğretim Öğrencileri İçin)
Lisanüstü Kesin Kayıt Süreci Öğrenci Aydınlatma Metni (TIKLAYINIZ) imzalayarak yükleyiniz.
Lisansüstü Kesin Kayıt Süreci Öğrenci Açık Rıza Metni (Sadece Engelli Raporu Olanlar
İsterlerse doldurulacaktır) (TIKLAYINIZ)
Tüm belgelerinizi PDF olarak BİRLEŞTİRDİKTEN sonra yükleme yapmayı unutmayınız. Daha
sonra eksik ve/veya hatalı evrak yüklediyseniz kesin kayıt tarihleri sona erinceye
kadar Öğrenci Bilgi Sistemine tekrar giriş yaparak düzeltme yapılabilirsiniz.

SON
Adayların başvuruda beyan ettikleri bilgileri ile kesin kayıtta yükledikleri belgeler, Enstitü tarafından kontrol edilerek, adayların
beyan ettikleri bilgileri ile yükledikleri belgelerin uyuşması ve tam olması halinde kesin kayıtları onaylanacaktır. Aksi durumda kesin
kayıtları onaylanmayacaktır. Kesin kayıt tarihlerinde yapılmayan ve hatalı işlem yapan adaylar için ek süre verilmez, bu adaylar hiçbir
hak iddia edemez.
Kesin kaydı onaylanan adaylar, kayıt oldukları anabilim dalı başkanlıklarıyla uzaktan e-posta veya telefon ile iletişime geçerek
danışman belirlenmesi hakkında bilgi alabilirler.

<<Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerimizi Tebrik Ederiz. >>
Sağlıkla Kalınız, “Bilimle ve Bizimle” KALINIZ…

Enstitü Müdürlüğü

