AÇIKLAMALAR
2017-2018 öğretim yılı güz yarıyılı akademik takviminde 18-22 Eylül 2017
tarihlerinde yapılacağı belirtilen ders kayıtları Fakülte/Meslek Yüksekokulu bazında ekte
belirtilen tarih ve saatlerde öğrenci sayıları dikkate alınarak düzenlenmiş olup, mezuniyet
değerlendirme şablonuna uygun olarak yapılacaktır.
Yeni yapıda her gün 3 kayıt dilimine ayrılmıştır.
1.Yarı: 08:30-12:00
2.Yarı: 12.30-16:00
3.Yarı: 16:00-23:00 (gün içinde ilave kayıt zamanı ve danışman onayı)
Gün içindeki 1.ve 2. yarı farklı birimlere atanmıştır. 3.yarı ise o gün içinde kayıt yapan tüm
birimlere ve danışman onaylarına atanmıştır.
Öğretim elemanlarının kayıt danışmanlık onay saatleri, ilgili günde 16:00-23:00’tür.
Ayrıca 22 Eylül 2017 tarihinde kayıtlar tüm birimlere açılacaktır. Son gün kayıtlar 17:30’da
kapanmaktadır. Ekle-Sil günlerinde (27-29 Eylül 2017) öğrenci internet kaydı olmadığından
zaman dilimlemesine gerek yoktur.
Ders Kayıtlarında;
1- Danışman ataması yapılmayan öğrencilere, Öğrenci ders kayıt modülü kullanılarak
kayıtlardan önce mutlaka danışman atanması,
2- İlgili yarıyılda açılacak olan derslerin 13 Eylül 2017 Çarşamba gününe kadar sistemde
açılması ve ders çizelgesi işlemlerinin tamamlanması,
3- Öğrencilerin her dönem, Akademik Takvimde ilan edilen kayıt döneminde ders kayıtlarını
kendilerinin yapmak ve yenilemekle yükümlü oldukları,
4- Kayıt yenilemenin aşağıdaki işlemlerden oluştuğu,


Öğrenim ücreti ve katkı payı ödemesi: ikinci öğretim öğrencileri ve birinci öğretim
öğrencilerinden normal öğrenim süresini aşan öğrencilerin ilgili yarıyılın katkı
payını ödemeleri gerekmektedir. Ödemeler İş Bankası Şubelerinden, ATM’lerden
kartlı ödeme ve İnternet bankacılığından Üniversite Harç Ödeme Menüsü ile
yapılabilir. EFT veya Banka havalesi ile ödeme kabul edilmez.



Öğrencilerin verilen tarih ve saatlerde ESOGÜBS web üzerinden ders seçimlerini
yapılır.



Ders kayıt haftasında ESOGÜBS web üzerinden Danışman onayı alınarak ders
kaydı kesinleştirilmelidir. Ekle-sil günlerinde ders ekle/sil/değiştir işlemleri sadece
danışman ile birlikte yapılabilir.



Öğrencilerin ESOGÜBS web üzerinden seçmiş oldukları dersler danışmanı
tarafından uygun görülerek onaylanırsa yarıyıl ders kaydı kesinleşmiş olur.
Onaylanmış ders kayıtları ESOGÜ önlisans/lisans yönetmeliğine uygun olmalıdır.
Kayıtlar sonuçlandırıldıktan sonra yapılan kontrollerde yönetmeliğe uygun
olmayan şekilde onaylanmış dersler varsa öğrenci işlerinde iptal edilir.



Ders seçimi danışmanı tarafından ESOGÜBS üzerinden "UYARI" verildiği için
onaylanmayan ders kayıtları için en geç ekle-sil sonuna kadar danışman onayı
alınmalıdır. Danışman onayı olmayan öğrencinin dersleri ekle-sil (27-29 Eylül
2017 tarihleri arasında) sonunda sistemden otomatik olarak silinir.



Ders seçimini yapmış olan ve danışman onayını alarak kaydını kesinleştirmiş olan
öğrencilerin ekle-sil haftasında ders kaydı için bölümüne gelmesi gerekmez. Ders
kaydında değişiklik yapmak isteyen öğrenciler ekle-sil günlerinde danışmanına
giderek ders ekle/sil/değiştir işlemlerini yapabilir.

5- Bu işlemlerden birini eksik yapan öğrencinin kaydının tamamlanmamış olacağı,
6- Ders kayıtlarının katkı payını önceden yatırmış olmak koşuluyla üniversite dışından
internet üzerinden yapabileceği,
7- Öğrencinin ödemesi gereken katkı payı miktarının kayıt modülünden izlenebileceği,
8- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 7. ve 9.
maddelerine göre katkı payını ödeyemeyen öğrencinin kesinlikle ders kaydının
onaylanmaması,
9- Danışman öğretim elemanlarınca öğrencilerin ders kayıtları onaylanırken, öğrencinin tabi
olduğu
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Yönetmeliği’nin 13. , 14. , 22. ve 23. maddelerine göre ders seçimi yapılmış olmasına
dikkat edilmesi,
10- Daha önce alınıp başarısız olunan dersin yerine, ders kaydı yapılırken seçilen dersin hangi
dersin yerine alındığının belirtilmesi (aynı kodlu ve zorunlu dersler dahil),
11- Kontenjana bağlı olarak açılan derslere kontenjan dolduğu taktirde kayıt yapılamayacağı,
12- Öğrencilerin ESOGÜBS web üzerinden yaptıkları ders seçim işleminin akademik
takvimde belirtilen normal ders kayıt süresi içerisinde öğrenci bilgi sisteminden

danışmanca onaylanması gerektiği (bakınız: ESOGÜ Önlisans-Lisans, Ders Kayıt, Kayıt
Yenileme ve Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi),
13- Danışmanın öğrencinin ders seçimini incelemesi ve değişiklik gerekmiyorsa ders kaydını
onaylaması,
14- Öğrencinin danışmanın yanına gelmesi halinde, kayıt haftasında danışman için belirlenmiş
olan saatlerde veya ekle-sil günlerinde birlikte ders değişiklikleri yapabileceği,
15- Danışmanın öğrencinin seçmiş olduğu derslerde ekle/sil/değiştir işlemlerini öğrenci şifresi
ile yapabileceği,
16- Danışman kayıt haftasında belirlenmiş olan saatlerde veya ekle-sil günlerinde öğrencinin
seçmiş olduğu derslerin uygun olmadığını görürse öğrenciye gerekli değişiklikleri
açıklayan UYARI metni yazabileceği,
17- Danışman (veya bölüm yetkilisi) eklesil tamamlanmadan tüm öğrencilerinin ders kaydını
inceleyerek öğrenciye onay vermesi,
18- Danışman onayı olmayan öğrenci ders kayıtları eklesil sonunda otomatik olarak iptal
edileceği,
19- Kapatılacak derslerin kayıt yenilemelerden hemen sonra 25 Eylül 2017 tarihinde Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığı’na bildirilmesi,
20- Ekle-Sil işleminin sadece ders kaydı yapmış olan öğrencilere tanınan bir hak olduğu,
akademik takvimde belirtilen ders kayıt süresi içerisinde ders kaydı yapmamış
öğrencilerin ekle sil günlerinde ders kaydının yapılabilmesi için Üniversite Yönetim
Kurulunca belirtilen “Geç Kayıt” ücretini yatırması gerektiği,
21- Üniversitemizden ders alan tüm öğrenciler ilgili ders listesine otomatik olarak
eklendiğinden ESOGÜBS’den alınacak ders listesinde ismi olmayan öğrencilerin
isimlerinin listelere el ile ilave edilmemesi, derslere alınmaması, ders kayıtlarının kontrol
ve teyid için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yönlendirilmesi gerektiği,
22- Birinci sınıf öğrencilerinin ders kayıtlarının da yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda
bizzat öğrenci tarafından yapılması gerektiği
23-

İlk iki yarıyıl (yaz hariç) eğitimini tamamlamayan öğrencilerde akademik uyarı

kurallarının uygulanmaması

2017-2018 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS KAYIT GÜNLERİ

Gün

Birim
EĞİTİM FAKÜLTESİ

Kayıt saati

İlave Kayıt Saati

8.30-12:00

16:00-23:00

12:30-16:00

16:00-23:00

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

8:30-16:00

16:00-23:00

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

8.30-12:00

16:00-23:00

12:30-16:00

16:00-23:00

8:30-16:00

16:00-23:00

18.09.2017

İLAHİYAT FAKÜLTESİ
SİVRİHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU
MAHMUDİYE ATÇILIK MESLEK
YÜKSEKOKULU
ZİRAAT FAKÜLTESİ
TURİZM FAKÜLTESİ

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

19.09.2017

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK
YÜKSEKOKULU
ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

20.09.2017

BİYOLOJİ
BİYOLOJİ (İ.Ö)
FİZİK
FİZİK (İ.Ö)
İSTATİSTİK
İSTATİSTİK (İ.Ö)
KİMYA
KİMYA (İ.Ö)
MATEMATİK-BİLGİSAYAR
MATEMATİK-BİLGİSAYAR (İ.Ö)

27-29/09/2017

22.09.2017

21.09.2017

TARİH
TARİH (İ.Ö)
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (İ.Ö)
KARŞILAŞTŞIRMALI EDEBİYAT
KARŞILŞATIRMALI EDEBİYAT (İ.Ö)
ELELKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELELKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
(İ.Ö)
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö)
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö)
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
MADEN MÜHENDİSLİĞİ
MADEN MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö)
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö)
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
MİMARLIK

8.30-12:00

16:00-23:00

12:30-16:00

16:00-23:00

8.30-12:00

16:00-23:00

12:30-16:00

16:00-23:00

8:30

17:00

8:30

17:00

TÜM BİRİMLER

EKLE-SİL GÜNLERİ / TÜM BİRİMLER

