
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ 

SIKÇA SORULAN SORULAR 

  

Soru: Sağlık raporu hangi durumlarda geçerlidir?  

Cevap: Sağlık raporları girilemeyen sınavların mazeret sınavlarına girme hakkı sağlar. Her 

türden sağlık raporu devamsızlık hakkı sağlamaz.  

  

Soru: Sağlık raporunu ne zaman teslim etmem gerekir?  

Cevap: Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nca mazeret sınavlarına katılmak için sağlık 

raporlarının, mazeretin bitimi tarihinden itibaren en geç 2 iş günü içerisinde dekanlığa teslim 

edilmesi halinde geçerli sayılmasına, bu süre dışında yapılan başvuruların geçersiz 

sayılmasına karar verilmiştir. Ayrıca rapor süresince girilmiş olan başka sınavlar var ise o 

sınavlar da geçersiz sayılır ve o sınavların da mazeretine girilmesi gerekmektedir.   

  

Soru: Mazeret sınav tarihleri ne zaman belli olur, mazeret sınavlarına girmek için 

dilekçe ne zaman verilir?   

Cevap: Derse devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenci ilgili Fakülte yada 

Yüksekokulu’un yönetim kurulu tarafından mazeretinin kabul edilmesi durumunda girmediği 

yarıyıl içi sınavlarından dilediği yalnız birinin mazeret sınavına girebilir. Mazeret sınavları, 

yarıyıl sonu sınavlarının bitimini izleyen ilk hafta içindeki bir iş gününde yapılır. Mazeretle ilgili 

başvuru, mazeretin Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenmiş olan yukarıda sözü edilen 

geçerli süresi içinde bizzat veya faks ile mazeret dilekçesi, ders kayıt formu fotokopisi ve 

mazereti gösteren belge (sağlık raporu vs.) ile yazılı olarak Dekanlığa veya Öğrenci İşleri 

Daire Başkanlığı’na yapılır. Bu süre dışında yapılan başvurular geçersizdir.   

 

  



Soru: Öğrenci ders kayıtları ne zaman ve nasıl yapılır?    

Cevap: ESOGÜ öğrencileri her yarıyılın başında, dönem derslerine devam edebilmek için 

ders kaydı yaptırır. Kayıtlar Güz ve Bahar kayıtları olmak üzere bir eğitim-öğretim yılında iki 

defa yapılır. Mevcut sisteme göre, kayıt kabul tarihlerinde her öğrenci, Öğrenci Bilgi Sistemi 

üzerinden dönem boyunca almak istediği dersleri seçerek ön kaydını yaptırır. Sonrasında 

seçtiği derslerle ilgili, Öğrenci Bilgi Sistemi vasıtasıyla danışmanından "red" veya "onay" alır. 

Bu işlemler yapıldıktan sonra, öğrencinin kesin olarak kayıtlı sayılması için ekle-sil 

tarihlerinde bizzat danışmanının yanına giderek, imza karşılığında o dönemde alacağı 

derslerle ilgili ders kayıt çıktısını alır ve dönem kaydını tamamlamış olur. Ders kaydını 

tamamlayan her öğrenci, sistemde aktif olarak görünür ve dönem boyunca derslere devam 

hakkı kazanır. Öğrencilerin yukarıdaki aşamaları danışmanlarıyla koordinasyon içinde 

izlemesi, işlemlerin doğru bir şekilde tamamlanması açısından önemlidir. Öğrenci Bilgi 

Sistemine; http://193.140.141.9:7777/pls/osmangaziuniversitesibilgisistemi/asp.home 

adresinden erişilebilir.   

  

Soru: Ders kaydımı yapmayı unuttum. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek?  

Cevap: Kayıt haftası internet kaydı gerçekleştirilse bile ekle-sil döneminde kayıt işlemi 

danışman tarafından mutlaka onaylatılmalıdır. Onaylatılmayan veya hiç başlanmamış kayıtlar 

için geç kayıt ücreti ödenmesi zorunludur. Geç kayıt ücretini yatırdıktan sonra dekanlığa 

dilekçe verilmesi gereklidir.  

  

Soru: Not ortalamam 1.80'in ve 2.00’nin altında olduğu zaman kaç kredilik ders 

alabilirim?  

Cevap: - Genel not ortalaması 1.80’in üzerinde olan akademik yetersizlik uyarısı almış 

öğrenci açılması halinde, FF/YZ/DZ not aldığı dersleri takip eden ilk yarıyılda tekrar eder ve 

daha önce almadığı dersleri alabilir. 



- Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrencinin genel not ortalaması 1.80’in altında ise 

açılması halinde, öncelikle FF/YZ/DZ not aldığı dersleri takip eden ilk yarıyılda tekrar eder ve 

daha önce almadığı bir dersi alamaz. Ancak genel not ortalaması 1.80’in altında olan ve ders 

kaydı yaptırdığı yarıyılda FF/YZ/DZ not alarak başarısız olduğu derslerin kredi değeri 15’in 

altında olan öğrenciler, 15 krediyi tamamlamak üzere 15 kredi değerine kadar daha önce 

almadığı derslere kayıt yaptırabilirler. 

 

Soru: Staj başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? Hangi işletmelerde staj yapılabilir?  

Cevap: Stajla ilgili ayrıntılı bilgiye Turizm Fakültesi Staj Yönergesinden ulaşılabilir: 

http://tf.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/55/staj 

  

Soru: Sınav programlarını nereden öğrenebilirim?  

Cevap: Tüm sınav programları, sınavların başlamasına iki hafta kala Turizm Fakültesi web 

sitesindeki (http://tf.ogu.edu.tr) “Duyurular” kısmında ilan edilmektedir.   

  

Soru: Öğrenci belgesini nereden alabilirim?   

Cevap: Öğrenci belgesi Rektörlük Öğrenci İşleri’nden alınabilmektedir.  

  

Soru: Üst sınıflardan ders alabilir miyim?   

Cevap: Turizm Fakültesi’ne yeni kayıt yaptıran ve muaf dersi olmayan (yatay geçiş veya 

dikey geçiş ile gelen ya da daha önce bir üniversitenin bir bölümde okuyup geçtiği derslerden 

muaf olan intibak öğrencileri hariç) ilk iki dönem (1.Sınıfta) üstten ders alamazlar. Bunun 

haricinde ortalaması 1.80’in üzerinde olan öğrenciler öncelikle zorunlu derslerini ve 

geçemedikleri dersleri almak koşuluyla, kredileri yeterse danışmanlarının onayıyla üst 

sınıflardan ders alabilirler.  

http://tf.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/55/staj


Soru: Sınavlara girerken öğrenci kimlik belgem yanımda yoksa ne yapmalıyım?  

Cevap: Sınav esnasında mutlaka öğrenci kimlik belgesi bulundurulmalıdır. Eğer kimlik kartı 

yanınızda değilse, sınava girmeden öğrenci işlerinden mutlaka öğrenci belgesi alınmalıdır. 

Aksi halde sınavlara girmeniz mümkün olmaz.  

  

Soru: Yaz okulunda ekle-sil haftası var mı?  

Cevap: Yaz okulunda kayıt haftasının sonrasındaki hafta ders eklemesi yapılabilir ancak 

dersler kontenjan sayılarına göre açıldığından ders silme işlemi gerçekleştirilemez.  

 

Soru: Sınav sonuçlarına itiraz edebilir miyim?  

Cevap: Öğrenci, sınav sonuçlarının açıklanmasını izleyen ilk yedi iş günü içinde fakülte 

dekanlıklarına veya yüksekokul müdürlüklerine vereceği dilekçeyle sınav sonuçlarına itiraz 

edebilir. İtiraz, dersi veren öğretim elemanının da içinde olduğu üç kişilik bir komisyon 

kurularak değerlendirilir ve herhangi bir maddi hata tespit edilirse not düzeltilmesi ilgili 

Fakülte ya da Yüksekokulun Yönetim Kurulu onayıyla yapılır.   

  


