2,3 ve 4. Sınıflara kayıt duyurusu
Sevgili öğrencilerimiz, 2020-2021 öğretim yılı bahar yarıyılı ders kayıtları internet üzerinden
aşağıda verilen gün ve saatler arasında yapılacaktır.


 24 Şubat 2021 Çarşamba, 10:30-13:00 ve 13:00-23:00 saatleri



arası (Danışman Onayı: 13:00-23:00)
26 Şubat 2021 Cuma, 08:00-17:00 saatleri arası (Danışman Onayı:
08:00-17:00)

Ekle-Sil Tarihleri: 3-5 Mart 2021
web sayfamızdaki tüm kayıt duyurularını dikkatle okuyunuz. Burada ders seçimi ve kaydı
sırasında dikkat etmeniz gereken bazı konular özetlenmiştir.
Üniversitemizde kayıtlı tüm öğrenciler (Üniversitemize 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında yeni
kayıt yaptırmış olan birinci sınıf öğrencileri de dahil olmak üzere) her dönem başında ders kaydı yapmak
zorundadır. Ders kaydı için her öğrenci aşağıda belirtilen kurallara uymalıdır;
1. Üniversitemiz Öğrenim ücreti ve katkı payı ödemeleri sadece QNB FİNANSBANK üzerinden
alınmaktadır. Ödemeler QNB FİNANSBANK Şubelerinden, ATM’lerinden kartlı ödeme ile ve QNB
FİNANSBANK internet bankacılığı üzerinde Üniversite Harç Ödeme Menüsünden yapılabilir. Diğer
bankalardan EFT veya Banka havalesi ile yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir. Öğrenciler
ödemelerini 20 Şubat 2021 tarihinden itibaren yapabilir. Öğrenim Ücreti ve Katkı Payı Ödemesinin
öğrencinin kayıtlı olduğu birimin ders kayıt tarihinden önce yatırılmış olması gerekmektedir. İkinci
öğretim öğrencileri ve birinci öğretim öğrencileri içinden normal öğrenim süresini aşan öğrencilerin
ilgili yarıyılın öğrenim ücreti/ katkı payını ödemeleri gerekmektedir.
2. Öğrencilerin birimleri için tanımlanan tarih ve saatlerde ESOGÜBS web servisi üzerinden ders seçimi
yapmaları ve danışman onayına göndermeleri gerekmektedir.
3. Ders kayıt haftasında ESOGÜBS web üzerinden Danışman onayı alınarak ders kaydı
kesinleştirilmelidir. Bu nedenle, öğrenciler ders kayıtlarından sonra danışmanlarının kayıtlarını
onaylayıp onaylamadığını izlemekle yükümlüdür. Kaydı onaylanmayan ve kendisine UYARI mesajı
gönderilen öğrenciler kayıtlarını düzelterek tekrar danışman onayına göndermelidir.
4. Öğrencilerin ESOGÜBS web üzerinden seçmiş oldukları dersler danışmanı tarafından onaylandıktan
sonra ders kaydı kesinleşmiş olur. Ders kayıtları ESOGÜ önlisans/lisans yönetmeliğine uygun olmalıdır.

Kayıtlar sonuçlandırıldıktan sonra yapılan kontrollerde yönetmeliğe uygun olmayan şekilde onaylanmış
dersler varsa ilgili yönetim kurulu kararı ile iptal edilir.
5. Ders seçimi danışmanı tarafından ESOGÜBS üzerinden "UYARI" verildiği ve öğrenci bu uyarıyı dikkate
alıp kaydını düzenlemediği için onaylanmayan ders kayıtları yapılmamış sayılır. Bu durumda kalan
öğrenciler geç kayıt ücreti yatırarak ekle-sil günlerinde kayıtlarını düzenlemeli ve danışman onayı
almalıdırlar.
Danışman onayı olmayan ve öğrenim ücreti/katkı payını yatırmayan öğrencilerin dersleri ekle-sil (0305 Mart 2021 tarihleri arasında) sonunda sistemden otomatik olarak silinir.
6. Daha önce alınıp başarısız olunan dersin yerine, ders kaydı yapılırken seçilen dersin hangi dersin
yerine alındığının belirtilmesi (aynı kodlu ve zorunlu dersler dahil) öğrencinin sorumluluğundadır.
7. Kontenjana bağlı olarak açılan derslerin kontenjanları dolduğu taktirde bu derslere kayıt
alınmayacaktır.
Bunların yanında dikkat edilmesi gereken diğer hususlar:

 Har yarıyıl ilan edilen kayıt döneminde ders kayıtlarını yapmak öğrencinin
sorumluluğundadır.
 Öğrenciler kendi eğitim planındaki dersleri almalıdır. Mezun olmanız için OGUBS Mezuniyet
değerlendirme bölümünde gördüğünüz dersleri (Toplam 240 AKTS) 2 genel not ortalaması ile
tamamlamanız gerekmektedir. 2015-2016 öğretim yılı ve daha sonra bölümümüze gelen
öğrenciler 2015-2016 eğitim planına tabidir.
 2010 öncesi girişli öğrencilerin sorumlu olduğu ancak açılmayan derslerin eşdeğerleri
OGUBS’de mezuniyet değerlendirme bölümünde ilgili dersin üzerine tıklandığında
görülmektedir.
 Karnelerinizde önceki sınıftan dersi kalan öğrencilerin, bu derslerini tamamlamadan üst
sınıftan ders almamaya dikkat etmesi gerekmektedir.
 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre
öğrenciler öncelikle başarısız olduğu dersleri (FF,YZ ve DZ) almalıdır.

 2019-2020 girişli öğrenciler için yönetmeliğin 23. Maddesi geçerlidir. Genel not ortalaması
2’nin altında olup akademik yetersizlik uyarısı almış olan öğrenciler DC ve DD harf notu aldığı
dersi verildiği ilk yarıyılda tekrar almak zorundadır.
 Öğrencilerin Mühendislik Araştırmaları ve Mühendislik Araştırmalarına Hazırlık dersine kayıt
yaptırmaları için öncelikle Bölüm Başkanlığından onay almaları gerekmektedir. Bölüm
başkanlığı onayı olmayan öğrencilerin kayıtlarını danışmanları onaylamayacaktır.
 Mühendislik araştırmaları dersini alabilecek öğrenciler ve hangi gruptan alacağına dair
duyurumuz Bölüm web sayfasına konulacaktır.
 ÖNKOŞUL UYARISI:
2010 şablonuna tabi öğrenciler
1)
AKIŞKANLAR MEKANİĞİ DERSİNİ ALABİLMEK İÇİN ÖNKOŞULU OLAN DİFERANSİYEL
DENKLEMLER DERSİNİ BAŞARMIŞ OLMALIDIR.
2)
KİMYA MÜHENDİSLİĞİNDE MATEMATİKSEL MODELLEME DERSİNİ ALABİLMEK İÇİN
ÖNKOŞULU OLAN DİFERANSİYEL DENKLEMLER DERSİNİ BAŞARMIŞ OLMALIDIR.
3)
AYIRMA İŞLEMLERİ DERSİNİ ALABİLMEK İÇİN ÖNKOŞULU OLAN KÜTLE AKTARIMI DERSİNİ
BAŞARMIŞ OLMALIDIR.
4)
KİMYA MÜHENDİSLİĞİNDE TASARIM II DERSİNİ ALABİLMEK İÇİN ÖNKOŞULU OLAN KİMYA
MÜHENDİSLİĞİNDE TASARIM I DERSİNİ BAŞARMIŞ OLMALIDIR.
5)
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LAB.III DERSİNİ ALABİLMEK İÇİN ÖNKOŞULU OLAN
151616326 KİMYASAL TEPKİME MÜHENDİSLİĞİ DERSİNİ BAŞARMIŞ OLMALIDIR.
2015 şablonuna tabi öğrenciler
1)
AKIŞKANLAR MEKANİĞİ DERSİNİ ALABİLMEK İÇİN ÖNKOŞULU OLAN DİFERANSİYEL
DENKLEMLER DERSİNİ BAŞARMIŞ OLMALIDIR.
2)
KİMYA MÜHENDİSLİĞİNDE MATEMATİKSEL MODELLEME DERSİNİ ALABİLMEK İÇİN
ÖNKOŞULU OLAN DİFERANSİYEL DENKLEMLER DERSİNİ BAŞARMIŞ OLMALIDIR.
3)
AYIRMA İŞLEMLERİ DERSİNİ ALABİLMEK İÇİN ÖNKOŞULU OLAN KÜTLE AKTARIMI DERSİNİ
BAŞARMIŞ OLMALIDIR.
4)
KİMYA MÜHENDİSLİĞİNDE TASARIM II DERSİNİ ALABİLMEK İÇİN ÖNKOŞULU OLAN KİMYA
MÜHENDİSLİĞİNDE TASARIM I DERSİNİ BAŞARMIŞ OLMALIDIR.
5) MÜHENDİSLİK ARAŞTIRMALARI DERSİNİ ALABİLMEK İÇİN ÖNKOŞULU OLAN MÜHENDİSLİK
ARAŞTIRMALARINA HAZIRLIK DERSİNİ BAŞARMIŞ OLMALIDIR.

 GRUPLU DERSLERDE TEK-ÇİFT UYGULAMASI İki ya da daha fazla grup halinde açılan derslerde
(laboratuvar dersleri hariç) TEK NO'LU ÖĞRENCİLER A (4 GRUPLU DERSLERDE A VE C), ÇİFT
NO'LU ÖĞRENCİLER B (4 GRUPLU DERSLERDE B VE D) gruplarındaki dersleri almalıdır. Almanız
gereken grup yerine diğer gruptan ders almışsanız, kontroller sonrası grubunuz
değiştirileceğinden dönem başladıktan sonra diğer gruba geçmek zorunda kalırsınız.

 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II dersi Dekanlık 1.öğretim derslerinden 151012209 ( C )
grubundan alınmalıdır.
 Seminer II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (ÖZEL) ve kodlu Türk Dili II (ÖZEL) derslerine
sadece yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt yaptırması gerekmektedir. Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi II (ÖZEL) ve kodlu Türk Dili II (ÖZEL) dersleri MMF Dekanlığı I. Öğretim dersi olarak
açılmaktadır.
 İngilizce II dersi MMF Dekanlığı I. Öğretim derslerinden alınmalıdır.
 Açılması kesinleşen seçmeli derslerden ekle-sil döneminde “silme”işlemi yapılmayacaktır.
 Başka bölümlerde çiftanadal yapan öğrenciler Bölümümüzde açılan derslerden sorumlu olup
muaf tutulduğu dersleri başka bölümlerden almaması gerekir, aksi durumda eşdeğerleme
yapılamayacaktır. Sorumlu olduğu dersleri başka bölümden alırken yerine işaretini eklemelidir.
Örneğin Endüstri Mühendisliği Bölümünde açılan iş hukuku dersini almak istiyorlarsa, bölümde
kayıt yaptırırken yerine işaretlemesi yapmaları gereklidir. Bu işaretlemeyi yapmadan Endüstri
Mühendisliğinden derse kayıt yaptıran bir çift anadal öğrencisinin Kimya Mühendisliği
mezuniyet şablonunda bu ders alınmamış olarak gözükmektedir. Özellikle seçmeli derslerde
de bu hususa dikkat edilmelidir. Benzer problemlerin yaşanmaması için öğrencinin öncelikle
muaf olabilecekleri (sistemde eşdeğerlenmiş gözükse bile) dersleri kendi bölümünden
alması/kayıt yaptırması gereklidir.
SAĞLIK VE HUZUR İÇİNDE BAŞARILI BİR KAYIT DÖNEMİ GEÇİRMEMİZ DİLEĞİYLE.
Prof.Dr.Neşe Öztürk
24.02.2021

