ONLİNE KAYIT İŞLEMLERİ
1. 2020-2021 Uluslararası Öğrenciler kayıtları, 13 Ağustos-21 Ağustos 2020 tarihleri
arasında

adresi

https://ogubs1.ogu.edu.tr/YGiris.aspx

üzerinden

online

olarak

gerçekleştirilecektir. Online Kayıt Sistemine yüklenecek evraklar pdf formatında
olmalıdır.
2. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, https://ogubs1.ogu.edu.tr/YeniOgrenciYabanci.aspx
adresine başvuru takip numarası ve doğum yılı ile giriş yaparak öğrenci numaralarını
alacaklardır.
3. Öğrenim ücreti ödemekle yükümlü olarak kayıt hakkı kazanan öğrenciler; QNB
Finans Bank İnternet Bankacılığı, ATM veya Şubeler aracılığıyla ESOGÜ Öğrenci
Numarasını kullanarak ilk dönemlik öğrenim ücretini “harç ödemesi”

olarak

yapmalıdırlar. Yurt dışında bulunan ve verilen QNB Finans Bank ödeme yöntemlerini
kullanamayan öğrenciler ise; ad-soyad ve öğrenci numaraları ile kazandığı bölüme ait
IBAN numarasına ilk dönemlik harç ücretini yatırmalıdırlar. Bölüm IBAN numaraları
için tıklayınız.
**Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak öğrenciler belirlenen dönemlik öğrenim
ücretini kayıttan önce öderler. Kayıt tarihleri sırasında dönemlik olarak öğrenim
ücretini ödemeyen adaylar kayıt haklarını kaybederler.
4. Daha

önceden

alınan

öğrenci

numarası

ve

şifre

ile

https://ogubs1.ogu.edu.tr/YGiris.aspx adresine giriş yapılarak, dekont ve kayıt için
gerekli diğer evraklar, online kayıt sisteminde yüklenecektir.
5. Üniversitenin yüzde yüz veya asgari yüzde otuz yabancı dille eğitim veren
bölümlerine kayıt hakkı kazanan adaylar, “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yabancı
Dil Eğitim Öğretim Yönetmeliği” hükümlerine tâbidir. Bu hükümlere uygun yabancı
dil belgesine sahip olan öğrenciler zorunlu hazırlık sınıfından muaf olabilmek için
online kayıt sistemine belgelerini yüklemelidirler.
6. Dekont ve kayıt için gerekli diğer evrakları online kayıt sistemine yükleyen
öğrencilerin kaydı tamamlanmış olacaktır.
7. Kaydı tamamlanan Türkçe eğitim alacak öğrenciler ESOGÜ TÖMER ile
tomer@ogu.edu.tr

mail

adresi

üzerinden

iletişime

geçebileceklerdir.

Kaydı

tamamlanan ders kaydı yapabilecek durumda olan öğrenciler ise; ders kayıt
döneminde https://ogubs1.ogu.edu.tr/YGiris.aspx

adresi üzerinden Öğrenci Bilgi

Sistemine giriş yaparak online olarak ders kayıtlarını gerçekleştirebileceklerdir.

8. Tüm Kayıt işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler, kayıt belgelerinin asıllarını en geç 15
Şubat 2021 tarihine kadar teslim etmekle yükümlüdür.

Belirtilen tarihe kadar

evraklarını teslim etmeyen adayların kayıtları geçersiz sayılarak; ilişikleri kesilecektir.

Online Kayıt İçin Gerekli Evraklar
a) Dekont: Öğrenim ücretinin ödendiğini gösterir belge.
b) Tömer Belgesi: (Var ise) Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) Avrupa Dil Portfolyosu
(ADP) seviye karşılığı “B1” “B2” veya “C1” düzeyinde puan aldığını gösterir belge.
c) Diploma Denklik Belgesi: (Var ise) Lise Diplomasının, Türk Liselerinden alınan
diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ya da
ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği veya Konsolosluklarından alınabilecek belgedir.
d) Maddi Durum Belgesi: (Zorunlu) Öğrencinin kendi geçim masrafını karşılayacak
kaynağı sağladığını gösterir belgedir. Öğrenciler geçimlerini kendileri karşılamak
zorundadır; Üniversite, yurt dışından gelen öğrencilere burs ya da parasal destek
sağlamaz ve bunların sağlanmasında aracı olmaz.
( Onaylı maaş bordrosu veya adayın en az bir yıllık öğrenim ücretini karşılayabilecek
meblağ bulunduğunu gösterir Türkiye’deki herhangi bir bankada adına açılmış hesap
cüzdanı fotokopisi getirmesi gerekir. Şayet adayın tüm eğitim masraflarını karşılamayı
taahhüt eden kişi var ise aşağıdaki linkten dilekçe örneğini doldurup imzalayıp ekine
de dilekçeyi imzalayanın pasaport ya da kimliğini ve maddi güvence olarak gösterdiği
belgeyi eklemesi gereklidir.)
Finansal Garanti Dilekçe Örneği için Tıklayınız.
e) Yabancı Dil Belgesi : (Var ise)
KAYIT AŞAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

-

Fen Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünü kazanan öğrencilerin
kayıtları “ESOGÜ Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanları, Başvuru Koşulları ve
Yerleştirme Esasları” nın 236 sayılı özel koşulunu sağlayıp, ilk dönem harç ücretini
yatırmaları durumunda yapılacaktır.

-

Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümüne kayıt hakkı kazanan
öğrencilerin kayıtları, Fakültenin çevrimiçi olarak yapacağı Özel Yetenek Sınavında
başarılı olup, ilk dönem harç ücretini yatırmaları durumunda yapılacaktır.

-

Herhangi bir programa yerleştirilen aday kayıt yaptırmazsa dahi ek yerleştirmelere
başvuru yapamaz.

-

Başka bir üniversiteye kayıt yaptıran adaylar üniversitemize kayıt hakkına sahipse,
öncelikle mevcut üniversitelerinden kayıtlarını iptal etmeleri gerekir, ardından
üniversitemize kayıt olabilirler.

-

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yabancı uyruklu Yönergesinin 20.maddesi
gereğince; Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak öğrenciler belirlenen dönemlik
öğrenim ücretini kayıttan önce öderler. Kayıt tarihleri sırasında dönemlik olarak
öğrenim ücretini ödemeyen adaylar kayıt haklarını kaybederler. TÖMER başarı
belgesine sahip olmayan öğrenciler; kayıtlı oldukları programın öğrenim ücretini
ödemekle yükümlüdür. Öğrenim ücretini yatırmayan öğrenciler öğrencilik haklarından
yararlanamazlar. TÖMER başarı belgesine sahip olmayan öğrencilerin ödedikleri
öğrenim ücreti müteakip dönem ücretine mahsup edilir.

