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ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 
SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KESİN KAYIT KILAVUZU 

Kesin kayıtlarda hata yapmadan sorunsuz olarak kaydınızı tamamlamak için kılavuzu sonuna kadar 

dikkatlice okuyunuz. Öğrenci Bilgi Sistemine giriş 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. (Kesin kayıt hakkı 
kazanan adaylar Başvuru No hanesine başvuru 
sırasında e-posta adreslerine gönderilen ve ilanda 
yer alan Başvuru Kodunu yazacaktır.)    

 

 

 

3. Adım Bilgileriniz doğrulanarak öğrenci 

numaranız, şifreniz ve e-posta adresiniz 

oluşturulacaktır. Bu bilgilerinizi mutlaka kayıt 

ediniz ve kimseyle paylaşmayınız. Öğrenci 

Bilgi Sistemine girişleriniz bu bilgilerle 

yapılacaktır. 

 

 

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 sonra 

taahhüt metnini okuyunuz ve kutuyu işaretleyip     

(  Kaydı Bitir  )’e tıklayarak kayıt işleminizi 

sonlandırınız.   

 Daha sonra eksik ve/veya hatalı evrak 

yüklediyseniz kesin kayıt tarihleri sona erinceye 

kadar Öğrenci Bilgi Sistemine tekrar giriş yaparak 

düzeltme yapılabilir. 

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ÖRNEK OLARAK VERİLMİŞTİR 
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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.   

 

SAĞLIKLI VE BAŞARILI BİR EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ DİLERİZ. 

 
 
 

 


