LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
2020‒2021 AKADEMİK YILI BAHAR YARIYILI KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ
Eskişehir Teknik Üniversitesinde 2020‒2021 akademik yılı bahar yarıyılı kayıt
yenileme işlemleri “Kayıt Yenileme Haftası” olan 22-26 Şubat 2021 tarihleri ve
00:15–23:59
saatleri
arasında
“Öğrenci
Bilgi
Sistemi
(https://ogrbilsis.eskisehir.edu.tr)” üzerinden yapılacaktır.
1- Normal öğrenim süresini aşan ve katkı payı/öğrenim ücreti ödeyecek öğrenciler,
“Öğrenci Bilgi Sistemi (https://ogrbilsis.eskisehir.edu.tr)”ne girerek yatırması
gereken katkı payını/öğrenim ücretini öğrenebilecek ve belirtilen tutarı Ziraat
Bankası aracılığıyla yatıracaktır. Ücretini yatırmayan öğrenciler kayıt yenileme
sistemine giriş yapamayacaklardır. Herhangi bir sebeple ücret ödemeyecek
öğrenciler (normal öğrenim süresi içindeki lisansüstü öğrencileri ücret
ödemeyecek olan öğrenciler vb.) bankaya para yatırmadan sisteme
girebileceklerdir.
2- Öğrencilerin ders seçmeden önce http://lee.eskisehir.edu.tr/ Enstitü internet
adresinden Enstitü Kataloğunda yer alan alması gereken dersler ve Lisansüstü
Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yer alan ders yükü ve mezuniyet
koşulları ile bilgileri incelemeleri gerekmektedir.
3- Öğrenci; şifresiyle “Öğrenci Bilgi Sistemi (https://ogrbilsis.eskisehir.edu.tr)”ne
girecek 2020-2021 Bahar Yarıyılı için almak istediği dersleri seçecektir. Öğrenci;
“Kayıt Onayı Ver” butonuna basıp kayıt onayını verdikten sonra ders seçim
işlemlerine devam edebilecektir. “Kayıt Onayı Ver” butonu; öğrencinin ilgili
dönemdeki kayıt onayını almasını sağlayacak ve kayıt onayını aldıktan sonra bu
buton gösterilmeyecektir.
4- Ders seçerken, seçmeli bir dersin yerine farklı kodda başka bir ders alındığında
“Yerine” işlemi mutlaka yapılmalı ve akademik danışmanın onayı alınmalıdır.
Öğrencinin alıp tekrara kaldığı zorunlu dersler programında değişmiş ve yerine
başka ders alması gerekiyor ise zorunlu dersin yerine sistemde başka bir ders
seçemez. Yerine işlemi için anabilim dalına dilekçe ile başvurması gerekmektedir.
5- Yeni kayıt yaptıran öğrencilere bilişim sisteminde kayıt onayı işlemleri için
danışman olarak anabilim dalı başkanı atanmaktadır. Birinci yarıyılın sonunda
öğrenci danışman seçimi için Anabilim Dalı Başkanlığına başvurmalı ve tez
danışmanı ataması mutlaka yapılmalıdır. Danışman ataması için ilgili öğrenci
http://lee.eskisehir.edu.tr/ Enstitü sayfasında yer alan formlar linkinden öğrenci
danışman talep formunu doldurup imzalayarak (dijital imza yeterlidir)
danışmanına iletmelidir.

6- Öğrencinin ders seçimini tamamlamadan önce “Öğrenci Bilgi Sistemi (OGRBİLSİS)
(https://ogrbilsis.eskisehir.edu.tr)”ndeki olası uyarıya dikkat etmesi, sistemde
uyarı yoksa Not Durum Belgesinde yer alan “Durum” bilgisine uygun olarak
kaydını onaylaması gerekmektedir.
7- Ders seçimini tamamlayan öğrenci, akademik danışmanıyla iletişime geçerek
ders seçim onayı almak zorundadır. Akademik danışman onayı almamış olan
öğrencinin seçtiği ders/dersler, yönetmeliğe aykırı olması durumunda ilgili birimin
Yönetim Kurulu Kararı ile “Ekle/Sil Haftası” sonunda öğrencinin üzerinden silinir.
8- Kayıt yenileme tarihlerinde kaydını akademik danışmanına onaylattıran öğrenci,
“Ekle/Sil Haftası”nda herhangi bir değişiklik yapması gerektiğinde, akademik
danışmanı ile birlikte işlem yapacak ve akademik danışmanının onayını alacaktır.
Enstitümüzde dersten çekilme imkanı bulunmamaktadır. Kayıt yaptıran tüm
öğrencilerin, kayıtlarını yukarıda belirtilen maddelere uygun olarak kontrol edip
“Ekle/Sil Haftası”nda (01-05 Mart 2021) düzeltme işlemlerini tamamlamaları
gerekmektedir.
DERS SEÇİMİNDE UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR


FBE 510 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri dersi tamamlanması gereken ders
yükünün dışında, alınması gereken zorunlu bir derstir. Doktora programına kayıtlı
öğrenciler yüksek lisansta aynı dersi almışlarsa muaf olmak için bir dilekçe ile
Enstitümüze başvurabilirler.



TAÇ 701 Tez Araştırma Çalışması Dersi Ders kataloğunda yüksek lisans ve
doktora/sanatta yeterlik programlarında seçmeli ders olarak görünen fakat;
yüksek lisans ve doktora programlarında (eğer yüksek lisansta alınmamışsa)
alınması tavsiye edilen bir derstir.



TAÇ
801 Tez Araştırma Çalışması Dersi
doktora/sanatta yeterlik
programlarında danışmandan ders aşamasında alınan bir derstir.



TAÇ 701 ve TAÇ 801 Tez Araştırma Çalışması Dersleri, 2020-2021 güz yarıyılı
sonu itibariyle ders aşamasını tamamlamış olan öğrenciler için gerekli değildir.



Yüksek lisans programlarında öğrenci, üçüncü yarıyıldan itibaren tez dersine kayıt
yaptırmalı, tez konusu yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra mezun olana
kadar Tez ve Uzmanlık Alan Dersini almalıdır.



Seminer, Tez, Uzmanlık Alan Dersi, TAÇ 801 (Tez Araştırma Çalışması) Dersi
danışmandan alınması gereken derslerdir. Danışmanından bu dersleri almayan
öğrencilerin aldıkları bu dersler üzerinden silinecektir.



DYS 000 Yeterlik Sınavı yeterlik sınavına girecek öğrencilerin aldığı dönemlik bir
derstir. Alındığı yarıyılda yeterlik sınavına girilmesi gerekmektedir. Aldığı yarıyılda
yeterlik sınavına girmeyen, kayıt dondurması olmadığı halde bu dersi seçmeyen
öğrencilere Enstitü Yönetim Kurulu Kararıyla YZ (Yetersiz) notu verilmektedir.

Doktorada yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci 890-0 Tez Önerisi ve danışmanına
ait Uzmanlık Alan Dersini seçmelidir. Tez önerisinden başarılı olan öğrenci kayıt
olduğu her yarıyılda 890 Tez dersini seçer ve Tez İzleme sınavına girer. Aldığı her
yarıyılda Tez İzleme Sınavına girmeyen, kayıt dondurması olmadığı halde bu dersi
seçmeyen veya yarıyıl sonunda akademik takvimde belirtilen tarihlerde Enstitüye Tez
İzleme raporu gönderilmemiş öğrencilere Enstitü Yönetim Kurulu Kararıyla YZ
(Yetersiz) notu verilmektedir.

Cari Hizmet Maliyetine Öğrenci Katkı Payı Ödemesi
Öğrenciler, katkı payını/öğrenim ücretini “https://ogrbilsis.eskisehir.edu.tr” internet
adresinden “Online Ödeme” bağlantısını tıklayarak SANAL POS aracılığıyla veya Ziraat
Bankası ATM’lerinden ödeyebileceklerdir.
Ziraat Bankası ATM’lerinden harç ödeme işlemi için izlemesi gereken basamaklar
şunlardır:
 KARTSIZ İŞLEMLER
 TÜRKÇE
 ÖDEME İŞLEMLERİ
 EĞİTİM/SINAV ÖDEMELERİ
 ÜNİVERSİTE ÖDEMELERİ
 ANLAŞMALI ÜNİ. ÖDEMELERİ
 YURTİÇİ ÜNİVERSİTELERİ
 LÜTFEN ÖDEME YAPACAĞINIZ ÜNİVERSİTENİN İL PLAKA KODUNU GİRİNİZ VE
GİRİŞ TUŞUNA BASINIZ yazısını gördüğünüzde “26” yazıp giriş tuşuna basınız.
 ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
 ÖRGÜN ÖĞRETİM
 TCKNO/ÖĞRENCİ NO yazısını gördüğünüz zaman T.C. Kimlik numaranızı yazıp
giriş tuşuna basınız.
 Sonraki ekranda sizin kayıtlı olduğunuz veya kayıt olacağınız program ismi,
öğretim yılı ve taksit numarası ile beraber üzerinize tanımlanmış borç miktarı
görünecektir. Görüntülenen borcu (borç birden fazla ise bir tanesini seçerek) ödeme
işleminizi gerçekleştiriniz.

