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Değerli Mezunumuz, 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden mezun olmanız, üniversitenizle ilişkinizde bir son değil 

yeni ve ömür boyu sürecek bir birlikteliğin başlangıcı aslında. Yeni oluşturduğumuz ESOGÜ 

Mezun Bilgi Sistemi aracılığı ile mezunlarımızla bağımız artık daha da güçlenerek devam 

edecek.  

Siz de isterseniz mezunumuz olarak bir yandan ülkemizin sosyal, ekonomik, bilimsel hayatına 

değer katarken, diğer yandan da ESOGÜ Mezun Bilgi Sistemi’ne kolayca üye olarak; Eskişehir 

Osmangazi Üniversitesi’nin özel günlerinden haberdar olabilir ve bu sayede yarım asırlık köklü 

bir tecrübeye dayanan ESOGÜ kurumsal bilincinin geliştirilmesine katkıda bulunabilirsiniz.    

Sizi de mezun arkadaşlarınızın arasına, üniversitenizle ilişkinizi yepyeni bir boyuta taşıyacak 

ESOGÜ Mezun Bilgi Sistemi’ne bekliyoruz.     

Mezun Bilgi Sistemi’ne 

 https://mezun.ogu.edu.tr/login  

 Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi : https://kariyer.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/22/mezunlar 

erişilebilir.  

İletişim : kariyermerkezi@ogu.edu.tr    
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GİRİŞ 

Giriş yapmak için e-posta adresinizi, şifrenizi ve güvenlik kodunu doldurup  

butonuna tıklamanız gerekir. Girdiğiniz bilgiler doğruysa site paneline yönlendirileceksiniz.  

 

 

ŞİFREMİ UNUTTUM  

Şifre sıfırlamak için ilk adımda, eposta adresinizi ve güvenlik kodunuzu doldurup 

 butonuna tıklayınız.  

Eğer geçerli bilgiler girilmiş ise e-posta adresinize e-posta gönderildiğine dair bir 

uyarı gösterilecektir. 

 

 

 

 

E-posta adresinize gönderilen e-postada bulunan 

'Parolayı Sıfırla' butonuna tıklayarak şifre sıfırlama 

işleminize devam edebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

Şifrenizi ve doğrulamasını girdikten sonra 

 butonuna tıklayarak şifre 

sıfırlama işlemini tamamlayabilirsiniz. 

 

Şifreniz sıfırlandıktan sonra site paneline 

yönlendirileceksiniz. 
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ÜYE OL 

Sisteme ilk kez giriş yapılacak ve üye olunacak ise  

 

 

 

Üyelik işleminin başlatılabilmesi için T.C. kimlik 

numarası veya öğrenci numarasına ihtiyaç vardır.  

Bu bilgiler ve güvenlik kodu alanını doldurduktan 

sonra  butonuna tıklayarak üyelik 

işlemi başlatılabilir. 

 

 

Eğer geçerli bir mezun bilgisi bulunursa mezun doğrulama sayfasına yönlendirme yapılacaktır. 

Bu aşamada sistem girilen bilgiyi OGUBS'den kontrol edecektir.  

Eğer mezunun T.C. kimlik numarası OGUBS'de kayıtlı ise Mernis doğrulama, T.C. kimlik 

numarası OGUBS'de kayıtlı değilse ad soyad, doğrum tarihi ile doğrulama yapılacaktır.  

Mezun Mernis doğrulamada Nüfus Cüzdanı, TCKK, Mavi Kart, Geçici Kimlik Belgesi 

seçenekleri ile doğrulama yapabilir.  

 

 

Doğrulama işleminde istenen bilgileri 

doldurup 'Doğrula' butonuna tıklayarak kayıt 

işlemine devam edilebilir. 
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Doğrulamada bir sorun oluşmamışsa mezun sistem 

bilgilerini girebileceği bir sayfaya yönlendirilecek. 

Bu sayfada e-posta adresi, şifre ve KVKK onayı 

bilgilerini doldurduktan sonra  

butonuna tıklayarak kayıt işlemine devam edebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kayıt aşamasının sonunda kullanıcıdan e-posta adresini doğrulaması istenecektir. 

 

 

 

Bu aşamada e-posta adresine gönderilen e-postadaki 

 butonuna tıklanarak kayıt 

işlemi tamamlanabilir. 

 

 

 

Doğrulama başarıyla tamamlanmışsa site paneline yönlendirme yapılacaktır.  
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MEZUN PANELİ 

Bu sayfalara sadece mezun olarak sisteme üye olan kullanıcılar  erişim sağlayabilir. 

 

Kişisel Bilgiler  

Mezunun kişisel bilgilerini görüp düzenleyebildiği sayfadır. 

Düzenleyebileceği bilgiler şunlardır. 

1. Ad 

2. Soyad 

3. Cinsiyet 

4. E-posta Adresi 

5. Telefon 

6. Şifre 
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Eğitim Bilgileri 

Mezunun eğitim bilgilerini düzenleyebileceği sayfadır. 

 

 

Sağ üstte bulunan 'Eşitle' butonu ile mezun eğitim bilgilerini OGUBS'den mezun sistemine 

getirebilir. OGUBS'den gelen veriler üzerinde düzenleme yapılamaz. 

Mezun isterse OGUBS'den gelen verileri silebilir. Mezun eğitim bilgisi eklerken şu bilgileri 

doldurabilir. 

 Fakülte/MYO/Enstitü 

 Bölüm/Program 

 Giriş Tarihi 

 Mezuniyet Tarihi 

 

Çalışma Bilgileri 

Mezunun çalışma bilgilerini düzenleyebileceği sayfadır. 

 
Mezun şu bilgileri bu sayfadan düzenleyebilir. 

 Çalışma Durumu 

 İşyeri Adı 

 Başlama Tarihi 

 İşyeri Bölüm 

 İşyeri Görev 

 Sektör 

 Adres 

 İl 

 İlçe  

 Telefon 
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BİLGİLERİMİ SİL  

Mezunun kendi isteğiyle bilgilerini sistemden silebileceği sayfadır. Sistemde sağ üstte mezun 

isminin bulunduğu alana tıklayarak ulaşılabilir. 

 

Ulaşılan sayfada mezuna bilgilendirme mesajı gösterilmektedir. 

 

 

 

Mezun ilgili alana tıkladıktan sonra mezundan tekrar 

onay alınmaktadır. 

 

 

Mezun onayladığında verileri sistemden silinmektedir. 

 

 

 


