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Şekil–1: Kırklareli Üniversitesi ana sayfası üzerinde bilgi yönetim sistemi üzerindeki ilgili alan 

tıklanır.Öğrenci numaranızla sisteme giriş yaptıktan sonra açılacak sayfada sol tarafta bulunan 
menüden ders kayıt işlemleri tıklanarak ders kaydına başlayabilirsiniz.   
2016 - 2017 Bahar Dönemi’nde alınacak dersler dikkatlice eklenmelidir.Alttan 
alınması gereken dersler otomatik olarak eklencektir. 
 

 
 

Şekil–2: Ders Kayıt linki tıklandıktan sonra öğrencinin bağlı olduğu müfredat dersleri ilgili 

dönem (2016-2017  Bahar  YY)  için aşağıdaki ekran görüntüsü  belirecektir. 
 

Ders kayıt 

http://obs.kirklareli.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx
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Şekil–3:Öğrenci ekranda görünen dersleri kredisin yettiği(*ortak zorunlu dersler hariç  

40 AKTS den fazla olamaz.) kadar seçmeye başlayabilir. Alttan alınan dersler öncelikli 

seçilmek zorundadır.Seçimi yapılmayan ve  danışmanından onay alınmayan dersler 
seçilmemiş sayılır öğrenci derse devam etse bile hak iddia edemez. 
 

 

 

Şekil–4:Öğrenci bölmenin üst kısmında derslerin sol tarafındaki yuvarlak yeşil kutucuğu 

tıkladıkça seçilen ders  aşağı kısma aktarılmış olacaktır.Ekranda danışman onayınında bittiğini 

gören öğrenci igili çıktıyı,  10 Mart 2017 tarihine kadar ilgili danışmanına teslim etmek 

zorundadır. 
*Ortak zorunlu dersler: Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Yabancı Dil(İngilizce) 
 

Dersi seçmek için sol 

taraftaki + yı 

tıklayınz tıklayınız. 

Dönem seçiniz 
2016-2017 Bahar 

 

Öğrenci  :Kesinleştirildi 

 

Danışman  :Tamamlandı 
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Önemli Not: Ders kayıtları : 13-17 ŞUBAT 2017 
 Belgeleri getirme süresi son gün : 10 MART 2017 tarihine kadardır. 
 

DERS KAYITLARIYLA ĠLGĠLĠ SORUNLARINIZDA ÖNCELĠKLĠ OLARAK 

ÖĞRENCĠ BĠLGĠ SĠSTEMĠNDE ĠSMĠ YAZILI DANIġMAN ÖĞRETĠM 

ELAMANLARIYLA SĠSTEM ÜZERĠNDEN GÖRÜġEBĠLĠRSĠNĠZ. 

 

 

DERS KAYITLARI 
 

2016-2017 Öğretim yılı, Bahar yarıyılı ders kayıtları 13-17 ġUBAT 2017 tarihleri arasında 

internet üzerinden yapılacak olup; Ders kayıt çıktılarını öğrencilerimiz derslerin başladığı hafta 

10 MART 2017 Cuma gününe kadar danışmanlarına teslim etmek zorundadırlar.   

 

ÖĞRENCĠLERĠMĠZ ; 

3 ADET DANIġMAN ONAY ÇIKTILARINI (DERS KAYIT FORMLARINI) 

FAKÜLTEMĠZE GELMEDEN ÖNCE KENDĠLERĠ ALMAK ZORUNDADIRLAR.   
 

 

KLÜ ÖNLĠSANS - LĠSANS EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ ĠLGĠLĠ MADDELERĠ 

 

Kayıt yenileme  
MADDE 8 – (1) (DeğiĢik:RG-5/11/2011-28106) Kayıt yenileme süresi yarıyılın 

başlangıcından önceki haftadır. Öğrenciler her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen 

süreler içinde, ilgili mevzuatla belirlenen miktar ve esaslara göre katkı payı veya öğrenim ücretini 

ödeyerek bilgisayar ortamında danışmanından onay alarak derslere kayıtlarını yaptırmak 

zorundadır. Öğrenci, kaydını kendisi yaptırmakla yükümlüdür ve tüm kayıt yenileme işleminden 

sorumludur. Yarıyıl baĢlangıç tarihinden itibaren ilk hafta içinde danıĢmanının onayı ile 

öğrenci alacağı dersleri değiĢtirebilir. 

  

(2) (DeğiĢik:RG-5/11/2011-28106) Mazeretleri dolayısıyla kayıt yenileyemeyen ve mazeretleri 

ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrenciler, kayıt yenileme işlemini yarıyılın ilk iki 

haftasının sonuna kadar, uzaktan eğitim programlarında ise eğitim-öğretimin başladığı tarihten 

itibaren bir aylık süre içinde yaptırabilir. Mazeretli kayıt yaptıran öğrencilerin, kayıt yaptırdıkları 

tarihe kadar geçen süreleri devamsızlıktan sayılır. Belirtilen süreden sonra teslim edilen kayıt 

formları danıĢmanlarca iĢleme alınmaz ve öğrencilerin kayıtları yenilenmez. 

  

(4) Kayıt yenilemesi yapılmayan öğrenciler, ders alamaz, sınavlara giremez ve öğrencilik 

haklarından yararlanamazlar. Kayıtlarını yenilemedikleri yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır.  

(5) Kayıt yenileme, yıl içi (Mülga ibare:RG-6/3/2013-28579) (…) sınavlarında geçerli 

mazeretler tabii afet, birinci veya ikinci derece akrabanın ölümü, sağlık problemi ve trafik 

kazası olup; sağlık mazeretinin kabulü için bu durumun, sağlık kuruluĢlarından alınacak 

sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekir. Mazeret kayıtları 06 MART 2017 tarihine kadar 

geçerli olacaktır. 
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ÖNEMLİ BİLGİLER: 
 

- Seçmeli ders seçimi yapılırken önceki yarıyıllarda öğrenci tarafından alınan derslerde 
sistemde gözüktüğünden, daha önceki yarıyıllarda alınmış olan bir seçmeli ders, alındığı 
dönemde başarılı olunmuş ise ilgili seçmeli ders grubundan tekrar seçmeli ders 
seçilmeyecektir. 
 
- 2016 – 2017 Eğitim Öğretim yılında mezun olamayan öğrencilerimizin Öğrenci Bilgi 
Sisteminde kendilerine tanımlanan harç ücretini yatırarak ilgili Dekontu Ders Kayıt çıktısı ile 
birlikte Danışmanına teslim etmesi gerekmektedir. 
 
- Ders çakışması durumunda öncelikle alt dönemlere ait dersler seçilecek olup; ders 
seçimlerinde çakışan dersler (dersin kodu ve içeriği aynı olması şartıyla) fakültemizin diğer 
bölümlerinde bulunması halinde, öğrencinin başvurusu ve  danışman onayı ile ekle – sil 
döneminde ilgili bölümlerden  alınabilecektir.  

 
- Öğrencilerimiz Önceki yarıyıllarda başarısız olunan 2 veya daha fazla (FF) dersin 
çakışması halinde, fakülte Öğrenci İşleri bürosuna dilekçe ile başvurarak alt dönem dersleri 
öncelikli olarak ders kayıtlarını yaptırabileceklerdir. 
 
- Son sınıf öğrencilerimiz Eğitim öğretim yönetmeliğimizin 21.maddesinin 3.c bendinde 
belirtilen, “Son yarıyılda alabileceği en fazla ders yükü kadar derse yazılan ve bölüm veya 
programdan mezun olabilmesi için ders yükünü aşacak durumda sadece bir dersi kalan 
öğrenciler ilgili Yönetim Kurulu kararı ile bu tek derse de yazılmak koşulu ile ders yükünü 
bir ders artırabilirler” maddesi gereği ders kayıtları sırasında müfredat durumlarından, 
bütün dönemlere ait derslerinin kontrolünü yaparak ihtiyaç duymaları 
(mezuniyet)durumunda kredi ve akts durumuna bakılmaksızın bir ders daha alabileceklerdir. 

 
- Genel Not Ortalaması 3.00 ve üzeri olan öğrencilerimizin (1.sınıflar hariç) çakışmama 
şartı ile üst yarıyıldan en fazla 4 derse kayıt olma hakkı bulunmaktadır. Bu şartı sağlamayan 
öğrencilerimizin ders seçimlei iptal edilecektir. 

 
- Alt yarıyıldan zorunlu dersi kalan öğrenciler üst yarıyıldan ders seçemeyeceklerdir. Bu 
durumda olan öğrencilerin ders kayıtları iptal edilecektir. 

 
- 1.80 Genel ortalamayı sağlayamadığı için bir önceki yarıyılda ders alamamış (çapraz 
giden) öğrencilerimiz Öğrenci bilgi sisteminde (OBS) bir üst sınıf gözükseler bile hiç 
almadıkları alt yarıyıldaki dersleri almak zorundadırlar. Bu öğrencilerimiz üst yarıyıldan ders 
alamayacaklardır.  

 
- Yabancı Uyruklu öğrencilerimizin Harç ücretlerini yatırdıktan sonra Dekontları ile 
birlikte fakülte Öğrenci İşleri büromuza gelerek harç tahakkuk işlemlerini yaptırmaları 
gerekmektedir. 

 
- Kırklareli Üniversitesi Ön Lisans / Lisans  Eğitim öğretim yönetmeliğinin 28. Maddesi 
gereğince “Daha önceki yıllarda alınıp başarısız olunmuş (FF), veya not yükseltmek için 
alınan DD ve DC notlu dersler içinde çakışma kontrolü ve devam zorunluluğu 
bulunmaktadır.” 
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- Yeni kayıt olan öğrencilerimiz Öğrenci Bilgi Sistemine; Kullanıcı adı kısmına Öğrenci 
Numarası, Şifre kısmına ise Öğrenci numaralarının ilk beş rakamını yazarak giriş 
yapabileceklerdir.  
 

 
 
 
Fakültemize ait iletişim Yolları  
  
Telefon   : 0 (288) 214 05 14     

 : 0 (288) 214 05 15  
Faks         : 0 (288) 215 05 16  
Elektronik Posta:  muh@klu.edu.tr  
 

 


