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KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

2017-2018 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİNDE YENİ KAYIT OLAN  

ÖĞRENCİLER İÇİN DERS KAYIT KILAVUZU 

 

DEĞERLİ  ÖĞRENCİLERİMİZ; 

Üniversitemize ve Mühendislik Fakültesine Hoşgeldiniz! 

 

Fakültemize kayıt yaptırdıktan sonra 05 Eylül-08 Eylül 2017 tarihleri 

arasında Üniversitemiz Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS)giriş yaparak ilk 

ders kaydınızı bizzat yapmanız gerekmektedir. 

 

 Öğrenciliğiniz süresince ders kaydınızı gerçekleştirmek ve diğer  

akademik konularda size  bilgi vermek üzere görevlendirilen 

Akademik Danışmanınızı aşağıdaki listeden öğrenebilir, ders kayıt 

döneminde size kılavuzluk edecek olan danışmanınız ile irtibata 

geçebilirsiniz.  

 

 Öğrenci bilgi sistemine 

http://obs.kirklareli.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx 

adresinden giriş yapabilirsiniz. 

 

 Bu sebeple aşağıdaki adımları takip etmeniz yada ekte yeralan ders 

kayıt kılavuzundan faydalanmanız kolaylık sağlayacaktır.  

 

 

 OBS’ye giriş yaptıktan sonra kullanıcı adı kısmına öğrenci numaranızı, 

şifre kısmına ise TC kimlik numaranızın ilk 5 hanesini yazmanız 

gerekmektedir. Daha sonra kendinize ait bir şifre 

belirlemelisiniz.(Öğrenci numaranızı bilmiyor iseniz öğrenmek için 

http://obs.kirklareli.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx   

adresine giriş yaparak öğrenci numaranızı öğrenebilirsiniz. 

 

 OBS’ye giriş yaptıktan sonra ders kaydınızı sorunsuz yapabilmek için 

aşağıdaki adımları takip ediniz. 

 

http://obs.kirklareli.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx
http://muh.klu.edu.tr/Yardimci_Sayfalar/718-ders-kayit-kilavuzu.klu?onizle=ok
http://muh.klu.edu.tr/Yardimci_Sayfalar/718-ders-kayit-kilavuzu.klu?onizle=ok
http://obs.kirklareli.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx
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*Sol menüde yer alan Ders  İşlemleri menüsü altında, Ders Kayıt 

sekmesini tıklayınız. 

*Ders Kayıt linki tıklandıktan sonra bağlı olduğunuz müfredat 

dersleri ile ilgili dönem  (2017-2018 Güz Dönemi) için aşağıdaki ekran 

görüntüsü belirecektir.  

*Sayfada Dönem Dersleri alanında yer alan dersleri yeşil renkli + 

işaretine tıklayarak ekleyiniz. 

*1.sınıf Güz dönemine ait (I. Yarıyıl) ait derslerin tümünü almakla 

yükümlü olduğunuzu unutmayınız. 

*Eklemiş olduğunuz dersler aşağıda yer alan Seçilen Dersler 

alanında gözükecektir. 

*Derslerinizi seçtikten sonra kesinleştirme işleminin mutlaka 

yapılması gerekmektedir. Bunun için sağ tarafta yer alan 

KESİNLEŞTİR sekmesini tıklayınız ve ders kayıt işlemini 

sonuçlandırınız. Kesinleştirdiğiniz derslerin danışmanınızca 

onaylanmasının ardından , üç nüsha onaylı ders kayıt çıktısını en 

geç 22 Eylül 2017 Cuma gününe kadar danışmanınıza (ders kayıt 

çıktılarını danışmanınızla ile birlikte onayladıktan sonra bir sureti 

sizde, 2 sureti danışmanınızda kalmak üzere) teslim ettikten sonra  

ders kayıt sürecini tamamlamış olacaksınız.  

 

 2017-2018 Akademik Yılı dersler 11 Eylül 2017 tarihinde 

başlayacaktır. 

 

 Akademik yıl başlangıcında Mühendislik Fakültesi  Öğrenci İşleri 

Bürosundan  öğrenci kimlik kartınızı teslim alınız. 

 

 Öğrenci kimlik kartınızı aynı zamanda yemek kartı olarak 

kullanabileceksiniz.(Kart Dolum Merkezlerinden para yüklemesi 

yaptırarak )  

 

 Öğrenci kimlik kartınızı,  Kampüse ve/veya  Fakültemize  giriş- 

çıkışlarınızda bina girişlerinde bulunan kart okutma sistemine 

okutmanız gerekmektedir. 

 

 Bölümünüzdeki akademik öğretiminiz süresince 2.sınıfın yaz dönemi 

ve 3.sınıfın yaz döneminde olmak üzere toplamda 20+20 = 40 işgünü 

staj yapma yükümlülüğünüz bulunmaktadır.  
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 Birinci sınıfın sonunda ve sonraki yıllarda bir üst sınıftan ders 

alabilmeniz için  GANO’nuzun (Genel akademik not ortalamanızın) 

1.80 ve üzeri olması gerekmektedir. Aksi takdirde sadece daha önce 

alıp da başarısız olduğunuz dersleri alabilirsiniz. 

 

 Öğrenciliğiniz devam ederken birçok konuda Dekanlıkça sizlere 

yapılacak duyurularımız olacaktır. Bu duyuruları eğitim binamızda 

bulunan ilan panolarından, grafik ekran led ışıklı panomuzdan , sürekli 

güncellenen   Fakültemizin http://muh.klu.edu.tr web adresinden  

takip edebilirsiniz. 

 

 Ayrıca Fakültemize kayıt esnasında bildirmiş olduğunuz cep telefonu 

numaranızda bir değişiklik olduğunda bize bildirmeniz size ulaşmamızı 

kolaylaştıracaktır. 

 

 Fakültemizde akademik yılın  başladığı tarihten itibaren ilk iki 

hafta(11-22 Eylül 2017 tarihleri arasında) içinde ; daha önce 

başka bir yükseköğretim kurumundan önlisans veya lisans düzeyinde 

aldığınız ve başarılı olduğunuz ve bölümünüzde okuyacağınız derslere 

eşdeğer olabilecek derslerden muafiyet talep edebilirsiniz. Bunun 

için Fakültemiz Dekanlığı’na muafiyet dilekçesi ile birlikte onaylı 

transkript belgesi ve onaylı ders içeriklerini de  teslim etmeniz 

gerekecektir. 

 

 Üniversitemizde bir dersten veya uygulamadan final sınavına ve/veya 

bütünleme sınavına girebilmeniz için; teorik derslerin en az %70’ine, 

uygulamalı derslerin ise en az %80’ine devam zorunludur. Aksi 

takdirde devam şartını sağlayamadığınız dersten DZ ile kalmış 

sayılırsınız. 

 

 Öğrenim sürecinize dair daha fazla bilgi edinmek için web sitemizde 

bulunan Kırklareli Üniversitesi Önlisan ve Lisans Eğitim 

Öğretim Yönetmeliği’ni okumalısınız. 

 

*Mühendislik Fakültesi 1.Sınıf Danışmanlarının  Listesi: 

 

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü: 

2012 Girişli Öğrencilerin Arş.Gör.Bora Cebeci 

http://muh.klu.edu.tr/
http://muh.klu.edu.tr/dosyalar/birimler/muh/dosyalar/dosya_ve_belgeler/Ogrenci/onlisans%20ve%20lisans%20e%C4%9Fitim%20ve%20%C3%B6%C4%9Fretim%20y%C3%B6netmeli%C4%9Fi.pdf
http://muh.klu.edu.tr/dosyalar/birimler/muh/dosyalar/dosya_ve_belgeler/Ogrenci/onlisans%20ve%20lisans%20e%C4%9Fitim%20ve%20%C3%B6%C4%9Fretim%20y%C3%B6netmeli%C4%9Fi.pdf
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2013 Girişli Öğrencilerin Arş.Gör.Bora Cebeci 

2014 Girişli Öğrencilerin Doç.Dr.Özlem AYTEKİN 

2015 Girişli Öğrencilerin Yrd.Doç.Sena Esen BAYER KESKİN 

2016 Girişli Öğrencilerin Yrd.Doç.Dr.Evren İŞEN 

2017 Girişli Öğrencilerin Arş.Gör.Bora CEBECİ 

 

İnşaat Mühendisliği Bölümü: 

2012 Girişli Öğrencilerin Yrd.Doç.Dr.Erdinç KESKİN 

2013 Girişli Öğrencilerin Yrd.Doç.Dr.Erdinç KESKİN 

2014 Girişli Öğrencilerin Yrd.Doç.Dr.Kadir KILINÇ 

2015 Girişli Öğrencilerin Yrd.Doç.Dr.İsmail KILIÇ 

2016 Girişli Öğrencilerin Arş.Gör.Saadet Gökçe GÖK 

2017 Girişli Öğrencilerin Arş.Gör.İlker ŞAHİNOĞLU 

Gıda Mühendisliği Bölümü: 

2012 Girişli Öğrencilerin  Yrd.Doç.Dr.Buket AŞKIN 

2013 Girişli Öğrencilerin  Yrd.Doç.Dr.Buket AŞKIN 

2014 Girişli Öğrencilerin Yrd.Doç.Dr.Harun URAN 

2015 Girişli Öğrencilerin Yrd.Doç.Dr.Bayram ÇETİN 

2016 Girişli Öğrencilerin Yrd.Doç.Dr.Orhan Onur AŞKIN 

2017 Girişli Öğrencilerin Doç.Dr.Hatice ŞANLIDERE ALOĞLU 

 

Yazılım Mühendisliği Bölümü: 

2016 Girişli Öğrencilerin Yrd.Doç.Dr.Edip Serdar GÜNER 

2017 Girişli Öğrencilerin Yrd.Doç.Dr.Hakan ÜSTÜNEL 

Tüm Öğrencilerin 2.Danışmanı Yrd.Doç.Dr.Bora ASLAN 

 

Makine Mühendisliği Bölümü: 

2016 Girişli Öğrencilerin Yrd.Doç.Dr.Sencer Süreyya Karabeyoğlu 

2017 Girişli Öğrencilerin Yrd.Doç.Dr.İsmet TIKIZ 

 

 

 


