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KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 

 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ  

2019-2020 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİNDE İLK KEZ KAYIT OLAN  

ÖĞRENCİLER İÇİN DERS KAYIT KILAVUZU 

 

KIYMETLİ ÖĞRENCİLERİMİZ; 

 Üniversitemize ve Mühendislik Fakültemize   

Hoşgeldiniz! 

 

Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyeti, Üniversitemiz Senotasunca kabul edilen  

Akademik Takvim doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Akademik faaliyetlerimiz 

ve Fakültemiz ile ilgili tüm güncel bilgilere http://muh.klu.edu.tr web 

adresinden  ulaşabilirsiniz. 

  

Fakültemize kayıt yaptırdıktan sonra,  09 Eylül-13 Eylül 2019 tarihleri arasında,  

Üniversitemiz Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) giriş yaparak ilk ders kaydınızı 

bizzat yapmanız gerekmektedir. 

 Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) : 

*Öğrenci bilgi sistemine(OBS) 

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

yapabilirsiniz. 

 Danışmanıma Nasıl Ulaşabilirim? 

 Öğrenciliğiniz süresince,  ders kayıt döneminde size kılavuzluk edecek ve 

diğer  akademik konularda,  size  bilgi vermek üzere görevlendirilen 

Akademik Danışmanınızı aşağıdaki listeden öğrenebilir, kendisi ile irtibata 

geçebilirsiniz.  

 Ders Kaydı Nasıl Yapılır? 

 Ders kaydınızı yapmak üzere  aşağıda belirtilen  adımları takip edebilir yada 

OBS’ne giriş yaptıktan sonra kişisel sayfanızdan ulaşabileceğiniz ders kayıt 

kılavuzundan faydalanabilirsiniz. Ayrıca daha açıklayıcı bilgi, görsel olarak 

bu kılavuzun  sonunda yer almaktadır. 

 

 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. 

 

http://muh.klu.edu.tr/
http://obs.kirklareli.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx
http://obs.kirklareli.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx
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 OBS’ye giriş yaptıktan sonra ders kaydınızı sorunsuz yapabilmek için 

aşağıdaki adımları takip ediniz. 

 Ders Kayıt Adımları: 

1-Sol menüde yer alan Ders Kayıt  İşlemleri menüsü altında, Ders Kayıt 

sekmesini tıklayınız. 

2-Bağlı olduğunuz müfredat dersleri ile ilgili dönem  (2019-2020 Güz 

Dönemi) için aşağıdaki ekran görüntüsü belirecektir.  

3-Sayfada Dönem Dersleri alanında yer alan derslerin sol başında  yeşil 

renkli + işaretine tıklayarak ekleyiniz. 

4-Dersler eklendikçe,  sayfanın aşağısında yer alan Seçilen Dersler 

bölümüne aktarılacaktır. 

5-1.sınıf Güz dönemine ait (I. Yarıyıl) ait derslerin tümünü almakla 

yükümlü olduğunuzu unutmayınız! 

6-Derslerinizi seçtikten sonra kesinleştirme işlemini mutlaka yapmanız 

gerekmektedir. Bunun için sağ tarafta yer alan KESİNLEŞTİR sekmesini tıklayınız 

ve ders kayıt işlemini sonuçlandırınız.  

7-Kesinleştirdiğiniz derslerin danışmanınızca ONAYLANMASI 

gerekmektedir. Danışman onaysız ders kaydı geçersizdir.  

8-Ders kaydınızın danışmanınızca onaylanmasının ardından , onaylı ders 

kayıt çıktısını üç nüsha olarak çıktısını almanız ve  en geç 30 Eylül 2019 

Pazartesi gününe kadar danışmanınıza (ders kayıt çıktılarını danışmanınızla ile 

birlikte onayladıktan sonra bir sureti sizde, 2 sureti danışmanınızda kalmak üzere) 

teslim etmeniz sonucunda,   ders kayıt sürecini tamamlamış olacaksınız. 

Mazeretli Ders Kaydı Nasıl ve Ne Zaman Yapılır? 

 Mazeretleri sebebi ile süresinde yapılamayan  ders kayıtları için, dilekçe ve 

mazereti haklı ve geçerli kılacak olan belgelerin, Mühendislik Fakültesi 

Öğrenci İşleri bürosuna 16-23 Eylül 2019 tarihleri arasında verilmesi 

gerekmektedir. 

 Mazeretiniz uygun bulunduğu takdirde 25-28 Eylül 2019 tarihleri arasında 

ders kaydınızı yapmanız gerekmektedir. 

Dersler Ne Zaman Başlayor? 

 2019-2020 Akademik Yılında  eğitim-öğretim,  16 Eylül 2019 tarihinde 

başlayacaktır. 

Öğrenci Kimlik Kartımı Nereden Alacağım? 

 Öğrenci kimlik kartınızı ders kaydınızı yaptıktan sonra akademik yılın 

başlangıcında, kampüste bulunan Halkbank görevlisinden   teslim 

alabilirsiniz. 

Öğrenci Kimliğimi  Nasıl Kullanacağım? 

 Öğrenci kimlik kartı; hem kimlik, hem  bankamatik kart ve yemek kartı 

olarak kullanabileceksiniz.(Yemek kartı dolumunu Halkbank internet 

bankacılığı aracılığı ile yapabilirsiniz.)  
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 Öğrenci kimlik kartınızı,  Kampüse,   Fakültemize ve laboratuvarlarımıza   

giriş- çıkışlarınızda,  bina girişlerinde bulunan kart tanıma sistemine 

okutmanız zorunludur. 

 ZORUNLU STAJ: 

 Bölümünüzdeki akademik öğretiminiz süresince 2.sınıfın yaz dönemi ve 

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

yapma yükümlülüğünüz bulunmaktadır. Yapacağınız bu stajlar süresince, iş 

kazası ve meslek hastalığı sigortanız Üniversitemiz tarafından ödenecektir.  

 GANO Nedir? Ne İşe Yarar ? 

 Öğrencinin; öğrenimi boyuncu aldığı tüm derslerin ortalamasına GANO( 

Genel Ağırlıklı Not Ortalaması) denir.  

 Birinci sınıfın sonunda ve sonraki yıllarda bir üst sınıftan ders alabilmeniz 

için  GANO’nuzun (Genel Ağırlıklı Not Ortalaması) 1.80 ve üzeri olması 

gerekmektedir. Aksi takdirde sadece bulunduğunuz sınıftan hiç almadığınız 

ve daha önce alıp da başarısız olduğunuz alt dönem   derslerini alabilirsiniz. 

Dönem kaybı yaşamamak için not ortalamanızın düşmesine izin vermeyiniz. 

 

 Fakültemize yatay ve dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilere, intibak 

sınıflarında GANO kriteri uygulanmaz. 

 

 Öğreniminizin 3.yarıyılından itibaren almanız gereken seçmeli dersler 

olacaktır. Bu seçmeli dersleri, hangi seçmeli havuzundan,  kaç tane seçmeli 

ders almanız gerektiğini OBS’de müfredat derslerinden  dikkatli bir şekilde 

takip etmeniz ve konu ile ilgili danışmanlarınızdan bilgi almanız 

gerekmektedir.  

 

 Öğrenciliğiniz devam ederken bir çok konuda Dekanlıkça sizlere yapılacak 

duyurularımız olacaktır. Bu duyuruları eğitim binamızda bulunan ilan 

panolarından, grafik ekran led ışıklı panomuzdan , led televizyonumuzdan 

ve sürekli güncellenen   Fakültemizin http://muh.klu.edu.tr web 

adresinden   takip edebilirsiniz. 

 

 Ayrıca Fakültemize kayıt esnasında bildirmiş olduğunuz cep telefonu 

numaranızda bir değişiklik olduğunda,  Öğrenci İşleri birimimize  bildirmeniz 

gerekmektedir. 

 

 İLK KAYITTA MUAFİYET: 

 Fakültemize kayıt yaptırmadan önce başka bir üniversitenin herhangi bir 

programına bir süre devam ettikten sonra veya bu programdan mezun 

olduktan sonra YKS ile Fakültemize yerleşerek kayıt yaptırıp herhangi bir 

muafiyet talebinde bulunmaz iseniz kayıt olduğunuz bölümün tüm eğitim 

öğretim müfredatından sorumlu olunursunuz.  

http://muh.klu.edu.tr/
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Daha önceki öğrenimlerinizden  muafiyet talebinde bulunmak istediğiniz takdirde; 

Fakültemiz Öğrenci İşleri birimine  muafiyet dilekçesi ile birlikte onaylı transkript 

belgesi ve onaylı ders içeriklerini de  teslim etmeniz gerekecektir.  

 

 DERSLERE DEVAM ZORUNLULUĞU: 

 Üniversitemizde bir dersten veya uygulamadan yarıyıl sonu  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 ve  

DZ ile kalmış olduğunuz dersi tekrar aldığınız da,  devam şartını yerine 

getirmek zorundasınız. Alttan ya da üstten devam zorunluluğu olan iki dersi 

aynı alamazsınız. 

 Hastalık sebebi ile alınan sağlık raporu  devam zorunluluğunu ortadan 

kaldırmaz.  

 Mazeretli ders kaydı yaptıran öğrencilerin, kayıt yaptırdıkları tarihe kadar 

geçen süreleri devamsızlıktan sayılır.  

 

 UZAKTAN EĞİTİM İLE ALINACAK DERSLER: 

 1.sınıf güz ve bahar dönemlerinde  ortak zorunlu olarak okutulacak olan  

-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I , (Güz)  

- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, (Bahar) 

-Türk Dili I,(Güz) 

-Türk Dili II, (Bahar) 

-Mühendislikte Ofis Uygulamaları (Güz) 

derslerimiz uzaktan eğitim yolu verilmektedir. Bu sebeple, sözkonusu dersleri 

haftalık olarak  http://kluzem.klu.edu.tr/index.php web adresinden takip 

etmeniz gerekmektedir. %70 devam zorunluluğu bu dersler için de geçerlidir. 

 

 Öğrenim sürecinize dair daha fazla bilgi edinmek için web sitemizde bulunan 

Kırklareli Üniversitesi Önlisan ve Lisans Eğitim Öğretim 

Yönetmeliği’ni mutlaka okumalısınız. 

 

 Mühendislik Fakültesi Tüm Bölümlerinin  

1. Sınıf Akademik  Danışmanlarının  Listesi: 

 

 Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü: 

2019 Girişli Öğrencilerin Arş.Gör.Mete BERBEROĞLU 

(mete.berberoglu@klu.edu.tr) 

http://kluzem.klu.edu.tr/index.php
http://oidb.klu.edu.tr/dosyalar/birimler/oidb/dosyalar/dosya_ve_belgeler/oiyt-251.pdf
http://oidb.klu.edu.tr/dosyalar/birimler/oidb/dosyalar/dosya_ve_belgeler/oiyt-251.pdf
mailto:mete.berberoglu@klu.edu.tr
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2.Merkezi Derslik Binası/Kat:2 Oda No:212 

 

 

 İnşaat Mühendisliği Bölümü: 

2019 Girişli Öğrencilerin Arş.Gör.Mustafa Utku YILMAZ 

(utkuyilmaz@klu.edu.tr) 

2.Merkezi Derslik Binası/Kat:1 Oda No:105 

 

 Gıda Mühendisliği Bölümü: 

2019 Girişli Öğrencilerin Dr. Öğr. Üyesi Harun URAN 

(harunuran@klu.edu.tr) 

2.Merkezi Derslik Binası/Kat:2 Oda No:205 

 Yazılım Mühendisliği Bölümü: 

2019 Girişli Öğrencilerin Dr. Öğr. Üyesi Fatih AYDIN 

(fatih.aydin@klu.edu.tr) 

2.Merkezi Derslik Binası/Kat:2 Oda No:208 

 

 Makine Mühendisliği Bölümü: 

2019 Girişli Öğrencilerin Dr. Öğr. Üyesi Osman YÜKSEL 

(osmanyuksel@klu.edu.tr) 

2.Merkezi Derslik Binası/Kat:1 Oda No:104 

 

YENİ ÖĞRENİM HAYATINIZDA VE DERSLERİNİZDE BAŞARILAR DİLERİZ. 

 

Fakültemizin İletişim Telefonları: 

0 (288) 214 05 14 

0 (288) 214 05 15 

0 (288) 214 05 10 

Fax: 

0 (288) 214 05 16 

 

 

mailto:utkuyilmaz@klu.edu.tr
mailto:harunuran@klu.edu.tr
mailto:utkuyilmaz@klu.edu.tr
mailto:osmanyuksel@klu.edu.tr
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http://obs.kirklareli.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx 

 

Şekil–1: Öğrenci numaranızla sisteme giriş yaptıktan sonra açılacak sayfada sol tarafta bulunan menüden 

ders kayıt işlemleri tıklanarak ders kaydına başlayabilirsiniz.  

 

 

Ders kayıt 

http://obs.kirklareli.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx
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Şekil–2: Ders Kayıt linki tıklandıktan sonra öğrencinin bağlı olduğu müfredat dersleri ilgili dönem 

(2018-2019 Güz Dönemi) aşağıdaki ekran görüntüsünde belirecektir. 

 

 

 

Şekil–3: Birinci Sınıf (İlk kez kayıt olan) öğrencileri ekranda görünen derslerin hepsini almak zorundadır. 

Diğer öğrenciler kredisi yettiği(*ortak zorunlu dersler hariç 40 AKTS’den  fazla olamaz) kadar seçmeye 

başlayabilir. Seçimi yapılmayan ve danışmanından onay alınmayan dersler seçilmemiş sayılır ve öğrenci 

derse devam etse bile hak iddia edemez. 

 
Dönem seçiniz 
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Şekil–4:Öğrenci bölmenin üst kısmında derslerin sol tarafındaki yuvarlak yeşil kutucuğu tıkladıkça ders 

seçilerek aşağı kısma aktarılmış olacaktır. Dersler seçildikten sonra kesinleştirme işleminin mutlaka 

yapılması gerekmektedir. Bunun için sağ tarafta yer alan KESİNLEŞTİR sekmesini tıklayınız ve ders kayıt 

işlemini sonuçlandırınız. Kesinleştirdiğiniz derslerin danışmanınızca ONAYLANMASININ ardından , 

onaylı ders kayıt çıktısının üç nüsha olarak alınması, tarafınızca ve danışmanınızca onaylanan çıktının bir 

sureti sizde 2 sureti danışmanınızda kalmak üzere 05 Ekim 2018  tarihi mesai bitimine  kadar teslim 

ettiğiniz takdirde ders kayıt sürecini tamamlamış olacaksınız.  

 

*Uzaktan Eğitim Yolu ile Alınacak Ortak Zorunlu Dersler:  

Türk Dili-I 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I 

Mühendislikte Ofis Uygulamaları 

 

 

Almanız gereken  dersi 

tıklayınız. 


