
                               DERS KAYIT / KAYIT YENİLEME 

 

               05 Eylül - 8 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. 
 

1.ADIM (SİSTEME GİRİŞ)

 

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

Şekil -1:  

 Katkı Payı/Öğrenim Ücreti yatırma, 

Kayıt Yenileme ve Danışman Onay Tarihi: 5 Eylül – 8 Eylül 2017 

 Kırklareli Üniversitesi ana sayfası üzerinde “Hızlı Menü→ Öğrenci Menü→ Öğrenci Bilgi 

Sistemini tıklayarak giriş yapabilirsiniz. 

 *II. Öğretim öğrencileri (385.00 TL) 

*Artılı (2015 ve öncesi girişli öğrenciler) (95.00 TL) 

*%10 Başarı grubuna giren öğrenciler (95.00TL)  harç/öğrenim ücretlerini öğrenci numaralarıyla giriş 

yaparak Ziraat bankası ATM’lerinden yatırdıktan sonra ders seçimi yapabilirler. 

 Açılacak sayfada sol tarafta bulunan menüden ders kayıt işlemleri tıklanarak ders kaydına 

başlayabilirsiniz. 

 2017/2018 Güz Dönemi’nde alınacak dersler dikkatlice eklenmelidir. 

2. ADIM (DERS SEÇİMİ)

 

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

(2017/2018 Güz Dönemi) için aşağıdaki ekran görüntüsü belirecektir 

Ders 
Kaydı 

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


3. ADIM;(DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR) 

 

 

Şekil -3: Öğrenci ekranda görünen dersleri seçerken: 

 Öğrenci bölmenin üst kısmında derslerin sol tarafındaki yuvarlak yeşil kutucuğu tıkladıkça 

seçilen ders aşağı kısma aktarılmış olacaktır. 

 1. Sınıfa yeni Kayıt Yaptıran öğrenciler ilgili tüm dersleri seçecekler, 

 1. Sınıfı tekrar edecek ve 2. Sınıfa geçecek öğrenciler ise öncelikle FF ile başarısız oldukları 

dersleri seçerek ders kaydına başlayacaktırlar. 

 ÇOK ÖNEMLİ !!! Öğrenci FF ile kalmış ya da Yükseltme amacıyla DD ve DC ile koşullu 

geçtiği dersleri tekrar alırken Devam Şartı aranmaktadır. 

  Alttan ya da yükseltme amacıyla ders alacak öğrenciler Ders Programında ilgili derslerin 

çakışması söz konusu olduğunda öncelikle başarısız oldukları ders/dersleri alabileceklerdir. 

 Öğrenci ekranda görünen dersleri kredisinin yettiği (*ortak zorunlu dersler hariç 40 

AKTS’den fazla olamaz) kadar seçmeye başlayabilir. 

 Ders seçimini tamamlayan öğrencinin Kesinleştir butonunu tıklaması gerekmektedir. 

 Danışmanı da imzaladıktan sonra ders seçimi işlemi tamamlanmış olacaktır. 

 Seçimi yapılmayan ve danışmanından onay alınmayan dersler seçilmemiş sayılır öğrenci 

derse devam etse bile hak iddia edemez. 

 Not : Ortak Zorunlu Dersler : Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil 

(İngilizce) 

 

 

 

 

 

 

Dersi  

seçmek 

için sol 

taraftaki 

(+)’ yı 

tıklayını

z. 

Öğrenci: 

Kesinleştirildi. 

Danışman:Tamamlandı

. 

         Dönem seçiniz. 
2017/2018 Güz Dönemi 



4. ADIM (EVRAK TESLİMİ) 

Şekil -4:  

 Ders Kayıt Form çıktısı ile dekontunu Danışman hocasına teslim etmeyen öğrencinin ders 

kaydı geçersiz sayılacaktır.  

 Kayıt yenileme yapmayan öğrenciler ders alamaz, sınavlara giremez ve öğrencilik 

haklarından yararlanamazlar. 

 Kayıtlarını yenilemedikleri yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır. 

 

 Mazeretli Kayıt Yenileme: 

 Mazeretli Derse Yazılma Başvuruları için son gün: 06 EKİM 2015 

 Öğrenciler Mazeretli Kayıt Dilekçesi ve ekinde (aşağıda belirtilen sebepler için)resmi 

evrak ile ilgili tarihe kadar Öğrenci İşleri bürosuna başvuruda bulunmaları 

gerekmektedir. 

   → Sağlık Raporu, 

           → Trafik Kazası, 

        → Afet, 

           → 1. ya da 2. Derece akrabanın Ölümü.  

 

 Mazeretli kayıt yaptıran öğrencilerin, kayıt yaptırdıkları tarihe kadar geçen süreleri 

devamsızlıktan sayılır. 

 Mazeretli Kayıt başvuru sonuçları sayfadan ilan edilecektir. 


