
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM 

YILI BAHAR YARIYILI DERS KAYIT KILAVUZU 

 

*2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında; tüm öğrencilerin (1.sınıflar dahil) ders kayıtlarını 

bizzat üniversitemiz https://obs.klu.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx adresinden Öğrenci Bilgi Sistemine giriş 

yaparak tamamlamaları gerekmektedir.   

*Öğrenci Katkı Payı ve Öğretim Ücretleri Yatırma, Ders Kaydı ve Danışman Onayı İşlemleri 20.01.2020 -  

24.01.2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Öğrenci Katkı Payı ve Öğretim Ücretleri Ziraat Bankası ATM’si 

ve internet şubesinden öğrenci numarası ile yatırılmalıdır.   

* Ders Ekleme ve Çıkarma İşlemleri (Çakışan Dersler İçin) 27.01.2020 – 29.01.2020 tarihleri arasında 

yapılacaktır. 

*Dersler 27 Ocak 2020 tarihinde başlayacak olup, Mazeretli ders kaydı yaptıran öğrencilerin, kayıt 

yaptırdıkları tarihe kadar geçen süreleri devamsızlıktan sayılır.    

*Katkı payı; I. Öğretim öğrencilerinin normal öğretim süresi içinde mezun olamayanlardan alınan harç 

miktarıdır.   

*Öğrenim Ücreti; II. Öğretim öğrencilerinin her dönem ödemeleri gereken harç miktarıdır.   

*I. Öğretim öğrencisi olup, normal öğretim süresi içinde olan öğrenciler için yukarıda belirtilen ödeme 

süreci hariç diğer kayıt işlemleri süreci aynı şekilde olacaktır.     

*Ders kaydı danışman tarafından onaylanan öğrenci,  üç adet ders kayıt formu çıktısını alıp harç ve katkı 

payı yatıran öğrenciler dekontları ile birlikte,  09.02.2020 tarihine kadar danışmanına teslim ettiği takdirde 

ders kayıt işlemi tamamlanacaktır. (Bu işlem kargo veya posta aracılığıyla da yapılabilir). Süreci 

zamanında tamamlamayan öğrencilerin ders kayıtları yapılmayacaktır.   

*Öğrencilerimiz eğitim-öğretim ile ilgili her türlü açıklayıcı bilgiyi “Kırklareli Üniversitesi Önlisans ve 

Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde” bulabilirler.   

*1. Sınıf ve 2. Sınıf öğrencilerimizin yapmadıkları ve yapıp başarısız oldukları Staj derslerini 

seçmeleri gerekmedir.   

*Okulumuza 2019 yılında kayıt yaptıran 1.sınıf öğrencileri, II. Yarıyılın tüm derslerini almak 

zorundadır.   

* *GANO’su 1.80 ve üzerinde olan öğrencilerin,  alt yarıyıl derslerinden başlamak üzere ders seçmeleri 

gerekmektedir. Bu şekilde bir öğrencinin okuduğu yarıyılda alacağı ders kredi miktarı, ortak zorunlu dersler 

hariç 40 AKTS’yi geçemez. Kredi sınırlaması sebebiyle bırakılan dersler, ilk açıldıkları yarıyılda alınır.   

*Ders kaydı ile ilgili tüm sorumluluk öğrenciye aittir. Danışman ve bölüm başkanı öğrenciyi 

bilgilendirmekle yükümlüdür.   

Tüm öğrencilerimize yeni ders döneminde başarılar dileriz.   
 

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ İRTİBAT TELEFONU: 0(288) 214 18 45 
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