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SAĞLIK HİZMETLERİ

 Eğer bir öğrencinin sosyal güvencesi yok ise ne yapacak?

Bu durumda ikamet adreslerinin bulunduğu il veya ilçe

merkezlerindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına

başvurarak ‘gelir testi’ yaptırmaları gerekecek. Yapılan gelir testine

göre sigorta pirimi ya devlet tarafından karşılanacak yada

öğrencinin kendisi tarafından aylık olarak ödenecek.

 Yabancı Uyruklu Öğrenciler ne yapacak?

 Kendi imkanları ile (yani burssuz olarak) Türkiye’de öğrenim

gören yabancı öğrenciler, istedikleri takdirde Sosyal Güvenlik

Kurumuna Kasım Ayının sonuna kadar başvurarak sigorta

primlerini kendileri ödemek şartıyla 1(Bir) yıllık sigortalı

olabilmektedirler.

 Burslu olarak Türkiye’de öğrenim gören yabancı öğrenciler ,

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına başvurarak sosyal

güvenceden yararlanabilmektedirler.



BESLENME HİZMETLERİ

Üniversitemiz Yerleşkelerindeki yemekhanelerde

öğrencilerimize ucuz ve kaliteli yemek sunulmaktadır.

Yemekler uzman diyetisyenler tarafından mevsimlere göre

öğrencilerin ihtiyacı olan kalori ve besin maddelerini

karşılayacak şekilde hazırlanmakta ve üç çeşit yemek olarak

sunulmaktadır. Yemeklerin hazırlandığı/sunulduğu mutfak ve

yemekhaneler Üniversitemizce düzenli olarak

denetlenmektedir. Üniversitemizde öğrenci yemek ücreti

1.5 TL’dir.



Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BİRİMİ

Öğrencilerimizin kendilerini tanıması, sağlıklı kararlar verebilmesi,

problem çözme ve iletişim becerisi kazanması, ders başarılarının

arttırılması, Üniversite olanaklarından azami düzeyde

yararlanabilmesi, Üniversite yaşamına uyum sağlaması; sosyal,

duygusal, bilişsel ve kariyer gelişmelerine yardım etmek amacıyla

üniversitemiz bünyesinde psikolojik danışma ve rehberlik

hizmetleri verilmektedir. Öğrencilerimiz ihtiyaç duydukları

takdirde hafta içi her gün birimimize gelerek ya da telefon aracılığı

ile psikoloğumuzdan randevu alabilirler.



KÜLTÜR HİZMETLERİ

Üniversitemiz öğrencilerinin ders dışında kalan zamanlarını

değerlendirmelerini sağlamak, kültürel ve sanatsal değerlerimizi

gelecek kuşaklara taşımak amacıyla üniversitemize bağlı olarak her

akademik dönemde;

-Öğrenci kulüpleri etkinlikleri,

-Tiyatro,

-Kurslar,

-Konferans ve seminerler,

-Geziler ve bahar şenliği gibi çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.



SPOR HİZMETLERİ

Üniversitemiz öğrencilerinin bedensel, ruhsal ve zihinsel bakımdan

dengeli ve sağlıklı gelişmelerinin yanı sıra, sosyalleşmelerine de

katkıda bulunmak amacı ile Üniversitemizde çeşitli spor faaliyetleri

gerçekleştirilmektedir.

Üniversitemizde sunulan spor imkanları aşağıdaki gibidir;

-Kapalı spor salonu

-Açık hava futbol sahası

- Basketbol sahası

-Fitness salonu



ÖĞRENCİ İŞLERİ

-Öğrenci kartı temin etmek için,

-Yemek bursu başvurusu için,

-Part-time iş başvurusu için,

-Sınav sonucuna itiraz için,

-Mazeret sınavı için öğrenci işlerine başvurunuz.

-Klu uzantılı e-posta ve internet şifresi için Teknik İşlere (Muhammed Doğaner) başvurun.

-Öğrenci kartı aynı zamanda yemek kartı olarak kullanılmakta ve öğrenci işlerinden 
doldurabilirsiniz.

Lütfen linki tıklayarak Yönetmelik'i okuyun. Tüm soruların cevabına 
ulaşabilirsiniz. 

http://oidb.klu.edu.tr/Yardimci_Sayfalar/184 yonetmelikler.klu

http://oidb.klu.edu.tr/Yardimci_Sayfalar/184 yonetmelikler.klu


ÖNEMLİ BİLGİLER

-İkamet için üniversitemizin KYK yurduna başvuruda bulunabilirsiniz.

-Bölümümüzde zorunlu staj uygulaması bulunmamaktadır.

-Devamsızlık mazeret hakkı %30'dur.

-Sınav tarihleri için üniversitemizin sitesindeki Akademik Takvimi takip edebilirsiniz.

-Not ortalamanızı yüksek tutmanız, size burs ve iş imkanı kolaylığı sağlar.

-Karşılaştığınız idari sorunlarda öğrenci işlerine, akademi sorunlarda danışman hocanıza veya 
bölümünüzün Arş. Gör. ile irtibata geçiniz.

-Üniversitemiz İşkur ile işbirliği yapmakta ve mesleki anlamda kendinizi geliştirmek için kurslara 
katılabilirsiniz.

-Öğrenci Kulüplerine katılmanızın faydaları: Bilgi paylaşımı, kişisel gelişim, sosyal bir birey olma, vizyon 
sahibi ve girişimci bir birey olmanıza katkı sağlayacaktır. 

-Güncel bilgileri takip etmek için öğrenci işlerindeki panoyu takip ediniz.



NOT SİSTEMİ

Harf Notu: Öğrencilerin dersten aldığı başarı notlarının neyi ifade ettiğinin açıklanması,
yani harf notlarına dönüştürülmesidir.

Mutlak Sistem: Başarı notunun 100 üzerinden değerlendirildiği sistemdir. Mutlak
değerlendirmede her bir öğrenci, sınıfındaki diğer öğrencilerin başarı düzeylerinden
bağımsız olarak değerlendirilmeye tabi tutulmaktadır.

Bağıl Sistem/Çan Eğrisi: Bir öğrencinin başarısını mutlak standartlara göre değil,
öğrencinin ait olduğu grubun genel başarısına göre ölçmeyi hedefleyen istatistik temelli bir
yöntemdir. Öğrencinin notu ancak sınıf ortalamasının üzerinde ise ders geçmeye hak
kazanır. Öğrenci sınıf ortalamasının altında kaldığı takdirde dersi tekrar almak zorundadır.

Çan eğrisi sistemi bir seçenektir ve hocanın inisiyatifindedir. Dersin ilgili hocası ister
yukarıdaki not sistemine göre hareket eder, ister sınav durumuna göre çan eğrisi uygular
isterse geçme notunu kendi belirler.



Harfli Başarı Notu Başarı Katsayısı Mutlak Sistem Karşılığı

(Not Aralıkları)

AA 4,00 90-100

BA 3,50 85-89

BB 3,00 80-84

CB 2,50 75-79

CC 2,00 65-74

DC 1,50 55-64

DD 1,00 50-54

FD 0,50 30-49

FF 0,00 0-29

GR (Girmedi) 0,00 --

DZ (Devamsız) 0,00 --

HARFLİ BAŞARI NOTU TABLOSU



NOT SİSTEMİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

Her yarıyıl açılan derslerle ilgili olarak bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl
sonu sınavına girmeye hak kazanan ve geçmek için başarısız olan öğrenci bütünleme
sınavına girebilir. (Dersin öğretim üyesinin verdiği ödevler de ders geçmede etkili bir
faktördür)

GANO’su (Genel Ağırlıklı Not Ortalaması) 1.80’in altında olan öğrenciler üst yarıyıldan
yeni ders alamazlar. Ancak başarısız oldukları alt yarıyıl derslerini tekrar ederler.

GANO’su en az 3,00 olan öğrenciler, bir yarıyılda üst yarıyıllardan en fazla üç ders ile
sınırlı olmak kaydıyla ders alabilirler.

Öğrenci, GANO’sunu yükseltmek amacı ile, tekrar kayıt, devam, sınav ve benzeri
zorunlulukları yerine getirmek şartı ile muaf olduğu dersler de dahil dilediği önceki
yarıyıllarda DD ve DC aldığı derslerini tekrar alabilir.

Bir dersten veya uygulamadan yarıyıl sonu ve varsa bütünleme sınavlarına girebilmek
için; öğrencinin teorik derslerin en az % 70’ine, uygulamalı derslerin ise en az % 80’ine
devam etmesi zorunludur.



ULAŞIM

KAYALI YERLEŞKESİ
KYK- Merkez– Çağdaşkent - TOKİ güzergahlarından 1 no’lu toplu taşıma 
aracıyla üniversiteye ulaşabilirsiniz.



Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Mustafa Aykaç

Bölüm Başkan Yardımcısı
Yar. Doç. Dr. Ramazan Tiyek

Öğretim Görevlisi
Yar. Doç. Dr. Şenol Öztürk

Öğretim Görevlisi
Yar. Doç. Dr. İskender 

Gümüş

Öğretim Görevlisi
Prof. Dr. Birsen Ersel

Öğretim Görevlisi
Yar. Doç. Dr. İlknur 

Karaaslan



Arş. Gör. Aykut AYDIN

Arş. Gör. Metin Pehlivan

Arş. Gör. Ufuk ÖZER

Arş. Gör. İzzettin AS

Arş. Gör. Umut YERTÜM

Arş. Gör. Ahmet YUNAK

Arş. Gör. Atanur KARAAHMETOĞLU

Arş. Gör. Bayram Barış BALCI

Arş. Gör. Abdullah ÖNAL



DERSLER

I. DÖNEM II. DÖNEM

-Hukuka Giriş
-İngilizce –I
-İşletmeye Giriş
-İktisada Giriş-I
-Türk Dili –I
-A.i.i.T –I
-Genel Muhasebe-I

-Matematik
-İngilizce –II
-Sosyal Politika
-İktisada Giriş-II
-Türk Dili-II
-A.i.i.T-II
-Genel Muhasebe-II

Tüm zorunlu ve seçmeli derslere buradan ulaşabilirsiniz.
http://obs.kirklareli.edu.tr/oibs/bologna/dersler.aspx

http://obs.kirklareli.edu.tr/oibs/bologna/dersler.aspx


DEĞİŞİM PROGRAMLARI

Yurtiçi

1.) FARABİ :
Not ort. > 2
Türkiye'deki anlaşmalı üniler arası 
değişim prog.

2.) MEVLANA:
Not Ort. > 2.50
%50 dil + %50 not ort.

Yurtdışı

1.) ERASMUS
Not. ort. > 2.20
İng. Sınavı
Sözlü mülakat

2.) WORK and TRAVEL
Not. ort > 2 
ABD
İngilizce
Başvuru WT acentelerine 
(İstanbul-Taksim)



Mezuniyet Sonrası Çalışma İmkanları 

Akademik

Şartlar
-ALES 
-YDS
-Lisans not 
ortalaması > 3:00

Burslar
-MEB
-YÖK
-TÜBİTAK

Özel Sektör

-Firmaların İnsan 
kaynakları 
departmanları

-Sendikalar

-Bankalar

-İşgücü 
danışmanlığı

Memurluk

Şartlar
-KPSS
*Genel kültür
*Alan

Tüm Kamu 
Kurumları



KARİYER SÖYLEYİŞİ


