
 
 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI  

DERSE YAZILMA DUYURUSU   
 

 

Üniversitemiz 2015−2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Kayıtları; Lisans öğrencileri için 
7−13 Eylül 2015, Önlisans öğrencileri için 8−13 Eylül 2015 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi Lisans 
ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca elektronik ortamdan danışman onayı1 ile 
yapılacaktır.  
  
1 Danışmanlık SAÜ YÖNETMELİK MADDE 7 – (1) Her öğrenci için ilgili Bölüm Başkanlığının önerisi ve ilgili kurulun kararı ile öğretim 
elemanlarından bir danışman belirlenir. (2) Danışman, öğrenciyi izler, eğitim-öğretim ile ilgili sorunlarının çözümünde öğrenciye yardımcı olur. 
Öğrencinin kayıt yenileme ve derse yazılma, ders ekleme-silme işlemleri, bu Yönetmelik çerçevesinde danışman onayı ile yapılır. 

 

Lisans Programlarımızdaki Öğrencilerimiz “Bölüm Seçmeli Dersleri” kayıtları için uygulanacak olan 
sürece ve takvimine özellikle dikkat edilmelidir. 

Öğrencilerimizin aşağıdaki duyuruyu dikkatlice okuyarak, ders kayıtlarını 7−13 Eylül 2015 
tarihlerinde yaptırmaları ve geçerli bir mazeretleri olmadıkça kayıtlarını “mazeretli kayıt” sürecine 
bırakmamaları olası mağduriyetleri önleme açısından büyük önem taşımaktadır.   
 

YENİ KAYIT OLAN 
veya 

İLK KEZ DERS ALACAK1 ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN 
DERSE YAZILMA İŞLEMLERİ 

1 bir önceki yıl hazırlık öğrenimi gören, aftan faydalanarak eğitime başlayacak olan, dikey geçiş –yatay geçiş ile üniversitemize 
yeni kayıt olan öğrenciler 

 
1- Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı web sitesinin (www.ogrisl.sakarya.edu.tr) ana sayfasında bulunan Numara 
Sorgulama Servisinden öğrenci numarasını ve SABİS kullanıcı adınızı öğreniniz. 
 
2- Kullanıcı adınızı öğrendikten sonra https://sabis.sakarya.edu.tr/tr/Login adresine giriş yaparak (İlk girişte 
şifre TC Kimlik Numarasıdır) şifre değişikliği yapabilirsiniz. 
 
3- İkinci Öğretim veya Uzaktan Öğretim öğrencileri derse yazılma işlemi yapabilmek için 1-9 Eylül 2015 
tarihlerinde öğrenim gideri ödemesini yapmalıdır. Eğitim birimlerine göre ödeme miktarlarını ilan 
sonundaki tablodan görebilirsiniz. 
 
(Öğrenim Gideri Ödemelerini GARANTİ BANKASI Bütün Şube Veznelerinden, Garanti İnternet Bankacılığı ve Garanti ATM'lerinin Üniversite 
Ödemeleri Kısmından TC Kimlik Numaraları ile Yapabileceklerdir. Ayrıca Tahsilatlar Türkiye Genelinde PTT Aracılığı ile Yapılabilmektedir. 
PTT'den Yapılacak Ödeme İşlemlerinde İşlem Başına 2,50.-Tl. Hizmet Bedeli Tahsil Edilecektir.)  
  
4-Adım adım Derse yazılma işlemi   
- https://sabis.sakarya.edu.tr/tr/Login kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaptıktan sonra OBİS bağlantısını 
tıklayınız. 
-Üst menüden Derse Yazılmayı seçiniz. 
-Açılan ekranda görülen 1.Yarıyıl derslerinin tamamına tik koyarak kaydet butonuna basınız. 
-Kaydet butonuna bastıktan sonra seçilen dersler menüsünden seçtiğiniz dersleri kontrol ediniz. 
-Seçtiğiniz dersler görülmüyor ise işlemi tekrarlayınız.  

 

 

 



LİSANS Programlarındaki Öğrencilerimiz için: 
 

 
7 - 8 - 9 Eylül 2015 

 
Derse Yazılma  
 

  
 

 Öğrencilerimiz Zorunlu derslerine bu tarihlerde kayıt olacaktır. 
 Üniversite Ortak Seçmeli Derslerine kayıtlar ilan edilmiş KOTA’lar dahilinde 

yapılacaktır. 
 Lisans Programlarındaki Öğrencilerimiz Bölüm Seçmeli Derslerine KOTA olmaksızın 

kayıt olabileceklerdir (*). 
 Ders seçme işlemi sonucunda; kaydet işlemi yapılarak danışmana onayına sunulacaktır. 
 Danışman; ders seçme işleminizde bir değişiklik gereğini size obis üzerinden 

bildirecektir 
 Danışmanın ders seçme işleminizi onaylamasından sonra ders değişikliği 

yapılamayacaktır.                                
(*): Tıp Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Konservatuvar seçmeli dersleri kotalıdır. 

10 Eylül 2015  
 

Seçmeli Derslerin Kotalarının Belirlenmesi ve İlanı 
Kapatılacak Seçmeli Derslerin Belirlenmesi ve İlanı 

  
 

 Kotasız olarak kayıt olunan Bölüm seçmeli dersleri için kayıt listeleri, SABİS teki 
derse yazılma modülünde “Öğrenci Başarı Durumu”na göre sıralanmış olarak 
yayınlanacaktır. 

 Bölümler bu aşamada, dersleri seçen öğrenci sayılarını dikkate alarak; 
1-) Bölüm seçmeli derslerinin kotalarını belirlemelidir,  
2-) Talebin yüksek olduğu dersin bölünerek verilmesini sağlayabilirler (**), 
3-) Kapatılacak bölüm seçmeli derslerini belirlemelidirler.  

 Kotalar belirlendikten sonra kontenjan dışı kalan öğrencilerimiz 11-12-13 Eylül 
tarihlerinde tekrar seçmeli ders/dersler seçmelidirler. 

(**):  Bölünmüş dersler aynı gün ve saatlere konacaktır.  
 
11-12-13 Eylül 2015 

 
Açılmayan Derse Yazılma veya İlave Derse Yazılma  
 

  Kontenjan dışı kalan öğrenciler, kotaları dolmamış bölüm seçmeli derslerinden 
seçebileceklerdir.  

 Bu aşamada başarı sıralamasına bakılmaksızın, bu tarihlerde önce sisteme giren tercih 
ettiği ders kaydını yapmış olacaktır. 

 Hiç ders kaydı yapmamış öğrenciler de bu aşamada zorunlu derslere ve kotası 
dolmamış seçimli derslere kayıt olabileceklerdir. 

 Öğrencilerimiz, 7-8-9 Eylül tarihlerinde kayıt oldukları zorunlu veya seçmeli hiçbir 
dersten bu aşamada ders değişikliği veya dersten çekilme yapamayacaktır.  

 
28 Eyl.-2 Ekim 2015 

 
Mazeretli Derse Yazılma   
 

  Mazeretleri nedeni ile derse yazılamayan öğrenciler, almak istedikleri dersleri içeren 
bir dilekçe ile bölümlerine müracaat edeceklerdir. 

 Mazeretli kayıt yaptıran öğrencilerimiz, seçimlik derslerini kotaları dolmamış seçmeli 
derslerinden seçebileceklerdir. 

 Bölümler, SABİS üzerinde açılacak yeni “Mazeretli Derse Yazılma Modülü” 
üzerinden öğrencinin kaydını yapabileceklerdir.  

 
28 EYLÜL 2015 

 
GÜZ YARIYILI BAŞLANGICI 
 

 
 



ÖN LİSANS Programlarındaki Öğrencilerimiz için: 
 

 
8 - 9 Eylül 2015 

 
Derse Yazılma  
 

  
 

 Öğrencilerimiz almaları gereken Zorunlu ve Seçmeli derslerine bu tarihlerde kayıt 
olacaktır. 

 
10 Eylül 2015  

 
Kapatılacak Seçmeli Derslerin Belirlenip İlan Edilmesi    
 

  
 

 Bölümler, yapılan kayıtlara göre kapanacak seçmeli dersleri belirleyip ilan 
edeceklerdir. 

 Seçmeli dersi açılmayan öğrencilerimiz 11-12-13 Eylül tarihlerinde tekrar seçmeli 
ders/dersler seçmelidirler.  

 
11-12-13 Eylül 2015 

 
Açılmayan Derse Yazılma veya İlave Derse Yazılma  
 

  Seçmeli dersi açılmayan öğrencilerimiz bu dersler yerine seçmeli ders/dersler 
seçebileceklerdir.  

 Hiç ders kaydı yapmamış öğrenciler de bu aşamada zorunlu derslere ve açılmış seçimli 
derslere kayıt olabileceklerdir.  

 
28 Eyl.-2 Ekim 2015 

 
Mazeretli Derse Yazılma 
  

  Mazeretleri nedeni ile derse yazılamayan öğrenciler, almak istedikleri dersleri içeren 
bir dilekçe ile bölümlerine müracaat edeceklerdir. 

 Mazeretli kayıt yaptıran öğrencilerimiz seçimlik derslerini kotaları dolmamış seçmeli 
derslerinden seçebileceklerdir. 

 Bölümler, SABİS üzerinde açılacak yeni “Mazeretli Derse Yazılma Modülü” 
üzerinden öğrencinin kaydını yapabileceklerdir.   

 
28 EYLÜL 2015 

 
GÜZ YARIYILI BAŞLANGICI 
 

 
 

LİSANSÜSTÜ Programlarındaki Öğrencilerimiz ders kayıt tarih ve 
işlemlerini; ilgili Enstitütü sayfalarından takip etmelidirler. 

 

 

 

 

 



 


