
    

 
2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı yaz okulu Uzaktan Eğitim ile yapılacak olup, ilgili tüm 
işlemler Yaz Öğretimi Yönergesine göre yürütülecektir. Buna göre kayıt süreci, yaz okulu 
ücretleri ve tüm dokümanlar aşağıda ve ekte tanımlanmıştır.  
 

 

Yaz okulu ders 
programlarının ilanı 

Ders Programları 15 Haziran 2021 tarihinde ilan edilecektir. 
https://dersprogram.sabis.sakarya.edu.tr/ adresinden bakabilirsiniz. 

Yazılma Tarihi 28 - 29 - 30 Haziran 2021 
Kapatılan dersler 

yerine yeniden ders 
seçim tarihi 

02 - 03 - 04 Temmuz 2021 

Yaz Okulu ücreti 
ödeme 

 Ücret ödeme: Ders yazılması yapabilmek için almayı 
planladığınız derslerin ücretini mutlaka önceden bankaya 
yatırmanız gerekmektedir. 

 Yaz Okulu ücret tutarını, dilediğiniz yerden TC Kimlik 
Numaranız ile ekte verilen ücret tablosundaki bilgiler 
doğrultusunda 04 Temmuz 2021 tarihine kadar İş Bankası 
İnternet, ATM veya Banka Şubelerine- ödeyebilirsiniz. 

 02 – 03 – 04 Temmuz 2021 tarihlerinde sadece açık kalan 
derslere yazılabilirsiniz. 

Derse yazılma 

 Derse yazılma işlemlerinizi 28 – 29 – 30 Haziran 2021 
tarihlerinde https://sabis.sakarya.edu.tr/ adresinden 
yapabilirsiniz. 

 İlk defa alınan ve DZ notlu derslerde çakışma kontrolü 
yapılmakta olup, çakışan derse yazılma yapamazsınız. 

 Kapatılan dersler: Kapatılan dersler 01 Temmuz 2021 
Perşembe günü ilan edilecektir. 

 Açılmayan ders yerine yeni ders seçimi Yazılma 
yapmayanlar veya ilave ders almak isteyenler için 
ders  seçimi: Kapatılan derslerin yerine yeniden ders seçim 
işlemlerinizi 02 – 03 – 04 Temmuz 2021 tarihlerinde 
yapabilirsiniz 

 Yaz öğretiminde, çakışma olmaksızın, kurum içi-kurum dışı 
toplam en fazla 20 birim saat ders ve artı olarak Bitirme veya 
Tasarım çalışması alınabilir. (Sadece 2020-2021 Yaz Okulu için 

   
       

 

 

NOT: SAÜ Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereği 2. sınıftan 3. Sınıfa 
geçerken 1,80 barajı kuralı 2021-2022 Güz yarıyılından itibaren uygulanmaya başlayacağından 
2. Sınıf öğrencilerimizin güz döneminde 3. Sınıftan ders alabilmeleri için “ilk dört yarıyılda 
almadığı, DZ dersinin olmaması ve 4. yarıyıl sonunda en az 1,80 Genel Not Ortalamasına” 
sahip olması gerekmektedir. 

2020-2021 YAZ OKULU SURECİ 
(Sakarya Üniversitesi Öğrencileri için) 
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