Yeni Kayıt Öğrenciler İçin Derse Yazılma Rehberi
Sevgili Öğrencilerimiz,
20 - 21 - 22 Eylül tarihlerindeki derse yazılma işlemleriniz ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda
verilmiş olup, işlem adımlarını sırasıyla takip etmeniz derse yazılma sürecinizi hızlı ve kolay
tamamlamanıza yardımcı olacaktır.

1. Öğrenci Numarası ve SABİS
https://ogrisl.subu.edu.tr/tr/icerik/9546/32338/numara-sorgulama adresine gidiniz. Öğrenci
numaranızı ve SABİS kullanıcı adınızı öğreniniz.

2. İkinci Öğretim Öğrencilerinin Harç Ödemeleri
Öğrenim giderleri ödemelerinizi 13 Eylül tarihinden itibaren akademik takvimde belirtilen
derse yazılmaların son gününe kadar İş Bankasının Bütün Şube Veznelerinden, İş Bankası
İnternet Bankacılığı ve İş Bankası ATM’lerinin Üniversite Ödemeleri kısmından TC kimlik
Numaranız ile yapabilirsiniz.

3. Derse Yazılma İşlemleri
1- https://sabis.subu.edu.tr/ adresine gidiniz. Kullanıcı adınız (Öğrenci Numarası) ve şifreniz
(ilk girişte şifre TC kimlik numarasıdır) ile giriş yaptıktan sonra OBİS bağlantısına tıklayınız.
2- Sol menüden Derse Yazılma’yı seçiniz.
3- Açılan ekranda görülen 1. Yarıyıl derslerinin tamamını seçerek kaydet butonuna basınız.
4- Seçilen Dersler menüsünden seçtiğiniz dersleri kontrol ediniz.
5- Derse yazılma ekranına gelerek Danışman Onayına Gönder butonuna tıklayınız.
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Önemli Hatırlatmalar
1. Seçilen Dersler menüsünde seçtiğiniz dersler görünmüyor ise işlemleri tekrarlayınız.
2. İsteğe bağlı hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrenciler de ders kaydı yapacak olup
listelerin kesinleşmesinden sonra dersler otomatik olarak silinecektir.
3. İkinci Öğretim Öğrencileri derse yazılma tarihlerinde öğrenim ücretlerini yatırmadan
ders seçimi yapamazlar. Yapmış olanların, ödeme yapmadıkları tespit edilmesi
durumunda derse yazılması iptal edilecektir.
4. Lisans öğrencileri derse yazılma işlemleri sırasında çakışan derslere yazılma
yapamaz.
5. Ders kaydı yapamayan veya açılması kesinleşen seçimlik derslere yazılma yapacak
öğrencilerin yazılma tarihleri: 24 - 25 - 26 Eylül 2021
*SABİS;


Aktivasyon, tanımlamalar ve şifre işlemlerini yapabileceğiniz;



E-posta işlemlerini yürütebileceğiniz;



Ders kayıtları, kayıt yenileme (ders seçimi) işlemleri, dönemlik notlar ve
transkriptlerinizi görüntüleyebileceğiniz Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Bilgi Sistemidir. Öğrencilik hayatınız boyunca kullanacağınız SABİS sistemine kayıt
işlemlerinizin tamamlanmasından itibaren erişebilirsiniz.
2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HARÇ TABLOSU ( T.C. )
2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HARÇ TABLOSU ( YABANCI UYRUKLU )
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