
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 
2016-2017 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI  

DERSE YAZILMA / KAYIT YENİLEME DUYURUSU 
 

Üniversitemiz 2016−2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kayıt Yenileme İşlemleri; Lisansüstü öğrencileri için 

05-06-07 Eylül 2016 tarihlerinde Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğine İlişkin Senato 

Esasları uyarınca elektronik ortamdan(SABİS üzerinden) danışman onayı ile yapılacaktır.  

SAÜ LEÖY 16  
b-6 Danışman öğretim üyesi kendisine tanınan süre içerisinde, öğrencinin seçmiş olduğu dersleri onaylar. Gerekli gördüğü durumlarda 
öğrencinin seçmiş olduğu derslerin değiştirilmesini önerebilir. 
b-7 Danışmanın kendisine tanınan süre içerisinde onaylama işlemini gerçekleştirmemesi durumunda öğrencinin seçmiş olduğu dersler 
otomatik olarak kesinlik kazanır.  
 
 (Öğrenci ders seçimini yaptıktan sonra danışmanın onayını kontrol etmelidir. Danışman ders seçimini geri iade etmişse danışmanın 
notu dikkate alınarak ders seçimi tekrar yapılarak danışman onayına gönderilmelidir) 

Öğrencilerimizin aşağıdaki duyuruyu dikkatlice okuyarak, derse yazılma ve kayıt yenileme 
işlemlerini yapmaları olası mağduriyetleri önleme açısından büyük önem taşımaktadır. Önemle duyurulur. 
 

KAYIT YENİLEYECEK VE İLK KEZ DERS ALACAK ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN 
DERSE YAZILMA İŞLEMLERİ 

  
1- SABİS Kullanıcı Adını unutan öğrenciler http://ogrisl.sakarya.edu.tr/tr/icerik/9546/32338/numara-sorgulama 
adresinden öğrenci numarasını ve SABİS kullanıcı adını öğrenebilir. 
 
2-  https://sabis.sakarya.edu.tr/tr/Login adresinden kayıt yenileme işlemleri yapılmaktadır.  

 

ÖRNEK Öğrenci Numarası Kullanıcı Adı Şifre  

1640Y01000 y164001000 İlk girişte T.C. Kimlik No  

 
3- Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora programı öğrencilerinin 20/04/2016 tarih ve  29690 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği uyarınca; 2016-2017 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı 
itibari ile önceki öğrenim süreleri sıfırlanmış olup, 2016-2017 Öğretim Yılı Güz yarıyılında 1. dönemlerine kayıt 
yaptıracaklardır.  
 
4- 20/04/2016 tarih ve  29690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim Öğretim 
Yönetmeliği uyarınca; Enstitümüze kayıtlı tüm Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programı öğrencilerimiz 2016-2017 
Öğretim Yılı Güz Yarıyılı itibari ile azami öğrenim süreleri içinde olduğundan öğrenim ücreti ve katkı payı 
ödemeyeceklerdir. 
 
5-İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerinin eğitim dönemleri 2016-2017 Güz yarıyılı itibari ile yeniden 
başlatılmış olup, Ödeme miktarlarını ilan sonundaki tablodan görebilirsiniz. 
 
5- 20/04/2016 tarih ve  29690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim Öğretim 
Yönetmeliği uyarınca;  2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında birden fazla programa 
kaydı olan öğrenciler ikinci ve sonraki kayıt yaptırdıkları programların katkı paylarını ödemek zorundadır. İkinci 
lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler (2016-2017 Güz yarıyılından önce ikinci lisansüstü programa kayıtlı 
öğrenciler ile ikinci öğretim, uzaktan eğitim, açıköğretim, lisans veya ön lisans) ödeme miktarlarını ilan sonundaki 
tablodan görebilirsiniz. 
 
6-  İkinci lisansüstü programlara kayıtlı tezli yüksek lisans ve doktora öğrencileri, İkinci Öğretim öğrencileri derse 
yazılma işlemi yapabilmek için 05-06-07 Eylül 2016 tarihlerinde öğrenim gideri ödemesini yapmalıdır. 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.)  



  
Derse Yazılma / Kayıt Yenileme İşlemlerinizi yapmadan önce aşağıdaki açıklamaları lütfen dikkatlice okuyunuz. 

 

DERSE YAZILMA / KAYIT YENİLEME İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR : 
 

 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 seçmek istediğiniz derslere tik koyarak kaydet butonuna basınız. 
 

 Kaydet butonuna bastıktan sonra seçilen dersler menüsünden seçtiğiniz dersleri kontrol ediniz. 
 

 Farklı bir anabilim dalından ders seçmek istiyorsanız; ekranın sol üst köşesinden ilgili anabilim dalını seçerek derse tik koyarak kaydet 
butonuna basınız. Farklı bir anabilim dalından almış olduğunuz dersi silmek istiyorsanız yine aynı anabilim dalı ders listesine giderek 
silme işlemini yapınız. 
 

 Seçtiğiniz dersler görülmüyor ise işlemi tekrarlayınız.  
 

 Ders seçimi yapıldıktan sonra danışman öğretim üyesi tarafından yazılma işleminiz onaylanması durumunda ders ekleme ve çıkarma 
işlemi yapılamaz. Bunun için derse yazılma işlemi öncesinde danışman öğretim üyeniz ile görüşmeniz ve seçiminizi buna göre 
yapmanız önemlidir. (İlgili linkten https://rehber.sakarya.edu.tr/ danışman öğretim üyenizin iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.) 
 

 Derse yazılmayan öğrencilerin SAÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğine İlişkin Senato Esasları uyarınca; kayıt yenilemediği 
dönemde öğrencilik haklarından yararlanamaz ve kayıt yenilemediği dönem öğrenim süresinden sayılır. 

 Özel öğrenciler açılan derslerden en fazla 18 AKTS kredilik derse yazılabilirler.  

 Tezli yüksek lisans ve doktora programlarındaki öğrenciler SAÜ LEÖY uyarınca bir yarıyılda en fazla 36 AKTS kredilik derse, Tezsiz 
yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenciler ise en fazla 40 AKTS kredilik derse yazılabilirler.   

 Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarında (tez aşamasında olanlar da dahil) kayıtlı tüm öğrenciler SAÜ LEÖY uyarınca 
danışmanına ait UZMANLIK ALAN DERSİ ne kayıt yaptırmak zorundadır.  

 SAÜ LEÖY Senato Esasları uyarınca açılan derslerde değişiklik yapılamaz. Açılmayan ders yerine derse yazılma işlemini süresi içinde 
yapmayan öğrencilere mazeret hakkı verilmez. TABLO - 1 de belirtilen tarih aralığında Açılmayan Dersler için yerine Açılan Derslere 
Yazılma işlemi yapılabilir.  

 Bir dersin bir yarıyılda açılabilmesi için o derse tezli programlarda en az “üç” öğrencinin, tezsiz programlarda ise en az “on beş” 
öğrencinin kayıtlı olması gerekir. Bu şartın sağlanmadığı durumlarda EABD/EASD talebi ve EYK kararı ile o ders daha az öğrenci ile de 
açılabilir.  

 08 Eylül 2016 tarihinde enstitümüz elektronik sayfasında ilan edilen listelere göre açılmayan dersiniz var ise; 09-11 Eylül 2016  
tarihleri arasında; SABİS üzerinden (https://sabis.sakarya.edu.tr/tr/Login) açılmayan ders yerine derse yazılma işlemini yapabilir. 

 Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarındaki öğrencilerin tez/yeterlik aşamasına geçebilmesi için, EABD/EASD 
Başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik en az “48” AKTS kredilik dersten başarılı olmasının yanı sıra, Uzmanlık Alan ve Seminer 
dersleri ile birlikte toplam 66 AKTS kredilik dersten başarılı olmak zorundadır. 

 Doktora YETERLİK sınavına girecek öğrencilerin Doktora Yeterlik sınavına girebilmeleri için 66 AKTS kredilik dersten başarılı olmanın 
yanı sıra SAÜ LEÖY uyarınca ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3.00 olması gerekir. Bu koşulu sağlayan yeterlik sınavına girecek 

öğrencilerin 01-08 Eylül 2016 tarihleri arasında yeterlik sınava girme taleplerini içeren enstitümüz internet sayfası Formlar 

bölümünde bulunan DOKTORA YETERLİK SINAV BAŞVURU FORMUNU doldurarak danışman öğretim üyesinin onayını aldıktan sonra 

enstitümüze teslim etmeleri gerekmektedir.  Bu öğrencilerimizin derse yazılma süresi içinde UZMANLIK ALAN DERSİNE de ayrıca 

kayıt yaptırmaları zorunludur.  

 MSB Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliği ve 6111 sayılı Kanun uyarınca, lisansüstü öğrenimi 
nedeniyle askere sevki tehir edilen yükümlülerden kaydını yeniletmediği ve öğrenimine devam 
etmediği tespit edilenlerin ilgili dönemlerde sevk tehirleri iptal edilecektir. 

 

 

 

 

 

TABLO-1   
İŞLEM AÇIKLAMASI BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ 

DERSE YAZILMA   
05  Eylül 2016 
Saat: 09:00 

07 Eyül 2016 
 

https://sabis.sakarya.edu.tr/tr/Login
https://rehber.sakarya.edu.tr/
https://sabis.sakarya.edu.tr/tr/Login


 

TABLO-2   

2016- 2017 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI  
TEZLİ YÜKSEK LİSANS, II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI  

KATKI PAYI / ÖĞRENİM ÜCRETİ TABLOSU  (TL) 01 – 07 EYLÜL 2016  

ÖĞRENCİNİN UYRUĞU ÖĞRETİM TÜRÜ 
ÖĞRENİM SÜRESİ 
(Tüm Dönemler) 

T.C. UYRUKLU I. ÖĞRETİM 0 TL 

TC. VE YABANCI UYRUKLU  

I.ÖĞRETİM 
(2016-2017 Güz 

yarıyılından önce ikinci 
lisansüstü programa 
kayıtlı öğrenciler ile 

ikinci öğretim, uzaktan 
eğitim, açıköğretim, 
lisans veya ön lisans 

kayıtlı öğrenciler) 

129 TL 

T.C. UYRUKLU 
II. ÖĞRETİM   

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS 
2. dönem 2000 TL 

3. ve sonraki dönemler 500 TL 

ÖZEL ÖĞRENCİLER  129 TL 

NOT: 2016-2017 Öğrenim Ücreti ve Katkı Payı Miktarları, Bakanlar Kurulunun 29.08.2012 tarih, 2012/3584 Sayılı Kararına göre hazırlanmıştır. Öğrenciler 

Katkı Payı / Öğrenim Ücreti ödemelerini ilanda yer alan gün ve saatlerde Garanti Bankasının Bütün Şubeleri Veznelerinden, Garanti İnternet Bankacılığı ve 

Garanti ATM'den Üniversite Ödemeleri kısmından TC kimlik Numaralarını vererek / girerek yapabileceklerdir. Ayrıca Türkiye genelinde PTT aracılığı ile 

ödemeler yapılabilecektir. (PTT'den yapılacak ödeme işlemlerinden işlem başına 2,50 TL ayrıca hizmet bedeli tahsil edilecektir.) 

"Şehit veya gazi yakını olduğunu askerlik şubelerinden veya emniyet müdürlüklerinden alacakları belge ile beyan edenler katkı payı ödemezler. (Belgelerin 

aslının getirilmesi gerekir.) 

Engelli olduğuna dair raporu sunan öğrenciler, ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarından engel oranında indirim yapılır. ( Belgenin aslının getirilmesi 

gerekir.) 

"Erasmus veya Farabi çerçevesinde yurtdışı ve diğer üniversitelerden ders alan öğrenciler katkı payını Üniversitemize (TC Kimlik No ile Garanti Bankası 

Şubelerine) ödeyeceklerdir.  

*Özel Öğrenciler sadece açılan derslere yazılabilirler.  

 

(Ders/Tez/Proje) 

AÇILMAYAN DERSLERİN İLANI 08 Eylül 2016/ Saat: 14:00 

AÇILMAYAN DERS YERİNE YENİ 
DERSE YAZILMA İŞLEMİ   

09 Eylül 2016 
Saat: 14:30 

11 Eylül 2016 
Saat: 17:00 


