
2018-2019 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ 

DERSE YAZILMA DUYURUSU 

 
Üniversitemiz 2018−2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Kayıtları; Lisans öğrencileri 

için 17−18−19 Eylül 2018,  tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve 

Sınav Yönetmeliği uyarınca elektronik ortamdan danışman onayı1 ile yapılacaktır. Açılmayan seçimlik 

ders yerine yeni derse yazılma ile ilave derse yazılma işlemleri tüm öğrenciler için 21-22-23 Eylül 

2018 tarihlerinde 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. 

Öğrencilerimizin ekteki duyuruyu dikkatlice okuyarak, ders kayıtlarını belirtilen tarihlerde yaptırmaları ve 

geçerli bir mazeretleri olmadıkça kayıtlarını “mazeretli kayıt” sürecine bırakmamaları olası 

mağduriyetleri önleme açısından büyük önem taşımaktadır.   (“Sistemden Kaynaklı” mazeret taleplerinde 

teknik inceleme yapılacaktır.) 

Lisans Programlarımızdaki Öğrencilerimiz “Bölüm Seçmeli Dersleri” kayıtları için uygulanacak olan 

sürece ve takvimine özellikle dikkat etmelidir. 

Üniversitemize yeni kayıt yaptırıp derse yazılma yapmak isteyen öğrenciler de ara sınıflar gibi 

SABİS (www.sabis.sakarya.edu.tr) üzerinden online kayıt yapacaklardır. 

Derse yazılma ve harç yatırma işlemleri için ekte verilen dokümanlardan yararlanabilirsiniz. 

MEZUNİYET ŞARTLARI 

 
Fakültemiz bölümlerinde bir öğrencinin Mezun olabilmesi için ders planındaki tüm zorunlu ve seçmeli 

dersleri almış, 240 AKTS tamamlamış (stajlarını bitirmiş) ve genel not ortalaması en az 2.00 olmak 

zorundadır. 

Bitirme Çalışması dersini alabilmesi için öğrencinin genel not ortalamasının en az 1.80 olması 

gerekmektedir. 

Öğrencilerimiz eğitim-öğretim dönemleri boyunca alacakları seçimlik ders sayısı; 

Üniversite Ortak Seçmelik Ders (ÜOSD) (Toplam 3 Adet) 

6. Yarıyılda 1 adet 

7. Yarıyılda 1 adet 

8. Yarıyılda 1 adet 

(Girişimcilik ve Proje Yönetimi Dersi Üniversite Ortak Seçmeli Ders kapsamındadır.) 

Bölüm Teknik Seçmeli Ders (Toplam 6 Adet) 

7. Yarıyılda 3 Adet 

8. Yarıyılda 3 Adet 

Yukarıda belirtilen sayıdan fazla bölüm veya Üniversite Ortak seçimlik ders alan öğrenciler Başarılı veya 

Başarısız oldukları derslerini Not Durum Belgesinden sildireceklerdir. Silinecek dersler öğrencilerin 

beyanına göre yapılacaktır. 

http://www.sabis.sakarya.edu.tr/


4 yılını tamamlamış ve güz yarıyılı sonu itibariyle mezun durumda olan öğrenciler daha önceki 

dönemlerde aldıkları seçimlik derslerinin yerine, (başarısız veya not yükseltmek için) Güz yarıyılında 

fazladan seçimlik ders seçebilirler. Bunun için en geç mazeretli kayıt haftasında bölüm başkanlığına dilekçe 

ile başvurmaları gerekmektedir. (24-28 Eylül 2018 tarihleri arasında) 

Örnek: Alması gereken 3 adet Bölüm Teknik Seçimlik derslerden 1 veya fazlasından başarısız olduklarının 

yerine, (veya not yükseltmek için) 7. Yarıyılda fazladan (30+2 Ders veya 40 AKTS sınırını geçmemek 

kaydıyla) Bölüm Teknik Seçimlik ders alabilirler. Ancak fazladan alınmış olan bu dersler daha önceki 

Yarıyıllarda başarısız olduğu (veya not yükseltmek için aldığı) derslerinin yerine sayılacaktır. 

Yukarıda verilen örnek Üniversite Ortak seçmeli dersler içinde geçerlidir.  

Farklı Bölümden veya Fakülteden ders alma 

Güz dönemi sonunda Mezun olabilecek öğrenciler ders içerikleri ve AKTS’leri eşdeğer olan dersleri 

farklı bölümden veya fakülteden alma talebinde bulunabilirler. Bu durumda olan öğrenciler işlemleri için 

en geç mazeretli kayıt haftasında bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. (24-

28 Eylül 2018 tarihleri arasında) 

Güz dönemi sonunda mezun olamayan öğrenciler dönemlerinde açılmayan dersleri farklı 

bölümlerden alamazlar. (Bu durum fakültemizde okuyan tüm öğrencilerimiz için geçerlidir.) 

II. Öğretim olmayan bölümlerin öğrencileri çakışan derslerini (alt yarıyıllarda bulunan dersleri) 

ders içerikleri ve AKTS’leri eşdeğer olan dersleri farklı bölüm veya fakültelerden alabilirler. Bu 

durumda olan öğrenciler işlemleri için en geç mazeretli kayıt haftasında bölüm başkanlığına dilekçe ile 

başvurmaları gerekmektedir. (24-28 Eylül 2018 tarihleri arasında) 

Staj Duyurusu 

Eğitim-Öğretim dönemi boyunca Staj-1 ve Staj-2 derslerine yazılan veya Not durum belgesinde Muaf (MU) 

gözüken öğrenciler bir daha belirtilen derslere yazılmalarına gerek yoktur. 

 

YABANCI DİL DERSİ DUYURUSU 

2018-2019 Eğitim-Öğretim döneminde İngilizce dersini alacak olan 2017 ve 2018 girişli tüm öğrenciler, 

örgün İngilizce dersine (İNG 190-İNG191) yazılacaktır. Daha önce bu dersi almış ve kalmış olan 

öğrenciler, örgün derslere devam mecburiyeti olmaksızın öğretim elemanlarımız tarafından SABİS 

sistemine yüklenecek olan uzaktan eğitim materyallerinden yararlanabilecektir.  

 

 

Kayıt işlemleri ile ilgili diğer hususlara ait bilgilere Öğrenci Dekanlığı’nın web sayfasındaki duyurusundan erişilebilir 

http://www.ogrdek.sakarya.edu.tr/tr/duyuru/goster/78101/2018-2019-ogretim-yili-guz-donemi-derse-yazilma-duyurusu

