
SABİS’e Giriş 

Sabis Nedir?  

Sakarya Üniversitesi Bilgi Sistemi (SABİS), öğrencilerin ders kaydı başta olmak üzere birçok 

hizmete erişebildiği sistemdir.  

 

Nasıl Giriş Yapılır? 

Kullanıcı adına öğrenci numaranızı şifre olarak da TC kimlik numaranızı yazarak sisteme giriş 

yapılır. 

 

Öğrenci Numarası Nasıl Öğrenilir? 

http://ogrisl.sakarya.edu.tr/tr/icerik/9546/32338/numara-sorgulama adresinden öğreneceğiniz 

numaranızın başında “G” var ise ikinci öğretime; herhangi bir harf yoksa birinci öğretime 

kayıtlı olduğunuz anlaşılır. Numaranızın ilk iki hanesi Sakarya Üniversitesine kayıt olduğunuz 

yılı; otomatik olarak verilen son üç hanesi ise listedeki sıranızı göstermektedir. 

 

Sabis’i Ne Zaman ve Niçin Kullanmalıyım? 

18.08.2019 tarihinden itibaren kullanımınıza açık olan SABİS’e dilediğiniz zaman giriş 

yapabilirsiniz. Başta ders kayıtları (derse yazılmalar) olmak üzere ders programınızı, sınav 

notlarınızı, ağırlıklı genel not ortalamanızı öğrenmek ve akademik danışmanınız ile irtibat 

kurmak için SABİS’i kullanabilirsiniz. 

 

Ders Kaydı Nedir ve Ne Zaman Yapılır? 

Ders kaydı akademik takvimde belirtilen süre içinde yazılmak istediğiniz derslere SABİS 

üzerinden başvurduktan sonra danışaman onayı ile tamamlanan işlemlerin adıdır. 2019-2020 

eğitim öğretim yılı güz yarıyılı ders kayıt tarihleri 16-17-18 Eylül 2019 tarihlerinde 

yapılacaktır. 

 

İlk Kez Ders Kaydı Yapacaklar İçin Bazı Notlar 

Bölümümüze yeni kayıt yaptıran öğrenciler önceki ve sonraki yarıyıllardan ders seçme 

durumunda olmadıkları için 1. sınıfın 1. döneminde yer alan ve tamamı zorunlu olan derslere 

kayıt olmaları gerekmektedir. https://ebs.sakarya.edu.tr/BirimDetay/DersPlan/98 adresinden 

bu dersleri ve içeriklerine ulaşabilirsiniz. 

 

 

 

http://ogrisl.sakarya.edu.tr/tr/icerik/9546/32338/numara-sorgulama
https://ebs.sakarya.edu.tr/BirimDetay/DersPlan/98


Ders İsimlerinin Önünde Bulunan Kodlara Dair Bazı Notlar 

Zorunlu veya seçimlik tüm derslerin önünde harf ve sayılardan oluşan bir kod bulunmaktadır. 

Harf grubu Bölümü; sayılar ise dersin ait olduğu yıl ve yarıyılı gösterir. Kodda yer alan sayı 

grubu 1 rakamı ile başlıyor ise birinci sınıfın; 2 rakamı ile başlıyor ise ikinci sınıfın; 3 rakamı 

ile başlıyor ise üçüncü sınıfın ve 4 rakamı ile başlıyorsa dördüncü sınıfın ders planında yer alan 

bir ders olduğunu gösterir. Dersin kodunda bulunan sayının son rakamı tek ise ilk yarıyılın 

(güz); çift ise ikinci yarıyılın (bahar) ders planında bulunduğu anlaşılır.  

Bu pratik bilgiler sayesinde derse yazılmalar sırasında olabilecek yanlışlıkların önüne 

geçebilirsiniz. 

 

Örnek: 

                         

                         

 

 

TDE 155 Osmanlı 
Türkçesine Giriş TDE 354 Dilbilim

TDE Türk Dili ve 
Edebiyatı

1 Birinci Sınıf

55 Güz Yarıyılı

TDE Türk Dili ve 
Edebiyatı

3 Üçüncü 
Sınıf

54 Bahar 
Yarıyılı


