
 

 

LİSANS DERSE YAZILMA SÜRECİ   
 

 
17-18-19 Eylül 2018 

 
Derse Yazılma  
 

  
 

 Öğrencilerimiz Zorunlu ve seçimlik derslerine bu tarihlerde kayıt olacaktır. 
 Üniversite Ortak Seçmeli Derslerine kayıtlar ilan edilmiş KOTA’lar dahilinde 

yapılacaktır. 
 Lisans Programlarındaki Öğrencilerimiz Bölüm Seçmeli Derslerine KOTA olmaksızın 

kayıt olabileceklerdir (*). 
 Ders seçme işlemi sonucunda; kaydet işlemi yapılarak danışmana onayına sunulacaktır. 
 Danışman; ders seçme işleminizde bir değişiklik gereğini size obis üzerinden 

bildirecektir 
 Danışmanın ders seçme işleminizi onaylamasından sonra ders değişikliği 

yapılamayacaktır.                                
 (*): Tıp Fakültesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Konservatuvar seçmeli dersleri kotalıdır.

20 Eylül 2018 
 

Seçmeli Derslerin Kotalarının Belirlenmesi ve İlanı 
Kapatılacak Seçmeli Derslerin Belirlenmesi ve İlanı 

  
 

 Kotasız olarak kayıt olunan Bölüm seçmeli dersleri için kayıt listeleri, SABİS teki derse 
yazılma modülünde “Öğrenci Başarı Durumu”na göre sıralanmış olarak 
yayınlanacaktır. 

 Bölümler bu aşamada, dersleri seçen öğrenci sayılarını dikkate alarak; 
1-) Bölüm seçmeli derslerinin kotalarını belirlemelidir,  
2-) Talebin yüksek olduğu dersin bölünerek verilmesini sağlayabilirler (**), 
3-) Kapatılacak bölüm seçmeli derslerini belirlemelidirler.  

 Kotalar belirlendikten sonra kontenjan dışı kalan öğrencilerimiz 21-22-23 Eylül 2018 
tarihlerinde tekrar seçmeli ders/dersler seçmelidirler. 

(**):  Bölünmüş dersler aynı gün ve saatlere konacaktır. 

 
21-22-23 Eylül 2018 

 
Açılmayan Derse Yazılma veya İlave Derse Yazılma 
(17-18-19 Eylül 2019 tarihlerinde derse yazılma yapan öğrencilerin sistemden seçtikleri 
dersi kontrol etmeleri gerekmektedir)

  Kontenjan dışı kalan öğrenciler, kotaları dolmamış bölüm seçmeli derslerinden 
seçebileceklerdir.  

 Bu aşamada başarı sıralamasına bakılmaksızın, bu tarihlerde önce sisteme giren tercih 
ettiği ders kaydını yapmış olacaktır. 

 Hiç ders kaydı yapmamış öğrenciler de bu aşamada zorunlu derslere ve kotası dolmamış 
seçimli derslere kayıt olabileceklerdir. 

 Öğrencilerimiz, 17-18-19 Eylül 2017 tarihlerinde kayıt oldukları zorunlu veya seçmeli 
hiçbir dersten bu aşamada ders değişikliği veya dersten çekilme yapamayacaktır. 

 
24-28 Eylül 2018 

 
Mazeretli Derse Yazılma   
 

  Mazeretleri nedeni ile derse yazılamayan öğrenciler, almak istedikleri dersleri içeren bir 
dilekçe ile bölümlerine müracaat edeceklerdir. 

 Mazeretli kayıt yaptıran öğrencilerimiz, seçimlik derslerini kotaları dolmamış seçmeli 
derslerinden seçebileceklerdir.

 
24 Eylül 2018 

 
GÜZ YARIYILI BAŞLANGICI 
 

 


