
 

 

 
 OKULUNUZU YENİ KAZANDIM, YAPMAM GEREKENLER NEDİR?  
 

1.Aşama: https://ogrisl.subu.edu.tr/tr/icerik/9546/32338/numara-sorgulama 

 adresine giderek T.C. Kimlik numaranızı girerek öğrenci numaranızı (aynı zamanda kullanıcı adınızdır) alınız.  

2.Aşama: https://sabis.subu.edu.tr/   adresine giderek kullanıcı adınız (Örnek; b192705001, g192705001), Şifre T.C. Kimlik 

numaranız olup, Öğrenci Bilgi Sisteminize giriş yapınız.  

3.Aşama: 

https://accounts.google.com/signin/v2/identifier?continue=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F&service=m
ail&sacu=1&rip=1&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin 

 (GOOGLE-GMAİL) adresine giderek kullanıcı adınız (Örnek; b192705001, g192705001), Şifre T.C. Kimlik numaranız olup, 
Öğrenci mailinize giriş yapınız.           (Talep ve Sorunlarınızı öğrenci mailinizden ; öğrencisi olduğunuz fakülte/myo  adresine 
gönderebilirsiniz) 

 4. Aşama: https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit 

 adresine giderek yeni kayıt takviminde belirtilen tarihler arasında elektronik kayıt yapınız. (Elektronik Kayıt kesin kayıt olup, 
elden kayıt olmak için okulumuza gelmenize gerek yoktur)  

5. Aşama: Kayıt işleminizin sonunda verilen > Barkodlu Elektronik Kayıt Belgesini çıktı alınız. Öğretim yılının başladığı ilk 

hafta ilgili Öğrenci İşleri Birimine teslim edebilir ve öğrenci kimlik kartınızı alabilirsiniz 
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6. Aşama: Kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava 

girecek adaylar; e-devlet üzerinden kayıt yaptıramazlar. 

                      -Bu durumda olan öğrencilerimiz; orta öğretim kurumlarından alacakları durumlarını gösterir belge ile takvimde 
belirtilen tarihler arasında(yeni kayıt takvimi her kayıt döneminde ilan edilir) ilgili fakülte/myo Öğrenci İşleri Birimine gelerek 
geçici kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.  

                      Geçici kayıtları yapılan öğrencilerin mezun olduklarına ilişkin belgelerini (Lise Diplomasını) en geç takvim yılı 
sonuna kadar (31 Aralık 20..) tarihine kadar Öğrenci İşleri Birimine teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar 
belgelerini teslim etmeyen adayların geçici kayıtları silinecek ve öğrencilikleri sonlandırılacaktır.  

 

E-DEVLET UYGULAMASINDAN KAYIT YAPAMAYAN ÖĞRECİLERİN > ELDEN KAYIT İÇİN GETİRMESİ GEREKLİ 
OLAN BELGELER;  

1- Lise diplomanın fotokopisi yada yeni tarihli mezuniyet belgesi. 
2- YKS Yerleşti Belgesinin internet çıktısı .  
3- Fotoğraflı Nüfus Cüzdan Fotokopisi .  
4- 6 adet 4.5x6 ebadında çekilmiş vesikalık fotoğraf . 
5- 1991 ve daha önce doğumlu erkek adayları için Askerlik Şubelerinden alacakları Askerlik Durum Belgesi.  

 

7. Aşama: KAYIT İŞLEMLERİ SONUNDA SABİS SİSTEMİ > HESAP AYARLARI MENÜSÜ > ADRES – TELEFON – İBAN 

BİLGİLERİNİN GÜNCEL OLARAK SİZE AİT OLACAK ŞEKİLDE GİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.  
 


