2019-DGS SONUCUNA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN KAYIT
DUYURUSU

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucuna göre
Üniversitemize kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri aşağıda belirtilen
tarihlerde ve adreste yapılacaktır.
Elektronik (E-Devlet) Kayıt Tarihleri
Yüz Yüze Kayıt Tarihleri

: 09-11 Eylül 2019
: 09-13 Eylül 2019

ÖN KAYIT BİLGİ FORMU
Ön Kayıt Bilgi Formu; burs ve hazırlık sınıfı ile ilgili işlemler için bilgilerin toplandığı
formdur. Üniversitemize kesin kaydınızı yapmadan önce 09 – 13 Eylül 2019 tarihleri arasında
http://obs.tau.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_kayit_op.aspx adresinden ön kayıt bilgi formunu
doldurmalısınız.
Yukarıda belirtilen linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkan ekranda T.C. Kimlik Numaranızı,
Baba Adınızı ve Doğum Tarihinizi doğru şekilde girdiğinizde ön kayıt formuna
yönlendirileceksiniz.

ÖN KAYIT BİLGİ FORMUNU DOLDURMUŞ OLMANIZ ÜNİVERSİTEMİZE KESİN KAYIT
YAPTIRDIĞINIZ ANLAMINA GELMEZ.
ÖN KAYIT BİLGİ FORMUNU DOLDURDUKTAN SONRA E-KAYIT YA DA YÜZYÜZE
KAYIT TARİHLERİ ARASINDA KESİN KAYIT YAPTIRMANIZ GEREKMEKTEDİR.

ELEKTRONİK KAYIT (E-KAYIT)
a) E-kayıt yapacak adaylar e-devlet şifrelerini PTT şubelerinden alabilirler.
b) E-kayıt yapacak adaylar 09-13 Eylül 2019 tarihleri arasında http://www.turkiye.gov.tr
adresindeki e-hizmetler bölümü altında yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı
altında açılacak olan “Üniversite E-Kayıt” seçeneğini tıklayarak kayıtlarını gerçekleştirebilirler.
c) Yurt dışında bulunduğundan e-devlet şifresi alamama, halen bir başka yükseköğretim
kurumuna kayıtlı olma, lise mezuniyeti e-okul üzerinden teyit edilememe gibi nedenlerle edevlet üzerinden e-kayıt işlemini yapamayan ya da e-devlet üzerinden kayıt yaptırmak
istemeyen adayların kesin kayıtları 09-13 Eylül 2019 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı’nda yapılacaktır. Üniversitemize gelerek yapılacak kayıt işlemleri için yüz yüze
kayıt işlemleri kısmını inceleyiniz
d) E-kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler üniversiteye gelerek herhangi bir kayıt
yaptırmayacak ve herhangi bir belge getirmeyeceklerdir.
e) E-kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkodlu çıktıyı alarak
istenilmesi halinde ibraz edeceklerdir.

YÜZ YÜZE KAYIT
a) E-devlet üzerinden kayıt yaptırmayan/yaptıramayan adaylar 09-13 Eylül 2019 tarihleri
arasında kayıt için gerekli belgeler ile birlikte aşağıda belirtilen kayıt adresinde kesin
kayıtlarını yaptırabilirler.
b) Kayıt için adayın şahsen ya da kanuni temsilcisinin başvurması gerekmektedir.
c) Eksik belge ile ve posta yoluyla kayıt yapılmayacaktır.
d) 09-13 Eylül 2019 tarihleri içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini
tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
e) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
f) Kayıt yaptıran öğrencilere Öğrenci Kimlik Kartı kayıt tarihinden bir hafta sonra teslim edilir.
Yüz Yüze Kayıt Adresi
Türk-Alman Üniversitesi Öğrenci İşleri Kayıt Bürosu
Rektörlük Binası Zemin Kat
Şahinkaya Cad. 86-34820 Beykoz / İSTANBUL

DGS KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. DGS Sınav Sonuç Belgesi,
ÖSYM’nin web sitesinden öğrencinin Üniversitemize yerleştirildiğini gösteren belgenin bir adet
çıktısı.
2. Diploma veya Mezuniyet Belgesi,
Mezun olunan okuldan alınan diploma ya da yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı (Öğrenci
aynı anda iki örgün lisans programında kayıtlı olamayacağından, kayıtlı olduğu programdan
kaydını sildirdikten sonra üniversitemizdeki programa kaydını yaptırabilecektir).
3. Transkript ve Ders İçerikleri,
Mezun olunan Meslek Yüksekokulu Programına ait transkript ve ders içerikleri (onaylı).
4. Almanca Dil Belgesi,
http://www.tau.edu.tr/yabanci_diller_yuksekokulu/muafiyet_saglayan_dil_belgeleri adresinde
belirtilen Almanca Dil Belgesi olmayan ve Almanca bilenler Almanca Yeterlik Sınavına
gireceklerdir. Almanca yeterliği sağlayamayanlar Hazırlık Sınıfına kayıt olacaklardır.
5. Nüfus Cüzdanı,
Nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ibraz edilecek).
6. Fotoğraf,
2 adet 4.5x6 cm ebadında, son altı ay içinde çekilmiş, adayın kolaylıkla tanınmasını
sağlayacak fotoğraf (fotoğrafların arka yüzüne mutlaka ad, soyad ve bölüm adı yazılmalıdır).

7. Askerlik Durum Belgesi,
Askerlik durumları, kayıt görevlileri tarafından sorgulanacaktır. Haklarında “Kaydında sakınca
yoktur” ibaresi bulunan yükümlülerden askerlik durum belgesi istenilmeyecektir.
8. Sağlık Kurulu Raporu,
Yalnızca engelli adaylar için. Herhangi bir engeli bulunan adayların engel durumlarını
gösterir Sağlık Kurulu Raporu‘nun fotokopisi.
KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR:
1.

Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

2.

Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.

3.

Belgesi eksik olanların kaydı yapılmaz.

4.

Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

5.
Üniversitemize gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran öğrenci hakkında gerekli yasal
işlemler yapılacaktır.

DERS KAYITLARI
Almanca Yeterlik Sınavından muaf olan öğrenciler lisans ders kayıt tarihleri 2019-2020 Eğitim-Öğretim
Yılı Akademik Takvimi ile 09 - 13 Eylül 2019 olarak belirlenmiştir.
Ders Kayıt Duyurusunu http://oidb.tau.edu.tr/tr adresinden takip ediniz.

