T.C.
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
2018- YKS İLE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN KAYIT DUYURUSU
2018 – YKS sonucunda;
1) Genel lise kontenjanlarından yerleşen adayların kayıtları 03-05 Eylül 2018 tarihleri
arasında e-devlet kapısı üzerinden elektronik kayıt işlemi ile gerçekleştirilecektir.
2) Almanca Ders Programı Uygulayan Liseler için belirlenen kontenjanlardan yerleşen
adayların 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına kayıt için
gerekli belgeler ile birlikte şahsen ya da kanuni temsilcisinin başvurması gerekmektedir.
ÖN KAYIT BİLGİ FORMU
Ön Kayıt Bilgi Formu; burs, hazırlık sınıfı ve İstanbulkart hazırlanması ile ilgili işlemler için
bilgilerin toplandığı formdur.
Üniversitemize kesin kaydınızı yapmadan önce 03 – 05 Eylül 2018 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.
 Üniversitemiz programlarında zorunlu hazırlık sınıfı (Almanca) bulunduğundan
Almanca seviyenize ilişkin ön kayıt formunda yer alan aşağıdaki sorulardan
durumunuza uygun olan birini işaretlemeniz gerekmektedir. Almanca Yeterlik ve
Seviye Tespit Sınavları ile hazırlık sınıfı eğitimi güz yarıyılı başlangıç tarihleri için
Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik Takvimine bakınız. Almanca Yeterlik
Sınavından muafiyet sağlayan dil belgelerine sahip olan öğrencilerin, muafiyet işlemleri
için 07 Eylül 2018 Cuma günü mesai saati sonuna kadar Yabancı Diller
Yüksekokul Müdürlüğüne belgenin aslı ile başvurmaları gerekmektedir.
1)Almancayı hiç bilmiyorum, hazırlık sınıfında en düşük seviyeden başlayacağım.
2) Almancayı biliyorum ve Almanca Yeterlik Sınavına (AYS) gireceğim. (Söz konusu
öğrenciler ayrıca 12 Eylül 2018 tarihindeki Seviye Tespit Sınavına gireceklerdir.)
3) Almanca temel bilgisine sahibim. Almanca hazırlık eğitiminde Almanca seviyeme
göre eğitim almak üzere Almanca Seviye Tespit Sınavına gireceğim.
4) Almanca Yeterlik Sınavından muaf olmak için
http://www.tau.edu.tr/yabanci_diller_yuksekokulu/muafiyet_saglayan_dil_belgeleri
adresinde belirtilen belgelerden birine sahibim.
 Tarafınıza kişiselleştirilmiş İstanbulkart verilebilmesi için; 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu kapsamında Belbim Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim
Şirketine T.C. Kimlik Numarası, ad-soyad, doğum tarihi, telefon numarası ve fotoğraf
bilgilerinizin gönderilmesine ön kayıt bilgi formundan onay vermeniz gerekmektedir.

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 03-05 Eylül 2018 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
e-devlet üzerinden e-kayıt işlemini yapamayan ya da e-devlet üzerinden kayıt yaptırmak
istemeyen adayların kesin kayıtları 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı’nda yapılacaktır. Üniversitemize gelerek yapılacak kayıt işlemleri için yüzyüze
kayıt işlemleri kısmını inceleyiniz
1) E- kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler üniversiteye gelerek herhangi bir kayıt
yaptırmayacak ve herhangi bir belge getirmeyeceklerdir.
Ancak derslerin başladığı hafta ön kayıt bilgi formunuzun çıktısı, 2 adet 4,5 cm x 6 cm
boyutunda fotoğraf, lise diplomasının aslı ve fotokopisi (diplomanın aslı görüldükten sonra
geri verilecektir) ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gelerek Öğrenci Kimlik Kartınızı ve
talep etmişseniz İstanbulkartınızı teslim almanız gerekmektedir.
d) E-kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkodlu çıktıyı alarak
istenilmesi halinde ibraz etmek üzere saklamalıdırlar.
YÜZYÜZE KAYIT
a) E-devlet üzerinden kayıt yaptırmayan/yaptıramayan adaylar ile Almanca ders programı
uygulayan liseler için belirlenen kontenjanlardan yerleşen adaylar 03-07 Eylül 2018 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) 03-07 Eylül 2018 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) Öğrenci Kimlik Kartı derslerin başladığı hafta teslim edilecektir.
g) İstanbulkart talep eden öğrenciler, söz konusu kartı derslerin başladığı hafta teslim alabilirler.

Yüzyüze Kayıt İçin Gerekli Belgeler
1. http://obs.tau.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_kayit_op.aspx adresinden dolduracağınız Ön Kayıt
Bilgi Formunun çıktısı,
2. 2018 YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi’nin bir nüsha bilgisayar çıktısı,
3. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası’nı gösteren kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi,
4. Lise diplomasının aslı ve fotokopisi (Diplomanın aslı görüldükten sonra fotokopisi ile kayıt
yapılacaktır.),
5. 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf,
6. Milli Savunma Bakanlığı sorgulama sistemince askerlik şubesine yönlendirilen adaylar için
askerlik durum belgesi.
Yüzyüze Kayıt Adresi
Türk-Alman Üniversitesi
Öğrenci İşleri Kayıt Bürosu – Rektörlük Binası Zemin Kat
Şahinkaya Cad. 86-34820 Beykoz / İSTANBUL
Kayıt Tarihinde Mezun Olamayan Öğrenciler
Üniversitemiz programlarına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun
olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da 03-07 Eylül 2018 tarihlerinde
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına
ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2018 tarihine kadar Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na
ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin
geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup 03-07 Eylül 2018 tarihlerinde geçici kayıtlarını
yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
ÖĞRENCİ NUMARASI SORGULAMA
Öğrencilerimiz http://obs.tau.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx adresinden T.C. Kimlik
Numaraları ile öğrenci numaralarını öğrenebilirler.
DERS KAYITLARI
Almanca Yeterlik Sınavından muaf olan öğrenciler ile sınavdan başarılı olan öğrencilerin
lisans ders kayıt tarihleri 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi ile 10 - 14 Eylül 2018
olarak belirlenmiştir.
Ders Kayıt Duyurusunu http://www.tau.edu.tr adresindeki öğrenci/duyuru sekmesinden takip
ediniz.

