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Değerli Öğrencimiz,

Uzun ve zorlu bir hazırlık sonrası girdiğiniz Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) önemli bir başarı 
elde ederek, yükseköğreniminizi tamamlamak için TOBB ETÜ’yü tercih e�iniz. Bizler TOBB ETÜ’de 
öğretim üyelerimizden, öğrencilerimize, mezunlarımızdan idari personelimize kadar büyük bir 
aileyiz. İşte bu yüzden size “TOBB ETÜ Ailesi’ne hoş geldiniz” diyorum. 

TOBB ETÜ’yü tercih ederek yaşamınızın önemli bir dönüm noktasını geride bıraktınız. Unutmayın 
ki, hayatınız boyunca TOBB ETÜ etiketini taşıyarak, burada öğrenim gördüğünüz yılların 
karşılığını alacaksınız. Hem kendi ailenizin, hem de yeni katıldığınız TOBB ETÜ Ailesinin sizden 
beklentisi; desteğimizi hep yanınızda hissederek çok ama çok çalışmanızdır. 
    
Türkiye genelinde 1,5 milyon üyesi bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), bundan 12 
yıl önce, bilim ve iş dünyamızın ihtiyacı olan uluslararası rekabete hazır insan gücünü yetiştirmek 
amacıyla TOBB ETÜ’yü kurdu. Üniversitemiz, teorik yönü olduğu kadar uygulama yönü de güçlü, iş 
hayatına çabuk adapte olabilen mezunlar vermek için ‘Ortak Eğitim Modeli ’ni uygulamaktadır. 
TOBB ETÜ, dört yıllık lisans eğitiminin yaklaşık bir yılının iş dünyasında geçmesi esasına dayanan 
bu modeli ülkemizde uygulayabilen ilk ve tek üniversitedir. ‘Ortak Eğitim Modeli’ sayesinde 
öğrencilerimizin büyük çoğunluğu daha öğrenimi sırasında iş teklifi alabilmektedir.     
 
TOBB ETÜ’de kurduğumuz eğitim ve öğretim sisteminin temel ekseni; her alanda girişimci ruha 
sahip, ‘icat çıkaran’ gençler yetiştirmektir. Kendi işini kursun, kurulmuş bir işi sürdürsün, ücretli 
çalışsın veya akademik kariyer yapsın; tüm TOBB ETÜ’lüler, girişimci ruha uygun olarak yetiştirilir 
ve mezun edilirler. Müfredatımız da bu hedefle uyumlu olarak oluşturulmuştur.

TOBB ETÜ’deki akademik kadromuz; kuruluş felsefemiz ve müfredatımızın gereklerine göre 
büyük bir dikkat ve titizlikle seçilmektedir. Akademisyenlerimiz Türkiye’nin en parlak kariyerine 
sahip isimleri ve ‘tersine beyin göçü’nün önemli temsilcileridir. Eğitim ve öğretim kadromuz; 
diyaloğa ve iletişime açık, öğrencilerini en iyi biçimde yetiştirme çabasında, kendisini mesleğine 
adamış fedakâr isimlerdir.    

Siz nasıl TOBB ETÜ’ye katılma heyecanı içinde iseniz, bizim de samimi duygularla ailemizin yeni 
fertlerini en iyi biçimde karşılamak için sabırsızlandığımızı bilmenizi isterim. 

En kısa zamanda bir araya gelmek dileğiyle…

Sevgi ve saygılarımla…

M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU
Mütevelli Heyet Başkanı 
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Sevgili Öğrencimiz,

Sizi ve Ailenizi, Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden biri olan TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi’ni (TOBB ETÜ) tercih e�iğiniz için kutluyor ve kararınızın hayırlı olmasını diliyorum.   

TOBB ETÜ; ülkemizin yetişmiş insan gücüne yönelik beklenti ve hedeflerin, gençlerimizle birlikte 
hayata geçirildiği bir eğitim, öğretim, uygulama ve bilimsel araştırma üssüdür. Amacımız; 
yararlanmayı başarabilenler için ortak bir insanlık hazinesi haline gelen bilgi dünyasının tüm 
kapılarını size açabilmektir. Bunu yaparken sizleri;
 
* Edindiği geniş spektrumlu mühendislik bilgilerini yeni ürünler-sistemler geliştirme yolunda 
kullanabilen veya mevcut ürünlere-sistemlere inovasyonlar ekleyerek daha iyi hale getirebilen, 
* Ülke-dünya ekonomisi, günümüz işletmeleri ile ülkeler arasındaki ekonomik-ticari ilişkilerin 
gerçek boyutlarını bilen ve yaşanan sorunlara çözüm yolları bulabilen,
* Lisans eğitiminde olmasına rağmen, uzmanlık düzeyinde edindiği bilgilerle günümüzün karmaşık 
hukuksal meselelerini kolayca analiz edip sonuca ulaşabilen, 
* Araştırmacı hekimler olarak yetiştirilerek insan ve toplum sağlığı konusunda araştırma, teşhis ve 
tedavi için evrensel düzeyde bilgi ve tecrübeye sahip olan,
* Geleceği şekillendirmek yolunda tarihimizi iyi bilmenin gereğini yerine getiren, dilimizi en 
ayrıntılı şekilde araştırıp korurken başka ülke dillerine de üst düzeyde hakimiyet sağlayabilen,
* En kullanışlı, fonksiyonel endüstriyel tasarımlar ile en özgün mimari projeleri yaratabilen, en 
güzel iç mimari ve çevre tasarımları ile görsel iletişim tasarımlarını yapabilen;

kendi alanının en başarılı uygulamacıları ve araştırmacıları olarak yetiştireceğiz. 

TOBB ETÜ’nün müfredatı; bir işin nasıl yapıldığının en iyi şekilde anlatıldığı biçimde tespit edilmiş 
ve uygulaması için ‘Ortak Eğitim Modeli’ ile güçlendirilmiştir. Sizleri TOBB ETÜ’den; hayal eden, 
düşünen, araştıran, planlayan, bilgiye ulaşabilen, harekete geçen, çok çalışan üst düzeyde beceri 
sahibi uzmanlar olarak mezun edeceğiz.      

Yükseköğretim Kurulu tara�ndan bu yıl Ağustos ayına alınan kayıt günlerinde, yaz tatilinizi de 
düşünerek, bulunduğunuz ilden elektronik ortamda kayıt yapabilmeniz için ekte yer alan 
açıklamaları takip etmeniz gerekmektedir.  

TOBB ETÜ Ailesinin en yeni üyeleri olarak sizlere hoş geldiniz derken; saygı ve selamlarımı 
iletiyorum. 

Prof. Dr. Adem ŞAHİN
Rektör
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2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA ÜNİVERSİTEMİZE KAYIT YAPTIRACAK 
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. KAYITLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Üniversitemize, 2016 yılı LYS sonuçlarına göre, kayıtlar elektronik ortamda 15-19 Ağustos 2016 
tarihlerinde yapılacaktır. Kayıt işlemleri için eğitim ücretinin ilk taksidinin yatırılmış olması 
gerekmektedir. Elektronik kayıt için lütfen kayit.etu.edu.tr/ekayit adresine girerek öğrenci bilgi 
formunu doldurunuz. Tam burslu öğrenciler doğrudan kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirler. 

2. ÖĞRENCİ KİMLİK KARTLARININ VERİLMESİ

E-Kayıt sonrası öğrencilerimizin öğrenci kimlik kartlarını almak ve dosyalarını oluşturmak üzere 
evraklarını teslim etmek için aşağıda belirtilen tarihlerde Üniversitemiz Sosyal Tesislerinde 
kurulacaköğrenci işleri masasına 09:00 – 17:00 saatleri arasında şahsen başvurmaları 
gerekmektedir.

Fakülte Bazında Kayıt Tarihleri; 

19 - 20 Eylül 2016 :Mühendislik Fakültesi
21 Eylül 2016  :Fen Edebiyat Fakültesi- Hukuk Fakültesi
22 Eylül 2016  :İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
23 Eylül 2016  :Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi - Tıp Fakültesi

3. ÖĞRENCİ KİMLİK KARTININ VERİLEBİLMESİ İÇİN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

1-Lise diplomasının aslı ya da geçici mezuniyet belgesi (Onaysız sureti veya fotokopisi kabul 
edilmez.),
2-Nüfus cüzdanının iki yüzünün fotokopisi,
3-6 adet vesikalık fotoğraf (4,5 cm X 6 cm boyutunda ve son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır),
4-Öğrenci bilgi formu (Elektronik kayıt sırasında adayın doldurduğu formun çıktısı),
5-Yabancı Diller Bölümüne verilmek üzere, varsa muafiyet için,  Üniversitenin kabul e�iği ulusal 
veya uluslararası sınavlara ait sonuç belgesinin aslı. (Sınav sonuç belgesi olmayıp TOBB ETÜ’ nün 
yapacağı Düzey Belirleme ve Yeterlik Sınavlarına girecek öğrenciler için Bilgi Notu ektedir),
6-Tam burslu olup aylık Yaşam Katkı Payına (YKP) hak kazanan 18 yaşından küçük öğrencilerin 
Garanti Bankası’nda vadesiz hesap açmalarını sağlayan İzin Formu (Form ektedir),
7-Ücretli öğrenciler için eğitim ücretinin ilk taksidinin Vatandaşlık Numarası ve öğrenci adı soyadı 
belirtilerek yatırıldığını gösterir banka dekontu aslı.

Öğrenci konukevinde kalacak öğrenciler öğrenci kimlik kartlarını konukevine kayıt işlemi 
sırasında gerekli belgeleri ibraz e�ikleri takdirde alabileceklerdir.

4. MİLLİ SPORCU BURSU VE ŞEHİT ÇOCUĞU BURSU İÇİN BAŞVURACAKLARIN DİKKATİNE

TOBB ETÜ Lisans Programları Burs Yönergesi kapsamında “milli sporcu” ve “şehit çocuğu” 
bursundan yararlanarak kayıt yaptıracak öğrencilerin 15-19 Ağustos 2016 tarihlerinde 
Üniversitenin Öğrenci İşleri Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

• Milli sporcu statüsünde kontenjan kısıtlaması bulunmamaktadır. 
• Şehit çocuğu bursu 2016-2017 yılı için aşağıdaki gibi belirlenmiştir;

PUAN TÜRÜ TM-1 TM-3 MF-3 MF-4 TS-2 DİL-1

KONTENJAN 4 3 1 8 3 1
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Kontenjanlar dahilinde kayıt yaptırabilecek şehit çocuğu burslularının belirlenebilmesi için bu 
statüde başvuracak öğrencilerin belgelerini 19 Ağustos saat 17.00’ye kadar Öğrenci İşleri 
Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuruların incelenmesinden sonra yapılacak 
sıralamaya göre kesin kayıt yaptırılabilecek adayların isimleri aynı gün saat 18.00’de ilan edilecek 
ve kayıtları yapılacaktır. 

ŞEHİT ÇOCUĞU BURSU için başvuru belgelerinde eksik olanlar veya MİLLİ SPORCU BURSU 
kategorisinde olanlar 23 Eylül 2016 tarihinde şahsen kayıt yaptırabileceklerdir. 

5. KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

1-  Kayıtlar elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile kayıt yapılmaz.
2-  Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
3- Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemler 
yapılacaktır.

6. ÖDEMELERİN YAPILMASI HAKKINDA

• Garanti Bankası İnternet Şubesi aracılığı ile Ödemeler -> Kurum -> Üniversite -> TOBB ETÜ 
adımları izlenerek ve vatandaşlık numarası girilerek,
• Garanti Bankası şubeleri aracılığı ile (Havale yolu ile) ilgili banka görevlisine TOBB Ekonomi ve 
Teknoloji Üniversitesinin kurum ödemesi   aracılığıyla; kurum kodunun "144" olduğunu 
hatırlatarak ve Öğrencinin TC Kimlik No bilgisi verilerek,
• Diğer bankalar aracılığı ile (EFT yolu ile) işlemin açıklama kısmına boşluk bırakmadan 11 
basamaklı öğrencinin vatandaşlık numarası, ardından 1 boşluk bırakılarak öğrencinin adı ve 
soyadı (IBAN No: TR10 0006 2000 7780 0006 2987 41) yazılarak yapılabilir. 
(Örnek EFT Açıklama Kısmı:18928848530 Ali Sarı)
• Kredi Kartı ile Üniversitemizin “Söğütözü Caddesi No:43 Söğütözü ANKARA” adresindeki Mali 
İşler ofisinden herhangi bir banka kredi kartı ile tek çekim olarak öğrenim ücreti 
ödenebilmektedir.
• Ankara dışındaki öğrenciler için,  kredi kartı ile ödeme yapmak isteyenlerin ekteki Mail Order 
Formunu eksiksiz doldurup imzalayıp 0312 292 40 97 numaralı faksa veya e-mail ile formu 
taratarak mim@etu.edu.tr adresine göndermeleri halinde Kredi kartlarından tahsil 
edilebilmektedir.

NOT: Üniversitemiz yetkili kurullarınca tanımlanmış bu yöntemlerin dışında herhangi bir ödeme 
aracımız veya kredi kartına taksit uygulamamız bulunmamaktadır.

7. ÖĞRENİM ÜCRETİNİN KREDİLENDİRİLMESİ

• Garanti Bankası ve TOBB ETÜ işbirliği ile öğrencilerimize 1.000 TL – 100.000 TL  arasındaki 
tutarlar için  %1,25 faiz oranı ile 4 taksit olarak kredilendirme imkânı sunulmaktadır. 
• Hayat Sigorta bedeli sadece kredi tutarı üzerinden 4 aylık olmak üzere 0.01 (yüzde bir) 
oranındadır. Kredi dosya masra� ise kredi tutarı üzerinden  0.005 (binde beş) olarak 
hesaplanacaktır. Başka herhangi bir faiz veya komisyon yükü bulunmamaktadır. 
• Ödenecek öğrenim ücretinin tamamı ya da bir kısmı taksitlendirilebilir. Kredilendirilmek istenen 
tutar taksitlendirme başvurusunu müteakip bir ay sonrasında ödenmeye başlanılarak 4 taksitle 
bankanın belirleyeceği hesaba yatacaktır.
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Öğrenim ücretinin ilk taksidini banka kanalıyla 4 taksitle ödemek isteyen öğrenci ve velilerimizin, 
Garanti Bankası A.Ş. Emek Şubesi ile bağlantı kurmaları gereklidir. Bankanın taksitlendirme için 
istediği gerekli belgeler, gelir belgesi (vergi levha fotokopisi veya maaş bordrosu) ve nüfus 
cüzdanıdır. Ayrıntılı bilgi için Garanti Bankası Emek Şubesi'ne (312) 296 52 00 – 296 52 13 – 296 52 
14 - 296 52 15- 296 52 16 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz.

ÖNEMLİ BİLGİ:  Tıp Fakültesine kayıt yaptıracak öğrenciler kayıt tarihinde yabancı dil (İngilizce) 
muafiyet belgesi ibraz etmedikleri takdirde öncelikle hazırlık programı için geçerli ücretler 
üzerinden ödeme yaparlar. Üniversitenin yapacağı TOEFL-ITP sınavı veya geçerli bir belge ile 
hazırlık sını� muafiyeti aldıkları takdirde lisans programına başlamak için Tıp Fakültesi ücreti 
üzerinden taksit bakiyesini ödeyerek ders kaydı yaptırabilirler.

ÜCRETLER Yıllık Ücret  Dönem Taksiti Aylık Kredi 
Taksit Tutarı

Tahsis 
Ücreti

Hayat 
Sigortası 

Masraf 
Toplamı

Tıp Fakültesi (ücretli) 40.200 13.400 3.476,56 67 45 112

Tıp Fakültesi 
(%50 burslu)

20.100 6.700 1.738,28   33,50 22 55,5

* Diğer programlar (ücretli)

(tüm programlar için / ücretli )
30.540 10.180 2.641,15 51 34 85

Diğer programlar (%50 burslu) 15.270 5.090 1.320,57 26 17 43

Diğer programlar (%75 burslu) 7.635 2.545 660,29 13 10 23
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2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TOBB ETÜ DÜZEY BELİRLEME
 VE YETERLİLİK SINAVI BİLGİ NOTU

Düzey belirleme sınavına 2016-2017 yılında TOBB ETÜ’ye yeni kayıt yaptıran tüm öğrenciler 
girerler. Öğrenciler bu bölümden aldıkları puanlara göre farklı kurlara yerleştirilirler. Sınavın 
bölümleri ve süreleri aşağıdaki gibidir. 

Sınav,  01.09.2016 Perşembe günü saat 13:00’de başlayacak olup öğrencilerin en geç saat 12.30'da 
Yabancı Diller Binasında (YDB) asılacak listelere göre sınıflarında bulunmaları ve yanlarında bir 
adet resimli kimlik kartı (T.C. Nüfus cüzdanı, Ehliyet, Pasaport) ile gerekli kırtasiye malzemelerini 
getirmeleri gerekmektedir. Sınav salonlarına cep telefonu kesinlikle alınmayacaktır. 

ÖNEMLİ NOT:

2016-2017 Akademik yılında Türkçe eğitim veren programlara  kayıt yaptıran öğrenciler bu 
sınavdan 60 ve üstü puan aldıkları takdirde İNG 001U ve İNG 002U kodlu lisans derslerinin 
ikisinden birden muaf olabilirler. İNG 003U ve İNG 004U kodlu derslerden ise muafiyet 
alınamamaktadır, öğrenciler bu dersleri alıp başarmak zorundadırlar. 

Muafiyet İNG 001U ve İNG 002U derslerinin ikisi için aynı olacak şekilde aşağıdaki tabloya göre 
verilir. 

 

Notlar AA BA BB CB CC DC DD FF

Katsayı 4,00    3,5 3 2,5 2 1,5 1 0

Sayısal Karşılık 100-95 94-90 89-85 84-80 79-75 74-70 69-60 59-0

DÜZEY BELİRLEME SINAVI SORU SAYISI SÜRESİ

Dilbilgisi ve Sözcük Dağarcığı 65 soru 13:00 - 13:50 (50 dk)

Okuma-Kavrama 45 soru 13:50 - 14:35 (45 dk)

Dinleme- Kavrama 25 soru 14:35 - 15:17 (42 dk)
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Örnek dil bilgisi ve sözcük dağarcığı soruları

For questions 1- 3, choose the best answer for each question. 

 
1. A: Are you free _____ September 2nd?
     B:  Yes, we can meet _____ the theater.

A) in / on
B) at / in
C) on / on
D) on/ at

2. Jack doesn’t like sushi and I don’t ________.

A) too
B) either
C) both
D) alike

3. I got 85 from the physics exam. Do you know your exam ________?

A) rule
B) reason
C) result
D) racet

Örnek okuma-kavrama soruları

For questions 1- 5, read the text below and choose the best answer for each question. 

BLUEBERRIES

Do you know how blueberries grow? They grow on bushes. Each blueberry is small and round. Many 
blueberries can grow on one bush. At first, the blueberries are green. The green berries are not 
ready to eat yet. They need a lot of sun and rain to help them become fat and sweet. When the 
berries turn blue, they are ripe and ready to be picked. If you wait too long, they get ro�en and 
brown. Be careful about the red berries as they are poisonous and inedible. 
Some farmers grow blueberries in big fields. The people who live nearby can earn money by helping 
to pick the blueberries. Each one takes a pail out to the field and fills it with blueberries. They work 
fast so that they can fill many pails. They want to earn as much money as they can. When they are 
done picking, their fingers are blue from the juice of the berries!
The blueberries are picked, and then they are put into boxes and sent to stores. People buy the 
blueberries and take them home to eat. Some people like to wash the berries and eat them one by 
one. Other people like to cook with blueberries. They make blueberry mu�ns and  pancakes. No 
ma�er how you eat them, blueberries taste great.

1.  “grow” in bold means________.

A) sell
B) develop
C) change
D) bring

2. What color are the blueberries BEFORE they are ready to be picked?

A) blue
B) red
C) green
D) brown
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3. The people who want to earn money_____.

A) can become farmers 
B) can sell mu�ns and pancakes
C) can pick blueberries with the farmers
D) can grow blueberries too

4. What happens to blueberries AFTER they are picked?

A) They are put into boxes
B) They store sun and rain
C) They are planted
D) They become sweet and ripe

5. What could be another title for this story?

A)  ‘How to Pick Blueberries’
B)  ‘How to Cook with Blueberries’
C)  ‘Eating Blueberries’
D)  ‘All About Blueberries’

Örnek dinleme-kavrama soruları 

For questions 1-3, you will hear an interview TWICE. A�er you listen to the interview for the 
second time, you will hear 3 questions about it. Read the three possible answers on your sheet 
and fill in the le�er of the best answer on your answer sheet. Now you have one minute to look 
at the questions. NOW LISTEN

 
1. How did Diaz’s family react to the changes in her life?

A) They reacted negatively to her hard working
B) They supported her and they are used to her fame now
C) They thought that it was important to be the cover of a magazine

2. Does she believe in chance or the power of hard working?

A) She believes in chance
B) She believes in hardworking
C) She believes in both

3. Why did she get ulcers during the rehearsals of The Mask?

A) Because she was nervous and sad
B) Because she was not able to eat
C) Because she was taking pills
 

For question 4, you are going to hear a short conversation between two people or short talks 
given by one person. You will listen to the conversation TWICE. A�er the second listening, you 
are going to hear a question about the conversation. A�er you hear the question, read the three 
possible answers on your sheet and fill in the le�er of the correct answer on your answer sheet. 
Now you have two minutes to look at the questions. NOW LISTEN
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TAPESCRIPT 

Tim: Hi Sandy, How is everything going? 
Sandy: Not bad. Have you heard the latest news? Simon got the job at that big so�ware company!
Tim: Yeah.. I know… He has always been hardworking and he definitely deserved it. 
Sandy: Yeah you are right. I really envy him for finding such a job.

4. What is the woman jealous of?

A) Simon’s new girlfriend
B) Simon’s new computer
C) Simon’s new career

3. YETERLİK SINAVI - TOEFL ITP

Bu sınava düzey belirleme sınavından 65 ve üzeri puan alan öğrenciler girerler. Sınavın bölümleri 
ve süreleri aşağıdaki gibidir.

Yeterlik sınavında (TOEFL-ITP) 500 ve üstü puan alıp başarılı olan öğrenciler (İng. Dil. ve Ed.: 550) 
lisans programlarına kayıt yaptırabilirler.

Sınav, 02.09.2016 Cuma günü saat 09:00’da başlayacak olup öğrencilerin en geç saat 08.30’da 
Yabancı Diller Binasında (YDB) asılacak listelere göre sınıflarında bulunmaları ve yanlarında bir 
adet resimli kimlik kartı (T.C. Nüfus cüzdanı, Ehliyet, Pasaport) ile gerekli kırtasiye malzemelerini 
getirmeleri gerekmektedir. Sınavda fotoğraf çekimi yapılacak olup sınav salonlarına cep telefonu 
kesinlikle alınmayacaktır. 

YETERLİK SINAVI SORU SAYISI SÜRESİ

Dinleme-Kavrama 50 soru 40 dk

Dilbilgisi ve Sözcük Dağarcığı 40 soru 25 dk

Okuma-Kavrama 50 soru 55 dk
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2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TOBB ETÜ KONUKEVİ BİLGİ FORMU

1. KONUKEVİNDE ÜCRETSİZ OLARAK KALACAK ÖĞRENCİLER;
 
LYS’de Üniversitemize tam burslu kontenjanlardan yerleşen öğrencilerden;
1. Ailesinin daimi ikametgâhı Ankara merkez ilçeleri dışında olanlar,
2. Doluluk oranı dikkate alınarak ailesi Ankara’da ikamet edenler,

2. KONUKEVİNDE ÜCRETLİ OLARAK KALACAK ÖĞRENCİLER;

Tam burslu kontenjan dışındaki kayıt yaptıran tüm öğrenciler,

3. ÖDEME BİLGİSİ

Garanti Bankası Emek Şubesi 00778 6298850 (TR74 0006 2000 7780 000 62988 50)   
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi hesabına konukevi ücretinin ilk taksidini ve depozito 
ücretini (Tüm öğrenciler çi� kişilikler için 150 TL, tek kişilik odalar için 300 TL) yatıracaklardır. 

4. KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1. Ücret ve depozitonun yatırıldığına dair 2 ayrı dekont (Açıklamada öğrencinin ADI SOYADI 
belirtilecek.), 
2. İkametgah belgesi,
3. Annenin veya babanın çalıştığına dair iş yerinden alınan belge,
4. 1 adet vesikalık resim,
5. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
6. Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil kaydı, 
7. Sağlık kuruluşlardan alınacak Tüberküloz raporu ile Eliza, Hepatit B, kan grubu testini içeren 
sağlık raporu.

Kayıt sırasında konukevinden yararlanmak isteyen öğrencilerin TOBB ETÜ web sitesi 
(h�p://www.etu.edu.tr/) üzerinden kayıt sırasında konukevinde yararlanacaklarını belirterek ön 
kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Başvurular tam burslu, kısmi burslu ve ücretli statüye göre 
sıralanarak asil ve yedek listeler Üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır.

Konukevi kayıtları 02.09.2016 tarihinde konukevinde yapılacaktır.

Konukevi 17.09.2016 tarihinden itibaren hizmet verecektir. 

Bilgi için;  Tel: 0312 248 2030     e-posta: oke-idari@etu.edu.tr

 Yıllık Ücret    İndirim   1. Taksit 2. Taksit 3. Taksit
 Ücretli 12.000  4.000 4.000 4.000

 %25 Burslu 9.000 3.000 3.000 3.000 3.000

 %50 Burslu 6.000 6.000 2.000 2.000 2.000

 %75 Burslu 3.000 9.000 1.000 1.000 1.000

 Tam Burslu  -       12.000  -       -       -       

Üç kişilik  Yıllık Ücret    İndirim   1. Taksit 2. Taksit 3. Taksit
 Ücretli 9.600                 -       3.200 3.200 3.200

 %25 Burslu 7.200 3.000 2.400 2.400 2.400

 %50 Burslu 4.800 6.000 1.600 1.600 1.600

 %75 Burslu 2.400 9.000 800 800 800

 Tam Burslu 0 9.600 0 0 0
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KREDİ KARTI (MAIL ORDER) ÖDEME FORMU              

Kart Sahibi Adı Soyadı:       

TC No:

Adres:

GSM (Cep) Tel:        

Sabit Tel:

Kartın Alındığı Banka:

Öğrencinin Adı Soyadı:       

Öğrenci TC:

Öğrenci No :        

Fakülte / Bölüm: 

              Lütfen 16 haneli kredi kartı numaranızı aşağıda yer alan KART NO bölümüne yazınız  
 

                  Kartınızın son kullanma tarihini kar�a yazıldığı gibi Ay ve Yıl olarak doldurunuz.

Ödeme Tutarı (Rakamla) : ………………………. TL    

Ödeme Tutarı (Yazıyla) :……………………………………………………………………………….. TL 
       

• Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu ve özgür irademle yazdığımı kabul ediyorum.

• Kart numarasının değişmesi, son kullanma tarihinin geçmesi, çalınması, kaybolması durumunda, 
gerekli yerlere yasal başvuru yapacağımı, satıcı kurumun bu durumla ilişkilendirilmeyeceğini 
taahhüt ederim.

• Önceden vermiş olduğum ödeme tarihinde, ödemenin iptalinin istenmesi veya ödenmemesi söz 
konusu değildir.

*Lütfen formu eksiksiz ve tam doldurduktan sonra, imzalamayı unutmayınız. İşlemin yapılabilmesi 
için form ile birlikte Kart Sahibinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisinin 0312-292 40 97 Nolu Faks numarasına  
veya mim@etu.edu.tr   e-mail adresine gönderiniz.

/

Ay

Güvenlik Kodu : Kart Cinsi :

Yıl

Master VISA Euro

Ad / Soyad

İmza 

  ....../....../20........

*Kartın arka yüzündeki 
3 (üç) haneli rakam
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İZİN BELGESİ

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

Emek Şubesi’ne
Çocuğum/çocuğumuz …………………………………………..’ın bankanız şubesine açılmış olan 
vadesiz tasarruf mevduat hesabından otomatik para çekme makinelerinden (ATM) dilediği 
miktarda para çekmeye ve yatırmaya, bu işlemlerle ilişkin olarak bankaca verilecek şifre, makbuz 
ve belgeleri teslim almaya veya imzalamaya mezun ve yetkili olduğunu kabul ve beyan 
ederim/ederiz.

Küçük Çocuğun Adı                            :

Doğum Yeri                                         :

Doğum Tarihi(ay-gün-yıl)                  :

TC Kimlik No                                        :

Ana ve Babanın veya Vasinin

Adı ve Soyadı                                      :

Adresi                                                  :

İmza                                                     :
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