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SevgiliÖğrencimiz,
Öğrencimiz,
Sevgili
12 yılı aşkın bir süredir verdiğiniz büyük emeklerin sonunda girdiğiniz Yükseköğretim Kurumlarına Giriş
12 yılı aşkın
bir süredir
verdiğiniz
büyük
emeklerin sonunda
girdiğiniziçin
Yükseköğretim
Sınavında
(YKS),
başarı elde
ederek,
yükseköğreniminizi
tamamlamak
TOBB ETÜ’yü Kurumlarına
tercih ettiniz.
Giriş Sınavında (YKS), başarı elde ederek, yükseköğreniminizi tamamlamak için TOBB ETÜ’yü
TOBB
ETÜ;
öğretim
üyelerimizden,
öğrencilerimizden,
mezunlarımızdan,
idari
personelimizden
ve iş
tercih ettiniz. TOBB ETÜ Öğretim üyelerimizden, öğrencilerimizden, mezunlarımızdan ve idari
dünyasından
oluşanoluşan
büyükbüyük
bir ailedir.
Bu büyük
ailenin ailenin
en yeniyeni
mensupları
olarak
“TOBB“ TOBB
ETÜ Ailesine
personelimizden
bir ailedir.
Bu büyük
mensupları
olarak
ETÜ
hoş
geldiniz”
Ailesine
hoşdiyorum.
geldiniz ” diyorum.
Sevgili Öğrencimiz;

Sevgili Öğrencimiz;
ArtıkTürk
Türkeğitim
eğitimhayatının
hayatınınönemli
önemlibirbir
merkezindesiniz.Hayatınız
Hayatınızboyunca
boyuncayakanızda
yakanızdaTOBB
TOBBETÜ
ETÜ
Artık
merkezindesiniz.
rozetini
öğrenim
içiniçin
verdiğiniz
emeklerin
karşılığını
alacaksınız.
Mezuniyet
sonrası
rozetinitaşıyarak,
taşıyarak,burada
burada
öğrenim
verdiğiniz
emeklerin
karşılığını
alacaksınız.
Mezuniyet
sonrası TOBB
yıllarda
TOBBeğitiminizin,
ETÜ’deki eğitiminiz
ve sayesindeki
kurduğunuzçalışmalarınızın
ilişkilerin ekmeğini
yiyeceksiniz.
İşte
yıllarda
ETÜ’deki
ortak eğitim
ve kurduğunuz
ilişkilerin
bunun için
hem kendiİşte
ailenizin,
de yeni
katıldığınız
sizden
beklentisi
çok
ekmeğini
yiyeceksiniz.
bununhem
için hem
kendi
ailenizin, TOBB
hem deETÜ
yeniailesinin
katıldığınız
TOBB
ETÜ ailesinin
ama çok
çalışmanızdır.
karşılaşacağınız
zorluklardabütün
desteğimizi
hep desteğimizi
yanınızda
sizden
beklentisi
çok amaBu
çokyolda
çalışmanızdır.
Bu yoldabütün
karşılaşacağınız
zorluklarda
hissedeceksiniz.

hep yanınızda hissedeceksiniz.

Kıymetliarkadaşlarım;
arkadaşlarım;
Kıymetli
Başkanlık
birşerefle
şereflesürdürdüğüm,
sürdürdüğüm,
Türkiye
genelinde
1,5 milyon
bulunan
Başkanlıkgörevini
görevini büyük
büyük bir
Türkiye
genelinde
1,5 milyon
üyesi üyesi
bulunan
Türkiye
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB); 2003 yılında bilim ve iş dünyamızın ihtiyacı olan uluslaraOdalar ve Borsalar Birliği (TOBB); 2003 yılında bilim ve iş dünyamızın ihtiyacı olan uluslararası rekabete
rası rekabete hazır insan gücünü yetiştirmek amacıyla TOBB ETÜ’yü kurdu. Üniversitemiz, teorik
hazır
gücünü
amacıyla
TOBB iş
ETÜ’yü
kurdu.
Üniversitemiz,
teorik mezunlar
yönü olduğu
kadar
yönüinsan
olduğu
kadaryetiştirmek
uygulama yönü
de güçlü,
hayatına
çabuk
adapte olabilen
vermek
uygulama
yönü
de güçlü,
iş hayatına
çabuk adapte
olabilen
vermek
‘Ortak Eğitim
Modeli’ni
için ‘Ortak
Eğitim
Modeli’ni
uygulamaktadır.
TOBB
ETÜ,mezunlar
dört yıllık
lisansiçin
eğitiminin
yaklaşık
bir
uygulamaktadır.
TOBBgeçmesi
ETÜ, dört
yıllık lisans
eğitiminin
yaklaşık
bir yılının
iş ortamındailkgeçmesi
esasına
yılının iş ortamında
esasına
dayanan
bu modeli
ülkemizde
uygulayabilen
ve tek üniversitedir. ‘Ortak
Eğitimülkemizde
Modeli’ sayesinde
öğrencilerimizin
büyük çoğunluğu
dayanan
bu modeli
uygulayabilen
ilk ve tek üniversitedir.
‘Ortak daha
Eğitimöğrenimi
Modeli’ sırasında
sayesinde
iş teklifi alabilmektedir.
öğrencilerimizin
büyük çoğunluğu daha öğrenimi sırasında iş teklifi alabilmektedir.
TOBBETÜ’de
ETÜ’de kurduğumuz
sisteminin
temel
ekseni;
her her
alanda
girişimci
ruha ruha
sahip,
TOBB
kurduğumuzeğitim
eğitimveveöğretim
öğretim
sisteminin
temel
ekseni;
alanda
girişimci
‘icat
çıkaran’
gençler yetiştirmektir.
Kendi işiniKendi
kursun,
kurulmuş
işi sürdürsün,
çalışsın
veya
sahip,
‘icat çıkaran’
gençler yetiştirmektir.
işini
kursun, bir
kurulmuş
bir işi ücretli
sürdürsün,
ücretli
akademik
kariyer
yapsın;kariyer
bütün TOBB
ETÜ’lüler,
girişimci
ruha uygun
olarakruha
yetiştirilir
mezun
edilirler.
çalışsın veya
akademik
yapsın;
bütün TOBB
ETÜ’lüler,
girişimci
uygunve
olarak
yetiştirilir
ve mezun edilirler.
da olarak
bu hedefle
uyumlu olarak
oluşturulmuştur.
Hedefimiz
kurumsal
Müfredatımız
da bu Müfredatımız
hedefle uyumlu
oluşturulmuştur.
TOBB
ETÜ mezunlarının
yüzde 48’i
mezun
dinamizmimizi
heyecanı
ile1birleştirmektir.
Nitekim
TOBB ETÜ, THE’nın Dünya Üniverolduktan
sonra 1siz
ay gençlerin
içinde, yüzde
86’sı ise
yıl içinde iş sahibi
olmaktadır.
siteler Sıralamasına Türkiye’den giren en genç üniversite olmuştur.

Hedefimiz kurumsal dinamizmimizi siz gençlerin heyecanı ile birleştirmektir. Nitekim TOBB ETÜ,
THE’nın
Dünya Üniversiteler
Sıralamasına
Türkiye’den
giren ve
en müfredatımızın
genç üniversite gereklerine
olmuştur. göre büyük
TOBB ETÜ’deki
akademik kadromuz;
kuruluş
felsefemiz

birTOBB
dikkat
ve titizlikle
seçilmektedir.
en parlak
kariyerine
ETÜ’deki
akademik
kadromuz; Akademisyenlerimiz
kuruluş felsefemiz veTürkiye’nin
müfredatımızın
gereklerine
göre sahip
büyük
seçkin
ve ‘tersine
beyin göçü’nün
önemli temsilcileridir.
öğretim sahip
kadromuz;
bir
dikkatisimleri
ve titizlikle
seçilmektedir.
Akademisyenlerimiz
Türkiye’nin enEğitim
parlakvekariyerine
seçkin
diyaloga ve iletişime açık, öğrencilerini en iyi biçimde yetiştirme çabasında, kendisini mesleğine
isimleri
ve ‘tersine beyin göçü’nün önemli temsilcileridir. Eğitim ve öğretim kadromuz; diyaloga ve
adamış fedakar isimlerdir..
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
iyi biçimde
için sabırsızlandığımızı
bilmenizi
isterim.duygularla ailemizin yeni
Siz nasılenTOBB
ETÜ’ye karşılamak
katılma heyecanı
içinde iseniz, bizim
de samimi

fertlerini en iyi biçimde karşılamak için sabırsızlandığımızı bilmenizi isterim.
En kısa zamanda bir araya gelmek dileğiyle…

Sevgi
ve saygılarımla…
En kısa
zamanda bir araya gelmek dileğiyle…

saygılarımla…
M.Sevgi
Rifatve
HİSARCIKLIOĞLU
Mütevelli
Heyet
Başkanı
M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU
Mütevelli Heyet Başkanı
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Sevgili Öğrencimiz,
Dünyanın hızla değişerek, hayatımızın hemen her alanını yeniliklerin yönlendirdiği bir zaman diliminde
Lisans hayatınız,
yönlendirdiği,
gelişmelerinse
edilmesi
güç
yaşıyoruz.
Elbetteteknolojinin
bu değişim ekonomiyi
en fazla, sizler
gibi 2000’li ekonomik
yılların başında
doğmuş ‘Ztakip
Kuşağı’nı
yakından
bir hızla cereyan ettiği, dinamik ve çok değişken bir dünya düzenine geçildiği sırada başlıyor.
etkileyecek.
Çünkü siz; yaşamın her alanına entegre edilmeye başlanan yapay zeka, seri üretim
Bugün, hızla dönüşüm gerçekleştiren meslek ve toplum hayatına ayak uydurabilecek donanımlara
süreçlerinde
görevler üstlenecek
finansal
teknolojileri
(fintech) uygulamalarını
sahip olmak önemli
dün olduğundan
çok daharobotlar
önemliile
hale
geldi.yenilik
Eskiden
yeniye yetişemeyenler
sadece
en
verimli
şekilde
kullanmak
ve üretmek gibi zorlu
görevleribir
üstleneceksiniz.
geride
kalırdı,
şimdi
ise yenilenemeyenlerin
yok olduğu
devirdeyiz. Siz bazı mesleklerin ortadan
kalkışına, bazılarının da doğuşuna şahitlik edip, belki de bu konularda karar vericilerden biri olacaksınız.
İşte böyle bir dönemde çok önemli bir karar verdiniz. Türk iş dünyasının çatı örgütü Türkiye Odalar
Geleceğinize hazırlanırken TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ), ekonomi, teknoloji ve
ve Borsalar Birliği’nin en önemli eğitim yatırımı olan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’ni
toplumdaki
değişimlere hızla uyum sağlayabilen müfredatı ile lisans hayatınızda sizi çok kıymetli bilgiler
tercih ettiniz. Sizleri candan tebrik ediyorum. Bu kararınızın mezuniyetinizi takip eden birkaç ay
ve
pratik
yapabilme
olanakları
ile donatacak.
içinde ne kadar önemli
bir adım
olduğunu hissedeceksiniz. Sizler artık mezunlarının tamamına

yakını
yıl içinde
yerleşen
bir ailenin
fertlerisiniz.
SizlerbirTOBB
ETÜ’yüişe
seçerek
hayatınız
için çok
önemli bir karar verdiniz. Türk iş dünyasının çatı örgütü
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin en önemli eğitim yatırımı olan TOBB ETÜ’yü tercih ettiniz. Sizleri
TOBB ETÜ’de sizi neler bekliyor?
candan
tebrik ediyorum. Bu kararınızın ne kadar önemli olduğunu TOBB ETÜ’deki lisans yıllarınızda
- Uluslararası standartlarda İngilizce Dil Eğitimi. Hazırlık okulunda çok sıkı bir İngilizce programın
hissedecek,
mezuniyetinizi
takip eden
birkaç
ay içinde
ise bilfiiil
yaşayacaksınız.
sizler,
dan geçeceksiniz
ve sonunda
TOEFL
sınavına
girerek
bölüme
geçebilecekÇünkü
yabancı
dilmezunlarının
seviyesine
yarısının
ilk ay içinde işe yerleştiği bir ailenin mensubusunuz.
ulaşacaksınız.

- Bölüme geçtiğinizde güçlü akademik kadromuzdan alacağınız destekle teorik bilgi setinizi en
güncel teknolojilerle olgunlaştıracaksınız.
TOBB
neler
bekliyor? önem verilerek geliştirilmiş dersler alarak hayata hazırlanacaksınız.
- HerETÜ’de
alandasizi
içeriği
uygulamaya
- -2. yılınızdan
itibaren
iş yerlerindeİngilizce
Ortak Eğitim
programlarına
katılacaksınız
iş yerinde
Uluslararası
standartlarda
Dil Eğitimi.
Hazırlık okulunda
çok ve
sıkıişi bir
İngilizce
öğreneceksiniz.geçeceksiniz
Dört yıllık lisans
sonunda
1 yıllıkgirerek
iş tecrübeniz
olacak.
programından
ve eğitiminizin
sonunda TOEFL
sınavına
bölüme
geçebilecek yabancı dil
- 2. bir yabancı
dil daha öğreneceksiniz.
seviyesine
ulaşacaksınız.
- Girişimcilik temalı bir eğitim programından geçecek ve bu konudaki fırsatlarla tanışacaksınız.

Bölüme geçtiğinizde güçlü akademik kadromuzdan alacağınız destekle teorik bilgi setinizi en
güncel teknolojilerle olgunlaştıracaksınız.
Sevgili
- Gençler,
Her alanda içeriği uygulamaya önem verilerek geliştirilmiş dersler alarak hayata
TOBB ETÜ’de sizi tam da iş dünyasının içinde bir ortam bekliyor. Yarın sahibi olacağınız mesleğin
hazırlanacaksınız.
tüm inceliklerini hata yapma lüksünüz varken, öğrenciyken tecrübe edeceksiniz.

2. yılınızdan itibaren iş yerlerinde Ortak Eğitim programlarına katılacaksınız ve işi iş yerinde
Çok çalışıp az dinleneceğiniz
programla,sonunda
rahat edeceğiniz
uzun bir meslek
öğreneceksiniz.
Dört yıllık lisansbireğitiminizin
1 yıllık iş tecrübeniz
olacak. hayatına
hazırlanacaksınız.

-

2. bir yabancı dil daha öğreneceksiniz.

- bu Bölüm
gözetmeden
girişimcilik
eğitimbu
programından
geçecek ve
bu konudaki
Sizlere
büyükfarkı
aileye
katılırken hoş
geldiniztemalı
diyor,bir
sizlerin
günlere gelmesinde
büyük
emeği
olan özverili
ailelerinizi saygıyla selamlıyorum.
fırsatlarla
tanışacaksınız.
Sevgili Gençler,
TOBB ETÜ’de sizi tam da iş dünyasının içinde bir ortam bekliyor. Yarın sahibi olacağınız mesleğin tüm
Prof. Dr. Güven SAK
inceliklerini
hata yapma lüksünüz varken, öğrenciyken tecrübe edeceksiniz. Çok çalışıp az dinleneceğiniz
Rektör Vekili
bir programla, rahat edeceğiniz uzun bir meslek hayatına hazırlanacaksınız.
Sizlere bu büyük aile katılırken hoş geldiniz diyor, bu günlere gelmenizde büyük emek ve özveri sahibi
olan ailelerinizi saygıyla selamlıyorum.
Prof. Dr. Güven SAK
Rektör
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RSİTEMİZE KAYIT YAPTIRACAK
2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA ÜNİVERSİTEMİZE KAYIT YAPTIRACAK
2019-2020 EĞİTİM
ÖĞRETİM YILINDA ÜNİVERSİTEMİZE
KATİNE
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. KAYITLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1.

KAYITLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER

ayıtlar elektronik
Üniversitemize
ortamda 3-5 2019
Eylül
2018yılıyılıYKS
YKS
sonuçlarına
kayıtlar
elektronik
3-5 Eylül
Üniversitemize
sonuçlarına
göregöre,
kayıtlar
elektronik
ortamdaortamda
web sayfasında
ilan
eğitim ücretinin2018
ilk taksitinin
tarihlerinde
yatırılyapılacaktır. Kayıt işlemleri için eğitim ücretinin ilk taksitinin yatırıledilecek tarih aralığında yapılacaktır. Kayıt işlemleri için eğitim ücretinin ilk taksitinin yatırılmış olması
tfen kayit.etu.edu.tr
mış olması
adresine
gerekmektedir.
girerek
Elektronik kayıt için lütfen kayit.etu.edu.tr adresine girerek
gerekmektedir.
Tam
burslu doldurunuz.
öğrenciler doğrudan
kayıt işlemlerini
gerçekleştirebilirler.
Elektronik
kayıt
ğrenciler doğrudan
öğrenci
kayıtbilgi
işlemlerini
formunu
Tam burslu
öğrenciler
doğrudan kayıt
işlemlerini
için
lütfenöğrenci
web sayfası
öğrenci
duyurularını
takip
ediniz.
e-kayıt işlemi yaparak
gerçekleştirebilirler.
bilgi
Kesinişleri
kayıt
işleminden
önce
e-kayıt işlemi yaparak öğrenci bilgi
formu
almış
olmak
zorunludur.
2. çıktısı
ÖĞRENCİ
KİMLİK
KARTLARININ
VERİLMESİ

öğrenci
kimlik kartlarını
almak ve dosyalarını oluşturmak üzere evraklarını teslim
2.Öğrencilerimizin
ÖĞRENCİ KİMLİK
KARTLARININ
VERİLMESİ
etmek için aşağıda belirtilen tarihlerde Üniversitemiz Sosyal Tesislerinde kurulacak öğrenci işleri
masasına
09:00 – 17:00
saatleri arasında
şahsen başvurmaları
k ve dosyalarını
Öğrencilerimizin
oluşturmak
üzere
öğrenci
kimlik kartlarını
almak vegerekmektedir.
dosyalarını oluşturmak üzere

ihlerde Üniversitemiz
evraklarını
Sosyal
teslim
Tesisleetmek
için aşağıda belirtilen tarihlerde Üniversitemiz Sosyal TesisleFakülte
Bazında
Kayıt
Tarihleri;
00 saatleri arasında
rinde
şahsen
kurulacak
başvurmaları
öğrenci işleri masasına 09:00 – 17:00 saatleri arasında şahsen başvurmaları
19 Ağustos : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Tıp Fakültesi
gerekmektedir.

20 Ağustos

: Fen Edebiyat Fakültesi - Hukuk Fakültesi

22 Ağustos

: Mühendislik Fakültesi

Fakülte
Bazında: Mühendislik
Kayıt Tarihleri;
21 Ağustos
Fakültesi

3 Eylül 2018 : Tıp Fakültesi - Hukuk Fakültesi
23 Ağustos : Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
4 Eylül 2018 : Fen Edebiyat Fakültesi - Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
NOT : Fakültelere
göre
kayıtlar
belirtilen
günlerde yapılacaktır. Ancak Ankara dışından gelecek
: İktisadi ve
İdari
Bilimler
Fakültesi
5 ÖNEMLİ
Eylül 2018
İktisadi
ve İdari
Bilimler
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi
6 Eylül 2018 :21-23
öğrencilerimizin
Ağustos
tarihleri
arasındaki
üç gün–içerisinde
mümkünse
son gün yoğunluğuna
: Mühendislik
Fakültesi
7 Eylül 2018şekilde
bırakmayacak
kayıt yaptırmaları
mümkündür.

SLİM EDİLMESİ GEREKEN
3. ÖĞRENCİ
BELGELER
KİMLİK KARTININ VERİLEBİLMESİ İÇİN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

3.

ÖĞRENCİ KİMLİK KARTININ VERİLEBİLMESİ İÇİN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

an aldığı diplomanın
1- 1-Adayın
aslı
veya
onaylı
mezun
olduğu
ortaöğretim
kurumundan
aldığı diplomanın
aslıörneği
veyaya
onaylı
Adayın
mezun
olduğu
ortaöğretim
kurumundan
aldığı diplomanın
aslı veya onaylı
da yeni
örneği
ya dabelgesi
yeni tarihli mezuniyet belgesi
tarihli
mezuniyet
2- Aday veya
ncak alanı diplomasında
mezu yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezu
ek puandan
2-niyet
Adaybelgesinde
ekgösterir
puandan yararlanarak
yerleştirilmiş
alanı
diplomasında
veya
mezuniyetgösterir
belgesinde
e alandan mezun olduğunu
belirtilmemişse,
hangi ancak
okul ve
alandan
mezun
olduğunu
belirtilmemişse,
resmî belgehangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından
3- Adayın
ÖSYS
Sonuç Belgesi
mezun
olanların
diplomalarında
okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
4- Nüfus cüzdanının iki yüzünün fotokopisi
3- Adayın ÖSYS Sonuç Belgesi
5- İkametgâhı ile ilgili beyanı
Nüfus cüzdanının
iki yüzünün
6-4-Öğrenci
bilgi formu
çıktısı (fotokopisi,
E-kayıt sırasında adayın doldurduğu formun çıktısı.)
dayın doldurduğu
formun
çıktısı.)
adet
vesikalık
fotoğraf
tunda ve son altı7-ay
çekilmiş
5-6 içinde
İkametgâhı
ile ilgili
beyanı (4,5 cm X 6 cm boyutunda ve son altı ay içinde çekilmiş
olmalıdır)
6 adet vesikalık
fotoğraf (4,5verilmek
cm X 6 cmüzere,
boyutunda)
8-6-Yabancı
Diller
Bölümüne
varsa muafiyet için, Üniversitenin kabul
muafiyet için, Üniversitenin
kabul
ulusal
veya
sınavlara
aitadayın
sonuçdoldurduğu
belgesinin
aslı. (Sınav
sonuççıktısı)
belgesi
uç belgesinin aslı. (Sınav
sonuç
belgesi
7-ettiği
Öğrenci
bilgi
formuuluslararası
(Elektronik kayıt
sırasında
formun
ıslak imzalı
olmayıp
TOBB ETÜ’
Yeterlik Sınavlarına girecek
öğrenciler
içinnün yapacağı Düzey Belirleme ve Yeterlik Sınavlarına girecek öğrenciler için
8-Bilgi
Yabancı
Diller
Bölümüne
verilmek
muafiyet
için, Üniversitenin
veya
‘’2018-2019
Eğitim Öğretim
Yılıüzere,
TOBBvarsa
ETÜ Düzey
Belirleme
ve Yeterlilikkabul
Bilgi ettiği
Notu’’ulusal
altında
Belirleme ve Yeterlilik
Bilgi
Notu’’
altında
uluslararası
sınavlara ait sonuç belgesinin aslı. (Sınav sonuç belgesi olmayıp TOBB ETÜ’ nün yapacağı
dır.)
9- yaşından
Tam
burslu
aylık
Yaşam Katkı
(YKP)
hakNotu
kazanan
18 yaşından küçük
P) hak kazanan Düzey
18
küçük
Belirleme
veolup
Yeterlik
Sınavlarına
girecekPayına
öğrenciler
için Bilgi
ektedir)
öğrencilerin
Garanti Bankası’nda vadesiz hesap açmalarını sağlayan İzin Formu
p açmalarını sağlayan
İzin Formu
9- Tam burslu olup aylık Yaşam Katkı Payına (YKP) hak kazanan 18 yaşından küçük öğrencilerin
(Form ektedir)
Garanti
Bankası’nda
vadesiz
hesap
açmalarını
sağlayan
İzin Formu
(Form ektedir)
Ücretli
öğrenciler
için
eğitim
ücretinin
ilk taksitinin
Vatandaşlık
Numarası ve öğrenci
tinin Vatandaşlık10Numarası
ve öğrenci
soyadı
belirtilerek
yatırıldığını
banka
dekontu
aslı. ve öğrenci adı soyadı
nka dekontu aslı. 10-adı
Ücretli
öğrenciler
için eğitim
ücretinin gösterir
ilk taksitinin
Vatandaşlık
Numarası

belirtilerek yatırıldığını gösterir banka dekontu aslı.

Öğrenci Konukevinde
mlik kartlarını Konukevine
kayıt işlemi kalacak öğrenciler öğrenci kimlik kartlarını Konukevine kayıt işlemi
sırasında gerekli belgeleri ibraz ettikleri takdirde alabileceklerdir.
eceklerdir.

bilgi@etu.edu.tr

(+90 312) 292-4000
(+90 312) 292-4094

Söğütözü Caddesi No:43,
Söğütözü, Ankara,
06560 Türkiye

ŞEHİT ÇOCUĞU
BURSU
İÇİN BAŞVURACAKLARIN
DİKKATİNE
4. 4.
ŞEHİT ÇOCUĞU
BURSU
İÇİN BAŞVURACAKLARIN
DİKKATİNE
TOBB ETÜ Lisans Programları Burs Yönergesi kapsamında “şehit çocuğu bursu” ndan yararlanarak
TOBB
ETÜ Lisans
Programları
Burs Yönergesi
kapsamında
“şehit
çocuğu
kayıt
yaptıracak
öğrencilerin
23 Ağustos
2019 tarihlerinde
Üniversitenin
Öğrenci
İşleribursu”ndan
Müdürlüğüne
yararlanarak kayıt yaptıracak öğrencilerin belgeleri 7 Eylül 2018 tarihinde saat
şahsen
başvurmaları
gerekmektedir.
17:00’ye kadar Öğrenci İşleri Müdürlüğüne şahsen ve eksiksiz teslim etmeleri gerek-

•
Şehit çocuğu bursu kontenjanları 2019-2020 eğitim öğretim yılı için aşağıdaki gibi
mektedir.
belirlenmiştir;
• Şehit çocuğu bursu 2018-2019 yılı için aşağıdaki gibi belirlenmiştir;

PUAN TÜRÜ
PUAN TÜRÜ
KONTENJAN

EA
7EA

SAY
SAY
9

SÖZ
SÖZ
3

KONTENJAN
7
9
3
Kontenjanlar dâhilinde kayıt yaptırabilecek şehit çocuğu burslularının belirlenebilmesi için bu statüde
başvuracak öğrencilerin belgelerini 23 Ağustos 2019 saat 17.00’ye kadar Öğrenci İşleri Müdürlüğüne
Başvuruların
incelenmesinden
yapılacakincelenmesinden
sıralamaya göre sonra
kesin kayıt
yaptırılabilecek
teslim etmeleri
gerekmektedir.sonra
Başvuruların
yapılacak
sıralamaya adayların
göre kesin
isimleri
aynı gün saat adayların
18.00’de ilan
edilecek
ve kayıtları
yapılacaktır.
kayıt yaptırılabilecek
isimleri
aynı gün
saat 18.00’de
ilan edilecek ve kayıtları yapılacaktır.

ŞEHİT
ÇOCUĞUBURSU
BURSUiçin
içinbaşvuru
başvuru belgelerinde
belgelerinde eksik
Ağustos
2019
tarihinde
ŞEHİT
ÇOCUĞU
eksik olan
olan öğrenciler
öğrenciler23
7 Eylül
2018
tarihinde
şahsen
şahsenkayıt
kayıtyaptırabileceklerdir.
yaptırabileceklerdir.
5. KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

5. KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

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

123-

Posta
ile kayıttarihler
yapılmaz.
2- Belirtilen
arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
3Gerçeğe
aykırı
beyanda
bulunarak
kayıt yaptıran
gerekli
yasalyapılaişlemler
Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak
kayıt yaptıran
adaylaradaylar
hakkındahakkında
gerekli yasal
işlemler
yapılacaktır.
caktır.

6.

ÖDEMELERİN YAPILMASI HAKKINDA

6. ÖDEMELERİN YAPILMASI HAKKINDA

• Garanti Bankası İnternet Şubesi aracılığı ile Ödemeler -> Kurum -> Üniversite -> TOBB ETÜ

ve vatandaşlık
•adımları
Garanti izlenerek
Bankası İnternet
Şubesinumarası
aracılığı girilerek,
ile Ödemeler -> Kurum -> Üniversite -> TOBB ETÜ
adımları
izlenerek
ve
vatandaşlık
numarası
• Garanti Bankası şubeleri aracılığı
ile girilerek,
(ÜNİVERSİTE HARÇ TAHSİLAT EKRANINDAN) ilgili banka
• Garanti Bankası şubeleri aracılığı ile (ÜNİVERSİTE HARÇ TAHSİLAT EKRANINDAN) İlgili banka
görevlisine TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin kurum ödemesi aracılığıyla; kurum kodunun ‘‘144’’
görevlisine TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin kurum ödemesi aracılığıyla; kurum kodunun
olduğunu
hatırlatarak,
"144" olduğunu
hatırlatarak ve Öğrencinin TC Kimlik No bilgisi verilerek,
• Diğer
bankalar
aracılığı
ile (EFT
yoluyolu
ile )ile)
• Diğer
bankalar
aracılığı
ile (EFT
İşlemin açıklama kısmına öğrencinin TC NUMARASI AD VE SOYADI yazılarak yapılabilir.
İşlemin
açıklama
kısmına
öğrencinin
TC
NUMARASI AD VE SOYADI yazılarak yapılabilir.
(IBAN No: TR07 0006 2001 3320 0006 2987 41)
(IBANKartı
No: ile
TR07
0006 2001 3320
0006 2987Caddesi
41)
• Kredi
Üniversitemizin
“Söğütözü
No:43 Söğütözü ANKARA” adresindeki Mali İşler
ofisinden herhangi bir (AMEX Kartlar hariç) banka kredi kartı ile tek çekim olarak öğrenim ücreti
• Kredi Kartı ile Üniversitemizin ‘‘Söğütözü Caddesi No:43 Söğütözü ANKARA’’ adresindeki Mali
ödenebilmektedir.
ofisinden
herhangi
bir (AMEX
hariç)
kartı isteyenlerin
ile tek çekimekteki
olarakMail
öğrenim
•İşler
Ankara
dışındaki
öğrenciler
için, Kartlar
kredi kartı
ile banka
ödemekredi
yapmak
Orderücreti
ödenebilmektedir.
Bankası
kartları
ve 292
diğer40banka
bonus kartları
(TEB e-mail
Bonus,ile
Deniz
Bonus
vb. ),
Formunu eksiksizGaranti
doldurup
imzalayıp
0312
97 numaralı
faksa veya
formu
tarataWorld
özellikli kredi kartları
(Yapıgöndermeleri
Kredi, Vakıfbank),
İş Bankası
kredi kartları,tahsil
Ziraatedilebilmektedir.
Bankası kredi kartları,
rak mim@etu.edu.tr
adresine
halinde
Kredi kartlarından
(Mailinizinkredi
veyakartları
faksınızın
okunup yapılacak
okunmadığına
dair teyit
Halkbank
ve ulaşıp
Akbankulaşmadığı,
kredi kartlarından
dönemlik
okul alınız.)
ücret ödemelerinde 4
TAKSİTE KADAR taksitlendirme imkanı sağlanmaktadır.

NOT: Üniversitemiz yetkili kurullarınca tanımlanmış bu yöntemlerin dışında herhangi bir ödeme
Mail Order
Eğitim
Ücreti
Ödenmemektedir.
aracımız
veya ile
kredi
kartına
taksit
uygulamamız bulunmamaktadır.

• Eğitim Ücretini öğrencinin kişisel sayfasından (ubs.etu.edu.tr) SANAL POS aracılığı ile ödeme
yapılabilmektedir.

bilgi@etu.edu.tr
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ÖĞRENİM ÜCRETİNİN KREDİLENDİRİLMESİ

7. ÖĞRENİM ÜCRETİNİN KREDİLENDİRİLMESİ

Garanti Bankası Mustafa Kemal Mahallesi – Ankara Şubesi ve TOBB ETÜ işbirliği ile öğrencilerimize
1.000
TL – 100.000 TL arasındaki tutarlar için Taksitli KMH sistemi ile dönemlik ücretin 4 taksite bölünme
• Garanti Bankası ve TOBB ETÜ işbirliği ile öğrencilerimize 1.000 TL – 100.000 TL arasındaki
imkânı
tutarlarsunulmaktadır.
için %1,99 faiz oranı ile 4 taksit olarak kredilendirme imkânı sunulmaktadır. (Bahsi geçen
%1,99
oranıKredili
başvuruMevduat
yapılan tarihte
piyasa koşullarına
göre değişkenlik
gösterebilir,yükü
kredi bulunmamaktadır*.
kullanımından önce
ÖzelfaizOkul
Hesabı’nın
dosya masrafı
veya komisyon
Garanti Bankası Mustafa Kemal Mahallesi – Ankara Şubesi ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.)
Kredilendirilmek
istenen
tutar
taksitlendirme
başvurusunu
müteakip
bir
ay
sonrasında
ödenmeye
• Hayat Sigorta bedeli sadece kredi tutarı üzerinden 4 aylık olmak üzere alınmaktadır.kredi tutarı
başlanılarak
4
taksitle
bankanın
belirleyeceği
hesaba
yatacaktır.
10.000 ye kadar 0.01 (yüzde bir) on bin tl üstü 0,015 (yüzdebirbuçuk )oranındadır. Kredi dosya

masrafı
iseplanında
kredi tutarı
üzerinden
(binde ödenmeyen
beş yüz yirmibeş)
hesaplanacaktır.
Başka
*Ödeme
mutabık
kalınan0.00525
vade gününde
tutarlarolarak
için aylık
%2,15 Tek Hesap
faizi
herhangi bir faiz veya komisyon yükü bulunmamaktadır.
uygulanmaktadır.
• Ödenecek öğrenim ücretinin tamamı ya da bir kısmı taksitlendirilebilir. Kredilendirilmek istenen

tutar taksitlendirme başvurusunu müteakip bir ay sonrasında ödenmeye başlanılarak 4 taksitle
2019-2020
YILI GÜZ DÖNEMİNDE YATIRILACAK ÜCRET VE TAKSİT TUTARLARI (TL)
bankanın belirleyeceği hesaba yatacaktır.

Aylık Kredi
2018-2019 YILI GÜZ DÖNEMİNDE YATIRILACAK ÜCRET VE TAKSİT TUTARLARI (TL)
Taksit Tutarı*
ÜCRETLER

Yıllık Ücret

Dönem Taksiti

(*Tutarlar %1,99 faiz oranına göre belirlenmiş olup söz konusu faiz piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir)

Tıp Fakültesi (ücretli)

ÜCRETLER
Tıp Fakültesi
(%50 burslu)

63.420 TL

Yıllık Ücret

21.140 TL

Aylık Kredi
Taksit Tutarı

31.710 TL

Dönem Taksiti

Tahsis
Ücreti

10.570 TL

• Diğer programlar (ücretli)
FakültesiSınıfı
(ücretli)
52.500
TL
17.500
TL
•TıpHazırlık
(tüm programlar
için/ücretli
) 45.300
TL4.639,27 TL
15.10091,88
TL TL
Tıp Fakültesi
(%50 burslu)

Diğer programlar (%25 burslu)
Diğer programlar (%50 burslu)
(tüm programlar için / ücretli )

33.975 TL2.319,63 TL
11.32545,93
TL TL

26.250 TL

8.750 TL

37.500 TL

12.500 TL

* Diğer programlar (ücretli)

Diğer programlar (%75 burslu)

22.650 TL

7.550 TL

11.325 TL

3.775 TL

3.313,76 TL

65,62 TL

5.285 TL

Hayat
Sigortası

Masraf
2.642.5 TLToplamı

3.775 TL 179,38 TL

87,5 TL

75,09 TL
2.831.25 TL

29,16 TL

1.887.5 TL

62,5 TL

128,12 TL

943.75 TL

Diğer programlar (%50 burslu)

18.750 TL

6.250 TL

1.656,88 TL

32,81 TL

20,83 TL

53,64 TL

Diğer programlar (%75 burslu)

9.375 TL

3.125 TL

828,44 TL

16,40 TL

10,41 TL

26,81 TL

Öğrenim ücretinin ilk taksitini banka kanalıyla 4 taksitle ödemek isteyen öğrenci ve velilerimizin,
Garanti Bankası A.Ş. Mustafa Kemal Mahallesi-Ankara Şubesi ile bağlantı kurmaları gereklidir. Bankanın
taksitlendirme
için istediği
gerekli
belgeler,
gelir belgesi
(vergi
levha fotokopisi
veya maaş
bordrosu) ve
Öğrenim ücretinin
ilk taksitini
banka
kanalıyla
4 taksitle
ödemek
isteyen öğrenci
ve velilerimizin,
nüfus
cüzdanıdır.
bilgi içinKemal
GarantiMahallesi-Ankara
Bankası Mustafa Kemal
Ankara
Şubesi’ne
(312) 203
Garanti
Bankası Ayrıntılı
A.Ş. Mustafa
ŞubesiMahallesiile bağlantı
kurmaları
gereklidir.
38
16 – 203 taksitlendirme
38 00 – 203 38 11için
– 203
38 13-gerekli
203 38 10
numaralıgelir
telefonlardan
ulaşabilirsiniz.
Bankanın
istediği
belgeler,
belgesi (vergi
levha fotokopisi veya

maaş bordrosu) ve nüfus cüzdanıdır. Ayrıntılı bilgi için Garanti Bankası Mustafa Kemal MahallesiAnkara
Şubesi’ne
(312)
203 38 16 –kayıt
203 yaptıracak
38 00 – 203öğrenciler
38 11 – 203kayıt
38 13tarihinde
- 203 38 yabancı
10 numaralı
ÖNEMLİ
BİLGİ: Tıp
Fakültesine
dil telefon(İngilizce)
lardan ulaşabilirsiniz.
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 sınıfı muafiyeti
ÖNEMLİ BİLGİ: Tıp Fakültesine kayıt yaptıracak öğrenciler kayıt tarihinde yabancı dil (İngilizce)
aldıkları
lisansetmedikleri
programınatakdirde
başlamak
için Tıphazırlık
Fakültesi
ücretiiçin
üzerinden
taksit bakiyesini
muafiyettakdirde
belgesi ibraz
öncelikle
programı
geçerli ücretler
üzerinödeyerek
dersyaparlar.
kaydı yaptırabilirler.
den ödeme
Üniversitenin yapacağı TOEFL-ITP sınavı veya geçerli bir belge ile hazırlık
sınıfı muafiyeti aldıkları takdirde lisans programına başlamak için Tıp Fakültesi ücreti üzerinden
taksit
ders kaydı
Not: bakiyesini
Dereceye ödeyerek
giren ve yaşam
katkıyaptırabilirler.
payı almaya hak kazanan öğrencilerin Garanti Bankasından

bireysel
hesap açtırıp
adresine
IBAN numaralarını
olunur.
Not: Dereceye
giren aşağıdaki
ve yaşammail
katkı
payı almaya
hak kazanangöndermeleri
öğrencilerin rica
Garanti
Bankasından
ykp@etu.edu.tr
bireysel
hesap açtırıp aşağıdaki mail adreslerine IBAN numaralarını göndermeleri rica olunur.
kemalselcuk@etu.edu.tr
mtaskol@etu.edu.tr

bilgi@etu.edu.tr

(+90 312) 292-4000
(+90 312) 292-4094

Söğütözü Caddesi No:43,
Söğütözü, Ankara,
06560 Türkiye

2019-2020 EĞİTİM ÖGRETİM YILI TOBB ETÜ DÜZEY BELİRLEME VE YETERLİLİK SINAVI BİLGİ NOTU
2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TOBB ETÜ DÜZEY BELİRLEME

Düzey belirleme sınavına 2019-2020
yılında TOBB
ETÜ’ BİLGİ
ye yeniNOTU
kayıt yaptıran tüm öğrenciler girerler.
VE YETERLİLİK
SINAVI
Öğrenciler bu bölümden aldıkları puanlara göre farklı kurlara yerleştirilirler. Sınavın bölümleri ve süreleri
Düzey belirleme
aşağıdaki
gibidir. sınavına 2018-2019 yılında TOBB ETÜ’ye yeni kayıt yaptıran tüm öğrenciler
girerler. Öğrenciler bu bölümden aldıkları puanlara göre farklı kurlara yerleştirilirler. Sınavın bölümleriDÜZEY
ve süreleri
aşağıdaki
gibidir.
BELİRLEME
SINAVI
SORU SAYISI
SÜRESİ

Dilbilgisi ve Sözcük Dağarcığı

65 soru

Okuma-Kavrama

45 soru

DÜZEY BELİRLEME SINAVI

Dilbilgisi ve Sözcük Dağarcığı

Dinleme- Kavrama

SORU SAYISI

25 soru

Okuma-Kavrama

14:00 - 14:45 (45 dk.)
SÜRESİ

14:45 - 15:30 (45 dk.)

65 soru

- 14:45 (45 dk)
15:30 -14:00
16:12 (42
dk.)

45 soru

14:45 - 15:30 (45 dk)

Sınav, 23.08.2019 Cuma günü saat 14:00’da başlayacak olup öğrencilerin en geç saat 13.30’da Yabancı
DinlemeKavrama
25 soru
15:30
16:12resimli
(42 dk)
Diller
Binasında
(YDB) asılacak listelere göre sınıflarında bulunmaları
ve yanlarında
bir-adet
kimlik
kartı (T.C. Nüfus cüzdanı, Ehliyet, Pasaport) ile gerekli kırtasiye malzemelerini getirmeleri gerekmektedir.
Sınav,salonlarına
07.09.2018cep
Cuma
günükesinlikle
saat 14:00’da
başlayacak
olup
öğrencilerin
geç saat
13.30'da
Sınav
telefonu
alınmayacaktır.
Düzey
Belirleme
sınavı en
sonuçları
Yabancı
Diller
Yabancı Diller Binasında (YDB) asılacak listelere göre sınıflarında bulunmaları ve yanlarında bir
Bölümü
web sayfasında aynı gün içerisinde yayınlanacaktır. Bu sınavdan başarılı olan öğrencilerimizin
adet resimli kimlik kartı (T.C. Nüfus cüzdanı, Ehliyet, Pasaport) ile gerekli kırtasiye malzemelerini
24
Ağustos 2019 Cumartesi günü saat 09.00 da Yabancı Diller Bölümü’nde Yeterlik Sınavına (TOEFL ITP)
getirmeleri gerekmektedir. Sınav salonlarına cep telefonu kesinlikle alınmayacaktır. Düzey
girmeleri
Belirlemezorunludur.
sınavı sonuçları Yabancı Diller Bölümü web sayfasında aynı gün içerisinde
yayınlanacaktır. Bu sınavdan başarılı olan öğrencilerimizin 8 Eylül 2018 Cumartesi günü saat
09:00’da
ÖNEMLİ Yabancı
NOT: Diller Bölümü'nde Yeterlik Sınavına (TOEFL ITP) girmeleri zorunludur.

2019-2020 Akademik yılında %100 Türkçe eğitim veren programlara kayıt yaptıran öğrenciler bu
ÖNEMLİ NOT:
sınavdan
60 ve üstü puan aldıkları takdirde ING 001U ve ING 002U kodlu lisans derslerinin ikisinden
birden muaf olabilirler. ING 003U ve ING 004U kodlu derslerden ise muafiyet alınamamaktadır, öğrenciler
2018-2019 Akademik yılında %100 Türkçe eğitim veren programlara kayıt yaptıran öğrenciler bu
bu
dersleri60alıp
sınavdan
vebaşarmak
üstü puanzorundadırlar.
aldıkları takdirde ING 001U ve ING 002U kodlu lisans derslerinin ikisinden
Muafiyet
INGolabilirler.
001U ve ING
derslerinin
ikisi için
aynı derslerden
olacak şekilde
göre verilir.
birden
muaf
ING002U
003U
ve ING 004U
kodlu
ise aşağıdaki
muafiyet tabloya
alınamamaktadır,
öğrenciler bu dersleri alıp başarmak zorundadırlar.

Notlar INGAA001U ve BA
CC olacak şekilde
DC
DD tabloya
FF göre
Muafiyet
ING 002U BB
derslerinin CB
ikisi için aynı
aşağıdaki
verilir.
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0
Katsayı 4,00
Sayısal
Karşılık

100-95

94-90

89-85

84-80

79-75

74-70

69-60

0-59

Notlar

AA

BA

BB

CB

CC

DC

DD

FF

Katsayı

4,00

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0

100-95

94-90

89-85

84-80

79-75

74-70

69-60

59-0

Sayısal Karşılık
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Örnekdildilbilgisi
vesözcük
sözcükdağarcığı
dağarcığı soruları
soruları:
Örnek
bilgisi ve
For
Forquestions
questions1-1-3,3,choose
choosethe
thebest
best answer
answer for
for each
each question.
question.
1. 1.A: Are
you
September
A: Are
youfree
free_____
___ September
2nd? 2nd?
B: Yes,
wewe
can
meet
theater.
B: Yes,
can
meet_____
___ thethe
theater.

(A) in / to

A) in / on
(B) at / along
B) at / in
/ at
C)(C)
on on
/ on
(D)
by
/
D) on/ at from

doesn’t
likephysics
sushi and
3.2. Jack
I got 85
from the
exam.I don’t
Do you
know________.
your exam ___?
(A) rule
A) too
(B) reason
B) either
(C)C) both
result
(D)D) alike
race

3.2.I got
85doesn’t
from the
physics
Do you know your exam ________?
Jack
like sushi
and exam.
I don’t ___.

(A) too

A)(B)
rule
either
B) reason
(C) both
C) result
alike
D)(D)
racet

Örnek okuma-kavrama soruları

Örnek okuma-kavrama soruları

Forquestions
questions1-1-5,5,read
readthe
thetext
textbelow
below and
and choose
For
choose the
the best
bestanswer
answerfor
foreach
eachquestion.
question.
BLUEBERRIES
BLUEBERRIES

Do you know how blueberries develop? They grow on bushes. Many blueberries can survive on one
Do you
know
blueberries
grow?
Theyberries
grow are
on not
bushes.
is small
bush.
At first,
the how
blueberries
are green.
The green
ready Each
to eat blueberry
yet. They need
a lot of
andand
round.
blueberries
grow on
oneWhen
bush.
first,turn
the
blueberries
sun
rain to Many
help them
grow biggercan
and become
sweet.
theAt
berries
blue,
they are ripeare
and
green. The green berries are not ready to eat yet. They need a lot of sun and rain to
ready to be picked. If you wait too long, they get rotten and brown. Be careful about the red berries as
help them become fat and sweet. When the berries turn blue, they are ripe and ready
they
arepicked.
poisonous
and inedible.
to be
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
farmers grow
blueberries
in biginfields.
people
live nearby
moneycan
by helping
Some
grow
blueberries
big The
fields.
Thewho
people
whocan
liveearn
nearby
earn
money
helping to
pick
blueberries.
one
pail
out to the
field
to
pick theby
blueberries.
Each
onethe
takes
a pail out to Each
the field
andtakes
fills it a
with
blueberries.
They
workand
fast
fills
it with
blueberries.
They
work
so that
theymoney
can fill
pails.
They
to
so
that
they can
fill many pails.
They
wantfast
to earn
as much
as many
they can.
When
theywant
are done
earn astheir
much
money
as they
can.
are
done picking, their fingers are blue
picking,
fingers
are blue
because
of When
the juicethey
of the
berries!
from the juice of the berries!
The blueberries are picked, and then they are put into boxes and sent to stores.
The blueberries
picked, and
then
they
are put
intotoboxes
sent
to stores.
buythe
the
People
buy the are
blueberries
and
take
them
home
eat. and
Some
people
like People
to wash
blueberries
andeat
takethem
them home
to eat.
Some
people
like tolike
washtothe
berries
andblueberries.
eat them one by
one.
berries and
one by
one.
Other
people
cook
with
They
Other
like to cook
withand
blueberries.
TheyNo
make
muffins
pancakes.
No matter
how
makepeople
blueberry
mu ns
pancakes.
mablueberry
er how you
eatand
them,
blueberries
taste
great.
you
eat them, blueberries taste great.
1. 1.“grow”
in bold
means________.
The word
“grow”
in line 1 and in bold 		

means ___.

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

(C) collect
(D) bring

2. What
are the
blueberries
2. color
What color
are the
blueberriesBEFORE
BEFORE
they are they
ready
be picked?
aretoready
to be picked?
A) blue
(A) Blue
B) red
(B) Red
C) green
(C) Green
D) brown

(D) Brown
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near
blueberry
fields
can earn
3. 3.
The People
people
who
want to
earn
money_____.
money by ___.

What
could beto
another
title for this
text?
4. 5.What
happens
blueberries
AFTER
they are picked?

A)(A)
canbecoming
becomefarmers
farmers
muffins
andpancakes
pancakes
B)(B)
canselling
sell mu
ns and
C)(C)
canpicking
pick blueberries
withthe
the
farmers
blueberries with
farmers
D)(D)
canraising
grow blueberries.
blueberries too

‘How
Cookinto
withboxes
Blueberries’
A)(B)
They
aretoput
‘Eating
B)(C)
They
storeBlueberries’
sun and rain
C)(D)
They
planted
‘Allare
About
Blueberries’
D) They become sweet and ripe

(A) ‘How to Pick Blueberries’

AFTER
blueberries
are picked,
they
___story?
.
5. 4.
What
could
be another
title for
this
aretoput
intoBlueberries’
boxes
A)(A)
‘How
Pick
(B)
become
dried
B) ‘How to Cook with Blueberries’
are planted
C)(C)
‘Eating
Blueberries’
D)(D)
‘All become
About Blueberries’
sweet and ripe
Örnek dinleme-kavrama soruları

Örnek dinleme-kavrama soruları

ForIn questions
1-3, are
yougoing
will hear
an ainterview
TWICE. A between
er you listen
to the or
interview
for given
the
this part, you
to hear
short conversation
two people
short talks
second
time, you
questions
about it. TWICE.
Read the
three
answers you
on your
sheetto
by
one person.
Youwill
willhear
listen3 to
the conversation
After
the possible
second listening,
are going
and fill in the le er of the best answer on your answer sheet. Now you have one minute to look at
hear
a question about the conversation. After you hear the question, read the three possible answers
the questions. NOW LISTEN
on your sheet and mark the letter of the correct answer on your answer sheet. Now you have two
minutes
to look
atfamily
the questions.
1. How did
Diaz’s
react to the changes in her life?
A)NOW
TheyLISTEN
reacted negatively to her hard working
B) They supported her and they are used to her fame now
C)TAPESCRIPT
They thought that it was important to be the cover of a magazine

Tim: Hi Sandy, How is everything going?

2. Sandy:
Does she
in chance
or the power
of hard
working?
Notbelieve
bad. Have
you heard
latest news?
Simon
got the job at that big software company!

Tim: Yeah.. I know. He has always been hardworking and he definitely deserved it.

A) She believes in chance
Sandy: Yeah you are right. I really envy him for finding such a job.
B) She believes in hardworking
C) She believes in both

1. What is the woman jealous of?

colleagues
3. (A)
Why didSimon’s
she getnew
ulcers
during the rehearsals of The Mask?
(B)

Simon’s new computer

A)(C)
Because
she was
nervous and sad
Simon’s
new occupation
B) Because she was not able to eat
C) Because she was taking pills

For questions 2-3, you will hear an interview TWICE. After you listen to the interview for the second
time,
you will hear
3 questions
it. Read
the conversation
three possiblebetween
answers two
on your
sheet
mark
the
For question
4, you
are goingabout
to hear
a short
people
orand
short
talks
letter
of
the
best
answer
on
your
answer
sheet.
Now
you
have
one
minute
to
look
at
the
questions.
given by one person. You will listen to the conversation TWICE. A er the second listening, you are
going
hear a question about the conversation. A er you hear the question, read the three
NOWtoLISTEN
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

2. How did Diaz’s family feel about the changes
in her life?
(A) Negative
(B) Supportive
(C) Doubtful

3. What caused Diaz to get ulcers during the
rehearsals of The Mask?
(A) Being nervous and sad
(B) Not being able to eat
(C) Taking pills
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3. YETERLIK SINAVI - TOEFL ITP
TAPESCRIPT
Tim:
Hi Sandy,
How
is everything
going?65 ve üzeri puan alan öğrenciler girerler. TOEFL ITP sınavı ile
Bu sınava
düzey
belirleme
sınavından
Sandy:muafiyeti
Not bad.dışında
Have you
heard
the latest Bnews?
Simon got
the job
at that
big so ware
company!
Hazırlık
Hazırlık
programının
ve C kurlarına
devam
edecek
öğrencileri
de belirleneceği
Tim:
Yeah..
I know...sınavında
He has always
and he
deserved zorunludur.
it.
için
düzey
belirleme
başarılıbeen
olanhardworking
tüm öğrencilerin
bu definitely
sınava da girmeleri
Sınavın
Sandy: Yeah you are right. I really envy him for finding such a job.
bölümleri ve süreleri aşağıdaki gibidir. Örnek sınav aşağıdaki bağlantısı bulunan kaynakta bulunabilir:
4.http://www.pearson.co.jp/en/catalog/product.php?item=173001
What is the woman jealous of?
A) Simon’s new girlfriend
B) Simon’s new computer
YETERLIK SINAVI - TOEFL ITP
C) Simon’s new career

SORU SAYISI

SÜRESİ

Dinleme- Kavrama

50 soru

40 dk.

Dilbilgisi ve Sözcük Dağarcığı

40 soru

25 dk.

3. YETERLİK SINAVI - TOEFL ITP

Bu sınava düzey belirleme sınavından 65 ve üzeri puan alan öğrenciler girerler. TOEFL ITP sınavı ile
Okuma- Kavrama
50 soru
55 dk.
Hazırlık muafiyeti dışında Hazırlık programının B ve C kurlarına devam edecek öğrencileri de
belirleneceği için düzey belirleme sınavında başarılı olan tüm öğrencilerin bu sınava da girmeleri
Yeterlik sınavında
500süreleri
ve üstüaşağıdaki
puan alıpgibidir.
başarılıÖrnek
olan öğrenciler
lisans programlarına
kayıt
zorunludur.
Sınavın(TOEFL-ITP)
bölümleri ve
sınav aşağıdaki
bağlantısı bulunan
yaptırabilirler.
kaynakta bulunabilir:

Sınav, 24.08.2019 Cumartesi günü saat 09:00’da başlayacak olup öğrencilerin en geç saat 08.30’da
http://www.ets.org/toefl_itp/content/sample_questions/
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
YETERLİLİK
SINAVI
SORU
SAYISI
SÜRESİkesinlikle
alınmayacaktır.
Dinleme-Kavrama
50 soru
40 dk
Dilbilgisi ve Sözcük Dağarcığı

40 soru

25 dk

Okuma-Kavrama

50 soru

55 dk

Yeterlik sınavında (TOEFL-ITP) 500 ve üstü puan alıp başarılı olan öğrenciler lisans programlarına
kayıt yaptırabilirler.
Sınav, 08.09.2018 Cumartesi 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.
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2019-2020
EĞİTİM
ÖĞRETİM
TOBB
ETÜKONUKEVİ
KONUKEVİ BİLGİ
BİLGİ FORMU
2018-2019
EĞİTİM
ÖĞRETİM
YILIYILI
TOBB
ETÜ
FORMU
KONUKEVİNDE
AİLESİ
ANKARA
OLANLAR
KONUKEVİNDEN
AİLESİ
ANKARADIŞINDA
DIŞINDA OLANLAR

1. Tam Burslu olan öğrenciler ücretsiz olarak,

1. Tam Burslu olanlar ücretsiz olarak,
2. İlk
den puan
olanlar
burs oranında
indirimli
olarak, burs oranında indirimli ücretli olarak,
2.40.000
Yerleştikleri
türünde
ilk %10'luk
dilimdeücretli
olan öğrenciler
3. Diğer öğrenciler tam ücretli olarak, yararlanacaktır.

3. Diğer öğrenciler tam ücretli olarak, yararlanacaktır.

2. ÖDEME BİLGİSİ

ÜCRETLER ve ÖDEMELER:

1. ÇiftBankası
kişilik oda
ücretiKemal
yıllık 18.900
TL dir. Ödemeler
dönem başlarında 3 taksit şeklinde yapılır.
Garanti
Mustafa
Mah. Şubesi
01332 6298850
IBAN:TR71
0006
2001
3320
000
6298850
TOBB
2. Garanti Bankası Mustafa Kemal Mah. Şubesi 01332Ekonomi
6298850 ve Teknoloji Üniversitesi hesabına
konukevi ücretinin ilk taksitini ve 150 TL lik depozito ücretini 2 ayrı dekontla ödeyeceklerdir.

IBAN: TR71 0006 2001 3320 000 6298850 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi hesabına konukevi

ücretinin
ilk taksitini
ve 150
TL depozito ücretini 2 ayrı dekontla ödeyeceklerdir.
4.
KAYIT İÇİN
GEREKLİ
BELGELER
KAYITveİÇİN
GEREKLİ BELGELER:
1. Ücret
depozitonun
yatırıldığına dair dekont (Açıklamada öğrencinin ADI SOYADI belirtilecek.),
2. İkametgah belgesi (MERNİS den),
1. Ücret ve depozitonun yatırıldığına dair öğrencinin ADI SOYADI yazılı iki ayrı dekont,
3. Annenin veya babanın çalıştığına dair iş yerinden alınan belge,
İkametgah
4. 12.adet
vesikalıkbelgesi
resim, (MERNİS den),
5. Nüfus
Cüzdanı
3. Annenin
veyafotokopisi,
babanın çalıştığına dair iş yerinden belge,
6. Cumhuriyet Savcılığından alınacak (ıslak imzalı) adli sicil kaydı
4. 1 adet
vesikalık resim,
7. Sağlık
kuruluşlardan
alınacak Tüberküloz raporu ile Eliza, Hepatit B, kan grubu testini içeren sağlık
raporu.
5. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
6. Cumhuriyet
Savcılığından
alınacak
ıslaküniversiteye
imzalı adli sicil
kaydı,sırasında konukevinden yaralanmak
Öğrenciler
TOBB ETÜ
web sitesi
üzerinden
e kayıt
istediklerini
işaretleyerekalınacak
ön kayıt
yaptırmaları
Önkan
kayıt
yaptıran
öğrenciler,
tam
7. Sağlık kuruluşlardan
Tüberküloz
raporugerekmektedir.
ile Eliza, Hepatit B,
grubu
testini içeren
test sonuçlar
burslu öncelik olmak üzere, yüzdelik dilime göre sıralanarak asil ve yedek listeler oluşturulacak ve
Öğrenciler TOBB ETÜ web sitesi üzerinden üniversiteye e kayıt sırasında konukevinden yaralanmak
TOBB ETÜ WEB sayfasında duyurulacaktır. Yedek listeler bir yıl süresince geçerli olup boş yer
istedikleriniöğrenciler
işaretleyerek
olduğunda
sıra ön
ile kayıt
kabulyaptırmaları
edilecektir. gerekmektedir. Ön kayıt yaptıran öğrenciler, tam burslu
öncelikli olmak üzere, yüzdelik dilime göre sıralanarak asil ve yedek listeler oluşturulacak ve TOBB ETÜ

WEB sayfasında
duyurulacaktır.
Yedek listeler
bir yıl süresince
geçerli olup boş yer olduğunda öğrenciler
Konukevi
kayıtları
7 Eylül 2018 tarihinde
konukevinde
yapılacaktır.
sıra ile kabul edilecektir.

Hazırlık A ve AF kurunda olan öğrenciler 7 Eylül 2018, diğer öğrenciler 15 Eylül 2018 tarihinden
itibaren
konukevine
yapabileceklerdir.
Konukevi
kayıtları giriş
23 Ağustos
2019 tarihinde konukevinde yapılacaktır.
BilgiGİRİŞ
için; TARİHİ:
Tel: 0312 248 2030

e-posta: oke-idari@etu.edu.tr

Hazırlık AF kurunda ve bölümde olan öğrenciler 31 Ağustos 2019 tarihinden itibaren, diğer öğrenciler
Çift Kişilik
Yıllık Ücret
İndirim
1. Taksit
2. Taksit
3. Taksit
6 Eylül 2019 tarihinden itibaren konukevine giriş yapabileceklerdir.
Ücretli

15.600 TL

Bilgi
için Tel: 0312 24811.700
20 30TL
%25 Burslu
%50 Burslu
Burslar
%75 Burslu

Tam Burslu

7.800 TL
3.900 TL

-

5.200 TL

e-posta
oke-idari@etu.edu.tr
3.900 TL
3.900 TL

5.200 TL

5.200 TL

3.900 TL

3.900 TL

7.800 TL
Çift Kişilik
Yurt Ücreti2.600 TL

2.600 TL
Üç Kişilik
Yurt Ücreti2.600 TL

0 TL

0 TL

11.700 TL

1.300 TL

1.300 TL

%75 Burslu

4.725 TL

3.750 TL

%50 Burslu

9.450 TL

7.500 TL

%25 Burslu

14.175 TL

11.250 TL

Ücretli

18.900 TL

15.000 TL

1.300 TL
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TOBB
BİRİMLERİ
HAKKINDADETAYLI
DETAYLI BİLGİ
TOBB
ETÜETÜ
BİRİMLERİ
HAKKINDA
BİLGİ
BİLİŞİM
MÜDÜRLÜĞÜ
(BİM)
BİLİŞM TEKNOLOJİLERİ
TEKNOLOJİLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
(BİM)
bim@etu.edu.tr

bim@etu.edu.tr

Kayıt sonrası e-posta adreslerini, şifrelerini ve öğrenci kimlik kartlarını alan öğrencilerimiz şifrelerini
unutmaları
halinde
öğrenci
kimliği görüntüsü
ileve
bim@etu.edu.tr
atmaları
halinde güncellenmiş
Kayıt sonrası
e-posta
adreslerini,
şifrelerini
öğrenci kimlikadresine
kartlarınımail
alan
öğrencilerimiz
şifrelerişifrelerini
edinebilirler.
ni unutmaları
halinde ya da öğrenci kimlik kartlarını kaybetmeleri durumunda Bilişim Teknolojileri
Müdürlüğüne başvurabilirler.

ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (ÖİM)
ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (ÖİM)
oim@etu.edu.tr

Öğrenci
İşleri Müdürlüğü öğrencilere kayıtlar, burslar, lisans ve lisansüstü eğitim programları hakkında
oim@etu.edu.tr
her türlü bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti vermektedir.
Öğrenci
İşlerigün
Müdürlüğü
öğrencilere
lisansüstü eğitim
Hafta
içi her
08:30-12:30,
13:30-16:00kayıtlar,
saatleri burslar,
arasındalisans
hizmetvevermektedir.
Ofis içi programları
çalışma 18:00’e
hakkında hafta içi her gün 08:30-12:30, 13:30-16:00 saatleri arasında bilgilendirme ve danışmanlık
kadar
devam etmektedir.
hizmeti vermektedir. Ofis içi çalışma 18:00’e kadar devam etmektedir.

Öğrenci İşleri Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Belgeler;

Öğrenci İşleri Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Belgeler;

• Not Dökümü (Transkript)
Not Dökümü
(Transkript)
•• Öğrenci
Belgesi
Öğrenci
Belgesi
•• İlgili
Makama
hitaben yazılar (SGK, Kredi ve Yurtlar Kurumu vb kurumlara bursluluk, disiplin vb.)
İlgili Makama
hitaben
(SGK, Kredi ve Yurtlar Kurumu vb kurumlara bursluluk, disiplin vb.)
•• Yabancı
öğrenci
ikametyazılar
bilgi formu
• Yabancı öğrenci ikamet bilgi formu
• Geçici mezuniyet belgesi
• Harçsız pasaport belgesi (eğitim amaçlı yurt dışı seyahatler için)
•• Diploma
Geçici mezuniyet belgesi

• Diploma
ÖİM
tarafından düzenlenen belgeler için ÖİM bankosunda yer alan başvuru formu doldurulur veya oim@etu.
edu.tr adresine e-posta gönderilebilir. Belge ücretleri hakkında detaylı bilgiye ÖİM bankosundan ulaşabilirsiniz.
ÖİM tarafından düzenlenen belgeler için ÖİM bankosunda yer alan başvuru formu doldurulur veya

oim@etu.edu.tr
adresineTarafından
e-posta Yürütülen
gönderilebilir.
Belge ücretleri hakkında detaylı bilgiye ÖİM
Öğrenci
işleri Müdürlüğü
Hizmetler;
bankosundan ulaşabilirsiniz.

• Yatay geçiş, Yabancı uyruklu, Yüksek Lisans, Doktora, İkinci ana dal – Yandal başvurularının alınması
işleri Müdürlüğü
Yürütülen
•Öğrenci
YKS, ek yerleştirme,
yatay Tarafından
geçiş, yabancı
uyruklu,Hizmetler;
lisans ve lisansüstü öğrenci kayıtları

••Öğrenci
özlük dosyalarının düzenlenmesi ve takibi
Yatay geçiş, Yabancı uyruklu, Yüksek Lisans, Doktora, İkinci ana dal - Yandal başvurularının
alınması yıl bandrolü dağıtımı
• Akademik

YKS, ek yerleştirme, yatay geçiş, yabancı uyruklu, lisans ve lisansüstü öğrenci kayıtları
••Öğrencilere
ait dilekçe ve diğer makamlardan gelen yazılara yazılı cevap verilmesi
• Öğrenci özlük dosyalarının düzenlenmesi ve takibi

••Tüm
Fakültelerden
gelen Fakülte
Akademik
yıl bandrolü
dağıtımıYönetim Kurulu Kararlarında öğrenci kararlarının Öğrenci Bilgi Sistemine
• Öğrencilere
ait dilekçe
ve diğer
makamlardan
gelen yazılara cevap verilmesi
işlenmesi
ve kararların
öğrenci
özlük dosyalarına
kaldırılması
• Tüm Fakültelerden gelen Fakülte Yönetim Kurulu Kararlarında öğrenci ile ilgili kararların Öğrenci

• Üniversite Senato ve Yönetim Kurulu Kararlarından öğrencilere ait olanların Öğrenci Bilgi Sistemine
Bilgi Sistemine işlenmesi ve kararların öğrenci özlük dosyalarına kaldırılması
işlenmesi
ve kararların
özlükKurulu
dosyalarına
kaldırılması
• Üniversite
Senato öğrenci
ve Yönetim
Kararlarından
öğrencilere ait olanların Öğrenci Bilgi SistemineYÖNETİMİ
işlenmesiVE
veRAPORLAMA
kararların öğrenci
özlük dosyalarına
kaldırılması
BELGE
MÜDÜRLÜĞÜ
(BYRM)

Öğrencilerimizin gerekli yazışmalarının ve işlemlerinin takibi, işleyişin süreler itibariyle hızlandırılması,
evrakların ilgili Fakülte/Bölüm/ Birimlere sevk edilmesi, evraklara ilişkin birimler bazında yapılması
gerekenlerin takip edilebilmesi amacıyla elektronik belge yönetim sistemi (EBYS) kapsamında Ana
Kampüsümüzde (Öğrenci İşleri Müdürlüğü Ofisinin Yanında) ve Yabancı Diller Bölüm Başkanlığında bulunan
Dilekçematikleri kullanabilirler. Öğrencilerimiz Dilekçematik ile yapılan başvurularda alınan numarayla da
gerekli takipleri Müdürlüğümüz tarafından yapabilir ve dilekçelerini de iletebilirler.

bilgi@etu.edu.tr

(+90 312) 292-4000
(+90 312) 292-4094

Söğütözü Caddesi No:43,
Söğütözü, Ankara,
06560 Türkiye

Diğer dilekçelerin verildiği birimler konu itibarıyla aşağıda belirtilmektedir:
• İzin başvuru dilekçeleri; Yabancı Diller Bölümü Hazırlık sınıfı öğrencisi ise YDB ye, Bölüm
öğrencisi
ise ilgili Bölüm
Sekreterliğine,
Diğer dilekçelerin
verildiği
birimler konu itibarıyla aşağıda belirtilmektedir:
• Muafiyet başvuruları Yabancı Diller Bölümüne
•
İzin
başvuru
dilekçeleri;
Yabancı
Bölümü Hazırlık sınıfı öğrencisi ise YDB ye, Bölüm öğrencisi ise
• Harf notuna itiraz dilekçeleri ilgili Dil
bölüme
ilgili
Bölüm
Sekreterliğine,
• MES (Mezuniyet Ek Sınavı) hakkı talepleri ilgili bölümlere
• Burs,
barınma
konularına
yönelik
dilekçeler Rektörlüğe hitaben yazılarak Belge Yönetimi ve
• Muafiyet
başvuruları
Yabancı
Dil Bölümüne
Raporlama Müdürlüğüne
• Harf notuna
itiraz dilekçeleri
ilgiliiçin
bölüme
• Mezuniyet
işlemleri
başlatılması
ilgili bölümlere
• Dışarıdan
alınan
derslere
ilişkin
muafiyet
ilgili bölümlere
• MES (Mezuniyet Ek Sınavı) hakkı talepleri talepleri
ilgili bölümlere
• Üniversite içi geçiş ve ikinci ana dal - yandal başvuruları Öğrenci İşleri Müdürlüğüne
• Burs, barınma konularına yönelik dilekçeler Rektörlüğe hitaben yazılarak Belge Yönetimi ve
• Yurt faturaları ve kira belgeleri Öğrenci İşleri Müdürlüğüne

Raporlama Müdürlüğüne

KÜTÜPHANE
VE DÖKÜMANTASYON
• Mezuniyet işlemleri
başlatılması içinMÜDÜRLÜĞÜ
ilgili bölümlere(KDM)

• Dışarıdan alınan derslere ilişkin muafiyet talepleri ilgili bölümlere

kutuphane@etu.edu.tr

• Üniversite içi geçiş ve ikinci ana dal - yandal başvuruları Öğrenci İşleri Müdürlüğüne

• Ayrılmış ders kitapları saatle, gecikme bedeli saat üzerinden hesaplanmak üzere,
• Yurt faturaları ve kira belgeleri Öğrenci İşleri Müdürlüğüne
• Genel Koleksiyonda yer alan kitaplar 3 hafta, basit hikâyeler, filmler ve müzik kayıtları 1 hafta süre
ile gecikme bedeli günlük hesaplanmak üzere, ödünç alınır ve ihtiyaç duyulursa süre uzatımı yapılaKÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON MÜDÜRLÜĞÜ (KDM)
bilir.
kutuphane@etu.edu.tr
• Kataloğumuzda
(http://koha.etu.edu.tr/) kitap, dergi, DVD gibi fiziksel kaynaklarımızı tarayabilir,
ödünç
aldığınız
süresini
uzatabilir,
ilgilendiğiniz
materyalleri üzere,
ayırabilir veya satın
• Ayrılmış
dersmateryallerin
kitapları saatle,
gecikme
bedeli saat
üzerinden hesaplanmak
alınması yönünde öneride bulunabilirsiniz.
• Genel kaynakları
Koleksiyonda
alan kitaplar
3 hafta, basit
hikâyeler,ihtiyaç
filmlerduyulan
ve müzikbölümlerinin
kayıtları 1 hafta
süre
• Referans
ve yer
dergilerden
kütüphanede
yararlanılır,
makul
ile
gecikme
bedeli
günlük hesaplanmak
üzere, ödünç
ve ihtiyaçalınarak
duyulursa
uzatımı
yapılabilir.
ölçüler
içinde
fotokopisi
çektirilmek üzere,
kimlik alınır
karşılığında
kısasüre
süreyle
kırtasiyeye
götürülebilir.
Süre
anımsatma mesajlarını alabilmek için cep telefonu numarası değişikliklerinin bildirimi önem taşır.
• Lisanslı elektronik kaynaklara yerleşke içinde erişim vardır. Çoğu veri tabanına yerleşke dışından
• Kataloğumuzda (http://koha.etu.edu.tr/) kitap, dergi, DVD gibi fiziksel kaynaklarımızı tarayabilir,
vekil sunucu üzerinden erişilir.
ödünç
aldığınızdönem
materyallerin
süresini
uzatabilir,
ilgilendiğiniz
ayırabilir
veya satın
alınması
• Kütüphane
içi 23:30’a
dek, final
sınavları
süresincemateryalleri
24 saat hizmet
vermektedir.
Kütüphayönünde
ne fuayeöneride
alanı isebulunabilirsiniz.
7/24 çalışma ortamı olarak açıktır.

• Referans kaynakları ve dergilerden kütüphanede yararlanılır, ihtiyaç duyulan bölümlerinin
MALİ İŞLER
(MİM)
makul
ölçülerMÜDÜRLÜĞÜ
içinde fotokopisi
çektirilmek üzere, kimlik karşılığında alınarak kısa süreyle kırtasiyeye
götürülebilirler.
mim@etu.edu.tr
• Lisanslı elektronik kaynaklara yerleşke içinde erişim vardır. Çoğu veri tabanına yerleşke dışından
• Kredi
kartı üzerinden
ile ödemeerişilir.
yapmak isteyenler Mali İşler Müdürlüğüne başvurabilirler.
vekil
sunucu

• Kütüphane dönem içi 23:30’a dek, final sınavları süresince 24 saat hizmet vermektedir. Kütüphane
ORTAK EĞİTİM VE KARİYER GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (OEKM)
fuaye alanı ise 7/24 çalışma ortamı olarak açıktır.
oekgm@etu.edu.tr

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ (MİM)

mim@etu.edu.tr
• Ortak
eğitim, 3.sınıfın ilk dönem derslerini aldıktan sonra başlar.
• İlk
ortak eğitimini
öğrenciler
(3. sınıf birinci
dönem
derslerini
• Kredi
kartı ile yapacak
tek çekim
ya da Mayıs
taksitli- Ağustos
ödeme döneminde
yapmak isteyenler
Mali İşler
Müdürlüğüne
aldıktan sonra), ikinci ortak eğitimini yapacak öğrenciler Ocak - Nisan döneminde (3. sınıf ikinci
başvurabilirler.
dönem
derslerini aldıktan
sonra),
üçüncü ortak
yapan öğrenciler
ise doğrultusunda
Eylül-Aralık
• Öğrencilerimizin
Yaşam Katkı
Payı ödemeleri,
Öğrencieğitimini
İşleri Müdürlüğünden
gelen liste
döneminde (4. sınıf birinci dönem derslerini aldıktan sonra) uygulamaya giderler.
Mali İşler Müdürlüğünce yapılmaktadır.
• Ortak-Eğitim Tıp Fakültesi hariç tüm bölümlerde zorunludur.
• Üniversitemize
Eğitim döneminde
ve Konaklama
sıkıntılar
ya da
vb. durumlarla
Mali
• Öğrenciler
ortak eğitim
3,5ödemelerinde
ay süreyle (14yaşanan
hafta) tam
gün tam
zamanlı
olarak birilgili
firma
İşler
başvurabilirler.
veyaMüdürlüğüne
kurumda çalışır.
• Müdürlüğümüz
tarafından
Otopark
Sticker
Ücreti, Transkript
Ücreti,
Kimlik
Ücreti nakitOEKM
olarak
• Öğrencilerin
uygulama
yapacağı
firma
ve kurumlar
bölümlerin
de Kayıp
desteği
ve önerisiyle
tarafından
bulunur ve sisteme
edilir.
Mali
İşler Müdürlüğünce
tahsilatıdahil
yapılmaktadır.
• Yerleştirme işlemleri öğrenci ve firmaların karşılıklı tercihleri doğrultusunda OEKM tarafından
yapılır.

bilgi@etu.edu.tr

(+90 312) 292-4000
(+90 312) 292-4094

Söğütözü Caddesi No:43,
Söğütözü, Ankara,
06560 Türkiye

İŞ VE KARİYER GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ (İKGM)

ORTAK EĞİTİM VE KARİYER PLANLAMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ikgm@etu.edu.tr

ORTAK EĞİTİM VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ (OEKM)

Öğrencilerimizin
mezuniyet öncesi iş arama ve kişisel gelişimlerine rehberlik amacıyla,
oekg@etu.edu.tr
• Etkin İletişim,
• Ortak eğitim, 3.sınıfın ilk dönem derslerini aldıktan sonra başlar.
• Beden Dili
• İlkHazırlama
ortak eğitimini
yapacak öğrenciler Mayıs - Ağustos döneminde (3. sınıf birinci dönem derslerini
• CV
Teknikleri,
aldıktan
sonra),
ikinci ortak eğitimini yapacak öğrenciler Ocak - Nisan döneminde (3. sınıf ikinci dönem
• Mülakat
Teknikleri,
• Liderlik, aldıktan sonra),üçüncü ortak eğitimini yapan öğrenciler ise Eylül-Aralık döneminde (4. sınıf
derslerini
• Kariyer Planlama,
birinci
dönem derslerini aldıktan sonra) uygulamaya giderler.
• İş Arama Teknikleri,
• Ortak-Eğitim
• Proje
Yönetimi, Tıp Fakültesi hariç tüm bölümlere zorunludur.
• Öğrenciler
ortak eğitim
döneminde
3,5 ayeğitim
süreyle
hafta)düzenlenmektedir.
tam gün tam zamanlı olarak bir firma
İşyerinde
Etkin İletişim
Teknikleri
konularında
ve (14
seminer

veya kurumda çalışır.
DIŞ
İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
(DİM)
• Öğrencilerin
uygulama yapacağı
firma ve kurumlar bölümlerin de desteği ve önerisiyle OEKM
tarafından
bulunur
ve
sisteme
dahil
edilir.
dim@etu.edu.tr
• Yerleştirme işlemleri öğrenci ve firmaların karşılıklı tercihleri doğrultusunda OEKM tarafından yapılır.
Dış İlişkiler Müdürlüğü öğrencilerimize
• Erasmus+
Değişim
Programı
(erasmus@etu.edu.tr)
İŞ VE KARİYER
PLANLAMA
MÜDÜRLÜĞÜ
(İKGM)
• Farabi Değişim Programı
ikgm@etu.edu.tr, oekg@etu.edu.tr
• Mevlana Değişim Programı
Öğrencilerimizin
öncesi
iş arama (YİTAK)
ve kişisel(Ankara
gelişimlerine
amacıyla,
• Yeni
İş Tecrübelerimezuniyet
için Ankara
Konsorsiyumu
Ticaret rehberlik
Odası Koordinatörlüğünde
Staj
•Hareketliliği)
Etkin İletişim,
• İkili
Anlaşmalar
• Beden
Dili (MOU)
• Ahiler
Staj Konsiyorsumu
• CV Hazırlama
Teknikleri,(Hacettepe Üniversitesi Koordinatörlüğünde Staj Hareketliliği) konularında
yardımcı olmaktadır.

• Mülakat Teknikleri,
• Liderlik
İDARİ
İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ (İDİM)
• Kariyer Planlama,
idim@etu.edu.tr
• İş Arama Teknikleri,
• Proje Yönetimi,
Ankara’nın 44 merkezi semtine sabah ve akşam olmak üzere semt servisi yapılmaktadır. Eğitim-öğretim
Teknikleri
konularında
eğitimSöğütözü,
ve seminerSıhhiye,
düzenlenmektedir
yılıİşyerinde
boyuncaEtkin
gün İletişim
içinde merkezi
noktalara
(Akköprü,
Milli Kütüphane, Bahçelievler,
Kızılay) öğrencilerimizin çıkış saatlerine göre ayarlanmış gün içinde 48 ring servisi mevcuttur.

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ (DİM)

Servisler
ve ringler ile ilgili bilgilere üniversitemiz https://www.etu.edu.tr/tr/iletisim/ulasim
dim@etu.edu.tr
web sayfasından ulaşabilirsiniz.

Dış İlişkiler Müdürlüğü öğrencilerimize

Üniversitemiz
ve kapalı
otoparklarının
giriş ve çıkışlarında HGS RFID otopark kontrol
• Erasmus + açık
Değişim
Programı
(erasmus@etu.edu.tr)
sistemi kullanıldığından, otoparkları kullanabilmek için HGS RFID öğrenci etiketi almanız
• Yeni İş Tecrübeleri İçin Ankara Konsorsiyumu (YİTAK) (Ankara Ticaret Odası Koordinatörlüğünde Staj
gerekmektedir.

Hareketliliği)

HGS RFID Öğrenci Etiketi almak için;

• İkili Anlaşmalar (MOU)

• Ahiler
Konsiyorsumu
(Hacettepe
Üniversitesi
Koordinatörlüğünde Staj Hareketliliği) konularında
• Mali
İşlerStaj
Müdürlüğüne
Yatırılan
30 TL Etiket
Ücret Dekontu.
• TOBB ETÜ
Öğrenci Kimlik Kartı Fotokopisi
yardımcı
olmaktadır.
• Aracınıza ait Ruhsat Fotokopisi
• Bu
evraklarla
beraber Ana (İDİM)
Bina Zemin kat Güvenlik CCTV odasında başvuru
İDARİ
İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
yapmak.
idim@etu.edu.tr
• Otopark
kurallarını kabul ettiğinize dair belgenin imzalanması.

Ankara’nın 47 merkezi semtine sabah ve akşam olmak üzere semt servisi yapılmaktadır. Eğitim-öğretim
Üniversitemizde Temizlik ve Güvenlikle ilgili her türlü işlemlerin takibi.
yılı
boyunca
gün içinde Satınalma
merkezi noktalara
Öğrenci
Topluluklarının
işlemleri. (Akköprü, Söğütözü, Sıhhiye, Milli Kütüphane, Bahçelievler,
Kızılay)
öğrencilerimizin
çıkışişlerinin
saatlerine
göre ayarlanmış gün içinde 50 ring servisi mevcuttur.
Konferans
ve Organizasyon
takibi.
Birimimiz tarafından yapılmaktadır.

bilgi@etu.edu.tr

(+90 312) 292-4000
(+90 312) 292-4094

Söğütözü Caddesi No:43,
Söğütözü, Ankara,
06560 Türkiye

Servisler ve ringler ile ilgili bilgilere üniversitemiz https://www.etu.edu.tr/tr/iletisim/ulasim web
sayfasından
SAĞLIK,
SPORulaşabilirsiniz.
VE TANITIM MÜDÜRLÜĞÜ (SSM)
Üniversitemiz açık ve kapalı otoparklarının giriş ve çıkışlarında HGS RFID otopark kontrol sistemi
kullanıldığından, otoparkları kullanabilmek için HGS RFID öğrenci etiketi almanız gerekmektedir.

ssm@etu.edu.tr

HGS
RFIDveÖğrenci
almaköğrencilerimize
için;
Sağlık
Spor
TanıtımEtiketi
Müdürlüğü
Sağlık Hizmetleri, Öğrenci Toplulukları Koordinasyonu•Öğrenci
Konsey
Seçimleri
konularında
hizmet
vermektedir.
Mali İşler Müdürlüğüne Yatırılan 30 TL Etiket
Ücret
Dekontu.

• TOBB ETÜ Öğrenci Kimlik Kartı Fotokopisi
• Aracınıza ait Ruhsat Fotokopisi
• Bu evraklarla
Bina Zemin
kat Güvenlik CCTV
odasında başvuru
Üniversitemizde
birberaber
hemşireAna
tarafından
öğrencilerimize
ve personelimize
sağlıkyapmak.
hizmeti verilmektedir.
• Otopark kurallarını kabul ettiğinize dair belgenin imzalanması.
Revirde
öğrencimizeTemizlik
ve personelimize
tansiyon
reçeteli takibi.
enjeksiyonlar, pansumanlar ve kan
Üniversitemizde
ve Güvenlikle
ilgili herölçümü,
türlü işlemlerin
şekeri
ölçümü
yapılmaktadır.
Öğrenci
Topluluklarının
Satın alma işlemleri.
Konferans ve Organizasyon işlerinin takibi.
TOBB ETÜ hastanesinde öğrenci ve personele özel indirimler uygulanmaktadır.
Birimimiz tarafından yapılmaktadır.
SAĞLIK HİZMETLERİ

ÖĞRENCİ
KOORDİNASYONU
SAĞLIK,TOPLULUKLARI
SPOR VE TANITIM
MÜDÜRLÜĞÜ (SSM)

ssm@etu.edu.tr

Amacı:

Sağlık Spor ve Tanıtım Müdürlüğü öğrencilerimize Sağlık Hizmetleri, Öğrenci Toplulukları Koordinasyonu

Öğrenci Konsey
Seçimleri
hizmet vermektedir.
Topluluklar,
öğrencilerin
ilgikonularında
duydukları alanlarda
kendilerini geliştirmelerini sosyal paylaşımı artırmayı ve ulusal ve uluslararası müsabakalarda üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmelerini amaçlar.
SAĞLIK HİZMETLERİ

2017-2018
eğitim öğretim
yılındatarafından
42 kültüröğrencilerimize
ve 22 spor topluluğu
çalışmalarını
sürdürmüştür.
Üniversitemizde
bir hemşire
ve personelimize
sağlık
hizmeti verilmektedir.

Revirde öğrencimize ve personelimize tansiyon ölçümü, reçeteli enjeksiyonlar, pansumanlar ve kan
şekeri ölçümü yapılmaktadır.

Nasıl Üye Olunur?

Mevcut topluluklara üye olmak isteyen öğrencilerimiz Türkiye’nin ilk ve tek topluluk platformu olan
TOBB ETÜ hastanesinde öğrenci ve personele özel indirimler uygulanmaktadır.
ORTAM’dan (ortam.etu.edu.tr) ilgisini çeken topluluklar ile ilgili bilgi alabilir, etkinliklerini takip
edebilir
ya daTOPLULUKLARI
toplulukların yılKOORDİNASYONU
içinde açtığı stantlardan da bilgi alabilirler. Öğrencilerimiz Sağlık, Spor
ÖĞRENCİ
ve Tanıtım
Amacı: Müdürlüğüne topluluklar ile ilgili her türlü sorularını sorabilir ve topluluk yönetim kurulu
üyelerinin iletişim bilgilerini de Müdürlüğümüzden alabilirler.

Topluluklar, öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirmelerini sosyal paylaşımı artırmayı

ve ulusalNasıl
ve uluslararası
Topluluk
Kurulur? müsabakalarda üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmelerini amaçlar.
2018-2019 eğitim öğretim yılında 48 kültür ve 21 spor topluluğu çalışmalarını sürdürmüştür.

Bir topluluğun kurulabilmesi için en az 7 öğrencinin imzalı başvurusu gereklidir.

Nasıl Üye Olunur?

Yeni Toplulukların kurulma süreci Öğrenci Etkinlikleri Komitesinin belirleyeceği takvimle
Mevcut topluluklara üye olmak isteyen öğrencilerimiz Türkiye’nin ilk ve tek topluluk platformu olan
başlar.

ORTAM’dan (ortam.etu.edu.tr) ilgisini çeken topluluklar ile ilgili bilgi alabilir, etkinliklerini takip edebilir

Buyasüreçte
belirlenenyıltarihler
7 kişilik da
üyenin
aldığı ve
yapılacak faaliyetlerin
da toplulukların
içinde içerisinde
açtığı stantlardan
bilgi yer
alabilirler.
Öğrencilerimiz
Sağlık, Spor ve Tanıtım
içeriğini
belirtentopluluklar
bir dilekçeyle
Üniversitemiz
Yönetimi
ve Raporlama
Müdürlüğüne
ile ilgili
her türlü Belge
sorularını
sorabilir
ve toplulukMüdürlüğüne
yönetim kurulu üyelerinin
başvuru
iletişimyapılır.
bilgilerini de Müdürlüğümüzden alabilirler.
Dilekçe Öğrenci Etkinlikleri Komitesi tarafından onaylanırsa topluluk kurulur.

Topluluk Nasıl Kurulur?

Bir topluluğun kurulabilmesi için en az 7 öğrencinin imzalı başvurusu gereklidir.
Yeni Toplulukların kurulma süreci Öğrenci Etkinlikleri Komitesinin belirleyeceği takvimle başlar.
Bu süreçte belirlenen tarihler içerisinde 7 kişilik üyenin yer aldığı ve yapılacak faaliyetlerin içeriğini
belirten bir dilekçeyle Üniversitemiz Belge Yönetimi ve Raporlama Müdürlüğüne başvuru yapılır.

bilgi@etu.edu.tr
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ÖĞRENCİ KONSEYİ SEÇİMLERİ

İki yıl süre ile Üniversite yönetim organları ile öğrenciler arasında düzenli bir iletişim sağlamak ve öğrenciİkitemsil
yıl süre
ile Üniversite
yönetim olan
organları
ile Konseyinin
öğrenciler Seçim
arasında
düzenli sekretaryası
bir iletişim sağlamak
leri
etmek
amacıyla kurulmuş
Öğrenci
Kurulunun
Sağlık, Sporve
öğrencileri
temsil etmek
amacıyla
kurulmuş
olan Öğrenci Konseyinin Seçim Kurulunun sekretaryası
ve Tanıtım Müdürlüğü
(SSTM)
tarafından
yürütülür.

Sağlık, Spor ve Tanıtım Müdürlüğü (SSTM) tarafından yürütülür.
Mevcut
Toplulukları
Dilekçe Topluluklar
Öğrenci Etkinlikleri Komitesi tarafından onaylanırsa toplulukSpor
kurulur.
1-Avrasya Stratejik Araştırmalar Topluluğu
Mevcut Topluluklar
2-Aydınlık
Türkiye İdealistleri Topluluğu
Kültür Toplulukları
3-Bilimkurgu
ve FRP (Fantasy Role Playing) Topluluğu
1- Avrasya
Stratejik
Araştırmalar Topluluğu
4-Bilim
ve Sanat
Topluluğu
2- Kültür
Aydınlık Topluluğu
Türkiye İdealistleri Topluluğu
5-Dil,
3- Bilimkurgu
veTopluluğu
FRP(Fantasy Role Playing) Topluluğu
6-Edebi
Düşünce
4- Bilim ve
7-Ekonomi
veSanat
GençTopluluğu
Girişimciler Topluluğu
5- Dil, Kültür
Topluluğu
8-Elektrikli
Araç
(ETÜ GO) Topluluğu
6- Disiplinler Arası Medeniyet Araştırmaları Topluluğu
9-Endüstri ve Verimlilik Topluluğu
7- Ekonomi Topluluğu
10-ESN (Erasmus Students Network)
8- Elektrikli Araç (ETÜ GO) Topluluğu
11-ETÜ
ACM Topluluğu
9- Endüstri
ve Verimlilik Topluluğu
12-ETÜ
Çevre TOBB
ve Doğa
10- Engelsiz
ETÜ
13-ETÜ
Rock
Topluluğu
11- ESN
(Erasmus
Students Network)
14-Finans
Topluluğu
12- Eşli Danslar
Topluluğu
15-Fotoğraf
Topluluğu
13- ETÜ Bilgisayar
Topluluğu
16-Gazete
ETÜTopluluğu
Topluluğu
14- ETÜ Rock
17-Genç
Topluluğu
15- ETÜAtatürkçüler
Siber Topluluğu
18-Hayal
(Dreamstalk)
16- Finans
Topluluğu Kulübü Topluluğu
17- Fotoğraf Topluluğu
19-Hayvanseverler
Topluluğu
18- Gazete
ETÜ Topluluğu
20-Hukuk
Topluluğu
19- Genç
Atatürkçüler Topluluğu
21-IEEE
Topluluğu
20- Genç Kızılay
TOBB
22-İnovatif
Gelişim
veETÜ
Ekonomi Topluluğu
21- Hayvanseverler
Topluluğu
23-Matematik
Etkinlikleri
Topluluğu
22- Hukuk
TopluluğuMilletler Topluluğu (MUN)
24-Model
Birleşmiş
23- IEEE Topluluğu
25-Münazara
Topluluğu
24- MECH SOCIETY Topluluğu
26-Müzik Topluluğu
25- Model Birleşmiş Milletler Topluluğu (MUN)
27-Nanobilim ve Teknoloji Topluluğu
26- Müzik Topluluğu
28-Psikolojik
Bakış
Topluluğu
27- Nanobilim
ve Teknoloji
Topluluğu
29-Radyo
ETÜBakış
Topluluğu
28- Psikolojik
Topluluğu
30-Sağlık
Biyomedikal
29- RadyoveETÜ
Topluluğu Bilimler Topluluğu
31-Satranç
30- SağlıkTopluluğu
ve Biyomedikal Bilimler Topluluğu
32-Sinema
veTopluluğu
Tiyatro Topluluğu
31- Satranç
33-Sosyal
Bilimler
Topluluğu
32- Sinema
ve Tiyatro
Topluluğu
34-Sosyal
Dayanışma
ve Yardımlaşma
Topluluğu
33- Siyaset
ve Uluslararası
İlişkiler Topluluğu
(SUİT)
35-Stratejik
Düşünce
Topluluğu
34- Sosyal Bilimler
Topluluğu
35- Sosyal Dayanışma
ve Yardımlaşma
Topluluğu
36-Sürdürülebilir
Kalkınma
Çözümleri
Ağı Akademisi
36- Stratejik
Düşünce
Topluluğu
37-Tarih
ve Felsefe
Topluluğu
37- Sürdürülebilir
Çözümleri
Ağı Akademisi
38-Tasarım
KültürüKalkınma
ve Mimarlık
Topluluğu
38- TarihETÜ
ve Felsefe
Topluluğu
39-TOBB
Bilimsel
Araştırma Topluluğu
39- Tasarım
ve ve
Mimarlık
40-TOBB
ETÜKültürü
E-Spor
OyunTopluluğu
Geliştirme Topluluğu
40- Tasarım
Üretim Topluluğu
41-TOBB
ETÜveOSA(Optics
& Physics Society)
41- TOBB ETÜ Bilimsel
Araştırma
Topluluğu
42-Uluslararası
Girişimcilik
Topluluğu
42- TOBB ETÜ E-Spor ve Oyun Geliştirme Topluluğu
43- TOBB ETÜ Gastronomi
44- TOBB ETÜ Kadın Girişimciler Topluluğu
45- TOBB ETÜ OSA(Optics&Physics Society)
46- TOBB Talks
47- Türk Halk Dansları Topluluğu
48- Uluslararası Girişimcilik Topluluğu

1-Aikido Topluluğu

Spor Toplulukları
2-Atletizm Topluluğu
1- Aikido Topluluğu
3-Badminton Topluluğu
2- Ankaragücü Topluluğu
4-Basketbol Topluluğu
3- Atletizm Topluluğu
5-Beşiktaş Taraftar Topluluğu
4- Badminton Topluluğu
6-Bisiklet Topluluğu
5- Basketbol Topluluğu
7-Boks Topluluğu
6- Beşiktaş Taraftar Topluluğu
8-Doğa Sporları Topluluğu
7- Bisiklet Topluluğu
9-Eskrim Topluluğu
8- Boks Topluluğu
10-Eşli Danslar Topluluğu
9- Doğa Sporları Topluluğu
11-Futbol Topluluğu
10- Eskrim Topluluğu
12-Kış Sporları Topluluğu
11- Futbol Topluluğu
13-Korumalı Futbol Topluluğu
12- Kadın Bayrak Futbolu Topluluğu
14-Masa Tenisi Topluluğu
13- Kış Sporları Topluluğu
15-Motorsporları Topluluğu
14- Korumalı Futbol Topluluğu
16-Tenis Topluluğu
15- Motorsporları Topluluğu
17-TOBB ETÜLÜ Aslanlar Topluluğu
16- TOBB ETÜLÜ Aslanlar Topluluğu
18-Türk Halk Dansları Topluluğu
17- TOBB ETÜ Yoga
19-Türk Okçuluğu Topluluğu
18- Türk Okçuluğu Topluluğu
20-UNİFEB Topluluğu
19- UNİFEB Topluluğu
21-Voleybol Topluluğu
20- Voleybol Topluluğu
22-Wing Tsun Topluluğu
21- Wing Tsun Topluluğu
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Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

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

imzalamaya mezun ve yetkili olduğunu kabul ve beyan ederim/ederiz.

Küçük Çocuğun Adı

:

Doğum Yeri

Küçük Çocuğun Adı 		

:
:……………………………….…………………………………………………………….………………………………...

Doğum
Tarihi(ay-gün-yıl)
Doğum
Yeri		

:
:……………………………….…………………………………………………………….………………………………...

Tarihi (ay-gün-yıl)
TC Doğum
Kimlik No

:……………………………….…………………………………………………………….………………………………...
:

T.C Kimlik No		

:……………………………….…………………………………………………………….………………………………...

Ana ve Babanın veya Vasinin

Anne ve Babanın veya Vasinin

Adı ve Soyadı

Adı ve Soyadı		

Adresi

:

:……………………………….…………………………………………………………….………………………………...
:

Adresi			:……………………………….…………………………………………………………….………………………………...
			……………………………….…………………………………………………………….………………………………...
İmza			:……………………………….…………………………………………………………….………………………………...

İmza

:

No:43,

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

No:43,

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