


Sevgili Öğrencimiz,

12 yılı aşkın bir süredir verdiğiniz büyük emeklerin sonunda girdiğiniz Yükseköğretim Kurumlarına 
Giriş Sınavında (YKS), başarı elde ederek, yükseköğreniminizi tamamlamak için TOBB ETÜ’ yü 
tercih ettiniz. TOBB ETÜ Türk iş dünyasının yanında öğretim üyelerimizden, öğrencilerimizden, 
mezunlarımızdan, idari personelimizden oluşan büyük bir ailedir. Bu büyük ailenin yeni mensup-
ları olarak “TOBB ETÜ Ailesine hoş geldiniz” diyorum.

Sevgili Öğrencimiz;

Artık Türk eğitim hayatının önemli bir merkezindesiniz. Hayatınız boyunca yakanızda TOBB ETÜ 
rozetini taşıyarak, burada öğrenim için verdiğiniz emeklerin karşılığını alacaksınız. Mezuniyet 
sonrası yıllarda, gerek profesyonel gerek akademik hayatınızda TOBB ETÜ’ deki eğitiminiz ve kur-
duğunuz ilişkilerin faydasını göreceksiniz. İşte bunun için hem kendi ailenizin, hem de yeni katıl-
dığınız TOBB ETÜ ailesinin sizden beklentisi çok ama çok çalışmanızdır. Bu yolda karşılaşacağınız 
bütün zorluklarda desteğimizi hep yanınızda hissedeceksiniz.

Kıymetli arkadaşlarım;

Başkanlık görevini büyük bir şerefle sürdürdüğüm, Türkiye genelinde 1,5 milyon üyesi bulunan 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB); 2003 yılında bilim ve iş dünyamızın ihtiyacı olan ulus-
lararası 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 yak-
laşık bir yılının iş ortamında geçmesi esasına dayanan bu modeli ülkemizde uygulayabilen ilk ve 
tek üniversitedir. ‘Ortak Eğitim Modeli’ sayesinde öğrencilerimizin büyük çoğunluğu daha öğre-
nimi 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; bütün TOBB ETÜ’ lüler, girişimci ruha uygun olarak yetiş-
tirilir ve mezun edilirler. Müfredatımız da bu hedefle uyumlu olarak oluşturulmuştur. Hedefimiz 
kurumsal dinamizmimizi siz gençlerin heyecanı ile birleştirmektir. Nitekim TOBB ETÜ, THE’ nın 
Dünya Üniversiteler Sıralamasına Türkiye’den giren en genç üniversite olmuştur.

TOBB ETÜ’ deki akademik kadromuz; kuruluş felsefemiz ve müfredatımızın gereklerine göre bü-
yük bir dikkat ve titizlikle seçilmektedir. Akademisyenlerimiz Türkiye’nin en parlak kariyerine sa-
hip seçkin isimleri ve ‘tersine beyin göçü’nün önemli temsilcileridir. Eğitim ve öğretim kadromuz; 
diyaloga 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…

Sevgili Öğrencimiz,

Dünya, 100 yılda bir ortaya çıkan pandemi sebebiyle oldukça zorlu bir dönemden geçiyor. Sizler 
genç yaşınıza ve hayatınızın çok önemli bir dönüm noktasında bulunmanıza rağmen, bu süreçten 
en fazla etkilenen gruplardan biri oldunuz. Evlerinize kapanarak, uzaktan eğitim ve uzaktan des-
tek yoluyla, bilginizin yanı sıra sabrınız da denenerek üniversiteye hazırlandınız. Bugün aramıza 
katıldınız ve TOBB ETÜ’lü oldunuz. Üniversite hayatınız ‘yeni normal’ denilen pandemi koşulları 
altında başlıyor ki; bu sürecin bizlere ve sizlere katacağı çok şey olduğunu hep beraber tecrübe 
edeceğiz.

Pandemi koşullarına rağmen dünya bir süredir hızla değişmeye devam ediyor. Hayatımızın he-
men her alanı, yeniliklerin etkisiyle adeta baştan yazılıyor. Bu değişim en fazla, sizler gibi 2000’li 
yılların başında doğmuş ‘Z Kuşağı’nı yakından etkileyecek. Çünkü siz biyo-teknolojik ilaçlar ve 
aşılar, yapay zeka, seri üretim süreçlerinde önemli görevler üstlenecek robotlar, finansal yenilik 
teknolojileri (fintech), büyük veri, küreselleşmenin değişen koşullara göre tanımlanması ve işlet-
melerin yeniden yapılandırılması gibi gelecekte daha sık duyacağımız ve kullanacağımız olguları 
üniversitemizde öğrenerek, kendi bakış açınızla yorumlayıp geleceğinizi ve geleceğimizi şekillen-
direceksiniz.
 
Hayatınızın yeni bir dönemine girerken; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ), 
ekonomi, teknoloji ve toplumdaki değişimlere hızla uyum sağlayabilen müfredatı ile lisans haya-
tınızda sizi çok kıymetli bilgiler ve pratik yapabilme olanakları ile donatacak. Sizler TOBB ETÜ’yü 
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. 
Peki TOBB ETÜ’de sizlerle beraber neler yapacağız?

- Uluslararası standartlarda İngilizce Dil Eğitimi... Hazırlık okulunda çok sıkı bir İngilizce 
programından geçeceksiniz ve sonunda TOEFL sınavına girerek bölüme geçebilecek yabancı dil 
seviyesine ulaşacaksınız.

- Bölüme geçtiğinizde güçlü akademik kadromuzdan alacağınız destekle teorik bilgi setinizi 
en güncel teknolojilerle olgunlaştıracaksınız.

- Her alanda içeriği uygulamaya önem verilerek geliştirilmiş dersler alarak hayata hazırla-
nacaksınız.

- 2. yılınızdan itibaren iş yerlerinde Ortak Eğitim programlarına katılacaksınız ve işi işyerin-
de öğreneceksiniz. Dört yıllık lisans eğitiminizin sonunda 1 yıllık iş tecrübeniz olacak.

- 2. bir yabancı dil daha öğreneceksiniz.

- Bölüm farkı gözetmeden girişimcilik temalı bir eğitim programından geçecek ve bu konu-
daki fırsatlarla tanışacaksınız.

Sevgili gençler,

TOBB ETÜ’de sizi tam da iş dünyasının içinde bir ortam bekliyor. Yarın sahibi olacağınız mesleğin 
tüm inceliklerini hata yapma lüksünüz varken, öğrenciyken tecrübe edeceksiniz. Çok çalışıp az 
dinleneceğiniz bir programla, rahat edeceğiniz uzun bir meslek hayatına hazırlanacaksınız.

Sizlere büyük ailemize katılırken hoş geldiniz diyor, bugünlere ulaşmanızda büyük emek ve özveri 
sahibi olan ailelerinizi saygıyla selamlıyorum.

M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU
Mütevelli Heyet Başkanı

Prof. Dr. Yusuf SARINAY
Rektör



2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA ÜNİVERSİTEMİZE
KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. KAYITLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER
4. ŞEHİT ÇOCUĞU BURSU İÇİN BAŞVURACAKLARIN DİKKATİNE

5. KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

6. ÖDEMELERİN YAPILMASI HAKKINDA

2. ÖĞRENCİ KİMLİK KARTLARININ VERİLMESİ

3. ÖĞRENCİ KİMLİK KARTININ VERİLEBİLMESİ İÇİN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Covid-19, insan sağlığı ve toplumsal hayat üzerindeki 
olumsuz etkisini devam ettirmektedir. Üniversite olarak temel önceliğimiz olan; öğrencilerimizin ve 
çalışanlarımızın sağlığının korunma prensibi çerçevesinde, mümkün olduğu sürece e-kayıt yapma-
nız önemle rica olunur.

Üniversitemize, 2020 yılı YKS sonuçlarına göre kayıtlar elektronik ortamda 31 Ağustos – 4 Eylül 
2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt işlemleri için eğitim ücretinin ilk taksitinin yatırılmış 
olması gerekmektedir. Tam burslu öğrenciler doğrudan kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirler. 
Elektronik kayıt için lütfen web sayfamızda yer alan Öğrenci İşleri duyurularını takip ediniz. 
Kayıt linki ayrıca cep telefonlarınıza gönderilecektir.

Kayıt Günleri süresince bize aşağıdaki numaralardan ulaşabilirsiniz.

(0312) 292 44 00    |    (0312) 292 44 01
(0312) 292 44 02    |    (0312) 292 44 03
(0312) 292 44 04    |    (0312) 292 44 05

TOBB ETÜ Lisans Programları Burs Yönergesi kapsamında “Şehit çocuğu bursu”na başvurmak 
isteyen öğrenciler, 04 Eylül 2020 saat 16:00’a kadar isim-soy isim, TC kimlik no ve iletişim bil-
gileri ile birlikte Şehadet belgesinin bir kopyasını oim@etu.edu.tr adresine göndermeleri gerek-
mektedir.

• Şehit çocuğu bursu kontenjanları 2020-2021 eğitim öğretim yılı için aşağıdaki gibi belirlenmiştir;

a. Kayıtlar e-kayıt yolu ile yapılacaktır.
b. İnternet erişimi bulunmayan bölgelerde ikamet eden öğrenciler için üniversite yerleşke- 
 sinde e-kayıt imkânı sunulacaktır.
c. Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. (Üniversiteden kayıt yaptıracak- 
 lar için)
d. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
e. Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemler  
 yapılacaktır.

• Garanti Bankası İnternet Şubesi aracılığı ile Ödemeler -> Kurum -> Üniversite -> TOBB  
 ETÜ adımları izlenerek ve vatandaşlık numarası girilerek,
• Garanti Bankası şubeleri aracılığı ile (ÜNİVERSİTE HARÇ TAHSİLAT EKRANINDAN)  
 ilgili banka görevlisine TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin kurum ödemesi aracılı- 
 ğıyla; kurum kodunun ‘‘144’’ olduğunu hatırlatarak,
• Diğer bankalar aracılığı ile (EFT yolu ile)
 İşlemin açıklama kısmına öğrencinin TC NUMARASI AD VE SOYADI yazılarak yapılabilir.
 (IBAN No: TR07 0006 2001 3320 0006 2987 41)

Kontenjanlar dâhilinde kayıt yaptırabilecek 
şehit çocuğu burslularının belirlenebilmesi için 
bu statüde başvuracak öğrencilerin belgelerini 
04 Eylül 2020 saat 16.00’a kadar Öğrenci İşleri 
Müdürlüğü e-posta adresine (oim@etu.edu.tr) 

iletmeleri gerekmektedir. Başvuruların incelenmesinden sonra yapılacak sıralamaya göre kesin 
kayıt yaptırılabilecek adayların isimleri aynı gün saat 17.00’de telefon ile kendilerine bildirilecek-
tir.

a. Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği  
 ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b. Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet  
 belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge  
 (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı  
 düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c. Adayın ÖSYS Sonuç Belgesi
d. Nüfus cüzdanının iki yüzünün fotokopisi,
e. İkametgâhı ile ilgili beyanı
f. 6 adet vesikalık fotoğraf (4,5 cm X 6 cm boyutunda)
g. Öğrenci bilgi formu (Elektronik kayıt sırasında adayın doldurduğu formun ıslak imzalı  
 çıktısı)
h. KVKK Aydınlatma ve İzin Metni (Elektronik kayıt sırasında adayın doldurduğu formun  
 ıslak imzalı çıktısı)

i. Yabancı Diller Bölümüne verilmek üzere, varsa muafiyet için,  Üniversitenin kabul ettiği  
 ulusal veya uluslararası sınavlara ait sonuç belgesinin aslı. (Sınav sonuç belgesi olmayıp  
 TOBB ETÜ’ nün yapacağı Düzey Belirleme ve Yeterlik Sınavlarına girecek öğrenciler için  
 gerekli bilgiler 
  “ 2020-2021 Eğitim Ögretim Yılı Tobb Etü Düzey Belirleme Ve Yeterlilik Sınavı Bilgi Notu”  
 başlığı altında yer almaktadır.)
j. Tam burslu olup aylık Yaşam Katkı Payına (YKP) hak kazanan 18 yaşından küçük öğrenci- 
 lerin Garanti Bankası’nda vadesiz hesap açmalarını sağlayan İzin Formu (Form ektedir)
k. Ücretli öğrenciler için eğitim ücretinin ilk taksitinin Vatandaşlık Numarası ve öğrenci adı  
 soyadı belirtilerek yatırıldığını gösterir banka dekontu aslı.

Öğrenci kimlik kartlarının dağıtımı ile ilgili e-posta ilerleyen tarihlerde tarafınıza iletilecektir. 

Kesin kayıtlar e-kayıt yolu ile yapılacağından aşağıda belirtilen belgeler daha sonra e-posta ile ilan 
edilecek bir tarihte Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

PUAN TÜRÜ   KONTENJAN
         EA    7
         SAY    9

PUAN TÜRÜ   KONTENJAN
         EA    7
         SAY    9

          SÖZ    3



DİĞER BANKA KREDİ KARTLARI (HALKBANK, ZİRAAT BANKASI, AKBANK)

 Halkbank, Ziraat Bankası ve Akbank (Axess) kredi kartlarına sıfır faizli 4 taksite kadar taksit-
lendirme imkânı yalnızca Mali İşler Ofisimizden sunulmaktadır.

 Salgın tedbirleri doğrultusunda Üniversitemize giriş-çıkışlarda eldiven, maske tedariki sağla-
nacaktır. Ödeme ofisimizin önünde yer alan sosyal mesafe işaretlerine uymanız, bina içerisinde 
maskenizi çıkartmamanız, gerekli durumlarda üniversitemizde yer alan dezenfektanları kullan-
manız önemle rica olunur. Mail Order ile Eğitim Ücreti Ödenmemektedir.

KREDİ KARTIYLA “ONLINE” ÖDEME SİSTEMİ

COVID-19 SALGINI SEBEBİYLE üniversiteye giriş çıkışlar kısıtlı olduğu için kredi kartı ile ödeme 
yapacak öğrencilerimizin ve velilerimizin ilk seçenek olarak “ONLINE” ödeme sistemini tercih 
etmeleri önemle rica olunur. 

SANAL Pos aracılığı ile Öğrencinin kişisel sayfasından (ubs.etu.edu.tr) tüm kredi kartlarıyla 
(AMEX Kartlar Hariç) TEK ÇEKİM olarak ödeme yapılabilmektedir. 

SANAL Pos aracılığı ile Öğrencinin kişisel sayfasından (ubs.etu.edu.tr) Bonus özellikli kredi kart-
ları (Garanti Bankası, TEB Bonus, Deniz Bonus) World özellikli kredi kartları (Yapı Kredi, Vakıf-
bank) ve İş Bankası Maximum Kredi Kartları ile 4 TAKSİT olarak da ödenebilmektedir.

(Garanti kredi kartlarına Üniversitemiz 2 taksit +2 taksitte bankanız vermektedir toplam 4 tak-
sit olarak yansıtılacaktır.) 

Ödeme Adımları

o   ubs.etu.edu.tr >> Bilgilerim (detay) >> harç bilgileri >> kredi kartıyla ödeme

o   Bonus, World ve Maximum özellikli kartlarınızla kart numaranızı girdiğinizde taksit
     seçenekleri aktif olacaktır

1.  T.C. Kimlik numarası

2. Baba adı

3. Doğrum tarihi gün/ay/yıl

4. Şifre oluştur

• Geçici şifreniz 5 dakika     
geçerlidir.

1. Eposta adresiniz

2. Ad Soyad

3. Geçici şifre

4. Yeni şifre

5. Yeni şifre tekrar

6. Kurtarma eposta adresi

7. Cep telefonu

8. Sabit telefon

9. Güvenlik Sorusu

10. Güvenlik sorusu cevabı

Tüm ekranlar doldurup kay-
det tuşuna basılmalıdır.

UBS Ödeme bölüme giriş

1. Bilgilerim (detaylı)

2. Harç Bilgileri

2020 Güz dönemi seçerek 
Kredi kartıyla çevrimiçi 
olarak dönemlik ücretinizi 
ödeye bilirsiniz.1. Kayıt ekranında 

 alınan eposta

2. Alınan geçici şifre

3. Giriş

Giriş yapıldıktan sonra geçici şifreyi kalıcı şifre ile değiştirilmesi gerekmektedir.



2020-2021 YILI GÜZ DÖNEMİNDE YATIRILACAK
ÜCRET VE TAKSİT TUTARLARI (TL)

2020-2021 EĞİTİM ÖGRETİM YILI TOBB ETÜ
DÜZEY BELİRLEME VE YETERLİLİK SINAVI BİLGİ NOTU

ÜCRETLER 
Yıllık 

Ücret 

Dönem 

Taks�t� 

Aylık Kred� Taks�t 

Tutarı* 

Tıp Fakültes� (ücretl�) 69.300 TL 23.100 TL 5.775 TL 

Tıp Fakültes� (%50 burslu) 34.650 TL 11.550 TL 2.887,5 TL 

• D�ğer programlar (ücretl�) 
• Hazırlık Sınıfı (tüm programlar �ç�n/ücretl�)  

49.500 TL 16.500 TL 4.125 TL 

D�ğer 
Hazırlık Sınıfı (%50 burslu)

programlar (%50 burslu) 
24.750 TL

 
8.250 TL

 
2.062,5 TL

 •
•

Öğrenim ücretinin ilk taksitini banka kanalıyla 4 taksitle ödemek isteyen öğrenci ve velilerimi-
zin, Garanti Bankası A.Ş. Mustafa Kemal Mahallesi-Ankara Şubesi ile bağlantı kurmaları gerek-
lidir. Bankanın taksitlendirme için istediği gerekli belgeler, gelir belgesi (vergi levha fotokopisi 
veya maaş bordrosu) ve nüfus cüzdanıdır. Ayrıntılı bilgi için Garanti Bankası Mustafa Kemal 
Mahallesi- Ankara Şubesi’ne (312) 203 38 16 – 203 38 00 – 203 38 11 – 203 38 13- 203 38 10 
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 üze-
rinden ödeme yaparlar. Üniversitenin yapacağı TOEFL-ITP sınavı veya geçerli bir belge ile hazırlık 
sınıfı muafiyeti aldıkları takdirde lisans programına başlamak için Tıp Fakültesi ücreti üzerinden 
taksit bakiyesini ödeyerek ders kaydı yaptırabilirler.

Not: Dereceye giren ve yaşam katkı payı almaya hak kazanan öğrencilerin Garanti Banka-
sından bireysel hesap açtırarak IBAN numaralarını ykp@etu.edu.tr mail adreslerine  
göndermeleri rica olunur.

Düzey belirleme sınavına 2020-2021 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.

Düzey Belirleme Sınavı örnek sınav sorularına bu linkten ulaşabilirsiniz.

DÜZEY BELİRLEME SINAVI  SORU SAYISI SÜRESİ  
D�lb�lg�s� ve Sözcük Dağarcığı 65 soru  10:00 - 10:50 (50 dk.) 
Okuma-Kavrama 45 soru  10:50 - 11:40 (50 dk.) 
D�nleme- Kavrama 25 soru  11:45 - 12:30 (45 dk.) 

7. ÖĞRENİM ÜCRETİNİN KREDİLENDİRİLMESİ

Garanti Bankası Ankara - Mustafa Kemal Mahallesi Şubesi ve TOBB ETÜ işbirliği ile öğrencile-
rimize 1.000 TL – 100.000 TL arasındaki tutarlar için Okulum Garantide sistemi ile dönemlik 
ücretin 4 taksite bölünme imkânı sunulmaktadır. Türkiye’nin her yerinden herhangi bir Garanti 
Bankası aracılığı ile yapılabilmektedir.

Özel Okul Kredili Mevduat Hesabı’nın dosya masrafı veya komisyon yükü bulunmamakta-
dır*. Kredilendirilmek istenen tutar taksitlendirme başvurusunu müteakip, bir ay sonrasında 
ödenmeye başlanılarak 4 taksitle bankanın belirleyeceği hesaba yatacaktır.

*Ödeme planında mutabık kalınan vade gününde ödenmeyen tutarlar için aylık %1,25 Tek Hesap 
faizi uygulanmaktadır.

2020 Güz dönemi seçerek Kredi kartıyla çevrimiçi olarak dönemlik ücretinizi ödeye bilirsiniz.
• Ödeme yaptıktan sonra buraya tıklayarak kayıt yapabilirsiniz;

Lütfen bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurunuz.

https://drive.google.com/file/d/1wwc1lZ_6OfX2kzqa14na5RauBuI-X3sg/view
https://ubs.etu.edu.tr/ogrenci/ogr0227/Default.aspx


Düzey Belirleme Sınavı 07.09.2020 Pazartesi günü saat 10:00’da uzak.etu.edu.tr adresi üzerin-
den online olarak yapılacaktır. Web sitesine giriş için gerekli kullanıcı adı ve şifre bilgileri, kayıt 
dönemi bittikten sonra Bilişim Teknolojileri Müdürlüğü tarafından öğrencilere iletilecektir. 
Ayrıca Düzey Belirleme Sınavı ile ilgili 05-06.09.2020 tarihlerinde öğrencilere online eğitimler 
düzenlenecek ve ara yüz tanıtılacaktır. (%100 Türkçe eğitim veren programlara (Türk Dili ve Ede-
biyatı, Görsel İletişim Tasarımı ve İç Mimarlık) kayıt yaptıran öğrenciler bu sınavdan 60 ve üstü 
almaları durumunda ING001U ve ING002U kodlu derslerden muafiyet alabilirler.) Düzey Belir-
leme Sınavı eğitimleri ile ilgili detaylı bilgi, kayıt döneminde ve bitiminde öğrenciler ile paylaşı-
lacaktır. Düzey Belirleme sınavı için öğrencilerin internet bağlantısı olan bir bilgisayar veya tab-
let/telefon ve kamera olarak kullanılacak bir telefonunun olması yeterlidir. Ekran boyutundan 
ötürü tavsiye edilen öncellikle bilgisayar, sonra tablet en son telefondur. Düzey belirleme sınav 
sonuçları aynı gün içerisinde Yabancı Diller Bölümü Web sayfasında yayınlanacaktır.

Bu sınavdan başarılı olan öğrencilerimizin 08.09.2020 / 09.09.2020 / 10.09.2020 /11.09.2020 
tarihlerinden birinde saat 14.00 da Yabancı Diller Bölümü’nde Yeterlik Sınavına (TOEFL ITP) 
girmeleri zorunludur. Hangi öğrencinin hangi tarihteki TOEFL ITP sınavına gireceğinin bilgisi, 
07.09.2020 tarihinde, üniversitemiz web sitesi Yabancı Diller Bölümü’nde duyurulacaktır. 
Ankara dışından gelecek öğrencilerimiz sınava 11.09.2020 tarihinde girecektir. TOEFL ITP 
sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren 7-10 gün içerisinde üniversitemiz web sitesi Yabancı 
Diller Bölümü’nde duyurulacaktır.

ÖNEMLİ NOT:

2020-2021 Akademik yılında %100 Türkçe eğitim veren programlara kayıt yaptıran öğrenciler 
bu 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 alına-
mamaktadır, öğrenciler bu dersleri alıp başarmak zorundadırlar.

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

1. A: Are you free September 2nd? B: Yes, 
we can meet the theater.
(A) in / to
(B) at / along
(C) on / at
(D) by / from
 

2. I got 85 from the physics exam. Doyou 
know your exam ?
(A) rule
(B) reason
(C) result
(D) race

3. Jack doesn’t like sushi and I don’t .
(A) too
(B) either
(C) both
(D) alike

Örnek dilbilgisi ve sözcük dağarcığı soruları:
For questions 1- 3, choose the best answer for each question.

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 

 
0-59 

 

Örnek okuma-kavrama soruları

Forquestions 1- 5, read thetextbelowand choose thebestanswer 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 hel-
ping 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. Theword “grow” in line 1 and in bold 
means .

(A) sell
(B) develop
(C) collect
(D) bring
 
2. Whatcolor aretheblueberriesBEFORE 
they are ready to be picked?

(A) Blue
(B) Red
(C) Green
(D) Brown

3. People near blueberry fields can earn

(A) money by .becoming farmers
(B) selling muffins and pancakes
(C) picking blueberries with the farmers
(D) raising blueberries.

4. AFTER blueberries are picked, they.

(A) are put into
(B) boxes become
(C) dried are
(D) planted become sweet and ripe

5. What could beanother title for this-
text?

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



Örnek dinleme-kavrama soruları

In this part, you are going to hear a short conversation between two people or short talks given 
byone person. Youwilllisten to the conversation TWICE. Afterthesecond listening, youaregoin-
gto heara question aboutthe conversation. After you hearthe question, read the three possible 
answers on your sheet and mark the letter of the correct answer on your answer sheet. Now 
you have two minutes to look at thequestions.

NOW LISTEN 

TAPESCRIPT

Tim: Hi Sandy, How is everything going?
Sandy: Notbad.Haveyou heard the latestnews? Simongot thejob at thatbig software 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.

1. What is the woman jealous of?
(A) Simon’s new colleagues
(B) Simon’s new computer
(C) Simon’s new occupation

For questions 2-3, you will hear an interview TWICE. Afteryou listen to theinterview for these-
cond time, you will hear 3 questions about it. Read the three possible answers on your sheet 
and mark the letter of the best answer on your answer sheet. Now you have one minute to 
look at the questions.

NOW LISTEN

2. How did Diaz’s family feel about thec  
 hanges 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

YETERLIK SINAVI - TOEFL ITP

Bu sınava düzey belirleme sınavından 65 ve üzeri puan alan öğrenciler girerler. TOEFL ITP sınavı 
ile Hazırlık muafiyeti dışında Hazırlık programının B ve C kurlarına devam edecek öğrencileri de 
belirleneceği için düzey belirleme sınavında başarılı olan tüm öğrencilerin bu sınavada girme-
leri zorunludur. Sınavın bölümleri ve süreleri aşağıdaki gibidir. Örnek sınava buraya tıklayarak 
ulaşabilirsiniz.

Yeterlik sınavında (TOEFL-ITP) 500 ve üstü puan alıp başarılı olan öğrenciler ( İngiliz Dili Ede-
biyatı: 550) lisans programlarına kayıt yaptırabilirler.(Bu puan, İngiliz Dili Edebiyatı Bölümü 
öğrencilerimiz için 550’dir.)

Sınav, 4 farklı tarihte yapılacaktır: 
08/09/2020 Salı
09/09/2020 Çarşamba 
10/09/2020 Perşembe
11/09/2020 Cuma ( Ankara dışından gelecek öğrencilerimiz için)

Hangi öğrencinin hangi tarihteki TOEFL sınavına gireceğinin bilgisi 07.09.2020 tarihinde üniver-
sitemiz web sitesi Yabancı Diller Bölümü’nde duyurulacaktır.

Sınavlar, belirtilen günlerde saat 14:00’da başlayacak olup öğrencilerin en geç saat 13.30’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 malzeme-
lerini getirmeleri gerekmektedir. Sınavda fotoğraf çekimi yapılacak olup sınav salonlarına cep 
telefonu kesinlikle alınmayacaktır. 

TOEFL ITP sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren 7-10 gün içerisinde üniversitemiz web sitesi 
Yabancı Diller Bölümü’nde duyurulacaktır.

KONUKEVİ TANITIM BİLGİ NOTU;

GENEL BİLGİ:

Öğrenci konukevi yerleşke içinde, kız ve erkek öğrenciler için4 blokta, 572 adet çift kişilik, 48 
adet üç kişilik, 4 adet engelli odası olarak toplam 624 oda, 1296 yatak kapasitesine sahiptir.

Bütün odalarda banyo ve tuvaletler, ısıtma / soğutma sistemi, buzdolabı, internet, telefon, 
elektronik kartlı giriş sistemi mevcuttur. Ayrıca her katta bulunan mutfak ve dinlenme / tele-
vizyon odası ortak alan olarak kullanılmaktadır.

Yatakhane girişinde parmak izi sistemli turnikeli kontrol vardır.

Konukevinde kafeterya, market, etüt alanları, bavul emanet odaları, çamaşırhane ile öğrencile-
re rahat bir ortamda yaşamaları sağlanmaktadır.

YETERLIK  SINAVI  -  TOEFL ITP 
 

SORU SAYISI  SÜRESİ 
D�nleme- Kavrama 50 soru 40 dk. 
D�lb�lg�s� ve Sözcük Dağarcığı 40 soru 25 dk. 
Okuma- Kavrama 50 soru 55 dk. 

https://www.ets.org/toefl_itp/content/sample_questions


YILLIK ÜCRETLER:

Çift kişilik odada kişi başı: 21.300 TL,

Yerleştikleri puan türünde SAY ve EA puan türünde ilk 10.000’e, SÖZ puan türünde ilk 5.000’e, 
DİL puan türünde ilk 2.500’e giren tam burslu öğrenciler ücret ödemeyecekler, diğer tam burs-
lu öğrenciler konukevi ücretinin %50 sini ödeyeceklerdir.

Kısmi burslular yerleştikleri puan türünde ilk %10’luk dilimde olmaları durumunda, konukevi 
ücretini bursluluk oranında indirimli ödeyecektir. 

Diğer öğrenciler tam ücret ödeyecektir.

Ödemeler dönem başlarında üç taksit şeklindedir.

YERLEŞTİRME:

Konukevinden Ankara dışından gelen öğrenciler yararlanır. Ankara’da ikamet eden öğrenciler 
ise boş yatak olduğunda sınıf ve başarı sıralaması göre kabul edilir. Sıralama büyük sınıf, yüksek 
puandan başlar. 

Yeterli yatak olmadığında hazırlık sınıfı öğrencileri üçlü odalara da yerleştirilebilirler. Üçlü oda-
lara yalnız hazırlık öğrencileri yerleşir, ikili odalar boşluk olduğunda üçlü odalardaki öğrenciler 
ikili odalara aktarılır ve ikili oda ücreti öderler. 

Türkiye sıralaması bu sayılardan küçük veya eşit olanlar %10 dilimdedir.

TOBB ETÜ BİRİMLERİ HAKKINDA DETAYLI BİLGİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (BİM)
bim@etu.edu.tr

Kayıt sonrası e-posta adreslerini, şifrelerini ve öğrenci kimlik kartlarını alan öğrencilerimiz şifre-
lerini unutmaları halinde öğrenci kimliği görüntüsü ile bim@etu.edu.tr adresine mail atmaları 
halinde güncellenmiş şifrelerini edinebilirler.

 SAY  69.334

 EA  99.931

 SÖZ  82.333

 DİL  7.896

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

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

Öğrenci İşleri Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Belgeler;

• Not Dökümü (Transkript)
• Öğrenci Belgesi
• İlgili Makama hitaben yazılar (SGK, Kredi ve Yurtlar Kurumu vb. kurumlara bursluluk,   
 disiplin vb.)
• Yabancı öğrenci ikamet bilgi formu
• 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.

Öğrenci işleri Müdürlüğü Tarafından Yürütülen Hizmetler;

•Yatay geçiş, Yabancı uyruklu, Yüksek Lisans, Doktora, İkinci ana dal – Yan dal başvurularının  
  alınması
• YKS, ek yerleştirme, yatay geçiş, yabancı uyruklu, lisans ve lisansüstü öğrenci kayıtları
• Öğrenci özlük dosyalarının düzenlenmesi ve takibi
• Akademik yıl bandrolü dağıtımı
• Öğrencilere ait dilekçe ve diğer makamlardan gelen yazılara yazılı cevap verilmesi
• Tüm Fakültelerden gelen Fakülte Yönetim Kurulu Kararlarında öğrenci kararlarının Öğrenci      
   Bilgi Sistemine işlenmesi ve kararların öğrenci özlük dosyalarına kaldırılması
• Üniversite Senato ve Yönetim Kurulu Kararlarından öğrencilere ait olanların Öğrenci Bilgi Sis    
   temine işlenmesi ve kararların öğrenci özlük dosyalarına kaldırılması

Diğer dilekçelerin verildiği birimler konu itibarıyla aşağıda belirtilmektedir:

• İzin başvuru dilekçeleri; Yabancı Dil Bölümü Hazırlık sınıfı öğrencisi ise YDB ye, Bölüm öğrenci 
   si ise ilgili Bölüm Sekreterliğine,
• Muafiyet başvuruları Yabancı Dil Bölümüne
• Harf notuna itiraz dilekçeleri ilgili bölüme
• MES (Mezuniyet Ek Sınavı) hakkı talepleri ilgili bölümlere
• Burs, barınma konularına yönelik dilekçeler Rektörlüğe hitaben yazılarak Belge Yönetimi ve  
   Raporlama Müdürlüğüne
• Mezuniyet işlemleri başlatılması için ilgili bölümlere
• Dışarıdan alınan derslere ilişkin muafiyet talepleri ilgili bölümlere
• Üniversite içi yatay geçiş ve çift ana dal – yan dal başvuruları Öğrenci İşleri Müdürlüğüne
• Yurt faturaları ve kira belgeleri Öğrenci İşleri Müdürlüğüne



KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON MÜDÜRLÜĞÜ (KDM)
kutuphane@etu.edu.tr

• Kütüphane, 76 veri tabanı üzerinden 33 bin kadar elektronik dergi, 327 bin dolayında elektro 
   nik kitap, bildiriler, tezler, raporlar gibi çeşitli bilgi kaynaklarını erişime sunmakta olup, yerleş- 
   ke dışından bağlantı için vekil sunucu kullanılmaktadır.
• Basılı kaynaklar 70.000’e yakın kitap ve 7.000 cilt dolayında dergiden oluşmaktadır.
• Kütüphanenin açık olduğu saatler, ödünç verilen materyal sayısı ve süreleri, kaç kez uzatma  
   yapılabileceği gibi fiziksel hizmetlerle ilgili bilgiler web sitesi Yararlanma sayfasında yer al-  
   maktadır.  
• Kütüphane hizmetleri ve kaynakları konusunda öneri, istek ve görüşler kütüphane@etu.edu.tr  
   adresine iletilebilir. İletişim aksaklıkları olmaması açısından cep telefonu numarası değişiklik- 
   lerinin bildirimi önem taşır.
• Kataloğumuzda (https://koha.etu.edu.tr/) kitap, dergi, DVD gibi fiziksel kaynaklarımızı ta-  
   rayabilir, ödünç aldığınız materyallerin süresini uzatabilir, ilgilendiğiniz materyalleri ayırabilir  
   veya satın alınması yönünde öneride bulunabilirsiniz.
• Üniversitemiz elektronik yayınları ve mensuplarımızın akademik çalışmaları 
    http://earsiv.etu.edu.tr adresli Akademik arşivimizde sunulmaktadır.

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ (MİM)
mim@etu.edu.tr

• Kredi kartı ile tek çekim ya da taksitli ödeme yapmak isteyenler Mali İşler Müdürlüğüne  
 başvurabilirler.
• Öğrencilerimizin Yaşam Katkı Payı ödemeleri, Öğrenci İşleri Müdürlüğünden gelen liste  
 doğrultusunda Mali İşler Müdürlüğünce yapılmaktadır.
• Üniversitemize Eğitim ve Konaklama ödemelerinde yaşanan sıkıntılar ya da vb. durum- 
 larla ilgili Mali İşler Müdürlüğüne başvurabilirler.
• Müdürlüğümüz tarafından Otopark Sticker Ücreti, Transkript Ücreti, Kayıp Kimlik Ücreti  
 nakit olarak Mali İşler Müdürlüğünce tahsilatı yapılmaktadır.

ORTAK EĞİTİM VE KARİYER PLANLAMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ
 ORTAK EĞİTİM VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ (OEKM)
 oekg@etu.edu.tr

• Ortak eğitim, 3.sınıfın ilk dönem derslerini aldıktan sonra başlar.
• İlk ortak eğitimini yapacak öğrenciler Mayıs - Ağustos döneminde (3. sınıf birinci dönem  
 derslerini aldıktan sonra), ikinci ortak eğitimini yapacak öğrenciler Ocak - Nisan döne- 
 minde (3. sınıf ikinci dönem derslerini aldıktan sonra),üçüncü ortak eğitimini yapan öğ- 
 renciler ise Eylül-Aralık döneminde (4. sınıf birinci dönem derslerini aldıktan sonra)
 uygulamaya giderler.
• Ortak-Eğitim Tıp Fakültesi hariç tüm bölümlere zorunludur.
• Öğrenciler ortak eğitim döneminde 3,5 ay süreyle (14 hafta)  tam gün tam zamanlı
 olarak bir firma veya kurumda çalışır.
• Öğrencilerin uygulama yapacağı firma ve kurumlar bölümlerin de desteği ve önerisiyle  
 OEKM tarafından bulunur ve sisteme dâhil edilir.
• Yerleştirme işlemleri öğrenci ve firmaların karşılıklı tercihleri doğrultusunda OEKM 
 tarafından yapılır.
• Öğrenciler dönem sonunda yaptığı çalışmaları anlatan bir rapor hazırlayarak orta
  eğitim bilgi sistemine yükleyip, bölümüne sunum yapmaktadır.
• İşyerinin verdiği değerlendirme raporu sonucunda öğrencinin Ortak Eğitim başarı notu  
 belirlenir.
• Öğrencilerin mezun olabilmeleri için bütün Ortak Eğitim uygulamalarını başarıyla 
 tamamlamaları zorunludur.

BELGE YÖNETİMİ VE RAPORLASMA MÜDÜRLÜĞÜ (BYRM)
byrm@etu.edu.tr

Öğrencilerimizin gerekli yazışmalarının ve işlemlerinin takibi, işleyişin süreler itibariyle hızlandı-
rılması, evrakların ilgili Fakülte/Bölüm/ Birimlere sevk edilmesi, evraklara ilişkin birimler bazın-
da 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.

Diğer dilekçelerin verildiği birimler konu itibarıyla aşağıda belirtilmektedir:

• İzin başvuru dilekçeleri Belge Yönetimi ve Raporlama Müdürlüğüne,
• Harf notuna itiraz dilekçeleri Belge Yönetimi ve Raporlama Müdürlüğüne,
• MES (Mezuniyet Ek Sınavı) hakkı taleplerine ilişkin dilekçeler Belge Yönetimi ve
 Raporlama Müdürlüğüne,
• Burs, barınma konularına yönelik dilekçeler Rektörlüğe hitaben yazılarak Belge Yönetimi  
 ve Raporlama Müdürlüğüne,
• Dışarıdan alınan derslere ilişkin muafiyet talepleri ilişkin dilekçeler Belge Yönetimi ve   
 Raporlama Müdürlüğüne,
• Üniversite içi geçiş ve ikinci ana dal - yandal başvuruları Öğrenci İşleri Müdürlüğüne,
• Yurt faturaları ve kira belgeleri Öğrenci İşleri Müdürlüğüne,
• Muafiyet başvuruları Yabancı Dil Bölümüne,
• Mezuniyet işlemleri başlatılması için ilgili bölümlere,

İŞ VE KARİYER PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ (İKGM)
ikgm@etu.edu.tr, oekg@etu.edu.tr

Öğrencilerimizin mezuniyet öncesi iş arama ve kişisel gelişimlerine rehberlik amacıyla,
• Etkin İletişim,
• Beden Dili
• CV Hazırlama Teknikleri,
• Mülakat Teknikleri,
• Liderlik
• Kariyer Planlama,
• İş Arama Teknikleri,
• Proje Yönetimi,
İşyerinde Etkin İletişim Teknikleri konularında eğitim ve seminer düzenlenmektedir

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ (DİM)
dim@etu.edu.tr

Dış İlişkiler Müdürlüğü öğrencilerimize
• Erasmus + Değişim Programı (erasmus@etu.edu.tr)
• Yeni İş Tecrübeleri İçin Ankara Konsorsiyumu (YİTAK) (Ankara Ticaret Odası
   Koordinatörlüğünde Staj Hareketliliği)
• İkili Anlaşmalar (MOU)
• Ahiler Staj Konsorsiyumu (Hacettepe Üniversitesi Koordinatörlüğünde Staj Hareketliliği)         
   konularında yardımcı olmaktadır.



İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ (İDİM)
idim@etu.edu.tr

Ankara’nın 47 merkezi semtine sabah ve akşam olmak üzere semt servisi yapılmaktadır. Eği-
tim-öğretim yılı boyunca gün içinde merkezi noktalara (Akköprü, Söğütözü, Sıhhiye, Milli Kü-
tüphane, Bahçelievler, Kızılay) öğrencilerimizin çıkış saatlerine göre ayarlanmış gün içinde 50 
ring servisi mevcuttur.

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

Üniversitemiz açık ve kapalı otoparklarının giriş ve çıkışlarında HGS RFID otopark kontrol siste-
mi kullanıldığından, otoparkları kullanabilmek için HGS RFID öğrenci etiketi almanız gerekmek-
tedir.

HGS RFID Öğrenci Etiketi almak için;

• Mali İşler Müdürlüğüne Yatırılan 30 TL Etiket Ücret Dekontu.
• TOBB ETÜ Öğrenci Kimlik Kartı Fotokopisi
• Aracınıza ait Ruhsat Fotokopisi
• Bu evraklarla beraber Ana Bina Zemin kat Güvenlik CCTV odasında başvuru yapmak.
• Otopark kurallarını kabul ettiğinize dair belgenin imzalanması.

Üniversitemizde Temizlik ve Güvenlikle ilgili her türlü işlemlerin takibi.
Öğrenci Topluluklarının Satın alma işlemleri.
Konferans ve Organizasyon işlerinin takibi.
Birimimiz tarafından yapılmaktadır.

SAĞLIK, SPOR VE TANITIM MÜDÜRLÜĞÜ (SSTM)
ssm@etu.edu.tr

Sağlık Spor ve Tanıtım Müdürlüğü öğrencilerimize, Sağlık Hizmetleri, Öğrenci Toplulukları Koor-
dinasyonu ve Öğrenci Konsey Seçimleri konularında hizmet vermektedir.

SAĞLIK HİZMETLERİ

Üniversitemizde bir hemşire tarafından öğrencilerimize ve personelimize sağlık hizmeti veril-
mektedir.
Revirde, öğrencimizin ve personelimizin tansiyon ölçümü, ateş ölçümü, şeker ölçümü yapılmak-
tadır. Pansuman yapılması gerekli durumlarda hemşiremiz yardımcı olmaktadır.
Acil durumlarda ilk müdahalenin ardından, sağlık kuruşları ile irtibata geçilerek, öğrencilerimi-
zin hastaneye nakli gerçekleştirilmektedir.

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KOORDİNASYONU

Amacı:

Topluluklar, öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirmelerini sosyal paylaşımı 
artırmayı ve ulusal ve uluslararası müsabakalarda üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmelerini 
amaçlar.

2019-20120 eğitim öğretim yılında 64 topluluğumuz aktif çalışmalarda bulunmuştur. Bunların 
44’ü sosyal, kültürel ve bilimsel toplulukken, 20’si spor topluluğudur.

Nasıl Üye Olunur?

Mevcut topluluklara üye olmak isteyen öğrencilerimiz Türkiye’nin ilk ve tek topluluk platformu 
olan ORTAM’dan (ortam.etu.edu.tr) ilgisini çeken topluluklar ile ilgili bilgi alabilir, etkinliklerini 
takip edebilir ya da toplulukların yıl içinde açtığı stantlardan da bilgi alabilirler. Öğrencilerimiz 
Sağlık, Spor ve Tanıtım Müdürlüğüne topluluklar ile ilgili her türlü sorularını sorabilir ve toplu-
luk yönetim kurulu üyelerinin iletişim bilgilerini de Müdürlüğümüzden alabilirler.

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 içe-
riğini belirten bir dilekçeyle Üniversitemiz Belge Yönetimi ve Raporlama Müdürlüğüne başvuru 
yapılır.

Dilekçe Öğrenci Etkinlikleri Komitesi tarafından onaylanırsa topluluk kurulur.

ÖĞRENCİ KONSEYİ SEÇİMLERİ

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



PSİKOLOJİK DESTEK MERKEZİ
pdm@etu.edu.tr

Kişinin gelişiminde önemli bir dönüm noktası olan üniversite yaşamına adım atan gençler yeni 
bir sosyal çevreye uyum, bağımsız yaşama, yeni sorumluluklar alma, akademik beceriler edin-
me, mesleki hedefler oluşturma, yeni ilişkiler kurma ve kendini ifade etme gibi değişimler yaşa-
maktadır. Bu değişimler kimi zaman bir takım zorlukları da beraberinde getirebilmektedir.

Üniversite yaşamı süresince öğrencilerin psikolojik işlevselliği ne kadar yüksek olursa eğitim-
lerine o kadar iyi devam edebilmekte, beceri ve hedeflerinin farkına varabilmekte, bu hedefleri 
gerçekleştirebilmek için kaynaklarını uygun bir şekilde seferber edebilmekte ve üniversite son-
rası hayata o kadar iyi hazırlanabilmektedir.

TOBB ETÜ Psikolojik Destek Merkezi (PDM)’nin temel amacı öğrencilerimizin üniversite yaşam-
ları süresince bireysel, sosyal ve akademik gelişimlerini desteklemek, yaşayabilecekleri çeşitli 
psikolojik sorunlarla başa çıkabilmelerini kolaylaştırmaktır.

Detaylı bilgi için https://www.etu.edu.tr/tr/pdm web sitesini inceleyebilirsiniz.




