
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ETÜTÖMER’E YENİKAYIT YAPTIRAN 

ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN ŞARTNAME 

 

1. Türkiye Türkçesi kurslarında dil düzeyleri tespit edilerek dinleme, konuşma, okuma ve 

yazma dersleri verilir. 

 

2. Öğrenci, her kur ücretini kura başlamadan önce yatırmak zorundadır. Aksi hâlde öğrenci yeni 

kura başlayamayacak, öğrencinin ilişiği kesilecektir.  

 

3. ETÜTÖMER’e kayıt yaptıran öğrencilere yönetim kurulunun uygun göreceği şartlar 

dışında para iadesi yapılmamaktadır. 

 

4. Temel seviyede (A1 ve A2) başarısız olan öğrenci, orta seviyeye geçemeyip temel seviyeyi 

hızlandırılmış bir şekilde tekrar edebilir (Gerekli durumlarda tekrar kuru açılabilecektir). Tekrar 

kurunun ücreti, temel seviye (A1 ve A2) kur ücretinin yarısı olacaktır. Tekrar kurunda da 

başarısız olan öğrencinin ETÜTÖMER ile ilişiği kesilecektir. 

 

5. Kurslarda devam zorunluluğu olup azamî devamsızlık süresi her kur için 20 saattir. Belirtilen 

devamsızlık saatini aşan öğrenciler dönem/yılsonu sınavına alınmazlar. Ancak resmî 

kurumlardan alınan sağlık raporu devamsızlıktan sayılmaz. 

 

6. Mazeretsiz olarak sınava girmeyen öğrenciler sınav haklarını kaybederler. Ancak sağlık 

sorunları nedeniyle sınava giremeyen öğrenciler “sağlık raporu göstermek şartıyla” rapor 

bitimini takip eden üç iş günü içerisinde dilekçeyle başvuru yaparak ETÜTÖMER’in 

belirleyeceği bir tarihte sınava girebilirler. 

 

7. Her kur için başarı puanı 70’tir. 

 

8. Öğrencilerin kurslarda disiplinsiz davranışları hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun belirlemiş olduğu Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve Erzurum Teknik Üniversitesi 

Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen hükümleri uygulanır. 

 

9. Yukarıdaki maddeler yönetim kurulunca mücbir durumlar ve sebeplerle değiştirilebilir ve 

kaldırılabilir. 

 
 

Okudum, kabul ediyorum. 

 

İmza 

Öğrencinin Adı Soyadı 



LIST OF CONDITIONS FOR THE STUDENTS WHO HAS JUST ENROLLED TO 

ETUTOMER 

 

1. In Turkey Turkish courses, firstly, language levels of students are determined then listening, 

speaking, reading and writing courses are given. 

 

2. Students have to pay each course fee before starting the course. Otherwise the student isn’t 

allowed to start the course and the student is disengaged. The course fees are paid in three stages 

as A1, A2; B1, B2 and C1. 

 

3. Under no circumstances will the students enrolling to ETUTOMER be refunded. (Except 

board decisions). 

 

4. The student who has failed at the elementary level (A1 and A2) cannot pass to the 

intermediate level and can repeat the elementary level at a quick pace (repeat course can be 

started). The fee of the repeat course will be half of the fee of the elementary level (A1 and A2). 

If the student fails at the repeat course, he/she will be disengaged from ETUTOMER. 

 

5. Attendance is compulsory at the courses and maximum absence time is 20 hours for every 

course. The students who go beyond this limit cannot attend the end-of-semester/year 

examination. However, the time with sick report which is taken from government agencies are 

not subject to the absence limit. 

 

6. The students who do not attend the examination without an excuse lose their rights to attend 

the examination. However, the students who cannot attend the examination because of their 

health problems can attend the examination in a date determined by ETUTOMER if theyapply 

by petition in three work day after their sick report has finished provided that they hand over 

their sick report. 

 

7. The success point for each course is 70 point. 

 

8. About the ill-disciplined behaviors of the students in courses, the provisions stated in Student 

Discipline Regulations that is established by 2547 numbered Law of Higher Education and 

Erzurum Technical University Education Regulations are performed. 

 

9. The above articles can be changed and removed by the board of directors due to force majeure 

and reasons. 

 

I have read and agreed. 

 

Signature 

Student’s Name and Surname 


