
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu 2018-2019 Merkezi Yerleştirme Puanı ile (Ek 

Madde 1) Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları 
 

2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi için yapılmış olan başvurular değerlendirilmiş ve aşağıdaki tabloda 

yer alan başvurular ilgili programlara belirtilen burs oranlarıyla kabul edilmiştir.  

AD SOYAD BAŞVURDUĞU PROGRAM BURS 

Tanay Urucu Elektrik Elektronik Mühendisliği 75% 

Kaan Erol İnşaat Mühendisliği 50% 

Barış Göktekin Makina Mühendisliği  50% 

Hazal Gümüşgül Kimya Mühendisliği  50% 

Deniz Akpınar İnşaat Mühendisliği  0% 

Ezgi Kara Bilgisayar Mühendisliği  50% 

Gülfem Tosun Bilgisyar Mühendisliği  100% 

Esra Durak Makina Mühendisliği  50% 

Ekrem Turan Karay Kimya Mühendisliği  100% 

Ateş Özçelik Havacılık ve Uzay Mühendisliği 75% 

Bora Yılmaz Havacılık ve Uzay Mühendisliği 50% 

Gizay Sargın Bilgisyar Mühendisliği 100% 

Burak Eken Bilgisayar Mühendisliği 50% 

Ceren Kuşatman Psikoloji 75% 

Nisanur Kaplanoğlu Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık  75% 

Zilan Altan Psikoloji  100% 

İlksen Yücel Psikoloji  50% 

İmran Özyürek İşletme  50% 

Deniz Şahin Psikoloji 0% 

Sercan Erevikli İşletme  0% 

Ezel Muammer Yazır İşletme  50% 

Songül Negiz iktisat  100% 

Nezih Tunavekioğlu Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  50% 

Arda Dalgıçoğlu İşletme 75% 

 

 

Kayıt İşlemleri: 

Başvurusu kabul edilen adayların son sayfada yer alan Kayıt İstek Formunu doldurarak imzalı şekilde 

(taranmış halini) nccreg@metu.edu.tr adresine en geç 3 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 16:00’a kadar 

göndermeleri gerekmektedir. Form ile birlikte nüfus cüzdanı fotokopisinin de iletilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, öğrencilerin Kampus’a gelişlerinde başvuru sırasında elektronik kopyalarını sundukları belgelerin 

mailto:nccreg@metu.edu.tr


orjinal kopyalarını da iletmeleri gerekmektedir. 3 Eylül 2018 tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate 

alınmayacaktır. 

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’na kayıt işlemlerini tamamlayacak öğrencilerin mevcut okullarından kayıt 

sildirme işlemi yapmamaları gerekmektedir. Lise diplomanız ve ilgili kayıt sildirme işlemleri tüm kayıt 

işlemleri tamamlandıktan sonra resmi yazışma ile tarafımızdan gerçekleştirilecektir. 

3 Eylül 2018 tarihine Kayıt Formunu gönderen adayların kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından 

uzaktan yapılacaktır ve öğrenci numaralarınız email olarak sizlere bildirilecektir. Kayıt işlemi tamamlanan 

öğrencilerin  

https://useraccount.metu.edu.tr/newstudent/index.php?lang=TR 

adresinden öğrenci kullanıcı hesabı açmaları gerekmektedir. Sisteme giriş yapmak için TC Kimlik 

numarasının girilmesi ve kabul edilen programın seçilmesi gerekmektedir. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu 

programları menüde [Kuzey Kıbrıs Kampusu] ifadesi ile belirtilmektedir. (İngilizce Öğretmenliği programına 

kabul edilen öğrencilerin İngiliz Dili Öğretimi programını seçmemeleri gerekmektedir). 

Not: Program değişikliği yapacak olan ODTÜ öğrencilerine yeni öğrenci numarası verilecektir. Kullanıcı 

hesabı ile ilgili işlemleri bu öğrencilerin de yapmaları gerekmektedir. 

 

İngilizce Yeterlik Sınavı: 

ODTÜ dışından başvuran adaylardan, eğitim dili Türkçe ya da %30 İngilizce olan yükseköğretim 

kurumlarının; 

1- İngilizce Hazırlık sınıfı ile birinci sınıfta olanlardan Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen geçerli bir 

sınav sonucu olanların belgelerin orjinal kopyalarını kampusa gelişlerinde ibraz etmeleri zorunludur. 

İngilizce Yeterlik Sınavına eşdeğer sınavlar için NOT 2’yi inceleyiniz. 

2- İngilizce Hazırlık sınıfı ile birinci sınıfta olanlardan İngilizce yeterliğini belgeleyemeyenlerin kayıt sırasında 

İYS sınavı ile ilgili tercihlerini kayıt formu ile belirtmeleri zorunludur. 17 Eylül 2018 tarihinde yapılacak 

İngilizce Yeterlik Sınavından 59,50 ve üzeri (İngilizce Öğretmenliği programı için 70 ve üzeri) puan alanlar 

lisans programına başlayabileceklerdir. Diğer öğrenciler hazırlık sınıfına devam edeceklerdir. Bu 

öğrencilerin 21 Eylül 2018 tarihinde yapılacak seviye tespit sınavına girmeleri gerekmektedir.  

3- Ara sınıflarında (sınıfı 2, 3, 4) olanların, İngilizce yeterliklerini kanıtlayan belgelerin elektronik kopyalarını 

kayıt formu ile birlikte iletmeleri, orjinal kopyalarını kampusa gelişlerinde ibraz etmeleri zorunludur. 

İngilizce yeterliklerini belgeyemeyen adayların kayıtları yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların halen 

kayıtlı oldukları Yüksek Öğretim Kurumunda katıldıkları İngilizce Yeterlik Sınavı sonuçları ODTÜ 

tarafından kabul edilmemektedir. Kabul edilen sınavlar için NOT 2’yi inceleyiniz. 

ODTÜ dışından başvuran adaylardan, eğitim dili %100 İngilizce olan yükseköğretim kurumlarının; 

1- İngilizce Hazırlık sınıfı ile birinci sınıfta olanlardan Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen geçerli bir 

sınav sonucu olanların belgelerin orjinal kopyalarını Kampus’a gelişlerinde ibraz etmeleri zorunludur. 

İngilizce yeterliklerini belgeyemeyen adayların kayıtları yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların halen 

https://useraccount.metu.edu.tr/newstudent/index.php?lang=TR


kayıtlı oldukları Yüksek Öğretim Kurumunda katıldıkları İngilizce Yeterlik Sınavı sonuçları ODTÜ 

tarafından kabul edilmemektedir. Kabul edilen sınavlar için NOT 2’yi inceleyiniz 

2- Ara sınıflarda (2, 3, 4) olanların lisans sınıflarına kayıtları yapılacaktır. 

NOT 2 (Eşdeğer Sınavlar): ODTÜ Senatosu tarafından eşdeğerliği tanınan sınavlar (TOEFL IBT, IELTS, and 

PTE Academic) kabul edilmektedir. Bu sınavların ODTÜ İYS ile karşılaştırma tablosu için  

http://ncc.metu.edu.tr/sfl/general-information-about-epe 

adresini ziyaret edebilirsiniz. 

Yukarıda belirtilen sınavlar iki yıl geçerliliğini sürdürmektedir. Lisans programlarına başlamak için yukarıda 

belirtilen sınavlardan 15/08/2016 tarihinden sonra belirtilen puanları almış olmak gerekmektedir.  

İntibak İşlemleri: 

Başvuru yapan adayların halen kayıtlı oldukları Yüksek Öğretim Kurumunda aldıkları dersler belli koşulların 

sağlanması halinde kabul edildikleri program koordinatörlüğü tarafından denk derslerin muafiyeti 

işleminde kullanılabilmektedir. Adaylar kabul edildikleri programlara kayıt olduktan sonra Öğrenci İşleri 

Müdürlüğü’ne intibak isteği ile başvuru yapacaklar, kayıt işlemini tamamlayan adayların intibak başvuruları 

Akademik Kurullara iletilecektir. Derslerin sayılabilmesi için öğretim dili, kredi yapısı ve ders içeriğinin ilgili 

programın müfredatında yer alan dersler ile örtüşmesi gerekmektedir. Bu koşulla akademik kurullar 

dersten muafiyet kararı verebilmektedir. Başvuru kabulu ya da kayıt işlemi sırasında Öğrenci İşleri 

Müdürlüğü hangi derslerin kabul edilebileceği konusunda bilgi verememektedir. Kabul edilen adaylar kayıt 

olmaları durumunda halen kayıtlı oldukları Yüksek Öğretim Kurumunda aldıkları derslerin 

sayılmayabileceğini kabul ederler. ODTÜ lisans programlarında sınıf geçme sistemi uygulanmamaktadır. 

Bunun yerine ders geçme sistemi uygulanmaktadır. O nedenle, halen kayıtlı olduğu sınıftan bağımsız olarak 

öğrenci kabul edildiği programın müfredatında yer alan tüm dersleri (muaf olunanlar hariç) tamamlamak 

durumundadır. 

 Kayıt işlemini tamamlayan ve lisans sınıflarına başlamaya hak kazanan öğrencilerden intibak için 

başvuru yapacakların Akademik Dilekçe Formunu doldurmaları, formun ekinde transcript ve onaylı 

ders içerikleri belgesini ekleyerek nccreg@metu.edu.tr adresine 9 Eylül 2018 tarihine kadar 

göndermeleri gerekmektedir.  

Ödeme İşlemleri: 

Kayıt işlemleri tamamlanan öğrencilerin ilgili burs oranına göre belirlenmiş öğrenim ücreti ve kayıt harcı 

ücretini 7 Eylül 2018 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir. Ödemeler 4 Eylül 2018 tarihinden itibaren 

alınabilecektir. Öğrenim ücreti ödemesi yapılmadan adaylar herhangi bir öğrencilik hakkından (belge 

başvurusu, ders seçimi vb.) yararlanamazlar. 

ODTÜ programlarına kayıtlı olup program değiştirecek adaylar YKS ile yeni kabul edilen öğrenciler için 

belirlenmiş öğrenim ücretini ilgili burs oranında indirim ile öderler. 

TC uyruklu öğrencilerimiz kabul edildikleri burs dilimine bağlı olarak aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlarda 

ödeme yaparlar. Aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar 2018-2019 Akademik Yılı Güz dönemi için yapılması 

gereken bir dönemlik öğrenim ücreti tutarıdır. Bu tutara zorunlu kayıt harcı ve KDV eklenmiş durumdadır. 

Öğrencilerin yurtta kalmaları durumunda kalacakları yurda bağlı olarak ödeme yapmaları gerekmektedir.  

http://ncc.metu.edu.tr/sfl/general-information-about-epe
mailto:nccreg@metu.edu.tr


 

Öğrenim Ücretleri: 

Burs Durumu Öğrenim Ücreti 

Burssuz 15.960 TL 

%25 Burslu 12.022,50TL 

%50 Burslu 8.085 TL 

%75 Burslu 4.147,50 TL 

%100 Burslu 210 TL 

 

Öğrenim Ücreti Ödeme Yöntemi ve Banka Bilgileri: 

Öğrenim ücretleri Türkiye İş Bankası veya Garanti Bankası şubelerinde ODTÜ KKK online hesaplarına 

yapılacaktır. Bu hesaplara ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur. 

Türkiye İş Bankası 

"3B" Üniversiteler için online ödeme sistemi 

Kurum Kodu:  006 

Ödeme Türü: KKK 

Dönem: 01/2018 

Garanti Bankası  

Kurum Kodu: 47 (Yalnızca Kurum Kodunun Verilmesi Yeterlidir.) 

Kredi Kartı ile Ödeme: 

Kredi kartı ile internet üzerinden (banka şubesine gitmeksizin) öğrenim ücretinin ödemesi mümkündür.  

Öğrenim ücreti ödemelerini kredi kartı ile yapmak isteyen öğrenciler alttaki adresi kullanabilirler. 

https://opay.ncc.metu.edu.tr/ 

Kredi kartı ile yapılacak ödemelerde anlaşmalı bankalara bağlı oarak taksitlendirme yapılabilmektedir. 

Telefon talimatı ya da ATM'lerden yapılan ödemeler ODTÜ Öğrenci Bilgi Sistemi'ne yansımadığından bu 

yöntemlerle ödeme yapılmaması gerektiğini önemle hatırlatırız. Banka şubesinde başvurunuz esnasında 

herhangi bir sorun çıktığı takdirde lütfen banka görevlisine (İş Bankası için 0392 661 19 55 numaralı 

telefondan, Garanti Bankası için 0392 660 3000 numaralı telefondan) konu hakkında bilgi alabileceklerini 

belirtiniz. 

Not: KKTC uyruklu olduğu için indirimli ücret ödeyecek öğrencilerin KKTC Kimlik kartı fotokopisini kayıt 

formu ile birlikte iletmeleri gerekmektedir. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunda lisans programlarında kayıtlı 

kardeşi bulunan öğrencilerden kardeşler arasında burs oranı daha az olan öğrencimizin Öğrenci Başvuru 

formunu doldurarak TC nüfus cüzdanı / KKTC kimlik kartı kopyalarını da eklemeleri ve 

nccreg@metu.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. 

mailto:nccreg@metu.edu.tr


Yurt Yerleştirmeleri: ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunda yurtlarda kalmak istemeniz durumunda aşağıdaki 
form üzerinden yurt tercihlerinizi yapmanız ve en geç 12 Eylül 2018 Çarşamba öğleden sonra saat 14' 
e  kadar formu doldurmanız gerekmektedir.  
 
Yurt detaylarına ODTÜ KKK web sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Yurtlarla ilgili detaylara aşağıdaki bağlantıdan 
ulaşabilirsiniz. 
 
https://ncc.metu.edu.tr/tr/konaklama/yurt-ve-oda-secenekleri  
 
Toplamda 5 tercih yapmanız ve tercihlerinizi en çok tercih ettiğiniz seçenekten başlayarak sıralamanız 
gerekmektedir. 
 
 

 

Yurt Başvuru Formu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://goog_136881254/
http://goog_136881254/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclo_7SAMgpP3Cy4RWAsIKZgQygQIaQ8Bywk8HIAy9DKcezRg/viewform


ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU 

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ 

KAYIT FORMU 

 

Ad Soyad:    _____________________________________________ 

T.C. Kimlik No:    _____________________________________________ 

E-Posta Adresi:    _____________________________________________ 

Telefon Numarası:   _____________________________________________ 

Cep Telefonu Numarası:  _____________________________________________ 

Yazışma Adresi:   _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Merkezi Yerleştirme Puanı ile ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu ………………………………………………………………… 

programına kayıt işlemlerinin Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından tamamlanmasını kabul ediyorum.  

Yatay geçiş başvurusu sırasında ilettiğim belgeleri 12 Ekim 2018 tarihine kadar teslim edeceğimi ve öğrenim 

ücreti ödemelerimi, burs durumum ve uyruğuma bağlı olarak 2018 girişli yeni girişli öğrenciler için 

belirlenen tutarlar üzerinden yapacağımı taahhüt ederim. 

 

Tarih: 

Ad, Soyad: 

İmza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT: Kayıt formu ile birlikte nüfus cüzdanı fotokopisinin taranmış halini de iletiniz. 


