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Sevgili Öğrencilerimiz,

ODTÜ'ye hoş geldiniz! ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsünde 
öğrenci olabilmek için zorlu bir çalışma dönemini geride 
bırakarak üniversiteli oldunuz. ODTÜ, kurulduğu
1956 yılından bu yana, 120.000’den fazla mezun verdi.  
ODTÜ mezunları sadece ülkemizde değil, dünya çapında 
birçok başarıya imza attı. Sizler de başarılı ve parlak bir 
gelecek için ODTÜ’yü tercih ederek bugün üniversite 
öğrenciliğine adım atıyorsunuz. ODTÜ ailesine katıldığınız 
için sizleri tüm kalbimle kutluyorum.

ODTÜ’nün misyonu; toplum, insanlık ve doğa için,
evrensel değerler çerçevesinde, yaratıcı ve eleştirel 
düşünmeyi, yenilikçiliği ve liderliği besleyerek 
mükemmellik düzeyinde araştırma yapmak, eğitim vermek 
ve topluma hizmet etmektir. Bu öz görev doğrultusunda 
eğitim sistemimizi düzenli olarak gözden geçiriyor ve 
sizleri hızla dönüşen dünyada, her zorluğu aşabilecek bir 
şekilde geleceğe hazırlamak için yoğun çaba sarf ediyoruz. 
Bu amaç doğrultusunda, ODTÜ’de eğitim gördüğünüz 
sürece sadece derslerle değil, sosyal, kültürel etkinlikler ve 
spor faaliyetleri ile de kendinizi geliştirmenizi, öğrenci 
olarak geçirdiğiniz her saati en iyi şekilde 
değerlendirmenizi öneriyoruz. Öğrenciliğiniz süresince 
dünyanın farklı ülkelerinden ODTÜ’lülerle kuracağınız 
ömür boyu sürecek arkadaşlıklar da iletişim, yardımlaşma, 
karşılıklı saygı ve güven konularında gelişiminize katkıda 
bulunacak ve geleceğe dönük güçlü bir sosyal ağ 
oluşturmanızı sağlayacak . Tüm bunları eksiksiz şekilde 
başarabilmeniz için yoğun bir tempoda, özveriyle 
çalışmanız gerekiyor. Sizleri gerçek hayata hazırlayan bu 
zorlayıcı süreçte her zaman yanınızda olacağımızı ve sahip 
olduğumuz deneyimle her konuda sizlere destek 
olacağımızı bilmenizi isterim. 
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu; geleceğe hazırlanmanız 
sürecinde daima yanınızda olacak!

ORYANTASYON

PROGRAMI

Sevgili Öğrenciler,

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü çalışanları olarak her 
akademik yılın başında yeni bir başlangıcın sevinç ve 
heyecanını sizlerle birlikte bizler de yaşıyoruz.
ODTÜ ailesine katılan her öğrencimizin gelecek için
bir umut olduğunun bilincindeyiz. Bu yıl COVID-19 
pandemisi nedeniyle üniversitemiz, 2020-2021
Akademik Yılı Güz Dönemi’nde dersleri ve sınavları 
çevrimiçi yöntemlerle gerçekleştirme kararı almıştır. 
Dolayısı ile bir süre, sağlığınız ve güvenliğiniz için derslere 
bulunduğunuz yerden katılacaksınız. Bu sürecin sizler için 
kolay olmadığını biliyor, endişelerinizi çok iyi anlıyoruz. 
2019-2020 Bahar Dönemi’nde kısmen gerçekleştirdiğimiz 
çevrimiçi eğitimi, edindiğimiz deneyim ve geliştirdiğimiz 
yöntemlerle bu dönem daha sağlıklı ve verimli bir şekilde 
gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu zor süreci karşılıklı 
iletişim ve dayanışma ile atlatacağımızı ve yakın bir 
gelecekte daha sağlıklı günlerde kampüsümüzde hep 
birlikte olacağımızı umuyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına 
alan bu zorlu süreçte ODTÜ daima yanınızda, bu dönemi 
ODTÜ ailesinin bir üyesi olarak atlatacaksınız. 
Önceliğimizin sizleri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak 
olduğunu, tüm kararlarımızın öğrencinin kazanımları ön 
planda tutularak alındığını önemle vurgulamak isterim.

Değerli ODTÜ’lüler, 
ODTÜ ailesinin yeni üyeleri olarak aramıza katıldığınız için
hepinizi kutluyor, başarılı bir eğitim hayatı diliyorum. 

Prof. Dr. Gürkan Karakaş
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu
Kampüs Rektörü
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2008-2009 Akademik Yılında başlatılan ve 2020-2021 
yılında da yürütülecek olan Oryantasyon Liderliği Projesi ile 
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (ODTÜ KKK) ve kampus 
yaşamıyla ilgili sorularınızın cevaplanması ve Oryantasyon 
Programının daha etkili yürütülebilmesi amaçlanmaktadır. 
Proje, Öğrenci Gelişim ve Psikolojik Danışma Merkezi 
(ÖGPDM) tarafından koordine edilmekte ve ODTÜ KKK'deki 
"oryantasyon liderleri" tarafından yürütülmektedir. 
Oryantasyon liderlerinin hepsi lisans derecelerini ODTÜ 
KKK’nin farklı programlarında tamamlamış yüksek lisans 
öğrencileridir. Bu deneyimli ve güvenilir öğrenciler sizlerin 
kampus yaşamıyla ilgili sorularınızı cevaplayıp sizlerle 
önemli bilgiler paylaşarak sizlere rehberlik edeceklerdir.

Oryantasyon Programı çevrim içi olarak devam
etmektedir. Program kapsamında Eylül ayı boyunca
her gün 15:00-16:00 saatlerinde oryantasyon liderleri 
sizlerle whereby uygulaması aracılığıyla buluşmaktadır. 
Onlarla tanışmak, kampüs ve kampüs yasamıyla ilgili 
sorularınızı yönlendirmek isterseniz oryantasyon 
liderlerimiz sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet 
duyacaklardır. Ekim ayı içerisinde ise Program hocalarımızın 
önemli konulardaki bilgilendirici sohbetleri ile devam 
edecektir. Oryantasyon Programını ve programdaki 
güncellemeleri buradan takip edebilirsiniz.

Sorularınızı HYPERLINK "mailto:nccolp@metu.edu.tr" 
nccolp@metu.edu.tr adresine e-posta atarak ve/veya 
ODTU Kuzey Kıbrıs 2020 Girişliler Kurumsal Sayfasına
(https://www.facebook.com/groups/381969469453818)
katılarak da yönlendirebilirsiniz. 

Oryantasyon

Liderliği Projesi



Eylül

15.00-16.00

Sina Mirzaei
BS İşletme,
MS Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
(devam etmekte)

Eylül

Pazartesi

Aslıhan Tok 
BS Psikoloji
MS Sürdürülebilir Çevre ve Enerji Sistemleri 
(devam etmekte)

Salı

Melih Can Şahin
BS Psikoloji
MS Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
(devam etmekte)

Çarşamba

Nazlıcan Yücel 
BS İktisat
MS Sürdürülebilir Çevre ve Enerji Sistemleri 
(devam etmekte)

Cuma

Matthew Araz
BS Makina Mühendisliği 
MS Makina Mühendisliği (devam etmekte)

Perşembe

Oryantasyon Lideri

https://odtukibris.whereby.com/orientation-leadership-project

Oryantasyon Liderleri ile

Soru-Cevap Buluşmaları



5 Ekim 2020 Pazartesi

6 Ekim 2020 Salı

Açılış Konuşması
Kampus Rektörü Prof. Dr. Gürkan Karakaş
Video için tıklayınız:
https://www.youtube.com/watch?v=VFqGJy8I0eI&feature=youtu.be

İngilizce Hazırlık Programı Bilgilendirme Toplantısı
Dr. Leyla Silman Karanfil
Yabancı Diller Okulu Müdürü,
Çevrim içi katılım linki:
https://metu.webex.com/meet/kleyla

Söyleşi “Kıbrıs’ı Tanıyalım” 
Dr. Öğretim Üyesi Hayriye Kahveci Özgür
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı
Çevrim içi katılım linki:
https://metu.webex.com/meet/khayriye

15.00 – 15.30

15.00-16.00

Oryantasyon

Programı

Canlı yayına katılabilmek için Webex uygulamasını
cihazlarınıza yüklemeniz yeterlidir.
Canlı yayına katılabilmek için Webex uygulamasını
cihazlarınıza yüklemeniz yeterlidir.

**

Seminer "ODTÜ'lü Olmak"
Büyükelçi (E.) Dr. Rafet Akgünay
Video için tıklayınız: https://youtu.be/13gqkBKH_5g



Öğrenci
Toplulukları

Sosyal ve Kültürel İşler Müdürlüğü bünyesinde 
faaliyetlerini sürdüren 43, Spor ve Rekreasyon 
Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren 9 öğrenci 
topluluğu vardır. Öğrencilerimizin akademik başarılarının 
yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerdeki 
başarılarının da onları ileriki hayatta daha farklı kılacağı 
düşünüldüğü için öğrenci topluluklarının kurulmasını ve 
bu yöndeki etkinlikleri desteklemekteyiz. Öğrenci 
Toplulukları tarafından 2019 – 2020 ders yılı boyunca 
konserler, sergiler, festivaller, konferans, kongre, seminer, 
tiyatro ve gezileri içeren çeşitli etkinlikler 
düzenlenmiştir.

2019 – 2020 akademik yılında 13. Korku Gecesi,
10. Sahne Sanatları Şenliği, Mezunlar Kampusta 8,
Afrika Gecesi, METU Got Talent gibi organizasyonlar 
öğrenci toplulukları tarafından başarıyla 
gerçekleştirilmiştir.

Öğrenci Toplulukları

1. ACM (Association of Computer Machinery) Topluluğu

2. AIChE (American Institute of Chemical Engineers)
 METU NCC Student Branch Topluluğu
3. Astronomi Topluluğu
4. Atatürkçü Düşünce Topluluğu
5. Çağdaş Düşünce Topluluğu
6. Değişim ve Toplumsal Farkındalık Topluluğu
7. Ekonomi ve Finans Topluluğu
8. Enerji Topluluğu
9 . Fantastik Kurgu Topluluğu
10. Fotoğrafçılık Topluluğu



11. Güzel Sanatlar Topluluğu
12. Halk Bilimi Topluluğu
13. Havacılık ve Uzay Topluluğu
14. Hayvanları Koruma Topluluğu
15. Institute of Electrical and Electronics Engineers
 (IEEE) Öğrenci Topluluğu
16. İnşaat ve Yapı Topluluğu
17. Kadın Mühendisleri Topluluğu
18. Kariyer ve İşletme Topluluğu
19. Klasik Türk Müziği Topluluğu
20. Kültür, Edebiyat ve Düşünce Topluluğu
21. Makina Mühendisliği Topluluğu
22. Mizah Topluluğu
23. Model United Nations Topluluğu
24. Modelcilik ve Maket Topluluğu
25. Müzik Topluluğu
26. Müzikal Topluluğu
27. ODTÜ KKK Mutfak Kulübü
28. Problem Çözme Topluluğu
29. Psikoloji Topluluğu
30. Radyo Topluluğu
31. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Topluluğu
32. Sinema Topluluğu
33. Sosyalist Düşünce Topluluğu
34. Sürdürülebilirlik Topluluğu
35. SPE ODTÜ KKK Topluluğu
36. TEDx METU NCC Topluluğu
37. Tiyatro Topluluğu
38. Toplum Gönüllüleri Topluluğu
39. Türk Alman İletişim Topluluğu
40. Türk Dili ve Tarihi Topluluğu
41. Uluslararası İlişkiler Topluluğu
42. Uluslararası Öğrenciler Topluluğu
43. Women in Business Club



Öğrenci Topluluklarına

Nasıl Üye Olabilirim? 

RADYO ODTÜ

KUZEY KIBRIS STÜDYOLARI:

Akademik danışmanın denetiminde ve öğrencilerden oluşan 
yürütme kurulu kararları ile gerçekleştirilen  topluluk 
çalışmalarına katılabilmek için Sosyal ve Kültürel İşler 
Ofisi'ne ve Spor ve Rekreasyon Müdürlüğü’ne  başvurarak 
üyelik formu alınması gerekmektedir.

Öğrenci Toplulukları ile ilgili detaylı bilgiye 
https://ncc.metu.edu.tr/tr/ogrenci-topluluklari 
adresinden ulaşabilirsiniz.

Radyo ODTÜ’nün devamı
olan Radyo ODTÜ
Kuzey Kıbrıs Stüdyoları
103.1 frekansından ve 
www.radyoodtukibris.net 
sitesinden yayın yapmaktadır.

103.1



SPOR TAKIMLARI VE

SPOR TOPLULUKLARI

SPOR TAKIMLARI:

Üniversiteler arası yarışmalara katılan spor takımlarımız, 
diğer üniversiteler ve kulüp takımlarıyla özel 
karşılaşmalar yapmakta ve turnuvalara katılmaktadırlar.
Üniversite içinde yapılan seçmelerde ve turnuvalarda 
başarılı olan öğrenciler antrenörler tarafından takımlara 
davet edilmektedirler.
1. Basketbol
2. Futsal (salon futbolu)
3. Hentbol
4. Satranç 
5. Masa Tenisi
6. Tenis (Kadın, Erkek)
7. Voleybol (Kadın)
8. Yüzme (Kadın, Erkek)

SPOR TOPLULUKLARI

Rekreatif faaliyetler içinde organize olan spor 
topluluklarımız; eğitmenler gözetiminde çalışmalarını 
gerçekleştirerek üniversite içinde ve dışında yapılan 
etkinliklerde gösterilere katılmakta, öğrencilere kurslar, 
turnuvalar ve rekreatif etkinlikler düzenleyerek onların 
sportif ve sosyal becerilerini geliştirmekte ve 
branşlarında sertifika almalarını sağlamaktadırlar.
1. Arama Kurtarma Topluluğu
2. Doğa Sporları Topluluğu
3. Eşli Danslar Topluluğu
4. E-spor Topluluğu
5. Kriket Topluluğu
6. Korumalı futbol (Amerikan Futbolu) Topluluğu
7. Mini Golf Topluluğu
8. Sualtı Topluluğu
9. Tırmanış Topluluğu


