
Değerli öğrenciler, 
COVID-19 hızlı antijen testinizin POZİTİF çıkması durumunda aşağıdaki adımları izlemeniz gerekiyor: 
 
KAMPÜSTE YAŞIYORSANIZ; 
 

1. ZAMAN KAYBETMEDEN, ODTÜ KKK WhatsApp Pandemi Hattı'na (+90 539 117 26 83) ad-soyadı ve 
kampüsteki ikametgâh bilgilerinizi mesaj olarak gönderin. 

2. Pozitif antijen sonucunu saat 11:00'den ÖNCE alırsanız, PCR testi için doğrudan Sağlık 
Merkezi’ndeki antijen numune penceresine başvurun. Kimlik kartı ya da pasaportunuz yanınızda 
olsun. Numune verdikten sonra misafirhaneye gidip PCR sonucunuz çıkana kadar izole olun. 

3. Pozitif antijen sonucunu saat 11:00'den SONRA alırsanız, doğrudan misafirhaneye giderek izole 
olun. Ertesi gün sabah saat 9:00'da PCR testi için Sağlık Merkezi’ndeki antijen numune penceresine 
başvurun. Lütfen kimlik kartı/pasaportunuz yanınızda olduğundan emin olun. Kimlik kartı ya da 
pasaportunuz yanınızda olsun. Numune verdikten sonra misafirhaneye dönüp sonucu bekleyin. 

4. Pozitif antijen testi sonucunuzu Cuma günü öğleden sonra aldıysanız, hafta sonu kampüste PCR 
numunesi alınamadığı için durumunuzu WhatsApp hattı ile görüşün. 

5. PCR test sonucunuzun da POZİTİF çıkması durumunda ODTÜ KKK WhatsApp pandemi hattına (+90 
539 117 26 83) sonucunuzu bildirin ve sonuç belgenizi ders hocalarınızın erişebilmesi için 
https://intranet.ncc.metu.edu.tr/covid19_test_bilgisi.php adresine yükleyin. Karantinada 
kaldığınız süre için sağlık raporuna ihtiyaç duyacaksanız ncchc@metu.edu.tr adresine mail 
göndererek Sağlık Merkezi’ni bilgilendirin.  Misafirhanedeki karantina süreciniz KKTC Sağlık 
Bakanlığı’nın belirlediği güne kadar devam edecek ve bu süreçte Whatsapp hattı ile iletişimde 
olacaksınız. 

6. PCR test sonucunuzun NEGATİF gelirse, misafirhaneden çıkabilmek için WhatsApp pandemi 
hattına (+90 539 117 26 83) haber verin ve sonuç belgenizi 
https://intranet.ncc.metu.edu.tr/covid19_test_bilgisi.php adresine yükleyin. 

KAMPÜS DIŞINDA YAŞIYORSANIZ; 
 

1. En yakın PCR test merkezine giderek PCR testi yaptırın ve test sonucunuz gelene kadar kendinizi 
izole edin. 

2. PCR test sonucunuz POZİTİF gelirse sonuç belgenizi ders hocalarınızın görebilmesi için 
https://intranet.ncc.metu.edu.tr/covid19_test_bilgisi.php adresine yükleyin. Karantinada 
kaldığınız süre için sağlık raporuna ihtiyaç duyacaksanız ncchc@metu.edu.tr adresine mail 
göndererek Sağlık Merkezi’ni bilgilendirin. Karantina süreciniz KKTC Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği 
güne kadar evinizde devam edecektir. 

3. Sonucunuz negatif gelirse sonuç belgesini Intranet’e yükleyerek izolasyonu sonlandırın. 

 
Sağlıklı günler dileriz, 
ODTÜ KKK Sağlık Merkezi 
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Dear Students, 
If your Covid-19 rapid antigen test result is POSITIVE, please take the following steps: 
 
IF YOU LIVE ON CAMPUS, 
 

1. FIRST, send a WhatsApp message, including your name-surname and the details of where you stay 
on the Campus, to the METU NCC WHATSAPP Pandemic Hotline (+90 539 117 26 83) 

2. If you receive a positive antigen test result BEFORE 11:00, you must directly go to the Antigen 
Testing Booth at the Health Center to have a PCR test. Please make sure you have your ID 
Card/passport with you when visiting the testing booth. After giving the sample, you must go to 
the METU NCC Guest House and self-isolate there until you obtain your PCR test result. 

3. If you receive a positive antigen test result AFTER 11:00, you must directly go to the Guest House, 
self-isolate there, and go to the Antigen Testing Booth at the Health Center at 9:00 a.m. (the next 
day) to get a PCR test. Please make sure you have your ID Card/passport with you when visiting 
the testing booth. After giving the sample, you must go back to the Guest House and self-isolate 
there until you obtain your PCR test result. 

4. If you receive a positive result on Friday afternoon, please refer to the WhatsApp hotline since PCR 
samples cannot be collected on campus on weekends. 

5. If your PCR test result is POSITIVE, you need to inform the Pandemic Board of your test result by 
sending a message through WhatsApp to the METU NCC WhatsApp Pandemic Hotline (+90 539 
117 26 83) and upload your test result to 
https://intranet.ncc.metu.edu.tr/covid19_test_bilgisi.php for your course instructors to access. If 
you’ll need a medical report for the duration of your isolation, contact the Health Center by mailing 
ncchc@metu.edu.tr. The end date for your quarantine period in the Guest House is the day 
determined by the TRNC Ministry of Health. You’ll be in contact with the WhatsApp hotline during 
your isolation. 

6. If your PCR test result is NEGATIVE, upload your test result to Intranet and inform the WhatsApp 
hotline (+90 539 117 26 83) for your check-out from the guesthouse. 

IF YOU ARE LIVING OFF CAMPUS, 
 

1. You need to apply to the nearest PCR test center, get a PCR test, and then self-isolate at home 
until you obtain your test result. 

2. If your PCR test result is POSITIVE, upload your test result to 
https://intranet.ncc.metu.edu.tr/covid19_test_bilgisi.php for your course instructors to access. If 
you’ll need a medical report for the duration of your isolation, contact the Health Center by mailing 
ncchc@metu.edu.tr. The end date for your quarantine period at your home is the day determined 
by the TRNC Ministry of Health. 

3. If you receive a negative result, upload your test result to Intranet and end isolation. 

 
We wish you healthy days, 
METU NCC Health Center 
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