
 

 

 

 

 

 

 

Değerli Öğrencilerimiz, 

Aramıza hoş geldiniz! 

 

E-Devlet Kayıt İşlemleri 

25-28 Eylül 2022 tarihlerinde https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresinden 
ulaşılabilecek e-Devlet kapısı üzerinden e-kayıt işleminizi tamamlayınız. 

 

* Üniversiteye kayıt işlemleri internet üzerinden yapılacağından öğrencilerimizin sadece kayıt 
işlemi için Kampusa gelmelerine gerek kalmayacaktır. Kayıt işlemi için herhangi bir belge 
sunulmayacaktır. 

Ayrıca; 

• TC kimlik numarasına sahip olmama 

• Yurt dışında bulunduğundan e-devlet şifresi alamama 

• YKS ile lisans programlarına ek kontenjandan yerleştirilen öğrencilerden e-Devlet Kapısı 
üzerinden kayıt yaptıramayanlar için ODTÜ 2022 YKS Kayıt Programı üzerinden kayıt işlemleri 
(ODTÜ 2022 YKS Kayıt Programı- https://ykskayit.metu.edu.tr/  ) 26 - 30 Eylül 2022 tarihleri 
arasında açık olacaktır. 

 

ÖNEMLİ TARİHLER 

 

İngilizce Yeterlik Sınavı (05 Ekim 2022) 

 

ODTÜ’de eğitim öğretim dili İngilizcedir. Bu nedenle tüm öğrencilerin İngilizce yeterliklerini 
belgelemesi gerekir. Üniversitemize Ek Yerleştirme ile kayıt olan öğrenciler için; 

 

İngilizce Yeterlik Sınavı (Ekim İYS) Saat:10:00  

https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit


Ek Yerleştirme ile kayıt yaptıracak ve İngilizce Yeterlik Sınavına girmek isteyenler için sınava 
girecek öğrenciler aşağıdaki hususları yerine getirmelidirler; 

* “İYS Sınav Kılavuzu”nu dikkatlice okumak 

* Öğrencilerin sınava ulaşması için https://useraccount.metu.edu.tr/newstudent/ adresinden 
kullanıcı kodu oluşturma işlemlerini en geç 30 Eylül 2022 tarihinde tamamlamaları 
gerekmektedir. 

* Sınav öncesi hazırlıkları önceden yapmış olmak 

* Sınav sabahı hazır bir halde çevrim içi sınav odalarında oturuma kabul edilmeyi beklemek 
Çevrim içi sınav odalarına 9:45’ten sonra gelecek adaylar sınava kabul edilmeyeceklerdir. 
Sınavla ilgili detaylı bilgiye https://epe.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir. 

* Ayrıca Üniversite Senatosu tarafından belirlenen uluslararası eşdeğerliklere ait bilgilere 
aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir.  https://oidb.metu.edu.tr/tr/odtu-tarafindan-kabul-
edilen-ingilizce-yeterlilik-sinavlari-es-degerlik-tablosu 

 

Çevrim İçi Temel İngilizce Bölümü Seviye Tespit ve Yerleştirme Sınavı (06 Ekim 2022) 

Temel İngilizce Bölümü Çevrim İçi Seviye Tespit ve Yerleştirme Sınavı Ek Yerleştirme ile kayıt 
yaptıracak tüm öğrencilerin sınava girmesi mecburidir. 

* Öğrencilerin sınava ulaşması için https://useraccount.metu.edu.tr/newstudent/ adresinden 
kullanıcı kodu oluşturma işlemlerini en geç 30 Eylül 2022 tarihinde tamamlamaları 
gerekmektedir. Sınavla ilgili detaylı bilgiye https://dbe.metu.edu.tr/prf/ adresinden 
ulaşılabilir. 

* Sınav, https://odtuclass.metu.edu.tr/ sayfasında gün içinde açık kalacaktır. 

 

 

YURTLAR: 

* ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunda yer alan yurtlarda kalmak isteyen öğrencilerin Yurtlar 
Müdürlükleri ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.  

 

Müsait Yurtlar: 

1. Yurt  

Kaan IŞIKGÜN 

0392 661 2410 

nccdorms@metu.edu.tr 
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https://oidb.metu.edu.tr/tr/odtu-tarafindan-kabul-edilen-ingilizce-yeterlilik-sinavlari-es-degerlik-tablosu
https://oidb.metu.edu.tr/tr/odtu-tarafindan-kabul-edilen-ingilizce-yeterlilik-sinavlari-es-degerlik-tablosu
https://useraccount.metu.edu.tr/newstudent/
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3.Yurt 

Atilla DEMİREL 

0392 661 3333 

nccdorms@metu.edu.tr 

 

Yurt Oda Planları ve Ücretleri: 

https://adayogrenci.metu.edu.tr/kuzey-kibris/yurtlar 

 

EBİ Öğrenci Yurtları-Kampus içi 

Önder GÜLŞEN 

EBİ Yurt 1 – Yurt 2 Müdürü 

E-posta: onder@ebi-as.com, ebiogrenciyurdu@gmail.com 

Müdür Telefon: +90 392 661-3103, 0533 866 7076 

Danışma Telefon: +90 392 661-3101 

 

 

Öğrenci Kimlik Kartları 

Yukarıda belirtilen işlemleri tamamlayan öğrencilerimizin http://oidb.metu.edu.tr/tr/ogrenci-
kimlik-kartlari web adresinde yer alan açıklamaları okuduktan 
sonra https://cardinfo.metu.edu.tr programı üzerinden kimlik başvurusu yapmaları 
gerekmektedir. 

Ücretler ve Ödeme 

2022 - 2023 Akademik Yılı Güz Dönemi Öğrenim Ücretleri 

Ek Yerleştirme ile yerleşen adayların üniversite ilk kayıt işlemlerini tamamlayabilmeleri için 

aşağıda yer alan bilgiler doğrultusunda öğrenim ücreti ödemesi yapmaları gerekmektedir. 

Tabloda belirtilen ücret 2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi için belirlenmiş olan öğrenim 

ücreti ile birlikte 2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi için belirlenmiş olan kayıt harcını (460 

TL) da kapsamaktadır.  

Kardeş indirimi, mezun indirimi ve KKTC vatandaşlığı indiriminden yararlanmak isteyen 

öğrenciler Başvurularını online olarak  https://intranet.ncc.metu.edu.tr/oim_dilekce.php  

adresinden iletmeleri gerekmektedir. Kardeş indirimi için kardeşlerin önlü arkalı kimlik 

resimleri, mezun indirimi için anne veya babaya ait diploma resmi önlü arkalı kimlik resimleri 

ve öğrenciye ait önlü arkalı kimlik resmi, KKTC vatandaşlık indirimi için ise KKTC kimlik kartı 

https://adayogrenci.metu.edu.tr/kuzey-kibris/yurtlar
http://oidb.metu.edu.tr/tr/ogrenci-kimlik-kartlari
http://oidb.metu.edu.tr/tr/ogrenci-kimlik-kartlari
https://cardinfo.metu.edu.tr/
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resmi dilekçenin ekine yüklenmelidir. Dilekçe sistemine giriş yapabilmek için METU kullanıcı 

hesabı oluşturulmalıdır. Kullanıcı hesabı detayları için 7. sayfayı inceleyiniz. 

 

Giriş Tipi Güz Dönemi Ücreti Güz Dönemi İndirimli Ücreti* 

%100 Burslu 460 TL 460 TL 

%50 Burslu 16.931.75 TL 13.637.25 TL 

Ücretli 33.403.50 TL 26.814.50 TL 

Bu tabloda belirtilenler yalnızca öğrenim ücretidir. Öğrenciler ulaşım, konaklama ve diğer 

giderlerinden kendileri sorumludur. 

Belirtilen ücretler 2022-2023 Akademik Yılında ilk defa kayıt yaptıracak öğrenciler için 

geçerlidir. Öğrenim ücretleri Güz ve Bahar dönemlerinin başlangıcında ödenir. 2022-2023 

Akademik Yılından sonra TL bazlı öğrenim ücretine yapılacak artışlar, o yılın Mayıs ayı için 

ilan edilen yıllık KKTC Tüketici Fiyatları Endeksindeki (TÜFE) artışı baz alınarak yapılacaktır.  

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu bünyesindeki bir programa yerleştirilerek kayıt yaptıran 

öğrencilere kayıt sildirmeleri durumunda, yatırmış oldukları öğrenim ücreti iade edilmez.  

* İndirimli ücret uygulamasından KKTC vatandaşları, ODTÜ Emekli Mensup Çocuğu (yalnızca 

biri), ODTÜ Mezunlarının çocukları (yalnızca biri), ODTÜ kampuslarında (Ankara, Erdemli, 

KKK) tam zamanlı personelin görevleri devam ettiği sürece çocukları (yalnızca biri) ve ODTÜ 

KKK lisans programlarında kayıtlı kardeşler (biri hariç) için uygulanır. Bir öğrenci bu 

kategorilerden sadece birisi için indirim alabilir. İndirimden yararlanabilmek için ilgili 

dönemin ders ekleme - bırakma haftasının son gününe kadar (2022-2023 Akademik Yılı Güz 

Dönemi için son tarih 14 Ekim 2022) Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvuru yapılması 

gerekmektedir. 

 Ücretler ve burslar ile ilgili detaylı bilgi 

 https://adayogrenci.metu.edu.tr/kuzey-kibris/ucretler-ve-burslar  internet adresinden 

edinilebilir. 

https://adayogrenci.metu.edu.tr/kuzey-kibris/ucretler-ve-burslar


ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda eğitim-öğretim Güz ve Bahar dönemleri olmak üzere iki 

dönemde yürütülür. Gerekli koşullar sağlandığı takdirde Yaz Okulu'nda da bazı dersler 

açılabilir. Yaz okulu, burslu öğrenciler de dâhil olmak üzere, alınan kredi başına ayrıca ücrete 

tâbidir. 

 

 

*Ek Yerleştirme ile kayıt yapıp birinci sınıfa başlamaya hak kazanan öğrencilerin etkileşimli 

ders kayıtları ve danışman onayları, Ders Ekleme-Bırakma ve Danışman Onayları(10-14 Ekim) 

haftası yapılacaktır. 

 

 

Öğrenim Ücreti Ödeme Yöntemi ve Banka Bilgileri 

 

Öğrenci Numarası: Ücret ödemeleri için öğrenci numarasını bilmek gerekmektedir. Öğrenci 

adaylarımız öğrenci numaralarını  

https://ncc.metu.edu.tr/tr/yeni-ogrenci 

adresinde yer alacak olan sistemden TC kimlik numarası ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. 

Sistem, gerekli bilgiler ÖSYM’den alındığında düzenlenerek hizmete açılacaktır.  

 

Ödemeler, 25-30 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılabilir. Ödeme sistemi 30 Eylül saat 

17:00’da kapanacaktır. Öğrenim ücretleri Türkiye İş Bankası veya Garanti Bankası şubelerinde 

ODTÜ KKK online hesaplarına yapılacaktır. Bu hesaplara ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur. 

 

Türkiye İş Bankası: 

○ Şube’den yapılacak işlemler için: Faturalar --> Kurum Borç Sorgula ve Ödeme 

--> Fatura Üniversite Ödemeleri (ODTÜ) --> Öğrenci Numarası 

○ İşCep yoluyla yapılacak işlemler için: Ana Menu --> Ödeme Yap --> Fatura --> 

Anında Fatura Öde --> Kurum Tipi: Üniversite --> Kurum Adı: ORTA DOĞU 

TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - ODTÜ --> Öğrenci Numaranızı giriniz 

 

Tarih  Açıklama 

26.09.2022 - 02.10.2022  YKS ile gelen Yeni Öğrenciler için Oryantasyon Programı 

28.09.2022 - 30.09.2022  *Etkileşimli Kayıtlar ve Danışman Onayları (lisans ve lisansüstü programlar) 

03.10.2022  Derslerin Başlaması Lisans ve Hazırlık Okulu 

05.10.2022  YDO İngilizce Yeterlik Sınavı (Sınav yüz yüze yapılacaktır) 

06.10.2022  YDO Seviye Tespit ve Yerleştirme Sınavı 

10-14.10.2022  Ders Ekleme - Bırakma ve Danışman Onayları 

https://ncc.metu.edu.tr/tr/yeni-ogrenci


 

Garanti Bankası  

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

Kredi kartı ile internet üzerinden öğrenim ücretinin ödemesi mümkündür. Konu ile ilgili 

detaylı bilgi daha sonra bu sayfadan duyurulacaktır.  

Öğrenim ücreti ödemelerini kredi kartı ile yapmak isteyen öğrenciler alttaki adresi 

kullanabilirler. 

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

Bankaların kredi kartı ile ödemede sağladıkları taksitli ödeme seçenekleri aşağıdaki 

şekildedir:  

Creditwest Bankası Cardplus ile taksitli ödeme: 4 taksit mevcuttur. (Toplam banka maliyeti: 
%6,00)  

Garanti Bankası anlaşmalı kredi kartları ile taksitli ödeme: 4 taksit mevcuttur. (Toplam banka 
maliyeti %2,30)  

İş Bankası anlaşmalı kredi kartları ile taksitli ödeme: 4 taksit mevcuttur. (Toplam banka 
maliyeti %2,30) 

T.C. Ziraat Bankası anlaşmalı kredi kartları ile taksitli ödeme: 4 taksit mevcuttur. (Toplam 
banka maliyeti %2,20) 

Kampanyalar ile taksitli ödemelerdeki banka maliyeti ilgili bankalar tarafından sunulan 

olanaklardır, bankalar kampanyalarını dilediği zaman sonlandırabilir veya değiştirebilir. 

 

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. 

 

 

Öğrenci Numarası ve E-Posta 

İlk kayıt işlemlerini tamamlayan adaylarımız 25-30 Eylül 2022 tarihleri arasında 

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

adresinde sisteme giriş yaparak kullanıcı hesabı oluşturabilirler. Bu sayfada bölümünüzü 

seçerken, yanında [Kuzey Kıbrıs Kampusu] ifadesi olan bölümünüzü seçin. Ayrıca sisteme giriş 

yaparken adayların verecekleri e-posta adresine kullanıcı bilgileri ile geçici kullanıcı şifreleri 

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


gönderilecektir. İlgili e-posta mesajındaki adımları izleyerek öğrenciler kullanıcı şifrelerini 

güncelleyerek e-posta hesaplarını aktif hale getirebilirler. 

KKTC’ye Gelirken 
 

Üniversitemize kayıt yaptıracak öğrenciler Kampusumuza gelmeden kayıt işlemlerini aşağıda 

belirtilen açıklamalar doğrultusunda tamamlayabilirler. Üniversite kayıt işleminin e-devlet 

üzerinden yapılması esastır. Üniversite kayıtları şahsen evrak teslimi şeklinde 

yapılmamaktadır. Bu kapsamda, Üniversiteye gelmenize ve herhangi bir evrak teslimi 

yapmanıza gerek bulunmamaktadır. 

Kuzey Kıbrıs ve Kampusa Ulaşım 

Kuzey Kıbrıs'a hava veya deniz yoluyla nasıl ulaşılacağı hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen 

aşağıdaki web sitesine bakın: 

https://ncc.metu.edu.tr/tr/kampusta-yasam/ulasim 

Ercan Havalimanı'ndan Kampusa ulaşım KIBHAS otobüs seferleri ile sağlanmaktadır. Bilet 

fiyatı 95 TL’dir. KIBHAS otobüs servisinin tarifesi yukarıda verilen web sitesinde 

verilmektedir. Kampusa ulaşım  havalimanından, Girne ve Mağusa limanından taksi ile de 

sağlanmaktadır. Havaalanından ve Girne limanından kampusa seyahat süresi yaklaşık 1,5 

saat, Gazimağusa limanından yaklaşık iki saattir. Havaalanı karşılama programı rezervasyonu 

için lütfen aşağıdaki çevrim içi başvuru formunu doldurunuz. 

http://oryantasyon.ncc.metu.edu.tr/karsilama/ 

Ercan havalimanına gelen öğrenciler, Oryantasyon Liderleri tarafından karşılanacak ve 

KIBHAS servisine yönlendirilecektir. Karşılama programından faydalanabilmek ve 

oryantasyon programına katılmak için karşılama günlerinde 23 – 25 Eylül 2022’dir. 

 

Pasaport 

 

İlgili yasal düzenlemelere göre KKTC uyruklu olmayan öğrenciler, KKTC’ye giriş-çıkış ve 

seyahatlerde pasaport kullanmakla yükümlüdürler. Bu nedenle KKTC'de öğrenim görecek 

olan öğrenciler ülkeye kesinlikle en az bir yıl geçerlilik süresi olan pasaportla giriş 

yapacaklardır. 24 yaşını doldurmamış öğrencilerimiz E-Devlet üzerinden aldıkları öğrenci 

belgesi ile birlikte harçsız pasaport başvurusu yapabilmektedirler. 24 yaşını doldurmuş 

öğrencilerimiz ise Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen resmi belge ile harçsız 

pasaport başvurusu yapabilirler. E-devlet üzerinden öğrenci belgesi alınamaması durumunda 

gerekli belgenin hazırlanabilmesi için nccreg@metu.edu.tr adresine e-posta gönderilmesi 

gerekmektedir. 

 

https://ncc.metu.edu.tr/tr/kampusta-yasam/ulasim
http://oryantasyon.ncc.metu.edu.tr/karsilama/
mailto:nccreg@metu.edu.tr


 

 

Sağlık Raporu 

 

KKTC Sağlık Bakanlığı'nın uygulamasına göre KKTC Üniversitelerinde öğrenim görecek KKTC 

Uyruklu olmayan tüm öğrenciler sağlık raporlarını ibraz etmek zorundadırlar. KKTC 

makamlarınca bu sağlık raporu kapsamında istenen Tüberküloz olmadığına dair akciğer 

grafisi sonuçlarını içerir sağlık raporunu (kan tahlilleri: Hbs Ag,HIV,HCV,RPR,PPD), 

öğrencilerimiz KKTC'ye gelmeden önce TC. Sağlık Bakanlığı'na bağlı tam teşekküllü İhtisas 

veya Üniversite Hastanesinden de alabilir. Bu raporlar için KKTC'de de başvuru yapmak 

mümkündür. Sağlık raporu kapsamında istenilen sonuçlarda KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından 

yapılabilecek herhangi bir değişiklik olması durumunda öğrencilerimizin konunun takibini 

KKTC Sağlık Bakanlığından takip etmesi gerekmektedir.  

 

KKTC Öğrenci Oturma izin işlemleri 

 

Öğrencilerimizin kayıtlarını takiben, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası uyarınca 

ülkemiz üniversitelerinde eğitim görecek tüm öğrencilerin (KKTC uyruklu hariç) adaya giriş 

tarihinden itibaren 90 gün içerisinde öğrenci izni almaları gerekmektedir. Süreç KKTC İçişleri 

Bakanlığı tarafından yürütülmekte olup, detaylı bilgiyi 

 

http://icisleri.gov.ct.tr/BAKANLIK/Muhaceret-Dairesi/%C4%B0kamet/%C3%96%C4%9Frenci-

%C4%B0kamet-%C4%B0zni adresinden edinebilirsiniz. 

 

 

Zorunlu Sağlık Sigortası 

 

Oturma izni işlemlerini tamamlayan öğrenciler zorunlu sağlık sigortası kapsamında KKTC 

Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kuruluşları, öğrencilere muayene, yatarak tedavi ve diş 

hekimliği (diş çektirme) hizmetlerinden yararlanabilecektir.  

 

Oryantasyon Programı Nedir? 

Oryantasyon Programı, kampus ve kampus olanaklarını tanıtmak ve uyum sürecinizde sizleri 
desteklemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu program, öğrenci hizmet birimleri ve oryantasyon 
liderleri tarafından yürütülecektir. Oryantasyon süresince, kampus ve Kıbrıs’ı tanıma; sizler 
için düzenlenen çeşitli sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılma; ve kampus çalışanları ve 
yeni arkadaşlarla tanışıp kaynaşma şansına sahip olacaksınız. 

http://icisleri.gov.ct.tr/BAKANLIK/Muhaceret-Dairesi/%C4%B0kamet/%C3%96%C4%9Frenci-%C4%B0kamet-%C4%B0zni
http://icisleri.gov.ct.tr/BAKANLIK/Muhaceret-Dairesi/%C4%B0kamet/%C3%96%C4%9Frenci-%C4%B0kamet-%C4%B0zni


 

Oryantasyon Programı 26 Eylül - 2 Ekim 2022  tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 

 

Oryantasyon programının detayları ileri bir tarihte duyurulacaktır. Detaylara aşağıdaki 
bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

https://ncc.metu.edu.tr/tr/yeni-ogrenci 

 Oryantasyon programına katılımınızı dört gözle bekliyoruz! 

 

  

Oryantasyon Liderliği Projesi 

2008-2009 Akademik Yılında başlatılan ve 2022-2023 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'da lisans ve yüksek lisans öğrencileri 
olan oryantasyon liderleri tarafından yürütülmektedir. Bu deneyimli ve güvenilir öğrenciler 
sizlerin kampus yaşamıyla ilgili sorularınızı cevaplayıp sizlerle önemli bilgiler paylaşarak 
sizlere rehberlik edeceklerdir. 

 

Oryantasyon Programı kapsamında hocalarımızla bilgilendirici sohbetler yer almakta ve 
tanıtıcı videolar bulunmakta. Oryantasyon Programını ve programdaki güncellemeleri takip 
etmek için lütfen yeni öğrenci sayfasını (http://ncc.metu.edu.tr/tr/yeni-ogrenci) takip ediniz 
ve e-postalarınızı kontrol ediniz. 

 

Oryantasyon liderinizin iletişim bilgilerini öğrenmek için 
https://oryantasyon.ncc.metu.edu.tr/lider tıklayınız.  

 

ODTÜ Etik Değerleri 
 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, öğrencilerini insani ve ahlaki değerlere sahip ve bu değerlere 

saygılı bireyler olarak topluma kazandırmayı temel ilkelerinden birisi olarak belirlemiştir. Bu 

bağlamda, ODTÜ öğrencilerinin aşağıdaki akademik etik değerleri benimsemeleri ve bu 

değerleri kendilerine ilke edinmeleri beklenir. 

ODTÜ Öğrencileri derslerin tüm gerekliliklerini kendileri yerine getirirler. 

ODTÜ Öğrencileri kopya çekmezler veya akademik personeli aldatıcı davranışlarda 

bulunmazlar. 

ODTÜ Öğrencileri başkalarına kopya çekmekte veya akademik personeli aldatıcı 

davranışlarda bulunmakta yardım etmezler. 

https://ncc.metu.edu.tr/tr/yeni-ogrenci
http://ncc.metu.edu.tr/tr/yeni-ogrenci
https://oryantasyon.ncc.metu.edu.tr/lider/


Akademik etik değerlere uymayan davranışlar aşağıdaki ana başlıklara ayrılabilir, ancak 

bunlarla sınırlı değildir. 

Kopya: Aşağıdaki davranışlar kopya kabul edilir, ancak kopya bunlarla sınırlı değildir. 

● Sınavlarda bir başkası ile bilgi alışverişinde bulunmak, 

● Sınavlarda izin verilmeyen kaynakları ya da bilgiyi kullanmak (örneğin hesap 

makinasına veya sıraya bilgi (formül, metin vb.) yazmak, taşınabilir bilgisayar, akıllı 

cep telefonu, v.b. araçları izinsiz olarak kullanmak, kullanılan tablo ve kitaplara ek 

bilgi yazmak gibi), 

● Grup çalışmasına izin verilmeyen ödevlerde, projelerde ve raporlarda başka 

öğrencilerle beraber çalışmak (Ortak çalışma ile ilgili kurallar dersin öğretim 

üyesinden öğrenilmeli, ortak çalışma fikir alışverişinin ötesine geçmemeli; ödevde, 

projede ya da raporda yapılan "iş" tümüyle öğrenciye ait olmalıdır), 

● Bir ödevin, projenin, staj raporunun veya laboratuvar raporunun tamamını ya da 

sadece bir kısmını bir başka öğrenciden ya da bir kaynaktan (kitap, internet, makale 

gibi) alıp, kendi yapmış gibi sunmak, 

● Daha önceden notlandırılmış bir ödevin, projenin, staj raporunun veya laboratuvar 

raporunun tamamını veya belli bir parçasını bir başkasından alıp, kendi yapmış gibi 

sunmak. 

● Aldatma: Aşağıdaki davranışlar aldatma kabul edilir, ancak aldatma bunlarla sınırlı 

değildir. 

● Bir sınava veya laboratuvar çalışmasına başka bir kişinin yerine girmek; ya da bir 

başkasının kendi yerine bu çalışmalara girmesini sağlamak; kimlik bilgileri ile ilgili 

yanıltıcı beyanda bulunmak, 

● Farklı kaynaklardan yapılan alıntıları, kaynak göstermeden ve tırnak içine almadan 

kullanmak (örneğin “kes-yapıştır” yoluyla), 

● Bir kaynağı, sözcüklerini değiştirerek kaynak göstermeden kullanmak. 

● Başka insanların fikirlerini, fikir sahiplerini kaynak göstermeden kullanmak. 

● Kullanmadığı bir kaynağı alıntı yapılmış gibi göstermek. 

 

 

Akademik etik değerlere aykırı davranışlarda bulunanlar, üniversite tarafından; “Uyarma”dan 

başlayıp “Okuldan uzaklaştırma”ya kadar varabilecek disiplin cezalarına çarptırılabilirler, 

gerekli durumlarda yasal takip sonucu geriye dönük hak mahrumiyetleri ile karşılaşabilirler. 

 


