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Rektör’ün Mesajı
Sevgili Öğrencilerimiz,
Sizleri, birer ODTÜ’lü olmanızı sağlayan, uzun yıllardır verdiğiniz emek ve özverili çalışmalarınızdan
dolayı kutluyorum. Aramıza hoş geldiniz!
Bizler ODTÜ’lü olmayı bir “ayrıcalık” olarak tanımlıyoruz. Bu ayrıcalığı kampüsümüze ilk adım attığınız
andan itibaren sizler de hissedebilirsiniz. Üniversitemizin girişinde, A1 kapımızda sizi selamlayan Bilim
Ağacımızın da sembolize ettiği, bilimin ve bilimsel anlayışın üstünlüğü üzerine kurulu köklü geleneğini
gururla sürdüren ODTÜ, kendisi gibi öncü bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir ve bu hedefine her
dönem ulaşmış olmanın gururunu taşımaktadır. ODTÜ, Türkiye’de ve dünyada kendi alanlarında en
başarılı ve ilham verici akademisyenlerin, yine en iyi öğrenciler ile buluştuğu seçkin bir üniversitedir.
ODTÜ ayrıcalığının ve farklılığının temelinde eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerinin altyapısının
yeni teknolojiler ile sürekli geliştirilmesi; disiplinlerarası etkileşimin, uyumun ve birbirinden öğrenme
geleneğinin ön planda tutulması yatmaktadır. ODTÜ, eğitim öğretim ve araştırma alanlarındaki iddialı
duruşunu, öğrencilerimizin bireysel gelişimine hız verecek birçok bilim, sanat, spor ve kültür
faaliyetleri ile de desteklemektedir. Siz yeni ODTÜ’lülerin de her gün kampüsümüzün birçok
noktasında gerçekleştirilen seminer, konser, tiyatro, sinema, söyleşi gibi çeşitli sosyal ve düşünsel
faaliyetlere katılarak ilk günlerinizden itibaren çok yönlü olarak gelişebilmenizi arzu ediyorum.
ODTÜ, yeni bilgi üretmek, bilgiyi hayata geçirmek ve paylaşmak için var gücüyle çalışan, sorumluluk
alanı sadece çevresi ile sınırlı kalmayan, ülke ve dünya sorunları ile ilgilenen, bu sorunlara çözüm
arayan, özgür düşünen ve fikirlerini özgürce paylaşan bireyler yetiştiren; öğrencilerinin ve
mensuplarının kendilerini, üniversitemizi, ülkemizi ve insanlığı daha ileri noktalara taşıyacak
ideallerine değer verilen ve bu ideallerin gerçekleştirilebilmesi için mümkün olan her yolun açıldığı,
her imkanın sağlandığı ayrıcalıklı bir eğitim öğretim, araştırma ve yaşam ortamıdır. Üniversitemizin
kurulduğu ilk yıllarda İç Anadolu bozkırı olarak tanımladığımız bu alanda şu anda bulunan benzersiz
yemyeşil kampüsümüz, bu büyük orman, işte tam da bu yönde hareket etmiş ODTÜ’lülerin en büyük
eserlerinden biridir.
Siz yeni ODTÜ’lülerin aramıza katılması, artarak devam eden ilerleme istek ve çabamıza ortak olacak
olması bizler için büyük bir heyecan ve mutluluk kaynağıdır. Üniversite eğitiminiz boyunca, sizlerin de
şu anda yaşadığınız heyecanı hiç kaybetmeden üniversitemizin olanaklarından ve öğrenme
süreçlerinden aktif katılımınız ile yararlanmanızı ve ODTÜ’nün bilimsel ve sosyal zenginliğine katkıda
bulunmanızı gönülden diliyorum.
Sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimle.
Prof. Dr. Mustafa Verşan KÖK
Rektör

2

Sevgili Öğrencilerimiz,
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusuna hoş geldiniz.
ODTÜ, özgür düşünceyi, kültürü, sanatı destekleyen bir kampus ortamında, bilimsel
yaklaşımı ve yaratıcılığı öne çıkaran eğitim anlayışı ile Türkiye'nin en seçkin üniversitesi oldu.
Üniversitemizin yetiştirdiği araştıran, soran, sorgulayan ve zor sorunları çözebilen mezunları,
yurtiçi ve yurtdışında özellikle aranan elemanlar, yöneticiler oldular. Bilimsel donanımları ve
liderlik özellikleriyle ODTÜ'lüler Türkiye'nin büyük projelerinin altına imza attılar.
ODTÜ'nün bu yarım asrı aşan birikiminden yola çıkılarak kurulan ODTÜ Kuzey Kıbrıs
Kampusu’nda da, siz öğrencilerimize aynı temel ilkeler çerçevesinde ayrıcalıklı bir öğrenim
ve yaşam ortamı sunuyoruz.
Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda akademik ve idari kararlar ODTÜ Senatosu ve ODTÜ Yönetim
Kurulu tarafından alınmaktadır. Dolayısıyla ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunda sizi, ODTÜ'nün
sahip olduğu uluslararası saygınlığın temelinde yatan eğitim anlayışı ve standartları
beklemektedir. Gelecekteki meslek yaşamınız için önünüze konulan bu eşsiz fırsattan
yararlanmak ise size düşmektedir. ODTÜ'lü olmak her şeyden önce sorumluluk ve yoğun bir
çalışma ortamına ayak uydurmak demektir. Bunun yanı sıra, ODTÜ'nün eğitim felsefesi
doğrultusunda, sizlerin çok yönlü, çağdaş ve sağlıklı bireyler olarak yetişmenize yardımcı
olacak bir ortam sunulmaktadır. Bu olanaklardan kendinize en uygun biçimde
yararlanabilmeniz için öncelikle bu ortamı ve sunulan olanakları iyi tanımanızda yarar vardır.
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu bugüne kadar 3424 mezun vermiştir. Mezunlarımız,
kampusumuzun sağladığı yetkinlik ve özgüven sayesinde akademik gelişimlerini daha üst
seviyede devam ettirmede ve meslek hayatına başlama sürecinde çok başarılı adımlar
atabilmişlerdir. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nun, kurulduğu günden bu yana tüm
kadrolarıyla büyük çaba vererek ulaşmayı amaçladığı bu sonucun, bizler için büyük mutluluk
olduğu kadar sizler için de çok önemli bir gösterge oluşturduğunu belirtmek isterim.
Sizleri ileriki yaşamınıza her anlamda hazırlayacak olan yepyeni bir eğitim dünyasına adım
atmakta olduğunuz bu günlerde, Üniversitenizi ve birbirinizi en iyi şekilde tanıyarak bilinçli
bir başlangıç yapabilmeniz önemlidir. Bu nedenle hepinizi ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu
Oryantasyon Programına katılmaya davet ediyorum. Kampusumuz öğrencileri arasında
pekişen yakın dostluk ve birlikte gelişme yaklaşımı, geçen birkaç yılda oluşan birikimlerle bir
gönüllü çalışma grubu oluşmasını sağlamış ve “ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Oryantasyon
Liderliği Projesi” adı altında bir araya gelen öğrencilerimiz, siz yeni kardeşlerine
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kampusumuzdaki sosyal ve yaşamsal koşullarla ilgili bir bilgi danışma zinciri oluşturmuşlardır.
Yeni öğrenciler için oluşturulan web sayfamızda (http://ncc.metu.edu.tr/tr/yeni-ogrenci)
çalışmayla ilgili ayrıntıları bulabilirsiniz.
Üniversite yaşamınız boyunca bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve sportif yönünüzü
geliştirmek için vereceğiniz tüm uğraşlarda ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nun akademik ve
idari bütün yönetici ve çalışanları sizinle beraber olacak ve sizi destekleyecek her türlü çabayı
gösterecektir. Kampusumuzda mutlu, sağlıklı ve başarılı yıllar geçirmenizi dilerim.

Sevgilerimle.
Prof. Dr. Mehmet T. Zeyrek
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu
Kampus Rektörü
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İlk Kayıt İşlemleri
Ücretler ve Ödeme
2022 - 2023 Akademik Yılı Güz Dönemi Öğrenim Ücretleri
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi ile yerleşen adayların üniversite ilk kayıt işlemlerini
tamamlayabilmeleri için aşağıda yer alan bilgiler doğrultusunda öğrenim ücreti ödemesi
yapmaları gerekmektedir. İlk kayıt işlemleri E-devlet üzerinden 22-24 Ağustos 2022 tarihleri
arasında yapılacaktır. 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.
Tercih bursu şartların uygun olması halinde Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından
tanımlanacaktır. Ayrıca başvuru yapılmasına gerek yoktur.
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
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.
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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
edilinebilir.
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.

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.
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Ödemeler, 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılabilir. Ödeme sistemi 26 Ağustos 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

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)
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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.

İnternet Üzerinden Kayıt
22-24 Ağustos 2022 tarihlerinde https://www.turkiye.gov.tr adresinden ulaşabileceğiniz edevlet üzerinden ilk kayıt işleminizi tamamlayınız. E-devlet şifresi, şahsen başvuru ile
üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimlik (nüfus cüzdanı, pasaport veya
ehliyet) ibraz edilerek Yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerinden
alınabilir. İlk kayıt işleminin e-devlet üzerinden yapılması esastır.
Ancak, TC kimlik numarasına sahip olmama, yurt dışında bulunduğundan e-devlet şifresi
alamama, halen bir başka yükseköğretim kurumuna kayıtlı olma veya lise diploması kontrolü
nedeniyle e-devlet üzerinden ilk kayıt işlemini tamamlayamama gibi durumlarda, kayıt
işleminizi 24-26 Ağustos 2022 tarilerinde https://ykskayit.metu.edu.tr/ internet adresinde
yer alan ODTÜ 2022 YKS Kayıt Programı üzerinden tamamlayabilirsiniz.
İnternet üzerinden kayıt işlemini (e-devlet üzerinden veya ODTÜ 2022 YKS Kayıt Programı
üzerinden) yapmayan öğrencilerin yerleştirildiği programa kayıt hakkının kaybolacağını ve
yerlerine ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacağını önemle hatırlatırız.
Üniversiteye kayıt işlemleri internet üzerinden yapılacağından öğrencilerimizin sadece kayıt
işlemi için kampusa gelmelerine gerek kalmayacaktır. Kayıt işlemi için herhangi bir belge
istenmeyecektir.
ODTÜ Sistemine Bilgi Girişi
İnternet üzerinden kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerimizin, 24-31 Ağustos 2022
tarihlerinde https://ykskayit.metu.edu.tr/ internet adresine girerek; kişisel bilgilerini
güncellemeleri, İngilizce Yeterlik Sınavı başvurularını ve 24-28 Ağustos 2022 tarihlerinde yurt
başvurularını yapmaları beklenmektedir. Programda zorunlu olarak doldurulması gereken
KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ giriniz. ODTÜ’de eğitim öğretim dili İngilizce olduğundan İNGİLİZCE
YETERLİK SINAVI ile ilgili tercihinizi yapınız. Tercihin belirtilmesi zorunludur. Tercihinizi
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yapmadan önce “İNGİLİZCE SINAVLARI” başlığı altında yer alan bilgileri dikkatlice inceleyiniz.
Son iki yıl içerisinde alınmış olan İngilizce Yeterlik Sınavı ile eşdeğer bir uluslararası sınav
sonucu bulunan öğrencilerin ilgili belgelerini veya bilgilerini program üzerinde girmeleri
gerekmektedir.
Öğrenci Numarası ve E-Posta
İlk kayıt işlemlerini 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında E-Devlet üzerinden ya da bunun
mümkün olmaması durumunda 24-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında ODTÜ 2022 YKS Kayıt
programı aracılığıyla tamamlayan adaylarımız 24-31 Ağustos 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 gönderilecektir. İlgili e-posta mesajındaki adımları izleyerek öğrenciler kullanıcı
şifrelerini güncelleyerek e-posta hesaplarını aktif hale getirebilirler.
Öğrenci Kimlik Kartları
Yukarıda belirtilen işlemleri tamamlayan öğrencilerimiz
http://oidb.metu.edu.tr/ogrenci-kimlik-kartlari
web adresinde yer alan açıklamaları okuduktan sonra
https://cardinfo.metu.edu.tr/
programı üzerinden 31 Ağustos 2022 tarihine kadar kimlik kartı başvurusu yapacaktır.
Öğrenim ücreti ödemesini yapan öğrencilerimizin kimlik kartları ODTÜ KKK Öğrenci İşleri
Müdürlüğü’nde dağıtılacaktır. Öğrenci kimliğinizi, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik
numarasının bulunduğu fotoğraflı kimlik (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) ibraz ederek
alabilirsiniz.

Yurt Başvuruları
2022 Yılında Üniversitemiz programlarına kayıt yaptıran öğrencilerimizin kampus içerisindeki
yurtlardan yararlanmak için başvuru yapmaları gerekmektedir.
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Başvuru işlemleri 24-28 Ağustos 2022 tarihleri arasında
https://ykskayit.metu.edu.tr/
adresine giriş yapılarak ulaşılacak bağlantı adresi üzerinde yapılabilecektir.

Yerleştirme sonuçları 01 Eylül 2022 tarihinde açıklanacaktır. Yerleştirilen öğrencilerimizin
yurt ücretlerini 01- 07 Eylül 2022 tarihleri arasında ödemeleri gerekmektedir. Yurt ücretleri
ve yurtlar ile ilgili diğer konular için
http://www.adayogrenci.metu.edu.tr/kuzey-kibris/yurtlar/
adresi ziyaret edilebilir. Yurtlar 09 Eylül 2022 tarihinde açılacaktır.
Yurt Bursu: ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu programlarına yerleşen öğrencilerden yerleştiği
programla ilgili SAY puan türlerindeki sınav başarı sıralamasında ilk 35.000, EA puan
türlerindeki sınav başarı sıralamasında ilk 25.000, DİL puan türündeki sınav başarı
sıralamasında ilk 4.000 içine giren öğrencilerin tümü ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu yurtlarında
dört kişilik odalarda ücretsiz yurt hakkına sahip olacaktır. Yurt bursları karşılıksız olup,
akademik başarıya bakılmaksızın, bir hafta uzaklaştırma ve daha üstü disiplin cezası
alınmadığı müddetçe İngilizce Hazırlık Programında geçirilecek iki yıl ile lisans programında
geçirilecek en fazla beş yılı kapsar.
Yurt bursundan yararlanmaya hak kazanan öğrencilerimizin burs tanımlama işlemleri
Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

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
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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) gelmenizi
önemle tavsiye ederiz.

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.

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
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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.
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

12

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.

İngilizce Sınavları
ODTÜ’de eğitim öğretim İngilizcedir. Bu nedenle tüm öğrencilerin İngilizce yeterliklerini
belgelemesi gerekir. Öğrencilerin İngilizce yeterlikleri, ODTÜ KKK Yabancı Diller Okulu
tarafından yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) ile belirlenir. Ayrıca Üniversite Senatosu
tarafından belirlenen uluslararası İngilizce yeterlik sınav (TOEFL, IELTS, PTE Academic)
sonuçları da kabul edilebilir. Bu sınavların eşdeğerliklerine ait bilgilere aşağıdaki internet
adresinden ulaşılabilir.
https://ncc.metu.edu.tr/tr/sfl/iys_genel_bilgiler
İngilizce seviyesi yetersiz olan öğrenciler İngilizce Hazırlık Programına devam edebilir.
İngilizce seviyesinin yeterli olduğu belgelenen öğrenciler doğrudan birinci sınıfa başlayabilir.
Üniversiteyi yeni kazanan tüm öğrencilerin https://ykskayit.metu.edu.tr/ internet
adresinden 24-31 Ağustos 2022 tarihleri arasında İngilizce Yeterlik Sınavına ilişkin tercihlerini
bildirmeleri gerekmektedir. Tercihlerinizi elektronik ortamda belirtmeden önce aşağıdaki
açıklamaları dikkatlice okuyunuz.
SEVİYE BELİRLEME SINAVI: Sınav, https://odtuclass.metu.edu.tr/ sayfasında 3 gün (07-09
Eylül 2022) açık kalacaktır ve her öğrencinin 1 kez sınava girme hakkı vardır. Bütün yeni kayıt
öğrencilerin sınava girmesi zorunludur. Öğrencilerin sınava ulaşması için
https://useraccount.metu.edu.tr/newstudent/ adresinden kullanıcı kodu oluşturma
işlemlerini en geç 09 Eylül 2022 tarihinde tamamlamış olmaları gerekmektedir.
Bu sınav Hazırlık sınıfında eğitim görecek öğrencilerin İngilizce düzeylerini saptamak ve bu
düzeylere göre gruplandırmak üzere yapılmaktadır. 13 Eylül’de yapılacak olan İngilizce
Yeterlik Sınavı’nda başarılı olan öğrencilerin Seviye Belirleme Sınav sonuçları geçersiz sayılır.
Tüm öğrencilerin tercihlerini
https://ykskayit.metu.edu.tr/ internet adresinden “seviye belirleme sınavı” olarak seçmeleri
gerekmektedir.
Önemli Not: 5 Eylül 2022 Pazartesi saat 13:00’te 07-09 Eylül 2022’de yapılacak İngilizce
Seviye Belirleme Sınavı ile ilgili bilgilendirme sunumu yapılacaktır. Sunum canlı ve çevrimiçi
olacaktır. Webinar bağlantıları ODTU KKK Yeni Öğrenciler sayfasından duyurulacaktır.
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https://zoom.us/j/2067722077 adresinden canlı yayını izleyebilirsiniz. Yayını web üzerinden
veya mobil cihaz, tablet ya da PC'nize yükleyeceğiniz Zoom uygulamasından giriş yaparak
izleyebilirsiniz. Toplantıya uygulama üzerinden bağlacaksanız Meeting ID olarak 2067722077
girmeniz yeterlidir. Canlı yayın kaydedilecek ve izleyemeyenler için bu
sayfada paylaşılacaktır.
İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI: Sınav 13 Eylül 2022 Salı günü saat 10:00’da yüz yüze
yapılacaktır. Sınav Ankara YDO ve Kuzey Kıbrıs Kampusu YDO binalarında
gerçekleştirilecektir. Öğrencilerin kayıt sırasında hangi kampusta İYS sınavına gireceklerini
belirtmiş olmaları gerekmektedir.
Öğrenciler sınav öncesi hazırlıkları önceden yapmış olmalı ve sınav sabahı en geç saat
9:30’da hazır bir halde sınav salonlarına kabul edilmeyi beklemelidir. Öğrencilerin yanlarında
fotoğraflı bir kimlik (Nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet vb.), kurşun kalem ve silgi
bulundurmaları gerekmektedir.
Öğrenciler İngilizce Yeterlik Sınavı ile ilgili bilgilere https://epe.metu.edu.tr/ adresinden
ulaşabilirler. AYRICA ÖĞRENCİLERE E-POSTA YOLUYLA DA BİLGİLENDİRME YAPILACAĞI İÇİN,
TÜM ÖĞRENCİLERİN HEM KAYIT SIRASINDA VERMİŞ OLDUKLARI E-POSTALARINI HEM DE
METUMAIL ADRESLERİNİ DÜZENLİ OLARAK KONTROL ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.
Sınavın amacı, öğrencinin İngilizce bilgisinin birinci sınıfa başlamak için yeterli olup
olmadığını ölçmektir. Doğrudan birinci sınıfa başlamak isteyen öğrenciler bu sınava
girecektir. İngilizce Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenciler birinci sınıfa kayıt yaptırmak
zorundadır. Sınavda başarılı olduktan sonra (birinci sınıfa kayıt yaptırmaya hak kazandıktan
sonra) vazgeçmek ve İngilizce Hazırlık Programına devam etmek mümkün değildir. İngilizce
eğitim yapan lise mezunlarının bu sınava girmeleri önerilir.
İngilizce Yeterlik Sınavında başarılı olup bölüme başlayabilmek için 100 üzerinden 59.5 almak
yeterlidir. Ancak İngilizce Öğretmenliği programı öğrencilerinin İYS sınavından 69.5 veya
üzerinde puan almış olması; Suny Uluslararası Ortak Lisans Programı öğrencilerinin İYS
sınavından 64.5 veya üzerinde puan almış olması zorunludur.
İngilizce Yeterlik Sınavında 84.5 (Suny Uluslararası Ortak Lisans Programı (İşletme) için 89.5)
ve üzeri not alan öğrenciler lisans programındaki zorunlu İngilizce dersi ENGL 101’den kredili
olarak (AA notu ile) muaf olurlar. Muaf olunan ders için verilen AA notu ve kredisi
öğrencilerin “genel not ortalaması” hesabına katılır, “dönem not ortalaması” hesabına
katılmaz.
Bu sınavların eşdeğerliklerine ait bilgilere aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir.
https://ncc.metu.edu.tr/tr/sfl/iys_genel_bilgiler

Uluslararası Sınavlar: Son iki yıl içinde alınmış, uluslararası geçerliliği olan belgeler de
İngilizce Yeterlik Sınavı yerine kabul edilir. Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen
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sınavlar TOEFL, PTE Academic ve IELTS sınavlarıdır. Üniversite Senatosu tarafından kabul
edilen uluslararası sınavlardan ve denklik tablosunda belirtilen sınav sonuçlarını almalarını
belgelemeleri durumunda ENGL 101 dersinden genel not ortalamalarına katılmak üzere AA
notu ile “kredili” muaf olurlar. Verilen bilgilerin doğruluğu araştırılır ve gerçeğe aykırı bilgi
veren öğrenciler hakkında ilgili yönetmelik ve mevzuat çerçevesinde işlem yapılır.
Uluslararası sınav denklik tablosuna şu linkten ulaşabilirsiniz:
https://ncc.metu.edu.tr/tr/sfl/iys_genel_bilgiler
Eski ODTÜ Öğrencileri (Birinci veya üst sınıfa başlamaya hak kazanmış olanlar): Son iki yıl
içinde (2020-2021 ve 2021-2022) akademik yıllarından birinde ODTÜ’de öğrenci olup birinci
veya daha üst sınıflarda olan ve 2022 ÖSYS veya eşdeğeri sınavlar ile üniversitemizi yeniden
kazanan öğrenciler İngilizce Hazırlık Programından muaf olurlar.
GPC 100 Kampusta İlk Yıl Semineri
GPC 100 Kampusta İlk Yıl Semineri ODTÜ KKK’nin yeni üyesi olan sizlerin kampusun
akademik ve sosyal yaşamına uyum sağlamanızı kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmış zorunlu
bir derstir.
GPC 100 temel hedefleri arasında;
1. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu kaynaklarını ve seçtiğiniz akademik programı tanıtmak,
2. programınızdaki üst sınıf öğrencileri ve öğretim üyeleriyle tanışmanıza olanak sağlamak,
3. fiziksel ve duygusal anlamda sağlıklı olmaya olanak sağlayacak yaşam tarzlarının seçimi
konusunda sizleri desteklemek,
4. kendinizle ilgili farkındalığınızı artırarak kendiniz için etkili hedefler belirleme ve
zamanınızı hedeflerinize yönelik kullanabilmeniz konusunda sizlere destek sağlamak,
5. akademik ve mesleki açıdan gelişiminiz için yapabilecekleriniz hakkında sizlere yol
göstermek ve
6. kampustaki sosyal-kültürel etkinliklere dahil olmanıza yardımcı olmak yer almaktadır.

GPC 100 ODTÜ KKK'ye kayıt olunan ilk dönem içerisinde alınır. GPC 100 küçük ve büyük
gruplar halinde yürütülen zorunlu ve seçmeli etkinliklerden oluşur. Zorunlu etkinlikler
dönem boyu Çarşamba günleri 16.40-18.30 saatleri arasındadır. Tüm etkinlikler e-posta
(metu adresinizden) yoluyla ve ODTÜClass üzerinden duyurulur. GPC 100’ün yürütülmesinde

15

GPC 310 Developing Skills for Peer Guidance dersini alan deneyimli öğrenciler akran rehberi
olarak görev alır. GPC 100 hakkında detaylı bilgi için lütfen ilgili sayfayı
(https://ncc.metu.edu.tr/tr/ogpdm/gpc-100-koordinasyonu) ziyaret ediniz. GPC 100’ün ilk
etkinliği dönemin ilk haftası gerçekleştirilecektir. Detaylar için lütfen metu e-postanızı
kontrol ediniz ve dersle ilgili duyuruları takip ediniz.
CNG 100 Muafiyet Sınavı (01 Ekim 2022)
CNG 100 (3550100 - Introduction To Information Technologies And Applications) zorunlu
dersinin amacı, her ODTÜ öğrencisine gerek lisans eğitimi için gereken çalışmalarında
gerekse iş ve kişisel yaşamlarında kullanabilecekleri temel bilgisayar bilgilerini vermektir.
CNG 100 dersi, bilgisayara giriş, bilgisayar yazılımları ve donanımları, işletim sistemleri,
bilgisayar ağları, Internet uygulamaları, elektronik bilgi kaynakları, kaynakların doğru
değerlendirilmesi, etik, MS Ofis uygulamaları (Word, Excel, Power Point) konularını
içermektedir. Dersin detaylı içeriği şöyledir:
(İşletim Sistemi: Microsoft Windows XP & Vista, Office Araçları: Microsoft Office 2010)
Donanım: Anakart, hafıza, sabit disk, işlemci, ses kartı, DVD, CDROM gibi donanım
aygıtlarının tanımları ve işlevleri, donanım sorunlarını giderme yöntemleri.
İşletim Sistemleri: Yazılım ve işletim sistemlerinin tanımı; dosya ve dizin kavramlarının
tanımı, Windows ortamında dosyaları kaydetme, silme, kopyalama, yapıştırma, ismini ve
özelliklerini değiştirme; exe, sys, bat, bmp, doc, xls, txt, pdf, xml, html ve ppt gibi dosya
biçimleri; sistem dosyaları; dosya ve dizin arama; bit, bayt, ve kilobayt kavramları; insan
bilgisayar etkileşimi ve arayüz bileşenleri; denetim masası ayarları; sağlıklı ve güvenli
bilgisayar kullanımı; virüs, internet solucanı gibi zararlı programlar; güvenlik duvarı; Word ve
Excel dosyalarını koruma ve erişim kısıtlama; bütünleştirme (de-fragmentation), disk tarama
(scandisk), disk temizleme (disk cleanup) gibi bakım araçları.
Bilişim Kaynakları: Bilgi ve bilgisayar okuryazarlığının tanımı ve günlük yaşamımızdaki önemi;
WAN, LAN, WWW, FTP, telnet, e-books, HTTP kavramları ve kullanımları; sıkça kullanılan
bilişim kaynakları; arama motorları ve dijital kütüphanelerin etkili biçimde kullanımı;
paylaşılan (shareware) ve ücretsiz (freeware) yazılım paketleri.
Etik: Arama motorlarından dönen bilgileri değerlendirme; içerik değerlendirme;
kaynaklardan alıntı yaparken dikkat edilmesi gerekenler; Harvard ve IEEE gibi alıntı (citation)
biçimleri; etik ve yasal konuların önemi; yayın hakkı (copyrights), sözleşme (contracts) ve
telif hakları (intellectual property rights); aşırma (plagiarism).
Doküman İşleme: Yazı tipi ve paragraf biçimlendirme gibi temel Wordpad ve Notepad
işlemleri. Yazı stili, biçimlendirme, listeleme, resim ekleme, yazım denetleyicisi, indeks ve
içerik oluşturma, sayfa başlığı ve altlığı (header and footer), değişiklik izleme, dil ayarları gibi
temel MS Word işlemleri.
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Elektronik Sunuş: Microsoft PowerPoint ile sunuş hazırlama; sunuş teknikleri; çokluortam
(multimedia); görüntü ve video düzenleyici araçlar; QoS, VoIP ve media-on-demand gibi
çokluortam ağları; sıkıştırma biçimleri; web sayfası tasarımı.
Veri Analizi ve Hesaplama Tablosu: Veri analizinin önemi; sıkça kullanılan fonksiyonlar
(sayma, toplama, ortalama, koşullu işlemler, en büyük, en küçük, standart sapma, vs.); farklı
ortamlardan Excel ortamına veri getirme; profesyonel görünümlü tablo hazırlama ve önemi;
sıralama ve filtreleme gibi tekniklerle veri yorumlama; profesyonel görünümlü grafiklerle
veri özetleme.
*CNG 100 dersi, kredisizdir ve haftalık ders yükü 2 saattir. Derse devam zorunludur.
*Tüm lisans öğrencileri için bu ders zorunludur.
*CNG 100 Muafiyet Sınavına giren öğrencilerin bu sınavdan, Enformatik Enstitüsü tarafından
belirlenen yeterli notu almaları durumunda CNG 100 dersinden muaf tutularak kendilerine
kredisiz muafiyet notu olan "EX" notu verilir.
CNG 100 Muafiyet Sınavı, 2022 - 2023 Akademik Yılı Güz Döneminde 01 Ekim 2022 saat
09:00 Cumartesi tarihinde yapılacaktır. Sınav ile ilgili olası değişiklikler sınav saatleri, başvuru
formu ve benzeri tüm duyurular Öğrenci İşleri Müdürlüğü İnternet Sayfasında ve/veya eposta duyuruları ile yayınlanacak olup, öğrencilerimizin yeni bilgileri takip etmeleri gerekir.
CNG 100 Muafiyet Sınavı başvuruları yapılacak duyuru sonrasında alınacaktır. Sınav öğrenci
listeleri başvurulara göre belirlenecek olup, sınav öncesinde duyurulacaktır.
Matematik Yeterlik Sınavı(26 Eylül 2022)
MAT 100 Precalculus dersi, lisans programları için yeterli derecede İngilizce dil becerisine
sahip öğrencilerin lisans programlarındaki dersleri için matematiksel altyapı oluşturmayı
amaçlar. Precalculus dersi ile öğrencilerin Calculus ve sonrasında sorumlu oldukları derslerde
gerekli olacak temel matematiksel kavramları anlamaları, gerçek hayata dair problemleri
basit matematiksel modeller halinde ifade edebilmeleri amaçlanmaktadır. Başarılı bir
öğrencinin,
● fonksiyonların dilini rahatça kullanabilmesi,
● polinom, üstel, logaritmik ve trigonometrik fonksiyonları kavraması ve grafiklerini
tarif edebilmesi,
● birinci ve ikinci dereceden denklemler ile üstel ve logaritmik fonksiyonları içeren
denklemleri çözebilmesi,
● gerçek hayata dair problemlerin niceliksel yönlerini analiz edebilmesi ve
matematiksel modeller oluşturabilmesi
beklenmektedir.
Öğrenciler lisans programlarının ilk döneminde ya da İngilizce yeterliliklerini belgelemeleri
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durumunda bir önceki yaz okulunda dersi alabilirler. Matematik Yeterlik Sınavında 50 ve
üzeri puan alan öğrenciler MAT 100 dersinden muaf olurlar ve lisans programlarının ilk
döneminde MAT 119 dersine kayıt yaptırırlar.
Sınav Tarihi
Matematik Yeterlik Sınavı 26 Eylül 2022 saat 09:00 da yapılacaktır.
Sınav başvuru bilgileri ayrıca duyurulacaktır.

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.
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.
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● 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.

Sıkça Sorulan Sorular
İlk Kayıt İşlemleri
Üniversite ilk kayıtları hangi tarihte ve nasıl yapılıyor?
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi ile 2022 yılında üniversitemize yerleşen
öğrencilerin kayıt işlemleri E-Devlet üzerinde 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında
elektronik ortamda yapılacaktır. Öğrencilerin ilk kayıt işlemleri için kampusa
gelmeleri gerekmemektedir. Kayıt işlemlerini gerçekleştirebilmek için yerleşen
adayların PTT şubelerinden E-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. TC kimlik
numarası ve E-Devlet şifresi ile
https://www.turkiye.gov.tr
adresinde sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-Devlet’e giriş yapamıyorum / E-Devlet üzerinde ilk kayıt işlemini yapamıyorum. İlk kayıt
işlemlerini nasıl tamamlayabilirim?
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TC Kimlik numarasına sahip olmama, yurt dışında bulunduğundan e-devlet şifresi
alamama, halen bir başka yükseköğretim kurumuna kayıtlı olma veya lise diploması
kontrolü nedeniyle e-devlet üzerinden ilk kayıt işlemlerini tamamlayamayan adaylar
ilk kayıt işlemlerini 24-28 Ağustos 2022 tarihleri arasında
https://ykskayit.metu.edu.tr/
adresinde ODTÜ 2022 YKS Kayıt Programını kullanarak tamamlayabilirler.

İlk Kayıt işlemleri için hangi belgeler gerekmektedir?
E-Devlet üzerinden ilk kayıt işlemleri için adaylardan herhangi bir belge talep
edilmemektedir. Çeşitli sebeplerle E-Devlet üzerinden ilk kayıt işlemlerini
tamamlayamadığı için ODTÜ 2022 ÖSYS Kayıt Programını kullanarak ilk kayıt
işlemlerini tamamlanması gerekmektedir.

İlk Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
ÖSYS ile yerleşen öğrencilerimizin ilk kayıt işlemlerini tamamlayabilmeleri için
öğrenim ücreti ödemesi yapmaları gerekmektedir.

İlk Kayıt Sonrası İşlemler
İlk Kayıt işlemlerini tamamladım. Şimdi ne yapmalıyım?
E-Devlet üzerinden ya da zorunlu durumlarda ODTÜ 2022 YKS Kayıt Programını
kullanarak ilk kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerimizin 24-31 Ağustos 2022
tarihlerinde https://ykskayit.metu.edu.tr/ internet adresine girerek; kişisel bilgilerini
güncellemeleri, İngilizce Yeterlik Sınavı başvurularını ve 24-28 Ağustos 2022
tarihlerinde yurt başvurularını yapmaları beklenmektedir. Bu işlemi yapmayan
öğrencilerimiz İngilizce Yeterlik Sınavına girme veya eşdeğer sınav sonucu ile
doğrudan yerleştikleri lisans programı birinci sınıfına başlama hakkını kaybedecekler,
yurt olanaklarından yararlanma hakkına sahip olmayacaklardır. Ayrıca bu işlemi
tamamlamayan öğrencilerimiz için öğrenci kimlik kartlarının hazırlanması mümkün
olmayacaktır.
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İndirimli ücretten kimler faydalanabiliyor?
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu programlarına yerleşen adaylardan KKTC uyruklu olanlar
ya da ODTÜ personeli çocukları indirimli ücretten yararlanabilirler. Ayrıca ODTÜ KKK
lisans programlarına kayıtlı kardeşlerden biri hariç diğerleri indirimli ücretten
yararlanabilirler. ODTÜ Personeli çocuklarının indirimli ücretten yararlanabilmeleri
için ODTÜ personeli olan anne ya da babanın çalışma durumunu gösterir belgenin
ODTÜ KKK Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne iletilmesi gerekmektedir (bu belgenin
öğrenim hayatı boyunca her akademik dönem başında iletilmesi gerekmektedir).
Mensup, kardeş veya uyruğa bağlı indirimlerinden 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 Müdürlüğüne başvuru yapılması
gerekmektedir.

Öğrenim Ücretini Yıllık Ödeyebilir miyim?
Hayır, ödeyemezsiniz. Ödeme sistemi dönemlik ödemeler için tasarlanmıştır.
Üniversiteden öğrenciliğimi kanıtlayan bir belgeyi ne zaman alabilirim?
24 yaşını tamamlamamış öğrenciler E-devlet üzerinden alınan öğrenci belgesi ile
harçsız pasaport için başvurabilirler. Bu öğrencilerin ayrıca Harçsız Pasaport Belgesi
almalarına gerek yoktur. E-devlet üzerinden öğrenci belgesi alınamaması durumunda
gerekli belgenin hazırlanabilmesi için nccreg@metu.edu.tr adresine e-posta
gönderilmesi gerekmektedir.
İlk kayıt işlemlerini tamamladım fakat bu yıl kaydımı dondurmak istiyorum. Ne
yapmalıyım?
İlk kayıt ve bilgi girişi işlemlerini tamamlayan öğrencilerimiz eğer istiyorlarsa dönem
izni almak için başvurabilirler. Bunun için METU kullanıcı hesabı oluşturan
öğrencilerin https://intranet.ncc.metu.edu.tr/oim_dilekce.php adresinden online
Öğrenci Başvuru Formu ile başvurmaları gerekmektedir.Yapılan başvurular Akademik
Kurullar tarafından ODTÜ Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği kapsamında
değerlendirilmekte, uygun görülen başvurular işleme alınarak öğrenciye bilgi
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verilmektedir. Başvuruların en geç 14 Ekim 2022 tarihine kadar yapılması
gerekmektedir.
Yeni kayıt yapan lisans programı öğrencisiyim. Dönem izni almak için ücret ödemeli
miyim?
Yeni yerleşen lisans öğrencilerinin başvurularını 14 Ekim 2022 tarihine kadar
yapmaları durumunda (İngilizce yeterlik sınavından lisans programına başlayabilmek
için geçer not alan veya Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen bir sınav sonucu
ile ingilizce yeterliliğini belgeleyen öğrenciler) ilk dönem izin alabilmeleri için burs
kategorisine göre belirlenmiş öğrenim ücreti ile kayıt harcını yatırmaları
gerekmektedir. İlgili başvurunun 14 Ekim 2022 tarihinden sonra yapılması
durumunda burs kategorisine göre belirlenmiş dönemlik öğrenim ücretinin tamamı
ile kayıt harcını yatırmaları gerekmektedir. Sonraki dönemlerde izin alabilmek için
için burs kategorisine göre belirlenmiş dönemlik öğrenim ücretinin yarısı ile kayıt
harcını yatırmaları gerekmektedir. İlgili başvurunun yıllık olarak yapılması
durumunda, her iki dönem izni için de gerekli olan toplam tutarın tek seferde
yapılması ve ilgili dekontun başvuru ile birlikte iletilmesi gerekmektedir. İlgili hesap
detayları başvuru yapan öğrencilerimize ayrıca iletilecektir.
Dönem izni almak için yapılan ödemeler farklı dönemlere aktarılmamakta veya iade
edilmemektedir.

Yeni kayıt yapan Yabancı Diller Okulu hazırlık sınıfı öğrencisiyim. Dönem izni almak için
ücret ödemeli miyim?
Yabancı Diller Okulunda eğitimsel sebepler nedeniyle izin başvuruları yıllık olarak
değerlendirilmektedir. Yeni yerleşen hazırlık sınıfı öğrencilerinin başvurularını 14
Ekim 2022 tarihine kadar yapmaları durumunda (İngilizce yeterlik sınavından lisans
programına başlayabilmek için geçer not alamayan veya Üniversite Senatosu
tarafından kabul edilen bir sınav sonucu ile ingilizce yeterliliğini belgeleyemeyen veya
ilgili İngilizce Yeterlik Sınavına hiç katılmayan öğrenciler) izin alabilmeleri için burs
kategorisine göre belirlenmiş öğrenim ücretinin tamamı ile kayıt harcı ve ikinci
dönem ücretinin yarısı ve kayıt harcını yatırmaları gerekmektedir. İlgili başvurunun
14 Ekim 2022 tarihinden sonra yapılması durumunda burs kategorisine göre
belirlenmiş yıllık öğrenim ücretinin tamamı ile iki dönemlik kayıt harçlarını yatırmaları
gerekmektedir. İlgili hesap detayları başvuru yapan öğrencilerimize ayrıca
iletilecektir.
İzin almak için yapılan ödemeler farklı dönemlere aktarılmamakta veya iade
edilmemektedir.
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Ücretler ve Burslar ile İlgili Diğer Konular
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu'nda eğitim neden ücretli? ODTÜ bir devlet üniversitesi değil
mi?
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu, uluslararası bir anlaşmayla kurulan ve KKTC’de özel
kuruluş kanunu olan bir devlet üniversitesidir. ODTÜ KKK’nın bütçesi T.C. devleti
tarafından desteklenmektedir ve öğrenim ücretlerinin TC’deki vakıf üniversitelerinin
yarısı düzeyinde tutulması için her türlü çaba gösterilmektedir.
Öğrenim ücretlerine yurt ücretleri de dâhil olacak mı, sonraki yıllarda öğrenim
ücretlerinde yüksek bir artış olabilir mi?
Hayır. Öğrenim ücreti yurt ücreti ve diğer masrafları karşılamamaktadır. Yurt, kitap,
kırtasiye ve yaşam masrafları öğrencinin sorumluluğundadır. Buna ek olarak, öğrenim
ücretlerinin düşük tutulması için her türlü olanak kullanılmaktadır. Orta Doğu Teknik
Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusuna 2022 - 2023 Akademik Yılında kayıt yaptıran
öğrenciler için sonraki yıllarda eğitim ücretinde yapılabilecek yıllık artışlar, bir önceki
yıla göre KKTC Tüketici Fiyatları Endeksindeki (TÜFE) artış baz alınarak yapılacaktır.
Öğrenim Bursu yurt ücretleri için de geçerli mi?
Burslu programlara yerleştirilen öğrenciler, ayrıca yurt bursu kazanmamışlarsa, yurt
ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Öğrenim bursu oranları yurt ücretleri için geçerli
değildir.
Öğrencilerin burslarının kesilme koşulları nelerdir?
ÖSYM burslu kontenjanla kabul edilen öğrencilerin bursları İngilizce Hazırlık
Programında bir yıldır. Ancak, devamsızlıktan kalmayan ve yılsonu not toplamı
%49,50 ve üzeri olan veya girdikleri herhangi bir İngilizce Yeterlik Sınavı'ndan (İYS)
49,5 ve üzeri alan öğrencilerin İngilizce Hazırlık Programı'ndaki bursları ikinci yılda da
devam eder. Devamsızlıktan kalan ve bir yıllık eğitimini tamamlamayan öğrencilerin
ise, tek sınav hakları olan Eylül İYS'den 49,5 ve üzeri bir not almaları halinde İngilizce
Hazırlık Programı'ndaki bursları bir yıl daha devam eder. Lisans programında en fazla
5 yıl boyunca koşulsuz devam etmektedir.
Yaz Okulu ayrıca ücretlendirilir.
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ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunda öğrencilerin eğitimlerine devam ederken çalışma
olanakları var mı?
Öğrencilerin Kütüphane, Laboratuvarlar, Bilgi İşlem, Spor Tesisleri, Yurtlar, vb.
yerlerde Öğrenci Asistan statüsünde hizmet karşılığı burs alabilme olanakları
bulunmaktadır. Öğrenci asistanlık için akademik başarı yanında gereksinim de göz
önüne alınmaktadır. Çevredeki iş sahipleri ODTÜ KKK öğrencilerine yasal sınırlar
içerisinde yarı-zamanlı iş olanağı sağlamaktadır.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu öğrencilerine öğrenim bursu dışında burslar veriliyor mu?
Öğrencilere programdaki ilk yıllarından sonra başarıya bağlı kısmi-burs verilmektedir.
Akademik Başarı Bursu: Lisans programlarında yüksek akademik başarı gösteren
öğrenciler Akademik Başarı Bursu ile ödüllendirilmektedir. Başarı düzeyine bağlı
olarak değişen ödül miktarı, Güz döneminde Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak ayları; Bahar
döneminde ise Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında nakit aylık ödeme olarak
verilmektedir. Akademik Başarı Bursu koşulları ve miktarı her akademik yılbaşında
Kampus Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. 2022 – 2023 Akademik Yılında,
Lisans programında ilk yılını (Hazırlık Okulu hariç iki normal dönemi) tamamlamış ve
kendi programlarındaki öğrenciler arasında Hazırlık sınıfında okuyanlar hariç genel
not ortalaması sıralamasında ilk %3’e girenlerden;
Program bazında en yüksek ortalama 4,00 olarak hesaplanan ağırlıklı genel not
ortalaması (N-CGPA) 3,50 – 3,74 arasında olanlara, takip eden dönemde 4 ay
süresince ayda 585 TL;
Program bazında en yüksek ortalama 4,00 olarak hesaplanan ağırlıklı genel not
ortalaması (N-CGPA) 3,75 ve üzeri olanlara, takip eden dönemde 4 ay süresince ayda
845 TL Akademik Başarı Bursu verilmektedir.
Genel not ortalamaları ne olursa olsun; (i) Öğrenci Disiplin Yönergesi kapsamında
"Yükseköğretim kurumundan bir hafta uzaklaştırma" ve üstü disiplin cezası almış
öğrenciler ile Yurtlar Yönetmeliği kapsamında "Yurttan bir dönem çıkarma" ve üstü
ceza almış öğrenciler, (ii) yaz okulu hariç son iki döneminde normal ders yükünün
altına düşen veya FD, FF, NA, W ve U notu bulunan öğrenciler, (iii) genel not
ortalaması (CGPA) veya yaz okulu hariç son iki dönemin not ortalamaları (GPA)
3,00'ün altında bulunan öğrenciler bu burstan yararlanamazlar.
Yurt Bursu: ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu programlarına yerleşen öğrencilerden
yerleştiği programla ilgili SAY puan türlerindeki sınav başarı sıralamasında ilk 35.000,
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EA puan türlerindeki sınav başarı sıralamasında ilk 25.000, DİL puan türündeki sınav
başarı sıralamasında ilk 4.000 içine giren öğrencilerin tümü ODTÜ Kuzey Kıbrıs
Kampusu yurtlarında dört kişilik odalarda ücretsiz yurt hakkına sahip olacaktır. Yurt
bursları karşılıksız olup, akademik başarıya bakılmaksızın, bir hafta uzaklaştırma ve
daha üstü disiplin cezası alınmadığı müddetçe İngilizce Hazırlık Programında
geçirilecek iki yıl ile lisans programında geçirilecek en fazla beş yılı kapsar.
Önemli Not: Yurt bursu için değerlendirmeye alınan başarı sırası, üniversite tercih
dönemi öncesinde açıklana ham puana göre yapılmış olan sınav başarı sırasıdır. Yurt
Bursu, yurt yerleştirme başvurularında tüm oda tiplerinin seçilmiş olması durumunda
geçerlilik kazanır.

KKTC’ye giriş, pasaport, vize ve sigorta bilgileri
Pandemi nedeniyle 2022-2023 Akademik Yılında eğitimin nasıl yapılacağı ile ilgili detaylar
önümüzdeki günlerde duyurulacaktır. Kayıt işlemleri ile ilgili olarak kampusa gelmeniz
gerekmemektedir. kayıt işlemleri tamamen çevrimiçi olarak yapılmaktadır.
Öğrenciler KKTC'ye girişlerini pasaportla mı yoksa nüfus cüzdanıyla mı yapacaklar?
KKTC’de öğrenim görecek öğrenciler ülkeye pasaportla giriş yapmak zorundadır. Bu
nedenle öğrencilerin KKTC’ye gitmeden önce Türkiye’de pasaportlarını almaları
gerekir. Alınan pasaportlarının en az bir yıl süresi olması gerekmektedir. 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. Harçsız Öğrenci pasaportu alınabilmesi için gerekli belge,
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Öğrenci İşleri Müdürlüğünden alınabilir. Ayrıca, TC
uyruklu öğrencilerin KKTC’de bulundukları sürelerde, gerektiği takdirde yapacakları
pasaport işlemleriyle ilgili tüm bilgileri Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin
http://nicosia.emb.mfa.gov.tr/ adresli internet sitesinden öğrenmeleri mümkündür.

Öğrencilerin KKTC'ye giriş yaparken vize ve oturma izni almaları gerekecek mi?
Öğrencilerimizin kayıtlarını takiben, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası uyarınca
ülkemiz üniversitelerinde eğitim görecek tüm öğrencilerin (KKTC uyruklu hariç) adaya giriş
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tarihinden itibaren 90 gün içerisinde öğrenci izni almaları gerekmektedir. Süreç KKTC İçişleri
Bakanlığı tarafından yürütülmekte olup, detaylı bilgiyi aşağıdaki adresten edinebilirsiniz.
http://icisleri.gov.ct.tr/BAKANLIK/Muhaceret-Dairesi/%C4%B0kamet/%C3%96%C4%9Frenci%C4%B0kamet-%C4%B0zni

18 yaşın altındayım, ebeveynim olmadan ülkeye girebilir miyim?
Evet, ancak anne veya babanızdan alacağınız noter tasdikli muvafakatname ile
yurtdışına çıkış yapabilir ve KKTC’ye giriş yapabilirsiniz.

Sağlık raporu gerekli midir? Sağlık raporunun içeriği nedir?
KKTC Sağlık Bakanlığı’nın uygulamasına göre KKTC üniversitelerinde öğrenim görecek
olan TC uyruklu öğrencilerin işlemlerinde sağlık raporlarını ibraz etmeleri
istenmektedir. KKTC makamlarınca istenen tüberküloz, kan tahlilleri (Hbs
Ag,HIV,HCV,RPR,PPD ve Akciğer Skopisi Raporu) içerir sağlık raporunu, TC Sağlık
Bakanlığı’na bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastanelerinden veya
KKTC’deki onaylanmış laboratuvarlardan almaları gerekir.
Sağlık sigortası gerekli midir? Nasıl yaptırılır?
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda birinci basamak sağlık ve danışma hizmetlerini
karşılamak üzere kurulmuş olan bir Sağlık Merkezi mevcuttur. Bunun ötesindeki
sağlık hizmetleri için ise KKTC yasaları doğrultusunda KKTC uyruklu olmayan her
öğrenci tarafından ayrı bir Sağlık Sigortası alınması gerekmektedir.
Oturma izni işlemlerini tamamlamış ODTÜ KKK öğrencileri KKTC’de zorunlu sağlık
sigortası kapsamındadırlar.
Bu sigorta kapsamında KKTC Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşları, öğrencilere ücretsiz
sağlanacak sağlık hizmetlerinin kapsamı aşağıdaki gibidir:
● KKTC Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm hastanelerdeki acil hizmetler
● Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm hastanelerdeki büyük ve küçük operasyon,
hastanede kalması durumunda yatılı hizmetlerden ve yattığı sürece
ilaç/tedavi için diğer gerekli tüm malzemeler
● KKTC Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm polikliniklerde diş çekme ve dolgu
hizmetleri
Önemli Not: KKTC ve TC devletleri arasındaki anlaşma kapsamında, öğrenci velisinin
Türkiye’de SGK kapsamında olması durumunda anlaşmalı olan (Kıbrıs Kolan British
Hospital ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi) KKTC sağlık kuruluşlarında erkek
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öğrenciler 25 yaşına, kadın öğrenciler 28 yaşına kadar anlaşma kapsamında ücretsiz
hizmet alabilirler.

Barınma Olanakları ve Yurtlar
Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda tüm öğrenciler yurtlarda mı kalıyor yoksa öğrencilerin ev
tutması mı gerekecek?
Tüm öğrencilerimiz için yurtta barınma olanağı bulunmaktadır. Talep edilen oda
seçenekleri konusunda olanaklar ölçüsünde öğrencilerimizin istekleri sağlanmaya
çalışılmakta, ancak olanakların el vermediği durumlarda Üniversiteye Giriş
Sınavlarındaki Puan başarısı kapsamında bir sıralandırma yapılması söz konusu
olmaktadır. Ayrıca isteyen öğrenciler yakın yerleşim bölgelerinde bulunan özel yurt
veya kiralık konutlardan da yararlanabilmektedirler. Kampusta yurt olanakları için
çeşitli seçenekler mevcuttur. Yurtlar hakkında ayrıntılı bilgi için
http://www.adayogrenci.metu.edu.tr/kuzey-kibris/yurtlar/
adresini ziyaret ediniz.

Yurt yerleştirmeleri nasıl yapılır?
Yurtlara yerleştirme, ilk kez yerleştirilecek olanlar için, üniversiteye giriş puanı ve
sosyo-ekonomik durum (ailenin geliri, kardeş sayısı, üniversitede okuyan kardeş
sayısı, ailenin kirada oturup oturmadığı vb.) göz önünde tutularak bilgisayar
tarafından belirlenen seçim ile yapılır. Üniversitemizde öğrenci durumunda olanlar
ise, okul başarı not ortalaması ve yurtlarda mevcut olan disiplin kurallarına
uygunluğu göz önünde tutularak kişinin yurt tercihi ve sıralamasına göre yerleştirilir.
Ayrıca yeni kayıt yaptıran ve yurt tercih sisteminde tüm yurtları tercihine almış
öğrencilerimize ODTÜ KKK Yurtlar Yönetmeliği kuralları çerçevesinde 2 yıl yurtta
kalma garantisi verilmektedir.
Yeni kayıtlı öğrencilerde yurt yerleştirmelerinde memnun olmayan kişiler neler yapabilir?
Yurt Değişimi olursa paranın yanma durumu var mı?
Eylül ayında yapılan yerleştirmelerde başvuru yapabilir, yeni yerleştirildiği yurt ücreti
daha yüksek ise ek ödeme yapılır.
Yurt odalarında neler vardır? Gelirken neler getirilmelidir? Yorgan-yastık-nevresim takımı
getirilmeli midir?
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Yurt odalarında günlük ihtiyacı karşılayacak her türlü konfor mevcuttur. Sadece
kişisel kullanıma ait eşyaların getirilmesi yeterli olacaktır. Tüm yurtlarda yatak takımı
öğrencinin kullanımına verilmekte; iki haftada bir kirli takımlar temizleriyle
değiştirilmektedir. Getirilmesi önerilen eşyalar şöyle örneklenebilir:
● Banyo Seti (El havlusu, banyo havlusu, banyo terliği)
● Plaj seti (Plaj havlusu, mayo, güneş kremi, plaj terliği)
● Alarmlı saat
● Şarj aleti
● Küçük dikiş kutusu
● Kirli torbası
● Düzenli kullanılan ilaçlar

Yurtlarda ders çalışma ortamı nasıldır?
Her yurtta bulunan ortak çalışma salonu dışında her öğrencinin kendi odasında
çalışma masası vardır.

Yurtlarda güvenlik nasıl sağlanıyor?
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Öğrenci Yurtları Yönetmeliği çerçevesinde ve Yurtlar
Yönetim Kurulu ile Üniversite Yönetimi denetiminde görev yapan özel güvenlik şirketi
tarafından güvenlik sağlanmaktadır.
Kampus yakınlarında gazino, kumarhane var mı?
Kampus yakınlarında gazino ve kumarhane yoktur. Ayrıca, bu tür yerlere öğrencilerin,
KKTC vatandaşlarının ve 25 yaşından küçüklerin girmesi yasaktır. Kumarhane
girişlerinde yapılan pasaport kontrolleri ile de öğrencilerin kumarhanelere girmeleri
engellenmektedir.

Akademik Konular
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu programlarına kabul edilen öğrenciler için İngilizce yeterlilik
koşulu isteniyor mu?
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunda eğitim dili İngilizcedir. Fakat ilk kayıt işlemleri için
İngilizce yeterlik belgesine gerek yoktur. Herhangi bir lisans programına yerleştirilen
öğrencilerin 1. sınıfa başlayabilmeleri için İngilizce yeterliliklerini belgelemeleri
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gerekmektedir. İngilizce yeterlilik koşulunu sağlayamayan öğrenciler bir yıl Hazırlık
Okulunda İngilizce öğrenme programına devam ederler.
İngilizce Yeterlik Sınavı ne zaman yapılacak? Nasıl başvuru yapılıyor?
Yeni yerleşen öğrencilerin hazırlık sınıfını geçmek ve doğrudan lisans programına
başlamak için 13 Eylül 2022 günü yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavına katılmaları
gerekmektedir. Sınava başvuru yapmak için ilk kayıt işlemleri kısmında belirtilen bilgi
girişi işlemleri sırasında ODTÜ 2022 YKS Kayıt Programı kullanılacaktır.
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunda İngilizce Yeterlik sınavı (Proficiency) zor mudur?
ODTÜ’nün her iki kampusunda da aynı İngilizce Yeterlik Sınavı uygulanmaktadır.
Lisans eğitimi İngilizce olduğundan sınav lisans eğitimini takip edebilecek düzeyde
İngilizce bilip / bilmediğinizi ölçmeye yöneliktir.
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunda kütüphane ve araştırma olanakları nelerdir?
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu eğitim birimleri, kütüphanesi ve laboratuvarları
öğrencilerine en gelişmiş araştırma geliştirme olanakları sunan örnek bir yerleşkedir.
Kampus kütüphanesi, uluslararası standartlarda araştırma geliştirme olanakları
sunabilecek çağdaş bir üniversite kütüphanesi olarak, özel kullanıcı kodları sayesinde
öğrencilere uluslararası elektronik dergilere ve yayın kataloglarına ulaşabilme imkânı
sağlamaktadır. Öğrencilerin eğitimleri için örnek modern laboratuvar olanakları
sağlanmıştır. Gerekli görülen durumlarda ODTÜ Ankara Kampusu’ndaki uzmanlaşmış
laboratuvarlar da öğrencilerin eğitiminde kullanılabilmektedir.
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusundaki akademik kadro nasıl oluşturulmaktadır?
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 60 yılı aşkın birikimini ve tüm olanaklarını ODTÜ Kuzey
Kıbrıs Kampusu’nun başarısı için seferber etmiştir. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda
ders veren öğretim üyelerinin bir kısmı Ankara Kampusu’ndan görevlendirilmektedir.
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu kadrosunda görevli öğretim elemanları ise ODTÜ
Senatosu’nun tüm üniversite için belirlediği ölçütlerle işe alınmaktadır.
Öğrenciler ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’ndan mezun olduklarında nasıl bir diploma
alacaklar?
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu mezunlarına, ODTÜ Rektörünün imzası ile “Türkiye
Cumhuriyeti Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu” ibaresini taşıyan
ODTÜ diploması verilmektedir.
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu mezunlarının Türkiye'deki bir yükseköğrenim mezunu gibi
hakları olacak mı?
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu diploması YÖK tarafından kabul edildiği için, mezunlar
Türkiye’deki yükseköğrenim mezunlarına tanınan her türlü hakka sahiplerdir.
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Öğrencilerin ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusuna veya Kampusundan yatay geçiş yapabilme
şartları nelerdir?
ODTÜ KKK’ya veya ODTÜ KKK’dan yatay geçiş, öğrencilerin lisans başarı durumuna
ve/veya ÖSYS yerleştirme puanına bağlı koşullar çerçevesinde mümkündür.
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu öğrencilerinin, KKTC'ye gitmeyip Ankara Kampusu'nda
öğrenim görebilme imkânları var mı?
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu öğrencileri eğitimlerine KKTC’de devam etmektedirler.
Üniversite yönetiminin belirleyeceği koşullarda, öğrenciler eğitim-öğretim
dönemlerinin bir kısmında ODTÜ Ankara Kampusu’nda da ders alabilmektedirler.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda eğitim - öğretim ücretli olduğu için eğitim standartları
ODTÜ Ankara Kampusu’ndaki eğitim standartlarından daha mı farklı olacak?
Eğitim standartları aynıdır. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda uygulanan tüm eğitim
programları, ODTÜ Senatosu tarafından onaylanmaktadır. ODTÜ Kuzey Kıbrıs
Kampusu’nda ders veren öğretim üyeleri, ODTÜ Senatosu ve ODTÜ Yönetim
Kurulu’nun Ankara yerleşkesi için kabul ettiği standartlarla görev verilen öğretim
üyeleridir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda verilen
eğitimin kalitesini garanti etmekte ve mezunlarına uluslararası düzeyde kabul gören
ODTÜ diploması vermektedir.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunda Yandal ve Çift Anadal olanakları var mı?
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda yandal programları bulunmaktadır. Yandal
programlarını https://ncc.metu.edu.tr/tr/akademik/lisans-programlari adresinden
inceleyebilirsiniz. Çift Anadal Programı şu anda yoktur.
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda öğrenci değişimi (student exchange) imkânı var mı?
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu öğrencileri, Ankara Kampusu öğrencileri ile aynı
koşullarda ve ODTÜ Ankara Kampusunun yaklaşık 17 farklı ülkeden 41 üniversite ile
yaptığı ikili anlaşmalardan yararlanmaktadırlar. ODTÜ Ankara ve Kuzey Kıbrıs
Kampusu arasında bir dönem veya iki dönem olmak üzere Kampuslararası değişim
olanağı da mevcuttur.
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda Yaz Okulu oluyor mu?
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Olanaklar ve talep ölçüsünde Yaz Okulu açılmaktadır. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu
öğrencileri ODTÜ KKK’dan yaz okulunda alamadıkları dersleri Ankara Kampusu’nda
yaz okulunda olanaklar çerçevesinde alabilmektedirler.
Kampusun Konumu ve Olanakları
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunun yeri tam olarak nerededir?
Kampus, Lefkoşa kentinin 50 km batısında, Güzelyurt kentinin 6 km. kuzeyinde yer alan
Kalkanlı bölgesinde yer almaktadır. Kampustan Güzelyurt’a ulaşım 10 dakika, Lefkoşa ve
Girne kentlerine ulaşım ise 40-50 dakikadır. Ayrıntılı bilgi için
http://adayogrenci.metu.edu.tr/kuzey-kibris/iletisim adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kampusun denize kıyısı var mı? Öğrencilerin Kampustan denize girebilme olanakları olacak
mı?
Kampustan denize olan mesafe, yaklaşık, 5 km’dir ve deniz manzarası mevcuttur. Ancak,
kampusun denize kıyısı bulunmamaktadır. Kuzey Kıbrıs genelinde denize girebilmek için özel
plajlara ve kumsallara gidilmektedir.
Kampusun şartları engelli öğrenciler için uygun mu?
Yerleşke, engelli öğrencilere potansiyellerinin tümünü kullanabilecekleri tüm
imkânları sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Kampusta öğrencilerin sağlık problemleri ile ilgilenilmesi için bir sağlık servisi mevcut mu?
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda öğrencilere ilk sağlık hizmetlerinin verildiği bir Sağlık
Ocağı ile Öğrenci Gelişim ve Psikolojik Danışma Merkezi bulunmaktadır. Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti’ndeki bütün yabancı öğrencilerin, kamu sağlık birimleri ve
hastanelerinde acil servis, klinik muayene, tetkik ve hastanede yatma giderlerini
karşılayacak bir sağlık sigortası almaları zorunludur. İlaç tedavisi bu sigorta kapsamı
dışındadır. Kayıt Harcı ödeyen tüm ODTÜ KKK öğrencileri bu sigorta kapsamındadır.
Kampusta öğrencilerin beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yerler var mı?
Kampus bünyesinde hizmet veren 2000 kişilik kafeterya öğrencilere değişik yemek
seçenekleri sunmaktadır. Ayrıca Kampus merkezinde kurulan alışveriş merkezinde
öğrenciler, yiyecek dâhil tüm temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri olanakları
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bulabilmektedirler. Kampustaki bazı binalarda ve yurtlarda kantinler kullanıma
açıktır.
Kampusta öğrencilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alışveriş merkezi var mı?
Kampusta öğrencilerin ve personelin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri çeşitli
dükkânlar, market, banka, pastane, seyahat acentesi, para çekme üniteleri, postane,
berber, kuaför gibi imkânları sunan alışveriş merkezi mevcuttur.
Kampusa en yakın alışveriş merkezi nerede?
Kampus içindeki ve Kalkanlı’daki alışveriş olanakları dışında Kampus’a en yakın diğer
alış veriş merkezleri Güzelyurt’tadır.

Kampusta alkollü içecek satışı yapılıyor mu?
Kampusta alkollü içecek satışı yapılmamaktadır.

Kampus'ta internet bağlantısı var mı? Kablosuz bağlantı nasıl gerçekleştirilebilir?
Kampus içinde internet kullanırken üniversitemiz tarafından kabul edilmiş “Bilişim
Etiği” kurallarına göre internet erişimi yapılması gerekmektedir. Kıbrıs Kampusu Ağ
altyapısı, uyulması gereken kurallar ve “Bilişim Etiği” hakkında daha detaylı bilgileri
http://btm.ncc.metu.edu.tr/tr/ adresi altındaki kurallar menüsünden edinebilirsiniz.
ODTÜ KKK yurtlarındaki her odada, odadaki yatak sayısı kadar kablolu internet ucu
bulunmaktadır. Üniversitemizin ürettiği bir sunucu sertifikası ve bir yazılımı
bilgisayarına kurarak gerekli ayarları yapan öğrenciler, kayıt sırasında aldıkları
kullanıcı adı ve şifreyi kullanarak bu uçlardan internete kablolu (tek bilgisayar için)
olarak bağlanabilirler. (Detaylı bilgi ODTÜ öğrenci ve çalışanlarının kullanımına açık
olan http://netregister.ncc.metu.edu.tr adresinde mevcuttur.) Yurt odalarında
sadece kablolu internet erişimi sağlanmaktadır. Yurtlarda Wifi erişimi sadece ortak
alanlarda verilmektedir. Bu nedenle yurt odalarınızda internet erişim için
kullanacağınız cihazların Ethernet (kablolu internet) bağlantısının veya bu amaçla
kullanabileceğiniz, 802.1x kimlik doğrulama destekleyen, bir USB Ethernet
adaptörünün olması gerekmektedir.
Öğrencilere gün içine Bilişim etiği kurallarına göre internet erişimlerini yapmaları,
yüksek bant genişliği gerektiren uygulamaların ve dosyaların indirilmesi gibi işlemleri
sabaha karşı saat 02:00 ile 08:00 saatleri arasında gerçekleştirmeleri beklenmektedir.
Bu aralık dışındaki saatlerde, yoğun internet erişimi yapan kullanıcılar için yönetim
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tedbir alabilir. İnternet erişiminde büyük bir yoğunluk olması durumunda, yönetim
kullanıcı başına, günün saatlerine göre değişen farklı hızlardaki bant genişliği
sınırlamasını uygulamaya alarak, internet kullanımını rahatlatma tedbirler alabilir.
Kablolu internet servisi dışında akademik bölgeler, kütüphane ve ortak kullanım
alanlarından erişilebilen kablosuz internet hizmeti de kampus içinde sağlanmaktadır.
Okulumuzun sertifikasını yükleyip 802.1X ağ ayarları yapabileceğiniz mobil cihazlarla
internete bu hizmet üzerinden kablosuz da bağlanabilirsiniz. Her öğrencimizin 2 farklı
cihazına kablosuz internet erişimi yetkilendirmesi yapma hakkı vardır. Öğrencilerin
internet paylaşımı amacıyla Access Point veya Router özellikli cihazlarla, kablolu veya
kablosuz interneti farklı cihazlara (kendilerine veya arkadaşlarına ait)
paylaştırmasına izin verilmemektedir.
Kablosuz internet servisini kullanabilmek için, mobil cihazınızın 802.1x EAP, TTLS-PAP
protokollerini desteklemesi gerekmektedir. Güncel Android ve IOS işletim sistemli
mobil cihazlarınızdan, Samsung’un J7 Modeli ve bazı nadir General Mobile ürünleri
dışındaki %99’undan sorunsuz kampüsümüzün kablosuz internet altyapısı
kullanılabilirsiniz. Windows Mobil TELEFONLARDA bu destek yoktur. Bu tipte bir cihaz
kullanıyorsanız ve ücretli bir üçüncü parti program kullanarak telefonunuza bu
desteği sağlayamazsanız, kampus içerisindeki kablosuz internet hizmetlerinden
yararlanamazsınız.

Ulaşım ve haberleşme olanakları
Kuzey Kıbrıs'a ulaşım nasıl sağlanmaktadır?
Türkiye’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ulaşım hava ve deniz yollarıyla her gün
düzenli olarak sağlanabilmektedir. Türkiye-KKTC hava ve deniz yolları ulaşım planına
internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

KKTC’de cep telefonu iletişimi nasıl sağlanmaktadır?
Kuzey Kıbrıs’a gelmeden önce cep telefonları yurtdışı görüşmelerine açılmalıdır.
Ancak TC hattı Kuzey Kıbrıs’ta kullanıldığında “Uluslararası Görüşme” tarifesi ile
ücretlendirme yapıldığından daha ekonomik olması için KKTC’ye gelindiğinde
KKTC’deki GSM operatörlerinden birine geçilebilir. (KKTC’de Kuzey Kıbrıs Turkcell ve
Kuzey Kıbrıs Telsim (Vodafone) operatörleri hizmet vermektedir.)
Öğrencilerin KKTC'de araba kullanabilmek için ehliyet işlemleri ile ilgili neler yapmaları
gerekmektedir?
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TC uyruklu öğrencilerin ehliyet işlemleri için altta belirtilen belgelerle KKTC Ehliyet
Dairesi’ne başvuru yapmaları gerekmektedir. Adres bilgileri aşağıda verilmiştir.
● 1 fotoğraf
● Kimlik fotokopisi (Fotoğraflı-kimlik numaralı)
● TC Elçiliği tarafından onay (Elçilik tarafından istenen bir şarttır)
● KKTC Oturma izni belgesi
Ehliyet Ücretleri:
● 2 yıllık ehliyet için: 429,80 TL
● 3 yıllık ehliyet için: 514,70 TL
● 5 yıllık ehliyet için: 884,50 TL
● 10 yıllık ehliyet için: 1470,00 TL
KKTC Ehliyet Dairesi
Telefon: 229 07 22/129-130-131
Adres: Haydarpaşa Ticaret Lisesi karşısı, Lefkoşa
Çalışma Saatleri: 08.00-14.30
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