
 

Sevgili Öğrencilerimiz, 

 

Üniversitemiz Senatosu'nun 2 Eylül 2021 günü yapılan toplantısında oy birliği ile alınan karar 

doğrultusunda, Üniversitemizde 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi 19 Ekim 2021 günü 

Hazırlık Sınıfı dışında yüz yüze (seyreltilmiş) eğitimle başlayacaktır. Ancak, Pandeminin 

seyrine ve resmi makamların alacağı kararlara bağlı olarak uygulamada değişiklik 

yapılabilecektir. 

Tüm öğrencilerimize sağlıklı ve başarılı bir akademik yıl diliyor, Hazırlık Sınıfı öğrencileri 

hariç, hepinizi gerekli sağlık önlemlerinizi almış olarak Üniversitemize bekliyoruz. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne seyahat edecek olan öğrencilerimiz, adaya giriş koşulları 

ile ilgili detaylı ve güncel bilgiye “ https://saglik.gov.ct.tr/” adresinden erişebilirler. 

 

Bu yazımızda öncelikle sizleri KKTC’ye geliş kriterleri, ülkeye giriş ve karantina süreçleri 

konularında detaylı olarak bilgilendirmek istiyoruz. 

Sizlerden beklentimiz kendinizi ve çevrenizi koruyacak şekilde hareket etmeniz ve ayrıca 

Covid-19 salgını ile ilgili devam eden gelişmeleri aktif şekilde sizlerle paylaşacağımız 

duyurularımızdan sürekli takip etmenizdir. Öğrencilerimizin KKTC'ye ulaşacakları tarihi 

izolasyon süresini de dikkate alarak belirlemeleri önemlidir. 

 

Adaya Gelmeden Önce Yapılması Gerekenler 

 

• Kampusumuza yeni kayıt hakkı kazanan öğrencilerimizin süreç ile ilgili hazırlanan yeni 

öğrenci sayfasını dikkatlice okumaları gerekmektedir. https://ncc.metu.edu.tr/tr/yeni-

ogrenci  

 

• KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından ülkeye ada dışı giriş kriterleri ülke renklerine göre 

kodlanmıştır. Ülkelere göre renk kodları haftalık Covid-19 durumuna göre 

değerlendirmeler ile güncellenmektedir. Yolculuğunuzdan önce güncel durumu KKTC 

Sağlık Bakanlığı web sitesinden takip edebilirsiniz. KKTC ne giriş yapacak kişiler, 

ülke giriş kriterlerini göz önünde bulundurarak (https://saglik.gov.ct.tr/COVID-

19/%C3%9CLKELERE-G%C3%96RE-RENK-KODLARI ) yolculuk öncesi son 72 

saat içinde yapılmış negatif PCR test sonucu ile ve yolculuk öncesi 

https://adapass.gov.ct.tr/  adresinden yolcu formunu doldurarak alacakları QR kodu ile 

adaya giriş yapabileceklerdir. Bu işlemi yapamayan kişiler gerekli evraklarıyla 

27/09/2021 tarihine kadar giriş yapabileceklerdir. QR kodu alarak ülkeye giriş yapacak 

kişiler hızlı geçiş imkanından yararlanacaktır. https://adapass.gov.ct.tr/ adresinden giriş 

yapan  

KKTC vatandaşlarının "ADAPASS" 

TC vatandaşlarının "HEALTHPASS" 

AB vatandaşlarının "GREENPASS" 

UK vatandaşlarının "NHS QR Kodlu Evrak" sistemine, 

diğer ülke vatandaşlarının geçerli aşı kartları ve/veya PCR test sonuçlarını uygulamada 

belirtilen bölümlere ekleyecekleri belgeleri,  KKTC ye girişte control edileceğinden, 

beraberlerinde getirmeleri gerekmektedir. 
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• KKTC de geçerli aşılar: 

- SINOVAC : 2 DOZ 

- BIONTECH: 2 DOZ 

- SINOPHARM : 2 DOZ 

- COMIRNATY (Pfizer/Biontech): 2 DOZ 

- VAXZEVRIA (Astrazeneca/Oxford): 2 DOZ 

- COVID-19 Vaccine Janssen / Johnson and Johnson : 1 DOZ 

- SPUTNIK V: 2 DOZ 

- MODERNA: 2 DOZ 

 

Adaya gelişlerde aşı olduğunuzu gösterir resmî belgenin de yanınızda olması 

gerekmektedir. 

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile KKTC İçişleri Bakanlığı tarafından alınan 

karara göre, öğrencilerimizin aşı durumlarını adaya geliş tarihlerinden 72 saat öncesine 

kadar ibraz etmeleri gerekir. Bu nedenle tüm öğrencilerimizin Öğrenci Bilgi 

Sistemi’nde (https://intranet.ncc.metu.edu.tr/asi_bilgisi.php) paylaşılmış olan 'Aşı ve 

Geliş Bilgisi' formunu eksiksiz ve doğru bilgiler ile çalışma günlerini de göz önünde 

bulundurularak doldurmaları adaya girişte problem yaşamamaları açısından önemlidir. 

 

* Aşılı kişi olarak sayılmak için aşılarını tamamlamış ve son dozdan sonra 14 günün 

geçmiş olması gerekmektedir.  

* Belirtilen aşılardan iki dozunu farklı aşı ile olanlar da aşılı kişi olarak 

değerlendirilecektir. 

* Covid- 19 hastalığını geçirmiş olanlar KKTC ye geliş öncesi 30- 180 gün arasında 

pozitif PCR testi sonucu bulunan kişiler aşılı kişi olarak kabul edileceklerdir. 

* Covid-19 hastalığını geçirmiş ve üzerinden 6 ay geçmiş kişiler, 1 doz aşı yaptırmaları 

halinde aşılı kişi olarak değerlendirileceklerdir. 

 

• Ülkenizin renk koduna göre karantina (izolasyon) sürecine tabi olacağınızı tespit 

etmeniz durumunda KKTC’ye gelmeden önce ‘Güvende Kal’ isimli mobil uygulamayı 

mobil cihazlarınıza indirmelisiniz. Güvende Kal’ uygulama kaydınızı ve ödeme 

işlemlerini tamamlamalısınız. “Karantina Takip Sistemi” ücretli bir uygulama olup 350 

TL’si geri iadeli depozito olmak üzere toplam 750 TL’dir. Karantina Takip Sistemi ile 

ilgili her türlü bilgiye https://kktckarantina.com adresi üzerinden erişebilirsiniz. 

 

• ‘Güvende Kal’ uygulaması için KKTC’ye varışınızda yanınızda muhakkak 

ulaşılabilir/şebekesi olan bir SIM kart bulundurmalı veya havaalanından en kısa 

zamanda temin etmelisiniz (Uygulama bağlantısı kurulamayacak mobil cihazlı kişiler 

ülkeye giriş yapamayacaklardır). 

  

• ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sonuncunda Kampusumuza yerleşen 

öğrencilerimizin ilk kayıt işlemlerini 4-8 Eylül, 2021 tarihleri arasında E-devlet 
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üzerinden veya 6-10 Eylül, 2021 tarihleri arasında YKS Kayıt bağlantısı 

https://ykskayit.metu.edu.tr/ üzerinden başlatarak, en geç 10 Eylül 2021 tarihine kadar 

ilk dönem öğrenim ücret ödemelerinin tamamlamış olmaları gerekmektedir.  

 

• İlk kayıt ve öğrenim ücret ödemeleri https://ncc.metu.edu.tr/tr/yeni-ogrenci 

bağlantısında da belirtildiği üzere çevrim içi yöntemler ile yapılmaktadır.  

 

• İlk kayıt işlemlerini başlatan öğrencilerimizin 6-13 Eylül 2021 tarihlerinde, 

https://ncc.metu.edu.tr/tr/yeni-ogrenci bağlantısında da detaylandırıldığı üzere 

İngilizce sınav, ve Yurtta kalacak öğrencilerimizin yurt tercihlerini yapmış olmaları 

gerekmektedir. 

 

• 2021-2022 Akademik Yılı Güz Döneminde Yabancı Diller Okuluna devam edecek 

öğrencilerimizin eğitimleri çevrim içi olacağı için ilgili öğrencilerimizin yurt başvurusu 

yapmaları gerekmemektedir.   

 

• YKS ile yeni kabul edilen ve lisans programlarına başlayacak öğrencilerimizin 12 Eylül 

2021 tarihine kadar ilgili yurt başvurularını tamamlamış olmaları ve konu hakkında 

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Yurtlar Müdürlüğü tarafından yapılan yurt duyurularını 

dikkatlice takip etmeleri gerekmektedir. Yurtlar Müdürlüğü ile ilgili sorusu bulunan 

öğrencilerimiz sorularını  nccdorms@metu.edu.tr adresinden Yurt Müdürlüklerimize 

ulaşabilirler.  

 

• 21 Eylül 2021 İngilizce Yeterlik Sınav sonucuna bağlı olarak lisans programları 1. 

Sınıfa başlayacak öğrencilerimizin yurt tercihleri için sınav sonuçlarına bağlı olarak 

yurt müdürlükleri ile görüşmeleri gerekmektedir. İlgili duyurular, 

https://intranet.ncc.metu.edu.tr/index.php adresinden de yapılmaktadır. 

 

• Çift aşısını tamamlamamış öğrencilerimizin Kampus Yurtlarında konaklamaları 

mümkün olmayacaktır.  

 

• Kampusumuzda izole edilme süresini geçirecek öğrenciler "Güvende Kal Karantina 

Takip Sistemi" nin izlemesinde olacaklardır. Bu sistem, Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti’ne gelecek ve Covid-19 sebebi ile izole edilmesi gereken kişilerin bu 

süreci belirlenen yerlerde geçirmesini sağlayan bir uygulamadır. KKTC Bakanlar 

Kurulu kararlarına bağlı uygulama detaylarını görmek için link: 

https://kktckarantina.com/sss#karantina   

 

• KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi'nce 

yapılan bildirim gereğince yurt ücretini yatıran öğrencilerimiz izolasyon sürelerini, 

misafirhanemizde ayrıca barınma ücreti ödemeden geçirebileceklerdir. (Lütfen 

aşağıdaki linkteki https://forms.ncc.metu.edu.tr/misafirhane/index.php  formu 

doldurunuz. Eğer müsaitse sizin için bir oda rezerve edilecektir. Üniversitemizde izole 
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olma sürenizi geçirebileceğinize dair bir belge tarafınıza gönderilecektir. KKTC'ye 

girişiniz sırasında bu belgeyi göstermeniz istenebilir.) 

 

• Üniversite dışında ikamet edecek öğrencilerin "Güvende Kal" izolasyonu için  

KKTC’de ikamet adresi göstermesi gerekir. Karantina sürelerini geçireceğiniz ikamet 

adreslerinize ya kendi araçlarınız ile yalnız veya bir şoför eşliğinde ya da Maliye 

Bakanlığı tarafından belirlenen toplu taşıma, taksi, turistik minibüs ve izinli araçlar ile 

gidebilirsiniz (Transfer ücretleri ilgili kişiye aittir).  Ev karantinası kurallarına uymayan 

kişiler KKTC makamları tarafından merkezi karantina hizmet yerlerine gönderilecek, 

merkezi karantina ücretini karşılamak durumunda olacak ve ilgili mevzuat uyarınca 

haklarında cezai işlem başlatılacaktır. 

 

• İngilizce Hazırlık sınıfını okumadan doğrudan lisans programına başlamak isteyen 

öğrencilerin 21 Eylül 2021 tarihinde yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavı'na 

girmeleri gerekmektedir. Sınav ile ilgili detaylı bilgi  https://ncc.metu.edu.tr/tr/2021-

yks-kayit-islemleri bağlantısında ve https://ncc.metu.edu.tr/tr/yeni-ogrenci kayıt 

kılavuzunun 10. Sayfasında yer almaktadır.  

 

• Yüz yüze eğitim için Kampusa gelecek öğrencilerin pasaport işlemlerini tamamlaması 

gerekmektedir. 18 yaşını doldurmamış öğrenciler ebeveynlerinden noter tasdikli 

muvafakatname ile ülkeye giriş yapabilmektedir. 

 

• Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasaları gereğince KKTC uyruklu olmayan 

öğrencilerin Kuzey Kıbrıs Tük Cumhuriyetinde ikamet edebilmeleri için “Oturuma 

İzni” almaları zorunludur. Oturum izni işlemlerinin tamamlanabilmesi için öğrencinin 

pasaportunun olması gerekmektedir.  

 

• KKTC'ye geldikten sonra iki ay içinde “Öğrenci İkamet İzni” almanız gerekmektedir  

Detayları öğrenmek ve başvuru yapmak için bağlantı adresi: 

https://permissions.gov.ct.tr/  

    

• 24 yaşından küçük öğrencilerimiz pasaport işlemlerini öğrenci belgesi ile 

yapabilmektedirler. İlk kayıt işlemlerini tamamlayan T.C. vatandaşı öğrencilerimiz, 

öğrenci belgelerini e-devlet üzerinden alabilmektedirler. Öğrenci belgesi e-devlet 

sistemi üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/yok-ogrenci-belgesi-

sorgulama adresinden) alınabilmektedir. 

 

• E-devlet üzerinden belgesini teknik nedenler ile alamayan öğrencilerimiz ise 

https://student.metu.edu.tr/   adresinden "Öğrenci Belgesi Başvuru Programı" 

kullanılarak da çevrimiçi öğrenci belgesi talep edebilir ve PDF dosyası olarak 

indirebilir. 
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• 24 yaşında veya 24 yaşından büyük öğrencilerimiz ise pasaport işlemlerini “Harçsız 

Pasaport Belgesi” ile yapabilmektedirler. Bu konuda ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu 

Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacak duyuruları takip edip, ilgili belge için 

başvuru yapabilirsiniz. 

 

• Yüz yüze eğitim için Kampus’a gelecek öğrencilerin yurt kaydı için gerekli olan 2 adet 

vesikalık fotoğrafını hazırlaması gerekmektedir. 

• Yüz yüze eğitim için Kampus’a gelecek öğrencilerin sağlık raporu işlemlerinin 

tamamlaması gerekmektedir. İlgili sağlık raporları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

oturum izni için gereklidir. Konu ile ilgili güncel bilgilerin KKTC Sağlık Bakanlığı ve 

İçişleri Bakanlığı duyurularının takip edilmesi gerekmektedir.  

•  Kan tahlilleri (HBS, AG, HIV, HCV, RPR, PPD) ve Akciğer Skopisi raporu 

gerekmektedir. Bu işlemlerin T.C. Sağlık Bakanlığı'na bağlı tam teşekküllü ihtisas veya 

üniversite hastanelerinden alınması gerekmektedir. Detaylı bilgi için kayıt kılavuzunun 

8. sayfası mutlaka incelenmelidir. 

• 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 

istenilenlerle ilgili olası değişiklikler KKTC Sağlık Bakanlığı web sayfasından 

(https://saglik.gov.ct.tr/ )   görülebilir.  

 

• Oryantasyon Programı ve diğer önemli gelişmeler hakkında bilgi almak için 

https://ncc.metu.edu.tr/tr/yeni-ogrenci adresi mutlaka ziyaret edilmelidir. 

 

• İlk kayıt işlemlerini 4 Eylül - 8 Eylül 2021 tarihleri arasında E-Devlet üzerinden ya da 

bunun mümkün olmaması durumunda 6 - 10 Eylül 2020 tarihleri arasında ODTÜ 2021 

YKS Kayıt programı aracılığıyla tamamlayan adaylarımız 4 Eylül – 13 Eylül 2021 

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

adresinde sisteme giriş yaparak kullanıcı hesabı oluşturmuş olmaları ve ilgili kullanıcı 

hesaplarını düzenli olarak kontrol etmeleri gerekmektedir.  

 

• ODTÜ KKK Öğrencisi olarak kabul aldığınızı gösterir belgeyi ve lise diplomanızın 

aslını da diğer gerekli belgelerle birlikte yanınızda getirmeyi unutmayınız. 

 

• Lisans 1. Sınıfa başlamaya hak kazanan öğrencilerimiz, 11 Ekim 2021'de çevrimiçi 

gerçekleşecek MAT 100 muafiyet sınavına girebileceklerdir.  
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• Hangi derslerin yüz yüze hangi derslerin çevrim içi olacağı konusunda ilgili çalışma 

program koordinatörlükleri tarafından yapılmaktadır. İlgili listeler netleştiği zaman 

duyuru yapılacaktır. 

 

• Lisans Programında 1. Sınıfa başlamaya hak kazanan öğrencilerimiz de dahil bütün 

öğrencilerimizin, 13-15 Ekim 2021 tarihleri arasında etkileşimli ders kaydı ve 

danışman onayı işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Öğrenim ücreti borcu 

bulunması durumunda kayıt sistemi açılmamaktadır. Ders kaydı ve danışman onayı 

alma işlemleri çevrim içi olarak yapılacaktır. https://ncc.metu.edu.tr/tr/yeni-ogrenci 

adresinde bu konuyla ilgili videolar paylaşılacak ve oryantasyon liderleri de sorunla 

karşılaşan öğrencilerimize yardımcı olacaktır.  

 

• Lisans 1. Sınıfa başlamaya hak kazanan öğrencilerimiz, istemeleri durumunda CNG 

100 Muafiyet Sınavına katılabilirler.  2021- 2022 Akademik Yılı Güz Dönemi için 

CNG 100 Muafiyet Sınavı, 16 Ekim 2021 Cumartesi günü çevrimiçi olarak 

yapılacaktır. Sınava katılım zorunlu değildir. Sınav ile ilgili tüm duyurular Öğrenci 

İşleri Müdürlüğü tarafından e-posta ile yapılacaktır. Sınava katılmak isteyen 

öğrencilerimizin ilgili duyuruları öğrencilerimizin yeni bilgileri takip etmeleri 

gerekmektedir. 

 

Adaya Geldikten Sonra Yapılması Gerekenler 

• Kampusumuzda karantina suresini geçirecek öğrenciler "Güvende Kal Karantina Takip 

Sistemi" nin izlemesinde olacaklar.  

 

• Ülkenizin renk koduna göre karantina (izolasyon) sürecine tabi olacağınızı tespit 

etmeniz durumunda KKTC’ye gelmeden önce ‘Güvende Kal’ isimli mobil uygulamayı 

mobil cihazlarınıza indirmelisiniz. Güvende Kal’ uygulama kaydınızı ve ödeme 

işlemlerini tamamlamalısınız. “Karantina Takip Sistemi” ücretli bir uygulama olup 350 

TL’si geri iadeli depozito olmak üzere toplam 750 TL’dir. Karantina Takip Sistemi ile 

ilgili her türlü bilgiye https://kktckarantina.com  adresi üzerinden erişebilirsiniz. 

 

• ‘Güvende Kal’ uygulaması için KKTC’ye varışınızda yanınızda muhakkak 

ulaşılabilir/şebekesi olan bir SIM kart bulundurmalı veya Ercan Havaalanından en kısa 

zamanda temin etmelisiniz (Uygulama bağlantısı kurulamayacak mobil cihazlı kişiler 

ülkeye giriş yapamayacaklardır). 

 

• KKTC Bakanlar Kurulu kararlarına bağlı uygulama detaylarını görmek için link: 

https://kktckarantina.com/sss#karantina 

- Karantinaya girmeden önce cep telefonunuza Apple Store veya Android 

Market’ten Güvende Kal uygulamasını indirmeniz gerekmektedir. 
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- Uygulamayı telefonunuza indirdikten sonra uygulamada yer alan gerekli adımları 

takip ederek, son adımda yer alan QR kod ile elektronik bilekliğinizi eşleşmeye hazır 

hale getirmeniz gerekmektedir. 

- İletişim için vereceğiniz cep telefonu numarasına karantina süresince ulaşılabilir ve 

telefonun internet bağlantısının aktif olması gerekmektedir. 

- Karantina sürecine başlanabilmesi için debit kart veya kredi kartı ile online ödeme 

yapılmış olması gerekmektedir. 

- Elektronik bileklik ile eşleştirileceği zaman Güvende Kal uygulamasından QR kod 

adımına gelinmiş olması gerekmektedir. 

- Güvende Kal uygulaması ile Elektronik Bileklik eşleşmeye hazır durumdayken 

görevli personel tarafından yapılacak eşleştirme ve aktivasyon işleminden sonra 

karantina (izolasyon) takip süreciniz başlayacaktır. 

- Size belirtilen süre içerisinde karantinayı geçireceğiniz yere gidip, uygulamadan 

konumunuzu işaretlemeniz gerekmektedir. 

  

Dikkat edilmesi gerekenler: 

 - Güvende Kal uygulaması elektronik bileklik ile eşleşmeye hazır olmalıdır. 

 - Telefonunuzun şarjı dolu olmalıdır.  

 - Karantina süresi boyunca uygulamada işaretlediğiniz konumdan ayrılmamanız    

   gerekmektedir. Konumdan ayrılmanız durumunda karantina kurallarını ihlal 

edeceğiniz için   

   hakkınızda yasal işlem başlatılacaktır. 

 - Bilekliği bileğinizden çıkartmamanız gerekmektedir. 

 - Bilekliğe zarar vermemeniz gerekmektedir. 

 - Telefonunuzun internet bağlantısı sürekli açık olmalıdır. 

 - Telefonunuzda Güvende Kal uygulamasının çalışmasına izin verilmeli, uygulama  

    sonlandırılmamalıdır. 

             -Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği ve size belirtilecek tarihte yapılması gereken PCR   

               testinden sonra vermiş olduğunuz iletişim numarasına gelecek olan bilgilendirme    

               SMS’i ile karantina süreciniz sonlanmış olacaktır. 

 - PCR sonucunuzu Güvende Kal uygulamasında yer alan PCR Sonucu Gönder   

    alanından uygulamaya yüklemeniz gerekmektedir. 

 - Elektronik Bilekliği iade noktalarına (https://kktckarantina.com/iade-noktalari)    

    teslim etmek üzere götürdüğünüz zaman depozitonuz debit kart veya kredi kartınıza  

    iade edilecektir. 

 

• Eğitimleri yüz yüze gerçekleşecek öğrencilerimizin Kampus’a ulaşımları kendi 

imkanları çerçevesinde gerçekleşecektir. 

 

• Güncel duyuruları takip etmek için düzenli olarak ODTÜ kullanıcı hesaplarının kontrol 

edilmesi ve ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu web sayfasındaki duyuruların takip 

edilmesi gerekmektedir. 

 

https://kktckarantina.com/iade-noktalari
https://kktckarantina.com/iade-noktalari


 

• Hazırlık dersleri 11 Ekim 2021’de, lisans dersleri 19 Ekim 2021’de başlayacaktır. 

Güncel duyuruların ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu web sayfasından ve ODTÜ 

kullanıcı hesaplarına gönderilecek duyurulardan takip edilmesi gerekmektedir.   

 

• Hazırlık dersleri tamamen çevrimiçi olacağından hazırlık sınıfında eğitim görecek 

öğrencilerin Kampus’a gelmeleri gerekmemektedir. Konu ile ilgili detaylara  

https://ncc.metu.edu.tr/tr/oim/ydo-pandemi-ek-duyuru ulaşabilirsiniz. 

 

• 5 Ekim tarihinde yapılacak belge kaydı çevrim içi olarak yapılacaktır. Bu tarihte 

Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından elden belge teslimi alınmayacaktır. Çevrimiçi 

başvuru sürecinde gönderdiğiniz belgelerin orijinal kopyalarının daha sonra 

isteneceğini unutmayın. 

• Yüz yüze eğitim için Kampus’a gelen öğrencilere kolaylıkla ulaşabilmemiz için yeni 

cep telefonu numaralarını alır almaz aşağıdaki linkten ulaşacakları sayfada, WhatsApp 

numaraları da dahil olarak girmeleri önem taşımaktadır: 

https://forms.gle/21F6JVw84KGXBfzB7 

• Yüz yüze eğitim için Kampus’a gelen öğrencilerin okulun internetini kullanabilmesi 

için elektronik cihazlarını kaydettirmeleri gerekmektedir. İlgili işlemlerin nasıl 

yapılacağı konusundaki duyuruların takip edilmesi gerekmektedir. Detaylar,  

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

• Lütfen aşağıdaki linkten üniversite e-posta adresinizi aktif ediniz. 

https://useraccount.metu.edu.tr/newstudent/ ODTÜ KKK ile öğrenciler arasındaki 

birincil iletişim kanalı olduğu için lütfen üniversite e-posta adresinizi günlük olarak 

kontrol ediniz. ODTÜ e-posta hesabınızı mobil cihazlarınıza eklemek isteyebilirsiniz. 

Nasıl yapılacağı bilgisine http://faq.cc.metu.edu.tr/groups/e-mail-programs  adresinden 

ulaşabilirsiniz. 

• Yurtlara aşıları tamamlanmamış öğrenciler alınmayacaktır. 

 

• Kampus izolasyon yeri olarak kullanılmaya başlanan misafirhanede sadece, 

yurtlarımızda kalma hakkı olan öğrencilerimiz izolasyon süreleri boyunca ayrıca 

ikamet ücreti ödemeksizin kalabilecektir. 

 

• İlk doz aşısını olmuş ikinci doz aşısını da Kampus’a geldiğinde olabilecek olan 

öğrenciler, yurt ücretlerini ödemişlerse ve yurda yerleştirilmişlerse Kampusumüzde 

izolasyon suresi boyunca kalabileceklerdir. 

 

• Yurtlarımızda kalacak öğrencilerimiz ikinci doz aşıları izolasyon süresi başında Sağlık 

Merkezimiz personeli tarafından yapılabilecektir.    

 

https://ncc.metu.edu.tr/tr/oim/ydo-pandemi-ek-duyuru
https://forms.gle/21F6JVw84KGXBfzB7
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• KKTC Sağlık Bakanlığının vermiş olduğu karar doğrultusunda üniversitemizde, hızlı 

antijen testleri SADECE aşıları tamamlanmış olanlara ücretsiz yapılacaktır. Bu 

nedenle, test yaptıracak olan kişilerin kimlik kartı ve ADAPASS kodu ile Sağlık 

Merkezine (MEDİKO)  başvurmaları gerekmektedir. 

 

• KKTC Bakanlar Kurulunun almış olduğu ve Resmi Gazetede yayınlanan karar 

doğrultusunda, aşılarını tamamlamış (ADAPASS kodu olan) kişiler hızlı antijen testini 

haftada 1 kez ÜCRETSİZ yapabileceklerdir. Daha sık test yaptırma zorunluluğu olan 

kişilerin diğer antijen testi merkezlerinde ÜCRETLİ olarak test yaptırmaları 

gerekecektir. Diğer merkezlerde test yaptıracak olan kişiler 

https://basvuru.lab.gov.ct.tr/?signup=true adresinden başvuru yapmalıdırlar. 

 

• Sağlık merkezimizde aşılarını tamamlamamış/hiç aşı yaptırmamış/aşılarını yaptırmış 

fakat ADAPASS kodu olmayan kişilere test yapılmayacaktır. 
 

• Aşılarını yurtdışında tamamlamış olan öğrenci ve mensuplarımız KKTC Sağlık 

Bakanlığı Bilgi İşlem Merkezine şahsen, pasaport ve aşı sertifikaları ile başvurarak 

ADAPASS sistemine kayıtlarını yaptırabilirler. 

 

• KKTC Sağlık kuruluşlarında aşı işlemlerini tamamlamış olan kişiler, KKTC Sağlık 

Bakanlığı   https://adapass.gov.ct.tr/ adresine girerek aşı belgelerini oluşturabilir ve 

ADAPASS kodu alabilirler. İşlem sırasında sorunla karşılaşılması halinde çağrı 

merkezi 1111 den yardım alınabilmektedir. 

 

• KKTC Sağlık Bakanlığının açıklaması doğrultusunda, ADAPASS aşı bilgi sistemine 

girilen bilgilerin eksikliği veya hataların düzeltilmesi için aşağıda belirtilen merkezlere 

hafta içi her gün 08:00 - 17:00 saatleri arasında başvurulması gerekmektedir: 

- Lefkoşa: Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 

- Girne: Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi 

- Güzelyurt: Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Güzelyurt Dispanseri 

-Yeniboğaziçi: Yakın Doğu Üniversitesi Yeniboğaziçi Kampüsü 

 

• Aşıları tamamlanmamış öğrenciler haftada 2 kez antijen / PCR negatif test sonucuyla 

derslere girebilecekler. Bu öğrencilerin en kısa zamanda aşılarını tamamlamaları 

istenecektir.  

 

• Aşılarını tamamlayan öğrenci ve personelimizin 14 günde bir antijen / PCR testi 

yaptırmaları gerekmektedir. 
 

• Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası uyarınca KKTC deki üniversitelerde eğitim 

görecek tüm öğrencilerden (KKTC uyruklu hariç) yüz yüze eğitim için Kampus’a gelen 

öğrencilerin adaya giriş tarihinden itibaren 90 gün içerisinde öğrenci izni almaları 

gerekmektedir. Süreç KKTC İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülmektedir, detaylı 

bilgiye erişmek için link: https://icisleri.gov.ct.tr/Online-%C4%B0%C5%9Flemler 

https://basvuru.lab.gov.ct.tr/?signup=true
https://adapass.gov.ct.tr/
https://icisleri.gov.ct.tr/Online-%C4%B0%C5%9Flemler
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• İlk kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerimizin http://oidb.metu.edu.tr/ogrenci-

kimlik-kartlari adresinde yer alan açıklamaları okuduktan sonra 

https://cardinfo.metu.edu.tr/ programı üzerinden kimlik kartı başvurularının yapılmış 

olması gerekmektedir. Hazırlanan kimlik kartları, Ankara Kampusu’nda hazırlandıktan 

sonra Kuzey Kıbrıs Kampusu’na iletilmektedir. Öğrenci kimlik kartları Kampusumuza 

geldiğinde Kuzey Kıbrıs Kampusu Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden alınabilecektir. 

• 2021 Güz Döneminde açılan derslerin listesi ile ders bölümlerinin detayları ve ders 

programları, Online Ders Kayıtlarından bir gün önce (12 Ekim 2021) 

https://cet.ncc.metu.edu.tr  adresinde yer alacaktır. & Danışman Onayları. CET'e giriş 

yapabilmek için ODTÜ KKK e-posta giriş adınızı ve şifrenizi kullanmanız 

gerekmektedir. 

• Öğrenim ücreti yükümlülüğünüz olup olmadığını kontrol ediniz. 

https://oibs.metu.edu.tr  adresini ziyaret edin ve Öğrenci Bilgileri (61) programını 

kontrol edin. Ödenmemiş/az ödenmiş öğrenim ücretiniz varsa kayıt olamazsınız. 

• Akademik danışmanlarınızın isimlerini görmek için SAIS (https://oibs.metu.edu.tr ) 

Program 61'de yer alan “Dönem Detayı” sekmesine 12 Ekim 2021 tarihinde 

ulaşabilirsiniz. danışmanınızı online olarak kontrol edin ve ders kaydınızı tamamlamak 

için onayını alın. Danışman onayını almayan öğrenciler ders kayıtlarını 

tamamlayamazlar. Danışmanınız size planlanan toplantı saatini 12 Ekim'e kadar bir 

online toplantı bağlantısı ile e-posta ile gönderecektir.. 

• Kampus idari birimlerinin pandemi koşullarında nasıl çalışacakları ile ilgili esaslar ilgili 

müdürlükler tarafından ayrıca duyurulacaktır.  

 

http://oidb.metu.edu.tr/ogrenci-kimlik-kartlari
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