
As we begin a new semester, we would like to provide guidance to you on specific topics related to the 

filiation procedures, AdaPass, vaccination and antigen testing. Please read this document carefully and 

follow the steps listed: 

1. Please add our COVID-19 WhatsApp Hotline (0 539 117 26 83) to your contacts in case you 

need it. Contact us if you have a positive test result or are identified as close contact of a 

confirmed case and for your questions related to the pandemic. 

2. Follow METU Northern Cyprus Campus Life Facebook and Instagram pages to get pandemic 

related updates on social media. 

3. On our Campus, all case and contact tracing procedures will be performed in compliance with 

the decisions taken by the TRNC Ministry of Health Communicable Diseases High Committee. No 

isolation or quarantine processes will be put in place, except for those defined within the 

scope of the decisions mentioned. 

4. The TRNC Ministry of Health is responsible for managing the quarantine processes of COVID-19 

positive cases. The Guesthouse, which has been designated as a self-isolation facility during the 

pandemic, will be open only to students staying in the on-campus dormitories and who test 

positive for COVID-19 in emergent cases that may threaten the health and safety of other 

residents, and this will be limited by the guesthouse capacity. We have ongoing negotiations 

with the governmental institutions. However, it is expected that students in isolation will 

provide their meals using the delivery services offered by restaurants and cafes in the event 

that the relevant organizations do not take responsibility to provide support. 

5. During your stay in the TRNC, you need an AdaPass code. To get your AdaPass code, please use 

the link https://adapass.gov.ct.tr. If you have received your vaccine doses in another country, 

however, the health system of the TRNC will define you as unvaccinated. In that case, you 

need to follow the steps below: 

a. For the vaccine doses that you received outside the TRNC to appear on the system, you 

need to fill out the form that can be accessed via the link 

https://asi.saglik.gov.ct.tr/vaccination/verify. After submitting the form, it takes 

approximately 10 days for the authorities to check your documents and the system to 

verify your vaccine doses. Please make sure that you have uploaded all electronic 

documents required and entered all information needed accurately. 

b. After completing the procedures mentioned above, wait for 10 days, and create your 

AdaPass code using the link https://adapass.gov.ct.tr. If your vaccine information has 

been processed appropriately, the system will display both your AdaPass card with a 

green background and your vaccination ID, which has a white background. Your 

vaccination ID will allow you to enter places open to fully vaccinated people only and 

have free antigen tests. 

c. You need to take your antigen tests for a fee until the AdaPass system in the TRNC 

defines you as vaccinated upon completing the procedures mentioned above. We 

recommend you to keep your vaccination ID with you at all times during this period. 

d. If the system does not display your vaccination ID with white background despite 

completing the form and waiting for 10 days, you should visit the Information Processing 

Office of the TRNC Ministry of Health located in Nicosia, in person, so that the system 

can verify your vaccine doses. You will need your passport and vaccination ID to apply to 
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the Office for verification. You can access the contact details of the Ministry of Health 

using the link http://saglik.gov.ct.tr/%C4%B0LET%C4%B0%C5%9E%C4%B0M  

6. After completing the procedures mentioned, students with missing vaccine doses and those 

who need to receive a booster shot can apply to the health care providers in the TRNC or to 

the Health Center of the Campus if the vaccine is available. Please remember that people who 

should get a booster but refuse to get vaccinated are considered unvaccinated in the TRNC. To 

see whether you are entitled to get a booster shot, you can check the official vaccination 

schedule recommended based on the decisions taken by the Communicable Diseases High 

Committee https://saglik.gov.ct.tr/HABERLER/covid-19-g252ncel-aşı-şeması (provided only in 

Turkish for now) 

7. Please use the link https://intranet.ncc.metu.edu.tr/asi_bilgisi.php  to input your vaccination 

information and update it as required. 

8. You must upload the results of the PCR and antigen tests that you regularly take upon 

announcements made by the Campus Pandemic Board, using the link 

https://intranet.ncc.metu.edu.tr/covid19_test_bilgisi.php. You will get a reminder e-mail before 

your test results expire. The reminder e-mail will find you every two days unless you provide a 

valid test result.  

9. To view the latest decisions of the Communicable Diseases High Committee, you can use the link 

below: http://saglik.gov.ct.tr/BULAŞICI-HASTALIKLAR-ÜST-KOMİTESİ-TARAFINDAN-ALINAN-

KARARLAR. Decisions are being announced in Turkish, and we inform our students when there is 

an important decision concerning our Campus. 
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Yeni döneme başlarken sizleri pandemi önlemleri, AdaPass uygulaması, aşı ve antijen testleriyle alakalı 

aşağıdaki noktalarda bilgilendirmek istiyoruz. Lütfen maddeleri dikkatle okuyun ve gereken adımları 

izleyin: 

1. COVID-19 WhatsApp İletişim Hattımızı (0 539 117 26 83) ihtiyaç halinde kullanmak üzere 

şimdiden rehberinize ekleyin. Yaptırdığınız COVID-19 testinin pozitif çıkması, yakın temaslı olma 

ya da pandemiyle ilgili diğer konularda vakit kaybetmeden bu hatla iletişime geçin. 

2. Sosyal medya üzerinden de pandemiyle ilgili kampüs güncellemelerini almak isterseniz ODTÜ 

Kuzey Kıbrıs Kampusta Yaşam Facebook ve Instagram sayfalarımızı takip edin. 

3. Kampusumuzdaki tüm vaka ve temaslı izleme süreçleri KKTC Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar 
Üst Komitesi kararlarına paralel şekilde sürdürülecektir. Bu kurallar haricinde bir izolasyon ya da 
karantina süreci işletilmeyecektir. 

4. COVID-19 pozitif vakaların karantina süreçleri KKTC Sağlık Bakanlığının sorumluluğundadır. Yurt 
öğrencilerimizin sağlıklarının korunması için gereken acil durumlarda kampusumuz 
misafirhanesinde sınırlı kontenjanla yalnızca yurtlarımızda barınan öğrencilere izolasyon olanağı 
sağlanabilecektir. Devlet kurumlarıyla görüşmelerimiz sürmektedir ancak ilgili kuruluşların 
sorumluluk üstlenerek destek sağlamaması halinde izolasyondaki öğrencilere yemek 
sağlanamayacaktır. Böyle bir durumda izolasyon merkezindeki öğrencilerin yemek ihtiyaçlarını 
kampüs içi ve dışındaki işletmelerden sipariş yoluyla çözmesi gerekecektir. 

5. KKTC’de olduğunuz süre boyunca AdaPass koduna ihtiyaç duyacaksınız. 

https://adapass.gov.ct.tr adresinden AdaPass kodunuzu alabilirsiniz ancak aşılarınızı başka bir 

ülkede olduysanız sistemde aşısız olarak görüneceğinizden aşağıdaki adımı izlemeniz gerekiyor: 

a. KKTC dışında olduğunuz aşıların AdaPass sisteminde görünür olması için 

https://asi.saglik.gov.ct.tr/vaccination/verify adresindeki formu doldurmanız gerekiyor. 

Formu doldurduktan sonra yetkililerin evraklarınızı kontrol ederek aşılarınızı doğrulaması 

10 gün kadar sürecek. Lütfen sizden istenen tüm elektronik dokümanları yüklediğinizden 

ve girilmesi gereken bilgileri hatasız girdiğinizden emin olun. 

b. Yukarıdaki aşamayı tamamladıktan ve 10 gün bekledikten sonra https://adapass.gov.ct.tr 

adresinden AdaPass kodunuzu oluşturun. Eğer aşılarınız sisteme sorunsuz şekilde 

işlendiyse sistem hem yeşil arka planlı AdaPass kartınızı hem de beyaz arka planlı aşı 

kimliğinizi gösterecek. Beyaz arka planlı aşı kimliğiniz hem aşılıların girebildiği mekanlara 

girebilmenize hem de ücretsiz antijen testi hakkından yararlanmanıza yarayacak. 

c. Yukarıdaki işlemler tamamlanıp KKTC AdaPass sisteminde aşılı birey olarak 

tanımlanıncaya kadar antijen testlerinizi ücret karşılığında yaptırabilirsiniz. Bu süreçte aşı 

kartınızı yanınızdan ayırmayın. 

d. Formu doldurduktan sonra 10 gün beklemenize rağmen beyaz arka planlı aşı kimliğiniz 

sistemde görünmüyorsa aşılarınızın doğrulanması için Lefkoşa’daki Sağlık Bakanlığı Bilgi 

İşlem Dairesine pasaport ve aşı kartınızla şahsen başvurmanız gerekiyor. Bakanlığın 

iletişim bilgileri için http://saglik.gov.ct.tr/%C4%B0LET%C4%B0%C5%9E%C4%B0M 

adresini ziyaret edebilirsiniz. 

6. Yukarıdaki işlemleri tamamladıktan sonra eksik aşılarınızı ve hatırlatma dozlarınızı KKTC sağlık 

kuruluşlarında ve aşı olması halinde kampüsümüzün sağlık merkezinde yaptırabilirsiniz. 

Hatırlatma dozu vakti gelen ancak aşı olmayan bireylerin KKTC içinde aşısız sayıldığını unutmayın. 

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi aşı takvimine https://saglik.gov.ct.tr/HABERLER/covid-19-

g252ncel-aşı-şeması bakarak hatırlatma dozu hakkınızın gelip gelmediğini görebilirsiniz. 
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7. Aşı bilginizi https://intranet.ncc.metu.edu.tr/asi_bilgisi.php adresinden girmeli ve yeni aşı 

oldukça bu adresi güncellemelisiniz. 

8. Kampüsümüzün Pandemi Kurulu tarafından duyurulan aralıklarla yaptırdığınız PCR ya da 

antijen testi sonuçlarını https://intranet.ncc.metu.edu.tr/covid19_test_bilgisi.php adresine 

yüklemelisiniz. Test sonuçlarınızın tarihi dolarken hatırlatma e-postası alacaksınız, güncel sonuç 

yüklemediğiniz takdirde iki günde bir e-posta almaya devam edeceksiniz. 

9. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin güncel kararlarına http://saglik.gov.ct.tr/BULAŞICI-

HASTALIKLAR-ÜST-KOMİTESİ-TARAFINDAN-ALINAN-KARARLAR adresinden ulaşabilirsiniz. 
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