Seyahatten Önce ve Varışta Yapılması Gerekenler
1. Seyahat gereksinimlerinin kontrol edilmesi https://saglik.gov.ct.tr/BULA%C5%9EICI-HASTALIKLAR%C3%9CST-KOM%C4%B0TES%C4%B0-TARAFINDAN-ALINANKARARLAR?fbclid=IwAR2SnmS2DqvN9Cbm84JSwUk6-LLsZ_L92MHJty-WkF96gHNLJa4WHsSvFHw
2. Gerekli tüm belgeleri (örneğin; PCR/Antijen testi, QR Kodu) basılı kopya olarak yanınızda bulundurmak.
3. 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.
4. Güvende Kal Uygulamasını cep telefonunuza indirerek uçuştan önce 72 saat içerisinde “KKTC Giriş
Formu”nu doldurmuş olmanız ve QR Kodunuzu doldurduktan sonra elde edeceğiniz QR Kodun basılı bir
kopyasına sahip olmanız gerekmektedir. Formu https://www.guvendekalkktc.com bağlantısını takip
ederek online olarak doldurabilirsiniz ve basılı kopyasını yanınızda bulundurmalısınız. Güvende Kal
Uygulaması her iki amaç için de kullanılmaktadır; aşısızsanız karantina takibi ve ödemeler için ve aşılı veya
aşısız seyahat etmeden önce Yolcu Bilgilerini yüklemek için.
5. Henüz aşı yaptırmadıysanız, karantina dönemi için https://www.kktckarantina.com/#ev-karantinasi
adresindeki sayfayı kontrol edin.
6. Karantina dönemi için: Okulun yurtlarında kalacaksanız ve yurt ücretini ödediyseniz, rezervasyon
yaptırarak Misafirhanede kalabilirsiniz. Lütfen rezervasyonunuzu en kısa sürede
https://forms.ncc.metu.edu.tr/misafirhane/index.php adresinden yapınız.
7. Güvende Kal Uygulaması ile Misafirhanede kalacaksanız, uçuşunuzdan önce misafirhaneden aldığınız
onay belgesinin konaklama kanıtı olarak yanınızda olduğundan emin olun.

8. Güvende Kal Uygulaması ile Misafirhanede kalacaksanız, Ercan Havalimanından taksi ile Kampüse
geleceksiniz. Özdaş Taksi'yi 05428510671 numaralı telefondan arayabilirsiniz. 1-2 kişi ücreti aşağı yukarı
450TL olacaktır. 2'den fazla kişinin seyahat etmesi durumunda araç ve ücret farklı olabilir. Türkiye'den
Kuzey Kıbrıs'a uçuşunuzdan önce Özdaş Taksi'yi arayabilir ve rezervasyonunuzu yaptırabilirsiniz.
9. Eğer aşılıysanız, havalimanından KIBHAS ile Kampüse gelebilirsiniz. KIBHAS, Havalimanı binasından
çıktığınızda sol taraftadır.
10. Güvende Kal Uygulaması ile Misafirhanede kalacaksanız, wi-fi ve bluetooth'unuzun 24 saat açık
olması gerekmektedir. Odanıza girdiğinizde internete bağlanma adımlarını takip edebilirsiniz.
11. Karantina süresince ihtiyaçlarınız için https://www.nesdersan.com/ linkini kullanabilirsiniz.

