ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU
YURT KABUL VE YERLEŞTİRME ESASLARI
1) YURT PUANI (YP) = TEMEL PUAN (TP, en çok 100 puan) – CEZA PUANI (CP)
2) TEMEL PUAN (TP): Sosyo-Ekonomik Durum Puanı (SED, en çok 100 puan), Başarı Durumu Puanı (BD, en çok 100
puan) ve Aile İkamet Yeri Puanı (AİY, en çok 100 puan) kullanılarak aşağıdaki şekilde hesaplanır:
i. Üniversiteye ilk kayıt yaptıran öğrenciler için:
TP = 0,35*SED + 0,35*BD + 0,30*AİY
ii. Eski kayıtlı öğrenciler için:
TP = 0,40*SED + 0,40*BD + 0,20*AİY
A) Sosyo-Ekonomik Durum Puanı (SED, en çok 100 puan)1: Yalnızca 4 kişilik odalar için yapılacak yerleştirmede
dikkate alınır.
A1 – Ailenin gelir durumu (en fazla 60 puan)
Ailenin (anne ve baba) ortalama aylık net geliri her yıl Yurtlar Yönetim Kurulu (YYK) tarafından
belirlenen alt limitten küçük veya eşitse 60 puan verilir. Ailenin ortalama aylık net geliri her yıl Yurtlar
Yönetim Kurulu tarafından belirlenen üst limitten büyükse 0 puan verilir. Net gelir bu iki değerin
arasındaysa doğrusal interpolasyon yapılır.
A2 – Lise veya yüksek öğretimdeki kardeş (en fazla 40 puan)
Ailenin bulunduğu şehirden farklı bir şehirde ikamet eden lise veya yüksek öğrenimde 1 kardeş veya
ailenin bulunduğu şehirde ikamet eden lise veya yüksek öğrenimde 2 kardeş varsa 40 puan verilir.
Ailenin bulunduğu şehirde ikamet ederek yüksek öğrenim gören 1 kardeş varsa 20 puan verilir.
B) Başarı Durumu Puanı (BD, en çok 100 puan): ÖSYS puanı (ÖSYS, en çok 100 puan), İngilizce Puanı (İP, en çok
100 puan), dönem not ortalaması (GPA, en çok 100 puan) ve genel not ortalaması (CGPA, en çok 100 puan)
kullanılarak aşağıdaki şekilde hesaplanır:
a) İlk kayıt yaptıran öğrenciler için:
BD = ÖSYS2
b) En az bir dönem hazırlık okulunda okumuş, lisans programına başlamamış öğrenciler için:
BD = 0,55*İP+0,45*ÖSYS
c) Hazırlık okulunda okumuş lisans öğrencilerinin ilk yılları ve daha sonraki yıllarda tüm lisans öğrencileri
için:
BD = 0,5*GPA+0,5*CGPA
d) Doğrudan lisans programına başlamış öğrenciler için, ilk yıllarında:
BD = 0,55*CGPA+0,45*ÖSYS
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Öğrencinin gelir durumu ile ilgili bu kategorilere uymayan sıra dışı durumlar (örneğin, ailede ayrılık veya benzeri
nedenlerle öğrenciye maddi destek sağlanmaması, ailede ölüm, aile bireyleri arasında özür, hastalık nedeniyle
bakıma muhtaç kişilerin bulunması gibi giderleri artırıcı etkenler) öğrencinin yazılı başvurusu üzerine Yurtlar
Yönetim Kurulu (YYK) tarafından değerlendirilir. YYK kararıyla öğrenciye, SED puanı toplamı 100’ü geçmemek
üzere ek SED puanı verilebilir. Uluslararası öğrencilere verilecek SED puanı YYK tarafından değerlendirilir.
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Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sistemi dışında bir yöntemle Üniversiteye kabul edilen öğrenciler için bu puan
Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu’na danışılarak hesaplanır.

ÖSYS, CGPA ve GPA3 puanları, öğrenciyle aynı programda ve aynı yılda bulunan öğrenciler dikkate alınarak4,
YYK’nın belirleyeceği esaslara göre hesaplanır.
İP puanı, tüm Hazırlık öğrencileri dikkate alınarak YYK’nın belirleyeceği esaslara göre hesaplanır.
C) Aile İkamet Yeri Puanı (AİY, en çok 100 puan): Öğrencinin ailesinin ikamet ettiği yere bağlı olarak aşağıdaki
puanlardan biri verilir:5
a) A Grubu (100 puan): Ailenin ikamet yeri, kampusa toplu taşıma araçlarıyla 1 saat veya daha kısa sürede
ulaşmaya imkân vermiyorsa (KKTC dışı, Karpaz bölgesi, Gazi Mağusa bölgesi gibi).
b) B Grubu (50 puan): Ailenin ikamet yeri, kampusa toplu taşıma araçlarıyla 30 dakika ile 1 saat arasında
bir sürede ulaşmaya imkân veriyorsa (Girne, Lefkoşa, Lefke bölgeleri gibi).
c) C Grubu (20 puan): Ailenin ikamet yeri, kampusa toplu taşıma araçlarıyla veya yürüyerek 30 dakikadan
az bir sürede ulaşmaya imkân veriyorsa (Güzelyurt, Kalkanlı bölgesi gibi).

3) CEZA PUANI (CP): Disiplin Ceza Puanı, Yanlış Beyan Ceza Puanı ve Tercih Ceza Puanından oluşur.
A) Disiplin Ceza Puanı: Yurtlar Yönetmeliği ve Öğrenci Disiplin Yönergesi kapsamında verilen cezalar birlikte
dikkate alınır. Ceza puanları, cezanın verildiği akademik yılı takip eden akademik yıl için yapılan
başvurularda dikkate alınır, bunu takip eden akademik yıllar için yapılan başvurularda dikkate alınmaz.
Birden fazla disiplin cezası alan öğrenci için aldığı cezaların karşılığı olan puanların toplamı uygulanır.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Uyarı: 5 puan
Kınama: 10 puan
1 hafta uzaklaştırma: 30 puan
2 hafta uzaklaştırma: 40 puan
3 hafta uzaklaştırma: 50 puan
30 gün uzaklaştırma: 60 puan
30 günden fazla uzaklaştırma: 75 puan

B) Yanlış Beyan Ceza Puanı: Sosyo Ekonomik Durum ve Aile İkamet Yeri ile ilgili yanlış beyanda bulunanlar veya
sahte belge getirenlere 100 ceza puanı uygulanır ve konu YYK tarafından Öğrenci Disiplin Amirine bildirilir.
Bu puan, öğrencinin daha sonraki tüm yurt başvuruları için dikkate alınır.
C) Tercih Ceza Puanı: Tercihleri arasında yer almasına karşın, tahsis edilen yurt odasının ücretini belirtilen süre
içinde ödemeyenlere uygulanacak ceza puanı her yıl YYK’da görüşülüp karara bağlanır. Birinci yerleştirmede
yerleştirildiği oda tipinin ücretini ödemeyenlere aynı akademik yıl için, diğer yerleştirmelerde yerleştirildiği
oda tipinin ücretini ödemeyenlere ise bir sonraki akademik yıl için yapılacak başvurularda geçerli olmak
üzere bu ceza puanı uygulanır. Herhangi bir yerleştirmede yerleştirildiği oda tipinin ücretini ödeyen, ancak
oda tipini değiştirmek için bunu takip eden yerleştirme döneminde tekrar başvuranlara uygulanacak ceza
puanı miktarı her yıl YYK’da görüşülüp karara bağlanır.
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Öğrencinin başarısızlık veya benzeri sebeplerden yönetmelikte belirlenen asgari ders yükünün altında ders alması,
ODTÜ dışı değişim programları veya dönem izni durumlarında GPA yerine CGPA kullanılır.
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Bir programın bir yılında 5 veya daha az sayıda öğrenci bulunması durumunda BD puanı YYK kararıyla hesaplanır.
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Toplu taşıma imkânlarının gösterebileceği değişiklikler dikkate alınarak hangi köy ve mahallelerin hangi gruba dahil
edileceği, her yıl YYK tarafından Genel Sekreterlik’e danışılarak belirlenir.

4) YURDA KABUL ÖZEL KOŞULLARI
A) Yurt garantisi verilenler:
a) Yurt burslular6
b) Özürlüler7
c) İlk iki yıl garantisi olanlar8
 İlk kez kayıt yaptıranlar
 İkinci yılını tamamlamamışlar
B) Yurda kabul edilmeyecekler:
a) Yurttan kesin çıkarma cezası alanlar
b) Yurtta kaldığı halde dönemlik yurt ücretini dönem sonuna kadar ödemeyenler (YYK tarafından
değerlendirilecek mucbir sebepler dışında)
5) YURDA YERLEŞTİRME (ODA TİPİ TAHSİSİ)
A) Her eğitim-öğretim yılı için en az üç aşamada yerleştirme yapılır:
a) 1. Yerleştirme: Mevcut öğrenciler (Mayıs ayında)
b) 2. Yerleştirme: Yeni ve mevcut öğrenciler (Eylül ayında)
c) 3. Yerleştirme: Ek kontenjanlar, geç kayıt yaptıran öğrenciler, mevcut ve yeni öğrenciler (Ekim ayında)
YYK kararıyla bir akademik yıl içerisindeki yerleştirme sayısı artırılabilir.
B) Her yerleştirme için ayrılacak oda kontenjanları ve oda tipi tahsis yöntemi, YYK tarafından belirlenir.
C) Yurda yerleştirilen öğrenci YYK tarafından belirlenen tarihler içinde ücretini yatırmadığı takdirde hakkını
kaybeder ve sonraki yerleştirmelerde 3C uyarınca ceza puanı alır.
D) Yurda yerleştirilen ve ücretini yatıran öğrenci, yerleştirildiği oda hakkı saklı kalmak üzere daha sonraki
yerleştirmede yeniden başvurabilir. Ancak yerleştirme puanı 3C uyarınca eksiltilir.
E) Her yerleştirme için ayrı başvuru yapılması gerekmekte olup puanlar son duruma göre her başvuru için
yeniden hesaplanır.
F) Üniversitenin özel anlaşma ile aldığı öğrenciler için anlaşma hükümleri uyarınca yerleştirme yapılır.
G) Eğitim-öğretim yılı içinde yurda girmek veya oda tipini değiştirmek isteyen öğrencilerin talepleri YYK veya
YYK Başkanı tarafından boş yer durumuna göre değerlendirilerek sonuçlandırılır.
H) Sosyo-Ekonomik Durum ve Aile İkamet Yeri ile ilgili olarak öğrencilerden istenen belgeler YYK tarafından
belirlenir ve öğrencilere ilan edilir.
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İlk yapılacak yerleştirme aşamasında başvuru yapmış olması ve Disiplin Ceza Puanı ve Yanlış Beyan Ceza Puanı
toplamının 50’den az olması koşuluyla yurt garantisi verilir. Ceza Puanının (CP) A ve B maddelerinden 50 veya
daha fazla ceza puanı alan yurt burslu öğrencilerin takip eden ders yılında yurt bursları kesilir. Yurt burslusu
statüsünü kaybedenler, yerleştirme puanlarıyla diğer öğrencilerle sıralamaya girerek yurda yerleştirilebilir. Bu
durumdaki öğrenciler o yıl geçerli yurt ücretini ödemek durumundadırlar. Ceza puanları yukarıda belirtilen sınırın
altında kaldığı ilk yıl tekrar yurt burslu statüsüne kavuşurlar.
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Bu madde kapsamında değerlendirilecek asgari özürlülük oranı Yurtlar Yönetmeliği’nin ilgili maddesi uyarınca
belirlenir.
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Disiplin Ceza Puanı ve Yanlış Beyan Ceza Puanı toplamının 50’den az olması, ilk yapılacak yerleştirme aşamasında
başvuru yapmış olması, tüm oda tiplerini tercihlerinde belirtmiş olması, ve yerleştirildiği oda tipinin ücretini son
ödeme tarihine kadar ödemiş olması koşuluyla yurt garantisi verilir.

