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Rektörlük Mesajı   

Değerli Öğrencilerimiz, 

Öncelikle mesleki kariyerinize bizimle birlikte başlamanızdan dolayı hepinize teşekkürlerimizi sunarız.  

2023 yılında 250. yaşına girecek olan İTÜ, bu yıl “250. Yıl Öğrencileri”ni de ailesine dâhil etmiş oldu. İki 

buçuk asırlık tarihi birikime sahip İTÜ’nün eğitim-öğretim tecrübesine dayalı akademik ve idari 

prensipleri ışığı altında; İTÜ-KKTC Gazimağusa Yerleşkesinde başlayan/başlayacak birlikteliğimizin, 

planladığınız kariyer yolculuğunuzda sizlere samimi bir atmosferde eğitim-öğretim olanakları sunularak 

devam edeceğini beyan etmek isteriz. Bu vesile ile oluşan sıcak organik bağımızın yaşadığımız sürece 

daha da kuvvetleneceği temennisi ile hepinize başarılı ve huzurlu bir akademik yıl geçirmenizi dileriz. 

İTÜ-KKTC Rektörlüğü 
 

 

Öğrenci İşleri Müdürlüğü Mesajı 

Sevgili Öğrencilerimiz, 

İTÜ-KKTC Kayıt Kılavuzu, sizleri kayıt süreci başta olmak üzere diğer birçok konuyla (yurt, burs, ulaşım 

vb.) ilgili bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Kayıt yaptırmadan önce yapmanız gereken bütün 

işlemler bu kılavuzda detaylı olarak belirtilmiştir.  

2022-2023 Akademik yılı için ön kayıtlar İTÜ Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) üzerinden  gerçekleştirilecek 

olup, öğrencilerimizin sis.itu.edu.tr adresindeki duyuru ve linkleri takip etmeleri gerekmektedir. 

Öğrenci İşleri Müdürlüğü 

 

Akademik Takvim 

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvim için tıklayınız. 

 

Kayıt İşlemleri 

Kaydımı yaptırmak için gelmeden önce neler yapmalıyım?  

1. İTÜ-KKTC Kayıt Kılavuzunu detaylı bir şekilde incelemelisiniz. 

2. Kayıt işlemlerini gerçekleştirmeden önce öğrenim ücreti ve diğer tüm ücretleri ödediğinizden 

emin olmalı ve ödediğinize dair dekontları yanınızda bulundurmalısınız.  

3. 22 – 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında İTÜ ÖBS üzerinden gerçekleşecek ön kayıtlarda 

öğrencilerimizin sisteme yüklemeleri gereken belgeler; 

 Lise diploması (veya liseden mezun olduğuna ilişkin mezuniyet belgesi), 

 Güz dönemi okul harcının ödendiğine ilişkin banka dekontu,  

file:///C:/Users/Seyra/Downloads/sis.itu.edu.tr
https://www.sis.itu.edu.tr/TR/ogrenci/akademik-takvim/akademik-takvim.php


 
 

 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ve Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 

programlarına kayıt yaptıracak öğrenciler için “Gemiadamı Olur “ Sağlık Raporu’dur. 

İTÜ ÖBS üzerinden gerçekleşecek kesin kayıt için tıklayınız.  

Kayıt için gerekli orijinal belgeler 10 – 21 Ekim 2022 tarihleri arasında İTÜ Öğrenci İşleri 

Daire Başkanlığı’na veya İTÜ-KKTC Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne elden teslim edilebilecektir. 

Kıbrıs’ta Kayıt İçin Gerekli Belgeler : 

1) Lise Diplomasının aslı ve kopyası. 

2) 4 adet 4,5 x 6 cm boyutlu vesikalık fotoğraf (fotoğraflar son altı ayda çekilmiş ve adayı kolaylıkla 
tanıtabilecek şekilde olmalıdır). 

3) Öğrenim ücretinin ödendiğine dair dekont.  

4) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ve Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği programlarına kayıt 

yaptıracak öğrencilerin “Gemi Adamı Olur Raporu”_1 orijinal nüsha (ıslak imzalı) + 1 kopya.  

5) Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik 

Mühendisliği , Ekonomi ve Finans, Mimarlık, İç Mimarlık, Endüstri Mühendisliği ve Denizcilik İşletmeleri 

Yönetimi programlarına kayıt yaptıracak öğrencilerin sağlık raporu (KKTC Sağlık Bakanlığı veya TC Sağlık 

Bakanlığına bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastanelerinden alınan ve tüberküloz için 

akciğer skopisi veya akciğer grafisi ile HIV-HCV-HBSAG-RPR tetkiklerini içeren orijinal laboratuvar tetkik 

sonucunu (rapor ve/veya laboratuvar tetkik sonucunun tarihinin iki aydan eski olmaması kaydıyla)  

6) Öğrenci pasaport fotokopisi_1 kopya. 

7) Eğer KKTC vatandaşlığı var ise, KKTC kimlik fotokopisi_1 kopya. 

8) ÖSYM yerleştirme belgesi 

Kayıtlarını İstanbul’da gerçekleştirerek lisans eğitimlerine başlayacak öğrencilerimiz için detaylara 

tıklayınız. 

 

Öğrenci Katkı Payı / Öğrenim Ücretleri: 

2022-2023 AKADEMİK YIL 

YENİ KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLER İÇİN KAYIT ÜCRETLERİ 
(KDV Dahil Miktarlardır) 

Kayıt Durumu 1. Dönem (Güz) 2.Dönem (Bahar)  Toplam 

TC Uyruklu Tam Burslu 3.000 TL  - 3.000 TL 

TC Uyruklu % 50 Burslu 16.125 TL 13.125 TL 29.250 TL 

TC Uyruklu Burssuz (Ücretli) 29.250 TL 26.250 TL 55.500 TL 

2022-2023 AKADEMİK YIL 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN KAYIT ÜCRETLERİ (KDV Dahil Miktarlardır) 

Kayıt Durumu 1. Dönem (Güz) 2.Dönem (Bahar) Toplam 

Yabancı Uyruklu Tam Burslu − − − 

Yabancı Uyruklu % 50 Burslu 1.969 USD 1.969 USD 3.938 USD 

Yabancı Uyruklu Burssuz (Ücretli) 3.938 USD 3.938 USD 7.875 USD 

https://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/YKSKabul/Kabul
https://www.sis.itu.edu.tr/YeniKayit202310/kayitlar.php?secenek=1


 
 

*** Yabancı uyruklu kayıt yaptıran öğrenciler Güz Dönemi öğrenim ücreti ile birlikte KKTC Merkez 
Bankası Döviz Kurlarına bakılarak 3.000,00 TL karşılığı olarak USD yatırılacaktır. 

Ödeme Yapılacak Banka Hesap Bilgileri  

Türk Lirası Hesap Bilgileri; Amerikan Doları Hesap Bilgileri; 

Banka Adı: T. Halk Bankası A.Ş. 
Şube Adı: Gazimağusa Şubesi 
Şube Kodu: 899 
Hesap Adı: İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri 
Hesap No: 10260285 
IBAN: TR95 0001 2009 8990 0010 2602 85 

Banka Adı: T. Halk Bankası A.Ş. 
Şube Adı: Gazimağusa Şubesi 
Şube Kodu: 899 
Hesap Adı: İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri 
Hesap No: 58000064 
IBAN: TR86 0001 2009 8990 0058 0000 64 
Swift Kod: TRHBTR2A 

 

 

Kayıt Dondurma (İzinli Sayılma): 

Geçerli mazereti olan öğrenciler tekrar üniversiteye dönmek üzere İTÜ-KKTC Yönetim Kurulu kararı ile 
izinli sayılabilir. Bu durumdaki öğrencilerimizin izin gerekçesini belirten dilekçe ve belgelerini İTÜ-KKTC 
Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne vermeleri gerekir. Öğrencinin talebine ve mazeretine göre Kayıt dondurma 
işlemleri Güz veya Bahar dönemlerinde gerçekleştirilmekte olup,  Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında kayıt 
dondurmak isteyen öğrenciler Güz döneminden itibaren Bir Akademik Yıl (Güz ve Bahar) kayıtlarını 
dondurmak zorundadır. Kayıt Dondurma işleminden önce öğrencilik statüsünün kazanılması, öğrenci 
katkı payının ödenmesi ve kayıt işleminin tamamlanması gerekmektedir. Kaydını donduran öğrenci, 
derslere devam edemez, öğrenci olarak sınavlara giremez (Yabancı Dil Hazırlık Sınavları dahil, dışarıdan 
sınavlara girilmesi durumunda sınav sonuçları kabul edilmez). Kayıt Dondurma işlemleri “İTÜ-KKTC 
ÖĞRENCİ KAYIT DONDURMA, CEZALI KAYIT ve KAYIT SİLME USUL VE ESASLARI”na göre 
yürütülmektedir. 

 

 

Birinci Sınıfların Ders Kayıtları: 

Kayıt yaptıran öğrencilerden TOEFL vb. sınav sonucu sunan veya İngilizce Yeterlik Sınavında başarılı 
olan ve/veya birinci sınıfa kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler birinci yarıyılda programlarının ders 
planında yer alan birinci yarıyıl derslerini almak zorundadır. İlk defa ders kaydı yapacak olan 
öğrencilerin WEB'ten Ders Atamaları “İTÜ-KKTC Öğrenci İşleri Müdürlüğü” tarafından 
gerçekleştirilecektir.  

 
 
Önceki Programlarından Ders Saydırmak (İntibak) İsteyen Öğrenciler: 

Daha önce İTÜ’de, İTÜ-KKTC’de veya herhangi bir üniversitede öğrenim gören ve YKS, DGS veya 
eşdeğeri sınavlar ile İTÜ-KKTC’ye kayıt yaptıran öğrenciler yeni kabul edildikleri programda yer alan 
aynı veya eşdeğer derslerden muafiyet istediklerinde, sistem üzerinden (www.sis.itu.edu.tr) başvuru 
esnasında istenen tüm gerekli belgeleri (transkript, ders içerikleri, vb.) temin etmek zorundadır. 

Kayıt Sildirme: 

Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler, İTÜ-KKTC Yönetim Kurulu’nda görüşülmek üzere gerekçe ve orijinal 

belgelerinin tarafına iletilmesi içerikli dilekçe hazırlayarak “İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri 

Rektörlüğü ”ne iletmelidir. 



 
 

 

Öğrenci bilgilerinize nasıl ulaşabilirsiniz? 

Öğrenci numaranız kesin kayıtlardan sonra tarafınıza atanacak “itu” uzantılı e-posta adresinize 

bildirilecektir. Verilen öğrenci numarasını unutma veya kaybetme durumunda tekrar İTÜ Ayazağa 

Yerleşkesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı veya İTÜ-KKTC Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurmanız 

gerekmektedir.  

Öğrenci numaranız, bankaya öğrenim ücretlerini ödeme, sınav sonuçlarının yayınlanması vb. konularda 

önemli ve gerekli olduğundan, öğrenci numaranızı unutmamanızı tavsiye ediyoruz.  

Öğrenci şifre ve e-mail adresleri için üniversitenin web sayfasının duyuru bölümlerindeki ilgili yayınlar 

takip edilmelidir. 

  

Ulaşım 

İTÜ Ayazağa Yerleşkesi’ne Ulaşım: 

Ana yerleşke olan Ayazağa Yerleşkesi, İstanbul'un yeni iş ve ticaret merkezi konumuna gelen Maslak 

bölgesindedir. Şişhane – Hacı Osman metro seferi ile İTÜ Ayazağa durağından kampüse rahatlıkla 

ulaşabilirsiniz, Ayazağa metro istasyonu çıkışındaki her iki kapıdan da kampüse ulaşabilirsiniz.  

İTÜ Tuzla Yerleşkesi’ne Ulaşım:  

Tuzla Yerleşkesi İstanbul'un Tuzla ilçesinde Marmara Denizi kıyısındadır. Kampüse erişmek için Kadıköy 

ve Topkapı'dan Tuzla'ya giden toplu taşıma araçları tercih edilebilir. 130A Kadıköy – Deniz Harp Okulu 

otobüs seferleri ve M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı ile kampüse rahatlıkla ulaşabilirsiniz. 

İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri’ne Ulaşım: 

Türkiye’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ulaşım havayolları ve denizyolları ile yapılmaktadır. Tüm 

uçuşlar Gazimağusa’ya 40 dakika mesafede bulunan Ercan Devlet Havalimanı’na yapılmaktadır.  

Lefkoşa Ercan Havalimanı’ndan kampüse ulaşım için Kıbrıs Havaalanları Servisi (KIBHAS LTD.) 

kullanılabilmektedir. Detaylı bilgiye linkten ulaşabilirsiniz: http://www.kibhas.org 

 

İngilizce Sınavları 

Sınav Tarihleri:  

Sınav Adı Tarih 

İngilizce Yeterlilik Sınavı  

 

7-9 Eylül 2022  

Düzey Belirleme Sınavı  12 Eylül 2022 

 

http://www.kibhas.org/


 
 

İngilizce Yeterlilik Sınavı: 

Sınavın amacı, öğrencilerin İngilizce bilgisinin birinci sınıfa başlamak için yeterli olup olmadığını 

ölçmektir. Doğrudan birinci sınıfa başlamak isteyen öğrenciler bu sınava girecektir. Bu sınav 7-9 Eylül 

2022’de iki oturum halinde yüzyüze olarak yapılacaktır. Sınavda başarılı olan (60 ve üzeri puan alan) 

öğrenciler birinci sınıfa kayıt yaptırabilirler. Sınavla ilgili detaylı bilgi ve sınav kayıt işlemleri için 

ydy.itu.edu.tr ve ydo.kktc.itu.edu.tr sayfalarindaki duyuruları takip ediniz.  

 

Düzey Belirleme Sınavı: 

Yeterlilik Sınavı’na girmeyen veya bu sınavda 60 puan altında puan alan öğrencilerin, doğru kurlara 

yerleştirilebilmeleri için 12 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşecek Düzey Belirleme Sınavına katılımları 

zorunludur. Sınavla ilgili bilgi ve sınav kayıt işlemleri için ydy.itu.edu.tr ve ydo.kktc.itu.edu.tr 

sayfalarindaki duyuruları takip ediniz.   

 

İngilizce Hazırlık Programı ile İlgili Önemli Bilgiler  

İngilizce Hazırlık ’tan Muaf Olma  

Eğer öğrenci son 2 (iki) yılda aşağıdaki sınavlardan birine girip taban puanı almayı başardıysa İTÜ YDHO 

İngilizce Yeterlilik Sınavı’na (Proficiency Exam) girmesine gerek yoktur. Öğrenci, bu durumu kesin kayıt 

sırasında belgelendirip fakültesinde derslere başlayabilir. 

SINAV PUAN 

İTÜ Yeterlilik sınavı 60/100 

TOEFL iBT/ TOEFL iBT Home Edition* 72/120 

PTE Akademik* 55/90 

*Türkiye'de alınan TOEFL IBT ve PTE Akademik Sınav sonuçları sadece devlet üniversiteleri ve vakıf 
üniversitelerinin sınav merkezlerinden alındığı takdirde geçerlidir. 

 
Akademik Değerlendirmeler 

Yabancı Dil Hazırlık Programı 

İTÜ-KKTC Yabancı Diller Hazırlık Okulu öğrencileri öğretim yılı başında girdikleri ' Düzey Belirleme Sınavı' 

sonuçlarına göre dört seviyede sınıflara yerleştirilirler: B1+ Seviyesi (orta-üstü), B1 Seviyesi (orta), A2 

Seviyesi (orta-altı) ve A1 Seviyesi (başlangıç).  

B1 ve B1+ seviyesi öğrencileri: Güz Dönemi içindeki not ortalaması 60 ve üzeri olanlar devamsızlık 

sınırını aşmamış ise Güz Dönemi sonunda verilen Ingilizce Yeterlilik Sınavı’na girebilirler. Bu sınavın 

sonucuna göre: 

 60 ve üzeri not alanlar: Fakültelerinde derslere başlayabilir. 

 59 ve altı not alanlar: Bahar Dönemi’nde Yabancı Diller Hazırlık Okulu’nda derslere yeni B1+ 

seviyesi öğrencileriyle birlikte devam ederler. Bu öğrencilerin bir akademik yıl içinde verilen 



 
 

sınavların ortalamasının 60 olması ve devamsızlık sınırını aşmamış olmaları durumunda 

akademik yıl sonunda verilen Ingilizce Yeterlilik Sınavı’na girebilirler. 

 

A2 seviyesi öğrencileri: Güz Dönemi içindeki not ortalaması 80 ve üzeri olanlar devamsızlık sınırını 

aşmamış ise Güz Dönemi sonunda verilen Ingilizce Yeterlilik Sınavı’na girebilirler. Bu sınavın sonucuna 

göre: 

 60 ve üzeri not alanlar: Fakültelerinde derslere başlayabilir. 

 59 ve altı not alanlar: Bahar Dönemi’nde Yabancı Diller Hazırlık Okulu’nda derslere yeni B1 

seviyesi öğrencileriyle birlikte devam ederler. Bu öğrencilerin bir akademik yıl içinde verilen 

sınavların ortalamasının 60 olması ve devamsızlık sınırını aşmamış olmaları durumunda 

akademik yılsonunda verilen Ingilizce Yeterlilik Sınavı’na girebilirler. 

 

A1 seviyesi öğrencileri: Bir akademik yıl boyunca hazırlık sınıfına devam ederler. Yıl içinde verilen 

sınavların ortalamasının 60 olması ve devamsızlık sınırını aşmamış olmaları durumunda akademik 

yılsonunda verilen Yeterlilik Sınavı’na girebilirler. 

 

Askerlik İşlemleri 

Türkiye’deki Asal Şubeler öğrencilerin (TC Uyruklu) durumu ile ilgili tüm bilgileri tüm üniversitelerin 

öğrenci otomasyon sisteminin bağlı olduğu YÖKSİS’ten takip etmektedir.  

KKTC’deki Asal Şubelere ise KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan belli dönemlerde gelen ilgi 

yazılara/taleplere istinaden KKTC Uyruklu öğrencilerin durumu ile ilgili gerekli bilgiler üniversite 

Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından verilmektedir. 

 

KKTC’ye Gelirken 

Muhaceret İşlemleri (Öğrenci İzinleri) 

KKTC muhaceret yasası gereği T.C. ve 3. Ülke uyruklu tüm öğrencilerin öğrenci izni almaları zorunlu 

olup, gerekli tüm işlemler KKTC İçişleri Bakanlığı’nın “online” öğrenci ikamet izin portalı üzerinden 

gerçekleştirilmektedir. 

 

Pasaport / Öğrenci İkamet İzin İşlemleri ve Zorunlu Sağlık Sigortası 

KKTC’de 3 aydan fazla ikamet edecek olan TC Vatandaşlarının ülkeye pasaportla giriş yapmaları ve 

öğrenci ikamet izni almaları gerekmektedir. Öğrenci ikamet izni başvurusu KKTC İçişleri Bakanlığı’na 

online olarak yapılmakta; başvuru için sağlık sigortası zorunluluğu bulunmaktadır. Sağlık sigortası 

ödemeleri ikamet izni başvurusu aşamasında şahsen yapıldığından öğrenciler ayrıca üniversitelere 

sağlık sigortası primi adı altında ödeme yapmamalıdırlar. KKTC’de yürürlükte bulunan mevzuata göre 

geçici sakin olarak bulunan bütün yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt işlemleri için sağlık raporlarını ibraz 

etmeleri gerekmektedir. Yabancı öğrenci TC Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü ihtisas veya 448 



 
 

üniversite hastanelerinden alınan ve tüberküloz için akciğer skopisi veya akciğer grafisi ile HIV-HCV-

HBSAG-RPR tetkiklerini içeren orijinal laboratuvar tetkik sonucunu (rapor ve/veya laboratuvar tetkik 

sonucunun tarihinin iki aydan eski olmaması kaydıyla) Öğrenci Otomasyon Sistemine yükleyecektir. 

Öğrenci Otomasyon Sistemine yüklenen rapor/tetkik sonucu, KKTC Sağlık Bakanlığı’nın yürürlükte 

bulunan Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğünde belirtilen tek hekim ücreti üzerinden 

onaylanacaktır. Ancak Bakanlığın, sunulan rapordaki pozitif sonuçlar nedeniyle ilave tetkik isteyeceği 

durumlarda öğrenci, Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğünde düzenlenen ücret tarifesine göre tam 

ücret ödeyecektir. Sağlık raporu olmayan ya da rapor tarihi iki ayı geçen öğrenciler, KKTC’deki sağlık 

raporu alabilmek için Öğrenci İzinleri Otomasyon Sistemi üzerinden işlem yapacaktır.  

KKTC yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran, öğrenimine devam eden ve öğrenci ikamet izni alacak 

olan TC ve diğer ülke uyruklu her öğrenci 8/2012 sayılı Sağlık Fonu Yasası kapsamında sağlık sigortası 

için asgari ücretin %10'nu kadar ödemeyi, Öğrenci İkamet İzinleri Otomasyon Sistemi üzerinden 

Kooperatif Merkez Bankası’na ait sanal post vasıtası ile KKTC Sağlık Bakanlığı hesabına yatıracak ve 

yatırma işlemi tamamlandıktan sonra Sistem öğrenciyi bir sonraki aşamaya yönlendirecektir. KKTC 

Sağlık Fonu Yasası kapsamında prim ödeyen TC ve diğer ülke uyruklu öğrenciler primi ödenen yıl için 

kamu sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler. Söz konusu primi ödemeyen öğrenciler kamu sağlık 

kurumlarına başvurduklarında kendi olanakları ile tam ücret tarifelerine tabi olurlar ve tedavi 

gördükleri kuruma gerekli ödemeyi yaparlar. Ayrıntılı bilgi için ikamet izni başvurusu konusunda KKTC 

İçişleri Bakanlığı’na, sağlık sigortası ve sağlık raporu konusunda KKTC Sağlık Bakanlığı’na, üniversitelerin 

tabi olduğu kurallarla ilgili olarak KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na başvurulabilir.  

Gemi Adamı Olur Belgesi  (Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi Mak. İşletme Mühendisliği 

Programları için):  

Bu belgeye sahip olanlar zorunlu Sağlık Raporu almalarına gerek yoktur, aynı zamanda Sağlık Raporu 

olarak da ibraz edebilirler. 

Sağlık Sigortası Kapsamı: 

Sağlık sigortasından faydalanabilmek için ilgili kişinin başvurduğu birime öğrenci  kimliğinin veya Kimlik 

Kartını ibraz etmesi ve Zorunlu sağlık sigortası primini yatırmış olması gerekmektedir. Zorunlu Sağlık 

sigortası kapsamı aşağıda belirtilmiştir. 

1. Acil durumlar dışında öğrenci kimlik ibrazı yapmayan ve sağlık sigortası prim yatırımı olmayan öğrenci 

bu sigorta kapsamında yer alan hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanamayacaktır. 

2. Prim ödemesi yapan her öğrenci K.K.T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı tüm hastanelerdeki acil 

hizmetlerinden ücretsiz yararlanır. 

 Prim ödemesi yapan her öğrenci K.K.T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı tüm hastanelerdeki polikliniklerdeki 

muayene ve teşhis(Laboratuvar / Röntgen) hizmetlerinden ücretsiz yararlanır. Ancak ileri görüntüleme 

(MRI / Tomografi) ilaç ve tedavi için gerekli diğer preparat ücretleri öğrenci tarafından ödenecektir. 

 Prim ödemesi yapan her öğrenci K.K.T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı diş polikliniklerinde diş çekme ve 

dolgu hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanacaktır. 



 
 

 Prim ödemesi yapan her öğrenci K.K.T.C. Sağlık Bakanlığı bağlı tüm hastanelerdeki rutin büyük ve küçük 

operasyon hastanede kalması durumunda yatılı hizmetlerden veya yattığı sürece ilaç ve tedavi için 

gerekli diğer preparatlardan ücretsiz olarak yararlanacaktır. 

 Yukarıda değinenler dışında talep edilecek hizmetlerde tam ücret tahsil edilecektir. 

 

Yurtlar 

Üniversitemize ait yurt bulunmamaktadır. Ancak, Gazimağusa Bölgesi’nde kampüse yakın konumda 

bulunan üniversitemizin bağlantı içerisinde olduğu özel yurtlar ve kriterleri hakkında öğrencilere 

yönlendirme yapılacaktır. Öğrencilerimizin yurt tercih süreçlerini kolaylaştırmak amacı ile iki özel 

öğrenci yurdu ile anlaşma sağlanmıştır. Detaylı bilgi için kktcsaglikkultur@itu.edu.tr e-posta 

gönderebilirsiniz. 

Bölgede, öğrencilerin uygun fiyatlara kiralayabilecekleri müstakil ev/apartman dairesi de 

bulunmaktadır. Öğrenimi süresince ev kiralamak isteyen öğrenciler, ev sahipleri ile yapacakları 

anlaşmaya göre kira ödemelerini aylık veya yıllık olarak ödeyebilmektedirler. 

İstanbul Teknik Üniversitesi  

İTÜ Ayazağa ve Tuzla kampüslerinde öğrenim görecek lisans öğrencilerimiz, yurtlar ile ilgili detaylı 

bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirler. 

http://yurtburs.itu.edu.tr/ 

 

Gazimağusa ve Kampüste Yaşam 

Gazimağusa, sosyal ve kültürel alanlarda gerçekleştirilebilecek pek çok aktiviteyi içerisinde 

barındırmaktadır. Tipik Akdeniz ikliminin yaşandığı Gazimağusa'da, yıl boyunca yerli ve yabancı 

tiyatrolar, konserler ve uluslararası düzeyde kültür ve sanat festivalleri organize edilmektedir. Şehirde 

2 sinema, açık ve kapalı spor kompleksleri, uluslararası düzeyde Kültür Kongre Merkezi ve halkın 

ücretsiz kullanımına açık çok sayıda plaj bulunmaktadır. 

Öğrencilerimizin kampüs içerisinde keyifli vakit geçirmeleri ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri 

amacı ile basketbol ve voleybol sahaları bulunmaktadır. Ayrıca, içerisinde çeşitli kardiyo 

malzemelerinin bulunduğu ve çeşitli kulüp faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri öğrenci aktivite odası 

vardır. Üniversitemizde öğrencilerin ilgi ve talepleri doğrultusunda ‘Öğrenci Kulüpleri’ kurulmakta, 

sosyal/kültürel geziler, etkinlikler düzenlenmekte ve ayrıca hem kişisel hem de mesleki gelişimlerine 

katkıda bulunacak seminer/konferanslar ve sosyal sorumluluk projeleri organize edilmektedir. 

 

Bilişim Altyapısı 

İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri günümüz teknolojilerini en verimli şekilde öğrenci, 

akademisyen ve idari personeline sunmayı hedeflemektedir. 

mailto:kktcsaglikkultur@itu.edu.tr
http://yurtburs.itu.edu.tr/


 
 

Bu hedef doğrultusunda üniversite bünyesinde var olan Bilişim Teknolojileri Müdürlüğünün vermiş 

olduğu hizmetler ile Üniversitemiz Gazimağusa Yerleşkesi içerisinde fiber optik ağlar üzerinden 

metroethernet altyapısını kullanarak 100Mbps internet ile dünyaya açılmaktadır. Akademisyen, 

öğrenci ve idari personel İstanbul Teknik Üniversitesi’nde olduğu gibi kampüs içerisinde İTÜ kütüphane, 

İTÜ portal vb. online hizmetlere erişimi ücretsiz sağlamakla birlikte dünyada eduroam üyesi olan diğer 

kurumların (Misafir Kurum) internet ağına da bağlanabilmektedir.  

İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri %90 oranında kapsama alanı ile yerleşke içerisinde kablosuz 

internete erişmenin rahatlığını sağlamaktadır. ULAKNET hizmeti ile Gazimağusa Yerleşkesi İstanbul-

Ayazağa Yerleşkesi’ne bağlanarak İTÜ’nün sunduğu hizmetlerden  (e-posta,  ev dizini, e-kütüphane, 

uygulama ve lisansları vb.)  yararlanabilme olanağı sağlamaktadır. 

 

İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri Akademik Onur Sözü 

İTÜ-KKTC Akademik Onur Sözü Yönetmeliği, İTÜ Senatosunun  01.12.2010 tarih ve 526 sayılı 

toplantısında kabul edilerek, yürürlüğe girmiş olan İTÜ Akademik Onur Sözü Esasları çerçevesinde 

hazırlanmıştır. 

“İTÜ-KKTC Akademik Onur Sözü”  
            

              Tüm öğrencilik yaşamım süresince; 

- Öğretim üyeleri ve elemanları, araştırma görevlileri, diğer üniversite çalışanları ve 

arkadaşlarımla, karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan bir ilişki içinde olmaya, 

- İnsanlar arasında her ne nedenle olursa olsun ayrım yapmamaya, her türlü görüşe anlayışlı 

davranmaya, 

- Kopya çekme, kopya verme, aldatma, yanıltma gibi öğrencilik duruşuna uymayan 

davranışlardan kaçınmaya, 

- Akademik etkinliklerde etik kurallara uymaya, 

- Akademik araştırma ve çalışmalarda kullanılan tüm kaynakların aslına uygun olarak kaynak 

gösterileceğine, 

onur sözü veririm. 


