Kampusa Gelmeden Yapılacaklar
16 - 21 Ağustos tarihleri arasında e-devlet sistemi üzerinden giriş yaparak üniversite
kaydını tamamla!
22 - 28 Ağustos tarihleri arasında ODTÜ ÖSYS Kayıt Sistemine veri girişi yap!
Sistem üzerinden İngilizce sınav tercihini, yurt ve burs başvurularını yapabilirsin.
Oryantasyon liderin ile iletişim kurabilirsin. Oryantasyon programı hakkında
bilgi almak için https://ncc.metu.edu.tr/tr/yeni-ogrenci adresini mutlaka ziyaret et!
6-8 Eylül tarihleri arasında havaalanı karşılama programı için kayıt yapmayı unutma!
Bu bağlantı üzerinden kayıt yapabilirsin https://oryantasyon.ncc.metu.edu.tr/karsilama
Konaklamak isteyen veli veya ebeveynlerin, kampusa gelmeden önce mutlaka otel
rezervasyonu yaptırmaları gerekmektedir.
Pasaport işlemlerini tamamla! Eğer 18 yaşını doldurmadıysan adaya gelmeden önce
ebevynlerinden noter tasdikli muvafakatname ile ülkeye giriş yapabilirsin.
Sağlık raporu işlemlerini tamamla! Kan tahlilleri(HBS, AG, HIV, HCV, RPR, PPD) ve Akciğer
Skopisi raporu alman gerekiyor. Bu raporu T.C Sağlık Bakanlığı'na bağlı tam teşekküllü
ihtisas veya üniversite hastanelerinden almalısın.
Yurda kayıt için gerekli evraklarını tamamla!
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Öğrenim ve yurt ücreti ödeme işlemini yapmayı unutma!

Kampusa Geldiğinde Yapılacaklar
Kampusa geldikten sonra eğer yurtta kalıyorsan ilk olarak yurda gidip kaydını yaptırabilirsin.
Yurda kayıt yaptırdıktan sonra mutlaka çarşı merkezinde yer alan Oryantasyon Ofisine
giderek gerekli işlemleri tamamlaman gerekiyor. Bu sırada liderin ile tanışabilirsin.
Hazırlık programını atlamak istersen 9 Eylül 2019 tarihinde yapılacak olan İYS İngilizce
Yeterlilik Sınavı'na girebilirsin. (Sabah Oturumu: 10:00 Öğleden Sonra Oturumu: 14:00
yarım saat önce sınav yerinde olunmalıdır)
Hazırlık programına başlayacaksan 13 Eylül saat 10:30'da İngilizce Hazırlık Programı
Seviye Tespit ve Yerleştirme Sınavına girmelisin (Sınav başlamadan yarım saat önce orada
olmalısın)
Hazırlık programını atladıysan 16 Eylül'de MAT 100 ve 21 Eylül'de CNG 100 derslerinin
muafiyet sınavlarına girebilirsin. Ne olduklarına dair bir fikrin yok mu? Merak etme,
oryantasyon liderinden detaylı bilgiyi alabilirsin.
Hazırlık programını atladıysan 18 - 20 Eylül tarihleri arasında etkileşimli kayıt ve danışman
onayı işlemlerini tamamlaman gerekiyor. Oryantasyon liderlerimiz sana bu konuda
yardımcı olacaklardır.
10 - 22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan Oryantasyon Programına mutlaka
katılmalısın. Liderin ile katılacağın bu programda işine yarayacak önemli bilgiler elde
edeceksin!

