
 

2021-2022 YKS Öğrencileri için Yapılacaklar Listesi 

31.08.2021-5.09.2021 tarihleri arasında e-devlet sistemi üzerinden giriş yaparak üniversite 

kaydını tamamla! Eğer e-devlet üzerinden kayıt yaptıramayanlardansan 

https://ykskayit.metu.edu.tr/ ODTÜ 2021 YKS Kayıt programı üzerinden 01.09.2021-

06.09.2021 tarihleri arasında kayıt yapabilirsin.  

12.09.2021 saat 17.00’a kadar ODTÜ YKS Kayıt Sistemine https://ykskayit.metu.edu.tr/  

adresinden veri girişi yap! Bu sistem üzerinden İngilizce sınav tercihini ve yurt başvurunu 

yapmalısın! 

YDO Çevrim İçi Seviye Tespit Sınavı 14-15-16 Eylül 2021 tarihleri gerçekleşecek. Sınav, 

https://odtuclass.metu.edu.tr sayfasında 3 gün açık kalacak ve sınava 1 kez girme hakkın var! 

Bütün yeni kayıt öğrencilerin bu sınava girmesi mecburidir. Sınava ulaşabilmek için 

https://useraccount.metu.edu.tr/newstudent/ adresinden kullanıcı kodu oluşturma ve 

http://cardinfo.metu.edu.tr/ adresinden ODTÜ KKK öğrenci kimlik kartı başvuru işlemlerini en 

geç 12 Eylül 2021 tarihinde tamamlaman gerekmekte. Detaylı bilgi için 

https://ncc.metu.edu.tr/tr/2021-yks-kayit-islemleri sayfasını ve kayıt kılavuzu sayfa 10 ‘u 

mutlaka incelemelisin!   

Hazırlık sınıfını atlamak istersen 21 Eylül 2021 tarihinde yapılacak olan İngilizce Yeterlik 

Sınavı'na girebilirsin. Detaylı bilgi için https://ncc.metu.edu.tr/tr/2021-yks-kayit-islemleri 

sayfasını ve kayıt kılavuzu sayfa 10’u mutlaka incelemelisin!   

Eğer yüz yüze eğitim için kampüse geliyorsan, pasaport işlemlerini tamamla! Eğer 18 yaşını 

doldurmadıysan adaya gelmeden önce ebeveynlerinden noter tasdikli muvafakatname ile 

ülkeye giriş yapabilirsin. 

Eğer yüz yüze eğitim için kampüse geliyorsan, yurt kaydı için gerekli olan 2 adet vesikalık 

fotoğrafını hazırla!  

Eğer yüz yüze eğitim için kampüse geliyorsan, sağlık raporu işlemlerini tamamla! Kan 

tahlilleri(HBS,AG,HIV,HCV,RPR,PPD) ve Akciğer Skopisi raporu alman gerekiyor. Bu işlemleri T.C 

Sağlık Bakanlığı'na bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastanelerinden almalısın. 

Detaylı bilgi için kayıt kılavuzu sayfa 8’i mutlaka incelemelisin! 

Öğrenim ve yurt ücreti ödeme işlemini yapmayı hatırla! Detaylı bilgi için kayıt kılavuzu sayfa 

4‘ü incele!   

Oryantasyon programı hakkında bilgi almak için https://ncc.metu.edu.tr/tr/yeni-ogrenci 

adresini mutlaka ziyaret et! 

Eğer yüz yüze eğitim için kampüse geliyorsan, yurtta kalacaksan ilk adımın yurduna giderek yurt 

kaydını halletmek olsun! 

Eğer yüz yüze eğitim için kampüse geliyorsan, sana kolaylıkla ulaşabilmemiz adına yeni cep 

telefonu numaranı alır almaz bu adrese gir: https://forms.gle/21F6JVw84KGXBfzB7 
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Eğer yüz yüze eğitim için kampüse geliyorsan, okulun internetini kullanabilmen için elektronik 

cihazlarını kaydettirmen gerekmekte, nasıl olacağını duyuracağız, 

https://ncc.metu.edu.tr/tr/yeni-ogrenci sayfasını takip et! 

Hazırlık programını atladıysan 11 Ekim 2021'de MAT 100 muafiyet sınavına dilersen girebilirsin. 

Öğrenci İşleri Müdürlüğü çevrim içi kayıt hakkında e-posta yoluyla seni bilgilendirecek, metu e-

postanı mutlaka kontrol et! Sınav hakkında detaylı bilgiye kayıt kılavuzu sayfa 13’den 

ulaşabilirsin. 

Hazırlık programını atladıysan 13-15 Ekim 2021 tarihleri arasında etkileşimli ders kaydı ve 

danışman onayı işlemlerini tamamlaman gerekiyor. Oryantasyon liderlerimiz sana bu konuda 

yardımcı olacak.  

Hazırlık programını atladıysan 16 Ekim 2021'de CNG 100 muafiyet sınavına dilersen girebilirsin. 

Öğrenci İşleri Müdürlüğü çevrim içi kayıt hakkında e-posta yoluyla seni bilgilendirecek, metu e-

postanı mutlaka kontrol et! Sınav hakkında detaylı bilgiye kayıt kılavuzu sayfa 12’den 

ulaşabilirsin. 

Dersler, hazırlık öğrencisiysen 11 Ekim 2021, lisans öğrencisiysen 19 Ekim 2021’de başlıyor. 

Mutlaka gelişmeler için metu e-postanı kontrol et! 

Eğer yüz yüze eğitim için kampüse geliyorsan, adaya giriş tarihinden itibaren 90 gün içerisinde 

öğrenci izni alman gerekmekte. Süreç KKTC İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülüyor, detaylı 

bilgiyi burada bulabilirsin: https://icisleri.gov.ct.tr/Online-%C4%B0%C5%9Flemler 

Soruların varsa ve Öğrenci İşleri Müdürlüğüne nccreg@metu.edu.tr ve oryantayon liderlerine 

nccopl@metu.edu.tr e-posta atabilirsin. 
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