2021-2022 Güz Dönemi YKS Öğrencileri için Yapılacaklar Listesi
Kampusa gelmeden pasaport işlemlerini tamamla! Eğer 18 yaşını doldurmadıysan adaya gelmeden önce
ebeveynlerinden noter tasdikli muvafakatname ile ülkeye giriş yapabilirsin.
Yurtta kalacaksan, yurt kaydı için gerekli olan 2 adet vesikalık fotoğrafını ve Covid-19 aşı kartı
fotokopini hazırla!
Kampusa gelmeden sağlık işlemlerini tamamla! Bu işlemler öğrenci izni için gerekmektedir ve KKTC
İçişleri Bakanlığı tarafından istenmektedir. T.C Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü ihtisas veya
üniversite hastanelerinden alacağın, tüberküloz için akciğer skopisi, akciğer grafisi veya PPD’den biri ile
HCV-HİV-HBSAG-RPR tetkiklerini içeren orjinal laboratuvar tetkik sonucunu yazılı çıktı olarak alman
gerekiyor. Bunun dışında heyet raporu almana gerek yok. Öğrenci izni için heyet raporu
kullanılmamaktadır.
Öğrenim ve yurt ücreti ödeme işlemini yapmayı hatırla! https://opay.ncc.metu.edu.tr/index.php?lng=tr
Kampuste yaşamla ilgili önemli videolar ve kampus turuna katılabilmek için yeni öğrenci sayfasını
mutlaka ziyaret et! https://ncc.metu.edu.tr/tr/yeni-ogrenci
Kampusu keşfetmek adına düzenlenen kampus turu için yer ayırtmayı hatırla!
https://doodle.com/poll/zts5puzpzrg6acg5?utm_source=poll&utm_medium=link
Yurtta kalacaksan kampusa geldiğinde ilk adımın yurduna giderek yurt kaydını halletmek olsun!
Okulun internetini kullanabilmen için elektronik cihazlarını kaydetmen gerekmekte. Cihaz kayıt
işlemlerini sana gönderilecek geçici internet şifresi(23 Şubat'a kadar bu konuda bir e-posta almazsan,
lütfen ncc-btm@metu.edu.tr adresine e-posta gönder) ile https://netregister.ncc.metu.edu.tr/
adresinden girip yapabilirsin. Problem yaşarsan 25-26-27 Şubat tarihlerinde oryantasyon liderleri,
Oryantasyon Ofisinde sana yardımcı olacak. Bunun için 25 Şubat 00.00’dan itibaren
https://intranet.ncc.metu.edu.tr/randevu_oryantasyon.php adresinden randevu alman gerekmekte.
Bu 3 günde cihaz kaydını yapamazsan 1 ay içinde
https://intranet.ncc.metu.edu.tr/bilisim_yardim_masasi.php?change_language=tr adresinden randevu
alıp yaptırabilirsin.
Eğer lisans öğrencisiysen, 28 Şubat 2022'de Matematik Yeterlik Sınavına dilersen girebilirsin. Öğrenci
İşleri Müdürlüğü çevrim içi kayıt hakkında e-posta yoluyla seni bilgilendirecek, metu e-postanı mutlaka
kontrol et! https://international.ncc.metu.edu.tr/en/faq adresinden sınavla ilgili bilgiye ulaşabilirsin.
Eğer lisans öğrencisiysen, 2-5 Mart 2022 tarihleri arasında etkileşimli ders kaydı ve danışman onayı
işlemlerini tamamlaman gerekiyor. Bu konuyla ilgili hazırlanan videoyu izleyebilirsin:
https://www.youtube.com/embed/bi12NWyXwSg?rel=0.
Dersler, hazırlık öğrencileri için 28 Şubat 2022’de, lisans öğrencileri için 7 Mart 2022’de başlıyor.
Mutlaka gelişmeler için metu e-postanı kontrol et!
Eğer lisans öğrencisiysen, 5 Mart 2022’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! https://international.ncc.metu.edu.tr/en/faq adresinden sınavla ilgili bilgiye ulaşabilirsin.
Adaya giriş tarihinden itibaren 90 gün içerisinde öğrenci izni alman gerekmekte. Süreç KKTC İçişleri
Bakanlığı tarafından yürütülüyor, detaylı bilgiyi burada bulabilirsin: http://arsiv.icisleri.gov.ct.tr/Online%C4%B0%C5%9Flemler. (adrese ülke dışından ulaşılamamaktadır. Adaya vardığın zaman adresi

inceleyebileceksin.) Öğrenci Memnuniyet Ofisinden Linda Hanım (linda@metu.edu.tr) konuyla ilgili sana
e-posta atacak.
Kayıtla ilgili soruların varsa Öğrenci İşleri Müdürlüğüne nccreg@metu.edu.tr , oryantasyon programı ve kampus yaşamı
ile ilgili soruların varsa oryantayon liderlerine nccolp@metu.edu.tr e-posta atabilirsin.

