Değerli Öğrencilerimiz,
Aramıza hoş geldiniz!
2. Ek yerleştirme kayıt işlemleri ve bazı önemli tarihleri aşağıda dikkatinize sunmak isteriz.
İlk Kayıt İşlemleri:

* Elektronik kayıtlar 26 – 31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.
https://www.turkiye.gov.tr adresinden ulaşılabilecek e-devlet üzerinden kayıt işleminizi
tamamlayınız.
* Üniversiteye kayıt işlemleri internet üzerinden yapılacağından öğrencilerimizin sadece kayıt
işlemi için kampuse gelmelerine gerek kalmayacaktır. Kayıt işlemi için herhangi bir belge
sunulmayacaktır.
Ayrıca;
•

TC kimlik numarasına sahip olmama

•

Yurt dışında bulunduğundan e-devlet şifresi alamama

Hazırlık Sınavı Hakkında:
* ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunda eğitim öğretim dili İngilizcedir. Bu nedenle tüm
öğrencilerin İngilizce yeterliliklerini belgelemesi gerekir.
* Üniversite Senatosu tarafından belirlenen uluslararası eşdeğerliklere ait bilgilere aşağıdaki
internet adresinden ulaşılabilir. https://ncc.metu.edu.tr/tr/sfl/iys_genel_bilgiler

Üniversitemize 2. ek yerleştirme ile kayıt olan öğrenciler için;
İngilizce Yeterlik Sınavı 27 Ekim 2021 tarihinde saat 10:00 da çevrim içi olarak yapılacaktır.
Hazırlık sınıfını atlamak isteyen öğrencilerin gireceği Çevrimiçi İngilizce Yeterlik Sınavı ile ilgili
detaylı bilgiye https://ncc.metu.edu.tr/tr/yeni-ogrenci adresinden, hazırlık sınıfında
okuyacak öğrencilerin gireceği Çevrimiçi Seviye Tespit ve Yerleştirme Sınavı ile ilgili detaylı
bilgiye ise https://ncc.metu.edu.tr/tr/yeni-ogrenci adresinden ulaşılabilir.
27 Ekim 2021 İYS'ye girmek için yapılması gerekenler;
https://ncc.metu.edu.tr/tr/sfl/iys-yonergeleri adresinden özellikle “Öğrenciler İçin Sınav
Yönergesi” başlığının altındaki belgeyi dikkatle okuyup söylenenleri uygulamak. (Bu adımı ilk
olarak tamamlanması önemlidir. Sınava girerken 2 cihaz kullanmanız ve bu iki cihaza istenen
program ve uygulamaları önceden indirmiş olmanız gerekmektedir.)

27 Ekim 2021 İYS SEB URL adresini https://class1.metu.edu.tr olarak ayarlamak saat
09:00'da şu Webex adresine gitmek: https://metu.webex.com/join/NCC-SFL-HELP

* Öğrencilerin sınava ulaşması için https://useraccount.metu.edu.tr/newstudent/
adresinden kullanıcı kodu oluşturma işlemlerini en geç 27 Ekim 2021 tarihinde
tamamlamaları gerekmektedir.
* Sınav öncesi hazırlıkları önceden yapmış olmak
* Sınav sabahı hazır bir halde çevrim içi sınav odalarında oturuma kabul edilmeyi beklemek
Çevrim içi sınav odalarına 9:45’ten sonra gelecek adaylar sınava kabul edilmeyeceklerdir.
Sınavla ilgili detaylı bilgiye https://ncc.metu.edu.tr/tr/yeni-ogrenci adresinden ulaşılabilir.
Seviye Tespit Sınavı
Çevrim içi İngilizce Yeterlilik Sınavına katılamayan/sınavdan geçer not alamayan/Üniversite
senatosu tarafından kabul edilen İngilizce yeterlilik belgesi olmayan ve İngilizce hazırlık
okulunda eğitim görmek isteyenler için yeniden bilgilendirme yapılacaktır.

ÖNEMLİ NOT: Güz dönemi Hazırlık Okuluna devam edecek öğrenciler için dersler çevrim içi
gerçekleştirileceğinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelmelerine gerek yoktur.

ODTÜ KKK Yurtlar:
ODTÜ KKK’da yer alan yurtlarda kalmak isteyen öğrenciler YURT BAŞVURULARI için ODTÜ
Yurtlar Müdürlüğü’nün https://ncc.metu.edu.tr/tr/konaklama/yurt-ve-oda-secenekleri web
adresinde yer alan bilgileri inceleyerek Yurtlar Müdürlüğüne başvurularını yapabilirler.
nccdorms@metu.rdu.tr

Ödeme Bilgileri:
Ek yerleştirme ile yerleşen adayların üniversite ilk kayıt işlemlerini tamamlayabilmeleri için
aşağıda yer alan bilgiler doğrultusunda öğrenim ücreti ödemesi yapmaları gerekmektedir.
Öğrenim ücretleri ödemeleri 26-28 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Ödemelerle ilgili
detaylı bilgiye https://ncc.metu.edu.tr/tr/oim/ucretler adresinden ulaşabilirsiniz. Bu işlemi
yapmayan öğrencilerimiz kayıt işlemlerini tamamlamış sayılmayacaktır.
Tabloda belirtilen ücret 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi için belirlenmiş olan öğrenim
ücreti ile birlikte 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi için belirlenmiş olan kayıt harcını (315
TL) da kapsamaktadır.

Tercih bursu şartların uygun olması halinde Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından
tanımlanacaktır. Ayrıca başvuru yapılmasına gerek yoktur.
Kardeş indirimi, mezun indirimi ve KKTC vatandaşlığı indiriminden yararlanmak isteyen
öğrenciler başvurularını online olarak https://intranet.ncc.metu.edu.tr/oim_dilekce.php
adresinden iletmeleri gerekmektedir. Kardeş indirimi için kardeşlerin önlü arkalı kimlik
resimleri, mezun indirimi için anne veya babaya ait diploma resmi önlü arkalı kimlik resimleri
ve öğrenciye ait önlü arkalı kimlik resmi, KKTC vatandaşlık indirimi için ise KKTC kimlik kartı
resmi dilekçenin ekine yüklenmelidir. Dilekçe sistemine giriş yapabilmek için METU kullanıcı
hesabı oluşturulmalıdır.
Giriş Tipi

Güz Dönemi Ücreti

Güz Dönemi İndirimli Ücreti*

%100 Burslu

315 TL

315 TL

%50 Burslu

11.590 TL

9.335 TL

Ücretli

22.865 TL

18.355TL

Bu tabloda belirtilenler yalnızca öğrenim ücretidir. Öğrenciler ulaşım, konaklama ve diğer
giderlerinden kendileri sorumludur.
Belirtilen ücretler 2021-2022 Akademik Yılında ilk defa kayıt yaptıracak öğrenciler için
geçerlidir. Öğrenim ücretleri Güz ve Bahar dönemlerinin başlangıcında ödenir. 2021-2022
Akademik Yılından sonra TL bazlı öğrenim ücretine yapılacak artışlar, o yılın Mayıs ayı için ilan
edilen yıllık KKTC Tüketici Fiyatları Endeksindeki(TÜFE) artışı baz alınarak yapılacaktır.
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu bünyesindeki bir programa yerleştirilerek kayıt yaptıran
öğrencilere kayıt sildirmeleri durumunda, yatırmış oldukları öğrenim ücreti iade edilmez.
* İndirimli ücret uygulamasından KKTC vatandaşları, ODTÜ Emekli Mensup Çocuğu (yalnızca
biri), ODTÜ Mezunlarının çocukları (yalnızca biri), ODTÜ kampuslarında (Ankara, Erdemli,
KKK) tam zamanlı personelin görevleri devam ettiği sürece çocukları (yalnızca biri) ve ODTÜ
KKK lisans programlarında kayıtlı kardeşler (biri hariç) için uygulanır. Bir öğrenci bu
kategorilerden sadece birisi için indirim alabilir. İndirimden yararlanabilmek için ilgili
dönemin ders ekleme - bırakma haftasının son gününe kadar (2021-2022 Akademik Yılı Güz
Dönemi için son tarih 28 Ekim 2021) Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvuru yapılması
gerekmektedir.

Öğrenci Kimlik Kartları:
Yukarıda belirtilen işlemleri tamamlayan öğrencilerimiz http://oidb.metu.edu.tr/tr/ogrencikimlik-kartlari web adresinde yer alan açıklamaları okuduktan
sonra https://cardinfo.metu.edu.tr programı üzerinden başvurusu yapacaktır.

NOT: 2021-2022 Kayıt Kılavuzunu önemli tarih ve sınavlar için takip etmeniz önem arz
etmektedir. https://ncc.metu.edu.tr/sites/default/files/20212022%20YKS%20KAYIT%20KILAVUZU%20%288%29.pdf
Pandemi Dönemi Öğrenci Rehber için:
https://ncc.metu.edu.tr/sites/default/files/PandemiDonemiOgrenciRehberi.pdf

Artık ODTÜ’lüsün…

Başarılar dileriz.
Öğrenci İşleri Müdürlüğü

