
Registration of Electronic Devices/ Elektronik Cihazların Kaydı 

Dear Friends, 

You need to register your electronic devices in order to use the school's internet when you arrive to the campus.  

● First of all, you must activate your user account from https://useraccount.metu.edu.tr/newstudent/  You have to do 

this before you come to campus.  

You can find a helpful video here: (https://www.youtube.com/embed/448xid3NCTI?rel=0).  

 

● Then you can register your devices from https://netregister.ncc.metu.edu.tr/ with provided internet access 

temporary password (it will be sent via e-mail on 13th September. If you haven’t receive an e-mail about it, please 

sent e-mail to ncc-btm@metu.edu.tr).   

 

● You need to carry hard copy of your temporary internet password because you cannot have internet when you 

arrive to the campus. The Wireless internet coverage area is limited to general usage areas of the campus, and 

your dormitory room is not one of these areas. You will only have a cable internet connection option in your 

dormitory room. If your mobile device doesn’t have a cable internet connection, you should buy an External USB 

ethernet adaptor with 802.1x Network Authentication capability. If your External USB ethernet adaptor does not 

support 802.1x, you will not be able to use the internet connection in your dormitory room. 

●  If you cannot complete your registration and have a problem about it, you can schedule an appointment from  

https://intranet.ncc.metu.edu.tr/randevu_oryantasyon.php between  23rd September-2nd October at Orientation 

Office. You can arrange an appointment from 23rd September at 00.00 (Before 23rd September, you can come 

without an appointment). The office is behind the bus stop and near İşBank. Please come to your appointment with 

your mask! 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sevgili Arkadaşlar, 
 

Okulun internetini kullanabilmeniz için elektronik cihazlarınızı kampusa geldiğiniz zaman kaydetmeniz gerekmekte. 

● İlk olarak, kullanıcı hesabınızı https://useraccount.metu.edu.tr/newstudent/index.php?lang=TR  adresinden 

etkinleştirmiş olmalısınız. Bu işlemi kampusa gelmeden yapmanız gerekmekte. 

 https://www.youtube.com/embed/5IlEjnd_nXc?rel=0 adresinde yer alan videodan destek alabilirsiniz.   

 

●  Ardından https://netregister.ncc.metu.edu.tr/ adresinden elektronik cihaz kaydınızı yapabilirsiniz. Bunun için e-

postanıza gönderilen geçici internet erişim şifresini kullanacaksınız(13 Eylül'de e-posta adresinize şifre gönderilecek. 

Eğer e-posta almamışsanız, lütfen ncc-btm@metu.edu.tr  adresine e-posta gönderin). 

 

● Kampüse geldiğinizde internetiniz olmayabileceği için geçici şifrenizin basılı bir kopyasını yanınızda bulundurmanız 

gerekmektedir. Kablosuz internet bağlantısı kampüs içindeki genel kullanım yerlerinde vardır, yurt odalarınız bu 

alanlar içinde değildir. Odalarınızda kablolu internet dışında bir erişim şekli bulunmamaktadır. Cihazınız üstünde 

kablolu internet bağlantısı yoksa, bu özelliği sağlayacak, 802.1X ağ kimlik doğrulama destekli bir harici USB 

adaptör satın alabilirsiniz. 802.1x Ağ kimlik doğrulama desteği olmayan cihazlar ile kablolu bağlantı yapamazsınız. 

● Kaydınızı tamamlayamazsanız ve bununla ilgili bir problem yaşarsanız, 23 Eylül-2 Ekim tarih aralığında oryantasyon 

liderleri, oryantasyon ofisinde size yardımcı olacak. Bunun için 23 Eylül 00.00’dan itibaren 

https://intranet.ncc.metu.edu.tr/randevu_oryantasyon.php adresinden randevu almanız gerekmekte (23 Eylül’den 

önce randevu almadan işleminizi gerçekleştirebilirsiniz). Oryantasyon Ofisi otobüs durağı arkası, İşbank yanında yer 

almaktadır. Lütfen randevunuza maskenizle geliniz! 
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