
 

2022-2023 Girişli YKS Öğrencileri için Yapılacaklar Listesi 

Kampüse gelmeden pasaport işlemlerini tamamla! Eğer 18 yaşını doldurmadıysan adaya 

gelmeden önce ebevynlerinden noter tasdikli muvafakatname ile ülkeye giriş yapabilirsin. 

Kampüse gelmeden yurt kaydı için gerekli olan 2 adet vesikalık fotoğrafını hazırla!  

Kampüse gelmeden, 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. Detaylı bilgi için kayıt kılavuzu 

sayfa 11’i mutlaka incelemelisin. https://ncc.metu.edu.tr/sites/default/files/KilavuzSon22--

23.pdf  

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

adresini mutlaka ziyaret et! 

Yurtta kalacaksan kampüse geldiğinde ilk adımın yurduna giderek yurt kaydını halletmek olsun! 

Sana kolaylıkla ulaşabilmemiz adına yeni cep telefonu numaranı alır almaz bu adrese gir: 

https://forms.gle/MfGPvvnXFDTpaZRx5  

Okulun internetini kullanabilmen için elektronik cihazlarını kaydettirmen gerekmekte, 

https://ncc.metu.edu.tr/tr/yeni-ogrenci sayfasında detaylı bilgi bulabilirsin! 

Lisans 1. sınıfa başlayacaksan 26 Eylül 2022’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 17’den 

ulaşabilirsin. 

Lisans 1. Sınıfa başlayacaksan 28-30 Eylül 2022 tarihleri arasında etkileşimli ders kaydı ve 

danışman onayı işlemlerini tamamlaman gerekiyor. Bu konuyla ilgili hazırlanan videoyu 

Oryantasyon Programından izleyebilirsin. Problem yaşarsan oryantasyon liderlerine danışabilirsin! 

Lisans 1. sınıfa başlayacaksan 01 Ekim 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! Sınav hakkında detaylı bilgiye kayıt kılavuzu sayfa 16’dan 

ulaşabilirsin. 

Dersler 03 Ekim 2022’de başlıyor. Mutlaka gelişmeler için metu e-postanı kontrol et! 

Adaya giriş tarihinden itibaren 90 gün içerisinde öğrenci izni alman gerekmektede. Süreç KKTC 

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülüyor, detaylı bilgiyi sadece adada girebileceğin bu adreste 

bulabilirsin: https://permissions.gov.ct.tr/login  

Okulda bir banka hesabı açmak istersen, bankaya yanında şunları götürmen gerekmekte: 

pasaport, ikametgah belgesi (bunu yurdunuzun yurt yöneticisinden alabilirsiniz), öğrenci 

belgesi (öğrenci portalınızdan alınabilir) ), 2 adet vesikalık fotoğraf. 

Ulaşım için öğrenci kimlik kartını otobüs durağında (2. Yurt önü) bulunan Akva ofisinde 

aktifleştirip doldurabilirsin. Üniversite otobüslerinde nakit ödeme tercih edilmemektedir. 
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Öğrenci kimlik kartın hala eline ulaşmadıysa Akva ofisinden geçici kart talebinde bulunabilirsin. 

Ulaşımla ilgili güncel bilgiyi takip etmek için Akva sayfasını ziyaret edebilirsin: 

https://www.facebook.com/guzelyurtbus  

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

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