
 
 

 
 
Sevgili öğrencilerimiz, 
 
Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’ne Hoşgeldiniz.  
 
Aramıza katılmanın ilk adımı olan kayıt işlemleriniz 15-19 Ağustos 2016 tarihleri arasında Koç 
Üniversitesi’nin Sarıyer’deki Rumelifeneri Kampüsü’nde yapılacaktır.  
 
Hemşirelik Fakültesi, Koç Üniversitesi Topkapı Sağlık Kampüsü içerisinde yer almaktadır. Hazırlık 
sınıfı ve birinci sınıf dersleri Rumelifeneri Kampüsü’nde yapılacaktır. İkinci sınıftan itibaren Topkapı 
Kampüsü’nde olunacaktır.  
 
Aynı şekilde Hazırlık ve Birinci sınıf yurtlarınız Rumelifeneri Batı Kampüsü’nde olacak ikinci sınıftan 
itibaren ise Zeytinburnu’nda bulunan yurtlarımızda ikamet edebileceksiniz. Kayıt işlemi sırasında 
yurtta kalmak isteyip istemeyeceğiniz size sorulacaktır. Yurtta kalmak istediklerini belirtenlerden 
olası hasarlara karşı iade edilmek üzere 400.- TL’lik depozito ücreti alınacaktır.  
 
Sağlık hizmetiyle doğrudan ilgileneceğiniz için sizlerden bazı aşılar yaptırmanızı isteyeceğiz. Kayıt 
sırasında sizden istenecek devlet ya da özel herhangi bir sağlık kuruluşundan alınmış akciğer film 
raporunun yanında mutlaka Hepatit-B aşısı olmanız gerekmektedir. Hepatit-B aşısı laboratuvar 
incelemeleri ile başlayan üç aşı ve son laboratuvar incelemesi ile sonlanan bir süreçtir. Bu nedenle 
26 Eylül 2016 tarihinde başlayan Akademik Yılın ilk haftasında Hepatit-B aşısının ilk laboratuvar 
incelemesi ile birinci aşının yapılmış olduğuna ilişkin kaydınızı ve daha sonra aşı dizinizi 
tamamladığınıza dair belgelerinizi Hemşirelik Fakültesi Fakülte İdari Asistanına teslim etmeniz 
gerekmektedir. Öncesinde Hepatit B aşısı yaptırmış ve aşıları tamamlanmış olanlar ise belgelerini 
yine aynı süre içinde teslim edeceklerdir. Tetanoz, kızamık gibi başka hastalıklara karşı yapılmış 
aşılarınız var ise, bunlara ilişkin belgeleri de teslim etmenizi rica ederiz.   
 
21-22-23 Eylül tarihleri arasında “Üniversiteye Uyum Günleri Programı” düzenlenecektir. Bu günler 
içerisinde akademik ve idari konular hakkında bilgi edinirken, üniversite içinde kullanılan teknik 
sistemlerle tanışacaksınız. 21 Eylül günü Rumelifeneri Kampüsünde bulunmanızı ve mutlaka 
programa katılmanızı rica ederiz. Aynı gün size rehberlik edecek “mentör” öğrenci ile 
tanışacaksınız. Mentörünüz Uyum Günleri Programı boyunca sizlere eşlik edecek ve üniversitedeki 
ilk yılınızda size rehberlik yapmaya devam edecektir. Uyum Günleri Programı hakkında detayları  
http://uyumgunleri.ku.edu.tr adresi üzerinden takip edebilirsiniz. 
 
Büyük emekler sonucu girdiğiniz Hemşirelik Fakültesi’nde başarı dolu yıllar geçirmenizi dilerim. 
 
 
 

 
 
Prof. Dr. Lale Büyükgönenç 
Hemşirelik Fakültesi Dekan V. 

http://uyumgunleri.ku.edu.tr/

