2018-2019 Akademik yılında Farabi ile Kocaeli Üniversitesi'ne gelmeye hak
kazanan öğrencilerin kayıtları hakkında;
- Gelecek olan tüm öğrencilerimizin ön kayıtları yapılmış olup öğrenci numaraları belirlenmiştir.
- Kocaeli Üniversitesi web sayfasında yayınlanan Akademik Takvimde belirtilen Güz Yarıyılı Kayıt
Yenileme ve Derse Yazılma haftasında, 17-21 Eylül 2018 tarihlerinde, öğrenciler kendilerine
bildirilen öğrenci numarası ve şifre ile ÖBS sisteminden girip almaları gereken dersleri
seçeceklerdir.
-Ders ekleme, bırakma ve danışman onayı haftasında, 24-28 Eylül 2018 tarihleri arasında, ders
listeleri sınıf danışmanları tarafından onaylanacaktır.
- Tıp Fakültesi'ne gelecek öğrencilerden, 2. ve 3. sınıf için gelecek olanların dersleri 17 Eylül 2018
tarihinde; 4. sınıf için gelecek olanların dersleri 03 Eylül 2018 tarihinde ve 5.sınıf için gelecek
olanların dersleri 10 Eylül 2018 tarihinde başladığından, bu tarihlerden hemen önceki bir tarihte
belirttiğimiz gerekli işlemleri ve kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.
- Kayıt olmak için gelen öğrencilerin, 03-17 Eylül 2018 tarihleri arasında öncelikle ofisimize uğrayıp
öğrenci numaralarını, Kabul Belgelerini ve Öğrenim Protokollerini ofisimizden almaları
gerekmektedir (Öğrencilerin başka bir belge getirmeleri gerekmemektedir. Sadece yanlarında
fotoğraf ve nüfus cüzdanı bulunması yeterlidir).
- Belgelerini alan öğrenciler, Kabul Belgesi'nin fotokopisi ile ilgili fakültenin öğrenci işlerine gidip
ÖBS şifresi alacaklardır. Ayrıca öğrenciler, en üst hangi sınıftan ders seçeceklerse, o yılın müfredat
yılına göre müfredat yıllarını değiştirtmeleri gerekmektedir. (Örneğin; öğrenci 3. sınıf için gelip 4.
sınıftan da ders alacaksa, müfredat yılını 4 olarak seçtirmelidir).
- Tıp Fakültesi öğrencileri, Kabul Belgesi fotokopisinin yanında Öğrenim Protokollerinin
fotokopilerini de öğrenci işlerindeki yetkililere bırakmaları gerekmektedir.
- Öğrenci şifrelerini alan öğrencilerin Öğrenci Kimliği çıkartmak için ilgili öğrenci işlerine başvuru
yapmaları gerekmektedir.
- Ayrıca öğrencilerin okula giriş çıkışlarda sorun yaşamamaları için öğrenci kimlikleri çıkana kadar
güvenliğe göstermek üzere Öğrenci Belgesi almaları gerekmektedir.
- Kayıt yaptıran diğer öğrencilerin (Tıp bölümü dışında), danışman atanması için bölümlerine gidip
bölüm sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir. Danışman atanınca, öğrenciler danışmanlarıyla
birlikte (24-28 Eylül 2018 tarihleri arasında) ders değişikliği yapabileceklerdir ve seçilen dersler
danışmanlar tarafından onaylanacaktır.
- Protokolde var olan dersleri açılmayan ya da bazı dersleri değişen öğrenciler, hem Kocaeli
Üniversitesi'ndeki bölüm koordinatörleri hem de kendi okullarındaki koordinatörleri ile görüşüp,
alabilecekleri yeni dersleri belirleyip, danışmanlarına bu dersleri onaylatmaları gerekmektedir.
Yapılacak olan değişikliklerle ilgili öğrencilerin Ekle-Sil Formu hazırlayıp, kendi okullarından onay
aldıktan sonra (sözlü olarak ya da mail ortamında), 3 nüsha olarak okulumuzdaki bölüm
koordinatörlerine imzalatıp, 28 Eylül 2018 tarihine kadar ofisimize bırakmaları gerekmektedir

(Eğer yapılacak olan değişiklikler fazlaysa karşı kurum koordinatörünün onayı ile yeniden Öğrenim
Protokolü de hazırlanabilir).
- KYK'ya başvurmak isteyen öğrencilerin KYK Başvurularını takip edip (yatay geçiş, dikey geçiş vb..
öğrencileriyle birlikte alınan başvuru), online ortamda Kocaeli Üniversitesi olarak başvuru
yapmaları gerekmektedir. Öğrenciler yurtla ilgili problem yaşarlarsa, kayıt olmak için geldiklerinde
alacakları Kabul Belgelerinin fotokopilerini yurtlara verebilirler. Yurtta kalmakta olan öğrenciler ise
nakil aldırmak için bulundukları yurt müdürlükleriyle görüşüp nakil işlemlerini başlatmaları ve aynı
şekilde ofisimizden alacakları Kabul Belgeleri ile nakil işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.
Yurt işlemlerinin, boş yer kalmaması durumuna karşın, okul başlamadan yapılmasında fayda vardır.
- NOT: Hazırlanan Ekle-Sil Formları ya da Öğrenim Protokollerinin danışman onayından sonraki
hafta içinde ofisimize bırakılması gerekmektedir (24 Eylül 2018 tarihine kadar).
- NOT: Güz dönemi sonunda öğrenimini tamamlayan ya da Bahar hakkından vazgeçip geri dönmek
isteyen arkadaşların mutlaka ofisimizle irtibata geçmeleri gerekmektedir. İletişime geçmeyip,
ilişiğini kestirmeden geri dönen öğrencilerin belgeleri okullarına gönderilmeyecektir.
- Kocaeli Farabi facebook adresimizi eklemeyi unutmayın: https://www.facebook.com/kou.farabi
- Lütfen mail adreslerinizi sürekli kontrol edin.
- Oryantasyon ve diğer etkinlikler için tarih ve diğer bilgilendirmeler web sayfamızda
duyurulacaktır. Web sayfamızı ve mail adreslerinizi sürekli kontrol etmeniz önem arz etmektedir.
- Kocaeli Üniversitesi 2018-2019 Akademik Takvimi:
http://odb.kocaeli.edu.tr/dosyalar/2018-2019-akademik-takvim.pdf

2018-2019 Akademik yılında Farabi ile diğer üniversitelere gitmeye hak
kazanan öğrencilerin kayıtları hakkında;
- İlgili Üniversitelerin akademik takviminde belirtilen tarihlerde ders kaydı yapılacak (İlgili
üniversitenin Farabi web sayfasındaki duyurusunda belirtilen tarihlerde, belirtilmediyse
üniversitenin akademik takvimine göre).
- Kayıt olmak için giden öğrencilerin öncelikle ilgili üniversitelerin Farabi ofislerine uğrayıp Kabul
Belgelerini ve Öğrenim Protokollerini almaları gerekmektedir.
- Seçilecek olan derslerde bir değişiklik olması durumunda her iki okulun bölüm koordinatörleri ile
görüşüp yeni dersler belirlenecek ve bu değişiklikler Ekle-Sil Formu hazırlanıp bu formda
belirtilecek (Değişiklikler fazla ise uygun görülmesi durumunda Öğrenim Protokolü de
yenilenebilir).

- Öğrenciler, hazırladıkları yeni formları ders onayları biter bitmez bulundukları okullardaki Farabi
ofislerine 3 nüsha olarak bırakmaları gerekmektedir (Ders değişikliği ile ilgili konuları mutlaka her
iki üniversitenin Farabi Bölüm Koordinatörleri ile görüşmek gerekmektedir).
- KYK'ya başvurmak isteyen öğrencilerin KYK Başvurularını takip edip (yatay geçiş, dikey geçiş vb..
öğrencileriyle birlikte alınan başvuru-henüz tarihleri belli değil ama bayramdan sonra açılabilir)
online ortamda kabul edildikleri üniversitenin adını girerek başvuru yapmaları gerekmektedir.
Yurtta kalmakta olan öğrenciler ise nakil aldırmak için bulundukları yurt müdürlükleriyle görüşüp
nakil işlemlerini başlatmaları aynı şekilde Farabi ofislerinden alacakları Kabul Belgeleri ile nakil
işlemlerini yaptırabilirler. Yurt işlemlerinin, boş yer kalmaması durumuna karşın, okul başlamadan
yapılmasında fayda vardır.

ÖNEMLİ NOTLAR:
- Giden öğrencilerimizin, yeniden düzenleyecekleri belgelerin zamanında imzalatılabilmesi için
Kocaeli Üniversitesi'nde onlara yardımcı olabilecek bir arkadaşlarının irtibat numarasının Ofisimize
bildirilmesi ileride bir mağduriyet yaşanmaması için önem arz etmektedir. İletişim bilgileri mail
ortamında tarafımıza bildirilebilir.
- Giden öğrenciler, Kocaeli Üniversitesi'ndeki sınıf danışmanlarına sistemden boş ders onayı
yaptırmaları gerekmektedir. Öğrencilerin sistemden ders seçip onaylamamaları gerekmektedir.
(Öğrenciler 24-28 Eylül 2018 tarihleri arasında boş ders onayı yaptırabileceklerdir).
- Kocaeli Farabi facebook adresimizi eklemeyi unutmayın: https://www.facebook.com/kou.farabi
- Lütfen mail adreslerinizi sürekli kontrol edin.

