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2013 Nisan, ABD Başkanı Barack 
Obama BRAIN adlı projenin 
başladığını açıkladı.
BRAIN Girişimi olarak geçen 
programın amacı ise beyinle ilgili 
hastalıkların tedavisine yardımcı 
olmak.
İleri teknolojinin yardımıyla önce 
beynin detaylı bilimsel resmi 
çekilecek ve düşüncelerin oluşma 
hızı, beyin hücrelerinin birbirleriyle 
etkileşimi araştırılacak.

2012, ABD’de bulunan Stanford 
Üniversitesi araştırmacıları 
geliştirdikleri iBrain adlı bir 
cihazla, fizikçi Stephen Hawking’in 
beyin dalgalarını bilgisayara 
iletmeyi planlıyor. 
Geliştirilen iBrain ile beyin 
dalgaları bilgisayara aktarılarak, 
cihazın iletişim kurulabilecek 
bir araç haline getirilmesi 
amaçlanıyor. 

2011, Washington Üniversitesinde 
beyne yerleştirilen elektrotlar 
sayesinde, beyinde 40’tan fazla 
bölgenin İngilizce diline tepki 
verdiği tespit edildi. 
Bu sonuç, birbirinden farklı bu 
sinyallerin aynı zamanda da akıl 
okumaya imkân verebileceğini 
ortaya koydu.
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İSTANBUL, ŞEHİR VE KAMPÜS 

Türkiye’nin Davranış Bilimleri ve Sağlık alanındaki tek tematik üniversitesi olan Üsküdar Üniversitesi 
dünyada iki kıtayı birbirine bağlayan tek şehir olan İstanbul’da yer alıyor. Üsküdar, İstanbul’un;  
Anadolu Yakası’nda, tarihi yarımadanın tam karşısında, Asya ile Avrupa’yı birleştiren Boğaziçi 
Köprüsü’nün başlangıç noktasında bulunan ilçelerinden biridir. Adını bu güzel ilçeden alan  
Üsküdar Üniversitesi bu konumu ile dünyanın merkezindedir. Üsküdar deniz, kara ve yeraltı kolay 
ulaşım olanakları ile de İstanbul’un en ayrıcalıklı konumlarından birinde yer almaktadır.

Üniversitemizin Üsküdar ve Altunizade hattındaki 
yerleşkeleri “akıllı kampüs” uygulamasıyla 
birbirine bağlanmış durumdadır. Üniversitemiz 
Merkez, Çarşı ve Güney Yerleşkeleri ile 
Nakkaştepe’deki Kız Öğrenci Konukevi olmak 
üzere 4 lokasyonda 40.000 m2’ye yayılan kampüs 
alanına sahiptir.

Üsküdar’da ulaşım ağının kesişme noktasında 
yer alan yerleşkeleriyle Üniversitemiz; Marmaray, 
metrobüs, halk otobüsleri, deniz ulaşımı gibi 
pek çok toplu ulaşım ağına yakın olduğu için 
İstanbul’un tam merkezi konumundadır.
Bu önemli avantaj Üsküdar Üniversitesi 
öğrencilerine İstanbul’un her yerinden kolay 
ulaşım imkânı sağlamaktadır.

Ders dışındaki zamanlarda öğrencilerimiz  Üsküdar’ın deniz 
havasından ve eşsiz manzarasından faydalanabilecekleri
sahil kafeteryalarına giderek bulunduğumuz semtin tadını
çıkarabilirler. Açık ve kapalı alanı ile öğrencilerin keyifle
vakit geçirdikleri Üsküdar kafeteryaları ise öğrencilerimiz
tarafından çok sevilen ve rahatlıkla sohbet ettikleri ve vakit
geçirebilecekleri konforda tasarlanmıştır.
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REKTÖRÜN MESAJI
Prof. Dr. Nevzat Tarhan

Sevgili Öğrenciler,

Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Üsküdar Üniversitesi öğrencisi 
olmayı tercih etmenizi, bize olan güveninizin bir ifadesi olarak 
kabul ediyorum.

Bu güvenin bize yüklediği sorumluluğu hakkıyla yerine getirme 
bilinci içinde olduğumuzdan emin olmanızı isterim. Size dünya 
standartlarının üzerinde bir eğitim verme idealini çok ciddiye 
alıyor, bu ideali gerçekleştirebilmenin heyecan ve onurunu 
yaşıyoruz. 

Bütün çabalarımızın temelinde “Başarılı insan, başarılı toplum; 
mutlu insan, mutlu toplum” ilkesi yer almaktadır. Hızla 
değişen ve gelişen dünyanın küresel vatandaşları olarak sizi 
hayata hazırlamanın bilinciyle, birinci sınıf bir eğitim verme 
hedefimiz ve sizden aldığımız güçle hızla yükseliyoruz. Stratejik 
hedefimiz, dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girmek ve dünya 
standartlarının üstüne çıkmaktır. Yetiştirdiğimiz öğrencilerin 
Türkiye ve dünya sorunlarına vakıf, donanımlı, sağlıklı 
düşünebilen, prensipli, çalışkan ve mesleki ahlak bilincine 
sahip, önce kendisine, sonra da yaşadığı topluma faydalı bireyler 
olmalarını hedefliyoruz. 

Üniversitemizde 250’yi aşkın akademik ve klinik personel 
ile kollarımızı sıvadık. 4 Fakülte, 1 Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu, 24 bölüm, 42 program, 4 Enstitü, 27 Araştırma 
ve Uygulama Merkezi, 33 laboratuvar ile eğitiminizi titizlikle 
sürdürüyoruz. 

Akademik ve klinik anlamda profesyonel standartlarda eğitim 
vermeyi hedefleyen Üsküdar Üniversitesi, bize olan inanç ve 
güveninizle, 2012-2013 yılında öğretime başlamıştır.

1998’de “Memory Centers of America”nın Türkiye Temsilciliğini alarak çıktığımız “Sağlıkta Teknogirişim” yolculuğu 
ile 2011’de bir vakıf üniversitesi olarak Üsküdar Üniversitesinin kuruluşunu gerçekleştirdik.

Eğitimde Kalite Politikamız
Uluslararası eğitim standartlarında belirleyici rol oynayan 
Bologna Kriterleri eşliğinde geliştirip izleyeceğimiz özgün bir 
eğitim politikası temel alınacaktır. EHEA, EUA, EUPASHE, 
ESU gibi kalite kılavuzları da eğitim kalitemizin yol haritasını 
belirleyecektir.

Kuruluş Amacımız
Davranış Bilimleri ve Sağlık alanında özgünleşip, dünya 
standartları üzerinde bilgi üreterek akademik dünyaya katkıda 
bulunmak, bu doğrultuda projeler geliştirmek, tüm bu üretim 
süreci için kaynak oluşturmak, iş birlikleri gerçekleştirmek ve 
nitelikli insan yetiştirmektir.
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1) Davranış Bilimleri ve Sağlık alanında uzman ve tematik 
bir üniversite olmamız, 

2) Psikoloji, Felsefe, Sağlık, Genetik, İletişim, Mühendislik 
birlikteliği sentezi ve bu senteze uygun ARGE ve Sağlık 
Uygulama Araştırma Merkezlerinin (SUAM) varlığı, 

3) Düşünce teknolojisini kullanarak, beyin fonksiyonlarını 
ölçerek uyguladığımız Nöropsikiyatrik ve Manyetik 
Uyarım Tedavileri ile “Teknoloji ruh sağlığı birlikteliği” 
odaklı klinik yaklaşım, 

4) En yeni teknolojilerin bünyemize hızla katılımıyla artan 
inter ve multidisipliner çalışma kapasitesi, avatar 
modelleme ve matematik modellemeyi nöropsikiyatride 
uygulamamız. Bu içeriğe hizmet edecek yaklaşık 2.500 
m2 büyüklüğündeki laboratuvar birimlerine sahip 
olmamız, 

5) “Öğrenen Örgüt” ilkesini uygulayarak “Öğrenen 
Üniversite” anlayışı ile hem öğretim üyeleri, hem de 
öğrencilerin birlikte çalışacak olması. Şizofreni ilacı ve 
özel donanımlı psikiyatrik ambulans patentine sahip 
öğretim üyeleri ile; ARGE’ye, teknogirişime, kuluçka 
merkezi bilim arzına ve bilimin teknoparklar yolu ile 
üretimine önem vermemiz, 

6) Uluslararası akreditasyona ve Erasmus gibi öğrenci 
değişim programlarına sahip bir dünya üniversitesi 
olma hedefimiz, 

7) Sosyal sorumluluk projelerimiz ile topluma hizmet 
anlayışına verdiğimiz önem, 

8) Kariyer planlamaları ile öğrencilerimize yetenek ve 
becerilerine uygun meslekleri sunma ve “Placement 
Office” ile bizzat mezunlarımızın istihdamı ve 
yerleştirilmeleri ile ilgilenmemiz, 

9) “Üniversite hastane iş birliği” modelini akademik ve 
klinik eğitimle entegre edebilecek klinik tecrübe ve 
hizmette, profesyonel standartlara sahip olmamız, 

10) “Çalışkan, sorumluluk sahibi, yenilikçi-girişimci-
geliştirici ve vizyon sahibi olma” ilkeleri ile “Yaşam 
boyu eğitim felsefesi”, 

11) “Upward and outward” (istenildiği kadar yükselme 
olanağı tanıyan ve istenildiği zaman içine dahil olunan 
interaktif bir eğitim sistemi) ile fırsat eşitliğini gözeten, 
kişiye özel eğitim seçenekleri sunan, etik değerlere 
sahip bir kurum kültürü oluşturma idealimiz, 

12) Global ölçekte alanında otorite olmak ve dünya 
standartlarının üstünde bilim üretmemiz, 

13) 2023 yılı itibarı ile seçkin akademik yayın oranı, eğitim 
kalitesi ve eğitimin topluma katkısı ile dünyanın ilk 500 
üniversitesi arasına girme idealimiz, 

14) “İyi insan olmak iyi uzman olmaktan değersiz değildir” 
ilkesi ile etik değerler eğitimini kredili 45 adet tercih 
dersi kapsamında sunmamız.  

Üniversitemiz Pozitif Psikoloji biliminin Türkiye’deki 
öncüsü konumundadır. Türkiye’de Pozitif Psikoloji alanında 
hazırlanan ilk akademik kaynak; Üsküdar Üniversitesi 
akademik kadrosu tarafından oluşturulan “Pozitif 
Psikoloji Çoklu Zekâ Uygulamaları” kitabıdır. Eğitim 
felsefemizin temeli; Türkiye’den, akraba topluluklara veya 
yabancı uyruklu öğrencilere kadar herkese layık olduğu 
standartların üzerinde bir eğitim hizmeti sunmaktır. Klinik 
tecrübelerle desteklenen çok yönlü eğitimle öğrencileri 
sadece meslek hayatlarına değil aynı zamanda bütüncül 
anlamda da hayata hazırlamayı hedefliyoruz. Üsküdar 
Üniversitesi, öğrencilerine disiplinler arası bir bakış 
açısı kazandırarak, bilime keşfedici ve özgün yaklaşmayı 
hedef almaktadır. “Bilim toplum yararına olmalı ve insan 
mutluluğunu yakalamayı hedef almalıdır” inancıyla ruh 
sağlığına disiplinler arası bir bakış açısı ile yaklaşıyoruz. 
“Teknolojiyi, davranış bilimleri ve ruh sağlığı bilimi ile 
birleştiren tekno girişimci bir üniversiteyiz. Üsküdar 
Üniversitesinden mezun olan öğrenciler, düşünce 
teknolojisini ve tekno girişimciliği öğrenmiş olarak 

Üsküdar Üniversitesinin 
Hedeflediği 14 Özgün Katkı:

mezun olacaklardır. Neurobiofeedback, Nöropsikoloji, 
Nöroteknoloji ve Biyoinformatik, Kognitif Nörobilim, Klinik 
Nörobilim, Klinik Farmakogenetik, Nöropsikofarmakoloji 
Araştırma ve Uygulama Merkezi, Hücre Kültürü, Temel 
Bilimler, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Tıbbi Beceri 
vb. laboratuvarlarımızı lisans, yüksek lisans ve doktora 
öğrencilerine sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 

Neden İnsan, Teknogirişim, Davranış 
Bilimleri ve Sağlık temalı bir üniversite?
Hızla değişen dünya insanının farklı ihtiyaçlarına cevap 
vermek, cesur ve yürekli adımlarla yükselen ve yeniliğe açık 
bir bilim ufkuna sahip olmayı gerektirir. Biz bu bilim ufkuna 
sahip olduğumuzu iddia ederken, Türkiye’nin alanında ilk 
tematik üniversitesi olmamız ve 2023 itibarı ile dünyada 
ilk 500 üniversite arasına girme hedefimiz bu iddianın 
teminatıdır. Sınırların dijital ortamlarda silindiği, barış, 
diyalog ve toleransın her şeyin ötesinde kıymet kazandığı 
21. yüzyılda, Üsküdar Üniversitesi doğu ile batı, bilim ile 
sanat, geçmiş ile gelecek arasında köprü olmayı hedef 
alır. Bu kültürler ve disiplinler arası köprü kurma misyonu 
ile öğrencilerimizi hayal ve hedeflerinin ötesine taşımayı 
tasavvur ediyoruz. 

Öğrencilerimize akademik ve klinik standartlar ışığında 
bir eğitim sunmak vaadi yanında, sosyal sorumluluk 
projeleriyle de “sorumlu öğrenci, sorumlu vatandaş, 
sorumlu toplum” ilkesi ile hareket edeceğiz. 250’yi aşkın 
akademik ve klinik personel ile, psikiyatri, psikoloji ve 
nörolojide alanlarında birçoğunun çeyrek asırlık tecrübesi 
olan, toplamında 1.000 yılı aşkın teorik ve klinik tecrübeyi de 
beraberinde getiren uzman bir ekip ile bilgi hazinelerimizin 
kapılarını açıyor, sizlere bilim ziyafeti sunmayı hedefliyoruz. 

Sloganımız işini iyi yapmak, çok çalışmak, yenilikçi ve vizyon 
sahibi olmaktır. 

Türkiye’ye Davranış Bilimleri ve Sağlık temalı bir 
üniversite kazandırma hayal ve idealini benimle paylaşan 
ve bu düşünceyi aktif bir projeye dönüştürmek için 
bugünlere gelirken hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan 
Üsküdar Üniversitesi ve NP GRUP personeline sonsuz 
teşekkürlerimi sunarım. 

HİSSEDEN ADAM
Hisseden adam insanı anlamaya dair bir 
semboldür. 

Günümüzde öfke, kin, nefret, sevgi gibi her bir 
duygunun beyinde biyokimyasal bir karşılığı 
olduğu kabul ediliyor.  

Üsküdar Üniversitesi Hisseden Adam sembolü; 
güzel duyguların harekete geçirilmesi, kötücül 
duygular yerine iyicil duyguların yaşatılmasını 
simgeliyor.

Duygular hakkında farkındalık 
oluşturabilenler, “Hisseden Adam”ı ve hayatı 
hisseden şanslı kişilerdir. 

Hisseden adam; mutlu olabilmek için, 
düşünen, yardım eden, yardım alan, duygudaş 
olmanın önemini hatırlatan insani değerlerin 
temsilcisidir. 

Prof. Dr. Nevzat Tarhan  
Rektör
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VİZYONUMUZ DEĞERLERİMİZ

MİSYONUMUZ

Ruh-beden sağlığı ve hastalıkları, Tıp, Genetik, Sosyal ve Biyomühendislik 
Bilimleri, Temel Bilimler, Spritüel Bilimler, Aile Danışmanlığı gibi çeşitli 
disiplinlerde ortak amaçlar için benzer yöntemlerle çalışarak; bilim, hizmet 
üretmek ve nitelikli insan yetiştirmek.

Tarih, kültür, sosyal ve sağlık alanlarında bütüncül bir yaklaşım sergileyerek 
ülkemiz insanının ve toplumumuzun ruh sağlığını korumak ve geliştirmek.

Çağdaş insanı hedefleyen ve insan odaklı teknolojilerin kullanımıyla 
desteklenen yüksek nitelikli eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama 
programları geliştirmek.

Bölgesel kalkınmaya değer katan ve katılım sağlayan; öncü, örnek, evrensel 
bir üniversite olmak.

Türkiye’de, Avrupa Birliği ve dünya standartlarında eğitim ve öğretim yapmak.

Ülkemizin sosyo-ekonomik ve kültürel yapısına katkı sağlayacak, özellikle bilim, sağlık, 
turizm, tarih ve kültür kaynakları yönetimi alanlarında uluslararası düzeyde eğitim ve 
araştırma imkânı sunan bir üniversite olacaktır.

Ülkemizin doğal, kültürel, ekonomik ve sosyal gereksinimlerini ve önemli konumunu 
göz önüne alarak; çağdaş teknolojiye hakim yüksek nitelikli eğitim, öğretim, araştırma 
ve uygulama programlarıyla; kentsel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan öncü ve 
örnek bir üniversite olacaktır.

Ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayacak üstün nitelikli akademik programlar geliştirerek, 
kaynakları en verimli şekilde kullanarak, insanlığın ve özellikle bölgemiz insanlarının 
ağırlıklı olarak sağlık sorunlarına çözüm üreten bilimsel faaliyetlerde bulunacaktır.

Ulusal ve uluslararası ölçekte, Türkiye’nin doğal ve kültürel kaynaklarını temel alan, 
çağdaş, katılımcı, araştıran, bilim üreten ve ülkenin turistik tarımsal sosyal ve ekonomik 
varlıklarını değerlendiren bir üniversite olacaktır.

Üsküdar Üniversitesi; Tüm insani değerlere saygılıdır.

Evrensel hukuka, ulusal kanunlara, evrensel ve bilimsel değerlere 
bağlıdır.

Değişime ve yeniliğe açıktır.

Çevre duyarlılığına sahiptir.

Öğrencilerin yüksek standartlarda yetiştirilmesine odaklıdır.

Bölgesel kalkınmaya katma değer ve katılım sağlayan öncü, örnek, 
evrensel bir bakış açısıyla yaklaşır.

Din, dil, ırk, milliyet, cinsiyet, renk, düşünce farklılıklarında hiçbir 
ayrım gözetmez.

Demokratik değerler olan eleştirilebilirliği, özgürlükçülüğü, 
çoğulculuğu ve katılımcılığı benimser.

Toplumun temel değerlerini korur. Toplumsal yararı ön planda tutar 
ve toplumsal sorunlara duyarlıdır.

Bilimsellik ve eleştiriselliğin ön planda olduğu, etik değerlerin ilk 
sırada yer aldığı, eşitlik, güvenirlilik ve akılcılık ilkelerine sahiptir.

Bilgi arayan, toplayan, aktaran, muhafaza eden; araştırmada, 
üretmede, paylaşmakta ve yaymakta mükemmelliğe ulaşıcı bir 
yöntem izler.

Faaliyet ve etkinliklerinde şeffaflığı ve hesap verilebilirliği ön planda 
tutar.

Uluslararası ilişkilere son derece önem veren ve yurt dışında yaşayan 
Türk vatandaşlarının Türkiye’deki bilim merkezi adresi olmaya 
çabalar.

Türkiye’nin muasır medeniyetler düzeyine gelmesi için temel 
değerleri kaybetmeden, Avrupa Birliği’ne giriş sürecini destekler.

Bilimsel ve idari kadrosunun iş memnuniyetini sağlayan ve sürekli 
geliştiren bir üniversitedir.

Eleştirilebilirlik

Özgürlükçülük

Çoğulculuk

Katılımcılık

DÖRT TEMEL İLKEMİZ
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Üsküdar’da ulaşım ağının kesişme noktasında yer alan 
Üsküdar Üniversitesi Kampüsü özel mimarisi sayesinde 
öğrenciye, güvenli ve konforlu çalışabilmesi için tüm 
olanaklara sahip bir eğitim-öğretim ortamı sunmaktadır.

Akıllı Kampüs sistemi ile yönetilen 
yerleşkelerde öğrenciler sınıflarda 

akıllı tahta sistemi ile öğrenim 
görmekte ve sınıfların kapılarındaki 

LCD bilgilendirme ekranları 
sayesinde her tür bilgilendirme ve 

duyurudan haberdar olmaktadırlar. 
Öğrenciler üniversiteye kayıt 

yaptırdıkları andan itibaren akıllı 
kimlik kartlarına sahip olmakta ve 

bundan sonraki dönemde yerleşkeler 
içerisinde bu kartları kullanarak bazı 

kolaylıklardan faydalanmaktadırlar. 
Üsküdar Üniversitesi öğrencilerinin 
her türlü konforunun düşünüldüğü 
yerleşkelerde, öğrencilerin kişisel 

eşyalarını saklayabileceği, notlarını, 
malzemelerini koyabileceği, şifrelerini 

kendilerinin belirleyeceği özel dolapları 
bulunmaktadır.

Akıllı

Kampüs
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Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkede İbrahim 
Tarhan Kütüphanesi ile Çarşı Yerleşkede Müzeyyen  
Tarhan Kütüphanesi ile Yabancı Diller Yüksekokulu 
Kütüphanesi, öğrencilerin ve idari personelin,  
eğitim-öğretim, araştırma faaliyetlerinde ihtiyaç duyacakları akademik, 
mesleki, genel kültür bilgileri için her türlü kaynağı sağlamayı ve en iyi teknik 
olanaklarla hizmete sunmayı amaçlamaktadır.

Açık raf düzeninde, “Library of Congress Sınıflama Sistemi”ne göre tasnif 
düzenine sahip kütüphanede, kitap, dergi, gazete, e-kitap, e-dergi, ses kaseti, 
CD-DVD ve akademik internet kaynaklarından oluşan zengin bir koleksiyon 
bulunmaktadır. 

Kablosuz internet erişim imkânının olduğu kütüphane koleksiyonunda yaklaşık 
33.000 basılı kaynak bulunmaktadır. Ayrıca 8 adet elektronik, 35 adet ücretsiz 
açık erişim kaynağı mevcuttur. 

Bilgi kaynaklarına sahip olmanın yanında bilgiye erişimi temel ilke olarak 
benimseyen Üsküdar Üniversitesi Kütüphanesi’nin çeşitli uluslararası veri 
tabanlarına üyeliği bulunmaktadır. 

Kütüphane, internet üzerinden de erişilebilen elektronik katalog tarama 
sistemine (OPAC) sahiptir. Bu sistemle kullanıcılar, dilerlerse kütüphaneye 
gitmeden kaynak taraması yaparak, istedikleri kitapları veya diğer materyalleri 
bulabilmektedir. Bir kitabın o sırada kütüphanede bulunması veya bir 
kullanıcıya ödünç verilmiş olması gibi dolaşım bilgilerine erişmek ya da 
kullanımda olan bir kitabı, süresi dolunca alabilmek için ayırtmak, bu sistemle 
mümkündür.     

Öğrencilerin araştırmalarına 
destek olmak ve bilgi kullanımlarını 
artırmak amacıyla serbest kullanıma 
açık PC ve iMac bilgisayarlardan 
oluşan e-kütüphane öğrencilerin 
kullanımındadır.

Merkez Yerleşkede 365 m2, Güney Yerleşkede          
200 m2, Çarşı Yerleşkede 1.200 m2 kapalı ve açık alanı 
bulunan yemekhanelerde öğrencilere ve personele 
öğle ve akşam yemeği imkânı sağlanmaktadır.  

Farklı yeme-içme 
alternatifleri sunan 
kafeterya, açık ve kapalı 
alanı ile öğrencilerin 
keyifle vakit geçirdikleri 
sosyalleşme alanlarından 
biri olarak kullanılmaktadır.   

E-Kütüphane

Yemekhane

Kafeterya

Kütüphane



Sağlıklı Yaşam Merkezimizde 
öğrencilerimize yönelik farklı iki 
önemli hizmet sunulmaktadır. 
Bu hizmetlerden ilkini spor 
müsabakaları için kullanılabilecek 
basketbol, voleybol, futsal, 
dövüş sporları, tenis gibi 
aktivitelerin yapılabileceği Spor 
Salonu kısmı oluşturmaktadır. 
Salonumuzda Voleybol Bayan 
Takımımız, Basketbol Erkek 
Takımımız, Okçuluk Takımımız ve 
Kickboks Takımımız aktif şekilde 
antrenman yapmaktadır. Sağlıklı 
Yaşam Merkezimizin bir diğer 
bölümünü ise öğrencilerimizin 
sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri 
için tüm spor ekipmanının 
bulunduğu Fitness Center bölümü 
oluşturmaktadır. Uzman personel 
eşliğinde kişiye özel spor 
programları ile öğrencilerimizin 
sağlıklı bir hayat sürebilmeleri 
için çalışmalar yapılmaktadır.   

1918

Konukevi, Merkez Yerleşkeye 200 m yürüme mesafesinde olup 70 öğrenci kapasitelidir. Bunun yanı sıra erkek ve kız 
öğrenciler için civardaki yurtlara yönlendirme yapılarak danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. 

En yeni teknoloji ile donatılmış Nermin Tarhan, 
Kuleli, Emirnebi I ve II, Yuşa, Beylerbeyi ve Hilmi 
Sabuncu Salonları pek çok etkinliğe ev sahipliği 
yapmaktadır. Konferans salonlarının dışında 
oluşturulan çok amaçlı salonlar ise daha küçük 
çaplı etkinlik ve toplantılar için kullanılmaktadır.  

Kız Öğrenci
Konukevi

Spor 
Salonu

Konferans 
Salonları
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SAĞLIK, KÜLTÜR ve SPOR

Öğrencilerimiz için yüzlerce etkinlik…

SAĞLIK
Üniversitemiz öğrencileri ile idari ve akademik 
personelimize, genel sağlık hizmetleri ve acil durumlarda 
tıbbi müdahale ve bakım hizmeti sağlanmakta, gerekli 
durumlarda öğrenciler ve personelimiz, tam teşekküllü 
hastanelere yönlendirilmektedir. Psikolojik Danışmanlık 
Biriminin amacı öğrencilerin bireysel, sosyal ve akademik 
gelişimlerine yardımcı olmak,  üniversite ve yurt yaşamına 
uyumlarını kolaylaştırmak ve yaşanabilecek sorunlarla baş 
etme konusunda gerekli becerileri kazandırmaktır. 
Telefon: 0216 6330633
Ruh Sağlığı Kırmızı Hattı: 0216 6330600

SPOR
Öğrencilerin beden ve ruh sağlıklarını korumak, 
geliştirmek, sosyalleşmelerine katkıda bulunmak amacıyla 
belirlenen bir program çerçevesinde Spor Şubesince çeşitli 
spor etkinlikleri düzenlenmektedir.
Bu kapsamda 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Masa 
Tenisi Turnuvası, Futbol Turnuvası, Futsal Turnuvası, 
Trekking doğa yürüyüşleri düzenlenmektedir. Ayrıca 
öğrencilerimizden faydalanarak kurulan spor takımları 
ile ulusal şampiyonalarda mücadele edilmiştir. 2014-
2015 akademik yılında İstanbul’da Voleybol ikinci lig 
yükselme müsabakalarında, Erzurum’da Alp Disiplini 

Kayak Şampiyonası’nda, Eskişehir’de Üniversitelerarası 
Okçuluk Şampiyonası’nda, Bolu’da Kickbox Türkiye 
Şampiyonası'nda ve Muğla’da Muay Thai Türkiye 
Şampiyonası'nda sporcu öğrencilerimiz ile başarıyla 
yarıştık.
Çarşı Yerleşkemizde Sağlıklı Yaşam Merkezimiz ile 
öğrencilerimiz sağlıklı yaşam için için spor ve fitness 
imkânına sahiptirler.

KÜLTÜR
Üsküdar Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğü 
bünyesindeki öğrenci kulüpleri, üniversitemizin değişik 
akademik birimlerinde öğrenimlerini sürdüren öğrencilerin 
serbest zamanlarını daha iyi değerlendirmelerini, 
tanışıp yeni sosyal çevre oluşturmalarını, ayrıca sosyal, 
kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler düzenlemelerini 
ve bu faaliyetlere katılmalarını sağlamak amacı ile 
kurulmuşlardır.
Üsküdar Üniversitesinde, direktörlüğümüz bünyesinde 
öğrencilerin bilimsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal 
etkinliklerde bulunabilmeleri amacıyla kurulmuş ve aktif 
faaliyet gösteren 50 öğrenci kulübü ve bunlara üye 3.500 
öğrenci bulunmaktadır.

ENGELSİZ ÖĞRENCİ BİRİMİ
Üniversitemizde öğrenim gören ve herhangi bir 
engeli nedeniyle özel ihtiyaçları bulunan öğrencilerin 
üniversitedeki tüm olanaklara diğer öğrenciler kadar rahat 
ulaşabilmelerini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmakla 
görevlidir. Üsküdar Üniversitesi Engelli Öğrenciler Birimi 
Yönetimi, Üsküdar Üniversitesi Rektörü tarafından bir 
Rektör Yardımcısı sorumluluğunda, engelli öğrencilerin 
akademik, idari, fiziksel, psikolojik barınma ve sosyal 
alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların 
karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, 
yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek 
ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek üzere 
oluşturulmuştur. Engelsiz Öğrenci Biriminin çalışma usul 
ve esasları, Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma 
ve Koordinasyon Yönetmeliği’nin 8. maddesine göre 
hazırlanmıştır.

ÇÖZÜM MERKEZİ
Değişen ve gelişen Üniversite mantığı ile devam eden 
çalışmalarımızın sonucunda ortaya çıkan projelerden biri 
de Çözüm Merkezidir.
Çözüm Merkezimizin amacı; öğrencilerin görüş ve 
önerilerinin hayata geçirilmesi için, güvenilir ve kolay 
ulaşılabilir bir yönetim anlayışı ile sonuç odaklı çalışmaktır.
Çözüm Merkezi, talep ve önerilere çözüm yolları sunmayı 
ve üniversitemizdeki gelişmeleri yakından takip ederek 
öğrenci ile üniversite yönetimi arasında köprü olarak 
ikili iletişimdeki verimi artırma görevini misyon olarak 
benimsemiştir.



ÖĞRENCİ
KULÜPLERİ

n ADRENALİN KULÜBÜ
n AKTİF YAŞAM KULÜBÜ
n ARMONİ KULÜBÜ
n BEN ÖTESİ PSİKOLOJİ KULÜBÜ
n BENİMLE OYNAR MISIN KULÜBÜ
n Bİ FİKİR DÜŞÜNCE KULÜBÜ
n BİLİM ve TEKNOLOJİ KULÜBÜ
n BİYOMÜHENDİSLİK KULÜBÜ
n ÇAĞIN VİCDANI KULÜBÜ
n ÇOCUK GELİŞİMİ KULÜBÜ
n DANS KULÜBÜ
n ERASMUS KULÜBÜ
n ETİK KULÜBÜ
n FİKİR ATÖLYESİ KULÜBÜ
n FİKİR VE AKSİYON KULÜBÜ
n FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ
n GENÇ TEMA KULÜBÜ
n GENÇ YAKLAŞIMCILAR ve ANALİTİK 

DÜŞÜNME KULÜBÜ
n GÜZEL SANATLAR KULÜBÜ
n HAYATA SES VER KULÜBÜ
n HAYDİ GÜLÜMSET KULÜBÜ
n HER DEM EDEBİYAT KULÜBÜ
n HÜRRİYET VE ADALET KULÜBÜ
n İLK YARDIM KULÜBÜ
n İŞ SAĞLIGI VE GÜVENLİĞİ KULÜBÜ
n İYİLİK ATÖLYESİ KULÜBÜ
n KONUŞAN ELLER KULÜBÜ
n MEDYA VE İLETİŞİM  KULÜBÜ
n MEDYATİK KULÜBÜ
n MÜZİK KULÜBÜ
n PEMBE DÜNYALAR KULÜBÜ
n PSİKOLOJİ KULÜBÜ
n SAĞLIK YÖNETİMİ KULÜBÜ
n SAĞLIKLI YAŞAM KULÜBÜ
n SAVUNMA SANATLARI KULÜBÜ
n SONRADAN GURMELER KULÜBÜ
n SOSYAL HİZMET KULÜBÜ
n SOSYOLOJİ KULÜBÜ
n SPOR KULÜBÜ
n TARİHİN SESİ KULÜBÜ
n TIBBİ AROMATİK BİTKİLER KULÜBÜ
n TİYATRO KULÜBÜ
n TOPLUMSAL DUYARLILIK KULÜBÜ
n TURKUAZ KULÜBÜ
n ULTRA ASLAN GS KULÜBÜ
n UNİ BJK KULÜBÜ
n UNİ TS KULÜBÜ
n ÜSGEN KULÜBÜ
n ÜSKÜDAR ÜNİFB KULÜBÜ
n YEŞİLAY KULÜBÜ
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ETKİNLİKLERİMİZ
Detaylı etkinlik bilgisi için www.uskudar.edu.tr

2014-2015 Akademik Yılı Açılış Töreni 

Rektörümüz Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile

Hayatını Fark Et Bağımsızlığını İlan Et Projesi

2015 Mezuniyet Töreni 

1. Uluslararası Marmara Çocuk ve Gençlik Edebiyatı 

Sempozyumu Protokol İmza Töreni

Nöropsikofarmakoloji Sempozyumu

Üsküdar Üniversitesi Darülaceze Ziyareti

TV Programcısı Simge 

Fıstıkoğlu ile Söyleşi

8. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi

Medya, Kadın ve Şiddet Paneli

Fatih Portakal ile Ana Haber ve Sunumu 
Söyleşisi

25
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ETKİNLİKLERİMİZ
Detaylı etkinlik bilgisi için www.uskudar.edu.tr

Adli Bilimler Sempozyumu’na Katılan Polislere Sertifika Töreni

Adli Bilimler Sempozyumu

Oryantalist Kodlarla Yüzleşme Paneli

“İçindeki Dedektif” Söyleşisi

II. İletişim Günleri

Ortadoğu’daki Savaşın Kamera Arkası Söyleşisi
I. Uluslararası Marmara Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu

Siyaset Okulu Eğitimleri

27

Rektörümüz Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 
11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül ile 

Öğrencimiz Hazal Gür’ün, kudret narı ile 

kansere çare arayan Tübitak projesi



Psikiyatriyle ilgili her türlü bilgiye ulaşılabilecek içerikte yeniliklerden, önemli gelişmelerden haberdar 
olunabilecek Psikohayat Dergisi, üç ayda bir ücretsiz olarak yayınlanmaktadır. “Koruyucu Ruh Sağlığı’’ kapsamında 
önemli konuların yer aldığı Psikohayat Dergisi, ruh sağlığı alanındaki yeni gelişmeleri, psikiyatri kongrelerinde ele 
alınan en yeni konuları paylaşmakta ve NP GRUP uzmanlarının çalışmalarına da yer vermektedir. 

Türkiye’de alanında ilk İngilizce yayın olan bilimsel bültenimiz JNBS’de Nöropsikiyatri’de araştırmalar, derlemeler 
ve olgular yer almaktadır.

(Daha fazla bilgi için: www.psikohayat.com - www.jnbs.org)

SÜRELİ YAYINLARIMIZ
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ULUSLARARASI ANLAŞMAMIZ OLAN ÜNİVERSİTELER

(Daha fazla bilgi için: erasmus.uskudar.edu.tr)

n Aristotle University of Thessoloniki

n Cardiff Metropolitan University

n Faculty of Information Studies in Novo Mesto

n Fakulteta za medije

n Glyndwr University

n Griffith College

n Heinrich-Heine-Universitat Düsseldorf

n Hochschule Fresenius

n Instituto Politecnico do Porto

n International Psychoanalytic University Berlin

n Justus Liebig Universitat Giessen

n Karl Franzens Universitat Graz

n Kolegium Karkonoskie

n Lahti University of Applied Sciences

n Lithuanian University of Educational Sciences

n Lodz University of Technology

n Mondragon University

n Mykolas Romeris University

n Nicolaus Copernicus University

n Prague College of Psychosocial Studies

n Roskilde University

n Rwth Aachen University

n SRH Fachhochschule für Gesundheit Gera

n Technische Universitat Darmstadt

n Technologiko Ekpedeftiko Idrima - Thessaloniki

n Turku University of Applied Sciences

n Umea University

n Universida de Coimbra

n Universidad Autonoma de Madrid

n Universidad Catolica San Antonio De Murcia

n Universidad de Navarra

n Universidad Miguel Hernandez de Elche

n Universidade Autonoma de Lisboa

n Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro

n Universidade Lusofona de Humanidades e Tecnologias

n Universidade Lusófona do Porto

n Universita degli Studi Catania

n Universita degli Studi di Roma “La Sapienza”

n Universita Degli Studi Roma Tre

n Universita Telematica Internazionale Uninettuno

n Universitaet Kassel

n Universitat Autonoma de Barcelona

n Universitat Rovira i Virgili

n Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

n Universitatea de Vest din Timisoara

n Universitatea din Piteşti

n Universitatea Sapientia Din Cluj-Napoca

n Universitatea Spiru Haret 

n University of Beira Interior 

n University of Gdansk 

n University of Konstanz 

n University of Las Palmas de Gran Canaria

n University of Lübeck

n University of Pavia

n University of Santiago de Compostela

n University of Vic - Central University of Catalonia

n University of West Bohemia 

n University of Worcester

n Vistula University

n Windesheim University of Applied Sciences

n Wroclaw University of Technology

n Wyzsza Szkola Handlowa w Radomiu
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AKADEMİK KADRO

Prof. Dr. Nevzat TARHAN-Kurucu Rektör
Prof. Dr. Mehmet ZELKA-Rektör Yrd.-Dekan-
Sağlık Yönetimi Bölüm Bşk.
Prof. Dr. Sevil ATASOY Rektör Yrd.- ŞİDAM Md. 
Prof. Dr. Muhsin KONUK-Rektör Yrd.-Fen 
Bilimleri Enstitüsü Md.- Sos. Bil. Ens. Md. V.-
Moleküler Biyoloji ve Genetik İngilizce Bölüm 
Bşk.- BİYOTEKMER Md.
Prof. Dr. Nazife GÜNGÖR-Dekan, Medya ve 
İletişim Sistemleri Bölüm Başkanı, İLİMER Md.
Prof. Dr. Selahattin GÜLTEKİN – Biyomühendislik 
Bölüm Bşk.
Prof. Dr. Adnan ÖMERUSTAOĞLU – Dekan-Felsefe 
Bölüm Bşk.-BEK Bşk.
Prof. Dr. Sırrı AKBABA-Dekan Yrd.-Psikoloji 
Bölüm Bşk.
Prof. Dr. Levon ANTİKACIOĞLU
Prof. Dr. Mehmet ALP 
Prof. Dr. Sevda ASGAROVA-Ergoterapi Bölüm 
Bşk.-MÜTEM Md.
Prof. Dr. Uğur ATİK
Prof. Dr. Mehmet BALTALI 
Prof. Dr. Mithat BAYDUR - Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler Bölüm Bşk.
Prof. Dr. Mustafa BAYRAM
Prof. Dr. Mehmet Emin CEYLAN 
Prof. Dr. Muzaffer ÇETİNGÜÇ
Prof. Dr. Duran DEMİRCİ
Prof. Dr. Nesrin DİLBAZ - ÜSBAUMER Md.
Prof. Dr. Selma DOĞAN-Hemşirelik Bölüm Bşk.
Prof. Dr. Aslıhan DÖNMEZ
Prof. Dr. Elif ERHAN - Tasavvuf Araştırmaları 
Enstitüsü Md.
Prof. Dr. Hüsnü ERKMEN-Psikoloji İngilizce 
Bölüm Bşk.
Prof. Dr. Halil İbrahim EROL
Prof. Dr. Arif Aktuğ ERTEKİN-Çocuk Gelişimi 
Bölüm Bşk. 
Prof. Dr. Şule GÖK- Sağlık Bilimleri Ens. Md. V. 
Prof. Dr. Birgül GÜRBÜZ
Prof. Dr. Mehmet Faruk ILDIZ
Prof. Dr. K. Oğuz KARAMUSTAFALIOĞLU
Prof. Dr. Sermin KESEBİR
Prof. Dr. Kenan KESKİN
Prof. Dr. Ahmet KONROT-Dil ve Konuşma Terapisi 
Bölüm Bşk.

Prof. Dr. Ali KUTLU
Prof. Dr. Halil Rıdvan ÖZ-PARGE Koordinatörü
Prof. Dr. S. Tuncel ÖZDEN
Prof. Dr. Nurdoğan RİGEL
Prof. Dr. Ahmet Muhtar ŞENGÜL
Prof. Dr. Oğuz TANRIDAĞ-SBE Nörobilim  
Anabilim Dalı Bşk.
Prof. Dr. İ. Tayfun UZBAY-Moleküler Biyoloji ve 
Genetik Bölüm Başkanı-NPFUAM Md.
Prof. Dr. Besti ÜSTÜN-SHMYO Md.
Prof. Dr. Emine YENİTERZİ
Prof. Dr. Cihangir YURDOĞLU
Doç. Dr. Niyazi BEKİ
Doç. Dr. Barış BULUNMAZ - Dekan Yrd. Medya ve 
İletişim Sistemleri Bölüm Bşk.
Doç. Dr. Tunç ÇATAL- Fen Bilimleri Ens. Md. Yrd. 
Doç. Dr. Tayfun DOĞAN
Doç. Dr. Gül ERYILMAZ 
Doç. Dr. Murat KALEMOĞLU
Doç. Dr. Abdullah KARATAY- 
Sosyal Hizmet Böl. Bşk.
Doç. Dr. Defne KAYA
Doç. Dr. Ali KOCAİLİK
Doç. Dr. Barış METİN
Doç. Dr. Abulfez SÜLEYMANOV-Sosyoloji Bölüm 
Bşk. 
Doç. Dr. İsmail Arda ODABAŞI - Radyo Televizyon 
ve Sinema Bölüm Bşk.
Doç. Dr. Serhat ÖZEKES-Dekan Yrd.-Bilgisayar 
Mühendisliği Bölüm Bşk.
Doç. Dr. F. Gökben HIZLI SAYAR
Doç. Dr. M. Kürşad YELKEN 
Doç. Dr. İsmet Galip YOLCUOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Tahir AKDENİZ
Yrd. Doç. Dr. Ömer AKGÜL
Yrd. Doç. Dr. Meftun AKGÜN
Yrd. Doç. Dr. Zehra AKGÜN
Yrd. Doç. Dr. Emre TOLUN ARICI
Yrd. Doç. Dr. Belkıs ATASEVER ARSLAN
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ARSLAN
Yrd. Doç. Dr. Vildan ENİSOĞLU ATALAY
Yrd. Doç. Dr. Öznur ATEŞ
Yrd. Doç. Dr. Sebahat ATEŞ
Yrd. Doç. Dr. Dinçer ATLI - Reklam Tasarımı ve 

İletişimi Bölüm Bşk..
Yrd. Doç. Dr. Aynur AKINCI AYDOĞAN
Yrd. Doç. Dr. Elçin BABAOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Devrim BARAN - Görsel İletişim 
Tasarımı Bölüm Bşk.
Yrd. Doç. Dr. İsmail BARIŞ-KÜGEMER Md.
Yrd. Doç. Dr. Semra BARİPOĞLU 
Yrd. Doç. Dr. Ali BAYRAM
Yrd. Doç. Dr. Necmi CAM
Yrd. Doç. Dr. Önder ÇEREZCİ
Yrd. Doç. Dr. Alptekin ÇETİN
Yrd. Doç. Dr. Hasan ÇİÇEK
Yrd. Doç. Dr. Kemal ÇOĞALAN
Yrd. Doç. Dr. Özgül DAĞLI
Yrd. Doç. Dr. Savaş DEDEOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Rüştü Murat DEMİRER-Endüstri ve 
Sistem Mühendisliği Bölüm Bşk.
Yrd. Doç. Dr. Naim DENİZ-Dekan Yrd.
Yrd. Doç. Dr. Can DİKER
Yrd. Doç. Dr. Ercüment DOĞAN
Yrd. Doç. Dr. İlknur DURSUN 
Yrd. Doç. Dr. Mehmet NACİ EFE
Yrd. Doç. Dr. Yasin EKTİ
Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim ERBIYIK
Yrd. Doç. Dr. Yıldız ERDOĞANOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Habib ERENSOY 
Yrd. Doç. Dr. Türker Tekin ERGÜZEL-ÜSUZEM Md.
Yrd. Doç. Dr. Turgut Can EROL
Yrd. Doç. Dr. Esra ERTAN
Yrd. Doç. Dr. Ertunga ESEN
Yrd. Doç. Dr. Alper EVRENSEL
Yrd. Doç. Dr. Banu FİLİZ
Yrd. Doç. Dr. Salih GENCER
Yrd. Doç. Dr. Işıl GÖĞCEGÖZ GÜL
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem YAVUZ GÜLER
Yrd. Doç. Dr. Fethi GÜRÜN
Yrd. Doç. Dr. Rahmi Oruç GÜVENÇ
Yrd. Doç. Dr. Deniz HATILOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Şevki Serkan HEZAR
Yrd. Doç. Merve KAVAKÇI İSLAM-PAMER Md.
Yrd. Doç. Dr. Ebru KARADOĞAN İSMAYILOV
Yrd. Doç. Dr. Havva Nüket İŞİTEN 
Yrd. Doç. Dr. Selim KALAYCI

Yrd. Doç. Dr. Mesut KARAHAN
Yrd. Doç. Dr. Ajlan KASABALIGİL
Yrd. Doç. Dr. Emel SERDAROĞLU KAŞIKÇI-
NPFUAM Md. Yrd. 
Yrd. Doç. Dr. Nurhan KAVAKLI
Yrd. Doç. Dr. Umur KAYABAŞI
Yrd. Doç. Dr. Remziye KESKİN
Yrd. Doç. Dr. Meliha KIRKINCIOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ayşenur KURTOĞLU-ÜSÇÖZÜM Md.
Yrd. Doç. Dr. Önder KUZU
Yrd. Doç. Dr. Gülay MANAV
Yrd. Doç. Dr. Sinem METİN
Yrd. Doç. Dr. Hüsnü Rıza MÜEZZİNOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Meltem NARTER 
Yrd. Doç. Dr. Cemal Onur NOYAN
Yrd. Doç. Dr. Nihal Toros NTAPIAPIS
Yrd. Doç. Dr. Ömer OSMANOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Nazan ÖĞÜNÇ
Yrd. Doç. Dr. Pınar ÖZ
Yrd. Doç. Dr. Asil ÖZDOĞRU
Yrd. Doç. Dr. Zülfikar ÖZKAN 
Yrd. Doç. Dr. Eylem ÖZTEN
Yrd. Doç. Dr. Burak ÖZTÜRK - Odyoloji Bölüm Bşk.
Yrd. Doç. Dr. Nejla POLAT - Yeni Medya ve 
Gazetecilik Bölüm Bşk.
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Emre SARGIN
Yrd. Doç. Dr. Hamiyet SAYAN
Yrd. Doç. Dr. Yalçın İnanç SERİN
Yrd. Doç. Dr. Rabia SOYUCAK
Yrd. Doç. Dr. Ümit SÖYLEMEZ –Koordinatör, 
ÜSTÖMER Md.
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ŞAHBAZ
Yrd. Doç. Dr. Burak ŞENER
Yrd. Doç. Dr. Gözde Sevil KILIÇER
Yrd. Doç. Dr. Yener Lütfü MERT
Yrd. Doç. Dr. Nargis ÖZGEN
Yrd. Doç. Dr. Senem POLAT
Yrd. Doç. Dr. Fikret SAZAK
Yrd. Doç. Dr. Sinem ŞAFAK
Yrd. Doç. Dr. Birim Sungu TALU
Yrd. Doç. Dr. Oğuz TAN-NPSUAM Md.
Yrd. Doç. Dr. Cumhur TAŞ-TTO ve ARGE 
Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Ümit TAŞ
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Ozan TEKİN - ÜSMERA Md.
Yrd. Doç. Dr. Esin TÜMER
Yrd. Doç. Dr. Rüştü UÇAN-İSG Bölüm Bşk.
Yrd. Doç. Dr. Saadet UĞURLU
Yrd. Doç. Dr. Pelin UYMAZ
Yrd. Doç. Dr. Barış Önen ÜNSALVER 

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÜNÜBOL-Sosyal Bilimler 
Enst. Md. Yrd.
Yrd. Doç. Tuğçe VAROL
Yrd. Doç. Dr. Hale YAYLALI
Yrd. Doç. Dr. Fatma Duygu KAYA YERTUTANOL
Yrd. Doç. Dr. Fadime YEŞİLTAŞ
Yrd. Doç. Dr. Kaan YILANCIOĞLU 
Yrd. Doç. Dr. Semih YILDIR
Yrd. Doç. Dr. Egemen YILGÜR
Yrd. Doç. Dr. Yahya YILDIZ
Yrd. Doç. Dr. Nadire Gülçin YILDIZ
Yrd. Doç. Dr. Süreyya YILMAZ
Öğr. Gör. Özer AKGÜL
Öğr. Gör. Kübra AKKALAY
Öğr. Gör. Meliha AKSU
Öğr. Gör. Bilge ASLAN
Öğr. Gör. Tuba AVCILAR
Öğr .Gör. Handan BAYRAM
Öğr. Gör. Selma BAZ
Öğr. Gör. Eyser KILIÇ BOZ
Öğr. Gör. Fadime CANBOLAT
Öğr. Gör. Begüm ÇAKICI
Öğr. Gör. Melek ÇAYLAK
Öğr. Gör. Volkan ÇETİN
Öğr. Gör. Müge ÇOLAKOĞLU
Öğr. Gör. Ömer Tuğsal DORUK
Öğr. Gör. Esra ERĞUN
Öğr. Gör. Hande SİNİRLİOĞLU ERTAŞ
Öğr. Gör. Ümit ERTEM 
Öğr. Gör. Zeynep GÜMÜŞ 
Öğr. Gör. Andrea GÜVENÇ 
Öğr. Gör. Gamze KAĞAN
Öğr. Gör. Tuğba KAMAN
Öğr. Gör. Rana ÖZYURT KAPTANOĞLU
Öğr. Gör. Ömer Faruk KARASAKAL
Öğr.Gör. Ayfer KAYA
Öğr. Gör. Gönül KİL
Öğr. Gör. Bilge KONAŞOĞLU
Öğr. Gör. Gizem KÖSE
Öğr. Gör. Büşra KUL
Öğr. Gör. Shahram MOHSENİ
Öğr. Gör. Berna MUTLU
Öğr. Gör. Ali Eşref MÜEZZİNOĞLU
Öğr. Gör. Gamze ODABAŞI
Öğr. Gör. Ömer Faruk OKUYUCU
Öğr. Gör. Özlem ALTINOK ÖZ 
Öğr. Gör. Merve ŞAHBAZ
Öğr. Gör. Neşe ŞEKERCİ
Öğr. Gör. Sinem TANRIDAĞ
Öğr. Gör. Shirin TARBİAT

Öğr. Gör. Yusuf TEKE
Öğr. Gör. Fatih TOZOĞLU
Öğr. Gör. Salih TUNCAY
Öğr. Gör. Fatma TURAN
Öğr. Gör. Dilek EROĞLU UZUN
Öğr. Gör. Emre ÜÇSULAR -ERASMUS Kurum 
Koordinatörü
Öğr. Gör. Aydan AKKURT YALÇINTÜRK
Öğr. Gör. Maral YEŞİLYURT
Öğr. Gör. Damla YILMAZOĞLU
Öğr. Gör. Öznur YÖRÜMEZOĞLU
Öğr. Gör. Tuğba Nurcan YÜKSEL
Öğr. Yrd. Şehadet EKMEN
Öğr. Yrd. Fatma Zehra Keskin KRZAN
Öğr. Yrd. Arzu Eylül YALÇINKAYA
Arş. Gör. İsmail AKSU
Arş. Gör. Seda AKTÜRK
Arş. Gör. Elif ARDIÇ
Arş. Gör. Hazal AYAS 
Arş. Gör. Melike BOZTİLKİ
Arş. Gör. Gökçe CÖMERT
Arş. Gör. Mahmut ÇALIK
Arş. Gör. Merve ÇEBİ
Arş. Gör. Özlem ÇETİN ÖZTÜRK
Arş. Gör. Fatma DEMİRBAŞ
Arş. Gör. Ceren SARAN DOĞAN
Arş. Gör. Ali EKMEKÇİ
Arş. Gör. Abdulkadir  ERTAŞ
Arş. Gör. Begüm GAMİŞ
Arş. Gör. Ayşe KAYA GÖKTEPE
Arş. Gör. Yelda İBADİ
Arş. Gör. Denizcan KABAŞ
Arş. Gör. Ecem KAPLAN
Arş. Gör. Seda KAZDAL
Arş. Gör. Seda KUŞOĞLU
Arş. Gör. Ayfer KÜÇÜKMETİN
Arş. Gör. Hilal OLCAY
Arş. Gör. Nagihan SEMİN
Arş. Gör. Zeynep ŞEHİDOĞLU
Arş. Gör. Şeydanur TEZCAN
Arş. Gör. Özge ÜNLÜ
Arş. Gör. İbrahim YAŞA
Arş. Gör. Erdem YEDEKCİ
Arş. Gör. Gamze YEŞİLLİ
Okutman Nathan STONE
Okutman Zoe MARLOWE
Okutman Colette MCMANUS
Okutman Reyyan ULUDAĞ
Okutman Hüsna YILDIRIM
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FAKÜLTELER - 
MESLEK YÜKSEKOKULU

Kız Öğrenci 
Konuk Evi

Güney Yerleşke

Merkez Yerleşke

Çarşı 
Yerleşke
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Davranış bilimleri ve sağlık alanında Türkiye’nin ilk ve 
tek tematik üniversitesi olan Üsküdar Üniversitesi, eğitim 
- öğretim ve akademik faaliyetlerinde, “insanı anlamaya 
bir adım daha” görüşünü esas almaktadır. Hem toplum 

bilimlerinde hem de davranış bilimlerinde akademik 
programlarını multidisipliner bir yaklaşımla sürdürmeyi 

benimsemektedir. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinin 
en temel ideali, profesyonel standartlarda, etik değerlerin 

önemle vurgulandığı inter ve multidisipliner bir eğitim 
kültürü oluşturmak, dünya standartlarının  

üstünde bilim üretmektir.

FELSEFE

PSİKOLOJİ
I- Türkçe

II- İngilizce

SİYASET 
BİLİMİ VE 

ULUSLARARASI 
İLİŞKİLER

FELSEFE

Felsefe; evreni, insanı, hayatı, bilinci, bilgiyi, bilimi ve değerleri anlama, anlamlandırma, yorumlama, derin bir biçimde sorgulama 
ve tartışma çabası içeren çok yönlü bir disiplindir. Felsefe, bütün bilimlerin doğduğu kaynak olduğu için varlığı ve olayları bütüncül 
bir bakışla anlamaya ve açıklamaya duyulan gereksinimi karşılar. Bununla birlikte farklı inanç, kültür ve düşünceden olanların bir 
arada yaşamayı başarması için demokrasi kültürünün gelişimine katkı sağlar. Daha iyi bir dünyanın kurulmasında düşünce eğitimini 
önemser.

Felsefe Bölümü öğrencileri, felsefe programının kazandırdığı yeterliliklerin yanında çift anadal ve yan dal yapma ve Sürekli Eğitim 
Uygulama ve Araştırma Merkezi’ndeki farklı sertifika programlarına katılma olanağına sahiptirler. Böylece felsefe öğrencilerinin, çağın 
gerektirdiği şekilde çok yönlü donanıma sahip olarak mezun olabilmeleri amaçlanmaktadır.

Üsküdar Üniversitesinde Felsefe Bölümü’nün öğrenim dili Türkçe’dir. İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır. Ayrıca özgün 
felsefe metinlerinin okunabilmesi için öğrencilerimize Grekçe, Latince ve Arapça seçmeli ders alma imkânı sunulmaktadır. Felsefe 
Bölümünden mezun olanlar metin okuma becerisi, eleştiri ve yorum yeteneği, yenilikçi bakış açısı kazanır. Bu sayede eleştirmenlik, 
editörlük, yazarlık gibi alanlarda iş bulabilirler. Ayrıca pedagojik formasyon eğitimi alarak felsefe grubu öğretmeni olma imkânı da 
elde edebilirler.

Psikoloji Bölümünde, öğrencilerimize psikoloji disiplininin temel konu başlığı 

olan insan ve davranışlarına dair temel süreçler aktarılmaktadır. İnsanın 

bilişsel, davranışsal ve sosyal tüm davranışlarının bilimsel yöntem ile 

incelenmesi psikoloji disiplininin özünü oluşturmaktadır. 

Bu temel yaklaşım ile birlikte disiplinler arası iş birliğini destekleyen eğitim anlayışımız; diğer 

psikoloji alanlarında olduğu gibi ruh sağlığına çok boyutlu olarak bakış açısını öğrencilerimize 

aktarmaktadır. “Üniversite-Hastane İş Birliği Modeli” öğrencilerimizin klinik anlamda önemli 

bir donanıma sahip olmalarını sağlamaktadır. Eğitim süresince; araştırma, proje ve sosyal 

sorumluluk içerikli dersler ve farklı bölümlerden alınabilecek seçmeli dersler sayesinde 

öğrenciye kendine özgü bir ders programı sentezi yapma imkânı sunulur.  

Ayrıca disiplinler arası yaklaşımı teşvik amacıyla öğrencilerimiz çift anadal ve yandal yapmaya 

yönlendirilebilmektedirler. Psikoloji Bölümü öğrencileri edindikleri akademik bilgi ve klinik 

tecrübeleri etkin olarak kullanabilen, teorik ve pratik alanda donanımlı, çalışkan ve mesleki 

ahlak bilincinde olan yenilikçi-girişimci-geliştirici bireyler olarak mezun olurlar.

Sosyoloji Bölümünün programı, 
öğrencilerin toplumsal olayları anlama, 
yorumlama, eleştirel yaklaşım geliştirme ve 
çözüm üretebilme kapasitelerini geliştirecek 
yönde düzenlenmiştir. Program, sosyolojik 
analizin temel kuramsal konularını ve 
araştırma yöntemlerini kapsayan bir 
eğitimin yanı sıra geniş bir kültürel 
birikim sağlamaktadır. Bölümün amacı; 
sosyoloji alanına ve toplumsal hayatın 
sağlıklı gidişatına katkıda bulunmaktır. 
Bu çerçevede, sosyoloji disiplininin 
gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış; 
olayları, olguları, kuramları eleştirel bir 
bakış açısıyla çözümleyebilen; ülkemizde ve 
dünyada ortaya çıkan toplumsal gelişmeleri 
takip eden ve etik değerleri ilke edinen 
mezunlar vermeyi hedefliyoruz. Ayrıca, 
çağın gerektirdiği teknolojiyi kullanabilen ve 
özgün saha araştırmaları gerçekleştirebilen 
uzmanlar yetiştirmek en önemli 
amacımızdır. Sosyoloji mezunları alanlarıyla 
ilgili eğitmen ya da araştırmacı olmanın yanı 
sıra kamu kurum ve kuruluşlarında, sosyal 
hizmetlerde, medya ve iş dünyasında, 
kamuoyu araştırması yapan kuruluşlarda, 
toplum, çocuk ve gençlik merkezlerinde, 
rehabilitasyon merkezlerinde, ticaret ve 
sanayi odalarında, yerel yönetimlerde, 
hastane yönetimlerinde, vakıf, STK ve 
gönüllülük esasıyla çalışan örgütlerde iş 
imkânı bulabilmektedir.

PSİKOLOJİ
I- Türkçe

II- İngilizce

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, günümüzde yoğunlaşan ilişkiler ağını 

kavramsal bir çerçeveden yorumlayabilecek ve güncel gelişmeleri takip edebilecek 

öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölümün ideali; dünya ve Türkiye meselelerine 

hakim, yabancı dil bilgisine sahip, analitik düşünce yapısını benimsemiş, eleştirebilen 

ve çözümleyen, kendisini sürekli yenileyen, girişimci, sorgulayıcı, etik değerleri 

benimseyen, ortak çalışmaya ve demokratik katılıma yatkın bireyler yetiştirmektir.

Bölümden mezun olan öğrenciler Dışişleri Bakanlığında, uluslararası örgütlerde, 

Avrupa Birliği kurumlarında, uluslararası özel şirketlerde ve medyanın siyaset ve 

dış politika birimlerinde, bankaların dış ilişkiler bölümlerinde çalışma olanağı 

bulabilmektedirler.

*Eğitimin en az %30'u İngilizce yapılmaktadır.

SİYASET 

BİLİMİ VE 

ULUSLARARASI 

İLİŞKİLER

Fakülte ile ilgili bilgi için:  
Prof. Dr. Adnan ÖMERUSTAOĞLU   
Dekan - Felsefe Bölüm Başkanı  
Tel: 0216 400 22 22   
e-posta: adnan.omerustaoglu@uskudar.edu.tr

Öğrenim Dili:
Türkçe (İsteğe Bağlı 

İngilizce Hazırlık)

Öğrenim Dili: 

Türkçe (İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık) 

İngilizce (Zorunlu İngilizce Hazırlık)

SOSYOLOJİ

Öğrenim Dili:

Türkçe (İsteğe Bağlı 

İngilizce Hazırlık)

Öğrenim Dili: %30 İngilizce* (Zorunlu İngilizce Hazırlık) 

41



4342

İnsan ve toplum yaşamının her kesitinde merkezi öneme sahip 
olan iletişimin, bilişim teknolojilerindeki gelişmelere koşut olarak 
toplumsal değişim ve dönüşümün motor gücü rolünü üstlendiği 
de gözlenmekte. Bilgi Çağını yaşamakta olan dünyamızda iletişimin 
yalnızca bugünün değil, geleceğin biçimlenmesinde de başrolde 
olması iletişim eğitiminin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu ortaya 
koymaktadır.
Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi de alanda iyi yetişmiş nitelikli 
akademik kadrosu, son teknolojiyle donanmış fiziki olanaklarıyla, 
misyon ve vizyonuna yakışır eğitim-öğretim programıyla kalifiye 
iletişimciler yetiştirme görevini üstlenmiş bulunmaktadır.
2013-2014 eğitim-öğretim yılında İletişim Bilimleri, Reklam Tasarımı 
ve İletişimi, Yeni Medya olmak üzere üç bölümle eğitim öğretime 
başlayan İletişim Fakültesi, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı itibarıyla 
Medya ve İletişim Sistemleri, Radyo Televizyon ve Sinema, Yeni 
Medya ve Gazetecilik, Görsel İletişim Tasarım, Reklam Tasarımı ve 
İletişimi olmak üzere beş bölümle eğitim öğretime devam edecektir.
Fakültemizde eğitim öğretim, bir yılı isteğe bağlı İngilizce hazırlık, 
dört yılı lisans olmak üzere toplam beş yılda tamamlanmaktadır.  
İngilizce hazırlık almak istemeyen öğrencilerimiz ise lisans 
eğitimlerini dört yılda tamamlamaktadırlar. 
İngilizce hazırlığın dışında dört yıllık lisans eğitimi vermekte olan 
İletişim Fakültesinde uygulanmakta olan ders programı, öğrencinin 
hem sağlam bir entelektüel temele sahip olması, hem de mesleki 
anlamda gerekli bilgi donanımını kazanmasına yönelik olarak 
hazırlanmış bulunmaktadır. Buna göre lisans eğitiminin ilk iki yılında 
ağırlıklı olarak genel bilimsel formasyon dersleri verilmekte, sonraki 
iki yıl içerisinde ise öğrencinin eğitim aldığı bölümün gerektirdiği 
mesleki derslere ağırlık verilmektedir. Böylece dört yılın sonunda 
öğrenci iletişim alanında hem sağlam bir düşünsel formasyona hem 
de mesleki anlamda gerekli bilgi ve donanıma sahip olmaktadır.

İletişim alanında uygulamanın yanı sıra teorik 
çalışmalara yoğunlaşmak isteyen öğrencilerimiz 
için en uygun bölüm olan Medya ve İletişim 
Sistemleri, disiplinler arası bir eğitim programına 
sahiptir. Medya ve İletişim Sistemleri Bölümünde, 
İletişim Fakültesinin tüm bölümlerinde olduğu 
gibi, öğrenciler ilk iki yıl ortak derslerin tamamını 
genel bir program olarak alacaklardır. Bu sayede 
öğrencilerimizin, sosyal bilimler alanındaki temel 
dersler ve yaklaşımlar ile iletişimin temel teorileri, 
teknikleri, teknolojileri ve tarihi işlenerek sosyoloji, 
tarih, felsefe, siyaset bilimi, medya, hukuk ve 
uluslararası ilişkiler eğitimi almaları, böylelikle 
sosyal bilimlerde belli bir altyapıya sahip olmaları 
sağlanacaktır.
Öğretim programında yer alan derslerin dışında 
oldukça geniş bir ders havuzu içerisindeki seçmeli 
derslerden de seçim yapabilecektir.  

Reklam Tasarımı ve İletişimi 
Bölümünde İletişim Fakültesinin tüm 
bölümlerinde olduğu gibi, öğrenciler 
ilk iki yıl ortak derslerin tamamını 
genel bir program olarak alacaklardır. 
Üçüncü yıldan itibaren iletişimin temel 
bir unsur olarak değerlendirildiği, 
reklamın çok yönlü yapısına uygun 
olarak oluşturulmuş geniş bir ders 
havuzu ile kendi ilgi ve yetenekleri 
doğrultusunda seçime olanak 
tanınmaktadır.   

Reklam Tasarımı ve İletişimi 
Bölümünde, iletişim öğrencileri 
mesaj üretim süreçlerini içerik ve 
görsel olarak nasıl tasarlayacaklarını 
öğreneceklerdir.

Kuram ve uygulamanın iç içe 
geçtiği ve üretime teşvik eden 
bir eğitim anlayışı içerisinde yer 
alacak öğrencilerimiz için bölümde 
oluşturulan ders gruplarına ek olarak, 
o bölüm ile ilgili sektör iş birliği 
yapılarak iletişim sektörü ile üniversite 
yıllarında tanışmalarına imkân 
sağlanacaktır.

MEDYA VE 
İLETİŞİM 

SİSTEMLERİ

REKLAM TASARIMI 
VE İLETİŞİMİFakülte ile ilgili bilgi için:  

Prof. Dr. Nazife GÜNGÖR - Dekan 
Medya ve İletişim Sistemleri Bölüm Başkanı
Tel: 0216 400 22 22
e-posta: nazife.gungor@uskudar.edu.tr

Öğrenim Dili:
Türkçe (İsteğe Bağlı 

İngilizce Hazırlık)

Öğrenim Dili:
Türkçe (İsteğe Bağlı 
İngilizce Hazırlık)

Son yüzyılın en önemli buluşu olarak 
adlandırabileceğimiz internet, iletişim 
dünyasının dinamiklerini ve gerçeklerini 
farklı bir boyuta taşımakta, etkileşimli 
iletişimin bütün avantajlarını her 
ortamda ve her an sunabilmektedir. 
Yeni iletişim teknolojileri ekonomiden 
siyasete, sağlıktan eğitime, sanattan 
bilime, tüm toplumsal formasyonları 
dönüştürmüştür. Medya meslek 
pratikleri de internetin yarattığı bu 
dönüşümden etkilenmekte, gazetecilik 
ise dijital iletişim teknolojilerinden 
bağımsız düşünülememektedir. 
Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü 
hem gazetecilik pratiğinin dönüşümü, 
hem de yeni medyanın tüm toplumsal 
formasyonlar üzerindeki etkisi 
gözetilerek oluşturulmuştur. İletişim 
Fakültesinin tüm bölümlerinde 
olduğu gibi, öğrenciler ilk iki yıl ortak 
derslerin tamamını genel bir program 
olarak alacaklar,  üçüncü yıldan 
itibaren kendi ilgi alanlarına giren 
ve kariyerlerini planladıkları alanlara 
yönlendirileceklerdir.
Bölüm için özel olarak hazırlanan 
öğretim programında yer alan derslerin 
dışında oldukça geniş bir ders havuzu 
içerisindeki seçmeli derslerden de 
seçim yapabilecek olan öğrencilerimiz, 
bu sayede kendi bölümleri dışında yer 
alan diğer bölümlerden de ders seçme 
imkânına sahip olacaklardır. Kuram ve 
uygulamanın iç içe geçtiği ve üretime 
teşvik eden bir eğitim anlayışı içerisinde 
yer alacak öğrencilerimiz için bölümde 
oluşturulan ders gruplarına ek olarak, o 
bölüm ile ilgili sektör iş birliği yapılarak 
iletişim sektörü ile üniversite yıllarında 
tanışmalarına imkân sağlanacaktır.

YENİ MEDYA VE 
GAZETECİLİK
Öğrenim Dili:

Türkçe (İsteğe Bağlı 
İngilizce Hazırlık)

Buna göre öğrenciler, aldıkları sosyal bilimler ve iletişim bilimleri temel 
derslerinin üzerine seçecekleri derslerle, iletişim çalışmaları alanındaki temel 
yaklaşımlara hakim olacaktır. Eleştirel bir yaklaşımla iletişim alanını yorumlama 
ve analiz etme yetisi kazanacak olan öğrencilerimiz, bu bölümü seçmekle 
akademik hayata yönelmek için daha avantajlı olacaklardır. 

Dijital iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, multimedya 
iletişim ortam ve araçlarının hızla yaygınlaşan 
kullanım alanı görsel tasarımı giderek çok daha önemli 
kılmaktadır. Sözlü ve yazılı iletişimin yanında görsel 
iletişimin de önemli bir insansal iletişim formu olduğu 
bilinmektedir. Baskı teknolojilerindeki gelişmelerle 
birlikte kitle iletişimin sanatsal ve endüstriyel ortamında 
oldukça önemli bir unsur haline gelen görselliğin, 
şimdilerde içerisinde bulunduğumuz dijital dönemde 
hem iletişimsel hem de sanatsal açıdan çok daha 
merkezi bir yere konumlandığı gözlenmektedir. Bu da 
iletişim eğitiminde  görsel iletişime yer verilmesinin ne 
denli ciddi bir önem arz ettiğini ortaya koymaktadır.
İletişim Fakültesi de bu gereklilik nedeniyle 2015-
2016 eğitim öğretim döneminden itibaren Görsel 
İletişim ve Tasarım Bölümüne de bünyesinde yer 
vermiş bulunuyor.  Bu bölümde görsel iletişim, 
görsel tasarım, görsel sanat ve estetik alanlarında 
kuramsal ve uygulamalı bir eğitim öğretim programı 
uygulanmaktadır.
Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü, İletişim 
Fakültesinin tüm bölümlerinde olduğu gibi, eğitim-
öğretimin ilk iki yılını temel sosyal bilim formasyon 
derslerine ayırmakta ve sonraki iki yılda ise uygulamalı 
eğitime ağırlık vermektedir. Bölüm program yapısı 
genelden özele, kuramsaldan uygulamaya, birbirini 
tamamlayıcı derslerden oluşmaktadır. Ayrıca 
öğrencilerimiz mezuniyete yaklaştıkça seçmeli derslerin 
programdaki ağırlığı artırılmaktadır. Buna göre 
öğrencilerimize, kendi alan dersleri dışında da özel ilgi 
alanlarına bağlı olarak fakültenin diğer bölümlerinden 
de ders alabilme esnekliği tanınmaktadır.

GÖRSEL İLETİŞİM 
TASARIMI

Öğrenim Dili:
Türkçe (İsteğe Bağlı 

İngilizce Hazırlık)

Radyo, televizyon ve sinema gibi 
kitlesel iletişim araçlarının toplumda 
yaygınlaşmasıyla birlikte iletişimin önce 
toplumsal, ardından da bilimsel bir 
olgu olarak biçimlendiğini görüyoruz.  
İletişim teknolojisindeki gelişmelerle 
sosyoekonomik dönüşümlerin oluşturduğu 
birliktelik, toplumsal yaşamı her boyutuyla 
kuşatan kitle iletişim endüstrisi olarak 
biçimlenmiştir. Kitle iletişim araçlarının 
toplumdaki etkinlik alanlarını hızla 
genişletmelerine koşut olarak alanda 
görev yapacak profesyonellerin eğitiminin 
ciddiyeti de giderek çok daha önem 
kazanmaya başlamıştır.
Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü de 
nitelikli akademik kadrosu,  fizik ve teknik 
donanımlı mekânlarıyla, laboratuvarlarıyla, 

özele, teoriden pratiğe giden, ardışık, 
birbirini tamamlayıcı derslerden oluşan, 
çok sayıda seçmeli derslerle hareketliliğe 
sahip,  öğrencinin diğer bölümlerden 
seçmeli ders almasına elverişli, dolayısıyla 
bölümler arası geçişkenlik özelliği taşıyan, 
esnek, dinamik, güncellenebilir bir yapıda 
olup öğrencinin ilgi ve yeteneğini özgürce 
geliştirmesine ve kullanmasına olanak 
vermektedir. 

RADYO-
TELEVİZYON VE 

SİNEMA
Öğrenim Dili:

Türkçe (İsteğe Bağlı 
İngilizce Hazırlık)

radyo ve televizyon 
stüdyolarıyla teorik ve 
uygulamalı eğitimin 
bütünleştiği, yalnızca 
bugünü değil geleceği de 
dikkate alarak hazırlanmış 
müfredatıyla öğrencileri 
kalifiye meslek insanları 
olarak yetiştirmeyi amaç 
edinmiştir.
Bölüm programı genelden 



45

Davranış Bilimleri ve Sağlık alanında Türkiye’nin ilk ve tek tematik 

üniversitesi olan Üsküdar Üniversitesi, öğretim ve akademik 

faaliyetlerini “insanı anlamaya bir adım daha” bakış açısıyla 

oluşturmaktadır. Mühendislik alanında da davranış bilimleri 

çerçevesinde çizdiği akademik programlarını multidisipliner 

bir yaklaşımla ele almaktadır. Mühendislik ve Doğa Bilimleri 

Fakültesindeki Bilgisayar Mühendisliği, Biyomühendislik, Moleküler 

Biyoloji ve Genetik, Endüstri ve Sistem Mühendisliği bölümleri 

bilgi, laboratuvar ve teknoloji kullanımında iş birliği yaparak, diğer 

bölümlere de katkı sağlayacaktır. Disiplinler arası bu eğitimin amacı 

öğrencilerimize geniş bir yelpazede eğitim vermek ve daha geniş bir 

alanda kariyer yapmalarına imkân sağlamaktır.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ

MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve GENETİK BÖLÜMÜ

I- Türkçe   II-
 İngilizc

e

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Fakülte ile ilgili bilgi için:  
Prof. Dr. Selahattin GÜLTEKİN  
Dekan - Biyomühendislik Bölüm Başkanı
Tel: 0216 400 22 22
e-posta: selahattin.gultekin@uskudar.edu.tr

Öğrenim Dili: %30 İngilizce* (Zorunlu İngilizce Hazırlık) 

Bu programın amacı, öğrencilere mühendislik teknolojilerini gerçek 

sistemlere güvenli bir şekilde uygulama becerisi kazandırmak, biyoloji 

ve sağlık alanındaki problemleri mühendislik yöntemleri ile çözmek için 

araştırmalar yürütmek, bilgisayar sistemlerinin yapısı, tasarımı, geliştirilmesi 

ve bu sistemlerin kullanımları konularında eğitim vermek ve araştırma 

yapılmasını sağlamaktır. Ayrıca bilgisayar mühendislerinin disiplinler arası 

takımların teknoloji ortak paydalarında rol almalarını sağlayarak, meslekler 

arası etkin iletişim yeteneklerini geliştirmelerine katkıda bulunmaktır.

Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunlarının yönetim, eğitim, endüstri, 

ticaret ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren çeşitli kamu kuruluşları ile özel 

kuruluşlarda, bankalarda, üniversitelerde, bilgisayar donanım ve yazılımı 

üreten ve pazarlayan firmalarda çalışma olanakları vardır. Ayrıca mezunlar 

sağlık bilişimi alanında uzmanlaşarak hastanelerde görev alabilirler.

*Eğitimin en az %30'u İngilizce yapılmaktadır.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Öğrenim Dili: %30 İngilizce* (Zorunlu İngilizce Hazırlık)

Biyomühendislik programının amacı, temel tıp ve mühendislik 
bilimlerinde kullanılan teknolojiler konusunda eğitim-öğretim 
sunmak, mezunlarının biyolojik sistem ve süreçlerden esinlenerek 
yeni teknolojiler geliştirebilen, tıp bilimleri ile mühendislik bilimleri 
arasında köprü kurabilen teknik donanıma sahip elemanlar olarak 
yetişmesini mümkün kılmaktır. Biyomühendisliğin temeli biyoloji olsa 
da biyomühendisler karşılaştıkları sorunları, karmaşık mühendislik 
cihazlarını ve yöntemlerini kullanarak çözmeye çalışmaktadırlar. Bu, 
mühendislik ilkelerinin ve yöntemlerinin hem tıpta hem de biyolojide 
karşılaşılan problemlere uygulanması demektir. Biyomühendislik 
bölümü, bu alanda, araştırma, geliştirme ve laboratuvar faaliyetlerinde 
bulunma imkânı sunarak bölüm mezunlarına hem yurt içinde hem 
de yurt dışında bilimsel ve endüstriyel alanlarda iş olanağı avantajı 
sağlamaktadır.

*Eğitimin en az %30'u İngilizce yapılmaktadır.

Öğrenim Dili: %30 İngilizce* (Zorunlu İngilizce Hazırlık) 

Endüstri Mühendisi her türlü sistem için, daha az gider, daha kaliteli ve daha az kaynak kullanarak 

çözümler sunar. Sistem Mühendisi ise tüm yönleriyle bir tesis veya kuruluşu anlama, iyileştirme ve 

entegrasyon çözümlerini sağlar. Bir süreçte yer alan tüm faktörleri içeren sisteme, kapsamlı bir bakışı 

kolaylaştırır. Endüstri ve Sistem Mühendisliği, yöneylem araştırması, istatistik ve veri analizi, yapay zekâ 

ve robotlar, üretim ve stok planlama, matematiksel modelleme, lojistik ve tedarik zinciri, benzetim, en 

iyileştirme, ağ teorisi, kalite ve proje yönetimi konularını kapsar. Bölümümüzde, ülkemiz ve dünyada 

ihtiyaç duyulan Endüstri ve Sistem Mühendislerinin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Eğitimini başarı ile 

tamamlayanlara  “Endüstri ve Sistem Mühendisi” unvanı verilir. Bölümümüz, hem Endüstri ve hem de 

Sistem Mühendisliği alanında ülkemizde çok az sayıda olan bölümlerden biridir. Mezunları, üretim, enerji, 

ulaştırma, taşımacılık ve lojistik, tedarik zinciri, sağlık sektörü, otomasyon ve kontrol mühendisliği, bilişim 

teknolojileri, üretim, finans, telekomünikasyon,  turizm alanlarını içeren geniş bir yelpazede iş bulurlar.  

İş bulma imkânları yurt içinde ve yurt dışında çok çeşitli olup, en ön sıralarda tercih edilen bir meslektir.

*Eğitimin en az %30'u İngilizce yapılmaktadır.

BİYOMÜHENDİSLİK

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ

Moleküler Biyoloji ve Genetik 
bölümü lisans ve lisansüstü eğitimde 
disiplinlerarası bir yaklaşımı 
hedeflemektedir. Disiplinlerarası eğitim 
ile öğrencilerimiz, bilimsel ve endüstriyel 
alanlarda iş olanağı bularak avantaj 
elde ederler. Öğrencilerimiz 3. sınıftan 
itibaren laboratuvar uygulamalarına 
ve üniversitemizde yürütülen projelere 
aktif olarak katılırlar. Bu şekilde, 
mesleki alanlarında deneyim kazanırlar. 
Ayrıca lisans mezuniyet projelerini 
akademisyenlerimiz önderliğinde 
yaparak, çalışma sonuçlarını derleyip, 
sözlü olarak sunup, çalışmalarını 
bilimsel yayına dönüştürmeyi hedeflerler. 
Öğrencilerimizin çeşitli alanlarda staj 
yapmaları sağlanarak, meslekleriyle ilgili 
gelişmeleri ve uygulamaları yakından 
takip etmeleri sağlanır.

MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve 
GENETİK
I- Türkçe   II- İngilizce

Öğrenim Dili:  
Türkçe  (İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık)
İngilizce (Zorunlu İngilizce Hazırlık)  
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üniversitesi olan Üsküdar Üniversitesi, öğretim ve akademik faaliyetlerini 

“insanı anlamaya bir adım daha” bakış açısıyla oluşturmaktadır. İnsan 

sağlığı alanında da davranış bilimleri çerçevesinde çizdiği akademik 

programlarını multidisipliner bir yaklaşımla ele almaktadır.

Sağlık bilimleri alanında yaşam-insan-teknoloji üçgeninde eğitim 

veren Sağlık Bilimleri Fakültesi, günümüz sağlık sektöründe ulusal ve 

uluslararası düzeyde bilimsel, akademik, sosyal, ekonomik ve teknolojik 

değişimleri yakından takip eden, bu alanlardaki değişimleri yönetebilen, 

bu konularda farkındalık yaratan mezunlar yetiştirmektedir. Üniversite ile 

sağlık kurumları ve hastane iş birliği imkânı sağlayan fakültede eğitimler 

aşağıdaki alanlarda, en son teknoloji ile donatılmış modern bir alt yapıda 

alanında uzman kadrolar tarafından yürütülmektedir.

Bölümün amacı, sağlık ve eğitim sektörünün ihtiyaç duyduğu donanıma 
sahip, çağdaş, çocuk ve insan sevgisini bilimsel anlayışla yoğurmuş, 
yüksek nitelikli meslek elemanları yetiştirmektir. Programda çocukların 
tüm gelişim alanlarının değerlendirilmesi, sıradışı gelişimi olan 
çocukların tespiti, sağlıklı, hasta ya da özel eğitim gerektiren çocukların 
gelişiminin desteklenmesi, ebeveynlere çocuk / ergen çocuğu olan ailelere 
rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin yönetilmesi, çocuk ve gençler 
için gelişimi destekleyici projelerin geliştirilmesi konularında eğitim 
verilir. Mesleki dersler; yapılan protokol ve anlaşmalar dahilinde sağlık, 
eğitim kurumlarında yapılan stajlar ile desteklenir. Öğrenciler stajlarını 
üniversite bünyesindeki hastane, poliklinikler ve anlaşmalı kurumlarda 
gerçekleştirebilmektedir.

Öğrenim Dili: Türkçe (İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık)

ÇOCUK GELİŞİMİ

Bölümün amacı; sağlık ekibinin etkin bir üyesi olarak çalışan, hemşirelik eğitimi, yönetimi ve araştırmalarında rol alan, çalışmalarını etik 
ilkelere uygun olarak yerine getiren nitelikli profesyoneller yetiştirmektir. 
Programda öğrencilerin,
toplumun her alanından farklı yaştaki birey, aile ve grupların sağlığını koruma, geliştirme, hastalık durumunda iyileştirme ve rehabilitasyonunu 
sağlamada doğrudan bakım, öğretim, danışmanlık, rehberlik vb. bilgi ve becerileri kazanmaları sağlanır. Programda dersler teorik, laboratuvar 
ve saha/hastane uygulamaları şeklinde yapılmaktadır. Mezunlar, koruyucu tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü kamuya 
ait ve özel kuruluşlarda ve üniversitelerin eğitim kadrolarında çalışabilmektedir.

Öğrenim Dili: Türkçe (İsteğe Bağlı İnglizce Hazırlık)

HEMŞİRELİK

Bölümün amacı; sağlık yönetimi alanında bilimsel verilerin 
toplanması, araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yapılması 
ve sağlık hizmeti verme sürecini yönetebilecek profesyonel 
insan gücü yetiştirmektir. Sağlık Kurumları İşletmecisi, 
sağlık kurum ve kuruluşlarının yönetimi, işletimi ve planlama 
faaliyetleri ile bunların etkin bir biçimde yürütülmesini 
sağlar. Mezunlar, kamu ve üniversite hastaneleri, özel 
hastaneler, Sağlık Güvenlik Kurumunun ilgili bölümleri, özel 
sigorta şirketleri, ilaç ve tıbbi ilaç üreten kuruluşlar ve sağlık 
araştırma merkezlerinde çalışabilmektedir.

Öğrenim Dili: Türkçe (İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık)

SAĞLIK YÖNETİMİ

Bölümün amacı; insanların yaşamın her alanında sağlıklı ve fonksiyonel 
olarak bağımsız olmalarını sağlayacak araştırmacı ve yönetici ergoterapistler 
yetiştirmektir. Ergoterapi her yaş grubunda, fiziksel yaralanma veya hastalık, 
gelişimsel problemler, yaşlanma süreci, sosyal ve psikolojik problemler, 
toplum dışına itilmiş kişi ve grupların tedavi edici yaklaşımlarında, kendine 
bakımı ve uğraş aktivitelerine katılımı sağlayarak sağlıklı iyi olma hali 
ile yaşam kalitesini artırmakla yükümlü bir sağlık disiplinidir. Mezunlar, 
hastaneler, sağlık merkezleri, sosyal aktivite merkezleri, halk sağlığı ve iş 
sağlığı merkezleri ile özel ve kendi işyerlerinde çalışma imkânlarına sahip 
olurlar. Ayrıca akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar için yurt içinde ve 
yurt dışındaki üniversitelerde lisansüstü eğitime devam etme olanağı vardır.

Öğrenim Dili: Türkçe (İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık)

ERGOTERAPİ

Bölümün amacı; insanların değişen toplumsal koşullara ayak 
uydurabilmesinde, stresin birey üzerinde yarattığı durum ile başa çıkmada yol 
gösterici, toplumsal refah alanlarını geliştirici bilgi ve hizmet modellerinin 
üretimini ve hayata geçirilmesini sağlayıcı profesyoneller yetiştirmektir. Bu 
bölümden mezun olanlar, toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik iyileştirici 
hizmetler geliştirip uygulamada etkin rol alırlar. Öğrencilere Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere kamu 
kuruluşlarıyla ortak projelerde çalışma imkânı sunulmaktadır.

Öğrenim Dili: Türkçe (İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık)

SOSYAL HİZMET

Fakülte ile ilgili bilgi için:  
Prof. Dr. Mehmet ZELKA  
Rektör Yardımcısı - Dekan -  
Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı
Tel: 0216 400 22 22
e-posta: mehmet.zelka@uskudar.edu.tr
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Bölümün amacı; hizmet, eğitim, araştırma ve mesleki gelişim 
konusunda doğru model oluşturan, etik prensiplere bağlı, fizyoterapiyi 
ve rehabilitasyonu mesleğe özgü değerlendirme yaparak, planlayıp, 
uygulayan fizyoterapistler yetiştirmektir. Nüfusun giderek yaşlanması, 
bilimsel ve teknolojik gelişmeler paralelinde sağlığın bilinçli korunması 
gereği; koruyucu ve tedavi edici Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon en 
öncelikli alanlardan biri olmuştur.
Mezunlar “Fizyoterapist” unvanı alacaklardır. Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon bölümü mezunları üniversitelerin ilgili bölümlerinde, 
devlet, özel ve üniversite hastanelerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, 
özel kliniklerde, spor kulüplerinde, endüstri sanayi tesislerinde, 
halk sağlığı ünitelerinde, ev rehabilitasyonunda, evde bakım 
merkezlerinde, sağlıklı ve engellilerin spor ve rekreasyonel aktivitelerinin 
uygulanmasında, okullarda, huzurevi ve bakım evlerinde, termal 
otellerde, belediyelerde, engelli okulları ve birinci basamak sağlık 
hizmetlerinde çalışabileceklerdir. Uygun koşulları sağlayan başarılı 
öğrenciler akademik kariyer yapabileceklerdir. 

Öğrenim Dili: Türkçe (İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık)

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

Odyoloji; işitme ve denge bozukluklarının öncelikle önlenmesi, 
gerçekleştikten sonra ise tanılanması ve rehabilitasyonu 
ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Odyoloji biliminin en temel 
hedefi işitme ve denge kayıplarının en erken dönemde tespit 
edilerek gerekli durumlarda uygun rehabilitatif yaklaşımın 
bir an önce sergilenmesini sağlamaktır. Odyoloji bölümünü 
bitiren mezunlara “Odyolog” denilmektedir. Odyologlar devlet, 
özel veya üniversite hastanelerinin Odyoloji Kliniklerinde 
çalışabilirler. Bunun yanı sıra işitme engellilere yönelik hizmet 
veren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görev 
alabilirler. Özel sektörde işitme cihazı firmalarında sorumlu 
müdür olarak çalışabilirler. Kendilerine ait işitme cihazı veya 
koklear implant firması veya işitme veya denge bozuklukları 
üzerine özelleşen odyoloji merkezleri açabilirler. Akademik 
kariyer yapmak isteyen mezunlar yurt içi ve yurt dışındaki 
üniversitelerde lisansüstü eğitimlerine devam ederek akademik 
kariyer yapabilirler.

Öğrenim Dili: Türkçe (İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık)

ODYOLOJİ

Bölümün amacı; dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarının öncelikle 
önlenmesi, gerçekleştikten sonra ise bu bozuklukların tanılanması ve 
rehabilitasyonunda görev alacak kendi bilim alanında yetişmiş, kalifiye 
sağlık meslek mensuplarını yetiştirmektir. Dil ve Konuşma Terapisi 
bölümünden mezun olanlara “Dil ve Konuşma Terapisti” unvanı 
verilmektedir. Dil ve Konuşma Terapistleri, erken çocukluk dönemi ile 
yaşlılık dönemi arasında bulunan geniş bir yelpazedeki hasta gruplarına 
hizmet sunmaktadır. Dil ve Konuşma Terapistleri; devlet, özel veya 
üniversite hastanelerinin ilgili kliniklerinde çalışabilirler. Bunun yanı sıra 
dil ve konuşma bozukluğu bulunan bireylere yönelik hizmet veren özel 
eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görev alabilirler. Kendilerine ait 
özel iş yerleri kurabilecekleri gibi ilgili uzmanlarla birlikte oluşturdukları 
merkezlerde hizmet sunabilirler. Akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar 
yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde lisansüstü eğitimlerine devam 
ederek akademik kariyer yapabilirler.

Öğrenim Dili: Türkçe (İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık)

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ

İş sağlığı ve güvenliği, çalışma 
ortamlarında ürün ve çalışma ortamının 
güvenliği ile tüm çalışanların bedensel, 
ruhsal ve sosyal yönden sağlığı 
ve güvenliğini üst düzeye çıkarma 
çalışmalarıdır. Bölüm, ülkemizde 
çalışan insanlarımıza özgü sorunları 
bilen, uluslararası standartlara göre 
sorunu çözebilen iyi ve kaliteli mezunlar 
yetiştirmeyi hedeflemektedir. Ülke 
ekonomilerinin gelişmişliği ve güçlü 
olması sağlıklı çalışanlarla olur. Bu da 
kalifiye iş sağlığı mezunlarına duyulan 
ihtiyacı göstermektedir.

Öğrenim Dili:  
Türkçe (İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık)

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ
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Sağlık Hizmetleri Meslek  
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AMELİYATHANE 
HİZMETLERİ 
PROGRAMI 
(N.Ö. – İ.Ö.)

Öğrenim Dili: Türkçe (İsteğe Bağlı 
İngilizce Hazırlık)

Ameliyathane Hizmetleri Programının 
amacı; ameliyathanede kullanılan tüm 
cerrahi malzemelerin hazırlanmasını 
ve ameliyat sırasında kullanılmasını 
sağlayabilecek, ameliyat ekibinin 
bir üyesi olarak cerrahi ameliyatları 
asiste edebilecek, aynı zamanda 
multidisipliner şekilde sağlık 
bilimlerinin diğer alanlarında da pratik 
ve teorik donanıma sahip, yardımcı 
cerrahi sağlık personeli yetiştirmektir. 
Bu programdan mezun olanlara “Ön 
Lisans Diploması” verilir ve mezunlar 
“Sağlık Teknikeri” unvanı kazanırlar. 
Üniversite, özel hastanelerde ve devlet 
hastanelerinde iş imkânına sahip 
olurlar.

ANESTEZİ PROGRAMI              
(N.Ö. – İ.Ö.)
Öğrenim Dili: Türkçe (İsteğe Bağlı 
İngilizce Hazırlık)
Anestezi Programının amacı; ameliyat öncesi 
hasta hazırlığını yapabilecek, ameliyat 
sırasında anestezi uzmanına destek verecek, 
ameliyat sonrasında da hasta kontrolü 
ve denetimini üstlenebilecek teknikerler 
yetiştirmektir. Anestezi programında 
gelişmiş anestezi makineleri ve değişik 
anestezi teknikleri dışında, öğrencilere 
sterilizasyon ve acil hasta bakımı ile 
ilgili bilgiler aktarılmaktadır. Anestezi 
programından mezun olanlar için, tüm özel 
ve kamu hastanelerinin ameliyathane, ayılma 
odası, yoğun bakım ünitesi, solunum tedavi 
ünitesi, resüsitasyon, acil servis, ağrı tedavi 
ünitesi ve araştırma bölümlerinde iş imkânı 
bulunmaktadır.

ENGELLİ BAKIMI VE 
REHABİLİTASYON 
PROGRAMI
Öğrenim Dili: Türkçe (İsteğe Bağlı 
İngilizce Hazırlık)

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 
Programının amacı; konusuyla ilgili 
kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleğinin 
profesyonel gereklerini yerine getirebilen, 
engelli bireylerin temel özelliklerini, bakım 
ve gereksinimlerini bilen, tedavi, destek 
ve rehabilitasyon hizmetleri sunabilen, 
insanları seven, saygı duyan, yaratıcı, 
hoşgörülü ve sabırlı kişilik özelliklerine 
sahip, aynı zamanda yaşlı bireylere 
bütüncül yaklaşabilen engelli bakım 
hizmeti veren kurumlarda görev alabilecek 
nitelikte meslek elemanları yetiştirmektir. 
Engelli Bakım ve Rehabilitasyon 
Teknikerleri, temel sağlık hizmeti veren tıp 
merkezleri ve polikliniklerde, hastanelerde, 
fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitelerinde, 
huzurevlerinde, bakımevlerinde, kreşlerde, 
çeşitli kurumların revirlerinde, engelli 
bireylerin evlerinde vb. yerlerde görev 
yapabilirler.

ODYOMETRİ PROGRAMI  
(N.Ö. – İ.Ö.)
Öğrenim Dili: Türkçe (İsteğe 
Bağlı İngilizce Hazırlık)

Odyometri Programının amacı; işitme 
kaybı ve denge bozukluğu hastalarının 
tanısı konusunda bilimsel yöntemleri 
bilen ve kullanabilen, işitme ve denge 
testlerini uygulayabilen, mesleki 
yabancı dil (İngilizce) bilgisine sahip, 
konusundaki güncel gelişmeleri 
izleyebilen, değişik olanaklardan 
yararlanarak kendini sürekli geliştiren, 
sözel iletişim becerilerine ve yeni 
teknolojik gelişmeleri yetkinlikle 
uygulama becerisine sahip, nitelikli 
personel yetiştirilmesidir. Program 
mezunları odyoloji uzmanı veya kulak 
burun boğaz hastalıkları uzmanının 
gözetim ve denetiminde, resmi veya 
özel hastanelerin odyoloji kliniklerinde 
çalışabilirler. Doğum kliniklerinde, 
yeni doğmuş bebeklere işitme testi 
uygulayabilir ve okullarda işitme tarama 
testi yapabilirler. Programın gerektirdiği 
öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve 
planlama konularında; Sağlık Bakanlığı, 
Sağlık Müdürlükleri, kamu ve özel 
sağlık kuruluşları (Eğitim ve Araştırma 
Hastaneleri, doğumevleri, tıp merkezleri, 
vb.), İşitme cihazı satış merkezleri, 
belediyeler, sivil toplum örgütleri ve 
meslek odaları ile iş birliği yapılmaktadır.

PERFÜZYON TEKNİKLERİ PROGRAMI  (N.Ö. – İ.Ö.)
Öğrenim Dili: Türkçe (İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık)

Perfüzyon Teknikleri Programının amacı; kalp damar cerrahı veya anestezist gibi 
bir uzman hekimin gözetiminde, kalp ameliyatlarında kullanılan kalp-akciğer 
makinesini, dolaşım veya solunum yetmezliklerinde kullanılan kalp-akciğer 
destek cihazlarını, böbrek yetmezliğinde kullanılan diyaliz cihazlarını, hemo-
diyafiltrasyon ve ototransfüzyon cihazlarını hazırlayıp çalıştıracak ve takip edecek 
sağlık teknikerleri yetiştirmektir. Perfüzyon Teknikleri programında, teorik eğitim 
Üsküdar Üniversitesinde, uygulamalar ise NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi 
ve çeşitli sağlık kuruluşlarında yapılmaktadır. Perfüzyon Teknikerleri özel ve resmi 
hastanelerde çalışma olanağı bulabilirler. Ayrıca üniversitelerde yurt içi ve yurt dışı 
destekli yapılan bilimsel araştırmalarda Perfüzyon Teknikeri olarak çalışabilirler. 
Bu programı bitirenlere “Perfüzyon Teknikeri” unvanı verilir.

Davranış Bilimleri ve Sağlık alanında Türkiye’nin ilk ve tek tematik 
üniversitesi olan Üsküdar Üniversitesi, öğretim ve akademik 
faaliyetlerini “insanı anlamaya bir adım daha” bakış açısıyla 
oluşturmaktadır. Sağlık hizmetleri alanında da davranış bilimleri 
çerçevesinde çizdiği akademik programlarını multidisipliner
bir yaklaşımla ele almaktadır. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu etik 
ilkeleri ve mesleki değerleri benimseyen, uygulama özverisine sahip 
nitelikli teknikerler yetiştirmeyi hedeflemektedir.



Radyoterapi Programının amacı; 
kanser hastalıklarının tedavisinde, 
onkoloji uzmanının yardımcısı olarak 
çalışacak yetkin ve sorumluluk 
sahibi teknik eleman yetiştirmektir. 
Radyoterapi Programını bitirenlere 
“Radyasyon Onkolojisi Teknikeri” unvanı 
verilmektedir. Radyasyon Onkolojisi 
Teknikerleri, kanser hastalığının teşhisi 
aşamasında bilgisayarlı tomografi 
çeker, hastanelerin onkoloji (kanser) 
servislerinde hastalara ışın tedavisinin 
planlamasında, uygulanmasında ve 
bilimsel araştırmaların yürütülmesinde 
hekime yardımcı olurlar. Radyoterapi 
Teknikerleri resmi ve özel hastanelerin 
onkoloji kliniklerinde, özel teşhis 
merkezlerinde görev alabilirler. 
Radyoterapi uygulamaları genellikle, 
üniversite ve devlet hastanelerinin ilgili 
bölümlerinde gerçekleştirilmekte ve özel 
hastanelerde de radyoterapiye ilişkin 
bölümler yaygın olarak bulunmaktadır.
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AĞIZ VE DİŞ 
SAĞLIĞI 
PROGRAMI

Öğrenim Dili: Türkçe (İsteğe Bağlı 
İngilizce Hazırlık)

Ağız ve Diş Sağlığı Programının amacı; 
kamu ve özel sektörde tercih edilen 
saygın, nitelikli, çağdaş ve diş sağlığı 
alanında uluslararası bilgi seviyesine 
ulaşmış, ülkemizin teknik eleman 
ihtiyacını karşılayacak öğrenciler 
yetiştirmektir. Ağız ve Diş Sağlığı 
Programı, diş polikliniklerinde, diş 
hastanelerinde diş doktorunun klinik 
yardımcısı olarak diş doktorunun tüm 
çalışmalarında ona yardımcı olarak 
çalışan teknik eleman yetiştirmektedir. 
Bu programdan mezun olanlar bireysel 
çalışma imkânına sahip olmayıp diş 
kliniklerinde, hastanelerin diş sağlığı 
ile ilgili birimlerinde veya kamu 
kuruluşlarında çalışabilirler.

ECZANE HİZMETLERİ 
PROGRAMI
Öğrenim Dili: Türkçe (İsteğe Bağlı 
İngilizce Hazırlık)
Eczane Hizmetleri Programının amacı; 
doktorlarca düzenlenen reçetelerde 
yer alan hazır ilaçları müşteriye sunan, 
hazırlanması gerekli ilaçları eczacı 
gözetiminde hazırlayan, laboratuvarda, 
ilaç sektöründe, ilaç depolarında çalışacak 
ara elemanları yetiştirmektir. Eczane 
Hizmetleri Teknikerleri eczanelerde, 
devlet dairelerinin varsa eczane ile ilgili 
bölümlerinde, ilaç fabrikalarında veya ilaç 
depolarında görev yaparlar.

Çalışma ortamları temizdir; ilaçların 
yapısında bulunan kimyasal maddelerden 
kaynaklanan koku vardır. Eczanelerde 
görev yaparken insanlarla sürekli etkileşim 
halindedirler.

DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ PROGRAMI
Öğrenim Dili: Türkçe (İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık)

Diş Protez Teknolojisi Programının amacı; diş hekimlerine yardımcı 
olabilecek, laboratuvar aşamalarını yürütebilecek nitelikli teknik 
eleman yetiştirmektir. Böylece diş hekiminin daha fazla sayıda hastaya 
zaman ayırabilme olanağı sağlanacaktır. Bu programdan mezun olan 
öğrenciler “Diş Protez Teknikeri” unvanı ile mezun olurlar. Mezunlarımız 
devlet hastaneleri, diş hastaneleri, üniversite hastaneleri gibi kamu 
kuruluşlarında oluşturulan diş protez laboratuvarlarında, özel sektöre ait 
özel diş laboratuvarlarında iş bulabilirler. Kendilerinin açabilecekleri diş 
protez laboratuvarlarında da çalışabilirler.

TIBBİ TANITIM VE 
PAZARLAMA PROGRAMI
Öğrenim Dili: Türkçe (İsteğe Bağlı 
İngilizce Hazırlık)

İlaç endüstrisi, tüm dünyada olduğu 
gibi Türkiye'de de sürekli olarak gelişen 
bir sektördür. Bu nedenle iyi bir eğitim 
almış olan ilaç tanıtım elemanlarına 
ihtiyaç duyulmaktadır. Tıbbın ilerlemesi 
sonucunda doğmuş olan ve son 
yılların en gözde meslek gruplarından 
biri haline gelen program da Tıbbi 
Tanıtım ve Pazarlama Programıdır.
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı, 
ilaç ve medikal sektörüne satış elemanı 
yetiştiren bir programdır. Mezunlar 
ilaç firmalarında, ecza depolarında ve 
medikal firmalarda tıbbi mümessil, satış 
temsilcisi gibi unvanlarla görev alırlar. 
Tıbbi Mümessiller pazarın ihtiyacı olan 
ilaçları tanıtım ve pazarlama, rakiplerin 
pazardaki hareketlerine göre satış şartlarını 
belirleme, ilaç ile ilgili bilgileri aktarma, 
promosyonları ve bilimsel toplantıların 
düzenlenmesini organize etme, tanıtımını 
yaptığı ilacın doktorlar tarafından hasta 
reçetelerine yazılmasını sağlama gibi 
görevler üstlenirler.

RADYOTERAPİ PROGRAMI
Öğrenim Dili: Türkçe (İsteğe 
Bağlı İngilizce Hazırlık)

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI
Öğrenim Dili: Türkçe (İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık)

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı, sağlık kurumları bünyesindeki tanı 
ve tedavi laboratuvarlarında, hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan 
elemanları yetiştirmektedir. Tıbbi Laboratuvar Teknikerleri, hastanelerde, 
tıp fakültelerinde, özel tahlil laboratuvarlarında, diğer sağlık kuruluşlarının 
araştırma merkezlerinde, Hıfzısıhha Enstitülerinde ve gıda sanayii 
işletmelerinde, tıp alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan kurum 
ve kuruluşlarda çalışabilirler.



ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ 
PROGRAMI (N.Ö. – İ.Ö.)
Öğrenim Dili: Türkçe (İsteğe Bağlı 
İngilizce Hazırlık)

Bu programın amacı; beyinde bilişsel 
ve davranışsal fonksiyonların analizi 
ve bu fonksiyonların bozulmasıyla 
ortaya çıkan hastalıkların tespiti için 
gerekli olan nörofizyolojik yöntemlerin 
kullanılmasında uzman hekimlerin 
denetiminde çalışabilecek meslek 
yüksekokulu düzeyinde eğitim gören 
elektronörofizyoloji teknisyenlerinin 
yetiştirilmesidir. Elektronörofizyoloji 
programından mezun olanlara 
önlisans diploması ve sağlık teknikeri 
(elektronörofizyoloji teknisyeni)
unvanı verilir. Mezunlar, nöroloji, KBB, 
psikiyatri, pediatri, göğüs hastalıkları 
ve fizyoloji uzmanının gözetimi ve 
denetiminde resmi ya da özel hastane 
ve polikliniklerin elektroensefalografi, 
uyarılma potansiyelleri ve uyku 
ünitelerinde çalışabilirler. Ayrıca 
üniversitelerde yurt içi ve yurt dışı 
destekli yapılan bilimsel araştırmalarda 
elektronörofizyoloji teknisyeni olarak 
çalışabilirler.
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ÇOCUK GELİŞİMİ 
PROGRAMI (N.Ö. – İ.Ö.)
Öğrenim Dili: Türkçe (İsteğe Bağlı 
İngilizce Hazırlık)

Çocuk Gelişimi Programının amacı; öncü, 
örnek ve evrensel bir eğitim- öğretim 
programıyla, ülkemizde normal gelişim 
özellikleri gösteren, özel gereksinimi olan, 
süreğen hastalığı olan, korunmaya muhtaç 
ve risk altındaki 0-18 yaş grubu çocukların 
gelişimlerini destekleyecek yüksek nitelikli 
çocuk gelişimciler yetiştirmektir. Mezun 
öğrenciler Sağlık Kurumları ve Sağlık 
İşletmeleri, Ana Çocuk Sağlığı Merkezleri, 
yataklı tedavi veren kurumlarda, Sosyal 
Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumlarında, 
özel kreş ve anaokullarında, özel eğitim 
ve rehabilitasyon merkezlerinde, Milli 
Eğitim Bakanlığına bağlı anaokulu ve 
ilköğretimlere bağlı anasınıflarında, özel 
araştırma ve danışmanlık şirketlerinde, 
çocuk yayınları danışmanlığında 
çalışabilirler.

YAŞLI BAKIMI 
PROGRAMI
Öğrenim Dili: 
Türkçe (İsteğe Bağlı 
İngilizce Hazırlık)

Programın amacı; programdan 
yararlanacak öğrencilerin, yaşlı bakım 
hizmeti konusunda gerekli bilgi, 
beceri ve değerleri bütünleştirip, 
özümseyerek; kamu alanı, özel 
alan ve sivil toplum örgütlerinde 
yaşlı bakım hizmetini uygulayıcı 
ve geliştirici niteliğe sahip yetkin 
birer sağlık teknikeri olmalarını 
sağlamaktır. Uygulamalar hastanede, 
huzurevi ve yaşlı bakım rehabilitasyon 
merkezlerinde, yaşlı gündüz 
merkezlerinde, evde bakım hizmeti 
veren kuruluşlarda yapılmaktadır. 
Programı tamamlayarak diploma almış 
mezunlarımız; hospis ve yaşlı bakım 
hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, 
belediyeler, hastaneler, sivil toplum 
kuruluşları ve özel kurumlara bağlı 
ilgili birimlerde uzman gözetiminde 
çalışabilirler.

OPTİSYENLİK PROGRAMI 
(N.Ö. – İ.Ö.)
Öğrenim Dili:  
Türkçe (İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık)

Bu programın amacı; genel halk sağlığı 
bilgisine sahip, girişimci ve kendini 
yenileyebilen, toplam kalite felsefesini 
benimsemiş ve ilgili kurumsal süreçlere 
destek verebilen, mesleği ile ilgili 
çevresel, toplumsal ve etik problemleri 
ve bunlarla ilgili sorumluluklarını bilen, 
mesleği ile ilgili sağlık ve emniyet 
tedbirlerini gözeten teknik elemanlar 
yetiştirmektir. Bu programdan mezun 
olan öğrenciler “Optisyen” unvanı ile 
kendi optik mağazalarını açabilecekleri 
gibi, optisyenlik müesseselerinde 
mesul müdür olarak da çalışabilirler. 
Optisyenler gözlük yapan ve satan 
işletmelerde görev yaparlar.
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TIBBİ 
DOKÜMANTASYON 
VE SEKRETERLİK 
PROGRAMI  
(N.Ö. – İ.Ö.)

Öğrenim Dili: Türkçe (İsteğe Bağlı 
İngilizce Hazırlık)

Bu programın amacı; sağlık kurum ve 
kuruluşlarının gereksinim duyduğu 
Tıp ve Sağlık Teknolojisi’nin çeşitli 
dallarında bilimsel araştırmalardan 
elde edilen bulguların derlenmesi, 
düzenlenmesi ve araştırıcıların 
hizmetine sunulması amacına yönelik 
tıbbi sekreterler yetiştirmektir. 
Mezunlar; kamu ve özel sağlık kurum 
ve kuruluşlarında “Tıbbi Sekreter” 
unvanı ile çalışabilmektedir. İstihdam 
alanları; Sağlık Bakanlığına bağlı kamu 
ve özel yataklı/yataksız sağlık kurum ve 
kuruluşlarının poliklinik ve klinik bilgi 
işlem hizmetlerinde, hasta kayıt ve 
kabulde, insan kaynakları birimlerinde 
ve merkezi tıbbi arşiv hizmetlerinde 
çalışabilmektedirler.

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME 
TEKNİKLERİ PROGRAMI
(N.Ö. – İ.Ö.)
Öğrenim Dili: Türkçe (İsteğe Bağlı 
İngilizce Hazırlık)

Programın amacı; manyetik görüntülüme 
veya X-ışınlarının hastalığın tanısında 
kullanılması için hekim tarafından 
yürütülen çalışmalarda gereksinim duyulan 
yardımcı eleman yetiştirmektir. Radyoloji 
programında öğrencilere; radyolojik 
görüntüleme yöntemleri, radyasyon 
onkolojisi, radyasyon güvenliği ve korunma, 
anatomi, fizyoloji, biyofizik gibi temel 
derslerin yanında güzel sanatlar, deontoloji 
gibi sosyal dersler de verilmektedir. Tıbbi 
Görüntüleme Teknikerleri, resmi ve özel 
sağlık kuruluşlarının Radyoloji bölümlerinde, 
nöroloji, pediatri, göğüs hastalıkları ve 
fizyoloji uzmanının gözetimi ve denetiminde 
çalışabilirler.
Tıbbi Görüntüleme Teknikerleri, aynı 
zamanda Avrupa Birliği projelerinde ve ulusal 
projelerde de görev alabilmektedirler.
Ayrıca üniversitelerde yurt içi ve yurt dışı 
destekli yapılan bilimsel araştırmalarda sağlık 
teknisyeni olarak çalışabilirler. Araştırmacı 
olmayı tercih eden teknisyen adaylarının 
dikey geçiş yapma olanağı bulunmaktadır.

SAĞLIK KURUMLARI 
İŞLETMECİLİĞİ 
PROGRAMI (N.Ö. – İ.Ö.)
Öğrenim Dili: Türkçe (İsteğe Bağlı 
İngilizce Hazırlık)

Programın amacı; iktisat ve işletme 
bilgisinin yanı sıra sosyopsikolojik 
hizmetler de dikkate alınarak bütüncül bir 
yaklaşımla Sağlık Kurumları İşletmeciliği 
alanında uzmanlar yetiştirmektir. 
Program, öğrencilere sağlık kurumları 
işletebilmek için gerekli olan disiplinler 
arası bütüncül yaklaşımı kazandırarak 
onların mezun olduklarında kaliteli hizmet 
veren, ekonomik anlamda da başarılı ve 
kalitede rekabet edebilen bir işletmecilik 
anlayışı ile sağlık kurumlarını işletmelerini 
sağlayacaktır. Sağlık Kurumları 
İşletmeciliği programını bitirenlere “Sağlık 
Kurumları İşletmecisi” unvanı verilir. 
Üsküdar Üniversitesi Nöropsikiyatri 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(NPSUAM) bünyesindeki, Feneryolu ve 
Etiler’de bulunan Sağlık Uygulama ve 
Araştırma Merkezlerinde, Ümraniye’de 
bulunan NPİSTANBUL Nöropsikiyatri 
Hastanesinde ve kurum dışında da irtibat 
halinde bulunulan çözüm ortakları ile 
birlikte öğrencilerin uygulama yapmaları 
sağlanacaktır.

Programın amacı; sağlık alanında 
teşhis, tedavi amacıyla kullanılan 
alet ve cihazların montajı, teknik 
işletme, bakım ve onarımları alanında 
çalışacak ara elemanları yetiştirmektir. 
Öğrencilerimiz Biyomedikal Cihaz 
Teknolojisi sektöründe mal/ hizmet 
üreten firmalarda ve ilgili kamu 
kurum ve kuruluşlarında istihdam 
edilirler. Biyomedikal cihaz 
teknolojisi programını bitirenlere 
“Biyomedikal Cihaz Teknikeri” unvanı 
verilir. Biyomedikal Cihaz Teknikeri, 
tıpta ve biyolojik bilimler alanında 
kullanılan alet ve cihazları, şemalarına 
uygun olarak yerlerine monte eder, 
sürekli bakımını yapar, arıza olunca 
yerini saptar ve onarır. Biyomedikal 
Cihaz Teknikerleri; resmi ve özel 
hastanelerde, laboratuvarlarda, 
dispanserlerde, tıbbi cihaz yapan 
fabrikalarda, tıp cihazları tamir ve 
bakım atölyelerinde veya servislerinde 
görev yapmaktadırlar.

BİYOMEDİKAL CİHAZ 
TEKNOLOJİSİ PROGRAMI
Öğrenim Dili: Türkçe (İsteğe 
Bağlı İngilizce Hazırlık)



Bu programın amacı; değişik nedenlerle 
kollarını ve bacaklarını kaybeden kişilere 
söz konusu uzvun ve işlevlerinin 
yerini tutabilecek protezler ile kas-
iskelet ve sinir sistemini ilgilendiren 
patolojilerde ağrıyı azaltıcı, fonksiyonu 
artırıcı, mobilize edici, düzeltici ve 
destekleyici amaçlarla dayanıklı, estetik 
ve fonksiyonel ortezleri yapabilecek 
düzeyde sağlık teknikeri yetiştirmektir. 
Bu bölümden mezun olanlar el, kol, ayak, 
bacak gibi uzuv kaybı durumunda, bu 
organların işlevlerini yerine getirecek 
olan yapay organların (protezlerin) ya da 
herhangi bir nedenle fonksiyonel olarak 
desteklenmesi, korunması ve düzeltilmesi 
gereken vücut kısımlarına uygulanan 
yardımcı cihazların (ortezlerin) yapımında 
çalışırlar. Mezunlar Protez-Ortez 
Atölyesi bulunan devlet hastanelerinde 
ve özel hastanelerde, üniversitelerde 
ve kendilerine ait özel atölyelerde 
çalışabilirler. Suni uzuv protezleri, gövde 
korseleri, kısa ve uzun yürüme cihazları 
ve benzeri yardımcı cihazları bizzat 
ölçü alıp yapabilirler. Ayrıca meslek 
elemanlarının kendi işyerini açma şansı 
da bulunmaktadır.
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DİYALİZ 
PROGRAMI  
(N.Ö. – İ.Ö.)

Öğrenim Dili: Türkçe (İsteğe Bağlı 
İngilizce Hazırlık)

Programın amacı; sektörde ihtiyacı 
karşılayacak nitelikli teknikerlerin 
yetişmesini sağlamaktır. Diyaliz 
teknikeri, doktorların direktifleri 
doğrultusunda, diyaliz makinesine 
bağlanması gereken hastalarla 
ilgilenir, hastaların günlük, haftalık, 
aylık ve yıllık olarak diyaliz makinesine 
bağlanmasını takip eder, makinenin 
bakımını yapar, kullanıma hazır 
hale getirilmesini sağlar. Diyaliz 
makinesinin hastaya bağlanmasından 
ve kullanılmasından birinci derecede 
sorumludur. Mezunlar devlet ve özel 
diyaliz merkezlerinde çalışabilirler.

FİZYOTERAPİ PROGRAMI 
(N.Ö. – İ.Ö.)
Öğrenim Dili: Türkçe (İsteğe Bağlı 
İngilizce Hazırlık)

Fizyoterapi Programının amacı; 
doğuştan veya sonradan herhangi 
bir nedenle sakatlanan ve hekim 
tarafından tanısı konup fizyoterapist 
tarafından tedavisi belirlenen hastalara 
gerekli fizik tedavi ve rehabilitasyon 
programını sağlamaktır. Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun 
Fizyoterapi Programı mezunları, Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon Klinikleri, 
özel dal merkezleri, kamu ve özel 
hastaneler, rehabilitasyon merkezleri, 
ortez-protez üniteleri, okullar, endüstri 
alanları, spor kulüpleri, huzur evleri, 
mesleki rehabilitasyon merkezleri, 
kaplıca merkezleri, termal oteller, 
engelli / özürlü merkezleri / okulları, 
fitness merkezleri vb. gibi çok geniş 
çalışma alanlarına sahiptirler.

İLK VE ACİL YARDIM 
PROGRAMI (N.Ö. – İ.Ö.)
Öğrenim Dili: Türkçe (İsteğe Bağlı 
İngilizce Hazırlık)

Bu programın amacı; bedence sağlıklı ve 
güçlü, çabuk ve doğru karar verebilen, 
ellerini ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen, 
dikkatli, soğukkanlı ve sorumluluk duygusu 
güçlü, başkaları ile iyi iletişim kurabilen, 
hastanın durumunu ve çevresini inceleyerek, 
yakınlarından bilgi alarak sorununu 
belirleyen, durumuna göre hastaya ilk yardım 
tekniklerini uygulayan, hastanın güvenli 
bir biçimde ambulansa yerleştirilmesi için 
gerektiğinde polis veya itfaiyenin yardımını 
sağlayan, yolda hastaya acil bakım hizmeti 
veren, hastayı bir sağlık kuruluşuna teslim 
eden, oradaki ilgililere hastanın durumu 
hakkında bilgi veren, hastanelerin acil 
servis bölümünde ilk yardım görevi yapan, 
gerektiğinde ambulans sürücülüğü de yapan 
nitelikli tekniker yetiştirmektir. Programdan 
mezun olanlar ön lisans diploması 
alarak “Paramedik” unvanını alırlar ve 
hastanelerin acil servislerinde, 112 merkez 
ve istasyonlarında, ambulans hizmetlerinde 
çalışabilirler. Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı 
acil servisler, 112 merkezleri ve ambulans 
hizmetleri yönetmeliklerinde bu bölüm 
mezunlarının çalıştırılmasını koşul koyan 
tanımlar ve yasal maddeler mevcuttur.

ORTOPEDİK PROTEZ ve 
ORTEZ PROGRAMI
Öğrenim Dili: Türkçe (İsteğe 
Bağlı İngilizce Hazırlık)

GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI
Öğrenim Dili: Türkçe (İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık)

Gıda Teknolojisi Programı “Gıda Teknikerliği” mesleğinin yapısı gereği 
eğitim programında farklı bilimlerin gücünü bünyesinde barındırmaktadır. 
Program, küçük, orta ve büyük ölçekte gıda üretimi yapan işletmelerde 
liderlik ve yöneticilik basamaklarında yer bulabilecek nitelikte, araştırmacı, 
yenilikleri takip edebilen ve mühendislerden daha fazla uygulama 
becerisine sahip ara kalifiye elemanlar yetiştirmektedir. Bu programın 
mezunlarına ön lisans diploması ve “Gıda Teknikeri” unvanı verilmektedir. 
Gıda Teknikeri, gıda maddelerinin sağlık koşullarına uygun olarak 
üretilmesi, ambalajlanması, depolanması ve tüketiciye ulaştırılmasını 
sağlayan, kimyasal ve mikrobiyoloji analizlerini yapan, yorumlayan ara 
meslek elemanıdır. Gıda teknikerleri gıda sanayii ile ilgili kamu ve özel 
sektör kuruluşlarında ara teknik eleman olarak çalışırlar.
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İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ 
PROGRAMI 
(N.Ö. – İ.Ö.)
Öğrenim Dili: Türkçe 
(İsteğe Bağlı İngilizce 
Hazırlık)

İş Sağlığı” ve “İş Güvenliği” tıbbın, 
tekniğin ve diğer bilim dallarının çalışma 
alanı olmuştur. Teknolojik gelişmenin 
süreklilik arz etmesi nedeniyle her 
gün çalışma alanlarına katılan yeni iş 
kolları, kimyasal maddeler, makine ve 
teçhizatlar bu konu üzerinde çalışmanın 
kesintisiz olmasını ve yeni teknoloji ile 
karşılaşılan yeni sorunların araştırılmasını 
ve çözümlenmeye çalışılmasını 
gerektirmektedir. Bu bağlamda, Meslek 
Yüksekokulları programları kapsamına da 
alınarak, eğitimli teknikerler yetiştirilmesi 
amaçlanmıştır. Mezunların istihdam 
imkânları yüksektir. Geleceğin en parlak 
mesleklerinden biri olup Avrupa Birliği 
uyum yasalarına göre en az 50 işçi 
çalıştıran işletmelerde İş Sağlığı ve İş 
Güvenliği Uzmanlarının bulundurulması 
zorunluluğu doğmuştur.

SOSYAL HİZMETLER 
PROGRAMI (N.Ö. – İ.Ö.)
Öğrenim Dili: Türkçe (İsteğe Bağlı 
İngilizce Hazırlık)

Programın amacı; sosyal refah hizmetleri 
çerçevesinde başta dezavantajlı gruplar 
(engelli, yaşlı vb.) olmak üzere, çocuk 
refahına, gençlik hizmetlerine, ailenin 
korunmasına, eğitim ve adalet gibi 
alanlarda sosyal refah hizmetlerinin 
sunulması için bilimsel düzeyde 
hizmet eğitimi almış meslek personeli 
yetiştirmektir. Sosyal çalışmacılar, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Sosyal 
Hizmetler merkez ve taşra teşkilatlarında, 
Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde, 
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı rehberlik 
ve araştırma merkezlerinde, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı İş ve 
İşçi Bulma Kurumunda, DPT’de, özel 
rehabilitasyon merkezlerinde, dezavantajlı 
kesimlere yönelik hizmet veren sivil toplum 
kuruluşlarında, (işitme ve görme engelliler 
okullarında, çocuk yuvalarında, yetiştirme 
yurtlarında, kreş ve gündüz bakımevlerinde, 
huzurevlerinde, ıslahevlerinde), Adalet 
Bakanlığına bağlı cezaevleri ve denetimli 
serbestlik bürolarında, nüfus planlaması 
ile ilgili kuruluşlarda, yerel yönetimlerin 
sosyal hizmet ve sosyal yardım 
birimlerinde çalışabilirler.

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PROGRAMI
Öğrenim Dili: Türkçe (İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık)

Bu programın amacı tıbbi ve aromatik bitkilerin doğadan toplanması, 
tarımı, üretim-işlemesi, pazarlanması ve kullanım yöntemleri konusunda 
büyük önem taşıyan eğitimli insan gücü oluşturmaktır. Bu program 
şifalı bitkiler konusunda çalışmak isteyenlere bilimsel destek sağlayacak 
program özelliği taşır. Program, gıda, ilaç, boya ve kozmetik endüstrisinde 
ekonomik değeri olan tıbbi bitkilerimizin korunması, kültüre alınması, 
özelliklerinin tespiti için gerekli yardımcı teknik personelin yetiştirilmesi 
hedeflenerek açılmıştır. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler programından mezun 
olan öğrenciler, Tarım Bakanlığı, ilaç fabrikaları, eczaneler, kozmetik 
sanayisi v.b. gibi işletmelerde istihdam edilebilmektedirler. “Tıbbi 
ve Aromatik Bitki Teknikeri” olarak mezun olan öğrenciler, tıbbi bitki 
yetiştirme veya doğadan toplama ile ilgili kendi işlerini kurabilirler. Ayrıca 
bitkisel ilaç satan bir dükkân açabilirler.
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SAĞLIK MERKEZLERİMİZ

NPİSTANBUL 
Nöropsikiyatri 
Hastanesi
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ENSTİTÜLER

n Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli)
n Klinik Psikoloji Doktora Programı **
n Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli-Tezsiz)
n Nöropazarlama Yüksek Lisans Programı (Tezli-Tezsiz)

n Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı (Tezli-Tezsiz)
n Moleküler Biyoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli-Tezsiz)

n Hastane İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı (Tezli-Tezsiz)
n Hemşirelik Anabilim Dalı
 - Psikiyatri Hemşireliği Yüksek Lisans Programı (Tezli-Tezsiz)
 - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı (Tezli-Tezsiz)
 - İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı (Tezli-Tezsiz)
 - Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
 - Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı (Tezli-Tezsiz)
n Hemşirelik Doktora Programı
n İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı (Tezli-Tezsiz)
n Nörobilim Yüksek Lisans Programı (Tezli-Tezsiz)
n Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programı (Tezli-Tezsiz)

**Program için YÖK’ten onay beklenmektedir.62 63

Gelenekten 
Geleceğe...
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İngilizce Hazırlık Programı ile ilgili bilgi için:
Yrd. Doç. Dr. Ümit SÖYLEMEZ 
Yabancı Diller Koordinatörü 
Tel: 0216 400 22 22
e-posta: umit.soylemez@uskudar.edu.tr

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI

ERASMUS

Yurt Dışı Eğitimine Kapı Açıyor...
Hazırlık Sınıfında okuyan öğrencilerimizin 
motivasyonlarını artırmak, daha fazla ve daha 
iyi öğrenmeye teşvik etmek amacıyla, Hazırlık 
Programı sonunda başarılı öğrencilerden belli 
sayıda öğrencimiz İngiltere’de 4 hafta süreli olarak 
dil eğitimi alma şansı kazanacak; öğrencilerimizin 
ulaşım, eğitim ve konaklama giderleri Üsküdar 
Üniversitesi tarafından karşılanacaktır. Bu kursla, 
iyi çalışan öğrencilerimizi ödüllendirmeyi, yıl 
boyunca öğrendiklerinin İngilizcenin anadil olarak 
konuşulduğu bir ülkede pratiğini yapmalarını, 
yabancı dil yeteneklerini geliştirmelerini ve 
medeni cesaretlerini artırarak daha sonraki yurt 
dışı çalışmalarına basamak teşkil etmesini arzu 
ediyoruz. Ayrıca, Hazırlığı B2 seviyesinde başarıyla 
bitiren  en başarılı öğrencilerimizden  25’i yaz 
döneminde 8 hafta süreyle bir üst C1 seviyesini 
Üsküdar Üniversitesinde ücretsiz olarak okuma 
fırsatı kazanacaktır.

Öğrencilerimizin dönem içi performans ve 
motivasyonlarını en üst düzeyde tutmak ve arzu 
edilen başarı ivmesini korumak için deneyimli 
akademik kadromuz sürekli yönlendirme ve telafi 
programlarıyla öğrencilerimizin her zaman takipçisi 
olacaklardır.

Hazırlık programını başarı ile B2 seviyesinde 
tamamlayan öğrencilerimiz ALFSI tarafından 
yapılacak uluslararası Versant sınavına ücretsiz 
olarak girmeye hak kazanacaktır. Dünyanın üst 
düzey firma ve üniversiteleri tarafından ölçme ve 
değerlendirme amaçlı kullanılan sınav Üsküdar 
Üniversitesinde de yapılacaktır.

Çok Yönlü Dil Eğitimi
Hazırlık programında hedefimiz farklı yabancı dil 
seviyeleri ile okulumuza katılan öğrencilerimizi 
mevcut İngilizce altyapılarını da değerlendirerek, 
kendilerine en uygun İngilizce programıyla 
eğitime başlatarak onları en kısa zamanda yeterlik 
sınavlarını başaracak ve kendi lisans programlarına 
katılabilecek düzeye çıkarmaktır. Öğrencilerimizin 
yabancı dile ilişkin bilgi edinmelerinin ötesinde,

dört temel dil becerisini kazanmaları, hedef dilin 
iletişimsel işlevlerini başarıyla yerine getirmeleri 
ve iletişimsel stratejileri ustalıkla kullanabilmeleri 
temel ilkemizdir.

Bu amaçla öğrenciler, Avrupa Dilleri Öğretimi 
Ortak Çerçeve Programına (The Common European 
Framework of Reference for Languages) göre 
modüler (A1-A2-B1-B2-C1) bir eğitim programına 
tabi tutularak eğitimin başından sonuna kadar dil 
gelişimlerinin daha iyi izlenmesi ve gelişimlerine 
göre değerlendirilmeleri sağlanır. Bu programla 
öğrencilerimize derslerini izleyecekleri, ödev, 
sınav ve tezlerinde kullanacakları düzeyde İngilizce 
öğretmek yanında, günümüzde birbirine yabancı 
dünya insanlarının ortak iletişim dili haline 
gelmiş İngilizce’yi bilen ve aktif olarak kullanan 
meslek elemanlarının da ülkemize kazandırılması 
sağlanmaktadır.

En üst modüle ulaşan öğrencilere, genel İngilizce 
derslerine ilave olarak, lisans programlarına 
yönelik olarak alanlarıyla ilgili temel sözcüklere 
aşina olmaları, İngilizce not tutma becerilerinin 
geliştirilmesi ve alanlarıyla alakalı İngilizce 
akademik sunular yapabilmeleri maksadıyla özel 
amaçlı İngilizce programları uygulanır.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinin  Psikoloji 
(İngilizce),  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
(%30 İngilizce); Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi’nin Moleküler Biyoloji ve Genetik 
(İngilizce), Bilgisayar Mühendisliği (%30 İngilizce), 
Biyomühendislik (%30 İngilizce), Endüstri ve 
Sistem Mühendisliği (%30 İngilizce); bölümlerinde 
zorunlu İngilizce Hazırlık programı uygulanacaktır.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinin Psikoloji 
(Türkçe), Felsefe ve Sosyoloji bölümlerinde; 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin 
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe) bölümünde; 
İletişim Fakültesi  ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin 
tüm bölümlerinde ve Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulunun tüm programlarında isteğe bağlı 
İngilizce Hazırlık sınıfı açılacaktır.

ALFSI ile Üsküdar’dan dünyaya!
Üsküdar Üniversitesi İngilizce hazırlık 
programı ALFSI ve uluslararası anlaşmaları ile 
öğrencilerimiz çok sayıda avantaja sahip olmaya 
devam ediyor.

Üsküdar Üniversitesi Hazırlık programı olan 
ALFSI; İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, 
Kanada, Avustralya, İspanya, Almanya ve hatta 
Çin’de yer alan üniversite, enstitü ve akademiler 
ile yapmış olduğu anlaşmalar ile öğrencilerine 
hazırlık eğitiminden, yüksek lisansa kadar 
imkânlar sunuyor.

ALFSI Akademinin; University of California 
Los Angeles Extension, London College of 
Contemporary Arts, London School of Business 
and Finance, St Patrick’s College, Gisma 
Business School - Berlin ve 360 GSP College 
ile Navitas Amerika Kampüslerinden University 
of Massachusets Dartmouth, Kanada’dan Simon 
Fraser University ile İngiltere Kampüslerinden 
Anglia Ruskin University ve University of 
Hertfordshire ile anlaşmaları bulunmakta ve 
böylece öğrencilerimizin ilgili üniversitelerin 
hazırlık programlarına 2 sömestrde veya yaz 
boyunca isteğe bağlı olarak katılma şansları 
olmaktadır.

Üsküdar Üniversitesi Avrupa Komisyonu 
tarafından 2013 yılında Erasmus Beyannamesi 
(Erasmus Charter for Higher Education) ile 
ödüllendirilmiştir. Erasmus yurt dışındaki 
üniversiteler ile öğrenci ve öğretim üyesi değişimi, 
ortak seminer ve konferans düzenlenmesi, ortak 
ders ve çok disiplinli etkinliklerin düzenlenmesi 
gibi çeşitli aktiviteleri içermektedir. Bu kapsamda 
üniversitemiz öğrencileri 2013-2014 akademik 
yılı yaz döneminde Öğrenci Değişim Programları 
kapsamında yer alan Erasmus Staj Hareketliliği 
vasıtasıyla yurt dışında staj imkânlarından 
yararlanmaya başlamışlardır. Ayrıca 2014-2015 
akademik yılı itibarıyla farklı eğitim kademelerinden 
ve fakültelerden öğrencilerimiz erasmus 
öğrenim hareketliliği değişim programlarından 
yararlanmaya başlamışlardır. Üniversitemiz 
bölümlerinin İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, 
Hollanda  ve İskandinav ülkelerinin de yer aldığı 
16 farklı Avrupa Birliği ülkesinden toplam 139 

Erasmus anlaşması bulunmaktadır. Öğrenci 
Değişim Programlarına katılmak isteyen öğrenciler 
genel not ortalamaları ve dil sınavı başarılarına 
göre değerlendirilerek kendi tercih ettikleri 
üniversitelere yerleştirilmektedirler. Öğrenci 
Değişim Programları kapsamında bir dönem 
yurt dışına eğitim almaya giden öğrencilerimiz, 
gittikleri eğitim kurumunda anlaşmamız gereği 
hiçbir eğitim ücreti ödememekle birlikte sadece 
Üsküdar Üniversitesinin eğitim ücretini ödemekle 
yükümlüdürler. Programlardan faydalanan 
öğrencilerimiz, eğitim almak için gittikleri ülke 
ve kurumda yurt, seyahat masrafları, yaşam 
masrafları ve vize masraflarını kendi bütçelerinden 
karşılamak durumundadırlar. Erasmus Programı 
kapsamında Avrupa’daki anlaşmalı üniversitelere 
giden öğrenciler eğitim gördükleri dönem için 
öğrenim hibesi almaktadırlar. Bu hibe gittikleri 
ülkelerde öğrencilerin masraflarını önemli ölçüde 
karşılamaktadır.

Türk liselerine denk bir okulun son sınıfında veya Türk liselerine denk bir 
okuldan mezun olmuş olan yabancı uyruklu adaylar, gerekli başvuru kriterlerini 
yerine getirdikleri takdirde Üsküdar Üniversitesi lisans ve ön lisans programına 
doğrudan başvuruda bulunabilirler. Gerekli başvuru kriterlerine aşağıdaki linkten 
ulaşabilirsiniz. http://www.uskudar.edu.tr/yabanci-uyruklu-ogrenci.php

YABANCI ÖĞRENCİ KABULÜ



UYGULAMA ve
ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

n Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi (AİLEMER)

n Bağımlılık Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSBAUMER)

n Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİYOTEKMER)

n Çözüm Odaklı Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSÇÖZÜM)

n Dil ve Konuşma Terapisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSESKOM)

 - NP Altunizade Polikliniği

n Engelsiz Yaşam Destek Uygulama ve Araştırma Merkezi (ENMER)

n Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSFİZYOTEM)

n Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (GETIPMER)

n Genç Beyinler Akademisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (GBA)

n İnsan Odaklı İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLİMER)

n İnsani Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜDEMER)

n İş Güvenliği, İş Sağlığı ile Çevre Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSGÜMER)

n Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER)

n Kişiye Özel Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KİMER)

n Küreselleşme ve Gençlik Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KÜGEMER)

n Medikal Radyasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSMERA)

n Müzik Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezi (MÜTEM)

n Nöropsikiyatri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (NPSUAM)

 -NP Etiler Polikliği, NP Feneryolu Polikliniği

n Nöropsikofarmakoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (NPFUAM)

n Özel Yetenekli Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÖYEMER)

n Postkolonyal Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (PAMER)

n Sağlık Turizmi Uygulama ve Araştırma Merkezi (SATUMER)

n Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSEM)

n Şiddet ve Suçla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi (ŞİDAM)

n Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSTÖMER)

n Türk Dünyası Felsefe Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜFAM)

n Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSUZEM)

NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi, Türkiye’nin ilk ve tek Nöropsikiyatri 
Hastanesidir. 

JCI (Joint Commission International) tarafından akredite edilen NPİSTANBUL 
Nöropsikiyatri Hastanesi, böylelikle uluslararası üstün kalite standartlarında 
tanı ve tedavi hizmeti verdiğini, bu hizmeti sunarken “Hasta Güvenliği 
Standartları”nı en üst düzeyde karşıladığını kanıtlamıştır. Böylece JCI tarafından 
da akredite edilen dünyanın 3. Nöropsikiyatri Hastanesi unvanını elde etmiştir.  
NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi, 7.000 m2lik kapalı alana sahip, 50 
yatak kapasiteli,  açık kapalı servisleri, yoğun bakımı, beyin görüntüleme, 
nörobilim merkezi, manyetik uyarım tedavisi, anestezili EKT, uyku ve toksikoloji 
laboratuvarının olduğu tam teşekküllü bir nöropsikiyatri hastanesidir.

Acil psikiyatrik hizmet, psikoacil ambulans, düşünce psikolojisi ve beyin ‘Check 
Up’ı ile birçok yeniliği ülkemize getiren, İstanbul’da ilk yataklı çocuk psikiyatri 
hizmeti veren bir özel dal hastanesidir. 

5 yıldızlı otel konforu sunan NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesinde servis 
odaları ev, koridorları sokak görünümüne sahip olmakla birlikte tüm binada 
kırılmaz camlar kullanıldığı için demir parmaklıklar bulunmamaktadır. Hastaların 
tedavi takibi dijital görüntüleme sistemi ile konusunda uzman ekipler tarafından 
yapılmaktadır. Konforlu gündüz odaları rahatlatıcı ortama sahiptir. Psikolog 
yönetiminde “Günaydın Toplantıları” rutin olarak yapılmaktadır. Tüm hasta odaları 
ve gündüz salonlarında özel korumalı televizyonlar bulunmaktadır. Tüm hastanede 
kablosuz internete girebilme olanağına sahip altyapı imkânı sağlanmıştır. Hasta 
odaları, yumuşak odalar, yoğun bakım ve acil servisi web tabanlı teknolojiye uygun 
görüntüleme sistemine sahiptir. Böylece hekim, hastasını hastane dışından bile 
takip edebilmektedir.

Özel eğitimli hemşire, sağlık memuru ve sağlık güvenlikçisi ile güvenlik en üst 
düzeydedir. Akıllı bina teknolojisi kullanıldığı için iklimlendirme ve havalandırma 
otomasyonla yapılmaktadır. Nöropsikiyatrik acil servis 24 saat hizmet vermektedir.

Uluslararası Kalite Akreditasyonu Olan  
Türkiye’nin İlk ve Tek, Dünyanın 3. Nöropsikiyatri Hastanesi

Organization Accredited
by Joint Commission International
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NP Feneryolu ve NP Etiler Polikliniklerinde psikiyatrik ve nörolojik 
hastalıkların tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Erişkin psikiyatri biriminde 
hafif-orta şiddette belirtiler gösteren ve ayakta tedavisi sürdürülebilecek 
olan, depresyon, iki uçlu duygu durum bozukluğu, şizofreni, sosyal fobi, 
panik bozukluğu ve diğer psikiyatrik hastalıkların takibi yapılmaktadır. 
Çocuk-ergen psikiyatrisi biriminde ise, çocukluk çağında gelişen ya da 
ilk olarak ergenlik döneminde ortaya çıkan psikiyatrik tabloların tanı ve 
tedavisi sürdürülmektedir. Yaygın gelişimsel bozukluklar, çocukluk çağı 
depresyonu, kaygı bozuklukları, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu 
ve öğrenme bozuklukları bunlardan bazılarıdır. NP Feneryolu ve NP Etiler 
Poliklinikleri, Erişkin ve Çocuk Ergen Birimlerinde psikoterapi uygulamaları 
da yapılmaktadır. Nöroloji biriminde, beynin yapısal ya da işlevsel 
bozulmalarına paralel olarak ortaya çıkan nörolojik ve nöropsikiyatrik 
tabloların tedavileri psikiyatri birimi ile iş birliği halinde sürdürülmektedir.

“Hekim sadece yapılan tedavilerden değil; 
yapılmayan tedavilerden de sorumludur.”
                                   Prof. Dr. Nevzat Tarhan

NP Altunizade Polikliniği, işitme sağlığı, 
denge bozuklukları, iletişim-dil-ses-
konuşma-yutma bozuklukları, nöroloji 
ile ilgili hizmetler konusunda, araştırma-
uygulama merkezi olarak yapılandırılmıştır. 
NP Altunizade Polikliniği, değişik 
disiplinlerden ilgili uzmanların bir araya 
gelmesi ile oluşturulan ekipleri ile, işitme, 
konuşma, yutma gibi insanlar arası iletişim 
bozukluklarına bütüncül bir yaklaşımla 
çözümler üretmektedir. 

Aynı zamanda bu konuda yeni araştırmalar 
yapmakta, yeni modeller geliştirmekte, alana 
nitelikli elemanlar yetiştirmektedir. 

Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSEM) 
alanında en iyi uzmanlarla iş birliği içerisinde seminerler düzenlemekte, çeşitli 
kurs ve sertifika programları açmakta, araştırma ve çalışma grupları ile çeşitli 
etkinlikler düzenlemektedir. Bu kapsamda yapılan her çalışma öğrenme hedefi 
ile başvuran her bireye açıktır.

ÜSEM, profesyonel dünyada hizmet veren tüm psikolog, psikolog adayı, 
rehberlik öğretmeni, psikolojik danışman, hemşire, teknisyen ve hekimler 
için mesleki donanımlarını ve ilgilerini zenginleştirecek, uygulamalı eğitim 
programları sunmaktadır. ÜSEM’in öğretim programlarının kalitesini, Üsküdar 

Geleceği Bugünden Yakalayın...

“Çalışmak hayat, düşünmek ışıktır.”  Victor Hugo
Üsküdar Üniversitesi, öğrencilerini hayata hazırlıyor... Çalışmayı, düşünmeyi, 
üretmeyi hayatının merkezine koyarak, farkını ortaya çıkaran Üsküdar nesli 
geliyor... Uygulamanın, inceleme ve gözlem yapmanın gençlere katacağı 
tecrübelerin önemini bilen Kariyer Merkezi, sayısız iş birliklerine her geçen gün 
yenilerini ekleyerek öğrenci ve mezunlarına olanaklar sunmaya devam ediyor.  

Okulumuz ile NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanemizin bünyesinde yer alan 
araştırma merkezlerimiz, uygulama laboratuvarlarımız, polikliniklerimiz ve yeni 

eğitim-öğretim yılında açılacak olan en son hastanemiz ile öğrencilerimizin 
tercihlerinin gerçekleştirilebilir, ölçülebilen ve sürdürülebilir amaçlara 
dönüşmesinde her biri kendi alanında fark yaratan değerli akademisyenlerimizin 
deneyim paylaşımı, bilgi aktarımları ve fikir önderlikleriyle uygulama imkânları 
sunuyoruz.

Seminerler, Kariyer Günü etkinlikleri, sektör ileri gelenleriyle buluşmalar, 
birebir görüşmelerle öğrencilerimize çalışma hayatının kapısını açan kariyer 
merkezimiz “Hayat Tercihtir” sloganıyla yoluna devam ediyor.

Hastane-Üniversite İş Birliği...

Üniversitesinin yetkin ve öncü öğretim üyelerinin nitelikleri belirlemektedir.

ÜSEM, bireylerin ve firmaların, değişen rekabet şartlarında ihtiyaç duydukları 
eğitimleri gerçekleştirmekte, kariyer planları için yetkinlik geliştirmek isteyen, 
sosyo-kültürel ve entelektüel gelişimi bir iş değil hobi olarak algılayan tüm kişi 
ve kurumlara hizmet sunmaktadır.  

ÜSEM Eğitim Programları; Akademik ve Mesleki Eğitimler, Kurumsal Eğitimler, 
Genel Katılıma Açık Eğitimler ve Sosyal Sorumluluk Projeleri olmak üzere 4 
başlık altında sunulmaktadır.
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ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİNDE 33 ADET LABORATUVAR BULUNMAKTADIR.
Üsküdar Üniversitesi 2500m2 alanda 33 laboratuvar ile uygulamalı eğitim sunmaktadır.  
Üsküdar Üniversitesi laboratuvarlarında beyin uyarım, nöro-görüntüleme, sağlık fiziği, yazılım psikolojisi gibi davranış bilimleri üzerine pek çok 
farklı konuda uygulamalı eğitim verilirken, bilgisayar mühendisliği alanında “Beyin Bilgisayar Arayüzü (BCI)” ve yapay zekâ gibi çalışmalar için 
son teknoloji ile donatılmış bir klinik altyapı bulunmaktadır. Üsküdar Üniversitesi laboratuvarlarında konularında uzman dev bir akademik kadro 
eşliğinde sunulan eğitimlerin yanı sıra Türkiye’nin ilk nöropsikiyatri hastanesi olan NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi ve Kliniklerinde de 
pratik yapma ayrıcalığı sunulmaktadır. 

Üsküdar Üniversitesi, laboratuvar ve arge yatırımlarını sürdürmekte, Türkiye’nin ilk Brain Park (Beyin Parkı)nı hayata geçirmek üzere çalışmalarını 
büyük bir hızla yürütmektedir. 

ARGE BİRİMLERİ ve
LABORATUVARLARI
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Ameliyathane Laboratuvarı

Anatomi Laboratuvarı

Anestezi Laboratuvarı

Bilgisayar Laboratuvarı

Biyokimya Laboratuvarı

Biyomedikal Teknoloji Laboratuvarı

Diş Protez Laboratuvarı

Diyaliz Laboratuvarı

Ergoterapi Uygulama Ünitesi

Fizyoterapi Teknikerliği Uygulama Ünitesi

Fonetik Laboratuvarı

Gıda Teknoloji Laboratuvarı

Hücre Kültürü Laboratuvarı

İlk ve Acil Yardım Müdahale Laboratuvarı

Klinik Farmakogenetik Laboratuvarı

Klinik Nörobilim Laboratuvarı

Kognitif Nörobilim Laboratuvarı

Kognitif Rehabilitasyon Laboratuvarı

Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı

Neurobiofeedback Laboratuvarı

Nöropsikofarmakoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(NPFUAM) Deneysel Araştırma Birimi (ÜSKÜDAB)

Nöropsikoloji Laboratuvarı

Nöroteknoloji ve Biyoinformatik Laboratuvarı

NP Altunizade Polikliniği Dil-Konuşma Laboratuvarı

NP Altunizade Polikliniği İşitme Laboratuvarı

NP Altunizade Polikliniği Ses Laboratuvarı

Odyometri Laboratuvarı

Optisyenlik Laboratuvarı

Protez-Ortez Atölyesi

Rutin Tıbbi Analiz Laboratuvarı

Temel Bilimler Laboratuvarı

Tıbbi Beceri Laboratuvarı

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Laboratuvarı

ARGE BİRİMLERİ ve LABORATUVARLARI
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Türkiye’nin beyin üssü olmayı  hedefl iyoruz. . .

Üsküdar Üniversitesini kurarken, kendimize 
bir ilke seçtik. “Herkesin gittiği yoldan 
gidenler, aynı hedefe varır” sözünden 
yola çıkarak her alanda farklılaşarak 
zirvelere çıkmayı hedefledik. Bu hedefle 
yol haritamızı belirledik ve ilerliyoruz. 
İlk adımı Üniversitemiz ile attık. Üsküdar 
Üniversitesi bugün Davranış Bilimleri 
ve Sağlık alanında Türkiye’nin ilk ve tek 
tematik üniversitesidir.

Üniversitelerin temel görevleri arasında, 
eğitim, araştırma-geliştirme çalışmaları 
ile proje üretilmesi ve kişiye meslek 
kazandırma yer almaktadır. Bilgi üretim 
sahaları olan üniversiteler için, üretilen bu 
bilgiyi raflardan indirme zamanı gelmiştir. 
Bilgiyi kullanılabilir hale getirerek 
toplumun kullanımına sunmak yeni nesil 
üniversitelerin temel görevleri arasına 
girmiştir. İşte bu noktada üniversite-sanayi 
iş birliği büyük önem taşımaktadır. Bunu 
da çok önemsiyoruz.

Üsküdar Üniversitesi olarak 33 adet 
laboratuvarımızla öğrencilerimiz için klinik 
ve uygulama imkânlarında alternatifsiz 
eğitim kurumu olmayı hedefledik. Beyin 
uyarım, nöro-görüntüleme laboratuvarları 
ve sağlık fiziği gibi konularda da hem 
uygulama hem de klinik imkânlar ile 
özgün bir eğitim sunuyoruz. Bilgisayar 
Mühendisliği alanında, geleceğin önemli 
mesleklerinden olan sağlık bilişiminde, 
“Beyin Bilgisayar Arayüzü (BCI)” ve yapay 
zekâ çalışmalarının klinik altyapısında 
bilimsel eğitim fırsatını geleceğin bilim 

Son yıllarda özellikle insan Genom Projesiyle birlikte insan bedeninin temel 
yapı taşı gen haritasının oluşturulmasında önemli bir adım atıldı. Artık bu keşfi 
daha da ileriye taşıma dönemindeyiz. 2 Nisan 2013’te ABD Başkanı Barack 
Obama, kısaltması BRAIN olan Gelişen Yenilikçi Nöroteknolojiler ile Beyin 
Araştırma inisiyatifini hayata geçireceklerini ve 2014 bütçesinden de 100 
milyon dolarlık bir kaynağı bu çalışma için ayıracağını duyurmuştu. Obama 
böylece 21’inci yüzyılın Beyin Yüzyılı olacağını duyurmuş, dünyanın bu yönde 
çalışmalara önem vermesi gerektiğinin de mesajını vermişti. 

Devletin önayak olmasıyla, ülkedeki diğer kurumların, yardımseverlerin, 
derneklerin ve üniversitelerin de harekete geçirilerek disiplinler arası 
oluşturulacak ekiplerle, enerjinin beynin mümkün olan en mükemmel haritasını 
çıkarmaya yöneltilmesi amaçlanıyor. Böylece alzheimer, şizofreni, otizm, 
epilepsi gibi beyin kaynaklı hastalıkların ve travmatik beyin yaralanmalarının 
tedavilerinin geliştirilmesi, bu hastalıkların da ortadan kaldırılması ve önüne 
geçilmesi hedefleniyor. Öte yandan bu çalışmalarla beyin mekanizmasının 
anlaşılması, onu taklit edecek ve kullanacak yeni teknolojiler vasıtasıyla 
inovasyonun canlandırılması, yeni istihdam alanlarının oluşturulması ve 
ekonomik büyümeyi artıracak bir sonuca ulaşılması hedefleniyor. 

İnsan genom haritasının çıkarılmasının ardından hedef, beynin mükemmel bir haritasını ortaya koymak… 
Beyin haritasının elde edilmesi için insan zihnini var eden, onun karar vermesini, tercihte bulunmasını, hayata bakış açısını oluşturmasını sağlayan karmaşık nöral 
devrelerin gerçek zamanlı olarak haritalanması gerekiyor… Bu, 100 milyar beyin hücresinin oldukça karmaşık ve hala çözülemeyen 100 trilyonu bulan etkileşimi 
demek… Ama insan genom projesiyle birlikte gen terapilerinin kazandığı ivme düşünüldüğünde; olmayacak bir iş değil… 

Gelecek Beyin Bilimlerinde...
Her zaman bilime ve araştırmaya dair yeni kavramları ortaya koyan ve tartışmaya açan Üsküdar Üniversitesi, son dönemde uluslararası bilim camiasının en 
çok ilgilendiği alanlardan biri olan beyin üzerine yapılan önemli çalışmaların Türkiye Temsilciliği’ni üstleniyor. “Nöropazarlama”, “Nöropsikofarmakoloji”, 
“Biyomühendislik” gibi kavramlara dair düzenli çalışmalarla, psikoloji-sağlık-iletişim-biyomühendislik-genetik-felsefe alanlarında multidisipliner çalışmalar yapan 
üniversitenin fakülteleri ve araştırma merkezleri günümüzün ve geleceğin ilgi odağı NÖROBİLİM alanında davranış bilimleri literatürlerine girecek çalışmalara imza 
atıyor. Üsküdar Üniversitesi Nörobilim kavramını tüm fakülte ve bölümlerinde farklı açılardan ele alıyor, öğrencilerini bu alanda bir adım öne taşıyacak programlar 
hazırlıyor. 

Beyin fonksiyonlarının işleyişinde, davranış ve ruh sağlığıyla ilgili etkenlerin araştırılmasında pek çok disiplindeki bilgi birikimine ihtiyaç duyulduğunun altını çizen 
Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan; şunlara dikkat çekiyor. 

“Üsküdar Üniversitesinde geleceğin psikolojik yaklaşımıyla beyin fonksiyonlarını ölçebilen, teknoloji kullanan davranış ve sağlık bilimcilerini yetiştiriyoruz. 
Öğrencilerimiz üniversitemizde düşünce teknolojisi kavramıyla tanışıyor. Biyomühendislikte beyin uyarım deneyleri, yapay zekâ çalışmalarını birebir takip ederek 
deneylerde yer alabiliyor.

Dünyanın 3. Nöropsikofarmakoloji Araştırma Merkezi olan  “Nöropsikofarmakoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi”ni kurarak beyin hastalıkları tedavilerine 
yönelik umut verici ve önemli bulgular elde ediyoruz. Bu araştırma merkezinde ilaç geliştirmeyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Özellikle şizofreninin tedavisinde 
dünya literatürlerine geçen çalışmalarımız var. Tedavinin bulunması için sona doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Nasıl ki iyi futbol iyi futbolcularla oynanıyorsa, iyi 
üniversite de iyi bilim adamlarıyla ortaya çıkar. Onun için kendini bilime adamış bilim adamlarına ihtiyaç var. Üniversitede proje heyecanı olacak, bilim heyecanı 
olacak. Bu heyecan olmadan olmaz.  

Brain Park (Beyin Parkı) projemiz var. Kurmayı hedeflediğimiz beyin parkında beyin alanında çalışan bilim insanlarıyla bu alanda çalışma yapan sanayicileri bir 
araya getireceğiz. Üretilecek bilgi toplumun yararına sunulacak. Toplumun beyni daha yakından tanıması için de yine Beyin Müzesi kurmayı hedefliyoruz. Beyne 
dair merak edilen her şeyi müzede bireyler öğrenebilecek.”  

insanlarına sunuyoruz. Kullanıcı dostu yazılım gelişimini hedefleyen yazılım 
psikolojisi eğitimi de yine bu alanda getirdiğimiz farklardan biri...

Üsküdar Üniversitesi öğrencileri, konularında uzman bilim adamlarından 
oluşan dev bir akademik kadrodan eğitim almanın yanı sıra, beyin ve davranış 
fonksiyonları üzerine kurulmuş laboratuvarlarda gözlem yapma ve Türkiye’nin 
ilk nöropsikiyatri hastanesi olan NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi ve 
Kliniklerinde de öğrendiklerini pratik yapma ayrıcalığı elde ediyorlar.

Önümüzdeki en önemli hedeflerden biri de Türkiye’nin ilk Brain Park (Beyin 
Parkı)nı hayata geçirmek. Bu proje içerisinde nörobilim, mühendislik, sağlık 
bilimi ve sosyal bilimlerin tümünü multidisipliner bir disiplinle bir araya 
getirmeyi ve Türkiye'nin ilk beyin üssü olmayı hedefliyoruz. ABD Başkanı 

Barack Obama 2013’ün Nisan ayında NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH olarak 
bilinen enstitüleri bir araya toplayıp Brain Park konusunda 14 dakikalık bir 
sunum yapmış, beyin çalışmalarına verdikleri önemi tüm dünyaya ilan etmiştir. 
Üsküdar Üniversitesi olarak Beyin Projesi’nde bu araştırmalarla oluşacak 
bilgileri en önemli bilgiler olarak görüyor ve aynı hassasiyetle hareket ediyoruz. 
Beyin Projesi'ni yapacak zihin gücüne ve ekibe sahibiz. Üsküdar Üniversitesi 
olarak bu büyük projenin içinde olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk 
duyuyoruz.

Üsküdar Üniversitesi ABD Başkanı Obama’nın “BRAIN Initiative 
and American Innovation” isimli Beyin Girişimi projesinin benzerini 
Türkiye’de gerçekleştiriyor...

Prof. Dr. Nevzat Tarhan
Rektör
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Son yıllarda, bilim ve teknolojideki gelişmişlik düzeyi tartışılmayacak önemli 
ülkelerde beyin ile ilişkili hastalıkların tedavisine yönelik bilimsel araştırma 
ve geliştirme çalışmalarına daha çok kaynak ayrılmaktadır. Bazı önemli 
bilim insanlarının ifadelerine göre de içinde bulunduğumuz yüzyıl, beyin 
araştırmalarına yönelik bilimsel çalışmaların ön plana çıkacağı ve beyin 
hastalıklarına yönelik önemli çözümlerin sunulacağı bir dönem olacaktır. Bu 
bağlamda nörobilim araştırmaları alanında tartışmasız bir şekilde dünyanın en 
iyisi olan Amerika Birleşik Devleri de 21. yüzyılı “beyin yüzyılı” ilan etmiştir.

Hastalık nedenlerinin bulunabilmesi ve tedaviye yönelik yeni ilaçların 
geliştirilebilmesinde bilimsel araştırmalar büyük bir önem kazanmaktadır. 
Bilimin evrensel standartlarına uygun nitelikte araştırmaların yapılabilmesi 
için de uygun laboratuvarlara, laboratuvarların içinde yeterli donanıma ve iyi 
yetişmiş bilim insanlarına ihtiyaç vardır. 

Üsküdar Üniversitesi beyin araştırmalarına odaklı tematik bir üniversitedir. 
Nitelikli bilimsel araştırma ve projelerin multidisipliner bir yaklaşım ile 
üretilebileceği ve sağlıklı bir biçimde yürütülebileceği tüm olanaklara sahiptir. 
Nöropsikofarmakoloji, nörobilimin santral sinir sistemi ile ilişkili hastalıkların 
tedavisi için yeni ve daha etkin ilaçların geliştirilmesine yönelik tüm araştırma 
faaliyetlerini kapsayan önemli ve dinamik bir alanıdır. Psikiyatri, farmakoloji, 
nöroloji ve psikoloji başta olmak üzere biyokimya, moleküler biyoloji, genetik 
ve biyofizik gibi birçok başka bağımsız disiplinle iş birliği yapar. Bilimsel 
alanda gelişmiş birçok ülkede nöropsikofarmakoloji araştırmaları yapılır. Bu 
nedenlerle beyne odaklı tematik bir üniversite olan Üsküdar Üniversitesinde 
Nöropsikofarmakoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (NPFUAM) kurulmuştur.

2012 yılında kurulan ve 2013 yılının Eylül ayında faaliyetine başlayan 
NPFUAM, bu isim ve görev tanımı ile çalışan Türkiye’de ilk ve dünyada da bu 
işleve sahip sayılı merkezlerden biridir.  Merkez ağırlıklı olarak davranışsal 
nörobilim çalışmalarının yapıldığı laboratuvarlar ve deney hayvanları 
üretiminin gerçekleştirildiği ÜSKÜDAB isimli birimden oluşmaktadır. Hem 
laboratuvarlarımız hem de ÜSKÜDAB birimimiz, ilgili bakanlıklar tarafından 
onaylı akreditasyona sahiptir. 

Merkezin Amaçları
• Önemli beyin hastalıklarının tanı ve tedavisine yönelik nitelikli bilimsel bilgi 

oluşturmak üzere araştırma projelerinin üretilmesi, bunların sağlıklı bir 
şekilde yürütülmesi, patentle tescillenen yeni buluşlara ve yeni ilaç veya tanı 
yöntemleri üzerinden de teknolojiye dönüştürülmesi.

• Nöropsikofarmakoloji alanında etik ilkeler doğrultusunda nitelikli bilimsel 
araştırmalar yapma ve bilimsel platformda en üst seviyede, dünya ile rekabet 
etme becerisi kazanmış bilim insanları yetiştirilmesi.

• Üsküdar Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerde bilimsel araştırma 
tutkusu ve motivasyonu yaratılarak geleceğin nitelikli bilim insanlarının 
yetişmesinin yolunu açacak bir alt yapının oluşturulması.

• Yurt içinde ve dışında başka üniversite ve bilimsel araştırma merkezleri ile 
multidisipliner bir yaklaşım ile beyin araştırmalarına yönelik ortak projeler 
geliştirilmesi  ve yürütülmesi.

• Alzheimer, şizofreni, otizm, depresyon, Parkinson ve madde bağımlılığı 
gibi önemli beyin hastalıklarının ilaçla tedavisi ve bu hastalıklardaki yeni 
gelişmeler konusunda halkı bilgilendirmeye ve eğitmeye yönelik konferans, 
seminer, broşür ve medya aracılı bilgilendirme gibi faaliyetler yapılması.

Merkezin Faaliyetleri
• Halen merkezimizde önemli bilimsel çalışmalar yürütülmektedir. Özellikle 

şizofreni konusunda yeni bir teoriye ve bu teoriye bağlı patenti alınmış 
üç yeni ilaç molekülüne sahibiz. Bu konuda çalışmalarımız sürmektedir. 
Merkezimizde depresyon, anksiyete, epilepsi ve Alzheimer hastalığına yönelik 
deneysel hayvan modelleri oluşturmak ve çalışabilmek için de yeterli alt yapı 
bulunmaktadır.

• ÜSKÜDAB birimimizde gerek kendi çalışmalarımız için gerekse başka 
üniversitelerin talebini karşılayacak biçimde 4 farklı türde deney hayvanı, 
veteriner kontrolünde ve ilgili akreditasyon kurallarına uygun biçimde 
üretilmektedir.  

• Kurulmasını izleyen kısa süre içinde Merkez Üsküdar Üniversitesi Deney 
Hayvanları Etik Kurulu’nu da oluşturmuş ve etik kurulumuz ilgili bakanlık 
iznini alarak 2015 yılı Ocak ayından itibaren faaliyete geçmiştir.

• 2014 Türk-Alman Bilim Yılı çerçevesinde TÜBİTAK’ın da desteği 
ve Almanya’dan önemli bilim insanlarının katılımı ile Üsküdar 
Nöropsikofarmakoloji Sempozyumu başarı ile organize edilmiştir.

•  Bir yüksek lisans öğrencimizin tez çalışması ve bir adet TÜBİTAK 1001 
projesi başarı ile tamamlanmış, ulusal ve uluslararası kongrelerde birçok 
bilimsel bildiri sunulmuş, saygın bilim dergilerinde önemli makaleler 
ile Madde Bağımlılığı konusunda bilimsel referans olabilecek bir kitap 
yayımlanmıştır.

Tüm araştırma, geliştirme, uygulama ve projelerinin desteklenmesi, 
çalışma esaslarının belirlenmesi ile üniversite içinde iş birliği ve 
koordinasyonun sağlanması amacıyla kurulan Proje Araştırma, 
Uygulama, Eğitim ve Geliştirme Koordinatörlüğü, ARGE Birimi ile 
üniversitedeki ARGE faaliyetlerinin yönlendirilmesine ve takibine, 
Genç Beyinler Akademisi ile proje yazımına, Teknoloji Transfer Ofisi 
ile üniversite-sanayi iş birliğinin gelişimine katkı sağlamaktadır.
 
ARGE birimi üniversitenin bütün akademik performansını takip 
etmekte, üniversite içi ve dışı iş birliklerinin önünü açmakta, gerekli 
koordinasyonu sağlamaktadır. Ulusal ve uluslararası endekslere 
göre hangi alanlarda araştırma yapılması ve nasıl bir performans 
gösterilmesi gerektiğini planlamaktadır. Üniversitenin ileriye dönük 
planlamasını yapmakta ve performans göstergelerini Faaliyet Takip 
Sistemi üzerinden takip etmektedir.
 
Genç Beyinler Akademisi, bütün proje çağrılarını takip etmekte 
ve bunları duyurmaktadır. Öğretim üyelerinin ve araştırma 
görevlilerinin proje yazmasına akademik ve idari destek 
vermektedir. Öğrencilere proje yazma eğitimleri vermekte ve bu 
öğrenciler öğretim üyeleri ile birlikte projelerde görev almaktadır.
 
Teknoloji Transfer Ofisi, üniversitede üretilen bilgi ve becerilerin 
sanayiye ve hizmet sektörüne aktarılması, buralardan gelen 
taleplerin akademisyenlere aktarılması yönünde çalışmaktadır. 
Patent eğitimlerini organize etmektedir. Sanayi temsilcilerini 
akademik çevre ile buluşturarak etkileşimi artırmaktadır.

Proje Araştırma, 
Uygulama, Eğitim ve  
Geliştirme 
Koordinatörlüğü 
(PARGE)
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Lisans-Ön Lisans Öğrencilerine Verilen 
Burslar ve İndirimler

ÖSYM Bursları 
Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda Üsküdar 
Üniversitesinin %100 Burslu, %75 Burslu, %50 Burslu ya da %25 Burslu 
olarak belirtilen programlarından birini tercih ederek ÖSYM tarafından bu 
programa yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen öğrenim ücreti 
burslarıdır.

Tercih Bursu 
ÖSYM tarafından Üsküdar Üniversitesi ücretli lisans ve ön lisans programlarına 
kayıt yaptıran öğrencilerden, Üniversitemiz bölümlerinden birine ilk tercihinden 
yerleşenlere %25, İkinci tercihinden yerleşenlere %15; üçüncü, dördüncü ve 
beşinci tercihlerinden yerleşenlere %10 indirim uygulanır. 

İlk 5 Tercih Bursu 
ÖSYM tarafından Üsküdar Üniversitesi ücretli lisans ve ön lisans programlarına 
kayıt yaptıran öğrencilerden, ilk 5 tercihinin tamamı Üsküdar Üniversitesi olan 
ve bu tercihlerinden birine yerleşenlere %25 indirim uygulanır.  

Üniversite Giriş Bursu
Üsküdar Üniversitesinin lisans programlarına ÖSYS sonuçlarına göre; İlk 1.000 
içerisinden kayıt yaptıran öğrencilere; lisans eğitimi ve başarılarına katkı olarak 
akademik yıl süresince aylık 500 TL burs verilir. 

Kardeş Bursu
Üsküdar Üniversitesinde öğrenim görmekte olan her bir kardeşe % 10 oranında 
eğitim-öğretim ücretinden indirim verilir.

Kurum Bursu 
Üsküdar Üniversitesinin tüm ön lisans ve lisans programlarına kesin kayıt 
yaptırıldığı sırada aşağıda belirtilen vasıflara haiz olan; Türk Silahlı Kuvvetleri, 
Emniyet Teşkilatı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 
Üniversite ve Milli Eğitim Mensupları, 657'ye tabi çalışanlar ile çalışanların 
çocuklarına eğitim-öğretim ücretinde %10 oranında indirim verilir.

Özel Mahrumiyet Bursu 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yurtlarında yetişenler, ilköğretim döneminde 
annesiz ve babasız büyüyenler ile şehit ve gazi çocuklarına %50 indirim verilir. 

Spor Bursu
Üsküdar Üniversitesinin programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden milli sporcu 
belgesini ibraz edenlere %25, spor dallarından birinde profesyonel liglerde 
oynayan sporculara %20, ulusal müsabakalarda ferdi spor dallarında son üç 
yıl içinde ilk üç dereceye giren sporculara %15 oranında eğitim-öğretim ücreti 

indirimi verilir. Bu öğrenciler kendi alanları ile ilgili her türlü faaliyetlerinde 
Üsküdar Üniversitesi’ni temsil ederler.

Bilim, Sanat, Din ve Kültür Bursu 
Bilim, sanat, din ve kültür alanlarında uluslararası platformda başarı kazanmış 
öğrencilere eğitim-öğretim ücretinden %20, ulusal alanda başarı kazanmış 
öğrencilere eğitim-öğretim ücretinden %10 indirim verilir. Bu öğrenciler kendi 
alanları ile ilgili her türlü faaliyetlerinde Üsküdar Üniversitesini temsil ederler.

Uluslararası Bakalorya Bursu 
Üsküdar Üniversitesinin lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden 
Uluslararası Bakalorya diploma notu 32 ve üzeri olanlara %25 oranında eğitim-
öğretim ücretinden indirim verilir. 

TÜBİTAK Bursu 
TÜBİTAK tarafından tespit edilen uluslararası yarışmalarda altın, gümüş ve bronz 
madalya alan ve ödül aldıkları alandaki tam burslu bölüm ve programlarımıza 
kayıt yaptıran öğrencilere eğitim-öğretim dönemlerinde aylık 300 TL burs verilir.  

Akademik Başarı Bursu 
Her akademik yıl sonunda, lisans ve ön lisans programlarında, en az iki yarıyıl 
öğrenim görmüş ve ağırlıklı genel not ortalaması 3.50 ve üzeri olan öğrencilere 
izleyen yılın eğitim-öğretim ücretinden başarı derecesine göre 3.90-4.00 %50, 
3.80-3.89 %40, 3.70-3.79 %30, 3.60-3.69 %20, 3.50-3.59 %10 indirim  
verilir. 

Personel Bursu 
Üsküdar Üniversitesine kesin kayıt yaptırdığı esnada Üniversitede veya NP Grup 
bünyesinde fiilen görevini sürdüren çalışanlar ile çalışanların birinci derece 
yakınlarına eğitim-öğretim ücreti üzerinden %50 indirim verilir.

Mezun Bursu
Üsküdar Üniversitesinin (ön lisans veya lisans) herhangi bir programından 
mezun olup (yeniden) Üsküdar Üniversitesi programlarına yerleştirilen 
öğrencilere öğretim ücretinden %20 oranında indirim verilir. 

Mütevelli Heyet Bursu
Mütevelli Heyeti tamamen kendi takdirinde olmak üzere, durumun gerektirdiği 
şartlar dahilinde kendi belirleyeceği oransal seviyede burs verebilir. 

İhtiyaç Bursu
Üsküdar Üniversitesinde öğrenimine devam etmekte iken önceden öngörülmeyen 
nedenlerle ödeme güçlüğüne düşen ve bu durumu belgelendiren öğrencilere 
burs komisyonunun uygun görmesi halinde Mütevelli Heyeti kararıyla akademik 
yıl boyunca öğle yemeği bursu ve çalışma bursu verilir. Takip eden yıllarda bu 
burslardan yararlanmak isteyen öğrencilerin istenen belgelerle tekrar başvuru 
yapmaları gerekir. 

BURSLAR
Yabancı Uyruklu Öğrenci Bursu
Üsküdar Üniversitesine yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı kapsamında kesin 
kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrencilerin her birine eğitim-öğretim ücreti 
üzerinden her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen oranlarda eğitim-
öğretim ücreti indirimi verilir.  

Engelli Öğrenci Bursu
Üsküdar Üniversitesinin programlarına kayıt yaptıran engelli öğrencilerden 
rapor oranına göre;
Engel durumu %40 : %25 burs
Engel durumu %50 : %30 burs
Engel durumu %60 : %35 burs
Engel durumu %70 : %40 burs
Engel durumu %80 : %45 burs
Engel durumu %90 ve üzeri  : %50 burs verilir.

Dikey Geçiş Bursu
Üsküdar Üniversitesinin DGS ile öğrenci alan programlarına ÖSYM tarafından 
yerleşen öğrencilerden Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnsan ve 
Toplum Bilimleri Fakültesi ve İletişim Fakültesi bölümlerine kayıt yaptıranlara 
%50, Sağlık Bilimleri Fakültesi bölümlerine kayıt yaptıranlara %40 indirim 
verilir. Sağlık Bilimleri Fakültesine kayıt yaptıran öğrencilerden Üsküdar 
Üniversitesi SHMYO mezunu olanlara ilave %10 indirim verilir.

Yüksek Lisans Öğrencilerine Verilen Burslar ve 
İndirimler
Kardeş Bursu
Üsküdar Üniversitesinin öğrenim görmekte olan her bir kardeşe %10 oranında 
eğitim-öğretim ücretinden indirim verilir.

Kurum Bursu 
Üsküdar Üniversitesinin yüksek lisans programlarına kesin kayıt yaptırıldığı 
sırada aşağıda belirtilen vasıflara haiz olan; Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet 
Teşkilatı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Üniversite ve 
Milli Eğitim Mensupları, 657'ye tabi çalışanlara eğitim-öğretim ücretinde %10 
oranında indirim verilir.

Özel Mahrumiyet Bursu
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yurtlarında yetişenlere %50 indirim verilir.

Personel Bursu 
Üsküdar Üniversitesine kesin kayıt yaptırdığı esnada Üniversitede veya NP Grup 
bünyesinde fiilen görevini sürdüren çalışanlar ile çalışanların birinci derece 
yakınlarına eğitim-öğretim ücreti üzerinden %50 indirim verilir.

Bursun Kapsamı ve Kesilmesi
1) Üsküdar Üniversitesinin Burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere 

sağlanan burs sadece eğitim-öğretim ücretini kapsamaktadır. 
2) Öğrenciler, üniversitemiz burslarından sadece birinden yararlanabilirler.
3) Birden fazla burs ve indirim almaya hak kazanan öğrenciler, yalnızca tutar 

olarak en yüksek olandan yararlanabilirler.
4) ÖSYM Bursları, başarı durumuna bakılmaksızın normal eğitim-öğretim 

süresince kesilmez.

5) Disiplin cezası alan öğrencinin ÖSYM bursu dışındaki burs ve indirimleri 
kesilir.

6) Hazırlık eğitiminden 1. yıl başarısız olup 2. yıl devam edecek burslu 
öğrencilerin Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından verilen bursları kesilir.

7) Üniversitemizde öğrenim gören bir öğrenci, yeniden sınava girerek aynı 
programa yerleşmesi durumunda ÖSYM bursları dışındaki burslardan 
yararlanamaz. 

8) Personel bursu alan öğrencinin, kendisinin veya birinci derece yakınının 
emeklilik dışında iş ilişkisinin sona ermesi durumunda indirimin devamı 
Mütevelli Heyeti tarafından değerlendirilir.
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ÜNİVERSİTE KURUCU VAKFI,  
ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİ ve
SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

İNSANİ DEĞERLER ve RUH SAĞLIĞI VAKFI
İDER Vakfı 1997 yılında Ankara'da, birey ve toplumun ruh ve genel sağlığının korunması amacıyla kurulmuştur. 

İDER Vakfı çatısı altında;  
• Bireyin ruh ve beden sağlığı konusunda halkın bilinçlenmesini sağlayacak çalışmalar yapmak
• Konularında uzman kişilerin çalışmalarını değerlendirmek, farklı platformlarda topluma sunmak
• Koruyucu hekimlik anlayış ve çalışmalarının yerleşmesine katkıda bulunmak
• Uzman hekimler ve diğer sağlık personelinin vakıf çatısı altında toplanmasını sağlayarak faaliyetlerde bulunmak, 

ihtiyaca göre klinik, poliklinik, hastane kurulmasını sağlamak
• Vakfın amacına uygun bilimsel çalışmalarda bulunmak
• Bilimsel kurs, toplantı, seminer, konferans, kongreler, paneller, açık oturumlar, yarışma gibi ilmi etkinlikler 

yapmak ve bu konularda uluslararası ilişki ve faaliyetlerde bulunmak,
• Mesleki görgü ve bilgileri artırmak için yurt dışına öğrenci, bilim adamı ve uzman göndermek
• Halkın, öğrencilerin, bilim adamlarının ve özellikle sağlık personelinin bilgiye en hızlı ve doğru şekilde ulaşmasına 

yardım etmek,
• Toplumsal ve ahlaki değerleri korumak, insanlar arasındaki iletişimi, dayanışmayı gerçekleştirmek, aile yapısının 

korunması ile ilgili sosyal, kültürel, ekonomik, sağlık ve eğitim konularında faaliyette bulunmak ve mevcut 
faaliyetleri desteklemek, bilimsel çalışmalar yapmak  
gibi faaliyetler yürütülmektedir. 

Uzun yıllardır nöropsikiyatri alanında Türk Amerikalı klinisyenler tarafından bilimsel iş birlikleri kurmak ve 
geliştirmek adına faaliyet gösteren Türk Amerikan Nöropsikiyatri Derneği’nin Türkiye Temsilciliği Üsküdar 

Üniversitesine, Prof. Dr. Nevzat Tarhan’a verilmiştir.

 Türk Amerikan Nöropsikiyatri Derneği

EEG and Clinical Neuroscience Society The American Psychiatric Association International Psychogeriatric Association

İş Birliğinde Olduğumuz Uluslararası Kuruluşlar

Sosyal Sorumluluk Projelerimiz

The Society for Brain Mapping and Therapeutics 
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