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İÇİNDEKİLER Değerli Öğrencimiz,

Davranış Bilimleri ve Sağlık alanında 
Türkiye’nin ilk ve tek tematik üniversitesi 
olarak farklı disiplinleri, ortak çalışma 
alanlarında buluşturmanın gerekliliği 
ile yola çıktık. Bu yolda geleceğin 
psikologlarını, felsefecilerini, sağlıkçılarını, 
genetikçilerini, iletişimcilerini ve 
mühendislerini multi-disipliner bir 
yaklaşımla yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Üniversitemiz disiplinler arası çalışma 
kapasitesiyle, dünya standartlarının 
üstünde bilim üretme iddiasına sahip. 250 
akademik ve 200’ü aşkın klinik personelin 
de içinde olduğu; psikiyatri, psikoloji 
ve nöroloji alanlarında teorik ve klinik 
tecrübeyi de beraberinde getiren uzman 
bir ekip ile bilgi hazinelerimizin kapılarını 
açıyor, öğrencilerimize bilim ziyafeti 
sunmayı vaat ediyoruz.

Yüksek Lisans eğitimi alan öğrencilerimiz 
için bu multi-disipliner yaklaşımla 
mesleki kariyer açısından önemli değerler 
kazandırıyoruz. Üsküdar Üniversitesi 
mezunu olarak sizlerin akademik alanda 
edindiğiniz bilgi birikimi ile mesleğinize 
çok büyük katkılar sağlayacağınızdan 
ve en önemlisi de başarılarınıza başarı 
katacağınızdan kuşku duymuyoruz.

Akademik kadromuz sürekli desteği 
ile yanınızda bulunacaktır. Mutlu ve 
başarılı olacağınıza inancımız tamdır. 
Yükseköğrenim yolculuğunuzda, keyifli bir 
öğrenim hayatı geçirmenizi dilerim.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan
Rektör

1)     Rektörümüzden 
2)    Enstitü Bilgileri
9)    Akademik Takvim
10)  Yönetmelik ve Yönergeler
10)  Kayıt İşlemleri
10)  Ders Seçimi
11)  Ders Ekleme / Bırakma
11)  Ders Kaydı
11)  Derslerden Muafiyet
12) Yatay Geçiş
12) Derslere Devam Zorunluluğu
12) Sınavlar
13) Sınavların Yapılış Şekli
13) Sınavların Sonuçlarına İtiraz
14) Not Sistemi
14) Başarısızlık Durumu ve Ders Tekrarı
15) Genel Not Ortalaması
15) Kayıt Yenileme
15) Kayıt Dondurma
16) İlişik Kesme
16) Diploma
16) Özel Öğrenci Kabulü
17) Danışman Seçme
17) Danışman Atanması
18) Bilimsel Hazırlık Programı
19) Lisansüstü Program Türleri
19) Tezli Yüksek Lisans Programı
19) Tezsiz Yüksek Lisans Programı
20) Stajlar ve Hastane Uygulamaları
20) Öğrenci Bilgi Sistemi
20) Öğrenci Kimlik Kartı
21) Öğrenci Değişim Programı
23) Kütüphane Hizmetleri
24) Sosyal Yaşam ve Sosyal Etkinlikler
26) ARGE Birimleri ve Laboratuvarları
28) Bilgi Teknolojileri
29) Mobil Uygulumu
29) İnternet Erişimi
29) Öğrenci E-Posta Sistemi
 29) Yüksek Lisans Öğrencilerine Verilen Burslar ve İndirimler
32) Ulaşım
34) Sıkça Sorulan Sorular



1- SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Enstitü Müdürü: Prof. Dr. Muhsin KONUK
Enstitü Sekreteri: Onur ÖZER
İletişim: 0216 400 22 22  Dahili: 2215

Hakkında:
2011 yılında kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsünün çatısı altında Klinik Psikoloji, Uygulamalı 
Psikoloji ve Nöropazarlama Yüksek Lisans Programları bulunmaktadır. Üsküdar 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, profesyonel akademik kadrosu ve geniş uygulama 
imkânları ile alanına ve literatürdeki yeniliklere hâkim, vizyonlu, tam donanımlı eğitim 
sunmaktadır.
Toplumun ruh sağlığı düzeyini yükseltmek, ruh sağlığıyla ilgili sorunların çözümüne 
katkıda bulunmak, çağdaş bilimin öngördüğü yöntem ve koşulları sağlamak amacıyla yola 
çıkan NP GRUP, multi-disipliner yaklaşımı ve tematik yapısıyla ilkeli eğitim vermekte ve 
bilim insanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

***Rektörlüğümüzün aldığı karar gereğince Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programına 
sadece Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ile Tıp Fakültesi Lisans 
Programlarından mezun olanlar kabul edilecektir. 

Yüksek Lisans Programları
n Klinik Psikoloji Anabilim Dalı (Tezli)
n Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı (Tezli-Tezsiz)
n Nöropazarlama Anabilim Dalı (Tezli-Tezsiz)

Doktora Programları
n Psikoloji Anabilim Dalı**
** Program için YÖK’ten onay beklenmektedir.
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ENSTİTÜLER



2-SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Enstitü Müdürü: Prof. Dr. Şule GÖK
Enstitü Sekreteri: Eda YAŞAR
İletişim: 0216 400 22 22  Dahili: 2801

Hakkında:
Sağlık Bilimleri Enstitüsünde lisansüstü eğitim, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 
amaç ve ilkeleri doğrultusunda “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitüleri Teşkilat ve 
İşleyiş Yönetmeliği” ve “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” hükümlerine uygun 
olarak hazırlanan ve 08. 01. 2014 tarih ve 28876 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
“Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” çerçevesinde 
yürütülmektedir.
Sağlık Bilimleri Enstitüsü programlarının amacı, Üniversitemizin davranış bilimleri ve 
sağlık  alanlarındaki çok disiplinli yaklaşımı, deneyimi ve bilgi birikimini kullanarak,  sağlık 
alanında önemli sorunlara yönelik özgün araştırmalar yapabilen, evrensel bilime katkıda 
bulunabilen bilim insanları ve uzmanlar yetiştirmektir. 

Enstitümüz 2011 yılında kurulmuş olup, ilk olarak 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 
Hastane İşletmeciliği ve Nörobilim Yüksek Lisans programlarına öğrenci kabul edilmiştir. 
Bunu 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Hemşirelik, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Sosyal Hizmet 
Yüksek Lisans programları izlemiştir. İlk doktora programımız bu yıl Hemşirelik Ana Bilim 
Dalı tarafından açılmış olup, Güz Dönemi için öğrenci kabulüne başlamıştır. 

Enstitümüzde dersler teorik ve pratik olarak yürütülmektedir. Ana Bilim dallarınca 
oluşturulan ders programlarındaki ders geçme ve kredi sistemi, Avrupa Kredi Transfer 
Sistemi (AKTS) içinde belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve 
yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü esas alarak oluşturulur. 

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarında en önemli aşama, öğrencinin kendi 
yeteneklerini bağımsız ve etkin bir şekilde ortaya koyacağı tez çalışmasıdır. Bu aşamanın 
eğitim kalitesini göstermede en önemli ölçüt olması nedeniyle, Enstitümüzde yapılan 
tezlerin uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayınlanma ve atıf alma oranlarının 
artırılması en önemli hedeflerimizdendir. Diğer önemli hedeflerimizden biri de uluslararası 
öğrenci değişim programlarını artırarak, öğrencilerimizin evrensel düzeyde iletişim kurma 
ve ortak proje yapma yeteneklerini geliştirmektir.    

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

Doktora Programları
n Hemşirelik Anabilim Dalı

3-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Enstitü Müdürü: Prof. Dr. Muhsin KONUK
Enstitü Sekreteri: Onur ÖZER
İletişim: 0216 400 22 22  Dahili: 2215

Hakkında:
Üsküdar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013 yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren 
öğrenci kabulüne başlamıştır.
Üsküdar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünün temel amacı Üsküdar Üniversitesinde Fen 
ve Mühendislik Bilimleri alanında sürdürülen lisansüstü eğitimi düzenlemek, bilimsel ve 
teknolojik gelişmeleri izleyerek lisansüstü çalışma ve projelere yön vermek, öğrencilerini 
güncel konularda ileri araştırmalara yöneltmektir.
Enstitünün lisansüstü programlarına kayıtlı olan öğrenciler ders, seminer ve tez 
çalışmalarını bağlı oldukları yönetmeliğe uygun olarak sürdürürler. Öğrenciler lisansüstü 
eğitimlerini bağlı oldukları yönetmeliklerde belirtilen sürede tamamlamak zorundadır.
Bilim çağında Türkiye’nin seçkin eğitim kurumlarının başında yer alan Üsküdar 
Üniversitesinin lisansüstü eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde önemli yeri olan 
Fen Bilimleri Enstitüsü, seçkin bilim kadrosu ile geleceğimizin bilim adamlarını yetiştirme 
çabalarını sürdürmektedir. Enstitümüz, Üniversitemizce belirlenen vizyon ve misyona 
uygun olarak belirlenen prensipler ışığında faaliyet göstermektedir.
Üsküdar Üniversitesinin ARGE faaliyetlerine de katkıda bulunan ve/veya bulunacak olan 
nitelikli insan gücünü yetiştiren Fen Bilimleri Enstitüsü, sorumluluğunun bilinciyle, ulusal 
ve uluslararası düzeydeki akademik çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir.

Yüksek Lisans Programları
n Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı (Tezli-Tezsiz)
n Biyomühendislik Anabilim Dalı (Tezli-Tezsiz)
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4-TASAVVUF ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Enstitü Müdürü: Prof. Dr. Elif ERHAN
Enstitü Sekreteri: Hülya Deliktaş
İletişim: 0216 400 22 22  Dahili: 2851

Hakkında:
Enstitünün kuruluş amacı tasavvufun bütüncül ve derinlikli bakışının kullanıldığı disiplinler 
arası çalışmalara dayalı, insanlığın huzur ve mutluluğa ulaşmasına hizmet edecek bir bilim 
ve sanat ortamı oluşturmaktır.  Enstitü bir ihtisas kurumu olarak açacağı programlarla, 
bilimi, kendini ve dünyayı daha iyi anlamak için uğraş edinmiş, insani ve ahlaki değerleri 
özümsemiş, sanata karşı duyarlı, düşünen, araştıran, yaratıcı, zamanın değerini bilen, 
çalışkan ve geniş hoşgörü sahibi bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Tasavvufa göre 
bilimin gayesi, bu değerleri bilgi olarak bilmenin ötesinde, hayatına geçirmek, insanlığın 
mutluluğu ve ilerlemesi için kullanmaktır.

Enstitü her branştan ilgiliye tasavvuf ve ilgili konularda lisansüstü eğitim yapma imkânı 
sağlayacaktır. Toplumun her katmanına ulaşabilecek çeşitli düzeylerde eğitim programları 
gerçekleştirecektir. 

Enstitüde farklı düzeylerde eğitim alacak herkesin, tasavvufun ahlaki ilkelerini kendi 
meslek yaşamlarına günlük dilde aktarma becerisi kazanması hedeflenmektedir. 
İleriyi görme becerisi ve işini iyi yapmak aynı zamanda yaşadığı toplumu var eden 
değerlerden, köklerinden güç almakla ve kültürünü tanımaktan geçmektedir. Enstitü aynı 
zamanda bu değerlerin farklı sorun alanlarında ‘nasıl çözüm önerileri sunulabileceği’ 
sorusuna cevap arayacaktır. Modern toplumun kalbinde yatan hastalıklara çözüm yolları 
bu alandadır. Çatışma alanlarının daha serinkanlı biçimde tartışılması ve konuşulması bu 
alanın derinliğinden devşirilecek zengin iletişim imkânlarıyla mümkündür. 
Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, Üsküdar Üniversitesi Kurucu 
Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve Kerim Vakfı Kurucusu Cemalnur Sargut’un güç birliği 
ile 2014 yılının Temmuz ayında kurulmuştur. Enstitü 15 Haziran 2015 tarihinde Üsküdar 
Üniversitesi Nermin Tarhan Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantı ile basına 
tanıtılmıştır. Türkiye’nin, davranış bilimleri ve sağlık alanlarında ilk tematik üniversitesi 
olan Üsküdar Üniversitesi, bu özgün girişimle, tasavvufun ahlak öğretisi, din ve insan 
davranışları arasındaki ilişkileri disiplinler arası bir yaklaşımla ele alan çalışmalar 
gerçekleştirecektir. Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, Üsküdar Üniversitenin özel tematik 
yapılanması altında,  davranış bilimlerinin yöntem ve içeriği ile bütünleşerek toplumun 
her kesiminden alacağı destekle bu eşsiz değerlerin, bireysel ve toplumsal alanın 
dillerine tercüme edebileceği akademik bir ortam oluşturmayı hedeflemektedir. Enstitü 
halen Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı adı altında bir yüksek lisans programının açılması ve 
yürütülmesi konusunda çalışmalarını sürdürmektedir. 
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GÜZ DÖNEMİ
Yüksek Lisans Programları Ön Kayıt İşlemleri 02 Haziran 2015
Yüksek Lisans Mülakat Tarihi -
Yüksek Lisans Programları Kesin Kayıt İşlemleri 01 Temmuz – 22 Eylül 2015
Ramazan Bayramı ( 16 Temmuz 2015 Arife Günü  ½ ) 17 -19 Temmuz 2015
Zafer Bayramı 30 Ağustos 2015
Derslerin Başlama Tarihi 28 Eylül 2015
Oryantasyon Haftası 28 Eylül – 02 Ekim 2015
Ders Ekleme / Bırakma Tarihleri 05-11 Ekim 2015
Kurban Bayramı   (23 Eylül 2015 Arife Günü ½ ) 24-27 Eylül 2015
Cumhuriyet Bayramı (28 Ekim 2015) 29 Ekim 2015
Yılbaşı 1 Ocak 2016
Ara Sınav Tarihleri 09-15 Kasım 2015
Final sınav tarihleri 04-17 Ocak 2016
Final Sınav Sonuçlarının Otomasyondan Son İlan Tarihi 20 Ocak 2016
Bütünleme Tarihleri 25-29  Ocak 2016
Bütünleme Sınav Sonuçlarının Otomasyondan Son İlan Tarihi 1 Şubat 2016
BAHAR DÖNEMİ
Yüksek Lisans Programları Ön Kayıt İşlemleri                                                               03 Kasım 2015–04 Ocak 2016
Yüksek Lisans Mülakat Tarihi -
Yüksek Lisans Programları Kesin Kayıt İşlemleri                                                          01 Aralık 2015–09 Şubat 2016
Derslerin Başlama Tarihi 9 Şubat 2016
Ders Ekleme / Bırakma Tarihleri 16-22 Şubat 2016
Ara Sınav Tarihleri 21- 27 Mart 2016
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 2016
Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs 2016
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2016
Final sınav tarihleri 14- 27 Mayıs 2016
Final Sınav Sonuçlarının Otomasyondan Son İlan Tarihi 1 Haziran 2016
Bütünleme Tarihleri 06- 10 Haziran 2016
Bütünleme Sınav Sonuçlarının Otomasyondan Son İlan Tarihi 13 Haziran 2016

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ



Üniversitemizdeki tüm işlemler ve faaliyetler ilgili 
yönetmelik ve yönerge hükümleri doğrultusunda 
yapılmaktadır. Üniversitemiz tarafından çıkarılan 
tüm yönetmelik ve yönergeler web sayfamızda 
yer almaktadır. Aşağıda yer alan linkler üzerinden 
ulaşılabilmektedir. 

http://www.uskudar.edu.tr/tr/sayfa/17/mevzuat-yonetmelikler
http://www.uskudar.edu.tr/tr/sayfa/18/mevzuat-yonergeler

http://enstitu.uskudar.edu.tr/wp-content/uploads/lisansustu-yeni-
ders-oneri-formu-%C3%9C%C3%9C.doc

KAYIT İŞLEMLERİ 
Öğrenci kayıt işlemleri Üniversite 
Öğrenci İşleri Direktörlüğünce yapılır. 
Kayıt yaptırmak üzere yapılan başvuruda 
adaylardan istenecek belgeler, Enstitü 
Yönetim Kurulu kararına göre belirlenir.

DERS SEÇİMİ
Danışman, öğrencinin kabul 
edildiği lisansüstü eğitim programı 
için alacağı dersleri öğrenci ile 
birlikte kayıt süresi içinde belirler 
ve Enstitü Müdürlüğüne bildirir.
Öğrencinin alacağı derslerin en 
çok ikisi, kredi yükünün 1/3’ünü 
aşmaması ve lisans öğretiminde 
alınmamış olması koşuluyla son 
dört yarıyıla ait lisans düzeyinde 
ders olabilir.
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YÖNETMELİKLER VE 
YÖNERGELER

http://enstitu.uskudar.edu.tr/wp-content/uploads/ders-ekleme-birakma-%C3%9C%C3%9C.doc

http://enstitu.uskudar.edu.tr/wp-content/uploads/ders-kay%C4%B1t-formu-%C3%9C%C3%9C.doc

DERS EKLEME-BIRAKMA
Öğrenciler; her yarıyılın başlangıcında ve akademik takvimde belirtilen günlerde 
danışmanın uygun görüşünü almak şartıyla, o yarıyılın eğitim programında mevcut 
olan başka dersleri programlarına ekleyebilir veya devam etmekte oldukları 
dersleri bırakabilir.
Öğrenci, ders ekleme-bırakma süresinde bir veya daha fazla dersi bırakabilir veya 
başka derslere kaydını yaptırabilir.

DERSLERDEN MUAFİYET
Öğrencilerin, Üniversiteye ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren onbeş gün 
içinde, onaylı, imzalı, mühürlü transkriptleri, ders içerikleri ve bir dilekçe ile ilgili 
dekanlığa/müdürlüğe başvurmaları gerekir. Söz konusu derslerin YÖK tarafından 
tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınmış olması gerekir. Muafiyet, ilgili 
yönetim kurulunda görüşülerek karara bağlanır. Ders muafiyeti bir defaya mahsus 
olmak üzere yapılır ve otomasyon sistemine notsuz muaf olarak işlenir.

DERS KAYDI
Öğrenci, Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden online olarak ders seçimini 
gerçekleştirir. Danışman Hoca tarafından onaylandıktan sonra, ders kaydı 
gerçekleşmiş olur. Onaylanmayan dersler seçilmemiş kabul edilir. 
Öğrenciler derslere kaydolma işlemlerini, danışmanlarının desteği ve onayı ile her 
yarıyıl başında ve ilan edilen tarihlerde öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapabilirler.
Öğrenci öncelikle alt yarıyıllarda başarısız olduğu ve daha önce almadığı derslere 
kaydolmak zorundadır. Bu derslere kayıt sırasında da alt yarıyıl sıralamasına 
uyulur. Öğretim programından çıkartılan ve açılmayan derslerin yerine, belirlenen 
başka dersler alınır.
Seçmeli bir dersin tekrarı halinde, onun yerine aynı seçmeli gruptan başka bir ders 
alınabilir.
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YATAY GEÇİŞ 

Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı 
tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla 
kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme kontenjan ve koşulları Senato 
tarafından kararlaştırılır.

DERSLERE DEVAM ZORUNLULUĞU 
Derslerin tamamına %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Devamsız öğrenci 
o dersin yarıyıl sınavlarına alınmaz ve kendisine DZ notu verilir.  Devam 
yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediği ilgili dersin öğretim elemanı 
tarafından takip edilir ve enstitü müdürlüğünce denetlenir.

Rektörlüğün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat 
ve benzeri faaliyetlere katılan öğrencinin bu faaliyet günlerindeki devamsızlıkları 
dikkate alınmaz. . Öğrenci, devam zorunluluğunu yerine getirmiş olsa dahi 
başarısız olduğu dersi yeniden aldığı yarıyılda bu dersin proje, laboratuvar ve 
uygulama çalışmalarına devam etmek zorundadır.

SINAVLAR
Sınavlar; kısa sınavlar ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavları ve 
mazeret sınavından oluşur.

Ara Sınav

Bir dersin ölçme ve değerlendirmesi için en az bir ara sınav yapılır. Öğrencinin ara 
sınav not ortalaması, ara sınavlardan almış olduğu notların toplamının açılmış olan 
ara sınav sayısına bölünmesiyle bulunur. Bu suretle bulunacak buçuklu sayı tam 
sayıya yükseltilir.

Ara sınavına veya mazeret sınavına girilmeyen dersin, devam zorunluluğu 
sağlanmışsa yarıyıl sonu sınavına girilebilir.

Yarıyıl Sonu Sınavları

Yarıyıl sonu sınavı; her öğretim yarıyılında, o yarıyılın öğretim planında yer alan 
ve açılan derslerden, yarıyıl dersleri tamamlandıktan sonra akademik takvimde 
belirlenen süre içinde yapılan sınavdır.

Yarıyıl sonu sınavına girebilmek için, teorik derslerin en az %70’ine ve uygulamalı 
derslerin en az %80’ine devam etmek, uygulamalarda başarılı olmak ve varsa 
verilen projeleri tamamlamış olmak zorunludur.

Yarıyıl sonu sınavlarının mazereti yoktur.

Bütünleme Sınavı
Dönem sonu sınavına girme hakkı elde edip de başarısız olan veya sınava girme 
koşullarını sağladığı halde sınava girmeyen öğrenciler için akademik takvimde ilan 
edilen tarihlerde bütünleme sınavı yapılır.

Bütünleme sınavından alınan puan, Final sınavı puanı yerine başarı 
değerlendirmesinde kullanılır. Öğrencinin bütünleme sınavına katılmaması 
halinde dönem sonu sınav puanı geçerli kalır.

Mazeret Sınavı

Ara sınavlara mazereti nedeniyle katılamayan öğrencilere, ilgili Yönetim Kurulu 
kararıyla mazeret sınavı hakkı verilir.

Ara sınava mazereti nedeniyle giremeyen öğrenci, mazeretini belirten belgeyi 
ara sınavların bittiği günü takip eden 3 iş günü içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe 
dilekçe ekinde verir. İlgili Yönetim Kurulu, süresi içinde mazeretini bildiren 
öğrencilerden, mazeretini haklı ve geçerli gördüklerine ilgili ders için mazeret 
sınav hakkı verebilir.

Ara sınavların mazeret sınavı, yarıyıl içinde, ilgili Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği 
tarihte ve yarıyıl sonu sınavlarından önce yapılır.

http://enstitu.uskudar.edu.tr/wp-content/uploads/mazeret-sinavina-katilma-dilek%C3%A7esi-%C3%9C%C3%9C.doc

SINAVLARIN YAPILIŞ ŞEKLİ

Sınavlar yazılı, sözlü/sunum veya hem yazılı hem sözlü/sunum olarak yapılabilir. 
Sınavların nasıl yapılacağı, dersi veren öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında 
öğrencilere duyurulur. Sınav tarihleri akademik takvimde düzenlenir ve ilan edilir. 
İçinde bulunulan akademik yıl için geçerli öğrenci kimlik kartı olmayan öğrenciler 
sınava alınmaz.
Sınava girmeye hakkı olmadığı hâlde sınava giren öğrencinin sınav notu geçersiz 
sayılır ve yönetim kurulu kararı ile iptal edilir.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 

Öğrenciler, sınav notları ile başarı notlarında maddi hata yapıldığı yönündeki 
itirazlarını notların ilanını izleyen yedi işgünü içinde Enstitü Yönetim Kurulu 
yaparlar. Enstitü Yönetim Kurulu itirazı inceler, gerekirse sınav kâğıdının yeniden 
incelenmesi için dersin hocasından isteyebilir, itirazın devamı halinde Enstitü 
Yönetim Kurulu bir sınav jürisi oluşturarak itirazı yedi işgününde Enstitü Yönetim 
Kuruluna rapor eder. Enstitü Yönetim Kurulu bu rapora göre itirazı karara bağlar.

http://enstitu.uskudar.edu.tr/wp-content/uploads/ders-g%C3%B6revlendirme-ve-s%C4%B1nav-
de%C4%9Ferlendirme.xls

http://enstitu.uskudar.edu.tr/wp-content/uploads/sinav-sonucuna-itiraz-dilekcesi-%C3%9C%C3%9C.doc
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NOT SİSTEMİ
Öğrencilere, aldıkları her ders için ilgili öğretim elemanı tarafından başarı notu 
olarak bir harf notu takdir edilir. Başarı notları ve katsayıları (Tam Not 100 esasına 
göre kazanılan not harfli not Sistemine göre karşılığı tam puan 4,00 esasına göre 
katsayı) yanda gösterilmiştir

Not Harf Notu Katsayı

Harf Notu      Ağırlık Katsayısı 100 Üzerinden Eşdeğer Puanı
    A1   4,00   95-100
    A2   3,75   90-94
    A3   3,50   85-89
    B1   3,25   80-84
    B2   3,00   75-79
    B3   2,75   70-74
    C1   2,50   65-69
    C2   2,25   60-64
    C3   2,00   55-59
    F2   0,00   0-54
    F1   0,00   -

Harf notu karşılıklarına göre;
n G notu: Kredisiz derslerde başarılı,
n K notu: Kredisiz derslerde başarısız,
n DZ notu: Devamsızlık nedeniyle genel sınava girme hakkı yok, başarısız,
n F1 notu: Genel sınava girme hakkı olduğu halde girmedi, başarısız,
n F2 notu: Genel sınava girdi, başarısız,
n M notu: Mazeretli,
n MU notu: Muaf,
n I notu: Eksik, (Öğretim üyesi eksiği tamamlaması için ek süre tanıdı)
n R notu: Dersi tekrar ediyor,
n W notu: Dersten zamanında çekilmiş,
n L notu: Kayıt dondurmuş, anlamına gelir.

Enstitü tarafından ders geçme notu 65=C1 olarak belirlenmiştir.

BAŞARISIZLIK DURUMU VE DERS TEKRARI
(F1), (F2), (F3), (C3),(C2) notu alan öğrenciler başarısız olduğundan o dersi 
tekrarlaması gerekir.
Öğrenciler daha önce alıp başarılı oldukları dersleri not yükseltmek amacıyla 
tekrar alabilirler. Bu derslerde önceki başarı notu ne olursa olsun son başarı notu 
geçerlidir.
Tekrar alınan derslerin başarı notu, kronolojik transkriptte ders aldığı yarıyıla 
işlenir ve o yarıyılın dönem not ortalaması hesabında dikkate alınır.

GENEL NOT ORTALAMASI 
Yüksek lisans eğitim programı öğrencilerinin tüm derslerinden başarılı 
sayılabilmesi için; genel not ortalamalarının 2,5 olması gerekir. Bu ortalamaları 
tutturamayan öğrenciler not ortalamasını yükseltmek için aldığı dersleri 
tekrarlayabilir. Not ortalamasını, azami eğitim süresi içinde yükseltemeyen 
öğrencilerin Enstitü ile ilişikleri kesilir.

KAYIT YENİLEME
Öğrenciler her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde 
öğrenim ücretini ödeyerek kayıt yenileme işlemi yaptırmak zorundadırlar.
Normal eğitim-öğretim süresi ve azami eğitim-öğretim süresini dolduran 
öğrenciler de her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde 
ders kredileri göz önünde bulundurularak tespit edilen öğrenim ücretini ödedikten 
sonra kaydını yeniletmek zorundadır.

Her yıl mali kayıt yenileme işlemini akademik takvimde belirtilen süreler 
içerisinde yaptırmayan öğrenciler için, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen 
gecikme faizi uygulanır. Belirlenen süre içerisinde haklı ve geçerli neden olmadan 
kayıt yenilemeyen öğrenciler derslere ve sınavlara giremez. Bu süre öğrenim 
süresinden sayılır. Kayıt yenilemeyen öğrencinin kimlik kartı ve indirimli seyahat 
kartı onaylanmaz.

KAYIT DONDURMA
Öğrencinin, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen geçerli bir nedeni olması 
durumunda kaydı dondurulabilir. Kayıt dondurmaya ilişkin esaslar şunlardır:

Hastalık, tabii afetler, yurt dışı öğrenim, askerlik tecilinin kaldırılarak askere 
alınma gibi önceden bilinmeyen nedenlerle ve öğrencinin isteği üzerine ilgili 
yönetim kurulu kararı ile öğrenciye bir defada en çok iki yarıyıl izin verilebilir. 
Ancak, bu süre tüm öğretim süresi için yüksek lisansta iki yarıyılı aşamaz.
Öğrenci kayıt dondurma isteğini yazılı olarak ilgili müdürlüğe yapar. 

Kayıt dondurma talebinde bulunan öğrenci, dilekçesine kayıt dondurma nedenine 
göre; sağlık raporu, askerlik belgesi, mülki amirden alınacak afet belgesi, yurt 
dışında öğrenim göreceğine dair belgeleri ekler.

İlgili yönetim kurulu kararında öğrencinin kayıt dondurma süresi belirtilir. Kayıt 
donduran öğrenci, bu süre içinde öğrenim faaliyetlerine katılamaz, Döneminin ara 
sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına giremez.

Kayıt dondurmayı gerekli kılan zorlayıcı bir sebebin yarıyıl içinde meydana gelmesi 
halinde öğrenci, o yarıyılın başından itibaren kaydını dondurmuş sayılır. Kayıt 
dondurma isteğinde bulunan öğrenci mali yükümlülüklerini yerine getirmek 
zorundadır. Mali yükümlülükler ile ilgili esaslar Mütevelli Heyeti tarafından 
belirlenir. Kayıt dondurulan süre, öğretim süresinden sayılmaz.
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DİPLOMA
Enstitü Yönetim Kurulunca mezuniyetine karar verilen;
a) Tezli yüksek lisans öğrencilerine tezli yüksek lisans,
b) Tezsiz yüksek lisans öğrencilerine tezsiz yüksek lisans,
c) Doktora öğrencilerine doktora,
derecesi ve diploması verilir.

İLİŞİK KESME 
Öğrenciler kendi istekleri doğrultusunda Eğitim Aldıkları Programda ilişiklerini 
kesebilirler.

ÖZEL ÖĞRENCİ KABULÜ
Enstitü tarafından yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına; dört yıllık 
eğitim veren bir yükseköğretim kurumu mezunu olup lisansüstü düzeyde dersleri 
takip edebilecek durumda olan kişiler, ilgili anabilim dalı başkanının görüşü 
alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından özel öğrenci olarak kabul edilebilir. 
Özel öğrencilerden kayıt sırasında istenecek belgeler Enstitü Yönetim Kurulunca 
belirlenerek ilan edilir.

Özel öğrenci statüsünde ders alan kişiler öğrencilik haklarından yararlanamaz. 
Özel öğrenciler normal programdaki öğrenciler gibi devam, sınav, ödev ve benzeri 
yükümlülükleri yerine getirdikleri takdirde dersten başarı notu almaya hak kazanır 
ve bu durum Enstitü tarafından belgelendirilir. Özel öğrencilerden alınacak 
öğretim ücreti Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

http://enstitu.uskudar.edu.tr/wp-content/uploads/Diploma-Talep.doc

http://enstitu.uskudar.edu.tr/wp-content/uploads/dan%C4%B1%C5%9Fman-de%C4%9Fi%C5%9Fiklik-formu-
%C3%9C%C3%9C.doc

http://enstitu.uskudar.edu.tr/wp-content/uploads/%C3%B6zel-%C3%B6%C4%9Frenci-stat%C3%BCs%C3%BCnde-
ders-alma-%C3%9C%C3%9C.doc 

http://enstitu.uskudar.edu.tr/wp-content/uploads/Dan%C4%B1%C5%9Fman-Tercih-Formu1.docx

DANIŞMAN SEÇME
Danışman; Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, proje ve tez çalışması dönemlerinde 
rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini 
veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip öğretim elemanlarıdır.
Danışman hoca öğrencinin öğrenim hedeflerine ulaşmasında kolaylaştırıcı ve yol 
gösterici olmaktadır. Danışman atamasının ve ders onaylarının yapılabilmesi için 
Danışman Öneri Formunu doldurarak Enstitüye teslim edilmesi gereklidir.

Danışman tercihinde, danışmanların ana bilim dalı, çalışma alanı ve kontenjanını 
dikkate alarak bir tercihte bulunulması gereklidir. Her yarıyılda alınacak dersler 
danışmanlar ile birlikte belirlenmeli ve ders kayıtları buna göre yapılmalıdır.

Danışman Öneri Formları, Ana Bilim Dalında değerlendirildikten sonra Ana Bilim 
Dalı Başkanı tarafından toplu olarak dilekçe ekinde en geç derslerin başlamasının 
ikinci haftası sonuna kadar Enstitüye gönderilir. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından 
değerlendirilir ve öğrencilere aksini gerektiren bir durum olmaması halinde 
öğrencilerin birinci sırada seçtikleri akademik danışmanın ataması yapılır.

DANIŞMAN ATANMASI
Enstitü Yönetim Kurulu tarafından lisansüstü eğitim için kayıt olan her öğrenciye 
ilgili ana bilim dalı başkanının da görüşü alınarak bir danışman atanır.
Danışman, Enstitünün ilgili ana bilim dalında görevli profesör, doçent ve yardımcı 
doçentlerden, bulunamadıkları takdirde doktora yapmış Üniversitede tam gün 
çalışan öğretim görevlilerinden seçilir.
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http://enstitu.uskudar.edu.tr/wp-content/uploads/%C4%B0li%C5%9Fik-Kesme-Formu.doc
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LİSANSÜSTÜ PROGRAM TÜRLERİ
Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde oluşur.Tezli ve 
tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişler, birinci dönem sonunda Enstitü 
Ana Bilim Dalı Başkanının olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla 
olabilir.Tezli yüksek lisans yapabilmek için son üç yıl içinde gerekli ALES puanı (55) 
almak gereklidir.

TEZLİ YÜKSEK  LİSANS PROGRAMI 
Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığınca her öğrenci için tez konusu ve tez danışmanı 
en geç birinci yarıyılın sonuna kadar Enstitü Müdürlüğüne önerilir. Bu öneri Enstitü 
Yönetim Kurulunun onayıyla kesinleşir.

Öğrenci, Ana Bilim Dalı Başkanının da onayını almak suretiyle Enstitü Yönetim 
Kurulu kararıyla danışmanını değiştirebilir.

Birinci yarıyıl derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, ikinci yarıyıl sonuna kadar 
yüksek lisans tez çalışmalarına danışmanı yönetiminde başlayabilir. Öğrenci, 
danışmanının da görüşünü içeren tezle ilgili ayrıntılı bir teklifi Enstitü Yönetim 
Kuruluna sunar.

Tezli yüksek lisans programının tamamlanma süresi azami dört yarıyıldır. Daha 
kısa sürede tamamlanmasına ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir.

Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını dört 
yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, 
ilgili Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile 
tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.

http://enstitu.uskudar.edu.tr/wp-content/uploads/YL-tez-teslim-FORMU-%C3%9C%C3%9C.doc

http://enstitu.uskudar.edu.tr/wp-content/uploads/TEZS%C4%B0Z-Y%C3%9CKSEK-L%C4%B0SANS-PROJE-
TESL%C4%B0M-FORMU-%C3%9C%C3%9C.docx

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Tezsiz yüksek lisans programının tamamlanma süresi en fazla altı yarıyıldır. 
Öğrenci; dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak, 
yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek ve bu ders için çalışmalarını danışmanınca 
belirlenen program çerçevesinde yürütmek zorundadır.  Dönem projesi dersi 
kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

http://enstitu.uskudar.edu.tr/wp-content/uploads/bilimsel-hazirlik-programi-ders-belirleme-formu-
%C3%9C%C3%9C.doc

BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI
Sosyal Bilimler Enstitümüzün Bilimsel Hazırlık Programına, psikoloji lisansı 
dışında herhangi bir lisans programını tamamlamış olan öğrenciler katılabilir. 
Bilimsel Hazırlık Programına katılan öğrenciler bu programda, psikoloji alanına 
ait dersleri almaktadırlar. Bu programı tamamlayan öğrenciler, yüksek lisans 
programına başlamaya hak kazanırlar. Uygun görülen derslerin muafiyeti, 
öğrencinin lisans programındaki transkripti referans alınarak ve Bilimsel Hazırlık 
Programı derslerine karşılık gelen derslerin intibakı yapılarak sağlanır.
Bilimsel Hazırlık Programı iki dönem sürmektedir. Dersler, uzman kadro, geniş 
kaynaklar ve yoğunlaştırılmış içeriği ile alan dışı öğrencilerin, alana adapte 
olmasını sağlayacak yüksek lisansa derin ve sağlam bir temel oluşturacak şekilde 
kurgulanmıştır.



STAJLAR ve HASTANE UYGULAMALARI
Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Ana Bilim Dalı Klinik 
Psikoloji Yüksek Lisans Programı öğrencilerimizin 
mezun olabilmesi için NPİSTANBUL Nöropsikiyatri 
Hastanesinde 12 iş günü staj yapmaları gerekmektedir.

Kariyer Merkezi
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 
açıyoruz.

ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI
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 yılında Öğrenci Değişim 
Programları kapsamında yer alan Erasmus Staj Hareketliliği vasıtasıyla yurt 
dışında staj imkânlarından ve  2014-2015 akademik yılında Erasmus öğrenim 
hareketliliği ile 1 yıl veya 1 dönem yurt dışında öğrenim imkânlarından 
yararlanmaya başlamışlardır.

Öğrenci Değişim Programlarına katılmak isteyen öğrenciler genel not 
ortalamaları, dil sınavı başarıları ve özgeçmişlerine 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.

Üniversitemiz bölümlerinin İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Hollanda  ve 
İskandinav ülkelerinin de yer aldığı 16 farklı Avrupa Birliği ülkelerinden toplam 
125 Erasmus anlaşması bulunmaktadır. Erasmus Programı kapsamında 
Avrupa’daki anlaşmalı üniversitelere gidebilen  öğrenciler eğitim gördükleri 
dönem için öğrenim hibesi almaktadırlar. Bu hibe gittikleri ülkelerde 
öğrencilerin masraflarını önemli ölçüde karşılamaktadır. Oluşturulan Erasmus 
Avrupa Staj Konsorsiyumu ile ülkemizin önde gelen Sivil Toplum kuruluşları 
ile iş birliği yapılarak Üsküdar Üniversitesi öğrencilerine yurt dışında alanında 
önde gelen sanayi kuruluşları ve işletmelerde konsorsiyum tarafından staj 
imkânları sağlanmaktadır.
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ÖĞRENCİ BİLGİ 
SİSTEMİ
Öğrencilerimiz 
eğitimlerinin başlaması 
ile birlikte; ders 
kayıtlarını, notlarını 
otomasyon sistemi 
üzerinden takip 
edebilirler. http://obs.
uskudar.edu.tr adresinden giriş yapıldığında 
kullanıcı adı öğrencilerimizin TC kimlik 
numaraları,şifreleri ise ön kayıt sonrasında 
kendilerine e-posta yolu ile gönderilen 
şifreleridir. Şifrenin unutulması veya 
bilinmemesi durumunda web sitesi üzerinden 
öğrenci bilgi sayfasında “Şifremi Unuttum” 
butonu üzerinden kimlik bilgileri doldurularak 
bilgi alınabilir. Şifrenin sıfırlanabilmesi için@
stu.uskudar.edu.tr  uzantılı e-posta adresine 
bir bağlantı gönderilecektir. Kurumsal öğrenci 
e-postasındaki bu bağlantı takip edilerek şifre 
tekrar oluşturulabilir.

ÖĞRENCİ 
KİMLİK KARTI

Üniversitemize 
kayıt yaptıran tüm 

öğrencilerimize 
Üsküdar Üniversitesi 

tarafından öğrenci kimlik 
kartları verilmektedir. 

Öğrencilerimiz yerleşkeye 
giriş, çıkışta bu kartlarını 

kullanacaklardır.
Kimlik kartları kesin 

kayıt tarihlerinden 
sonra hazırlanarak 

öğrencilere dağıtılacaktır. 
Öğrencilerimiz kimlik 

kartlarını kaybettiklerinde 
veya yenilemek 

istediklerinde Öğrenci 
İşlerine başvuruda 
bulunarak yenisini 

çıkarabilirler.



E-Kütüphane

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

KÜTÜPHANE HİZMETLERİ
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.     



SOSYAL YAŞAM & 
SOSYAL ETKİNLİKLER
Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğü

SKS Direktörlüğü, üniversitemizin akademik 
ve idari yönetimleri ile öğrencilerimiz 
arasında sosyal ve kültürel anlamda iletişimi 
ve koordinasyonu sağlayan birimimizdir. 
Öğrencilerimizin sağlıkla ilgili ihtiyaçlarında, 
sosyal ve kültürel organizasyonlarında 
danışmanlık hizmetleri vermektedir. Öğrenci 
Konseyi, öğrenci kulüpleri, enstitü ve bölüm 
temsilcileri ile birlikte, öğrencilerimizin 
sadece akademik değil sosyal ve kültürel 
yönden entelektüel gelişimleri için 
çalışmalarını sürdürmektedir.

Öğrenci Dolapları
Kampüsümüzde kişisel eşyalarınızı bırakabileceğiniz öğrenci dolapları bulunmaktadır. 
Dolapların ücretlendirilmesi ve dağıtımını SKS Direktörlüğümüz yapmakta ve toplanan 
gelir öğrencilerin yararına kullanılmaktadır. Dolaplar, Güz Dönemi başlangıcından yaz 
dönemi sonuna kadar kullanılabilmektedir. Dolap kullanmak isteyen öğrencilerin SKS 
Direktörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.
Kampüs İçi Çalışma Olanakları
Üniversitemiz, “Çalışan Öğrenci Programı” kapsamında öğrencilerimizden gelen talep 
doğrultusunda ders saatleri dışında öğrencilerimize kampüs içinde çeşitli birimlerde 
çalışma imkânı sağlamaktadır. Çalışan Öğrenci Programına başvuru her akademik yılın 
ilk döneminde açıklanan tarihte internet üzerinden yapılmaktadır.

Yurtlar ve Konukevi
Üsküdar Üniversitesi Kız Öğrenci Konukevimiz, Üniversitemize 200 m. yakınlıkta 26 
odadan oluşmakta olup, 70 öğrencilik kapasiteye sahiptir. Öğrenciler iki, üç, dört ve beş 
kişilik odalarda kalabilmekte, odalarda öğrencilerin kullanabilecekleri televizyon ve 
kendilerine ait çalışma masası mevcuttur. Öğrencilerimiz 24 saat internet bağlantısına 
odalarında erişebilmektedir. Erkek yurdumuz ile ilgili çalışmalar ise devam etmektedir. 
Çalışmalar tamamlandığında öğrencilerimize detaylı bilgi verilecektir.
Sağlık Hizmetleri
Üniversitemizde tam zamanlı çalışan bir doktorumuz ile öğrencilerimize ihtiyaçları 
anında tam donanımlı revirimizde hizmet verilmektedir.
Psikolojik Danışmanlık Birimi
Psikolojik Danışmanlık Birimi, öğrencilerin bireysel, sosyal ve akademik gelişimlerini 
desteklemeyi, bu amaçla öğrencilere üniversite hayatlarına uyumu kolaylaştıracak 
becerileri kazandırmayı hedefler. Bu hedef doğrultusunda öğrencilerimiz uzman 
psikologlarımızdan destek alabilirler.

Çözüm Merkezi
Çözüm Merkezimizin amacı, başta öğrencilerimizin, personel ve diğer başvuran kişilerin 
üniversitemizle ilgili sorun yaşadığını düşündüğü tüm konularda, güvenilir ve kolay 
ulaşılabilir bir yönetim anlayışı ile sonuç odaklı çalışmaktır. Çözüm Merkezi,başvuran 
herkesi Üniversite ile ilgili bütün işlerinde en kısa sürede en doğru sonuca 
ulaştıran, o anda çözülemeyen problemler için ise, sorun ve önerileri
başvuran adına takip eden bir birimdir. 0216 400 22 22
(Dahili : 5088 ve 2828)/cozummerkezi@uskudar.edu.tr
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Öğrenci Konseyi
Öğrencilerimiz 
seçimle kendi 
içlerinden hem bölüm 
temsilcilerini hem de 
enstitü temsilcilerini 
seçmektedirler. Enstitü ve Fakülte 
temsilcileri içinde yapılan oylama ile Öğrenci 
Konseyi Başkanı belirlenmektedir. Konsey 
Başkanı, enstitü ve fakülte temsilcileri 
öğrenci konseyini oluşturmaktadır. 
Konsey tüm öğrencilerimizi hem 
üniversite yönetimine karşı hem de kamu 
ya da özel diğer kurumlara karşı temsil 
etmektedir. SKS Direktörlüğümüz ile 
birlikte öğrencilerimiz için genel proje ve 
organizasyonları koordine etmektedir. 

Öğrenci Konseyi
Yüksek Lisans Temsilcileri

Sosyal Bilimler Enstitü Temsilcisi : 

Semra Sezer YAĞCI

e-posta:140304912@stu.uskudar.edu.tr

Sağlık Bilimleri Enstitü Temsilcisi :

 Tayfun GÖZLER

e-posta: tayfun.gozler@uskudar.edu.tr

Fen Bilimleri Enstitü Temsilcisi :

Ferudun SERT

e-posta : ferudun.sert@uskudar.edu.tr
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ARGE BİRİMLERİ VE 
LABORATUVARLARI

ARGE BİRİMLERİ VE LABORATUVARLARI

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. 

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
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ÖĞRENCİ E-POSTA SİSTEMİ

Üniversitemize kayıt yaptıran tüm öğrencilerimize Üsküdar Üniversitesi tarafından bir 
e-posta adresi tanımlanmaktadır. Öğrencilerimiz eğitim hayatları boyunca Üniversitemizle 
iletişimde bu e-posta adresini kullanacaklardır.Öğrencilerimiz e-posta adreslerini 
alabilmeleri için http://mailadresim.uskudar.edu.tr sayfasına TC Kimlik ve Öğrenci 
numaraları ile giriş yapmaları gerekmektedir. Bu işlemden sonra e-posta adresleri ve 
şifreleri verilmektedir. Bu şifreler bir kez alındıktan sonra unutulması durumunda Bilgi 
Teknolojileri Direktörlüğüne başvurulması gerekmektedir. Öğrenci e-posta adresine: 
http://stu.uskudar.edu.tr adresinden veya web sayfamızda bulunan kısa yolu ile 
girilebilmektedir.

İNTERNET ERİŞİMİ

Öğrencilerimiz internete bağlanabilmek için kullanıcı adı olarak T.C.kimlik numaralarını, 
şifre olarak ise okul numaralarını kullanacaklardır. Öğrencilerimiz kullanmış oldukları 
cihazların yapılarına göre yapmaları gereken ayarlar ile ilgili resimli anlatımları içeren 
bilgi dokümanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirler.

http://bt.uskudar.edu.tr/dokumanlar.php

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) Öğrenciler, Üniversitemiz burslarından sadece birinden yararlanabilirler.
2) Birden fazla burs ve indirim almaya hak kazanan öğrenciler, yalnızca tutar olarak en 
yüksek olandan yararlanabilirler.
3) Personel bursu alan öğrencinin, kendisinin veya birinci derece yakının emeklilik hariç 
olmak üzere, iş ilişkisinin sona ermesi durumunda personel bursu kesilir.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü tarafından 
öğrencilerimize kablolu, kablosuz internet 
erişimi sunularak bilgiye kolay ulaşabilecekleri 
bir alt yapı hizmeti sunulmaktadır. E-Posta 
ve kurum içi haberleşme programlarımız 
sorunsuz şekilde çalışmakta olup, 
öğrencilerimize ise Microsoft alt yapısı ile mail 
hizmeti vermekteyiz. Ayrıca öğrencilerimize 
E-kütüphanemizde i-Mac ve Windows 
işletim sistemli bilgisayarları bir arada 
kullanma imkânı sunmaktayız. Yerleşkemizde 
fiber internet teknolojisi kullanılarak her 
noktadan internet erişimi Wi-Fi aracılığı 
ile sağlanmaktadır. Kütüphanemizde 
araştırma yaparken aynı zamanda interneti 
kullanabilen öğrencilerimiz, bilgiye daha 
hızlı erişebilmektedirler. İnternet hızımız son 
yapılan güncelleme çalışmalarından sonra 
100Mbit olarak yeniden yapılandırılmıştır.  
Ayrıca ULAKNET omurgası da sistemlerimize 
entegre edilmiştir.

Yerleşkemizde 
sunucularımız sanal 
sunucular üzerinden 
hizmet vermekte olup, 
telefon hatlarımız fiber 
kablolar aracılığı ve PRI 
teknolojisi kullanılarak 
Telekom santrallerine 
ulaşmaktadır. 
Öğrencilerimiz bina girişlerinde kimlik kartları 
ile turnikeleri kullanarak okulumuza güvenli 
bir şekilde giriş yapmaktadırlar. Her katta 
bulunan 42”ekranlarımız sayesinde güncel 
duyuruları yayınlayarak öğrencilerimizi 
bilgilendirmekteyiz. Sınıflarımızın giriş 
kapılarında 10” ekranlar yer almaktadır. Bu 
ekranlarda sınıfta hangi dersin olduğu, ne 
kadar öğrencinin derste yer aldığı otomatik 
olarak gösterilerek Türkiye’de ilk defa 
kullanılan sistem hayata geçirilmiştir.

MOBİL UYGULAMA

Üsküdar Üniversitesindeki tüm gelişmeler Mobil uygulamamızdan takip edilebilmektedir.



Merkez Yerleşke

Çarşı Yerleşke

30 41

Güney Yerleşke
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ULAŞIM
Üsküdar Üniversitesi yerleşkeleri Üsküdar 
bölgesinde konumlanmış durumdadır. Asya 
yakasındayız ama Avrupa yakasına o yakadaki 
bir lokasyondan çok daha yakınız. Üsküdar 
Üniversitesi hem Anadolu hem Avrupa yakasında 
yaşayanlar için merkezi bir noktada bulunuyor. 
Metrobüs, otobüs ve denizle ulaşıma çok müsait.
Ulaşım alternatiflerimiz; Merkez, Güney 
ve Çarşı Yerleşkelerimize metrobüs, toplu 
taşıma, vapur/motor veya özel araç ile 
aşağıdaki linkte detaylı bir şekilde yer alıyor.

http://www.uskudar.edu.tr/tr/sayfa/193/
ulasim 

Güney Yerleşke

Çarşı Yerleşke

Merkez Yerleşke
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Uygulamalı Psikoloji ile Klinik Psikoloji arasındaki temel fark nedir?
Uygulamalı Psikoloji; Psikoloji biliminin prensiplerini kullanarak, günlük hayatı pratik 
hale getirmeyi sağlayan, klinik dışı uygulamalarda uzmanlaşmayı sağlayan bir yüksek 
lisans programıdır. Klinik Psikoloji ise; klinik vakalarda psikoteröpatik açıdan tedavi 
uzmanlığı eğitimi, patoloji üzerine çalışılan bir uzmanlık alanıdır. Klinik Psikoloji hastanın 
psikoterapisinde ve klinik tedavisine önem veren YL programıdır. Klinik testler, ölçekler ve 
raporlamalarla birlikte tedavi takımında yer alma yetkinliği kazandırır. Resmi yetki belgesi 
verir. Uygulamalı Psikoloji ise; Psikolojinin adli, spor, sağlık, sosyal, akademik, yönetim 
danışmanlığı gibi alanlarda uygulanmasına yetkinlik kazandırır.

Tezli programla Tezsiz program arasındaki fark nedir?
Tezli programda Tezsiz programdan faklı olan; mezuniyet aşamasında bilimsel araştırma 
yapılıyor olmasıdır. Kişinin yayını olan bu tez, akademik yükselmede bilim uzmanlığı yetkisi 
açısından, tezli bilim uzmanlığı sayılmaktadır.

Klinik Psikoloji yüksek lisans programı tamamlandığında alınan unvan ve yetkiler nelerdir?
Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programının başarıyla tamamlanması 
halinde Klinik Psikolog unvanı almaya hak kazanılmaktadır.

Özel öğrenci statüsü nedir?
Sınavların başarıyla tamamlanması ve programa kabul olunması halinde, ALES sınav 
belgesinin olmaması sebebiyle, bir dönem fazladan, belgeyi temini için süre verilmesi 
durumudur. Bir dönemin sonunda belge temini halinde asil öğrenci statüsüne geçecektir.

Bilimsel Hazırlık programı nedir? Ne kadar sürer?
Alan dışı lisans mezunlarının, öğrenim görecekleri yüksek lisans programına kabulü 
halinde, Enstitünün belirlemiş olduğu temel derslerini alması gerekmektedir. Dersinin 
tamamlanmasıyla, programa başlamaya hak kazanılır.

Bilim sınavının içeriği nedir?
Temel lisans bilgisini ölçmeye yönelik bir sınav kurgulanmıştır.

Mülakat sınavının içeriği nedir?
Teorik bilginin yanı sıra, kişiyle ilgili fikir edinmek, sınavı hakkında konuşmak, programla 
hedeflerin paralelliğini anlamak üzerine tasarlanmış bir sınavdır.

Tez danışman formunun teslim tarihi nedir?
Bu formun eğitim-öğretime başlanıldığı  tarihten itibaren 1 ay içinde doldurulması zorunludur.

Danışman kimlerden oluşmaktadır?
Danışman, Enstitünün ilgili ana bilim dalında görevli profesör, doçent ve yardımcı 
doçentlerden, bulunamadıkları takdirde doktora yapmış Üniversitede tam gün çalışan öğretim 
görevlilerinden seçilir.

Danışman seçmek için süre var mı?
En geç derslerin başlamasının ikinci haftası sonuna kadar danışman hoca seçmeniz 
zorunludur.

Danışman hoca değiştirme olanağı var mı?
Değiştirme nedeninizi belirten dilekçenizle birlikte Enstitünün Öğrenci İşlerine başvuruda 
bulunmanız gereklidir.
Tezsiz yüksek lisans yapılsa da, proje hazırlarken danışman hoca seçmek gerekli midir?
Hem tezli hem tezsiz yüksek lisans yaparken danışman hoca seçmek zorunludur.
Tezsiz yüksek lisans yapanlar için proje sunum tarihi nedir?  Kaç yıl içinde projeyi teslim 
etmek gerekir?
Takip eden dönem içerisinde proje alınmak zorundadır. Tezsiz yüksek lisans programının 
tamamlanma süresi en fazla altı yarıyıldır. Proje teslim edilmezse dönem uzayacağından o 
yılın belirlenen eğitim ücretini tekrar ödemek zorundadır.

Tezli yüksek lisansta tez sunumu kime yapılır ? Kaç yıl içinde yapılması gerekir ? Süresi var 
mıdır?
Tezli yüksek lisans yapan öğrenciler tezini Enstitüye teslim edecektir. Enstitü teslim formu 
doldurulacak ve tez savunmasını Enstitünün oluşturduğu jüri önünde savunma yapılacaktır. 
Jüri üyelerini, danışman hocası teklif edecektir. Enstitünün belirlediği gün ve saatte sözlü 
sınav yapılacaktır. Tezli yüksek lisans programının tamamlanma süresi azami dört yarıyıldır. 
Daha kısa sürede tamamlanmasına ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir.

Tezsiz yüksek lisans öğrencisi tezli yüksek lisans yapmak yönünde fikrini değiştirirse tezliye 
hangi dönemde geçebilir ?
Eğitim aldığı birinci dönemin sonunda tezliye geçmek için müracaat edebilir.

Ales puanı olmasa da tezli yüksek lisans başvurusunda bulunabilinir mi?
Takip eden dönem içerisinde Ales sınavına girmesi ve herhangi bir alandan 55 puan alması 
yeterlidir.

Ders ekleme/çıkarma yapılabilinir mi ?
Ders ekleme/çıkarma işlemleri eğitime başladığımız ilk hafta danışman hocanın onayı ile 
gerçekleştirilecektir.

Erasmus ile yurt dışı eğitim olanaklarından faydalanabilir mi ?
Erasmus staj hareketliliği ve öğrenci değişim hareketinden lisansüstü öğrencilerimiz 
faydalanabilirler.

35

SIKÇA SORULAN SORULAR



MERKEZ YERLEŞKE
Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sok. No:14 Üsküdar/İstanbul

GÜNEY YERLEŞKE
Altunizade Mah. Mahir İz Cad. No:23 Üsküdar/İstanbul

ÇARŞI YERLEŞKE
Mimar Sinan Mah. Selman-ı Pak Cad. Üsküdar/İstanbul

Tel: +90 216 400 22 22   Fax: +90 216 474 12 56

 info@uskudar.edu.tr

www.uskudar.edu.tr
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