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2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 
AKADEMİK TAKVİMİ

GÜZ DÖNEMİ  

Ramazan Bayramı (03 Haziran 2019 
Arife Günü ½)

04-06 Haziran 2019

Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz 2019

Kurban Bayramı (10 Ağustos 2019 
Arife Günü ½)

11-14 Ağustos 2019

Zafer Bayramı 30 Ağustos 2019

Oryantasyon Haftası 30 Eylül- 4 Ekim 2019

Derslerin Başlama Tarihi 30 Eylül 2019

Ders Kayıt Tarihleri - Danışman 
Onayları

30 Eylül- 6 Ekim 2019

Ders Ekleme / Bırakma Tarihleri 7-13 Ekim 2019

Zorunlu İngilizce I-II Dersi Muafiyet 
Sınavı

16 Ekim 2019

Cumhuriyet Bayramı (28 Ekim 2019 
½)

29 Ekim 2019

Ara Sınav Tarihleri 18-24 Kasım 2019

Ara Sınav Sonuçlarının Otomasyon-
dan Son İlan Tarihi

27 Kasım 2019

Yılbaşı 1 Ocak 2020

Derslerin Son Günü 17 Ocak 2020

Final Sınav Tarihleri 20-24 Ocak 2020

Final Sınav Sonuçlarının Otomasyon-
dan Son İlan Tarihi

29 Ocak 2020

Bütünleme Sınav Tarihleri 03-07 Şubat 2020

Bütünleme Sınav Sonuçlarının Oto-
masyondan Son İlan Tarihi

10 Şubat 2020



https://uskudar.edu.tr/tr/akademik-takvim

BAHAR DÖNEMİ  

Derslerin Başlama Tarihi 17 Şubat 2020

Hücre ve Doku Bilimleri Ders Kurulu 
(16 hafta)

17 Şubat 2020

Ders Kayıt Tarihleri - Danışman 
Onayları

17-23 Şubat 2020

Ders Ekleme / Bırakma Tarihleri 24 Şubat-01 Mart 2020

Ara Sınav ya da Ders Kurulu Sınavları 06-10 Nisan 2020

Ara Sınav ya da Ders Kurulu Sınav 
Sonuçlarının Otomasyondan Son İlan 
Tarihi

15 Nisan 2020

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 2020

Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs 2020

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı

19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı (23 Mayıs 2020 
Arife Günü ½)

24-26 Mayıs 2020

Derslerin Son Günü 5 Haziran 2020

Final Sınav Tarihleri 08-12 Haziran 2020

Final Sınav Sonuçlarının Otomasyon-
dan Son İlan Tarihi

17 Haziran 2020

Bütünleme Sınav Tarihleri 22-26 Haziran 2020

Bütünleme Sınav Sonuçlarının Oto-
masyondan Son İlan Tarihi

29 Haziran 2020

NOT: Ortak zorunlu dersler (Atatürk İlkeleri ve inkılap Tarihi- Türk Dili- Yabancı Dil) ve 
Rektörlük dersleri (Pozitif Psikoloji ve İletişim Becerileri-Üniversite Kültürü-Girişim-
cilik ve Proje Kültürü) ile farklı fakültelerden alınan dersler için Ön Lisans ve Lisans 
Akademik Takvimi esas alınacaktır.



 Harf  Notu Ağırlık Katsayısı 100 üzerinden eşdeğer puanı
 AA  4.00 90-100
 BA 3.50 85-89
 BB 3.00 80-84
 CB 2.50 75-79
 CC 2.00 70-74
 DC 1.50 65-69
 DD 1.00 60-64
 FD 0.50 50-59
 FF 0.00 0-49
 DZ Devamsız Devamsız

b) Bir dersten başarı notu olarak AA, BA, BB, CB, CC, DC veya DD alan öğrenciler o dersi 
başarmış sayılır.

(2) Tıpta Kurul Dersi Sınav Notu: Tıpta kurul dersine katılan Anabilim Dallarının uygulama 
ve teorik sınav notlarının müfredattaki süreleri oranında etki etmesiyle hesaplanır.

(3) Tıpta Kurul Dersleri Başarı Notu: Yarıyıl içerisindeki tıpta kurul derslerinin sınav notla-
rının ortalamasının %40’ı ile final sınavı notunun %60’ının katılımı ile oluşan nottur.

(5) Final sınavı notu 50’nin altında olan bir öğrenci bütünleme sınavına girer.

(6) 4. ve 5. ders yıllarında staj sonu, mazeret ve bütünleme uygulama ve teorik sınavları 
başarı oranı, Dönem Koordinatörünün önerisi ve Fakülte Kurulu ile Senato’nun onayı ile 
belirlenir.

(7) 6. ders yılının başarı değerlendirmesi, Dönem Koordinatörünün önerisi, Fakülte Kurulu 
ve Senato’nun onayı ile belirlenir.

 (8) TKD kodlu Tıpta Kurul Derslerinin tamamından geçmemiş olanlar 4. Ders yılındaki 
stajlara başlayamazlar. Dördüncü ders yılında TYD kodlu veya rektörlükçe kodlanmış 
dersleri ise alabilirler.

(1) Başarının değerlendirilmesinde mutlak değerlendirme yöntemi kullanılır.  

Bu değerlendirmede aşağıdaki tabloda yer alan harf notları, 100 puan üzerinden not 
karşılıkları ve not katsayıları dikkate alınır:

a) Harf notu tablosu:

NOT SİSTEMİ



DERS KAYDI

n	Öğrenciler derslere kaydolma işlemlerini, danışmanlarının desteği ve onayı ile her 
yarıyıl başında ve ilan edilen tarihlerde öğrenci bilgi sistemi üzerinden yaparlar. (1. Sınıf 
öğrencilerinin ders kayıt işlemleri otomatik olarak yapılacaktır. Öğrenciler ikinci sınıftan 
itibaren ders kayıt işlemlerini danışmanları ile birlikte yapacaklardır.)

n	Öğrenci öncelikle alt yarıyıllardan 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.

n	Yarıyıl ders yükü normal ders yükünün birbuçuk katından fazla olamaz. (45 AKTS)
n	Seçmeli bir dersin tekrarı halinde, onun yerine aynı seçmeli gruptan başka bir ders 

alınabilir.
n	Alt yarıyıllardaki bütün derslerini başarmış olmak kaydıyla GANO’su 3.00 ve üzerinde 

olan öğrenci üçüncü yarıyıl başından itibaren danışmanın onayı ile bir üst yıldan bir, 
GANO’su 3.50 ve üzerinde olan öğrenci iki ders alabilir.

n	Öğretim programındaki bazı derslerden muaf olma, önşart dersini/derslerini 
başaramamış olma, yarıyıl izni kullanmış olma, üniversitelerarası değişim 
programlarına katılma gibi nedenlerle normal ders yükünü tamamlayamayan öğrenciye 
ilgili yönetim kurulu kararı ile normal ders yükünü geçmemek koşuluyla (30 AKTS), üst 
iki yarıyıldan ders verilebilir.

n	Öğrenci, danışmanının onayıyla her yarıyıl ilan edilen ders ekleme-bırakma süresinde 
bir veya daha fazla dersi bırakabilir veya başka derslere kaydını yaptırabilir.

DERSE DEVAM ZORUNLULUĞU
Teorik derslere %70, uygulamalara %80 devam etme zorunluluğu vardır. Bu şartı yerine 
getirmeyen öğrenci, başarısız kabul edilerek “DZ” notu ile değerlendirilir, o dersi ve/veya 
uygulamayı tekrar eder.

https://cloud.uskudar.edu.tr/assets/uploads/sayfa/17/file/
onlisans-ve-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi1.pdf



SINAVLAR

Sınavlar; tıpta yarıyıl dersleri ve seçmeli derslerin ara sınavları, tıpta kurul dersleri 
sınavları, final, mazeret ve bütünleme sınavlarından oluşur.

Tıpta yarıyıl dersleri ve seçmeli derslerin ölçme ve değerlendirmesi için en az bir ara 
sınav ve yarıyıl bitiminde final sınavı yapılır.

Tıpta kurul derslerinin ölçme ve değerlendirilmesinde her bir kurulun bitiminde en az 
bir ara sınav ve yarıyıl sonunda o yarıyıldaki tüm ders kurullarını içeren bir final sınavı 
yapılır. 

Tüm sınavlar uygulamalı ve teorik aşamalardan oluşabilir.

Teorik ve uygulamalı derslere devam koşullarını yerine getirmeyen öğrenci final 
sınavına giremez.

1. ve 2. bentlerde tarif edilen esaslar ilk 3 ders yılı için geçerlidir.

4. ve 5. ders yıllarında staj sonu sınavları Dönem Koordinatörünün önerisi, Fakülte 
Kurulunun uygunluk görüşü ve Senatonun onayı ile belirlenir. Stajların bitiminde 
staj final sınavı yapılır.  

6. Ders yılının başarı değerlendirme yöntemi, Dönem Koordinatörünün önerisi, Fakülte 
Kurulunun uygunluk görüşü ve Senatonun onayı ile belirlenir.

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 üç 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 kurulunun belirleyeceği 
tarihte ve yarıyıl sonu sınavlarından önce yapılır.

• Final sınavlarının mazereti yoktur. 



Bütünleme Sınavı
n	 Dönem sonu sınavına girme hakkı elde edip de başarısız olan veya sınava girme 

koşullarını sağladığı halde sınava girmeyen öğrenciler yani ilgili dersten FF ve FD 
notu alan öğrenciler için akademik takvimde ilan edilen tarihlerde bütünleme sınavı 
yapılır. 

n	 İlgili dersten devamsızlık nedeniyle DZ notu alarak başarısız olan öğrenciler 
bütünleme sınavına giremezler.

n	 İlgili dersten DD veya DC notları ile başarılı olan öğrenciler istemeleri durumunda 
bütünleme sınavına girebilirler fakat en son alınan not geçerli sayılacaktır.

n	 Bütünleme sınavından alınan puan, dönem sonu sınavı puanı yerine başarı 
değerlendirmesinde kullanılır.

n	 Bütünleme sınavı açılmış öğrencinin sınava katılmaması halinde dönem sonu sınav 
puanı geçerli kalır.



Sınav Notlarına İtiraz ve Maddi Hata
n	 Öğrenciler, ilan edilen ara sınav ve yarıyıl sonu 

sınav notlarına, notların ilanını takip eden üç 
iş günü içerisinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe 
yazılı olarak itiraz edebilir.

n	 Not itirazı, ilgili yönetim kurulu tarafından 
karara bağlanır. 

n	 İlan edilen sınav sonuçlarında veya yarıyıl 
sonu başarı notlarında maddi hata olması 
durumunda ilgili öğretim elemanı tarafından 
dekanlığa/müdürlüğe başvuru yapılır.

Tek Ders Sınavı
n	 Mezun olabilmek için tek dersi kalan 

öğrenciler, dersin devam koşulu sağlanmış 
ve yarıyıl içi çalışmaları yapılmış olmak 
kaydıyla ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile 
bütünleme sınavlarının bitimini izleyen onbeş 
gün içinde açılacak tek ders sınavına girebilir. 
Tek ders sınavında başarılı olamayan öğrenci 
dersi yeniden almak ve tüm gereklerini yerine 
getirmek zorundadır.

n	 Tek ders sınavına girmek isteyen öğrenciler, 
akademik takvimde belirtilen sürede yazılı 
olarak müracaat eder. Öğrenciler ilan edilen 
tarihte, sınav ücretini ödemek şartıyla tek 
ders sınavına girebilir.

n	 Tek ders sınavından başarılı olunması için en 
az DD notu alınması gerekir.



KAYIT DONDURMA
Öğrencinin, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen geçerli bir nedeni olması durumunda 
kaydı dondurulabilir. Kayıt dondurmaya ilişkin esaslar şunlardır:
a) Hastalık, tabii afetler, yurtdışı 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 lisansta dört yarıyılı, ön lisansta iki yarıyılı aşamaz.

b) Öğrenci kayıt dondurma isteğini yazılı olarak ilgili dekanlığa/müdürlüğe yapar.
c) Kayıt dondurma talebinde bulunan öğrenci, dilekçesine kayıt dondurma nedenine 

göre; sağlık raporu, askerlik belgesi, mülki amirden alınacak afet belgesi, yurtdışında 
öğrenim göreceğine dair belgeleri ekler.

ç) İlgili yönetim kurulu kararında öğrencinin kesin kayıt dondurma süresi belirtilir.
d) Kayıt donduran öğrenci, bu süre içinde öğrenim faaliyetlerine katılamaz, döneminin ara 

sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına giremez.
e) Kayıt dondurmayı gerekli kılan zorlayıcı bir sebebin yarıyıl içinde meydana gelmesi 

halinde öğrenci, o yarıyılın başından itibaren kaydını dondurmuş sayılır.
f) Kayıt dondurma isteğinde bulunan öğrenci mali yükümlülüklerini yerine getirmek 

zorundadır. Mali yükümlülükler ile ilgili esaslar Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
g) Kayıt dondurulan süre öğretim süresinden sayılmaz.

Üsküdar Üniversitesi Öğrenci Hak, Sorumluluk ve Davranış İlkeleri’nin oluşturulmasındaki 
temel amaç, öğrencilerin; Üsküdar Üniversitesindeki öğrencilikleri süresince Üniversite 
ile ilişkilerinin düzenlenmesini, haklarının, sorumluluklarının ve ayrıcalıklarının 
sınırlarının belirlenmesini sağlamaktır. Bu ilkeler ile Üsküdar Üniversitesinin 
akademik ve sosyal çevresinin gerek öğrenciler gerekse de Üsküdar Üniversitesinin 
tüm mensupları için sağlıklı, şeffaf, gelişmeye açık ve kapsayıcı bir işlerliğe 
kavuşturulması amaçlanmaktadır.

Üsküdar Üniversitesi Öğrenci Hak, Sorumluluk ve Davranış İlkeleri 
Yönergesine linkten ulaşabilirsiniz.
https://uskudar.edu.tr/assets/uploads/sayfa/18/file/ogrenci-hak-
sorumluluk-ve-davranis-ilkeleri-yonergesi21.pdf



KAYIT YENİLEME
n	 Öğrenciler her eğitim yılı başında akademik 

takvimde belirtilen süreler içerisinde kayıt 
yenileme işlemi yaptırmak zorundadırlar.

n	 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.

n	 Her yıl mali kayıt yenileme işlemini akademik 
takvimde belirtilen süreler içerisinde 
yaptırmayan öğrenciler için Mütevelli Heyet 
tarafından belirlenen gecikme faizi uygulanır.

n	 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.
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KVKK
Üsküdar Üniversitesi olarak 
tüm bireylerin özel hayatının 
güvenliğine saygı duyuyor ve 
önem veriyoruz. Bu bağlamda 
sizlerden edindiğimiz bilgileri 
güvenli bir şekilde saklayarak 
ilgili yasa gereği korumaktayız. 

Detaylı bilgi için www. uskudar.
edu.tr web adresimizi ziyaret 
edebilirsiniz.

https://uskudar.
edu.tr/tr/

kisisel-verilerin-
korunmasi



DERSLERDEN MUAFİYET
Üniversiteye bağlı birimlere yatay veya dikey geçiş ile kayıt yaptıran, daha önce bir 
yükseköğretim programında tam zamanlı öğrenci olarak kayıtlı olan ve ÖSYM tarafından 
yapılan sınav ile kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce almış oldukları derslerden muafiyet 
isteğinde bulunabilirler. Bunun için öğrencilerin, 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 harf notu ile birlikte işlenir.
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Her yarıyıl sonunda, o yarıyılın bütün derslerini başarmış olup YANO’su 3.00-3.49 arasında olan 
öğrenciler onur listesinde, 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler ise yüksek onur listesinde yer alır. 
Listede yer alan öğrencilerin transkriptlerinde bu bilgi yer almaktadır. Lisans veya ön lisans 
öğretiminin sonunda genel ağırlıklı not ortalaması, onur veya yüksek onur belgesi alabilecek 
durumda olan öğrencilerin diploma ekine onur veya yüksek onur öğrencisi olduğu yazılır ve 
belgeleri verilir.

YÜKSEK ONUR VE ONUR ÖĞRENCİLERİ

Üniversiteye kesin kayıt yaptıran her öğrenci için ilgili bölüm başkanlıklarının önerisi ile ilgili 
yönetim kurulu tarafından bölümün tam zamanlı öğretim elemanları arasından bir akademik 
danışman atanır. Akademik danışman; öğretim süresi boyunca öğrencinin akademik gelişimini 
izler, öğrenciye yol gösterir, öğrenciye yardımcı olur. Öğrenciler, akademik danışmanın 
onayını alarak her yarıyıl başında almaları gereken derslere kayıt yaptırırlar.

AKADEMİK DANIŞMANLIK

YÖNETMELİKLER VE YÖNERGELER
Üniversitemizdeki tüm işlemler ve faaliyetler ilgili yönetmelik ve yönerge 
hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır. Üniversitemiz tarafından çıkarılan 
tüm yönetmelik ve yönergelere web sayfamızda aşağıda yer alan link 
üzerinden ulaşılabilmektedir.

https://uskudar.edu.tr/tr/mevzuat-yonetmelikler

https://cloud.uskudar.edu.tr/assets/uploads/sayfa/18/file/ogrenci-
hak-sorumluluk-ve-davranis-ilkeleri-yonergesi21.pdfİntihal

Öğrenciler, Üsküdar Üniversitesindeki öğrencilikleri süresince, eğitim-öğretim kapsamında 
yaptıkları araştırmalarda, akademik çalışmalarda, yayınlarda, sunumlarda, sınavlarda ve 
ödevlerde, başka kaynaklardan ya da kişilerden doğrudan ya da dolaylı olarak aktardıkları 
bilgilerin kaynağını açık ve ayrıntılı biçimde belirtmek zorundadırlar. Kaynak gösterilmeksizin 
aktarılan her tür bilgi, kullanım yeri, şekli ve amacı ne olursa olsun intihal kapsamına girer ve 
öngörülen disiplin süreçlerinin uygulanmasını gerektirir.
Üniversitemiz öğrencilerinin hak, sorumluluk ve davranış ilkeleri ile ilgili düzenlenen Üsküdar 
Üniversitesi Öğrenci Hak, Sorumluluk ve Davranış İlkeleri Yönergesi’ne web sayfamızda aşağıda 
yer alan linkten ulaşılabilmektedir. İntihal ile ilgili madde de yönergede yer almaktadır.
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YAZ ÖĞRETİMİ
Yaz Okulu, İngilizce 
Hazırlık Okulu’nun son 
modülüdür (5. modül). 
Program 7-8 hafta 
sürmektedir.



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 sömestr yurt dışında öğrenim imkânlarından yararlanmaya başlamışlardır. 

Öğrenci Değişim Programları’na 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 20 farklı Avrupa Birliği ülkesinden toplam 428 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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http://erasmus.uskudar.edu.tr



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 veri tabanı kaynaklarından 
oluşan zengin bir koleksiyon 
bulunmaktadır. 

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

Kütüphane
Üsküdar Üniversitesi Kütüphaneleri, Merkez 
Yerleşkede İbrahim Tarhan Kütüphanesi, Çarşı 
Yerleşkede Müzeyyen Tarhan Kütüphanesi, 
Güney Yerleşkede Namık Kemal Kütüphanesi, 
Tıp Fakültesi NP Yerleşkede Ayhan Songar 
Kütüphanesi ile öğrencilerin, akademik ve 
idari personelin, eğitim-öğretim, araştırma 
faaliyetlerinde ihtiyaç duyacakları her türlü 
bilgi kaynağını sağlamayı ve güncel olanaklarla 
hizmet sunmayı amaçlamaktadır.
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http://kutuphane.uskudar.edu.tr



Kablosuz internet erişim imkânının yanı sıra 1502 m2 alanı, 470 kişilik oturma kapasitesinin 
olduğu kütüphane koleksiyonunda 45.000’nin üzerinde basılı kaynak , 64 süreli yayın 
aboneliği, 27.000 e-dergi, 21.321 e–kitap, 22 veri tabanı aboneliği, 900 üzerinde tez ve 
tüm bu kaynaklara internet ortamında erişim hizmeti sunulmakta olup, kullanıcılarımız 
kütüphanemizden 3 kitabı 15 gün süreyle ödünç alabilmektedirler.
ILL (Inter Library Loan) Kütüphaneler arası işbirliği hizmetiyle üniversitemiz de 
bulunmayan kaynaklar diğer üniversitelerden getirilmekle birlikte, ULAKBİM Belge 
Sağlama sistemiyle makale talepleri, TÜBESS sistemiyle de tez vb kullanıcı talepleri 
karşılanmaktadır.
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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, fakülte ve bölüm temsilcileri ve 
öğrenci kulüpleri ile birlikte, öğrencilerimizin 
akademik eğitimlerinin yanında sosyal, 
kültürel ve sportif yönden gelişimleri için 
çalışmalarını sürdürmektedir.

SOSYAL YAŞAM & 
SOSYAL ETKİNLİKLER
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Öğrenci Konseyi & 
Kulüpler
Öğrencilerimiz seçimle 
kendi içlerinden hem 
bölüm temsilcilerini 
hem de fakülte temsilcilerini seçmektedirler. 
Fakülte temsilcileri içinde yapılan oylama ile 
Öğrenci Konseyi Başkanı belirlenmektedir. Konsey 
Başkanı 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.

Üsküdar Üniversitesinde, 
Sağlık Kültür ve Spor 

Direktörlüğümüz 
bünyesinde öğrencilerin 

bilimsel, sosyal, 
kültürel, sportif ve 

sanatsal etkinliklerde 
bulunabilmeleri amacıyla 
kurulmuş ve aktif faaliyet 

gösteren 81 öğrenci 
kulübü ve bunlara üye 
5.000’e yakın öğrenci 

bulunmaktadır.

Sağlık Kültür ve Spor 
Direktörlüğü İletişim: 
 sks.uskudar.edu.tr / 
sks@uskudar.edu.tr 

https://sks.uskudar.edu.tr



n	ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ KULÜBÜ
n	ADLİ BİLİMLER VE CEZA ADALETİ KULÜBÜ
n	ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE KULÜBÜ
n	BESLENME VE DİYETETİK KULÜBÜ
n	BİLİM OFİSİ KULÜBÜ
n	BİLİM VE ÖTESİ KULÜBÜ
n	BİLİŞİM KULÜBÜ
n	BİR DÜŞÜN SOSYAL VE SİYASET KULÜBÜ
n	BİR PARÇA MUTLULUK KULÜBÜ
n	BİYOMÜHENDİSLİK KULÜBÜ
n	BÜYÜDÜM ÇOCUK OLDUM KULÜBÜ
n	ÇAĞIN VİCDANI KULÜBÜ
n	ÇOCUK GELİŞİMİ KULÜBÜ
n	DANS KULÜBÜ KULÜBÜ
n	DİJİTAL DÖNÜŞÜM KULÜBÜ
n	DİJİTAL OYUN TASARIMI KULÜBÜ
n	DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ KULÜBÜ
n	DİSLEKSİ VE ERGOTERAPİ KULÜBÜ
n	EĞİTİM ve ARAŞTIRMA KULÜBÜ
n	ENDÜSTRİ VE LİDERLİK KULÜBÜ 
n	ENGELSİZ YAŞAM KULÜBÜ
n	ERASMUS VE ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER KULÜBÜ
n	ERGOTERAPİ KULÜBÜ
n	FELSEFE KULÜBÜ
n	FİKİR VE AKSİYON KULÜBÜ
n	FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONU KULÜBÜ
n	FOTOĞRAFCILIK KULÜBÜ
n	FÜTURSUZ EDEBİYAT KULÜBÜ
n	GASTRONOMİ KULÜBÜ
n	GAZETECİLİK KULÜBÜ
n	GENÇ GİRİŞİM KULÜBÜ
n	GENÇ KADEM KULÜBÜ
n	HEZARFEN GEZİ KULÜBÜ
n	HÜRRİYET VE ADALET KULÜBÜ
n	İBN-İ SİNA SAĞLIKÇILAR KULÜBÜ
n	İNSANA DOKUNAN İŞLER KULÜBÜ
n	İNSANİ DEĞERLER-ETİK KULÜBÜ
n	İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KULÜBÜ
n	KALİTE VE VERİMLİLİK  KULÜBÜ
n	KISA FİLM KULÜBÜ
n	KIZILAY KULÜBÜ

n	KUDÜS GÖNÜLLÜLERİ KULÜBÜ
n	MEDYA VE İLETİŞİM  KULÜBÜ
n	METAFİZİK KULÜBÜ
n	MUCİZEYE İLK DOKUNUŞ KULÜBÜ
n	MÜZİK KULÜBÜ
n	OMBUDSMANLIK KULÜBÜ
n	OPİA KULÜBÜ
n	ORGANİZE İŞLER KULÜBÜ
n	OYUNBAZ PALYAÇOLAR KULÜBÜ
n	POZİTİF PSİKOLOJİ KULÜBÜ
n	PSİKOKARDE KULÜBÜ
n	PSİKOLOJİ KULÜBÜ
n	RADYO KULÜBÜ
n	REKLAM ve MARKA KULÜBÜ
n	SAĞLIKLI YAŞAM KULÜBÜ
n	SAĞLIK YÖNETİMİ KULÜBÜ
n	SANAT KULÜBÜ
n	SİNEMA KULÜBÜ
n	SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER KULÜBÜ
n	SOSYAL RİTİM KULÜBÜ
n	SOSYAL YARDIMLAŞME VE DAYANIŞMA KULÜBÜ
n	SOSYOLOJİ KULÜBÜ
n	SPEAKİNG KULÜBÜ
n	SPOR KULÜBÜ
n	STRATEJİK ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KULÜBÜ
n	TASAVVUF ÇALIŞMALARI KULÜBÜ
n	TİYATRO KULÜBÜ
n	TOPLUMSAL KİMLİK ATOLYESİ KULÜBÜ
n	TURKUAZ KULÜBÜ
n	UNİ BJK KULÜBÜ
n	UNİ FB KULÜBÜ
n	UNİ GS KULÜBÜ
n	UNİ TS KULÜBÜ
n	Ü.Ü E-SPOR KULÜBÜ
n	Ü.Ü YEDİ HİLAL KULÜBÜ
n	ÜSKÜDAR GENÇ TEMA KULÜBÜ
n	YAPAY ZEKA VE UYGULAMA GELİŞTİRME KULÜBÜ
n	YENİ MEDYA KULÜBÜ
n	YENİLER KULÜBÜ
n	YEŞİLAY KULÜBÜ

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
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Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma ve Yemek Bursu Olanakları
Üniversitemiz ihtiyaç sahibi öğrencilerine maddi destek sağlayabilmek ve serbest 
zamanlarında çalışarak mesleki bilgi ve becerilerini artırmalarına imkân sağlamak amacı 
ile yürütülen kısmi zamanlı çalışma bursu ve yemek bursu her akademik yılın başında 
üniversitemiz Sağlık Kültür Spor Direktörlüğü tarafından duyurulacaktır. 

Sağlık Hizmetleri
Üniversitemiz öğrencilerine, genel sağlık hizmetleri ve acil durumlarda tıbbi müdahale 
ve bakım hizmeti sağlanmakta, gerekli durumlarda öğrenciler ve personelimiz, tam 
teşekküllü hastanelere yönlendirilmektedir.  



Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri
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. Psikolojik Danışmanlık Birimine 
başvuran öğrenciler ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda 
ücretsiz olarak bireysel danışmanlık ve terapi hizmeti 
alabilmektedir.  
NP GRUP Psikiyatri hizmetlerinden indirimli faydalanmak 
isteyen öğrencilerimizin, Üsküdar Üniversitesi 
bünyesinde bulunan Psikolojik Danışmanlık 
Birimimizden randevu almaları gerekmektedir. 
Uzman psikologlarımızın ön görüşmesinden sonra 
sevk işlemini uygun görmesi halinde, öğrencilerimiz 
sağladığımız indirimlerden faydalanabilecektir.

Telefon: 0216 6330633 Ruh Sağlığı Kırmızı Hattı: 
0216 6330600

http://sks.uskudar.edu.tr/psikolojik-
danismanlik-birimi linkinden online randevu 
alarak birimimize başvurabilirsiniz.

Çözüm Merkezi İletişim
Çözüm Merkezine Merkez Yerleşke, 
Güney Yerleşke ve Çarşı Yerleşke 
SKS Direktörlüğü biriminden 
şahsen ulaşabileceğiniz gibi, 0216 
400 22 22 (Dahili: 5088-2835-2828) 
numaralı telefonlardan, 
cozum.uskudar.edu.tr sayfasındaki 
başvuru formlarımızdan ve 
cozummerkezi@uskudar.edu.tr  
e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

Çözüm Merkezi
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 
sunmaktadır. Üniversitemizdeki 
gelişmeleri yakından takip 
ederek öğrenci ile üniversite 
yönetimi arasında köprü 
olarak ikili iletişimdeki verimi 
artırma görevini misyon olarak 
benimsemiştir.
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Öğrenci 
Dolapları
Kampüsümüzde 
kişisel eşyalarınızı 
bırakabileceğiniz 
öğrenci dolapları 
bulunmaktadır. 
Dolapların 
ücretlendirilmesi 
ve dağıtımını SKS 
Direktörlüğümüz 
yapar ve toplanan 
gelir öğrencilerin 
yararına kullanılır.  
Dolaplar, güz dönemi 
başlangıcından 
yaz dönemi 
sonuna kadar 
kullanılabilir. Dolap 
kullanmak isteyen 
öğrencilerin SKS 
Direktörlüğümüze 
başvurmaları 
gerekir. 
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Kız Öğrenci Konukevi
Konukevi, Merkez Yerleşkeye 200 m yürüme mesafesinde olup 71 öğrenci kapasitelidir.
Bunun yanı sıra erkek ve kız öğrenciler için çevrede özel yurtlar bulunmaktadır. İlçe  Milli 
Eğitim Müdürlüklerin web sitelerinden bu yurtların iletişim bilgilerine erişilebilir.

Kariyer Merkezi
Üsküdar Üniversitesi, öğrencilerini hayata hazırlıyor... 

Öğrencilerin, aldıkları teorik bilgileri pekiştirecek şekilde 
uygulama/alan dersleri ile düşünmeyi, üretmeyi hayatlarının 
merkezine koymayı amaçlayan Kariyer Merkezi Direktörlüğü, 
iş birliklerine yenilerini ekleyerek, okuyan ve mezun öğrenci 
farkı gözetmeksizin iş olanaklarını kendilerine sunuyor 
ve sektörde söz sahibi uzman kişilerin tecrübelerinden 
faydalanmaları için olanak sağlanıyor. 

Öğrencilerimiz Üniversitemize adım attıkları ilk andan 
itibaren kariyerlerini şekillendirebilmek için İstihdam, 
Sektör ve Mezun İlişkileri Birimi ile iletişime geçerek kariyer 
danışmanlığı hizmeti talebinde bulunabiliyor. Bu hizmet, 
okudukları bölümlere göre meslek tanıtımı, kişiliklerine göre 
meslek seçme yönlendirmeleri, nasıl özgeçmiş hazırlaması 
gerektiğine dair özgeçmiş hazırlama desteği, mülakat 
simülasyonları, sektöre uyum sağlayabilmeleri için kariyer 
eğitimleri ve etkinliklerini kapsamaktadır. Süreç sonunda 
öğrencilerimiz mezuniyet aşamasına geldiklerinde sektörü 
tanıyarak yeni hayatlarına adım atabilecek yetkinlikte oluyor. 
Öğrencilerimizin sektör ile iç içe olmasını sağlayabilmek 
için firma işbirlikleri yapılıyor. Bu işbirlikleri ile öğrenci ve 
mezunlarımız sektör networkleri geliştiriliyor. 

Üniversitemiz tıp merkezleri, uygulama laboratuvarları   ve 
araştırma merkezleri ile bilim ortağımız NPİSTANBUL Beyin 
Hastanesinin imkânları, kendi alanlarında fark yaratan 
akademisyenlerimizin tecrübeleri ve bilgi aktarımları ile 
birleşiyor ve öğrencilerimize sunuluyor.

Öğrencilerimiz ayrıca Kariyer Merkezi Direktörlüğünden;

*Uygulama/alan dersleri işlemleri

*Gönüllü ve zorunlu staj işlemleri

*Kariyer yetkinlik eğitimleri

*Kariyer Günü etkinlikleri ile sektörün önde gelen 
firmaları ile bir araya gelme imkânı gibi konularda destek 
alabilmektedirler.

Bizim için “Hayat Tercihtir”

http://kariyer.uskudar.edu.tr

https://uskudar.edu.tr/tr/nakkastepe-kiz-ogrenci-konukevi



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 e-posta hizmeti vermekteyiz. Ayrıca öğrencilerimize 
E-kütüphanemizde i-Mac ve Windows işletim sistemli 
bilgisayarları bir arada kullanma imkânı sunuyoruz.

Yerleşkemizde fiber internet teknolojilisi 
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 500 Megabit olarak 
yeniden yapılandırılmıştır. Ayrıca ULAKNET 
omurgası da sistemlerimize entegre 
edilmiştir.

Yerleşkemizde 
sunucularımız sanal 
serverlar 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 o sınıfta hangi dersin 
olduğu, ne kadar öğrencinin derste yer aldığı 
otomatik olarak gösterilmektedir.

Öğrenci 
e-posta 
Sistemi
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http://bt.uskudar.edu.tr



İnternet Erişimi
Öğrencilerimiz internete bağlanabilmek için kullanıcı adı olarak e-posta 
adreslerini ve e-posta şifrelerini 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 

21

Üniversitemize kayıt yaptıran tüm öğrencilerimize Üsküdar Üniversitesi tarafından bir 

e-posta adresi tanımlanmaktadır. Öğrencilerimiz Üniversitemizle tüm iletişim 
ve işlemlerde st uzantılı bu e-posta adreslerini kullanmak zorundadır. 
Öğrencilerimizin e-posta adreslerini alabilmeleri için gerekli duyurular yeni eğitim yılında 
yapılacaktır. Şifrelerini unutan öğrencilerimizin ise Bilgi Teknolojileri Direktörlüğüne 
başvurmaları gerekmektedir.

Öğrenci e-posta adresinize: http://mail.st.uskudar.edu.tr’den girilebilmektedir.



AR-GE BİRİMLERİ ve 
LABORATUVARLAR
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİNDE 50’Yİ AŞKIN 
LABORATUVAR BULUNMAKTADIR.

Üsküdar Üniversitesi 4.000m2 alanda 50’yi 
aşkın 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 
Avrupa’nın ikinci beyin 
hastanesi olan NPİSTANBUL Beyin Hastanesi 
ve Tıp Merkezlerinde de pratik yapma olanağı 
sunulmaktadır. 

Üsküdar Üniversitesi, laboratuvar ve  
ar-ge yatırımlarını sürdürmekte,  
Türkiye’nin ilk Brain Park’ını (Beyin Parkı) 
hayata geçirmiş ve çalışmalarını büyük bir 
hızla yürütmektedir.
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AR-GE BİRİMLERİ ve 
LABORATUVARLARI

https://uskudar.edu.tr/tr/arge



Acil Durum ve Afet Yönetimi Laboratuvarı
Adli Bilimler Laboratuvarı
Ameliyathane Laboratuvarı
Anatomi Diseksiyon Laboratuvarı
Anatomi Maket Laboratuvarı
Anestezi Laboratuvarı
Beslenme İlkeleri ve Uygulamaları Laboratuvarı
Bilgisayar Laboratuvarı
Biyokimya Laboratuvarı
Biyomedikal Teknoloji Laboratuvarı
Diş Protez Laboratuvarı
Dil-Konuşma Laboratuvarı
Diyaliz Laboratuvarı
Ebelik Laboratuvarı
Elektronörofizyoloji Laboratuvarı
Ergoterapi Uygulama Ünitesi
Farmakogenetik ve Mikroskop Laboratuvarı
Fizyoterapi Teknikerliği Uygulama Ünitesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı
Fonetik Laboratuvarı
Gıda Teknoloji Laboratuvarı
Haber Atölyesi
Hücre Kültürü Laboratuvarı
Işık Atölyesi Laboratuvarı
İleri Protein Analiz Laboratuvarı
İleri Toksikoloji ve Doğrulama Laboratuvarı
İlk ve Acil Yardım Müdahale Laboratuvarı
İş Sağlığı ve Güvenliği Laboratuvarı
Klinik Nörobilim Laboratuvarı

Kognitif Nörobilim Laboratuvarı
Kognitif Rehabilitasyon Laboratuvarı
Mac Laboratuvarı
Medya Laboratuvarı
Mikrobiyal Biyoteknoloji Araştırma Laboratuvarı
Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı
Multidisipliner Laboratuvarı
Neurobiofeedback Laboratuvarı
Nöropsikofarmakoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(NPFUAM) Deneysel Araştırma Birimi (ÜSKÜDAB)
NPFUAM Nörokimya Laboratuvarı
NPSUAM Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı
Nöropsikoloji Laboratuvarı
Nöroteknoloji ve Biyoinformatik Laboratuvarı
Odyoloji Laboratuvarı
Optisyenlik Laboratuvarı
Patoloji Laboratuvarı
PC Laboratuvarı
Prof. Dr. S. Tuncel Özden Farmakogenetik Laboratuvarı 
Protez-Ortez Atölyesi
Radyo Stüdyosu
Rutin Tıbbi Analiz Laboratuvarı
Simüle Hasta Laboratuvarı
Temel Bilimler Laboratuvarı
Tıbbi Beceri Laboratuvarı
Tıbbi Genetik ve Moleküler Tanı Laboratuvarı
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Laboratuvarı
TV Stüdyosu
Video Kurgu ve Renklendirme Atölyesi 23
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MERKEZ YERLEŞKE
Altunizade Mah. Haluk Türksoy  
Sok. No:14 Üsküdar/İstanbul

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

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

TIP FAKÜLTESİ NP YERLEŞKESİ
Saray Mah. Site Yolu Cad. No:27, 34768 
Ümraniye / İstanbul / Türkiye

0216 400 22 22 www.uskudar.edu.tr  
bilgi@uskudar.edu.tr

ÜSKÜDAR 
ÜNİVERSİTESİ 
YERLEŞKELERİ
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Merkez Yerleşke

Çarşı Yerleşke Güney 
Yerleşke

Kız Öğrenci 
Konuk Evi

Tıp Fakültesi 
NP Yerleşkesi



MERKEZ YERLEŞKEYE 
ULAŞIM:
METROBÜS İLE GELİŞ: Metrobüs ile ulaşım; 
Avrupa ve Anadolu yakasından gelecek 
öğrencilerimize kolaylık sağlamaktadır. 
Altunizade istasyonunda inerek üst geçitler 
vasıtasıyla yolun karşısına geçtikten sonra 
Kısıklı Cad. boyunca 5 dakika yürüyerek 
İcadiye Bağlarbaşı Caddesi’ne dönülür. 
250m ileride Üsküdar Üniversitesi -  
Merkez Yerleşkeye varılır.

METRO İLE GELİŞ: 
Üsküdar-Ümraniye 
Metrosunu kullanacak olan 
öğrenciler için Bağlarbaşı 
durağından 5 No’lu çıkıştan 
sonra 5 dakika yürüme 
mesafesiyle Üsküdar 
Üniversitesi Merkez 
Yerleşkeye ulaşılır.

1A ALTUNİZADE - FISTIKAĞACI - ÜSKÜDAR

1B ALTUNİZADE - DOĞANCILAR - ÜSKÜDAR

2 ÜSKÜDAR - ALTBOSTANCI

3ÜS ÜSKÜDAR - ACIBADEM - KADIKÖY

9ÜD ÜSKÜDAR - ÜMRANİYE - DUDULLU

11C ÜSKÜDAR - EMNİYET MAHALLESİ

11D ÜSKÜDAR - İNKILAP MAHALLESİ

11L ÜSKÜDAR - BULGURLU MAHALLESİ

13 KADIKÖY - ÇAKMAK MAH. - ATAŞEHİR

14M KADIKÖY - KAVACIK

15F KADIKÖY - BEYKOZ

110 KADIKÖY - TAKSİM

120 KADIKÖY - MECİDİYEKÖY

125 KADIKÖY - BOĞAZİÇİ ÜNİV. - R. HİSARÜSTÜ

127 KADIKÖY - TOPKAPI - DAVUTPAŞA

129 ALTUNİZADE - MECİDİYEKÖY

320 ALTUNİZADE - FERHATPAŞA

500 CEVİZLİBAĞ - KADIKÖY

500A KADIKÖY - EDİRNEKAPI

12 KADIKÖY - ÜSKÜDAR

12A KADIKÖY - ÜSKÜDAR

ULAŞIM

TOPLU TAŞIMA İLE ULAŞIM:

https://uskudar.edu.tr/tr/ulasim#merkez
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VAPUR VE MOTOR İLE ULAŞIM: 
Beşiktaş ve Eminönü iskelelerinden hareket ederek deniz ulaşımıyla Üsküdar İskelesi’ne 
gelinir. Üsküdar Meydanı’ndan Kadıköy otobüs ve dolmuşları ile Bağlarbaşı-Altunizade’de 
inilir.

ÖZEL ARAÇ İLE GELİŞ
D-100 - Edirne/Topkapı Yönünden Geliş
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü geçtikten (1.750 metre) sonra Üsküdar–Kadıköy 
Sapağı’ndan (15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden sonra ikinci çıkış) girilir. Kısıklı Caddesi 
devamından Haluk Türksoy Sokak No:14’te Merkez Yerleşkeye varılır.

D-100 - Ankara Yönünden Geliş
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne gelmeden önce son çıkış Altunizade-Üsküdar-Ümraniye 
sapağından girilir. Köprülü kavşaktan sola devam edilir.  Kısıklı Caddesi devamından Haluk 
Türksoy Sokak No:14’te Merkez Yerleşkeye varılır.

TEM Otoyolu’ndan Geliş
Ümraniye-Üsküdar çıkışından girerek anayoldan ayrılmadan doğruca devam edilir. 
Çamlıca Tüneli ve Altunizade Köprüsü’nü geçtikten sonra Kısıklı Caddesi devamından 
Haluk Türksoy Sokak No:14’te Merkez Yerleşkeye varılır.

*** Altunizade ve çevresinde size yardımcı olabilecek yön levhalarımız elektrik direklerinde asılıdır.



METROBÜS İLE GELİŞ: 
Metrobüs ile ulaşım; Avrupa ve Anadolu 
yakasından gelecek öğrencilerimize kolaylık 
sağlamaktadır. Altunizade istasyonunda inerek 
üst geçitler vasıtasıyla yola indikten sonra 
Mahir İz Caddesi boyunca 5 dakika yürüyerek 
Üsküdar Üniversitesi Güney Yerleşkeye varılır. 
(Capitol AVM'nin karşısı)

METRO İLE GELİŞ: 
Üsküdar-Ümraniye Metrosunu kullanacak 
olan öğrenciler için Bağlarbaşı durağından 
1 No'lu çıkıştan sonra 2 dakika yürüme 
mesafesiyle Güney Yerleşkeye ulaşılır.

GÜNEY YERLEŞKEYE 
ULAŞIM:

1A ALTUNİZADE - FISTIKAĞACI - ÜSKÜDAR

1B ALTUNİZADE - DOĞANCILAR - ÜSKÜDAR

2 ÜSKÜDAR - ALTBOSTANCI

3ÜS ÜSKÜDAR - ACIBADEM - KADIKÖY

9ÜD ÜSKÜDAR - ÜMRANİYE - DUDULLU

11C ÜSKÜDAR - EMNİYET MAHALLESİ

11D ÜSKÜDAR - İNKILAP MAHALLESİ

11L ÜSKÜDAR - BULGURLU MAHALLESİ

320 ÜSKÜDAR- ALTUNİZADE-FERHAT PAŞA

14M KADIKÖY - KAVACIK

15F KADIKÖY - BEYKOZ

110 KADIKÖY - TAKSİM

120 KADIKÖY - MECİDİYEKÖY

125 KADIKÖY - BOĞAZİÇİ ÜNİV. - R. HİSARÜSTÜ

127 KADIKÖY - TOPKAPI - DAVUTPAŞA

129 ALTUNİZADE - MECİDİYEKÖY

320 ALTUNİZADE - FERHATPAŞA

500 CEVİZLİBAĞ - KADIKÖY

500A KADIKÖY - EDİRNEKAPI

12 KADIKÖY - ÜSKÜDAR

12A KADIKÖY - ÜSKÜDAR

VAPUR VE MOTOR İLE 
ULAŞIM: 
Beşiktaş ve Eminönü 
iskelelerinden hareket 
ederek deniz ulaşımıyla 
Üsküdar İskelesi'ne gelinir. 
Üsküdar Meydanından 
Kadıköy otobüs   ve 
dolmuşları ile Bağlarbaşı 
Capitol AVM'nin önünde inilir.

TOPLU TAŞIMA İLE ULAŞIM:

https://uskudar.edu.tr/tr/ulasim#guney
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ÖZEL ARAÇ İLE GELİŞ

D-100 - Edirne/Topkapı Yönünden Geliş
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü geçtikten (1.750 metre) sonra Üsküdar-Kadıköy Sapağı’ndan 
(15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden sonra ikinci çıkış) girilir. Kısıklı Caddesi’nin solundan 
devam ederek Nuh Kuyusu Caddesi’ne girildikten sonra ilk sola dönülür. 100m ilerde solda 
Güney Yerleşkeye varılır.

D-100 - Ankara Yönünden Geliş
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne gelmeden önce son çıkış Altunizade-Üsküdar-Ümraniye 
Sapağı’ndan girilir. Köprülü kavşaktan sola devam edilir. Kısıklı Caddesi’nin solundan devam 
ederek Nuh Kuyusu Caddesi’ne girildikten sonra ilk sola dönülür. 100m ilerde solda Güney 
Yerleşkeye varılır.

TEM Otoyolu’ndan Geliş
Ümraniye-Üsküdar çıkışından girerek anayoldan ayrılmadan doğruca devam edilir. Çamlıca 
Tüneli ve Altunizade Köprüsü’nü geçtikten sonra Kısıklı Caddesi boyunca devam ederek 
solundan ilerleyip Nuh Kuyusu Caddesi’ne girildikten sonra ilk sola dönülür. 100m ilerde 
solda Güney Yerleşkeye varılır.

*** Altunizade ve çevresinde size yardımcı olabilecek yön levhalarımız elektrik direklerinde asılıdır.



METROBÜS İLE GELİŞ: 
Metrobüs ile ulaşım; Avrupa ve Anadolu 
yakasından gelecek öğrencilerimize 
kolaylık sağlamaktadır. Altunizade 
istasyonunda inerek üst geçitler vasıtasıyla 
yolun karşısına geçtikten sonra Kısıklı 
Cad. boyunca 5 dakika yürüyerek İcadiye 
Bağlarbaşı Caddesi’ne dönülür. Otobüs ve 
dolmuş duraklarından Toplu Taşıma ile 
Ulaşım’da belirtilen otobüs numaraları ile 
Çarşı Yerleşkeye ulaşılabilir. (Toplu taşıma 
ile 10 dk)

ÇARŞI YERLEŞKEYE 
ULAŞIM:

1A   ALTUNİZADE - FISTIKAĞACI - ÜSKÜDAR

1B   ALTUNİZADE - DOĞANCILAR - ÜSKÜDAR

2    ÜSKÜDAR - ALTBOSTANCI

3ÜS  ÜSKÜDAR - ACIBADEM - KADIKÖY

9ÜD ÜSKÜDAR - ÜMRANİYE - DUDULLU

11C  ÜSKÜDAR - EMNİYET MAHALLESİ

11D  ÜSKÜDAR - İNKILAP MAHALLESİ

11L  ÜSKÜDAR - BULGURLU MAHALLESİ

320  ÜSKÜDAR- ALTUNİZADE-FERHAT PAŞA

14F ÜSKÜDAR-BEYKOZ

500B ÜSKÜDAR-CEVİZLİBAĞ

12 KADIKÖY-ÜSKÜDAR

12A KADIKÖY-ÜSKÜDAR

VAPUR VE MOTOR İLE 
ULAŞIM: 
Beşiktaş ve Eminönü 
İskelelerinden hareket ederek 
deniz ulaşımıyla Üsküdar 
İskelesi'ne gelinir. 5 dakika 
yürüme yoluyla Selman-ı 
Pak Caddesi No:4’te Çarşı 
Yerleşkeye varılır.

METRO İLE GELİŞ: 
Üsküdar-Ümraniye Metrosunu 
kullanacak olan öğrenciler için 
Üsküdar durağındaki 1 No'lu 
çıkıştan sonra Selman-ı Pak 
Caddesi üzerinden 10 dakika 
yürüme mesafesiyle Üsküdar 
Üniversitesi Çarşı Yerleşkeye 
ulaşılır.
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TOPLU TAŞIMA İLE ULAŞIM:

https://uskudar.edu.tr/tr/ulasim#carsi
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ÖZEL ARAÇ İLE GELİŞ

D-100 - Edirne/Topkapı Yönünden Geliş
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü geçtikten (1.750 metre) sonra Üsküdar-Kadıköy 
Sapağı’ndan (15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden sonra ikinci çıkış) girilir. Kısıklı Caddesi 
devamından Selman-ı Pak Caddesine geçiş ile No:4’teki Çarşı Yerleşkeye varılır.

D-100 - Ankara Yönünden Geliş
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne gelmeden önce son çıkış Altunizade-Üsküdar-Ümraniye 
Sapağı’ndan girilir. Köprülü kavşaktan sola devam edilir. Kısıklı Caddesi’nden devam 
ederek Selman-ı Pak Caddesi’ne geçiş ile No:4’teki Çarşı Yerleşkeye varılır.

TEM Otoyolu’ndan Geliş
Ümraniye-Üsküdar çıkışından girerek anayoldan ayrılmadan doğruca devam edilir. Çamlıca 
Tüneli ve Altunizade Köprüsü’nü geçtikten sonra Kısıklı Caddesi’nden devam ederek 
Selman-ı Pak Caddesi’ne geçiş ile No:4’teki Çarşı Yerleşkeye varılır.

*** Altunizade ve çevresinde size yardımcı olabilecek yön levhalarımız elektrik direklerinde asılıdır.



METRO İLE ULAŞIM; 
Metro ile ulaşım, Avrupa'nın Avrupa ve Anadolu 
yakasından gelecek öğrencilerimize kolaylık 
sağlamaktadır. Avrupa Yakasından metrobüs ile gelecek 
öğrenciler Altunizade metrobüs durağından aktarma 
yaparak; vapurla gelecek öğrenciler Üsküdar İskelesi'nin 
karşısındaki M5 Üsküdar-Ümraniye metrosuna aktarma 
yaparak; Anadolu yakasından gelecek öğrenciler M5 
Üsküdar-Ümraniye metrosunu kullanarak Çakmak 
durağında inip 1 no’lu çıkıştan çıktıktan sonra 
Dr. Fazıl Küçük Caddesinden yaklaşık 10 
dakika yürüyerek No:27’deki Tıp Fakültesine 
ulaşabilirler.

TIP FAKÜLTESİ NP YERLEŞKESİNE 
ULAŞIM:

11ÜS    Sultanbeyli – Üsküdar

9ÜD   Şahinbey/Dudullu – Üsküdar

14   Yenidoğan/Ümraniye – Kadıköy

14B  Adem Yavuz Mahallesi – Kadıköy

20Ü  Ümraniye Tepeüstü – Kadıköy

DOLMUŞ İLE ULAŞIM: 
Üsküdar Üniversitesi Çarşı 
Yerleşkesi yanından hareket 
edip Altunizade Mahir 
İz Caddesi’nden geçen 
dolmuşlara binip Ümraniye 
İSKİ durağında inerek Dr. Fazıl 
Küçük Caddesi üzerinden 10 
dakika yürüyerek No:27’deki 
Tıp Fakültesi NP Yerleşkesine 
ulaşılır.
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OTOBÜS İLE ULAŞIM:

https://uskudar.edu.tr/tr/ulasim#tip_fakultesi
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ÖZEL ARAÇLA GELİŞ

D-100 – Edirne/Topkapı Yönünden Geliş

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü geçtikten sonra Şile Otoyolu çıkışından Küçüksu 
Caddesi’ne bağlanarak Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinden No:27’deki Tıp Fakültesi NP 
Yerleşkesine ulaşılır.

15 Temmuz Şehitler Köprüsünden gelecek olan öğrencilerimiz köprüyü geçip Şile 
Otoyoluna bağlandıktan sonra Küçüksu Caddesi üzerinden No:27’deki Tıp Fakültesi NP 
Yerleşkesine ulaşabilirler.

D-100 Ankara Yönünden Geliş

Kozyatağı O2 bağlantısından Çevreyoluna bağlandıktan sonra Şile Otoyolu çıkışından 
Küçüksu Caddesi’ne bağlanarak Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinden No:27’deki Tıp 
Fakültesi NP Yerleşkesine ulaşılır.

Yavuz Sultan Selim Köprüsünden (3. Köprü) Geliş

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü geçtikten sonra Paşaköy Otoyol gişelerinden çıkıp 2. 
Çevreyoluna bağlanılır. Şile Otoyolu çıkışından Küçüksu Caddesi’ne bağlanarak Dr. Fazıl 
Küçük Caddesi üzerinden No:27’deki Tıp Fakültesi NP Yerleşkesine ulaşılır.



50’yi aşkın

öncüyüz!
uygulamalı eğitimde
laboratuvarımızla





Merkez Yerleşke
Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sk. No:14, 34662 Üsküdar / İstanbul / Türkiye

Güney Yerleşke
Altunizade Mah. Mahir İz Cad. No:23, 34674 Üsküdar / İstanbul / Türkiye

Çarşı Yerleşke
Mimar Sinan Mah. Selman-ı Pak Cad. 34664 Üsküdar / İstanbul / Türkiye 

Tıp Fakültesi NP Yerleşkesi
Saray Mah. Site Yolu Cad. No:27, 34768 Ümraniye / İstanbul / Türkiye

+90 216 400 22 22     www.uskudar.edu.tr     bilgi@uskudar.edu.tr
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