
TASAVVUF ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASI VE SOSYAL MEDYA HESAPLARI 

Web sayfası: http://tasavvuf.uskudar.edu.tr/ 

Facebook: tasavvufarastirmalarienstitusu 

Twitter: TasavvufEnstitu 

Instagram: tasavvufarastirmalarienstitusu 

 

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ (OBS) 

Dönem içinde alınan ders bilgileri ve sınav notlarınızı takip edeceğiniz, transkript vb. bilgilerinize 

erişebileceğiniz Üniversitemizin resmi portalıdır. 

Web sayfası: http://obs.uskudar.edu.tr/ 

Kullanıcı adı: Öğrenci numarası 

Şifre: İsminizin ilk Harfi Büyük Harf TC Kimlik Numaranız Sonuna * Sembolü (A12345678901*) 

 

ÖĞRENCİ MAİL ADRESİ 

Web sayfası:  https://portal.office.com 

Kullanıcı adı: ad.soyad@st.uskudar.edu.tr 

Şifre: Büyük harfle isminizin baş harfi TC Kimlik No * 

 

Ayrıntılı bilgi için: http://bt.uskudar.edu.tr/file/mailsifresi.pdf 

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

 

STIX 

Üniversitemizin kendi ürettiği bir yazılım olup, dönem içerisinde tüm online/çevrimiçi derslerinizi takip 

edeceğiniz sistemdir. Tüm dersler STIX içerisine gömülü zoom üzerinden yapılmaktadır. 

STIX aynı zamanda, öğrenci ile dersi veren öğretim elemanı arasında doküman paylaşımı ve e-posta 

gönderimini temin etmektedir. 

Web sayfası: http://stix.uskudar.edu.tr/ 

Kullanıcı adı: Öğrenci e-maili (isim.soyisim@st.uskudar.edu.tr)  

Şifre: OBS şifreniz ile aynıdır. 

Bilgi notu: Öğrencilerimiz Üniversitemizin tanımladığı öğrenci e-mail adresini OBS’ye girerek “kişisel 

bilgilerim” segmesinden de öğrenebilir/kontrol edebilir. Sisteme girişlerinizde her hangi bir problem 
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yaşanması durumunda unibt@uskudar.edu.tr adresi üzerinden Bilgi İşlem Direktörlüğü ile irtibata 

geçebilirsiniz. 

 

LMS (Learning Management System)  

Enstitümüz bu portalı sınav döneminde kullanmaktadır. Sınavlar öncesinde öğrencilere sisteme giriş ve 

sistem hakkında gerekli bilgiler verilecektir. 

 

ÜNİVERSİTEDE Wİ-Fİ KULLANIMI 

Wi-fi kullanmak isteyen öğrenciler st.uskudar.edu.tr portalını seçerek, aşağıda belirtilen kullanıcı adı ve 

şifresi ile üniversitenin wi-fi hattına bağlantı kurabilirler.  

Kullanıcı adı: isim.soyadı@st.uskudar.edu.tr 

Şifre: Büyük harfle isminizin baş harfi TC Kimlik No * 

Ayrıntılı bilgi için: : http://bt.uskudar.edu.tr/dokumanlar.php 

 

KÜTÜPHANE VERİTABANLARINA ERİŞİM 

Üniversitemizin abone olduğu kaynaklara uzaktan erişim ayarlarını yaptıktan sonra 

http://kutuphane.uskudar.edu.tr/ linkinde yer alan tüm kaynaklarda arama EDS alanına anahtar kelime 

yazarak Jove hiperkitap veri tabanları dışında diğer tüm veri tabanlarında arama yapabilirler. 

http://kutuphane.uskudar.edu.tr/tr/sayfa/10/elektronik-kaynaklar linkinde yer alan veri tabanı listesinden 

hiperkitap 14.000 adet Türkçe yayını tarayabilir basit bir üyelik gerçekleştirdikten sonra kitapları 

indirebilirler. Jove veri tabanında da neuroscience ve biology alanında video makale bulunmaktadır. 

Ayrıca http://books.uskudar.edu.tr/yordambt/yordam.php yer alan linkte üniversitemizin kitap 

koleksiyonuna ulaşabilmektedirler. 

Yüksek Lisans öğrencilerimiz için uzaktan erişim ayarları ekte yer almaktadır. 

Ayrıntılı bilgi için: http://kutuphane.uskudar.edu.tr/ 

 

UZAKTAN EĞİTİM TEKNİK DESTEK 

Uzaktan öğretim sırasında her hangi bir problemle karşılaşırsanız, lütfen Enstitümüzün e posta adresine 

yazılı olarak bilgi veriniz, size en kısa sürede dönüş yapılarak konu takip edilecektir. 

tasavvuf@uskudar.edu.tr 
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SAĞLIK, SPOR VE KÜLTÜR DİREKTÖRLÜĞÜ 

http://sks.uskudar.edu.tr/ 

Kampüsler arası öğrenci servisi: http://sks.uskudar.edu.tr/ogrenci-servisi 

Çözüm Merkezi: http://cozum.uskudar.edu.tr/tr 

 

YÖNETMELİK/MEVZUAT 

YÖK Lisansüstü Yönetmeliği: http://www.yok.gov.tr/ 

Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği:  

https://uskudar.edu.tr/assets/uploads/sayfa/17/file/lisansustu-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi.pdf 

 

ÖĞRENCİ DOLAPLARI 

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. 

 

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ  

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/psikolojikdanismanlik-birimi linkinden online randevu alarak birimimize 

başvurabilirsiniz. 

 

İSAM KÜTÜPHANESİ 

http://www.isam.org.tr/index.cfm?fuseaction=objects2.detail_content&cid=106&cat_id=2&chid=9 
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