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Nişantaşı Üniversitesi’ne hoş geldiniz!

Nişantaşı Üniversitesi 2010 tarihinde ön lisans, 2013-2014 akademik yılından 
itibaren ise ön lisans yanı sıra lisans eğitimi vermeye başlamıştır.

2021-2022 akademik yılı itibariyle Tıp, Diş Hekimliği, İktisadi, İdari ve Sosyal 
Bilimler, Sanat ve Tasarım, Mühendislik Mimarlık Fakülteleri, Beden Eğitimi, 
Uygulamalı Bilimler, Sivil Havacılık, Sağlık Bilimleri, Meslek Yüksekokulları ve 
Konservatuvar bölümü ile 115 programımız vardır. Ayrıca Lisansüstü Eğitim 
Enstitüsü’nde 27 adet Yüksek Lisans ve Doktora Programı bulunmaktadır. 

Nişantaşı Üniversitesi’nde, geleceğin toplumunu yaratmanın temelini 
oluşturan, kişiselleştirilmiş eğitim, öğrenim esnekliği, sürekli gelişim, 
eleştirel düşünme ve problem çözme, veri yorumlama, öğrenci katılımlı 
müfredat, proje bazlı öğrenme ve en önemlisi de teknoloji ve eğitim 
birlikteliği dinamiklerine dayanan geleceğin eğitim modeli olan “Eğitim 5.0” 
benimsenmektedir.

Çıktısı bilim olan bir iş yapmanın gereği olarak; farklı bakmanın, farklı 
görmenin, değişmenin ve değiştirmenin gücüne inanıyoruz. Bize dokunan 
her bir insanın hayatını, hedefleri ve hayalleri yönünde değiştirmek; önce 
çevremizi, sonra ülkemizi, ardından tüm dünyayı güzelleştirmek hedefiyle, 
önce insan diyerek yolumuzda ilerliyoruz.

Bu yolda, öğrencilerimizi yalnızca derslere değil, hayata hazırlıyoruz; onlara 
sadece müfredatı değil, mesleklerini öğretiyoruz; hayatı teoride bırakmıyor, 
Türkiye’nin ilk teknolojik kampüsü Neotech Campus’te deneyimlenmesini 
sağlıyoruz. Bir dünya üniversitesi olarak, yerel değerlerine sahip çıkan dünya 
insanları yetiştiriyoruz. Dört duvarla çevrili, kapalı bir eğitim kurumu değil, 
yüzü hayata, çevresine, tüm dünyaya dönük yaşayan ve her an nefes alan 
bir üniversiteyiz. 

Öğrencilerimize kendilerini tanımaları, hayallerini tanımaları, hedeflerini 
belirlemeleri, o hedefleri teker teker aşmaları yönünde fırsatlar sunuyor, 
onları da bizimle ve tüm dünyayla beraber değişmeleri ve gelişmeleri 
yönünde yüreklendiriyoruz.

Çünkü biliyoruz ki burada, hayaller ve gelecek beklemez, yaşanır. 

Hakkımızda
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Rektörlük,
Fakülteler,
Meslek Yüksekokulu ve Yüksekokullar,
Hazırlık Birimi,
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi,
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
Üretim Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ve 
Enstitülerin hepsi tek kampüsümüz olan Neotech Campus’te yer 
almaktadır.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen vakıf üniversitelerinden Nişantaşı 
Üniversitesi, büyük bir yatırımla Maslak’ta  geleceğin dünyasını 
şekillendirmeyi amaçlayan NeoTech Campus ile Türkiye’yi ezber 
bozan yeniliklerle tanıştırmıştır. 200 akıllı sınıf, 124 laboratuvar, 67 
öğrenci kulübü ile geleceğini şekillendirmek isteyen öğrencilere 
imkan tanımaktadır.  

N
eoTech C

am
pus

N
eoTech C

am
pus
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Nişantaşı Üniversitesi olarak teknolojik gücü doğru yönetecek ve akıllı toplum felsefesine 
ulaşacak bir nesil yetiştirmeyi amaçlıyoruz. “Eğitim 5.0” modeliyle; teknoloji ve sınıf iş 
birliği, kişiselleştirilmiş eğitim, sürekli gelişim, eleştirel düşünme ve problem çözme, proje 
tabanlı öğrenme, veri yorumlama ve öğrenci katılımlı müfredat gibi ana ilkeleri tüm 
müfredatımızı oluştururken kullanıyoruz. Global Dijital Eğitim ile dünyanın en tanınan 
üniversiteleriyle ortak müfredat kullanıyor, eğitim modelimizi uluslararası platformlarda 
kabul gören seviyelere taşıyoruz. 

Bugünün veya dünün eğitimini değil, geleceğin eğitimini veriyoruz. Hızla değişen ve 
yenilen dünyada yalnızca değişime yönelik çalışmıyor, değişimin kendisi olmaya 
çalışıyoruz, değişimi üretecek olanları yetiştiriyoruz. 106 bin metrekarelik alanıyla 
Türkiye’nin en büyük kapalı kampüslerinden olan NeoTech Campus’te, teknoloji ve insan 
bütünlüğü, eğitim modelimizin de ana ilkesi. Şu anda kampüsümüzün öğrenci kapasitesi 
68 bin ve bünyemizde 40 bine yakın kayıtlı öğrencimiz eğitim görüyor.

Hedefimiz, geleceği yalnızca görmekle kalmayan, geleceği oluşturacak, yönetecek bir 
nesil geliştirmek. Geleceğin sorunlarını görebilen, bu sorunlara çözüm üretebilecek, 
mesleğini ve yeteneklerini geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirebilecek 
bireyler yetiştirmek bizim en öncelikli amacımız. Dijital öğrenme platformlarımız, test 
merkezlerimiz, etkileşimli öğrenme laboratuvarlarımız ile teknoloji tabanlı harmanlanmış 
eğitimin Türkiye’deki en iyi örneklerinden birini üniversitemizde gerçekleştiriyoruz. 

Geleceği şekillendiren, değişimi yönlendiren ve hayata 5-0 önde başlamak isteyen tüm 
öğrencilerimize başarılar diliyor, önce insan dediğimiz bu yolculukta bize katıldığınız, her 
geçen yıl daha da büyüyen ailemize değer kattığınız tüm Nişantaşı Üniversitesi ailesi 
adına teşekkür ediyorum.

Dr. Levent UYSAL 
Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu
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Sevgili Gençler; 

Şunu hiçbir zaman unutmayınız ki; üniversite meslek kazandırmaz, vizyon kazandırır. 

İçinde yaşadığımız dijital çağda artık bilgiye ulaşmak çok kolay. Bilgi her yerden akıyor. 
Asıl olan, ihtiyaç halinde istediğiniz bilgiye nasıl ulaşacağınız, elde ettiğiniz bilgiyi nasıl 
kullanacağınız ve bilgiden yeni bilgi nasıl üreteceğinizdir.

Yeni ve öncekilerin tümünden -doğal olarak- farklı bir kuşak oluşturan sizler, yaşam ve 
davranış biçimlerinizle, ilgi alanlarınızla, sorgulayıcı yaklaşımlarınızla, yeteneklerinizle 
ve öğrenme tercihlerinizle bizlere beklentileriniz ve eğitim ihtiyaçlarınız hakkında önemli 
ipuçları sunmaktasınız. 

Sizlerden aldığımız bu önemli verilere dayanarak haklı olduğunuzu açık yüreklilikle 
söylemeli ve şu gerçeği belirtmeliyim ki; sizleri geleneksel eğitim-öğretim metotları ile 
yarınlara hazırlayamayız. Zira hem uluslararası alanların tümündeki gelişmeler hem 
de küreselleşme ve yükseköğretimdeki dijital dönüşüm süreçleri, alacağınız eğitimin 
içeriğini net bir biçimde belirlemektedir.

Nişantaşı Üniversitesi’nde sizlere sunduğumuz eğitim-öğretim süreçlerini geleceğin 
dünyasına yönelik bir ihtiyacın ötesinde küresel ve bilimsel bir zorunluluk olduğu bilinciyle 
disiplinler arası geçişken özellikte, sektör deneyimini de kapsayacak esnek bir yapıda 
tasarladık.

Yarınlara yönelik böyle bir eğitimi almak, hepinizin hakkıdır! Hepinizi sevgiyle selamlıyor; 
sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gelecek diliyorum.

Prof. Dr. Şenay YALÇIN 
Nişantaşı Üniversitesi Rektörü
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENİMİNİZ
SÜRESİNCE YARARLANACAĞINIZ
FAYDALI BİLGİLER

1. ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Üniversitemizde lisansüstü, lisans ve ön lisans öğrencilerinin öğrencilik işlemleri, 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından NeoTech Kampüsünde yürütülmektedir. 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı olarak hedefimiz, lisansüstü, lisans ve ön lisans 
öğrencilerimizi Üniversitemize kayıt olmalarından mezuniyetlerine kadar akademik 
ve idari konularda bilgilendirmek ve öğrencilerimizin üniversite öğrenimleri süresince 
gereksinimlerini karşılamaya yardımcı olmaktır.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda görev yapmakta olan uzmanlarımız, akademik ve 
idari birimler arasındaki köprüyü oluşturuyor.

Başlıca Verilen Hizmetler

•  Öğrencilerin Kayıt-Kabul İşlemleri 
•  Kurum içi ve Kurumlararası Yatay Geçişler 
•  Çift Anadal -Yandal Başvuruları 
•  Ders Kayıtları 
•  Öğrencilerimizin İhtiyaç Duydukları Resmî Belgeler (Öğrenci Belgesi, Transkript, vb.) 
•  Askerlik İşlemleri
•  Mezun İlişik Kesme İşlemleri
•  Diploma ve Diploma Eki İşlemleri
•  Üniversiteden Çıkış İşlemleri 
•  Yönetmelik, Yönergeler Hakkında Bilgilendirme
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a)  Öğrenci Kimlik Kartı

Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere, kayıt sırasında NishCard ofisi tarafından 
verilmektedir. Kimlik kartları “akıllı kart” özellikleri taşır. 

b)  Paso (İndirimli Seyahat Kartı)  

2021-2022 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte her yıl olduğu gibi İstanbul’da 
eğitim görecek olan öğrencilerimiz İndirimli (Öğrenci) İstanbulkartlarını, İstanbulkart 
Başvuru Merkezlerimizden ve web adresinden alabilmektedirler.

Öğrencilerimize kolaylık olması açısından yeni İstanbulkart Mobil uygulaması 
üzerinden Dijital Öğrenci İstanbulkartlarını oluşturabilecekleri, İndirimli İstanbulkart 
haklarını mobil cihazlar üzerinden ulaşımda kolayca kullanabilecekleri bir özelliği de 
bulunmaktadır.

Pandemi tedbirleri çerçevesinde öğrencilerimizin İstanbulkart başvurularını online web 
sitesi üzerinden yapmaları veya mobil uygulaması üzerinden oluşturacağınız Dijital 
Öğrenci İstanbulkart hizmetini kullanmanız bu yoğun dönemde öğrencilerimiz için 
daha zahmetsiz ve kolay olacaktır.

Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin indirimli İstanbulkart almak için İstanbulkart Başvuru 
Merkezleri’ne linkten ulaşılabilir, kimlik aslı ve güncel fotoğraf ile başvuru yapmaları 
gerekmektedir. 

https://www.istanbulkart.istanbul/
https://www.istanbulkart.istanbul/basvuru-merkezleri
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c)  Akademik Takvim

İçinde bulunduğunuz eğitim-öğretim yılı içerisinde devam edecek süreçler 
(Eğitim Öğretim başlangıç ve bitiş, ders kayıt, sınav, kurum içi-kurum dışı yatay 
geçiş, çift anadal, yandal başvuru tarihleri vb.) akademik takvimde belirtilmiştir. 
Öğrencilerimizin süreçleri takip etmeleri adına akademik takvimde belirtilen tarihlere 
dikkat etmeleri önemlidir. Üniversitemize ait akademik takvime linkten ulaşabilirsiniz.

d)  Oryantasyon

Nişantaşı Üniversitesi’ne yeni kayıtla gelen öğrencilerin hem üniversitelerini hem de 
eğitim ve öğrenim görecekleri akademik birim, programları ve idari birimleri yakından 
tanıyarak kampüsümüze daha kolay uyum sağlamalarına yardımcı olmak amacıyla 
planlanan bir haftalık uyum programıdır. 

Oryantasyon haftası eğitim-öğretim yılının ilk haftasında uygulanır ve yeni 
kayıt yaptıran öğrenci ile üniversite arasında ilk bağın kurulması amaçlanmıştır. 
Üniversiteye yeni kayıt yaptıran bütün öğrencilerin bu programa katılmaları 
zorunludur.

e)  Öğrenci Bilgi İşlem Sistemi (OBİS) 

Ders kayıt işlemleriniz, not bilgileriniz, sınav programlarınız, ders programlarınız, 
danışman bilgileriniz, duyurularınız gibi bilgileri görebileceğiniz sistemdir.  Öğrenci 
Bilgi İşlem Sisteminize kesin kayıt işlemleriniz tamamlandıktan sonra bu web adresine 
tıklayarak, öğrenci numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak ulaşabilirsiniz.

Öğrencilerimizin adres, telefon vb. bilgilerini güncel tutmaları önemlidir. Sizlere 
yapacağımız bildirimler, kayıt esnasında alınan iletişim bilgileri üzerinden 
gerçekleşecektir. Bilgilerinizde değişiklik olması halinde Öğrenci Bilgi İşlem sayfanıza 
girerek, iletişim bilgilerinizde güncelleme yapabilirsiniz.

f)  Ders Kaydı

YKS ile gelen 1. Sınıf öğrencilerimizin ders kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 
tarafından yapılmaktadır. Diğer sınıflarda öğrenim gören öğrenciler, 
yönetmelik/yönergelerde belirtilen esaslar çerçevesinde ve akademik takvimde 
belirtilen tarihlerde Öğrenci Bilgi İşlem Sistemi (OBİS) üzerinden ders kayıt işlemlerini 
gerçekleştirebilir.

g)  Kayıt Yenileme 

Eğitim-öğretim yılı başında web sayfamız ve OBİS’ ten ilan edilen tarih aralığında 
yapılmalıdır.

https://www.nisantasi.edu.tr/akademik-takvim
https://obis.nisantasi.edu.tr/
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h)  Ders Ekleme/Bırakma

Öğrenciler, her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen tarih aralıklarında danışmanın 
onayını alarak, ders ekleme ve/veya ders bırakma işlemi yapabilir.

i)  Derslerden Muafiyet

Öğrenciler ders muafiyet başvurularını daha önce öğrenim gördüğü üniversiteye ait 
transkript, ders içerikleri ve muafiyet formu ile birlikte bağlı olduğu akademik birim 
sekreterliğine yaparlar. Öğrencilerin ders muafiyeti ve intibak işlemleri
yönetmelik/yönergeler çerçevesine göre yapılır.

j)  Yatay Geçiş, Çift Anadal ve Yandal Başvuruları

Kurum içi – kurum dışı yatay geçiş, çift anadal, yandal başvuruları, Yüksek Öğretim 
Kurulu tarafından yayımlanmış olan “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve 
Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası 
Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca 
değerlendirilmektedir.

k)  Zorunlu Dersler, Seçmeli Dersler, Ön Şartlı Ders

Öğretim planındaki dersler, zorunlu ve seçimlik derslerden oluşur. Zorunlu dersler; 
öğrencinin almak zorunda olduğu dersleri, seçimlik dersler ise öğrencinin önerilenler 
içinden seçerek alabileceği dersleri ifade eder. Ön şartlı ders, önceki yarıyıl veya 
yıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması şartı aranılan dersleri ifade 
eder.

l)  Bitirme Projesi ve Staj

Bitirme projesi; öğrencinin istenen mesleki ya da akademik bilgi ve beceri düzeyine 
eriştiğini gösteren çalışmadır. Staj; öğrencinin istenen mesleki ya da akademik bilgi ve 
beceri düzeyine erişmesini sağlamak üzere üniversite içinde ya da dışında bir kuruluşta 
ve tercihen yaz aylarında yapılan uygulamalı çalışmadır.
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m)  Yüksek Onur ve Onur Belgesi

Yabancı dil hazırlık programında geçen süre hariç, ön lisans programlarını iki yılda; 
lisans programlarını dört yılda tamamlayarak disiplin cezası almadan mezuniyeti 
hak kazanmış ve ağırlıklı genel not ortalaması 3.50 ile 4.00 arasında olan öğrencilere 
yüksek onur; ağırlıklı genel not ortalaması 3.00 ile 3.49 arasında olan öğrencilere ise 
onur belgesi verilir.

n)  Sınavlar 

Sınavlar; ara sınav, mazeret sınavı, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı 
ve not yükseltme sınavından oluşur.  Bütünleme sınavı notu, final sınavı notu yerine 
geçer.

o)  Not Değerlendirme  

Bir öğrencinin başarı notu; o derse ait yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu notunun 
ortalamasından oluşur. Yarıyıl içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı %40, 
yarıyıl sonu sınavının (final) başarı notuna katkısı %60’tır. Başarı notu 50’nin altında 
olan öğrenciler başarısız sayılırlar. Başarı notu ve katsayıları aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir.

BAŞARI DERECESİ HARF NOTU 100’LÜK SİSTEM
KARŞILIĞI

DÖRTLÜK SİSTEM
KARŞILIĞI

Pekiyi AA 90 – 100 4,00

İyi - Pekiyi BA 85 – 89 3,50

İyi BB 80 – 84 3,00

Orta – İyi CB 70 – 79 2,50

Orta CC 60 – 69 2,00

Şartlı Geçer DC 55 – 59 1,50

Şartlı Geçer DD 50 – 54 1,00

Başarısız FF 0 – 49 0,00

Muaf M --- ---

Yeterli/Başarılı S --- ---

Yetersiz/Başarısız U --- ---

Eksik/Tamamlanmamış I --- ---

Devamsız başarısız NA --- ---

Sınava girmedi -1 --- ---
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p)  Yaz Okulu 

Üniversitede güz ve bahar yarıyılları dışında yaz döneminde açılan eğitim-öğretim 
programını kapsar. Yaz okuluna isteyen öğrenci kayıt yaptırabilir. Bu eğitimin amacı, 
eğitimin verimliliğini artırmak, öğrencileri eğitim olanaklarından yaz aylarında da 
yararlandırmak, başarısız oldukları dersler için yeni bir olanak vermek ve başarılı 
öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerini sağlamaktır. Yaz okulu eğitimi 
ücrete tabi olup, yaz okulunda ders almak isteyen öğrencilerin, o yıl Mütevelli Heyetince 
ders kredisi başına belirlenen ücreti ödemeleri gerekmektedir. Yaz okuluna kayıt 
yaptıracak öğrencilerin alacağı kredi yükü senato tarafından o yıl belirlenir.

r)  Disiplin İşlemleri 

Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/08/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmi Gazete ’de 
yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre 
yürütülür. Öğrencilerin yönetmelikte yer alan kuralları bilmelerinde yarar vardır. İlgili 
yönetmeliğe Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sayfasından ulaşılabilirsiniz. 

Mevzuat için tıklayın 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (ÖİDB) çalışanlarına aşağıda belirtilen iletişim 
bilgilerinden ulaşabilirsiniz. 

E-posta :  oidb_nu@nisantasi.edu.tr  / student@nisantasi.edu.tr 
Skype     :  nisantasi_oidb@outlook.com 
Telefon  :  (0212) 210 10 10

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Personeli
  
Berrin Anar  Daire Başkanı   
Erhan Derin  Sistem Yöneticisi (OBİS ve Hazırlık Okulu)
Cem Alaçamlı Sistem Yöneticisi (OBİS ve Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi)
İdil Demir   Yönetici (Yatay Geçiş)     
Merve Yılmaz          Uzman (Mühendislik Fakültesi)      
Şebnem Turan Uzman (Yatay Geçiş)       
Kader Teker  Uzman (Sanat Tasarımı Fakültesi ve Tüm Yüksekokullar)
Ebru Makal  Uzman (Nişantaşı Meslek Yüksekokulu)
Gizem Posta Uzman (Banko) 
Tuğba Kaya Uzman (Banko) 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16532&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
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2.  İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI ve MUAFİYET

a)  İngilizce Hazırlık Eğitimi

Öğrencilere kayıt oldukları eğitim-öğretim 
programının öngördüğü konularda 
Yabancı dilde okuduğunu ve duyduğunu 
anlayabilme, kavrayabilme, yazılı ve sözlü 
olarak kendini yeterince ifade edebilme 
becerisini kazandırmak için verilir.

Yabancı Dil Hazırlık Programı 1 akademik 
yılda biri yaz telafi modülü olmak üzere 
5 modülden oluşur. Her modül en az 
7 haftası dersten oluşmak kaydıyla 8 
haftadır ve 8. hafta sınavlar yapılır. Her 
bir düzeyin haftalık ders saati 20 saatin 
altında olmamak kaydıyla Yabancı 
Diller Koordinatörlüğünce belirlenir ve 
akademik takvimde ilan edilir.

Avrupa Ortak Dil Portfolyosu (CEFR)’na 
göre B2 seviyesinde İngilizce dil yeterliliği 
bulunmayanlar ile İngilizce yeterlik 
sınavında başarısız olan öğrenciler, 
Nişantaşı Üniversitesi Yabancı Dil 

Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinde belirtilen 
esaslara göre zorunlu ve en az iki yarıyıl 
(bir akademik yıl) süreli İngilizce hazırlık 
programına katılır.

Bir yılın sonunda başarısız olan öğrenciler 
İngilizce yeterlik sınavında başarılı 
oluncaya kadar hazırlık programına 
devam eder. Bu süre iki akademik yılı 
aşamaz. İki akademik yıldan sonra 
öğrencinin kaydı silinir. Öğrenci; devam 
eden üç akademik yıl içinde, kurum içinde 
üç kere İngilizce Yeterlilik Sınavına girme 
hakkına sahiptir. Eğer üç akademik yıl 
içinde B2 derecesinde Yeterlilik sınavını 
geçerse öğrenciye üniversiteye geri 
dönme hakkı tanınır. Öğrenci aynı sürede 
kurum dışından da kabul edilen yeterlilik 
belgesi ile B2 seviyesinde olduğunu 
belgelendirdiği takdirde üniversiteye geri 
dönebilir.
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b)  İngilizce Seviye Tespit Sınavı ve Muafiyet

b.1. İngilizce Seviye Tespit Sınavı

Üniversitenin lisans diploma programlarına yeni kabul edilen öğrencilerin İngilizce 
düzeyleri, Üniversiteye kayıt yaptırdıkları akademik yılın başında Yabancı Diller Bölümü 
tarafından iki aşamalı olarak düzenlenen İngilizce Seviye Tespit Sınavı ile belirlenir.   
Nişantaşı Üniversitesi İngilizce Seviye Tespit ve Yeterlilik Sınavı (NEPP) iki aşamadan 
oluşur. 

1. Aşamada Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından belirlenen barajı geçemeyen 
öğrenciler aldıkları puanlamaya göre Başlangıç (A1), Orta Altı (A2) temel seviye sınıflarına 
yerleştirilirler. 

2. Aşamaya girmeye hak kazanan öğrenciler, toplamda 100 puan üzerinden 60 puan 
aldıkları takdirde doğrudan programlarına başlayabilirler. İngiliz Dili ve Edebiyatı ile 
Mütercim Tercümanlık bölümleri için baraj 80 puandır. Baraj puanının altında alan 
öğrenciler ise puanlarına göre Orta (B1) ve Orta üstü (B2) seviye sınıflarında dil eğitimlerini 
alırlar. 

İngilizce Seviye Tespit sınavının hiçbir aşaması için mazeret sınavı düzenlenmez. Ancak 
kayıt tarihi sınav tarihinden sonra olan öğrenciler için NEPP, Rektörlük onayı ile Yabancı 
Diller Bölümü tarafından belirlenen tarihlerde uygulanabilir.

b.2. Muafiyet

En az son üç yılda, İngilizce dilinin resmi dil olarak konuşulduğu bir ülke vatandaşı veya 
o ülke vatandaşlarının devam ettiği eğitim kurumlarında öğrenim görüp, ortaöğretimini 
bu kurumlarda tamamlayanlar sınavlardan muaftırlar. Bu öğrenciler, doğrudan lisans 
diploma programlarına başlarlar. 

Başka bir Yükseköğretim kurumunda Yabancı Dil ile eğitim veren bir programda okuyan, 
bulunduğu kurumda Hazırlık programını almış ve başarıyla tamamlamış veya sınavla 
Hazırlık programından muaf olmuş öğrenciler sınavlardan muaftır.

NEPP sınavı akademik sene başında, güz dönemi sonunda ve bahar dönemi sonunda 
olmak üzere bir akademik yılda üç defa yapılır. Programı Başlangıç ve Orta Öncesi 
seviyede bitirmiş olan öğrenciler bahar dönemi sonunda yapılan sınava kabul edilmezler. 
Bu öğrencilere bir sonraki akademik yıl itibariyle yapılan sınavların 2.Aşamasına katılma 
hakkı tanınır. 
B2 seviyesinde okuyup kur bitirme sınavında başarılı olan fakat Güz dönemi sonunda 
yapılan İngilizce Yeterlilik sınavında başarılı olamayan veya yeterlilik sınavına girmek 
istemeyen öğrenciler için Yabancı Diller Koordinatörlüğünce belirlenen bir program 
uygulanır ve öğrenci bu sırada bir sonraki Yeterlilik sınavına hazırlanır.
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c)  Dış Sınavlar ile Yeterlilik 

En az son üç yılda sınava girmiş olup belgelendirmek kaydıyla, Yabancı Diller 
Koordinatörlüğü tarafından geçerliliği kabul edilen uluslararası ve ulusal dil sınavlarından, 
Senatoca tespit edilen puanları almış olan öğrenciler sınav sonuçlarını Yabancı Diller 
Koordinatörlüğüne ulaştırarak Hazırlık programından muaf olurlar.  Dış sınavlar ile yeterli 
kabul edilen başarı düzeyi Nişantaşı Üniversitesi Lisans ve Ön lisans Programlarına Yurt 
Dışından Öğrenci Kabulü Yönergesi esas alınarak belirlenmiş ve aşağıda gösterilmiştir.

TOEFL IBT     78
PTE Academic  55
YDS     60
CAE     C

İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Mütercim Tercümanlık bölümleri için ilgili dış sınav taban 
puanları;

TOEFL IBT     96
PTE Academic  78
YDS    80 

olarak belirlenmiştir.

İngilizce Hazırlık Programı dış sınav sonucunun sınavı veren kurum tarafından doğrudan 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gönderilmesini isteyebilir, sınav sonuçları hakkında 
araştırma yapabilir, gerek gördüğünde öğrencileri değerlendirme sınavına çağırabilir 
ve araştırma sonucuna göre dış sınav sonuçlarını kabul etmeyebilir.

Yabancı Diller Koordinatörlüğü çalışanlarına şahsen veya aşağıda belirtilen iletişim 
bilgilerinden ulaşabilirsiniz. 

E-posta :  prep@nisantasi.edu.tr
Telefon  :  (0212) 210 10 10 -2053

Yabancı Diller Bölümü Koordinatörleri

Abdil Biçer                 Yabancı Diller Koordinatörü               Ofis 127
Levent Emre Bilgin      Hazırlık Programı Koordinatörü         Ofis 127
Tolga Baran Şahin  Uzaktan Eğitim Koordinatörü             Ofis 127
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3.  ULUSLARARASI OFİS 

Uluslararası Ofis, uluslararası öğrencilerin eğitim ve kariyer yolculuklarında öncü 
girişimler gerçekleştirmekle birlikte, öğrenci ve personel hareketliliği ile Avrupa’ ya ilişkin 
araştırma ve sosyal yardım dahil olmak üzere tüm Erasmus+ eylemlerinin odak noktası 
olarak hizmet etmektedir.

Anlaşmalı olduğu ülkelerdeki tanınırlığı ile öğrencilere birçok ülkede iş bulma imkânı 
tanıyan üniversitemiz, eğitim danışmanlığı ve kariyer planlaması, oturma izni gibi 
konularda da alanında profesyonel çalışanları ve başarılı akademik kadrosu ile 
öğrencilerine sınırsız destek sunmaktadır.

a) Memorandum of Understanding

Mutabakat anlaşması (MOU), ortaklık kuran iki veya daha fazla taraf arasında resmi ve 
yazılı bir anlaşmadır. Bu anlaşma kapsamında üniversiteler arasında karşılıklı fayda 
sağlayacak işbirliği ve pozitif akademik katılım fırsatları ortaya koymaktadır.

Avrupa Seni Çağırıyor

•   85 Erasmus Partner Üniversite
•   27 Ülkede Staj İmkânı
•   17 Ülkede Öğrenim İmkânı

b) Erasmus Nedir?

Üniversite öğrencilerinin uluslararası hareketliliğini öngören bir yükseköğrenim 
programıdır. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bu program uluslararası iletişimi 
geliştirmeyi ve Avrupalılık boyutunun artırılmasını amaçlamaktadır.
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c) Erasmus Başvuru Şartları

•  Ön lisans ve Lisans öğrencileri için minimum 2.20/4.00 Genel Not Ortalamasına sahip 
    olmak,
•   Lisansüstü ve Doktora öğrencileri için minimum 2.50/4.00 Genel Not Ortalamasına 
    sahip olmak,
•  Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda AKTS kredi yükü olması
    (1 akademik yıl için 60 AKTS),
•  Tam zamanlı kayıtlı öğrenci olunması ve Erasmus değişim programının 
    gerçekleşeceği dönemde mezun durumda olunmaması,
•  Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) 
   döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle 
    beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi,
•  Kayıt donduran öğrenciler hareketlilikten yararlanamaz.
•  Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler ve mezun olmuş 
    öğrenciler öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz.

d) Paso (İndirimli Şehir içi Seyahat Kartı)

Üniversitemize yeni kayıt yaptırmış olan öğrenciler, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından T.C Uyruklu öğrencilere tanınan öğrenci ayrıcalıklarından 
faydalanabilmektedirler.

İndirimli kart başvurusunda bulunmak için İstanbulkart Başvuru Merkezleri’ ne
(https://www.istanbulkart.istanbul/istanbulkart-basvurumerkezleri-1127) şahsen 
başvurmaları yeterlidir.

e) Ders Kaydı

Yeni kayıtlanan öğrencinin transfer dersleri yoksa ve 1. sınıftan başlayacaksa, 
öğrencinin ders kaydı otomatik olarak tamamlanmaktadır.

f) Öğrenci Belgesi Nasıl Alırım?

Kayıt süreci tamamlanan öğrenci, OBİS üzerinde kaydının tamamlanması ile kendisine 
iletilen öğrenci numarası ile Öğrenci İşleri Ofisi’ne giderek, öğrenci belgesini alabilir. 
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g) Öğrenci Kimlik Kartı Nasıl Alırım?

Öğrenci belgesinin Öğrenci İşleri Ofisi’nden alınmasının ardından bu belge ile Nish Card 
ofisinden öğrenci kimliği alınabilir. 

•   Kartınızı ve kullanım kılavuzunuzu NishCard Ofisi’nden temin edebilir ayrıntılı bilgiye 
     ulaşabilirsiniz.

OBİS Sistemine Nasıl Giriş Yapabilirim? Obis Şifresi Nasıl Alırım?

•   OBİS sistemine, kesin kaydınızın tamamlanması ardından size verilen öğrenci 
    numarası ile https://obis.nisantasi.edu.tr bağlantısından ulaşabilirsiniz. Bağlantı 
    ana sayfasında yer alan “ilk şifre al” bağlantısına tıklayarak şifrenizi güvenli bir 
    şekilde oluşturabilirsiniz.

Ana sayfada yer alan “ilk şifre al” bağlantısına tıklayarak baba adınızı sistemde 
yazıldığı gibi (öğrenci belgenizde yer aldığı gibi) ve büyük harflerle yazmanız 
istenecektir. Doğum tarihinizi de doğru bir şekilde girmeniz ardından yeni geçici şifreniz 
oluşmuş olacaktır.

Geçici şifre ile sisteme giriş yaptıktan sonra kendi belirleyeceğiniz şifreyi 5 dakika 
içerisinde güncellemeniz gerekmektedir.

h) Sanal Kampüse Nasıl Girerim?

Nişantaşı Üniversitesi online derslerin yürütüldüğü sistem olan Sanal Kampüs’e
bağlantısından ulaşabilirsiniz. 
Sanal Kampüs’ e erişim sağlayabilmeniz için, OBİS sistemi üzerinden derslerinizin 
atanmış olması gerekmektedir. 
Sanal Kampüs’ e giriş sağlayabilmek için; 
Kullanıcı adınız: Öğrenci numaranız
Şifreniz: T.C kimlik numaranız veya YU numaranızı girmeniz yeterli olacaktır.

Dersleriniz atanmamış ise; 
•  1. sınıfa kayıtlanmış olan öğrencilerimiz; Dil Muafiyet ya da Seviye Belirleme sınavına 
   girmeleri gerekiyorsa bu sınavların sonucunda atamaları gerçekleştirilecektir.
•  Dil yeterlilik sınavının geçilememesi durumunda, hazırlık sınıfı dersleri sisteminize 
   tanımlanacaktır.

Transfer dersleriniz varsa ve 1.sınıftan başlamayacaksanız, ders atamanız muafiyet 
işlemleri sonrasında gerekli olan sınıfa atanmanızdan sonra gerçekleştirilecektir.

İngilizce Dil Bölümü: Abdil Biçer                     abdil.bicer@nisantasi.edu.tr
Türkçe Dil Bölümü: Merve Suroğlu Sofu     merve.suroglusofu@nisantasi.edu.tr

https://sanalkampus.nisantasi.edu.tr/
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i) İkamet Süreci Hakkında 

İkametgâh izinleri olmayan öğrenciler, 
Uluslararası Ofis’ten ikametgâh başvuru işlemleri 
gerçekleştirilmektedir.

İkamet Başvurusu İçin Gerekli Belgeler:

Başvuru Formu: https://e-ikamet.goc.gov.tr bağlantısı 
üzerinden, öğrenci tarafından doldurulması 
gerekmektedir. (Başvuru formu doldurma esnasında 
sorunla karşılaşıldığı takdirde Yabancılar İletişim 
Merkezi 157 ile iletişim kurulmalıdır.)

•   Pasaport Fotokopisi 
•   4 Adet Fotoğraf
•   Sağlık Sigortası
•   Öğrenci Belgesi
•   Adres Bilgilerini Gösterir Belge
    (Kira kontratı, fatura vb.)
•   İkamet İzni Kart Bedelini gösteren makbuzun orijinali 
    (Öğrenci tarafından Vergi 
     Dairesine yatırılacak olan 125 Tl lik bedel.)
•   Gelir Beyanı Belgesi
    (Uluslararası Ofis tarafından düzenlenecektir.)

18 yaş altı başvuru sahibi için: Muvafakatname

Uluslararası Ofis İletişim

int.office@nisantasi.edu.tr
Halil Sarıoğlu: halil.sarioglu@nisantasi.edu.tr 
Yağmur Pekmezci: yagmur.pekmezci@nisantasi.edu.tr
Büşra Uğurlu: busra.ugurlu@nisantasi.edu.tr

Erasmus Ofis
erasmus@nisantasi.edu.tr
Sercan Karka: sercan.karka@nisantasi.edu.tr
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4.  ERASMUS TANITIM

Erasmus+, Erasmus+ Programı ülkeleri içinde ve Ortak ülkeler arasında bir öğrenci 
değişim programıdır. Erasmus+ ile yurtdışında eğitim alarak iletişim, dil ve kültürler arası 
becerilerinizi geliştirebilir ve işverenler tarafından değer verilen beceriler kazanabilirsiniz. 
Ayrıca, iş dünyasına başlarken önemli olan iş deneyimi kazanmak için yurtdışında 
eğitim alarak geçirdiğiniz dönemi bir staj ile birleştirebilirsiniz. Yurtdışındaki eğitim süresi 
en az 3 ay (veya 1 akademik dönem veya üç aylık dönem) ile en fazla 12 ay sürebilir. 
Erasmus+ ile yurt dışında öğrenci veya stajyer olarak birden çok kez yararlanabilirsiniz, 
ancak yurtdışındaki toplam süreniz (yurtdışındaki eğitim süreleri dahil) bir eğitim 
döngüsü içinde toplamda 12 aydır.

Erasmus+ Çevrimiçi Dil Desteği, program ülkeleri arasında hareketlilikten faydalanırken, 
eğitim için gidilen ülkede kullanılan dilin öğrenilmesinde yardımcı olur. Fiziksel, zihinsel 
veya sağlıkla ilgili sorunları olan öğrenciler, yurtdışında okumak üzere seçildikten 
sonra ek finansman için başvurabilirler. Erasmus+ ile yurtdışında eğitim görmek için 
bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenci olmanız gerekir. Erasmus+ ile yurtdışında 
eğitim alabilmeniz için, kendi kurumunuz ile ev sahibi kurum arasında kurumlar arası 
bir anlaşma olması gerekir. Her iki kurum da Erasmus Yüksek Öğrenim Beyannamesi’ne 
sahip olmalıdır. Seyahat ve geçim masraflarınıza katkı olarak Erasmus+ hibesi 
alabilirsiniz. Hibe miktarı, ülkeniz ve hedef ülke arasındaki yaşam maliyetlerindeki 
farklılıklara, hibe için başvuran öğrenci sayısına, ülkeler arasındaki mesafeye ve diğer 
hibelerin olup olmamasına göre değişebilir.

a) Programdan Kimler, Nasıl Faydalanabilir? 

Erasmus Programı, sadece 31 ülkenin öğrencilerinin kullanımına açıktır. Ülkelerin ilgili 
resmi kurumlarınca yüksek öğretim kurumu olarak kabul edilen üniversite, enstitü, 
akademi ve benzeri kurumlar, Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğüne 
başvurarak Erasmus Üniversite Beyannamesi almaya hak kazandıkları takdirde, bu 
kurumların öğrenci ve akademik personeli Erasmus ve Hayatboyu Öğrenme programı 
kapsamındaki tüm faaliyetlerden faydalanabilir.

b) Programa Başvurmak İsteyen Öğrenciler İçin Önkoşullar Nelerdir?

Öncelikle Erasmus Programı’na dâhil olan ülkelerden başvuruda bulunan öğrencinin, 
sonucunda bir derece ya da diploma elde edeceği lisans, önlisans, yüksek lisans 
ve doktora seviyelerinden birinde olması gerekmektedir. Öğrenciler okumakta 
oldukları yüksek eğitim kurumunun en az birinci yılını tamamladıktan sonra Erasmus 
Programı’ndan faydalanmak için başvuruda bulunabilirler. Eğitim kurumlarının 
hazırlık sınıfları bu bir yıl kapsamında sayılamaz. Başvuruda bulunan lisans ve ön 
lisans öğrencilerinin, başvuruda bulundukları zamana kadar olan süredeki genel not 
ortalamaları en az 2.20/4.00 ya da 75/100, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ise 
3.00/4.00 ya da 80/100 olması gerekmektedir.
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c) Programa Katılabilmek İçin Bir Sınava Girmek Gerekir mi?

Programa katılmak isteyen öğrencinin, okumakta olduğu yüksek öğretim kurumu 
tarafından yapılacak olan yabancı dil sınavına girmesi ve geçerli not (60/100) alması 
gerekmektedir. Gidilecek olan üniversitenin öğretim dilinin yaygın olarak konuşulan 
dillerden birinde olmaması ve üniversite tarafından bu dillerde yabancı dil sınavı 
yapılamaması durumunda, öğrencinin söz konusu dili programı takip edebilecek 
düzeyde (intermediate) bildiğini gideceği yarıyıl/yıldan önce kurs katılım sertifikası ya da 
Erasmus Yoğun Dil Kursu’na kabul edildiklerine dair alacakları belge ile belgelendirmesi 
gerekmektedir.

d) Başvuruların Değerlendirilmesi ve Öğrenci Seçimi Nasıl Yapılıyor?

Öğrencilerin başvuruları değerlendirilirken ağırlıklı puanlama sistemine göre aşağıdaki 
değerlendirme ölçütleri uygulanır:

•   Akademik başarı düzeyi : %50
•   Dil seviyesi : %50

e) Erasmus Program Hibesi Nedir? Ne Kadardır?

Erasmus Programı’nın vereceği hibe, öğrencinin öğrenim göreceği süre içerisinde 
hayatını idame ettirebilmesi için yapılan bir katkıdır. Erasmus hibesi bir burs değildir. 
Verilen miktar, öğrencinin harcamalarını tam olarak karşılayıp karşılamayacağı 
gittiğiniz ülkenin hayat pahalılığına bağlı olup, ailesinden veya başka bir burs 
programından da maddi destek almasını gereketirebilir.

f) Avrupa Seni Çağırıyor

•  +105 üniversite ile anlaşma
•  +34 ülkede öğrenim imkanı
•  +28 ülkede staj imkanı 

Erasmus Kurum Koordinatörü 

Sercan Karka

asuman.turkmen@nisantasi.edu.tr
erasmus@nisantasi.edu.tr
0212 210 10 10 - Dahili 1083
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Nişantaşı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde şu programlar bulunmaktadır:

Bilgi Teknolojileri (Tezli-Tezsiz)
Biyoteknoloji (Tezli)
Finans ve Bankacılık (Tezli-Tezsiz)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tezli-Tezsiz)
Hareket ve Antrenman Bilimleri (Tezli-Tezsiz)
İnsan Kaynakları Yönetimi (Tezli-Tezsiz)
İnşaat Mühendisliği (Tezli-Tezsiz)
İşletme Yönetimi (Doktora)
İşletme Yönetimi (Tezli)
İşletme Yönetimi (UZAKTAN ÖĞRETİM) (Tezsiz)
Karyopraktik (Tezli)
Klinik Psikoloji (Tezli)
Mimari Tasarım (Tezli-Tezsiz)
Muhasebe ve Denetim (Tezli-Tezsiz)
Mühendislik Yönetimi (Tezli-Tezsiz)
Psikoloji (Tezli)
Radyo Televizyon ve Sinema (Tezli-Tezsiz)
Reklamcılık ve Marka İletişimi (Tezli-Tezsiz)
Sağlık Yönetimi (Tezli-Tezsiz)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezli-Tezsiz)
Spor Yöneticiliği (Tezli-Tezsiz)
Tekstil ve Moda Tasarımı (Tezli-Tezsiz)
Uluslararası Finansal Raporlama ve Den. (Tezsiz)
Uluslararası İşletmecilik (Tezli-Tezsiz)
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Tezsiz)
Yapay Zekâ Mühendisliği (Tezli-Tezsiz)
Yeni Medya ve Gazetecilik (Tezsiz)

Nişantaşı Üniversitesi Lisansüstü 
Eğitim Enstitüsü olarak önceliğimiz 

üniversitemizin vizyonu doğrultusunda, 
çağımızın değişen koşullarına uygun, özgün, 
uluslararası standartlarda ve sürekli gelişim 

prensibiyle hareket etmektir. 

Bu amaçla tüm programlarımızı
ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan 

gücünü yetiştirebilecek şekilde ve
gerekli yetkinlikleri dikkate

alarak oluşturduk.

5. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ’NDE
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
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Tezli yüksek lisans ve Doktora programları için ALES sınavından en az 55 puan alınmış 
olması gerekmektedir. Doktora programı başvurularında en az 55 YÖKDİL/YDS puanının 
olması gerekmektedir. Alan dışı başvurularda bilimsel hazırlık uygulanmaktadır.  Tezsiz 
programlarda ALES, Dil ve özel gereksinim gerektiren programlar haricinde alan şartı 
aranmamaktadır. 

a) Nişantaşı Üniversitesi Mezunları İçin Lisansüstü Eğitimin Avantajları

Öğrencilerimizin Lisans mezuniyetlerinin ardından kariyerlerinin en parlak 
basamaklarından olan Lisansüstü eğitim almaları konusunda olanaklar sunuyoruz. 
Eğitim süresinin dışında İngilizce Hazırlık eğitimi alan mezunlarımıza ardından 
ücretsiz MBA yüksek lisans eğitimi imkânı sağlıyoruz. Diğer tüm öğrencilerimiz ise 
çeşitli oranlarda indirim imkanlarıyla Yüksek Lisans ve Doktora programlarına 
kaydolabilmektedir. 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne Maslak NEOTECH kampüsümüze gelerek veya aşağıda 
belirtilen iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz. 

E-posta :  lee@nisantasi.edu.tr 
Tel : (0212) 210 10 10

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Personeli
      
      Dahili 
Enstitü Müdürü    1500
Enstitü Müdür Yardımcısı  1500
Enstitü Sekreteri    1502
Öğrenci İşleri Sistem Yöneticisi 1079
Kayıt Birimi     1501-1502
Araştırma Görevlileri   1503

6. MALİ İŞLER 

Nişantaşı Üniversitesi Mali İşler 
Direktörlüğü, Yüksek Öğretim Kanunu 
ve ilgili diğer mali mevzuatlar 
çerçevesinde tüm muhasebe 
faaliyetleri, öğrenci bursları, öğrenci 
cari hesaplar ve ödemelerinin kontrolü 
ile takibini gerçekleştirmektedir.

Her öğrenci Akademik Takvimde 
belirtilen tarihler arasında mali 
kayıtlarını yenilemek zorundadır.
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a) Ödeme Yöntemleri

a.1. Havale ve EFT Yöntemi 

Tüm banka hesapları üzerinden aşağıdaki bilgiler doğrultusunda Havale ve EFT 
işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

•   IBAN No : TR08 0001 5001 5800 7306 4878 41
•   Alıcı Adı : Nişantaşı Üniversitesi
•   Şube Adı : Vakıfbank Etiler
•   Açıklama : Öğrenci Adı Soyadı ve T.C. Kimlik Numarası 
 
a.2. Online Ödeme Yöntemi

Bu web adresi üzerinden kredi kartınızla ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

a.3. Vakıfbank Şubelerinden Ödeme Yöntemi (Kurum Tahsilatları)

En yakın Vakıfbank şubesine giderek Harç Ödemesi yapacağınızı belirterek, öğrenci 
numaranız ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. 

a.4. Kredi Kartı ile Ödeme Yöntemi

Nişantaşı Üniversitesi ödeme bankolarından ya da online ödeme sayfamızdan 
Vakıfbank ve Yapı Kredi World özellikli kredi kartları, İş Bankası Maximum özellikli kredi 
kartları, Akbank Axess özellikli kredi kartları, Garanti ve Denizbank Bonus özellikli kredi 
kartlarıyla taksitli ödeme yapılabilmektedir. Taksitli ödemelerde, bankanın güncel 
komisyon oranları ödenecek tutara yansıtılmaktadır.

Kullanılabilir limiti yıllık öğrenim ücretini ödemeye yeterli tüm banka kredi kartlarıyla 
tek seferde ödeme yapılabilir. American Express özellikli kredi kartlarından ödeme 
alınamamaktadır.

a.5. Anında Kredi Kartı ile Ödeme Yöntemi

Vakıfbank Click Kart başvurusu yaparak eğitim ücretiniz kadar limit tahsis edilmiş 
kredi kartınızı, onaylandığı an anında kullanabilirsiniz. Anında oluşturulacak kredi kart 
numarası ile online ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

a.6. Vade Farksız ve Taksitli Ödeme (OTS – Otomatik Tahsilat Sistemi)

Üniversitemizin Vakıfbank ile yapmış olduğu iş birliği neticesinde, bankanın koşullarına 
uygun bulduğu öğrenci / velilere yıllık eğitim-öğretim ücretinin tamamına kadar limit 
tahsis edilir. Banka kanalı ile tanımlanan limit dahilinde 9 aya kadar herhangi bir faiz 
ödenmeksizin eşit taksitler halinde ödeme yapılabilir.

http://odeme.nisantasi.edu.tr
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Mali İşler Daire Başkanlığı çalışanlarına şahsen veya aşağıda belirtilen iletişim 
bilgilerinden ulaşabilirsiniz. 

E-posta : maliisler@nisantasi.edu.tr
Tel : (212) 210 10 10

Mali İşler Daire Başkanlığı Personeli

Dahili 
1060
1065
1062
1091
1090

7.  BİLGİ İŞLEM HİZMETLERİ 

a) İnternet Hizmetleri

Tüm öğrenciler, Nişantaşı Üniversitesi Bilgi Teknolojileri biriminin sağladığı güvenli, 
kesintisiz ve hızlı internet hizmetini “Nisantasi_Universitesi” wifi adıyla, kampüste 
her yerden internete erişebilmektedir. Üniversitemizde erişilen içeriğin güvenliğini 
sağlamak için web filtresi kullanılmaktadır ve mevzuat gereği internet erişimleri kayıt 
altına alınmaktadır.

b) E-Posta, Dosya Saklama ve Paylaşma

Nişantaşı Üniversitesi öğrencilerine, üniversitemizdeki akademik hayatları süresince 
kullanmak üzere std.nisantasi.edu.tr uzantılı bir e-posta hesabı sağlamaktadır. 
Nişantaşı Üniversitesi e-posta sağlayıcısı olarak, Microsoft’un Office 365 altyapısını 
kullanır. Bu sebeple kişisel Hotmail, Outlook ve Microsoft hesabının sağladığı tüm 
özellikleri barındırmaktadır. 

E-posta hizmeti, Microsoft’un dosya saklama ve paylaşma hizmeti olan OneDrive 
ile kişi başı 1 terabayt gibi oldukça yüksek bir kapasiteye sahiptir. Akademisyenler 
ve öğrenciler Nişantaşı Üniversitesi’ndeki akademik hayatları boyunca ihtiyaç 
duydukları tüm dosya saklama ve paylaşma ihtiyaçlarını bu hizmet üzerinden 
karşılayabilmektedir.

Kullanıcı öğrencimiz, e-posta hesabını senkronize olarak cep telefonundan da 
kullanabilmektedir. (Android, iPhone, iPad, Galaxy v.b. Tablet ve Symbian işletim 
sistemlerinde çalışmaktadır.)
Kullanıcılara gelen ve kullanıcılar tarafından gönderilen bütün e-postalar virüs ve 
spam kontrolünden geçirilmektedir.
Kullanıcı, üniversite ile ilişkisi devam ettiği sürece ve üniversite ile ilişkisi kesildikten 
sonra (mezunlar hariç) 2 ay boyunca bu hesabı ve adresleri kullanabilmektedir. 
E-posta almak veya göndermek için http://mail.nisantasi.edu.tr  mail ara yüzünün 
kullanılması gerekmektedir. 
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Kullanıcılar, e mail sekmesine: Öğrenci No + @std.nisantasi.edu.tr, şifre sekmesine ise 
OBİS şifrelerini yazarak giriş yapabilirler.

Örnek: 20189121520@std.nisantasi.edu.tr>>>> Şifre: (OBİS ŞİFRESİ)  

c) Yazdırma ve Kopyalama Hizmetleri

Kampüs binasında giriş katında yer alan Kopyalama Merkezi’nden (Copy Center) çıktı, 
kopyalama ve ciltleme ihtiyaçları için çok çeşitli ürün ve hizmet alınabilmektedir.

Bilgi ve Teknolojileri Daire Başkanlığı çalışanlarına şahsen veya aşağıda belirtilen 
iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz. 

E-posta :  bilgiteknolojileri@nisantasi.edu.tr
Tel : (0212) 210 10 10

Bilgi ve Teknolojileri Daire Başkanlığı Personeli

            Dahili
Bilgi ve Teknolojileri Daire Başkanı           1020
Teknik Yönetici                               1021

Sanal Kampüs üniversitemizin 
online eğitim platformudur. 
Bu platforma tüm öğrencilerimiz 
(ön lisans, lisans ve lisansüstü 
düzeyindeki) 
sanalkampus.nisantasi.edu.tr 
adresinden kendi mobil cihaz ya 
da PC’lerinden erişebilmektedirler. 
Tüm öğrencilerimiz için kullanıcı 
adları “Öğrenci Numaraları”, 
ilk giriş şifreleri ise
“TC kimlik numaralarıdır”. 
Dileyen öğrenciler daha sonra 
şifrelerini değiştirebilirler. 

a) Senkron ve Asenkron Ders Nedir?

Senkron ders üniversitenin web 
sitesinde yayınlanan haftalık senkron 

ders programına göre belirtilen gün 
ve saatte öğretim elemanının sanal 

kampüs platformuna canlı olarak 
bağlandığı ve aynı anda dersi alan 
ilgili bölüm öğrencilerinin de sanal 
kampüs platformuna bağlanması 
ile gerçekleşen canlı işlenen dersi 

ifade eder. Senkron derste hem 
öğretim elemanı hem de öğrenciler 

eş zamanlı olarak öğretim elemanının 
yetki vermesi ile hem sesli hem de 
yazılı olarak soru sorabilmekte ve 

cevap verebilmektedir.  Senkron ders 
istenildiği zaman istenilen mekânda 

istenilen kadar tekrar asenkron 
(çevrimdışı) olarak izlenebilmektedir. 

8. SANAL KAMPÜS

http://sanalkampus.nisantasi.edu.tr
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Lisansüstü öğrencilerimiz lee@nisantasi.edu.tr adresi üzerinden kayıtlı tüm bilgilere 
ulaşabilirler. sanalkampus@nisantasi.edu.tr adresi ve akademik danışmanlarınız 
sizlere sanal kampüs platformu ile ilgili yaşadığınız her soruna destek sağlayacaktır. 
Sanal Kampüs Platformu üzerinden senkron ya da asenkron izlenen tüm derslere ilişkin 
derse katılan öğrenci bilgisi sisteme otomatik olarak kaydedilmektedir.

Sanal Kampüs ile ilgili tüm konular için yetkili kişilere şahsen veya aşağıda belirtilen 
iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz. 

E-posta   :  sanalkampus@nisantasi.edu.tr
Tel : (0212) 210 10 10

9.  KÜTÜPHANE

a)  Amaç

Kütüphanemizin amacı son teknoloji ve donanımlı altyapısıyla eğitim- öğretim ve 
araştırma programlarını desteklemek, öğretim elemanları, öğrenciler ve çalışanların 
her türlü ortamdaki bilgi ve belge ihtiyaçlarını karşılamak, ulusal ve uluslararası 
alanlarda bilgi kullanımına ve transferine destek olmaktır.

b)  Hizmet/Olanaklar

Kütüphanemiz Maslak 1453 Neotech Campusümüzde hizmet vermektedir.
Kütüphane dermemizde Nişantaşı Üniversitesi akademik ve idari personel ile 
öğrencilerimizin kullanımı için 41.000 adet basılı kitap, 443 adet kitap dışı (dvd,cd) 
materyal, 35.000 elektronik dergi ve 40.000 üzeri elektronik kitap bulunmaktadır.
Üniversitemizin yapmış olduğu lisans anlaşmalarıyla abone olduğumuz 26 adet veri 
tabanımız bulunmaktadır. Veri tabanlarımızda yer alan elektronik kitaplar, e-dergiler, 
makaleler öğrencilerimizin derslerinde ve araştırmalarında yardımcı kaynak ve 
güvenilir bilgi ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
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c)  Kurallar

•   Lisans ve ön lisans öğrencilerimiz kaynaklarımızdan 15 gün süreyle 3 adet ödünç 
    alabilir ve 1 kereliğine 7 gün süre uzatımı talep edebilir.
•   Yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz kaynaklarımızdan 21 gün süreyle 4 adet 
    ödünç alabilir ve 1 kereliğine 7 gün süre uzatımı talep edebilir.
•   Öğretim görevlilerimiz kaynaklarımızdan 30 gün süreyle 5 adet ödünç alabilir ve 1 
    kereliğine 15 gün süre uzatımı talep edebilir.
•   Süresi gecikmiş kaynaklar için kullanıcılardan günlük 0,5 KR gecikme cezası alınır. 
     Kayıp ve hasar görmüş kitaplar için kullanıcıdan kayıp kitabın aynısı veya ceza ücreti 
     talep edilir.
•   Kütüphane alanımızda su hariç yiyecek ve içecek tüketilmez. 
•   Kütüphane içerisinde yüksek sesle konuşulmaz ve kötü örnek oluşturabilecek 
     davranışlarda bulunulmaz.

d)  Çalışma saatleri

•   Kütüphanemiz hafta içi 08.30 – 21.00 arası hizmet vermektedir.
•   Sınav dönemlerinde kütüphanemiz 22.00 a kadar hizmet vermektedir.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı çalışanlarına şahsen veya aşağıda 
belirtilen iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

E-posta :  kutuphane@nisantasi.edu.tr 
Tel : (0212) 210 10 10

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Personeli

Dahili
1190

10.  KARİYER MERKEZİ ve MEZUNLAR OFİSİ HİZMETLERİ

a)   Kariyer Merkezi

Gençleri geleceğe hazırlıyoruz! İçinde bulunduğumuz ve bizzat yaşayarak hayatımızın 
her anında hissettiğimiz dijital değişim ve dönüşümler; işgücünde aranan nitelikleri 
de hızlı bir şekilde değiştirmektedir. Kariyer Merkezi olarak hayata geçirdiğimiz birçok 
yeni uygulama ile gençlerimizin geleceğin işgücü piyasasına 21. yy. Yetkinlikleri ile 
hazırlanmalarına yardımcı oluyoruz. Bu kapsamda CV-mülakat danışmalığından 
Zaman Yönetimine kadar birçok başlıkta öğrencilerimizin geleceğe hazırlanmasında 
onlara ışık tutuyoruz.
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b)  İş Başında Mesleki Uygulamalar (İMU) Dersi

Öğrenciye iş ve sektör deneyimi kazandırması amacıyla bir kamu kurumu, kuruluşu 
veya özel ticari işletmede 14 hafta (70 iş günü) boyunca kesintisiz olarak birim 
amiri nezaretinde işbaşında uygulamalı eğitim kapsamında yürütülen derstir. 
Öğrencilerimizi İş ve kaza Sigortası Üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır.

c)  İş Başında Mesleki Uygulama Dersi Üniversite Tarafından Kurumlara Nasıl 
Yerleştirilmesi Sağlanılır?

Nişantaşı Üniversitesi’nde Kariyer Merkezi ve Mezunlar Birimi olarak çalışmakta olan, 
kurumsal firmalar ile gerekli anlaşmaları yapan ve uygulama esasların takip eden idari 
birimimiz bulunmaktadır. Başaralı olan ve kurum bulamayan not ortalaması 3 ve üzeri 
olan öğrencilere anlaştığımız kurumlara yönlendirilmesi sağlanır.

d)  Öğrencilerimiz İçin Nasıl Avantaj Sağlar? 

8. Yarıyılda Teoride öğrendikleri dersi Pratiğe dökme imkânı sağlamış olurlar. Öğrencilik 
hayatı devam ederken iş görüşmelerine nasıl hazırlanmaları gerektiği hakkında fikir 
sahibi olurlar. İş -Mülakat deneyimi elde ederler. Kariyer Merkezi ve Mezunlar Ofisi 
tarafından verilen Kariyer Danışmanlığı Hizmetine sahip oldukları için öncesinde 
CV kontrolleri sağlanmış ve firmalar hakkında ne yapmaları gerektiği bilgi aktarımı 
sağlanır. 
Bunların dışında iş olanağı elde etmiş olur, 3 aylık süren deneyim sayesinde kurum 
tarafından beğenildiği takdirde iş yerinde kendisini göstermiş ve yaptığı işlerle 
kanıtlamış olur.
Alım gücüne sahip olmayan kurumlarda olabilir. Bu durum dezavantaj olarak görünse 
de ‘kurumsal deneyim ‘elde etmiş olur. İnsan Kaynaklarının CV’de direkt baktığı nokta iş 
deneyimi olduğu için avantaja çevrilmiş olur.

e)   Hizmetlerimiz
•   İş dünyası ile öğrencilerimizi tanıştırmak
•   Kariyer planlama danışmanlık hizmeti vermek
•   İş ve staj başvurularında destek sağlamak
•   Kariyer etkinlikleri ve sertifika programları
•   Etkili özgeçmiş hazırlama teknikleri
•   Şirket departman ve meslek tanıtımları
•   Mülakat provaları
•   Etkili sunum teknikleri
•   Mezunlarımız ile üniversitemizin iletişimini sürekli kılmak
•   Mentorluk projesi
•   Vaka analiz çalışmaları
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Kariyer Merkezi ve Mezunlar Koordinatörlüğü çalışanlarına şahsen veya aşağıda 
belirtilen iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz. 

E-posta :  kariyermerkezi@nisantasi.edu.tr
Instagram : @nishkariyer
Linkedin : Nişantaşı Üniversitesi Kariyer Merkezi ve Mezunlar Koordinatörlüğü
Tel : (0212) 210 10 10

Kariyer Merkezi ve Mezunlar Koordinatörlüğü Personeli

Dahili
1130

11.  SAĞLIK, KÜLTÜR ve SPOR BİRİMİ

a) Engelsiz Yaşam Birimi
Engelsiz Yaşam Birimi çalışmaları ile özel gereksinimli öğrencilerimizin kampüs 
içerisindeki yaşamları kolaylaştırılmıştır ve üniversite imkanlarına ulaşılabilirlikleri 
sağlanmıştır. Birimimiz bu konuda öğrencilerimizin, resim, müzik, spor ve sanat 
alanlarında birçok etkinlik ile sosyal, kültürel, fiziksel ve ruhsal olarak kendilerini 
geliştirmelerine destek olmaktadır. Akademik başarılarına pozitif etki edecek tüm özel 
çalışmalar yapılmakta ve her bireyin ihtiyacına uygun çözümler sunulmaktadır.

b) Öğrenci Kimlik Kartı – KİOSK 
Üniversitemiz dahilinde bulunan NishCard ofisinden alınacak öğrenci kimlikleri ile 
öğrencilerimiz üniversitemizin birçok olanaklarından faydalanmaktadır. Öğrencilerimiz 
kampüs içerisinde birçok noktada bulunan KİOSK istasyonlarından bu kartlarına para 
yükleyebilir, gıda, ulaşım ve kırtasiye harcamalarında bu kartları kullanabilmektedir.

c) Sağlık Hizmetleri
Öğrencilerimizin sağlığı için sağlık merkezimiz doktor ve hemşireleri ile tam zamanlı 
çalışmaktadır. Sağlık konusundaki önlemler dahilinde yıl içinde sağlık taramaları ve 
tedbir amaçlı bilgilendirici eğitimler düzenlenmektedir. Öğrencilerimizin sağlığı için 
farklı kurum ve kuruluşlar ile ortak projeler gerçekleştirilmektedir.

d) Psikolojik Destek Birimi
Üniversite psikoloğumuz; öğrencilerimizin psikolojik ihtiyaçları için bireysel seanslar 
düzenlemektedir. Ayrıca öğrencilerimize kimlik gelişimi, iletişim, sınav stresi, uyum 
sorunları ve diğer psikolojik durumlarda yardımcı olmaktadır. Bunların dışında çeşitli 
konularda seminerler ve konferanslar düzenlenmekte, bireysel görüşmelerin yanında 
grup terapisi de yapılmaktadır. 

Öğrencilerimizin sosyal ve akademik gelişimleri için kampüsümüzde yıl içinde çeşitli 
konularda aktiviteler düzenlenmektedir. Bu aktivitelere akademisyenlerimiz ve kampüs 
dışından alanlarında uzman kişiler vermektedir.
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e) Yiyecek- içecek
Üniversitemiz içerisinde restoran ve kafelerin yanı sıra bir çok kafeterya ile toplam 
13 adet yeme içme mekanı öğrencilerimizin hizmetindedir. Ayrıca öğrencilerimizin 
sosyalleşebilecekleri iki adet büyük teras bu alanların yanı başında bulunmaktadır.

f) Ulaşım
İTÜ-Ayazağa metro istasyonu Plaza çıkışından, kampüsümüze ve kampüsümüzden 
metro girişine her 15 dakikada servis araçları bulunmaktadır. Servislerden tüm 
öğrencilerimiz ve yakınları faydalanabilmektedir.

g) Spor Birimi 
Üniversitemiz spor birimi dahilinde 28 adet spor takımı bulunmaktadır. Öğrencilerimiz 
bu takımlarda yer alarak ders dışı zamanlarında hem sosyal ve fiziksel olarak hem de 
takım ruhu ve birlikte hareket edebilme yönünden kendilerini geliştirebilmektedirler. 
Birim dahilinde yoga ve pilates gibi birçok kurs düzenlenmektedir. Mevcut spor 
takımlarımız yurtiçi ve yurtdışı birçok organizasyon ve şampiyonalara katılmaktadır.
Kampüs içerisinde futsal, voleybol ve basketbol branşlarının da yapılabildiği çok 
amaçlı spor salonu bulunmaktadır. Ayrıca pilates salonu, masa tenisi alanları, atletizm 
pisti, jimnastik salonu ve fitness merkezi öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur. 

h) Dans Atölyesi ve Müzik Atölyesi
Kampüs içerisinde bulunan 3 adet dans performans salonu ve 2 adet müzik atölyesi 
bulunmaktadır. Öğrencilerimiz bu alanları kullanabilmekte ve bu alanlarda düzenlenen 
dans ve müzik kurslarına katılabilmektedirler.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı çalışanlarına şahsen veya aşağıda belirtilen 
iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz. 

E-posta : sks@nisantasi.edu.tr 
Skype : nisantasi_sks@outlook.com 
Tel :  (0212) 210 10 10

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Personeli

     Dahili
Daire Başkanı    1150
Spor Koordinatörü                1150
Spor Uzmanı                1150
Engelsiz Yaşam Uzmanı     1150

i) Öğrenci Destek Birimi
Üniversite öğrencilerimizin her türlü ihtiyacının en hızlı şekilde giderilmesi için öğrenci 
destek ofisimiz, her daim öğrencilerimizin yanındadır. Öğrencilerimizin mutluluğu 
ve kampüs içerisindeki tüm sorunları için birimimiz hizmet vermektedir. Birim 
ofisinden alacakları rehberlik hizmetleri ile ihtiyaçlarının en hızlı şekilde giderilmesi 
hedeflenmektedir. 
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12. ÖĞRENCİ DEKANLIĞI

Öğrencilerin, Nişantaşı Üniversite’sinde geçirdikleri süreçte mutlu, başarılı ve aktif 
olmaları için çalışmaktır. Bu bağlamda, öğrenci sorunlarını gözlemler, gerekli 
çalışmaları yapar ve sonuçları, çözüm önerileri ile birlikte yönetime sunar. Öğrenci 
Konseyi ve Öğrenci Kulüplerinin etkinliklerini planlar ve koordine eder. Nişantaşı 
Üniversitesi’ nde öğrencilerimizin katılabileceği, havacılıktan tiyatroya, müzikten 
araştırma geliştirmeye, sosyal, sanatsal, akademik, bilimsel ve kültürel 50’nin üzerinde 
kulüp bulunmaktadır.  Yılda 400’ün üzerinde etkinlik ile öğrencilerimize kendilerini 
geliştirebilecekleri ve sosyalleşebilecekleri ortamlar sağlanmaktadır. 

Birimimiz ders dışı zamanlarında katılabilecekleri ve faydalanabilecekleri etkinlikler 
için çalışmaktadır. Konferans salonlarımızda birçok alanda düzenlenen seminer, 
sempozyum, kongre ve konferanslar ile akademik bilgi birikimlerinin yanında sosyal ve 
kültürel birikimlerinin de geliştirilmesi için gerekli ortamlar yaratılmaktadır. 

Öğrenci kulüplerimiz tarafından geliştirilen çok sayıda proje ile toplumsal 
duyarlık oluşturma ve farkındalık yaratma, topluma ve çevreye fayda hedefi ile 
sosyal sorumluluk projeleri alanında birçok kampüs içi ve kampüs dışı faaliyet 
gerçekleştirilmektedir.

a) Destek ve Çözüm Merkezi Birimi

Üniversite hayatınız boyunca karşılaştığınız sorunların en kısa sürede, doğru 
bilgilendirme ve yönlendirme ile çözüme kavuşturulduğu, problemlerinizin çözüme 
ulaşana kadar takip edildiği, kaydedilip geliştirildiği birime denir.

b) Öğrenci Konseyi

Öğrenci Konseyi, üniversitelerde öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel 
ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde öğrenci haklarını gözeten Rektörlüğe 
bağlı resmi bir birimdir. Nişantaşı Üniversitesi’nde Öğrenci Temsilcileri seçim yoluyla 
belirlenir. Öğrenci Temsilcileri bir araya gelerek Fakülte Öğrenci Temsil Kurullarını (ÖTK) 
ve Öğrenci Konseyi’ni oluştururlar. 

Öğrenci Dekanlığı çalışanlarına şahsen veya aşağıda belirtilen iletişim bilgilerinden 
ulaşabilirsiniz. 

E-posta : ogrenci.destek@nisantasi.edu.tr
Instagram :  nisantasi_ogrenci_destek 
Tel : (0212) 210 10 10

Öğrenci Dekanlığı Personeli

Öğr. Gör. Fatih Yıldız   Lisans ve Lisansüstü Öğrenci Dekanı
Öğr. Gör. Savaş Çakmakcı  MYO Öğrenci Dekanı
Gökçe Durman    Öğrenci Dekanlığı Uzmanı



36

13.  NISHNOVA 

NishNova yenilikçi fikirlerin işe dönüştüğü Girişimcilik Ofisi, üniversite-sanayi iş 
birliklerinin oluşturulduğu Teknoloji Ofisi ve öncelikli akademisyenler olmak üzere kamu 
destekli projelerin hazırlandığı ve üniversite içi proje kültürün artırılmasını hedefleyen 
Proje Ofisi’nden oluşan 360°’lik bir İnovasyon Merkezi’dir.

NishNova Girişimcilik Ofisi, öğrencilerin işe dönüşebilecek fikirlerin geliştirilebilmesi için 
gerekli kaynakların sunulduğu Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech kampüsü 
içinde yer alan ortak çalışma alanından oluşan erken aşama kuluçka merkezidir. 
NishNova Kuluçka Merkezi’nde fikirden prototipe, prototipten ürüne, ilk ürün satışından 
ölçeklendirmeye kadar gerekli olan kaynaklar başta çalışma alanı olmak üzere, teknik 
ve işletme eğitim ve danışmanlıkları, girişimcilere deneyimlerinden bilgi aktarımı 
sağlayarak girişimcilerin başarılarına katkı sağlayacak gönüllü uzman mentorluk 
hizmetleri ve fikrin işe dönüşmesinde çok önemli payı olan potansiyel müşterilerin 
olduğu iş ağları ve melek yatırım ve girişim sermaye kurumlarıyla girişimcileri 
buluşturma etkinlikleri gerçekleştirilmektedir.

a)   Kuluçka Merkezi

•   Girişim fikrinin ilgili kanallar üzerinden tarafımıza ulaştırılması
•   Fikir aşamasını geçen girişimlerin, program jürisi önünde sunumlarını 
    gerçekleştirmesi
•   Başvuru formlarının ve  sunumların program jürileri tarafından değerlendirilmesi
•   Başarılı bulunan girişim fikirlerinin ilgili programlara 14 haftalık süreyle dahil edilmesi 

b)   Proje Başvuru Aşamaları

•   Proje Fikrinizi Belirleyiniz.
•   Proje web sayfasını ziyaret ediniz.
•   Ön Proje Başvuru Formunu doldurarak proje@nisantasi.edu.tr adresine mail atınız.
•   Projeniz için belirlenen uygun fon ve başvurular için Bilimsel Projeler ve Koordinasyon 
    Ofisi tarafından değerlendirilecek ve sizinle iletişime geçilecektir.
•   Proje Teklifinizi uygun çağrıya göre geliştiriniz.
•   Yazılan projenin çağrı kurallarına uygunluğunun son başvuru tarihinden en geç 2 
     hafta önce proje ofisine teslim ediniz.
•   Projeniz uygun fonu almaya hak kazandıktan sonra projenin yürütülmesi ve 
     sözleşme süreçlerinde proje ofisinden destek alınız.

NishNova çalışanlarına şahsen veya aşağıda belirtilen iletişim bilgilerinden 
ulaşabilirsiniz.

Tel : (0212) 210 10 10/1210

Doç. Dr. Zeynep Birsu ÇİNÇİN     Büşranur Usta 
NishNova Yöneticisi       Proje Uzmanı 
zeynepbirsu.cincin@nisantasi.edu.tr   busra.usta@nisantasi.edu.tr

https://proje.nisantasi.edu.tr/sayfa/proje-ofisi-755606
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 14.  NishCard  

•   Öğrencilerimiz kayıt işlemlerini bitirdikten sonra öğrenci kartlarını (NishCard) alırlar. 
•   NishCard’ın aktifleşmesi için öncelikle HES KOD tanımlaması yapmak gerekmektedir.
•   NishCard’ın aktifleşmesi için Nish Pay Kiosk’a takmanız gerekmektedir. 
•   NishCard olmadan öğrencilerimiz NeoTech Kampüse giriş yapamamaktadır. 
     Bu nedenle kartınızı üniversite içerisine giriş yaparken turnikelere okutmanız 
     gerekmektedir.
•   NishCard’lara okulumuzun çeşitli yerlerinde bulunan Nish Pay Kiosk makinelerinden 
     para yüklemesi yapılabilmektedir. Böylece öğrencilerimiz üniversite içerisinde 
     bulunan cafelerde ödeme yaparken, araçları için otopark ve metro, otobüs ağlarına 
     ulaşmak için ise shuttle hizmetlerimizden kolaylıkla faydalanabilmektedir.
•   Kartınızı ve kullanım kılavuzunuzu NishCard Ofisi’nden temin edebilir ayrıntılı bilgiye 
     ulaşabilirsiniz.

NishCard Ofisi çalışanlarına şahsen veya aşağıda belirtilen iletişim bilgilerinden 
ulaşabilirsiniz. 

E-posta :  nishcard@nisantasi.edu.tr
Tel : (0212) 210 10 10

NishCard Ofis Personeli

Dahili
4003
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