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Öğrencilerimize temel bilimlerde üst düzeyde eğitim 

sunabilmek için dünyadaki son gelişmeler sürekli 

izlenmekte ve programlar güncellenmektedir.

Bilgi ve becerilerle donatılmış uzman, yönetici, 

diplomat ve siyasetçi yetiştirmek fakültemizin en 

önemli misyonunu oluşturmaktadır.

Çalıştığı iş yerinde farklılık yaratabilen, verimliliği 

arttıran, mesleki ve teknik  alanda meslek elemanı 

yetiştirmektir.

Yaşam boyu öğrenime inanmış, çevresinin, 

ulusunun ve insanlığın gelişmesine katkıda 

bulunacak bilgi ve beceri ile donatılmış mühendisler 

yetiştirmektir.
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• FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Einstein’ın dediği gibi; “Merakınızın peşinden 

giderseniz, başarıya ulaşırsınız.”

Sevgiyle kalın…

Dünyayı doğru algılayan ve yorumlayan, özgür, 

yapıcı, aydın, atılımcı ve eleştirel genç sanatçılar 

yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı, Anayasa 

Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Adli Tıp Kurumu 

ve Ceza İnfaz Kurumu gibi kurumları ziyaret ederek 

uygulamayı yerinde görme fırsatları da sunmaktadır. 
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Rektör’den
Doğuş Üniversitesi’nin en güçlü yanı, verdiği nitelikli eğitimdir. Amacımız öğrencilerimize “Do-
ğuş’tan şanslı” olduklarını hissettirmek, onlara kaliteli bir eğitim-öğretim ortamı sunmak ve mutlu 
bir üniversite yaşamı geçirmelerini sağlamaktır. Bunun için öğrencilerimize bilimsel, sanatsal, kül-
türel, sportif, mesleki açıdan gelişimlerini sürekli kılan bir üniversite ortamı sunmaktayız. Ulus-
lararası başarılara sahip, bilime katkı yapan ve öğreticilik vasıfları yüksek bir akademik kadro ile 
gençlerimizin geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için büyük emek vermekteyiz. Verdiğimiz eme-
ğin neticesinde, “geleceğinden emin, kendinden emin” bireyleri mezun ettiğimiz görmekle gurur 
duyuyoruz. Akademik dünyaya katkı sağlamak ve bilimsel gelişimin önemli aktörlerinden biri ol-
mak amacıyla, sürekli ve nitelikli çalışmalar yürütüyoruz. Bu sayede hem öğrencilerimize hem de 
ülkemize yeni ufuklar açıyoruz. Topluma, bilim dünyasına artı değer katan her çalışmamızı, bir 
sonraki adımımız için itici güç olarak görüyoruz.

Sevgili öğrenciler, mutlu olacağınız hayatlar sürmenizin temeli doğru verilmiş kararlardan geçer; 
ideallerinize ulaşmanızı ama hayal kurmaktan ve merak etmekten hiç vazgeçmemenizi diliyorum. 
Einstein’ın dediği gibi “Merakınızın peşinden giderseniz, başarıya ulaşırsınız.” 

Sevgiyle kalın…

PROF. DR. ABDULLAH DİNÇKOL
Rektör
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DOĞUŞ 
ÜNİVERSİTESİ 
HAKKINDA
Eğitimde ilklerin sahibi, yeniliklerin öncüsü olarak, geçmişinden aldığı güçle 

geleceği yetiştirmekte olan Doğuş Üniversitesi, 09 Temmuz 1997 tarih ve 4281 

sayılı Kanun ile kurulan, kamu tüzel kişiliğine sahip, önceliği kâr amacı olmayan 

bir vakıf üniversitesidir.

Hızlı bir akademik ilerleme ile yükseköğretimde kendine kısa sürede başarılı bir yer 

edinen Doğuş Üniversitesi; 20 yıldır seçkin bir akademik kadro ile kaliteli eğitim 

verme, donanımlı öğrenciler yetiştirme ve bilim dünyasına nitelikli katkı yapmaya 

öncelik vermiştir.

Akademik kaliteye verilen önem, Doğuş Üniversitesi hanesine yazılan başarıların 

sürekli artmasını, farklı kaynaklarca yapılan tarafsız sıralamalarda Doğuş 

Üniversitesi’nin en iyiler arasında yer almasını sağlamaktadır. 

En önemli iki örnek olarak; Web Of Science verileri ve URAP raporları, Doğuş 

Üniversitesi’nin dünyanın en iyi ilk ikibin üniversitesi arasında yer aldığını, 

İstanbul’un ise en iyi ilk üç vakıf üniversitesi (tıp fakültesi olmayanlar) arasında 

bulunduğu göstermektedir. Webometrics Ranking Web of Universities 2018 

Türkiye sıralamasında da İstanbul’daki tüm vakıf üniversiteleri içinde ilk üç sırada 

yer almış ve dünya sıralamasındaki yerini yükseltmiştir. Doğuş Üniversitesi’nin 

sadece Türkiye’de değil yurtdışında akademik kariyerine ya da meslek yaşamına 

devam eden, alanında kalıcı ve öncü işlere imza atan mezunları ise bu başarıyı  

taçlandıran sonuçlar olarak görülmektedir.

Öğrencilerinin yüksek donanımlı, entelektüel birikim sahibi, ülkesinde ve dünyada 

yaşanan gelişmeleri izleyen ve analiz edebilen, sorunlara çözüm üretme pratiği 

kazanmış, yaşadığı topluma duyarlı, sorumluluk sahibi, etik anlayışı yerleşmiş, 

özgüveni gelişmiş bireyler olarak mezun olması, Doğuş Üniversitesi’nin en önemli 

varlığıdır. İnsanlığa hizmet hedefiyle aydınlık bir eğitim yolunda ilerlemekle ve her 

zaman önce insana yatırım yapmakla gurur duyulmaktadır.

Geleceğin gençlere gençlerin de eğitime emanet olduğunun bilinciyle, Doğuş 

adına yakışır aydınlık beyinli nesiller yetiştirilmeye devam edilmektedir.

Yaklaşık 8000 öğrenci 

8000

5 Fakülte
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Farklı Öğrenci Kulübü

Spor Branşı

1

2017-2018 Akademik 
Yılı itibariyle Doğuş 

Üniversitesindeki öğrencilerin 
yüzde 83’ü herhangi bir 

burstan yararlanmaktadır.

%83

Meslek 
Yüksekokulu
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Fen-Edebiyat

F en-Edebiyat Fakültesi, önde gelen güçlü bir bir fakülte olma vizyonu ile 

kalite standartlarını yükseltmek ve içinde yaşadığımız bilim ve teknoloji 

çağının gereklerine uygun olarak dinamik, girişimci, donanımlı insan gücünü 

yetiştirmek için büyük bir çaba içerisine girmiştir. Öğrencilerimize temel 

bilimlerde üst düzeyde eğitim sunabilmek için dünyadaki son gelişmeler 

sürekli izlenmekte ve programlar güncellenmektedir.

Fakültesi
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• İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)

• İletişim Bilimleri (Türkçe)

• Psikoloji  (Türkçe/İngilizce)

• Sosyoloji (Türkçe)

• Türk Dili ve Edebiyatı (Türkçe)
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İletişim Bilimleri

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Türkiye’de ilk kez Doğuş Üniversitesi’nde, 

İletişim Bilimleri Bölümü Fen-Edebiyat 

Fakültesi içinde açılmıştır. Öğrenciler alan-

larıyla ilgili iki yıllık bir genel bilgilenmeden 

sonra bilinçli tercihleri doğrultusunda uz-

manlaşmaya yönelmektedirler.

İletişim Bilimleri Bölümü, bireylerin, grup-

ların ve kurumların davranışlarını ve kitle 

iletişim sistemlerini bilimsel yöntemlerle in-

celemeye ve iletişim süreçleri konusundaki 

bilgilerin ilgili alanlardaki uygulamalarının 

yöntem ve stratejilerini geliştirmeye yönelik 

eğitim vermeyi hedefler. 

Programımızda Medya (Gazetecilik, Rad-

yo-Televizyon Yayıncılığı), Sinema, Rek-

lamcılık ve Halkla İlişkiler alanlarına yönelik 

zorunlu ve seçmeli dersler bulunmaktadır. 

Öğrencilerimiz, son iki yılda, seçmeli ders-

lerini ilgi duydukları alanda yoğunlaştırarak 

uzmanlığa yönelebilirler. 

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, edebiyatı 
çağdaş düşünce ve kültür akımları ile ilişki-
lendirerek ve disiplinlerarası geniş bir bakış 
açısı ile sunar. Geniş bir kültürel yelpazeye 
yayılan bölüm dersleri bir yandan öğrencile-
rimizin etkin bir biçimde İngilizce okuma ve 
yazma becerilerini geliştirirken diğer yandan 
yaşamlarının her alanında yararlanabilecek-
leri çağdaş bir eğitim sağlar. Roman, kısa 
öykü, şiir, tiyatro ve deneme türünde yazıl-
mış belli başlı metinlerin tarihsel, toplumsal 
ve kültürel bağlamda tartışıldığı edebiyat 
derslerinde bu türler ve metinler derinleme-
sine incelenirken Edebiyat Kuramı ve Eleştiri, 
Karşılaştırmalı Edebiyat ve İngiliz Edebiya-
tından Seçme Konular gibi derslerde öğren-
cilerin analitik ve eleştirel düşünme becerile-

rinin geliştirilmesi hedeflenir.

Programımız, ayrıca, üniversitemizin çeşitli 

bölümleri tarafından öğrencilerimize sunulan 

Küreselleşme, Modernite ve Tüketim Top-

lumu, Girişimcilik gibi yetkinlik tamamlayıcı 

dersleri içerir.

Öğrencilerimiz isterlerse çeşitli uzmanlık 

dallarında, Çift Anadal diploması veya Yandal 

Sertifikası alabilecekleri bir eğitim programı-

nı da izleyebilirler.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları 

eğitim kurumlarında, üniversitelerde, yayı-

nevlerinde, büyükelçilik ve konsolosluklarda, 

medya kuruluşlarında, halkla ilişkiler ve rek-

lam ajanslarında çalışmakta ya da akademik 

kariyer yapmaktadırlar.

Dili: Türkçe

Dili: İngilizce
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Psikoloji

Sosyoloji

Psikoloji bilimi doğanın en karmaşık nesnesi 
olan insan zihniyle ilgilenir. Bu çok özel var-
lığı anlama yolundaki çabalar bütün dünya-
da halen yoğun olarak sürmektedir. Psikoloji 
Bölümü programları, mezunların temel ve 
uygulamalı araştırmalar yapabilmesini sağ-
layacak biçimde düzenlenmiştir. Bu amaç 
doğrultusunda, programlar, yöntem ve veri 
analizi konusundaki dersleri yoğun olarak 
içermektedir.

Çağdaş yaşamın koşulları bütün sektörler-
de psikolojinin bilgi, yöntem ve tekniklerini 
giderek daha da vazgeçilmez hale getirmiş-
tir. Psikoloji Bölümünün misyonu toplumun 
sorunlarını belirleyebilen, yaratıcı çözüm 

yolları geliştirebilen ve bunları uygulama-

ya koyabilen psikologlar yetiştirmektir. Bu 

doğrultuda, program, mezunların klinik psi-

koloji, endüstri psikolojisi, sağlık psikolojisi 

gibi uygulama alanlarında yetkin olmalarını 

sağlayacak biçimde düzenlenmiştir. Verilen 

eğitimde öğrencilerin bilgi ve becerilerini 

kendilerine de uygulamasına; bunları ken-

dini tanıma ve kontrol etmede, öz eleştiri 

yapma, ruh sağlığını koruma ve yaklaşan 

herhangi bir sorunu fark etmede, bireysel 

farklılıklara toleranslı olma, empati kurma, 

diğerlerini anlama ve onlarla sağlıklı ve yapı-

cı iletişim kurmada kullanabilmesine önem 

verilmektedir.

Sosyoloji günümüzde toplumların çok yönlü 
problemlerinin çözümü ve yeni bir gelecek 
hazırlama gibi önemli sorulara cevap vere-
bilecek bir misyona sahip bulunmaktadır. 
Bu yönüyle, toplumların geleceğini belir-
leyecek “sosyal modeller” geliştirecek ça-
lışmalara destek olabilecek bakış açıları ve 
araştırmalar sunmaktadır.

Sosyoloji eğitim felsefemiz, kendi sosyal 
gerçeklerimiz ve kültürel dünyamızı esas 
alarak,elde ettiğimiz bulguları değerlendir-

mek ve onlarla yeni bir toplum perspektifi 

oluşturmaktır.

Doğuş Üniversitesi sosyoloji bölümü, bütün 

bu hedef ve çalışma alanlarında yalnızca te-

orik olarak değil, uygulamalı ve problem çö-

zücü bir metot ile eğitim ve araştırmalarını 

sürdürmek amacındadır. Burada en önemli 

hareket noktamız, yerli bir düşünce ve an-

layışı etkin hale getirerek, özgün çalışmaları 

gerçekleştirmeye çalışmaktır.

Dili: Türkçe/İngilizce

Dili: Türkçe
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Türk Dili ve Edebiyatı

Türk dilinin ve edebiyatının ruhunu ve zen-

ginliğini yansıtan içerik çeşitliliğiyle hazır-

ladığımız derslerimizle öğrencilerimizin, 

öncelikle temel Türk dili ve edebiyatı eğitimi 

alarak, mezuniyet sonrası hizmet sunabile-

cekleri birçok alanda etkin olarak kullanabi-

lecekleri sağlam bir dil ve edebiyat duyarlılı-

ğı ile yetişmelerini önemsiyoruz. 

Türk kültürünün geçmişi, bugünü ve gele-

ceği arasındaki devamlılığı sağlayacak genç 

kuşaklara sunduğumuz olanaklar ve kazan-

dırmayı hedeflediğimiz bilgi ve beceriler üç 

ana grup altında toplanabilir: 

• Türk dilinin özellikleri ve gelişim ev-

releri ile günümüzde doğru ve etkili 

kullanımı alanında bilgi ve becerilerini 

geliştirmek.  Türk edebiyatını tarihçe-

si, türleri, izlek ve anlatım  teknikleriy-

le incelemelerini sağlayarak, bu alan-

da temel ve bütünlüklü bir farkındalık 

kazandırmak. 

• Geniş bir yelpazeye yayılan dersleri-

miz ve bölüm etkinliklerimiz sayesin-

de, Türk dili ve edebiyatını, kuramsal 

eleştiri ve dilbilimin birikimiyle buluş-
turan; Doğu ve Batı’nın kültür tarihini 
ve edebî birikimini karşılaştırmalı ola-
rak ele alan; karşılaştırmalı edebiyat, 
yaratıcı yazarlık ve editörlük gibi alan-
lara yönelmek isteyen öğrencilere ışık 
tutacak, elverişli bir akademik zemin 
sunmak. 

• Uzmanlık alanlarını desteklemek üze-
re, modern dünyanın ve Türkiye’nin 
sosyal ve kültürel tarihi; bilimsel ve 
felsefi düşüncenin temelleri; küresel-
leşmenin teknik ve toplumsal yönleri; 
medya ve kitle iletişim süreçleri; bil-
gisayar teknolojileri gibi birçok alanda 
destekleyici eğitim olanağı yaratmak.

Bölümden mezun olanlar, öğretmenlik for-
masyonu alarak ilgili sınavlardan yeterli 
puan almak suretiyle ortaöğretim kurum-
larında öğretmenlik veya ilgi ve başarılarına 
göre akademik kariyer yapabilecekleri gibi 
kamu kurumlarında memur, basın ve yayın 
kuruluşlarında editör olabilirler; reklamcılık 
ve kurumsal iletişim alanlarında çalışabi-
lirler. 

Dili: Türkçe
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İktisadi ve 
İdari Bilimler

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, çağdaş ekonomistler, yöneticiler, 

siyasetçiler yetiştirmek amacı ile eğitim ve öğretim programları 

geliştirmiştir. Üniversitemizin sahip olduğu vizyon doğrultusunda, 

firmalarımızın, ülkemizin ve dünya çapında faaliyette bulunan 

kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verebilecek, bilgi ve 

becerilerle donatılmış uzman, yönetici, diplomat ve siyasetçi 

yetiştirmek fakültemizin en önemli misyonunu oluşturmaktadır.

Fakültesi
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• İktisat (Türkçe/İngilizce)

• İşletme (Türkçe/İngilizce)

• Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

• Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce)

• Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe)
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Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi

Son yıllarda siyaset bilimine ve kamu yöne-
timine yönelik artan ilgi ve nitelikli eleman 
ihtiyacı doğrultusunda 2017-2018 eğitim 
yılı itibariyle Siyaset Bilimi ve Kamu Yöne-
timi Bölümü’nü açmış bulunuyoruz. Henüz 
ilk yılımızdaki tercih düzeyinden duyduğu-
muz mutluluğu sizlerle paylaşmak istiyor, 
teşekkür ediyoruz.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi birbiri ile 
yakından ilişkili iki disiplin olarak; siyaset 
ve yönetim bilimi alanlarında kuramsal ve 
uygulamaya ilişkin tartışmalarla güncel 
sorunları anlayabilmek için eleştirel düşün-
ceyi, sorgulayıcı aklı yerleştirmeyi amaçlar.

Kamu Yönetimi disiplini, bir idare siste-
minde karar ve politika oluşturma süreçle-

rini analiz eder. Yerel, ulusal ve uluslararası 

düzeyde kamu politikalarının hazırlanma-

sı, kurumların örgütlenmesi, yönetimi ve 

uygulamaları oluşturur, düzenler. Siyaset 

Bilimi disiplini ise siyasal kurumlar, siyasal 

sistemler ve düşünceler, siyasal aktörler, 

bunlar arasındaki ilişkiler, devlet, hükümet, 

demokrasi, otorite, toplumsal sınıflar, si-

yasal partiler, toplumsal cinsiyet, kimlikler, 

baskı kurumları gibi konuları kapsayan geniş 

bir disiplindir. Siyaset Bilimi ve Kamu Yöne-

timi Bölümü, bu iki temel disiplin temelin-

de eğitim veren bir bölümdür. Nihai hedef; 

entelektüel ve bilimsel açıdan donanımlı 

bireyler ve nitelikli, sorgulayıcı vatandaşlar 

yetiştirmektir.

Dili: Türkçe
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İktisat

Bireysel, toplumsal ve küresel olarak insan 
refahı, çevre sağlığı, hatta barış ve güven-
liğin istikrarlı bir şekilde sağlanabilmesi 
için üretim, bölüşüm, tüketim, büyüme ve 
gelişim sürecinde sınırlı olan ülke ve dünya 
kaynaklarının etkin kullanılması gereği an-
cak iktisat bilimi kurallarının akılcı ve tutarlı 
olarak uygulanması ile mümkündür.

İktisat bilimi geniş ölçüde hayatı kapsayı-
cı ve tüm meslek alanlarını yönlendirici bir 
özelliğe sahiptir. Bu bağlamda tüm insanlar 

iktisadı yaşar, fakat iktisadı bilerek yaşama-

yı ve çevreye ışık tutmayı ancak iyi bir ikti-

sat eğitimi almış olanlar başarabilir.

İşte bu bilgiler ışığında iyi bir iktisat eğitimi, 

bireye tüm kamu kurum ve kuruluşlarında 

iktisat ve planlama birimlerinde, ulusal ve 

uluslararası özel sektör işletmelerinde ve 

günümüzün küreselleşen sermaye piyasa-

larında istihdam imkânı sağlayan bir bilim 

alanıdır.

Dili: Türkçe/İngilizce

İşletme

Değişimin sürekli ve hızlı olduğu günümüz 

dünyasında, ülkelerin refah düzeyinin art-

masında ekonominin önemli faktörleri olan 

işletmelerin büyümesi ve sürekli gelişme 

göstermesi önemli rol oynamaktadır. İşlet-

melerin gelişme ve büyümesinin en önemli 

belirleyicisi olan nitelikli insan kaynağının 

yetiştirilmesinde ise en önemli görev hiç 

kuşkusuz eğitim kurumlarına düşmektedir.

İşletme Bölümü, oluşturulan programın ba-

şarı ile uygulanmasında en önemli görevin 

akademik kadroya düştüğü bilinci ile ülke-
mizin ve dünyanın seçkin üniversitelerinde 
akademik kariyer yapmış ve hem akademik 
hem de profesyonel dünya ile yakın ilişki 
içerisinde olan genç ve deneyimli aka-
demisyenlerin bir arada yer aldığı bir ekip 
oluşturmuştur. Kurum bazında benimsenen 
öğrenci odaklı eğitim ilkesi uyarınca, tüm 
öğretim üyeleri öğrencilerle yakın iletişim 
içerisinde bulunmakta ve tüm öğrencilere 
ihtiyaç duydukları mesleki danışmanlık ve 
koçluk desteğini sağlamaktadırlar.

Dili: Türkçe/İngilizce
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Uluslararası İlişkiler

Uluslararası Ticaret 
ve İşletmecilik 

Bölümümüzde Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi disiplinleri 
çalışma alanlarının gerekli gördüğü bütün konular büyük bir titiz-
likle çalışılmaktadır. Bu da bölümümüzdeki çok disiplinli akade-
mik yaklaşımı ve uzmanlığı ortaya koymaktadır. Ülkemizin önde 
gelen Uluslararası İlişkiler Bölümlerinden biri olan bölümümüz 

bu özelliğini sürekli korumakta ve geliştirmektedir. Öğrencilerimiz 
dünyanın çeşitli yerlerinden bölümümüze gelmekte ve öğretim 
üyelerimiz de uluslararası tecrübeleri ile bölümümüzün bu yapısını 
daha da zenginleştirmektedir. Bunun sonucunda mezunlarımız 
donanımlı olarak iş yaşamına atılmaktadırlar. 

Son dönemlerde Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, çok ilgi duyu-
lan programların başında gelmektedir. İktisadi mal ve hizmetlerin, 
sermayenin ve insan gücünün küresel dolaşımının ivme kazandığı 
günümüzde bu gelişmeye ayak uydurabilmek ve rekabet edebilirlik 

ancak disiplinler arası yeni uzmanlık alanlarındaki yetkin kadrolarla 
mümkün olabilir. İşte bu nedenle Uluslararası Ticaret ve İşletmeci-
lik eğitimi önem arz etmektedir.

Dili: İngilizce

Dili: İngilizce
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Mühendislik

Mühendislik Fakültesinin özgörevi, analitik ve eleştirel düşünebilen, 

yaratıcı, yenilikçi, lider, toplumsal sorumluluk bilincine, tarafsız 

bakış açısına, takım ruhuna ve etik değerlere sahip, yaşam boyu öğrenime 

inanmış, çevresinin, ulusunun ve insanlığın gelişmesine katkıda bulunacak 

bilgi ve beceri ile donatılmış mühendisler yetiştirmektir.

Fakültesi
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• Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

• Endüstri Mühendisliği  (Türkçe/İngilizce)

• Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (Türkçe)

• Makine Mühendisliği (Türkçe/İngilizce)

• Yazılım Mühendisliği (Türkçe)

• İnşaat Mühendisliği (Türkçe)
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Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar mühendisliği, modern bilgi ve 

bilgisayar denetimli sistemleri oluşturan 

donanım ve yazılım bileşenlerinin analiz, 

tasarım, geliştirme, uygulama ve bakımı 

ile ilgili bilim ve teknolojileri içeren meslek 

dalıdır. Bilgisayar mühendisliği programında 

temel mühendislik derslerinin yanı sıra ağır-

lıklı olarak yazılım, donanım ve bilgisayarla 

ilgili elektronik dersleri bulunmaktadır. Bil-

gisayar mühendisliği ders programında bil-

gisayar mühendisliğinin iki temel alanı olan 
yazılım ve donanım ile ilgili dersler dengeli 
olarak yerleştirilmiştir.

Bilgisayar ve bilgi teknolojileri son yıllarda 
inanılmaz şekilde gelişmiş ve birçok alan ve 
sektörde çok yaygın olarak kullanım alanı 
bulmuştur. Bu nedenle bilgisayar ve bilişim 
sistemleri konusundaki mühendislere olan 
gereksinim giderek artmakta ve mezunları-
mız kolayca iş bulabilmektedir.

Dili: İngilizce

Elektronik ve Haberleşme 
Mühendisliği

Doğuş Üniversitesi Elektronik ve Haberleş-
me Mühendisliği Bölümü tarihçesine bakıl-
dığında üniversitemiz ve bölümümüz artık 
rüştünü ispat etmiş ve saygın kurumlar ara-
sında yerlerini almış bulunuyorlar. Deneyimli 
öğretim elemanlarımız, programlarımız ve 
laboratuarlarımız ile EHMB istekli ve çalış-

kan öğrencilere dünya kalitesinde bir eğitim 
ve araştırma imkanı sunmaktadır. EHM ala-
nında çalışan mühendislere ilham kaynağı 
olacak öne çıkan araştırmalar ve ciddi katkı-
lar yapan genç mühendisler yetiştirdiğimiz 
mezunlarımızın çalıştığı kurumlardan gelen 
geri beslemelerle kanıtlanmıştır.

Dili: Türkçe
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Endüstri Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Doğuş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bö-
lümü yaptıkları bilimsel çalışmalarla kendilerini 
sürekli geliştirmeye odaklamış nitelikli öğretim 
üyeleri, günceli yakalayan ve Mühendislik Eği-
tim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon 
Derneği (MÜDEK) tarafından akredite edilmiş 
ders programları, hem sektör hem de akademik 
ortamda kendini kanıtlamış bir bölümdür.

Bölümümüzde öğrenciler, aktif katılımı destek-
lediğimiz derslerinin yanısıra son sınıfta öğretim 
süresi boyunca öğrendikleri teorik ve pratik bil-
gileri bir proje kapsamında uygulamaya geçire-
rek gerçek hayatta karşılaşılan bir mühendislik 
problemine çözüm getirmektedirler. Çözüm 
odaklı ve uygulamaya yönelik bu projeler saye-
sinde mezuniyet aşamasına gelmiş tüm öğ-
renciler, iki dönem boyunca bitirme projelerini 
yürütürken, hem iş dünyasını ve bu dünyanın 
sorunlarını yakından gözlemlemek hem de bu 
sorunlara endüstri mühendisliği araçlarını kul-

lanarak çözümler üretmek fırsatını yakalamak-
tadırlar.

Bunun yanısıra öğrencilerimiz Erasmus, çift 
anadal, yan dal gibi olanaklarla kendilerini sü-
rekli geliştirmekte; programda zorunlu olan 
stajlar aracılığı ile öğrendikleri bilgileri pratiğe 
aktarma yönünde çalışmakta; meslek kulüpleri 
olan “Doğuş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 
Kulübü”nde ise bilgi, yönetim tecrübesi ve işbir-
liklerini arttırabilmektedirler.

Doğuş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bö-
lümü Mezunlarımız, tanınmış ulusal ve ulusla-
rarası şirket ve üniversiteler ile önde gelen kamu 
kuruluşlarında çalışmalarını başarılı bir şekilde 
sürdürmektedir. Bölümümüz, tezli/tezsiz yük-
sek lisans programları ve Türkiye’deki ilk ve tek 
bütünleşik Lojistik ve Tedarik Zinciri doktora 
programı ile sadece lisans düzeyinde değil lisan-
süstü düzeyde de öğretim vermektedir.

1997 yılında kurulan Doğuş Üniversitesinin en 
yeni bölümlerinden biri olan İnşaat Mühendisliği 
Bölümü 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı itiba-
rıyla faaliyete geçmiş bulunmaktadır.

İnşaat Mühendisliği, insanlık tarihi boyunca 
yaşamsal ihtiyaçların karşılanması bakımından 
önemli bir role sahip olmuştur. Uygarlıkların 
gelişmişlik düzeyi arttıkça İnşaat Mühendisliği, 
toplumun ihtiyaçları karşısında gelişen ve deği-
şen bir bilim dalı olarak şekillenmiştir.

İnşaat Mühendisi, barınmak, çalışmak, eğlen-
mek kısacası yaşamak için gereksinmemiz olan 
yapıları (konut, işyeri, spor salonu, stadyum, 
konferans salonu…), her türlü ulaşım yapısını 

(yol, demiryolu, köprü, havaalanı), su ve deniz 

yapılarını (baraj, liman, kanal, su dağıtım şebe-

kesi, pis su arıtma yapıları), zemin yapısını (te-

mel, istinat duvarı, tünel) emniyet, ekonomi ve 

estetik faktörlerini de göz önünde bulundurarak 

projelendiren ve projeyi gerçekleştiren kişidir. 

İnşaat Mühendisi bu yapıları yaparken diğer 

mühendislik dallarındaki mühendislerle, mimar-

larla, sosyal bilimcilerle iş birliği yapar. 

Hedefimiz sorumluluklarını bilen, çevre bilinci 

olan, liderlik, girişimcilik, etkin takım çalışması 

kabiliyetine ulaşmış, özellikle mesleğini profes-

yonel ve etik kurallar çerçevesinde yapan mü-

hendisler yetiştirmektir.

Dili: Türkçe/İngilizce

Dili: Türkçe
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Makine Mühendisliği 

Yazılım Mühendisliği 

Mühendislerin amacı insan hayatını kolaylaştıran ürünleri tasarla-

mak, üretmek ve bakım onarımlarını yapmaktır.  Bugün bu ürün-

ler nano boyutlara kadar inmiş yeni malzemelerin kullanılmasını 

gerektirmektedir.   Bu malzemelere dayalı ürünler otomotiv, uzay 

bilim, tarım, gıda, tekstil, enerji, tıp ve benzeri pek çok alanın vaz-

geçilmezleri arasında yer almaktadır.  Bölümümüzde bulunan İleri 

Teknoloji Laboratuarı’nda bu tür malzemelerin geliştirilmesine yö-

nelik yoğun araştırmalar yürütülmektedir.

Makine Mühendisliği öğrencileri öğrenimleri süresince meka-

nik, dinamik, termodinamik, akışkanlar mekaniği, ısı transferi, 

malzeme, bilgisayar destekli modelleme, tasarım ve otomasyon 

konularında temel prensiplerin verildiği dersleri almaktadırlar.  Öğ-

rencilerimiz, 4. yılda Proje ve Bitirme projesi adlı iki derste de öğ-

rendiklerini hayata geçiren uygulamalı projeler yapmaktadırlar.  Bu 

projeleri sanayi kuruluşlarında yapabildikleri gibi yukarda adı geçen 

İleri Teknoloji Laboraturanın imkanlarını da kullanabilmektedirler.  

Öğrencilerimizin bu alanda yaptıkları projelerden çıkan Patent 

başvuruları bulunmaktadır.  Öğrenciler, eğitimleri süresince bölüm 

seçmeli, fakülte seçmeli, fen bilimleri seçmeli ve üniversite seç-

meli dersler alarak ilgi duydukları alanda uzmanlaşma imkanına da 

sahiptirler.

Öğrencilerimiz için bir başka önemli kazanım da çift anadal prog-

ramına katılarak ikinci bir mühendislik veya farklı bir disiplinden de 

diploma alma hakkına sahip olmalarıdır.

Doğuş Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü, fakültemiz içe-

risindeki diğer programlar gibi eğitim alanında önemli bir mihenk 

taşı olan MÜDEK akreditasyonu için de başvurmuştur.

Yazılım mühendisliği ileri teknoloji uygulamalarında ve modern iş 

dünyasında hayati önem taşıyan bir bilim dalıdır. Her gün yaygın 

olarak kullandığımız bilgisayarlar, bankacılık sistemleri, telefon-

lar, tıbbi ekipman ve teşhis cihazları, enerji sistemleri, tasarım ve 

imalat uygulamaları, yazılımlar olmaksızın önemli işlevlerini yerine 

getiremezler.

Lisans programı yazılım mühendisliği ile diğer teknik seçme-

li dersleri, işletme, ekonomi, sosyal bilimler ve iletişim konularını 

da içeren geniş bir yelpazede insani ve sosyal bilimler derslerini 

içermektedir. Bu bölümde okumak isteyenlerin sayısal bilimlerde 

başarılı olmaları aynı zamanda teknolojiye özellikle de bilgisayar 

teknolojisine özel ilgi duymaları beklenmektedir.

Bilgisayar sektöründe, bankacılıktan, otomotiv sanayisine, sağlık 

bilgi sistemlerinden şirket yönetimine, telekomünikasyon sistem-

lerinden hava taşımacılığına, kısacası bilgisayar sistemlerinin kul-

lanıldığı her alanda çalışma olanağı vardır.

Dili: Türkçe/İngilizce

Dili:Türkçe
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MÜDEK 
Akreditasyonu

Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri 

Mühendisliği Türkçe ve Endüstri 

Mühendisliği İngilizce programları MÜDEK 

tarafından akredite edildi. 
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Sanat ve 
Tasarım

Sanat ve Tasarım Fakültesi, sanat eğitimini, çağdaş bir toplum 

yaratmanın vazgeçilmez unsurlarından biri olarak görmektedir. 

Fakülte üretim içinde öğrenme düşüncesini benimsemekte ve dört 

yıllık eğitimi süresince dünyayı doğru algılayan ve yorumlayan, 

özgür, yapıcı, aydın, atılımcı ve eleştirel genç sanatçılar yetiştirmeyi 

amaçlamaktadır.

Fakültesi
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• Endüstri Ürünleri Tasarımı (Türkçe)

• Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Türkçe)

• Görsel İletişim Tasarımı (Türkçe)

• İç Mimarlık (Türkçe)

• Mimarlık (Türkçe)

• Grafik (Türkçe / İngilizce)

• Moda Tasarımı (Türkçe) 

• Oyunculuk (Türkçe) 
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Endüstri Ürünleri Tasarımı

Gastronomi ve Mutfak 
Sanatları 

Çağdaş yaşamın geleneklerinden birisi de 
ürünlerin çok sayıda üretilebilmesi için, 
yetkin kişilerce tasarımlanması zorunlulu-
ğudur.

Endüstriyel dünyanın koşulları, üretim ilişki-
lerinde olduğu kadar bu konuda eğitim-öğ-
retim yapan kurumların eğitim sistem ve 
kimliklerinde de uyarıcı olmaktadır. Eğitim, 
sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapılar 
içinde görev alacak genç yeteneklerin yetiş-
tirilmesi, kazanılması için bir süreçtir. 

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünün eği-

tim-öğretim programları evrensel gelişim-

lerin önemini göz ardı etmeden, öncelikle 

ülkemiz gerçekleri ile bağlantılı tutulmaya 

çalışılmaktadır.

Bu süreçte bir yandan öğrencilerin yaratıcı 

yönlerini öne çıkaran ve geliştirmeyi hedef-

leyen dersler ile eğitim sürdürülürken, di-

ğer yandan destekleyici disiplinler ile genç 

tasarımcı adaylarının endüstriyel dünyaya 

hazır olarak katılmasını hedefleyen ve kendi 

kendini sürekli olarak güncelleyen bir eğitim 

modeli uygulanmaktadır.

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
son yıllarda Gastronomi ve Mutfak Sanatla-
rına olan ilgi artmış ve önemli bir meslek dalı 
haline gelmiştir. Gastronomi, yeme ve içme 
kültürünün bilim ve sanata dönüşmesidir. 
Gastronomi sadece gıda maddelerinin ha-
zırlanıp tüketilmesine ilişkin bir süreç değil-
dir. Yiyecek ve içeceklerin tarihsel gelişme 
sürecinden başlayarak tüm özelliklerinin ay-
rıntılı bir biçimde anlaşılması, uygulanması 
ve geliştirilerek günümüz şartlarına uyar-
lanması çalışmalarını kapsayan bir bilim 
dalıdır. Gastronomi çalışmalarında kullanı-
lan yöntemler ve yaklaşımlar diğer disiplin-

lerden derlenmiş olduğu için doğası gereği 

disiplinler arasıdır. 

Eğitim – öğretim süresi 4 yıl olan Gastrono-

mi ve Mutfak Sanatları Lisans Programında 

öğrenciler ilk yıllarında bilimsel hazırlık ve 

yetkinlik tamamlayıcı dersleri alacaklardır. 

Gastronomi sanatı sadece yemek pişirme 

anlamına gelmemektedir. Bu nedenle ge-

rekli uygulama dersleri ile harmanlanmış 

teorik dersler, öğrencilerimizin kültürel ve 

bilimsel alt yapıyı alarak gıda ile ilgili tüm 

alanlarda vizyon sahibi gastronomlar olarak 

yetiştirilmesini sağlayacaktır.

Dili: Türkçe

Dili: Türkçe
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Görsel İletişim Tasarımı 

Grafik

Çağımız teknolojisi baş döndürücü hızda 
ilerleyen gelişim sürecini her gün daha da 
artırarak sürdürmektedir. Küreselleşmenin 
egemen olduğu günümüzde, iletişim tek-
nolojileri de gelişmeler oranında yeni bo-
yutlar kazanmaktadır. Doğal olarak zamanla 
yarışan insan her tür bilgiye en kısa süreçte 
ulaşmak istemektedir.

Bu nedenle bilgileri sistem içinde sanatsal 
ve teknolojik çözümlerle sunmak büyük 
önem kazanmıştır.

Fakültemiz Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 

temel iletişim ilkeleri doğrultusunda sa-

nat ve kültür, web tasarımı, grafik tasarım, 

sahne sanatları, reklam, fotoğraf, sinema, 

televizyon ve multi medya dallarını içeren 

bütünlükteki eğitimiyle bu dallarla ilgili ta-

sarımcı, yaratıcı veya yönetim kadrolarında 

görev alabilecek çok yönlü yetkin ve top-

lumsal bilince sahip bireyler yetiştirmeyi 

hedeflemektedir.

Grafik Tasarım, iletişimin görsel ile ilgili tüm 
ürünlerinin tasarlandığı alandır. Gelişen çağın 
yeni medyaları ve iş kollarında grafik tasarıma 
duyulan gereksinim her geçen gün daha da 
artmaktadır. Grafik tasarımcı, iletişimin görsel 
sorunlarını araştırıcı, sorgulayıcı bir yaklaşımla 
tasarlayarak çözüm üreten kişidir.

Grafik tasarım; amblem, logo, kurumsal 
kimlik, kitap, dergi, ambalaj, katalog, broşür, 
afiş, çevre grafiği tasarımları, illüstrasyon, 
basın ilanı, etkileşimli çoklu ortam (web 
sayfa tasarımı), animasyon, sinema ve TV 
grafiği gibi konuları içine alır. Grafik Bölü-

müne ait dört yıllık ders programı öğrenci-

nin yukarıda belirtilen konularda yetişmesi 

amacıyla hazırlanmıştır.

Grafik tasarımın her alanına yönelik uygu-

lamalı çalışmalar bölümümüzde bulunan 

bilgisayar laboratuvarları (PC ve MAC), 

fotoğraf stüdyosu baskı atölyeleri ve uygu-

lama atölyelerinde yapılmaktadır. Eğitim, 

mesleğinde kendini ulusal ve uluslararası 

düzeyde kanıtlamış uzman kadrolar tarafın-

dan verilmektedir. Bölümümüz “Özel Yete-

nek Sınavı” ile öğrenci almaktadır.

Dili: Türkçe

Dili: Türkçe / İngilizce
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İç Mimarlık 

Mimarlık

İç mimarlık Bölümü, İç Mimarlık, iç me-

kanların fonksiyon ve kalitesini doğrudan 

ilgilendiren tasarım problemlerini belirleyen, 

araştıran,çözen iç mekanla ile ilgili prog-

ramlama, tasarım analizi, alan planlaması, 

estetik değerlendirme, şantiye denetimi, iç 

mimarlık konstrüksiyon sistemleri ve ele-

manları ile ilgili yönetmenlikler, uygun araç, 

malzeme ve iç mekan donatıları ile ilgili hiz-

metleri vermektedir.

Gelişen teknoloji ve toplumsal gelişim gere-

ği bilim ve sanatın ortak özelliklerinin yan-

sıtıldığı, görselliğin ön plana çıkartıldığı, ve 
yaşamın vazgeçilmez etmenlerinden biri de 
mekan çözümleridir. Bu açıdan ekonomik 
hususların kültürel düzeyin de göz önünde 
tutulması ve arttırılması gerçekleştirilmeli-
dir. İnceleme ve araştırmaların sonuçlarına 
dayalı özgün düşünce nitelikleri kazandı-
racak bire bir eğitim modeli teknik kuralın 
temel bilgiler ışığında sanatın yorumlanma-
sına dönük çalışmalar yapılması ile sağlanır. 
Bu konuda Doğuş Üniversitesi İç Mimarlık 
Bölümü yarının iç mimarını yetiştirmeyi he-
deflemektedir.

Mimarlık, anlamlı, estetik, dayanıklı, fiziki 
ve toplumsal çevresiyle uyumlu binaların 
ve çevrelerinin kültürel ve etik sorumluluk-
la tasarımı ve yapımını içeren meslektir. Bir 
sanat ve teknik çalışma alanı olan mimarlık, 
var olan çevresi içinde yer alan, tasarlanan 
ve yapımlanan binalarda kamunun sağlık 
ve güvenliğini sağlama sorumluluğuyla yü-
kümlüdür. 

Bir şehir üniversitesi olarak Doğuş Üniversi-
tesi öğrencilerine mimarlık eğitimini sanat, 

tasarım, mühendislik, ve doğal bilimler gibi 

çok disiplinli bir ortam içinde verir ve onları 

karmaşık projelerin gereği olan çeşitli mes-

lek grupları ile ortaklaşa çalışabilecekleri 

ortama hazırlar. Bu eğitim bir mimarlık ofisi 

içinde öğrencileri tasarımın yanısıra, ofis 

yönetimi, yapım belgeleme, şantiyecilik, 

halkla ilişkiler, ve bilgisayar uygulamala-

rı konularından birinde deneyim ve beceri 

kazanma amacı ile ileriye dönük bilgilerle 

donatır. 

Dili: Türkçe

Dili: Türkçe
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Moda Tasarımı

Oyunculuk

Moda Tasarımı Bölümümüz; ülkemizin önemli 
üretim ve ihracat sektörü olan Tekstil ve Hazır 
Giyim sektörüne, özgür, özgün, yaratıcı, ulusal 
ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek 
ürünleri tasarlayıp uygulayabilecek Moda Ta-
sarımcıları yetiştirmeyi amaçlar.

Öğrenci, uygulama atölyelerinde kendi ta-
sarımlarının, kullanabilir prototiplerini üre-
tebilir. El çizimlerinin yanı sıra en gelişmiş 
bilgisayar program ve tekniklerini kullanabi-

lir;  tasarımlarını ,projelerini ve koleksiyonla-
rını hazırlayabilir ve podyumda sunabilir.

Eğitim süresinde öğrenciler zorunlu stajları 
ile sektörü, çalışma ve uygulama alanlarını 
tanımış, gelecekteki iş yaşamlarını plan-
lamış olurlar. Kadrolu öğretim üyelerimizin 
yanı sıra alanında başarılı olmuş ünlü tekstil 
ve moda tasarımcılarıyla da ders, seminer, 
workshoplar yaparlar. Bölümümüz “Özel 
Yetenek Sınavı” ile öğrenci almaktadır.

Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fa-

kültesi bünyesinde yer alan Oyunculuk 

Bölümü’nün temel amacı gerekli bilgi ve 

becerilerle donatılmış, uluslararası oyuncu-

luk platformunda rekabet edebilecek genç 

oyuncular yetiştirmektir. Oyunculuk Bölü-

mü; Sinema, tiyatro ve televizyon dünya-

sına oyunculuk alanında eğitimli oyuncular 

kazandırmak, bu alanda donanımlı öğrenci-

ler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Dört yıllık 

lisans programı süresince adaylara temel 

bilgilerle eğitime başlayarak en ileri sevi-

yeye kadar donanımlı oyunculuk eğitimi 
uygulamasının yanı sıra, kuram ve kültür 
dersleri ile öğrenciye akademik formasyon 
kazandırmaktadır.

Mezun olacak öğrenciler dört yıllık eğitim 
sonunda; tiyatro, sinema ve dizi sektöründe 
oyuncu olmanın yanı sıra, ilgi ve yetenek-
leri doğrultusunda oyun yazarı, yönetmen, 
tiyatro yönetmeni, tiyatro eğitmeni gibi 
alanlarda görev alabileceklerdir. Bölümü-
müz “Özel Yetenek Sınavı” ile öğrenci 
almaktadır.

Dili: Türkçe

Dili: Türkçe
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Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi olarak amacımız, modern yaşamın gereklerini doğru algılayabilecek, 

hukuksal kurum ve kuralları farklı boyutlarıyla yorumlayabilecek, hukuk devleti 
kurallarını ve Cumhuriyet’in temel ilkelerini benimseyerek hukuksal sorunlara karşı en 
uygun çözüm yollarını geliştirebilecek, ulusal hukuk sistemimizin yanı sıra, hukukun 
evrensel kurallarını özümsemiş, yurtiçinde veya yurtdışında çeşitli alanlarda görev 
üstlenebilecek nitelikli hukukçular yetiştirmektir.
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• Hukuk (Türkçe)

Hukuk

Hukuk Fakültesi olarak amacımız, modern 
yaşamın gereklerini doğru algılayabilecek, 
hukuksal kurum ve kuralları farklı boyutlarıy-
la yorumlayabilecek, hukuk devleti kurallarını 
ve Cumhuriyet’in temel ilkelerini benim-
seyerek hukuksal sorunlara karşı en uygun 
çözüm yollarını geliştirebilecek, ulusal hukuk 
sistemimizin yanı sıra, hukukun evrensel ku-
rallarını özümsemiş, yurtiçinde veya yurtdı-
şında çeşitli alanlarda görev üstlenebilecek 
nitelikli hukukçular yetiştirmektir.

Fakültemizin öğretim dili Türkçedir. Öğren-
cilerimiz doğrudan hukuk fakültesinin birinci 
sınıfından hukuk öğrenimlerine başlayabil-
mektedir. Ancak akademisyen olmayı arzu 
eden veya uluslararası örgütlerde ve ulus-
lararası hizmet veren avukatlık bürolarında 
çalışmayı hedefleyen öğrencilerimiz isteğe 
bağlı olarak bir yıl İngilizce Hazırlık Eğitimi 
alabilmektedir. 

Fakültemizin dört yıllık ders programında, 
temel hukuk derslerinin yanı sıra bu ders-
leri tamamlayan “İnsan Hakları ve Bireysel 
Başvuru”, “Türk Demokrasi Tarihi”, “Tüke-
tici Hukuku”, “Fikri Sınai Mülkiyet Hukuku”, 
“Avukatlık Hukuku”, “Sermaye Piyasası Hu-
kuku”, “Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolla-
rı”, “Sigorta Hukuku”, gibi zorunlu kategori-
sinde yer alan birçok fakülte uzmanlık dersi 
yer almaktadır.

Fakültemiz, öğrenci kulüpleriyle işbirliği 
yaparak öğrencilerimize İstanbul Anadolu 
Adalet Sarayı, Anayasa Mahkemesi, Yar-
gıtay, Danıştay, Adli Tıp Kurumu ve Ceza 
İnfaz Kurumu gibi kurumları ziyaret ederek 
uygulamayı yerinde görme fırsatları da sun-
maktadır. 

Dili: Türkçe
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Meslek
Yüksekokulu

Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulunun önlisans programlarının 

temel amacı, ülkemizin sanayi ve hizmet sektöründe çalışma 

olanağı bulacak, sorumluluk duygusu ve etik değerlere sahip, 

donanımlı, bilgili, hevesli, araştırıcı, sorgulayıcı ve çağdaş eğitim almış; 

bilgisayar ve bilgi teknolojileriyle donanmış, çalıştığı iş yerinde farklılık 

yaratabilen, verimliliği arttıran, mesleki ve teknik  alanda meslek 

elemanı yetiştirmektir.
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• Adalet

• Anestezi

• Aşçılık

• Bankacılık ve Sigortacılık

• Bilgisayar Programcılığı

• Çocuk Gelişimi

• Dış Ticaret

• Dış Ticaret (İkinci Öğretim)

• Elektronörofizyoloji

• Fizyoterapi

• Grafik Tasarımı

• Halkla İlişkiler ve Tanıtım

• İnsan Kaynakları Yönetimi

• İnşaat Teknolojisi

• İş Sağlığı ve Güvenliği

• Odyometri

• Sosyal Hizmetler

• Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 

• Turizm ve Otel İşletmeciliği
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Anestezi

Adalet
Programın Amacı
Adalet Bakanlığının merkez teşkilatını oluş-
turan çeşitli birimler, adliyeler ve diğer yargı 
mercilerinde ihtiyaç duyulan üst seviyede 
bilgi birikimine ve sorun çözme yeteneğine 
sahip, kuramsal bilgiler kadar uygulamaya da 
hakim yardımcı elemanlar yetiştirmektir.

Çalışma Alanları
Adalet programı mezunları mahkemelerin 
yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı; icra 
memurluğu veya yardımcılığı görevlerine 
atanmaktadırlar. Ayrıca infaz kurumlarında 
müdürlüğe kadar yükselebilen görevlere ge-
tirilebilirler. Yüksekokul mezunları resmi veya 
özel bankalarda, çeşitli kamu ve iktisadi kuru-
luşlarında, özel iktisadi işletmelerde oldukça 
kolay iş bulabilmektedirler.

Programın Amacı
Ameliyatlarda anestezi işlerinde hekime yardımcı 
olacak sağlık elemanı yetiştirmektir.

Çalışma Alanları
Anestezi teknikeri devlete, üniversitelere veya özel 
kişilere ait hastanelerde çalışır. Bu alanda yetişmiş 
elemanına ülkemizde büyük ihtiyaç olduğundan 
mezunların hemen iş bulmaları mümkündür.
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Programın Amacı
Hizmet sektöründeki talebi karşılayabilecek; 
gerekli el becerisi yeteneği, hayal gücü ve 
yaratıcılığı sentezleyerek üretim yapabilen, 
pişirme tekniği ve malzeme bilgisine sahip, 
mutfak tekniklerine yenilik getirebilecek, 
Dünya ve Türk Mutfağına hakim, akademik 
bilgi ve disipline sahip personel yetiştirmektir.

Çalışma Alanları
Aşçılık programını bitirenlere “Aşçılık Mes-
lek Elemanı” ünvanı verilir. Aşçılar çalıştıkları 
kurumun mutfağından yemek listesini hazır-
lama, gereken malzemenin alınmasını, alet 
araç ve gereçlerin bakımını ve yiyeceklerin 
belli bir plana göre yapımı için diğer çalışanları 
görevlendirme gibi işleri yürütür. Hazırlanan 
yiyeceklerin kalitesini denetler ve zevke uy-
gun şekilde sunulması için gerekenleri yapar.

Aşçılar lokantalarda, konaklama yerlerinin, 
toplu yemek yenen özel veya resmi kurum-
ların mutfaklarında, yemek fabrikalarında ça-
lışma olanağı bulabilirler. İyi yetişmiş yaratıcı 
aşçılar kolaylıkla yüksek ücretli iş bulabilmek-
tedirler.

Aşçılık

Bankacılık ve 
Sigortacılık
Programın Amacı
Programın amacı, bankacılık ve sigortacılık mes-
leğinin temel ilkeleri çerçevesinde mesleki bilgi ve 
deneyimle donanmış, mesleki yabancı dile vakıf, 
mesleğin sorumluluğu ve iş ahlakı bilincinde olan 
uzman insan gücü yetiştirmektir.

Çalışma Alanları
Bölüm mezunları özellikle, bankalarda ve sigorta 
şirketlerinde uzman ve yönetici olarak   çalışabi-
lirler.
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Bilgisayar 
Programcılığı

Çocuk Gelişimi

Programın Amacı
Bu program teoriyi pratiğe dönüştürmeyi 
başarabilen, eğitim ile iş dünyası arasındaki 
adaptasyon süresini en aza indirgeyen, ekip 
çalışmasını özümsemiş, karmaşık teknoloji ile 
uğraşabilecek ve değişik bilgisayar ortamları-
na uyum sağlayabilecek becerileri elde etmiş, 
analitik düşünme yeteneği gelişmiş program-
cılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Çalışma Alanları
Çalıştıkları kurumların çoğunluğunu şirketle-
rin bilgi işlem merkezleri oluşturmaktadır.

Programın Amacı
Özel eğitime gereksinimi olan, korunmaya muhtaç 
ve hastanede yatan çocukların tüm gelişim alanla-
rını destekleyen, çocuğa, aileye, eğitimciye, toplu-
ma yönelik teorik ve uygulamalı eğitim programları 
hazırlayan çocuk gelişimi uzman ve eğitimcisi ye-
tiştirmektir. 

Çalışma Alanları
Çocuk gelişimi mezunları, eğitim, sağlık, sosyal 
hizmetler alanlarında çeşitli görevler yapmakta-
dırlar.
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Dış Ticaret

Elektronörofizyoloji

Programın Amacı
Dış Ticaret programının amacı, öğrenci-
lerinin hukuki, ekonomik, politik ve sos-
yal teorilerden oluşan akademik bilgilerle 
donanmış olmalarının yanında ithalat ve 
ihracatta ticari bağlantılar kurup sözleş-
meler yapabilen mesleki beceri, mesleki 
yabancı dil, mesleki otomasyon programı 
kullanabilen donanım sahibi meslek ele-
manları yetiştirmektir.

Çalışma Alanları
Dış ticaret programını bitirenler Maliye ve 
Gümrük Bakanlığına bağlı kuruluşlarda ve 
özel firmalarda görev alabilirler.

Programın Amacı
Merkezi sinir sistemi bozukluklarıyla seyreden hasta-
lıkların teşhisinde yararlanılan nörofizyolojik yöntem-
lerin kullanılmasında uzman hekim denetiminde çalı-
şan sağlık personeli yetişmesini amaçlar.

Çalışma Alanları
Program mezunları  Nöroloji, KBB, Psikiyatri, Çocuk, 
Göğüs Hastalıkları ve Fizyoloji uzmanlarının gözetimi 
ve denetimi altında Elektroensefalografi (EEG) çe-
ker, basit sinir aleti çalışmaları (EMG çekimi) yapar, 
polisomnografi cihazları kullanır, beyin sapı uyarılma 
potansiyellerinin analizlerini yapar, görsel uyarılma po-
tansiyellerinin analizlerini yapar, hasta kayıtlarını tutar. 
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Grafik Tasarımı

Programın Amacı
Doğuştan veya sonradan herhangi bir neden-
le sakatlanan ve hekim tarafından tanısı ko-
nup tedavisi belirlenen hastalara gerekli fizik 
tedavi ve rehabilitasyon programını planlayıp 
uygulayacak sağlık personelini yetiştirmektir.

Çalışma Alanları
Bu programdan mezun olanlar hastanelerin 
fizik tedavi, ortopedi, nöroloji, yanık, kardiyo-
loji kliniklerinde görev alabilirler. Ayrıca reha-
bilitasyon merkezlerinde, bir uzman hekimle 
özel klinik açarak çalışabilirler.

Programın Amacı
Grafik sanatları programının amacı, grafik, baskı ve 
resim gibi, grafik iletişimi alanında çalışacak yara-
tıcı insan gücünü yetiştirmektir.

Çalışma Alanları
Grafik tasarımcıları, baskı resim sanatçısı, reklam 
şirketlerinde sanat yönetmeni, matbaa, gazete ve 
basımcılıkta sanat danışmanı olarak çalışabilirler. 
Grafik tasarımcılarının bağımsız çalışma olanakları 
da vardır.

Fizyoterapi
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Halkla İlişkiler 
ve Tanıtım

İnsan 
Kaynakları 
YönetimiProgramın Amacı

Gerek kamu, gerekse özel sektör kuruluşları-
nın halkla ilişkiler, reklam ve tanıtım birimle-
rinde çalışacak nitelikli elemanları yetiştirmek 
ve bu alanda araştırma yapmaktır.

Çalışma Alanları
Bu alanda yetişenler resmi ve özel kuruluşla-
rın tanıtım birimlerinde, reklam ve kamuoyu 
araştırmaları ile ilgili kuruluşlarda görev ala-
bilirler. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm özel 
ve kamu kesiminde halka ilişkilerin uygulama 
biçimleri üzerine ve eğitim araştırma yapar. 
Halkla ilişkiler uzmanını amacı, çalıştığı ku-
rumu halka tanıtmak, kurum ile halk arasında 
iletişim sağlamaktır. Bunun için kurumu tanı-
tıcı broşürler, raporlar hazırlayarak bunları kit-
le iletişim araçlarıyla halka duyururlar. Kurum 
ileri geleneklerinin konuşma ve yazışmalarının 
gözden geçirirler. Basın, konferans, yıldönü-
mü toplantıların beklenen etkiyi yapması için 
gerekli koşullar hazırlarlar. Kısaca çalıştığı ku-
rum hakkında çevrede olumlu izlenimler oluş-
turmaya çalışırlar. Mezunlar banka , fabrika, 
hastane, üniversite gibi özel ve kamu sektö-
rüne ait çeşitli kurumlarda çalışabilirler.

Programın Amacı
İşletmede çalışacak insan gücünün sa-
yısını ve niteliğini belirleyen, çalışanların 
motivasyon ve verimliliklerinin arttırılması 
için gerekli önlemleri tasarlayan, işletme-
nin personel politikasının geliştirilmesi  
için  araştırma yapan uzmanlar yetiştir-
mektir.

Çalışma Alanları
Mesleğin çalışma alanları, çeşitli özel 
kurumlar ve kamu kuruluşlarıdır. Özellikle 
şirketlerin orta ve üst kademelerinde ihti-
yaç duyulan yöneticileri seçen, firmaların 
politika ve stratejilerini belirleyenler pro-
fesyonel yönetim, danışmanlık ve insan 
kaynakları şirketleridir.

Bu şirketler insan kaynakları uzmanı is-
tihdam etmektedirler. Günümüzde İnsan 
Kaynakları uzmanlığı kavramı büyük fir-
malarda tanınmakta ve yerleşmektedir. 
Bu alanda yetişmiş eleman az olup, ihti-
yaç ise giderek artmaktadır.

Işyerleri genellikle yabancı dil ve bilgisayar 
bilen elemanları tercih etmektedirler.
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İnşaat 
Teknolojisi

İş Sağlığı ve 
Güvenliği

Programın Amacı
İnşaat Teknolojisi Programının amacı, kamu 
kurum ve kuruluşları ile özel sektörde çalışa-
cak,  teorik bilgi ve pratik becerilere sahip ve 
bu becerileri azami oranda kazanmış İnşaat 
Teknikeri yetiştirmektir.

Çalışma Alanları
-Resmi kurumlar, (Karayolları, DSİ, İl Özel 
İdaresi, Belediyeler, v.b…)

-Yapı İşleri Dairesi olan kurum veya kuruluşlar,

-Mühendislik ve Mimarlık büroları,

-Müteahhitlik firmaları ve şantiyeler,

-Yapı Denetim Firmaları,

-Bilgisayar ile çizim ve tasarım (AUTOCAD) 
yapılan firmalarda teknik eleman,

-Yapı malzeme laboratuarlarında teknik ele-
man,

Programın Amacı
Çalışanları çalışma yaşamlarındaki iş kazaları ve 
meslek hastalıklarından koruyan, iş sağlığı ve gü-
venliği ile ilgili genel saha kontrolünü yapan, risk 
değerlendirme faaliyetlerini yürüten, iş araç ve ge-
reçlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından kontrol 
eden, acil durum uygulama, yangın önleme, kayıt 
ve raporlama işlemleri ile mesleki gelişime ilişkin 
faaliyetleri yürüten ve bütün bu faaliyetler ile üreti-
min ve kaynakların verimliliğini sağlayacak, güvenli 
çalışma koşullarını oluşturabilecek yetkinlikte ara 
eleman yetiştirmektir.

Çalışma Alanları
Bu alanda uzmanlaşanlar; çalışanların sağlığı ve 
güvenliğinin söz konusu olduğu tüm işletmelerde, 
fabrikalarda, diğer üretim alanlarında, kamu kurum 
ve kuruluşlarında, belediyelerde, askeri yönetim 
tesislerinde, banka, otellerde, diğer turizm işlet-
melerinde, kısacası insan ve istihdamın söz konusu 
olduğu tüm işletmelerde görev yapabilme şansına 
sahiptirler.
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Odyometri

Sosyal 
Hizmetler

Programın Amacı
Odyometri programının amacı, kulak burun boğaz hekiminin hastayı muayene 
etmesinden sonra uygun gördüğü tanı ve tedavi şeklinin belirlenmesinde he-
kime yardımcı olan, bu doğrultuda odyolojik testleri yapan, işitme ölçümü ya-
pabilen, işitme cihazı uygulayan, konuşma terapisi veren ve işitme taramaları 
yapabilen donanıma sahip olarak teknik elemanlar yetiştirmektir.

Çalışma Alanları
Odyometristler resmi ve özel hastanelerde ve sağırlar okulunda çalışırlar. Ülke-
mizde odyoloji alanında ara meslek elemanına ihtiyaç vardır. Bu nedenle me-
zunların iş bulma sorunu olmayabilir.

Programın Amacı
Sosyal hizmetler programının amacı, gelişen ve değişen 
koşullara adapte olan ve sosyal hizmet uygulamalarında 
gereksinim duyulan donanımlı, nitelikli, bilgili ve bu alandaki 
becerilere sahip ara eleman yetiştirmeyi sağlamaktır.

Çalışma Alanları
Sosyal Hizmet programını bitirenler; çalışma ve Sosyal Gü-
venlik bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru-
mu, sağlık Bakanlığı, Huzurevleri, yetiştirme Yurtları ve Reh-
berlik ve araştırma Merkezlerinde çalışabilir.
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Tıbbi 
Dokümantasyon 
ve Sekreterlik

Turizm ve Otel 
İşletmeciliği

Programın Amacı
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Progra-

mının temel amacı, sağlık hizmetlerinin temel 

ilkelerine, süreçlerine ve yönetimine hâkim, 

basılı ve elektronik ortamda kayıtlı bilgiyi der-

leyen, düzenleyen ve hizmete sunan, etkin 

iletişim kurabilen, etik kurallara bağlı nitelikli 

insan kaynağı yetiştirmektir.

Çalışma Alanları
Bölüm mezunlarının, çalıştığı alanlarda görev 

alanları fazlası ile geniştir. Özellikle hastane-

lerde ve benzeri sağlık kuruluşlarında görev 

alan mezunlar, çalıştıkları kurumlarda, hasta-

larla ilgili taburcu ve giriş işlemlerini yaparlar. 

Personel giriş-çıkışları ile ilgili düzenlemelerle 

uğraşırlar. Hastaları ilgili birimlere veya dok-

torlara yönlendirirler. Kurumlarının arşiv, bel-

ge düzenleme, hazırlama işleri ile uğraşırlar. 

Çalışma ortamları genellikle masa başıdır. 

Programın Amacı
Turizm ve  Otel İşletmeciliği programının amacı; 
çağdaş turizm anlayışına uygun olarak, müşterinin 
her türlü gereksinimini karşılamak üzere çok çeşitli 
hizmetleri veren modern otel, lokanta vb. turistik 
yerleri yönetecek personeli yetiştirmektir.

Çalışma Alanları
Mezunlar daha çok otellerde ve turizm sektöründe 
çalışırlar. Önümüzdeki yıllarda turizm alanındaki 
gelişmenin devam edeceği ve bu alanda iyi yetiş-
miş elemanların iş bulma sorunu olmayacağı söy-
lenebilir. Kişisel yetenek ve yabancı dil, meslekte 
başarılı olmaya ve ilerlemeye olanak  vermektedir.
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YÜKSEK LİSANS

PROGRAMLARI
• Finansal İktisat Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)

• İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)

• İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)

• İşletme (İngilizce) Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)

• Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)

• Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)

• Psikoloji (Klinik) Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)

• Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)

• Bilgisayar ve Enformasyon Bilimleri Yüksek Lisans Programı 
(Tezli/Tezsiz)

• Mimarlık Yüksek Lisans Programı (Tezli)

• Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans Programı 
(Tezli/Tezsiz)

• Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği  Yüksek Lisans 
Programı (Tezli/Tezsiz)

SOSYAL BİLİMLER 
ENSTİTÜSÜ

FEN BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
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Tezli Yüksek Lisans
Programlarına  Başvuru ve Kabul Şartları

Tezsiz Yüksek Lisans
Programlarına  Başvuru ve Kabul Şartları

Programlara Kayıt İçin Gerekli Evraklar

Programlara Kayıt İçin Gerekli Evraklar

• Lisans Diploması (Aslı veya noter onaylı sureti)
• Lisans Transkripti ( Aslı veya noter onaylı sureti)
• ALES Sonuç Belgesi veya muadili
• Vesikalık Fotoğraf (2 Adet )
• T.C. Kimlik Numarası Yazılı Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi
• (Erkek adaylar için) Askerlik Durum Belgesi
• (Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin) YÖK Denklik Belgesi
• (İngilizce Programlar için) YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL veya muadili veya  DÜİYES Belgesi

• Lisans Diplomasına sahip olmak.
• ALES: 55 veya muadili (GMAT, GRE); ALES belgesi 

başvuru tarihinde 5 yıldan eski olmamalıdır.
• (İngilizce Programlar için) YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL: 

55 puan (en az), muadili (CPE: C, CAE: C, TOEFL 
IBT: 66, PTE: 50) veya DÜİYES (Doğuş Üniversitesi 

İngilizce Yeterlilik Sınavı): 60
• Kabul için değerlendirme kriterleri aşağıda belirtilmiştir:
 ALES puanının %50’si
 Lisans ortalamasının %10’u
 Mülakat notunun %40’ı temel alınır.

• Lisans Diplomasına sahip olmak
• (İngilizce Programlar için) YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL: 

55 puan (en az), muadili (CPE: C, CAE: C, TOEFL 
IBT: 66, PTE: 50) veya DÜİYES (Doğuş Üniversitesi 

İngilizce Yeterlilik Sınavı): 60
• ALES puanı şartı aranmayacaktır.
• Lisans not ortalamasının %40’ı,
• Mülakat notunun %60’ı temel alınır.

• Lisans Diploması (Aslı veya noter onaylı sureti)
• Lisans Transkripti ( Aslı veya noter onaylı sureti)
• Vesikalık Fotoğraf (2 Adet )
• T.C. Kimlik Numarası Yazılı Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi
• (Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin) YÖK Denklik Belgesi
• (İngilizce Programlar için) YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL veya muadili veya  DÜİYES Belgesi
• (Erkek adaylar için) Askerlik Durum Belgesi
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DOKTORA

PROGRAMLARI
• Finansal İktisat Doktora Programı

• İşletme Doktora Programı

• Klinik Psikoloji Doktora Programı

• Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı

• Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Doktora Programı

• Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Doktora Programı

SOSYAL BİLİMLER 
ENSTİTÜSÜ

FEN BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
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Lisans Mezunları İçin;
• Lisans diplomasına sahip olmak. 
• Aşağıdaki sınavlardan birine girip belirtilen en az puanlardan almış olmak:           
• ALES: 80 veya muadili
• Aşağıdaki İngilizce yeterlik sınavlarından birine girip belirtilen en az puanlardan birini almış olmak: KPDS/ 

ÜDS/ YDS/YÖKDİL: 80 veya muadili
• Genel Not Ortalaması (GNO): Lisans mezunları için lisans mezuniyet not ortalaması en az 3.00/4.00
• Adayların seçiminde;
 ALES puanına %50,
 Lisans not ortalamasına %10,
 Mülakata %40 ağırlık verilecektir.

•  T.C. Kimlik Numarası Yazılı Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi
•  Vesikalık Fotoğraf (2 Adet)
•  Lisans / Yüksek Lisans Diploması veya Noter Onaylı Sureti
•  Lisans / Yüksek Lisans Transkripti veya Noter Onaylı Sureti
•  ALES Sonuç Belgesi veya muadili
•  (Erkek adaylar için) Askerlik Durum Belgesi
•  YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL: 55 puan (en az), muadili (CPE: C, CAE: C, TOEFL                    

 IBT: 66, PTE: 50) veya DÜİYES Belgesi

Mülakat sınavından başarılı olan 
adayların kabulü gerçekleştikten 
sonra ise kayıt için gereken tüm 
evrakların asıllarının ilgili Enstitü-
ye teslim edilmesi gerekir.

Doktora
Programlarına 
Başvuru ve Kabul 
Şartları

Programlara 
Kayıt İçin Gerekli 
Belgeler

Yüksek Lisans Mezunları İçin;
• Yüksek Lisans diplomasına sahip olmak. 
• (06.01.2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler programa 

başvurabilir.)
• Aşağıdaki sınavlardan birine girip belirtilen en az puanlardan almış olmak: 
 ALES: 55 veya muadili
 (İngilizce programlar için) YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL: 55 puan 
 (en az), muadili (CPE: C, CAE: C, TOEFL IBT: 66, PTE: 50) 
 (Lisans derecesini İngilizce eğitim yapan bir bölümden almış olan adaylar İngilizce Yeterlilik Sınavından muaftır):
• Adayların seçiminde;

• ALES puanına %50,
• Yüksek Lisans not ortalamasına %10,
• Mülakata %40 ağırlık verilecektir.”
• (Fen Bilimleri Enstitüsü İçin) Mezun olduğu son programda ki (Lisans/Yükseklisans)                                                                                     

                            genel not ortalaması  (GNO)  en az 3.00/4.00 olmalıdır.



52

BAŞARI

ÜSTÜN
AKADEMİK

Doğuş Üniversitesinin aka-
demik kalitesini, bağımsız ve 
tarafsız araştırmalar ortaya 
koymaktadır. Kuruluşundan 
bu yana “dünya üniversitesi” 
olma yolunda ilerleyen Doğuş 
Üniversitesi, geldiği başa-
rılı nokta ile hem dünyanın 
hem de Türkiye’nin en iyileri 
arasında yer aldığını bağımsız 
ve tarafsız araştırmalar gös-
termektedir. Her yıl güncel-
lenen sıralamalar, herkesin 
ulaşabileceği biçimde internet 
ortamında ilan edilmesiyle de 
şeffaflığa sahiptir.

Doğuş Üniversitesi, Bilgisayar Mü-
hendisliği, Elektronik ve Haberleşme 
Mühendisliği (İngilizce), Endüstri 
Mühendisliği (İngilizce) ve Endüstri 
Mühendisliği (Türkçe) programlarının 
kalitesini, Yükseköğretim Kurulu’nun 

ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak 
tanıdığı Mühendislik Eğitim Programları 
Değerlendirme ve Akreditasyon Derne-
ği’nden (MÜDEK) aldığı akredistasyon 
belgesiyle kanıtlamış oldu.

Üniversitemiz 2016-2017 URAP Raporuna göre, Türkiye’nin en iyi 6., İstanbul’un en 
iyi 3. vakıf üniversitesi.

Doğuş Üniversitesi Webometrics Ran-
king Web of Universities 2018 Türkiye 
sıralamasında İstanbul’daki tüm vakıf 

üniversiteleri içinde ilk üç sırada yer 
almış ve dünya sıralamasındaki yerini 
yükseltmiştir.

20 yıllık eğitim tecrübesiyle donanımlı öğ-
renciler yetiştiren, bilim dünyasına nitelikli 
başarılar kazandıran, Doğuş Üniversitesi’nin 
başarıları The One Awards ödülü ile taçlan-
dırdı.  
Marketing Türkiye Dergisi ve Akademetre 

Araştırma Şirketi iş birliği ile düzenlenen 
“The ONE Awards” Bütünleşik Pazarlama 
Ödülleri kapsamında 2017 yılının “Eğitim 
Kurumları Sektörü”nde marka değerini en 
çok artıran Doğuş Üniversitesi oldu. 

MÜDEK

URAP

Web Of 
Science

The ONE 
Awards
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grafik (tr/ing)

oyunculuk

moda tasarımı

Özel 
Yetenek
Sınavlarımıza
(TYT) Temel Yeterlilik Testi’nden 150 

ve üzeri puan alan herkes başvurabilir.

Bölümlere özel çeşitli burs imkanlarıyla
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çift anadal

çap

Her İki Program İçin Geçerli Koşullar

ve yandal
D

ünyadaki gelişmeleri ve iş hayatının beklentilerini yakından izleyen Doğuş Üniversite-
si, elde ettiği verileri akademik programlarına yansıtmaktadır. Bu bilinçle çift ana dal 
ve yan dal programlarına özellikle önem verilmektedir. Çift anadal ve yandal program-
ları normal eğitim süresince ücretsizdir.

Başvuru sayısının fakülte tarafından belirlenmiş 
olan kontenjanı aşması durumunda, genel not or-
talaması yüksek olana öncelik tanınır. Genel not 
ortalaması eşit olduğunda öğrencinin ana dal prog-
ramı başarı sıralamasındaki yüzdelik oranına bakılır.
Aynı anda çift ana dal ile yan dal programına kayıt 
yapılabilir.

Doğuş Üniversitesinin özel yetenek gerektiren 
programlarına başvuran adayların, sözü edilen 
programlar tarafından yapılacak özel yetenek sı-
navlarına girip başarılı olmaları gerekir.
Aynı anda birden fazla çift ana dal veya yan dal 
programına kayıt yapılamaz.

1. En erken 3, en geç 5’inci yarıyılı başında 
başvurabilir.

2. Önceki dönem derslerinden başarılı olması, 
GNO’nun en az 2.72 olması ve ana dal 
programının ilgili sınıfında başarı sıralaması 
itibariyle en üst %20’de olması gerekir.

3. İkinci bir diploma verilir

yandal
1. En erken 3, en geç 6’ıncı yarıyılının başında 

başvurabilir.
2. Önceki dönem kredili derslerinden başarılı 

olması ve başvurusu sırasındaki genel not 
ortalamasının en az 2.50 olması gerekir.

3. Yandal sertifikası verilir.
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çift
diploma

fırsatıyla
kariyerimde bir 
adım öndeyim

3,4 veya 5. yarıyıl başında 2,72 veya üstü not ortalaması 

ve alttan  ders olmaması kaydıyla başvuru yapılmaktadır. 

Okunan bölümün başarı sıralamasında ilk %20’ye giren 

öğrenciler çift diploma programına başvuru hakkı kazanır.



56

ERASMUS

Uluslararası

bir dünya üniversitesi
Doğuş Üniversitesi, kuruluşundan bu yana sınırları aşan eğitim anlayışı ile Bir Dünya Üniver-
sitesi olma yolunda çalışmaktadır. Doğuş Üniversitesi, 2004 yılından bu yana öğrencileri-
nin eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla yurt dışı eğitim programları uygulamaktadır. Yurt 
dışı eğitim ve araştırma alanlarına entegrasyonun sağlanmasına yönelik ortak programlar 
düzenlenmesiyle, öğrenci ve öğretim elemanlarının değişiminde, yurt dışı üniversitelerle ikili 
anlaşmalar yapılmasında ve bünyesinde okuyan yabancı öğrenci sayısının arttırılarak ulus-
lararası bir kampüs ortamının yaratılmasında öne çıkmanın haklı gururunu yaşamaktadır.

Bologna sürecini hedeflediği Avrupa yükseköğretim alanı çerçevesinde Avrupa Birliği’ne 
üye olan gelişmiş ülkelerdeki eğitim-öğretim sistemi ile uyumluluk ve bütünleşme nihai 
hedefimizdir. Bu amaçla Avrupa’da bulunan üniversiteler ve enstitüler ile ikili ilişkiler kura-
rak, üniversitemiz ile bu üniversiteler arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişiminden, ortak 
proje hazırlamasına kadar her türlü bilimsel ve kültürel işbirliğine önderlik etmekteyiz. Bu 
kapsamda Avrupa’da ki doksanı aşkın üniversite ile işbirliğimiz bulunmaktadır.

İlişkiler Ofisi
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İkili 
Anlaşmalar

Farabi

Mevlana
İkili anlaşmalar ile Doğuş Üniversitesi, 
Avrupa’nın yanı sıra Amerika’ya ve 
Asya’ya da açılmıştır. 2017-2018 
akademik yılı itibariyle Doğuş Üni-
versitesinin; ABD, Almanya, Rusya, 
Kanada, Bosna-Hersek, Romanya, 
İtalya, İspanya, Azerbaycan, Pakistan, 
Afganistan’da bulunan ve on üç üni-
versite ile ikili iş birliği bulunmaktadır. 
Anlaşma yapılan üniversite ve ülkeler 
sürekli güncellenmektedir.

“Mevlana Değişim Progra-
mı”, yurt içinde eğitim veren 
yükseköğretim kurumları ile 
yurtdışında eğitim veren yük-
seköğretim kurumları arasında 
öğrenci ve öğretim elemanı 
değişimi gerçekleştirmeyi 
amaçlayan bir programdır. 
Değişim programına katılmak 
isteyen öğrenciler en az bir 
en fazla iki yarıyıl eğitimi için, 
öğretim elemanları ise en az 
bir hafta en fazla üç ay süre ile 
dünyadaki yükseköğretim ku-
rumlarında ders vermek üzere 
programdan faydalanabilirler. 

“Farabi Değişim Programı” olarak 
adlandırılan yükseköğretim kurum-
ları arasında Öğrenci ve Öğretim 
Üyesi Değişim Programı, üniver-
site ve yüksek teknoloji enstitüleri 
bünyesinde ön lisans ve doktora 
düzeyinde eğitim-öğretim yapan 
yükseköğretim kurumları arasında 
öğrenci ve öğretim üyesi değişim 
programıdır. Farabi Değişim Progra-
mı kapsamında öğrencilerimiz Tür-
kiye’nin her yerindeki yükseköğre-
tim kurumlarında bir veya iki dönem 
eğitim alma hakkına sahiptirler.
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BURSLAR
Türkiye genelinde dereceye giren öğrencilerimize, 
yerleştirme başarı sırasına göre (ek puan hariç) 

a) MF, TM, TS puan türlerinde başarı sırasına göre 
ilk 1000’e girenlere % 100 öğrenim ücreti indirimi, 
her yıl 9 ay boyunca aylık 500 TL nakit ve öğle ye-
meği desteği, 1001- 3000 arasına girenlere % 100 
öğrenim ücreti indirimi, her yıl 9 ay boyunca 350 TL 
nakit ve öğle yemeği desteği, 3001-5000 arasına 
girenlere %50 öğrenim ücreti indirimi, her yıl 9 ay 
boyunca 150 TL nakit ve öğle yemeği desteği,

b) DİL puan türünde ilk 300’e girenlere %100 öğ-
renim ücreti indirimi, her yıl 9 ay boyunca 500 TL 
nakit ve yemek desteği, 301- 500 arasına girenlere 
% 50 öğrenim ücreti indirimi, her yıl 9 ay boyunca 
350 TL nakit ve öğle yemeği desteği verilir.

a) Üniversiteye Giriş Kontenjan Bursu (%100): 

Burs, öğretim ücretinin %100’ünü kapsar.

b) Üniversiteye Giriş Kontenjan Bursu (%75): 

Burs, öğretim ücretinin %75’ini kapsar.

c) Üniversiteye Giriş Kontenjan Bursu (%50): 

Burs, öğretim ücretinin %50’sini kapsar.

d) Üniversiteye Giriş Kontenjan Bursu (%25): 

Burs, öğretim ücretinin %25’sini kapsar.

e) Yetenek Bursu: 

Kontenjan dahilinde öğretim ücretinden %100, 
%75, %50 ve %25 indirimi kapsar. (Özel yetenek 
sınavı ile girilen programlarda)

Doğuş Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan her 
bir kardeşe % 10 oranında öğretim ücretinden yapı-
lan indirimi kapsar.

Çalışma Bursu alan öğrenciler haftada en fazla 10 
saat çalışabilmek için çalışma programlarından bi-
rine başvurabilir. Burs miktarı, her akademik yıl ba-
şında saat ücreti esasına göre belirlenir.

a) Bursa müracaat ettiği tarih itibariyle son 1 yıl içe-
risinde milli sporcu olmak,

b) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nden milli 
sporcu belgesini ibraz eden faal sporcu olmak,

c) Takım sporlarında bursa müracaat ettiği yıl birinci 
lig de faal olarak oynamak,

d) Ülkemizi uluslararası alanda temsil ederek ma-
dalya almış olmak.

Mütevelli Heyeti Bursu 

Üniversiteye Giriş 
Kontenjan ve 
Yetenek Bursu 

Kardeş Bursu
Çalışma Bursu

Sporcu Bursu
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2017-2018 Akademik 

Yılı itibariyle Doğuş 

Üniversitesindeki 

öğrencilerin yüzde 83’ü 

herhangi bir burstan 

yararlanmaktadır.

%83

Diploma Notu İndirim Oranı

• 40 ve üstü %100

• 35- -39 %75

• 30- -34 %60

• 24- -29 %25

• 23 ve altı %10

• Akademik Başarı Bursu; lisansda 1,2 ve 3. sınıfla-
rın sınıf birincilerine, ön lisansda ise programların 1. 
sınıflarının birincilerine verilir.  Akademik başarı bur-
sundan tam burslu öğrenciler, İngilizce hazırlık sınıfı 
öğrencileri, lisans ve önlisans birinci sınıf öğrencileri, 
disiplin cezası almış öğrenciler ile artık yıl durumun-
da olan öğrenciler yararlanamaz.

• Öğrencinin ilgili eğitim – öğretim programında gös-
terilmiş olan tüm dersleri almış, ağırlıklı genel not or-
talamasının ise 3.00 ve üstünde olması gerekir. Not 
ortalaması aynı olan öğrencilerden daha çok kredi / 
saat ders almış olanlara öncelik verilir.

• Yatay Geçiş ve Dikey Geçişle gelen öğrenciler; varsa 
İngilizce hazırlık sınıfını ve lisans ve önlisans öğreni-
minde yarıyıl okumaları halinde burs başvurusunda 
bulunabilirler. Yatay Geçişle/Dikey Geçişle gelen 
öğrencilerin gelmiş oldukları üniversitedeki durum-
ları göz önüne alınmaz.

• Burs almaya hak kazanmış öğrencilere, eğitim-öğ-
retim ücretinden indirilmek üzere %50 oranında 
burs verilir.

1. Doğuş Üniversitesi’nin herhangi bir önlisans ve/
veya lisans programından mezun olup Doğuş 
Üniversitesi’nin herhangi bir önlisans ve/veya 
lisans programlarının tam ücretli kontenjanı-
na yerleştirilen öğrencilere öğretim ücretinden 
%25 oranında yapılan indirimi kapsar.

2. Doğuş Üniversitesi lisans programlarından me-
zun olup Doğuş Üniversitesi lisansüstü prog-
ramlarına kayıt yaptıran öğrencilere öğretim üc-
retinden %25 oranında yapılan indirimi kapsar.

IB Uluslararası 
Bakalorya Bursu   

Akademik Başarı Bursu   

Mezun Bursu

• Tüm burs ve indirimler karşılıksızdır ve öğ-

rencilerin eğitimleri için verilir.

• Tüm burs ve indirimler, öğrencinin iki defa 

disiplin cezası alması halinde kesilir.

• Birden fazla burs veya indirim kapsamına 

giren öğrenciler, sadece miktar olarak en 

yüksek olanından yararlanabilirler.(Kardeş 

Bursu ve Akademik Başarı Bursu hariç)

• Tüm burs ve indirimler zorunlu İngilizce 

Hazırlık eğitimi verilen bölümlerin, İngiliz-

ce Hazırlık sınıfında geçirecekleri süreyi de 

kapsamaktadır. Ancak, Üniversiteye Giriş 

Başarı Bursları isteğe bağlı Hazırlık Sını-

fı okumak istenmesi durumunda geçerli 

değildir.

• Daha detaylı bilgi için http://www.dogus.

edu.tr/ogrencilericin/yonergeler adre-

sindeki Burs Yönergesi incelenmelidir.

• Doğuş Üniversitesi’nde üniversiteye gi-

riş kontenjan ve yetenek bursu, öğrenci 

ikinci kez disiplin cezası almadığı takdirde 

başarı durumuna bakılmaksızın, zorunlu 

hazırlık sınıfı hariç, lisans programlarında 

4+1 yıl, ön lisans programlarında 2+1 yıl 

devam eder.

Burs ve İndirimler ile 
ilgili Önemli Notlar: 
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Çeşitli Burs 
imkanılarıyla

dikey 
geçiş

DGS
Doğuş Üniversitesi Lisans 
Programlarına Dikey Geçiş ile kayıt 
olabilmek için;
• Dikey Geçiş Sınavına girilmesi,

• Dikey Geçiş Sınav sonucuna göre ÖSYM tarafından 
yerleştirme yapılması gerekir.

Lisans öğrenimine başlama hakkı elde 
eden öğrencilere, önlisans eğitimi sırasın-
da almış oldukları derslerden “Doğuş Üni-
versitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yö-
nergesi” ne göre, krediler dikkate alınarak, 

eşdeğer kabul edilenlere muafiyet verilir ve 
programdan alması gereken dersler belir-
lenir. Öğrencinin alması gereken derslere 
göre programa kaydı ve intibakı yapılarak 
eğitime devam hakkı verilir. 
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Yatay geçiş
Yurt içi Yatay Geçiş (Genel Not Ortalaması İle)

Doğuş Üniversitesi web adresinde ilan edilen tarihler arasında başvurular online 
olarak kabul edilmektedir. Yatay geçiş başvurularında sağlanması gereken asgari 
koşullar aşağıda belirtilmiştir:

1. Eşdeğerlilik : Öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programının yatay geçiş 
yapmak istediği diploma programına eş değer program olması gerekir. 
İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az 
%80 aynı olduğu tespit edilen diploma programları, eşdeğer olarak kabul 
edilir.

2. Kayıt Durumu: Öğrenci, herhangi bir yükseköğretim kurumunun bir li-
sans diploma programında halen kayıtlı öğrenci statüsünde bulunmalıdır. 
Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş başvurusu yapmak için engel değildir

3. Öğrenim Süresi: Öğrenci, yatay geçiş yapmak istediği dönemin başına 
kadar, lisans diploma programında, hazırlık ve yaz okulu hariç, en az iki dö-
nem öğrenim görmüş ve normal öğrenim süresini (sekiz dönem) aşmamış 
olmalıdır. Lisans diploma programlarında İngilizce Hazırlık Programına, ilk 
iki yarıyıla ve son iki yarıyıla yatay geçiş yapılamaz.

4. Genel Not Ortalaması (GNO): Öğrencinin kayıtlı olduğu programdaki 
GNO’sunun 100 üzerinden en az 60 (4,00 üzerinden en az 2,29); açık 
öğretimden veya uzaktan öğretimden gelen başvurular için GNO’sunun 
100 üzerinden en az 80 (4,00 üzerinden en az 3,15) olması gerekir. Be-
lirtilen başarı koşulunu sağlayamayan ancak kayıt olduğu yıldaki ÖSYM 
merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istediği Doğuş Üniversitesi 
diploma programının o yılki taban puanına eşit veya bu puandan yüksek 
olanlar, yatay geçiş başvurusu yapabilirler. İlgili yılda Doğuş Üniversitesi 
lisans diploma programı oluşmamış ise, öğrencinin yatay geçiş başvurusu 
ilgili program için değerlendirilemez.

5. İkinci Öğretim Programlarında Yüzdelik Dilim: İkinci öğretim diploma 
programlarından örgün öğretim programlarına başvurularda, öğrencinin 
ayrıca bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçmiş ol-
ması gerekir.

Yurt içi Yatay Geçiş (Merkezi Yerleştirme Puanı İle)

1. Üniversiteye kayıt olunan yıldaki ÖSYS/DGS merkezi yerleştirme puanı, 
geçiş yapmak istenilen lisans/önlisans programının o yıldaki taban puanı-
na eşit veya bu puandan yüksek olanlar,

2. Hazırlık sınıfları dahil tüm ara sınıflarda öğrenci statüsünde kayıtlı bulu-
nanlar,

3. Üniversiteye Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre, sınavsız geçişten ya-
rarlanarak veya MTOK programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden puan 
koşulunu yerine getirenler,

4. Ön lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden puan koşulunu ye-
rine getirenler,

5. Daha önce merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapmayanlar (Daha 
önce merkezi yerleştirme puanıyla diğer üniversitelere yatay geçiş yapan 
öğrenciler, ÖSYS/DGS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandık-
ları programa daha sonraki başvuru tarihlerinde başvuru yapabilirler)

6. Öğrenim dili İngilizce olan programlara geçiş yapmak isteyen öğrencilerin 
Üniversite tarafından kabul edilen dil yeterlik koşullarını sağlamaları gere-
kir. İngilizce dil yeterliğini gösteren ulusal veya uluslararası sınav belgesi 
olmayan öğrencilerin DÜİYES sınavlarına girmeleri gerekir.*

Hem Merkezi Yerleştirme hem de Genel Not Ortalaması ile Kurum İçi Ya-
tay Geçişte Programlara Göre Ek Koşullar

Öğrencilerin yukarıda belirtilen başvuru koşullarının yanı sıra, ilgili prog-
ramlar için aşağıda belirtilen ek başvuru koşullarını da sağlamaları gerekir:

1. Hukuk programı için: 2015-2016 akademik yılı itibariyle Üniversiteye 
yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca 
başarı sırası en düşük 150.000 inci sırada olma başarı şartı aranır.

2. Mimarlık  programı için: 2016-2017 akademik yılı itibariyle Üniversite-
ye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca 
başarı sırası en düşük 200.000 inci sırada olma başarı şartı aranır.

3. Mühendislik programı için: 2016-2017 akademik yılı itibariyle Üniver-
siteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında 
ayrıca başarı sırası en düşük 240.000 inci sırada olma başarı şartı aranır.

4. İngilizce Dil Yeterliği: Öğrenim dili İngilizce olan programlara başvurular-
da, İngilizce dil yeterliliğinin sağlanması gerekir. Dil yeterliğini sağlayama-
yan öğrencilerin kaydı yapılmaz, yapılmış ise de kayıt silinir.

Üniversite tarafından kabul edilen dil yeterlik belgeleri 

*Dil yeterliliğini gösterir belgesi olmayan öğrenciler,  Doğuş Üniversi-
tesinin yapmış olduğu DÜİYES sınavından en az 60 alması zorunludur.

Sınavlar

TOEFL IBT

CAE

PTE

KPDS/ÜDS/YDS

72

C

55

60

Kabul Edimesi Önerilen En Düşük Puanlar
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Öğrenci
ODEK

dekanlığı Kampüste Spor

Kariyer Planlama

Doğuş Üniversitesi, öğrencilerine sporla iç içe bir üni-
versite hayatı sürdürme olanağı sağlamaktadır. Kam-
püsümüzdeki kapalı yüzme havuz, kapalı spor salonu, 
spor alanları ve stüdyolarda; salon futbolu, basketbol, 
voleybol, hentbol, tenis, dart, masa tenisi, yüzme, dans 
ve satranç  sporu yapma olanakları sunulmaktadır. Do-
ğuş Üniversitesi’nin tüm öğrencileri, kampüs içi spor 
olanaklarından hiçbir ücret ödemeden yararlanabil-
mektedir. Kapalı spor salonlarını ve yüzme havuzunu 
öğrencilerimiz, üniversite çalışanlarımız ve üyelik ile 
üniversite dışından bireyler kullanabilmektedir.

Üniversitemiz de spor faaliyetleri kayıt döneminin he-
men akabinde başlar. Özellikle yeni öğrencilerimizin 
kaynaşması ve üniversite hayatına alışması amacıyla 
Güz Kupası, baharın gelmesi ile de Rektörlük Kupası 
adı altında iki ana sportif etkinlik haftası düzenlenir. Bu 
haftalarda; yüzme, basketbol, voleybol, satranç, dart, 
masa tenisi, bilek güreşi gibi yarışma ve turnuvalar 
yapılır.

Yıl içerisinde halı saha turnuvaları, paintball, karting, 
bowling, sportif bisiklet turları ve doğa yürüyüşleri gibi 
faaliyetler de sıklıkla düzenlenmektedir.

Üniversite takımlarımız akademik yılın ilk haftalarında 
yapılan sporcu seçmeleri ile antrenmanlarına başlar 
ve yıl boyunca çalışmalarını sürdürür. Üniversite spor 
takımlarımız Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 
ligleri, Ünilig ligleri ile yerel ve özel liglerde üniversite-
mizi temsil ederler.

Üniversite Spor takımlarımız şunlardır; Yüzme, Yelken, 
Kürek, Kayak, Snowboard, Satranç, Basketbol, Voley-
bol, Futbol, Futsal, Plaj Futbolu, Plaj Voleybolu, 3x3 
Basketbol, Masa Tenisi, Bowling, Dans ve Dragon Bot.

Daha detaylı bilgi için seni, Spor koordinatörlüğüne 
bekliyoruz.

Öğrencilerle üniversite yönetimi arasında köprü va-

zifesi gören bir birimdir. Öğrenciler, genel veya özel 

tüm sorunlarını, her konudaki dilek, istek ve önerile-

rini, Öğrenci Dekanlığı kanalıyla üniversite yönetimi 

ile paylaşabilirler.

Öğrencilerimizi, üniversiteye geldikleri ilk günden 

itibaren akademik donanımlarına ek olarak, kişisel, 

sosyal, kültürel, sanatsal ve bedensel gelişimleri 

açılarından da donanımlı ve bilinçli hale getirmek 

ve bu alanlarda yapılan aktiviteler aracılığı ile gerek 

iş gerekse sosyal yaşamlarında başarılı ve etkin bi-

reyler olmalarını sağlayacak becerileri kazanacakları 

ortamı yaratmak, Öğrenci Dekanlığının en önemli 

misyonudur.

Bu misyonla kurulan Öğrenci Dekanlığı, öğrencilerin 

sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri yanı 

sıra ilgi duydukları tüm alanlardaki etkinlikleri des-

teklemekte, teşvik etmekte ve yönlendirmektedir.

Öğrencilerimiz ilgi duydukları alanlardaki etkinlikleri-
ni, birleşerek kurdukları öğrenci kulüplerinde gerçek-
leştirmekte olup, bu amaçla geniş bir yelpazede yer 
alan kulüpler Öğrenci Dekanlığı denetiminde çalış-
malarını sürdürmektedirler.

Öğrenci Dekanlığı ile öğrenciler arasında oluşturulan 
dinamik süreçte temel felsefe, öğrencileri, hazırlık 
sınıfından başlayarak, üniversiteden mezun olunca-
ya kadar geçen sürede akademik gelişimlerinin yanı 
sıra, onları ilgi, yetenek, eğilimleri ve kariyer hedef-
leri doğrultusunda eğitici etkinliklerle buluşturmak 
ve üniversite yaşamlarını daha renkli, eğlenceli ve 
keyifli hale getirerek üniversite içi entelektüel iklimi 
oluşturmaktır.

Öğrenci Dekanlığı bünyesinde yer alan birimler, 
Kariyer Planlama Merkezi, Mezunlar Ofisi ve Spor 
Koordinatörlüğü olup; Öğrenci Kulüpleri ve Öğrenci 
Konseyi de faaliyet ve çalışmalarını Dekanlığın gö-
zetiminde sürdürmektedirler.

Öğrenci Dekanlığı’na bağlı Kariyer Planlama Mer-
kezi, akademik yıl boyunca birçok seminer ve 
konferans ile öğrencilerin vizyon genişletmeleri ve 
geleceklerine ilişkin soru işaretlerine yanıt bulmak 
için imkan sağlamaktadır. Ayrıca, 2005 yılından 
itibaren her yıl “Kariyer Günleri” düzenlenmekte-
dir. Sağlam bir temelle gelenekselleşen ve her yıl 
daha da gelişen Kariyer Günleri sayesinde, Doğuş 
Üniversitesi öğrencileri farklı sektörlerin temsilci-

leriyle bir araya gelme olanağı bulmaktadır. Kariyer 

Günleri geniş bir bilgi ve deneyim paylaşımı ortamı 

oluşturmakla beraber staj ve iş olanaklarına da kapı 

açmaktadır. Kariyer Planlama Merkezi, ayrıca, ihti-

yaç duyulan her an öğrencilere danışmanlık hizmeti 

sunmakta; özgeçmiş hazırlama, staj ve iş başvuru-

ları, kariyeri doğru yönlendirme gibi konularda des-

tek olmaktadır.
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Öğrenci
kulüpleri

Öğrenci Kulüpleri 

Üniversitemizdeki akademik yaşamı 
sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alan-
lardaki etkinlikleriyle yoğun bir biçimde 
renklendiren öğrenci kulüpleri, öğrenci-
lerin ders dışı boş zamanlarını keyifli hale 
getirir, kendilerine olan özgüvenlerinin 
artmasına yardımcı olur ve entelektü-
el birikimlerinin zenginleştirilmesinde 
önemli bir rol oynar.

Kulüplere, Üniversitemiz öğretim ele-
manlarının yanı sıra Üniversite dışından 
davet edilen uzmanlar da danışmanlık 
yaparlar. 

• Archi Doğuş Mimarlık Kulübü
• Atatürkçü Düşünce Kulübü
• Bilişim Kulübü
• Bilim Kurgu ve Fantastik Kültür Kulübü
• Çevre ve Sürdürülebilir Yaşam Kulübü
• Çin Kültürü Kulübü
• Dans Kulübü
• Endüstri Mühendisliği Kulübü (DEMK)
• Edebiyat Kulübü
• ETİK Kulübü
• Gastrosanat Kulübü
• Girişimcilik Kulübü
• Fikir ve Kültür Kulübü
• Hayvan Severler Kulübü
• Hukuk Kulübü
• Hürriyet ve Adalet Kulübü
• IEEE Kulübü
• İnşaat Mühendisliği Kulübü
• İç Mimarlık Kulübü
• İletişim Kulübü
• Kontrol ve Otomasyon Kulübü
• Makine Mühendisliği Kulübü
• Mizah ve Komedi Kulübü
• Mühendis Beyinler Kulübü
• Münazara Kulübü
• Müzik Kulübü
• Psikoloji Kulübü
• Sanat Kulübü
• Sosyoloji Kulübü

• Çocuk Hakları Kulübü
• Yelken Kulübü
• İnşaat Proje Yapım Yönetim Kulübü
• Sinema ve Fotoğrafçılık Kulübü
• Tiyatro Kulübü
• Toplum Gönüllüleri Kulübü
• Turizm - Gezi Kulübü
• Uluslararası İlişkiler Kulübü
• Yabancı Öğrenciler Kulübü
• Sivil Havacılık Kulübü
• Spor Kulübü

• Doğa Sporları
• E-Spor
• Futbol
• Basketbol
• Voleybol
• Masa Tenisi
• Satranç
• Kayak ve Snowboard
• Doğuştan Beşiktaşlılar Kulübü
• Doğuştan Fenerbahçeliler Kulübü
• Doğuştan Galatasaraylılar Kulübü
• Doğuştan Trabzonsporlular Kulübü
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Doğuş’ta
yaşam

Yaşayan Kampüs ilkesiyle hareket eden Doğuş Üniversitesin-

de, sürekli bir faaliyet bulunmaktadır. 24 saat hizmet veren 

kütüphanesi, kafeleri, dans atölyeleri, spor alanlarında yer alan 

egzersiz dersleri, antrenmanlar, konferanslar, gösteriler vb. fa-

aliyetlerle sıkılmadan doya doya yaşayacağınız bir atmosferdir 

Doğuş Üniversitesi.

Yarı Olimpik Havuz
Kampüsümüzün merkezinde bulunan 25 m. uzunluğundaki 

yarı olimpik kapalı yüzme havuzumuz, son teknoloji ile filtre 

edilmekte ve ısıtılmaktadır. Öğrencilerimizin serbest kullanımı-

na açık olan havuzumuzda, Yüzme Yarışmaları, Yüzme Takımı-

mız ve diğer takımlarımız antrenmanlarını yapmaktadır.
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Tiyatro Salonu

Kütüphane

Yemekhane

Sağlık Hizmetleri

Konser, tiyatro, sinema, dans, söyleşi, konferans, pa-

nel, kongre, bienal gibi etkinliklerin gerçekleştirildiği 

salonlarımızda son teknolojilerin kullanıldığı ses ve 

ışık sistemleri ile Doğuş Üniversitesi ev sahipliğinde 

gerçekleştirilen organizasyonlar, profesyonelce yürü-

tülmektedir.

“Kütüphane üniversitenin kalbidir” anlayışı ile 

kütüphanenin; sahip olduğu bilgi kaynakları ve 

hizmetleriyle, öğretim elemanları, öğrenciler, 

diğer çalışanlar ve çevre halkının yanı sıra, Tür-

kiye ve dünyadaki araştırmacıların bilgi ve belge 

ihtiyaçları için önemli bir başvuru merkezidir. Di-

namik yapıdaki web sayfası (http://kutuphane.

dogus.edu.tr) aracılığıyla araştırmacılar, elekt-

ronik ortamdaki kütüphane hizmetlerinden 24 

saat boyunca kesintisiz yararlanabilmektedir.

Yerleşkelerimizde yer alan kafeterya ve yemekha-

nelerde farklı damak zevklerine uygun seçenekler 

bulunmaktadır.

Kafelerde; sıcak yemek, sandviç, salata, tatlı ve 

sıcak soğuk içecek çeşitleri ile geniş bir menü su-

nulmaktadır. Yerleşkelerimizin çeşitli noktaların-

da farklı konseptlere sahip kafeler bulunmaktadır.

Hafta içi her gün 11.30-14.00 saatleri arasında 

hizmet veren yemekhanelerin menüsü ise den-

geli ve sağlıklı beslenmeyi sağlayacak biçimde 

aylık oluşturulmaktadır. Yemekhanelerde, tabldot 

yemek ve salata bar bulunmaktadır.

Doğuş Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Mer-
kezi’nde, muayene, ayaktan tedaviler, acil 
müdahaleler yapılmakta, psikolojik destek su-
nulmaktadır. Uzman hekim, uzman psikolog 
ve hemşirenin bulunduğu Sağlık Hizmetleri 
Merkezi’nden, Doğuş Üniversitesi öğrencileri 
ve çalışanları ihtiyaç duydukları an, herhangi 
bir ücret ödemeksizin yararlanabilmektedir. 
Hasta haklarına gösterilen özen ile başvuruda 
bulunan tüm bireylerle titizlik ve gizlilik ilkesi 
çerçevesinde ilgilenilmektedir. Hastalar, ge-
rekli durumlarda ikinci ve üçüncü basamak 
sağlık kuruluşlarına sevkedilir.
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Mezunlarımız arasındaki dayanışmayı ve yardımlaşmayı artır-

mak, mezunlarla ilişkileri sürekli hale getirmek ve onların sosyal, 

kültürel ve mesleki yaşamlarına katkıda bulunmak için projeler 

üreten Mezunlar Ofisimiz:

1. Mezunlar arasındaki ilişkileri ve mezunların Üniversite ile 

iletişimlerini devamlı hale getirmekte, “Doğuşlu olma” bi-

lincini hissettirmek için çalışmakta,

2. Mezunların iş yaşamları hakkında bilgi toplayarak elde 

edilen bilgilerden çıkabilecek iş olanaklarını diğer üyelere 

bildirmekte,

3. Mezun bilgilerini, web sitesinde “Mezunlar” sayfasında 

bulunan “Mezun Bilgi Sistemi” üzerinden takip ederek, yıl 

sonu toplantıları, telefon ve e-posta ile mezunlara ilişkin 

veri tabanının güncelliğini sağlamakta,

4. Mezunların sosyal, kültürel ve mesleki yaşamlarına katkıda 

bulunmak için projeler üretmekte,

5. Üniversite bünyesinde düzenlenen çeşitli etkinliklere katı-

labilmeleri için mezunları bilgilendirmektedir.

Mezunlar
ofisi
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Kent
yerleşkesi
Üniversitelerin bulunduğu kentle iç içe olmasının, toplumla so-

luk alıp vermesinin önemine inanan Doğuş Üniversitesi, İstan-

bul’la bütünleşmiş bir yerleşim planına sahiptir. Kuruluşunda 

özellikle tercih edilen kent üniversitesi olma niteliği, her geçen 

yıl daha önem kazanmaktadır. Doğuş Üniversitesi bulunduğu 

ayrıcalıklı lokasyon sayesinde, İstanbul’un tarihî ve doğal güzel-

liklerini yaşama, merkeziliğin ve ulaşım kolaylığının avantajla-

rından yararlanma şansı sunmaktadır.

Kadıköy – Acıbadem’de konumlanan yerleşkenin önünde, Ka-

dıköy-Tavşantepe metro hattının Acıbadem durağı ve İETT 

Acıbadem durağı bulunmaktadır. Metro hattı Ayrılık Çeşmesi 

- Kazlıçeşme arasında hizmet veren Marmaray ile entegredir.  

Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme metrobüs hattının Uzunçayır dura-

ğı, yerleşkeye birkaç dakikalık yürüme mesafesindedir. Kadıköy 

vapur iskelesi, Harem otogarı ve Üsküdar feribot iskelesi, Hay-

darpaşa tren garı ise yerleşkeye 10 dakika uzaklıktadır. Sabiha 

Gökçen Havalimanına ise yarım saatte ulaşmak mümkündür.

Çengelköy  yerleşkemiz ise modern binası ile yüksekokul öğren-

cilerine hizmet vermektedir. 



Doğuş’a
nasıl giderim
Doğuş Üniversitesi, İstanbul’la bütünleşmiş bir yerleşim planına sahiptir. Kurulu-
şunda özellikle tercih edilen kent üniversitesi olma niteliği, her geçen yıl daha da 
önem kazanmaktadır.

Doğuş Üniversitesi bulunduğu ayrıcalıklı lokasyonu sayesinde, öğrencilerine İstan-
bul’un tarihi ve doğal güzelliklerini yaşama ve ulaşım kolaylığının avantajlarından 
yararlanma şansı sunmaktadır.

Kadıköy – Acıbadem’de konumlanan yerleşkenin önünde, Kadıköy – Pendik Tav-
şantepe Metro hattının Acıbadem durağı ve İETT Acıbadem durağı bulunmakta-
dır. Bu duraktan birçok noktaya minibüs hatları da geçmektedir. Metro hattı Ayrılık 
Çeşmesi – Kazlıçeşme arasında hizmet veren Marmaray ile bağlantılıdır.

Zincirlikuyu – Söğütlüçeşme Metrobüs hattının Uzunçayır durağı, yerleşkeye 
birkaç dakikalık yürüme mesafesindedir. Araçla geçişlerde Avrasya Tüneline 5 dk 
mesafede bulunmaktadır.

Kadıköy vapur iskelesi, Harem otogarı ve Üsküdar feribotu yerleşkeye 10 dakika 
uzaklıktadır. Sabiha Gökçen Havalimanı’na ise yarım saatte ulaşmak mümkündür.

Ayrıca Doğuş Üniversitesi Yerleşkesi içerisinde ücretli kapalı katlı otopark hizmeti 
sunulmaktadır. 

Üsküdar meydanından kalkan 15B, 15Z (Müfreze Amirliği Dura-

ğı), 15R, 15U, 15S(Çimentepe Durağı) otobüsleri ile gelebilirsiniz.

Kadıköy’den kalkan 15SK ile ATA2 durağında inerek veya 15ÇK 

Çengelköy Müfreze Amirliği durağı, Kadıköy’den kalkan 14R ile 

ATA-2 durağında inerek Çengelköy Yerleşkemize ulaşabilirsiniz.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında inerek, Tünel otobüs 
durağından 15B, 15Z(Müfreze Amirliği Durağı), 15R,15U,15S 
(Çimentepe Camii Durağı) otobüsleri veya Rasathane minibüsleri 
ile aktarmalı olarak ulaşabilirsiniz.

Üsküdar - Rasathane minibüsleri ile Üsküdar meydanından ATA2

durağında inerek veya Çengelköy - Ümraniye minibüsleri ile 

Yüksekokulumuzun önünde inerek yerleşkemize ulaşabilirsiniz.

Üsküdar meydanda indikten sonra Üsküdar – Rasathane mini-
büsleri ile Üsküdar meydandan ATA2 durağında inerek veya Çen-
gelköy – Ümraniye minibüsleri (Çengelköy’ den) ile Yüksekokulu-
muz önünde inerek ulaşabilirsiniz. İETT ile Üsküdar meydandan 
kalkan 15B, 15Z (Müfreze Amirliği Durağı), 15R, 15U, 15S (Çi-
mentepe Camii Durağı) otobüsleri veya Rasathane minibüsleri ile 
aktarmalı olarak ulaşabilirsiniz.

• 11T: TÜRKİŞ BLOKLARI – ÜSKÜDAR

• 130: TUZLA – KADIKÖY

• 130A: DENİZ HARP OKULU – KADIKÖY

• 130Ş: ŞİFA MAHALLESİ – KADIKÖY

• 13M: ŞERİFALİ – ÜSKÜDAR

• 13Y: ÇAKMAK MAHALLESİ/ YENİSAHRA – KADIKÖY

• 14A: ALEMDAĞ – KADIKÖY

• 14BK: PARSELLER MAHALLESİ – KADIKÖY

• 14DK: İNKILAP MAHALLESİ – LİBADİYE CADDESİ/

KADIKÖY

• 15BK: DERSEKİ/ BEYKOZ - KADIKÖY

• 16A: PENDİK – ÜSKÜDAR

• 16B: KARTAL METRO / TOPSELVİ – KADIKÖY

• 16C: HİLAL KONUTLATI – KADIKÖY

• 16F: FINDIKLI MAHALLESİ – ÜSKÜDAR

• 16K: YENİŞEHİR – KADIKÖY

• 16KH: YENİŞEHİR/MARMARA ÜNi. HAS.- KADIKÖY

• 16M: ATAŞEHİR –ÜSKÜDAR

• 16U: UĞURMUMCU – ÜSKÜDAR

• 16Y: YEŞİLBAĞLAR – KADIKÖY

• 16Z: ÇAMLIK/ KARTAL CEZAEVİ – KADIKÖY

• 17K: KAVAKPINAR – KADIKÖY

• 18E: YENİDOĞAN/ SAMANDIRA – KADIKÖY

• 18K: SULTANBEYLİ GÖLET – KADIKÖY

• Harem - Gebze

• Kadıköy - Armağanevler

• Kadıköy - Atakent Kadıköy - Batı Ataşehir - Armağanevler

• Kadıköy - Bulgurlu Kadıköy - Kartal Kadıköy - Özel Eyüboğlu Koleji

• Kadıköy - Uğur Mumcu Kadıköy - Yukari Dudullu

• Üsküdar - Ataşehir

• Üsküdar - Ferhatpaşa

• Üsküdar - Kozyatağı

Acıbadem Yerleşkesi Çengelköy Yerleşkesi

ACIBADEM DURAĞINDAN GEÇEN OTOBÜS HATLARI

İETT İLE

METROBÜS İLE

MİNİBÜS İLE

MARMARAY VEYA DENİZ YOLU İLE

ACIBADEM DURAĞINDAN GEÇEN MİNİBÜS HATLARI



TURİSTİK ALANLAR 
Müzeler, tarihi yerlere ulaşım 
30 dakika mesafede.

YEME İÇME 
ALANLARI
Üniversite 
çevresinde yürüme 
mesafesinde çeşitli 
kafe ve restoranlar 
bulunmaktadır.

KONAKLAMA
Kadıköy ve Üsküdar çevresinde 

Üniversitemize 15  dakika 
mesafede yurtlar bulunmaktadır.

ŞEHİRLER ARASI VE 

YURTDIŞI ULAŞIM
Havaalanı dışında, hızlı trene 
35 dakika, otogara 10 dakika 
mesafede. 

SOSYAL ALANLAR
Üniversitemiz sinema, 
tiyatro, opera ve sergi 
salonlarına 10 dakika 

mesafede.

BİLGİ MERKEZİ 
Birçok kütüphane ve 
arşiv merkezine 30 
dakika mesafede.



Doktora Programları 

kariyer güneşin Doğuşt’an doğsun

Tercih  Danışmanlığı ve
Rehberlik Hizmeti tanitim@dogus.edu.tr

aday.dogus.edu.tr

444 79 97-1077/1078

Çengelköy Yerleşkesi:
Bahçelievler Mh. Bosna Bulvarı No:140 
34680 Çengelköy Üsküdar İstanbul

Acıbadem Yerleşkesi:
Acıbadem 34722 Kadıköy / İstanbul


