2017-2018 AKADEMİK YILI

ÖĞRENCİ
EL KİTABI

siz Doğuş’tan şanslısınız!

Yönetmelikler ve Yönergeler

B

u el kitapçığında özetlenen tüm işlem ve süreçler, ilgili yönetmelik ve
yönerge hükümlerince gerçekleştirilmektedir. Kitapçığı takip edilebilir,
kullanışlı ve anlaşılır kılmak adına yönetmeliklerin tamamına detaylı
olarak yer verilmemiştir. Detaylar için resmi internet sitemizde bulunan ilgili
yönetmelik ve yönergelere aşağıdaki uzantılar aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

YÖNETMELİKLER
• Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

HANGİ ALANLARDA
HANGİ BİRİMLERE
BAŞVURMALISINIZ?

• İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
• Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Akademik Konular
http://www.dogus.edu.tr/tr/ogrenciisleri/yonetmelikler.asp

• Transkript, Öğrenci Belgesi, Yatay Geçiş,
ÇAP, Yandal Başvurusu vb.
•

Öğrenci Dekanlığı

•

Ödeme vb. mali işler

Muhasebe

•

Kütüphane (Veritabanları Online
ve basılı kaynaklar)
Otomasyon sitemi,
Öğrenci Bilgi Sistemi,

Kütüphane ve
Dokümantasyon
Müdürlüğü
Bilgi İşlem Merkezi
Müdürlüğü

• Dikey Geçiş Yönergesi

• Yandal Yönergesi
• Burs Yönergesi
• Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
• Staj Yönergesi
http://www.dogus.edu.tr/tr/ogrenciisleri/yonergeler.asp

Öğrenci İşleri
Müdürlüğü

Kişisel Gelişim ve Kariyer Merkezi,
Engelsiz Yaşam Birimi, Uluslararası
Öğrenci Birimi, Çalışan Öğrenci
Başvurusu, Mezun Ofisi, Sosyal
Sorumluluk Projeleri Koordinatörlüğü,
Öğrenci Kulüpleri ve Etkinlikleri , Spor
Olanakları, Öğrenci Kulüpleri

YÖNERGELER
• Çift Anadal Yönergesi

Birimler

•
•

FARABİ ve MEVLANA Programları

•

ERASMUS ve Uluslararası
Değişim Programları

Uluslararası İlişkiler Ofis

•

Staj Başvurusu

Fakülteler

•

Sağlık Hizmetleri

Doktor / Revir
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FEF

Fen-Edebiyat
Fakültesi

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.

•
•
•
•
•

İngiliz Dili ve Edebiyatı
İletişim Bilimleri
Psikoloji (Tr./İng.)
Sosyoloji
Türk Dili ve Edebiyatı

İİBF
İ

ktisadi 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.

•
•
•
•
•

STF

İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi

İktisat (Tr./İng.)
İşletme (Tr./İng.)
Uluslararası İlişkiler (İng.)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İng.)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Sanat ve Tasarım
Fakültesi

S

anat 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.

•
•
•
•
•
•
•
•

Endüstri Ürünleri Tasarımı
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
İç Mimarlık
Mimarlık
Moda Tasarımı
Oyunculuk
Grafik (Tr./İng.)
Görsel İletişim Tasarımı
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MF Mühendislik
Fakültesi
M

ühendislik Fakültesinin temel felsefesi, kültürel değerleri özümsemiş, çevre ve evrensel
insanlık değerlerine saygılı, toplumun sorunlarına
yaratıcı çözümler üreten genç mühendisler yetiştirilmesidir.

•
•
•
•
•
•

Bilgisayar Mühendisliği (İng.)
Endüstri Mühendisliği (Tr./ İng.)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Makine Mühendisliği (Tr./ İng.)
Yazılım Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği

HF
H

Hukuk
Fakültesi

ukuk Fakültesi olarak amacımız, modern yaşamın gereklerini doğru algılayacak, hukuksal
kurum ve kuralları farklı boyutlarıyla yorumlayabilecek, hukuk devleti kurallarını ve Cumhuriyet’in
temel ilkelerini benimseyerek karşılaşılan hukuksal
sorunlara en uygun çözüm yollarını geliştirebilecek,
ulusal hukuk sistemimizin yanı sıra, hukukun evrensel kurallarını özümsemiş, yurtiçinde veya yurtdışında çeşitli alanlarda görev üstlenebilecek nitelikli
hukukçular yetiştirmektir.

• Hukuk

oğuş 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 eğitimi 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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ğrencilerin kayıt ve kabul işlemleri, günlük
öğrenci işlemleri, Fakülte ve Yüksekokulların programlarından gelen her türlü büro işlemleri, Akademik Takvim’de belirlenen tarihlerde derse yazılma ve çekilme işlemlerinin takibi.
Transkript (Not Belgesi), Diploma ve mezuniyet
sonrası büro işlemlerinin yürütülmesi ve benzeri
görevleri yapar.

2017-2018

AKADEMİK TAKVİM
2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı İngilizce Hazırlık Sınıfı Akademik
Takviminde Yer Alan Önemli Tarihler

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Önlisans/Lisans Akademik Takviminde
Yer Alan Önemli Tarihler

Güz Yarıyılı

18 Eylül 2017- 22 Aralık 2017

Güz Yarıyılı

18 Eylül 2017- 22 Aralık 2017

Doğuş Üniversitesi İngilizce Yeterlilik
Sınavı (DÜİYES)

11 Eylül 2017 Pazartesi

11 Eylül 2017 Pazartesi

DÜİYES sonuçların ilanı

13.09.2017 Perşembe

Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için
Oryantasyon Programı ve “Akademik ve
Sosyal Oryantasyon” Dersi

Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin
ders muafiyet talepleri için son gün
(Daha önce başka bir yükseköğretim
kurumunda okuyanlar için)

18 Eylül 2017 Pazartesi

Açılış Töreni ve Derslerin Başlaması

18 Eylül 2017 Pazartesi

Açılış Töreni ve I.Dönem Derslerin
Başlaması

18 Eylül 2017-22 Aralık 2017

Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için
Oryantasyon Programı ve “Akademik ve
Sosyal Oryantasyon” Dersi

18 Eylül 2017 Pazartesi

I.Dönem Düzey Yükseltme Sınavı
(Başlangıç-Orta- Orta Üstü Düzeyler)

21 Aralık 2017 Perşembe

Güz yarıyılı derslerin bitimi

22 Aralık 2017 Cuma

Yarıyıl Sonu Sınavları

25 Aralık 2017 - 13 Ocak 2018

DÜİYES Sınavı

28 Aralık 2017 Perşembe

Bahar Yarıyılı

5 Şubat 2018 - 15 Mayıs 218

II. Dönem (Bahar Yarıyılı)

15 Ocak - 12 Haziran 2018

Kayıt yenileme ve Derse yazılma

29 Ocak - 2 Şubat 2018

II. Dönem Düzey Yükseltme Sınavı
(Başlangıç- Orta Üstü Düzeyler)

22 Mart 2018 Perşembe

Derslerin Başlaması

5 Şubat 2018 Pazartesi

Yaz Öğretimi

25 Haziran - 10 Ağustos 2018

III. Dönem

2 Nisan - 8 Haziran 2018

III. Dönem Düzey Yükseltme Sınavı
(Başlangıç-Orta- Orta Üstü Düzeyler)

7 Haziran 2018 Perşembe

DÜİYES Sınavı

20 Haziran 2018

Yaz Öğretimi

2 Temmuz - 28 Ağustos 2018

https://www.dogus.edu.tr/tr/ogrenciisleri/takvim/2016_2017.asp

www.dogus.edu.tr

PROLİZ
https://outlook.office365.com
Kişisel bilgilerinize, derse devam durumunuza, not
bilgilerinize ulaşabilirsiniz.

WEBMAIL
https://login.microsoftonline.com
Üniversitemize kayıt yaptıran her öğrenciye öğrenci
numarası ile bir e-mail adresi verilmektedir. Öğrenim süresi boyunca duyuruları, hakkınızda alınmış
yönetim kurulu kararlarını bu e-mail adresi aracılığı
ile takip edebilirsiniz.
Öğrencilerimizin belirtilen linkleri dikkatli incelemeleri ve takip etmeleri gerekmektedir. Bir diğer
önemli husus ise adres, telefon vb. bilgilerin güncel
tutulmasıdır. Öğrencilerimize yapacağımız bildirimler, kayıt esnasında alınan adres ve telefonlar
aracılığı ile yapılmaktadır. Bu bilgilerde değişiklik
olması halinde öğrencilerimiz Öğrenci İşleri Müdürlüğünden bilgilerini güncellemelidirler.

EĞİTİM BİLGİ PORTALI
https://dushare.dogus.edu.tr
Derslerin materyal paylaşımına yardımcı ve gerçek
zamanlı etkinliklerin (ödev, sınav vb.) gerçekleştirilmesi için kullanılan bir platformdur. Bu platform
üzerinden paylaşılan ders materyallerine ulaşabilir,
size atanan ödevleri görebilir ve ödev yükleyebilirsiniz. Sistem üzerinden dersiniz ile ilgili kısa sınav
(quiz) eklenebilir ve sınav işlemi yapabilirsiniz.

DERS KAYDI
Üniversitemize yeni kayıt yaptırmış olan 1.sınıf öğrencilerinin ders seçim ve kayıt işlemleri Öğrenci
İşleri Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

DERS MUAFİYETİ
Eğer daha önceden başka bir üniversitede öğrenim
gördüyseniz ve başarılı olduğunuz derslerden muafiyet talebiniz var ise kayıt esnasında transkript
ve ders içeriğinizi teslim ederek muafiyet işleminizi
başlatmış olursunuz. Akademik takvimde ilan edilen tarihten sonra yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

KAYIT YENİLEME
Kayıtlar, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen son tarihe kadar yenilenmelidir.

Üniversitemizde birçok hizmet ve bilgiye
internet üzerinden erişim sağlayabilirsiniz

Çift Anadal Programı
(ÇAP) Başvuru Koşulları
•

•

•

•

Öğrencilerimiz çift anadal diploma programına, anadal diploma programının en erken
üçüncü, en geç beşinci yarıyılın başında başvurabilir.
Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4 üzerinden
2,72 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst
yüzde yirmisinde bulunan öğrenciler ikinci
anadal diploma programına başvurabilirler.
Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm
dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.
Çift anadal programında okumaya hak kazanan öğrencilerden öğrenim ücreti talep
edilmez.

Yandal Programı
Başvuru Koşulları

Üstün Onur ve Onur
Öğrencileri

•

Öğrencilerimiz, yandal programına, anadal
lisans programının en erken üçüncü, en geç
altıncı yarıyılın başında başvurabilir.

Öğrenimlerini normal süre içinde disiplin cezası almadan Ağırlık Genel Not Ortalaması (GNO) en az
3,50 ile tamamlayan öğrencilere üstün onur belgesi, 3,00-3,49 arasında tamamlayan öğrencilere
ise onur belgesi verilir.

•

Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 4
üzerinden 2,50 olması gerekir.

Öğrenci Kimlik Kartı

•

Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili
dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.

•

Yandal programında okumaya hak kazanan
öğrencilerden öğrenim ücreti talep edilmez.

Öğrenci kimlik kartınız kayıt esnasında verilmektedir. Öğrencilerimizin, yerleşkeye giriş-çıkışta, sınavlarda, yoklamalarda vb. süreçlerde kullanacakları
öğrenci kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları
gerekmektedir. Kimlik kartlarını kaybeden öğrencilerimiz en kısa sürede Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne
başvuruda bulunarak yenisini talep etmelidir.
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Bursları

%

Kardeş
Bursu
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Mütevelli Heyeti Bursu
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 yemeği 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 öğrenim 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.

Üniversiteye Giriş
Kontenjan ve
Yetenek Bursu
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)
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Kardeş Bursu
Doğuş Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan her
bir kardeşe % 10 oranında öğretim ücretinden yapılan indirimi kapsar.

Sporcu Bursu
a) Bursa müracaat ettiği tarih itibariyle son 1 yıl
içerisinde 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 liginde faal olarak oynamak,
d) Ülkemizi uluslararası alanda temsil ederek madalya almış olmak.

Çalışma Bursu
Çalışma Bursu alan öğrenciler haftada en fazla 10
saat çalışabilmek için çalışma programlarından
birine başvurabilir. Burs miktarı, her akademik yıl
başında saat ücreti esasına göre belirlenir.

IB Uluslararası
Bakalorya Bursu

Akademik Başarı Bursu
•

Diploma Notu İndirim Oranı
•

40 ve üstü %100

•

35--39 %75

•

30--34 %60

•

24--29 %25

•

23 ve altı %10

•

Mezun Bursu
1.

2.

Doğuş Üniversitesi’nin herhangi bir önlisans
ve/veya lisans programından mezun olup Doğuş Üniversitesi’nin herhangi bir önlisans ve/
veya lisans programlarının tam ücretli kontenjanına yerleştirilen öğrencilere öğretim
ücretinden %25 oranında yapılan indirimi
kapsar.
Doğuş Üniversitesi lisans programlarından
mezun olup Doğuş Üniversitesi lisansüstü
programlarına kayıt yaptıran öğrencilere öğretim ücretinden %25 oranında yapılan indirimi kapsar.

•

•

Akademik Başarı Bursu; lisansda 1,2 ve 3.
sınıfların sınıf birincilerine, ön lisansda ise
programların 1. sınıflarının birincilerine verilir. Akademik başarı bursundan tam burslu
öğrenciler, İngilizce hazırlık sınıfı öğrencileri,
lisans ve önlisans birinci sınıf öğrencileri, disiplin cezası almış öğrenciler ile artık yıl durumunda olan öğrenciler yararlanamaz.
Öğrencinin ilgili eğitim – öğretim programında gösterilmiş olan tüm dersleri almış,
ağırlıklı genel not ortalamasının 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
öğrenimine hazırlık programlarını tamamlamış olmaları ve iki yarıyıl okumaları halinde
bursa başvurabilirler. Yatay Geçişle/Dikey
Geçişle gelen öğrencilerin gelmiş oldukları
üniversitedeki durumları göz önüne alınmaz.
Burs almaya hak kazanmış öğrencilere, eğitim-öğretim ücretinden indirilmek üzere
%50 oranında burs verilir.

Burs ve İndirimler ile ilgili
Önemli Notlar:
•

Tüm burs ve indirimler karşılıksızdır ve öğrencilerin 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 öğrenim dili İngilizce olan
bölümlerde hazırlık sınıfında geçirilecek süreyi
kapsamaktadır. Ancak, Üniversiteye Giriş Başarı Bursları isteğe bağlı Hazırlık Sınıfı okumak
istenmesi durumunda geçerli değildir.

•

Daha detaylı bilgi için http://www.dogus.edu.
tr/tr/ogrenciisleri/yonetmelik_yonerge.asp
adresindeki Burs Yönergesi incelenmelidir.

•

Doğuş Üniversitesi’nde üniversiteye giriş 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.
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Kampüste Spor
Kariyer Planlama Merkezi
Başarılı bir geleceğe uzanan yoldaki en önemli basamaklar arasında doğru
üniversite seçimi yer almaktadır. Doğuş Üniversitesi bu inançla, kaliteli eğitim vermenin yanı sıra öğrencilerinin kariyer planlamalarına destek olacak
çalışmaları gerçekleştirmeyi de çok önemsemektedir.
Öğrenci Dekanlığı’na bağlı Kariyer Planlama Merkezi, akademik yıl boyunca
birçok seminer ve konferans ile öğrencilerin vizyonunu genişletmelerini ve
geleceklerine ilişkin soru işaretlerine yanıt bulmalarını sağlamaktadır. Ayrıca 2005 yılından bu yana her yıl “Kariyer Günleri” düzenlenmektedir. Sağlam bir temelle gelenekselleşen ve her yıl daha da gelişen Kariyer Günleri
sayesinde, Doğuş Üniversitesi öğrencileri farklı sektörlerin temsilcileriyle
bir araya gelme olanağı bulmaktadır. Kariyer Günleri geniş bir bilgi ve deneyim paylaşımı ortamı oluşturmasının yanı sıra staj ve iş olanaklarına da
kapı açmaktadır. Kariyer Planlama Merkezi ayrıca, ihtiyaç duydukları her an
öğrencilere danışmanlık hizmeti sunmakta; özgeçmiş hazırlama, staj ve iş
başvuruları, kariyeri doğru yönlendirme gibi konularda destek olmaktadır.
Doğuş Üniversitesi akademik programındaki zorunlu stajlar, bitirme projeleri, kamu ya da özel sektör kuruluşları ile işbirliği içinde sürdürülen ortak çalışmalar, öğretim üyelerinin ulusal ve uluslararası düzeyde yürüttüğü araştırma projeleri öğrenciler için önemli deneyim olanakları oluşturmaktadır.

Doğuş Üniversitesi, öğrencilerine sporla iç içe bir üniversite hayatı sürdürme olanağı sağlamaktadır. Kampüsümüzdeki 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. Doğuş Üniversitesi’nin tüm öğrencileri, kampüs
içi spor olanaklarından hiçbir ücret ödemeden yararlanabilmektedir. Kapalı
spor salonlarını ve yüzme havuzunu öğrencilerimiz, üniversite çalışanlarımız
ve üyelik ile üniversite dışından bireyler kullanabilmektedir.
Üniversitemiz de spor faaliyetleri kayıt döneminin hemen 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 üniversitemizi temsil ederler.
Üniversite Spor takımlarımız şunlardır; Yüzme, Yelken, Kürek, Kayak, Snowboard, Satranç, Basketbol, Voleybol, Futbol, Futsal, Plaj Futbolu, Plaj Voleybolu, 3x3 Basketbol, Masa Tenisi, Bowling, Dans ve Dragon Bot.
Daha detaylı bilgi için seni, Spor koordinatörlüğüne bekliyoruz.
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Akademik İçerikli Kulüpler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Archi Doğuş Mimarlık Kulübü
Atatürkçü Düşünce Kulübü
Bilişim Kulübü
Bilim Kurgu ve Fantastik Kültür
Kulübü
Çin Kültür Kulübü
Dans Kulübü
Endüstri Mühendisliği Kulübü
(DEMK)
Edebiyat Kulübü
Ekonomi ve Finans Kulübü
Girişimcilik Kulübü
Fikir ve Kültür Kulübü
Hayvan Severler Kulübü
Hukuk Kulübü
Hürriyet ve Adalet Kulübü
IEEE Kulübü
İç Mimarlık Kulübü

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İletişim Kulübü
İşletme Kulübü
Kontrol ve Otomasyon Kulübü
Makine Mühendisliği Kulübü
Mizah ve Komedi Kulübü
Münazara Kulübü
Müzik Kulübü
Psikoloji Kulübü
Sanat Kulübü
Sinema ve Fotoğrafçılık Kulübü
Tiyatro Kulübü
Toplum Gönülüleri Kulübü
Turizm - Gezi Kulübü
Uluslararası İlişkiler Kulübü
Uluslararası Ticaret ve
İşletmecilik Kulübü
• Yabancı Öğrenciler Kulübü
• Spor Kulüpleri

Kültürel ve Sanatsal
İçerikli Kulüpler
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dans Kulübü
Edebiyat Kulübü
Erasmus Kulübü
Fotoğrafçılık Kulübü
Müzik Kulübü
Sanat Kulübü
Sinema Kulübü
Tiyatro Kulübü
Toplum Gönüllüleri Kulübü

Spor Kulübü
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Basketbol Grubu
Doğa Sporları Grubu
Futbol Grubu
Kayak ve Snowboard Grubu
Kürek Grubu
Masa Tenisi Grubu
Rengarenk Taraftar Grubu
Satranç Grubu
Voleybol Grubu

Ü

niversitemiz Kadıköy ilçesinin Acıbadem semtinde bir üniversite
olması nedeniyle ulaşım oldukça kolay ve çeşitlidir. Kadıköy ve
Üsküdar’a yaklaşık 10 dakikada mesafede bulunmaktadır. Deniz
ulaşımı ve metro ile Doğuş Üniversitesi’ne ulaşmak mümkün olduğu gibi
en kolay ulaşım metrobüs aracılığıyla sağlanmaktadır. Metrobüs hattındaki Uzunçayır durağı, Doğuş Üniversitesi’ne 5 dakika mesafededir.
Tüm Ön Lisans programlarımız Çengelköy yerleşkemizde bulunmaktadır.
Meslek Yüksekokulu’nu kazanan tüm öğrencilerimizin kayıt işlemleri belirtilen tarihler aralığında Acıbadem yerleşkemizde gerçekleştirilecektir.

BİLGİ MERKEZİ
Birçok kütüphane ve
arşiv merkezine 30
dakika mesafede.

TURİSTİK ALANLAR
Müzeler, tarihi yerlere ulaşım 30
dakika mesafede.

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

YEME İÇME ALANLARI
KONAKLAMA
Kadıköy ve Üsküdar çevresinde
Üniversitemize 15 dakika
mesafede yurtlar bulunmaktadır.

Üniversite çevresinde yürüme
mesafesinde çeşitli kafe ve
restoranlar bulunmaktadır.

ŞEHİRLER ARASI VE
YURTDIŞI ULAŞIM
Havaalanı dışında, hızlı trene 35
dakika, otogara 10 dakika mesafede.
Ayrıca uluslararası Sirkeci Tren Garına
10 dakika mesafede.

Lisans Bölümleri:
Acıbadem Yerleşkesi, Acıbadem 34722 Kadıköy / İstanbul
Meslek Yüksekokulu:
Çengelköy Yerleşkesi, Bahçelievler Mh. Bosna Bulvarı No:140
34680 Çengelköy Üsküdar İstanbul

