
B U R A S I  S E N İ N  D O Ğ U Ş U N

WWW.DOGUS.EDU.TR

Tanıtım
Kataloğu
2 0 2 1



         

Burslar ve İndirimler

Sayfa 106

Dudullu Yerleşkesi

Detaylı Anlatım

Sayfa 8

Üstün Akademik Başarı

Sayfa 100

I. Doğuş Hakkında 3

II. Misyonumuz - Vizyonumuz  5

III. Çengelköy Yerleşkesi 6

IV. Dudullu Yerleşkesi 8

V. Bölüm ve Programlar 10-90

VI. Neden Doğuş? 91

VII. Sağlık, Kültür ve Spor Birimi 90

VIII. Görevli Öğrenci Programı 93

IX. Mezunlar Ofisi 94

X. Introdouce 102

XI. Ücretler 103

XII. Burslar ve İndirimler 106

XIII. Çift Ana Dal ve Yan Dal 111

XIV. Kütüphane 114

XV. MitLab 115

XVI. Uluslarası İlişkiler ve Erasmus+ Ofisi 116

XVII. Engelli Öğrenci Birimi 120

XVIII. Ulaşım 121

XIX.  Covid-19 Önlemleri 122

İçindekiler

”Doğuş markası, eğitime adanmış yarım asra yaklaşan bir anlam ifade etmektedir. 

Doğuş Üniversitesi eğitimde ilklerin sahibi, yeniliklerin öncüsü olarak, 

geçmişinden aldığı güçle geleceği yetiştirmektedir.

1995'te kurulan Doğuş Eğitim Vakfı'nın başarılı çalışmaları ile Türkiye Büyük 

Millet Meclisi'nde kabul edilen 09 Temmuz 1997 tarih ve 4281 Sayılı Kanun ile 

açılan Doğuş Üniversitesi, kamu tüzel kişiliğine sahip önceliği kar amacı olmayan 

bir vakıf üniversitesidir.

Hızlı bir akademik ilerleme ile yükseköğretimde kendine kısa sürede başarılı 

bir yer edinen Doğuş Üniversitesi; 5 fakültede 32 lisans programı, meslek 

yüksekokulunda 31 ön lisans programı, lisansüstü eğitim enstitüsünde 17 

yüksek lisans ve 7 doktora programı ile yükseköğretimin her kademesinde yer 

almaktadır.

1997' den günümüze seçkin bir akademik kadro ile kaliteli eğitim verme, 

donanımlı öğrenciler yetiştirme ve bilim dünyasına nitelikli katkı yapmayı 

öncelik alan Doğuş Üniversitesi, bu hedefinden ayrılmadan ilerlemektedir. 

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 2 bin üniversitesi arasında yer aldığını, İstanbul'un ise en iyi ilk 

3 vakıf üniversitesi (tıp fakültesiz) arasında bulunduğu göstermektedir. 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.

Doğuş

Hakkında
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 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, 23 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. 

"Web of Science" verilerine göre, Doğuş Üniversitesi, araştırma kalitesini temsil eden H endeksini 2020 yılında 102' ye yükseltmiştir. Urap’a Göre İstanbul’un 

En İyi Üçüncü Vakıf Üniversitesiyiz Her yıl ODTÜ tarafından akademik başarı kriterlerini ortaya koyma amacıyla düzenlenen University Ranking by Academic 

Performance (URAP) raporunda, Doğuş Üniversitesi, 2019- 2020 döneminde tıp fakültesi olmayan üniversiteler arasında Türkiye’nin en iyi altıncı, 

İstanbul’un ise en iyi üçüncü vakıf üniversitesi olarak yerini almıştır. Nitelikli ve kaliteli eğitimi ile farkını ortaya koyan Doğuş Üniversitesi URAP sıralamasında 

birçok üniversiteyi geride bırakarak köklü geçmişine bir başarı daha eklemiştir. 

Webometrics’te Türkiye’nin En İyi Dört Vakıf Üniversitesi Arasındayız. Doğuş Üniversitesi; üniversitelerin internet üzerindeki etkinliğinin, ulaşılabilirliğinin 

ölçümlendiği uluslararası geçerliliği olan Webometrics 2019-2020 sıralamasında tıp fakültesi olmayan üniversiteler arasında Türkiye’nin en iyi dördüncü 

vakıf üniversitesi olarak listede yerini almıştır. İnternet üzerinden akademik bilimsel kaynak bilgi paylaşımı sayısı, internetteki görünürlük, ulaşılabilirlik, 

kullanım kolaylığı ve ziyaretçi sayısı gibi birtakım başarı kriterlerleri baz alınarak hazırlanan listede bu sene de üst sıralardaki yerini koruyan üniversitemiz 

farkını Webometrics sıralamasında da ortaya koydu. Geleceğin gençlere gençlerin de eğitime emanet olduğunun bilinciyle, Doğuş adına yakışır, aydınlık 

beyinli nesiller yetiştirilmeye devam edilmektedir.

”
Doğuş

Hakkında

Vizyonumuz

Doğuş Üniversitesi'nin vizyonu; Eğitim - öğretim, 

araştırma ve topluma hizmette her zaman 

mükemmeli hedefleyen bir dünya Üniversitesi 

olmaktır.

Misyonumuz

Doğuş Üniversitesi’nin misyonu;

• Ülkesini ve dünyayı tanıyan, farklılıkları algılayan ve saygı duyan, çözüm odaklı bakış açısı 

gelişmiş, yenilikçi fikirler üretebilen, eleştirel aklı benimsemiş, entelektüel kimlik taşıyan, 

donanımlı ve çok yönlü bireyler yetiştirmek;

• Ülkemizin bilim, teknoloji, sanat ve kültür alanındaki gelişmelerinde öncü rol üstlenmek ve 

toplum yararına çalışmalar yürütmektir.
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Araştırma ve gelişime odaklı, girişimci ve bilimsel yönüyle tanınan,

seçkin bir üniversite olma doğrultusunda çalışmalarını yürüten 

Doğuş Üniversitesi Çengelköy Yerleşkesi yaklaşık 42, 200 

metrekare olan alanında; Doğuş Üniversitesi Çengelköy Yerleşkesi, 

modern kampüsü ile çağdaş dünyanın tüm olanaklarını Doğuşlular 

ile buluşturan bir yaşam alanıdır. Çengelköy Yerleşkemizde; iyi 

bir eğitim kalitesi için geniş ve rahat kullanıma sahip, teknolojik 

imkanların bulunduğu 101 adet derslik ve 4 adet amfi mevcuttur. 

Hukuk Fakültemiz için 1 adet sanal mahkeme bulunmaktadır. 

Bilimsel araştırmaların, deneylerin ve ölçümlerin kontrollü bir şekilde

yapılabilmesine ve yapılan bu bilimsel araştırmaların, deneylerin, 

kontrollü ölçümlerin geliştirilmesine olanak veren 4 adet PC 

Laboratuvarı, 3 adet Mühendislik Laboratuvarı ve 3 adet farklı 

kullanımlarıma hizmet veren laboratuvar mevcuttur.

’Kütüphane, üniversitenin kalbidir.’’ anlayışı ile kütüphane, sahip

olduğu bilgi kaynakları ve hizmetleriyle; öğretim görevlileri, 

öğrenciler, diğer çalışanlar ve çevre halkının yanı sıra Türkiye ve 

dünyadaki araştırmaların bilgi ve belge ihtiyaçları için önemli bir 

başvuru merkezidir. Çengelköy Yerleşkemizde bulunan, 24 saat 

hizmet veren, geniş bir arşive sahip kütüphanemizde öğrencilerimiz 

çalışmalarını ve araştırmalarını gerçekleştirebilir. Ayrıca, 

öğrencilerimizin çalışabilecekleri 1 PC Etüt Laboratuvarı, 1 MAC Etüt 

Laboratuvarı ve 3 Okuma Odası bulunmaktadır. Doğuş Üniversitesi, 

Çengelköy Yerleşkemizde bulunan 1 yemekhane ve kampüs 

içerisinde bulunan 2 ayrı kafe ile öğrencilerimize beslenme olanakları 

sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, yerleşkemizin çeşitli noktalarında 

farklı konseptlere sahip kafeler yer almaktadır. Doğuş Üniversitesi 

Sağlık Hizmetleri Merkezi’nde, muayene, ayaktan tedaviler, acil 

müdahaleler yapılmakta, psikolojik destek sunulmaktadır. 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 bireylere 

titizlik ve gizlilik ilkesi çerçevesinde ilgilenilmektedir. Hastalar, gerekli 

durumlarda ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına sevk edilir.

Üniversitemizdeki akademik yaşamı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif 

alanlardaki etkinlikleriyle renklendiren Öğrenci Kulüpleri, öğrencilerin 

ders dışı boş zamanlarını keyifli hale getirir ve entelektüel birikimlerinin 

zenginleştirilmesinde büyük rol oynar. Öğrenci Kulüplerimizin 

sene içerisinde düzenleyecekleri etkinliklerde, üniversitemizde 

ağırlayacakları ünlü ve alanında uzman isimleri, uluslararası alanda 

ve Türkiye’de tanınmış CEO, CFO ve farklı departmanlarda çalışan 

kişilerle gerçekleştirecekleri konferansları, seminerleri ve sertifikalı 

Çengelköy Yerleşkesi

Üsküdar

programları düzenleyecekleri yüksek kapasiteli 1 adet konferans salonu bulunmaktadır. Aynı 

zamanda, Öğrenci Kulüplerimizin düzenlediği müzik konserleri, dans gösterileri, şiir dinletileri, 

sergiler ve workshopların gerçekleşmesi için 1 adet Fuaye Alanı yer almaktadır. Ayrıca, üniversite 

çevresinde yürüme mesafesinde çeşitli kafe ve restoranlar bulunmaktadır. Üsküdar çevresinden 

üniversitemize 15 dakika uzaklıkta yurtlar mevcuttur. Birçok kütüphane ve araştırma merkezine 

30 dakika mesafededir. Doğuş Üniversitesi Çengelköy Yerleşkesi, bulunduğu konum sayesinde 

çeşitli ulaşım imkanlarına sahiptir.

* Yerleşkemizde 1 adet Otopark, revir ve mescit bulunmaktadır.

VIRUS FREE
CAMPUS KAMPÜS
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Gelecek nesillere sürdürülebilir uygulamalar aşılayan eğitimi, 

teknolojik altyapısı ve inovatif düşünme gelişimini destekleyen 

çalışma atmosferi ile çağın üniversitesi olan Doğuş Üniversitesi 

Dudullu Yerleşkesi, 2020 – 2021 Akademik Yılında kapılarını 

öğrencilerine açtı! Dudullu yerleşkemizin yaklaşık 130.000 metrekare 

olan alanında; 124 adet derslik ve 13 adet Amfi bulunmaktadır. 

Rahat kullanıma sahip derslik ve amfilerde iyi bir eğitim kalitesi 

sağlamak için bütün olanaklar sağlanmıştır. Gastronomi ve Mutfak 

Sanatları ve Aşçılık bölümü öğrencilerinin uygulamalı dersleri için 

bol sayıda araç gerecin bulunduğu 1 Mutfak bulunmaktadır. Farklı 

alanlara hizmet eden çok sayıda laboratuvar ve atölye mevcuttur; 

Öğrencilerimiz laboratuvarlarda ders veya ders dışında kendini 

geliştirmek ve öğrendiklerini inovatif platformlarda deneyimleyip, 

üzerinde araştırmalar ve çalışmalar yapabilmektedir. Yerleşkemizde; 

7 adet Sağlık Lab. 13 adet Mühendislik Lab. 1 adet Fizik Lab. 1 adet 

Kimya Lab. 8 adet PC Lab. 5 adet Mac Lab. 1 adet MİT Lab. 1 adet 

Robot Yazılım ve Teknoloji Lab. 1 adet Robot ve Yazılım Lab. ve diğer 

8 adet Lab. mevcuttur. Ayrıca Dudullu Yerleşkemizde öğrencilerin 

ders çalışabilmesi ve araştırma yapabilmesi için 1 PC Etüt Lab., 

1 MAC Etüt Lab. . Öğrencilerimizin yeteneklerini ve öğrendiklerini 

geliştirebilecekleri atölyelerimizde kendi alanlarına göre bu 

atölyelerde çalışmalar yaparak yaratıcılığını, stratejisini ve becerisini 

geliştirebilmektedir. Yerleşkemizde; 1 adet Dikiş Atölyesi, 1 adet 

Kalıp Atölyesi, 6 adet Mimari Çizim Atölyesi, 1 adet Kurgu Atölyesi, 1 

adet Hayat Boyu Öğrenme Atölyesi, 1 adet Tasarım Baskı Atölyesi, 1 

adet Tasarım Maket Atölyesi, 4 adet Tasarım Atölyesi, 1 adet Beceri 

Geliştirme, 1 adet Fotoğraf Atölyesi, 2 adet Oyunculuk Atölyesi ve 1 

adet Zırhlama Atölyesine sahiptir. Doğuş Üniversitesi öğrencilerinin 

girişimci proje, düşünce ve fikirlerinin hayata geçirilmesini 

sağlamaktadır ve şirket ve firma ihtiyaçları doğrultusunda öğrencilere 

yönlendirme yapmaktadır. 2015 yılında kurulmuş olan Doğuş 

Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile firma ihtiyaçları doğrultusunda 

öğrencilere yönlendirme yapmaktadır. Özel sektörlerin, ticarilerin ve 

projelerin problemlerini ve ihtiyaçlarını alan bu ofisler üniversitelerin 

adeta bir arabulucu olmasını sağlamaktadır. Sanayi, kamu ve 

üniversite işbirliği bu platform ile gerçekleşmekte ve araştırmalar 

yapan ve buluş yapan öğrencileri destekleyen ve onlar için geleceğe 

bir kapı daha açan Teknoloji Transfer Ofisi, Ar-Ge laboratuvarlarımız 

Dudullu Yerleşkemizde bulunmaktadır. Öğrencilerimizin sene içinde, 

ünlü isimleri ve

Dudullu Yerleşkesi

Ümraniye

tanınmış şirketlerin CEO’ları ve CFO departmanların da çalışan kişileri ağırlayıp, o kişilerden 

bilgi alabileceği ve kendi alanlarında farklı vizyonları anlayabilecekleri birçok seminer ve 

konferansın düzenlenebileceği yüksek kapasiteli konferans salonumuz bulunmaktadır bunun 

yanında Öğrenci Kulüplerinin toplantılarını gerçekleştirdiği Öğrenci Kurul Odalarımız mevcuttur 

ve Fuaye Alanımız ve sergi alanlarımızda sene içinde çoğunluğunu okulumuz öğrencilerinin, 

öğrenci kulüplerinin oluşturduğu müzik konserleri, dans gösterileri, şiir dinletileri, sergiler ve 

Workshoplar düzenlenmektedir. Öğrencilerimiz öğrendiklerini geniş arşive ve e-kitap arşivine 

sahip Kütüphanemizde ve okuma odalarımızda öğrendiklerini pekiştirme imkânına bulmaktadır. 

Yerleşkemizde var olan 2 adet spor salonu çeşitli aktivitelerde kullanılabilir, öğrencilerimiz ilgi 

ve yeteneklerine göre spor faaliyetlerinde bulunabilir, okul takımlarına girebilir ve antrenmanlara 

katılabilir. Ders aralarında, boş zamanlarında yerleşkemiz içinde konumlanan kafelerde ve 

yemekhanemizde yeme–içme ihtiyaçlarını rahatlıkla giderebilmektedir.

VIRUS FREE
CAMPUS KAMPÜS
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Fen-Edebiyat

Fakültesi
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Fen-Edebiyat Fakültesi

İLETİŞİM BİLİMLERİ

Fen-Edebiyat Fakültesi

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İNGİLİZCE)

İletişim Bilimleri Bölümü akademik özgünlüğü ve yaratıcı, üretken 

yaklaşımıyla iletişim ve medya çalışmaları alanına katkı sunmayı 

hedefleyen bir anlayış çerçevesinde Fen - Edebiyat Fakültesi içinde 

açılmıştır. Öğrenciler alanlarıyla ilgili iki yıllık bir genel bilgilenmeden 

sonra tercihleri doğrultusunda uzmanlaşmaya yönelmektedirler. İletişim 

Bilimleri Bölümü uluslararası medya çalışmaları alanındaki değişim ve 

dönüşümleri takip ederek, süreğen bir biçimde kendini yenileyen bir 

yaklaşıma sahiptir.

Programımızda Medya (Gazetecilik, Radyo-Televizyon Yayıncılığı), 

Sinema, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler alanlarına yönelik zorunlu ve 

seçmeli dersler bulunmaktadır. Öğrencilerimiz, son iki yılda, seçmeli 

derslerini ilgi duydukları alanda yoğunlaştırarak uzmanlığa yönelebilirler.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünün en önemli özelliği, edebiyatı 

öğrencilere çağdaş düşünce ve kültür akımları ile ilişkilendirerek 

disiplinler arası geniş bir bakış açısı ile sunmasıdır. Geniş bir kültürel 

yelpazeye yayılan bölüm dersleri öğrencilerimize bir yandan yaşamlarının 

her alanında yararlanabilecekleri çağdaş bir eğitim sağlarken, diğer 

yandan küreselleşen dünyamızı kavramalarına ve orada başarılı 

olmalarına yardımcı olur.

Eğitim süresi 4 yıl olan bölümün eğitim dili ise İngilizcedir. İngilizce 

Hazırlık Sınıfı zorunludur. Bölümü kazanan öğrenciler, Düzey Belirleme 

ve Yeterlilik Sınavında başarılı olmaları halinde İngilizce Hazırlık Sınıfını 

atlayarak birinci sınıftan öğrenimlerine başlayabilirler.

Çalışma Alanları

Kamu kurumları, kurumsal iletişim, medya/iletişim ajansları, yeni 

medya ve sosyal medya alanları, geleneksel medya (gazete, televizyon 

ve radyo), sinema, reklamcılık, tanıtım ve halkla ilişkiler alanlarında 

çalışabilmektedirler.Bölümün eğitim süresi 4 yıl, eğitim dili ise 

Türkçedir. Bölümde isteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma 

imkânı bulunmaktadır.

Çalışma Alanları

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları eğitim kurumlarında, 

üniversitelerde, yayınevlerinde, büyükelçilik ve konsolosluklarda, medya 

kuruluşlarında, halkla ilişkiler ve reklam ajanslarında çalışmakta ya da 

akademik kariyer yapmaktadırlar.
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Fen-Edebiyat Fakültesi

İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK

Son 10 yılda istikrarlı bir biçimde büyümüş olan çeviri hizmetleri pazarının 

büyük bölümünü İngilizce-Türkçe çeviri hizmetleri oluşturduğundan 

İngilizce-Türkçe arasında kültür ve iletişim uzmanı olarak görev yapacak 

donanımlı çevirmen talebinin artması beklenmektedir.

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık programının amacı, çalışma dillerini 

en üst düzeyde kullanabilen, çeviri alanındaki güncel kuramsal yaklaşım, 

teknik ve uygulamalara hakim ve çeşitli alanlarda uzmanlık alan ve terim 

bilgisi geliştirerek yazılı/sözlü metinlerin çevirisinde uygulama deneyimi 

edinmiş çevirmenler yetiştirmektir. Ayrıca, öğrencilerimize İngilizce 

dışında bir yabancı dilde yetkinlik kazanmaları için 8 yarıyıl boyunca 

ikinci bir yabancı dilde seçmeli ders alma olanağı sağlanmaktadır.

Bölümün eğitim süresi 4 yıl olup eğitim dili İngilizcedir. İngilizce Hazırlık 

Sınıfı zorunludur. Bölümü kazanan öğrenciler, Düzey Belirleme ve 

Yeterlilik Sınavında başarılı olmaları halinde İngilizce Hazırlık Sınıfını 

atlayarak birinci sınıftan öğrenimlerine başlayabilirler.

* 2020 - 2021 eğitim öğretim yılında ilk defa öğrenci alımı 

gerçekleştirilecektir. 

Çalışma Alanları

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık bölümü mezunları, çeşitli alanlarda 

istihdam edilebilmekte olup bunların arasında yayınevleri, çeviri 

büroları, bakanlıklar, üniversiteler, bankalar, hukuk büroları ile turizm, 

dış ticaret ve medya gibi sektörlerde faaliyet gösteren çeşitli kamu ve 

özel sektör kuruluşları bulunmaktadır. Ayrıca yeni medya ve dijital oyun 

sektörlerindeki kariyer olanaklarından yararlanarak metin yazarı ya da 

içerik editörü olarak istihdam edilen ya da özel çeviri bürosu açarak kendi 

çalışma alanını oluşturan mezunlar da bulunmaktadır.

Fen-Edebiyat Fakültesi

PSİKOLOJİ

Psikoloji bilimi doğanın en karmaşık nesnesi olan insan zihniyle ilgilenir. 

Bu çok özel varlığı anlama yolundaki çabalar, bütün dünyada halen 

yoğun olarak sürmektedir. Psikoloji Bölümü programları, mezunların 

temel ve uygulamalı araştırmalar yapabilmesini sağlayacak biçimde 

düzenlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, programlar, yöntem ve veri 

analizi konusundaki dersleri yoğun olarak içermektedir.

Çağdaş yaşamın koşulları bütün sektörlerde psikolojinin bilgi, yöntem 

ve tekniklerini giderek daha da vazgeçilmez hale getirmiştir. Psikoloji 

Bölümünün misyonu toplumun sorunlarını belirleyebilen, yaratıcı 

çözüm yolları geliştirebilen ve bunları uygulamaya koyabilen psikologlar 

yetiştirmektir.

Bölümün eğitim süresi 4 yıl, eğitim dili ise Türkçedir. Bölümde isteğe 

bağlı olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı bulunmaktadır.

Çalışma Alanları

Sağlık Bakanlığında, Devlet ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık 

Müdürlüklerinde, Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde, Valiliklerde, 

Belediyelerde, Emniyet Genel Müdürlüğünde, Çocuk Esirgeme 

Yurtlarında, Yaşlı Bakım Merkezlerinde, Huzurevlerinde, Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı bünyesinde, Üniversitelerin Mediko-Sosyal 

Birimlerinde, Adalet Bakanlığında, Aile Mahkemelerinde, Çocuk 

Mahkemelerinde, Denetimli Serbestlik Birimlerinde, Cezaevlerinde, 

İl Afet Müdürlüklerinde, Yükseköğretim kredi ve yurtlarda ve Askeri 

Kurumlarda çalışabilmektedirler.
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Fen-Edebiyat Fakültesi

PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE)

Psikoloji bilimi doğanın en karmaşık nesnesi olan insan zihniyle ilgilenir. 

Bu çok özel varlığı anlama yolundaki çabalar, bütün dünyada halen 

yoğun olarak sürmektedir. Psikoloji Bölümü programları, mezunların 

temel ve uygulamalı araştırmalar yapabilmesini sağlayacak biçimde 

düzenlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, programlar, yöntem ve veri 

analizi konusundaki dersleri yoğun olarak içermektedir.

Çağdaş yaşamın koşulları bütün sektörlerde psikolojinin bilgi, yöntem 

ve tekniklerini giderek daha da vazgeçilmez hale getirmiştir. Psikoloji 

Bölümünün misyonu toplumun sorunlarını belirleyebilen, yaratıcı 

çözüm yolları geliştirebilen ve bunları uygulamaya koyabilen psikologlar 

yetiştirmektir.

Bölümün eğitim süresi 4 yıl, eğitim dili ise İngilizcedir. İngilizce Hazırlık 

Sınıfı zorunludur. Bölümü kazanan öğrenciler, Düzey Belirleme ve 

Yeterlilik Sınavında başarılı olmaları halinde İngilizce Hazırlık Sınıfını 

atlayarak birinci sınıftan öğrenimlerine başlayabilirler.

Çalışma Alanları

Sağlık Bakanlığında, Devlet ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık 

Müdürlüklerinde, Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde, Valiliklerde, 

Belediyelerde, Emniyet Genel Müdürlüğünde, Çocuk Esirgeme 

Yurtlarında, Yaşlı Bakım Merkezlerinde, Huzurevlerinde, Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı bünyesinde, Üniversitelerin Mediko-Sosyal 

Birimlerinde, Adalet Bakanlığında, Aile Mahkemelerinde, Çocuk 

Mahkemelerinde, Denetimli Serbestlik Birimlerinde, Cezaevlerinde, İl 

Afet Müdürlüklerinde, Yükseköğretim kredi ve yurtlar kurumunda ve 

Askeri Kurumlarda çalışabilmektedirler.

Fen-Edebiyat Fakültesi

SOSYOLOJİ

Sosyoloji, günümüzde toplumların çok yönlü problemlerinin çözümü 

ve yeni bir gelecek hazırlama gibi önemli sorulara cevap verebilecek 

bir misyona sahiptir. Bu yönüyle, toplumların geleceğini belirleyecek 

"sosyal modeller" geliştirecek çalışmalara destek olabilecek bakış 

açıları ve araştırmalar sunmaktadır.

Sosyoloji eğitim felsefemiz, kendi sosyal gerçeklerimiz ve kültürel 

dünyamızı esas alarak, elde ettiğimiz bulguları değerlendirmek ve 

onlarla yeni bir toplum perspektifi oluşturmaktır.

Doğuş Üniversitesi sosyoloji bölümü, bütün bu hedef ve çalışma 

alanlarında yalnızca teorik olarak değil, uygulamalı ve problem çözücü 

bir metot ile eğitim ve araştırmalarını sürdürmek amacındadır. Burada 

en önemli hareket noktamız, yerli bir düşünce ve anlayışı etkin hale 

getirerek, özgün çalışmaları gerçekleştirmeye çalışmaktır.

Bölümün eğitim süresi 4 yıl, eğitim dili ise Türkçedir. Bölümde isteğe 

bağlı olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı bulunmaktadır.

Çalışma Alanları

Sosyoloji mezunları Sivil Toplum Kuruluşları, İnsan kaynakları ve 

personel yönetiminde çalışmaları, Sosyal Hizmetler, Hastaneler, 

Toplum Merkezleri, Araştırma Şirketleri, Reklamcılık Sektörü, Medya 

/ Basın-Yayın, Müzecilik, Kültür Organizasyonları - Sinema, Tiyatro, 

Belgeselcilik, Rehberlik / Danışmanlık Alanları (Örgüt / Kurum / Grup 

/ Aile Danışmanlığı), Kamu ve Özel Sektörde planlama ve danışmanlık, 

Turizm ve tanıtım gibi alanlarda çalışabilirler.
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Fen-Edebiyat Fakültesi

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğrencilerimizin, öncelikle temel Türk 

dili ve edebiyatı eğitimi alarak, mezuniyet sonrası hizmet sunabilecekleri 

birçok alanda etkin olarak kullanabilecekleri sağlam bir dil ve edebiyat 

duyarlılığı ile yetişmelerini önemsiyoruz.

Öğrencilerimize kazandırmayı hedeflediğimiz bilgi ve beceriler üç ana 

grup altında toplanabilir:

Türk edebiyatının ve onun ana malzemesi olan Türk dilinin evreleri, 

türleri, yapıtları ve yazarları hakkında temel bilgi ve farkındalık edinmek.

Kuramsal boyutlarda edebiyat okur-yazarlığı, yorumlama ve eleştiri 

yetisi ile karşılaştırmalı edebiyat, yaratıcı yazarlık ve editörlük gibi alanlar 

için elverişli zemini donanımı oluşturmak.

Uzmanlık alanlarını desteklemek üzere, modern dünyanın ve Türkiye’nin 

sosyal ve kültürel tarihi; bilimsel, felsefi ve etik düşüncenin temelleri; 

küreselleşmenin sosyal ve ekolojik yönleri; medya ve kitle iletişim 

süreçleri; bilgisayar teknolojileri ile istatistik gibi birçok konuda 

farkındalık geliştirme imkânı kazanmak.

Bölümün eğitim süresi 4 yıl, eğitim dili ise Türkçedir. Bölümde isteğe 

bağlı olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı bulunmaktadır.

Çalışma Alanları

Türk Dili ve Edebiyatı ya da Türkçe öğretmeni, yüksek lisans ile 

desteklendiğinde üniversitelerde Türk dili okutmanı olarak çalışmaları 

mümkün olduğu gibi Türk dili ve edebiyatı uzmanlığına gerek duyulan 

basın-yayın, görsel medya, arşiv ve kütüphanecilik gibi alanlarda da 

çalışabilirler.

İktisadi ve İdari Bilimler

Fakültesi
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İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İKTİSAT

Bireysel, toplumsal ve küresel olarak insan refahı, çevre sağlığı, hatta 

barış ve güvenliğin istikrarlı bir şekilde sağlanabilmesi için; üretim, 

bölüşüm, tüketim, büyüme ve gelişim sürecinde sınırlı olan ülke ve dünya 

kaynaklarının etkin kullanılması gereği ancak iktisat biliminin kurallarının 

akılcı ve tutarlı olarak uygulanması ile mümkündür.

İktisat bilimi bu denli hayatı kapsayıcı ve tüm meslek alanlarını 

yönlendirici bir özelliğe sahiptir. Bu bağlamda tüm insanlar iktisadı 

yaşar, fakat iktisadı bilerek yaşamayı ve çevreye ışık tutmayı ancak 

iktisat öğrencileri başarabilir.

Bölümün eğitim süresi 4 yıl, eğitim dili ise Türkçedir. Bölümde isteğe 

bağlı olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı bulunmaktadır.

Çalışma Alanları

Mezunlarımız, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında iktisat ve planlama 

birimlerinde (Müfettiş yardımcılığı, Denetçi yardımcılığı,  iç kontrolör 

yardımcılığı, yönetici adayı, uzman yardımcısı gibi) özel sektör 

işletmelerinde (Mali işler bölümü, Muhasebe bölümü, Finans, İnsan 

Kaynakları departmanı gibi) ve sermaye piyasalarında istihdam imkânı 

bulabilirler.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İKTİSAT (İNGİLİZCE)

Kapsayıcı bir tanımla iktisat; bireylerin, firmaların iktisadi kararlarını, 

tüketim, yatırım, harcama tasarruf gibi devletlerin, uluslararası 

firmaların kararlarını analiz eden bir bölümdür.

İktisat bilimi hayatı kapsayıcı ve tüm mesleklerde yönlendirici bir özelliğe 

sahiptir. Tüm insanlar iktisadı yaşar, ancak onu analitik bir araç olarak 

iktisat eğitimi almış kişiler doğru kullanabilir. İktisat (İngilizce) bölümü 

küreselleşen dünyada böyle iktisatçıları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bölümün eğitim dili İngilizcedir ve zorunlu hazırlık sınıfı hariç eğitim 

süresi 4 yıldır. Bölümü kazanan öğrenciler, Düzey Belirleme ve Yeterlilik 

Sınavında başarılı olmaları halinde İngilizce Hazırlık Sınıfını atlayarak 

birinci sınıftan öğrenimlerine başlayabilmektedir.

Çalışma Alanları

Mezunlarımız, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında iktisat ve planlama 

birimlerinde, özel sektör işletmelerinde ve sermaye piyasalarındaki 

istihdam imkânlarına sahiptir. Ayrıca mezunlarımız uluslararası 

kuruluşlarda farklı temasa girebilir ve uluslararası iş olanaklarına da 

sahiptirler. 
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İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İŞLETME

Değişimin sürekli ve hızlı olduğu günümüz dünyasında ülkelerin refah 

düzeyinin artmasında ekonominin önemli faktörleri olan işletmelerin 

büyümesi ve sürekli gelişme göstermesi önemli rol oynamaktadır. 

İşletmelerin gelişme ve büyümesinin en önemli belirleyicisi olan nitelikli 

insan kaynağının yetiştirilmesinde ise en önemli görev hiç kuşkusuz 

eğitim kurumlarına düşmektedir.

İşletme Bölümü, oluşturulan programın başarı ile uygulanmasında 

en önemli görevin akademik kadroya düştüğü bilinci ile ülkemizin ve 

dünyanın seçkin üniversitelerinde akademik kariyer yapmış ve hem 

akademik hem de profesyonel dünya ile yakın ilişki içerisinde olan genç 

ve deneyimli akademisyenlerin 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.

Bölümün eğitim süresi 4 yıl, eğitim dili ise Türkçedir. Bölümde isteğe 

bağlı olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı bulunmaktadır.

Çalışma Alanları

Kamu Kurumları, Bankalar, Sigorta Şirketleri, Özel Finans Kuruluşları, 

Pazarlama ve Satış Firmaları gibi bir çok alanda iş imkanı bulunmaktadır.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İŞLETME (İNGİLİZCE)

Hızlı değişimin yaşandığı günümüz dünyasında, ekonomik yaşamın 

temel ögesi olan işletmelerin büyümesi ve gelişmesi ülkelerin refah 

düzeyinin artmasında büyük önem taşımaktadır. Ülkenin refah düzeyini 

yükseltmede diğer faktörlerin de önemli olmakla birlikte, entelektüel 

sermayenin çok önemli bir işlevi bulunmaktadır. Bu işlevin sağlanmasında 

en büyük görev hiç kuşkusuz yüksek eğitim kurumlarına düşmektedir. 

En az bir yabancı dili konuşabilen, anlayabilen ve kullanabilen bireylere 

geçmişte olduğundan daha fazla ihtiyaç duyulduğu bir gerçektir. Bu 

ihtiyacı karşılama noktasında İngilizce İşletme Bölümünde, akademik 

kadronun oluşturulan programın başarı ve uygulanmasında en 

önemli görevi yüklendiğinin bilinci ile ülkemizde ve dünyada seçkin 

üniversitelerde kariyer yapmış, hem akademik hem de profesyonel 

yaşam ile yakından ilişkili olan genç ve deneyimli akademisyenler bir 

araya getirilmiştir. Kurum olarak benimsenen öğrenci odaklı eğitim ilkesi 

gereğince, tüm öğrenciler ve öğretim üyeleri yakın ilişki içerisindedir ve 

tüm öğrencilerin ihtiyaç duyduğu mesleki danışmanlık ve koçluk desteği 

akademisyenler tarafından sağlanmaktadır.

Bölümün eğitim dili İngilizcedir ve zorunlu hazırlık sınıfı hariç eğitim 

süresi 4 yıldır. Bölümü kazanan öğrenciler, Düzey Belirleme ve Yeterlilik 

Sınavında başarılı olmaları halinde İngilizce Hazırlık Sınıfını atlayarak 

birinci sınıftan öğrenimlerine başlayabilmektedir.

Çalışma Alanları

Kamu Kurumları, Bankalar, Sigorta Şirketleri, Özel Finans Kuruluşları, 

Pazarlama ve Satış Firmaları gibi birçok alanda iş olanağı bulunmaktadır.
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İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

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 

düşünceyi, sorgulayıcı aklı yerleştirmeyi amaçlar.

Kamu Yönetimi disiplini, bir idare sisteminde karar ve politika oluşturma 

süreçlerini analiz eder. Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kamu 

politikalarının hazırlanması, kurumların örgütlenmesi, yönetimi ve 

uygulamaları oluşturur, düzenler. Siyaset Bilimi disiplini ise siyasal 

kurumlar, siyasal sistemler, siyasal aktörler, bunlar arasındaki ilişkiler, 

devlet, hükümet, demokrasi, otorite, toplumsal sınıflar, siyasal partiler, 

toplumsal cinsiyet, kimlikler, baskı kurumları, ideolojiler gibi konuları 

kapsayan geniş bir disiplindir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, bu iki temel disiplin temelinde 

eğitim veren bir bölümdür. Nihai hedef; entelektüel ve bilimsel açıdan 

donanımlı bireyler ve nitelikli, sorgulayıcı vatandaşlar yetiştirmektir.

Bölümün eğitim süresi 4 yıl, eğitim dili ise Türkçedir. Bölümde isteğe 

bağlı olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı bulunmaktadır.

Çalışma Alanları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü mezunları, danışmanlık, 

müfettişlik, bankacılık, iletişim, eğitim, medya ve halkla ilişkiler gibi 

önemli sektörlerde, kamu kurumlarında ve uluslararası örgütlerde 

çalışmaktadır.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE)

Bölümümüzde Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi disiplinleri 

çalışma alanlarının gerekli gördüğü bütün konular büyük bir titizlikle 

çalışılmaktadır. Bu da bölümümüzdeki çok disiplinli akademik 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 

daha donanımlı olarak yaşama atılmaktadırlar.

Eğitim süresi dört yıl olan bölümümüzün eğitim dili ise İngilizcedir. 

İngilizce Hazırlık Sınıfı zorunludur. Bölümü kazanan öğrenciler, Düzey 

Belirleme ve Yeterlilik Sınavında başarılı olmaları halinde İngilizce 

Hazırlık Sınıfını atlayarak birinci sınıftan öğrenimlerine başlayabilirler.

Çalışma Alanları

TBMM, Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçilikler, Merkez Bankası, Bakanlıkların 

uzmanlık ve müfettişlik kadroları, Kaymakamlık, İdari Hakimlik, Sayıştay 

Denetçiliği, Mali Müşavirlik, Analiz, Denetmenlik ve Kontrolörlük gibi iş 

alanları bulunmaktadır.
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İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK

(İNGİLİZCE)

Son dönemlerde Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, deyim yerinde ise 

yıldızı parlayan az sayıdaki 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.

Eğitim süresi 4 yıl olan bölümün eğitim dili ise İngilizcedir. İngilizce 

Hazırlık Sınıfı zorunludur. Bölümü kazanan öğrenciler, Düzey Belirleme 

ve Yeterlilik Sınavında başarılı olmaları halinde İngilizce Hazırlık Sınıfını 

atlayarak birinci sınıftan öğrenimlerine başlayabilirler.

Çalışma Alanları

Ulusal ve Uluslararası Firmaların Dış ticaret departmanlarıdan, 

gümrüklerde, ithalat ve ihracat ile ilgili bölümlerde, bankaların dış 

işlemler servislerinde, gümrükleme firmalarında, lojistik firmalarında, 

sigorta şirketlerinde  görev alabilmektedirler.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Yönetim Bilişim sistemleri, hem bilgisayar bilimi hem de işletme yönetimi 

arasında köprü görevi gören multidisipliner bir alan olarak günümüzün 

küresel ve teknolojik rekabet ortamında faaliyet gösteren işletmeler 

için kritik bir rol üstlenmektedir. Buradan hareketle Doğuş Üniversitesi 

Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) lisans programı işletmelere teknoloji 

gereksinimleri perspektifi ile yaklaşabilen öğrenciler yetiştirmek amacı 

ile kurulmuştur.

Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanları, bilginin üretilmesini, 

yenilenmesini, yayılmasını ve yönetilmesini sağlarlar. Bilgisayar 

sistemleri yolu ile elde edilen bilgileri yönetim ve işletme alanlarındaki 

sorunların çözümüne uygulayabilen kişilerdir.

Dünyadaki gelişmiş ekonomiler endüstri temelli olmaktan uzaklaşarak 

bilgi temelli ekonomilere dönüşmektedir. Hizmet ve bilişim 

sektörlerindeki hızlı büyüme yönetim bilişim sistemleri uzmanlarına 

olan talebi de artırmakta olup, iş imkanlarını çeşitlendirmekte ve 

genişletmektedir.

Bölümün eğitim süresi 4 yıl, eğitim dili ise Türkçedir. Hem işletme hem 

bilişim ağırlıklı dersler bulunmaktadır. Bölümde isteğe bağlı olarak 

İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı mevcuttur.

Çalışma Alanları

Yönetim Bilişim Sistemleri mezunları hem özel sektörde hem kamuda bilişim teknolojilerinin yoğun kullanıldığı her birimde görev alabilir. Mezunlarımızın görev 

alabileceği pozisyonlardan bazıları: sistem analisti ve tasarımcısı, bilgi sistemleri yöneticisi, programcı, proje uzmanı ve yöneticisi, IT uzmanı ve yöneticisi, iş analisti, 

finans uzmanı ve yöneticisi ve insan kaynakları uzmanı ve yöneticisi, akademisyen pazarlama, satış, iş geliştirme alanlarında uzmanlaşabilecekleri gibi iş sistemleri 

analizi ve tasarımı, veri tabanı analisti, CRM uzmanı, sistem yöneticiliği, yazılım geliştirme ve web, mobil uygulamalar gibi birçok alanda mesleki kariyerlerine 

başlayabileceklerdir.

Doğuş Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, hem işletme hem de bilişim alanında kariyer planı yapmayı hedefleyen donanımlı ve her iki alanda da gereken 

yetkinliklere sahip öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
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Hukuk

Fakültesi
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Hukuk Fakültesi

HUKUK

Hukuk Fakültemizin öğretim dili Türkçedir. 

Eğitim –Öğretimimizde zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı uygulaması 

yoktur. Ancak öğrencilerimiz, isteğe bağlı olarak bir yıl İngilizce hazırlık 

okuyabilmektedir. 

Fakültemizde temel hukuk derslerinin yanı sıra güncel alanlara ilişkin 

birçok seçimlik hukuk dersleri de sunulmaktadır. Örneğin; Çevre 

Hukuku, Trafik Hukuku, Spor Hukuku, Tüketici Hukuku, Uluslararası 

Tahkim Hukuku, Uluslararası Deniz Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, 

Teori ve Uygulamada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avukatlık 

Hukuku, Hukuk Metodolojisi, Kriminoloji, İhale Hukuku, İmar Hukuku, 

Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hukuku, Rekabet Hukuku, Sağlık Hukuku, 

Taşıma Hukuku, Sigorta Hukuku gibi dersler, alan için seçimlik dersler 

kategorisinde sunulduğu gibi, alan dışı olarak Üniversite Havuzunda 

diğer Fakültelerin paylaştıkları derslerden de öğrenciler ilgilerine göre 

ders seçebilmektedir.  

Eğitim- Öğretim sürecimizde, Fakültemizin kendi “Duruşma Salonunda” 

farazi dava uygulamaları yapıldığı gibi, öğrencilerimize; İlk Derce 

Hukuk ve Ceza Mahkemeleri, İdare Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, 

Yargıtay, Danıştay, Adli Tıp Kurumu ve Ceza İnfaz Kurumu gibi kurumları 

ziyaret etme olanağı sağlanarak, uygulamayı yerinde görme fırsatı da 

yaratılmaktadır. 

Hukuk Fakültesi eğitim süresi, 4 yıldır. Mezuniyet sonrası Staj 

zorunluluğu vardır. Avukatlık ve Hakimlik- Savcılık staj süresi farklıdır. 

Hukuk Fakültesi mezunları, avukat, hakim, savcı, noter, akademisyen, 

kamu veya özel sektörde hukuk müşaviri, bakanlıklarda uzman, 

müfettiş, banka ve finans kuruluşlarında danışmanlık, kaymakamlık, 

vb.  mesleklere yönelebilecekleri gibi, özel sektörün pek çok alanında da 

hukuk mesleğini icra edebilirler.

Çalışma Alanları

Avukat, hakim, savcı, noter, icra müdürü, akademisyen, bakanlıklarda 

uzman, müfettiş, banka ve finans kuruluşlarında danışmanlık, hukuk 

müşavirliği, kaymakamlık ya da özel sektör gibi pek çok alanda kariyer 

oluşturabilir.

Mühendislik

Fakültesi

Mühendislik Bölümlerimiz MÜDEK 

Tarafından Akredite Edilmiştir.
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Mühendislik Fakültesi

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)

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 ağırlıklı olarak yazılım, donanım ve bilgisayarla ilgili elektronik 

dersleri bulunmaktadır. Bilgisayar mühendisliği ders programında 

bilgisayar mühendisliğinin iki temel alanı olan yazılım ve donanım ile ilgili 

dersler dengeli olarak oluşturulmuştur.

Eğitim süresi 4 yıl olan bölümüm eğitim dili ise İngilizcedir. İngilizce 

Hazırlık Sınıfı zorunludur. Bölümü kazanan öğrenciler, Düzey Belirleme 

ve Yeterlilik Sınavında başarılı olmaları halinde İngilizce Hazırlık Sınıfını 

atlayarak birinci sınıftan öğrenimlerine başlayabilirler.

Çalışma Alanları

Sistem mühendisliği veri ağlarının planlama, tasarlama ve kurma 

işlemlerinde, Bilgi Güvenliği Uzmanlığı alanında, Veritabanı Yöneticiliği 

alanında özellikle Oracle ve MsSQL sistemlerinde, Ar-Ge alanında, 

kariyer oluşturma imkânına sahiptir.

Mühendislik Fakültesi

ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (EEM) hızla değişen yeni yüzyılın 

bir numaralı mesleği olduğundan, EEM programları bütün üniversite 

müfredatları arasında en dinamik ve en değişken olmak zorundadır. 

Doğuş Üniversitesi EEM Bölümünde (EEMB) öğretim bu kadar geniş 

bir yelpazenin ihtiyaçlarını karşılayacak ve öğrencilerinin ufuklarını 

genişletecek şekilde ayarlanmıştır. Dolayısıyla, EEMB’ den mezun 

olan genç mühendisler çok yönlü yetiştirildiklerinden değişen çevre 

koşullarına, yeni konulara ve yeni gelişmelere çok çabuk uyum sağlarlar.

Bölümün eğitim süresi 4 yıl, eğitim dili ise Türkçedir. Bölümde isteğe 

bağlı olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı bulunmaktadır. 

 

* 2020 - 2021 eğitim öğretim yılında ilk defa öğrenci alımı 

gerçekleştirilecektir. 

Çalışma Alanları

Üretim ve tasarım mühendisi, araştırma ve geliştirme mühendisi, saha, 

satış ve destek mühendisi, teknik müdür ve genel müdür seviyesine 

kadar yönetici pozisyonları, elektrik, elektronik, biyomedikal, otomotiv 

cihazları üreten sektörler, yazılım ve sinyal işleme mühendisliği 

sektörlerinde, telefon ve GSM şirketleri, bankalar, finans şirketleri, 

bilişim teknolojileri şirketleri, internet servis sağlayıcıları, proje-tasarım-

yazılım şirketleri, ses/görüntü sistemleri üreticileri gibi kurumlarda 

çalışma imkanına sahip olacaksınız. Kendi şirketinizi kurabileceğinizi de 

unutmayın.
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Mühendislik Fakültesi

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Endüstri Mühendisliği Bölümünün amacı; uluslararası standartlara 

uygun nitelikte, analitik düşünen, bilimsel çalışmalar yapabilen, 

karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik temel bilimsel yöntemlere 

sahip, analiz yeteneği güçlü, gelişime açık mühendisleri yetiştirmektir.

Bölümün eğitim süresi 4 yıl, eğitim dili ise Türkçedir. Bölümde isteğe 

bağlı olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı bulunmaktadır.

Çalışma Alanları

Üretim ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren İşletmelerde, satın alma, 

üretim ve operasyon planlama, Kalite kontrol, Lojistik ve iş geliştirme 

bölümlerinde uzman ve yönetici olarak çalışabilirler.

Mühendislik Fakültesi

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)

Endüstri Mühendisliği Bölümünün amacı; uluslararası standartlara 

uygun nitelikte, analitik düşünen, bilimsel çalışmalar yapabilen, 

karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik temel bilimsel yöntemlere 

sahip, analiz yeteneği güçlü, gelişime açık mühendisleri yetiştirmektir.

Eğitim süresi 4 yıl olan bölümüm eğitim dili ise İngilizcedir. İngilizce 

Hazırlık Sınıfı zorunludur. Bölümü kazanan öğrenciler, Düzey Belirleme 

ve Yeterlilik Sınavında başarılı olmaları halinde İngilizce Hazırlık Sınıfını 

atlayarak birinci sınıftan öğrenimlerine başlayabilirler.

Çalışma Alanları

Üretim ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren İşletmelerde, satın alma, 

üretim ve operasyon planlama, Kalite kontrol, Lojistik ve iş geliştirme 

bölümlerinde uzman ve yönetici olarak çalışabilirler.
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Mühendislik Fakültesi

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

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 değişen bir bilim dalı olarak şekillenmiştir.

İnşaat Mühendisi, barınmak, çalışmak, eğlenmek 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 şebekesi, 

pis su arıtma yapıları), zemin yapısını (temel, 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, 

mimarlarla, sosyal bilimcilerle iş birliği yapar. 

Bölümün eğitim süresi 4 yıl, eğitim dili ise Türkçedir. Bölümde isteğe 

bağlı olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı bulunmaktadır.

Çalışma Alanları

Lisans eğitimlerinde aldıkları teorik ve pratik bilgiler sayesinde ulusal 

ve uluslararası düzeyde yönetilen inşaat projelerinde proje mühendisi, 

şantiye mühendisi, kalite kontrol mühendisi gibi unvanlarla görev 

alabilirler.

Yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerde inşaat mühendisliğinin çeşitli 

dallarında yüksek lisans ve doktora programlarına girip üniversitelerde 

akademisyen olarak çalışabilirler.

Mühendislik Fakültesi

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

Makine Mühendisliği iki geniş alana ayrılmıştır: mekanik sistemler ve ısıl 

sistemler. Mekanik sistemler mekanizmaların tasarımı, analizi, dayanımı 

ve malzemenin davranışını içerir. Bu tür konular statik, dinamik, malzeme 

bilimi, mukavemet, makine elemanları, titreşim ve makine tasarımı gibi 

derslerin kapsamı içindedir.

Isıl sistemler ise, ısı enerji ya da akışkan hareketi içeren sistemlerin 

analizini kapsar. Bu tür konular ise termodinamik, ısı transferi, akışkanlar 

mekaniği, enerji dönüşümleri, iklimlendirme ve havalandırma derslerinin 

içeriğindedir.

Bütün bu derslerde öğrendiklerinizi deneysel Mühendislik I ve II 

derslerindeki laboratuar çalışmalarınızda uygulayacak ve deneysel 

mühendisliğin esaslarını öğrenme fırsatı bulacaksınız . Ayrıca robotik, 

otomotiv, nanoteknoloji, enerji, iklimlendirme ve havalandırma, üretim, 

kontrol ve otomasyon gibi ilgi duyacağınız alanlar ise çok sayıdaki 

bölüm, fakülte ve üniversite seçimlik derslerle desteklenmektedir.

Bölümün eğitim süresi 4 yıl, eğitim dili ise Türkçedir. Bölümde isteğe 

bağlı olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı bulunmaktadır.

Çalışma Alanları

Makine Mühendisleri, günümüz dünyasında önemi giderek artan 

alanlarda istihdam edilmektedir. Başta; uzay, uçak, otomotiv, 

biyomedikal, kimya, bilgisayar, elektronik, enerji, ısıtma, havalandırma, 

imalat, robot ve tekstil olmak üzere birçok alanda makine mühendislerine 

ihtiyaç vardır. Makine mühendisleri bu alanlarda araştırma, geliştirme, 

tasarım, test ve değerlendirme, imalat ve üretim, bakım/onarım, 

pazarlama ve idarecilik gibi farklı bölüm ya da birimlerde çalışmaktadırlar.
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Mühendislik Fakültesi

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)

Makine Mühendisliği iki geniş alana ayrılmıştır: mekanik sistemler ve ısıl 

sistemler. Mekanik sistemler mekanizmaların tasarımı, analizi, dayanımı 

ve malzemenin davranışını içerir. Bu tür konular statik, dinamik, malzeme 

bilimi, mukavemet, makine elemanları, titreşim ve makine tasarımı gibi 

derslerin kapsamı içindedir.

Isıl sistemler ise, ısı enerji ya da akışkan hareketi içeren sistemlerin 

analizini kapsar. Bu tür konular ise termodinamik, ısı transferi, akışkanlar 

mekaniği, enerji dönüşümleri, iklimlendirme ve havalandırma derslerinin 

içeriğindedir.

Bütün bu derslerde öğrendiklerinizi deneysel Mühendislik I ve II 

derslerindeki laboratuar çalışmalarınızda uygulayacak ve deneysel 

mühendisliğin esaslarını öğrenme fırsatı bulacaksınız. Ayrıca robotik, 

otomotiv, nanoteknoloji, enerji, iklimlendirme ve havalandırma, üretim, 

kontrol ve otomasyon gibi ilgi duyacağınız alanlar ise çok sayıdaki 

bölüm, fakülte ve üniversite seçimlik derslerle desteklenmektedir.

Bölümün eğitim süresi 4 yıl, eğitim dili ise İngilizcedir.

Çalışma Alanları

Makine Mühendisleri, günümüz dünyasında önemi giderek artan 

alanlarda istihdam edilmektedir. Başta; uzay, uçak, otomotiv, 

biyomedikal, kimya, bilgisayar, elektronik, enerji, ısıtma, havalandırma, 

imalat, robot ve tekstil olmak üzere birçok alanda makine mühendislerine 

ihtiyaç vardır. Makine mühendisleri bu alanlarda araştırma, geliştirme, 

tasarım, test ve değerlendirme, imalat ve üretim, bakım/onarım, 

pazarlama ve idarecilik gibi farklı bölüm ya da birimlerde çalışmaktadırlar.

Mühendislik Fakültesi

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

Yazılım Mühendisliği ileri teknoloji uygulamalarında ve modern iş 

dünyasında hayati önem taşıyan bir bilim dalıdır. Her gün yaygın 

olarak kullandığımız bilgisayarlar, bankacılık sistemleri, telefonlar, 

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

uygulamaları, yazılımlar olmaksızın önemli işlevlerini yerine getiremezler.

Lisans programı yazılım mühendisliği ile diğer teknik seçmeli 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.

Bölümün eğitim süresi 4 yıl, eğitim dili ise Türkçedir. Bölümde isteğe 

bağlı olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı bulunmaktadır.

Çalışma Alanları

Bilişim sektöründe, bankacılıktan, otomotiv sanayisine, sağlık bilgi 

sistemlerinden şirket yönetimine, telekomünikasyon sistemlerinden 

hava taşımacılığına, kısacası bilgisayar sistemlerinin kullanıldığı her 

alanda çalışma olanağı vardır.
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Sanat ve Tasarım

Fakültesi
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Sanat ve Tasarım Fakültesi

DİJİTAL OYUN TASARIMI

Günümüzde özellikle mobil platformların ve internet teknolojisinin 

gelişim göstermesiyle birlikte tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 

bilgisayar oyunları oldukça yaygınlaşmıştır. Bilgisayar oyunları, cinsiyet 

ve yaş ayırt etmeksizin geniş kitleler tarafından tüketilen popüler bir 

mecraya dönüşmüştür.

Oyun sektörü gerek teknoloji gerekse de tasarım anlamında devamlı 

kendini yenilemektedir. Yüksek rekabet ortamında, oyun endüstrisi 

yaratıcı ve yenilikçi oyun fikir ve uygulamaları ile zenginleştirilmektedir. 

Oyun endüstrisinin hızla gelişmesi, bu alanda eğitim-öğretim veren 

kurumları da oyun sektörü kadar etkilemektedir. Oyun tasarımı alanında 

çalışmalarda bulunacak genç yeteneklerin kazanılması ve yetiştirilmesi 

bu alandaki eğitim-öğretim kurumlarının temel amacıdır.

Dijital Oyun Tasarımı Bölümünün eğitim-öğretim programları evrensel 

gelişimlerin önemini göz ardı etmeden, öncelikle ülkemiz gerçekleri ile 

bağlantılı tutulmaya çalışılmaktadır.

Bu süreçte bir yandan öğrencilerin yaratıcı yönlerini öne çıkaran ve 

geliştirmeyi hedefleyen dersler ile eğitim sürdürülürken, diğer yandan 

destekleyici disiplinler ile genç oyun tasarımcı adaylarının sektöre 

hazır bir şekilde katılmasını hedefleyen ve kendi kendini sürekli olarak 

güncelleyen bir eğitim modeli uygulanmaktadır.

Bölümün eğitim süresi 4 yıl, eğitim dili ise Türkçedir. Bölümde isteğe 

bağlı olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı bulunmaktadır.

* 2020 - 2021 eğitim öğretim yılında ilk defa öğrenci alımı 

gerçekleştirilecektir. 

Çalışma Alanları

Oyun tasarımcısı, görsel tasarımcı, oyun yapımcısı olarak oyun içerik 

ve hizmetlerin üretildiği ve sunulduğu eğitim, medya, yazılım, reklam, 

pazarlama ve eğlence gibi sektörlerde çalışma imkânı bulabilmektedir.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

ENDÜSTRİYEL TASARIM

Çağdaş yaşamın geleneklerinden birisi de ürünlerin çok sayıda 

üretilebilmesi için, yetkin kişilerce tasarımlanması zorunluluğudur.

Endüstriyel dünyanın koşulları, üretim ilişkilerinde olduğu kadar bu 

konuda eğitim-öğretim yapan kurumların eğitim sistem ve kimliklerinde 

de uyarıcı olmaktadır. Eğitim, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapılar 

içinde görev alacak genç yeteneklerin yetiştirilmesi, kazanılması için bir 

süreçtir.

Endüstriyel Tasarım Bölümünün eğitim-öğretim programları evrensel 

gelişimlerin önemini göz ardı etmeden, öncelikle ülkemiz gerçekleri ile 

bağlantılı tutulmaya çalışılmaktadır.

Bu süreçte bir yandan öğrencilerin yaratıcı yönlerini öne çıkaran ve 

geliştirmeyi hedefleyen dersler ile eğitim sürdürülürken, diğer yandan 

destekleyici disiplinler ile genç tasarımcı adaylarının endüstriyel 

dünyaya hazır olarak katılmasını hedefleyen ve kendi kendini sürekli 

olarak güncelleyen bir eğitim modeli uygulanmaktadır.

Bölümün eğitim süresi 4 yıl, eğitim dili ise Türkçedir. Bölümde isteğe 

bağlı olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı bulunmaktadır.

Çalışma Alanları

Endüstriyel ve yerli ürün sektörü, otomotiv sektörü, tasarım tabanlı bir 

danışmanlık ve serbest meslek olmak üzere çok fazla çalışılabilecek alan 

mevcuttur.
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Sanat ve Tasarım Fakültesi

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda Gastronomi ve 

Mutfak Sanatlarına olan ilgi artmış ve önemli bir meslek dalı haline 

gelmiştir. Gastronomi, yeme ve içme kültürünün bilim ve sanata 

dönüşmesidir.

Gastronomi sadece gıda maddelerinin hazırlanıp tüketilmesine ilişkin 

bir süreç değildir. Yiyecek ve içeceklerin tarihsel gelişme sürecinden 

başlayarak tüm özelliklerinin ayrıntılı bir biçimde anlaşılması, 

uygulanması ve geliştirilerek günümüz şartlarına uyarlanması 

çalışmalarını kapsayan bir bilim dalıdır.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programında öğrenciler ilk 

yıllarında bilimsel hazırlık ve yetkinlik tamamlayıcı dersleri alacaklardır. 

Gastronomi sanatı sadece yemek pişirme anlamına gelmemektedir. 

Bu nedenle gerekli uygulama dersleri ile harmanlanmış teorik dersler, 

öğrencilerimizin kültürel ve bilimsel alt yapıyı alarak ve gıda ile ilgili 

tüm alanlarda vizyon sahibi gastronomlar olarak yetiştirilmesini 

sağlayacaktır.

Bölümün eğitim süresi 4 yıl, eğitim dili ise Türkçedir. Bölümde isteğe 

bağlı olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı bulunmaktadır.

Çalışma Alanları

Gastronomi Uzmanı, Şef, Yeme-İçme Sorumlusu, Catering İşletmecisi, 

Gurme, Gastronomi Yazarlığı, Yemek Fotoğrafçılığı-Stilistliği, 

Gastronomi Akademisyeni alanlarında kariyer yapabilirler.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

GRAFİK

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 tasarımın her alanına yönelik uygulamalı çalışmalar bölümümüzde 

bulunan bilgisayar laboratuvarları (PC ve MAC), fotoğraf stüdyosu ve 

laboratuvarları, baskı atölyeleri ve uygulama atölyelerinde yapılmaktadır. 

Eğitim, mesleğinde kendini ulusal ve uluslararası düzeyde kanıtlamış 

uzman kadrolar tarafından verilmektedir.

Grafik Bölümü, özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul etmektedir.

Bölümün eğitim süresi 4 yıl, eğitim dili ise Türkçedir. Bölümde isteğe 

bağlı olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı bulunmaktadır.

Çalışma Alanları

Reklam ajanslarında, Medya sektöründe, Tüm kamu ve özel sektördeki 

kurum ve kuruluşların bünyesinde bulunan kurumsal iletişim, tasarım ve 

tanıtım departmanlarında kariyer yapabilirler.
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Sanat ve Tasarım Fakültesi

GRAFİK (İNGİLİZCE)

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 tasarımın her alanına yönelik uygulamalı çalışmalar bölümümüzde 

bulunan bilgisayar laboratuvarları (PC ve MAC), fotoğraf stüdyosu ve 

laboratuvarları, baskı atölyeleri ve uygulama atölyelerinde yapılmaktadır. 

Eğitim, mesleğinde kendini ulusal ve uluslararası düzeyde kanıtlamış 

uzman kadrolar tarafından verilmektedir.

Grafik Bölümü, özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul etmektedir.

Bölümün eğitim süresi 4 yıl, eğitim dili ise İngilizcedir. İngilizce Hazırlık 

Sınıfı zorunludur. Bölümü kazanan öğrenciler, Düzey Belirleme ve 

Yeterlilik Sınavında başarılı olmaları halinde İngilizce Hazırlık Sınıfını 

atlayarak birinci sınıftan öğrenimlerine başlayabilirler.

Çalışma Alanları

Reklam ajanslarında, Medya sektöründe, Tüm kamu ve özel sektördeki 

kurum ve kuruluşların bünyesinde bulunan kurumsal iletişim, tasarım ve 

tanıtım departmanlarında kariyer yapabilirler.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI

Çağımız teknolojisi baş döndürücü hızda ilerleyen gelişim sürecini her 

gün daha da artırarak sürdürmektedir. Küreselleşmenin egemen olduğu 

günümüzde, iletişim teknolojileri de gelişmeler oranında yeni boyutlar 

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 sanat ve kültür, web tasarımı, grafik tasarım, sahne 

sanatları, reklam, fotoğraf, sinema, televizyon ve multi medya dallarını 

içeren bütünlükteki eğitimiyle bu dallarla ilgili tasarımcı, yaratıcı veya 

yönetim kadrolarında görev alabilecek çok yönlü yetkin ve toplumsal 

bilince sahip bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bölümün eğitim süresi 4 yıl, eğitim dili ise Türkçedir. Bölümde isteğe 

bağlı olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı bulunmaktadır.

Çalışma Alanları

Medya sektörünün görsel iletişimle ilgili tüm alanlarında, Kamu ve özel 

sektör kurumlarının kurumsal iletişim birimlerinde, reklam ve halkla 

ilişkiler kuruluşlarının görsel iletişim ve tasarım birimlerinde, internet 

medyasında kariyer yapabilirler.
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Sanat ve Tasarım Fakültesi

İÇ MİMARLIK

İç Mimarlık, iç mekanların fonksiyon ve kalitesini doğrudan ilgilendiren 

tasarım problemlerini belirleyen, araştıran, çözen iç mekanla ile ilgili 

programlama, tasarım analizi, alan planlaması, estetik değerlendirme, 

şantiye denetimi, iç mimarlık konstrüksiyon sistemleri ve elemanları ile 

ilgili yönetmenlikler, uygun araç, malzeme ve iç mekan donatıları ile ilgili 

hizmetleri vermektedir.

Gelişen teknoloji ve toplumsal gelişim gereği bilim ve sanatın ortak 

özelliklerinin yansıtıldığı, görselliğin ön plana çıkartıldığı ve yaşamın 

vazgeçilmez etmenlerinden biri de mekan çözümleridir. Bu açıdan 

ekonomik hususların kültürel düzeyin de göz önünde tutulması ve 

arttırılması gerçekleştirilmelidir. İnceleme ve araştırmaların sonuçlarına 

dayalı özgün düşünce nitelikleri kazandıracak bire bir eğitim modeli 

teknik kuralın temel bilgiler ışığında sanatın yorumlanmasına dönük 

çalışmalar yapılması ile sağlanır. Bu konuda Doğuş Üniversitesi İç 

Mimarlık Bölümü yarının iç mimarını yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bölümün eğitim süresi 4 yıl, eğitim dili ise Türkçedir. Bölümde isteğe 

bağlı olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı bulunmaktadır.

Çalışma Alanları

Kamu ve özel sektöre ait kurumların mekân ve iç mekanlarını, tasarım 

aşamasında ofislerde ve uygulama aşamasında şantiyelerde, Mobilya 

tasarım, üretim, uygulama, satış ve pazarlama süreçlerinde, Özel mekân 

tasarımı gerektiren (mutfak, banyo, vb) ofis ve şantiyelerinde, Yapı 

malzemeleri sektöründe tasarım, üretim, uygulama, satış ve pazarlama 

bölümlerinde çalışıp kariyer yapabilirler. Ayrıca kendi tasarım ofislerini de 

açabilirler.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

MİMARLIK

Mimarlık, anlamlı, estetik, dayanıklı, fiziki ve toplumsal çevresiyle 

uyumlu binaların ve çevrelerinin kültürel ve etik sorumlulukla tasarımı 

ve yapımını içeren meslektir. Bir sanat ve teknik çalışma alanı olan 

mimarlık, var olan çevresi içinde yer alan, tasarlanan ve yapılan binalarda 

kamunun sağlık ve güvenliğini sağlama sorumluluğuyla yükümlüdür.

Doğuş Üniversitesi öğrencilerine mimarlık eğitimini sanat, tasarım, 

mühendislik, ve doğal bilimler gibi çok disiplinli bir ortam içinde verir ve 

onları karmaşık projelerin gereği olan çeşitli meslek grupları ile ortaklaşa 

çalışabilecekleri ortama hazırlar. Bu eğitim bir mimarlık ofisi içinde 

öğrencileri tasarımın yansıra, ofis yönetimi, yapım belgeleme, pazarlama 

ve halkla ilişkiler ve bilgisayar uygulamaları konularından birinde deneyim 

ve beceri kazanma amacı ile ileriye dönük bilgilerle donatır. 

Bölümün eğitim süresi 4 yıl, eğitim dili ise Türkçedir. Bölümde isteğe 

bağlı olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı bulunmaktadır.

Çalışma Alanları

Mimarlık mezunları kamu ve özel sektörün proje ve inşaat birimlerinde 

denetçi, tasarımcı ve uygulamacı olarak görev alabildiği gibi, kendi 

ofislerini açarak serbest mimarlık faaliyetlerinde de bulunabilirler.

Bununla birlikte tasarım kuramı, yapı elamanları tasarımı, malzeme 

bilgisi, mimarlık tarihi, mimari restorasyon, bilgi teknolojileri ve 

hesaplamalı tasarım, kentsel tasarım, iç mekân tasarımı gibi alanlarda 

da uzmanlaşarak mesleklerini farklı alanlarda icra edebilirler.

Malzeme tasarım ve üretimi, mimari yasa ve yönetmeliklerin 

hazırlanması, mimari alanda yayıncılık, sergi vb. organizasyonlarda rol 

alabilirler.
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Sanat ve Tasarım Fakültesi

TEKSTİL VE MODA TASARIMI

İTekstil ve Moda Tasarımı Programı, kalıp hazırlama becerisi gelişmiş, 

tasarladıklarını ürüne dönüştürme öngörüsüne sahip, özgün tasarımlar 

ile modaya ışık tutabilecek, sanatsal ve estetik bakış açısı ile yetkin ve 

doğru kullanabilen, ham maddeden nihai ürüne kadar süreci tanıyan 

tasarımcılar yetiştirir.

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul 

etmektedir.

Bölümün eğitim süresi 4 yıl, eğitim dili ise Türkçedir. Bölümde isteğe 

bağlı olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı bulunmaktadır.

Çalışma Alanları

Tasarlama, Uygun malzeme ve araç-gereci seçme, deneme üretimini 

gerçekleştirme ve katalog hazırlama, Pazarlama ve satış tekniklerini 

uygulayarak sunuş yapmak. Bu ana başlıklar altında;

– Tasarım panosu hazırlar,

– Hazır giyim ve ısmarlama giyim ünitelerinde uygulanabilir giysi 

tasarımı yapar,

– Görsel sanatlarla ilgili bilgileri kullanarak, özgün tasarım çalışmaları 

yapar,

– Tasarımını teknik çizim ve moda grafikleri (artistik çizim) ile ifade eder, 

gerektiğinde sunum yapar,

– El veya bilgisayar desteğiyle çizdiği modelin kalıbını hazırlar veya 

hazırlanmasını nezaret eder,

– Tasarımına uygun tekstil ürününü (kumaş, triko, deri, elyaf..vb.) saptar 

ve kumaş analizi yapar,

– Kesim planı ve malzeme hesabı yapar,

– Deneme üretimini gerçekleştirir veya gerçekleştirilmesine nezaret 

eder,

– Ortaya çıkarılan ürüne uygun aksesuar seçimi yapar veya yeniden 

tasarlayarak yapımını sağlar,

– Farklı amaçlara uygun koleksiyonlar hazırlar (erkek, kadın, çocuk veya 

deri, triko, kumaş, vb.) ve gerektiğinde sunulmasını sağlar,

– Dünya modasını araştırır, takip eder,

– Tüketici davranışlarını, pazarlama ve satış tekniklerini bilir, belli 

stratejiler oluşturarak satışını yapar.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

OYUNCULUK

Bölümümüz tiyatro, sinema, TV dizisi ve benzeri alanlarda hızla 

büyüyen oyuncu ihtiyacını karşılamak amacıyla çağdaş, duyarlı, yaratıcı, 

oyuncular yetiştirmek üzere kurulmuştur. Bölümümüz özel yetenek 

sınavı ile öğrenci almaktadır.

Oyunculuk Bölümü, özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul etmektedir.

Bölümün eğitim süresi 4 yıl, eğitim dili ise Türkçedir. Bölümde isteğe 

bağlı olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı bulunmaktadır.

Çalışma Alanları

Ulusal ve uluslararası çerçevede tiyatro kurumları ile sinema, televizyon, 

radyo, tanıtım ve reklam ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlarda oyuncu, 

sunucu, spiker ve seslendirme sanatçısı olarak çalışabilir ya da 

üniversiteler ve çeşitli sanat eğitim kurumlarında istihdam edilebilirler.

 

51 Doğuş Üniversitesi Tanıtım Katalogu 202150 Doğuş Üniversitesi Tanıtım Katalogu



Sağlık Bilimleri 

Yüksekokulu
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Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fakültesi

HEMŞİRELİK

Hemşirelik Bölümü’nün amacı, nitelikli akademik kadrosuyla hemşirelik 

eğitimini araştırma ve uygulamalarını sürekli değişen gelişmeler ışığında 

yürüten, etik ilkeleri rehber edinen, hastalarına bütüncül bakım veren 

lider hemşireler yetiştirmektir.

Programın eğitim süresi dört yıl, eğitim dili ise Türkçedir. İsteğe bağlı 

olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı bulunmaktadır. Dudullu 

Yerleşkesi’nde yer almaktadır.

* 2021 - 2022 eğitim öğretim yılında ilk defa öğrenci alımı 

gerçekleştirilecektir. 

Çalışma Alanları

Hemşirelik lisans eğitimini başarı ile tamamlayanlar “Hemşire” ünvanı ile 

mezun olurlar. Mezunlarımız, Ülkemizin birinci, ikinci ve üçüncü basamak 

sağlık hizmeti veren kamu ve özel kurumlarında, işyerlerinde, okullarda, 

kreşlerde çalışabilirler. Sağlık kabini açarak serbest çalışabilirler. 

Lisansüstü eğitimlerini tamamladıktan sonra “Uzman Hemşire” olarak 

kurumlarında çalışabilecekleri gibi Yükseköğretim Kurulu’nun şartlarını 

sağladıkları takdirde üniversitelerin akademik kadrolarında çalışabilirler.

 

Meslek

Yüksekokulu
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ADALET

Adalet programının amacı hakim ve savcılara yardımcı elemanlar 

yetiştirmektir. Mezunlar, mahkemelerin yazı işleri müdürlüğü 

veya yardımcılığı; icra memurluğu veya yardımcılığı görevlerine 

atanmaktadırlar. Ayrıca infaz kurumlarında müdürlüğe kadar 

yükselebilen görevlere getirilebilirler.

Adalet mezunları mahkemelerde, icra dairelerinde, infaz kurumlarında, 

vatandaşların başvurularının mahkemelere iletilmesi ve yargıçların 

aldıkları kararın uygulanması gibi konularda gerekli işlemleri yürütürler.

Programın eğitim süresi iki yıl, eğitim dili ise Türkçedir. İsteğe bağlı 

olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı bulunmaktadır.

Çalışma Alanları

Adalet Bakanlığı, Avukatlık ve Hukuk Büroları, Sivil Toplum 

Kuruluşlarında, resmi veya özel bankalarda, çeşitli kamu ve iktisadi 

kuruluşlarında ve özel iktisadi işletmelerde iş bulabilmektedirler.

Dikey Geçiş Sınavı ile Tercih Yapılabilecek 

Lisans Programları;

Hukuk Fakültesi

Dikey Geçiş Sınavı ile Tercih Yapılabilecek 

Lisans Programları; 

Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Sağlık Yönetimi ve Sosyal 

Hizmet

Meslek Yüksekokulu

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

Ağız ve diş sağlığı teknikerleri, diş polikliniklerinde diş hekimi klinik 

yardımcısı olarak diş hekiminin tüm klinik çalışmalarında yardımcı olan 

sağlık teknikeridir. Ağız ve diş sağlığı teknikeri diş hekimi için çalışma 

ortamını hazırlar, hastayı kabul eder ve tedavisi sırasında hekime ve 

hastaya yardımcı olur. Ağız ve diş sağlığı teknikerliği programının amacı, 

kamu ve özel sektörde tercih edilen saygın, nitelikli, çağdaş ve diş sağlığı 

alanında uluslararası bilgi seviyesine ulaşmış ülkemizin ara eleman 

ihtiyacını karşılayacak öğrenciler yetiştirmektir.

Programın eğitim süresi iki yıl, eğitim dili ise Türkçedir. İsteğe bağlı 

olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı bulunmaktadır.

Çalışma Alanları

Bu programdan mezun olan öğrenciler "Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri" 

olarak diş laboratuvarlarında, diş kliniklerinde, hastanelerin diş sağlığı 

ile ilgili birimlerinde ve diş sağlığı konusunda teknik donanım sağlayan 

işletmelerde çalışabilirler.
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ANESTEZİ

Ameliyatlarda anestezi işlerinde hekime yardımcı olacak sağlık elemanı 

yetiştirmektir.

Anestezi mezunları her türlü ameliyatlarda hastanın uyutulması için 

gerekli tıbbi yöntemleri, hekimin yönergeleri doğrultusunda uygulayan 

kişilerdir.

Programın eğitim süresi iki yıl, eğitim dili ise Türkçedir. İsteğe bağlı 

olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı bulunmaktadır.

Çalışma Alanları

Anestezi Teknikeri Devlete, Üniversitelere veya Özel kişilere ait 

hastanelerde çalışırlar.

Dikey Geçiş Sınavı ile Tercih Yapılabilecek 

Lisans Programları;

Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık 

Hizmetleri, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet

Dikey Geçiş Sınavı ile Tercih Yapılabilecek 

Lisans Programları;

Aile ve Tüketici Bilimleri, Beslenme ve Diyetetik, Gastronomi, 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği    

Meslek Yüksekokulu

AŞÇILIK

Aşçılık programının amacı toplu yemek yenilen yerlerde yiyecek hazırlama 

ve mutfak yönetim alanında çalışacak elemanları yetiştirmektir.

Aşçılar çalıştıkları kurumun mutfağından yemek listesini hazırlama, 

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 

uygun şekilde sunulması için gerekenleri yapar.

Programın eğitim süresi iki yıl, eğitim dili ise Türkçedir. İsteğe bağlı 

olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı bulunmaktadır.

Çalışma Alanları

Otellerde, lokantalarda, konaklama tesislerinde, toplu yemek yenen özel 

veya resmi kurumların mutfaklarında, yemek fabrikalarında çalışma 

olanağı bulabilirler.
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AŞÇILIK (İ.Ö.)

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, 

damak zevki gelişmiş, Dünya ve Türk Mutfağına hakim, akademik bilgi 

ve disipline sahip personel yetiştirmektir.

Mutfak uygulamaları eğitimi ile ileri mutfak tekniklerinde beceri 

kazandırarak gelecekteki olası istihdam alanları için yeterliliğe sahip 

bireyi topluma hizmet etmek için sunmak.

* 2021 - 2022 eğitim öğretim yılında ilk defa öğrenci alımı 

gerçekleştirilecektir. 

Çalışma Alanları

Aşçılık programı mezunları; okul, hastane, işyeri mutfakları, 

oteller,cafeler, zincir restoranlar, catering firmaları, dünya mutfakları 

hizmeti veren özel restoranlar, hamur işleri- tatlı servisi yapan mutfaklar, 

pastacılık sektöründe, gıda fabrikalarında, ulusal ve uluslarası yiyecek 

içecek işletmeleri ve konaklama faaliyeti gösteren işletmelerin 

mutfaklarında ve havayolu şirketlerinde ikram hizmetlerinde istihdam 

edilirler.

Dikey Geçiş Sınavı ile Tercih Yapılabilecek 

Lisans Programları; 

Aile ve Tüketici Bilimleri, Beslenme ve Diyetetik, Gastronomi, 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Mutfak Sanatları ve Yönetimi, Yiyecek 

ve İçecek İşletmeciliği

Dikey Geçiş Sınavı ile Tercih Yapılabilecek 

Lisans Programları; 

Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Aktüerya ve Risk Yönetimi, Bankacılık, 

Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Sigortacılık, Ekonometri, Ekonomi, 

Ekonomi ve Finans, İktisat, İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme 

Yönetimi, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Sermaye Piyasası, 

Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Sigortacılık ve Sosyal 

Güvenlik, Uluslararası Finans, Uluslararası Finans ve Bankacılık, 

Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, 

Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası Ticaret 

ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve 

Lojistik Yönetimi    

Meslek Yüksekokulu

BANKACILIK VE SİGORTACILIK

Bölümün amacı finans sektörünün ihtiyaçlarını önemseyen, karar verme 

ve etkili iletişim becerileri gelişmiş, donanımlı ve gelişmeye açık uzman 

yetiştirmektir.

Programın eğitim süresi iki yıl, eğitim dili ise Türkçedir. İsteğe bağlı 

olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı bulunmaktadır.

Çalışma Alanları

Bölüm mezunları özellikle, Kamu ve Özel bankalarda, Finans ve Sigorta 

şirketlerinde çalışabilirler.
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BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

Bilgisayar programının amacı iş hayatının ve toplumsal yaşamın, bilgiyi 

toplama ve bu bilgileri işleme ile ilgili konularındaki problemlerinin 

bilgisayarda çözümlenmesi alanlarında çalışacak ara insan gücünü 

yetiştirmektir.

Bilgisayar Programcılığı, donanımsal ve yazılımsal alanlarda bilgi ve 

deneyimi üst seviyede olan, teorik bilgi ve uygulama deneyimine ulaşmış 

vizyonu olan modern teknikerler yetiştirir.

Programın eğitim süresi iki yıl, eğitim dili ise Türkçedir. İsteğe bağlı 

olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı bulunmaktadır.

Çalışma Alanları

Yazılım firmaları, Bilgisayar satış ve destek firmaları, Bankalar, sigorta 

şirketleri, İnternet yayıncılık şirketleri, Radyo- TV şirketleri ve hizmet 

sektöründe yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında geniş iş imkânına 

sahiptirler.

Dikey Geçiş Sınavı ile Tercih Yapılabilecek 

Lisans Programları;

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi ve 

Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, 

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar-Enformatik, Bilişim 

Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Endüstri 

Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar 

Bilimleri, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar 

Bilimleri, Matematik-Bilgisayar, Meteoroloji Mühendisliği, Uzay 

Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği

Meslek Yüksekokulu

BİLİŞİM  GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİSİ

İnternet kullanımının tahmin edilemeyecek seviyede artması ve artıyor 

olması bilgi güvenliğini de beraberinde getirmiştir. Aynı zamanda 

bilgisayar ağını kullanan kişi ve kurumların bilgilerinin güvenliğinin önem 

kazanmıştır. Bilişim teknolojilerini bu noktada önemi tekrar göz önüne 

gelmiştir. Doğuş Üniversitesi bilişim güvenliği programının amacıda, 

bilişim alanında faaliyet gösteren firmaların ihtiyacı olan nitelikli ve 

donanımlı meslek elemanlarını yetiştirmektir.

Öğrencilerimize iki senelik eğitimlerinde, bilgisayar ağ teknolojilerine ve 

bu teknolojilerin güvenlik altyapısı oluşturulması için gerekli yazılım ve 

donanım kaynakları üzerine eğitimler verilecektir.

Ayrıca öğrencilerimiz, toplam 30 iş günü süreli işyeri uygulaması 

eğitimine katılarak aldıkları kuramsal bilgileri pratik deneyimlerle 

pekiştirmekte ve gelecekte çalışacakları iş alanları ve kişiler ile öğrencilik 

aşamasında tanışmaktadırlar.

Mezunlarımız internet ve elektronik posta hizmeti veren, çok kullanıcılı 

bilgisayar sistemi olan, bilgisayar ağı olan, elektronik ticaret yapan, 

uzaktan eğitim yapan, vb. kuruluşlarda; sistem güvenliği uzmanı, 

bilgi işlem uzmanı, sistem destek uzmanı, sistem ve ağ danışmanı ve 

internet programcısı olarak çalışabilirler.

Programın eğitim süresi iki yıl, eğitim dili ise Türkçedir. İsteğe bağlı 

olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı bulunmaktadır.

Çalışma Alanları

Mezun olan öğrenciler bilgi işlemler ve yazılım firmaları başta olmak üzere, bilgisayar ağ sistemleri olduğu her kurumda sistem güvenliği uzmanı, bilgi işlem uzmanı, 

sistem destek uzmanı, sistem ve ağ danışmanı, programcı gibi pozisyonlarda çalışma imkanına sahiptirler. İnternet aracılığıyla elektronik ticaret yapan firmalar, 

Sanayi Kuruluşları,  Medya Kuruluşları Veri tabanı Sistemleri Geliştiren Firmalar,  İnternet Çözümleri Geliştiren Firmalar,  Bilgisayar Destekli Endüstriyel Tasarım 

Firmaları ile uzaktan eğitim yapan gibi kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler. 

Dikey Geçiş Sınavı ile Tercih Yapılabilecek Lisans Programları; 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Yazılım 

Mühendisliği, Bilgisayar-Enformatik, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Endüstri Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, İstatistik, 

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik-Bilgisayar, Meteoroloji Mühendisliği, Uzay 

Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği
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ÇOCUK GELİŞİMİ

0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, engeli olan, korunmaya 

muhtaç, çalışan, mülteci, suça itilmiş çocuklar ile hastanede yatan 

çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal gelişimlerini ve öz 

bakım becerilerini değerlendirebilen,  tüm gelişim ve beceri alanlarını 

destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet 

sunan Çocuk Gelişimcisi yetiştirmektedir.

Öğrencilerimizin 30 iş günü staj yapma zorunlulukları vardır.

*Ayrıca bu programdan mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı'nda 

(DGS) başarılı olmak suretiyle lisans programlarına devam 

edebilmektedirler.

Dikey Geçiş Alanları

Çocuk Gelişimi

Okul Öncesi Öğretmenliği

Özel Eğitim Öğretmenliği

Sosyal Hizmet

Mezunların Çalışma Alanları

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel ve resmi okulların okul öncesi eğitim 

merkezlerinde,

Anasınıflarında,

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı gündüz bakımevleri,

Çocuk yuvaları ve kreşlerde,

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde,

Hastanelerde çocuk kliniklerinin oyun odalarında

Mezunların Çalışma Alanları

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel ve resmi okulların okul öncesi eğitim 

merkezlerinde,

Anasınıflarında,

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı gündüz bakımevleri,

Çocuk yuvaları ve kreşlerde,

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde,

Hastanelerde çocuk kliniklerinin oyun odalarında

Meslek Yüksekokulu

DIŞ TİCARET

Dış ticaret programının amacı, ihracat ve ithalat işlemleri konusunda 

çalışacak meslek elemanlarını yetiştirmektir.

Programın eğitim süresi iki yıl, eğitim dili ise Türkçedir. İsteğe bağlı 

olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı bulunmaktadır.

Dış ticaret programının ikinci öğretim seçeneği de bulunmaktadır.

Çalışma Alanları

Mezun olan öğrenciler bilgi işlemler ve yazılım firmaları başta olmak 

üzere, bilgisayar ağ sistemleri olduğu her kurumda sistem güvenliği 

uzmanı, bilgi işlem uzmanı, sistem destek uzmanı, sistem ve ağ 

danışmanı, programcı gibi pozisyonlarda çalışma imkanına sahiptirler. 

İnternet aracılığıyla elektronik ticaret yapan firmalar, Sanayi Kuruluşları,  

Medya Kuruluşları Veri tabanı Sistemleri Geliştiren Firmalar,  İnternet 

Çözümleri Geliştiren Firmalar,  Bilgisayar Destekli Endüstriyel 

Tasarım Firmaları ile uzaktan eğitim yapan gibi kurum ve kuruluşlarda 

çalışabilirler. 

Dikey Geçiş Sınavı ile Tercih Yapılabilecek 

Lisans Programları;

Avrupa Birliği İlişkileri, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve 

Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Ekonomi 

ve Finans, İktisat, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, 

İşletme Yönetimi, İşletme-Ekonomi, Lojistik, Lojistik Yönetimi, 

Sermaye Piyasası, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Teknoloji ve 

Bilgi Yönetimi, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslararası Finans, Uluslararası 

Finans ve Bankacılık, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İşletmecilik, 

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, 

Uluslararası Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret 

ve Finans, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve 

Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
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DIŞ TİCARET (İNGİLİZCE)

Dış ticaret programının amacı, uluslararası mal alım-satımı için 

bağlantılar kurulması, gümrük lojistik gibi alanlarda sektörlerin 

beklentilere cevap verecek nitelikte mezun yetiştirilmesidir.

Gelişen teknoloji ile birlikte dış ülkelerdeki pazarlarda yapılan ithalat ve 

ihracat gibi işlemlerin fazla olması bu bölümün ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. Dış ticarete ilgisi olanlar için güzel bir kariyer fırsatıdır.

Dış ticaret bölümünde okumak isteyen öğrenciler için aranan özellikler 

şu şekildedir.

Ekonomi ve ticarete ilgi duyması

Sayısal yönü kuvvetli

Ayrıntılara dikkat eden, sorumluluk sahibi

İletişim yönü oldukça kuvvetli

Girişimci bir özelliğe sahip olmasıdır.

Bu doğrultuda dış ticaret programı ile tüm sektörlerin uluslararası 

pazarda yapacağı işlemlere uygun nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi 

amaçlamaktadır.

Yurt dışı kariyerli bir program olduğu için bölümümüz İngilizcedir. 

Programımızdan mezun olan öğrencilerimiz dikey geçiş sınavına girerek 

bölümünü 4 yıla tamamlayabilirler.

Çalışma Alanları

Dış ticaret programını bitirenler Maliye ve Gümrük Bakanlığına bağlı 

kuruluşlarda ve özel firmalarda, İhracat ve ithalat şirketleri, Avrupa 

Birliği’nin Türkiye’deki temsilcilikleri, Bankalar, Gümrük işlemleri ve hizmet sunan şirketler, Gümrük Müşavirliği, Ulusal ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Firmaları, 

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığında görev alabilirler.

Dikey Geçiş Sınavı ile Tercih Yapılabilecek Lisans Programları;

Avrupa Birliği İlişkileri, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İktisat, 

İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme Yönetimi, İşletme-Ekonomi, Lojistik, Lojistik Yönetimi, Sermaye Piyasası, Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslararası Finans, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası 

İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve 

Finans, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

Meslek Yüksekokulu

DIŞ TİCARET (İ.Ö.)

Dış ticaret programının amacı, ihracat ve ithalat işlemleri konusunda 

çalışacak meslek elemanlarını yetiştirmektir.

Programın eğitim süresi iki yıl, eğitim dili ise Türkçedir. İsteğe bağlı 

olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı bulunmaktadır.

Çalışma Alanları

Dış ticaret programını bitirenler Maliye ve Gümrük Bakanlığına bağlı 

kuruluşlarda ve özel firmalarda, İhracat ve ithalat şirketleri, Avrupa 

Birliği’nin Türkiye’deki temsilcilikleri, Bankalar, Gümrük işlemleri ve 

hizmet sunan şirketler, Gümrük Müşavirliği, Ulusal ve Uluslararası 

Ticaret ve Lojistik Firmaları, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığında 

görev alabilirler.

Dikey Geçiş Sınavı ile Tercih Yapılabilecek 

Lisans Programları;

Avrupa Birliği İlişkileri , Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve 

Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Ekonomi 

ve Finans, İktisat, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, 

İşletme Yönetimi, İşletme-Ekonomi, Lojistik, Lojistik Yönetimi, 

Sermaye Piyasası, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Teknoloji ve 

Bilgi Yönetimi, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslararası Finans, Uluslararası 

Finans ve Bankacılık, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İşletmecilik, 

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, 

Uluslararası Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret 

ve Finans, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve 

Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
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Meslek Yüksekokulu

ECZANE HİZMETLERİ

Eczane Hizmetleri programının amacı, medikal ve ilaç sektörünün 

ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda çalışabilecek gerekli donanıma sahip, 

mesleki bilgi ve becerileri kazanmış olan nitelikli sağlık personeli 

yetiştirmektir. Öğrencilerimiz, eğitimleri boyunca ihtiyaç duyacakları 

tüm teknik ekipman ve donanıma sahip olarak, alanlarındaki gerekli tüm 

görevlerini doğru ve tam olarak gerçekleştirebilecek yeterlikte teorik 

ve pratik eğitimi almaktadırlar. Bölümden mezun olan öğrencilerimiz, 

“Eczane Teknisyeni” olarak medikal sektörün geniş yelpazeye sahip 

çeşitli alanlarında çalışma imkanına sahip olurlar.

Programın eğitim süresi iki yıl, eğitim dili ise Türkçedir. İsteğe bağlı 

olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı bulunmaktadır. 

* 2021 - 2022 eğitim öğretim yılında ilk defa öğrenci alımı 

gerçekleştirilecektir. 

Çalışma Alanları

Eczane Hizmetleri ön lisans programını başarı ile bitirmiş olan meslek 

çalışanları özel eczanelerde ve kamu kurum ve kuruluşlarının varsa 

eczane ile ilgili bölümlerinde, ilaç satış firmalarında, ilaç fabrikalarında, 

ilaç depolarında, laboratuvarda veya medikal sektörde çalışabilirler.

Ayrıca bünyesinde eczane bulunduran devlet hastanelerine KPSS ile 

atanmaları da mümkün olmaktadır.

Dikey Geçiş Sınavı ile Tercih Yapılabilecek 

Lisans Programları;

Program mezunları ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında 

başarı sağladıkları takdirde Biyokimya, Kimya ve Kimya Mühendisliği, 

Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya lisans programlarına geçiş 

yapabilme ve lisans eğitimlerini tamamlama imkanlarına sahiptirler.

Çalışma Alanları

Kamu ve özel sektörde görev alabildiği gibi kendi adlarına da özel işyeri açabilirler. Teknoloji Altyapı Şirketleri, Araştırma Geliştirme Kurumları, Teknoloji Danışmanlık 

ve Uygulama Şirketleri, Üretim Şirketleri, Hizmet Şirketleri, Aydınlatma Sektörü, Endüstriyel Kontrol ve Otomasyon Şirketleri, Elektrik taahhüt işi yapan firmalar, 

Enerji sektöründe faaliyet gösteren kurumlar ( özel sektör firmaları ve TRT, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı vb.), Elektrik ev aletleri teknik servisleri,Elektrik proje 

büroları, İnşaat işi yapan firmalar, Elektrik motorlu makine üretimi yapan fabrikalar, Yenilenebilir enerji kaynaklarında (rüzgâr, güneş, jeotermal, biyo kütle, biyo 

kütleden elde edilen gaz (çöp gazı dâhil), dalga, akıntı enerjisi) faaliyet gösteren işletmeler, Elektrik tesisatı ve aydınlatma sistemleri firmaları, Elektrik dağıtım 

şirketleri, Üniversitelere bağlı yapı işleri teknik daire başkanlıkları, Büyük otellerin teknik işletme birimleri, Havacılık, uydu ve denizcilik haberleşme sistemleri üretim 

ve bakımı yapan araştırma ve geliştirme kurumları (TÜBİTAK, ROKETSAN, TAI, ASELSAN vb), Otomotiv endüstrisi, Makine imalatı sektörü, Kimya sektörü, 

Hidroelektrik üretim tesisi yapan işletmeler,  Endüstriyel bakım onarım yapan iş yerleri

Dikey Geçiş Sınavı ile Tercih Yapılabilecek Lisans Programları; 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme 

Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Enerji Yönetimi, Fizik,Fizik Mühendisliği, Havacılık Elektrik ve 

Elektroniği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Uçak Elektrik-Elektronik, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri, Uzay Mühendisliği

Meslek Yüksekokulu

ELEKTRİK

Sanayileşmenin ve teknolojinin hızla geliştiği günümüzde elektrik kullanımı her 

geçen gün hızla artmakta olup, elektriğin kullanılmadığı alan neredeyse yoktur. Bu 

kapsamda elektrik konusunda nitelikli teknik elemanların yetişmesi, teknolojinin 

gelişmesi ve ekonomiye yaratılan katma değerin artması açısından büyük önem 

taşımaktadır.

Elektrik Programı bilim ve teknolojiyi takip edebilecek donanıma sahip, analitik 

düşünme yeteneği bulunan, öğrendiği bilgiyi etkin kullanabilen, yorumlayabilen ve 

bu bilgiyi analiz edebilen, iş dünyası ve sanayinin beklentilerine cevap veren, ulusal 

ve uluslararası düzeyde çalışma yeteneğine sahip ELEKTRİK TEKNİKER’i bireyleri 

yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Ayrıca öğrencilerimiz, toplam 30 iş günü süreli işyeri uygulaması eğitimine 

katılarak aldıkları kuramsal bilgileri pratik deneyimlerle pekiştirmekte ve gelecekte 

çalışacakları iş alanları ve kişiler ile öğrencilik aşamasında tanışmaktadırlar.

Mezun olan öğrenciler elektrik teknikeri unvanını alarak, Çeşitli kurum ve 

kuruluşlarda görev alarak elektrik alanı ile ilgili her türlü iş ve işlemi yapacak, 

elektrik arızalarını giderecek, elektriğin dağıtımını ve iletimini sağlayabileceklerdir. 

Birçok devlet kurumunda tekniker unvanı ile çalışabileceği gibi çeşitli özel sektör 

şirketlerinde de iş bulma imkânına sahiptir. Kamu ve özel sektörde görev alabildiği 

gibi kendi adlarına da özel işyeri açabilirler.

Programın eğitim süresi iki yıl, eğitim dili ise Türkçedir. İsteğe bağlı olarak İngilizce 

Hazırlık Sınıfı okuma imkânı bulunmaktadır.
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Meslek Yüksekokulu

ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ

Merkezi sinir sistemi bozukluklarıyla seyreden hastalıkların teşhisinde 

yararlanılan nörofizyolojik yöntemlerin kullanılmasında uzman hekim 

denetiminde çalışan kişilerin yetişmesini amaçlar.

Elektroensefalografi (EEG) çeker, basit sinir aleti çalışmaları (EMG 

çekimi) yapar, polisomnografi cihazları kullanır, beyin sapı uyarılma 

potansiyellerinin analizlerini yapar, görsel uyarılma potansiyellerinin 

analizlerini yapar, hasta kayıtlarını tutar.

Programın eğitim süresi iki yıl, eğitim dili ise Türkçedir. İsteğe bağlı 

olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı bulunmaktadır.

Çalışma Alanları

Elektronörofizyoloji teknik personeli olarak, kamu hastaneleri, özel 

hastaneler ya da özel muayenehanelerde; nöroloji, KBB, psikiyatri, 

pediatri, göğüs hastalıkları ve fizyoloji uzmanının gözetimi ve 

denetiminde çalışabilirler.

Dikey Geçiş Sınavı ile Tercih Yapılabilecek 

Lisans Programları;

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık 

Hizmetleri

Çalışma Alanları

Bu programdan mezun olanlar özellikle hastanelerin fizik tedavi, 

ortopedi, nöroloji, yanık, kardiyoloji kliniklerinde görev alabilirler.

Kamu hastaneleri, özel hastaneler, üniversite araştırma hastaneleri, 

belediyeler ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel klinik gibi çalışma 

alanlarında kariyer oluşturabilirler.

Dikey Geçiş Sınavı ile Tercih Yapılabilecek 

Lisans Programları;

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık 

Hizmetleri, Sağlık Yönetimi        

Meslek Yüksekokulu

FİZYOTERAPİ

Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle sakatlanan ve hekim 

tarafından tanısı konup tedavisi belirlenen hastalara gerekli fizik 

tedavi ve rehabilitasyon programını planlayıp uygulayacak sağlık 

personeli yetiştirmektir.

Programın eğitim süresi iki yıl, eğitim dili ise Türkçedir. İsteğe bağlı 

olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı bulunmaktadır.
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Meslek Yüksekokulu

GRAFİK TASARIM

Grafik sanatları programının amacı, grafik, baskı ve resim gibi, grafik 

iletişimi alanında çalışacak yaratıcı insan gücünü yetiştirmektir.

Grafik Tasarım Programı, yaratıcı tasarımlar sunabilen, estetik duyarlılık 

sahibi ve görsel algı gücü gelişmiş, yeniliklere açık, görsel tasarım adına 

karşılaşılan sorunlara çözüm sağlayabilecek nitelikte mezunlar yetiştirir.

Öğrenciler eğitimleri süresince, Grafik Tasarım Programında edindikleri 

teorik bilgileri uygulamak için, modern bilgisayar laboratuvarlarından 

yararlanmaktadırlar.

Programın eğitim süresi iki yıl, eğitim dili ise Türkçedir. İsteğe bağlı 

olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı bulunmaktadır.

Çalışma Alanları

Grafik tasarımcıları, Reklam ajansları, Matbaalar, Yazılı basın, Görsel 

basın, Sinema ve tv sektörü, Tekstil sektörü, Ambalaj sektörü ve Grafik 

departmanı olan bütün kuruluşlarda kariyer oluşturma imkânına sahiptir.

Dikey Geçiş Sınavı ile Tercih Yapılabilecek 

Lisans Programları;

Fotoğraf, Fotoğraf ve Video, Görsel İletişim, Görsel  İletişim Tasarımı, 

Görsel Sanatlar, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, Grafik, 

Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, İletişim Tasarımı,  İletişim ve Tasarım  

Çalışma Alanları

Kamu ve Özel Sektörde; İşletmelerin halkla ilişkiler departmanları, 

kurumsal halkla ilişkiler departmanları, Satış departmanları, 

Pazarlama departmanları, Kurumsal pazarlama departmanları, İletişim 

departmanları, Kurumsal iletişim departmanları, Kurumların medya ile 

bağlantısını sağlayan medya ilişkileri veya metin yazarlığı pozisyonları, 

Reklam bölümleri, Reklam ajansları, dijital reklam ajansları, medya 

ajansları ve danışman ajanslar, Dijital yayıncılık bölümleri, Organizasyon 

şirketlerinde ilgili departmanlar, Medya planlama kuruluşları, 

İletişim danışmanlıkları, Müşteri temsilcilikleri, müşteri ilişkileri 

departmanlarında çalışabilmektedirler.

Dikey Geçiş Sınavı ile Tercih Yapılabilecek 

Lisans Programları;

Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Sanatları, 

İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, İletişim ve Tasarım, 

Reklam Tasarımı ve İletişimi  , Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler 

Meslek Yüksekokulu

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

Gerek kamu, gerekse özel sektör kuruluşlarının, tüketici taleplerine 

yanıt verebilen, etkin iletişim diline sahip, organizasyon ve planlama 

becerisi yüksek reklam ve tanıtım birimlerinde çalışacak nitelikli 

elemanları yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmaktır.

Programın eğitim süresi iki yıl, eğitim dili ise Türkçedir. İsteğe bağlı 

olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı bulunmaktadır.
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Meslek Yüksekokulu

İÇ MEKAN TASARIMI

Binaların iç dizaynlarını teknoloji ve yaratıcılığı kullanarak mekanlarda 

dizayn anlamında çözümler üretmek amacıyla gerekli mesleki yeterliliğe 

sahip, etik kurallara uyan ve teknik çizim kabiliyeti gelişmiş kişileri 

mesleğe katmak programın amacıdır.

Mobilya ve ergonomisini, aydınlatma ve tekniklerini bilen, yapı 

malzemlerinin seçimi ve hesaplamalarını yapabilen, disiplinli sektöre 

mimari, teknik açıdan yenilikçilik getirecek kişiler yetişitirilmektedir.

Programın eğitim süresi iki yıl, eğitim dili ise Türkçedir. İsteğe bağlı 

olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı bulunmaktadır.

Çalışma Alanları

Restorasyon firmalarında projelerde, Mobilya ve Dekorasyon 

atölyelerinde tasarım kısımlarında, Mimarlık ve mühendislik bürolarında 

çizim ve/veya tasarımcı, Maket yapım bürolarında vb. sektörlerde çeşitli 

ünvanlarda, Özel sektörün yanı sıra devlet kurumlarında tekniker unvanı 

ile görev yapabiler.

Dikey Geçiş Sınavı ile Tercih Yapılabilecek 

Lisans Programları;

El Sanatları, Geleneksel Türk El Sanatları, Geleneksel Türk Sanatları, İç 

Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarım, Mimarlık, Tezhip

Çalışma Alanları

Bu programdan mezun olan öğrenciler "İlk ve Acil Yardım Teknikeri" 

olarak 112’lerde, hava (helikopter - uçak) ve deniz ambulanslarında, 

özel ambulans şirketlerinde, itfaiyede (AKS-110), kamu ya da özel 

hastanelerin triyaj ve acil servislerinde çalışabilirler.

Dikey Geçiş Sınavı ile Tercih Yapılabilecek 

Lisans Programları;

Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Sağlık Yönetimi ve Sosyal 

Hizmet lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

 

Meslek Yüksekokulu

İLK VE ACİL YARDIM

Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde hasta / yaralılara temel 

ve ileri yaşam desteği verebilen; hasta / yaralıların esas tedavisi 

yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde yaşam kurtarıcı ve sakat 

kalmayı önleyici tıbbi müdahaleleri yapabilen; her türlü sistem 

travmasını tanıyıp, uygun acil yaklaşımını planlayıp, uygulayabilen; ilk 

müdahaleleri yapılmış hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir 

şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayan yardımcı sağlık personeli 

yetiştirmektir.

Programın eğitim süresi iki yıl, eğitim dili ise Türkçedir. İsteğe bağlı 

olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı bulunmaktadır.
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Meslek Yüksekokulu

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İşletmede çalışacak insan gücünün sayısını ve niteliğini belirleyen, 

çalışanların motivasyon ve verimliliklerinin arttırılması için gerekli 

önlemleri tasarlayan, işletmenin personel politikasının geliştirilmesi için 

araştırma yapan uzmanlar yetiştirmektir.

Programın eğitim süresi iki yıl, eğitim dili ise Türkçedir. İsteğe bağlı 

olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı bulunmaktadır.

Çalışma Alanları

İnsan Kaynakları Birimi bulunan tüm özel ve kamu kuruluşları ile 

firmalara profesyonel yönetim hizmeti  ve danışmanlık sağlayan insan 

kaynakları şirketlerinde çalışabilirler.

Dikey Geçiş Sınavı ile Tercih Yapılabilecek 

Lisans Programları;

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İnsan Kaynakları Yönetimi, 

İşletme, İşletme Yönetimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi 

ve Kamu Yönetimi, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi         

Çalışma Alanları

Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, İl Özel İdaresi, Belediyeler, 

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, Yapı 

malzeme laboratuarlarında çalışabilirler.

Dikey Geçiş Sınavı ile Tercih Yapılabilecek 

Lisans Programları;

İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Restorasyon ve Konservasyon

Meslek Yüksekokulu

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

Modern yaşamın gerekleri olan tüm yapıların tasarımı, yapımı, bakım 

ve onarımı ile ilgilenebilen ve bilim ve teknolojiyi takip eden, teorik 

bilgi ve pratik becerilere sahip ve bu becerileri azami oranda kazanmış 

İnşaat Teknikerleri yetiştirir.

Programın eğitim süresi iki yıl, eğitim dili ise Türkçedir. İsteğe bağlı 

olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı bulunmaktadır.
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Meslek Yüksekokulu

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İş yerinde oluşabilecek riskleri en aza indirerek işçilerin iş kazalarına 

uğramalarını önlemek amacı ile güvenli çalışma ortamını sağlayabilen, 

sorumluluk sahibi, gündemdeki olaylara duyarlı ve alanı ile ilgili 

gelişmeleri takip eden iş sağlığı ve güvenliği teknik personelleri yetiştirir.

Programın eğitim süresi iki yıl, eğitim dili ise Türkçedir. İsteğe bağlı 

olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı bulunmaktadır.

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 işletmelerinde, kısacası insan ve 

istihdamın söz konusu olduğu tüm işletmelerde görev yapabilme 

şansına sahiptirler.

Dikey Geçiş Sınavı ile Tercih Yapılabilecek 

Lisans Programları;

Acil Yardım ve Afet Yönetimi, İşletme, İşletme Yönetimi, İş Sağlığı ve 

Güvenliği, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet

Çalışma Alanları

3 boyutlu üretim yöntemleri ile üretim yapan fabrikalar, CNC Torna, Freze ve 

Integrex benzeri talaşlı şekil verme ile üretim yapan firmalar, Döküm, dövme gibi 

sıcak şekil verme yöntemleri ile üretim yapan işletmeler, Üretim sonrası kalite 

kontrol, tahribatsız muayene yapan işletmeler, CAD-CAM-3B Yazıcı operatörlüğü, 

Exktrüzyon ile üretim yapan fabrikalar, Kaynak proses uzmanlığı, Ham malzeme ve

bitmiş ürün depo yöneticisi, Toz metalurjisi ile üretim yapan fabrikalar, Bakım, idame ve işletme konusunda faaliyet gösteren işletmeler, Matbaalar, Cam üretim 

tesisleri, Kaplama, polisaj, vakslama ve boya benzeri finish işlemleri yapan işletmeler, Boru bükme ile üretim yapan fabrikalar, Sac şekillendirme ile üretim yapan 

fabrikalar, Kompozit üretim teknolojileri ile üretim yapan fabrikalar, Üretim planlama birimler, Plastik enjeksiyon ile üretim yapan işletmeler, Satış sonrası destek ve 

entegre lojistik birimleri, Elektrik motorlu makinelerin üretimini yapan fabrikalar, Ahşap, ağaç vb. işletmelerde üretim yapan mobilya vb. üretim birimleri, Otomotiv 

endüstrisi, Araç bakım servis destekleri,Tekstil üretim fabrikaları, Havacılık ve denizcilik birimlerinin üretim ve bakım sahaları, Soğuk şekillendirme birimleri, Test 

Laboratuvarları, Vinç, iş makineleri işletme ve bakım birimleri, Kauçuk, vulkan teknolojileri üretim birimleri, Atık dönüştürme sahaları, Bilgisayar destekli analiz 

birimleri

Dikey Geçiş Sınavı ile Tercih Yapılabilecek Lisans Programları;

Endüstri Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Gemi ve Deniz 

Teknolojisi Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Tarım Makineleri

Meslek Yüksekokulu

MAKİNE

Makine Teknikerliği, bilgisayar destekli tasarım ve üretimden, hat planlama 

alanlarına, denizcilikten, havacılığa kadar oldukça geniş bir çalışma sahasına 

sahiptir. MYO Makine Programı, günlük hayatta ve üretimde ihtiyaç duyduğumuz 

birçok donanım, makine, alet, cihaz, sistem ve süreçlerin tasarımı, üretimi ve bakım 

idamesi ile ilgilenen bir bölümdür.

Ayrıca öğrencilerimiz, toplam 30 iş günü süreli işyeri uygulaması eğitimine 

katılarak aldıkları kuramsal bilgileri pratik deneyimlerle pekiştirmekte ve gelecekte 

çalışacakları iş alanları ve kişiler ile öğrencilik aşamasında tanışmaktadırlar.

Mezun olan öğrenciler makine teknikeri unvanını alarak, Çeşitli kurum ve kuruluşlarda 

görev alarak makine alanı ile ilgili her türlü iş ve işlemi sağlayabileceklerdir. 

Birçok devlet kurumunda tekniker unvanı ile çalışabileceği gibi çeşitli özel sektör 

şirketlerinde de iş bulma imkânına sahiptir.
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Meslek Yüksekokulu

MEKATRONİK

Mekatronik teknikeri olarak yetiştirilen öğrencilerimiz; bilişim teknolojileri 

başta olmak üzere, teknolojik alanda bulunan her türlü elektronik, 

mekanik ve elektrikli cihazların üretilmesinden bakım ve onarımlarının 

yapılmasına ve işletilmesine kadar tüm detayları ile ilgilenen kişidir.

Mekatronik Teknikerliği alanında kullanılan sistemlerinin tasarımı, 

üretimi ve uygulanması da dâhil olmak üzere etkin bir şekilde 

çalışabilecekleri mesleki becerileri kazandırmaya yönelik olarak 

hazırlanmıştır. Programda, genel olarak temel mekanik teknolojisi alan 

bilgilerinin daha ilk yılda verilmesi suretiyle öğrencilerin meslekleri ile 

erkenden tanışmaları sağlanacaktır.

Ayrıca öğrencilerimiz, toplam 30 iş günü süreli işyeri uygulaması 

eğitimine katılarak aldıkları kuramsal bilgileri pratik deneyimlerle 

pekiştirmekte ve gelecekte çalışacakları iş alanları ve kişiler ile öğrencilik 

aşamasında tanışmaktadırlar.

Bu programdan mezun olan öğrenciler “Mekatronik teknikerleri” olarak 

kamu veya özel işletmelerde makine, otomotiv, savunma sanayi, uçak ve 

enerji sektörlerin de çalışabilirler.

Programın eğitim süresi iki yıl, eğitim dili ise Türkçedir. İsteğe bağlı 

olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı bulunmaktadır.

Çalışma Alanları

Bu programdan mezun olan öğrenciler “Mekatronik teknikerleri” olarak 

kamu veya özel işletmelerde makine, otomotiv, savunma sanayi, uzay 

ve havacılık, uçak ve enerji, imalat sanayi, Endüstri 4.0 ve Nesnelerin 

İnterneti kavramlarına bağlı alanlarda faaliyet gösteren sektörler de 

çalışabilirler.

Dikey Geçiş Sınavı ile Tercih Yapılabilecek 

Lisans Programları;

Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik 

ve Haberleşme Mühendisliği,Elektronik Mühendisliği, Endüstri 

Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, 

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik 

Sistemler Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Uzay Mühendisliği

Çalışma Alanları

Resmi ve özel hastaneler, İşitme engelliler okulları, İşitme Cihazı 

Firmaları ve Endüstri alanında gürültü ölçümleri ve işitme 

taramalarında çalışabilmektedirler.

Dikey Geçiş Sınavı ile Tercih Yapılabilecek 

Lisans Programları;

Fizik, Fizik Mühendisliği, Optik ve Akustik Mühendisliği, Odyoloji, Özel 

Eğitim Öğretmenliği

Programın eğitim süresi iki yıl, eğitim dili ise Türkçedir. İsteğe bağlı 

olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı bulunmaktadır.

Meslek Yüksekokulu

ODYOMETRİ

Odyometri programının amacı, işitme ve işitme bozuklukları, işitmenin 

değerlendirilmesi, işitme ve konuşma bozukluklarının rehabilitasyonu 

alanında nitelikli odyometrist yetiştirmektir.

Programın eğitim süresi iki yıl, eğitim dili ise Türkçedir. İsteğe bağlı 

olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı bulunmaktadır.
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Meslek Yüksekokulu

OPTİSYENLİK

Uzman tabip tarafından verilen reçetelerde yazılı numaralı gözlük 

camlarının, her türlü lenslerin, optik görme gereçlerinin ve gözlük 

çerçevelerinin hastaya sunulmasını sağlayan; standartlara uygun gözlük 

montajı yapan, onarım ve tespiti işlemlerini gerçekleştiren ve kişinin 

kullanımına uygun hale getiren; optik gereç kullanıcılarına ait kayıtları 

tutan, saklayan ve gerektiğinde ilgili kurumlara veren nitelikli insan gücü 

yetiştirmektir.

Programın eğitim süresi iki yıl, eğitim dili ise Türkçedir. İsteğe bağlı 

olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı bulunmaktadır.

Çalışma Alanları

Bu programdan mezun olan öğrenciler “Optisyen” olarak Optik 

Mağazası açabilirler. Özel veya tüzel şahıslara ait optik mağazalarında 

sorumlu mesul müdür veya optisyen olarak çalışabilirler. Hastanelerin 

göz polikliniklerinde teknisyen olarak görev alabilirler. Bunun yanı sıra 

gözlük camı ve çerçevesi imal eden ya da bunları ithal eden firma ya da 

fabrikalarda çalışabilirler.

Dikey Geçiş Sınavı ile Tercih Yapılabilecek 

Lisans Programları;

Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Fizik, Fizik Mühendisliği, Optik ve Akustik 

Mühendisliği ve Sağlık Yönetimi lisans programlarına dikey geçiş 

yapabilirler.

Çalışma Alanları

Bu programdan mezun olan öğrenciler "Sağlık Teknikeri (Adli Tıp-

Otopsi)" olarak kamu ve özel sektördeki hastanelerde, Adli Tıp 

Anabilim Dallarında, Adli Tıp Enstitüleri, Adli Tıp Kurum ve buna bağlı 

Grup Başkanlıkları, Şube Müdürlükleri ile Adliyelerde çalışabilirler.

Dikey Geçiş Sınavı ile Tercih Yapılabilecek 

Lisans Programları;

Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Sağlık Yönetimi ve Sosyal 

Hizmet lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Meslek Yüksekokulu

OTOPSİ YARDIMCILIĞI

Otopsi öncesi, sırası ve sonrasındaki tüm işlemleri bilen, gerekli 

işlemleri uygulayabilecek bilgi/beceriye sahip, otopsi birimlerinin 

kalite kontrol ve güvencesini bilen teknikerler yetiştirmek ve mezuniyet 

sonrasında direkt olarak Adli Tıp Kurumlarında ve hastanelerin otopsi 

yapılan birimlerinde Adli Tıp Uzmanı ile birlikte çalışarak otopsi sonrası 

ceset ve dokular üzerinde yapılacak işlemleri en iyi şekilde yapabilecek 

yardımcı personel yetiştirmektir.

Programın eğitim süresi iki yıl, eğitim dili ise Türkçedir. İsteğe bağlı 

olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı bulunmaktadır.
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Meslek Yüksekokulu

PATALOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ

Hastadan alınan organ-doku ve sıvı örneklerinin uygun şekilde 

laboratuvara ulaştırılması, laboratuvarda mikroskop aşamasına kadar 

geçen süreçteki teknik işlerin yürütülmesi, hazırlanan preparatların 

patoloğa teslim edilmesinde uygulanacak bütün işlemleri bilen, gerekli 

işlemleri uygulayabilecek bilgi ve beceriye sahip, patoloji laboratuvarının 

kalite ve güvencesini bilen, geliştiren ve denetleyebilen, araştırma 

patolojisi hakkında bilgi ve becerisi olan sağlık alanındaki gelişmeleri 

izleyen teknikerler yetiştirmektir.

*Programın eğitim süresi iki yıl, eğitim dili ise Türkçedir. İsteğe bağlı 

olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı bulunmaktadır.

* 2021 - 2022 eğitim öğretim yılında ilk defa öğrenci alımı 

gerçekleştirilecektir. 

Çalışma Alanları

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programından mezun olan adaylar; 

Üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri ve özel hastanelerin patoloji 

ve sitoloji laboratuvarlarında, adli tıp kurumu patoloji laboratuvarlarında, 

tıp fakültesi histoloji laboratuvarlarında, moleküler patoloji 

laboratuvarlarında ve laboratuvarlara malzeme-cihaz temini sağlayan 

firmalarda çalışabilmektedir.

Dikey Geçiş Sınavı ile Tercih Yapılabilecek 

Lisans Programları;

Biyoloji. Biyomühendislik, Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler 

Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık 

Hizmetleri, Moleküler Biyoloji ve Genetik.

 

Çalışma Alanları

Mezunlar almış oldukları eğitim doğrultusunda Havayolu şirketlerinin 

Genel Müdürlükleri, Yurt içi ve Yurt dışı yolcu taşıyan özel havayolu 

şirketleri, Yabancı Havayolu şirketleri, Sivil havacılıkla ilgili her türlü 

firma ve şirketlerde kabin memuru olarak çalışabileceklerdir.

Dikey Geçiş Sınavı ile Tercih Yapılabilecek 

Lisans Programları;

Havacılık İşletmeciliği, Lojistik Yönetimi, Ulaştırma ve Lojistik, 

Uluslararası Lojistik, Turizm ve Otelcilik, Sivil Hava Ulaştırma 

İşletmeciliği

Meslek Yüksekokulu

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı'nın amacı, havacılık 

sektörünün ihtiyaç duyduğu gerekli bilgi ve donanıma sahip, etkili 

iletişim becerileri olan, olası sorunlara çözüm odaklı yaklaşan, işiyle 

ilgili güncel bilgileri takip eden, araştıran ve sorgulayan, uluslararası 

kurallara hakim, operasyonel faaliyetleri yürütebilecek "Kabin 

Memuru" yetiştirmektir.

*Programın eğitim süresi iki yıl, eğitim dili ise Türkçedir. İsteğe bağlı 

olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı bulunmaktadır.
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Meslek Yüksekokulu

SOSYAL HİZMETLER

İnsanların yeteneklerini en iyi şekilde kullanmalarına yardım ederek, 

toplum içinde gereksinimlerini karşılamaları konusunda eğitim ve 

araştırma yapmaktır.

Sosyal Hizmetler Programı, mevcut sorunlara hızlı çözüm önerileri 

geliştirebilen, birey, aile ve toplumun konforunu sağlayabilen, alanında 

edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilecek teknik personeller 

yetiştirir.

Programın eğitim süresi iki yıl, eğitim dili ise Türkçedir. İsteğe bağlı 

olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı bulunmaktadır.

Çalışma Alanları

Sosyal Hizmet programını bitirenler; Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığına bağlı kuruluşların çeşitli birimlerinde, Çocuk 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Huzurevleri, Yetiştirme Yurtları ve 

Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde çalışabilir.

Dikey Geçiş Sınavı ile Tercih Yapılabilecek 

Lisans Programları;

Sosyal Hizmet , Sosyoloji      

Çalışma Alanları

Mezunlar Kamu hastaneleri, özel hastane ve kliniklerde, Bilgi işlem 

hizmetleri, Hasta kayıt ve kabul, Tıbbi arşiv hizmetleri, Sağlık hizmeti 

veren kurumların insan kaynakları birimlerinde kariyer oluşturabilirler.

Dikey Geçiş Sınavı ile Tercih Yapılabilecek 

Lisans Programları;

İşletme, İşletme Yönetimi, Sağlık Yönetimi

Meslek Yüksekokulu

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK

Özellikle hastanelerde ve benzeri sağlık kuruluşlarında görev alan 

mezunlar, çalıştıkları kurumlarda, hastalarla ilgili taburcu ve giriş 

işlemlerini yaparlar. Personel giriş-çıkışları ile ilgili düzenlemelerle 

uğraşırlar.

Hastaları ilgili birimlere veya doktorlara yönlendirirler. Kurumlarının 

arşiv, belge düzenleme, hazırlama işleri ile uğraşırlar. Çalışma 

ortamları genellikle masa başıdır.

Programın eğitim süresi iki yıl, eğitim dili ise Türkçedir. İsteğe bağlı 

olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı bulunmaktadır.
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Meslek Yüksekokulu

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

Tıbbi görüntüleme cihazları ile görüntü elde edebilme, film ve görüntüleri 

kullanıma hazır hale getirebilme, cihaz ve ekipmanların kontrol ve 

bakımını yapabilme özelliklerine sahip sağlık personeli yetiştirmektir.

Çalışma Alanları

Bu programdan mezun olan öğrenciler "Tıbbi Görüntüleme Teknikeri" 

olarak kamu ve özel sağlık kuruluşlarının radyoloji, radyoterapi ve nükleer 

tıp bölümlerinde uzman gözetiminde çalışabilirler.

Dikey Geçiş Sınavı ile Tercih Yapılabilecek 

Lisans Programları;

Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Sağlık Yönetimi lisans 

programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Programın eğitim süresi iki yıl, eğitim dili ise Türkçedir. İsteğe bağlı 

olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı bulunmaktadır.

Çalışma Alanları

Mezunlar, özel sağlık veya kamu kurum ve kuruluşlarında iş bulma 

imkanına sahiptirler. Tıbbi laboratuvar teknikerleri; hastanelerde, tıp 

fakültelerinde, özel tahlil laboratuvarlarında, diğer sağlık kuruluşlarının 

araştırma merkezlerinde, hıfzıssıhha enstitülerinde, gıda sanayii 

işletmelerinde, tıp alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan 

kurum ve kuruluşlarda çalışabilmektedir.

Dikey Geçiş Sınavı ile Tercih Yapılabilecek 

Lisans Programları;

Program mezunları ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı 

(DGS)’nda başarı sağladıkları takdirde Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve 

Genetik, Biyomühendislik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 

bölümlerine geçiş yapabilme ve lisans eğitimlerini tamamlama 

imkanlarına sahiptirler.

Meslek Yüksekokulu

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ

Tıbbi Laboratuvar teknikleri programının amacı, başta hastaneler 

olmak üzere, diğer sağlık kuruluşları ve laboratuvarlarda çalışabilecek, 

klinik ve araştırma laboratuvarlarında kullanılan yöntemlere hakim, 

meslek hayatında kullanacağı cihazların işleyişi ve tahlillerin yapılması 

konularında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip nitelikli laboratuvar 

teknikerlerinin yetiştirilmesidir.

* 2021 - 2022 eğitim öğretim yılında ilk defa öğrenci alımı 

gerçekleştirilecektir. 

* Programın eğitim süresi iki yıl, eğitim dili ise Türkçedir. İsteğe bağlı 

olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı bulunmaktadır.
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Meslek Yüksekokulu

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ

Turizm işletmeciliği ve Otelcilik 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.

Programın eğitim süresi iki yıl, eğitim dili ise Türkçedir. İsteğe bağlı 

olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı bulunmaktadır.

Çalışma Alanları

Mezunlar daha çok otellerde ve turizm sektöründe çalışırlar. Kişisel 

yetenek ve yabancı dil, meslekte başarılı olmaya ve ilerlemeye olanak 

vermektedir.

Dikey Geçiş Sınavı ile Tercih Yapılabilecek 

Lisans Programları;

İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme Yönetimi, İşletme-Ekonomi, 

Konaklama İşletmeciliği, Konaklama ve Turizm İşletmeciliği, Turizm 

İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm ve Otel 

İşletmeciliği, Turizm ve Otelcilik    

• Seçkin bir akademik kadro,

• Ücretsiz çift anadal ve yandal imkanı, 

• Öğrencilerimiz ek ücret ödemeden anadal öğrenim 

süresine ek bir yıl daha çift anadal yapabilirler. 

Üniversitemizde yandal programları ücretsizdir. 

• Erasmus Programı kapsamında dünyanın 21 farklı 

ülkesinde eğitim fırsatı sunmaktadır.

•  Üniversitemizde Ön Lisans ve Lisans öğrenimi gören 

öğrencilerimize öğrenim sürelerine ek bir yıl daha karşılıksız 

burs imkanı, 

• İlk 1.000’e giren, burslu veya ücretli lisans bölümlerini 

tercih eden öğrencilere, her yıl 9 ay süreyle nakit burs imkanı 

ve öğle yemeği desteği (MF, TM, TS ve DİL puanı ile öğrenci 

alan tüm bölümler dahil),

• INTRODOUCE projesi ile burs imkânı,

• Calibre Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği'nin 

istatistiklerine göre ''Mezunları en kolay iş bulabilen'' ilk 30 

Üniversite arasında 17.Sırada,

• Kariyer.net '' İşveren İlgi Endeksi'' verilerine göre tüm 

üniversiteler arasında ilk 10'da, 

• Yabancı Diller Pearson İstanbul'da, Tıp Fakültesi 

Olmayan Vakıf üniversiteleri arasında 4.sırada,

• Öğrencilerimize eğitimleri sırasında hayallerindeki 

özgeçmişi yaratma imkanı,

• Sektöründe lider kurumlar ile iş birliği yaparak öğrencilere 

staj desteği ve ayrıca Mühendislik Fakültemiz, MÜDEK 

akreditasyonu, 

• Sektörle kurulan iş birliği sayesinde öğrencilerimize 

eğitimlerine devam ederken sektör taleplerine uygun, 

uygulanabilir proje üretme imkanı,

üniversitesi (tıp fakültesi olmayan) arasında bulunmakta,

•  Web Of Science ve URAP gibi farklı kaynaklarca yapılan 

sıralamalara göre Doğuş Üniversitesi dünyanın en iyi ilk 2 

bin üniversitesi arasında yer almakta, İstanbul'un ise en 

iyi ilk 3 vakıf üniversitesi (tıp fakültesi olmayan) arasında 

bulunmakta, 

•  Kişisel ve mesleki gelişimi desteklemek üzere öğrenci 

ve mezunlarımıza kariyer koçluğu, psikolojik ve rehberlik 

danışmanlık hizmeti,

•  Yerleşkelerimizde konum avantajı sayesinde, kolay ulaşım 

imkânına sahiptir. Modern yerleşkelerimiz içerisinde 24 

saat hizmet veren kütüphane, bilgisayar, etüt, sağlık, fizik, 

kimya laboratuvarları, okuma odaları, sanal mahkeme ve 

öğrencilerin yeteneklerini geliştirebilecekleri atölyelerle 

birlikte bir de kuluçka merkezi, 

•  Öğrencilerimize idari alanlarda asistan öğrenci olarak 

çalışma imkanı,

•  55 farklı öğrenci kulübü ile spor salonu, konferans, fuar 

ve sergi alanları ile öğrencilerin kendini ve yeteneklerini 

keşfetme imkanı, 

•  Ulusal ve uluslararası alanda başarılı spor takımlarında yer 

alma fırsatı,

•       11.000'e Yakın Öğrenci 

• 15.000'e Yakın Mezun Öğrenci 

• Lider kurumlar ile iş birliği yaparak ve MÜDEK 

akreditasyonu ile öğrencilere staj imkanı

• Mezunlara özel %50 indirim ile Yüksek Lisans ve 

Doktora imkanı,

• Spor alanındaki başarılar 

• 55 farklı öğrenci kulübü

NEDEN DOĞUŞ?
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Yelken Takımı

Doğuş Üniversitesi Yelken Takımı 2014 yılında kurulmuştur. Öğrencimiz Yusuf Tunç kaptanlığında 

kurulan yelken takımımız, bugün ulusal yelken camiası ve üniversiteler yelken camiasında bilinen ve 

saygın bir yere sahiptir.

Yelken takımımız, her yıl üniversiteler arası yelken yarışları düzenleyen Marmaris Uluslararası Yat 

Kulübü yarışı Campuscup, Urla Yelken Kulübünün Universail ve Jimmy Key Kupası yarışları ile 

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu yarışları ve İstanbul Yelken Kulübü trofelerine düzenli olarak 

katılmaktadır.

Snowboard & Kayak Takımları

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Yarışları, KoçSporfest Yarışları ve Üniliglerde Yarışan 

Snowboard Erkek Takımımız 2019 yılında Snowboard Küçük Slalom ve Snowboard Büyük Salalomda 

aldığı derecelerle Koçsporfest2019’da İstanbul Üniversiteleri arasında üçüncülük Kupasını almaya 

hak kazanmıştır.

Voleybol Takımı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu İstanbul 1. Liginde ve Üniliglerde Yarışan Voleybol Takımımız 

2018 yılında İstanbul Voleybol 2. Liginden Şampiyon olarak 1. Lige terfi etmiştir. Takımımız 1. Ligde 

mücadelesini sürdürmektedir.

Basketbol Takımı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu İstanbul 1. Liginde ve Üniliglerde Yarışan Basketbol

Takımımız, 2018 yılında, İstanbul Basketbol 2. Liginden İkincilik kupası kazanarak 1. Lige terfi 

etmiştir. Takımımız 1. Ligde mücadelesini sürdürmektedir.

Basketbol 3x3 Takımı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Basketbol 3X3 liginde mücadele eden takımımız 2018 yılında 

Türkiye İkincisi olmuştur. 2019 Yılında Portekiz-Porto’da yapılan Avrupa Şampiyonasında ülkemizi 

temsil eden Doğuş Üniversitesi 3X3 Basketbol Takımı, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürmektedir.

Sağlık, Kültür ve

Spor Hizmetleri Müdürlüğü

Sağlık, Kültür ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü olarak, öğrencilerimizin 

akademik hayatının dışında kalan, kültür, sanat, spor, kariyer, psikolojik 

danışmanlık, öğrenci kulüp faaliyetleri ve benzeri alanları planlar ve bu 

planları öğrencilerimizle birlikte yürütürüz. Öğrencilerimizin akademik 

hayatını değerli, eğlenceli ve üretken kılarak, onların yaşam mozaiklerine 

renkli ve kalıcı dokunuşlar yapmayı hedefleriz.

Öğrencilerimizi, üniversiteye geldikleri ilk günden itibaren akademik 

donanımlarına ek olarak, kişisel, sosyal, kültürel, sanatsal ve bedensel 

gelişimleri açısından da donanımlı ve bilinçli hale getirerek düzenlenen 

aktiviteler aracılığıyla, gerek iş gerekse sosyal yaşamlarında başarılı 

ve etkin bireyler olmalarını sağlayacak becerileri kazanacakları ortamı 

yaratmak Sağlık, Kültür ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün en önemli 

misyonudur.

Neler Başardık?

• Dans Takımı Türkiye Şampiyonluğu 

• Muay Thai Türkiye Şampiyonluğu 

• Erkek Futbol Takımı 2. lig 3.lüğü 

• Erkek Voleybol Takımı 2. lig Şampiyonluğu 

• Yelken Takımı CampusCup, Universail & Jimmy Key Overall 1.likleri 

• Erkek Basketbol Takımı 2. lig 2.liği Futsal Takımı 2. Lig Şampiyonluğu 

• Satranç 3. Masa Türkiye Şampiyonluğu 

• Ayak Tenisi Takımı Türkiye 3.lüğü Kayak&Snowboard Takımı 

• Türkiye 3.lüğü 3x3 Basketbol Takımı Türkiye 2.liği ve Avrupa Şampiyonası Portekiz Porto)

Spor Takımları

 Doğuş Üniversitesinde spor olanakları oldukça geniş bir yelpazede 

sunulmaktadır. Toplam on sekiz spor takımı bulunan üniversitemizde, 

öğrenci talepleri doğrultusunda ve ihtiyaca göre yeni takımlar kurulmakta ve 

üniversiteler arası şampiyonalarda yarışmaları için olanaklar sağlanmaktadır.

Her akademik yıl başlangıcının ikinci haftasında spor takımları seçmeleri 

yapılmaktadır. Konusunda uzman antrenör ve çalıştırıcılarımız tarafından 

yapılan seçmelere katılan öğrencilerimiz yeteneklerine göre ilgili branşlara 

yönlendirilmektedir.
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Plaj Voleybolu Takımı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Türkiye Şampiyonası’nda 

Yarışan Plaj Voleybolu Kadın Takımımız, 2018 yılında Yarı Finale 

kadar yükselmiş ve şampiyonayı 4. olarak tamamlamıştır.

Satranç Takımı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Türkiye Şampiyonası’nda 

ve Üniliglerde yarışmaktadır.

Yüzme Takımı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Türkiye Yüzme 

Şampiyonası’nda yarışmaktadır.

Kick Boks Takımı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Türkiye Kick Boks 

Şampiyonası’nda yarışmaktadır.

Atletizm Takımı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Türkiye Atletizm 

Şampiyonası’nda 100 m., 200 m. ve 400 m. koşu ile Gülle Atma 

branşlarında yarışmaktadır.

Futbol Takımı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu İstanbul 1. Liginde 

mücadele eden Futbol Takımımız, 2018 yılında, İstanbul Futbol 

2. Liginden Üçüncülük kupası kazanarak 1. Lige terfi etmiştir. 

Takımımız 1. Ligde mücadelesini başarıyla sürdürmektedir.

Salon Futbolu Takımı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu İstanbul 2. Liginde 

mücadele eden takımımız, 2019 yılında, 2. Liginden Şampiyon 

olarak 1. Lige terfi etmiştir.

Futbol Tenisi Takımı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Türkiye Şampiyonası’nda 

yarışmaktadır.

Muay Thai Takımı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Türkiye Muya Thai 

Şampiyonası 2019’da yarışan sporcumuz Rıdvan Mert Aydoğan 

71. Kg. Elit Divisionda şampiyon olarak altın madalya kazanmıştır.

 2004-2005 Akademik Yılından beri,

Üniversitemizde "Görevli Öğrenci Programı" uygulanmaktadır. 

"Görevli Öğrenci Programı", öğrencilerin eğitimleri esnasında 

üniversite içindeki çalışma ortamında yer alarak iş deneyimi 

kazanmaları, sosyal ve kültürel olarak gelişmeleri, üniversitenin 

çeşitli birimlerini daha iyi tanımaları ve belirli bir gelir elde 

edebilmeleri esasına dayanmakta olup, her Akademik yıl 

başlarında başvurular için gerekli duyurular, e-posta, sosyal 

medya ve panolarımız aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. 

Öğrencilerimiz bu program kapsamında mevzuata bağlı olarak 

ücret almaktadır.

Görevli Öğrenci  Programı
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 Doğuş Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Servisi, Doğuş Üniversitesi öğrencilerinin üniversite yaşamına uyum sağlamasını kolaylaştırmak, üniversite 

yaşamları süresince bireysel, sosyal ve akademik gelişimlerini desteklemek, sorunlarla başa çıkmak için beceriler kazanmalarını sağlamak, kendilerini tanımalarında 

farkındalık kazanarak kişisel gelişimlerine ve günlük yaşam sorunlarına çözüm bulmalarına katkıda bulunmak için profesyonel destek vermeyi amaçlamaktadır. 

Psikolojik danışmanlık süreci tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır ve bu süreçte gizlilik ilkesi en önemli kriterdir.

 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. SKS Müdürlüğüne bağlı Kariyer Merkezi, 

akademik yıl boyunca birçok seminer ve konferans ile öğrencilerin vizyonunu genişletmelerini ve geleceğe 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; öz geçmiş hazırlama, staj ve iş başvuruları, kariyeri doğru yönlendirme gibi konularda destek olmaktadır.

 Mezunlarımız arasındaki dayanışmayı ve yardımlaşmayı artırmak, mezunlarla ilişkileri sürekli hale getirmek ve onların sosyal, kültürel ve mesleki 

yaşamlarına katkıda bulunmak için projeler üreten Mezunlar Ofisimiz, mezunlar arasındaki ilişkileri ve mezunların üniversite ile iletişimlerini devamlı hale getirerek, 

"Doğuşlu olma" bilincini hissettirmek için çalışmalarına devam etmektedir.

Psikolojik Danışmanlık Servisi

Kariyer Merkezi

Mezunlar Ofisi 

 Öğrenci Konseyi, Üniversitenin ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının 

karşılanmasında öğrencilerin görüşlerini belirleyerek, yönetim organlarına bildirilmesi ve yönetim organları ile öğrenciler arasındaki iletişimin oluşturulması amacı 

ile kurulmuştur. Öğrenci Konseyi, her bölümden seçilen bölüm temsilcilerinin seçtiği fakülte temsilcilerinden oluşur. Konsey, demokratik ve özgür bir üniversite 

ortamının yaratılması anlayışı çerçevesinde öğrenciler ile yönetim arasındaki ilişkileri sağlamakta; çalışmaları Sağlık, Kültür ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 

desteklenmekte ve gözetilmektedir.

 Üniversitemizdeki akademik yaşamı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlardaki etkinlikleriyle yoğun bir biçimde renklendiren öğrenci kulüpleri, 

öğrencilerin ders dışı zamanlarını keyifli hale getirir, özgüvenlerinin artmasına yardımcı olur ve entelektüel birikimlerinin zenginleştirilmesinde önemli bir rol oynar. 

Kulüplere, üniversitemiz öğretim elemanlarının yanı sıra üniversite dışından davet edilen uzmanlar da danışmanlık yapar.

20. Hukuk Kulübü

21. Hürriyet ve Adalet Kulübü

22. IEEE Kulübü

23. İç Mimarlık Kulübü

24. İletişim Kulübü

25. İnşaat Mühendisliği Kulübü

26. Kariyer ve Gelişim Kulübü

27. Kontrol ve Otomasyon Kulübü

28. Liderlik Kulübü

29. Makine Mühendisliği Kulübü

30. Mizah ve Komedi Kulübü

31. Mühendis Beyinler Kulübü

32. Münazara Kulübü

33. Müzik Kulübü

34. Odyo Kulübü

35. Psikoloji Kulübü

36. Resim Kulübü

37. Sinema ve Fotoğrafçılık Kulübü

38. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kulübü

39. Sosyoloji Kulübü

40. THK Doğuş Havacılık Kulübü

41. Tiyatro Kulübü

42. Toplum Gönüllüleri Kulübü

43. Turizm ve Gezi Kulübü

44. Türk Dili ve Edebiyatı Kulübü

45. Uluslararası İlişkiler Kulübü

46. Yabancı Öğrenciler Kulübü

47. Yapı Proje Yönetimi Kulübü

48. Yelken Kulübü

49. Spor Kulübü

• Doğa Sporları Grubu

• Doğuştan Beşiktaşlılar Kulübü

• Doğuştan Fenerbahçeliler Kulübü

• Doğuştan Galatasaraylılar Kulübü

• Doğuştan Trabzonsporlular Kulübü

• E-Spor Grubu

1. Archi Doğuş Mimarlık Kulübü

2. Atatürkçü Düşünce Kulübü

3. Bilim Kurgu ve Fantastik Kültür Kulübü

4. Bilim, Sanat ve Felsefe Kulübü

5. Bilişim Kulübü

6. Çevre ve Sürdürülebilir Yaşam Kulübü

7. Çin Kültürü Kulübü

8. Dans Kulübü

9. Edebiyat Kulübü

10. Ekonomi, Uluslararası Ticaret ve İşletme Kulübü

11. Endüstri Mühendisliği Kulübü

12. English Clup

13. Fikir ve Kültür Kulübü

14. Frankofoni

15. Gastrosanat Kulübü

16. Girişimcilik Kulübü

17. Grafik Kulübü

18. Hayal Kulübü

19. Hayvan Severler Kulübü

Öğrenci Konseyi

Öğrenci Kulüpleri
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Araştırma, İnovasyon, Uygulama ve İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi 

 Doğuş Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Servisi’nin amacı;  Doğuş Üniversitesi öğrencilerinin üniversite yaşamına uyum sağlamasını kolaylaştırmak, 

üniversite yaşamları süresince bireysel, sosyal ve akademik gelişimlerini desteklemek, sorunlarla başa çıkmak için beceriler kazandırmak, kendilerini tanımalarında 

farkındalık kazandırarak kişisel gelişimlerine ve günlük yaşam sorunlarına çözüm bulmasına katkıda bulunmak için profesyonel destek vermeyi amaçlamaktadır. 

Psikolojik danışmanlık süreci tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır ve bu süreçte gizlilik ilkesi en önemli kriterdir.

Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 

 Cinsiyet ayrımcılığı yapılmadan kadının; mikro ve makro düzeyde sosyal, siyasi, hukuki, ekonomik her alanda hayata katkıda bulunabilen verimli ve 

üretken bir birey olarak toplum içerisinde yer almasını destekleyici ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, inceleme ve projeler yapmak, yapılan çalışmalara 

katılmak ve desteklemek.

Araştırma ve Uygulama Merkezleri

Teknoloji Transfer Ofisi 

 DİTTO 2015 yılında kurulmuştur. DİTTO’nun amacı: Doğuş Üniversitesinde akademik birikime dayalı olarak üretilen bilginin iş dünyasında özellikle 

sanayide kullanılması, ulusal ve uluslararası finansal destek programlarından yararlanılması, üretilen bilginin topluma yayılması ve ticari ürüne dönüştürülmesi, Fikrî 

ve sınai mülkiyet haklarının yönetilmesi ve akademik girişimciliğin teşvik edilmesidir. 

 Doğuş Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi  (DOUSEM), Üniversitemizin lisans ve lisansüstü öğretim programlarının dışında toplum 

hizmetine sunulan eğitim programlarının düzenlenmesini, yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla kurulmuştur.

27 Ocak 2012 tarihinde yayınlanan 28186 sayılı Resmi Gazete’de yer alan yönetmelik çerçevesinde kurulmuş olan DOUSEM, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla 

eğitim programı ve sertifika vermeyi amaçlamakla birlikte toplumun ihtiyaçları doğrultusunda ücretsiz eğitim ve seminerler tasarlamaktadır.

DOUSEM, kişilere, kurum ve kuruluşlara yaşam boyu eğitim hizmetleri sunmayı, bu hizmetlerde çağın gerekleriyle toplumun ihtiyaç ve koşullarını bütünleştirmeyi 

hedeflemektedir.

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOUSEM)

Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi  (DOUSEM), Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOUZEM) işbirliği ile çevrim içi eğitimler de vermekte, sürekli 

öğrenmeyi bir yaşam ilkesi haline getirmek ve bu bilinci yaygınlaştırmak amacıyla çalışmaktadır.

Bireysel Eğitimler DOUSEM, bireylere, onların kişisel gelişimlerini destekleyen, ilerlemelerini sağlayan ve başarılarını artırırken, aynı zamanda ihtiyaçlarını da 

karşılayan, kaliteli eğitim ve öğretim olanakları sunmaktır.

Kurumsal Eğitimler DOUSEM, Personelin yaratıcılığını, girişimciliğini, başarı ve çabasını artırmak ve buna ilişkin sistemler geliştirmek ayrıca üniversitenin hizmet 

kalitesini yükseltecek ve yapılan işin niteliğine uygun rahat ve güvenli bir iş ortamı ve çalışma şartları sağlamak için personelin Üniversite amaçları doğrultusunda 

etkin ve verimli çalışmasını sağlayacak eğitim fırsatları sunmaktadır. 

Online Eğitim DOUSEM,  katılımcılara, bulundukları yerden eğitim alma imkanı sunmaktadır. Uzaktan eğitim programlarımıza kayıt olan kişiye, internet üzerinden 

uzaktan eğitim sistemi ile eğitime ulaşabileceği, adına tanımlanmış kullanıcı adı/şifre oluşturulur ve e-posta hesabına gönderilir. Sanal sınıflarda, eğitmen ve eğitim 

alan kişiler canlı olarak ders işleme fırsatı bulurlar. Sanal sınıf; eğitmenin ses ve kamera görüntüsünü, sunum görseli ve anlık mesajlaşma bölümünden oluşmaktadır. 

Online eğitimlerin saatleri ve günleri, eğitim alacak olan kitlenin müsaitliği göz önünde bulundurularak oluşturulur. Online eğitim tamamlandıktan sonra ders boyunca 

yapılan bütün paylaşımlar, uzaktan eğitim sisteminde yer alır. DOUSEM olarak 2019-2020 Akademik yılında kurumsal ve bireysel alanında uzman hocalarımızla 

vermiş olduğumuz eğitimlerimiz sonunda eğitimlerini başarı ile tamamlamış adaylara başarı sertifikası verilmektedir.  

 31110 sayılı ve 26 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanan kararla Doğuş Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

(DOUZEM) kurulmuştur.

 Doğuş Üniversitesi’nin zengin teknolojisiyle, günümüzde sürekli değişen koşullar çerçevesinde mesleki bilgi ve becerilerinin farkına varıp yeni eğitim programları 

üreterek kendini zirvede başarılı görmeyi hedefleyen kurum, kuruluş veya bireylerin kaliteli bir eğitim almasını sağlamaktır. Günümüz bilgi ve iletişim teknolojisiyle 

ilerlemekte olan E-Eğitim’in standartların dışında gelişmeyi ilke edinmiş uluslararası rekabet düzeyinde, iş birliğine açık bir üniversite olma yolunda uzaktan eğitim 

teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak hayat boyu eğitim fırsatları sunmaktır.

DOUZEM, Doğuş Üniversitesi Etik ilke ve Temel Değerler çerçevesinde öğrencilerine kaliteli bir eğitim sunmak için zaman ve mekân kısıtlaması olmadan bağımsız 

hizmet ederek sadece Uzaktan Eğitim programlarını kapsamayıp, bütünüyle Üniversite bünyesindeki ön lisans, lisans, lisansüstü eğitimlerini ve sürekli eğitim 

merkezi kapsamındaki eğitimleri desteklemeyi amaçlamaktadır. 

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOUZEM)
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URAP

Üniversitemizi, diğer üniversitelerden ayıran en önemli özelliklerden biri; 

eğitimimiz ve akademik kadromuzdur. Her yıl akademik başarı kriterlerini ortaya 

koyma amacıyla düzenlenen University Ranking by Academic Performance 

(URAP) raporunda, Doğuş Üniversitesi, 2019-2020 döneminde tıp fakültesi 

olmayan üniversiteler arasında Türkiye’nin en iyi altıncı, İstanbul’un ise en iyi 

üçüncü vakıf üniversitesi olarak yerini almıştır. Nitelikli ve kaliteli eğitimi ile 

farkını koyan Doğuş Üniversitesi URAP sıralamasında birçok üniversiteyi geride 

bırakarak köklü geçmişine bir başarı daha eklemiştir.

Ar-ge Bütçesi

Üniversitemiz; araştırmaya ve geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütmekte 

ve öğrencilerimizi bu çalışmalarında desteklemektedir. Çalıştırmalarını 

sürdürmeleri adına; her iki yerleşkemizde de farklı alanlara hizmet veren 

laboratuvarlarımız bulunmaktadır. Ayrıca üniversitemiz, YÖK tarafından 

açıklanan “Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları 2020” Raporunun “Öz Kaynaklı 

Araştırma Proje Bütçelerine Göre” yapılan üniversite sıralamasında Ar-Ge’ye 

ayırdığı bütçe ile 9. sırada yer alarak ilk 10 üniversite arasına girmiştir

Doğuş Üniversitesinin akademik kalitesini, bağımsız ve tarafsız 

araştırmalar ortaya koymaktadır. Kuruluşundan bu yana bir “dünya 

üniversitesi” olma yolunda ilerleyen Doğuş Üniversitesi, geldiği başarılı 

nokta ile hem dünyanın hem de Türkiye’nin en iyileri arasında yer aldığını 

bağımsız ve tarafsız araştırmalar göstermektedir. Her yıl güncellenen 

sıralamalar, herkesin ulaşabileceği biçimde internet ortamında şeffaf bir 

şekilde ilan edilmektedir

MÜDEK 

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesinin; Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce.), 

Endüstri Mühendisliği (Türkçe.), Endüstri Mühendisliği (İngilizce.), Makine 

Mühendisliği (Türkçe) ve Makine Mühendisliği (İngilizce) Programları MÜDEK 

tarafından akredite edilmiştir.

Pearson Assured

İngilizce Hazırlık Programımız, dünyanın önde gelen yetkilendirme 

kuruluşlarından biri olan Pearson Assured tarafından organizasyon yönetimi, 

eğitim - öğrenme ve ölçme-değerlendirme olmak üzere üç temel kalite ölçütü 

kapsamında değerlendirilmiştir. Gerçekleştirilen kalite denetleme sürecinden 

başarıyla geçerek 26 Şubat 2019 tarihi itibarı ile akredite edilmiştir. 

Üstün 
Akademik 
Başarı

Virus Free Campus

İngilizce Hazırlık Programımız, dünyanın önde gelen yetkilendirme 

kuruluşlarından biri olan Pearson Assured tarafından organizasyon yönetimi, 

eğitim - öğrenme ve ölçme-değerlendirme olmak üzere üç temel kalite 

ölçütü kapsamında değerlendirilmiştir. Gerçekleştirilen kalite denetleme 

sürecinden başarıyla geçerek 26 Şubat 2019 tarihi itibarı ile akredite 

edilmiştir. 

Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültemiz; Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2020 verilerine göre 

‘’YKS Başarılarına Göre Hukuk Fakültesi Bulunan Vakıf Üniversiteleri’’ 

arasında 7. sıradadır.

CALIBRE Kariyer ve Yetenek 

Yönetimi Derneği

Mevcut mezun bilgi sistemimizle, mezunlarımız ile üniversitemiz 

arasındaki bağı sağlamlaştırmayı, iletişimimizi korumayı ve 

geliştirmeyi sağlayarak, sosyal bir ağ oluşturmayı amaçlamaktayız. 

Sistem güncellemeleriyle, üniversitemizde gerçekleşen tüm 

etkinliklerden mezunlarımızı haberdar etmek, iş ilanlarını iletmek, 

özgeçmişlerini oluşturmak için destek sağlamak vb. faydaları 

Mezun Bilgi Sistemimizle sağlıyor olacağız. Ayrıca üniversitemiz; 

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi sitesinde referansı verilen 

CALIBRE Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği’nin verilerine göre 

mezunları en kolay iş bulabilen ilk 30 üniversite arasında 17. sırada 

yer almaktadır.

101 Doğuş Üniversitesi Tanıtım Katalogu 2021100 Doğuş Üniversitesi Tanıtım Katalogu



Hangi Bölümlerde introDOUce?

 Doğuş Üniversitesi’nde yer alan bütün bölümlere başvuru 

yapılabilir. Yalnızca, ÖSYM barajı bulunan (Hukuk, Mühendislik) bölümlerde 

barajı geçme şartı bulunmaktadır.

*Öğrencinin ÖSYM tarafından ilgili bölüme yerleşmesi halinde, öğrencinin 

önceden sunduğu çalışma ile kazanmış olduğu burs sisteme tanımlanır.

introdouce nedir? 

 Öğrencilerin akademik başarılarını değerlendiren sınav sistemi yerine mesleki ilgi ve yeteneklerini belirlemeye ve teşvik etmeye yönelik bir programdır. 

Program doğrultusunda, başvuran aday öğrencilerimizden özgeçmişleri, yetenekleri, proje ve fikir çalışmaları, sanatsal yetkinlikleri, kişisel özelliklerini ifade eden 

belgeler istenir. introDOUce öğrencilere yalnızca merkezi sınav sistemi başarılarına göre değil farklılıkları ve kişisel özelliklerine göre eğitim alma şansı verir. Projeye 

başvuran öğrencilerin ilgili fakülte kurulundan belirlenen kriterler kapsamında değerlendirilerek çeşitli burs imkânları sunulur.

Burada Başarı, Hayallerinle Sınırlı!

Burslandırma Sistemi

Başvurular 3 etapta değerlendirilir:

• 1. Etap: introDOUce Başvuru Değerlendirme: Başvuru formu 

ve gerekli evrakların gerçekliği- doğruluğu denetlenir, genel 

değerlendirmeden geçen başvurular Mülakat Kuruluna yönlendirilir. 

• 2. Etap: introDOUce Mülakat Kurulu: Mülakat Kurulu 

akademisyenlerden oluşmaktadır. Aday öğrencinin sunduğu fikir, 

proje ve gelecek hedeflerinin tercih etmeyi planladıkları bölüme 

uygunluğu değerlendirilir. Proje 0-100 puan aralığında notlandırılır.  

• 3. Etap: introDOUce Burslandırma: Notlandırmanın ardından proje 

Mütevelli Heyetine sunulur, Mütevelli Heyeti aday öğrenciye uygun 

bir burs oranı belirler. 

Ücretler
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Program Toplam
Peşin Ödeme 

Seçeneği
Taksit

Fen-Edebiyat Fakültesi (Psikoloji Bölümü Hariç) 43.832 41.640 10 X 4.383

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 43.832 41.640 10 X 4.383

Mühendislik Fakültesi 43.832 41.640 10 X 4.383

Sanat ve Tasarım Fakültesi 43.832 41.640 10 X 4.383

Hukuk Fakültesi 49.810 47.320 10 X 4.981

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 40.000 38.000 10 X 4.000

Psikoloji Bölümü (TR&İNG) 46.489 44.165 10 X 4.649

İngilizce Lisans Programlarda İngilizce Hazırlık Sınıfı 43.832 41.640 10 X 4.383

Psikoloji (ingilizce) Bölümü İngilizce Hazırlık Sınıfı 43.832 41.640 10 X 4.383

Türkçe Lisans Programlarda İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı 43.832 41.640 10 X 4.383

%50 İndrimli Programlar 21.916 20.820 10 X 2.192

%25 İndirimli Programlar (Psikoloji (TR&İNG) ve Hukuk Hariç) 32.874 31.230 10 X 3.287

%25 İndirimli Hukuk Fakültesi 37.358 35.490 10 X 3.736

%25 İndirimli Psikoloji Bölümü (TR&İNG) 34.867 33.124 10 X 3.487

%25 İndirimli Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 30.000 28.500 10 X 3.000

2021-2022 Girişli Yeni Kayıt

Lisans Ücreti

Program Toplam
Peşin Ödeme 

Seçeneği
Taksit

Taksitli 

Ödeme

I. Öğretim (Gündüz) Programları 21.584 20.505 10 X 2.158 21.584

II. Öğretim (Gece) Programları 21.584 20.505 10 X 2.158 21.584

%25 Burslu Programlar 16.188 15.379 10 X 1.619 16.188

%50 Burslu Programlar 10.792 10.252 10 X 1.079 10.792

İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı 21.584 20.505 10 X 2.158 21.584

Yatay Geçiş ile  Önlisans programlarına kayıt olan öğrenciler 21.584 20.505 10 X 2.158 21.584

Program Toplam
Peşin Ödeme 

Seçeneği
Taksit

Taksitli 

Ödeme

I. Öğretim (Gündüz) Programları 24.241 23.029 10 X 2.424 24.241

%25 Burslu Programlar 18.181 17.272 10 X 1.818 18.181

%50 Burslu Programlar 12.121 11.515 10 X 1.212 12.121

İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı 21.584 20.505 10 X 2.158 21.584

Yatay Geçiş ile  Önlisans programlarına kayıt olan öğrenciler 24.241 23.029 10 X 2.424 24.241

2021-2022 YILI YENİ KAYIT YAPACAK ÖĞRENCİLER 

Ön Lisans Ücreti

Aşçılık, Aşçılık(İ.Ö.), Bankacılık ve Sigortacılık, Bilgisayar Programcılığı, Çocuk Gelişimi, Dış Ticaret, Dış Ticaret (İ.Ö),Dış Ticaret (İngilizce) Grafik Tasarımı, Halkla 

İlişkiler ve Tanıtım, İnsan Kaynakları Yönetimi,  İş Sağlığı ve Güvenliği, İnşaat Teknolojisi, Sosyal Hizmetler, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Elektrik, Bilişim Güvenliği ve 

Teknolojisi, Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri, Mekatronik, Makine, İç Mekan Tasarımı 

Adalet, Anestezi, Elektronörofizyoloji, Fizyoterapi, Odyometri, Tıbbi Dokumantasyon ve Sekreterlik , İlk ve Acil Yardım,Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Ağız ve Diş 

Sağlığı, Optisyenlik, Otopsi Yardımcılığı Eczane Hizmetleri, Patoloji Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 
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Burslar ve İndirimler

I. Tercih İndirimi

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Merkezi Yerleştirme 

(ilk yerleştirme) tercihlerinde, Doğuş Üniversitesi’nin Ücretli ve %25 kontenjanlı Lisans 

Programlarına ilk 5 tercihinden birinde yerleşen öğrencilerimize; yerleşmiş oldukları 

indirimlerine ek %45 Tercih İndirimi, %50 kontenjanlı Lisans Programlarına ilk 5 tercihinden 

birinde yerleşen öğrencilerimize; yerleşmiş oldukları indirimlerine ek %40 Tercih İndirimi 

uygulanmaktadır.

Doğuş Üniversitesi’nin Ücretli ve %25 kontenjanlı Ön Lisans Programlarına ilk 5 tercihinden 

birinde yerleşen öğrencilerimize; yerleşmiş oldukları indirimlerine ek %40 Tercih İndirimi, 

%50 kontenjanlı Ön Lisans Programlarına ilk 5 tercihinden birinde yerleşen öğrencilerimize; 

yerleşmiş oldukları indirimlerine ek % 35 Tercih İndirimi uygulanmaktadır.

Yetenek Sınavı ile öğrenci alan bölümlerimize ve Türkçe programlara yerleşip isteğe bağlı 

hazırlık sınıfı okumak isteyen öğrencilerin eğitim ücretine Tercih İndirimi uygulanmamaktadır.

Tercih indirimleri eğitim sürelerine ek +1 yıl daha geçerlidir. Ön lisans programları için 2+1 yıl; 

lisans programları için 4+1 yıl geçerlidir. Belirtilen sürelerin sonunda burs ve indirim kesilir.

Tercih İndirimini ne zaman hangi programlara ve kontenjanlara ne oranda burs verileceğine her 

yıl Mütevelli Heyet tarafından karar verilir.

II. İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı İndirimi

Öğrenim dili Türkçe olan ve Hazırlık Sınıfı zorunlu olmayan programlara yerleştirilen 

öğrencilerin talepleri halinde isteğe bağlı olarak okuyacakları İngilizce Hazırlık Sınıfı ücretleri, 

öğrencilerin kayıt olacakları düzeye bağlı olarak (Lisans-Ön Lisans) her yıl Mütevelli Heyeti 

tarafından belirlenen İngilizce Hazırlık sınıfı ücreti üzerinden %50 oranında indirim uygulanır. 

İndirimden sonra kalan ücrete öğrencinin yerleştirmeye esas hak kazandığı varsa tercih 

indirimi de uygulanır. Verilen indirim isteğe bağlı hazırlık sınıfında geçirilecek 1 yıl süreyi kapsar. 

III. Öğrenim Ücreti Bursu ve İndirimi, Yetenek Bursu ve 

İndirimi 

Öğrenim Ücreti Bursu, sadece YKS/DGS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları 

Kılavuzunda “Burslu-İndirimli” öğrenci alınacağı belirtilen programlara yerleştirilen 

öğrencileri kapsar. Öğrenim Ücreti İndirimi karşılıksız olup, öğrenim ücretinin bir 

kısmının veya tamamının alınmaması şeklinde sağlanan ve öğrenciye herhangi bir mali 

yük getirmeyen indirimdir. Öğrenim Ücreti Bursu ve İndirimi, Zorunlu İngilizce Hazırlık 

Programında geçirilecek süreyi de kapsar.

Öğrenim ücreti bursu, yetenek bursu ve öğrenim ücretlerinde indirim aşağıda belirtildiği 

şekilde uygulanır:

a) Öğrenim Ücreti Bursu (%100): Bu burs (YKS) (Yükseköğretim 

Kurumları Sınavı sonucunda puan türüne göre üstün başarı 

gösteren öğrencilere verilir ve öğrenim ücretinin %100’ünü 

kapsar. Bu bursu alabilmek için ÖSYM tarafından %100 burslu 

programlara yerleştirilmiş olmak gerekir.

 b) Öğrenim Ücreti İndirimi (%75): Bu indirim, (YKS) 

(Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonucunda puan türüne göre 

başarı gösteren öğrencilere verilir ve öğrenim ücretinin %75’ini 

kapsar. Bu indirimi alabilmek için ÖSYM tarafından %75 indirimli 

programlara yerleştirilmiş olmak gerekir. 

c) Öğrenim Ücreti İndirimi (%50): Bu indirim (YKS) (Yükseköğretim 

Kurumları Sınavı sonucunda puan türüne göre başarı gösteren 

öğrencilere verilir ve öğrenim ücretinin %50’sini kapsar. Bu 

indirimi alabilmek için ÖSYM tarafından %50 indirimli programlara 

yerleştirilmiş olmak gerekir. 

d) Öğrenim Ücreti İndirimi (%25): Bu indirim, (YKS) 

(Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonucunda puan türüne göre 

başarı gösteren öğrencilere verilir ve öğrenim ücretinin %25’ini 

kapsar. Bu indirimi alabilmek için ÖSYM tarafından %25 indirimli 

programlara yerleştirilmiş olmak gerekir.

e) Yetenek Bursu: Özel yetenek sınavıyla öğrenci alınan programlar 

için yapılan bursluluk sınavında üstün başarı gösteren öğrencilere, 

belirlenen kontenjan dahilinde verilir ve öğrenim ücretinin 

%100’ünü kapsar. 

Bu indirimler, öğrenim dili Türkçe olan ve Hazırlık Sınıfı zorunlu 

olmayan programlara yerleştirilen öğrencilerin, isteğe bağlı olarak 

okuyacakları İngilizce Hazırlık Sınıfı öğrenim ücretini kapsamaz.

IV. Yükseköğretim Kurumları Sınavı 

İndirimi ve Desteği 

(YKS) Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzunda yer alan 

Üniversite lisans programlarına yerleştirilen öğrencilerden puan 

türüne göre Türkiye genelinde dereceye giren öğrencilere verilen bir 

indirim ve destektir. Bu indirim ve destek çeşitli oranlarda öğretim 

ücreti indirimi ile belli süreler için nakdi ve öğle yemeği desteğini 

kapsar. 

Ortaöğretimdeki öğrenim görmüş oldukları alanlarına yönelik 

oluşan yerleştirme başarı sırasına göre (ek puan hariç) indirimli ya 

da ücretli programlara yerleştirilen öğrencilerden 

a) SAY, SÖZ, EA 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 öğle yemeği desteği, 

301-500 arasına girenlere %50 öğrenim ücreti indirimi, her yıl 9 ay 

boyunca 350.-TL nakit ve öğle yemeği desteği

Bu verilen indirim ve destekler sadece normal öğrenim süresi için 

geçerli olup Zorunlu İngilizce Hazırlık Programında geçirilecek 

süreyi de kapsar. Ancak zorunlu hazırlık sınıfının tekrar edildiği 

eğitim öğretim yılı için geçerli olmayacaktır.

V. Akademik Başarı Bursu 

Üniversite İçi Akademik Başarı Bursu, hazırlık sınıfı ile tam burslu 

eğitim alan öğrenciler dışında, 4 yıllık lisans programlarında 1, 2 ve 

3. Sınıfların, ön lisans programlarında ise 1. sınıfların Ağırlıklı Genel 

Not Ortalaması (AGNO) 3.50 veya üzeri olan öğrenciler arasından en 

yüksek not ortalamasına sahip sınıf birincilerine, takip eden akademik 

yılda geçerli olmak üzere verilir.

(2) Burs, İndirim ve Destek Komisyonu, ilgili akademik yılın bahar 

yarıyılı sonu sınav sonuçları itibari ile oluşan Ağırlıklı Genel Not 

Ortalaması’na (AGNO) göre öğrencilerin durumlarını değerlendirir, 

başarı sıralaması yapar ve sonuçlarını bir rapor halinde Rektörlüğe 

bildirir. Akademik başarı bursu değerlendirilirken yaz öğretimi dikkate 

alınmaz.

(3) Burs için değerlendirme, her akademik yılın başında ve derslerin 

başlangıcından önce kesinleşir.

(4) Burs, başlayacak olan yeni akademik yıl için (Güz ve Bahar Yarıyılı) 

verilir. Üniversite İçi Akademik Başarı Bursu aşağıda belirtilen hallerde 

verilir.

a) Üniversite İçi Akademik Başarı Bursundan; Meslek Yüksekokulu, 

Yüksekokul ve Fakülte öğrencileri yararlanabilir. Ancak, bunlardan 

tam burslu öğrenciler, İngilizce hazırlık sınıfı öğrencileri, lisans ve ön 

lisans birinci sınıf öğrencileri ile normal öğrenim süresini tamamlayan 

öğrenciler bu burstan yararlanamaz.

b) Disiplin cezası almış öğrenciler yararlanamaz.

c) Öğrencinin ilgili eğitim – öğretim programında gösterilmiş olan tüm 

dersleri almış ve ağırlıklı genel not ortalamasının 3.50 ve üstünde 

olması gerekir. Not ortalaması aynı olan öğrencilerden daha çok kredi 

/ saat ders almış olanlara öncelik verilir.

d) Yatay geçiş ve dikey geçişle gelen öğrenciler; geçiş yaptıkları 

lisans/ön lisans programında en az 2 yarıyıl eğitim gördükten sonra 

Üniversite İçi Akademik Başarı Bursu almaya hak kazanabilirler.

e) Öğrencinin, ilgili bahar yarıyılı sonuna kadar, programındaki tüm 

Burs Yönergesi için QR Kodu 
Telefonunuza Taratabilirsiniz
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4) Konservatuar mezunlarına ilgili akademik yıl için ödeyecekleri 

öğrenim ücreti üzerinden %10 indirim yapılır.

5) Disiplin cezası alan öğrenciler bu burslardan faydalanamaz. 

VIII. Uluslararası Diploma Bursu  

Üniversitenin tam ücretli lisans programlarına kayıt 

olacak IB Uluslararası Bakalorya öğrencilerine diploma 

notuna ilgili akademik yıl için ödeyecekleri öğrenim 

ücreti üzerinden aşağıda belirtilen oranlarda uygulanır. 

 

Diploma Notu Burs Oranı

40 ve üstü %50

35 – 39 %35

30 – 34 %30

 

2)Türkiye’deki liselerden mezun olup Üniversitenin ücretli lisans 

programlarına ABITUR, MATURA, MATURİTA diplomalarıyla kayıt 

olacak aşağıdaki diploma notlarına sahip öğrencilere ilgili akademik 

yıl için ödeyecekleri öğrenim ücreti üzerinden %25 oranında indirim 

uygulanır.

ABITUR diploma notu 2,5 veya daha iyi olanlara

MATURA diploma notu 2,0 veya daha iyi olanlara

MATURİTA diploma notu 80 ve üstü olanlara

3) Uluslararası diploma bursları normal öğrenim süresi +1 yıl devam 

eder. Öğrencinin süresini aşması ve veya disiplin cezası alması 

durumunda indirimi kesilir.

IX. Çift Ana dal Bursu 

• Çift ana dal öğrenimi, ana dal öğrenimine başlanılan yıl esas alınarak 

normal öğrenim süresi + 1 yıl boyunca ücretsizdir.  İlgili sürede öğrenimi 

tamamlayamamış öğrenciler öğrenime ücretli olarak devam ederler.

(2) Madde 19-1’de belirtilen sürenin aşılması ve/veya disiplin cezası 

alması halinde kesilir
 

X. Yan Dal Bursu   

Yan Dal programları ücretsizdir. Ana dal programından mezun olan 

öğrencinin, yan dal programında anadal mezuniyetininden itibaren en 

fazla 1 yıl öğrenim görme hakkı vardır.

Öğrencinin disiplin cezası alması halinde kesilir. 

XI. Sosyal Sorumluluk Çalışmaları Bursu 

Üniversitede öğrenim gören ve maddi desteğe gereksinimi olan 

lisans ve ön lisans programları öğrencileri; Sağlık Kültür ve Spor 

dersleri başarı ile tamamlamış olması gerekir.

f) Başarı bursu almaya hak kazanan öğrencinin üniversiteden 

ayrılması durumunda burs hakkı başka bir öğrenciye devredilemez. 

Nakten talep edilemez.

Burs Oranı

Madde 15 – (1) Üniversite İçi Akademik Başarı Bursu almaya hak 

kazanan öğrencilere;

a) Takip eden akademik yıl için ödeyeceği öğretim ücretinden 

indirilmek üzere%50 oranında burs verilir.

b) Not ortalaması ve ders kredi/saat eşitliği durumunda başarı bursu; 

burs almaya hak kazanan öğrenciler arasında eşit olarak paylaştırılır.

VI. Sporcu Bursu 

1) Bu burs, Üniversitemiz bünyesinde yürütülen Spor branşları 

dahilinde aşağıdaki koşulları taşıyan öğrencilere verilir: 

a) Bursa müracaat ettiği tarih itibariyle son 3 yıl içerisinde milli sporcu 

olmak, 

b) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nden milli sporcu belgesini ibraz 

eden faal sporcu olmak, 

c) Üniversitenin faaliyette bulunduğu Takım sporlarında ve bireysel 

branşlarda indirime müracaat ettiği yıl ikinci lig ve üstü liglerde faal 

olarak oynamak, 

d) Ülkemizi uluslararası alanda temsil ederek madalya almış olmak.

2) Öğrencinin normal öğrenim süresini aşması ve/veya disiplin cezası 

alması halinde kesilir.

3) Yıllık olarak verilen sporcu bursu ilgili şartları taşıyan öğrencilere 

takip eden akademik yıl için ödeyeceği öğretim ücretinden indirilmek 

üzere en fazla %100 oranında indirim olarak uygulanır. Disiplin cezası 

alan öğrenciler bu burstan faydalanamaz. Sporcu bursu için başvuran 

öğencilerin talebi, Sağlık Kültür ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü 

tarafından incelenerek bir rapor halinde Burs, İndirim ve Destek 

Komisyonu’na sunulması için Rektörlük Makamı’na iletilir.

4) İlgili şartları sağlayan öğrencilere, Rektörlüğün önerisi ve Mütevelli 

Heyetinin onayı ile öğrenim ücretinden belirlenen oranlarda indirim 

yapılarak uygulanır.

5) Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Üniversitemiz arasında imzalanan 

mutabakatla, Gençlik Spor Bakanlığı tarafından aşağıda belirtilen 

alanlarda son 4 yıl içerisinde başarılı olduğunu belgelendiren 

sporculara Üniversitemizi tercih ederek yerleşmeleri halinde normal 

öğretim süresiyle sınırlı olmak kaydıyla %100 oranında eğitim bursu 

verilir.

a) Olimpiyat, Paralimpik ve Deaflimpik Oyunları, · Gençlik Olimpiyatları 

ve Paralimpik spor dallarının büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa 

Şampiyonası finalleri, Dünya ve Avrupa Sampiyonası yapılmayan 

spor dallarının Büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları 

Hizmetleri Müdürlüğü tarafından planlanmış / planlanacak olan 

sosyal sorumluluk projelerinde görev almak üzere başvuru yapabilirler. 

Yapılan başvurular, Sağlık Kültür ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü 

tarafından yıllık faaliyet planlamaları doğrultusunda değerlendirilir. 

Başvurusu uygun bulunan öğrencilere, eğitim – öğretim yılı içeresinde 

görev alacakları sosyal sorumluluk çalışması sayısına bağlı olarak, 

çeşitli oranlarda eğitim – öğretim ücretinden düşülmek üzere burs 

verilebilir.

XII. Dikey Geçiş Sınavı İndirimi 

2019-2020 öncesi Dikey Geçiş Sınavı ile tam ücretli lisans 

programlarına yerleşerek, kayıt hakkı kazanan öğrencilere Mütevelli 

Heyeti tarafından her yıl belirlenen oranlar doğrultusunda verilen 

indirimi kapsar. Oran ve orana göre hesaplanmış yıllık öğretim ücreti 

internet sayfasında ilan edilir. Bu indirim, sadece normal öğrenim 

süresi için geçerlidir. 

Öğrencinin normal öğrenim süresini aşması ve/veya disiplin cezası 

alması halinde indirimi kesilir.

XIII. Yatay Geçiş İndirimi

(1) Diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte iken 

Üniversitemiz lisans ve ön lisans programlarına yatay geçiş yolu ile 

kayıt hakkı kazanan öğrencilere, program bazında Mütevelli Heyeti 

tarafından her yıl belirlenen oranlar doğrultusunda ilan edilen indirimi 

kapsar. Bu indirim, başarı durumuna bakılmaksızın, zorunlu hazırlık 

sınıfı hariç, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı girişli öğrencilerden 

itibaren normal öğrenim süresi + 1 yıl devam eder.

(2) Kurum içi yatay geçişlerde, öğrencinin geçiş yapmadan önceki 

programında sahip olduğu indirim oranı aynı şekilde yatay geçiş 

indirimi olarak yeni programına aktarılır.

(3) Belirtilen sürelerin aşılması ve/veya disiplin cezası alması halinde 

indirimi kesilir. 

XIV. Kardeş İndirimi 

(1) Bu indirim, Üniversitede öğrenim görmekte olan her bir kardeşe 

ve 1. derece akrabaya %10 oranında ilgili akademik yıl için ödeyeceği 

öğretim ücreti üzerinden yapılan indirimi kapsar.

(2) Kardeş indiriminden yararlanmak isteyen öğrencilerin, durumlarını 

belgeleyerek Rektörlüğe şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. 

3) Kardeş İndirimi, ilgili kişilerin aynı eğitim öğretim yılında mali kayıt 

işlemlerini gerçekleştirmeleri koşuluyla uygulanır.

XV. Mezun İndirimi 

(1) Üniversitemizin herhangi bir Ön lisans - lisans programından 

Finallerinde madalya kazanan sporcular.

b) Olimpik ve Paralimpik spor dallarında Ümitler, Gençler ve Yıldızlar 

kategorisindeki Dünya ve Avrupa Sampiyonası Finalleri, Dünya ve· 

Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının Ümitier, Gençler ve 

Yıldızlar kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları Finalleri, Avrupa 

Oyunları, Üniversite Oyunları, Akdeniz Oyunları, İslam Oyunları, 

Avrupa Olimpik Gençlik Yaz ve Kış Festivalleri, FISU (Uluslararası 

Üniversite Sporları Federasyonu) tarafından düzenlenen Dünya 

Sampiyonalarında madalya kazanan sporcular ve Olimpiyat, 

Paralimpik ve Deaflimpik Oyunları ile Gençlik Olimpiyatlarına katılan 

sporcular.

c) Olimpik ve Paralimpik spor dallarında düzenlenen ve uluslararası 

federasyonların yarışma takviminde yer alan, ferdi spor dallarında en 

az 16 Ülke sporcusu, takım sporlarında en az 9 Ülke takımının katıldığı 

uluslararası yarışma ve turnuvalarda madalya kazanan sporcular ile 

Olimpik ve Paralimpik spor dallarının Büyükler, Ümitler, Gençler ve 

Yıldızlar Kategorisinde düzenlenen Avrupa ve Dünya Şampiyonası 

finalleri ile Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının 

Büyükler, Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorilerindeki Dünya ve 

Avrupa Kupaları finallerine katılan sporcular

VII. Sanat, Kültür ve Proje Geliştirme 

Bursu 

1) Sanat, Kültür Bursu, Üniversitemiz öğrencisi olup ve Üniversitemiz 

bünyesindeki tüm sanat dallarından birinde uluslararası düzeyde ilk üç 

dereceye girerek başarı sağlayan öğrencilere yıllık olarak verilir.

2) Sanat, Kültür Bursu almaya hak kazanan öğrencilere takip eden 

Eğitim-Öğretim yılı için ödeyeceği öğrenim ücretinden indirilmek 

üzere en fazla %50 oranında indirim yapılarak uygulanır. Her yıl sanat 

dallarında bursa başvuran öğrencilerin durumu Sağlık Kültür ve Spor 

Hizmetleri Müdürlüğü tarafından incelenerek bir rapor halinde Burs, 

İndirim ve Destek Komisyonu’na sunulması için Rektörlük Makamı’na 

iletilir. Rektörlüğün önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile hak kazanan 

öğrencilere belirlenen oranlarda uygulanır.

3) Proje geliştirme bursu Araştırma, İnovasyon Uygulama ve İleri 

Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi ilgili komisyonu tarafından 

desteklenmesi uygun görülen projelerin sahibi öğrencilere verilir. 

Projesi desteklenecek öğrencilerin listesi Sağlık Kültür ve Spor 

Hizmetleri Müdürlüğü tarafından incelenerek bir rapor halinde 

Burs, İndirim ve Destek Komisyonu’na sunulması için Rektörlük 

Makamı’na iletilir. Rektörlüğün önerisi ve Mütevelli heyetinin onayı 

ile proje geliştirme bursuna hak kazanan öğrencilere mütevelli heyet 

tarafından belirlenen süre ve oranda burs verilir.
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XVIII. Lisansüstü Öğrenim Bursu 

Üniversitemizin tezli yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim 

görmeye hak kazanan öğrencilere kontenjan oranında Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığı ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre 

%100 burs verilir. Bu öğrencilerden azami öğrenim süreleri boyunca 

ücret talep edilmez.

(2) Üniversitenin herhangi bir ön lisans / lisans programından mezun 

olan öğrencilere, Üniversitenin tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora 

programlarına kayıt yaptırmaları durumunda %50 oranında indirim 

verilebilir. (Psikoloji anabilim dalına bağlı programlar hariç)

(3) Üniversitemiz ile Akademik, Kültürel işbirliği içinde olunan eğitim 

ve yükseköğretim kurumları mezunlarına protokol çerçevesinde, 

Üniversitenin tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarına 

kayıt yaptırmaları durumunda en fazla %50 oranında Mütevelli Heyet 

tarafından belirlenen indirim verilebilir. (Psikoloji anabilim dalına bağlı 

programlar hariç) 

(4) Üniversitemiz ile Akademik, Kültürel işbirliği içinde olunan Dernek, 

STK, eğitim öğretim kurumu, inovasyon ve teknoloji geliştirme, 

transfer süreçlerinin yürütüldüğü kurumların çalışanlarına yapılan 

protokoller çerçevesinde Mütevelli Heyet tarafından belirlenen indirim 

uygulanabilir. (Psikoloji anabilim dalına bağlı programlar hariç) ,

(5) Başka bir yükseköğretim kurumundan mezun olup; 

üniversitemizde halen eğitim almakta olan ve mezun olduğu 

yükseköğretim kurumunun diploması ile lisansüstü programlara kayıt 

yaptırmak için başvuranlara %25 indirim uygulanır. (Psikoloji anabilim 

dalına bağlı programlar hariç) 

(6) Üniversitemizde en az bir dönem ön lisans, lisans veya lisansüstü 

eğitim almış olan öğrencilerin yeni bir programa kayıtları sırasında %10 

indirim uygulanır. (Psikoloji anabilim dalına bağlı programlar hariç)

(7) Üniversitemiz çalışanlarının yakınlarına (anne-baba-eş-çocuk-

kardeş) %10 indirim uygulanır. (Psikoloji anabilim dalına bağlı 

programlar hariç) 

(8) Meslek gruplarına indirim uygulanmaktadır, indirim oranları her yıl 

Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(9) Verilen indirimler (Madde 24-2,3,4,5,6,7,8) normal öğrenim 

süresinin aşması ve/veya disiplin cezası alınması halinde kesilir. 

mezun olup, YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ile Üniversitemizin 

herhangi bir ön lisans - lisans programının tam ücretli kontenjanına 

yerleştirilen öğrencilere Mütevelli Heyeti tarafından her yıl belirlenen 

oranlar doğrultusunda indirim yapılabilir.

2) Üniversitemiz ön lisans programından mezun olup yine 

Üniversitemize DGS ile lisans programına yerleşip tam ücretli ya 

da indirimli kontenjandan kaydolan öğrenciler ile iş birliği içerisinde 

olunan yüksek öğretim kurumları mezunlarına ilgili akademik yıl için 

ödeyeceği öğretim ücreti üzerinden %10 indirim uygulanmaktadır.

3) Üniversitemiz ile Akademik, Kültürel işbirliği içinde olunan 

Dernek, STK, eğitim öğretim kurumu, inovasyon ve teknoloji transfer 

süreçlerinin yürütüldüğü kurumların çalışanları ile yapılan protokoller 

çerçevesinde ön lisans - lisans programına yerleştirilen öğrencilere 

protokol çerçevesinde Mütevelli Heyet tarafından belirlenen indirim 

uygulanabilir.

(4) Mezun indiriminden yararlanmak isteyen öğrencilerin, durumlarını 

belgeleyerek Rektörlüğe şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir

5) Bu yönerge çerçevesinde hak edilen indirim oranları ayrı ayrı kalan 

tutardan düşülerek uygulanır.

6) Öğrencinin yerleştiği programın normal öğrenim süresinin +1 yıl 

aşılması ve/veya disiplin cezası alınması halinde mezun indirimi kesilir

XVI. Burs, Öğretim Ücretlerinde İndirim 

ve Desteğin Kesilmesi  

Aşağıda belirtilen durumlarda izleyen yarıyıldan itibaren Burs, 

İndirim, Teşvik ve Destek kesilir.

a) Öğrenim Ücreti Bursu ve İndirimi, Yetenek Bursu,:Öğrenim ücreti 

bursu, yetenek bursu,öğrenim ücreti ve yetenek indirimleri; 2017- 

2018 eğitim-öğretim yılı girişli öğrencilerden itibaren; hazırlık sınıfı 

hariç; ön lisans programları için 2+1 yıl; lisans programları için 4+1 

yıl geçerlidir. Belirtilen sürelerin sonunda burs ve indirim kesilir.

b) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Bursu ve Desteği: Madde 

11’de belirtilen süreleri aşması halinde kesilir.

c) Tercih İndirimi: Madde 12’de belirtilen sürelerin aşılması 

durumunda indirim kesilir

d) Sporcu Bursu ile Sanat ve Kültür Bursu: Öğrencinin normal 

öğrenim süresini aşması ve/veya disiplin cezası alması halinde 

kesilir.

e) Uluslararası Diploma Bursu: Madde 18’de belirtilen süreleri 

aşması ve veya disiplin cezası alması halinde kesilir.

f) Çift Anadal Bursu: Madde 19’da belirtilen süreleri aşması ve/

veya disiplin cezası alması halinde kesilir.

g) Yandal Bursu: disiplin cezası alması halinde kesilir.

h) Dikey Geçiş İndirimi: Madde 22’de belirtilen süreleri aşması ve/

veya disiplin cezası alması halinde kesilir.

i) Yatay Geçiş İndirimi: Madde 23’te belirtilen süreleri aşması ve/

veya disiplin cezası alması halinde kesilir.

j) Lisansüstü Öğrenim Bursu: Madde 24’de (Madde 24-2,3,4,5,6,7 

bentleri için) belirtilen süreleri aşması ve /veya disiplin cezası 

alması halinde kesilir.

k) Kardeş İndirimi: Kardeş indiriminden yararlanan öğrencilerden, 

ilgili kişilerden birinin öğreniminin sonlanması veya Madde 25/3 ‘te 

belirtilen kayıt yenileme şartının yerine getirilmemesi durumunda 

kesilir.

l) Mezun İndirimi: Öğrencinin normal öğrenim süresini aşması ve/

veya disiplin cezası alınması durumunda kesilir.

m) Engelli Öğrenci Bursu: Madde 27’de belirtilen süreleri aşması 

ve/veya disiplin cezası alması halinde kesilir.

(2) Disiplin cezası alan öğrenciler için burs kesinti işlemleri:

a) Normal Öğrenim süresi içinde olan öğrenciden cezanın 

kesinleştiği eğitim öğretim yılını takip eden mali kayıt yapacağı 

ilköğretim yılında,

b) Uzatma döneminde olan öğrenciden cezanın kesinleştiği dönemi 

takip eden mali kayıt yapacağı ilk dönemden itibaren kesinti işlemi 

yapılır.

Bu yönerge çerçevesinde birden fazla burs ve indirim almaya 

hak kazanan öğrenciler, akademik başarı bursu, kardeş, sporcu 

indirimleri ve engelli bursu hariç olmak üzere, sadece miktar olarak 

en yüksek olandan yararlanabilirler.

Tüm burs ve indirimler güz ve bahar yarıyılları için geçerli olup, yaz 

öğretiminde geçerli değildir.

Öğrencinin alacağı burs ve indirimlerin toplamı %100’ü aşamaz.

Teşvik ve Destek Burs ve İndirimlerinden Üniversiteye kayıt 

yaptırdığı yıl itibariyle yararlanamayan/yararlanmayan öğrenciler 

için geriye dönük uygulama yapılamaz

XVII. Engelli Öğrenci Bursu 

(1) Tam teşekküllü sağlık kurumundan alınan heyet raporuna göre 

engel oranı %40 ve üzeri olan öğrencilere ödeyecekleri eğitim-

öğretim ücretinden %25 oranında indirim uygulanır. Bu indirim normal 

öğrenim süresi + 1 yıl devam eder.

2) Madde 27/1’de belirtilen süreyi aşılması ve/veya disiplin cezası 

alması halinde indirimi kesilir.
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Kütüphane

 Doğuş Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi 

1997 yılında, Doğuş Üniversitesi’nin öğretim hayatına başlamasıyla birlikte 

kurulmuştur. Giriş katta, ergonomik olarak düzenlenmiş bir alanda hizmet 

veren kütüphanenin amacı; eğitim-öğretim ve araştırma programlarını 

desteklemek, öğretim elemanları, öğrenciler ve çalışanların her tür 

ortamdaki bilgi ve belge ihtiyaçlarını karşılamak, ulusal ve uluslararası 

ölçekte bilgi birikimi, kullanımına ve transferine destek olmaktır.

Üniversite yönetiminin “kütüphane üniversitenin kalbidir” anlayışıyla 

desteklediği kütüphane; sahip olduğu bilgi kaynakları ve hizmetleriyle, 

öğretim elemanları, öğrenciler, diğer çalışanlar ve çevre halkının yanı 

sıra, Türkiye ve dünyadaki araştırmacıların bilgi ve belge ihtiyaçları için 

önemli bir başvuru merkezidir. Dinamik yapıdaki web sayfası aracılığıyla 

araştırmacılar, elektronik ortamdaki kütüphane hizmetlerinden 24 saat 

boyunca kesintisiz yararlanabilmektedir.

Kütüphanede; danışma, bilgiye erişim, internet kullanımı, görsel-işitsel 

bilgi kaynakları ile elektronik veritabanlarının kullanımı, ödünç verme, 

kütüphaneler arası yayın temini, v.b. gibi hizmetler verilmektedir. Klasik 

kütüphane hizmetlerinin yanı sıra, kütüphane kaynaklarının kullanımını 

artırmak için sürekli eğitim programları düzenlemektedir.

Kütüphane, kullanıcılarının ihtiyaçları doğrultusunda basılı, elektronik, 

görsel-işitsel her türlü bilgi kaynağını temin etmektedir. Basılı 

ortamdaki bilgi kaynakları açık raf sistemiyle hizmete sunulmaktadır. 

Elektronik ortamdaki bilgi kaynakları kütüphane içindeki multimedya 

özellikli bilgisayar laboratuvarı ve kullanıcıların kendi dizüstü 

bilgisayarları aracılığıyla kullanılabildiği gibi uzaktan erişim yoluyla da 

kullanılabilmektedir.

42.218
BASILI
KİTAP

5291 m2

KAPALI ALAN

7289
CİLT BASILI
DERGİ

46.112
ELEKTRONİK
DERGİ

412.357
ELEKTRONİK KİTAP

MitLab

 Doğuş Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine 

Mühendisliği Bölümü, Makine İleri Teknolojiler Laboratuvarı (MİT LAB) 

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen, İSTKA 

TR10/15/YNK/056 “AKILLI MALZEMELER: Mülti-Sektörel Araştırma & 

Yenilikçilik ve Uygulama Platformu” başlıklı projesi kapsamında 1.1.2016 

tarihinde kurulmuştur. Çok-disiplinli,çok-teknolojili makine-malzeme 

konularında araştırma, yenilikçilik ve eğitim etkinliklerinin yanı sıra 

üniversite-sanayii işbirliği çalışmaları da yürütülmektedir.2016 yılında 

kurulan MİT Lab tam anlamıyla mülti-disipliner, mülti-teknolojik imkan, 

alt yapı ve birikimle donatılmış olan ve sürekli olarak gelişimini sürdüren bir 

laboratuvar konumundadır.  Laboratuvara 2018 yılında, 2017 yılında alınan 

yeni analiz, test ve deneysel amaçlı teçhizatlar kurulmuş ve çalışmalara 

devam edilmiştir.

Balistik Operasyon Kalkanlı Mobil Platform: “Doğuşopmobil”

Amacımız

 MİT LAB, çağdaş ileri teknolojik “AKILLI SİSTEMLER” ve 

“İLERİ GÜVENLİK VE SAVUNMA”    teknolojileri alanlarında tasarım, ar-ge, 

yenilikçilik ve üretim-uygulama ile yenilikçi ürün ve süreçleri doğrudan farklı 

sektörlerin (savunma, güvenlik, enerji, inşaat, çevre, imalat ve diğerleri) 

uygulama ve ticarileştirebileceği katma değeri yüksek ürün ve uygulamaları 

hedefleyen bir merkezi platform niteliğindedir. MİT LAB, çoklu işlevselliğe 

sahip, ar-ge etkinliklerine paralel olarak, teknoloji transfer, sanayii 

işbirlikleri, fikri mülkiyet oluşturma, danışmanlık, üniversite ve sanayi 

işbirliklerinin koordinasyon ve katılımını gerçekleştiren bir yapılama olarak 

tasarlanmıştır.  Ayrıca süreç uygulamaları için MİT Atölye imkanlarıyla 

kompozit proses, kısıtlı imalat, deneysel geliştirme çalışmaları da 

sürdürülmektedir. Çağdaş ileri teknolojik “AKILLI SİSTEMLER” ve “İLERİ 

GÜVENLİK VE SAVUNMA” teknolojileri  alanlarına odaklanan MİT LAB,  

aynı zamanda yoğun olarak özellikle İstanbul’da bulunan sektörel firmalar 

ve akademik birikim, altyapı ve insan gücünü de “uyandırarak” ülkemizde 

de hızla, katma değeri yüksek ve işlevsel  ürün ve süreçlerle nitelikli ve “high 

tech” ürünler üretilmesini amaçlamaktadır. Bunlar, özellikle enerji ve çevre 

duyarlı kompozit ve beton ürünler ve Nanoteknolojik İşlevsel kaplamalar 

tasarım, sentez ve üretimi olarak başta kompozit, enerji, inşaat, betonarme 

sistemler, kaplama, tekstil, imalat ve benzeri gibi sektörlere yönelik konuları 

kapsamaktadır.

Ürünler, Prototip, Demo ve Örnekler

I. Hafif Ve Şeffaf Kompozit Cam

II. Kompozit Test Panelleri

III. Balistik Esaslı Test Panelleri

IV. Balistik Vip Koruma Ürünleri

V. Tekerlek Üstü Operasyon Sütresi

VI. Balistik Koruma Kalkanı

VII. Kalkanlı Mobil Platform (Doğuşopmobil)

VIII. Elektromanyetik Koruyucu Kalkan

IX. Balistik Vizör

X. İnorganik Boya Ve Kaplamalar

XI. Balistik Nişancı Kalkanı

XII. Balistik Yelek
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 Erasmus+ programı, yükseköğretim 

kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik 

etmeye yönelik Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 

yürütülmekte olan bir Avrupa Birliği programıdır. Avrupa 

Komisyonu’nun Türkiye’deki Erasmus Üniversite 

Beyannamesi (ECHE) sahibi üniversiteler ile iletişimini 

Dışişleri Bakanlığı’na bağlı olan Avrupa Birliği Eğitim ve 

Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) 

sağlar. Avrupa Komisyonu değişimden faydalanan 

bireylere katkı sağlamak amacıyla öğrencilere 

hibe vererek hareketliliğe maddi olarak da destek 

vermektedir. Erasmus+ Programı Yükseköğretim 

kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata 

geçirmelerine, bir dönem ya da bir yıl öğrenci ve 

personel değişimi yapabilmelerine imkân tanımaktadır. 

Üniversitemiz Erasmus+ programına 2005 yılında 

katılmış olup Türkiye’den bu programa katılan ilk 

üniversitelerden biridir. 20 ülkede 80 farklı kurum 

ile Erasmus anlaşmamız mevcuttur. Üniversitemiz, 

Erasmus+ programlarına her yıl artan sayıda öğrenci ve 

öğretim üyesi değişimi ile katılım sağlamaktadır.

Uluslararası İlişkiler ve 

Erasmus+ Ofisi

Erasmus+ Programı Nedir?

Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği

ERASMUS+ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE 

ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ 

GERÇEKLEŞTİREBİLİRSİNİZ.

Uluslararası Erasmus+ 

Değişim Programı 

Doğuş Üniversitesi, tüm kültürleri kucaklayan ve 

eğitimini dünyanın her yerinden insanlara ulaştıran bir 

topluluktur. DOU uluslararası etkinliğinin misyonu, Türk 

ve Avrupa eğitim sistemleri arasında sinerjiyi teşvik 

etmek ve bilgi transferini sağlamaktır. Bu özel öğrenci 

Değişim Programı, hem öğrenciler hem de kurumlar 

için yurtdışı perspektifinde kültürel, eğitimsel ve kişisel 

ufuklarını genişletmek açısından büyük bir fırsattır.  

Erasmus+ anlaşmalarımız çerçevesinde hareketlilik 

gerçekleştirilebilecek ülkeler: Almanya, Belçika, 

Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, 

Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kuzey Makedonya, 

Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Portekiz, 

Romanya, Slovakya, Yunanistan.

BİR DÜNYA 
ÜNİVERSİTESİ

 Uluslararası İlişkiler Ofisi; öğrencilerimizin eğitimlerinin 

bir kısmına yurtdışında devam edebilmelerini sağlayan “yurtdışı 

eğitim” programlarının yürütülmesinde, üniversitemizin 

yurtdışı eğitim ve araştırma alanlarına entegrasyonunun 

sağlanmasına yönelik ortak programlar, öğrenci ve öğretim 

elemanlarının değişiminde, yurtdışı üniversitelerle ikili anlaşmalar 

yapılmasında, Üniversitemizde okuyan yabancı öğrenci sayısının 

arttırılarak uluslararası bir kampüs ortamının yaratılması da 

dâhil olmak üzere tüm program ve faaliyetlerin yürütülmesinden 

sorumludur. Küresel eğitim anlayışı ve sınırları aşma vizyonuyla 

ilerleyen Doğuş Üniversitesi’nden dünyaya açılan kapılara sürekli 

yenileri eklenmektedir. Erasmus+ değişim anlaşmaları, ikili 

akademik işbirlikleri, bilimsel proje ortaklıkları sayesinde Doğuş 

Üniversitesi, tüm dünyanın önde gelen üniversiteleriyle birlikte 

çalışıyor. Doğuş Üniversitesi akademisyenleri yurtdışında; birçok 

farklı ülkeden akademisyenler ise Doğuş Üniversitesi’nde derslere 

giriyor, konferanslar veriyorlar. Deney çalışmaları yürütülüyor, 

sergiler açılıyor. Bu geniş yelpaze, öğrencilere yeni deneyimler 

edinme, vizyonlarını genişletme fırsatı sağlamaktadır.

İkili Anlaşmalarımız

İkili İşbirliği Programı, yükseköğretim kurumları arasında 

akademik işbirliğini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır. 

İkili anlaşmalar ile Doğuş Üniversitesi, Avrupa’nın yanı sıra 

küresel anlamda yeni anlaşmalar yaparak ikili anlaşma sayısını 

artırmayı hedeflemektedir.

Uluslararasılaştırma stratejisi açısından büyük önem taşıyan ikili 

işbirliği alanında araştırmalarını sürdüren Uluslararası İlişkiler ve 

Erasmus Ofisi kurumumuza yeni partnerler kazandırmaktadır. 
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Çift Diploma Fırsatıyla

Kariyerimde
Bir Adım Öndeyim! Dünyadaki gelişmeleri ve iş hayatının beklentilerini yakından izleyen Doğuş 

üniversitesi, elde ettiği verileri akademik programlarına yansıtmaktadır. Bu bilinçle 

çift ana dal ve ya dal programlarına özellikle önem verilmektedir.Çift anadal öğrenimi, 

anadal öğrenimine başlanılan yıl esas alınarak normal öğrenim süresi + 1 yıl boyunca 

ücretsizdir.

Başvuru sayısının fakülte tarafından 

belirlenmiş olan kontenjanı aşması 

durumunda, genel not ortalaması 

yüksek olana öncelik tanınır. genel 

not ortalaması eşit olduğunda 

öğrencinin ana dal programı başarı 

sıralamasındaki yüzdelik orarına 

bakılır.

Aynı anda çift ana dal ile yan dal 

programına kayıt yapılabilir. 

Doğuş Üniversitesinin özel yetenek 

1. En erken 3. en geç 6. yarıyılı 

başında başvurabilir.

2. İkinci bir diploma verilir.

Detaylı bilgi için Doğuş Üniversitesi Çap ve Yan dal Yönergesini 

inceleyebilirsiniz.

1. En erken 3. en geç 5. yarıyıl 

başında başvurabilir.

2. Yan dal sertifikası verilir.

gerektiren programları na başvuran 

adayların, sözü edilen programlar 

tarafından yapılacak özel yetenek 

sınavlarına girip başarılı olmaları 

gerekir.

Aynı anda birden fazla çift ana 

dal veya yan dal programına kayıt 

yapılamaz.

Her İki Program İçin 
Geçerli Koşullar

Çift Ana Dal Yan Dal

Çift Ana Dal ve 

Yan Dal
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 Başlıca amacımız, üniversitemizde eğitim gören ve çalışan engelli bireylerin akademik ve toplumsal yaşama katılımlarında 

fırsat eşitliği yaratmak ve yerleşkemizi fiziksel, akademik ve sosyal olanakları ile engelsiz bir yaşam alanı haline getirmektir.

Birim, bu amaç doğrultusunda üniversitemizin diğer tüm birimleri ve akademik bölümleri ile iş birliği içinde engelli bireylerin 

karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri zorlukları belirleyerek, gerekli düzenlemelerin yapılması ve üniversitede engellilik konusunda 

farkındalığı artırabilmesi için uğraş vermektedir.

Birimimiz, engelli bireylerin akademik, idari, fiziksel, psikolojik ve sosyal alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu 

ihtiyaçların giderilmesi için yapılması gereken çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını 

değerlendirmekle sorumludur. Hedefimiz, engelsiz bir yerleşke alanında engelsiz eğitim ve öğretim olanağı sağlamaktır. Bu hedefe 

ulaşabilmek için başlıca görevlerimiz:

• Akademik ve idari personele ve aynı zamanda öğrencilere yönelik eğitim, seminer ve konferanslar düzenleyerek “engellilik” 

konusunda farkındalığın artırılması,

• Üniversitedeki bölüm ve birimlerle iş birliği yapılarak ihtiyaçların belirlenmesi, engelli öğrencilerin yararlanabileceği özel araç-

gereç ve materyallerin sağlanması,

• Ders erişilebilirliği konusunda akademik personele destek ve danışmanlığın verilmesi, engelli öğrencilere uygun sınav ve ders 

uygulamalarının belirlenmesi,

• Kafeterya, kütüphane, sağlık merkezi, derslikler gibi ortak kullanıma ait binaları, yolları, park yerlerini sosyal, kültürel ve sportif 

etkinlik alanlarındaki fiziksel erişilebilirlik standartlarının ve ihtiyaçların belirlenmesi,

• Üniversitemizde, aktif bir engelli öğrenci platformu oluşturularak öğrenciler arasında iletişimin sağlanması,

• Bireylerin engellerinden kaynaklanan fiziksel, sosyal ve psikolojik sorunları için danışmanlık hizmeti verilmesi,

• "Akran Destek Hizmeti" ve "Görevli Öğrenci" programındaki öğrencilerin birim faaliyetlerine katılımlarının sağlanması,

• Engelli öğrencilerimize yönelik ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve değerlendirmeler sonucunda öğrencinin 

farklılığından kaynaklanan eğitim sürecini aksatabilecek durumlara ilişkin tedbirlerin alınması,

• Gerektiğinde danışanların çevrede psikolojik yardım veren başka kurum ve kuruluşlara yönlendirilmesi,

• Belirlenen faaliyet planının takibinin yapılması, mevcut uygulamaların denetlenmesi.

 Mekân erişilebilirliği çerçevesinde görme engelli öğrencilerimizin hayatını kolaylaştırmak için üniversitemizin 

yerleşkelerinin ana girişlerine yerleştirilen ve binanın krokisini bir panel üzerinde gösteren Braille kabartma haritası ve krokisi 

konmuş, görme engellilere rehberlik etmek amacıyla sarı bant uygulaması yapılmış, asansörlerde sesli bilgilendirme ve Braille 

alfabesiyle yazılmış kat numaralandırmaları konmuş, engelli öğrencilerin dinlenme ve ders çalışma ihtiyaçlarını karşılamak 

için yerleşkelerimizde ofis tahsis edilmiştir. Bu çerçevede engeli öğrencilerin yerleşkelerimizde ulaşamayacağı hiçbir alan 

bırakılmamıştır.

Engelli Öğrenci Birimi

Doğuş Üniversitesinde Engelsiz Yaşam

Doğuş Üniversitesi, İstanbul ile bütünleşmiş bir 

yerleşim planına sahiptir. Kuruluşunda özellikle tercih 

edilen kent üniversitesi olma niteliği, her geçen yıl daha 

da önem kazanmaktadır.

Doğuş Üniversitesi bulunduğu ayrıcalıklı lokasyon 

sayesinde; öğrencilerine İstanbul’un tarihini ve doğal 

güzelliklerini yaşama imkanı ve ulaşım kolaylığının 

avantajlarından yararlanma şansı sunmaktadır.

Ümraniye  – Dudullu’da konumlanan yerleşkemiz 

otobüs, minibüs ve metro duraklarına yürüme 

mesafesindedir. Ayrıca, Dudullu – Bostancı Metro 

hattına bağlı  İMES durağı bulunmaktadır. Bu istasyon 

ve duraklardan birçok noktaya kolaylıkla ulaşım 

sağlanabilmektedir.

 

KADIKÖY ÜZERİNDEN 

14ES: (İETT)  Kadıköy / Aşık Mahsuni Şerif Durağı 

14ŞB (İETT) Kadıköy / Modoko, Durağı 

19S ( İETT) Kadıköy / Modoko  Durağı 

19E (İETT) Kadıköy / Kadosan Sapağı Durağı 

19A (İETT) Ayrılıkçeşme / Kadosan Sapağı Durağı

19V (İETT) Kozyatağı / Kadosan Sapağı Durağı 

19E (İETT) Kadıköy / Kadosan Sapağı Durağı

 

ÜSKÜDAR ÜZERİNDEN

Marmaray / Üsküdar - M5 Çekmeköy metro hattı / 

Dudullu Durağı İniş  

Marmaray / Üsküdar - M5 Çekmeköy metro hattı / 14 

ES (İETT) / Aşık Mahsuni Şerif Durağı

 

MARMARAY VEYA DENİZ YOLU İLE

Üsküdar durağında inerek, M5 Üsküdar - Çekmeköy 

metro hattı ile, Dudullu Metro istasyonu önünden ring 

hizmetimiz ile yerleşkemize ulaşabilirsiniz.

 

METROBÜS İLE,

Altunizade durağında inerek, M5 Üsküdar - Çekmeköy 

metro hattı ile Dudullu Metro istasyonu önünden ring 

hizmetimiz ile yerleşkemize ulaşabilirsiniz.

İETT Otobüsleri İle 

Üsküdar meydanından kalkan 15B, 15Z (Müfreze Amirliği 

Durağı), 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.

METROBÜS İLE

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.

MİNİBÜS İLE

Üsküdar - Rasathane minibüsleri ile Üsküdar meydanından 

ATA2 durağında inerek veya Çengelköy - Ümraniye 

minibüsleri ile Yüksekokulumuzun önünde inerek 

yerleşkemize ulaşabilirsiniz.

MARMARAY VEYA DENİZ YOLU İLE

Üsküdar meydanda indikten sonra Üsküdar – Rasathane 

minibüsleri ile Üsküdar meydandan ATA2 durağında 

inerek veya Çengelköy – Ümraniye minibüsleri (Çengelköy’ 

den) ile Yüksekokulumuz önünde inerek ulaşabilirsiniz. 

İETT ile Üsküdar meydandan kalkan 15B, 15Z (Müfreze 

Amirliği Durağı), 15R, 15U, 15S (Çimentepe Camii Durağı) 

otobüsleri veya Rasathane minibüsleri ile aktarmalı olarak 

ulaşabilirsiniz.

Yerleşkelere Nasıl Giderim?

Dudullu Yerleşkesi Çengelköy Yerleşkesi
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Üniversitemiz COVID-19 faaliyet ve önlemleri kapsamında,

uzaktan online öğretim ve sınav uygulamalarının yanı sıra; öğrencilerine pek çok hizmet sunmaktadır. Söz konusu faaliyetler 

arasında;

Uzaktan online öğretime geçilmesi ile birlikte  üniversitemizde DOUONLİNE eğitim ve sınavlar için DOUONLİNESİNAV alt 

yapısı üzerinden eğitim hizmeti

COVID-19 nedeniyle, psikolojik desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz için Online Psikolojik 

Danışma Hizmeti 

Psikolojik desteğe ihtiyaç duyan ülkemizdeki tüm sağlık çalışanlarına özel, uzman psikologlarımız tarafından verilen Online 

Danışmanlık Hizmeti 

Yerleşkelerimizde pandemiye karşı tüm hijyenik önlemlerin alınması ve yerleşkelere giriş esnasında HES Kodu 

kontrolü yer almaktadır.

Online konferanslar, webinarlar, seminerler ve eğitimler, spor ve sanatsal etkinlikler 

COVID-19 Önlemleri
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