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 Doğuş markası, eğitime adanmış yarım 
asra yaklaşan bir anlam ifade etmektedir. 
Doğuş Üniversitesi eğitimde ilklerin sahibi, 
yeniliklerin öncüsü olarak, geçmişinden aldığı 
güçle gelecek nesilleri yetiştirmektedir.

1995'te kurulan Doğuş Eğitim Vakfı'nın başarı-
lı çalışmaları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'n-
de kabul edilen 09 Temmuz 1997 tarih ve 4281 
Sayılı Kanun ile açılan Doğuş Üniversitesi, 
kamu tüzel kişiliğine sahip önceliği kâr amacı 
olmayan bir vakıf üniversitesidir.

Hızlı bir akademik ilerleme ile yükseköğretim-
de kısa sürede kendine başarılı bir yer edinen 
Doğuş Üniversitesi; 5 fakülte ,1 yüksekokulu ve 
1 meslek yüksekokulu ile bunların içerisinde 
bulunan 35 lisans ve de 36 ön lisans programı-
na sahiptir, üniversitemizin ayrıca lisansüstü 
eğitim enstitüsü de bulunmaktadır, enstitü-
de 12 yüksek lisans ve 4 doktora programı 
mevcuttur. Doğuş Üniversitesi yükseköğreti-
min her kademesinde başarıyla yer almakta-
dır.

1997' den günümüze seçkin bir akademik 
kadro ile kaliteli eğitim verme, donanımlı 
öğrenciler yetiştirme ve bilim dünyasına 
nitelikli katkı yapmayı öncelik edinen Doğuş 
Üniversitesi, bu hedefinden ayrılmadan 
ilerlemektedir. Akademik kaliteye verilen 
önem, Doğuş Üniversitesi hanesine yazılan 
başarıların katlanarak artmasını sağlamakta-
dır,bağımsız araştırma kuruluşları tarafından 
yapılan araştırma sonuçları da bu başarıların 
bir tezahürüdür. En önemli iki örnek olarak 
URAP ve Webometrics Raporları gösterilebilir. 
Her yıl ODTÜ tarafından akademik başarı 
kriterlerini ortaya koyma amacıyla düzenle-

nen University Ranking by Academic Perfor-
mance (URAP) raporunda, Doğuş Üniversitesi 
2020-2021 döneminde tıp fakültesi olmayan 
üniversiteler arasında Türkiye’nin en iyi yedin-
ci, İstanbul’un ise en iyi dördüncü vakıf 
üniversitesi olarak belirlendi. Ayrıca, Doğuş 
Üniversitesi; üniversitelerin internet üzerinde-
ki etkinliğinin, ulaşılabilirliğinin ölçümlendiği 
uluslararası geçerliliği olan Webometrics 
2020-2021 sıralamasında tıp fakültesi olma-
yan üniversiteler arasında Türkiye’nin en iyi 
altıncı vakıf üniversitesi olarak bu listede de 
kendine üst sıralarda yer bulmayı başardı. 
Doğuş Üniversitesi'nin sadece Türkiye'de 
değil yurt dışında da akademik kariyerine ya 
da meslek yaşamına devam eden, alanında 
kalıcı ve öncü işlere imza atan mezunları ise 
bu başarıyı taçlandıran sonuçlar olarak görül-
mektedir.

Öğrencilerinin yüksek donanımlı, entelektüel 
birikim sahibi, ülkesinde ve dünyada yaşanan 
gelişmeleri izleyen ve analiz edebilen, sorun-
lara çözüm üretme pratiği kazanmış, yaşadığı 
topluma duyarlı, sorumluluk sahibi, etik 
anlayışı yerleşmiş, özgüveni gelişmiş bireyler 
olarak mezun olması, Doğuş Üniversitesi'nin 
en önemli varlığıdır. Doğuş Üniversitesi toplu-
ma hizmet hedefiyle aydınlık bir eğitim yolu 
inşa etmekte ve bu yolda topluma kazandırdı-
ğı kaliteli bireylerle, her zaman 'insana' yaptığı 
yatırımlarla ön plana çıkmakta ve bununla 
gurur duymaktadır. 

Geleceğin gençlere gençlerin de eğitime 
emanet olduğunun bilinciyle,  'Doğuş' , adına 
yakışır aydın nesiller yetiştirmeye devam 
etmektedir.
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Vizyonumuz

Doğuş Üniversitesi, eğitim-öğretim, araştırma 
ve topluma hizmette her zaman mükemmeli 
arzulayan uluslararası bir üniversite olma 
yolunda çalışmalarını sürdürmektedir.

Misyonumuz

Ülkesini ve dünyayı tanıyan, farklılıkları algıla-
yan 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 üstlen-
mek ve toplum yararına çalışmalar yürütmek-
tir.
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Doğuş Üniversitesi'nin 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 almaktadır ayrıca başarısına 
bağımsız araştırma kurumları da referans 
olmaktadır. Her yıl güncellenen sıralamalar, 
herkesin ulaşabileceği biçimde internet 
ortamında şeffaf bir şekilde ilan edilmektedir.

URAP

Üniversitemizi, diğer üniversitelerden ayıran 
en önemli özelliklerden biri; eğitimimiz ve 
akademik kadromuzdur. Her yıl ODTÜ 
tarafından akademik başarı kriterlerini ortaya 
koyma amacıyla düzenlenen University 
Ranking by Academic Performance (URAP) 
raporunda, Doğuş Üniversitesi 2020-2021 
döneminde tıp fakültesi olmayan üniversite-
ler arasında Türkiye’nin en iyi yedinci, 
İstanbul’un ise en iyi dördüncü vakıf üniversi-
tesi olmuştur.  Nitelikli ve kaliteli eğitimi ile 
farkını ortaya koyan Doğuş Üniversitesi URAP 
sıralamasında birçok üniversiteyi geride 
bırakarak köklü geçmişine bir başarı daha 
eklemiştir.

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 organi-
zasyon 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



CALIBRE Kariyer ve Yetenek 
Yönetimi Derneği

Mevcut mezun bilgi sistemimizle, mezunları-
mız ile üniversitemiz arasındaki bağı sağlam-
laştırmayı, iletişimimizi korumayı ve geliştir-
meyi sağlayarak, sosyal bir ağ oluşturmayı 
amaçlamaktayız. Sistem güncellemeleriyle, 
üniversitemizde gerçekleşen tüm etkinlikler-
den mezunlarımızı haberdar etmek, iş ilanla-
rını iletmek, özgeçmişlerini oluşturmak için 
destek sağlamak vb. faydaları Mezun Bilgi 
Sistemimizle sağlıyor olacağız. Ayrıca üniver-
sitemiz; 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 almak-
tadır.

OSB Protokolü İle
Yeni İş Fırsatları

Doğuş Üniversitesi ve İstanbul Dudullu 
Organize Sanayi Bölgesi arasında "Bilim-
sel-Kültürel-Sanatsal İş Birliği Protokolü" 
imzaladı.

Bu anlaşma neticesinde üniversitemizde 
okumakta olan öğrencilerimize OSB içerisin-
de bulunan kurumlarda staj yapma ve 
çalışma fırsatı sunmaktayız. 

Zengin Kaynaklar

Üniversitemiz öğrencilerine ve akademik 
kadrosuna her zaman en iyi imkânları sağla-
mak adına yatırımlarına ve yeniliklerine 
devam etmektedir. Doğuş Üniversitesi, YÖK 
Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2021 Rapo-
ru'na göre sahip olduğu 400 bin basılı kitapla 
kütüphanesinde en çok basılı kitabı bulunan 
2. vakıf üniversitesi olmuştur.



Araştırma ve gelişime odaklı, girişimci ve 
bilimsel yönüyle tanınan, seçkin bir üniversite 
olma doğrultusunda çalışmalarını yürüten 
Doğuş Üniversitesi Çengelköy Yerleşkesi 
yaklaşık 34,036 metre2 olan, alanında; Doğuş 
Üniversitesi Çengelköy Yerleşkesi, modern 
kampüsü ile çağdaş dünyanın tüm olanakla-
rını 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 bulun-
maktadır. Bilimsel araştırmaların, deneylerin 
ve ölçümlerin kontrollü bir şekilde yapılabil-
mesine ve yapılan bu bilimsel araştırmaların, 
deneylerin, kontrollü ölçümlerin geliştirilme-
sine olanak veren PC Laboratuvarı 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, vize ve final dönemlerinde 24 saat 
hizmet veren, geniş bir arşive sahip kütüpha-
nemizde öğrencilerimiz çalışmalarını ve 
araştırmalarını gerçekleştirebilir. Ayrıca, 
öğrencilerimizin çalışabilecekleri 1 PC Etüt 

Laboratuvarı, 1 MAC Etüt Laboratuvarı ve 3 
Okuma Odası bulunmaktadır. Doğuş Üniver-
sitesi, Çengelköy Yerleşkemizde bulunan 1 
yemekhane ve kampüs içerisinde bulunan 2 
ayrı kafe ile öğrencilerimize beslenme olanak-
ları sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, yerleşke-
mizin çeşitli noktalarında farklı konseptlere 
sahip kafeler yer almaktadır. Doğuş Üniversi-
tesi Sağlık Hizmetleri Merkezi’nde, muayene, 
ayaktan tedaviler, acil müdahaleler yapılmak-
ta, psikolojik destek sunulmaktadır. Uzman 
hekim, uzman psikolog ve hemşirenin bulun-
duğu Sağlık Hizmetleri Merkezi’nden, Doğuş 
Üniversitesi öğrencileri ve çalışanları ihtiyaç 
duydukları an, herhangi bir ücret ödemeksi-
zin yararlanabilmektedir. Hasta haklarına 
gösterilen özen ile başvuruda bulunan tüm 
bireylere titizlik ve gizlilik ilkesi çerçevesinde 
ilgilenilmektedir. Hastalar, gerekli durumlar-
da ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşla-
rına 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, üniversitemiz-
de ağırlayacakları ünlü ve alanında uzman 

Çengelköy Yerleşkesi

Üsküdar



Araştırma ve gelişime odaklı, girişimci ve 
bilimsel yönüyle tanınan, seçkin bir üniversite 
olma doğrultusunda çalışmalarını yürüten 
Doğuş Üniversitesi Çengelköy Yerleşkesi 
yaklaşık 34,036 metre2 olan, alanında; Doğuş 
Üniversitesi Çengelköy Yerleşkesi, modern 
kampüsü ile çağdaş dünyanın tüm olanakla-
rını 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 bulun-
maktadır. Bilimsel araştırmaların, deneylerin 
ve ölçümlerin kontrollü bir şekilde yapılabil-
mesine ve yapılan bu bilimsel araştırmaların, 
deneylerin, kontrollü ölçümlerin geliştirilme-
sine olanak veren PC Laboratuvarı 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, vize ve final dönemlerinde 24 saat 
hizmet veren, geniş bir arşive sahip kütüpha-
nemizde öğrencilerimiz çalışmalarını ve 
araştırmalarını gerçekleştirebilir. Ayrıca, 
öğrencilerimizin çalışabilecekleri 1 PC Etüt 

isimleri, uluslararası alanda ve Türkiye’de 
tanınmış CEO, CFO ve farklı departmanlarda 
çalışan kişilerle gerçekleştirecekleri konfe-
ransları, seminerleri ve sertifikalı programları 
düzenleyecekleri yüksek kapasiteli 1 adet 
konferans salonu bulunmaktadır. Aynı 
zamanda, Öğrenci Kulüplerimizin düzenledi-
ği müzik konserleri, dans gösterileri, şiir 
dinletileri, sergiler ve workshopların gerçek-
leşmesi için 1 adet Fuaye Alanı yer almaktadır. 
Ayrıca, üniversite çevresinde yürüme mesafe-
sinde çeşitli kafe ve restoranlar bulunmakta-
dır. 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. 



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 120.000 
metre2 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 3 
Mutfak bulunmaktadır. Farklı alanlara hizmet 
eden çok sayıda laboratuvar ve atölye 
mevcuttur; Öğrencilerimiz laboratuvarlarda 
ders veya ders dışında kendini geliştirmek, 
öğrendiklerini inovatif platformlarda dene-
yimleyip, 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. Yerleşkemizde 
ayrıca öğrencilerin ders çalışabilmesi ve 
araştırma yapabilmesi için 1 PC Etüt Lab., 1 
MAC Etüt Lab. bulunmaktadır.  Öğrencileri-
mizin yeteneklerini ve öğrendiklerini geliştire-

bilecekleri atölyelerimizde kendi alanlarına 
göre bu atölyelerde çalışmalar yaparak yaratı-
cılığını, stratejisini ve becerisini geliştirebil-
mektedir. Yerleşkemizde; 1 adet Dikiş Atölyesi, 
1 adet Kalıp Atölyesi, 9 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 geçiril-
mesini sağlamaktadır, şirket ve firma ihtiyaç-
ları 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 iş birliği bu 
platform ile gerçekleşmekte ve araştırmalar, 
buluşlar yapan öğrencileri destekleyen ve 
onlar için geleceğe bir kapı daha açan Tekno-
loji Transfer Ofisi, Ar-Ge laboratuvarlarımız 
Dudullu Yerleşkemizde bulunmaktadır. 
Öğrencilerimizin ve öğrenci kulüplerimizin 
sene içerisinde alanında uzman olan tanın-

Dudullu Yerleşkesi

Ümraniye



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 120.000 
metre2 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 3 
Mutfak bulunmaktadır. Farklı alanlara hizmet 
eden çok sayıda laboratuvar ve atölye 
mevcuttur; Öğrencilerimiz laboratuvarlarda 
ders veya ders dışında kendini geliştirmek, 
öğrendiklerini inovatif platformlarda dene-
yimleyip, 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. Yerleşkemizde 
ayrıca öğrencilerin ders çalışabilmesi ve 
araştırma yapabilmesi için 1 PC Etüt Lab., 1 
MAC Etüt Lab. bulunmaktadır.  Öğrencileri-
mizin yeteneklerini ve öğrendiklerini geliştire-

mış şirketlerin CEO, CFO ve ilgili departman-
larda çalışan kişileri ağırlayarak bilgi alabilece-
ği ve kendi alanlarında farklı vizyonları anlaya-
bilecekleri, kişisel gelişimlerini ileri seviyeye 
taşıyabilecekleri birçok seminer ve konferan-
sın düzenlenebileceği yüksek kapasiteli 
Konferans Salonumuz bulunmaktadır. 
Bunun yanında Öğrenci Kulüplerinin toplan-
tılarını gerçekleştirdiği Öğrenci Kurul Odaları-
mız mevcuttur. Fuaye Alanımız ve Sergi 
Alanlarımızda sene içinde çoğunluğunu 
okulumuz öğrencilerinin, öğrenci kulüpleri-
nin oluşturduğu müzik grubunun konserleri, 
dans gösterileri, şiir dinletileri, sergiler ve 
Workshoplar düzenlenmektedir. Öğrencileri-
miz üniversite hayatları boyunca öğrendikle-
rini geniş arşive ve e-kitap arşivine sahip 
Kütüphanemizde ve okuma odalarımızda 
pekiştirme imkânı bulmaktadır. Yerleşkemiz-
de var olan 2 adet spor salonu çeşitli aktivite-
lerde kullanılabilir, öğrencilerimiz ilgi ve 
yeteneklerine göre spor faaliyetlerinde 
bulunabilir, okul takımlarına girebilir ve 
antrenmanlara katılabilir. Ders aralarında, boş 
zamanlarında yerleşkemiz içinde konumla-
nan 4 farklı kafede ve 1 adet yemekhane 
yeme–içme ihtiyaçlarını rahatlıkla giderebil-
mektedir.  Öğrencilerimiz Dudullu Yerleşkesi-
ne ulaşımı yerleşkemiz önünden geçen İBB 
otobüsleri, dolmuş minibüsleri ve üniversite-
miz ring araçları ile sağlayabilmektedir.



• 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 program-
ları 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 Derne-
ği'nin istatistiklerine göre ''Mezunları en kolay 
iş bulabilen'' ilk 30 Üniversite arasında 17.Sıra-
da,
• Kariyer.net '' İşveren İlgi Endeksi'' verilerine 
göre tüm üniversiteler arasında ilk 10'da, 
• Yabancı Diller Pearson İstanbul'da, Tıp 
Fakültesi Olmayan Vakıf üniversiteleri arasın-
da 4.sırada,
• Öğrencilerimize eğitimleri sırasında hayal-
lerindeki özgeçmişi yaratma imkanı,
• Sektöründe lider kurumlar ile iş birliği 
yaparak öğrencilere staj desteği ve ayrıca 
Mühendislik Fakültemiz, MÜDEK akreditas-
yonu, 
• Sektörle kurulan iş birliği sayesinde öğren-
cilerimize eğitimlerine devam ederken sektör 
taleplerine uygun, uygulanabilir proje üretme 
imkanı,

•   URAP raporunda, Doğuş Üniversitesi tıp 
fakültesi olmayan üniversiteler arasında 
Türkiye’nin en iyi yedinci, İstanbul’un ise en iyi 
dördüncü vakıf üniversitesi olarak gösteril-
miştir, ayrıca The One Awards'ta en iyi 3 vakıf 
üniversitesinden biri olarak gösterilmiştir,  
•  Kişisel ve mesleki gelişimi desteklemek 
üzere öğrenci ve mezunlarımıza kariyer 
koçluğu, psikolojik ve rehberlik danışmanlık 
hizmeti,
•  Yerleşkelerimizde konum avantajı sayesin-
de, 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,
•  52 farklı öğrenci kulübü ile spor salonu, 
konferans, fuar ve sergi alanları ile öğrencile-
rin kendini ve yeteneklerini keşfetme imkanı, 
•  Ulusal ve uluslararası alanda başarılı spor 
takımlarında yer alma fırsatı,
•   12.000'i Aşkın Öğrenci 
•  16.000'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 

NEDEN DOĞUŞ?



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 öğrenciler ilgili fakülte kurulunun belirlediği kriterler kapsamında 
değerlendirilir ve ardından değerlendirme sonucuna göre öğrenciye burs imkânı sunulabilir.

Burslandırma Sistemi

Başvurular 3 etapta değerlendirilir:

1. Etap: introDOUce Başvuru Değerlendirme: 
Başvuru formu ve gerekli evrakların gerçekli-
ği- doğruluğu denetlenir, genel değerlendir-
meden geçen başvurular Mülakat Kuruluna 
yönlendirilir. 

2. Etap: introDOUce Mülakat Kurulu: Mülakat 
Kurulu akademisyenlerden oluşmaktadır. 
Aday öğrencinin sunduğu fikir, proje ve 
gelecek hedeflerinin tercih etmeyi planladık-
ları bölüme uygunluğu değerlendirilir. Proje 
0-100 puan aralığında notlandırılır.  

3. Etap: introDOUce Burslandırma: Notlandır-
manın ardından proje Mütevelli Heyetine 
sunulur, Mütevelli Heyeti aday öğrenciye 
uygun bir burs oranı belirler. 

Hangi Bölümlerde introDOUce?

 Doğuş Üniversitesi’nde yer alan bütün 
bölümlere başvuru yapılabilir. Yalnızca, ÖSYM 
barajı bulunan (Hukuk,Mühendislik,Mimarlık) 
bölümlerde barajı geçme şartı bulunmakta-
dır.

*Öğrencinin ÖSYM tarafından ilgili bölüme 
yerleşmesi halinde, öğrencinin önceden 
sunduğu çalışma ile kazanmış olduğu burs 
sisteme tanımlanır.



Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Türkçe)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
Endüstri Mühendisliği (Türkçe)
İnşaat Mühendisliği (Türkçe)
Makine Mühendisliği (İngilizce)
Makine Mühendisliği (Türkçe)
Yazılım Mühendisliği (Türkçe)

Bölüm/Programlar 

İletişim Bilimleri (Türkçe)
İngiliz Dili ve Edebiyatı
İngilizce Mütercim Tercümanlık
Psikoloji
Psikoloji (İngilizce)
Sosyoloji
Türk Dili ve Edebiyatı

Dijital Oyun Tasarımı
Endüstriyel Tasarım
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Görsel İletişim Tasarımı
İç Mimarlık
Mimarlık

Grafik
Grafik(İngilizce)
Oyunculuk
Tekstil ve Moda Tasarımı

YETENEK SINAVI İLE
ÖĞRENCİ ALDIĞIMIZ
BÖLÜMLER 

FEN-EDEBİYAT
FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ

SANAT ve
TASARIM
FAKÜLTESİ



Adalet
Ağız ve Diş Sağlığı
Anestezi
Aşçılık
Aşçılık (İ.Ö)
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Teknolojisi
Bilişim Güvenliği Teknolojisi
Çocuk Gelişimi
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İ.Ö)
Dış Ticaret (İngilizce)
Eczane Hizmetleri
Elektrik
Elektronörofizyoloji
Fizyoterapi
Grafik Tasarım

Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İç Mekan Tasarımı
İlk ve Acil Yardım
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnşaat Teknolojisi
İş Sağlığı ve Güvenliği
Makine
Mekatronik
Odyometri
Optisyenlik
Otopsi Yardımcılığı
Pataloji Laboratuvar Teknikleri
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Sosyal Hizmetler
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Turizm Otel İşletmeciliği

Hukuk

Hemşirelik

İktisat
İktisat(İngilizce)
İşletme
İşletme(İngilizce)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(İngilizce)
Yönetim Bilişim Sistemleri

İKTİSADİ ve
İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ

HUKUK
FAKÜLTESİ

MESLEK
YÜKSEKOKULU

SAĞLIK BİLİMLERİ
YÜKSEKOKULU



Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Yüksek Lisans Programlarımız, kendi 
alanında yetkin ve başat sayılan öğretim 
üyelerinin öncülüğünde ilerlemektedir. 21. 
yüzyıl yükseköğretim ekosistemi gerçekliği 
içinde öğrenim açısından zengin bir ortam-
da yürütülen ve en yeni bilgi, teknoloji ve 
araştırma konularını kapsayan programları-
mız ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik 
kazandırmaktadır.

 • Mimarlık
 • İşletme (İngilizce) (MBA)
 • İşletme (Türkçe)
 • Bilgisayar ve Enformasyon Bilimleri
 • İletişim Bilimleri
 • Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi
 • Elektrik - Elektronik Mühendisliği
 • Finansal İktisat
 • Psikoloji
 • Özel Hukuk
 • Kamu Hukuku
 • Küresel İlişkiler ve Avrupa Birliği
 • Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği

Doktora programlarımız; lisans veya yüksek 
lisans mezunlarının alanlarında daha ileri 
düzey bilgi, beceri ve yetkinlik edinebilme-
leri amacıyla hazırlanmakta ve  uluslararası 
standartlara göre oluşturulan eğitim-öğre-
tim içeriklerini,  dünyadaki değişikliklere 
göre yenileyerek sunmaktadır.

 • İşletme
 • Elektrik - Elektronik Mühendisliği
 • Finansal İktisat

Yüksek Lisans
Programları

Doktora
Programları



Sağlık, Kültür ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü 
olarak, öğrencilerimizin akademik hayatının 
dışında kalan, kültür, sanat, spor, kariyer, 
psikolojik danışmanlık, öğrenci kulüp faaliyet-
leri ve benzeri alanları planlar ve bu planları 
öğrencilerimizle birlikte yürütürüz. Öğrencile-
rimizin akademik hayatını değerli, eğlenceli 
ve üretken kılarak, onların yaşam mozaikleri-
ne renkli ve kalıcı dokunuşlar yapmayı hedef-
leriz.

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 aktivite-
ler aracılığıyla, gerek iş gerekse sosyal yaşam-
larında başarılı ve etkin bireyler olmalarını 
sağlayacak becerileri kazanacakları ortamı 
yaratmak Sağlık, Kültür ve Spor Hizmetleri 
Müdürlüğünün en önemli misyonudur.

Sağlık, Kültür ve
Spor Hizmetleri Müdürlüğü

 Başarılı bir geleceğe uzanan yoldaki en önemli basamaklar arasında doğru üniversite 
seçimi yer almaktadır. Doğuş Üniversitesi bu inançla, kaliteli eğitim vermenin yanı sıra öğrenci-
lerinin kariyer planlamalarına destek olacak çalışmaları gerçekleştirmeyi de çok önemsemekte-
dir. 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 Üniver-
sitesi öğrencileri farklı sektörlerin temsilcileriyle bir araya gelme olanağı bulmaktadır. Kariyer 
Günleri geniş bir bilgi ve deneyim paylaşımı ortamı oluşturmasının yanı sıra staj ve iş olanakları-
na 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.

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 başla-
rında başvurular için gerekli duyurular, e-posta, sosyal medya 
ve panolarımız aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Öğrencileri-
miz bu program kapsamında mevzuata bağlı olarak ücret 
almaktadır.

Kariyer Merkezi

Görevli Öğrenci  Programı



 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 kazanmala-
rını 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.

Psikolojik Danışmanlık Servisi

 Öğrenci Konseyi, Üniversitenin ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarına kayıtlı 
öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasında öğrencilerin görüşle-
rini 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 üniversi-
te ortamının yaratılması anlayışı çerçevesinde öğrenciler ile yönetim arasındaki ilişkileri sağla-
makta; çalışmaları Sağlık, Kültür ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından desteklenmekte ve 
gözetilmektedir.

Öğrenci Konseyi

 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.

Mezunlar Ofisi 



• Tekvando Üniversiteler Arası Türkiye üçüncülüğü
• Wushu Üniversiteler Arası Tao Takımı 3 altın madalya 
• E-spor: Intel UET VALORANT Klasman Şampiyonası -   
 3’üncülük
• E-spor: Intel UET VALORANT Klasman Şampiyonası   
 Şampiyonluk
• E-spor: UNIFLICK 2v2 CS:GO Turnuvasında Şampiyonluk
• E-spor: Kampüs Elçişi Programı Elmas Kümesi 3’üncülük
• E-spor: Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Valorant  
 Turnuvası 3’üncülük

• Yüzme: 400 metre Karışık Kategorisinde Üniversiteler Arası Türkiye 4’üncüsü
• 3X3 sokak Basketbolu Pin X Dekk Üniversiteler arası birincilik 
• 3X3 Basketbol Turnuvası Türkiye 2.’liği
• Ünilig Futbol Erkek 1. Lig İstanbul 3’üncüsü 
• Ünilig Kadın Voleybol Takımı Afyon Süper Lige Yükselme Elemelerinde
 dörtte dört galibiyetle ile 1’inci. 
• Üniversiteler Arası Kadın Tenis Takımı Türkiye 4’üncüsü
• Türkiye Kayak Alp Disiplini Türkiye 2’nciliği
• Türkiye Büyük Slalom kategorisinde İstanbul 3’üncülüğü

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. Konu-
sunda uzman antrenör ve çalıştırıcılarımız tarafından yapılan seçmelere katılan öğrencilerimiz 
yeteneklerine göre ilgili branşlara yönlendirilmektedir.

Spor Takımları



 Üniversitemizdeki akademik yaşamı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlardaki 
etkinlikleriyle yoğun bir biçimde renklendiren öğrenci kulüpleri, öğrencilerin ders dışı zamanla-
rını 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.

▶ Archi Doğuş Mimarlık Kulübü
▶ Atatürkçü Düşünce Kulübü
▶ Bilim Sanat ve Felsefe Kulübü
▶ Bilişim Kulübü
▶ Çevre ve Sürdürülebilir Yaşam Kulübü
▶ Çin Kültürü Kulübü
▶ Dans Kulübü
▶ Dijital Oyun Tasarımı Kulübü
▶ Doğa Sporları
▶ Doğuş Üniversitesi Havacılık Kulübü
▶ Doğuştan Beşiktaşlılar
▶ Doğuştan Fenerbahçeliler
▶ Doğuştan Galatasaraylılar
▶ Doğuştan Gönüllüler Kulübü
▶ Doğuştan Trabzonsporlular
▶ Edebiyat Kulübü
▶ Ekonomi - Uluslararası Ticaret
 ve İşletme Kulübü
▶ Endüstri Mühendisliği Kulübü
▶ English Club
▶ E-Spor Kulübü
▶ Fikir ve Kültür Kulübü
▶ Frankofoni Kulübü
▶ Gastrosanat Kulübü
▶ Genç Yeşilay Kulübü
▶ Girişimcilik Kulübü
▶ Grafik Tasarım Kulübü
▶ Hayvan Severler Kulübü
▶ Hukuk Kulübü
▶ Hürriyet ve Adalet Kulübü

▶ IEEE Kulübü
▶ International Student Club
▶ İç Mimarlık Kulübü
▶ İletişim Kulübü
▶ İnşaat Mühendisliği Kulübü
▶ Kariyer ve Gelişim Kulübü
▶ Kontrol ve Otomasyon Kulübü
▶ Liderlik Kulübü
▶ Makine Mühendisliği Kulübü
▶ Motosiklet Kulübü
▶ Mühendis Beyinler Kulübü
▶ Müzik Kulübü
▶ Odyo Kulübü
▶ Psikoloji Kulübü
▶ Savunma Sanayi ve Teknoloji Kulubü
▶ Sinema ve Fotoğrafçılık Kulübü
▶ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kulübü
▶ Sosyal Etkinlikler Kulübü
▶ Sosyoloji Kulübü
▶ Spor Kulübü
▶ Tiyatro Kulübü
▶ Türk Dili ve Edebiyatı Kulübü
▶ Uluslararası İlişkiler Kulübü
▶ Yapı ve Proje Kulübü
▶ Yaşlı Dostu Kulübü
▶ Yelken Kulübü
▶ LÖSEV Fayda Kulübü
▶ Türk Tarihi Araştırmaları Kulübü
▶ Ombudsmanlık Kulübü

Öğrenci Kulüpleri



 Uluslararası İlişkiler Ofisi; öğrencilerimizin 
eğitimlerinin bir kısmına yurtdışında devam 
edebilmelerini sağlayan “yurtdışı eğitim” 
programlarının yürütülmesinden, üniversite-
mizin yurtdışı eğitim ve araştırma alanlarına 
entegrasyonunun sağlanmasına yönelik 
ortak programlarda bulunmasından, öğrenci 
ve öğretim elemanlarının değişiminde, 
yurtdışı üniversitelerle ikili anlaşmalar 
yapılmasından, Üniversitemizde okuyan 
yabancı öğrenci sayısının artırılarak uluslara-
rası 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, vizyon-
larını genişletme fırsatı sağlamaktadır.

İkili Anlaşmalarımız

İkili İşbirliği Programı, yükseköğretim kurum-
ları arasında akademik işbirliğini gerçekleştir-
meyi amaçlayan bir programdır. İkili anlaşma-
lar 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 araştırma-
larını sürdüren Uluslararası İlişkiler ve 
Erasmus Ofisi kurumumuza yeni partnerler 
kazandırmaktadır. 

BİR DÜNYA ÜNİVERSİTESİ
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Dudullu Yerleşkesi

Dudullu Osb Mah. 
Nato Yolu Cad. 265/ 1
34775 Ümraniye / İstanbul

Çengelköy Yerleşkesi

Bahçelievler Mah.
Bosna Blv No: 140
34680 Üsküdar / İstanbul


