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HAYATIN HER ALANINA MÜHENDİSLİĞİ KATAN PROJELER!
Doğuş Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde, doğuştan kalp hastalıklarına
çözüm yolu bulmak için ABD Cornell Üniversitesiyle yürütülen ortak
araştırmadan, Türkiye’nin ilk yenilenebilir enerjili insansız denizüstü aracını
tasarlamaya kadar farklı alanlara yönelik fark yaratan projeler
gerçekleştiriliyor. Projelerde öğrencilerin aktif rol alması ayrıca önemli…
Doğuş Üniversitesi bu yıl 15. yaşını kutluyor ve kurulduğundan bu yana gerçekleştirilen fark
yaratan projeleri her geçen yıl daha da artıyor. Özellikle Mühendislik Fakültesi’nin geçen
yıldan bu yana gerçekleştirdiği projeler, sağlık sektöründen askeri kullanımlara kadar farklı
alanlara önemli yenilikler getirecek türden. Doğuş Üniversitesi’nin 15 yılda çok başarılı bir
yere geldiğine ve dünyanın en iyi ilk 2 bin üniversitesi arasına girdiğine dikkat çeken çiçeği
burnunda Rektör Prof. Dr. Elif Çepni, “Artık kabımıza sığmayacağımız aşamadayız, Doğuş
Üniversitesi büyük adımlarla yol alıyor” dedi.
Dünyaca ünlü ödüllü bilim adamı Doğuş’ta
Doğuş Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü, ABD Cornell Üniversitesi ile geçen yıldan bu
yana ortak bir proje yürütüyor. 4 yılda tamamlanması hedeflenen projenin amacı, her 100
kişiden 1’ini etkileyen doğuştan kalp kusurlarına, mühendislik bakış açısı ile çözüm bulmak.
Avrupa Birliği Yedinci Çerçeve Programı desteğini de alan proje kapsamında çalışmalar hem
Doğuş hem Cornell üniversitelerinde sürüyor. Doğuş Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Çağatay
Yalçın’ın geçen yıl Amerika’ya giderek yaptığı çalışmaların ardından, Cornell Üniversitesi
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Jonathan Butcher 13 - 15
Mayıs tarihleri arasında Doğuş Üniversitesi’ne gelecek. Birçok saygın ödül sahibi olan
Butcher, “kalp kapakçığı hastalıklarının gelişim süreçlerinin anlaşılması ve kök hücrelerin
kullanıldığı doğal kalp kapakçığı yapılması” konularında çalışmalar yürüten dünyaca ünlü bir
bilim insanı. Butcher, projeyle ilgili çalışmaların yanı sıra Doğuş Üniversitesi öğrencilerine bir
de konferans verecek. Bu konferansı dinlemek, öğrenciler için büyük bir ayrıcalık olacak.
Proje kapsamında Yrd. Doç. Dr. Yalçın, 2012 yazında Amerika Cornell Üniversitesi’ne tekrar
gidecek. Ancak bu kez Yalçın’a, Makine Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf öğrencisi Aykut Serdar

Dursun da eşlik edecek. Dursun için oldukça önemli bir deneyim fırsatı olacak bu bilimsel
gezide, öğrenci özellikle deneysel teknikler konusunda deneyim kazanma şansı yakalayacak.
Ayrıca, Doğuş Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde bir Biyomedikal
Araştırma Laboratuvarı da kuruldu. Bu sayede yürütülen projenin deneysel çalışmalarının
önemli bir kısmı artık Doğuş Üniversitesi’nde gerçekleştirilebilecek.
Mühendislik öğrencilerinin büyük başarısı
Doğuş Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin 8 öğrencisi, ülkemizdeki “yenilenebilir enerji
kullanan insansız ilk denizüstü aracı”nı tasarladı. Kontrol, bilgisayar ve bilişim sistemleri
mühendisliği öğrencilerinin tasarladığı ve “Doğuş-USV” adı verilen araç, askeri ve keşif amaçlı
kullanılabilecek özelliklere sahip. Projeyi şekillendirmek için öğrenciler, hem Deniz Harp
Akademisinde hem de İstanbul Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı’nda
görüşmeler yaptı. Doğuş-USV’nin en önemli özelliği yenilenebilir enerji kullanması ve insansız
olması. Güneş enerjisi ile şarj edilen aracın, konum bilgilerini GPS ve harita yardımıyla tespit
ederek, izleyeceği güzergâha karar veriliyor. İnsansız olması ise açık denizde uzun süre ana
merkeze dönmeden bekleyebilmesini, hafif olmasını ve düşük maliyetlerle çalışabilmesini
sağlıyor. Aracın ağırlığı 256 kg. Doğuş-USV “gece ve gündüz en az 1 km görüntü alabilmesi,
askeri kullanıma uygun sessiz çalışması, keşif modunda 10 saat sahip olduğu aküler ile
çalışması ve deniz tabanını inceleyebilmesi” gibi önemli özelliklere sahip. Proje 3 aşamalı. İlk
aşama haziran ayında tamamlanacak ve Doğuş-USV Fenerbahçe sahilde denize indirilecek.
Markalaşan yarışma: PROJİSTOR
Doğuş Üniversitesi’nin bu yıl 7. kez düzenleyeceği “Projistor Teknik Proje Yarışması” da
markalaşma yolunda ilerleyen bir etkinlik. Geleceğin mühendislerinin yaratıcı yönünü
kuvvetlendirmek, teorik bilgilerini güncel hayata uyarlayarak başta elektronik, bilişim ve
telekomünikasyon olmak üzere birçok alanda yeniliklere kapı açmalarını sağlamak
amaçlanıyor. Türkiye ve KKTC’deki tüm üniversitelerin katılımına açık olan yarışmada
projeler, “yaratıcılığına, pratikliğine, orijinalliğine, sunumuna ve dokümantasyonuna” göre
değerlendiriliyor.
‘Her anlamda örnek gençler yetiştiriyoruz’
Rektör Prof. Dr. Elif Çepni, amaçlarının dünyanını her yerinde başarılı olabilecek, global
vizyon kazanmış öğrenciler yetiştirmek olduğunun altını çiziyor. Doğuş Üniversitesi’nin
kurulduğundan bu yana aynı amaca yönelik çalıştığını, bu sayede 15. yılında sadece
Türkiye’nin değil dünyanın saygın kuruluşlarında görev yapan mezunları olduğunu gururla
anlatıyor. “Doğuş Üniversitesi artık kabına sığmıyor, geldiğimiz noktayı çok daha ileriye
taşıyacağımız çalışmalar yapacağız, büyük adımlarla yolumuza devam ediyoruz” diyen
Çepni, sadece akademik anlamda değil sosyal – kültürel yönü de güçlü mezunlar vermenin
öncelikleri arasında olduğunu belirtiyor. Bu amaçla Doğuş Üniversitesi’nin sosyal sorumluluk
çalışmalarına ayrı bir önem verdiğine dikkat çeken Çepni, “Kadınlar, çocuklar, çevre ve

yaşlılar olmak üzere dört grupta birçok sosyal sorumluluk projemiz var. En güzeli de tüm
projelerde öğrencilerimiz aktif rol alıyor hatta öncülük ediyor. Şu anda lösemili çocuklara
hediye kampanyasından Van’da kütüphane kurmaya, mağdur kadınlara sanat eğitimi
vererek meslek edindirmekten huzurevi ziyaretlerine kadar birçok konuda başarılı projeler
yürütüyoruz. Ben Doğuş Üniversitesi öğrencilerinin ve akademik kadrosunun gösterdiği
duyarlılıkla gurur duyuyorum, hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

‘Bilime yatırım’
Doğuş Üniversitesi Kurucusu ve Mütevelli Heyet Başkanı Doğu Gözaçan, akademik kaliteyi
sürekli yükseltmenin her zaman en önemli hedefleri olduğunu vurguluyor. “Bir üniversiteden
beklenen bilime, topluma, akademik dünyaya değer katmasıdır, yenilik getirmesidir. Biz bu
bilinci taşıyoruz” diyen Gözaçan, bu amaçla yatırımda da önceliği bilimsel projelere
verdiklerinin altını çiziyor. Kontrol Mühendisliğinin çağın yıldız mesleklerinden kabul
edildiğini, Doğuş dahil Türkiye’de sadece birkaç üniversitenin bu bölüme sahip olduğunu
belirten Gözaçan, “Bu bölüm ile bilişimden otomotive kadar her alanda görev alacak
mühendisler yetiştiriyoruz. Kontrol mühendisliğine özgü bir laboratuvar da kurduk,
gençlerimizin donanımlı yetişmesi için çok önemliydi. Yine Mühendislik Fakültesi için bir
başka yatırımımız Biyomedikal Araştırma Laboratuvarı kurmak oldu. Sağlık bilimi ile
mühendislik biliminin ortak çözüm bulacağı konular için araştırma yürütülebilecek bir
ortam hazırlanmış oldu” dedi.
KUTU 1
Başarılar ard arda geliyor
Son dönemde Doğuş Üniversitesi’nin spor, bilim, edebiyat gibi farklı alanlarda önemli
başarıları arka arkaya geldi. Bazıları şöyle:
-

TÜBİTAK “Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı” 2011 güz
döneminde Türkiye genelinde kabul edilen 47 projeden 2’si Doğuş Üniversitesi’ne ait.
Projelerden biri Bilgisayar diğeri Makine Mühendisliği bölümünden.

-

Doğuş Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nden bir öğretim üyesinin kurucusu ve
yazarları arasında yer aldığı “University of Venus” adlı blog, ABD’deki National
Education Writers’ Association (EWA) tarafından “Community Blogging” alanında
2.’lik Ödülü aldı. EWA Ödülleri, eğitim yazarlığının “Pulitzer”i kabul edilecek ölçüde
öneme sahip.

-

Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi (ulusal hakemli dergi) tarafından verilen ve
geleneksel hale gelen “Turizm Eğitimine Hizmet Ödülü”nü, Meslek Yüksekokulu
Öğretim Görevlisi Gülsen Kahraman aldı.

-

"7. İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışması"nda Doğuş Üniversitesi, biri Endüstri
Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencisiyle diğeri aynı bölümün mezunuyla 2 ayrı dalda
1.’lik ve 2.’lik ödülleri aldı.

-

İşletme Bölümü 1. sınıf öğrencisi Oğuz Ata Kahyaoğlu, Türkiye Kürek Federasyonu
tarafından düzenlenen Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası Kürek
Yarışları'nda Büyük A Erkekler İkitek Birincisi oldu.

KUTU 2
Rakamlarla Doğuş Üniversitesi
-

1997’de kuruldu.

-

Önlisans ve lisans öğrencilerinin yüzde 33’ü burslu okuyor. Kapsamları ve koşulları
farklı 15 tür burs ve indirim var.

-

22 ülkeden 76 seçkin üniversite ile Erasmus anlaşması; 14 ülkeden 28 saygın
üniversite ile proje ortaklığı yürütülüyor.

