
*Üniversitemize yerleşen öğrencilerimizi tebrik ediyor, Kesin Kayıt için BVU kayıt günlerinde 

Merkez Kampüsümüze bekliyoruz. 

 

Kayıt İçin Önemli Bilgiler 

Aşağıda yer alan adım adım kayıt işlemlerini okumanız ve takip etmeniz, kayıt işlemlerinizi kolayca ve 

kısa sürede tamamlayabilmenizi sağlayacaktır. 

1. Kesin kayda gelmeden önce ön kayıt formunu doldurmanız gerekmektedir. YKS Ön Kayıt 

formunu doldurmayan öğrencilerin kayıt işlemleri gerçekleşmeyecektir. (Ön kayıtlar 30 Eylül-

05 Ekim 2018 tarihleri aralığında online alınacaktır.)  Ön Kayıt formunu doldurmak için 

tıklayınız. 

 

2. Kayıtta teslim edeceğiniz tüm belge ve formları, doğru ve eksiksiz hazırlayınız. İleride çeşitli 

nedenlerle ihtiyaç duyabileceğinizi düşünerek, teslim edeceğiniz tüm belgelerin birer kopyasını 

alarak kendinizde saklamayı unutmayınız. 

 

3. Tam Teşekküllü Devlet ya da Üniversite Hastanesinden 5 Doktor Onaylı Sağlık Kurulu 

Raporunu mutlaka kayda gelmeden önce çıkartmanız gerekmektedir. (Sağlık raporu alınması 

birkaç gün sürdüğünden kayıt tarihinizden önce mutlaka çıkartmış olmanız gerekmektedir.) 

*Özel hastanelerden alınan raporlar geçerli değildir. 

*Üniversitemiz Hastanesinden sağlık raporu verilmektedir. 3 adet vesikalık fotoğraf ve kimlik 

fotokopisi ile başvuru yapabilirsiniz.  

4. Kayıt işlemlerinizi tamamlayabilmek için, 01-05 Ekim 2019 tarihlerinde Bezmialem Vakıf 

Üniversitesi Öğrenci İşleri Direktörlüğüne gelerek, görevlilere belge ve formlarınızı şahsen (ya 

da Noter Vekâleti ile) teslim ediniz. 

 

 

KESİN KAYIT TARİHLERİ 

 

 

01 - 05 Ekim 2018 Tüm Fakülte ve Programlar 

 

KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER 

1. YKS Sınav/Yerleştirme Sonuç Belgesi Çıktısı 

2. Lise Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı 

*2018 YKS ile kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak 

bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 

belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların 

mezun olduklarına ilişkin belgelerini, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tarihlere kadar 

yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar 

https://obs.bezmialem.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_kayit_op.aspx


mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen 

tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır. 

3. Sağlık Kurulu Raporu  

*Tam teşekküllü devlet ya da üniversite hastanelerinden, en az 5 Dr. Onaylı “Sağlık Kurulu 

Raporu” 

Not: İlk ve Acil Yardım Programına kayıt yaptıracak öğrencilerin, devlet hastanelerinden veya 

üniversite hastanelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh 

sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları (Öğrencinin boy ve kilosunun sağlık 

kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.); program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının 

zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 

1.65 m'den, kız öğrencilerde 1.60 m'den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade 

edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; 

kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı 

ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir. 

* 6 Adet Vesikalık Fotoğraf 

Son altı ay içinde adayı kolaylıkla tanıyabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır. 

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi  

Aslının kayıt sırasında ibraz edilmesi koşuluyla arkalı önlü fotokopisi gerekmektedir. 

 *Sürücü belgesi kabul edilmez. 

5. Ücret Ödemesi (YKS Tam Burslu Öğrenciler Hariç) 

*Banka ödemesini gerçekleştiren öğrencilerin Mali ve İdari işler Direktörlüğünde gerekli 

kontroller yapıldıktan sonra Kaydı Açılabilir belgesini Öğrenci İşleri Direktörlüğüne teslim 

etmesi ve kaydını tamamlaması gerekmektedir. Öğrenim ücretlerini öğrenmek için tıklayınız. 

6.    İngilizce Yeterlilik Belgesi 

 

* Öğretim dili Türkçe olan programlarda hazırlık bölümü tam ücretini ödemek kaydıyla isteğe 

bağlı olarak hazırlık eğitimi alınabilir.  

*Kazanılan Burslar (Tercih Bursu, YKS Bursu) İsteğe Bağlı hazırlık eğitimi için geçerli 

değildir. 

*Web sayfasında yer alan Öğrenci Bilgi Kitapçığını dikkatlice okuyunuz.  Bilgi Kitapçığına online 

ulaşmak için tıklayınız. 

 

BVU Adres: Adnan Menderes Bulvarı         
Vatan Caddesi 34093 Fatih/İstanbul  

Telefon : 0 (212) 523 22 88  

Faks : 0 (212) 453 18 71  

E-Posta : ogrenciisleri@bezmialem.edu.tr 

 

http://ogrenci.bezmialem.edu.tr/Documents/ogrenci-bilgi-kitacigi-2017-2018.pdf
tel:02125232288
mailto:ogrenciisleri@bezmialem.edu.tr

