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Sevgili Gençler,

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, 1845 yılından beri insanımıza kesin-
tisiz sunulan kaliteli ve köklü sağlık hizmetlerinin    ve öncü sağlık 
eğitiminin yegane mirasçısıdır. 

Bu mirasa layık olmak için, 2010 yılından bu yana, tematik bir 
sağlık üniversitesi olarak durmadan çalışıyoruz. Gelecekte de, 
bu kutsal varlığımızı koruma konusunda kararlıyız.

Hedefimiz; Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’ni gelecek yüzyıla ha-
zırlamaktır. 

Şimdi; ülkemizde, bölgemizde ve gelecekte de tüm dünyada, 
referans sağlık üniversitesi olma yolunda gerekli çalışmaları hız-
landırma vaktidir.

Sağlık üniversitesi olarak her alanda önemli aşamalar kaydet-
tik ve başarılar kazandık. Tıp ve sağlık biliminde eğitim veren 
kurumların başarı sıralamasında ülkemizde ve dünyada ilk sıra-
larda yer aldık.

Sevgili Gençler,

- Her biri alanında başarılı hocalarımız, eğitim kadromuz,

- Araştırma merkezlerimiz ve laboratuvarlarımız, 

- Modern sağlık bilimi ile gelenekselin sentezini yapan bilimsel 
çalışmalar,

- Fonksiyonel ve huzurlu mekanlar,

- Şehrin ortasında ulaşımı kolay, cennetten köşe misali yeşilin 
içinde merkez,

- Yakın gelecek için planlanmış yeni hastane binası ve yeni üni-
versite külliyesi, 

Bütün bu gayretlerimiz sizler için, ülkemiz için, insanlık için,…

Görevimiz size rehberlik edip yardımcı olmaktır.

Karar sizindir…
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Ahmet AKÇA
Mütevelli Heyet Başkanı

Mesleki  başarınızı insan sevgisi, medeniyet ta-
savvuru ve aidiyeti ile taçlandırmanız bizim en 
büyük arzumuzdur.

İnsan tercihlerinin ürünüdür, yapacağınız tercih 
tüm hayatınızı etkileyecektir.

Bu “benim mesleğimdir” diyeceğiniz, ömür 
boyu uygulamaktan usanmayacağınız ve sizi 
hep mutlu edecek bir iş ve değer sahibi olma-
nızı sağlayacak o isabetli tercihi yapmanız ve 
Bezmiâlem’in bugününde ve geleceğinde de 
var olmanız dileğiyle,…

Selam ve dualarımla,

Üstün başarılar dilerim, 
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Prof. Dr. Rümeyza KAZANCIOĞLU
Rektör

Değerli  Öğrenciler,

Eğitim düzeyi, bilimsel araştırmaları, sağlık hizmetlerindeki başarı-
sı, kültür-sanat ve sosyal sorumluluk etkinlikleri ile dünyanın önde 
gelen yükseköğretim kurumları arasında olma yolunda hızla iler-
leyen Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi; sizlere kaliteli bir eğitim, renkli 
bir üniversite yaşamı ve güvenli bir gelecek vadetmektedir.

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi önlisans ve lisansta 23 program, 
yüksek lisans ve doktorada 27 program ile sağlığın bütün alanla-
rını kuşatmaktadır. Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Sağlık Bilimleri Fa-
külteleri ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu YÖK kontenjan 
doluluk sıralamasında ilk sıralarda yer almaktadır. 

Üniversite hastanemizde günde yaklaşık 9 bin poliklinik hizmeti 
ile öğrencilerimize en kapsamlı uygulamalı eğitim verilmektedir. 
Laboratuvarlarımız en son teknolojilerle donatılmıştır. Dünya ça-
pında saygın akademisyenlerimizle güncel standartlarda eğitim 
veriyoruz. Yaptığımız anlaşmalar ile dünyanın en iyi kuruluşlarıyla 
işbirliği halindeyiz. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nin sağlık 
ve eğitim alanında lider üniversiteleri arasında yer alan Johns 
Hopkins Üniversitesi ile tıp eğitimi programımızı geliştirme işbirliği 
başarı ile devam etmektedir.

Öğrencilerimizin eğitim ve öğretim beklentilerini eksiksiz karşıla-
manın yanı sıra sosyal ve kültürel açıdan da dinamik bir ortamda 
yaşamalarını son derece önemsiyoruz. Bu amaçla Üniversitemiz, 
öğrencilerinin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak ve keyifle va-
kit geçirebilmelerine imkân verecek birçok sosyal ve kültürel et-
kinliğe ev sahipliği yapıyor. 

Hem üniversite hayatının hareketli sosyal yaşamını hem de al-
dıkları eğitimin kalitesini göz önünde bulunduran gençleri, men-
subu olmaktan övünç duyulan lider üniversite, Bezmiâlem Vakıf 
Üniversitesi’ne bekliyoruz. 

Sevgilerimle, 
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Dr. Zeynep GÖRMEZOĞLU
Genel Sekreter

Değerli  Öğrenciler,

Bezmiâlem Valide Sultan’ın yaklaşık iki asır önce görmüş ol-
duğu bir rüya üzerine temelleri atılan, köklü sağlık hizmeti 
tecrübesine sahip, Sağlıkta İlklerin Üniversitesi’nde bulunu-
yor olmak gerçekten çok heyecan verici… Üniversitemizi 
profesyonel bir kadro ile yürütmek heyecanımızı daha da 
arttırıyor ve bizi yüreklendiriyor. Tematik bir üniversite olma-
mızdan dolayı, sağlıkta ve bilimde mükemmeli arayan aka-
demisyen ve öğrencilerimizin bizleri bulması kaçınılmaz. 

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi olarak, topluma fayda sağ-
layacak güçlü ve her açıdan donanımlı bireyleri topluma 
kazandırmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimizi profesyonel ve 
güçlü bir akademik kadro ile buluşturup, kaliteli bir eğitim 
almalarını sağlamanın yanı sıra, onların kişisel gelişimlerine 
katkıda bulunabilecek sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler 
düzenlenmesini ve öğrenci kulüplerimizin en aktif şekilde et-
kinliklerini yürütmesini desteklemekteyiz. 

Geleceğimizi emanet edeceğimiz öğrencilerimiz bizim için 
çok değerli. Eğitimli olmak tabii ki mühim, fakat sağlık eği-
timine sahip olmanın kıymetli ve ayrıcalıklı olduğunu düşü-
nüyorum. Çünkü insan hayatına müdahale edebiliyor, her 
anlamda insana temas ediyorsunuz.

Siz değerli öğrencilerimizi de, “Tercihim Bezmiâlem” diyerek 
bu kıymetli ve sizlerle daha da güçlenecek Bezmiâlem Va-
kıf Üniversitesi Ailesi içerisinde görmeyi çok isteriz.

Başarılar diler, hayat yolculuğunuzdaki önemli kararlardan 
birisi olan meslek seçiminizde en doğru tercihi yapmanızı 
temenni ederim.
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Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Ge-
nel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında, Türkiye’de sadece sağlık bilimleri 
alanına odaklanan bir vakıf üniversitesi olarak kurulmuştur.

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’nin amacı eğitim, araştırma ve klinik çalış-
malar ile sağlık bilimleri alanındaki bilim dallarına odaklanarak, çağın 
gereksinimlerine cevap verebilen, ülkemizin değerlerine ve farklılıklarına 
saygılı, halk sağlığını yükseltecek, uluslararası bilimsel araştırmaları ile ya-
rışan öğrenciler yetiştirmektir. 

Eğitim düzeyi, bilimsel araştırmaları ve yayınları, kültür sanat etkinlikleri ile 
dünyanın önde gelen yükseköğretim kurumları arasında olma yolunda 
ilerleyen Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, sağlık bilimleri alanında öğrenci-
lerine kaliteli bir eğitim, renkli bir üniversite yaşamı ve güvenli bir gelecek 
sunmaktadır. 

Eğitimine 1845 yılında inşa edilen tarihi  kampüsünde başlayan 
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 2016 yılında, Eyüp Sultan Yerleşkesi, Sultan-
gazi İlhan Varank Yerleşkesi, BVU Dragos Hastanesi’ni ve 2018 yılında 
Beykoz Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü'nü bünyesine katmıştır.

Bezmiâlem Vakıf 
Üniversitesi

 Geçen süre içerisinde, 
Türkiye’nin sağlık alanında 
ekol üniversitelerinden biri 

olmayı başardık. ”
“
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Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi  
Akademik Birimleri

• Tıp Fakültesi
• Diş Hekimliği Fakültesi 
• Eczacılık Fakültesi 
• Sağlık Bilimleri Fakültesi
 - Beslenme ve Diyetetik Bölümü 
 - Ergoterapi Bölümü 
 - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 
 - Hemşirelik Bölümü 
 - Odyoloji Bölümü 
 - Sağlık Yönetimi Bölümü
• Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
 - Ağız ve Diş Sağlığı Programı 
 - Ameliyathane Hizmetleri Programı 
 - Anestezi Programı 
 - Eczane Hizmetleri Programı 
 - Elektronörofizyoloji Programı 
 - İlk ve Acil Yardım Programı 
 - Ortopedik Protez ve Ortez Programı 
 - Optisyenlik Programı 
 - Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı 
 - Radyoterapi Programı 
 - Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı 
 - Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı 
 - Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı
 - Yaşlı Bakımı Programı
•  Gastroenteroloji Enstitüsü 
•  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
•  Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü 
•  Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi 
•  Fitoterapi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi 
•  Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp İleri Araştırmalar ve  
 Uygulama Merkezi (GETAMER) 
• Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEM)
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Deneyimli öğretim kadrosu, güçlü teknolojik altyapısı, modern derslik ve labo-
ratuvarları, zengin kütüphanesi ve çağdaş eğitim programlarıyla alanlarında 
başarıya koşacak mezunlar yetiştirmeyi hedefleyen Üniversitemiz, öğrencilerine 
teorik bilgilerin pratik uygulamalarla birleştiği üst düzey bir eğitim vermektedir. 
Üniversitemizin eğitim kalitesini oluşturan unsurların başında, öğrencilerin araştır-
ma ve sorgulama yeteneklerini geliştirmeye yönelik uluslararası standartlarda 
dizayn edilen programlarla yürütülen eğitim anlayışı gelmektedir. 

Öğrencilerin dünyadaki yenilikleri, konularıyla ilgili gelişmeleri ve uluslararası kay-
nakları yakından takip edebilmeleri amacıyla Üniversitemiz İngilizce eğitimini 
önemsemektedir. Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültelerinde zorunlu, Sağlık Bi-
limleri Fakültesi'nde ise isteğe bağlı bir yıl hazırlık eğitimi verilmektedir. Hazırlık eği-
timinden sonra devam eden mesleki İngilizce dersleri, Bezmiâlem mezunlarına 
yurt içi ve yurt dışında birçok iş fırsatının da kapılarını açmaktadır.

Ulusal ve uluslararası camiada saygınlık kazanmış 700'e yakın akademisyenle 
eğitim veren Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’nde yaklaşık 5 öğrenciye 1 akade-
misyen düşmektedir. Dünya ortalamasının da üzerinde olan bu rakam, eği-
timde kaliteyi arttıran faktörlerin başında gelir. Öğretim üyesi başına düşen 
makale sayısında üst sıralarda yer alan Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, yurt dışın-
dan pek çok bilim insanını tersine beyin göçü oluşturarak ülkemize kazandır-
maktan gurur duymaktadır.

Üniversitelerin akademik başarılarını analiz eden URAP (University Ranking by  
Academic Performance)’a göre Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 2020 sonuçları;

• 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler arasında 2,

• 6.000’den az öğrencisi olan üniversiteler arasında 2,

• Vakıf üniversiteleri genel sıralamasında 4,

• Tıp fakültesi olan üniversiteler arasında 14,

• Genel üniversiteler sıralamasında 21. sırada yer aldı.

Fark Yaratan Eğitim

Uzman Öğretim 
Kadrosu

URAP'ta İlk Sırada

   Bezmiâlem Vakıf 
Üniversitesi, öğrencilerine 

eğitim açısından sınırsız 
fırsatlar sunuyor.”

“
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Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi'nde öğrenciler, üniversiteye giriş aşamasında 
aldıkları puanlara göre %100 burslu, %50 indirimli, %25 indirimli ve ücretli ola-
rak okumaya hak kazanırlar. 

ÖSYM bursları/indirimleri eğitim sürecindeki başarı düzeyinden bağımsız ola-
rak normal eğitim süresince kesintisiz devam eder. İlk 2000 içerisinde yer alan 
öğrenciler üniversitemizin sağlayacağı derece burslarından faydalanabilirler  
(Ek yerleştirme ile kayıt olanlar hariç).
Yerleştiği puan türüne göre sağlanacak maddi imkân; 
• Türkiye genelinde ilk 100 öğrenci içinde yer alanlara 9 ay boyunca 4.000 TL, 
• Türkiye genelinde ilk 101-500 öğrenci içinde yer alanlara 9 ay boyunca 3.000 TL, 
• Türkiye genelinde ilk 501-1000 öğrenci içinde yer alanlara 9 ay boyunca  
 aylık 1.500 TL, 
• Türkiye genelinde ilk 1001-2000 öğrenci içinde yer alanlara 9 ay boyunca  
 ayık 1.000 TL.

Üniversitemizde veya başka bir Yükseköğretim Kurumu'nda öğrenciyken ayrılanlar veya ilişiği 
kesilenler ile bir yüksek öğretim programından mezun olanlar bu husustan yararlanamazlar.

Burslar ve İndirimler 

    Bezmiâlem  
Vakıf Üniversitesi,  

geçmişten bugüne taşıdığı 
kültürü doğrultusunda,  
başarılı öğrenciler için 

her türlü imkânı  
sağlamaktadır.”

“
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Akademik Başarı Bursu: 
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 
Burs Yönergesi’nde belirtilen 
esaslara göre Akademik Başarı 
Bursu verilmektedir.

Burs ve indirimlerin hangi du-
rumlarda devam edeceği 
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 
Burs Yönergesi'nde belirtilmiş-
tir. Bu yönerge çerçevesinde, 
öğrencinin, peşin ödeme indi-
rimi ve ÖSYM bursu hariç bir-
den fazla indirim ve bursa hak 
kazanması halinde sadece en 
yüksek olanından yararlandırılır.

Üniversiteye ilk girişte sunulan yerleştirme bursları dışında diğer burs ve indirim imkânlarımız;

İlk Tercih İndirimi: Üniversitemizin önlisans ve lisans programlarına, birinci tercihlerinden yer-
leşenlere %10 indirim uygulanır. Ayrıca; ilk tercihinden itibaren birbiri peşi sıra Üniversitemiz 
bölümlerini tercih edip bu tercihlerinden herhangi birine yerleşen öğrenciye %10 ‘’İlk Tercih’’ 
indirimi uygulanacaktır.

Peşin Ödeme İndirimi: Eğitim-Öğretim ücretinin her akademik yılın başında belirtilen tarihlerde 
peşin olarak ödenmesi halinde %5 indirim sağlanır.

Kardeş İndirimi: Kardeş olan öğrencilerin her birine ödeyeceği ücret üzerinden %10 indirim 
sağlanır.

Spor Bursu: Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Burs Yönergesi’nde belirtilen esaslara göre Spor Bursu 
verilmektedir. 
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Üniversitemiz, dünyanın en iyi üniversiteleri ile iş birliği yaparak, öğrencilerine yurt dışı olanağı sunmaktadır. 
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, kuruluş vizyonu gereği uluslararası çalışmalara büyük önem vermektedir. Bu amaçla 
kurulan Uluslararası İlişkiler Ofisi, dünyanın önde gelen üniversiteleri ve kuruluşlarıyla iş birliğine giderek, bünyesinde-
ki öğrenci, akademik ve idari kadronun yararlanabileceği yurt dışı programları ile uluslararası tanıtım faaliyetlerini 
yürütmektedir.  2011 yılından itibaren, uluslararası öğrenci alımına başlayan üniversitemizin hedefi, öğrencilerimize 
çok kültürlü bir atmosfer sunmaktır.

Avrupa Birliği Eğitim programlarından faydalanmak, öğrenci ve akademisyen değişimini desteklemek amacıyla 
Erasmus Genişletilmiş Üniversite Beyannamesi’ne sahip olan Üniversitemiz, eğitimde kalitenin arttırılması adına Bolog-
na Sürecini de desteklemektedir.

İmzaladığı ikili anlaşmalara sürekli yenilerini ekleyen Üniversitemiz, öğrencilerine, akademik ve idari kadrosuna dün-
yanın kapılarını açarak yurt dışındaki eğitim sistemini tecrübe etme fırsatı sunmaktadır.

Uluslararası İş Birlikleri

Üniversitemiz, öğrencilerine ''Erasmus Plus Programı'' ile yurt dışında, 
 farklı kurumlarda eğitim alma olanağı sunmaktadır.
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Üniversitemiz, öğrencilerine ''Erasmus Plus Programı'' ile yurt dışında, 
 farklı kurumlarda eğitim alma olanağı sunmaktadır.
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1- Academic Partnership Johns Hopkins University, ABD
2- Applied Science Private University, ÜRDÜN
3- Auburn University at Montgomery, ABD
4- Azerbayjan Medical University, AZERBAYCAN
5- Benadir University, Mogadishu, SOMALİ
6- Burapha universty, TAYLAND
7- China Medical University, Taichung, TAYVAN
8- Hawler Medical University, IRAK
9- Instituto Politécnico Nacional, MEKSİKA 
10- Instituto Universitario de Ciencias de la Salud- Fundacion H.A. Barcelo, ARJANTİN
11- Kingston University, İNGİLTERE
12- Loyola University, Chicago, ABD
13- Management and Science University, MALEZYA
14- Medical University of South Carolina, ABD 
15- Murray State University, ABD
16- Mutah University, ÜRDÜN
17- North West University, GÜNEY AFRİKA
18- Old Dominion University, Norfolk, VA, ABD
19- Portland State University, Portland, ABD
20- Purdue University Northwest, ABD
21- RWTH  Aachen University, ALMANYA
22- Sathyabama University, HİNDİSTAN
23- Seacom Skills University, HİNDİSTAN

1- Avicenna Tajik State Medical Universiy, TACİKİSTAN
2- Berner Bildungszentrum Pflege, İSVİÇRE
3- European University , MAKEDONYA
4- FH Campus Wien, University of Applied Sciences, AVUSTURYA
5- Instituto Politecnico De Portalegre, PORTEKİZ
6- Kauno Kolegija University, LİTVANYA
7- Kingston University, İNGİLTERE
8- Klaipeda State University of Applied Sciences, LİTVANYA
9- Ludwing Maximilians Universitat München, ALMANYA
10- Meditcinsky Universitet-Plovdiv, BULGARİSTAN
11- Nicolaus Copernicus University, POLONYA
12- Royal College of Surgeons in Ireland, İRLANDA
13- Sanpienza-Universita’Di ROMA, İTALYA
14- Siauliai State Colleg, LİTVANYA
15- Tallinn Health Care College, ESTONYA
16- Universidad de Evora, PORTEKİZ
17- Universidad de Extremadura , İSPANYA
18- Universidad De Malaga, İSPANYA
19- Universidad de Vigo, İSPANYA

24- Sun Moon University, KORE
25- St. George’s University of London, İNGİLTERE
26- Taipei Medical University, TAYVAN
27- The Cleveland Clinic Foundation, ABD
28- Universidad Icesi, KOLOMBİYA
29- Universidad Mayor, ŞİLİ
30- Universidad de Valpariso, ŞİLİ
31- Universidade Do Porto, PORTEKİZ
32- Universidade do Vale do Itajai, BREZİLYA
33- Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul, BREZİLYA
34- Universiteti I Hasan Phristina KOSOVA
35- Universiteti I Prizrenit, KOSOVA 
36- University of California, ABD
37- University of Lubumbashi, DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ
38- University of Medicine Tirana, ARNAVUTLUK
39- University of Sharjah, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
40- University of Sarajevo, BOSNA HERSEK
41- University of Science and Technology, San’a, YEMEN
42- University of Talca, ŞİLİ
43- University of Veterinary and Pharmaceutical Science, ÇEK CUMHURİYETİ
44- University of Washington Educational Outreach, ABD
45- West Kordufan University, SUDAN  

20- Universidade de Évora, PORTEKİZ
21- Universidad De Jaen, İSPANYA
22- Universita Degli Studi di Bari “Aldo Moro”, İTALYA
23- Universita Degli Studi Di Foggia, İTALYA
24- Universita Degli Studi Di Padova, İTALYA
25- Universitat Bern, İSVİÇRE
26- Universitatea de Medicina si Farmacie Gr. T. Popa Iasi,  
 ROMANYA
27- Unıversitatea De Vest “Vasile Goldis” Din Arad, ROMANYA
28- Universitatea din Oradea, ROMANYA
29- University of Sassari, İTALYA
30- University of Sheffield, İNGİLTERE
31- University of Szeged, MACARİSTAN
32- University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno,
 ÇEK CUMHURİYETİ
33- University Of Cagliari, İTALYA
34- University of Cordoba, İSPANYA
35- University of Tetova, MAKEDONYA
36- Vincent Pol University in Lublin, POLONYA
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İstanbul’un kalbinde, Tarihi Yarımada’nın merkezi Aksaray/Vatan Cadde-
sinde yaklaşık 100.000 m2’lik alana kurulu Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi; tarihi 
binaları, bakımlı yeşil alanları, temiz ve güvenli çevresi, kolay ulaşım imkânları 
ile öğrencilere avantajlı bir kampüs hayatı sunmaktadır. Bezmiâlem Va-
kıf Üniversitesi merkez kampüsünde İdari Bina, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık 
Fakülteleri, Araştırma Merkezleri, Fitoterapi Merkezi, Enstitüler, Diş Hekimliği Fa-
kültesi Kliniği ve Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma 
Merkezi yer almaktadır. Eyüp Sultan Yerleşkemizde Sağlık Bilimleri Fakültesi, 
çağdaş derslikler ve modern cihazlarla donatılmış laboratuvarlar ile eğitim 
vermektedir. Sultangazi İlhan Varank Yerleşkemizde SHMYO Programları ve 
Yabancı Diller Bölümünde, teknolojik laboratuvarlar ve gelişmiş alt yapısı ile 
eğitim ve öğretim verilmektedir.

Kütüphanesi, bilgisayar laboratuvarları, kafeteryaları, büfeleri, öğrenci ye-
mekhanesi ve postanesiyle bir üniversite kampüsünde bulunması gereken 
tüm imkânlar öğrencilerin hizmetindedir.

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, öğrencilerinin eğitim ve öğretim beklentilerini 
eksiksiz karşılamanın yanı sıra sosyal ve kültürel açıdan da dinamik bir ortam-
da yaşamalarını hedeflemektedir.

Bu amaçla üniversitemiz, öğrencilerinin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak 
ve keyifle vakit geçirebilmelerine imkân verecek birçok sosyal ve kültürel 
etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin öğrencilerimizin katılımı ile gerçek-
leştirilmesine önem verilmektedir. Öğrencilerimizin yapmak istedikleri faali-
yetleri en iyi şekilde gerçekleştirebilmeleri ve ortak hareket edebilmeleri için 
üniversitemiz tarafından öğrenci kulüpleri merkezi oluşturulmuştur. Öğren-
cilerimize yapacakları faaliyetlerde üniversitemiz imkânları dahilinde servis, 
malzeme, kırtasiye, derslik, salon gibi desteklerin yanında maddi yardımlar 
da yapılmaktadır.

Kampüste Yaşam
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Kütüphanemiz;

• Üniversitemizin eğitim-öğretim kalitesini arttırmak,  
• Araştırma geliştirme çalışmalarını desteklemek,  
• Modern kütüphaneciliğin gerektirdiği hizmetleri verebilmek, 
• Kullanıcıların her tür ve ortamdaki bilgi ve belge ihtiyaçlarını   
 en iyi kaynaktan hızlı bir şekilde karşılamak,  
• Ulusal ve uluslararası ölçekte bilgi birikimi, kullanımı ve  
 transferine destek olmak, 
• Kullanıcılarımızın daha çok bilgiye kampüs içindeki ve dışındaki   
 kendi fiziksel ortamlarından erişmelerini sağlamak,  
• Akademik ve sosyal yaşamı etkileme gücü yüksek bir kütüphane  
 ve bilgi merkezi oluşturma amacıyla 2010 yılında rektörlük  
 bünyesinde kurulmuştur.

Dinamik ve değişime öncülük eden bir vizyon ile çalışmalarını sürdür-
mekte olan merkez kütüphanemiz yenilenerek, Valide Sultan Kütüp-
hanesi adı ile kullanıcı dostu ve sosyal hayatın mekanı olacak şekilde 
Abdülhamid Han Oditoryumumuzda 2018 yılında hizmete açılmıştır. 
Valide Sultan Kütüphanemiz tüm kullanıcılarımızın ihtiyaçları gözeti-
lerek, son teknolojilerin ve modern tasarımların yer aldığı 534 m2 lik 
alanda ve 200 kişi kapasiteli bir kütüphane olarak hizmet vermekte-
dir. Valide Sultan Kütüphanesi, kullanıcılarımıza hafta içi 7/24 hizmet 
vermekte olup, rezervasyon sistemi ile yararlanmaya sunduğumuz 3 
adet Grup Çalışma Odası,1 adet seminer odası mevcuttur. Ayrıca 
kütüphane kullanıcılarının bilgisayar ihtiyaçlarını arşılamak adına 1 
adet multimedia odası da hizmet vermektedir. Bunun yanı sıra diğer 
bir yerleşkemiz olan Eyüp Yerleşke Binası’na ait kütüphanemizin alanı 
181 m2 olup, son sistemlerle donatılarak 70 kişi kapasiteyle hizmet 
vermektedir. Sultangazi İlhan Varank yerleşkemizdeki kütüphanemiz 
ise 340m2 olup, modern tasarımların bulunduğu 3 adet grup çalışma 
odası, 1 adet bilgisayarlı çalışma odası ve 2 adet kitap okuma salo-
nu ile birlikte 100 kişilik çalışma kapasitesine sahiptir.

Kütüphane

 Çeşitli bilgi kaynaklarına 
sahip olmanın yanında bilgiye 

erişimi temel ilke olarak 
benimseyen kütüphanemizin 

birçok ulusal ve uluslararası 
prestijli veri tabanlarına 
üyeliği bulunmaktadır.”

“
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Hizmetlerimiz

Tüm kütüphanelerimizde kablosuz internet erişimine ek olarak öğrencile-
rin  kullanımına  açık çok sayıda masa üstü bilgisayar bulunmaktadır. Ay-
rıca, sağlık alanında prestijli birçok elektronik veri tabanına üyeliklerimizle 
bilimsel çalışmalara katkıda bulunmaktayız. Kullanıcılarımız, kütüphane 
web sayfasından tüm hizmetlere güncel bir şekilde ulaşabilir. Alanında 
uzman kütüphane personelleriyle doğrudan iletişim kurarak her türlü bil-
gi isteğine erişimde yardım alabilirler. Valide Sultan Kütüphanemiz kulla-
nıcılarımıza eğitim döneminde haftanın 7 günü toplam 134 saat, Eyüp 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Kütüphanemiz ve İlhan Varank Yerleşkesi Kütüp-
hanelerimiz ise hafta içi her gün toplam 45’er, Eyüp Sağlık Bilimleri Fakül-
tesi Kütüphanemiz öğrencilerimizin vize ve final sınav dönemlerinde ise 
61 saat   hizmet vermektedir. Merkez Valide Sultan Kütüphanemizde ayrıca 
7/24 çalışma alanı mevcuttur. Geçmişten geleceğe bilgi sunan kütüpha-
nelerimiz, yönergeye bağlı olarak öğrencilere, akademik ve idari per-
sonele doğrudan tüm kaynaklardan yararlanma olanağı sunmaktadır.

TEKNİK HİZMETLER
· Açık raf sistemi 
·  Kapalı depo sistemi 
·  Şube Kütüphaneler 
·  Okuma salonları 
· Kütüphane Koleksiyonu Sağlama (basılı-elektronik-görsel işitsel) 
·  Kütüphane Koleksiyonu Geliştirme (basılı-elektronik-görsel işitsel) 
·  Otomasyon sistemleri (RFID güvenlik otomasyonu ve kütüphane  
 otomasyonu) 
· Uluslararası NLM/LC sınıflama sistemlerinde RDA/AAKK2 uyumlu   
 katalog kayıtları 
· Online katalog tarama hizmeti 
· Ulusal ve uluslararası elektronik veri tabanları abonelikleri 
· Akademik Yayın Tarama ve Yayın Sağlama Hizmeti (TÜBESS-KİTS) 
· Kütüphanelerarası Ödünç ve Belge Sağlama Hizmeti (ILL) 
·  Ödünç-İade ve Rezerv Hizmeti 

OKUYUCU VE BİLGİ HİZMETLERİ
·  Danışma ve Referans Hizmeti 
· Oryantasyon ve Kullanıcı Eğitimleri 
· Anket hizmeti 
· Kültürel etkinlikler 
·  E-kaynaklara istenilen her yerden 7/24 erişim (uzaktan erişim) 
·  3 adet Grup çalışma Odası (rezervasyon) 
·  1 adet Seminer Odası (rezervasyon) 
·  1 adet Multimedya Odası 
· 7/24 çalışma alanı 
· Etkinlik Anons Hizmeti 
· TV Duyuru sistemi 
· Kitap dışı kaynaklar ödünç hizmeti (projeksiyon, pointer,  
 kulaklık, hoparlör, yazı tahtası) 
· Öğrenci Emanet Dolapları 
·  Sosyal Alanlar (bekleme alanları, satranç masası) 
·  Kablosuz internet erişimi 
·  Kütüphane web sayfası ile güncel bilgiye erişim 
·  Kütüphane sosyal medya hesapları ile güncel bilgiye erişim 
·  Haftanın 7 günü hizmet 
· Uzman kütüphane personeliyle birebir iletişim 

İDARİ HİZMETLERİ
· ISBN/ISSN işlemleri 
· Elektronik Belge Yönetimi (EBYS) Hizmeti 
· Staj Hizmeti (Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi ve  
 TDS Bölümlerinden) 
· Proje faaliyetleri 
· Kurumlar Arası İletişim Sağlama (sempozyum süreçleri,  
 mesleki toplantılara katılım) 
· Diğer idari süreçler
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Sayılarla Bezmialem Kütüphaneleri Adet
Basılı Kitap 30.000 +
Elektronik Veri Tabanları 45
Elektronik Kitap 70.000 +
Elektronik Dergi 100.000 +
Üye Sayısı 2.500

Elektronik kaynaklarımızdan tüm Bezmialem mensupları kampüs içi 
veya kampüs dışı 7/24 faydalanabilmektedir.
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gibi üniversite hayatına renk katan öğrenci kulüplerinin sayısı her geçen yıl artmaktadır.

Öğrenci kulüplerimizin yaptığı etkinliklerin yanı sıra öğrencilerimizin farklı alanlarda kendi-
lerini geliştirebilmeleri amacıyla yıl içerisinde Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğümüz tarafın-
dan birçok sanatsal, eğitici ve sportif kurs düzenlenmektedir.

Sanatsal ve Eğitici Kurslar 
. Arapça 
. Bilgisayar 
. Diksiyon 
. İşaret Dili 
. Tezhip 
. Fotoğrafçılık 
. Yağlı Boya ve Karakalem

Müzik Kursları
. Bağlama 
. Gitar 
. Ney 
. Piyano 
. Ud 
. Türk Halk Müziği ve Türk Sanat  
 Müziği Korosu

Öğrenci Kulüpleri 
Ortak ilgi alanlarına 

sahip öğrencileri 
buluşturan kulüpler, 

yeni dostlukların 
kurulması ve 

sosyal sorumluluk 
projelerinde görev 

almak için iyi bir 
fırsattır.”

“
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Afet ve Acil Durum Kulübü,  
Bisiklet Kulübü,  
Dental Araştırma ve Dayanışma Kulübü, 
Doğa Sporları Kulübü,  
Elim Sende Kulübü,  
Ergoterapi Kulübü,  
Farma Aktüel Kulübü,  
Fotoğraf Kulübü,  
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kulübü,  
Geleneksel Okçuluk Kulübü,  
Genç Yeryüzü Doktorları Kulübü,  
Genç Yeşilay Kulübü,  
Bezmiâlem Gençlik ve Etik Kulübü,  
Kanserle Yaşam ve Dayanışma Kulübü,  
Kısa Film Kulübü,  
Kızılay Kulübü,  
Kuşağımızda Beslenme Kulübü,  
Kültür Sanat ve Edebiyat Kulübü,  
Kritik ve Analitik Düşünme Kulübü,  
Münazara Kulübü,  
Müzik Kulübü,  
Odyoloji Kulübü,  

Radyo ve Sanat Kulübü,  
Sağlığın Renkleri Hemşirelik Kulübü,  
Sağlıkta Pozitif Düşünce Kulübü,  
Sağlık Yönetimi ve Girişimcilik Kulübü,  
Sosyal Gelişim ve Sorumluluk Kulübü,  
Şahsiyetten Medeniyete Kulübü, 
Tıbbi Araştırmalar Kulübü,  
TıbDoSt Kulübü, 
Tiyatro Kulübü,  
Türk Tıp Öğrencileri Birliği Kulübü,  
Türk Tarih ve Fikir Kulübü,  
Yaşlı Dostu Kulübü,  
Yelken Kulübü, 
Bezmiâlem Yeniler Kulübü,  
BVU Bilimsel Araştırmalar Topluluğu Kulübü,  
Dental Araştırma ve Dayanışma Kulübü,  
Ekodost Kulübü,  
Felsefe Kulübü,  
Ortopedik Protez ve Ortez Kulübü,  
ultrAslan UNI Bezmialem Kulübü,  
UNIBJK Kulübü
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Kampüs içerisinde farklı beğenilere ve bütçelere hitap eden birçok 
kafeterya ve yemek salonu mevcuttur. Üniversitemizdeki tüm yemek-
hanelerde, diyetisyenler ve gıda mühendisleri kontrolünde hazırlanan 
çeşitli lezzetleri bir arada bulunduran menüler öğrencilere hitap eden 
keyifli sosyal ortamlarda sunulmaktadır.

Öğrenci Dostu 
Kafeteryalar Hem 

Öğrenci Bütçesine Hem 
Damak Zevkine Uygun ”

“

Üniversitemiz İstanbul’un merkezinde, kolay ulaşım imkânına sahip Va-
tan Caddesi üzerinde yer almaktadır. Üniversitemize otobüs hatlarıyla, 
Havalimanı-Aksaray metrosu ile deniz otobüsüyle ya da Marmaray ile 
Yenikapı’dan rahatça ulaşılabilmektedir. Eyüp Sultan Yerleşkemize, bu-
lundukları konum itibari ile Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay hat-
tı, diğer toplu taşıma araçları ve Fatih Yerleşkesinden servisler ile ulaşım 
sağlanabilmektedir. Sultangazi İlhan Varank Yerleşkemize de Topkapı - 
Habibler Tramvay hattıyla Hacı Şükrü durağından doğrudan veya Fatih 
Yerleşkesinden servisler ile ulaşım sağlanabilmektedir.

Yurt içi ve yurt dışından gelecek olan öğrencilerimiz için yerleşkelerimiz 
çevresinde çok sayıda yurt bulunmaktadır.

Engelli Öğrenci Birimimiz, üniversitemizde engelli bireylerin yaşamını ko-
laylaştıracak çalışmalar yapmaktadır. Bu alanda birçok sosyal sorumlu-
luk projesini yürütmektedir.

Kolay Ulaşım

Yurt İmkânı

Engelsiz Hayata 
Yönelik Çalışmalar
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Öğrencilerimiz, herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaştıkları takdir-
de Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğüne bağlı mediko birimimize 
başvurarak, hızlı bir şekilde ücretsiz hizmet alabilmektedir. Öğ-
rencilerimiz, öğrenci kimlik kartlarını göstererek Diş Hekimliği Kli-
niğimizden de ücretsiz hizmet alabilmektedirler. Öğrencilerimiz, 
zihinsel, duygusal, sosyal yönden gelişmelerine destek olmak ve 
sorunlarının giderilmesi için Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Ofi-
sine başvurarak danışmanlık alabilmektedir. 

Kariyer ve Akademik Gelişim Koordinatörlüğü; öğrencilerimizin 
kariyer planlamasında doğru ve planlı bir şekilde geleceğe ilerle-
melerini sağlaması ve kendine güvenen, öğrenmeye araştırmaya 
hevesli bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmasının yanı sıra staj 
olanakları, mülakat teknikleri, özgeçmiş hazırlama ve kariyer seçi-
minde yol gösterme gibi birçok farklı alanda hizmet vermektedir.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Öğrenci Konseyi; üniversite öğren-
cilerimizin akademik, sağlık, sosyo-kültürel ve spor alanlarında ki-
şisel gelişimlerini tamamlayabilmesi noktasında çalışmalar yürüt-
mektedir. Ayrıca kararlarda aktif rol alır, öğrenciler arasındaki ve 
öğrenciler ile üniversitenin birimleri arasındaki iletişimi güçlendire-
rek görüş ve önerilerini üniversitenin ilgili birimlerine iletirler.

Sağlık Hizmetleri

Kariyer ve 
Akademik Gelişim 

Koordinatörlüğü

Öğrenci Konseyi
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Üniversite öğrencilerimizin yetenekleri doğrultusunda spor branşlarına yönlendirilmeleri ve bu 
yeteneklerini daha üst düzeye yükseltmeleri amacıyla yeni salonlar hizmete alınmakta, spor 
takımları kurulmakta, bu branşlarda üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmeleri ve bir arada 
düzenli olarak spor yapabilmeleri sağlanmaktadır.

Üniversitemiz Spor Takımları: 
• Ayak Tenisi 
• Basketbol 
• Bilek Güreşi 
• Dragon Bot 
• Futbol 
• Futsal 
• Geleneksel Okçuluk 
• Ju Jitsu 
• Kickbocks 
• Kürek 
• Masa Tenisi 
• Modern Pentatlon ve Triatlon 
• Okçuluk 
• Taekwondo 
• Voleybol

Üniversitemizde Organize Edilen Spor Turnuvalarımız 
• Bowling 
• Futbol    
• Futsal 
• Langırt 
• Masa Tenisi 
• Streetball 
• Voleybol

Spor İmkânları

Üniversitemizde Organize Edilen Spor Kursları:
• Dalış   
• Kayak   
• Muay Thai 
• Okçuluk 
• Taekwondo 
• Tenis              
• Yelken
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TIP FAKÜLTESİ

İyi bir hekim olabilmek için tıp biliminin yanında hekimlik 
sanatını da kazanmak gerekir. Tıbbın bilimsel ve sanat-
sal yönü, büyük ölçüde tıp eğitimi sırasında kazanılabilir. 
Kuruluşumuzdan bugüne kadar yapılan çalışmalar, sizin 
bu özellikleri kazanmanız ve daha kaliteli eğitim almanız 
içindir. Sizleri eğitecek ve danışmanlık yapacak akade-
misyenlerimiz ülkemizin en değerli tıp bilim insanların-
dan oluşmaktadır. Çağdaş bilgi ve üstün yetkinliklerle 
donanımlı, sürekli gelişim arzusunda, insana hizmet et-
mede öncü olma duygusunu taşıyan birer hekim olarak 
yetişmeniz en büyük hedefimizdir.

Prof. Dr. Ramazan ÖZDEMİR  
Tıp Fakültesi Dekanı TIP
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“Bilgi düzeyi yüksek, araştırma ve uygulamalarında ileri teknoloji ve bilişimi etkin şekilde kullanan öğretim üyeleri 
ile erdemleri karakter haline getirmiş, akademik ve liderlik özelliklerine sahip hekimler yetiştirmek, bilime katkı sağ-
layan araştırmalar yapmak ve kalitede sürekliliği hedefleyen, eğitime odaklanan, kâr amacı olmayan bir sağlık 
hizmeti sunmak” misyonu ve “Eğitimde model alınan, bilime yön veren, tarihi birikimi ile insani değerleri önemse- 
yen, lider tıp fakültesi olmak” vizyonu ile tıp eğitimimiz 2014’de yayınlanan Ulusal Çekirdek Eğitim Programına ilave 
yetkinliklerle oluşturulmuş, özgün ''Bezmiâlem Çekirdek Eğitim Müfredatı'' çerçevesinde yürütülmektedir.

Fakültemizin eğitimi, sarmal olarak adlandırılan dönemlerden oluşmaktadır. 1. sarmalda tıp eğitimine temel oluş-
turacak temel dersler verilir, yaklaşık 3 aylık eğitim dönemini kapsar; 2. sarmal süresi yaklaşık 1 yıldır ve tüm sis- 
temlerin normal yapısı anlatılır; 3. sarmalda ise tüm sistemlerin anormal durumları ve hastalıkları anlatılır, süresi 1.5 
yıldır; 4. sarmal klinik eğitimidir. Eğitimin ilk 3 sarmalında teorik derslerin yanı sıra mesleki beceri laboratuvarlarında 
maketler üzerinde pratik eğitimler, öğrencilerin eğitime aktif olarak katıldıkları probleme dayalı öğretim oturum-
ları uygulanmaktadır. Klinik sarmalda stajlar başlamaktadır. Farklı staj gruplarında önce teorik dersler verilmek- te 
daha sonra ilgili bölümlerde öğretim üyeleri eşliğinde hasta başında eğitimler yapılmaktadır. Klinik dönemlerde 
öğrenciler, aktif olarak eğitime katılacakları olgu temelli değerlendirme şeklinde pratik uygulamalar yapma şansı 
yakalarlar.

Öğrenci Merkezli Eğitim 
Fakültemizde eğitimlerin her dönemi mikroskobi laboratuvarı, anatomi diseksiyon laboratuvarı ve mesleki beceri 
laboratuvarları ile desteklenmektedir. PDÖ eğitimleri ile öğrencilerin aktif olarak eğitime katılımları sağlanmak-
tadır. Eğitim dönemlerinde öğrenciler öğrendiklerini kurum içi ve kurum dışındaki toplantılarda sunarak yetkinlik 
kazanmaya devam ederler.

Çıktı Odaklı Eğitim 
Tıp eğitiminde bilgi yükü çok büyüktür. Aşırı ve gereksiz bilgi, öğrencileri ezberciliğe itmekte, eğitimin analiz ve 
sentez düzeylerine ulaşmasına engel olabilmektedir. Bu nedenle Bezmiâlem, tıp eğitiminde konular ve düzeyleri 
yetkinlik derecesine göre başlangıçta planlanmış, konuların yatay ve dikey entegrasyonları anlamlandırılarak 
planlanmıştır. 

Tıp Fakültesi
Eğitim ve Öğretim
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Bilimsel Odaklılık Eğitimi 
Fakültemizde öğrencilerimize bilim insanı yetkinliği kazandırılmaktadır. Bu 
amaçla Johns Hopkins Üniversitesi ile kapsamlı müfredat ortaklığı anlaş-
ması yapılmıştır. Öğrencilerin bilimsel ve akademik gelişimlerine katkı sağ-
layacak, bilimsellik komitesi Johns Hopkins Üniversitesi öğretim üyeleri ile 
birlikte yürütülmektedir. Bir buçuk yıl sürecek ''Bilimsellik Komitesi'' sonunda 
her öğrencimiz bilimsel araştırma yapma ve sunma yetkinliği kazanmakta-
dır. Başarılı öğrencilerimiz, son yıl Johns Hopkins Üniversitesi’nde staj yapma 
imkânı bulmaktadırlar.

Temel Yetkinlikler Eğitimi 
Tıp eğitimi sonunda, öğrencilerimize tıp eğitimi konuları dışında temel yet-
kinlikler eğitimi de verilmektedir. Tüm öğrencilerimize yöneticilik, iletişim, 
sağlık koruyuculuğu, ekip üyesi olma, bilimsel düşünme, değerler ve so-
rumluluk sahibi olma yetkinliği kazandırılmaktadır.

Pratisyen hekimler, aile ve toplum sağlığı merkezleri, acil servisler, diyaliz 
merkezleri, 112 acil yardım istasyonları, kurum ve iş yeri hekimliklerinde 
hekim ve yönetici olarak çalışabildikleri gibi uzman oldukları takdirde 
kamu ve özel hastanelerde çalışabilirler veya muayenehane açabilirler.

İş İmkânları
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Tıp Fakültemiz  
'Tıp Eğitimi Programlarını 
Değerlendirme 
ve Akreditasyon 
Derneği (TEPDAD)' 
ve 'Ulusal Tıp Eğitimi 
Akreditasyon Kurulu 
(UTEAK)' tarafından 
yapılan değerlendirme 
sonucunda akredite 
edilmiştir.
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Bezmiâlem müfredatının amacı öğrencilerimizi, mezun oldukların-

da genç bir tıp doktoru olarak görevlerini yerine getirmek için on-

ların eğitilmesidir. Bu bakış açısından yola çıkarak klinik problemler 

etrafında yapılandırılmış sonuca dayalı bir yaklaşımı benimseyen 

bir program tanımlanarak, eğitim programı 6 yıllık bir seviyeye bö-

lünmüş ve sarmal müfredat programı oluşturulmuştur. Bu eğitimde 

yatay ve dikey programlar sağlanarak kapsamlı semptomlar ve 

durumlar, çekirdek hastalıkları/ klinik problemler, temel tıbbi uygu-

lamalar, Temel Tıp Bilimi, ünite ve ders listeleri, staj grupları gibi veri-

lerden hareketle uygun staj eğitimi olan Kurumsal Çekirdek Progra-

mı oluşturulmuştur. Bunun yanı sıra öğrenci klinikleri ve OSCE Sınav 

Merkezi, yetenek laboratuvarları olarak geliştirilmiştir ve elektronik 

sınav için yazılım hizmeti satın alınmıştır.

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi bünyesinde kurulan ilk en kapsam-

lı OSCE ve Beceri Laboratuvarı, Türkiye’de eğitime yenilikçi bir ruh 

katarak, temel ve ileri düzey beceri eğitimlerinin bilişsel bilgi düzeyi 

ile beraber yükselmesini sağlayacaktır. Becerilerin sınıf ortamından 

gerçek durumlara transferini cesaretlendirilirken, doğru uygula-

malar ve tekrar hatırlama oranı ile yeterlilik düzeyinin yükseltilmesi 

amaçlanmaktadır.

OSCE Salonu ve Beceri Laboratuvarı
 OSCE ve Beceri Laboratuvarı, 
Türkiye’de eğitime yenilikçi bir  

ruh katarak, temel ve ileri düzey 
 beceri eğitimlerinin bilişsel bilgi  

düzeyi ile beraber  
yükselmesini sağlayacaktır.
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Böylece eğitim programının ve mezunlarının ni-
telik artışı hedelenmektedir. Eğitmenler ise bu en 
kapsamlı OSCE ve Beceri Laboratuvarlarında kul-
lanılan eğitimlerle, öğrencilerinin eğitim ve değer-
lendirmelerine aktif olarak katılabilme, alandaki 
gelişmeleri öğrenme ve uygulayabilme fırsatı bu-
labilmektedirler.
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ANABİLİM DALLARI

Anatomi Anabilim Dalı
Biyofizik Anabilim Dalı
Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı
Fizyoloji Anabilim Dalı
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
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ANABİLİM DALLARI

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Üroloji Anabilim Dalı
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ANABİLİM DALLARI

Acil Tıp Anabilim Dalı
Adli Tıp Anabilim Dalı
Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Nöroloji Anabilim Dalı
Nükleer Tıp Anabilim Dalı
Radyoloji Anabilim Dalı
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
Spor Hekimliği Anabilim Dalı 
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
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DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Diş Hekimliği alanındaki yaşanan akıl almaz değişim ve 
gelişim; bilgi transferi, akademik ve teknolojik alt yapı 
oluşturulmasının önemini arttırmaktadır. Diş Hekimliği 
Fakültemizde öğrenciler, hastaların tüm tanı ve tedavi 
aşamalarını takip edebilecekleri en son teknolojik ge-
lişmelerle desteklenen bir programla yetiştirilmektedir. 
Dünyada diş hekimliği alanında baş döndürücü hızla 
gelişen dijital teknolojiye ve çağa uyum sağlayan ve 
gelişen akademik kadrosu her geçen gün daha da 
güçlenen fakültemizde, uluslararası düzeyde araştırma 
imkânları hâlihazırda bulunmakta olup, bunun artarak 
devam etmesi hedeflerimiz arasında bulunmaktadır. 

Prof. Dr. Doğan DOLANMAZ 
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı
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2010-2011 eğitim - öğretim yılında faaliyetlerine başlayan Diş Hekimliği 
Fakültesi’nde lisans, lisansüstü ve uzmanlık eğitimi verilmektedir. İngilizce 
hazırlık eğitimi 1 yıl olup, hazırlık sınıfını geçen öğrenciler 5 yıllık fakülte eği-
timine başlamaktadır. Diş Hekimliği Fakültesi'nde 8 Anabilim Dalı bulun-
maktadır. Öğrencilere, diş hekimliğinin gerektirdiği en yeni ekipmanlar ile 
donatılmış klinik ve klinik öncesi simülasyon laboratuvarlarında, zengin bir 
bilgi ve tecrübe birikimi sunulmaktadır.

Diş Hekimliği baş, yüz, ağız, çeneler ve dişlerin normal yapısını, görevlerini 
ve hastalıklarını inceleyen ve bu hastalıkların önleyici, koruyucu ve iyileş-
tirici tedavilerini kendine uğraş edinen bir tıp alanıdır. Diş Hekimliği kimliği 
birçok vasfı bir arada taşımayı gerektirir. Diş hekimi bir sanatçı gibi baka-
bilmeli, zanaatkâr gibi el becerisine sahip olmalı, psikolog gibi hastanın 
korkusunu giderebilmelidir. Bir diş hekiminde el-parmak becerisi, el-göz 
koordinasyonu, üç boyutlu düşünebilme yetisi, renk algısı, iletişim bece-
risi, fiziksel direnç ve yenilikleri takip etme isteği gibi özelliklerin bulunması 
gerekir.

Diş Hekimliği 
Mesleği
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Diş Hekimliği Fakültesi
Eğitim ve Öğretim
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Uygulamalı Diş 
Hekimliği Fakültesi 

Klinikleri
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İDiş Hekimliği 
Fakültesi Anabilim 

Dalları  

• Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı
• Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı
• Endodonti Anabilim Dalı
• Ortodonti Anabilim Dalı
• Pedodonti Anabilim Dalı
• Periodontoloji Anabilim Dalı
• Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı
• Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı

İş İmkânları

Kampüs içerisinde bulunan Diş Hekimliği Fakültesi Kliniklerin-
de; konik ışınlı bilgisayarlı dental tomografi (CBCT), pano-
ramik röntgen ünitesi, cerrahi ameliyathaneleri, simülasyon 
ve araştırma laboratuvarları, CAD/CAM ve lazer uygulama 
klinikleri ile mezuniyet öncesi ve uzmanlık eğitim klinikleri bu-
lunmaktadır. Klinik eğitim öncesinde simülasyon laboratuvar-
larında maket hastalar üzerinde eğitim alan öğrencilerimiz, 
klinik eğitime hazır hale gelirler. Klinik öncesi hem teorik hem 
de pratik olarak kazandıkları bilgi birikimini,  klinik ortamda 
hasta bakarak uygulama şansı bulan öğrencilerimiz, tam do-
nanıma ve yeterli deneyime sahip olarak mezun olurlar.

Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olan öğrenciler kişisel geli-
şimlerine uzmanlık ve doktora eğitimleri ile devam edebilirler. 
Aynı zamanda kamu, özel ve üniversitelere ait sağlık kurum-
larında görev alabilecekleri gibi, kendi muayenehanelerini 
de açabilirler.
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ECZACILIK FAKÜLTESİ

Fakültemizin amacı, eczacılık mesleğinin yeni üyeleri ola-
cak siz öğrencilerimizi uluslararası düzeyde teorik ve pratik 
eczacılık ve ilaç bilgisi ile donatılmış, bilimsel bakış açısını 
özümsemiş, üretken ve sorumluluk sahibi, insanlığın, ülke-
mizin, sağlık sektörünün ve ilaç endüstrisinin eczacı ihtiya-
cını karşılayabilecek yetkinlikte ve mesleki etik değerlere 
sahip eczacılar olarak yetiştirmektir.

Erasmus öğrenci hareketliliğinden yararlanmak isteyen 
öğrencilerimiz Avrupa’nın bazı Üniversitelerinin Eczacılık 
Fakültelerinde bir veya iki yarıyıl eğitim görebilmekte veya 
stajlarını yapabilmektedirler. Türkiye’nin YÖK onaylı ilk Fito-
terapi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni 2015 yılın-
da ve YÖK onaylı İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni  
2018 yılında kurarak uluslararası platformda multidisipliner 
bir anlayışla çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Sizlerin de li-
sans eğitim sürecinde ve özellikle mezuniyetinizden son-
ra doktora eğitiminiz veya uzmanlık çalışmalarınızı Sağlık 
Bakanlığı’nın eczacılar için onayladığı iki uzmanlık alanı 
olan Klinik Eczacılık ve Fitofarmasi alanlarında eğitim ver-
me yetkisine sahip bir Eczacılık Fakültesi olarak bu iki Mer-
kez de daha aktif rol alarak sürdürmenizi amaçladık.

Prof. Dr. Gülaçtı TOPÇU 
Eczacılık Fakültesi Dekanı
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Eczacılık Fakültemiz %30 İngilizce eğitim veren yenilikçi bir fakültedir. 2017-
2018 Akademik yılından itibaren eğitim ve öğretimimiz entegre kurul sistemi 
ile gerçekleştirilmektedir, böylece eğitimde verilen teorik ve pratik bilgiyi bir-
birini tamamlayıcı ve aynı kurul içinde verilen tüm derslerin de bütünleşik bir 
anlayışla öğrencilerimiz tarafından daha iyi kavranmasını amaçladık ve Türki-
ye’deki Eczacılık Fakülteleri içinde tam anlamıyla kurul sistemini uygulayan ilk 
Eczacılık Fakültesiyiz. Ayrıca, eğitimimizde laboratuvarlar, pratik çalışmalar ve 
stajlar çok önemli boyutta yer almaktadır. 

Fakültemiz, uluslararası düzeydeki araştırmaları ve projeleriyle eczacılık ve 
ilaç alanında lider olmayı ilke edinmiştir. Bu amaçla, eğitim programımızı, bir 
yandan ilaç endüstrisinin ihtiyaç ve gelişmelerine uygun olarak, öte yandan 
bir sağlık üniversitesi çatısı altında bulunmanın olanaklarından yararlanarak 
eczane ve klinik eczacılık bilgi ve pratiği ile donanmış eczacılar yetiştirmek 
üzere yürütmekteyiz. 

Sağlık Bakanlığı’nın 2014 yılında eczacılar için onayladığı iki uzmanlık alanı 
olan Klinik Eczacılık ve Fitofarmasi alanlarını da dikkate alarak öğrencilerimizi 
üniversitemizin Tıp Fakültesi kliniklerinde Klinik Eczacılık pratikleri ile güçlenmiş 
ve Türkiye’de YÖK onaylı ilk fitoterapi merkezi olan Fitoterapi Eğitim, Uygu-
lama ve Araştırma Merkezi'nin imkânlarından yararlanan mezunlar olarak 
topluma kazandırmayı hedeflemekteyiz. Öğrencilerimiz Fakültemizin yaptığı 
anlaşmalarla Erasmus+ programı çerçevesinde eğitimlerinin belli bir dönemi-
ni çeşitli Avrupa ülkelerinde sürdürme şansına sahip olabilmekte ve böylece 
yurt dışındaki eğitim sistemleriyle örtüşebilen, çağdaş, bilimsel, sosyal ve kültü-
rel kazanımlarla ufuklarını genişletmektedirler.
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Eczacılık Fakültemiz 
Eczakder Tarafından 

Yapılan Değerlendirme 
Neticesinde 

Akredite Olmaya  
Hak Kazandı”

“
Eczacılık Fakültesi
Eğitim ve Öğretim
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Fakültemizden mezun olanlar serbest eczane ve hastane eczanelerinin 
yanı sıra ilaç şirketlerinde (AR-GE, kalite kontrol, üretim, patent, ruhsatlan-
dırma, klinik araştırmalar, farmakovijilans, pazarlama bölümlerinde ve idari 
bölümlerde), resmi kurumlarda (Sağlık Bakanlığı, İl ve İlçe Sağlık Müdürlük-
leri, vb.) araştırma merkezlerinde ve üniversitelerde görev alabilmektedir-
ler. Öğrencilerimizi bu görevlere en mükemmel şekilde hazırlayabilmek için 
onlara teorik temel eğitim ve meslek derslerinin yanı sıra modern teknolojik 
cihazların bulunduğu laboratuvarlarımızda yoğun pratiklerle beceri ve de-
neyimler kazandırmaktayız.

İş İmkânları

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’nin Vatan Kampüsünde faaliyet gösteren İlaç 
AR-GE Merkezimizi fakültemiz araştırmalarına ivme kazandıracak, lisans ve 
özellikle yüksek lisans/doktora öğrencilerimizin ilaç sektörü ve diğer üni-
versiteler ile ilişkilerini arttıracak ve proje üretip hizmet verecek bir referans 
merkezi haline getirmeyi planlıyoruz.
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SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültemizin 
bünyesinde Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 
Odyoloji, Beslenme ve Diyetetik, Ergoterapi ve Sağlık 
Yönetimi bulunmaktadır. 

Gerek akademik kadromuzun genişlemesi gerekse 
laboratuvarlarımızın standartlar içinde tamamlanmış 
olmasından dolayı kaliteli bir öğretim seviyesinin de 
üzerine ulaşmış durumdayız.

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma 
Merkezi ve Dragos Hastanelerimizde, Fatih Ek Hizmet 
Binamızda, Eyüp Sultan Yerleşkemizde bütün bölüm 
öğrencilerimize staj ve pratik yaptırma imkanlarına sahip 
nadir üniversitelerden biriyiz. Yapmış olduğumuz ve her sene 
ilave olarak yaptığımız ERASMUS PLUS antlaşmalarımıza 
eğitim ile staj yapma fırsatlarını genişletmekteyiz.

Stratejik planımız ile kalite uygulamaları kapsamında Hemşirelik ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerinin 
akreditasyon çalışmalarını yakında tamamlamak üzereyiz. 1845’ten beri gelen hastane ve hasta bakımı kültürünü 
Vakıf düşüncesi içinde yaşatmaya çalışmamız en öncelikli değerimizdir. 

Prof. Dr. Erdal TEKARSLAN
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı 
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Eğitim ve Öğretim

Diyetisyenlik Uluslararası meslek sınıflamasında Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık 
vb. diğer mesleklerle birlikte sağlık sınıfı içerisinde yer almaktadır. Lisans 
düzeyinde bu eğitim 4 yıl sürmekte olup, bölüm mezunları ‘Diyetisyen’ 
unvanını almaktadırlar. Öğrenciler, Üniversitemiz bünyesinde bulunan 
modern laboratuvarlarda uygulama yapma ve klinik uygulamalarını 
BVU Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirme şansına 
sahiptirler.

Bölümün amacı, sağlığın korunması ve geliştirilmesini, yaşam kalitesinin 
iyileştirilmesini, hastalıkların tedavisi açısından denetimli diyet uygula-
malarıyla, toplumda yeterli ve dengeli beslenme bilincinin yerleşmesini 
sağlayacak meslek elemanlarını yetiştirmektir. Bireye ve toplum sağlığı-
na odaklanan bir sorumluluk anlayışıyla yetişmiş insan gücü desteğiyle, 
araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmayı esas almak ve tüm 
bunlarla ülkemizde toplumsal sağlık düzeyinin geliştirilmesine ve yaşam 
kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlamaktır.

Beslenme ve 
Diyetetik Bölümü
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Diyetisyenler; tedavi kurumlarında (özel ve kamuya bağlı hastaneler, po-
liklinikler, sağlık merkezleri, diyaliz üniteleri, özel diyet klinikleri, vb.), halk 
sağlığı hizmeti verilen kurumlarda (ana-çocuk sağlığı merkezleri, çocuk ve 
yaşlı bakımevleri, toplum sağlığı ve sporcu sağlığı merkezleri, vb.), evde 
sağlık hizmetlerinde (Sağlık Bakanlığı, belediyeler), toplu beslenme yapı-
lan kurumlarda, gıda sektöründe çalışabilmektedirler.

Ayrıca, toplumsal ve bireysel mutluluğu esas alan çeşitli merkezlerde özel 
beslenme ve diyet danışmanlığı ve sporcu danışmanlığı yapabilmektedir-
ler. Görsel ve yazılı basında, Radyo/TV’lerdeki beslenme ile ilgili program-
ların hazırlanmasında ve yürütülmesinde, sözlü veya yazılı bilimsel destekle 
ve ilkeli bir anlayışla görev alabilmektedirler. Bütün bunlara ek olarak, aka-
demik alanda da eğitim ve araştırma kurumlarında aktif hizmet verebil-
mektedirler.

Diyetisyenlerin yurt içi ve yurt dışı yüksek lisans, doktora programlarına katılarak 
mezuniyet sonrası akademik çalışma ve kariyer yapmaları da mümkündür.

İş İmkânları
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Ergoterapi Bölümü
Ergoterapi, iş ve uğraşı terapisi olarak da adlandırılmaktadır. İngilizce konu-
şulan ülkelerde “occupational therapy” olarak adlandırılan bu alan ülke-
mizde nispeten yeni bir sağlık mesleğidir.

Ergoterapi, fiziksel ve ruhsal sorunları olan ve sosyal uyum sorunları yaşayan 
kişilerin günlük yaşam ve çalışma becerilerini geliştirmek, desteklemek ve 
sürdürmek ve sosyal uyumu arttırmak yoluyla yaşama tam olarak katılım-
larını hedefleyen bir alandır. Bu hedefe ulaşmak için temel aracı anlamlı 
uğraşılardır.

Uğraşı seçiminde temel kriter, uğraşının hastanın ilgi alanları ve becerileri 
ile örtüşmesi ve hastanın ortaya çıkan ürün ve/veya eserde kendine ait ve 
yaşamına anlam katacak değerler bulmasıdır.
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Eğitim ve Öğretim
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İş İmkânları Ergoterapistler, psikososyal rehabilitasyon, el rehabilitasyonu, ro-
matolojik rehabilitasyon, duyu-algı eğitimi, kognitif rehabilitasyon, 
görme engellilerin rehabilitasyonu, geriatrik rehabilitasyon, günlük 
yaşam aktiviteleri eğitimi, dezavantajlı bireylerin topluma kazandırıl-
ması, yardımcı teknolojik ürünlerin geliştirilmesi ve eğitimi gibi rehabi-
litasyon gereksinimi olan birçok alanda çalışabilirler.

Ergoterapinin ülkemizde nispeten yeni bir meslek ve geniş bir çalış-
ma alanına sahip olması nedeniyle, mezunlar günümüz şartlarında 
kolaylıkla istihdam edilebilmektedirler. 2023 yılı için hedeflenen ge-
rekli eleman sayısı ve şu andaki duruma göre arz edilen eleman sayısı 
göz önüne alındığında, eleman açığı olan tek sağlık mesleği alanıdır. 
Meslek görev tanımına göre ergoterapistler özerk olarak çalışabil-
mektedirler.

Ergoterapi eğitiminin temel gereklerinin, Bezmiâlem Vakıf 
Üniversitesi’nin güçlü, zengin ve tecrübeli akademik alt yapısıyla har-
manlandığı bölümümüzde hedefimiz 4 yıllık lisans eğitiminin sonunda 
çağdaş, bilgili, öz değerlerine bağlı, gelişmelere açık ve işini severek 
yapabilen ergoterapistler yetiştirmektir.
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Eğitim ve Öğretim

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Eyüp Sultan Yerleşkesi ve merkez kampüste eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünün lisans eğitim süresi 4 yıldır. Eğitimin birinci yılında temel bilimler; ikinci 
yılında klinik bilimler ve mesleki temel dersler; üçüncü yılında tümüyle uygulamalı mesleki dersler yer almakta, 
dördüncü yılında ise daha çok kliniklerde uygulamalar yapılmaktadır. Bu klinik uygulamalar, Üniversitemizin çeşitli 
anabilim dalları servis/polikliniklerinde ve bölümümüzün Eyüp Sultan Yerleşkesinde bulunan 7 farklı eğitim-araştır-
ma laboratuvarında meslek hocalarıyla birlikte gerçekleştirilmektedir. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün 
amacı öğrenme ve kendini yenileme becerisine sahip, mesleki ve bilimsel alanda yetkin, araştırmacı, katılımcı ve 
paylaşımcı, insan haklarına saygılı, ilkeli ve etik değerleri benimsemiş, çağdaş ve topluma yararlı fizyoterapistler 
yetiştirmektir.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
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Fizyoterapist olarak mezun olan öğrencilerimiz, çok çeşitli 
alanlarda iş bulabilme imkânına sahiptir. Mezunlarımızın mes-
leklerini icra edebilecekleri kurumlar arasında; kamu ve özel 
hastaneler, poliklinikler, sağlık ocakları, Sağlık Bakanlığı'na 
bağlı sağlıklı hayat merkezleri, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı'na bağlı kurumlar, spor kulüpleri, sağlık ve spor mer-
kezleri, okullar, özel dal merkezleri, özel eğitim merkezleri, hu-
zurevi ve bakım evleri, belediyeler, evde bakım merkezleri ve 
hastalıklara özel vakıf ve dernekler yer almaktadır.

Mezun olan meslektaşlarımız, mezuniyet sonrası Bezmiâlem 
Vakıf Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü yüksek 
lisans ve doktora programlarına veya diğer yurt içi-yurt dışı 
programlara katılarak akademik çalışma yapma olanakları-
na da sahiptirler.

İş İmkânları
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4 yıllık lisans eğitimi doğrultusunda, hemşirelerin; yaşamın tüm 
evrelerinde, meslek standartları ve etik ilkeler çerçevesinde 
birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme, hastalık 
durumunda ise bakım, tedavi ve rehabilitasyonunda bilimsel/
kanıt temelli hemşirelik bakımını uygulama, eğitici, yönetici, 
araştırıcı ve danışmanlık gibi profesyonel rol ve sorumlulukları 
bulunmaktadır.

Kuramsal dersleri, laboratuvar ve klinik uygulamaları içeren 
hemşirelik müfredat ders programı, Bologna Süreci ve “Hemşi-
relikte Çekirdek Eğitim Programı - HUÇEP” doğrultusunda hazır-
lanmıştır. Bu müfredat programı yapılanmasında, Yüksek Öğre-
tim Kurulu ve Ulusal/Uluslararası Hemşirelik Organizasyonlarının 
belirlediği kriterler de dikkate alınmıştır. 

Laboratuvar dersleri; simülasyon uygulama özelliği olan maket-
lerin bulunduğu son teknolojik donanıma sahip hemşirelik uygu-
lama laboratuvarlarında,

Klinik uygulama ve intörn uygulamaları ise; Bezmiâlem Vakıf Üni-
versitesi Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi klinik 
ve polikliniklerinde yapılmaktadır.

Öğrencilerimiz, Üniversite/Fakültemizin yaptığı uluslararası anlaş-
malarla Erasmus + Ders Verme Hareketliliği Programı ve uluslarara-
sı iş birliği çerçevesinde, eğitimlerinin belli bir dönemini Avrupa'nın 
çeşitli ülkelerinde sürdürme şansına sahip olabilmektedirler.
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Hemşirelik Bölümü
Eğitim ve Öğretim
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Hemşirelik bölümünden mezun olan öğrencilerimiz, mezuniyet 
sonrasında iş yaşamına başlayabileceklerdir. Başlıca iş olanak-
ları; kamu ve özel hastaneler, toplum sağlığı ve aile sağlığı mer-
kezleri, okullar, işyeri ve endüstri sağlık birimleri, özel poliklinikler, 
evde bakım hizmeti veren kuruluşlar, yaşlı bakım merkezleri ve 
huzurevleri, ilaç firmaları, biyomedikal firmalar, hemşirelik eği-
tim-araştırma kurumları, yüksek lisans ve doktora eğitimini ta-
mamlayanlar ise akademisyen/eğitimci olarak üniversitelerde 
çalışabileceklerdir.

İş İmkânları
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Eğitim ve Öğretim

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü’nde dört yıllık lisans eğitimi verilmekte olup, mezun öğrenci-
lerimiz “odyolog” unvanını almaktadırlar. Odyoloji, göreceli olarak yeni bir sağlık alanı olup, genel anlamda işitme 
ve denge bilimi olarak ifade edilmektedir. Odyoloji Bilimi ülkemizde 2011 yılı itibariyle meslek tanımı yapılmış olan 
bir branştır. Bu tanıma göre odyologlar, normal işitme ve denge fonksiyonlarıyla ilgilenen, denge ve işitme bozuk-
luklarını belirleyen, habilite ve rehabilite eden ve bu rehabilitasyon sürecinin bir parçası olarak uygun cihazların 
(işitme cihazları, koklear implantlar vs.) seçimini ve uygulamasını yapan uzman kişilerdir.

Öğrencilerimiz, Üniversite/Fakültemizin yaptığı uluslararası anlaşmalarla Erasmus + Staj Hareketliliği Programı ve 
uluslararası iş birliği çerçevesinde, eğitimlerinin belli bir dönemini Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde sürdürme şansına 
sahip olabilmektedirler. 

Odyoloji Bölümü
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Odyologlar; hastanelerde, özel sektörde, üniversitelerde, özel eğitim 
kurumlarında ve devlet bünyesinde olmak üzere geniş çalışma alanla-
rına sahip bulunmaktadırlar.

İş İmkânları
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Bölümümüzde eğitimin birinci yılında temel tıp bilimi ağırlıklı dersler bu-
lunmakta olup bu dersler ilgili bölümlerin uzman hocaları tarafından 
verilmektedir. İkinci sınıftan itibaren ise mesleki dersler ağırlık kazanmak-
tadır. Öğrencilerimiz, Fatih Ek Hizmet Binası ve Eyüpsultan Yerleşkesi Od-
yoloji Kliniklerinde, derslerde teorik olarak gördükleri eğitimi pratik olarak 
yapma ve hasta görerek bu pratiği pekiştirebilme imkânına sahiptirler. 
Öğrencilerimiz mezuniyet sonrası yüksek lisans ve doktora programına 
katılarak akademik çalışma yapma imkânına sahiptirler.
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Eğitim ve Öğretim

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi 
Bölümü’nün amacı, günümüz ortamında hizmet sunan gerek kamu ge-
rekse özel alandaki sağlık kuruluşlarının ve özel kurumların ihtiyaç duydu-
ğu orta ve üst düzey profesyonel yöneticilerini yetiştirmektir.

Sağlık Yönetimi 
Bölümü
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2013-2014 Akademik yılında ilk öğrencilerini kabul eden 
Sağlık Yönetimi Bölümü küresel gereksinmelere cevap 
verebilecek yeterlikteki akademik kadro ve programıyla 
öğrencilerine en kaliteli eğitim-öğretim imkânını sunmayı 
hedeflemiştir. Sağlık Yönetimi Programı, sağlık hizmeti-
nin sürdürülebilir olması için yönetim alan bilgisi (işletme, 
muhasebe, ekonomi, finans, risk yönetimi), meslek bilgisi 
(sağlık hizmetleri yönetimi, sağlık ekonomisi, sağlık huku-
ku, sağlık politikası, sağlık kurumlarında pazarlama vb.) 
derslerinden ve alan uygulamalarından oluşmaktadır. 
Programın süresi dört yıldır.

Fakültemizin Sağlık Yönetimi Bölümü’nden mezun olan-
lar, giderek büyüyen “sağlık sektörü” bünyesinde ve ilişkili 
diğer özel şirket alanlarında çalışma ve kariyer yapma 
imkânı elde edeceklerdir.

Öncelikle, “sağlık yöneticisi” unvanı ile iş yaşamına giriş 
yapılır. Bu unvanla, sağlık alanındaki kuruluşlarda çeşitli 
birimlerin ve süreçlerin yürütülmesinde orta ve üst düzey-
de sorumluluk üstlenilir.

Bölüm müfredatı sağlık işletmeciliği yanında kamu sağlık 
yönetimini de kapsadığından, mezunlarımız ilgili uluslara-
rası kuruluşlarda ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde de görev 
üstlenebilecek donanımı kazanmaktadırlar. Akademik 
kariyeri tercih eden lisans mezunlarımız ülkemizde bulu-
nan çok sayıda üniversitenin eğitim kadrolarını güçlen-
dirmeye adaydır. 

İş İmkânları
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SAĞLIK HİZMETLERİ  
MESLEK YÜKSEKOKULU

Eğitim süresinin kısalığı ve sağlık alanında yaşanan geliş-
melerle beraber artan nitelikli eleman ihtiyacı meslek yük-
sekokullarının seçilme sebepleri arasında sayılabilir. Meslek 
Yüksekokulumuzun diğer meslek yüksekokullarından farkı 
İstanbul’un merkezinde yer alan yüksek hasta kapasiteli 
hastaneleri ile alanında uzman seçkin eğitici kadrosudur. 
Üniversitemizde uygulama ve araştırma imkânının bulun-
ması bu konuda yetkin eleman yetiştirmek için gereklidir. 
Bizler sağlık sektöründe, teorik bilgilerini pratik hayatta kul-
lanabilen nitelikli eleman yetiştiriyoruz. Meslek edinmekle 
kalmayıp araştırma ve projeler ile hayata katkı sağlamak 
isteyen bir öğrencilik yaşamak istiyorum, diyorsan yeriniz 
bizim yanımızdır.

Prof. Dr. Ali Akçahan GEPDİREMEN 
SHMYO Müdürü 
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Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yükseko-
kulu, mesleki bilgilerini güvenli ve yetkin bir şekilde uygulama 
becerisine sahip, iletişim gücünü etkin bir biçimde kullanabi-
len, geleneksel ve çağdaş bilgi açısından donanımlı yardımcı 
sağlık personelleri yetiştirmek amacıyla 2013-2014 akademik 
yılında öğrenci kabul etmeye başlamıştır.

İki yıllık önlisans eğitiminin ilk yılında temel konularda dersler 
alan Meslek Yüksekokulu öğrencileri, eğitimlerinin ikinci yılın-
da ağırlıklı olarak uzmanlık alanlarına yönelirler.

Programlarımız
• Ağız ve Diş Sağlığı Programı 

• Anestezi Programı 

• Ameliyathane Hizmetleri  Programı 

• Eczane Hizmetleri  Programı 

• Elektronörofizyoloji Programı 

• İlk ve Acil Yardım Programı 

• Optisyenlik Programı 

• Ortopedik Protez ve Ortez Programı 

• Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı 

• Radyoterapi Programı 

• Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı 

• Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı 

• Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı 

• Yaşlı Bakımı Programı 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu
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Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri veya Dental Asistan, diş hekimi için çalışma 
ortamını hazırlar, hastayı kabul eder ve tedavisi sırasında hekime ve 
hastaya yardımcı olur. Bu bölümden mezun olanlar bireysel çalışma 
imkânına sahip olmayıp diş kliniklerinde, hastanelerin diş sağlığı ile ilgili 
birimlerinde veya kamu kuruluşlarında “Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri” 
veya “Dental Asistan” unvanı ile çalışabilirler.

Anestezi uygulamalarında 
ihtiyaç duyulan yardımcı 
teknik personelleri 
yetiştirmektedir. İki yıllık 
eğitim süresince öğrencilere 
anestezi, yoğun bakım ve ağrı 
ünitelerindeki uygulamaların 
teorik ve pratik alt yapısının 
oluşturulması, anestezi ve 
yoğun bakım ünitelerinde 
kullanılan cihazlara ilişkin 
teknik bilgilerin verilmesi, 
kardiopulmoner resüsitasyon konusunda deneyim kazandırılması 
amaçlanmıştır. Anestezi programı mezunları, ameliyat ortamı 
hazırlanmış ve onayı alınmış tüm kuruluşlarda çalışabilirler. Ayrıca bu 
bölümü bitirenler acil müdahale konusundaki becerileri nedeniyle acil 
servis, yoğun bakımlar ve ağrı ünitelerinde görevlendirilebilirler.

Ameliyathanede kullanılan tüm cerrahi malzemelerin hazırlanmasını 
ve ameliyat sırasında kullanılmasını sağlayabilecek, bütün ameliyat 
ekiplerinde doğrudan yer alabilecek, cerraha ameliyat sırasında asiste 
sağlayabilecek ve sağlık bilimlerinin diğer alanlarında da pratik ve teorik 
donanıma sahip tecrübeli yardımcı cerrahi sağlık personeli yetiştirilen 
bu programımız da mezun olan öğrencilerimiz sağlık teknikeri unvanı 
kazanarak özel, üniversite ve devlet hastanelerinde iş bulabilmektedirler.

Ağız ve  
Diş Sağlığı  
Programı

Anestezi  
Programı
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Ameliyathane 
Hizmetleri Programı
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İlk ve Acil Yardım  
Programı

Eczane 
Hizmetleri Programı

Elektronörofizyoloji 
Programı

Eczane Hizmetleri Programımızın amacı eczane ve ilaç sektörünün yardımcı 
personel ihtiyacını karşılayacak gerekli bilimsel donanıma, mesleki becerilere, 
etik ve ahlaki değerlere sahip öğrenciler yetiştirmektir. Eczane teknikeri ilaç ve 
tıbbi ürünlerin hazırlanması veya satın alınması, saklanması, sunulması ve fatura-
landırılması aşamalarında ayrıca hastayla güzel iletişim sağlanarak doğru bilgi-
lendirilmesinde eczacıya yardımcı olmaktadır. Eczane Hizmetleri Programımızda 
yer alan ders ve uygulamaların amacı da öğrencilerimizi meslek hayatlarında 
bu görevleri başarıyla gerçekleştirebilecek yetkinlikte yetiştirmektir. Programdan 
mezun olan öğrencilerimiz; serbest eczaneler başta olmak üzere hastane ecza-
neleri, ilaç firmaları ve ilaç depolarında çalışma olanağı bulmaktadır.

Nöroloji, KBB, psikiyatri, pediatri, göğüs hastalıkları ve fizyoloji uzmanının gözeti-
mi ve denetiminde resmi ya da özel hastane ve polikliniklerin elektroensefalog-
rafi, uyarılma potansiyelleri ve uyku ünitelerinde çalışabilmektedirler. Elektronö-
rofizyoloji teknikerinin görevi, elektroensefalografi (EEG) çekmek, basit sinir ileti 
çalışmaları EMG çekimi yapmak, beyin sapı uyarılma, görsel uyarılma potansi-
yellerini analiz etmek ve polisomnografi cihazlarını kullanmaktır.

Hastane öncesi acil sağlık hizmet-
lerinde, hasta ve yaralılara temel 
ve ileri yaşam desteği verebilen, 
her türlü sistem travmasını tanıyıp 
uygun acil yaklaşımı yapabilen, ilk 
müdahaleleri yapılmış hasta ya da 
yaralıların ambulansla güvenli bir 
şekilde hastanelere ulaşmasını sağ-
layan sağlık teknikerleri yetiştirilme-
si hedeflenmektedir. Bu programın mezunları başta acil servisler olmak üzere 
ambulanslarda görev alırlar. Ayrıca yoğun bakımlarda da istihdam edilebilirler.
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devlet ve özel hastanelerde, 
üniversitelerde ve kendilerine 
ait özel atölyelerde çalışabilirler. 
Suni uzuv protezleri, kısa ve uzun 
yürüme cihazları ve benzeri yar-
dımcı cihazları bizzat ölçü alıp 
yapabilirler. Ayrıca meslek ele-
manlarının kendi işyerini açma 
şansı da bulunmaktadır. Sürekli gelişen ve teknolojik gelişmeyle kendini yeni-
leyen bir dal olduğundan bu alandaki eleman ihtiyacı giderek artmaktadır. 
Ülkemizde bu alanda yeni açılan ve bilimsel düzeyde Ortopedik Protez ve 
Ortez konusunda eğitim, öğretim yapacak olan bu bölüm mezunlarına ihti-
yaç çok fazla olup mezunlar kolaylıkla iş bulabilmektedirler.

Ortopedik  
Protez ve Ortez 

Programı

Optisyenlik 
Programı

Patoloji uygulamalarında ihtiyaç duyulan yardımcı teknik personellerin ye-
tiştirilmesi hedeflenmektedir. İki yıllık eğitim süresince öğrencilere patoloji 
laboratuvarlarında kesit alma, döküm, boyama, moleküler patoloji çalışma-
larının teorik ve pratik alt yapısının oluşturulması, patoloji laboratuvarlarında 
kullanılan cihazlara ilişkin teknik bilgilerin verilmesi konusunda deneyim ka-
zandırılması amaçlanmıştır. Mezunlar, üniversite, devlet ve özel hastaneler-
de, özel patoloji laboratuvarlarında, adli tıp kurumu ve araştırma enstitüle-
rinde çalışabilirler.

Görme bozukluklarının düzeltilmesi ve giderilmesi için Göz Hastalıkları Uzman 
Doktor tarafından önerilmiş olan optik gereçlerinin kişiye özel olarak hazırlan-
ması ve uygulamasını sağlayabilecek düzeyde eğitim görmüş sağlık tekniker-
lerini ülkemize kazandırmaktır. Optisyenlik programı ile optik ile ilgili sistemle-
rin işleyişini bilerek uygulayabilen, mesleği ile ilgili çevresel, toplumsal ve etik 
problemlere çözüm bularak ilgili kurumsal süreçlere destek verebilen teknik 
elemanların yetişmesi sağlanmaktadır.
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Sağlık kuruluşlarında, sekreterya hizmetlerini yürütebilen; hastalıkların tanı, 
teşhis ve tedavileri ile ilgili kayıt işlemlerini yapabilen, tıbbi, idari ve istatistikî 
dokümanları hazırlayabilen ve arşivleyebilen, hasta kabul ve dosya işlemleri 
ile hastaları muayeneye hazırlayan; çalıştığı birimin yazılı ve sözlü iletişimini 
sağlayan tıbbi sekreterlerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Mezunlar, 
üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri, sağlık ocakları, özel hastane ve 
kliniklerde, özel muayenehane hekimliklerinde, tıbbi yazılım şirketlerinde, 
medikal malzemenin satış ve tanıtım işlerinde, ambulans hizmeti veren 
şirketlerde görev alabilirler.

Tıbbi  
Görüntüleme 

Teknikleri 
Programı

Tıbbi görüntüleme yöntemlerini bilen ve tıbbi görüntüleme cihazlarını 
kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip nitelikli ve teknik ara elemanlar 
yetiştirmektedir. Bu programdan mezun olan öğrenciler Radyoloji, Nükleer 
Tıp, Radyasyon Onkolojisi birimlerinde kullanılan cihazların işleyişi ve hastadan 
istenilen ilgili tetkik için gerekli hazırlıkların yapılması ve görüntüsünün 
alınması işlerini yürütmektedir. Mezunlarımız devlet hastaneleri, üniversite 
hastaneleri gibi kamu kuruluşları ile özel sektöre ait radyoloji ünitelerinde 
Tıbbi Görüntüleme Teknikeri unvanı ile çalışabilirler.

Radyoterapi 
Programı

Kanser hastalarının tedavisinde 
onkoloji uzmanı hekimin 
yardımcısı olarak çalışacak 
teknik elemanları yetiştirilmesi 
hedeflenmektedir. Radyoterapi 
teknikeri, kanser hastalığının 
teşhisi aşamasında bilgisayarlı 
tomografi çeker, hastanelerin 
onkoloji servislerinde hastalara 
ışın tedavisinin planlamasında, uygulanmasında ve bilimsel araştırmaların 
yürütülmesinde hekime yardımcı olur. Radyoterapi teknikerleri resmi ve özel 
sağlık kuruluşlarının onkoloji kliniklerinde görev alabilirler. 
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Tıbbi 
Laboratuvar 

Teknikleri 
Programı

Yaşlı Bakımı
Programı

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı, 
hastalıkların tanı, takip ve tedavisinde, 
hekimlerin hastanın durumuyla 
ilgili gerekli gördüğü rutin tetkik ve 
analizleri, sağlık kurumları bünyesinde 
laboratuvar cihaz ve aletlerini 
kullanarak yapan ve bulguları istenen 
standartlarda raporlayan yeterli bilgi 
ve teknik donanıma sahip teknikerler 
yetiştirmektedir. Bu programdan mezun 
olan öğrenciler Tıbbi Laboratuvar 
kapsamında yer alan biyokimya, 
mikrobiyoloji, hematoloji, patoloji, kan 

Yaşlı Bakımı Programı, toplumdaki yaşlı nüfusun fonksiyonel seviyesini ve bağımsızlığını 
arttırmaya yardımcı bilgileri sağlayan bir programdır. Programda, klinik stajlar, saha 
çalışmaları ve yaşlıların sağlıklı ve aktif yaşlanmasına yönelik çalışmalara da yer 
verilmektedir. 

Program mezunları, Yaşlı Bakım Teknikeri ve Yaşlı Bakım Hizmetleri Teknikeri unvanlarını 
alarak; kamu ve özel sektör hastanelerinde, sosyal hizmetler ve huzurevleri, yaşlı 
bakımevleri, güçsüzler yurdu, gündüz bakım merkezleri, hospice, evde bakım 
hizmetleri, yaşlı evi düzenleme, korumalı meskenler gibi kurumlarda istihdam 
edilebilirler.

Ön lisans eğitimini tamamlayan adaylar, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş 
Sınavı’na girerek Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Gerontoloji, 
Hemşirelik ile Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarına başvurabilirler. 

bankası, acil laboratuvar, çocuk metabolizma ve ilgili diğer laboratuvarlarda biyolojik 
materyallerle teşhise yönelik tahlilleri yapma ve rapor etme işlerini yürütürler. Laborant 
veya Tıbbi Laboratuvar Teknikeri unvanını alırlar.
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YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü olarak Genel İngilizce, Mesleki İngi-
lizce ve Akademik İngilizce derslerini sunmaktayız. Uluslararası standartlarda verdiğimiz 
eğitimle hedefimiz öğrencilerimizi 21. yüzyılın gerektirdiği becerilerle donatarak günlük, 
akademik ve mesleki konularda kendilerini en iyi şekilde ifade etmelerini sağlamaktır.

İngilizce Hazırlık Programı'ndan Muafiyet:

Üniversitemizde kısmen İngilizce eğitim veren fakültelerde (Diş Hekimliği, Ecza-
cılık ve Tıp) öğrenim görecek öğrenciler, zorunlu İngilizce Hazırlık Programı’ndan 
muaf olabilmek için kayıt döneminde yapılan ve iki aşamalı olarak gerçekleş-
tirilen sınavlara girerler. Birinci aşama Düzey Belirleme Sınavı’dır (DBS). Birinci 
aşamada istenilen başarıyı (en az %60) gösteren öğrenciler ikinci aşamada 
İngilizce Yeterlik Sınavı’na (İYS) girerler. İkinci aşamada başarılı olanlar ise (en 
az %60) fakültelerde derslerine başlamaya hak kazanırlar. İstenilen İngilizce 
seviyesinde başarı gösteremeyen öğrencilerimiz ise İngilizce dil yeterlik hedef-
leri doğrultusunda zorunlu İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrenime başlarlar. 
Bu sınavların telafisi yoktur.

Ayrıca, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası 
sınavlardan son iki yıl içinde;

• TOEFL IBT (TOEFL Internet Based Test) sınavından 75 (Her bölümden en az 10 almak koşuluyla) 
• CAE (Cambridge English: Advanced) sınavından B 
• CPE (Cambridge English: Proficiency) sınavından C seviyesinde başarı göstermiş 
öğrenciler de İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olurlar ve kayıt yaptırmış oldukları 
fakültenin lisans öğrencisi olarak öğrenimlerine başlarlar.

Adı geçen sınavların sonuç belgelerinin asılları belirtilen süre içinde Öğrenci İşleri 
Direktörlüğü’ne teslim edilmelidir.

Bezmiâlem Vakıf 
Üniversitesi'nde  

Yabancı Dil Politikası
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İngilizce Hazırlık  
Programı

Medikal İngilizce  
Programı

YA
BA

N
C

I D
İL

LE
R 

BÖ
LÜ

M
Ü

Sultangazi İlhan Varank Yerleşkesi’nde bulunan İngilizce Hazırlık Programı’na devam 
eden öğrenciler, eğitimlerine Genel İngilizce dersleri ile başlayıp ilerleyen seviyeler-
de Akademik İngilizce dersleri ve Mesleki İngilizce’ye giriş ile tamamlarlar. Öğrenci-
lerimizin sınıf içinde ve dışında dil becerilerini en iyi şekilde geliştirecek, dili doğru ve 
akıcı kullanmalarını sağlayacak bir müfredat takip edilmektedir. Haftada minimum 
20 saat yüz yüze yapılan dersler dışında sanal ortamda da bireysel çalışmalar ger-
çekleştirilmektedir.  Ayrıca öğrencilerimize ders sonrası öğretim elemanlarıyla bire-
bir veya küçük gruplar halinde çalışabilme imkanı sağlanmaktadır. Dersler dışında 
düzenlenen etkinlik ve projelerle öğrencilerin İngilizceyi aktif olarak kullanmaları ve 
farkındalıklarının arttırılması amaçlanmaktadır. 

İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrencilerin dil seviyeleri, kayıt döneminde yapılan 
Düzey Belirleme ve Yeterlilik Sınavları sonuçlarına göre A (başlangıç), B (orta öncesi) 
ve C (orta) olmak üzere 3 seviye şeklinde belirlenir. Bir akademik yılda öğrenciler 4 
çeyrek dönem derslere devam ederler. Bir çeyrek 8 ya da 9 haftadan oluşur. İngiliz-
ce Hazırlık Programı’nda derslere %85 devam zorunluluğu vardır. 

Yabancı Diller Bölümü bünyesindeki programlardan birisi de Medikal İngilizce 
Programı’dır. Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerindeki öğrenciler, lisans eğitimlerinin ilk 
dört yarıyılında Mesleki İngilizce dersleri alırlar. Eczacılık Fakültesi öğrencileri ise lisans 
eğitimlerinin ilk 5 yarıyılında Mesleki İngilizce dersleri alırlar. Medikal İngilizce Progra-
mı, uluslararası düzeyde hazırlanmış alana özgü terminoloji derslerinin yanı sıra sağ-
lık sektöründe çalışacaklar için ileri düzeyde sunum ve münazara yapma, İngilizce 
klinik simülasyon, tıbbi vaka incelemeleri ve tartışmaları, akademik araştırma yapıp 
yazma derslerini de kapsamaktadır. Medikal İngilizce Programı çerçevesinde, Sağ-
lık Bilimleri Fakültesi’nde tüm 1. sınıf öğrencilerine iki yarıyıl boyunca Genel İngilizce 
dersleri verilir. Bu giriş seviyesi derslerden sonra, 2. sınıftan itibaren her bölümün kendi-
sine özel Sağlık İngilizcesi dersleri başlar ve bazı bölümlerde son sınıfa kadar devam 
eder. Öğrencilerimizin İngilizce temel iletişim becerilerini hem günlük hem mesleki 
yaşamlarında en iyi şekilde kullanabilmeleri için yüz yüze ve sanal ortamda dersler 
ve çalışmalar yapılmaktadır.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda ise ilk iki yarıyıl boyunca 2 ders saati yüz 
yüze, 2 ders saati de çevrimiçi olmak üzere haftada 4 saat Genel İngilizce dersleri 
verilmektedir.
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ENSTİTÜLER • Sağlık Bilimleri Enstitüsü
• Beykoz Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü 
• Gastroenteroloji Enstitüsü
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ENSTİTÜLER
Enstitülerimiz, sağlıkla ilgili çeşitli alanlarda yetiştireceği araştırmacılar 
ve alanlarında uzman bilim insanları ile ülkemiz eğitim-öğretim olanak-
larının geliştirilmesine, öğretim elemanı ihtiyaçlarının karşılanabilmesi-
ne ve yürütülecek olan uluslararası üst düzey kalitede bilimsel proje-
lerle araştırma faaliyetlerinin arttırılmasına önemli katkı sağlamaktadır.

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 
bilimin gelişmesine katkı 

sunabilecek bilim insanları 
yetiştirecek nitelikte eğitim 

vermektedir.”

“

Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’nin 24.04.2010 
tarihli kurulum kanunu ile kurulmuş olup 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı 
güz döneminde öğrenci kabulüne başlamıştır.

03 Mart 1983 tarih ve 17976 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 
yürürlüğe giren “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve 
İşleyiş Yönetmeliğinin“ 5/c maddesine göre enstitümüz bünyesinde 
aşağıda belirtilen disiplinler arası anabilim dallarında lisansüstü eği-
tim verilmektedir.

• Afet Tıbbı Anabilim Dalı 
• Afet Yönetimi Anabilim Dalı  
• Biyoteknoloji Anabilim Dalı  
• Endokrinoloji Anabilim Dalı  
• Farkmakognozi ve Doğal Ürünler Kimyası Anabilim Dalı  
• İlaç Araştırma ve Geliştirme Anabilim Dalı  
• Kardiyopulmoner Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı  
• Klinik Eczacılık Anabilim Dalı 
• Sinir Bilimleri Anabilim Dalı
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• Afet Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı 
• Anatomi Tezli Yüksek Lisans Programı (İstanbul Üniversitesi ile ortak program)
• Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
• Deneysel ve Uygulamalı Endokrinoloji Tezli Yüksek Lisans Programı 
• Ergoterapi Tezli Yüksek Lisans Programı
• Farmakognozi ve Doğal Ürünler Kimyası Tezli Yüksek Lisans Programı
• Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı
• Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programı
• İlaç Araştırma ve Geliştirme Tezli Yüksek Lisans Programı 
• Klinik Eczacılık Tezli Yüksek Lisans Programı
• Klinik Eczacılık Tezsiz Yüksek Lisans Programı
• Oral İmplantoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
• Sinir Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı

Yüksek Lisans 
Programları

Doktora 
Programları

• Afet Tıbbı Doktora Programı  
• Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Doktora Programı 
• Anatomi Doktora Programı (Marmara Üniversitesi ile ortak program) 
• Biyoteknoloji Doktora Programı 
• Farmakognozi ve Doğal Ürünler Kimyası Doktora Programı   
• Hemşirelik Doktora Programı 
• Kardiyopulmoner Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programı 
• Protetik Diş Tedavisi Doktora Programı 
• Tıbbı Biyokimya Doktora Programı

Temel prensibimiz, bilimsel düşünceyi ilk hedefi haline getirmiş ve çağdaş bilimi 
sorgulayarak çözümler üretmeye uğraşan bilim insanlarını kaliteli, üretken, geli-
şime açık ve evrensel düzeyde hizmet verebilecek şekilde yetiştirmektir.

Aynı zamanda enstitümüz Organisation for PhD Education in Biomedicine and 
Health Sciences in the European System standartları ve kuralları çerçevesinde 
gerekli çalışmalarını sürdürerek ORPHEUS etiketini almaya aday durumdadır.
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Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Beykoz’da eski askeri kışla olarak bilinen 
ve Sultan Abdülaziz Han döneminde bir ara karantinahane olarak 
da kullanılan kampüste, Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü (BVU 
YABBE) adıyla, üniversitenin bu alanlarda araştırmalarını gerçekleşti-
rebileceği enstitüyü kurmuştur.

Enstitüde sağlık ve biyoloji alanında temel ve uygulamalı araştırmala-
rın yürütülebilmesi için laboratuvarlar kurulmuştur. Bu laboratuvarlar-
da, infeksiyöz ajanların genetik, patolojik ve immünolojik özelliklerinin 
moleküler yöntemlerle çalışılması ve bu ajanlara ilişkin yeni bilgilerin 
üretilmesi hedeflenmekte, sağlık ve biyoloji alanında ülkenin ihtiyaç 
duyduğu ilaç, diyagnostik ürünler, kimyasal ve biyoaktif maddelerin 
modern moleküler biyoloji yöntemleriyle üretilmesi konularına yoğun-
laşılmaktadır. 20.000 m2 kampüs içinde 4.000 m2 kapalı alanı bulunan 
enstitü, modern laboratuvarlarıyla Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi'nin bi-
limsel araştırmalardaki öncü kurumu olma yolunda hızla ilerlemektedir.

Beykoz Yaşam Bilimleri 
ve Biyoteknoloji 

Enstitüsü
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Enstitümüz; sindirim sistemi hastalıklarında akade-
mik çalışmalar için insan gücü yetiştirmeyi ve araş-
tırma geliştirme faaliyetleri için ortam hazırlamayı 
hedeflemektedir.

Ülkemizde sindirim sistemi hastalıkları uzman-
larının sayısı nüfusa göre azdır ve bu alandaki 
akademik çalışmalar yeterli düzeyde değildir. 
Sindirim sistemi uzmanlarının çoğunluğu, üniversi-
telerde olsalar dahi, büyük ölçüde klinik faaliyet-
lerde bulunmaktadırlar ve yeterli orijinal bilgi üre-
tememektedirler. Bunun önemli nedenlerinden 
birisi, araştırma faaliyetlerine katılacak yardımcı 
insan gücünün bulunmamasıdır. Araştırma ve 
geliştirme bir ekip işidir ve bu faaliyetlerin motor 
gücü de doktora öğrencileridir.

Gastroenteroloji Enstitüsü bünyesinde 22.06.2016 
tarihinde Gastroenteroloji ve Hepatoloji Doktora 
Programı kurulmuş olup 2017 yılında eğitim verme-
ye başlamıştır.

Enstitü faaliyetlerinde; kısa vadede beklenen so-
nuçlar doktora programına katılanların sindirim sis-
temi konusundaki araştırmalara başlatılmaları ve 
motive edilmeleridir. Orta vadede ise orijinal bilgi 
üretilmesi, daha fazla ve kaliteli insan gücünün bu 
alana cezbedilmesi beklenmektedir. Sindirim sis-
temi hastalıklarında cihaz ve aksesuar geliştirilme 
programlarının yürürlüğe konulması ise uzun vade-
de beklenen sonuçları oluşturmaktadır.

Gastroenteroloji
Enstitüsü
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FİTOTERAPİ EĞİTİM, UYGULAMA VE 
ARAŞTIRMA MERKEZİ

Türkiye’nin YÖK onaylı ilk 
Fitoterapi Merkezi olan 

Bezmiâlem Fitoterapi Eğitim, 
Uygulama ve Araştırma 

Merkezi, Türkiye’de tıbbi ve 
aromatik amaçla kullanılan 

ülkemiz bitkilerini ilaç, 
kozmetik ve gıda sanayine 

kazandırmaktadır.”

“

Fİ
TO

TE
RA

Pİ
 E

Ğ
İTİ

M
, U

YG
UL

A
M

A
 V

E 
A

RA
ŞT

IR
M

A
 M

ER
KE

Zİ

Binlerce yıldır insanlığın hizmetinde olan “Fitoterapi”nin bilimsel, 
akılcı, yenilikçi biçimde ele alınması Bezmiâlem Vakıf Üniversite-
si Rektörlüğü’ne bağlı Fitoterapi Eğitim, Uygulama ve Araştırma 
Merkezi’nin kurulması ile gerçekleştirilmiştir. Fitoterapi Merkezi Müdü-
rü Prof. Dr. Murat Kartal ile Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülaçtı 
Topçu tarafından güçlü bir ekiple yönetilmektedir.

Merkezimiz, bütün bilimsel bilgilerin toplandığı, araştırma ve uygula-
maların yapıldığı, hekim, diş hekimi, eczacı ve diğer sağlık çalışan-
larına alanla ilgili eğitimlerin verildiği kurs, seminer ve konferanslarla 
halkın bilgi ve farkındalık düzeyinin yükselmesine katkı sağlamakta-
dır. Ülkemizdeki hem bitkisel ürünlerin yanlış kullanımı ile ilgili sorunla-
rın en aza indirgenmesi hem de bu ürünlerin tedaviye olan katkıları-
nın arttırılmasına destek verilmektedir.

Ülkemizin sahip olduğu bitki çeşitliliği önemlidir. Ülkemizin bitki zen-
ginliğini ekonomiye kazandırmamız Merkezimizde yapılacak AR-GE 
ve projelerle mümkün olacaktır. Bu amaçla Fitoterapi Merkezimizde 
ülkemiz bitkileri araştırılmakta ve hammaddeler üretilmektedir.

Fitoterapi Merkezimiz; tıbbi bitkilerimizden gıda, kozmetik ve ilaç sa-
nayi için yeni ve nitelikli hammaddeler ve ürünler üreten, ekonomik 
değer oluşturan, ürünlerin kalite kontrollerinin yapılabildiği ve kaliteyi 
belirleyen bir merkez olma özelliği taşımaktadır.
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SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi, sağlıkla ilgili konularda öğrenciler, akademisyenler ve toplumun ilgili 
bireylerine yönelik olarak seminer, sempozyum ve kurs programları düzenlemektedir. Bu amaçla özel sektör, kamu 
sektörü ve sivil toplum kuruluşları ile yakın iş birliği halinde faaliyet göstermektedir. Üniversitemizin tüm akademik ve 
idari birimleri bu faaliyetlerimize destek sağlamaktadır.
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Programlarımızın bir kısmının amacı 
kişinin mesleği ile ilgili bilgilerini son 
teknolojik gelişmeler ışığında gün-
cellemektir. Diğer bir amacımız ise 
toplumun sağlığını ilgilendiren ko-
nularda öğrencilerimizle birlikte sos-
yal sorumluluk projelerinde çözüm 
odaklı olarak yer almaktır. Eğitim 
programlarımızın sonunda katılım 
belgesi/sertifika verilmektedir (İlk 
Yardım Eğitimi, İlk Yardım Eğitici Eği-
timi, Basınç Yaralanması Kurs Prog-
ramı, Preanalitik Laboratuvar ve 
Kan Alma Süreci Eğitimi vs.)
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Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi'nin eğitim hedefi çerçevesinde, öğrencileri-
mizin birer bilim insanı olarak yetişmesine destek verecek olan kurumlar-
dan biri de Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezimizdir. Üniversitemizin 
tıbbi araştırmalarının kalbinin attığı bir yer olarak, sahip olduğu imkânları 
araştırmacı olmak isteyen öğrencilerimizin de kullanımına sunarak, ülke-
mizin bilim insanı yetiştirme hedefine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 
Böylece öğrencilerimiz akademik çalışmalarına erkenden başlama fırsatı-
na kavuşabilmektedirler.

Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezimiz, üst düzeyde bilgili ve dona-
nımlı bilimsel araştırmacılar için gerekli alt yapıya sahip, moleküler biyoloji, 
moleküler genetik, hücre kültürü ve histoloji araştırma altyapılarına sahip 
temel laboratuvarların yanı sıra bünyesinde deney hayvanları birimini de 
bulundurmaktadır. Merkezimiz, deneyimli elemanları, modern donanımlı 
laboratuvarları, deney hayvanları üretim birimleri, deney hayvanları mikro 
cerrahi üniteleri, makale tarama merkezi ve konferans salonu ile üniversi-
te içinden ve dışından farklı disiplinlerden çok sayıda araştırmacıya ideal 
bir çalışma ortamı sağlamakta ve yapılan araştırmaların bilimsel yayınla-
ra dönüşmesine zemin sağlamaktadır. Merkez bünyesinde klinik ve temel 
bilimlerde yapılan araştırmaları desteklemek amacıyla kurulmuş oldukça 
gelişmiş bir Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Laboratuvarı mevcut-
tur. Araştırma Merkezimiz tarafından düzenli olarak Deney Hayvanları Ser-
tifika Kursları düzenlenerek araştırmacıların deney hayvanlarıyla çalışabil-
me eğitimi ve yeteneği kazanması sağlanmaktadır.

DENEYSEL UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 
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GELENEKSEL VE  TAMAMLAYICI TIP İLERİ 
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA  MERKEZİ 
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Merkezimiz, 2016 yılında İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) “Yenilikçi 
ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı” kapsamında desteklen-
miş, Prof. Dr. Abdurrahim Koçyiğit koordinatörlüğünde kurulmuş ve 
YÖK tarafından onaylanmıştır.   

GETAMER’in amacı,  Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp’ta kullanılan fi-
toterapi, apiterapi, ozon terapi, kupa, hirüdoterapi, akupunktur gibi 
yöntem veya ürünleri, modern tıbbın ileri araştırma teknikleri ile araş-
tırıp, uygun endikasyon ve faydanın belirlendiği pre-klinik ve klinik 
araştırmalardan sonra modern tıp uygulamalarına entegre ederek, 
eğitim ve uygulamaların istismarlardan uzak ve yetkin kişilerce yapıl-
masını sağlamaktır. Merkezimiz özellikle kanser ve diyabet gibi çeşitli 
kronik hastalıkların tedavisinde faydalı olduğu düşünülen geleneksel 
ve tamamlayıcı tıbbi yöntemler ile ilgili birçok pre-klinik ve klinik ça-
lışmalar yapmış, çalışma sonuçlarını uluslararası önemli bilimsel der-
gilerde yayımlamıştır. Merkezimizde, geleneksel ve tamamlayıcı tıp 
ile ilgili, araştırma geliştirme faaliyetleri dışında uygulamalar,  eğitim 
çalışmaları ve laboratuvar hizmetleri de yürütülmektedir. 

Merkezimizin bir diğer hedefi, özellikle endemik bitki ve arı ürünleri ba-
kımından oldukça zengin olan ülkemizin bu doğal kaynaklarından, 
bilimsel araştırmalarla, kanıta dayalı, Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı tıb-
bi ilaçlar geliştirerek modern tıbba entegrasyonunu sağlamaktır.  
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İstanbul Kalkınma Ajansı  
(İSTKA) tarafından 2017 yılında 

desteklenen ve YÖK Onaylı  
Merkezimiz Geleneksel ve 
Tamamlayıcı Tıp alanında 
uygulanan yöntem veya  
ürünleri ilgili pre-klinik ve

 klinik araştırmalar  
yapmaktadır.”

‘‘
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Merkez, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi bünyesinde ülkemizin ilaç 
araştırma ve uygulamalarına hız katmak amacıyla 2018 yılın-
da YÖK tarafından onaylı olarak kuruldu. Özellikle pre-klinik ilaç 
araştırmalarıyla ilgili üniversite ve ilaç sektörünün ihtiyaçlarına 
donanımlı enstrümental analiz alt yapısı ve yetkin kadrosuyla 
hizmet etme gayesi taşımaktadır.

İlaç Uygulama Araştırma Merkezinde, Üniversitemizin lisans ve 
özellikle lisansüstü programlarındaki öğrenci ve araştırmacılara; 

İLAÇ UYGULAMA VE 
ARAŞTIRMA MERKEZİ 
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ilaç keşfi, ilaç geliştirme süreci, pre-klinik araştırmalar, yeni ilaç 
formülasyonları, jenerik ve diğer eşdeğer ilaçlar, değer katılmış 
ürünler ve tıbbi cihazlar gibi konularda detaylı bilgi sahibi olma 
ve deneyim edinme imkânı sağlanmaktadır.

İlaç veya diyet destek ürünlerindeki etkin maddelerin kalita-
tif – kantitatif tayinlerinin yanı sıra safsızlıkların tanımlanması ve 
miktar tayini çalışmaları HPLC, LC-MS/MS, LC-HRMS, GC-FID, 
GC-MS ve GC-MS/MS, NMR, qNMR teknikleri kullanılarak ulus-
lararası standartlara uygun bir şekilde gerçekleştirilerek rapor-
lanmaktadır.

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi İlaç Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi ülkemiz ilaç sanayisinin yenilikçi üretim ve ürün geliştirme 
projelerinde çözüm ortağı olarak yer almayı, bu alanda ülke-
mizde ve bölgemizde öncü olmayı hedeflemektedir. 
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BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ 
HASTANESİ

Bezmiâlem Valide Sultan tarafından döneminin en önemli 
hastanesi olarak 1845'den günümüze kadar, ülkemizin 
ve dünyanın birçok bölgesinden gelen hastalara hep 
en iyi hizmeti sunmuştur. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 
Hastanesi, sadece ülkemizin değil dünyanın yaklaşık 100 
ülkesinden gelen hastalara da şifa elini uzatıyor. Bilimde 
öncü, eğitimde lider ve hizmette kalite anlayışımızla 
gelecek nesillere örnek bir kurum bırakma çabalarımız 
sürmektedir. Birlikte çok daha güzel günlere…

Prof. Dr. İbrahim Arif KOYTAK 
Tıbbi Direktör
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Sene 1845...
Osmanlı Devleti Padişahı II. Mahmut’un eşi ve padişah Abdülmecit’in 
Annesi Bezmiâlem Valide Sultan, bir rüya görecek ve bu rüyadan sonra 
incelikler medeniyetinde bir şaheser daha yükselecektir.  

Bezmiâlem Gureba-i Müslimin Hastanesi! 
Hastane, asırlar boyu milyonlarca yoksul ve hasta insana hizmet verme, 
daima en son tıbbi gelişmeler uygulanma şartıyla vakfedilecektir.

Ve yıl 2010 …
Bezmiâlem’in rüyasının peşinde olan Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Mü-
tevelli Heyeti, kâr amacı gütmeyen bir sağlık üniversitesi kurmayı hedef-
ledi. Böylece Bezmiâlem, yaklaşık iki asır sonra çağın en ileri teknolojik 
sistemleriyle donatılmış bir hastaneye ve alanında en iyi bilim insanların-
dan oluşan eğitim kadrosuna sahip olarak sağlık alanında tematik bir 
üniversiteye dönüştü. Yüksek teknolojik tıbbi imkânlara sahip hastanesiy-
le insanlara sağlık hizmeti verirken, insanlığa hizmet edecek tıp doktorla-
rı da yetiştirmeye başladı.

Osmanlı’da  
modern anlamda kurulan  

ilk hastane olan Bezmiâlem 
Gureba-i Müslimin Hastanesi,  

günümüze kadar  
aralıksız hizmet veren,  

ülkemizin en eski sağlık 
kuruluşudur.”

‘‘

2010 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından üniversiteye 
devredilen Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Hastanesi;  tanı ve teda-
vi hizmetlerinin farklı aşamaları için tasarlanmış toplam 599 has-
ta yatağı, yüksek teknolojiye sahip 23 ameliyathanesi ve 88 yataklı  
6 ayrı yoğun bakım ünitesi ve günlük 7.000 hastaya ev sahipliği ile büyük 
bir sağlık kompleksi olarak hizmet vermektedir. 

2011 yılında başlanan yenileme çalışmaları ile birlikte tüm poliklinikleri 
ve yataklı servis alanları, ameliyathaneleri, yoğun bakım üniteleri ve la-
boratuvarları yenilendi. İleri teknolojik cihazlarla donatılarak hem hasta 
hem de çalışanlar açısından daha konforlu hale getirildi.

Baştan Aşağı 
Yenilenen Hastane

BE
ZM

İÂ
LE

M
 V

A
KI

F 
ÜN

İV
ER

Sİ
TE

Sİ
 H

A
ST

A
N

ES
İ



BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

87

İleri Teknolojiyle 
Sağlık Hizmeti

Ülkemizin en köklü sağlık kuruluşlarından biri olan Hastanemiz, en ileri teknolo-
jik cihazlar ve güçlü sağlık ordusuyla ileri teşhis ve tedavi merkezi olarak hizmet 
vermeye devam etmektedir. Hastanemizde en ileri teknoloji ile sağlık hizmeti ve-
ren bölüm ve merkezlerimizden birkaçını Gamma Knife, Böbrek Transplantasyon 
Merkezi, Kardiyoloji ve Gastroenteroloji Bölümleri oluşturmaktadır. 

Böbrek Transplantasyon Merkezi’nde son dönem böbrek yetmezliği olan hasta-
lara en ileri teknolojik imkânlarla nakiller yapılmaktadır. En üst düzey girişimsel te-
davilerin uygulandığı Kardiyoloji bölümünde  ise özellikle koroner ve kalp kapak-
larına yönelik en ileri tıbbi hizmetler verilmektedir. Ayrıca Gastroentereloji bölümü 
de Avrupa’nın dört mükemmellik merkezinden biridir.
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BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ  
DRAGOS HASTANESİ

İki asırlık tecrübesi ile Bezmialem Vakıf Üniversitesi Dragos 
Hastanesi Eylül 2016 tarihinden beri Anadolu Yakasında 
da güven ve huzurun adresi olma yolunda ilerlemektedir.

Güçlü ve deneyimli akademik kadrosuyla dünya stan-
dartlarında sunmuş olduğu hizmet anlayışını yurtiçi ve 
yurtdışı misafirlerine deneyimlemeyi ilke edinen BVU Dra-
gos Hastanesi, 18.163 m2 alanda insan odaklı anlayışla 
tüm insanlığa hizmet etmek için bütün olanaklarını kul-
lanmaktadır. 

BVU Dragos Hastanesi çatısı altında açılan merkezlerimiz 
ile sağlık alanında başarılarımıza Anadolu Yakasında de-
vam etmek en büyük hedefimizdir.

Prof. Dr. Sedat ZİYADE 
Tıbbi Direktör
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Kartal-Maltepe sahil yolu Dragos'ta, adalara karşı muhte-
şem manzarası ile nezih bir lokasyonda yer alan Bezmiâlem 
Vakıf Üniversitesi Dragos Hastanemizde, hastalarımızın ken-
dilerini evlerinde hissettikleri temiz bir ortamda,  hasta hak-
larına saygılı, tıbbi etik ilkelerinden ödün vermeden sağlık 
alanında kaliteli hizmet anlayışını sunmayı ve Bezmiâlem 
Valide Sultan’ın bize emanet ettiği değerleri yaşatma he-
definde ilerliyoruz.
 
Bezmiâlem Dragos Hastanesi, 18.200 m² kapalı alanı içeri-
sinde, 108 yatak kapasitesi, 6 ameliyathanesi ve 43 yataklı 
4 ayrı  yoğun bakım ünitesi  ile tam donanımlı multidisipliner 
bir hastane olarak Anadolu Yakası'nda ilklerin adresi olmayı 
hedeflemekteyiz. En son teknoloji ile hazırlanmış tam dona-
nımlı ameliyathane odalarımız, laboratuvarlarımız, modern 
cihazlarımız, adalar manzaralı, king ve king suit odalarımız, 
güçlü ve deneyimli akademik kadromuz ile dünya stan-
dartlarında ve yüksek kalitede sağlık hizmeti sunmaktayız.

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’nin uluslarası düzeyde tanı-
nan deneyimli akademik kadronun desteği ve modern 
tıp teknolojisinin en son imkanları ile donatılmış ekipman-
ları ile sağlıklı yarınlar için dünya standartlarında, çağdaş, 
yenilikleri takip eden, toplumun her kesiminden hastaların 
kendilerini güven içinde hissettikleri ve tüm beklentilerinin 
karşılandığı yüksek kalitede sağlık hizmeti ile hasta ve has-
ta yakını memnuniyetini önde tutan bir yaklaşımla çalışıyo-
ruz. Bu yönüyle sağlık turizmi bakımından da çekim merkezi 
olma niteliğindedir. Birçok sağlık sigortası ile anlaşması bulu-
nan Hastanemiz, SGK kapsamında tüm branşlarda hizmet 
verilmektedir.

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 
Dragos Hastanesi  

teknolojik alt yapısı, güçlü 
ve deneyimli akademik 

kadrosu ile hizmetinizdedir.”

‘‘
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YERLEŞKELERİMİZ

BVU TARİHİ YERLEŞKE MERKEZ
Adnan Menderes Bulvarı, 

Vatan Cad. 34093 Fatih / İstanbul
Tel: 0212 523 22 88 

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ 
  Adnan Menderes Bulvarı, Vatan Cad.

34093 Fatih / İstanbul     Tel: 0212 453 17 00
www.bezmialemhastanesi.com

BVU EYÜP SULTAN YERLEŞKESİ
Merkez Mah. Silahtarağa Cad.  

No: 189 Alibeyköy / Eyüp / İstanbul
Tel: 0212 523 22 88

BVU SULTANGAZİ İLHAN VARANK YERLEŞKESİ
Muhsin Yazıcıoğlu Cad. 2115. Sokak No:6  

34265 -Sultangazi / İstanbul 
Tel: 0212 523 22 88- 48 74

BVU FATİH EK HİZMET BİNASI
Ali Kuşçu Mah. Fevzi Paşa Cad. 

No: 2 Fatih/ İstanbul         Tel: 0212 521 01 00 
www.bezmialemhastanesi.com  

BVU FİTOTERAPİ EĞİTİM, UYGULAMA VE  
ARAŞTIRMA MERKEZİ 
Bican Bağcıoğlu Yokuşu, 

Adnan Menderes Bulvarı, 34093
 Fatih / İstanbul    Tel: 0212 523 22 88

YAŞAM BİLİMLERİ VE BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 
Yalıköy Mah. 

Ali İhsan Kalmaz Sok. No:10    
Beykoz / İstanbul

BVU DRAGOS HASTANESİ 
Yalı Mah. Sahil Yolu Sok. No:16  

Dragos 34844 Maltepe  / İstanbul     Tel: 0216 251 65 65
www.bezmialemdragoshastanesi.com
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