
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Kayıt Adresi:  

Topkapı mah. Adnan Menderes Bulvarı 

Vatan Caddesi 34093  

Fatih/İstanbul 

Telefon : 0 (212) 523 22 88 (3046-3047-3048) 

Faks : 0 (212) 453 18 71 

E-Posta : ogrenciisleri@bezmialem.edu.tr 
 

Kayıt İçin Önemli Bilgiler 

 
Aşağıda kayıt işlemleri için yer alan açıklamaları okumanız ve adım adım takip etmeniz, kayıt 

işlemlerinizi kolayca ve kısa sürede tamamlayabilmenizi sağlayacaktır. 

 

 2020 YKS ek yerleştirme kayıt işlemlerinizi üniversitemize gelmeden Evrak Yükleme Portalı 

üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için öncelikle ödeme işlemlerini gerçekleştirmeniz 

gerekmektedir.  

 

 Üniversitemize gelerek kayıt işlemlerini gerçekleştirmek isteyen aday öğrencilerimiz ise, istenilen 

belgeleri Evrak Yükleme Portalına yükledikten ve üniversitemiz Mali İşler Direktörlüğünde ödeme 

işlemini tamamladıktan sonra Öğrenci İşleri Direktörlüğüne gelerek kayıt işlemlerini 

gerçekleştirebilirler. 

 

Not: Posta yoluyla gönderilen kayıt belgeleri kabul edilmeyecektir. 

 

*Kayıt işlemlerinden mezuniyet süreçlerine kadar üniversite yaşamınızı kolaylaştıracak tüm 

bilgilerin yer aldığı Öğrenci Bilgi Kitapçığını dikkatlice incelemenizi öneriyoruz.  

Bilgi Kitapçığına online ulaşmak için Tıklayınız 

 

05 Ekim 2020  

-  

09 Ekim 2020 

Tüm Fakülte – Bölüm - Programlar 

 

 
NOT: *2020 YKS ile kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak 

bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen 

tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına 

ilişkin belgelerini, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirttiği tarihe kadar yükseköğretim kurumuna 

ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin 

geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan 

adayların kayıtları yapılmayacaktır. 

 

 Birden Fazla Yükseköğretim Kurumuna Kayıtlı Öğrencilerin İşlemleri 

Yükseköğretim Kurulu kararı uyarınca; yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans 

veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağı ve eğitime devam edilemeyeceği nedeniyle, 

durumları bu açıklamaya uyan adaylar kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini 

kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar 

 

 Kayıt sırasında öğrencilerin T.C numaralı kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 

  

 

 

 

 

mailto:ogrenciisleri@bezmialem.edu.tr
http://ogrenci.bezmialem.edu.tr/tr/PublishingImages/Sayfalar/Ogrenci-Bilgi-Kitapcigi/v5_Ogrenci-Bilgi-Kitapcigi.pdf


 

 

 

KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER 
 

1. Kesin kayıt öncesinde Evrak Yükleme Portalında belirtilen evrakların yüklenmesi gerekmektedir. 

 

 Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Arkalı-Önlü) 

 Lise Diploması 

 Vesikalık Fotoğraf 

 YKS Ek Yerleştirme Sonuç Belgesi 

 

2. Ücret Ödemesi  

 

Üniversitemiz Mali İşler Direktörlüğüne gelip ödeme işlemleri tamamlanabilir veya online tahsilat 

sistemi ile ödeme işlemleri gerçekleştirilebilir.  

 Öğrenim ücretlerini öğrenmek için tıklayınız.  

 Ödeme yöntemlerini öğrenmek için tıklayınız.  

 Ödemelerini online olarak gerçekleştirmek isteyenlere ilişkin bilgilendirme metni için tıklayınız. 

3. Askerlik Durumu  

Erkek öğrencilerin askerlik durumları ASAL Sistemi üzerinden Üniversitemizce kontrol edilmektedir. 

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi bölümleri ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu programlarına kayıt 

olan öğrenciler, tam ücretini ödemek kaydıyla isteğe bağlı olarak İngilizce hazırlık eğitimi alabilirler. 

 

 Yurtlar ile ilgili 02125232288 – 3054 telefondan bilgi alabilirsiniz. 

 

Kesin kayıt işlemlerinizi tamamlamak için tıklayınız. 

http://aday.bezmialem.edu.tr/Ucret-Hesaplama-Robotu
http://ogrenci.bezmialem.edu.tr/PublishingImages/Lists/Haber%20Duyurular/AllItems/odeme-yontemlerimiz.pdf
https://www.bezmialem.edu.tr/Documents/online-odeme-2.pdf
http://form.bezmialem.edu.tr/evrak-yukleme-portali/

