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Sevgili Öğrencilerimiz,

Oldukça uzun bir öğrenim ve oldukça sıkı bir hazırlık süreci 
sonunda, geleceğinizi belirlemeye yönelik en önemli kararı verdi-
niz. Fakültenizi ve bölümünüzü seçerek Üniversitemizin öğrencisi 
oldunuz! Aramıza hoş geldiniz. Başarınızdan dolayı sizi ve size bu 
imkânları sunan ailenizi candan kutluyorum. 

172 yıllık ulu bir çınar olan Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’nin ge-
leneğinde insana duyulan saygı, sevgi, şefkat ve merhamet vardır. 
Bezmiâlem’de bu yüksek insani duyguları yaşatan, düşünen, 
üreten ve uygulayan özgür bilim insanları olarak yetişecek aynı 
zamanda sosyal sorumluluk projelerinde, kültür, sanat ve spor 
faaliyetlerinde yer alarak çok yönlü bir gelişimle hayata hazırla-
nacaksınız. Bu dönemde en büyük destekçiniz bizler olacağız ve 
ihtiyaç duyduğunuz her zaman bizi yanınızda bulacaksınız. Bez-
miâlem ismini yüceltmeyi birlikte başaracağız.  
 
Üniversitemiz ve ülkemiz için başarılı, faydalı gençler olarak 
yetişmenizi temenni ediyorum. Yeni öğretim yılında Bezmiâlem 
Vakıf Üniversitesi’nde buluşmak üzere, her şeyin gönlünüzce ol-
masını diliyorum.
 
Sevgilerimle,
 
Zeynep Gökçen 
Genel Sekreter
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1845’te Osmanlı Padişahı II. Mahmut’un Eşi ve Abdülmecid’in Annesi 
Bezmiâlem Valide Sultan tarafından kurulan Bezmiâlem Gureba-i 
Müslimin milyonlarca yoksul ve hasta insana daima en son tıbbi 
gelişmelerin uygulanması şartıyla vakfedilmiştir ve ülkemizin en eski 
sağlık kuruluşudur. 

Yaklaşık iki asırdan beri aralıksız hizmet vermeye devam eden 
Bezmiâlem Gureba-i Müslimin Hastanesi 2010 yılında alanında en 
iyi bilim adamlarından oluşan eğitim kadrosuna sahip, kâr amacı 
gütmeyen, sağlık alanında tematik bir üniversiteye dönüşmüştür.

Üniversite 2010-2011 eğitim öğretim döneminde aldığı ilk öğrencilerle 
1845 yılında inşa edilen tarihi kampüsünde akademik hayatına 
başlamıştır. Valide Sultan Vakfı’na ait olan Vakıf Gureba Hastanesi 
tüm eklentileriyle birlikte üniversiteye devrolarak ‘’Bezmiâlem Vakıf 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’’ ismini almıştır.

Sağlıkta İlklerin Üniversitesi olan Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi; 
Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık Fakülteleri, Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Bölümleri ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Programları ile 
uluslararası standartlarda sağlık hizmetini insanımıza sunabilecek, 
ahlaki değerlere bağlı bireyler yetiştirmek ideali ile yürüdüğü yolda 
her geçen gün başarılarıyla adından daha çok söz ettirmektedir.

Eğitimine 1845 yılında inşa edilen tarihi bina kampüsünde başlayan 
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 2016 yılında, Eyüp Sultan Yerleşkesi, 
Sultangazi İlhan Varank Yerleşkesi ve BVU Dragos Hastanesi’ni de 
bünyesine katmıştır.

BEZMİALEM  
KURULUŞ ÖYKÜSÜ
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Vizyonumuz 
Eğitimde örnek alınan, bilime yön veren, lider Sağlık Üniversitesi 
olmak.

Misyonumuz 
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Modern bilim ve teknolojiyi, me-
deniyet değerlerimizi etik değerler ışığında kullanarak, toplumun 
sağlık seviyesini yükseltmek için liderlik özelliklerine sahip, 
erdemleri karakter haline getirmiş, insana değer veren sağlık 
profesyonelleri ve bilim insanları yetiştiren, ürüne ve hizmete 
dönüşen bilimsel araştırmalar yapan, kalitede sürekliliği he-
defleyen erişilebilir sağlık hizmeti sunan, hayat boyu öğrenme 
kültürüne katkı sağlayan bir kurumdur.

Değerlerimiz
Bilimsellik, Liyakat, Etik, Adalet, Şeffaflık, Katılımcılık, Fedakârlık, 
Kurumsallık
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ÜNİVERSİTEMİZE KAYIT
Üniversiteye yeni kabul edilen adayların, kayıt haklarının saklı kalabilmesi için, öğrenim ücret-
lerini ödeyerek (ÖSYM Tam Burslular hariç) ve kayıt için istenen belgelerle birlikte Üniversiteye 
gelerek şahsen kayıt yaptırmaları gerekir. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday 
öğrenci kazanılmış hakkından feragat etmiş olur.

Kayda gelmeden önce lütfen;
• Öğrenci bilgi kitapçığını dikkatlice okuyunuz.
• Aşağıdaki linkten Öğrenci Tanıma Formunuzu doldurunuz.

https://ubs.bezmialem.edu.tr/AIS/AcademicProgram/W0122/Login.aspx
              
• Kayıtta teslim edeceğiniz tüm belgeleri eksiksiz hazırlayınız.
• İleride çeşitli nedenlerle ihtiyaç duyabileceğinizi düşünerek, teslim edeceğiniz 
tüm belgelerin birer kopyasını alarak saklamayı unutmayınız.
• Sağlık raporunu birkaç gün önceden çıkartarak hazır olarak yanınızda bulundurunuz.
• İstenen tüm belgeleri, kayıt görevlilerine teslim etmek üzere adınıza düzenlenmiş boş zarfa 
yerleştiriniz.

Öğrenci İşleri Direktörlüğü

Telefon :  0212 523 22 88 – 3042-3043-3044-3045-3046-3048
Faks :  0212 453 18 71
e-Posta : ogrenciisleri@bezmialem.edu.tr
Web sayfası:  http://www.bezmialem.edu.tr/          
 http://www.ogrenci.bezmialem.edu.tr

Kayıt Alanı:
Adnan Menderes Bulvarı, Vatan Caddesi 34093 Fatih/İSTANBUL (Rektörlük tarihi binasında) 

• Öğrenci İşleri Masası: Kayıt belge ve formlarınız kontrol edilerek imza karşılığı teslim alınacaktır.
• Yabancı Diller Masası: İngilizce hazırlık sınavı ve hazırlık eğitimi hakkında bilgi alabilirsiniz.
• Mali işler ve Banka Masası: Ücret ödeme yöntemleri ve Üniversitenin anlaşması olan bankalar-
da hesap açılışı/işleyişi hakkında bilgi edinebilir ve eğitim ücretinizi ödeyebilirsiniz.
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Kayıt için İstenen Belgeler
• ÖSYS sonuç ve yerleşme belgesi (internet çıktısı)x2 
• Lise diploması aslı (veya geçici mezuniyet belgesi aslı)
• Nüfus cüzdanının fotokopisi (aslını ibraz ederek)
• Tam teşekküllü sağlık raporu (5 doktor onaylı Heyet Raporu, Üniversite hastanelerinden veya 
tam teşekküllü devlet hastanelerinden),
*(Bezmiâlem Üniversitesi hastanesinden de sağlık raporu verilmektedir. Bunun için “Sağlık Kuru-
lu” birimi ile görüşebilirsiniz (0212 453 17 00 Dahili: 1844-1846)
*Sağlık raporu alınması birkaç gün sürdüğünden kayda gelmeden önce mutlaka çıkartmış ol-
manız gerekmektedir.
• Askerlik durum belgesi (1997 ve öncesi doğanlar için geçerlidir. E-Devlet sisteminden belge 
çıktısı alınır.)
• 6 Adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 
olmalıdır. Renkli fotokopi veya polaroid fotoğraf geçerli değildir.)
• Mali ve İdari İşler Direktörlüğünden ödeme yapıldıktan sonra kaydı açılabilir belgesi alınmalıdır.
(ÖSYM Tam Burslu programları kazanan öğrenciler hariç.)
*Yurt dışından alınmış diplomalar için ek olarak:
• Lise diplomasının noter tasdikli Türkçe tercümesi.
• Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren TC Milli Eğitim 
Bakanlığı’ndan veya yurt dışındaki Türkiye Büyükelçiliklerinden alınan diploma denklik belgesi. 

Kayıt İle İlgili Önemli Bilgiler
• Adayların kayıt için (ya da noterden vekil ettiği kişilerin) bizzat başvurmaları gerekmektedir. 
Posta ile kayıt yapılmaz.
• Belgeler eksik ise kayıt alınmaz.
• Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
• İngilizce Yeterlik Belgesi (Tıp-Diş Hekimliği-Eczacılık Fakülteleri için)
BVU’ da yapılacak olan İYS ’de 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alarak başarılı olan veya ÖSYM 
tarafından kabul edilen Yabancı Dil Sınavları Eş Değerlilikleri Tablosunda belirtilen sınavlardan 
son iki yıl içinde girilmiş bir TOEFL IBT sınavının dinleme, konuşma, okuma ve akademik yazma 
bölümlerinin her birinden 30 üzerinden ayrı ayrı en az 10 olmak üzere toplamda 120 üzerinden 75 
ve üzeri, CAE sınavından min. B ve CPE sınavından min. C almış olan öğrenciler hazırlık sınıfından 
muaf tutulur ve kayıt yaptırmış oldukları fakültenin lisans öğrencisi olarak öğrenimlerine başlar-
lar.*Yeterli koşulu sağlayamayan adaylar İngilizce Hazırlık Programında öğrenim görürler.
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Yabancı uyruklu adayların ek olarak aşağıdaki belgeleri sağlamaları gerekir: 
 
• İkamet İzni
İkamet izni varsa, geçerli olan ikamet izninin aslı ile bir kopyası, İkamet izni olmayanlar İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi’nden ikamet iznine online başvuru yapmaları ve ikamet 
iznini aldıktan sonra ikamet tezkeresinin bir kopyasını, kayıt tarihinden itibaren 15 gün içinde, 
Öğrenci İşleri Direktörlüğü’ne teslim etmeleri gerekir. 

• Türkçe Yeterlik Belgesi
Türkçe programlara kayıt hakkı kazanan adayların, Türkçe dil yeterliğini kanıtlayan ve Üniversite 
tarafından ilan edilen sınav sonuç belgelerinden birinin aslı ile bir kopyasını Öğrenci İşleri Direk-
törlüğü’ne teslim etmeleri gerekir. 
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ÖĞRENİM ÜCRETLERİ VE ÖDEMELER

Üniversiteye kayıt yaptırmak ve dönem başlarında kayıt yenilemek için öğrencilerin bursluluk 
durumlarına göre ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücretlerini akademik takvimde ilan 
edilen süreler içinde ödemeleri şarttır. Ödeme yapmayan öğrencilerin Üniversiteye kayıtları 
yapılmaz, yenilenmez; yapılmış veya yenilenmiş olsa dahi geçersiz sayılır. Ücretler ve ödeme 
yöntemleri, her akademik yıl için Mütevelli Heyeti tarafından yeniden belirlenir.

Önemli Not:
Ücretlere ve ödemelere ait bilgiler, Bezmiâlem Üniversitesi web sitemizde yayınlanmaktadır. 
Öğrenciler ve adlarına ödeme yapan kişilere bu konuda ayrıca bir bildirim yapılmamaktadır. 
Özellikle öğrencilerimizin, ücret ve ödemelerle ilgili Üniversitemiz web sitesinde yayımlanan 
bilgileri ve duyuruları takip etmeleri ve adlarına ödeme yapacak kişileri bilgilendirmeleri 
konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri beklenir.

Öğrenim Ücretleri
Öğrenim ücreti, bir akademik yılın güz ve bahar dönemlerini kapsar. İngilizce Hazırlık Programında 
okuyacak öğrenciler hazırlık ücretini yıllık olarak öderler. 

2017 – 2018 Akademik Yılı lisans-Önlisans programlarının KDV dahil yıllık öğrenim ücretleri
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ÖDEME YÖNTEMLERİ
Peşin ödeme indirimi ve varsa diğer indirimler** halinde ödenecek tutarı teyit etmek için Mali ve 
İdari İşler Direktörlüğümüzden bilgi alabilirsiniz.
      
Tel: 0212 523 22 88/3034-3032-3029-3028
• mbaydin@bezmialem.edu.tr
• eyilmaz@bezmialem.edu.tr
• gezgi@bezmialem.edu.tr
• mcihan@bezmialem.edu.tr
• mkaradag@bezmialem.edu.tr 

**İlk tercih indiriminden yararlanacak öğrencilerimiz aşağıda belirtilen belgelerden birer kopyayı 
Mali ve İdari İşler Direktörlüğümüze kayıt sırasında iletmelidir. 

• ÖSYS Tercih Listesi
• ÖSYS Sonuç Belgesi

1- Tamamı Peşin Ödeme
2017-2018 akademik yılı öğrenim ücreti peşin ödenmek istenirse aşağıdaki hesaba ödeme yapıl-
ması gerekir. İlgili hesaba Türkiye’nin her yerinden masrafsız olarak havale yapabilirsiniz.

 Bezmialem Vakıf Üniversitesi
 T. Vakıflar Bankası-Vatan Cad. Şb.
 (Şube Kodu: 0856)
 IBAN: TR62 0001 5001 5800 7297 2538 27
 (Açıklamada öğrenci TC’si, Adı-Soyadı ve Dönem (2017-2018) yazılmalıdır.)

2- 1’i Peşin, Kalanı Taksitle (9 Taksit) - Kredi Kartı
2017-2018 akademik yılı öğrenim ücreti Kredi Kartı ile ödenmek istenirse toplam ücretin 1/10’u 
aşağıdaki hesaba peşinat tutarı olarak yatırılmalıdır.

 Bezmialem Vakıf Üniversitesi
 T. Vakıflar Bankası-Vatan Cad. Şb.
 (Şube Kodu: 0856)
 IBAN: TR62 0001 5001 5800 7297 2538 27
 (Açıklamada öğrenci TC’si, Adı-Soyadı ve Dönem (2017-2018) yazılmalıdır.)
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Kalan tutar için aşağıda belirtilen kredi kartlarına 9 taksit imkânı sağlanmaktadır. (Taksit 
yapılacak toplam tutar kadar kredi kartının kullanım limiti ve bakiyesi bulunması gerekmektedir; 
Toplam Tutar blokeye alınarak işlem yapılmaktadır.)

• World
• Bonus
• Axess
• Maximum

Online Tahsilat Sistemi
Kayıt döneminde Üniversitemize gelmeden ödeme yapacağınız ücreti online olarak internet say-
famız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
Online Tahsilat Sistemini kullanarak Kredi Kartınızla ödeme yapabilmek için 
tahsilat.bezmialem.edu.tr‘den giriş yapıp (kaydınız yoksa yeni kayıt oluşturarak), Eğitim öde-
melerinizi kredi kartınızla online olarak gerçekleştirebilirsiniz.

(Açıklamada öğrenci TC’si, Adı-Soyadı ve Dönem (2017-2018) yazılmalıdır.)

3- 1’i Peşin, Kalanı Taksitle (9 Taksit) – Otomatik Tahsilat Sistemi (OTS)
2017-2018 akademik yılı öğrenim ücreti O.T.S. ile ödenmek istenirse toplam ücretin 1/10’u 
aşağıdaki hesaba peşinat tutarı olarak yatırılmalıdır. İlgili hesaba Türkiye’nin her yerinden mas-
rafsız olarak havale yapabilirsiniz.

 Bezmialem Vakıf Üniversitesi
 T. Vakıflar Bankası-Vatan Cad. Şb.
 (Şube Kodu: 0856)
 IBAN: TR62 0001 5001 5800 7297 2538 27
 (Açıklamada öğrenci TC’si, Adı-Soyadı ve Dönem (2017-2018) yazılmalıdır.)

Kalan tutar için Veli adına Türkiye Vakıflar Bankası’nda kredili mevduat hesabı açılır. İlgili ayın 
5’i veya 20’si seçeneklerinden birini seçecek olan velinin bu hesabından her ay taksit tutarı çekilir.
OTS tercih edecek velilerimiz için T. Vakıflar Bankası standındaki banka görevlilerinden detaylı 
bilgi alınabilir. 
OTS taahhütnamesi Mali ve İdari İşler Direktörlüğünde oluşturulup bankaya verilecek taahhüt-
name ile yönlendirilecektir.
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OTS İle Ödeme Yapabilme Koşulları 
Bankaca yapılacak istihbaratı olumlu olan ve gelirini belgeleyebilen veliler OTS sistemi ile ödeme 
yapabileceklerdir. 
Banka gerekli görmesi halinde kefil veya ek teminat talep edebilecektir.
Velilere, Banka tarafından Kredili Mevduat Hesabı (KMH) açılacaktır. 

OTS Kullanabilecek Veli Grupları
Ücretliler: Kamu kesimi veya özel sektörde bir işverene bağlı ve ücret karşılığında çalışan veliler,
Emekliler: T.C. Emekli Sandığı’ndan, Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan, BAĞ-KUR’dan veya Özel 
Emekli Sandıklarından emekli aylığı alan veliler,                                                                                                                                                
Serbest Meslek Sahipleri: Belirli bir işverene bağlı olmaksızın “kendi adlarına ticari faaliyette 
bulunan” serbest meslek erbabı gerçek kişiler (doktor, diş hekimi, veteriner, avukat, serbest mu-
hasebeci, mali müşavir, sanatçı, sporcu, danışman, müşavir, noter, mimar, mühendis…)

OTS İçin Veli’den İstenen Evraklar
• Nüfus cüzdanı fotokopisi
• Gelir belgesi fotokopisi
• Ücretli çalışanlar için son maaş bordrosunun fotokopisi / Maaş yazısı (Şirket yetkililerinin 
imza sirküleri ile beraber)
• Serbest Meslek Sahipleri için (Vergi levhası, faaliyet belgesi, imza sirküleri, 3 yıllık beyan-
name, son detay mizan, kuruluş ticaret sicil gazetesi, ortakların kimlik fotokopisi şahıssa sadece 
kendi kimlik fotokopisi)
• Emekliler için maaş cüzdanlarının fotokopisi veya maaş aldığı bankadan son 6 aylık maaş 
hesabı ekstresi e-devlet şifresi (OTS taahhütnamesi kimin adına yapılacaksa o kişinin şifresinin 
kayıt için gelindiğinde mutlaka edinilmiş olması gerekmektedir. Olmaması durumunda ilgili PTT 
şubelerinden temin edilmiş olmalıdır.)

BURSLAR VE İNDİRİMLER
Tam Burslu, %50 burslu ve %25 Burslu statüsünde yerleşen öğrenciler çeşitli burs ve indirim-
lerden faydalanabilir. 

• Derece Bursları
Tam Burslu yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilere, sağlanan imkânlara ek olarak derslere kay-
dolduğu yıl itibari ile eğitim-öğretim süresince geçerli olmak üzere, ilgili programın puan/türüne 
göre belirtilen dereceleri sağlayanlara aşağıdaki olanaklardan biri sağlanır.
 *(Ek yerleştirme ile kayıt olanlar hariç)
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Yerleştirildiği puan türünden;
• Türkiye genelinde ilk 100 öğrenci içinde yer alanlara 9 ay süre için aylık 2.500 TL nakit ödeme,
• Türkiye genelinde 101-500 öğrenci içinde yer alanlara 9 ay süre için aylık 1.500 TL nakit ödeme,
• Türkiye genelinde 501-1000 öğrenci içinde yer alanlara 9 ay süre ile 750 TL nakit ödeme,
• Türkiye genelinde 1001-2000 öğrenci içinde yer alanlara 9 ay süre ile 500 TL nakit ödeme.

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’nde, üniversiteye ilk girişte sunulan yerleşme bursları dışında 
aşağıda belirtilen indirim ve destek bursları verilmektedir.

• ÖSYM Bursları
• %100 Ösym Bursu: Ösym kılavuzu’nda %100 burslu olarak belirtilen programlardan birini 
tercih ederek Bezmialem Vakıf Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilere sağlanan karşılıksız burs-
tur. Bu bursa hak kazanan öğrencilerden eğitim ücreti alınmaz.
• %50 Ösym Bursu: Ösym kılavuzu’nda %50 burslu olarak belirtilen programlardan birini ter-
cih ederek Bezmialem Vakıf Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilere sağlanan karşılıksız burstur. 
Bu bursa hak kazanan öğrencilerin eğitim ücretlerinden %50 indirim uygulanır.
• %25 Ösym Bursu: Ösym kılavuzu’nda %25 burslu olarak belirtilen programlardan birini ter-
cih ederek Bezmialem Vakıf Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilere sağlanan karşılıksız burstur. 
Bu bursa hak kazanan öğrencilerin eğitim ücretlerinden %25 indirim uygulanır. 

*Ösym bursları eğitim sürecindeki başarı düzeyinden bağımsız olarak, öğrenim süresince kesin-
tisiz devam eder.

• Akademik Başarı Bursu
Her akademik yılın sonunda o yılki akademik durumuna bakılarak bir sonraki eğitim öğretim yılı 
geçerli olmak kaydıyla akademik burs verilir. Kendi isteğiyle ya da yatay geçiş yolu ile Üniversi-
temizden ayrılan öğrenciler bu burstan yararlanamazlar. Kendi sınıfında sorumlu olduğu zorun-
lu ve seçmeli tüm dersleri alan, başarıyla tamamlayan ve alttan dersi kalmayan, dönem sonu 
sınavlarında bütünlemelere kalmayan, kendi sınıfı içinde aşağıda belirlenen yüzdelik dilimlerdeki 
sıralamaya giren, en az 56 kredi (Kurum içi yatay geçişler hariç) alan ve iki yarıyıl okuyup, yıllık 
ağırlıklı not ortalaması (YANO) 4 üzerinden 3 ve üzeri ve 100’lük sisteme çevrildiğinde 80 ve 
üzeri puana sahip olan öğrenciler, Akademik Başarı Bursu almaya hak kazanırlar.

Yatay geçiş ve Dikey geçiş ile gelmiş olan öğrenciler iki yarıyıl okumuş, tüm dersleri almış ve 
başarmış olmalıdır. Yatay ve dikey geçişle gelen öğrencilerin gelmiş oldukları üniversitedeki du-
rumları başarı bursuna esas alınamaz.
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ÖSYM %50 - ÖSYM%25 Burslu Yerleşen Öğrencinin 
Sınıf Sıralamasındaki Yeri

Burs Oranı

İlk %5 %50

İkinci %5 %25

%100 ÖSYM Burslu ile Yerleşen Öğrencinin 
Sıralamadaki Yeri

Burs Oranı

İlk %5 %30

İkinci %5 %20

Akademik Başarı Bursuna hak kazanan öğrencilerden kayıt yaptırmayan, kayıt sildiren veya 
herhangi bir sebep ile ilişiği kesilen öğrenci olması durumunda öğrencinin alacağı indirim veya 
ödeme bir başkasına devredilemez.
Akademik başarı bursu hazırlık sınıfını ve yaz okulunu kapsamaz. 

Akademik başarı bursları öğrencinin kendi sınıfında yüzde onluk dilim içinde olmasına bağlı olar-
ak, aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda eğitim ücretinden yapılacak indirimi kapsar ve eğitim 
ücretinden indirim şeklinde uygulanır. 

Başarı sıralamasının belirlenmesinde, Akademik yıl bitiminde sınıfında ilk yüzde onluk (%10) 
dilime girmeye hak kazanan öğrenciler için not ortalamasında virgülden sonraki dört hanesine 
bakılır. Aynı olanların önce genel not ortalamasına, genel not ortalaması aynı olanların ise ÖSYS 
giriş puanına bakılır. 

Burs koşullarını sağlayan öğrenciler sınıf mevcuduna göre aşağıdaki oranlarda burs alırlar.

Oranlarında yıl içinde üniversite tarafından öğrenciye 9 eşit taksit halinde burs ödemesi yapılır.
Burs hesaplamalarında küsuratlı sonuçlar öğrencinin lehine olacak şekilde bir üst tam sayıya 
tamamlanır. 

%100 destek bursu ile öğrenimine devam eden öğrenciye akademik başarı bursu verilmez.

Oranlarında ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücreti üzerinden indirim niteliğindeki burs verilir. 

Eğer öğrenci ÖSYM tam burslusu ise kayıt olacağı eğitim yılı ücretinin;



17

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Öğrenci Bilgi Kitapçığı 2017-2018

• Destek Bursu 
Yeni kayıt olan öğrenciler destek bursu talep eden öğrencinin beyan ettiği ve belgelediği ihtiyaç 
durumuna göre üniversite bütçesinin uygun olması halinde kayıt haftası süresince yapılır. Süresi 
içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmez. Burs başvuruları Web sitesi üzerinden onlıne 
olarak yapılır. Ayrıca ıslak imzalı olarak Öğrenci İşleri Direktörlüğüne teslim edilir. Öğrenci İşleri 
Direktörlüğüne teslim edilmeyen başvurular işleme konulmaz. Öğrenci İşleri Direktörlüğünce 
hazırlanan rapor, Rektörlüğe sunulur, Mütevelli Heyet tarafından oluşturulan komisyon 
tarafından, müracaat edenler arasında ihtiyacı olanlara verilecek burs miktarları, burs fonu da 
dikkate alınarak değerlendirilir ve kararlaştırılır. Disiplin cezası almış öğrenciler bu burslardan 
faydalanamazlar. Verilen destek bursu oranı öğrencinin ödeyeceği ücret üzerinden indirimi 
kapsar.

• İlk Tercih İndirimi
Ücretli programlara birinci tercihinden yerleştirilenlere ödeyeceği ücret üzerinden %10 oranında 
öğretim ücreti indirimini kapsar. Ayrıca; ilk tercihinden itibaren birbiri peşi sıra Üniversitemiz 
programlarını tercih edip bu tercihlerinden herhangi birine yerleşen öğrenciye %10 “İlk Tercih” 
İndirimi uygulanacaktır.

• Kardeş İndirimi
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Fakülte/programlarında öğrenim görmekte olan her bir kardeşe 
ödeyeceği ücret üzerinden %10’u oranında indirimi kapsar. 

• Peşin Ödeme İndirimi
Öğretim ücretinin tamamını akademik yılın başında ödeyenlere ödeyeceği ücret üzerinden %5 
indirim yapılır. 

• Spor Bursu 
Kayıt yaptıran öğrencilerden branşlarında üstün başarılı olduklarını belgeleyen ve üniversite 
adına yarışlara katılabilecek olanlara değerlendirmeler sonrası spor bursu verilir.

Öğrenci birden fazla indirim (peşin ödeme indirimi hariç) ve indirim niteliğindeki burs kapsamına 
girerse sadece birisinden ve en yüksek olanından yararlanır. İndirimler öğrencinin ödemekle 
yükümlü olduğu ücret üzerinden yapılır. 

Burs ve indirimlerin hangi durumlarda devam edeceği Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Burs Yönet-
meliğinde belirtilmiştir.
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YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI

Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Programı olarak uluslararası standartlarda verdiğimiz 
eğitimle hedefimiz öğrencilerimizi 21. yüzyılın gerektirdiği becerilerle donatarak günlük, 
akademik ve mesleki konularda kendilerini en iyi şekilde ifade etmelerini sağlamaktır. 
Uluslararası öğretmenlik sertifikasına ve diplomasına sahip ve alanlarında uzman, yapılan 
işin öneminin ve büyüklüğünün farkında  olan Türk ve yabancı öğretim  elemanlarımızla, 
öğrencilerimizin sınıf içinde ve dışında dil becerilerini en iyi şekilde geliştirecek, dili doğru ve 
akıcı kullanmalarını sağlayacak bir müfredat takip edilmektedir.

İngilizce Yeterlik ve Seviye Belirleme Sınavları
Bu sınavlara Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültelerine kayıt yaptırmaya hak kazanan tüm 
öğrencilerin girmesi gerekir.
İngilizce Yeterlik sınavı (İYS) 2 aşamadan oluşur.
İlk aşama sınavı 2 oturum şeklinde Fatih kampüsümüzde yapılacaktır. Öğrencilerimizin sınava 
girmek için kayıt döneminde İngilizce Hazırlık Programı masasına başvuruda bulunması gerekir. 
İlk aşama sınavı dilbilgisi, kelime bilgisi ve okuma bölümlerinden oluşmaktadır. 
İlk aşama sınavında % 60 başarı gösteren öğrenciler 2. oturum sınavına girmeye hak kazanırlar.
İlk aşama sınavında istenilen İngilizce seviyesine sahip olmayan öğrencilerimiz İngilizce Hazırlık 
Programında başlar. Sınava girmeyen öğrenciler en alt seviyeye yerleştirilir. Bu sınavın mazeret 
sınavı yapılmaz.
İkinci aşama sınavı dilbilgisi, kelime bilgisi, dinleme, okuma, yazma ve konuşma bölümlerinden 
oluşur. 
Konuşma sınavı 15 dakikalık İngilizce görüşme şeklinde gerçekleştirilecektir. 
Öğrencilerimizin konuşma sınav saatleri üniversitemizin web sayfasında ve sınıflarda ilan 
edilecektir.
İkinci aşama sınavında % 60 başarı gösteren öğrencilerimiz fakültelerinde (Tıp, Diş Hekimliği ve 
Eczacılık) derslerine başlar. İkinci aşama sınavında istenilen İngilizce seviyesine sahip olmayan 
öğrenciler ve ikinci aşama sınavına girmeyenler İngilizce Hazırlık Programına yerleştirilir. 
Bu sınavın mazeret sınavı yapılmaz.
İngilizce Yeterlik sınavı (İYS) her akademik yılın başında ve bahar yarıyılı sonunda yapılır. 
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İngilizce Hazırlık Programından Muafiyet 
• Yabancı Diller Bölümü tarafından hazırlanan İngilizce Yeterlik sınavından (İYS) % 60, 
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 İngilizce Hazırlık Programından muaf olur ve kayıt 
yaptırmış oldukları fakültenin lisans öğrencisi olarak öğrenimlerine başlar.

Bu belgelerin aslının Öğrenci İşleri Direktörlüğü’ne teslim edilmesi gerekir. 

Genel Tanıtım
İngilizce Hazırlık Programında öğrencilerin dil seviyeleri, kayıtlar döneminde yapılan Düzey 
Belirleme ve Yeterlik Sınavları sonuçlarına göre temel (A), başlangıç (B),  orta öncesi (C) ve orta 
(D) olmak üzere 4 seviye şeklinde belirlenir. Dersler, 8 ya da 9 haftalık çeyrek dönemler halinde 
işlenir. İngilizce Hazırlık Programında derslere % 85 devam zorunluluğu vardır.

Haftada minimum 20  - 30 saat arasında yüz yüze yapılan dersler dışında sanal ortamda 
da bireysel çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Ayrıca öğrencilerimize ders sonrası öğretim 
elemanlarıyla birebir veya küçük gruplar halinde çalıştığı akademik destek verilmektedir. Dersler 
dışında İngilizceyi aktif olarak kullanmalarını teşvik eden geziler, tiyatrolar, yarışmalar ve sosyal 
sorumluluk projeleri düzenlenmektedir. Devam zorunluluğunu yerine getiren öğrencilerimizin 
başarı durumları yıl içinde yapılan ara sınavlar, sınıf içi ve dışında yapılan çalışmalar, portfolyo, 
kısa sınavlar ve bahar yarıyılı sonunda yapılan İngilizce Yeterlik sınavı (İYS)  ile belirlenir. 

Ders Kayıtları
Ders kayıtları akademik takvimde belirtilen süreler içinde yapılır. 2017–2018 güz dönemi ders 
kayıtları 5 Eylül 2017 tarihinde başlayacaktır.

İngilizce Hazırlık Programı Öğrenciler, bulundukları düzeye yönelik İngilizce dersleri alırlar. Her 
bir düzeyde, haftada en az 20 saat ders içi çalışma  ve ek olarak 10 saat ders dışı çalışma yapılır.

Lisans/Önlisans Programlarında Öğrenciler Ders kayıtlarını, kayıtlı oldukları programın 
ders planına göre Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden şahsen yaparlar. BVU/Öğrenci İşleri 
Sayfasından şifre işlemleriniz hakkında bilgi alabilirsiniz.
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Akademik Danışmanlık
Her öğrencinin Üniversitedeki akademik programına girişinden itibaren ilişiği kesilinceye kadar 
geçen süre içinde kayıt, eğitim ve öğretim çalışmaları ve öğrencinin Üniversitedeki hayatı ile ilgili 
problemlerinde yardımcı olmak üzere bölüm başkanlığının önerisi üzerine dekan ya da müdür 
tarafından bir öğretim elemanı danışman olarak görevlendirilir.

Derslerin İntibakı
Daha önce bir yükseköğretim kurumuna devam eden öğrenciler önceki programlarında alıp 
başarılı oldukları derslerden, lisans/önlisans öğrencileri Üniversiteye kayıt tarihinden itibaren 
en geç 15 gün içinde aşağıda belirtilen belgelerle birlikte kayıtlı oldukları Fakülte /SHMYO 
Sekreterliğine başvurarak intibak talebinde bulunabilirler:

• Ders Muafiyet Dilekçesi,
• Daha önce kayıtlı olduğunuz yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından 
düzenlenmiş not döküm belgesi (transkript). Transkriptte, öğrenci değerlendirme sistemi ile ilgili 
açıklayıcı bilgilerin bulunmaması halinde, ek olarak bu bilgilerin yer aldığı belge,
• Derslerin ayrıntılı tanımlarını ve içerik bilgilerini içeren belgeler.

Notlar
Öğrencilere, aldıkları her ders için ilgili öğretim elemanı tarafından başarı notu olarak bir harf 
notu takdir edilir. Başarı notları ve katsayısı ile açıklamaları aşağıda gösterilmiştir:

Not Ortalamalarının Hesabı
Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda YANO (Yarıyıl Ağırlıklı Not Ortalaması) ve GANO  
( Genel Ağırlıklı Not Ortalaması) değerleriyle izlenir.
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YANO; o yarıyılda kayıt olunan derslerin ortalamasıdır. Alınan her bir dersin kredi değeriyle o 
dersten alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımıyla elde edilen toplamın, o yarıyılda 
alınan tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle elde edilir.

GANO; tüm yarıyıllarda kayıt alınan derslerin ortalamasıdır. Alınan her bir dersin kredi değeriyle 
alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımıyla elde edilen toplamın, alınan tüm derslerin 
kredi değerleri toplamına bölünmesiyle elde edilir. Öğrencinin üniversitedeki genel performans 
durumunu GANO gösterir. Başarısızlık sebebiyle tekrar edilen veya not yükseltmek için alınan 
derslerde önceki başarı notu ne olursa olsun son başarı notu geçerlidir. Ancak önceki notları da 
not belgesinde gösterilir.

Lisans ve Önlisans Diploması
Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan, GANO’ su en az 2.00 olan, 
programın gerektirdiği asgari kredi sayısını sağlayan, varsa staj, bitirme projesi ve benzeri 
yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler lisans / önlisans diploması almaya hak kazanırlar.

Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye bir defaya mahsus olmak üzere geçici mezuniyet 
belgesi verilir. Diploma ile birlikte diploma eki de verilir.

Devam Zorunluluğu 
Kayıtlı olduğunuz Fakülte/Bölüm/Programın her dersine, uygulama ve laboratuvar çalışmasına, 
bunların gerektirdiği ya da ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve akademik 
çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. 

Kayıt Dondurma
Öğrenciler belgelemek koşuluyla sağlık, askerlik, doğal afet vb. gibi nedenlerle kayıt dondurmak 
için başvuru yapabilirler. Yeni öğrencilerin başvuru yapabilmeleri için, öncelikle, Üniversiteye 
kayıtlarını tamamlamaları gerekir. Öğrenciler Fakülte/SHMYO Müdürlüğü’ne başvururlar. İlgili 
Fakülte/SHMYO yönetim kurulu tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır. Karar, dekanlık 
tarafından yazılı olarak Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bildirilir.

Öğrencilerin kayıt dondurma başvuruları, kayıt dondurmayı Akademik Takvimde belirtilen 
Eğitim - Öğretimin başladığı  tarihten itibaren en geç dört hafta içinde yapmak ve öğrenim 
ücretinin %25’ini ödemek zorundadır. Aksi halde kayıt dondurma talebi işleme konulmaz. Kayıt 
dondurma dönemi için yatırılan öğrenim ücreti eğitime başlayacağı yıl ücretinden düşülecektir.
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Kayıt Sildirme (Üniversiteden Ayrılma)
Öğrenciler, Üniversiteden ayrılma isteğinde bulunabilirler. Başvurular, Öğrenci İşleri Direk-
törlüğü’ne yapılır. 
Dersler sona ermeden önce yapılan başvurularda, öğrencinin ilgili dönemde kayıtlı olduğu dersler 
dönem kaydından düşülür. Bu tarihten sonra yapılan başvurularda ise, öğrencinin kayıtlı olduğu 
dersler, mevcut notlarıyla birlikte kayıtlarında yer alır. Öğrencinin, dosyasındaki şahsi belgelerini 
geri alabilmesi için, Üniversiteye karşı herhangi bir mali yükümlülüğünün olmaması gerekir.

SİSTEMLER

Öğrenci Otomasyon Sistemi
Öğrencilerin kayıtlı oldukları program, dersler, ders programı, dönem sonu notları, ücret ve 
ödeme bilgileri, mezuniyet yükümlülükleri, akademik danışmanları ile not döküm belgesini 
(transkript) görüntüledikleri bir sistemdir. Öğrenci Otomasyon Sisteminde akademik bilgilerin 
yanı sıra öğrencilerin kişisel bilgileri de tutulmaktadır. Öğrenciler, Otomasyon Sistemine kullanıcı 
adı ve şifreleri ile ulaşabilirler. 

YÖNETMELİKLER, YÖNERGELER ve AKADEMİK TAKVİM

Yönetmelikler ve Yönergeler
Bezmiâlem Üniversitesi yönetmelikleri ve yönergeleri, Üniversitemiz web sitesinde yer 
almaktadır.  Öğrenci İşleri ve akademik danışmanlar, bu konuda öğrencilerimize rehberlik ederler. 
Ancak yönetmelik hususlarına göre durumlarını takip etmek, öğrencinin sorumluluğundadır.

Akademik Takvim
Akademik takvimde kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlere ilişkin süre ve tarihler belirtilir. Tüm 
ilgililer, bu takvime uymakla yükümlüdür. Akademik takvim, üniversitemiz web sitesinde yer 
almaktadır.
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ÖĞRENCİ BİLGİ ve BELGELERİ

Öğrenci Bilgi Gizliliği 
Üniversitemiz politikası gereği, öğrencilerimize ait kişisel ve akademik bilgiler gizlidir. Bu bilgiler, 
ancak öğrencimizin izni olduğu takdirde üçüncü şahıs ve kurumlarla paylaşılabilir. Uygulamaya 
öğrencinin ebeveynleri ve ilgili olmayan üniversite çalışanları da dâhildir. Bu ilkeye, yalnızca 
yasanın gerektirdiği koşullarda ya da kaza, sağlık ve kişinin kendisine ya da başkasına zarar 
verme ihtimalinin bulunduğu acil durumlarda uyulmaz.

*Öğrenciler, bireysel şifreleri ile Üniversitenin Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden akademik 
ve kişisel bilgilerine erişebilirler. Ebeveynler çocukları ile kurmuş oldukları şeffaf iletişim ile bu 
bilgileri doğrudan kendilerinden edinebilirler.

İletişim Bilgileri
Öğrenci Otomasyon Sisteminde adres, telefon, e-posta ve acil durumda erişilebilecek kişi 
bilgileriniz tutulmaktadır. İkamet adresiniz için Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) kayıtları 
esas alınmaktadır. Öğrenciler, iletişim bilgilerinde oluşan değişiklikleri en kısa zamanda Öğrenci 
İşleri Direktörlüğü’ne bildirmekle yükümlüdürler.

Öğrenci Kimlik Kartı
Öğrenci kimlik kartınız Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından eğitimin başlamasıyla dağıtılmaya 
başlanacaktır. Kartınızı her zaman, özellikle sınavlarda, yanınızda bulundurunuz. Öğrenci kimlik 
kartınız, azami öğrenim süresi içinde, dönem kaydının yenilenmesi ile geçerlidir ve her akademik 
yıl başında, ilgili akademik yıla ait bandrol taşır. Öğrenci kimlik kartları aynı zamanda hastane ve 
üniversitedeki turnike ve kapı geçişlerinde de kullanılmaktadır. Kartın kaybedilmesi veya hasar 
görmesi durumunda Öğrenci İşlerine Direktörlüğüne başvurulur.

  BEZMİÂLEM

VAKIF ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
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Paso (İETT İndirimli Seyahat Kartı)
İETT tarafından yeni kayıt yaptıran öğrenciler için hazırlanan pasolar kayıt işlemleri tamam-
landıktan sonra Öğrenci İşleri tarafından öğrencilere teslim edilmektedir. 

Harçsız Öğrenci Pasaportu Başvurusu
Harçsız öğrenci pasaport başvurusu için Öğrenci İşleri Direktörlüğünden öğrenci belgesi almanız 
yeterlidir.

Öğrenci Belgesi
Öğrenci belgesi, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’nde kayıtlı olan öğrenciler için düzenlenen resmi 
bir belge olup, düzenlendiği tarih itibariyle öğrencinin kimlik ve Üniversite kayıt bilgilerini 
içerir. Düzenlenen Öğrenci belgeleri sadece öğrenciye teslim edilir. Yeni öğrenciler, öğrenci 
belge taleplerini Öğrenci İşleri Direktörlüğüne yaparlar. Ayrıca, Otomasyon sisteminden 
öğrencilerimizin belgelerini e-imzalı olarak alması sağlanacaktır.

Transkript (Not Döküm Belgesi)
Transkript, öğrencilerin, Bezmiâlem Üniversitesi’nde öğrenimi süresince kayıt durumları, 
aldıkları dersleri, notları ile akademik başarı düzeylerini, öğrenim dilini, not sistemini ve başarı 
değerlendirme kriterlerini içeren bir belgedir. 

*Hazırlanan Transkript,  sadece öğrenciye teslim edilir. Ayrıca, resmi olmayan transkriptinizi 
istediğiniz zaman Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden görüntüleyebilir ve resmi nitelik 
taşımayan kopyasını alabilirsiniz.

Askerlik Sevk Tehiri ve İptali İşlemleri
TC uyruklu öğrencilerin askerlik sevk tehiri ve iptali işlemleri, Öğrenci İşleri Direktörlüğü 
tarafından yürütülür. Kayıtlar sırasında verilen bilgilerde oluşan değişikliklerin en kısa zamanda 
Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bildirilmesi, işlemlerin aksatılmadan yürütülebilmesi açısından 
önemlidir.

Üniversitemize kayıtlar sırasında 22 yaş veya üstü öğrencilerin askerlik durumlarını gösteren 
belgelerini yanlarında getirmeleri faydalı olacaktır. E-Devlet sisteminde hakkında “Askerlik 
Şubesine Başvurunuz.” kaydı bulunan erkek adaylar bağlı bulundukları askerlik şubelerine 
yönlendirilecektir. Askerlik görevini yapmak durumunda olan öğrenciler, üniversitemize 
kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra kayıt dondurma isteğinde bulunabilir ve izin bitiminde 
öğrenimlerine başlayabilirler.
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Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin durumu kayıt tarihinden itibaren en geç iki ay içinde, devam 
eden öğrencilerimizin kayıt durumlarındaki değişiklikler ise en geç bir ay içinde bağlı oldukları 
askerlik şubesine bildirilir.

Genel Sağlık Sigortası  - TC Uyruklu Öğrenciler
TC uyruğu bulunan tüm öğrenciler yükseköğrenimleri süresince ve 25 yaşını aşmadıkları müddetçe, 
bakmakla yükümlü olan kişilerin (anne, baba, vb.) sigortasından yararlanabilir. Bu uygulamaya 
üniversitede kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler, zorunlu staj yapan öğrenciler, mavi kart sahibi 
öğrenciler ve uyruklarından biri TC olan çift uyruklu öğrenciler dâhildir. Öğrencilerin her akademik 
yılbaşında öğrenci belgeleri ile birlikte Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine/Sosyal Güvenlik 
Merkezlerine giderek durumlarını güncellemeleri önerilir.

Genel Sağlık Sigortası – Yabancı Uyruklu Öğrenciler
Yabancı uyruklu öğrencilerin ikamet izni alabilmeleri için, ülkemiz yetkili kamu kurumları tarafından 
belirlenen kanunlara göre, genel esaslara uygun sağlık sigortası yaptırmakla yükümlüdürler. Aksi 
durumda ikamet izni alamazlar.  
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yabancı uyruklu öğrencilere yapılan genel sağlık sigortasından 
faydalanmak isteyen öğrencilerimizin yabancı kimlik numaralarını edinmeleri ve öğrenci belgesi 
alarak,  Üniversitenin bağlı olduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne veya bağlı Sosyal Güvenlik 
Merkezi’ne şahsen başvuru yapmaları gerekir. Yararlanmak istemeyen öğrenciler, özel sağlık 
sigortası yaptırabilirler.

Durumları aşağıda açıklanan öğrencilerin ayrıca başvuru yapmalarına gerek yoktur:
• Herhangi bir şekilde (örneğin, anne veya baba üzerinden) Genel Sağlık Sigortalısı olanlar,
• Türkiye ile kendi ülkeleri arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi imzalanmış olan ülkelerden 
gelen ve o ülke mevzuatına göre sağlıktan yararlanma hakkı bulunan öğrencilerden bu durum-
larını gerekli belgelerle “SGK’ ya ibraz ederek “Sağlık Yardım Hakkı” elde ederler.

Türkiye ile Sosyal Güvenlik Anlaşması Bulunan Ülkeler ve Formülerleri
Almanya-T/A 11, T/A 9, T/A 20 KKTC-KKTC/T.C. 3, KKTC/T.C. 6

Hollanda-N/TUR 106, N/TUR 111, N/TUR 121 Romanya-R/TR 3, R/TR5, R/TR 6

Belçika-B.T.8, BT 16 Bosna-Hersek-BH/TR 4, BH/TR 6, BH/TR 7

Avusturya-A/TR 3, A/TR 4 Çek Cumhuriyeti-CZ/TR 111

Fransa-SE 208-01 FT, SE 208-02 FT SE 208-30 FT, 
SE 208-06 A FT, SE 208-28 FT, SE 208-09 FT

Makedonya-MC/TR 4, TR/MC 6
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Öğrenci İkamet İzni İşlemleri
İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar gereğince; yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin iş 
ve işlemler İl Göç İdaresi Müdürlükleri tarafından yürütülmeye başlamıştır. Bu çerçevede 
yabancılarla ilgili tüm iş ve işlemler (ilçe emniyet yabancılar büro amirlikleri tarafından yapılan 
işlemler dâhil olmak üzere) Vatan Caddesi No:64 adresinde bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü 
Hizmet Binasında (Eski İl Özel İdaresi Binası) sürdürülmektedir. İkamet izni uzatma işlemleri, 
İl Göç İdaresi Müdürlüklerine gidilmeden elektronik olarak sonuçlanabilmektedir. İlk ve geçiş 
başvuruları ise, elektronik olarak alınmakta olup randevularda kişiye İl Göç İdaresi Müdürlüğüne 
gelmesi gereken tarihi seçme imkânı sunulmaktadır. 

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan ikamet izni işlemleri için,  
http://www.bezmialem.edu.tr/uluslararasi-ogrenciler/ogrenci-ikamet-izin-islemleri 
linkinde yer alan belgelerin kazırlanması gerekmek olup;  
https://e-ikamet.goc.gov.tr/ linkinden ikamet izni randevunuzu alabilirsiniz.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

E- Posta
Öğrencilerimiz adlarına açılan öğrencinumarası@bavu.edu.tr uzantılı hesaplarına   
https://mail.bavu.edu.tr adresinden erişebilirler.

Şifre Değiştirme ve Oluşturma
Öğrencilerimiz şifrelerini kesin kayıt sonunda, https://reset.bezmialem.edu.tr adresinden ilk 
şifrelerini oluşturabilir, değiştirebilir ya da unutulması durumunda sisteme kayıtlı cep numaraları 
üzerinden yeni şifre oluşturabilirler. Öğrencilerimiz sistemde kayıtlı olan cep numaralarını 
Öğrenci İşleri Direktörlüğüne uğrayarak güncelleyebilirler.

**   Yeni oluşturacağınız şifre mail, wifi, mobil uygulamalar ve öğrenci otomasyonu içinde 
geçerli olacaktır.

Oluşturulan yeni şifrenin aşağıdaki dört kategorinin en az üçünün şartına 
uyması gereklidir, 
1. İngilizce büyük harf karakterleri (A’dan Z’ye)
2. İngilizce küçük harf karakterleri (a’dan z’ye)
3. 10 tabanlı rakamlar (0 - 9 arası)
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4. Alfabe dışı karakterler (örneğin, +,*,!, $, #, %)
5. (.) ve (,) karakterlerinin kullanılmaması gerekmektedir. Şifrenin içerisinde nokta ve virgül 
bulunması halinde  vpn ve kablosuz bağlantı hizmetlerinden yararlanılamamaktadır.

Öğrencilere Üniversite tarafından yapılacak bildirimler için BVU e-posta adresi kullanılır.

İnternet Kullanımı
Bezmiâlem Üniversitesi kampüsleri içerisinde, bilgisayarlarınız ve mobil aygıtlar ile ağ kaynaklarına 
ve internete kablosuz olarak erişebilirsiniz. 

Öğrencilerimiz, öğrenci no ve şifreleri ile giriş yapabileceği Bavu wifi ağından yararlanabilmektedirler.
http://bezmialem.edu.tr/Documents/bavu-wifi.pdf

Bezmialem Mobil
Apple Store ve Google Play Store da Yer Alan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Mobil Öğrenci 
Uygulaması ile Öğrencilerimiz, Ders, not, devamsızlık takibi, günlük yemek menüsü, haber, duyuru 
ve etkinlikleri mobil üzerinden takip etme imkânı ve üniversitemiz hakkında çeşitli bilgiler ve sosyal 
medya hesaplarının takibini yapılabilmektedir.

Bezmialem Forum ile Üniversite içi tartışmalara katılabilir, önemli duyurulara anlık erişebilirsiniz. 
Destek ve Danışma Bölümünden Bilgi Teknolojileri, Teknik Servis, Uluslararası, SKS, Öğrenci İşleri 
Birimleri ve derslik ile ilgili talep ve görüşlerinizi iletebilirsiniz.

Online Tahsilat
Öğrencilerimiz sanal pos üzerinden harç ödemelerini gerçekleştirmek için  
https://tahsilat.bezmialem.edu.tr internet adresi ziyaret edebilir. Harç ödemelerini online olarak 
gerçekleştirebilirler.

Uzaktan Eğitim
Öğrencilerimizin uzaktan eğitim olarak aldıkları dersleri http://learn.bezmialem.edu.tr internet 
adresine bağlantı kurarak ders dokümanlarına erişebilir, haftalık ders programını görebilir ve 
çeşitli tartışma konularına katılabilirler. Her dönem okutman hocalarımızın hazırladığı dokümanlar 
üzerinden ders içerikleri güncellenmektedir.

Bilgi Teknolojileri Hizmetleri Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin Web Sitemizi Ziyaret 
Edebilirsiniz;
http://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/idari/bilgi-teknolojileri-direktorlugu/bilgi-teknolojileri-
hizmetleri.aspx



28

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Öğrenci Bilgi Kitapçığı 2017-2018

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ
2011 yılında kurulan Uluslararası İlişkiler Ofisi (UIO) Üniversitenin uluslararası bağlantılarını, 
değişim programlarını ve uluslararası tanıtımını yürütme çabası içinde olan bir birimdir.
UIO, diğer idari ve akademik birimler ile işbirliği içerisinde; Üniversitenin uluslararası bağlantılarını 
desteklemek, uluslararası temsili, Bologna Süreci / EHEA çerçevesinde akademik planlamaya 
destek vermek, tüm hareketlilik faaliyetlerini yürütmek, uluslararası öğrenci danışmanlığı ve 
temini sürecinden sorumlu olmak, yurtdışında eğitim için öğrencilere fırsatlar sağlamak üzere 
kurulmuş bir merkezdir.

UIO öğrenci ve personel hareketliliği için Erasmus+ ve Farabi Değişim Programlarına ilişkin 
bilgilendirme seminerleri düzenler, programa ilişkin bütün duyuruları çeşitli iletişim araçlarını 
kullanarak yapar.

UIO, uluslararası öğrenciler için oryantasyon programı düzenler ve uluslararası öğrenciler ile 
diğer öğrencilerin entegre olması için kültürel aktiviteler düzenler. Uluslararası öğrencilere her 
türlü konuda yardımcı olmaya çalışır.
UIO, üniversitenin dünya çapında üstün yükseköğretim kurumları ile araştırma, eğitim ve 
öğrenci/personel değişim bağlantıları kurmak ve uluslararası işbirlikleri çeşitliliğini geliştirmek 
ve sürdürmek için yardımcı olur. Merkezimiz, üniversitemizin tıbbi araştırmalarının kalbinin attığı 
bir yer olarak, sahip olduğu imkânları araştırmacı olmak isteyen öğrencilerimizin de kullanımına 
sunarak, ülkemizin bilim insanı yetiştirme hedefine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Böylece 
öğrencilerimiz, akademik çalışmalarına erkenden başlama fırsatı bularak gereksinim duydukları 
rehberliğe kavuşabilmektedirler.
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ÜNİVERSİTENİN ADI ÜLKE ANLAŞMA KAPSAMINDAKİ 
FAKÜLTELER

University of Veterinary and Pharmaceuti-
cal Sciences Brno ÇEK CUMHURİYETİ Eczacılık Fakültesi

UNIVERSITATEA DE VEST “VASILE GOLDIS” 
DIN ARAD ROMANYA

Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Eczacılık Fakültesi

Universitatea de Medicina si Farmacie Gr. T. 
Popa Iasi ROMANYA

Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Eczacılık Fakültesi

University of Szeged MACARİSTAN Eczacılık Fakültesi

FH Campus Wien, University of Applied 
Sciences AVUSTURYA Sağlık Bilimleri Fakültesi

(Hemşirelik Bölümü)

Universidad de Vigo İSPANYA Sağlık Bilimleri Fakültesi
(Hemşirelik Bölümü)

Universita Degli Studi Di Foggia İTALYA

Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi
(Hemşirelik Bölümü) 

(Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü)
(Beslenme ve Diyetetik Bölümü)

Sağlık Hizmetleri MYO 
(Tıbbi Laboratuvar Teknikleri)

(Radyoterapi Programı)

Kingston University İNGİLTERE Sağlık Bilimleri Fakültesi 

İnstıtuto Polıtecnıco De Portalegre PORTEKİZ
Diş Hekimliği Fakültesi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 
(Hemşirelik Bölümü)

Universitat Bern İSVİÇRE Tıp Fakültesi

Universidad De Malaga İSPANYA

Tıp Fakültesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi 

(Hemşirelik Bölümü) 
(Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü)

Sanpienza-Universita’Di ROMA İTALYA Eczacılık Fakültesi

University of Sassari İTALYA Eczacılık Fakültesi

Erasmus İkili Anlaşmalarımız
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ÜNİVERSİTENİN ADI ÜLKE ANLAŞMA KAPSAMINDAKİ 
FAKÜLTELER

Universitatea din Oradea ROMANYA
Tıp Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi

University of Turku FİNLANDİYA Diş Hekimliği Fakültesi

Avicenna Tajik State Medical Universiy TACİKİSTAN

Tıp Fakültesi 
Diş Hekimliği Fakültesi 

Eczacılık Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi

(Sağlık Yönetimi)

Meditcinsky Universitet-Plovdiv BULGARİSTAN
Tıp Fakültesi 

Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi

Universita Degli Studi Di Padova ITALYA

Diş Hekimliği Fakültesi 
Eczacılık Fakültesi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 
(Hemşirelik Bölümü) 

(Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü)
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

(Farmasötikal Biyoteknoloji)

Kauno Kolegija University LİTVANYA Sağlık Bilimleri Fakültesi (Genel)

University Of Cagliari İTALYA

Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi 

Eczacılık Fakültesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi

(Hemşirelik Bölümü)
(Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü)

University of Cordoba İSPANYA
Tıp Fakültesi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi
(Hemşirelik Bölümü)

Tallinn Health Care College ESTONYA Ergoterapi Bölümü
Hemşirelik Bölümü

Universita Degli Studi Di Bari Aldo Moro İTALYA Tıp Fakültesi

(*)University of Sheffield İNGİLTERE Tıp Fakültesi

(*)Ludwing Maximilians Universitat München ALMANYA Tıp Fakültesi

*Sadece personel hareketliliği kapsamındadır.
 Karşı kurum kabul ettiği takdirde öğrenciler staj hareketliliği ile gidebilir.
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12.   Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi – Nevşehir

13.   Trakya Üniversitesi – Edirne

14.   Ordu Üniversitesi – Ordu

1.  Johns Hopkins University, ABD

2. RWTH  Aachen University, ALMANYA

3. The Cleveland Clinic Foundation, ABD

4. St.George’s University of London, İNGİLTERE

5. Kingston University, İNGİLTERE

6. Auburn University at Montgomery, ABD

7. University of Washington Educational Outreach, ABD

8. University of Science and Technology, San’a, YEMEN

9. Old Dominion University, Norfolk, VA, ABD

10. Universidade do Vale do Itajai, BREZİLYA

11. University of Talca, ŞİLİ

12. China Medical University, Taichung, TAYVAN

13. Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul, BREZİLYA

14. University of Veterinary and Pharmaceutical Science,  

 ÇEK CUMHURİYETİ

15. Hawler Medical University, IRAK

16. Instituto Politécnico Nacional, MEKSİKA

17. Benadir University, Mogadishu, SOMALİ

18. University of Lubumbashi, 

 DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ

19. Murray State University, ABD

20. Universidad de Valparaiso, ŞİLİ

21. Portland State University, ABD

22. Universidade Do Porto, PORTEKİZ

23. Loyola University, Chicago, ABD

24. Kinki University, JAPONYA

25. West Kordufan University, SUDAN

26. Management and Science University, MALEZYA

27. Purdue University Northwest, ABD

28. Taipei Medical University, TAYVAN

29. Universidad Icesi, KOLOMBİYA

30. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud- 

Fundacion H.A. Barcelo, ARJANTİN

31. Applied Science Private University, ÜRDÜN

32. Universiteti I Prizrenit, KOSOVA

33. Universiteti I Hasan Phristina KOSOVA

34. Mutah University, ÜRDÜN

35. North West University, GÜNEY AFRİKA

36. University of Sarajeva, BOSNA HERSEK
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12.   Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi – Nevşehir

13.   Trakya Üniversitesi – Edirne

14.   Ordu Üniversitesi – Ordu

Üniversitemizin eğitim-öğretim kalitesini arttırmak, araştırma geliştirme çalışmalarını desteklemek, modern 
kütüphaneciliğin gerektirdiği hizmetleri verebilmek amacıyla 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 sürdürmekte olan mevcut merkez kütüphanemiz, 
kullanıcı dostu ve sosyal hayatın mekanı olacak şekilde yenilenme sürecindedir. Bu amaçla Merkez 
yerleşkemizde yeni yapılmakta olan Oditoryum binamızda, son teknolojilerin ve modern tasarımların yer 
alacağı 270 kişi kapasiteli bir kütüphane yer almaktadır. Bunun yanı sıra diğer bir yerleşkemiz olan Eyüp 
Yerleşke Binası’na ait kütüphanemizin alanı 173 m2 olup, son sitemlerle donatılarak hizmet vermektedir. 
Sultangazi İlhan Varank yerleşkemizdeki kütüphanemiz ise 175 m2 olup, modern tasarımların bulunduğu 
3 adet grup çalışma odası, 1 adet bilgisayarlı çalışma odası ve 2 adet kitap okuma salonu ile birlikte 
100 kişilik çalışma kapasitesine sahiptir. Geçmişten geleceğe bilgi sunan kütüphanelerimiz, yönergeye 
bağlı olarak öğrencilere, akademik ve idari personele doğrudan tüm kaynaklardan yararlanma olanağı 
sunmaktadır. Çeşitli bilgi kaynaklarına sahip olmanın yanında bilgiye erişimi temel ilke olarak benimseyen 
kütüphanemizin birçok ulusal ve uluslararası veritabanlarına üyelikleri ile zenginleşerek kullanıcılarımızın 
kaynak teminine ve akademik başarısına kolaylık sağlamaktadır. 

Kütüphanelerimizde kablosuz internet erişimine ek olarak öğrencilerin kullanımına açık çok sayıda 
bilgisayar bulunmaktadır. Kullanıcılarımız, kütüphane web sayfasından tüm hizmetlere ulaşabilir. Alanında 
uzman kütüphane personeliyle doğrudan iletişim kurarak her türlü bilgi isteğine erişimde yardım 
alabilirler. Merkez kütüphanemiz, kullanıcılarına haftanın 7 günü, toplam 80 saat, Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Kütüphanemiz ve İlhan Varank Yerleşkesi Kütüphanemiz hafta içi 45’er saat hizmet vermektedir.

Eyüp Yerleşkesi  
Sağlık Bilimleri Fakültesi Kütüphane
Eğitim Dönemi 
Hafta Içi Her Gün  : 07:30 - 17:30 
Cumartesi -Pazar : Kapalı

Yaz Dönemi  
Hafta Içi Her Gün   : 07:30 – 17:30
Cumartesi-Pazar   : Kapalı

Bvu Sultangazi İlhan Varank  
Yerleşkesi Kütüphanesi
Eğitim Dönemi
Hafta Içi Her Gün  : 07:30 - 17:30 
Cumartesi-Pazar  : Kapalı  

Yaz Dönemi  
Hafta Içi Her Gün  : 07:30 – 17:30 
Cumartesi-Pazar  : Kapalı

Merkez Kütüphane
Eğitim Dönemi 
Hafta Içi Her Gün  : 07:30 - 22:00 
Cumartesi  : 07:30 - 16:30 
Pazar  : 12:00 - 17:00 

Yaz Dönemi  
Hafta Içi Her Gün   : 07:30 – 17:30
Cumartesi-Pazar   : Kapalı

**Sınav haftalarında Eyüp Kütüphanemizde akşam 
22:00’ye kadar hizmet verilmektedir.

*RESMİ TATİLLERDE TÜM KÜTÜPHANELERİMİZ KAPALI OLACAKTIR.
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Kütüphane Üyeliği
Tüm idari ve akademik kadro ile tüm Bezmialem Vakıf Üniversitesi öğrencileri kütüphanenin fahri 
üyeleridir, kütüphaneye kayıt için ayrıca bir üyelik işlemi gerekmez, kütüphaneden yararlanmak için 
yapılması gereken tek şey üniversite kimlik kartına sahip olunmasıdır. Üniversite dışı kullanıcı kabul 
edilmemektedir.

ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ VE SPOR

Öğrenci Konseyi
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Öğrenci Konseyi üniversite öğrencilerimizin akademik, sağlık, spor 
ve sosyo-kültürel alanlarda kişisel gelişimlerini tamamlayabilmesi noktasında çalışmalar yürüten 
ve YÖK’ün belirlediği esaslar kapsamında demokratik ilkelere dayalı bir seçim sistemi ile üniversite 
öğrencilerinden seçilen bir yönetim kurulu ile işleyen bir yapıdır. Ayrıca öğrenciler arasındaki 
iletişimi güçlendirerek öğrencilere ilişkin kararlarda aktif rol alarak ve öğrenciler ile Üniversitenin 
birimleri arasındaki iletişimi güçlendirerek görüş ve önerilerini Üniversitenin ilgili birimlerine 
iletmek de Öğrenci Konseyinin doğal görevidir. 
 
Öğrenci Birliği ile iletişim için;
 
E-Posta                :  bezmialemkonsey@gmail.com
Twitter                 :  BVUkonsey
Facebook            :  BVUkonsey

KAMPÜSTE YAŞAM

Öğrenci Kulüpleri
Üniversitemizde faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri; değişik bölümlerinde öğrenimlerini sürdüren 
öğrencilerimizin boş zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmelerini, bilgi, beceri, yaratıcılıklarını 
arttırıcı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler düzenlemelerini ve bu faaliyetlere katılmalarını 
sağlamak amacı ile kurulmuştur. Üniversitemizdeki öğrenci kulüplerini bir araya getirerek ortak 
çalışmalar gerçekleştirmek, kulüpler arası dayanışmayı arttırmak üzere “Öğrenci Kulüpler Birliği” 
faaliyet göstermektedir. Bünyemizde kurulan öğrenci kulüplerine üniversite öğrencilerimiz 
serbestçe üye olmakta ve kulüplerin tüm olanaklarından yararlanmaktadır. Kulüp üyelikleri ve 
etkinlikleri tüm öğrencilere açıktır. Öğrencilerimiz, öğrenci kulüpleri yönergesinde belirtilen gerekli 
koşulları sağladıkları takdirde değişik alanlarda yeni öğrenci kulübü kurabilir, istediği sayıda kulübe 
üye olabilir. 
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• BVU FTR Kulübü

• Bisiklet Kulübü

• Bezmialem Gençlik ve Etik Kulübü

• Bezmialem Münazara Kulübü

• Dental Araştırma ve Dayanışma Kulübü

• Doğa Sporları, Havacılık ve Dalış Kulübü

• Elim Sende Kulübü

• EMSA Kulübü

• Farma Aktüel Kulübü

• Fotoğraf Kulübü

• Genç Yeşilay Kulübü

• Genç Yeryüzü Doktorları Kulübü

• Kanserle Yaşam ve Dayanışma Kulübü

• Kısa Film Kulübü

• Kızılay Kulübü

• Kuşağımızda Beslenme Kulübü

• Kültür Sanat ve Edebiyat Kulübü

• Müzik Kulübü

• Odyoloji Kulübü

• Sağlığın Renkleri Hemşirelik Kulübü

• Sağlıkta Pozitif Düşünce Kulübü

• Sosyal Gelişim ve Sorumluluk Kulübü

• Şahsiyetten Medeniyete Kulübü

• Tıbbi Araştırmalar Kulübü

• Tiyatro Kulübü

• Turk MSIC Kulübü

• Türk Tarih ve Fikir Kulübü

• Yelken Kulübü

• Sağlık Yönetimi ve Girişimcilik Kulübü 
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Öğrencilerimizin yetenekleri doğrultusunda spor branşlarına yönlendirilmeleri ve bu yeteneklerini daha 
da üst düzeye çıkartmaları amacıyla kulüpler ya da takımlar kurulmakta, bu branşlarda üniversitelerini 
en iyi şekilde temsil etmeleri ve bir arada düzenli olarak spor yapabilmeleri sağlanmaktadır.

Spor Kurslarımız
• Kayak Kursu

• Badminton kursu

• Tenis kursu

• Dalış Kursu

• Yelken Kursu

• Eskrim Kursu

Spor Takımları
• Basketbol Takımı

• Futsal Takımı

• Badminton Takımı

• Masa Tenisi Takımı

• Wushu Takımı

• Kick Box Takımı

• Bilek Güreşi Takımı

• Dragon Bot Takımı

• Tenis Takımı

• Okçuluk Takımı   

Spor Turnuvalarımız
• Futbol Turnuvası

• Futsal Turnuvası

• Streetball Turnuvası

• Dönem Voleybol Turnuvası

• Masa Tenisi Turnuvası

• Satranç Turnuvası

• Bowling Turnuvası

• Tenis Turnuvası

• Üniversitelerarası 

 Özel Turnuvalar
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Spor ve Sağlıklı Yaşam Alanlarımız Sanatsal ve Müzik Kursları

• Tenis Kortu

• Basketbol Sahası

• Voleybol Sahası

• Masa Tenisi Alanı

• Satranç Alanı

• Koşu - Yürüyüş Yolu

• Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz Alanı

• Bilardo Alanı

• Langırt Alanı

• Hava Hokeyi Alanı

• Play Station Alanı

• Keman Kursu     

• Türk Halk Müziği Korosu                                 

• İşaret Dili Kursu  

• İngilizce Kursu                                                 

• Karakalem Kursu                                                   

• Fransızca Kursu                                                     

• Hat Kursu 

• Kaligrafi Kursu       

• Tezhip Kursu                                                         

• Yağlı Boya Kursu 

• Yabancı Öğrenciler İçin Türkçe Kursu
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Kültür ve Sanat

Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetleri ve bilimsel çalışmaların yanı sıra, kültürel ve sanatsal 
etkinliklerin organize edilmesi ve öğrencilerimizin ders dışındaki zamanlarını en iyi şekilde 
değerlendirmeleri, kişisel yeteneklerini geliştirmeleri amacıyla faaliyetler yapılmaktadır.

Konserler
DinletilerSergiler

SöyleşilerBezmialem 
GençFest

TiyatroKonferanslar

PanellerSosyal Sorumluluk 
Projeleri Sempozyumlar

Film GösterimleriGeziler
Sağlık Kültür Spor 

Direktörlüğü Tarafından 
Planlanan Faaliyetler
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DESTEKLEYİCİ HİZMETLER
Psikolojik Danışmanlık
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Ofisi öğrencilerimizin bireysel, sosyal ve akademik gelişimlerini 
desteklemeyi ve bu doğrultuda üniversite hayatına uyum sürecini kolaylaştıracak beceriler 
kazandırmayı hedeflemektedir. Kaygı, depresyon, stres, akademik zorluklar, uyum problemleri, 
kişisel sorunlar vb. konularda bireysel danışmanlık hizmeti vermektedir.
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Ofisi olarak danışanlarımızla, kişisel sorunlarını belirlemek ve 
birlikte saptadığımız hedeflere ulaşmak için ortak çalışmalar yürütülmektedir. Gerekli görüldüğü 
takdirde öğrencilerimiz psikiyatrik, tıbbi ya da sosyal hizmetlerden yararlanabilmeleri için üniversite 
içindeki bir başka uzman ya da birime yönlendirilmektedir.

Kagem
Kariyer Geliştirme Merkezi olarak, öğrencilerimizin kariyer planlamasında doğru ve planlı bir 
şekilde geleceğe ilerlemeleri için kendine güvenen, öğrenmeye ve araştırmaya hevesli bireyler 
yetiştirilmesine katkıda bulunmak, staj olanakları, mülakat teknikleri, özgeçmiş hazırlama ve 
kariyer seçiminde yol göstererek bu alanlarda hizmet vermektedir. KAGEM olarak,  Üniversitemiz 
öğrencilerine medikal ve paramedikal konularda eğitimler vermek, akademik ilerleme imkanları ile 
ilgili öğrencilere bilgi vermek ve seminerler düzenlemek, ülkemizde ve yurtdışında burs imkanları 
ile ilgili bilgilendirme ve yönlendirme yapmak gibi çalışmalar yapılmaktadır. 

Mezunlar Ofisi
Bezmialem Vakıf Üniversitesi mensubu olma ayrıcalığını da yaşayarak ve yaşatarak, mevcut 
öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız ile birbirlerine destek olmaları, yaşamın her alanında 
karşılaştıkları sorunlara çözüm bulmaları, bireysel olarak akademik ve kariyer planlarından kişisel 
gelişimlerine yardımcı olmaya çalışmaktadır. Üyelerimizin kendi aralarında sportif, sanatsal ve 
bilimsel aktivitelerle sosyalleşmelerini ve aynı zamanda üniversitenin sahip olduğu imkanlardan 
faydalanmalarını sağlamayı amaçlayan çalışmalar yapmaktadır. 

Engelli Öğrenci Desteği
Üniversitemiz engelli öğrencilerimize yönelik çalışmalar yapmaktadır. Üniversitemiz engelli 
öğrencilerin önündeki engelleri olabildiğince kaldırarak onlara eğitimde fırsat eşitliği sağlamayı 
hedefler. Öğrenci Gelişim Programları altında faaliyet gösterir ve engelli öğrencilerin kampüs 
hayatını kolaylaştırmak, öğrenimlerini destekleyici idari düzenlemeleri planlamak ve öğrencilere 
sosyal-kültürel alanda destek olmak konularında çalışmalar yapmayı amaçlar.
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Beslenme
Üniversitemiz dış bahçesinde bulunan merkezi yemekhanede, öğrencilerimizin sağlıklı, doğru ve 
bütçelerine uygun fiyatlarla beslenmelerine katkıda bulunmak üzere sabah kahvaltısı, öğle ve 
akşam yemeği hizmeti verilmektedir. 

Yemekler; uzman personel ve gıda mühendisleri gözetiminde mevsimine göre, öğrencilerin ihtiyacı 
olan kalori ve besin değerleri göz önünde bulundurularak hazırlanmaktadır. Ücreti karşılığında 
sabah 07:00-10:00 arasında kahvaltı, öğle 12:00-14:00 saatleri arasında seçmeli menüden oluşan 
yemek hizmeti verilmekte olup yemek listeleri önceden hazırlanarak öğrencilerimizin bilgisine 
sunulmaktadır.

Genel Sağlık Sigortası  - TC Uyruklu Öğrenciler
TC. uyruğu bulunan tüm öğrenciler yükseköğrenimleri süresince ve 25 yaşını aşmadıkları müddetçe, 
bakmakla yükümlü olan kişilerin (anne, baba, vb.) sigortasından yararlanabilir. Bu uygulamaya 
üniversitede kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler, zorunlu staj yapan öğrenciler, mavi kart sahibi 
öğrenciler ve uyruklarından biri TC olan çift uyruklu öğrenciler dahildir.

*Öğrencilerin her akademik yılbaşında öğrenci belgeleri ile birlikte Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine/
Sosyal Güvenlik Merkezlerine giderek durumlarını güncellemeleri önerilir.

Sınav Zamanı Gece Ders Çalışmak İçin Dilekçe
Sınav haftalarında , Ana Kampüs A-5 sınıfında gece ders çalışmak için izin dilekçesi verilmektedir.
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BezmialemBezmialemvakifunv

BVU TARİHİ YERLEŞKE (MERKEZ)
Adnan Menderes Bulvarı, Vatan Cad.  
34093 Fatih / İstanbul
Tel: 0212 523 22 88 
Faks: 0212  453 18 71     
www.bvu.edu.tr

BVU FATİH YERLEŞKESİ (TIP EK BİNASI)
Arpa Emini Mah. Kaptan Sinan Paşa Sok. No:1/ 1  
Fatih / İSTANBUL 
Tel: 0212 523 22 88         
 www.bvu.edu.tr
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BVU EYÜP SULTAN YERLEŞKESİ
Merkez Mah. Silahtarağa Cad.  
No: 189 Alibeyköy / Eyüp / İstanbul
Tel: 0212 523 22 88         
www.bvu.edu.tr 

BVU SULTANGAZİ  
İLHAN VARANK YERLEŞKESİ 
Muhsin Yazıcıoğlu Cad. 2115. Sokak No:6  
34265 -Sultangazi / İSTANBUL 
Tel: 0212 523 22 88- 48 74    
www.bvu.edu.tr 

YAŞAM BİLİMLERİ VE 
BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 
Yalıköy Mah.  
Ali İhsan Kalmaz Sok. No:10    
Beykoz / İSTANBUL

BVU FİTOTERAPİ EĞİTİM, UYGULAMA VE 
ARAŞTIRMA MERKEZİ 
Bican Bağcıoğlu Yokuşu  
Adnan Menderes Bulvarı,  
34093 Fatih / İstanbul
Tel: 0212 523 22 88
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BVU SULTANGAZİ  
İLHAN VARANK YERLEŞKESİ 
Muhsin Yazıcıoğlu Cad. 2115. Sokak No:6  
34265 -Sultangazi / İSTANBUL 
Tel: 0212 523 22 88- 48 74    
www.bvu.edu.tr 

BVU SAĞLIK, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ
Adnan Menderes Bulvarı, Vatan Cad.
34093 Fatih / İstanbul
Tel: 0212 453 17 00    www.
bezmialemhastanesi.com

BVU DRAGOS HASTANESİ 
Yalı Mah. Sahil Yolu Sok. No:16  
Dragos 34844 Maltepe  / İSTANBUL 
Tel: 0216 251 65 65
www.bezmialemdragoshastanesi.com

BVU FATİH EK HİZMET BİNASI
Ali Kuşçu Mah. Fevzi Paşa Cad. 
No: 2 Fatih/ İSTANBUL 
Tel: 0212 521 01 00   
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142E ESENYURT İNCİRTEPE-AKSARAY 

146B BAŞAKŞEHİR 4.ETAP - EMİNÖNÜ 

146T BOĞAZKÖY MH.-BAHÇEŞEHİR-YENİKAPI 

31Y AYMA KOOP.-YENİKAPI 

32T CEVATPAŞA - TAKSİM 

33E ESENLER METRO-BEYAZIT 

35D KOCAMUSTAFAPAŞA - BALAT 

37A YILDIZTABYA- BEYAZIT 

38 YUNUS EMRE MAHALLESİ - BEYAZIT 

38Z ZÜBEYDE HANIM MAH.-BEYAZIT 

39 AKŞEMSETTİN MAHALLESİ - BEYAZIT 

39D YEŞİLPINAR - YENİKAPI 

76E ESENKENT-BAHÇEŞEHİR-TAKSİM(EKSPRES) 

78 BAŞAKŞEHİR 4.ETAP-EMİNÖNÜ 

78A BAŞAKŞEHİR-AKSARAY 

79T KAYAŞEHİR-TAKSİM 

88A YUNUS EMRE MAHALLESİ-YENİKAPI 

89T ATAKENT MAHALLESİ- TAKSİM 

91E GÖZTEPE MAHALLESİ - BEYAZIT 

92A ATEŞTUĞLA - EMİNÖNÜ 

97G ATEŞTUĞLA DEMİRKAPI MH.- BEYAZIT 

97H GÜNEŞLİ-AKSARAY 

YH-1 YENİKAPI İDO-ATATÜRK HAVALİMANI 

39D YEŞİLPINAR - YENİKAPI 
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Öğrenci İşleri Direktörlüğü

Adnan Menderes Bulvarı, Vatan Caddesi 34093 Fatih - İstanbul
Tel: +90 212 523 22 88 (3043-3044) Faks: +90 212 453 1871

ogrenciisleri@bezmialem.edu.tr


