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Genel Sekreter

Sevgili Öğrencilerimiz,

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

İki asırlık ulu bir çınar olan Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’nin 
geleneğinde 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 hazırlanacaksınız. Bu dönemde en büyük destekçiniz 
bizler olacağız ve ihtiyaç duyduğunuz her zaman bizi yanınızda 
bulacaksınız. Bezmiâlem 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 
olmasını diliyorum.
 
Sevgilerimle,
 
Zeynep Gökçen 
Genel Sekreter
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BEZMİÂLEM KURULUŞ ÖYKÜSÜ

1845’te Osmanlı Padişahı II. Mahmut’un Eşi ve Abdülmecit’in Annesi Bezmiâlem Valide 
Sultan tarafından kurulan Bezmiâlem Gureba- i Müslimin milyonlarca yoksul ve hasta 
insana daima en son tıbbi gelişmeler uygulanma 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 İki Asırlık Tecrübesi 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. 
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Eğitimine 1845 yılında inşa edilen tarihi bina kampüsünde başlayan Bezmiâlem Vakıf 
Üniversitesi 2016 yılında, Eyüp Sultan yerleşkesi, Sultan Gazi İlhan Varank Yerleşkesi ve 
BVU Dragos Hastanesi’ni de bünyesine katmıştır.

Vizyonumuz 
Eğitimde örnek alınan, bilime yön veren, Lider Sağlık Üniversitesi olmak.

Misyonumuz
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Modern bilim ve teknolojiyi, medeniyet 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 hedefleyen erişilebilir sağlık hizmeti sunan, hayat 
boyu öğrenme kültürüne katkı sağlayan bir kurumdur.

Değerlerimiz
n  Bilimsellik 
n  Liyakat
n  Etik
n  Adalet
n  Şeffaflık
n  Katılımcılık
n  Fedakârlık
n  Kurumsallık
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Prof. Dr. Dilek Sema Arıcı 
Tıp Fakültesi Dekanı

BEZMİÂLEM'DE TIP FAKÜLTESİ

Değerli Öğrencilerimiz,

Tıp fakültemiz, insan odaklı, yerel değerlerinin 
farkında uluslararası düşünen ve hareket eden, 
iletişim, liderlik ve yöneticilik yetkinliğinde, 
sürekli öğrenen ve öğreten, bilimsel düşünceyi 
kavramış ve bilimi üretebilen hekimler yetiştirmek 
misyonumuza uygun olarak faaliyetlerini 
planlamakta ve uygulamaktadır.

Hastanemiz, İstanbul’un merkezinde 55 bin 
metrekareden geniş bir alana kurulmuş olup 500 
den fazla hasta yatağına ve 120 yoğun bakım 
yatağına sahiptir. Günlük 5000 poliklinik hizmeti 
verilmektedir. Öğrencilerimiz eğitimi için kullanılan 
hastanemizde öğrenciler, hemen her türlü vakayı 
görme ve deneyim kazanma olanağı bulmaktadır. 

Eğitim olanaklarına göz atıldığında; Fakültemizde, 
Dönem I, II ve III teorik eğitimlerinde kullanılan 
150 kişilik üç amfi, Dönem IV ve V eğitiminde 
kullanılan   20 şer kişilik 8 derslik, 50 kişilik üç 
derslik ve okuma salonları bulunmakta olup bu 
salonlar uygulanan plan çerçevesinde PDÖ ve 
Olgu Temelli Oturumlar için de kullanılabilmektedir. 
Anatomi laboratuvarında 580 maket ve üç 
kadavra, Histoloji, Mikrobiyoloji  ve  Fizyoloji 
laboratuvarlarında toplamda 130 öğrenci 
mikroskobu mevcuttur. Fizyoloji laboratuvarında, 
öğrenci pratik eğitimlerinde kullanılmak üzere 10 
adet laboratuvar sistemi bulunmaktadır. Hastane 
binamızda, beceri eğitimlerinde kullanılmak üzere 
ayrı bir maket laboratuvarı bulunmakta olup, 
Dönem I’den Dönem VI’ ya kadar tüm sınıfların 
eğitimlerinde kullanılan çok sayıda beceri maketi 
bulunmaktadır. Ayrıca gelişmiş bir simülasyon 
maketi de mevcuttur. Klinik eğitimlerde ve 
sınavlarında kullanılmak üzere 13 ayrı OSCE 
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laboratuvarı (poliklinik düzeninde) ve bir gözlem odası 
bulunmaktadır.   Öğrenciler mevcut ses ve kamera 
düzeniyle, oluşturulan senaryolar ve eğitilmiş simüle 
hastalarla ilgili öğretim üyeleri tarafında izlenerek 
sınav olmaktadır.  

Ayrıca, Johns Hopkins üniversitesi ile program 
ortaklığı anlaşması yapılmıştır. Fakültemizde “Scolarly 
Concentration” adlı araştırma eğitimi bir yatay staj 
olarak Johns Hopkins üniversitesi ile ortak olarak 
uygulanmaktadır. İlgili üniversite ile öğretim üyesi 
ve öğrenci değişimleri yapılmaktadır. Hem Johns 
Hopkins üniversitesi hem de diğer uluslararası 
üniversitelerle işbirliği misyonumuz bulunmaktadır. 
Ayrıca bilimsel araştırma projelerini destekleme 
yönergemize göre öğrencilerin ekip içinde yer 
aldığı projelere öncelik verilmekte ve destek miktarı 
arttırılmaktadır. Öğrencilerimize bilimsel düşünce, 
bilimsel araştırma kuralları, bilimsel proje yazabilme, 
bilimsel araştırmalarda ekip üyesi olma, bilimsel 
makale okuryazarlığı gibi birçok alanda yetkinlik 
kazandırılmaktadır.
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Prof. Dr. Alper Alkan
Diş Hekimliği  Fakültesi Dekanı

BEZMİÂLEM'DE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Değerli Diş Hekimi Adayları,

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi 2010 yılında kurulmuştur. Fakülte 
2010-2011 eğitim ve öğretim döneminde 
toplam 30 öğrenci ile lisans eğitimine 
başlamıştır ve 8 anabilim dalında hizmet 
vermektedir. Beş yıllık bir eğitim ve öğretim 
programını içeren diş hekimliği eğitimi ilk 3 
yıl temel tıp bilimleri ve teorik ve pratik diş 
hekimliği meslek dersleri ve 4. ve 5. sınıflarda 
ise bunlara ilave olarak hasta üzerinde klinik 
eğitim ve staj programlarını içermektedir. 
Fakültemizdeki öğrenciler ülkemizde bir ilk 
olmak üzere Avrupa Diş Hekimliği Eğitimi Birliği 
(ADEE) tavsiyeleri doğrultusunda 1. sınıftan 
itibaren gözlemci ve oral hijyen eğitmeni 
olarak kliniklerde bulunacaklar ve her sene 
tekrarlayan teorik ve pratik acil tıbbi müdahale 
dersi alacaklardır.

“Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi”, “Ağız, Diş 
ve Çene Radyolojisi”, “Pedodonti (Çocuk 
diş Hekimliği)”, “Endodonti”, “Ortodonti”, 
“Periodontoloji”, “Protetik Diş Tedavisi”, 
“Restoratif Diş Tedavisi” anabilim dallarından 
oluşan 8 anabilim dalında klinik bilimlere ait 
dersler ve staj eğitimi Vatan Caddesi üzerinde 
bulunan ana yerleşkedeki Diş Hekimliği 
Fakültesi’nde gerçekleştirilecektir.

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi’nden mezun olan öğrenciler güncel 
bilgi ve deneyime sahip en son teknolojiyi 
kullanabilen diş hekimleri olarak ağız ve diş 
sağlığı hizmetlerinde görev alabileceklerdir.



Öğrenci Bilgi Kitapçığı   /   11

Prof. Dr. Gülaçtı Topçu
Eczacılık Fakültesi Dekanı

BEZMİÂLEM'DE ECZACILIK FAKÜLTESİ

Değerli Öğrencilerimiz,

Fakültemizin amacı, eczacılık mesleğinin yeni üyeleri 
olacak siz öğrencilerimizi uluslararası düzeyde teorik 
ve pratik bilgi ile donatılmış, bilimsel bakış açısını 
özümsemiş, üretken ve sorumluluk sahibi, insanlığın, 
ülkemizin, sağlık sektörünün ve ilaç endüstrisinin 
eczacı ihtiyacını karşılayabilecek yetkinlikte ve mesleki 
etik değerlere sahip eczacılar olarak yetiştirmektir.

Türkiye’nin YÖK onaylı ilk Fitoterapi Merkezi’ni 2015 
yılında kurduk, ayrıca yapmakta olduğumuz ilaç ArGE 
çalışmalarımızı bir İLAÇ ArGe Merkezi kurarak uluslar 
arası platformda multidisipliner bir anlayışla sürdürmeyi 
ve sizlerin de bu çalışmalarda daha aktif rol almanızı 
amaçladık.

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 Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin 
(BİTEM) imkanlarından yararlanan mezunlar olarak 
topluma kazandırmaya çalışıyoruz. Fitoterapi alanında 
eğitime verdiğimiz katkılar nedeniyle 2015 Altın Havan 
ödülünü aldık. Eczacılık Fakülteleri mezunları Fitoterapi 
uzmanlık alanında Eczacılıkta Uzmanlık Sınavını (EUS) 
kazandıkları takdirde 2017 yılında ilk kez bu alanda 
yetki almış 4 Eczacılık Fakültesi’nden biri olarak 
Fakültemizi tercih ederek eğitim görebileceklerdir. Bazı 
öğrencilerimiz Chicago-Illinois Üniversitesi ile işbirliği 
çerçevesinde üniversitenin Eczacılık Fakültesi’nde 
Klinik Eczacılık ile ilgili yaz okulu programına 
katılmışlardır. Ayrıca Portekiz’deki Porto Üniversitesi 
ve Çin Halk Cumhuriyeti Uygur-Sincan (Urumçi)   
bölgesindeki Xinjiang (Sincan) Medikal Üniversitesi ile 
de öğrenci/öğretim üyesi hareketliliği ve bilgi aktarımı 
her zaman mümkündür.
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Prof. Dr. Ahmet Belce
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

BEZMİÂLEM'DE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Değerli Öğrenciler,

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültemizin bünyesinde Hemşirelik, Fizyoterapi 
ve Rehabilitasyon, Odyoloji, Sağlık Yönetimi, 
Beslenme ve Diyetetik Bölümleri ve Ergoterapi 
Bölümleri bulunmaktadır. Her geçen yıl daha 
da güçlenen akademik kadromuz ve Üniversite 
yönetiminin sağlamış oldukları teknolojik imkânlar 
ile öğrencilerimizi gelecekteki mesleklerine 
donanımlı bir şekilde hazırlıyoruz. 

Bölümlerimizde eğitim gören öğrencilerimizin 
en büyük avantajı Fatih Ek Hizmet Binası ve 
Eyüp Sultan Yerleşkemizde pratik becerilerini 
maksimum düzeyde geliştirebilecekleri uygulama 
laboratuvarlarına, BVU Sağlık, Uygulama ve 
Araştırma Merkezi ve BVU Dragos Hastanemizin 
ilgili alanlarında pratik yapma imkânlarına sahip 
olmalarıdır. 

Ayrıca yapmış olduğumuz Erasmus 
anlaşmalarımız ile eğitimlerinin bir bölümünü 
çeşitli Avrupa ülkelerinde tamamlama fırsatları da 
bulunmaktadır.
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Doç. Dr. Gökçen Başaranoğlu
SHMYO Müdürü

BEZMİÂLEM'DE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU

Sevgili Gençler,

Eğitim süresinin kısalığı ve  sağlık alanında 
yaşanan gelişmelerle beraber artan nitelikli 
ara elaman ihtiyacı meslek yüksekokullarının 
seçilme sebepleri arasında sayılabilir. 
Ülkemizde son yıllarda Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu sayısı hızlı bir şekilde 
artmaktadır.  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulunun diğer 
meslek yüksekokullarından farkı İstanbul’un 
merkezinde yer alan zengin hasta kapasiteli 
hastanesi ile alanında uzman seçkin eğitici 
kadrosudur. 

Üniversitemizde uygulama ve araştırma 
imkanının bulunması bu konuda yetkin elaman 
yetiştirmek için gereklidir. Bizler Bezmiâlem 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
olarak sadece sağlık sektöründe nitelikli ara 
elaman yetiştirmekle kalmayıp aynı zamanda 
araştırma yapmak isteyen, öğrendikleriyle 
hayatı kolaylaştırmak için yeni bir şeyler icat 
etmek isteyen öğrenciler yetiştiriyoruz. Sadece 
meslek edinmekle kalmayıp aynı zamanda 
hayatı kolaylaştıracak proje üreten, araştırma 
ve projeler ile hayata katkı sağlamak isteyen 
bir öğrencilik yaşamak istiyorum diyorsan 
yeriniz bizim yanımızdır.
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BEZMİÂLEM'DE BURSLAR VE İNDİRİMLER
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, öğrencilerine ve dolayısıyla topluma değer katmaya ilke 
edinen başarılı öğrencileri desteklemeye devam ediyor. Tam Burslu, %50 indirimli ve %25 
İndirimli statüsünde yerleşen öğrenciler çeşitli burs ve indirimlerden faydalanabilmekte.

n  Derece Bursları
Tam Burslu yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilere, sağlanan imkânlara ek olarak derslere 
kaydolduğu 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)

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

n  ÖSYM Bursları
n  %100 Ösym Bursu: Ösym kılavuzu’nda %100 burslu olarak belirtilen programlardan 
birini tercih ederek Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilere sağlanan 
karşılıksız burstur. Bu bursa hak kazanan öğrencilerden eğitim ücreti alınmaz.
n  %50 Ösym İndirimi:  Ösym kılavuzu’nda %50 indirimli olarak belirtilen programlardan 
birini tercih ederek Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilere sağlanan 
karşılıksız burstur. Bu bursa hak kazanan öğrencilerin eğitim ücretlerinden %50 indirim 
uygulanır.
n  %25 Ösym İndirimi: Ösym kılavuzu’nda %25 indirimli olarak belirtilen programlardan 
birini tercih ederek Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilere sağlanan 
karşılıksız burstur. Bu bursa hak kazanan öğrencilerin eğitim ücretlerinden %25 indirim 
uygulanır. 
 
 * ÖSYM bursları/ indirimleri eğitim sürecindeki başarı düzeyinden 
bağımsız olarak, öğrenim süresince kesintisiz devam eder.

n  Akademik Başarı Bursu
Her akademik yılın sonunda o yılki akademik durumuna bakılarak bir sonraki eğitim 
öğretim yılı geçerli olmak kaydıyla akademik burs verilir. Akademik Başarı Bursu elde 
edebilmek için; Bütünlemeye kalmamış olmak, İlgili yılda disiplin cezası almamış olmak 

Yerleştirildiği puan türünden;
n  Türkiye genelinde ilk 100 öğrenci içinde yer alanlara 9 ay süre için aylık 2.500-TL nakit ödeme,
n Türkiye genelinde 101-500 öğrenci içinde yer alanlara 9 ay süre için aylık 1.500-TL nakit ödeme,
n  Türkiye genelinde 501-1000 öğrenci içinde yer alanlara 9 ay süre içim aylık 750-TL nakit ödeme,
n  Türkiye genelinde 1001-2000 öğrenci içinde yer alanlara 9 ay süre için aylık 500-TL nakit ödeme.
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ve yıllık ağırlıklı not ortalaması (YANO) 4 üzerinden 3 ve üzeri olmak ve 100’lük sisteme 
çevrildiğinde 80 ve üzerine sahip olması, kendi sınıfı içinde aşağıda belirlenen yüzdelik 
dilimlerdeki sıralamaya girmiş olmak.  İlgili akademik yılda en az 58 AKTS’lik ders almış 
ve başarıyla tamamlamış olma şartı aranmaktadır.

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. 

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

ÖSYM %50 - ÖSYM%25 İndirimli Yerleşen Öğrencinin 
Sınıf Sıralamasındaki Yeri

Burs Oranı

İlk %5 %50

İkinci %5 %25

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

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

%100 ÖSYM Burslu Yerleşen Öğrencinin  
Sınıf Sıralamasındaki Yeri

Burs Oranı

İlk %5 %30

İkinci %5 %20

Oranlarında yıl içinde üniversite tarafından öğrenciye 9 eşit taksit halinde burs ödemesi 
yapılır.

%100 destek bursu ile öğrenimine devam eden öğrenciye akademik başarı bursu 
verilmez.
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n  Destek Bursu
Yeni kayıt olan öğrenciler, destek bursu talebini beyan ettiği ve belgelediği takdirde 
ihtiyaç durumuna ve üniversite bütçesinin uygun olması halinde belirli oranlar verilir. 
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.

n  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.

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

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

n  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 
kapsamındaysa sadece en yüksek oranlı indirimden yararlanır. İndirimler öğrencinin 
ödemekle yükümlü olduğu ücret üzerinden yapılır. 
İndirim sıralaması; Önce ÖSYM indirimi uygulanır, ardından en yüksek indirim uygulanır, 
kalan tutara peşin ödemelerde peşin ödeme indirimi uygulanır.
Burs ve indirimlerin hangi durumlarda devam edeceği Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Burs 
Yönergesinde belirtilmiştir.

http://bezmialem.edu.tr/tr/PublishingImages/Sayfalar/universitemiz/yonetmelikler-ve-yonergeler/onlisans-ve-Lisans-Burs-Yonergesi.pdf
http://bezmialem.edu.tr/tr/PublishingImages/Sayfalar/universitemiz/yonetmelikler-ve-yonergeler/onlisans-ve-Lisans-Burs-Yonergesi.pdf
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BEZMİÂLEM’DE YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

İngilizce Hazırlık Programı
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. 

Ulusal ve uluslararası öğretmenlik sertifikalarına ve diplomalarına 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 sabah ve öğleden sonra olmak üzere 2 oturum şeklinde Fatih 
kampüsümüzde yapılacaktır. Öğrenciler istedikleri oturuma katılabilirler. 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 Programına başlarlar. Sınava girmeyen öğrenciler İngilizce 
Hazırlık Programında en alt seviyeye yerleştirilirler. Bu sınavın mazeret sınavı yapılmaz. 

İkinci aşama sınavı dilbilgisi, kelime bilgisi, dinleme, okuma, yazma ve konuşma 
bölümlerinden oluşur. Konuşma İngilizce görüşme şeklinde gerçekleştirilecektir. İkinci 
aşama sınavında % 60 başarı gösteren öğrencilerimiz fakültelerinde (Tıp, Diş Hekimliği 
ve Eczacılık) derslerine başlarlar. İkinci aşama sınavında istenilen İngilizce seviyesine 
sahip olmayan öğrenciler ve ikinci aşama sınavına girmeye hak kazanan fakat sınava 
girmeyen öğrenciler İngilizce Hazırlık Programına yerleştirilirler. 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 
n  Yabancı Diller Bölümü tarafından hazırlanan İngilizce Yeterlik sınavından (İYS) % 60, 
Yüksek Öğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan son 
iki yıl içinde girilen:
n  TOEFL IBT (TOEFL Internet Based Test) sınavından 75 (Her bölümden en az 10 almak 
koşuluyla) puan
n  CAE (Cambridge English:Advanced) sınavından B seviyesinde
n  CPE (Cambridge English:Proficiency) sınavından C seviyesinde                                                             
başarı göstermiş öğrenciler İngilizce Hazırlık Programından muaf olur ve kayıt yaptırmış 
oldukları fakültenin lisans öğrencisi olarak öğrenimlerine başlarlar.

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 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. İngilizce Hazırlık 
Programında derslere % 85 devam zorunluluğu vardır.

İngilizce Hazırlık Programı Sultangazi İlhan Varank Yerleşkesi’nde bulunmaktadır. 
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 aktiviteler düzenlenmektedir.
Devam zorunluluğunu yerine getiren öğrencilerimizin başarı durumları yıl içinde yapılan 
ara sınavlar, kısa sınavlar projeler, final sınavları, derse katılım ve bahar yarıyılı sonunda 
yapılan İngilizce Yeterlik sınavı (İYS)  ile belirlenir. 

BEZMİÂLEM’DE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

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.
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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.

ÜNİVERSİTENİN ADI ÜLKE ANLAŞMA KAPSAMINDAKİ FAKÜLTELER

University of Veterinary and 
Pharmaceutical Sciences Brno

ÇEK CUMHURİYETİ Eczacılık Fakültesi

UNIVERSITATEA DE VEST “VASI-
LE 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 (Genel)

İnstıtuto Polıtecnıco De Por-
talegre

PORTEKİZ
Diş Hekimliği Fakültesi  

Sağlık Bilimleri Fakültesi  
(Hemşirelik Bölümü)

Universitat Bern İSVİÇRE Tıp Fakültesi

Erasmus İkili Anlaşmalarımız
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ÜNİVERSİTENİN ADI ÜLKE ANLAŞMA KAPSAMINDAKİ FAKÜLTELER

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

Universitatea din Oradea ROMANYA
Tıp Fakültesi  

Diş Hekimliği Fakültesi 
Eczacılık Fakültesi

(*)University of Sheffield İNGİLTERE Tıp 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

(*)Ludwing Maximilians  
Universitat München

ALMANYA Tıp Fakültesi

Universita Degli Studi Di Pa-
dova

İTALYA

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 
Hemşirelik

Universita Degli Studi Di Bari 
Aldo Moro

İTALYA Tıp Fakültesi

 

*Sadece personel hareketliliği kapsamındadır.
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Uluslararası İşbirlikleri Farabi İkili Anlaşmalarımız
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, BOLU

Anadolu Üniversitesi, ESKİŞEHİR

Ankara Üniversitesi, ANKARA

Cumhuriyet Üniversitesi, SİVAS

Dicle Üniversitesi, DİYARBAKIR

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, TOKAT

Hacettepe Üniversitesi, ANKARA

İstanbul Üniversitesi, İSTANBUL

Kırklareli Üniversitesi, KIRKLARELİ

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, KİLİS

Kocaeli Üniversitesi, KOCAELİ

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, NEVŞEHİR

Trakya Üniversitesi, EDİRNE

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- Medical University of South Carolina, ABD

7- Auburn University at Montgomery, ABD

8- Sun Moon University, KORE

9- University of Washington Educational Outreach, ABD

10- University of Science and Technology, San’a, YEMEN

11- Old Dominion University, Norfolk, VA, ABD

12- Universidade do Vale do Itajai, BREZİLYA

13- University of Talca, ŞİLİ

14- China Medical University, Taichung, TAYVAN

15- Universidade Federal Do Rio Grande DoSul, BREZİLYA

16- University of Veterinary and Pharmaceutical Science,

ÇEK CUMHURİYETİ

17- Hawler Medical University, IRAK

18- Instituto Politécnico Nacional, MEKSİKA

19- Benadir University, Mogadishu, SOMALİ

20- University of Lubumbashi, DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ

21- Murray State University, ABD

22- Universidad de Valparaiso, ŞİLİ

23- Portland State University, ABD

24- Universidade Do Porto, PORTEKİZ

25- Loyola University, Chicago, ABD

26- Kinki University, JAPONYA

27- West Kordufan University, SUDAN

28- Management and Science University, MALEZYA

29- Purdue University Northwest, ABD

30- Taipei Medical University, TAYVAN

31- Universidad Icesi, KOLOMBİYA

32- Instituto Universitario de Ciencias de la Salud - 

       Fundacion H.A. Barcelo, ARJANTİN

33- Applied Science Private University, ÜRDÜN 

34- Universiteti I Prizrenit, KOSOVA

35- Universiteti I Hasan Phristina, KOSOVA

36- Mutah University, ÜRDÜN

37- Universidad Icesi, KOLOMBİYA

38- North West University, GÜNEY AFRİKA
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BEZMİÂLEM’DE DÖNEM VE DERS KAYITLARI
Ders Kayıtları
Ders kayıtları akademik takvimde belirtilen süreler içinde yapılır. 2018-2019 güz dönemi 
ders kayıtları Eylül ayı başında yapılacaktır.

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.

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.
https://goo.gl/nQFpA8 akademik danışmanlık.

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:

n  Ders İntibak Dilekçesi,
n  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,
n  Derslerin ayrıntılı tanımlarını ve içerik bilgilerini içeren belgeler.

Not Ortalamalarının Hesabı
Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda YANO (Yarıyıl Ağırlıklı Not Ortalaması) ve 
GANO değerleriyle izlenir.

YANO; o yarıyılda kayıt olunan derslerin ortalamasıdır. Alınan her bir dersin AKTS değeriyle 
o dersten alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımıyla elde edilen toplamın, o 
yarıyılda alınan tüm derslerin AKTS değerleri toplamına bölünmesiyle elde edilir.
GANO; tüm yarıyıllarda kayıt alınan derslerin ortalamasıdır. Alınan her bir dersin AKTS 
değeriyle alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımıyla elde edilen toplamın, 
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alınan tüm derslerin AKTS 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.

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 belirtilen oranlarda katılmakla yükümlüdürler. Devamsızlıktan 
dersten kalan bir öğrenci, bir sonraki yıl bu dersi devam koşullarını sağlama zorunluluğu 
ile almakla yükümlüdür.

Kayıt Dondurma
Kayıt dondurma talebinde bulunan öğrenciler, Fakülte Dekanlığına 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.

Kayıt Sildirme (Üniversiteden Ayrılma)
Öğrenciler, Üniversiteden ayrılma isteğinde bulunabilirler. Başvurular Fakülte/SMHYO' 
ya 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.  

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

BEZMİÂLEM’DE YAŞAM
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi ailesine katıldıktan itibaren siz değerli öğrencilerimizi, her 
türlü konforun düşünüldüğü yerleşkelerimizde, güçlü Akademik kadromuz ile beraber 

http://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/universitemiz/yonetmelikler-ve-yonergeler.aspx


24   /   Öğrenci Bilgi Kitapçığı

Sağlıkta İki Asırlık Tecrübelerimizi ilke edinerek deneyim kazanma ve hayallerinizin 
peşinden gitme fırsatını sunuyoruz.

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.

Üniversitemiz iç bahçesinde bulunan kafeterya, öğrencilerimize sabah kahvaltıları, öğle 
yemekleri ve atıştırmalık öğünler için ideal, hızlı sağlıklı ve lezzetli menüleri ile hizmet 
vermektedir.

Sağlık Kültür Spor Direktörlüğü İletişim:

E-Posta : sks@bezmialem.edu.tr
Web Sitesi : http://sks.bezmialem.edu.tr/
Twitter : @BezmiâlemSKS
Instagram : bezmialemsks

Öğrenci Dolapları
Bezmiâlem Üniversitesi kampüslerinde öğrencilerin kişisel eşyalarını saklayabileceği, 
notlarını, malzemelerini koyabileceği, özel dolapları bulunmaktadır. Eğitim Öğretim 
başında her bir öğrencimize 1 adet dolap tahsisi yapılmaktadır.  

Kopyalama ve Baskı Hizmetleri 
Üniversitemiz kampüsünde öğrencilerimizin uygun ücrette baskı işlemlerinden 
faydalanabilecekleri kopyalama merkezi bulunmaktadır.

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

mailto:sks@bezmialem.edu.tr
https://twitter.com/BezmialemSKS
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Sosyal Medya 
Üniversitemiz Instagram Ve Twitter gibi sosyal medya araçlarından takip edilebilmektedir.  
Çeşitli etkinlik, duyuru, fotoğraf ve önemli gündemlere buradan ulaşılabilmektedir.

  @BezmiâlemSKS         @bezmialemsks   
           
Konferans Salonu ve Toplantı Alanları 
Abdülhamid Han Binası Erich Frank Konferans Salonu (350 Kişilik)
Dekanlık Konferans Salonu (250 Kişilik) 
Dekanlık Seminer Salonu (60 Kişilik) 
Araştırma Merkezi Konferans Salonu (60 Kişilik)

PTT 
Üniversitemiz Kampüsü İçerisinde Hastane Ek Poliklinik Binasında PTT Şubesi 
bulunmaktadır.

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 İşlerine 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 hologram 
taşır. Öğrenci kimlik kartları aynı zamanda hastane ve üniversitedeki turnike ve kapı 
geçişlerinde de kullanılmaktadır. Kartın kaybedilmesi veya hasar görmesi durumunda 
Öğrenci İşleri Direktörlüğüne başvurulur.
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Paso (İETT İndirimli Seyahat Kartı)
İETT tarafından yeni kayıt yaptıran öğrenciler için hazırlanan pasolar kayıt işlemleri 
tamamlandıktan 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. Öğrenciler, 
öğrenci belge taleplerini otomasyon sistemi üzerinden talep eden kurum adı, nedeni, 
belge türünü seçerek ıslak imzalı ve elektronik imzalı olarak yaparlar. Islak imzalı belgeleri 
teslim yerini seçerek öğrenci ilgili birimden elden teslim alır. Elektronik imzalı belgelerde 
ise öğrencinin talep ettiği ekrana e-imzalı hali ile istenilen belge eklenmektedir. 

Transkript (Not Döküm Belgesi)
Transkript, öğrencilerin, Bezmiâlem Vakıf 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
T.C. 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 20 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
T.C. 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.

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.

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. 

İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan ikamet izni işlemleri için,
http://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/idari/uluslararasi-iliskiler-ofisi/uluslararasi-
ogrenciler/ogrenci-ikamet-izin-islemleri.aspx   
linkinde yer alan belgelerin hazırlanması gerekmekte olup;  
https://e-ikamet.goc.gov.tr/ linkinden ikamet izni randevunuzu alabilirsiniz.

http://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/idari/uluslararasi-iliskiler-ofisi/uluslararasi-ogrenciler/ogrenci-ikamet-izin-islemleri.aspx
http://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/idari/uluslararasi-iliskiler-ofisi/uluslararasi-ogrenciler/ogrenci-ikamet-izin-islemleri.aspx
https://e-ikamet.goc.gov.tr/
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E- Posta
Öğrencilerimiz adlarına açılan öğrencinumarası@bavu.edu.tr uzantılı hesaplarına  
https://mail.bavu.edu.tr adresinden erişebilirler.

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

İnternet Kullanımı
Bezmiâlem Vakıf 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

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

Kütüphane Uzaktan Erişim (VPN)
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi, yayıncı ve firmalarla yapmış olduğu lisans 
anlaşmaları sonucu elektronik kaynaklara abone olmuştur veya satın almıştır. Kütüphane 
kullanıcıları kütüphanemizin abonesi olduğu veya satın aldığı e-kaynakları Üniversitemiz 
içerisinde internet erişimi olan herhangi bir bilgisayardan ücretsiz kullanabilmektedirler. 
Kurum dışından erişimler yetki formu onayı sonrası erişime açılmaktadır. Öncelikle 
uzaktan erişim formunun doldurulup kütüphanelerimize iletilmesi gerekmektedir.

Uzaktan erişim adımları ve daha detaylı bilgi için;
 
http://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/idari/kutuphane-ve-dokumantasyon-
direktorlugu/uzaktan-erisim/uzaktan-erism.aspx

mailto:numarası@bavu.edu.tr
https://mail.bavu.edu.tr
http://bezmialem.edu.tr/Documents/bavu-wifi.pdf
http://learn.bezmialem.edu.tr/login/index.php
http://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/idari/bilgi-teknolojileri-direktorlugu/bilgi-teknolojileri-hizmetleri.aspx
http://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/idari/bilgi-teknolojileri-direktorlugu/bilgi-teknolojileri-hizmetleri.aspx
http://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/idari/kutuphane-ve-dokumantasyon-direktorlugu/uzaktan-erisim/uzaktan-erism.aspx
http://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/idari/kutuphane-ve-dokumantasyon-direktorlugu/uzaktan-erisim/uzaktan-erism.aspx
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Kütüphane 
Dinamik ve değişime öncülük eden bir vizyon ile çalışmalarını sürdürmekte olan merkez 
kütüphanemiz yenilenerek, Valide Sultan Kütüphanesi adı ile kullanıcı dostu ve sosyal 
hayatın mekanı olacak şekilde Abdülhamid Han Oditoryumumuzda 2018 yılında hizmete 
açılmıştır. Valide Sultan Kütüphanemiz tüm kullanıcılarımızın ihtiyaçları gözetilerek, son 
teknolojilerin ve modern tasarımların yer aldığı 200 kişi kapasiteli bir kütüphane olarak 
hizmete açılmıştır. Valide Sultan Kütüphanesi, kullanıcılarımıza hafta içi 7/24 hizmet 
verecek olup, rezervasyon sistemi ile yararlanmaya sunduğumuz 3 adet Grup Çalışma 
Odası, 1 adet Akademik Çalışma Odası ve 1 adet seminer odası mevcuttur.   Bunun 
yanı sıra diğer bir yerleşkemiz olan Eyüp Yerleşke Binası’na ait kütüphanemizin alanı 
173 m2 olup, son sistemlerle donatılarak hizmet vermektedir. Sultangazi İlhan Varank 
yerleşkemizdeki kütüphanemiz ise 325 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.

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. Valide Sultan Kütüphanemiz 
kullanıcılarımıza eğitim döneminde haftanın 7 günü toplam 134 saat, Eyüp Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Kütüphanemiz ve İlhan Varank Yerleşkesi Kütüphanelerimiz ise hafta 
içi her gün toplam 45’er saat hizmet vermektedir.

EĞİTİM DÖNEMİ   
Hafta içi her gün  : 07:30 - 22:00 
Cumartesi  : 07:30 - 16:30 
Pazar : 12:00 - 17:00 

Çalışma Saatleri 
Valide Sultan Kütüphanesi

YAZ DÖNEMİ   
Hafta içi her gün  : 07:30 – 17:30
Cumartesi-Pazar   : Kapalı

*Eğitim döneminde 7/24 hizmet veren Okuma Salonu mevcuttur.

Eyüp Sultan Yerleşkesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Kütüphanesi

YAZ DÖNEMİ   
Hafta içi her gün  : 07:30 – 17:00
Cumartesi-Pazar  : Kapalı

EĞİTİM DÖNEMİ   
Hafta içi her gün  : 07:30 – 17:00 
Cumartesi-Pazar  : Kapalı 

**Sınav haftalarında Eyüp Sultan Yerleşkesi Kütüphanemizde akşam 21:00’a kadar 
hizmet verilmektedir.
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BVU Sultangazi İlhan Varank Yerleşkesi Kütüphanesi
EĞİTİM DÖNEMİ   
Hafta içi her gün  : 07:30 – 17:00
Cumartesi-Pazar  : Kapalı  

YAZ DÖNEMİ   
Hafta içi her gün  : 07:30 – 17:00
Cumartesi-Pazar  : Kapalı  

*RESMİ TATİLLERDE TÜM KÜTÜPHANELERİMİZ KAPALI OLACAKTIR. 

Kütüphane Üyeliği: 
Tüm idari ve akademik kadro ile tüm Bezmiâlem 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.

Öğrenci Bilgi Sistemi 
Öğrencilerimiz; gerekli belge taleplerine, ders yoklama durumlarına, kesin kayıt öncesi 
ön kayıtlarına, dönemlik ders seçimlerine, danışman bilgilerine, sınav takvimlerine, ders 
programlarına ve aldığı derslerin not listeleri gibi birçok ihtiyaçlarına otomasyon sistemi 
üzerinden hızlıca erişim sağlamaktadırlar. Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) akademik 
bilgilerin yanı sıra öğrencilerin kişisel bilgileri de tutulmaktadır. 

http://obs.bezmialem.edu.tr 

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. 

https://obs.bezmialem.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx
http://obs.bezmialem.edu.tr
https://reset.bezmialem.edu.tr/
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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)
4- Alfabe dışı karakterler (örneğin, +,*,!, $, #, %)
5- (.) ve (,) karakterlerinin kullanılmaması gerekmektedir. Şifrenin içerisinde nokta ve virgül 
bulunması halinde  vpn ve kablosuz bağlantı hizmetlerinden yararlanılamamaktadır.

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. Öğrencilerimiz, üniversitemizin tüm yerleşkelerindeki Psikolojik 
Danışmanlık ve Rehberlik Birimimize başvurarak ücretsiz destek alabilmektedirler. 

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. 

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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Mezunlar Ofisi
Bezmiâlem 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 imkânlardan faydalanmalarını sağlamayı amaçlayan 
çalışmalar yapmaktadır. 

Mezun Bilgi Sistemi sizlerin mezuniyet sonrası üniversiteniz ile olan iletişiminizin devam 
etmesi için oluşturulmuştur. Sistem üzerinden mezuniyet sonrası  (Eğitim, iletişim, iş 
vb.)  bilgilerinizi  güncellemeniz  üniversite olarak sizlere ulaşabilmemiz ve sizlerin de 
iş başvurularında bulunduğunuz her yerden özgeçmiş (CV) çıktısı almanıza kolaylık 
sağlayacaktır.

BEZMİÂLEM'DE ÖĞRENCİ 
Öğrenci Konseyi
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Öğrenci Konseyi; üniversite öğrencilerimizin akademik, 
sağlık, sosyo-kültürel ve spor alanlarında kişisel gelişimlerini tamamlayabilmesi 
noktasında çalışmalar yürüten ve YÖK’ün belirlediği esaslar kapsamında demokratik 
ilkelere dayalı bir seçim sistemi ile 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. 
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Öğrenci Birliği ile iletişim için;
E-Posta : ogrencikonseyi@bezmialem.edu.tr
Web Sitesi : http://konsey.bezmialem.edu.tr
Twitter : BVUkonsey
Facebook : BVUkonsey

Öğrenci Kulüpleri 
Üniversitemizde faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri; farklı bölümlerde 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. 

mailto:ogrencikonseyi@bezmialem.edu.tr
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Bisiklet Kulübü            
Dental Araştırma ve Dayanışma Kulübü
Doğa Sporları Kulübü
Elim Sende Kulübü
Ergoterapi Kulübü
Farma Aktüel Kulübü
Fotoğraf Kulübü
FTR Kulübü
Geleneksel Okçuluk Kulübü
Genç Yeryüzü Doktorları Kulübü
Genç Yeşilay Kulübü
Gençlik ve Etik Kulübü
Kanserle Yaşam ve Dayanışma Kulübü
Kısa Film Kulübü
Kızılay Kulübü
Kuşağımızda Beslenme Kulübü

Kültür Sanat ve Edebiyat Kulübü
Münazara Kulübü
Müzik Kulübü
Odyoloji 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

Faaliyet Gösteren Öğrenci Kulüpleri

Spor
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.

SporTakımları
Futsal Takımı
Tenis Takımı
Basketbol Takımı
Okçuluk Takımı
Dragon Bot Takımı
Satranç Takımı
Kickbocks Takımı
Bilek Güreşi Takımı
Masa Tenisi Takımı
Geleneksel Okçuluk Takımı

Spor Turnuvalarımız
Futbol Turnuvası
Futsal Turnuvası
Streetball Turnuvası
Voleybol Turnuvası
Masa Tenisi Turnuvası
Satranç Turnuvası
Bowling Turnuvası
Tenis Turnuvası

Spor Kurslarımız
Okçuluk Kursu
Kayak Kursu
Tenis kursu
Dalış Kursu
Yelken Kursu
Muay Thai Kursu
Taekwondo Kursu
Yüzme Kursu



Öğrenci Bilgi Kitapçığı   /   35

Spor ve Sağlıklı Yaşam Alanlarımız 
Tenis Kortu ve Basketbol Sahası
Voleybol ve Badminton Sahası
Masa Tenisi Alanı
Satranç Alanı
Koşu - Yürüyüş Yolu
Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz Alanı
Bilardo Alanı
Langırt Alanı
Hava Hokeyi Alanı
Play Station Alanı
Muay Thai- Kickbocks Spor Alanı (İlhan Varank Yerleşkesi)
Okçuluk ve Taekwondo Spor Alanı (Eyüp Sultan Yerleşkesi)

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. 
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Sanatsal ve Müzik Kursları
Fransızca Kursu                                                                                
İngilizce Kursu   
İşaret Dili Kursu 
Sosyal Aktivite Alanları
Öğrenci Kulüpleri Odası      
El Sanatları Atölyesi (Eyüp Sultan Yerleşkesi)  

Tezhip Kursu   
Türk Halk Müziği Korosu
Yağlı Boya ve Karakalem Kursu   
Piyano Kursu
Ud Kursu
Hat ve Kaligrafi Kursu   

Ortak ilgi alanlarına sahip  
öğrencileri buluşturan kulüpler,  

yeni dostlukların kurulması için iyi bir fırsattır.
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YERLEŞKELERİMİZ

BVU TARİHİ YERLEŞKE MERKEZ
Adnan Menderes Bulvarı, 

Vatan Cad. 34093 Fatih / İstanbul
Tel: 0212 523 22 88         www.bvu.edu.tr

BVU EYÜP SULTAN YERLEŞKESİ
Merkez Mah. Silahtarağa Cad.  

No: 189 Alibeyköy / Eyüp / İstanbul
Tel: 0212 523 22 88        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 FATİH EK HİZMET BİNASI
Ali Kuşçu Mah. Fevzi Paşa Cad. 

No: 2 Fatih/ İstanbul
Tel: 0212 521 01 00   

BVU TARİHİ YERLEŞKE TIP FAKÜLTESİ EK BİNASI
Arpa Emini Mah. Kaptan Sinan Paşa Sok. 

 No:1/ 1 Fatih / İstanbul 
Tel: 0212 523 22 88         www.bvu.edu.tr

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

Adnan Menderes Bulvarı, 34093
 Fatih / 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    www.bvu.edu.tr 

YAŞAM BİLİMLERİ VE BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 
Yalıköy Mah. 

Ali İhsan Kalmaz Sok. No:10    
Beykoz / İstanbul

DRAGOS HASTANESİ

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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Bu kitapçıktaki bilgiler, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi tarafından alınan mevcut kararlar 
ile Üniversitenin mevcut yönetmeliklerine tabidir.

Kitapçıkta anlatılan konularla ilgili en güncel bilgiler için Üniversitemiz web sayfamızı 
ziyaret etmeniz gerekir.

Üniversite, kararlarda ve yönetmeliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar; 
değişikliklerin öğrencilere bildirilmesi için gerekli tedbirleri alır. Bununla birlikte, öğrenim 

gördükleri programın tüm gereklerini yerine getirdiklerini teyit etmek öğrencinin 
sorumluluğudur. 

Kitapçıktaki bilgiler Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından düzenlenmiştir. 

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 

BEZMİÂLEM'DE KAMPÜS
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi başta 
tarihi rektörlük binasında yer alan 
Vatan Yerleşkesi olmak üzere 
Sultangazi İlhan Varank,  Eyüp Sultan 
Yerleşkelerinden oluşmaktadır.

Metrobüs ile Kampüse Ulaşım
Edirnekapı istasyonunda inip, 
Aksaray dolmuşlarına binerek 
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 
durağında inebilirsiniz.

Metro ile Kampüse Ulaşım 
Emniyet Müdürlüğü istasyonunda 
inip 50 metre Edirnekapı yönüne 
doğru yürüdüğünüzde Bezmiâlem 
Vakıf Üniversitesi kampüs girişini 
görebilirsiniz.

İETT Otobüsleri İle Kampüse 
Ulaşım
Vatan caddesinden geçen önemli 
otobüs hatları tabloda listelenmiştir. 
Güncel bilgiler ve farklı güzergâhlar 
için http://www.iett.gov.tr internet 
sitesinden bilgi edinebilirsiniz.

http://www.iett.gov.tr
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Araç ile Vatan Caddesi Kampüsüne Ulaşım:

D100 – Ankara İstikametinden Gelinirse
Eyüp sapağından sonra Topkapı, Aksaray sapağına girdiğinizde Vatan caddesine (Adnan 
Menderes Bulvarı) bağlanacaktır. Aksaray ordu evini geçtikten sonra sağda Bezmiâlem 
Vakıf Üniversitesi ve Hastanesi görülecektir. 

D100 – Edirne / Topkapı İstikametinden Gelinirse
Cevizlibağ sapağından sonra Topkapı, Aksaray sapağına girdiğinizde yol Vatan 
caddesine (Adnan Menderes Bulvarı) bağlanacaktır. Aksaray ordu evini geçtikten sonra 
sağda Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi ve Hastanesi görülecektir. 

Vatan Caddesi Kampüsü Krokisi



 
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


