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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.  
172 yıllık 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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BEZMİALEM KURULUŞ ÖYKÜSÜ 
 
Bezmiâlem Valide Sultan tarafından kurulan ve yaklaşık iki asırdan beri aralıksız hizmet vermeye devam eden Bezmiâlem 
Gureba-i Müslimin Hastanesi ülkemizin en eski sağlık kuruluşudur. 2010 yılında bu köklü deneyim; alanında en iyi bilim 
adamlarından oluşan eğitim kadrosuna sahip, kâr amacı gütmeyen, sağlık alanında tematik bir üniversiteye dönüşmüştür. 
1843’te Osmanlı Padişahı II. Mahmut’un Eşi ve Abdülmecit’in Annesi Bezmiâlem Valide Sultan tarafından kurulan 
Bezmiâlem Gureba- i Müslimin Hastanesi, asırlar boyu milyonlarca yoksul ve hasta insana daima en son tıbbi gelişmeler 
uygulanma şartıyla vakfedilir. 
 
Aradan yaklaşık iki asır geçer ve Bezmiâlem, çağın en ileri teknolojik sistemleri ile donatılmış bir hastaneye, en başarılı 
bilim adamlarından oluşan eğitim kadrosuna sahip sağlık alanında tematik bir üniversiteye dönüşür. Böylece Bezmiâlem, 
hastanesiyle insanlara sağlık hizmeti verirken, insanlığa hizmet edecek sağlık çalışanları da yetiştirmeye başlar.  
 

Türkiye’nin İlk Sağlık 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, toplumumuzun ahlaki değerlerine bağlı bireyler yetiştirmek ideali ile yarınların temelini 
atıyor. 
 
Bezmiâlem Valide Sultan tarafından kurulan ve yaklaşık iki asırdan beri aralıksız hizmet vermeye devam eden Bezmiâlem 
Gureba-i Müslimin Hastanesi ülkemizin en eski sağlık kuruluşudur. 2010 yılında bu köklü deneyim; alanında en iyi bilim 
adamlarından oluşan eğitim kadrosuna sahip, kâr amacı gütmeyen, sağlık alanında tematik bir üniversiteye dönüşmüştür. 
Osmanlı’da modern konsept ile kurulan ilk hastane olan ve Türk tıp tarihinde bir dönüşümü temsil eden Vakıf Gureba, 
yaklaşık iki asırdır aralıksız hizmet veren, ülkemizin en eski sağlık kuruluşudur.  
 
Osmanlı Padişahı II. Mahmut’un eşi ve I. Abdülmecit’in annesi Bezmiâlem Valide Sultan tarafından 1843 yılında kurulan 
Bezmiâlem Gureba-i Müslimin Hastanesi, milyonlarca yoksul ve hasta insana daima en son tıbbi gelişmelerin uygulanması 
şartıyla vakfedilmiştir.  
 
Hastane ilk açıldığında 201 yatak sayısına sahiptir ve sadece erkek hastalara hizmet vermektedir. 1892 yılına kadar 
bölüm ayrımı yapılmamıştır. Bu tarihte ilk defa göz ve cerrahi şubeleri kurulmuştur. 1894 yılında İstanbul’u büyük zarara 
uğratan depremde hastane epey zarar görmüştür. Kuzey ve doğu koridorlarının büyük çoğunluğu yıkılmıştır. Yaklaşık bir 
sene süren onarım çalışmalarından sonra hastaneye tekrar hasta kabulü başlamıştır.  
1900 yılında ülkemizde hiç tanınmayan masaj şubesi,  
 
1905’te kulak şubesi,  
 
1909’da ilk laboratuvar ve deri-frengi şubesi, 
 
1913’te çocuk hastalıkları şubesi ve röntgen odası, 
 
1915’te ortopedi şubesi,  
 
1918 yılında da üroloji şubesi kurulmuştur. 
 
1926 yılında hastane Sıhhat Vekaleti’ne devredilmiş ve büyük bir tadilata başlanmıştır.  
 
1956 yılına kadar Sağlık Bakanlığı’na bağlı olan hastane, aynı yıl tekrar Vakıflar Umum Müdürlüğü’ne intikal etmiştir.  
1957’de cildiye polikliniği,  
 
1958’de anesteziyoloji servisi ve hayati kimya laboratuvarı,  
 
1961’de kadın hastalıkları polikliniği açılmıştır.  
 
1965 yılında yatak sayısı 300’e çıkarılmıştır. 
 
1962 yılında hastaneye ait Çapa Klinikleri’nin İstanbul Tıp Fakültesi’ne devredilmesinden sonra Vakıflar idaresi yeni bir 
hastane inşa edilmesi kararı almış ve 1969 yılında şimdiki mevcut hastanenin temelleri atılmıştır. Tahsisat yokluğu 
nedeniyle uzun süre tamamlanamayan hastane 1987 yılında çoğunluğu bitmiş bir hale gelmiş ve 1992 yılında tamamen 

hizmete açılmıştır. 
 
2005’te Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Gureba Hastanesi'ni yeniden devralmıştır.  
 
2010 yılında Bezmiâlem Valide Sultan, Abdülhamit Sani, Silahtar Abdullah Ağa Mazbut Vakıfları adına T.C. Başbakanlık 
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi kurulmuştur. 
 
Üniversite 2010-2011 eğitim öğretim döneminde aldığı ilk öğrencilerle 1843 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. 
 
Türkiye’nin İlk Sağlık 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. 
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Vizyonumuz  

Eğitimde örnek alınan, bilime yön veren, lider Sağlık Üniversitesi olmak. 

 

Misyonumuz 

Bezmialem 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 

 Bilimsellik  
 Liyakat 
 Etik 
 Adalet 
 Şeffaflık 
 Katılımcılık 
 Fedakârlık  
 Kurumsallık 
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ÜNİVERSİTEYE KAYIT 
 
Üniversiteye yeni kabul edilen adayların, kayıt haklarının saklı kalabilmesi için,03-07 Ağustos 2015 tarihleri arasında 
sabah 09:00 ile akşam 17:00 saatlerinde öğrenim ücretlerini ödeyerek (ÖSYM Tam Burslular hariç) ve kayıt için istenen 
belgelerle birlikte Üniversiteye gelerek şahsen kayıt yaptırmaları gerekir. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan 
aday herhangi bir hak iddia edemez. 
 
Kayda gelmeden önce lütfen; 
 
 Kayıt bilgi kitapçığını dikkatlice okuyunuz. 
 Öğrenci Tanıma Formlarını belirtilen adresten online doldurunuz. 
 Kayıtta teslim edeceğiniz tüm belge ve formları, doğru ve eksiksiz hazırlayınız. 
 İleride çeşitli nedenlerle ihtiyaç duyabileceğinizi düşünerek, teslim edeceğiniz tüm belgelerin birer kopyasını alarak 

kendinizde saklamayı unutmayınız. 
 Sağlık raporunu birkaç gün önceden çıkartarak hazır olarak yanınızda bulundurun. 
 İstenen tüm belgeleri, kayıt görevlilerine teslim etmek üzere, adınıza düzenlenmiş boş zarfa yerleştiriniz. 

 
 
Öğrenci İşleri Direktörlüğü 
 
Telefon :  0212 523 22 88 - 1043 
Faks :  0212 453 18 71 
e-Posta : ogrenciisleri@bezmialem.edu.tr 
Web sayfası : http://www.bezmialem.edu.tr/   

Kayıt Tarihleri ve Kayıt Alanı 
 

Üniversiteye kayıtlar, 03-07 Ağustos 2015 tarihleri 09.00 – 17.00 saatleri arasında alınacaktır. 
 
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 bankalarda hesap 

açılışı/işleyişi hakkında bilgi edinebilirsiniz.  

Öğrenci Tanıma Formları 
 

Kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için, Öğrenci Tanıma Formlarını doldurması gerekir. Formlara aşağıdaki linkten 
ulaşabilir yada kayıt günü kayıt masasından online ulaşabilirsiniz. Kullanıcı bilgileri davet mektubunda belirtilmiştir. Eğer 
elinize ulaşmamış ise öğrenci işleriyle görüşebilirsiniz. 

 

Formlara ulaşmak için : http://yenikayit.bezmialem.edu.tr  
 
Öğrenci Tanıma Formlarının İçeriği 

 
 Öğrenci Tanıma Formu  
 Öğrenci Sağlık Bilgi Formu  

 Öğrenci Etkinlik Formu  

 Tanıtım Değerlendirme Formu  

 

Kayıt için İstenen Belgeler 
 

 ÖSYM sınav sonuç belgesi (internet çıktısı) 

 Lise diploması aslı (veya geçici mezuniyet belgesi aslı) 
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.  

 Nüfus cüzdanının fotokopisi (aslını ibraz ederek) 

 Tam teşekküllü sağlık raporu (Üniversite hastanelerinden veya tam teşekküllü devlet hastanelerinden), 

(Bezmiâlem Üniversitesi hastanesinden de sağlık raporu verilmektedir. Bunun için Sağlık kurumuyla görüşebilirsiniz 
(0212 453 17 00 Dahili: 1762) 
Sağlık raporu alınması birkaç gün sürdüğünden kayda gelmeden önce mutlaka çıkartmış olmanız gerekmektedir. 

 Askerlik durum belgesi (ASAL on-line sisteminden belge çıktısı alınır.) 

 6 Adet fotoğraf 4.5x6 ebadında (Son 6 ay içinde önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır. 

Renkli fotokopi veya polaroid fotoğraf geçerli değildir.) 

 Mali ve İdari İşler Direktörlüğünden alınan kaydı açılır belgesi (ÖSYM Tam Burslu programları kazanan öğrenciler 
hariç) 

 Kayıt esnasında verilecek tanıma formlarının doldurulması. 

 

mailto:ogrenciisleri@bezmialem.edu.tr
http://www.bezmialem.edu.tr/
http://yenikayit.bezmialem.edu.tr/
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Kayıt İle İlgili Önemli Bilgiler 
 
 Adayların kayıt için bizzat başvurmaları veya noterden vekil ettiği kişilerin bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta 

ile kayıt yapılmaz. 

 Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz. 

 Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. 

 

 İngilizce Yeterlik Belgesi (Tıp-Diş Hekimliği-Eczacılık Fakülteleri için) 

İngilizce Hazırlık Programından muafiyet için son iki yıl içinde girilmiş bir TOEFL IBT sınavının dinleme, konuşma, 
okuma ve akademik yazma bölümlerinin her birinden 30 üzerinden ayrı ayrı en az 15 olmak üzere toplamda 120 
üzerinden 75 ve üzeri, IELTS sınavından 9 üzerinden 6 puan alarak başarılı olan öğrenciler ile Üniversite tarafından 
eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası sınavlardan yine Üniversite tarafından kabul edilen düzeyde puan almış 
olan öğrenciler hazırlık sınıfından muaf tutulur ve kayıt yaptırmış oldukları fakültenin lisans öğrencisi olarak 
öğrenimlerine başlarlar. 

 Askerlik Durum Belgesi (TC uyruklu adaylar için) 

Adayların askerlik durumları e-devlet sistemi aracılığıyla Üniversitemiz tarafından sorgulanacaktır. Hakkında “askerlik 
şubesine başvurunuz” kaydı bulunan adaylar, bağlı bulundukları askerlik şubelerine yönlendirilecektir. 1995 veya 
öncesi doğumluların askerlik durumlarını gösteren belgelerini eklemeleri faydalı olacaktır. 

 

Yabancı uyruklu adayların, ek olarak, aşağıdaki belgeleri sağlamaları gerekir: 
 

 İkamet İzni 
Varsa, halen 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 en geç bir ay 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 kopyası. 

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 sitesinde 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 öderler.  

 

2015 – 2016 Akademik Yılı lisans-Önlisans programlarının KDV dahil yıllık öğrenim ücretleri 

 

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ 
YILLIK K.D.V. Dahil Eğitim Ücreti 

TIP FAKÜLTESİ 36.300 TL 
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Ağız ve Diş Sağlığı Programı 11.000 TL 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 35.200 TL Anestezi Programı 11.000 TL 

ECZACILIK FAKÜLTESİ 29.700 TL Eczane Hizmetleri Programı 11.000 TL 
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 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 22.000 TL İlk ve Acil Yardım Programı 11.000 TL 

Hemşirelik Bölümü 12.100 TL Patoloji Programı 11.000 TL 

Odyoloji Bölümü 22.000 TL Radyoterapi Programı 11.000 TL 

Sağlık Yönetimi Bölümü 11.550 TL Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Prg. 11.000 TL 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 17.280 TL Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı 11.000 TL 

HAZIRLIK BÖLÜMÜ 25.300 TL 

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı 11.000 TL 

Elektronörofizyoloji 11.000 TL 

Ortopedik Protez ve Ortez 11.000 TL 

 Optisyenlik 11.000 TL 

http://www.bezmialem.edu.tr/index.php/ogrenci/ucret-ve-kontenjanlar
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Ödeme Yöntemleri 

TAMAMI PEŞİN ÖDEME 
 

2015-2016 akademik yılı öğrenim ücreti peşin ödenmek istenirse aşağıdaki hesaba ödeme yapılması gerekir. İlgili hesaba 
Türkiye'nin her yerinden masrafsız olarak havale veya EFT yapabilirsiniz. 

 

Bezmialem Vakıf Üniv.-O.T.S. Depo Hs. 

T.Vakıflar Bankası-Vatan Cad.Şb. 

(Şube Kodu: 0856) 

IBAN: TR04 0001 5001 5800 7299 1008 78 

 

Peşin ödeme indirimi, kardeş indirimi veya öğretim elemanı indirimi halinde tam tutar için Mali ve İdari İşler 
Direktörlüğü'nden bilgi alınmalıdır. 

 

1'İ PEŞİN, KALANI TAKSİTLE (9 TAKSİT) - KREDİ KARTI 
 

2015-2016 akademik yılı öğrenim ücreti Kredi Kartı ile ödenmek istenirse toplam ücretin 1/10'u aşağıdaki hesaba peşinat 

tutarı olarak yatırılmalıdır. 

 

Bezmialem Vakıf Üniv.-O.T.S. Depo Hs. 

T.Vakıflar Bankası-Vatan Cad.Şb. 

(Şube Kodu: 0856) 

IBAN: TR04 0001 5001 5800 7299 1008 78 

 

Kalan tutar için aşağıda belirtilen banka kredi kartlarına 9 taksit yapılabilecektir. 

 

 T.Vakıflar Bankası 

 Garanti Bankası 

 Akbank 

 Ziraat Bankası 

  

Yukarıdaki kredi kartlarından birine sahip olmayan ancak kredi kartı ile ödeme yapmak isteyen velilerimiz için T.Vakıflar 

Bankası standındaki banka görevlilerinden "Sanal Kredi Kartı" hakkında detaylı bilgi alınabilir. 

 

1'İ PEŞİN, KALANI TAKSİTLE (9 TAKSİT) – OTS 
 

2015-2016 akademik yılı öğrenim ücreti O.T.S. sistemi ile ödenmek istenirse toplam ücretin 1/10'u aşağıdaki hesaba 
peşinat tutarı olarak yatırılmalıdır. İlgili hesaba Türkiye'nin her yerinden masrafsız olarak havale veya EFT yapabilirsiniz. 

 

Bezmialem Vakıf Üniv.-O.T.S. Depo Hs. 

T.Vakıflar Bankası-Vatan Cad.Şb. 

(Şube Kodu: 0856) 

IBAN: TR04 0001 5001 5800 7299 1008 78 

 

Kalan tutar için veli adına T.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 sistemini tercih edecek velilerimiz için T.Vakıflar Bankası standındaki banka görevlilerinden detaylı bilgi alınabilir. 

 

 

(daha fazla bilgi almak için Mail İşler Direktörlüğü: 0212 523 22 88 / 1032 - 1033) 

 

 

ÜCRET HESAPLAMA 
 
Ödeme yapacağınız ücreti hesaplayarak, online tahsilat ile kredi kartıyla ödeme yapabilmek için 
tahsilat.bezmialem.edu.tr internet adresi ziyaret edebilir. Harç ödemelerini online olarak gerçekleştirebilirsiniz. 
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Burs ve İndirimler 
 
Üniversiteye giriş aşamasında aldığı puana bağlı olarak Tam Burslu, %50 burslu, %25 Burslu ve %100 ücretli statüsünde 
alınacaktır. Tam Bursu ile yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilerden, derslere kaydolduğu yarıyıl geçerli olmak üzere, 
(tam bursu ile sağlanan imkânlara ek olarak) yerleşme puanı ile ilgili programın puan türüne göre (Ek puan ile 
yerleştirilenler hariç) aşağıda belirtilen dereceleri sağlayanlara ek olanaklardan biri sağlanır:  
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 
 

a. %100 Ösym Bursu: Ösym kılavuzu'nda %100 burslu olarak belirtilen programlardan birini tercih ederek 
Bezmialem Vakıf Üniversitesi'ne yerleştirilen öğrencilere sağlanan karşılıksız burstur. Bu bursa hak kazanan 
öğrencilerden eğitim ücreti alınmaz. 

b. %50 Ösym Bursu: Ösym kılavuzu'nda %50 burslu olarak belirtilen programlardan birini tercih ederek 
Bezmialem Vakıf Üniversitesi'ne yerleştirilen öğrencilere sağlanan karşılıksız burstur. Bu bursa hak kazanan 

öğrencilerin eğitim ücretlerinden %50 indirim uygulanır. 
c. %25 Ösym Bursu: Ösym kılavuzu'nda %25 burslu olarak belirtilen programlardan birini tercih 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 kesintisiz devam eder. 

 Akademik Başarı Bursu 
 
Her akademik yıl bitiminde, kendi sınıfında sorumlu olduğu zorunlu ve seçmeli tüm dersleri başarıyla tamamlamış, dönem 
sonu sınavlarında bütünlemelere kalmamış, yıllık not ortalaması 4.00 üzerinden 3.00 veya üzeri olan ve kendi sınıfındaki 
öğrenciler arasında, ilk yüzde onluk dilime girmeyi başaran öğrenciler, bir sonraki akademik yıl ile sınırlı olmak üzere 
akademik başarı bursunu almaya hak kazanırlar. Akademik başarı bursu her yıl eğitim-öğretim yılı sonunda belirlenir ve 
bir sonraki eğitim-öğretim yılı için uygulanır. Yatay geçiş ve dikey geçişle gelen öğrenciler için ingilizce hazırlık sınıfını ve 
lisans öğrenimine hazırlık programlarını tamamlamış olmaları ve iki yarıyıl okumaları gerekmektedir. Yatay ve dikey 
geçişle gelen öğrencilerin gelmiş oldukları üniversitedeki durumları başarı bursuna esas alınamaz. Akademik başarı bursu 
değerlendirmeleri her akademik yılsonunu takip eden 4 hafta içinde yapılır. Başarı bursuna hak kazanan öğrencilerden 
kayıt yaptırmayan, kayıt sildiren veya herhangi bir sebeple ilişiği kesilen öğrenci olması durumunda öğrencinin alacağı 
indirim veya ödeme bir başkasına devredilemez. 
 
Akademik başarı bursları öğrencinin kendi sınıfında yüzde onluk dilim içinde olmasına bağlı olarak, aşağıdaki tabloda 
belirtilen oranlarda eğitim ücretinin bir bölümünü kapsar ve normal eğitim ücretinden indirim şeklinde uygulanır.  
 
Akademik başarı bursu hazırlık sınıfını ve yaz okulunu kapsamaz. Akademik yıl bitiminde sınıfında ilk yüzde onluk (%10) 
dilime girmeye hak kazanan öğrenciler için not ortalamasında virgülden sonraki ilk iki hanesine bakılır. Eğer bu öğrenciler 
arasında aynı not ortalamasına sahip olan öğrenciler var ise sırasıyla; 
 
1-) Genel not ortalamasına,  
2-) Genel not ortalamasının da aynı olması durumunda Ösym giriş puanına bakılır. 

 

Ücretli-%50-%25 ÖSYM Burslu Yerleşen Öğrencinin 
Sıralamadaki 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 ile Yerleşen Öğrencinin 
Sıralamadaki Yeri 

 
Burs Oranı 

İlk %5 %30 

İkinci %5 %20 

 
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. 
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 Destek Bursu  

Destek bursları ihtiyaç beyan eden öğrenciler içindir. Öncelikle öğrenim ücretinde indirim sağlamak amacıyla verilir.  
Destek bursu değerlendirmelerinde yeni kayıt olan öğrenciler dışında, destek bursu talep eden öğrencinin hazırlık sınıfını 
geçmesi, ara sınıflarda ise alttan dersi olmaması dikkate alınır.  
 
Destek burslarından, önlisans ve lisans öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde kaydını yenileyip öğrenimine 
devam eden, ihtiyacı olan öğrenciler yararlanabilir. Disiplin cezası almış öğrenciler bu burslardan faydalanamazlar. Verilen 
destek bursu oranı öğrencinin ödeyeceği ücret üzerinden indirimi kapsar. 

 Öğretim Elemanı İndirimi 
 
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi dışında çalışan öğretim elemanları çocuklarına ödeyeceği ücret üzerinden %10’u kadar 
indirim sağlanır. 

 İlk Tercih İndirimi 
 
Ücretli programlara birinci tercihinden yerleştirilenlere ödeyeceği ücret üzerinden %10 oranında öğretim ücreti indirimini 
kapsar. 

 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  

İngilizce hazırlık, önlisans programlarına ve lisans bölümlerine kayıt yaptıran öğrencilerden branşlarında üstün başarılı 
olduklarını belgeleyen ve üniversite adına yarışlara katılabilecek olanlara değerlendirmeler sonrası verilir. 
 
 
Burs ve indirimlerin hangi durumlarda devam edeceği Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Burs Yönetmeliğinde belirtilmiştir. 
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.  

 
Ayrıntılı bilgi için: 

 
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi  
Öğrenci İşleri Direktörlüğü 
Adnan Menderes Bulvarı, Vatan Caddesi 34093 Fatih - İSTANBUL 
Telefon  : +90 212 523 2288 (1043) 
Faks   : +90 212 453 18 71  
e-Posta : ogranciisleri@bezmialem.edu.tr 

   www.bezmialem.edu.tr 

 

 
 
 
 
 

 

http://www.bezmialem.edu.tr/index.php/ogrenci/yonetmelikler-ve-yonergeler
mailto:ogranciisleri@bezmialem.edu.tr
http://www.bezmialem.edu.tr/
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Hazırlık Okulu İNGİLİZCE PROGRAMI DETAYLARI                      
İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVLARI 
 
Hazırlık okulundan muaf olabilmek için; 

- Yabancı Diller Bölümü tarafından hazırlanan muafiyet sınavından 65, ya da  
- TOEFL IBT sınavından en az 75, ya da  
- IELTS sınavından en az 6 almak gerekmektedir.  
- Cambridge English Examination Assessments 175 

Hazırlık Okulu Akademik Takvim 

“Module” / “Track” (Kur) Nedir? 

 
Hazırlık okulunda sınıf düzeyleri, sene başında yapılan Düzey Belirleme Sınavı sonuçlarına göre Module A, Module B ve 
Module C olarak düzenlenir. Dersler, 8 ya da 9 haftalık Track’ler halinde işlenir. Module B & C öğrencileri 4, Module A 
öğrencileri ise 5 Track ders göreceklerdir. Mayıs ayında Module A, B ve C öğrencileri için yapılacak final (Dil Yeterlilik) 
sınavına giriyolar. Bu sınavda başarılı olanlar 5. Track’ten muaf olacaklardır. Başarı puanı 65 ve üstüdür. 

Module A: 5 kur 
Modules B ve C: 4 kur 

Hazırlık Okulu Sınav Programı 
 
Hazırlık Okulu Sınav Programına üniversite web sayfasından ulaşabilirsiniz. 

Hazırlık Okulu Eğitim Yeri 
 
Hazırlık bölümü için eğitim yerimiz “Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Gayrettepe Kampüs”dür 

 

No 
 
 

Tarih Açıklama 

1 
İngilizce Muafiyet 

Sınavı(İMS) 
24 Ağustos  

Bu sınava Tıp, Diş ve Eczacılık fakültelerimize kayıt  yaptıran tüm 
öğrencilerimizin girmesi zorunludur.  
 

2 
Düzey Belirleme 

Sınavı(DBS) 
2-3  Eylül, Çarşamba & 

Perşembe 

Muafiyet sınavında 100 üzerinden  65’ in altında puan alan Tıp, Diş ve 
Eczacılık fakülteleri öğrencileri DBS’ ye girmek zorundadır . Bu sınavın 
neticesine göre, her öğrenci İngilizce Hazırlık Okulunda kendi 

seviyesine uygun İngilizce eğitimi alacaktır. ** 

 

4 Kur 1 
14 Eylül,  Ptesi – 16 Kasım  

Ptesi 
 
Hedef: Bütün seviyeleri gerçek İngilizce pratiğiyle aynı seviye 
ulaştırmaktır. 
 

 
 

Kur 2 
 

18 Kasım, Çar – Ocak 11, 
2016, Ptesi 

5 

Kur 3 
13 Ocak ,Çar. 2016–   21 

Mart,  Ptesi 
Hedef: Bütün seviyeleri gerçek İngilizce pratiğiyle aynı seviye 
ulaştırmaktır. 

Kur 4 23 Mart, Çar. – 16 Mayıs 
Hedef: Bütün seviyeleri gerçek İngilizce pratiğiyle aynı seviye 
ulaştırmaktır. 
 

6 Final (Dil Yeterlilik sınavı) 23 Mayıs 
Yeterlilik Sınavı 4 temel beceriyi ölçen çoktan seçmeli bir sınav 
olacaktır.  

7 Kur 5 26 Mayıs – 4 Temmuz 

Sene sonu ortalamaları 65’in altında olan Module A, B, C 
öğrencilerine yönelik 6 haftalık 5 inci kur  programıdır. 5 inci kura 
katılmak istemeyen öğrenciler 5inci kurun  sonundaki final sınavına 
giremezler. 

** Bu üç fakültemiz dışındaki diğer fakültelerimize kayıt yaptıran öğrencilerimiz de bu sınava girebilirler ve bu sınavın sonucunda 

belirlenmiş seviyelerine uygun olarak Hazırlık Okulunda İngilizce eğitimi alabilirler. 

Hazırlık okulu web sayfasına ulaşabilmek için burayı tıklayınız  “ydb. Bezmialem.edu.tr” 
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Hazırlık Okulu Ders Materyalleri 
 
Önemli:   Devamsızlıktan kalan öğrenciler Final ve yeterlilik sınavına giremezler. 

 
                   Devamsızlık hakkınız 150 saattir. Sağlık raporları sadece sınavların telafisinde kullanılmaktadır. 
Devamsızlıktan düşmemektedir.  
 
                    Raporlar 5 iş gün içerisinde teslim edilir. 
 

               3. Hazırlık Kitapları ve Süreleri 

 

 
 
 

 
 

Module A 
 Track 1.                                   
 
Interchange 1                       
Pathways 1 Reading & 
Writing                      
Grammar A1                    
                               
Portfolio 1                               

Track 2. 

Interchange 2                       
Pathways 1 & 2  Reading & 
Writing  
                     
Grammar A2                    
                               
Portfolio 1                               

Track 3. 

EMPOWER B+1                       
Pathways 2 & 3  Reading & 
Writing  
                     
Grammar A3                    
                         
Portfolio 3                               

Track 4. 
 
EMPOWER B2                       
Pathways  3  Reading & 
Writing  
 Medical English                    
Speaking Club                               

Module B 
Track 1.                                   
 
Interchange 2                       
Pathways 1  Reading & Writing  
                     
Grammar B1                  
                               
Portfolio 1                               

Track 2.                                   
Interchange 3                       
Pathways 1&2  Reading & 
Writing  
                     
Grammar B2                  
                               
Portfolio 2                               

Track 3.                                   
Viewpoint 1 
Pathways 2&3  Reading & 
Writing  
                     
Medical English 1                 
                               
Portfolio 3                               

Track 4.                                   
Viewpoint 2 
Pathways 3 & 4  Reading & 
Writing  
                     
Medical English 2                 
                               
Speaking Club  
                              

Module C 
Track 1.   
Interchange 3                       
Pathways 2  Reading & Writing  
                     
Communicative Grammar C1                  
                               
Portfolio 1                               

Track 2.                                   
New Person to Person 3                       
Pathways 2 & 3 Reading & Writing  
                     
Communicative Grammar C2                  
                               
Portfolio 2                               

Track 3.                                   
Viewpoint 1                             
Pathways 3& 4 Reading & Writing  
                     
Medical English 1 
                               
Portfolio 3                

Track 4.                                   
Viewpoint 2                             
Pathways  4 Reading & Writing  
                     
Medical English 2 
                               
Speaking Club                
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Hazırlık Kümülatif Not Sistemi 

 
Quiz Comprehensive         PPE Portfolio+ Online 

activities 

15% 30% 40% 15% 

Total: 100                                                Passing mark: 65    out of 100 

 

 

 

 
         Hazırlık Sınav Formatı 

 

Writing Center 
Bu merkez, Writing Öğretmenleri tarafından ekstra yazma ödevi verilmiş öğrenciler içindir. Bu yazma ödevleri kontrol 

edilmesi ve düzeltilmesi için Writing Center danışmanına elektronik posta aracılığıyla ya da kişisel olarak sunulmaktadır. 

Danışman tarafından kayıt altına alınmış ekstra yazma sunuları, öğrencinin tüm puanına eklenmektedir. Öğrenciler 

Writing Center’a  merkez danışmanından bir randevu aldıktan sonra herhangi bir Writing türüyle ilgili olarak gelebilirler. ( 

Akademik yazma, paragraf yazma, rapor yazma, beyin fırtınası ve ana hat belirleme, CV yazma, niyet mektubu yazma, 

TOEFL ve IELTS yazıları, araştırma makalesi yazma, APA tarzı, MLA tarzı ve tez yazımı ) 

 

En İyi Yazar Yarışması 
Her seviyeden en iyi  İngilizce yazı yazan yarışmacının öğretmenlerden tarafından seçilmesi suretiyle her akademik yılın 

iki döneminde öğrenciler arasında bir kez olmak üzere bir yazı yazma yarışması düzenlenecektir. Yarışmanın sonucunda 

en iyi İngilizce yazı yazan öğrenciye üniversite rektörü tarafından En İyi Yazar ödülü verilecektir.   

En İyi İngilizce Konuşma Yarışması 
Her seviyeden en iyi  İngilizce konuşan yarışmacının akademik kadro tarafından seçilmesi suretiyle her akademik yılın iki 

döneminde öğrenciler arasında bir kez olmak üzere bir İngilizce konuşma yarışması düzenlenecektir. Yarışmanın 

sonucunda en iyi İngilizce konuşan öğrenciye üniversite rektörü tarafından En İyi İngilizce Konuşan ödülü verilecektir. 

İngilizce Tiyatro 
Bu programın amacı Bezmialem Vakıf Üniversitesinin Hazırlık Programının verimliliğini ortaya koymaktır. Kışın ara tatilden 

hemen sonra bütün öğretmenler, bu kısa komediye kaydolmak için tiyatroyla ilgilenen öğrencileri seçerler. 30 dakika 

uzunluğundaki İngilizce Komedi 3 ay süresince aday öğrenciler tarafından prova edilir. Akabinde daha sonra karar 

verilecek özel bir günde, oyunlar üniversite öğrencilerine sergilenecektir.  

İngilizce Turu 
Sınıfta öğrendiklerini pratik etmek isteyen öğrenciler için her ders İstanbul’un tarihi mekanlarında ana dili İngilizce olan 

öğretmenler tarafından gerçekleştirilecektir. Her öğrencinin en az bir tarihi mekanı İngilizce olarak sınıf arkadaşlarından 

birine tarif edebilme şansına sahip olduğu bir tur planı olacaktır. İngilizce tur boyunca iletişim kurmak için kullanılacak tek 

dildir. Öğretmen İngilizceden başka kullanılacak her hangi bir dile yanıt vermeyecektir.   

No Test type Format No of test items The sections 

 
1 Quiz 

Çoktan 
Seçmeli 

60 
Reading, Listening, Writing, 
Vocabulary +  Speaking 

(based on class performance) 

 
2 

Comprehensive 
Exam 

Çoktan 
Seçmeli 

100 

Reading, Listening, Writing, 
Vocabulary ,                           

Grammar +  Independent 
Interview 

 

 
3 

Final Exam 
 

(Proficiency 

Exam) 

Çoktan 
Seçmeli,ve 

4 beceri 

içerikli 

(80 or 100) 

Reading, 
Listening,Writing(Independen

t) & Speaking(Independent) 
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IELTS / TOEFL Sınavı 
Son aşamada tüm sınıflardaki bütün başarılı öğrenciler ortalamaları baz alınarak sınıf öğretmenleri tarafından 

belirlenecektir. Sonrasında yaklaşık 2 ay boyunca bu öğrencilere yoğun bir IELTS ya da TOEFL hazırlık eğitimi verilecektir 

ve üniversite tarafından kısmi olarak desteklenen uluslararası bir sınava girme şansına sahip olacaktır.  

Portfolio 
Portfolio, dil eğitiminde eğlenceli ve etkin yeni bir yöntem sunmaktadır: “Kişiselleştirilmiş Dil Eğitimi”. 
Bu isimlendirmedeki Kişiselleştirilmiş ifadesi English Enrichment’ın izlediğiniz, öğrendiğiniz, veya konuştuğunuz her 
kelimede sağlamış olduğunuz ilerlemeyi takip ettiği ve konuştuğunuz cümleler, kelimeler ve seslere dayalı olarak size 
telaffuz geri bildirimleri yaptığı anlamına gelmektedir. 
Bu Eğitim sürecinde sahip olduğunuz İngilizce Dil seviyesine göre üzerinde çalışacağınız ve ilgilendiğiniz Konu Başlıklarını 
SİZ seçersiniz.  

DÖNEM ve DERS KAYITLARI 
 

Her dönem başında, akademik takvimde belirtilen süreler içinde, ödemekle yükümlü olduğunuz öğrenim ücretinizi 
ödeyerek ve derslere kayıt olarak Üniversiteye kaydınızı yenilemeniz gerekir. 
 

Akademik takvimde belirtilen süreler içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler, kayıtsız kalırlar. Kayıtsız öğrenciler, kayıtsız 
kaldıkları süreler içinde derslere ve sınavlara katılamazlar, öğrencilik haklarını kaybederler. Ayrıca, BVU’ya ilk girişte hak 
kazandıkları burslardan yararlanamazlar. 

Ders Kayıtları 
Ders kayıtları akademik takvimde belirtilen süreler içinde yapılır. 2015–2016 güz dönemi ders kayıt tarihleri Eylül ayı 
başlarında yapılacaktır. 
 

İngilizce Hazırlık Programı öğrencilerinin tüm ders kayıtları Öğrenci İşleri tarafından yapılır. 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 programlarında öğrencilerin sadece ilk dönem ders kayıtları, kayıtlı oldukları programın ders planında yer alan 
ilk yarıyıl derslerine Öğrenci işleri tarafından yapılır. İzleyen dönemlerde öğrenciler ders kayıtlarını Öğrenci Otomasyon 
Sistemi üzerinden şahsen yaparlar. Öğrenciler, BVU e-posta hesaplarına ilişkin kullanıcı adı ve şifreleri kendilerine 
bildirilene kadar kayıtlı oldukları dersleri ve ders programlarını kayda davet mektuplarında bildirilen şifre ile Öğrenci 
Otomasyon Sistemi üzerinden (http://yenikayit.bezmialem.edu.tr) görüntüleyebilirler.  

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. 
 
Danışmanın görevi; öğrencilerin akademik takvimde belirtilen süreler içinde kayıt, eğitim ve öğretim çalışmaları ve 
Üniversitedeki durumuyla ilgili problemlerin çözümlenmesinde; izleyeceği derslerin belirlenmesinde; yeni bir derse 
kaydolmasında ya da daha önce kaydolduğu dersi bırakabilmesinde görüş bildirmektir. Danışman, dersler konusundaki 
görüşünü; programlardaki sırayı esas alarak başarı durumu, ön şartlar ve bu Yönetmelik hükümlerine dayanarak 
oluşturur. Gerekli hallerde ilgili yönetim kurulundan karar istenir. 

Derslerden Muafiyet 
Daha önce bir yükseköğretim kurumuna devam eden öğrenciler önceki programlarında alıp başarılı oldukları derslerden, 
lisans öğrencileri Üniversiteye kayıt tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde aşağıda belirtilen belgelerle birlikte kayıtlı 
oldukları Fakülte Dekanlığına/MYO Sekreterliğine başvurarak muafiyet 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: 
 

 

 

 

 

 

 

Başarı Notu Katsayısı Puanı Açıklaması 

AA 4,0 90-100 Pekiyi 

BA 3,5 80-89 İyi 

BB 3,0 70-79 Orta 

CB 2,5 65-69 Orta altı 

CC 2,0 60-64 Geçer 

F 0,0 0-59 Başarısız 

http://tr.englishcentral.com/videos
http://tr.englishcentral.com/vocabulary
http://tr.englishcentral.com/pronunciation
http://yenikayit.bezmialem.edu.tr/
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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 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 veya 
geçici mezuniyet belgesiyle 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.  
 
Öğrenciler derslerin en az % 80’ine devam etmek zorundadır. Bu zorunluluğu yerine getirmeyen öğrenci o dersin final 
sınavına giremez ve o dersten başarısız sayılır. Devamsızlıktan dersten kalan bir öğrenci, bir sonraki yıl bu dersi devam 
koşullarını sağlama zorunluluğu ile almakla yükümlüdür. 

Kayıt Dondurma 
Öğrenciler belgelemek koşuluyla sağlık, askerlik gibi nedenlerle kayıt dondurmak için başvuru yapabilirler. Yeni 
öğrencilerin başvuru yapabilmeleri için, öncelikle, Üniversiteye kayıtlarını tamamlamaları gerekir.  
 

Başvurular, akademik takvimde belirtilen tarihe kadar yapılabilir. Öğrenciler Fakülte Dekanlığına başvururlar. İlgili fakülte 
yönetim kurulu tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır. Karar, dekanlık tarafından yazılı olarak bildirilir. 
 

Öğrenciler bir defada en çok iki dönem olmak üzere, öğrenimleri süresince en çok dört dönem kayıt dondurma izni 

verilebilir. Kayıt dondurulan süreler, azami öğrenim süresinden sayılmaz ve bursluluk süresinden düşülmez. Bu süreler 
içinde diğer yükseköğretim kurumlarından alınan dersler, Bezmiâlem Üniversitesi’ne transfer edilemez. 
 

Kayıt donduran İngilizce Hazırlık Programı öğrencileri, izleyen akademik yılın başına kadar geçerli bir İngilizce yeterlik 
sınav sonuç belgesi sağlamadığı takdirde, akademik yılın başında verilen İngilizce seviye tespit sınavlarını yeni 
öğrencilerle birlikte alır. 

 

Kayıt dondurulan dönemler için ödemekle yükümlü olunan öğrenim ücretinin ödenmesi ve Üniversiteye karşı herhangi bir 

yükümlülüğün olmaması gerekir. Bu dönemler için ödenmiş ücretler, sonraki öğrenim ücretlerine mahsup edilmez. Kayıt 
dondurma süresinin bitimini izleyen dönemde öğrencinin ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretini ödeyerek ve 
ders kaydını yaparak kayıt yenilemesi gerekir.  

 

Kayıt Sildirme (Üniversiteden Ayrılma) 
 

Öğrenciler, herhangi bir zamanda Üniversiteden ayrılma isteğinde bulunabilirler. Başvurular, Öğrenci İşlerine 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 
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, Otomasyona BVU e-posta kullanıcı adı ve şifreleri ile ulaşabilirler. (http://ubs.bezmialem.edu.tr/) 
 

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 öğrencilere rehberlik eder. Ancak yönetmelik hususlarına göre durumlarını takip 
etmek, öğrencinin sorumluluğundadır. 

http://ubs.bezmialem.edu.tr/
http://bezmialem.edu.tr/index.php/2012-04-09-20-41-03/yonetmelikler-ve-yonergeler
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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. 

 

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 dahildir. 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 İşlerine bildirmekle yükümlüdürler. 

 

Öğrenci Kimlik Kartı 

 

Öğrenci kimlik kartınız öğrenci işleri 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 işlerine başvurunuz. 

 

 
 

Paso (İETT İndirimli Seyahat Kartı) 

 

İETT tarafından hazırlanan pasolar için her akademik yılın başında ders kayıtları sonrasında Öğrenci İşlerine başvuru 
yapılır. Başvuru ve dağıtım tarihleri Öğrenci İşleri tarafından öğrencilere duyurulur. 

 

Harçsız Öğrenci Pasaportu Başvurusu 

 

Bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılmak üzere veya eğitim nedeniyle yurt dışına çıkış yapacak öğrenciler, 
pasaport ve yurt dışına çıkış harçlarından muaf tutulabilirler. Öğrenci İşleri, yaptığınız başvuru üzerine, ilgili vergi dairesi 
müdürlüğüne hitaben bir yıllık harçsız öğrenci pasaportu düzenlenmesi için Harçsız Öğrenci Pasaportu İstek Mektubu 

düzenler. 

 

Öğrenci Belgesi 

 

Öğrenci belgesi, Bezmiâlem Üniversitesi’nde kayıtlı olan öğrenciler için düzenlenen resmi bir belge olup, düzenlendiği tarih 
itibariyle öğrencinin kimlik ve Üniversite kayıt bilgilerini içerir.  

Öğrenci belge talepleri, Öğrenci işlerine yazılı olarak başvurulmasıyla yapılır ve düzenlenen belgeler sadece size teslim 
edilir.  

Yeni öğrenciler, öğrenci belge taleplerini Öğrenci İşleri birimine yaparlar. Yeni öğrencilerin öğrenci belge talepleri, ancak 
derslerin başlaması için belirlenen tarihten sonra karşılanabilir. 
 

http://bezmialem.edu.tr/index.php/ogrenci/akademik-takvim/105-ogrenci-isleri/631-2012-2013-egitim-ogretim-yili-akademik-takvim
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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.  
 

Transkript talepleri, Öğrenci işlerine yazılı olarak yapılır ve düzenlenen resmi transkript kapalı bir zarf içinde, sadece size 
teslim edilir. Resmi transkript belgesi ücretlidir. Ödeme herhangi bir bankanın banka veya kredi kartı ile yapılır.  
 

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 tarafından yürütülür. Kayıtlar sırasında verilen 
bilgilerde oluşan değişikliklerin en kısa zamanda bildirilmesi, işlemlerin aksatılmadan yürütülebilmesi açısından önemlidir. 
 

Üniversiteye 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, 
üniversiteye kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra kayıt dondurma isteğinde bulunabilir ve izin bitiminde öğrenimlerine 
başlayabilirler. 
 

Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin durumu kayıt tarihinden itibaren en geç iki ay içinde, devam eden öğrencilerin 
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 
dahildir. 
 

Öğrencilerin her akademik yıl başında 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 ile 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 durumlarını gerekli belgelerle SGK’ya ibraz ederek “Sağlık 
Yardım Hakkı” elde edenler. 
  

Türkiye ile Sosyal Güvenlik Anlaşması Bulunan Ülkeler ve Formülerleri 

Almanya-T/A 11, T/A 9, T/A 20 

Hollanda-N/TUR 106, N/TUR 111, N/TUR 121 

Belçika-B.T.8, BT 16 

Avusturya-A/TR 3, A/TR 4 

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 

KKTC-KKTC/T.C. 3, KKTC/T.C. 6 

Romanya-R/TR 3, R/TR5, R/TR 6 

Bosna-Hersek-BH/TR 4, BH/TR 6, BH/TR 7 

Çek Cumhuriyeti-CZ/TR 111 

Makedonya-MC/TR 4, TR/MC 6 
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BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 

E- Posta 

Öğrencilerimiz adlarına açılan @bavu.edu.tr uzantılı mail hesaplarına http://mail.bavu.edu.tr adresinden erişebilirler.  

Şifre Değiştirme ve Oluşturma 

 
Öğrencilerimiz şifrelerini kesin kayıt sonunda https://reset.bezmialem.edu.tr adresinden oluşturabilirler. 

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 
Bilgi Teknolojileri Direktörlüğünde 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) 

4. Alfabe dışı karakterler (örneğin, !, $, #, %) 

 

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

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://www.bezmialem.edu.tr/docs/bavu-wifi.pdf 

 

Öğrencilerimiz isterlerse EDUROAM yayınından yararlanabilirler.  

EDUROAM nedir? http://bezmialem.edu.tr/eduroam 

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 http://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://www.bezmialem.edu.tr/bilgi-teknolojileri-hizmetleri 

 
 

http://mail.bavu.edu.tr/
https://reset.bezmialem.edu.tr/
http://www.bezmialem.edu.tr/docs/bavu-wifi.pdf
http://learn.bezmialem.edu.tr/
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ULUSLARARASI OFİS 

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'un tüm 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. 

Uıo, 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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KÜTÜPHANE  
 
Geçmişten geleceğe bilgi sunan üniversite kütüphanemiz yönergeye bağlı olarak öğrencilere, akademik ve idari personele 
doğrudan tüm kaynaklardan yararlanma olanağı sunmaktadır. Açık raf sistemine göre düzenlenmiş koleksiyonumuzda 
basılı kitaplar ve dergilerin yanı sıra e-kaynaklar, görsel-işitsel materyallerden oluşan çeşitli bilgi kaynakları da 
bulunmaktadır. Kütüphane koleksiyonumuz ağırlıklı olarak sağlık alanında geliştirilmiş olup, diğer alanlarda da gelişime 
devam etmektedir.  

 
Bilgiye erişimi temel ilke olarak benimseyen kütüphanemiz, akademik hayatı destekleyici birçok ulusal ve uluslararası 
elektronik veri tabanları ve son teknolojik kaynaklarla zenginleştirilmekte ve kullanıcılarına kaynak temininde kolaylık 
sağlamaktadır. Kütüphanemizde ödünç materyal hizmeti verilmektedir. Kullanıcılarımız web sitemiz ile sürekli güncel 
bilgilere erişirken aynı zamanda e-kaynaklara ve kütüphane kaynaklarına istenilen her yerden 7/24 erişim 
sağlanabilmektedir. 
 
 
 
 

 
 
 

Kütüphanemizde 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. Kütüphanemiz; kullanıcılarına haftanın 7 günü, toplam 
90 saat hizmet vermektedir. 
 
 
ÇALIŞMA SAATLERİ 

 
Eğitim Dönemi  
 
Pazartesi-Cuma : 08.00 - 23.00  
Cumartesi-Pazar : 08.00 - 18.00 

 
Yaz Dönemi 
 
 Pazartesi-Cuma : 08.00 - 18.00 
 * RESMİ TATİLLERDE KÜTÜPHANEMİZ KAPALIDIR 
 
 
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. 
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ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ VE SPOR 
 

Üniversitemiz öğrencilerinin spora ilgi duyması, spor yapmaya teşvik edilmesi ve düzenli spor yapma alışkanlığı 
kazandırılması, dinlenme ve ilgi alanlarına göre ders dışı zamanlarını değerlendirmeleri, yeni ilgi alanları kazanmaları 
ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmeleri amacıyla çeşitli sosyal, kültürel ve spor 
faaliyetler düzenlenmektedir. 

Sosyal Gelişim 
 

Öğrenci Kulüpleri 
 

Üniversitemizde faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri, değişik bölümlerinde öğrenimlerini sürdüren öğrencilerimizin boş 
zamanlarını daha iyi değerlendirmelerini, tanışıp yeni arkadaş ortamları oluşturmalarını, ayrıca sosyal, kültürel, 
sanatsal ve sportif faaliyetler düzenlemelerini ve bu faaliyetlere katılmalarını sağlamak amacı ile kurulmuştur. 

Öğrenci kulüplerini bir araya getirmek, faaliyetlerini organize etmeleri için uygun çalışma koşulları sağlamak 
amacıyla Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi bünyesinde Öğrenci kulüpleri merkezi oluşturulmuştur.  

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 kulüp kurabilir, istediği kadar kulübe üye olabilir.  
 

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’nde Faaliyet Gösteren Öğrenci Kulüpleri 
 

 Anime-Manga Kulübü 

 Fotoğrafçılık Kulübü 

 Gezi Etkinlik Kulübü  

 Kültür Sanat ve Edebiyat Kulübü 

 Müzik Kulübü 

 Sinema Kulübü 

 Sosyal Gelişim ve Sorumluluk Kulübü 

 Tıbbi Araştırmalar Kulübü 

 Tiyatro Kulübü 

 Turk MSIC Kulübü 

 

 

Öğrenci Konseyi 
 

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Öğrenci Konseyi, öğrencilerimizin tamamının doğal üyesi olduğu ve eşit şekilde temsil 
edildiği, doğrudan demokrasiye dayanan, şeffaf, hızlı ve etkin işleyişiyle öneriler üreterek Üniversitemizin gelişimine 
ve yönetimine katkıda bulunabilecekleri yapılanmadır.  
 

Öğrenci Konseyi, Üniversitemiz öğrencilerinin akademik, sağlık, spor, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasına 
katkıda bulunmaya yönelik çalışmalar yapar. Ayrıca öğrenciler arasındaki iletişimi güçlendirerek öğrencilere ilişkin 
kararlarda aktif rol almak ve öğrenciler ile Üniversitenin birimleri arasındaki iletişimi güçlendirerek görüş ve 
önerilerini Üniversitenin ilgili birimlerine iletmek de Öğrenci Konseyinin görevidir. Öğrenci Konseyi seçimleri YÖK’ün 
belirlediği esaslara uygun olarak iki yılda bir yapılır.  
 

Öğrenci Birliği ile iletişim için; 

e-Posta : konsey@bezmiâlem.edu.tr 

 

 

mailto:konsey@bezmiâlem.edu.tr
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Spor 
 

Üniversite Spor Takımları 
 

Üniversitemiz, Öğrencilerimizin ilgilendikleri spor branşlarında, yurtiçi ve yurtdışı spor kuruluşları ile işbirliği yaparak, 
üniversiteler arası ve bölgesel liglere, yarışma ve karşılaşmalara katılımlarını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmaktadır  
 

Bu yıl Eylül ayı içerisinde aşağıda belirtilen branşlarda seçmeler yapılması, seçmeler sonucunda oluşan takımların 
akademik yıl süresince antrenmanlara, hazırlık maçlarına ve turnuvalara katılması planlanmaktadır. 
 

 Basketbol (Erkek)                  

 Futbol (Erkek) 

 Voleybol (Kadın, Erkek) 

 Masa Tenisi 

 Okçuluk 

 Yüzme 

 Satranç 

 Tenis 

 Badminton 
 

 

 

Diğer branşlarda spor takımlarının kurulması, öğrencilerimizden gelen talepler, yeterli sporcu sayısı ve Üniversitemiz 
olanakları doğrultusunda gerçekleştirilecektir. 
 

Spor Alanları 

 

 Tenis Kortu 

 Basketbol Sahası 

 Voleybol sahası 

 Masa Tenisi alanı 

 

Turnuvalar 

 

 Üniversiteler arası spor müsabakaları 

 Üniversite içi spor müsabakaları 

      Yürüyüş alanı 

 
 
Kültür ve Sanat 

 
Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğü, üniversite öğrencilerimize yönelik kültürel ve sanatsal etkinliklerin organize 
edilmesi ve öğrencilerin aktif katılımlarıyla kişisel yeteneklerini bilimsel bir ortamda geliştirmeleri amacıyla kurulmuştur. 
 
Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğümüz tarafından planlanan faaliyetler 

 

 Bahar şenlikleri 

 Geziler 

 Tiyatro etkinlikleri 

 Film gösterimleri 

 Konserler 

 Söyleşiler 

 Dinletiler 
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DESTEKLEYİCİ HİZMETLER 

Psikolojik Danışmanlık 

Amacımız öğrencilerimizi zihinsel, duygusal, sosyal yönden gelişmelerine ve sorunlarının giderilmesine yardımcı olmaktır. 
Eğer; kendinizi gergin, karamsar, yorgun, bitkin hissediyorsanız; kendinizi ifade etmekte zorlanıyorsanız, sınav kaygınız 
oldukça yüksekse, zamanınızı etkin kullanamıyorsanız, insanlarla ilişkilerinizde sıkıntı yaşıyorsanız, topluluklara girmekten 
kaçınıyorsanız, kente ve okula uyum sağlayamıyorsanız, günlük hayatınızı zorlaştıran bir takım takıntılarınız varsa, akademik 
hedeflerinizle ilgili belirsizlik ve sıkıntı varsa Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğü'ne başvurabilirsiniz. 
 

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. 

 

Sağlık Hizmetleri 

Herhangi bir sağlık sorunu olan öğrencilerimiz birimimize başvurdukları takdirde üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesi’nden ve 
Diş Hekimliği kliniğimizden kimlik kartlarını göstererek ücretsiz hizmet alabilmektedirler. Yurtdışından gelen öğrencilerimizde 
vakıf hizmetleri ofisine başvurarak gerekli evrakları tamamladıkları takdirde üniversitemizden ücretsiz sağlık hizmeti 
alabilmektedirler. 

 
 

Öğrenci Dolapları 

Bezmiâlem Üniversitesi kampüslerinde kişisel eşyalarınızı bırakabileceğiniz öğrenci dolapları bulunmaktadır. Eğitim Öğretim 
başında her bir öğrencimize 1 adet dolap tahsisi yapılmaktadır. Öğrenciler, dolapları için asma kilitleri kendileri getirirler.  

 

Kopyalama ve Baskı Hizmetleri  

Üniversitemiz kampüsünde öğrencilerimizin uygun ücrette baskı işlemlerinden faydalanabilecekleri kopyalama merkezi 
bulunmaktadır. 

Sosyal Medya  

Üniversitemiz Facebook Ve Twitter Gibi Sosyal Medya Araçlarından Takip Edilebilmektedir.  
Çeşitli Etkinlik, Duyuru, Fotoğraflar Ve Önemli Gündemlere Buradan Ulaşılabilmektedir. 
 

     Bezmialemvakifunv                                                 Bezmialem                             
 
 
 

Konferans Salonu ve Toplantı Alanları  

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 Yer Almaktadır. 
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BESLENME  

 
Üniversitemiz dış bahçesinde bulunan merkezi yemekhanemizde ve kafeteryalarda sağlıklı, doğru ve ucuz beslenmenize 
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 sizlerin 
bilgisine sunulmaktadır. 
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İLETİŞİM 

 
 

Bezmialem Vakıf Üniversitesi  
Adres  : Adnan Menderes Bulvarı Vatan 

Caddesi 34093 Fatih/İstanbul  
Telefon  : (212) 523 22 88  
Faks  : (212) 453 18 71  
E-Posta  : info@Bezmialem.Edu.Tr  

 

 
 
 
 

 
Eczacılık Fakültesi  
Telefon Dekanlık  : (212) 523 22 88 - Dahili 1149  
Faks  : (212) 453 18 71 
Adres  : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan 

Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul  
E-Posta  : Ecza@Bezmialem.Edu.Tr  

 
 
 

 
 

Sağlık Bilimleri Fakültesi  

Telefon Dekanlık  : (212) 523 22 88 - Dahili 1179  
Faks  : (212) 453 18 71 
E-Posta  : sbf@bezmialem.edu.tr 
Adres  : Esentepe Mah. Silahtarağa Cad. No:289 

Eyüp / İstanbul  
 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
Telefon Müdürlük  

 
: (212) 211 06 23  

Faks  : (212) 453 18 71 
E-Posta  : ddagli@bezmialem.edu.tr 
Adres  : Esentepe Mah. Yazarlar Sok. No:36 

Gayrettepe / İstanbul 

 
 
 
 
 
 

 
Tıp Fakültesi  

 

Telefon Dekanlık  : (212) 453 17 10   
Faks  : (212) 453 18 83   
Adres    : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.)      

P.K.: 34093 Fatih / İstanbul  
 

E-Posta  : Tipfakultesi@Bezmialem.Edu.Tr   

 
 
Diş Hekimliği Fakültesi  
Telefon Dekanlık  : (212) 523 22 88 - Dahili 1139  
Faks  : (212) 453 18 71 
Adres  : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.)       

P.K.: 34093 Fatih / İstanbul  
E-Posta  : Dishek@Bezmialem.Edu.Tr  

 
 
 

 

mailto:sbf@bezmialem.edu.tr
mailto:ddagli@bezmialem.edu.tr
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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.  
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Kampüs 
İstanbul Vatan Caddesi Emniyet Müdürlüğü karşısında yer alan kampüsümüze ulaşım bilgileri aşağıda belirtilmiştir. 
 
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.trinternet sitesinden bilgi edinebilirsiniz. 
 
 

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  

 
 

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 
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Öğrenci İşleri Direktörlüğü 
Adnan Menderes Bulvarı, Vatan Caddesi 34093  
Fatih - İSTANBUL 
Telefon  : +90 212 523 2288 (1043) 
Faks   : +90 212 5330081 
e-Posta : ogrenciisleri@bezmialem.edu.tr 
    www.bezmialem.edu.tr 
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