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   Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi  

                                            Ders Kaydı Kuralları  

 

 

- BAU Tıp Fakültesi öğrencilerinindönemlik(zorunlu-seçmeli) ders kayıtları, BAU Önlisans 

ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen kurallara göre yapılır. Tıp 

Fakültesi öğrencileri ders seçim işlemlerini, aşağıdaki linkte yer alan ders kataloğunu dikkate 

alarak yapmalıdırlar.  

 

 akts.bau.edu.tr 

 

- Birinci, ikinci ve üçüncüsınıfta yıllık Tıp 1  dersleri,tüm öğrencilere otomatik olarak 

atanmaktadır. İkinci ve üçüncü sınıftaki öğrenciler yıllık Tıp derslerinin yanı sıra Genel 

Eğitim(zorunlu) 2 , Tıp dönemlik(zorunlu) 3  ve seçmeli derslerini 4  kendileri seçmektedirler. 

  

- Dördüncü ve beşinci sınıftaki öğrencilere ve intörnlere, tüm mesleki 

uygulamadersleri5otomatik olarak atanmaktadır. Beşinci sınıf öğrencileri, almak istedikleri 

seçmeli mesleki uygulama derslerini seçmeli mesleki uygulama dersleri havuzundan seçerek, 

"seçmeli mesleki uygulama formu" ile Dekanlığa bildirimde bulunmaktadırlar. 

- Tıp Fakültesi’ne yerleşen birinci sınıf öğrencileri, ders seçim işlemi yapmamaktadır. Bu 

öğrencilere dersleri, sistem tarafından otomatik olarak atanmaktadır.  

 

- Sınıf tekrarı yapan(TMED1000 kodlu dersini tekrar eden)birinci sınıf öğrencileri, 1.sınıfa ait 

MED1011-MED1012-ENG1003-ENG1004 kodlu  derslerini tamamladıysa, kredi limitini 

aşmamakve ders çakışmaması olmamak koşulu ile,öncelik Tıp 2.sınıfta alınan HST ve TLL 

kodlu dersler olmak üzere GEP(genel seçmeli) veya Non-Dep(bölüm dışı seçmeli) derslerini 

seçebilirler. 

  

                                                             
1Yıllık Tıp dersleri; TMED1000, TMED2000 ve TMED3000 kodlu kurul dersleridir. 
2Genel eğitim (zorunlu) dersleri; ENG, TLL ve HST kodlu derslerdir. 
3Tıp dönemlik (zorunlu) dersleri; MED1011, MED1012, MED2011 ve MED2012 kodlu derslerdir. 
4Seçmeli dersler; Departmental, Non-Departmental ve GE türündeki derslerdir. 
5Mesleki uygulama dersleri; dördüncü sınıfta MED40.. kodlu, beşinci sınıfta MED50.. kodlu, altıncı sınıfta ise MED60.. 

kodlu derslerdir. 
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- Irregular öğrenciler, yalnızca Güz döneminden ENG1003 kodlu dersi(sistem tarafından 

otomatik atanır), Bahar döneminden ise MED1012 ve ENG1004 kodlu derslerini alabilirler.  

- Irregular öğrenciler, 1.sınıfa geldiğinde (3.döneminde(Bahar dönemi)) TLL1004 ve 

HST1002 kodlu Genel Eğitim zorunlu derslerini alabilirler (MED2012 kodlu 2.sınıf Tıp 

dönemlik(zorunlu) dersi hariç).  

- Bir seçmeli dersten F, NA veya W notu alan öğrenciler bu dersleri, kendi bölüm programı 

için açıldığı ilk yarıyılda öğretim programındaki en alt yarıyıldan başlayarak mutlaka almak 

zorundadırlar. Bir dersin öğretim programından kaldırılması durumunda, öğrenciler kaldırılan 

derslerin yerine karşılık tutulan eşdeğer dersleri alırlar. Öğrenciler, seçmeli dersleri tekrar 

etme durumunda, yerine başka bir seçmeli ders alabilirler.  

 

- Tıp Fakültesi’nde ilk 3(üç) yılda tüm öğrencilerin, aşağıda belirtilen derslerini başarıyla 

tamamlamış olmaları gerekmektedir.   

 

 İlk 3(üç) yılın sonunda;  

Seçmeli Ders Türü 
Tamamlanması Gereken 

Kredi Sayısı 

Tamamlanması Gereken 

AKTS Sayısı 

Departmental Elective 12 (on iki) 12 (on iki) 

Non-Departmental 

Elective 
4 (dört) 8 (sekiz) 

GE Elective 6 (altı) 8 (sekiz) 

 

 Ayrıca Genel Eğitim(zorunlu) derslerinin yanı sıra Tıp dönemlik(zorunlu) derslerini başarı ile 

tamamlamış olması gerekmektedir.  

 

- Yıllık Tıp dersleri, yaz okulunda açılmamaktadır. 

- Dönem kaydı veya ödeme onayı olmayan öğrenciler, ders seçim işlemi yapamamaktadır. 

Ders seçim döneminde, işlem yapamayan öğrenciler ise Ekle-Sil haftasında veya daha 

sonradan ders seçememektedir. Bu durumda olan öğrencilerin; ders kaybı yaşamaması için 

söz konusu durumlarını,  bağlı bulundukları Sınıf Koordinatörlerine 6  veya Dekanlık 

yönetimine bildirmeleri gerekmektedir. 

                                                             
6 

Sınıf I Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi Yasemin ÇANILLIOĞLU 

Sınıf II Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi Mehmet OZANSOY 

Sınıf III Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi Fatih ÖZDENER 

Sınıf IV Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi Melike YAVUZ 

Sınıf V Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi Petek Eylül TANERİ 

Sınıf VI Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi Demet KOÇ 

Seçmeli Dersler 
Sorumlusu: 

Doç.Dr.Yeşim NEĞİŞ 
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- Yatay geçiş yolu ile Tıp Fakültesi’ne yerleşen öğrencilerin intibakı, yerleştikleri ilk yıl 

yapılmaktadır. Bu öğrenciler daha sonradan ders muafiyet başvurusunda bulunamamaktadır.  

 

-Bahçeşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği: 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/81858953 

 

- Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği: 

https://bau.edu.tr/icerik/16110-mevzuat 

 

- Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi İntörn Doktorluk Yönergesi: 

https://bau.edu.tr/icerik/16110-mevzuat 

  
 

    

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/81858953
https://bau.edu.tr/icerik/16110-mevzuat
https://bau.edu.tr/icerik/16110-mevzuat
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Bahçeşehir University School of Medicine  

Course Registration Rules 

 

BAU School of Medicine students must carry out their semester based (must/elective) course 

selection procedures according to the rules given in the BAU Associate’s and Bachelor’s 

Degree Program Education and Examination Rulebook. Medical School students should use 

the course catalog given in the link below: 

 

 akts.bau.edu.tr 

 

- Medicine1 courses are automatically assigned by the system for first, second and third year 

students. Students in the second and third year, in addition to Medicine courses, also select 

General Education2 (must), semester based Medicine courses3 (must) and elective courses4 

themselves.  

- Students in the fourth and fifth year and interns are automatically assigned all compulsory 

internship courses5. 5th year students select the elective internship courses from the elective 

internship course pool using the “elective internship form” and submitting it to the Dean's 

office. 

- Students who have just been admitted to the first year medical school do not select any of 

their courses themselves. All courses are automatically assigned for these students through 

the system.   

 

- First year students repeating the year (re-taking the TMED1000 course), if they have 

completed the MED1011-MED1012-ENG1003-ENG1004 courses offered for first year 

students, may take first the HST and TLL coded courses taken in the second year and then  

 
1 Year-based Medicine courses with course codes TMED1000, TMED2000 and TMED3000 are committee courses. 

 
2 General Education (must) courses are the courses coded ENG, TLL and HST.  

 
3 Semester based Medicine (must) courses are those coded MED1011, MED1012, MED2011 and MED2012. 

 
4 The electives are Departmental, Non-departmental and GE type courses. 

 
5 Internship (must) courses are coded MED40 in the fourth year and MED50 in the fifth year and MED60 in the 6th year.  
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General Electives in the GEP program or Non-Departmental courses taking care not to exceed 

the credit limit and ensuring no course schedules overlap.  

- Irregular students can only take the , ENG1003 course in the fall semester ( assigned 

automatically by the system), and the MED1012 and ENG1004 courses in the spring.  

- Irregular students, when they begin the first year of medical school (3rd semester (Spring 

semester)) can take the compulsory General Education TLL1004 and HST1002 courses 

(except for the second year medical school semester based (must course) with the code 

MED2012).  

- Students who receive a F, NA or W grade for an elective course must take the lowest 

semester level available in the program when it is first offered for their department program. 

If a course is removed from the program, students take an equivalent course to replace the 

cancelled course. Students needing to repeat an elective can take another elective course to 

replace the one failed.  

- All students in the first 3 (three) years of Medical School need to have completed the 

courses given below with success. 

  At the end of the first 3 years:  

 

Elective course type 
Number of credits that 

must be completed 

Number of ECTS that must be 

completed 

Departmental Elective 12  12  

Non-Departmental Elective 4  8 

GE Elective 6  8 

 

  Furthermore, students need to have completed the general education (must) courses as 

well as the semester based Medicine (must) courses with success. 

- The year based medicine courses are not offered during the summer semester. 

 

- Students without semester registration or payment approval are not allowed to select 

courses. Students who did not select any courses during the course selection are not allowed 

to select courses during Add-Drop Week nor at a later time. Students in these circumstances, 

in order not to lose courses, must inform their class coordinator6 as given below or the Dean's 

office. 

- The course/credit transfers for students who were admitted to the medical school through 

transfer are done in the first year of their transfer. These students are not allowed to request 

course exemptions later on. 
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- Bahçeşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği: 

BAU 2-Year and 4-year Undergraduate Education and Examination Rules and 

Guidelines: 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/81858953 

 

- Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği: 

BAU School of Medicine Education and Examination Rules and Guidelines 

https://bau.edu.tr/icerik/16110-mevzuat 

 

- Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi İntörn Doktorluk Yönergesi: 

BAU School of Medicine Intern Doctors Rules and Guidelines 

https://bau.edu.tr/icerik/16110-mevzuat 

  

All of the forms including the course exemption form and those used in all student procedures 

can be found in the forms menu under the BAU Student Affairs office website. 

 
6 CLASS YEAR COORDINATORS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

           

Year I : Dr.Öğr.Üyesi Yasemin ÇANILLIOĞLU 

Year II : Dr.Öğr.Üyesi  Mehmet OZANSOY 

Year III : Dr.Öğr.Üyesi Fatih ÖZDENER 

Year IV : Dr.Öğr.Üyesi Melike YAVUZ 

Year V : Dr.Öğr.Üyesi  Petek Eylül TANERİ 

Year VI : Dr.Öğr.Üyesi  Demet KOÇ 

Elective Course 

Coordinator 
Assoc. Prof.Yeşim NEĞİŞ 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/81858953
https://bau.edu.tr/icerik/16110-mevzuat
https://bau.edu.tr/icerik/16110-mevzuat

