
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 
İLETİŞİM FAKÜLTESİ 

                      Oryantasyon Bilgi Kitapçığı 



BAU İLETİŞİM FAKÜLTESİ’NE BAŞLARKEN… 

Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde geçireceğiniz dört yıl boyunca, edinebileceğiniz imkanlar, başvuru 
noktaları, akademik yaşamınız için takip etmeniz gereken konulara dair temel bilgileri bulabileceğiniz bu kitapçıkta, 
lisans öğrenimiz boyunca size ışık tutacak başlıkları ve öğrenimize entegre etmek istediğiniz adımları atabileceğiniz 
ilgili departmanları inceleme imkanı bulacaksınız. Önce eğitim yaşamınızı sonra BAU İletişim Fakültesi ailesinin bir 
parçası olarak geçireceğiniz tüm profesyonel hayatınızda yanınızda olmak üzere, BAU’lu İletişimciler arasına hoş 
geldiniz. Fakültemizin tüm imkanlarınıdan yaralandığınız başarılı bir eğitim öğretim hayatı dileklerimizle… 



Çözüm Merkezi 


Karşılaştığınız her türlü sorun (teknik destek, mali konular, okul hakkında bilgi, akademik sorunlar, ders seçimleri vb.) 
için BAU Çözüm Merkezi’ne (help.bau.edu.tr) linke tıklayarak ulaşabilir ve taleplerinizle ilgili form oluşturabilirsiniz.:  

Akademik Takvim


2021-2022 Akademik Eğitim Öğretim Yılı Önlisans - Lisans Akademik Takvimi’ne linkten ulaşabilirsiniz.  

Akademik takvimde okul kayıt tarihlerini, dönem derslerinin başlangıç ve bitiş tarihlerini, Erasmus, World Exchange 
gibi değişim programlarının başvuru tarihlerini, resmi tatil günlerini bulabilirsiniz. 

Öğrenci Belgesi ve Transkript Talebi


Resmi evrak olarak, gerektiğinde talep edebileceğiniz öğrenci belgesi ve transkript belgesini st.bau.edu.tr adresinden 
sisteminize giriş yaparak ‘Doküman Talep’ sekmesinden talep edebilirsiniz. 

htpps://bau.edu.tr/help
https://bau.edu.tr/icerik/16653-2021-2022-akademik-yili-onlisans-ve-lisans-egitim-ogretimi-akademik-takvimi
http://st.bau.edu.tr


Formlar


Eğitim hayatınız boyunca ihtiyaç duyabileceğiniz en sık kullanılan formlara bu linkten ulaşabilirsiniz. Bu formlara fiziki 
olarak ihtiyaç duymanız halinde, Galata Kampüsü 5. kat İletişim Fakültesi Sekreterliği Ofisi önünde yer alan form 
kağıtlarından edinebilirsiniz. 

Derse Devam / Devamsızlık ve Sınav Katılmama Durumu


Eğitim-öğretim dönemi boyunca gerçekleştireceğiniz devamsızlık durumlarında rapor ya da başka bir belge geçerli 
olmayacaktır. Her ders için öğrencinin %30 devamsızlık hakkı bulunmaktadır. 

Dönem içerisinde ara sınav veya final sınavını kaçırmanız durumunda telafi başvurusu hakkı bulunmaktadır. 3 iş günü 
içerisinde Fakülte Sekreterliğine telafi başvurunuzu iletmeniz gerekmektedir. Final sınavlarınızın telafisi olarak 
bütünleme sınavlarına girme hakkınız bulunmaktadır. 

Hazırlık Sınıfı ve 1. Sınıf Bilgilendirmesi


Üniversitemize yeni başlayan öğrencilerimiz İngilizce Yeterlilik Sınavı’nı başarıyla tamamlamadan 1. sınıfa geçiş 
yapamazlar. Bu sınavı güz dönemi sonunda başarıyla tamamlayan öğrenciler talep etmeleri durumunda bahar 
dönemi başlangıcında 1. sınıf olma hakkına sahiplerdir. Bahar döneminde eğitim hayatına başlayan bu öğrencilere 
“irregular öğrenci” denilmektedir.  

Güz dönemi başlangıcında 1. sınıfa 
başlayacak öğrencilerin ders seçimi 
yapmasına gerek olmadan dersler 
otomatik atanacaktır. Ancak irregular 
öğrenciler ders seçimi yapmak 
zorundadırlar. 

Akademik Danışman


Eğitim hayatınız boyunca akademik olarak 
size destek sağlayacak bölümünüzdeki 
hocalarınızdan birisi akademik 
danışmanınız olacaktır. Akademik 
danışmanınızı SAP hesabınızda 
“Bilgilerim” kısmından öğrenebilirsiniz. 
Ders seçimleri sırasında, mali ödeme 
konusunda veya herhangi bir akademik 
sorununuzda akademik danışmanınızdan 
yardım talep edebilirsiniz. 

https://bau.edu.tr/blog/tr/16189-sik-kullanilan-ogrenci-formlari


Ders Modelleri


Pandemi koşulları ile birlikte Üniversitemiz Hibrit Eğitim Sistemi modeline geçmiş bulunmaktadır. Ders 
programlarınızı incelediğinizde derslerinizin bir kısmının yüz yüze, bir kısmının çevrimiçi (online) işlendiğini 
göreceksiniz. Bazı dersleriniz ise haftalık ders videoları yüklenerek takip edeceğiniz şekilde (asenkron) işlenecektir. Bu 
dersler, belli bir saat-tarih bilgisi olmadığı için Ders Takviminizde yer almayacaklardır. Zorunlu asenkron derslerin 
bilgisi aşağıda yer almaktadır. 

TLL1003/TLL1004 - Türk Dili ve Edebiyatı I/II 

HST1001/HST1002 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I/II 

SOC1053 - Sosyoloji 

PSY1004 - Psikolojinin Temelleri 

Mezuniyet Gereksinimleri


st.bau.edu.tr adresinden 
sisteminize giriş yaparak 
‘Mezuniyet Gereksinimleri‘ 
sekmesine tıklayarak eğitim 
hayatınız boyunca almanız 
gereken zorunlu dersleri, bölüm 
içi seçmeli, bölüm dışı seçmeli, 
genel seçmeli dersleri görebilir, 
derslerin detaylı kredi ve AKTS 
bilgilerini öğrenebilir, 
tamamlamanız gereken kredi ve 
AKTS yükümlülüklerinize 
ulaşabilirsiniz. Mezuniyetiniz 
için burada yazan 
yükümlülüklerin kesinlikle 
sağlanması gerekmektedir.  

http://st.bau.edu.tr


1. sınıfı başarı ile tamamladınız peki ya sonrası? İşte dikkat etmeniz veya bilgi almanız gereken konular: 

Seçmeli Ders Bilgileri 


2. sınıftan sonra seçmeli ders almaya başlayacaksınız. Her bölümün müfredat bilgisi SAP hesabınızda “Mezuniyet 
Gereksinimleri” kısmında yer almakta aynı zamanda akts.bau.edu.tr adresinden de bu müfredat bilgilerine 
erişilebilmektedir. (Bu linkten İletişim Fakültesinin altında yer alan bölümünüzü seçerek solda yer alan “Öğretim 
Programı” butonuna basmalısınız) Seçmeli derslerin kredi ve AKTS’leri önemlidir, ders seçerken buradaki kredi ve 
AKTS’lere uygun ders seçimi yapmalısınız. 

Üniversite Değişim, Geçiş ve Eğitim Programları


Berlin International University of Applied Sciences ve Erasmus & World Exchange Öğrenci Değişimi Programları ile 
ilgili detaylı bilgi için bölümünüzün Erasmus & Berlin Bölüm Koordinatöründen destek alabilirsiniz. İletişim bilgileri 
bu linkte yer almaktadır. 

Erasmus; Avrupa Birliği tarafından eğitim alanında kişilerin kendilerini geliştirmeleri için hazırlanmış bir programdır. 
Erasmus, üniversite öğrencilerinin eğitimlerine yurt dışındaki bir üniversitede devam etmelerini sağlamaları ve yeni iş 
olanakları elde edebilmeleri amacıyla kurulmuş bir sistemdir. Bu linkten detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. 

Berlin International; 
öğrencilerin seyahat 
etmelerine ve eğitimlerini 
farklı yerlerde sürdürmelerine 
olanak tanıyan küresel bir 
ağın parçasıdır. Buna ek 
olarak, Üniversitemiz dünya 
çapındaki üniversitelerle çok 
sayıda iş birliğinden 
yararlanmaktadır. Berlin 
International'da eğitim, 
öğrencilere yurtdışında eğitim 
almak için benzersiz fırsatlar 
ve onları küreselleşmiş bir 
çalışma ortamında 
kariyerlerine hazırlayan 
uluslararası bir eğitim 
deneyimi sunar. 

Web linki için tıklayınız.  

https://akts.bau.edu.tr/bilgipaketi/index/akademik/tip/L/menu_id/3_21/ln/tr
https://bau.edu.tr/icerik/16663-yurtdisi-egitim-olanaklari
http://international.bahcesehir.edu.tr/exchange/
https://bauglobal.com/berlin-international-university-of-applied-sciences/about/


Çift Ana Dal ve Yan Dal Programları


Fakültemizde ana dalında 2. yarıyılı ile 5. yarıyılı arasında eğitimine devam eden Genel Not Ortalaması 3.00 veya 
üzerinde olan öğrencilerimiz, bölümlerin uygulamış olduğu şartları sağlamaları halinde okulumuzun herhangi bir 
başka bölümünde çift ana dal eğitimi hakkına sahip olup, kabul almaları ve müfredatta belirlenen derslerden başarılı 
olmaları halinde çift ana dal diploması alabilirler. 

Fakültemizde ana dalında 3. yarıyılı ile 6. 
yarıyılı arasında eğitimine devam eden Genel 
Not Ortalaması 2.50 veya üzerinde olan 
öğrencilerimiz, bölümlerin uygulamış 
olduğu şartları sağlamaları halinde yan dal 
sertifika eğitimi hakkına sahip olup, kabul 
almaları ve müfredatta belirlenen derslerden 
başarılı olmaları halinde yan dal sertifikası 
alabilirler. Fakültemize ait çift ana dal ve yan 
dal program listesine bu linkten 
ulaşabilirsiniz. 

BAU Certificate of Expertise


Bölümünüz için açılan dersleri almanız 
durumunda diplomanızın yanında bir 
sertifika edinebileceğiniz disiplinlerarası bir 
eğitim programıdır. İletişim Fakültesi 
öğrencilerine özel olarak, 2. ve 3. sınıf 
öğrencilerinin başvurabildiği bu programda, 
fakülte içi diğer bölümlerden alacağınız 4 
ders ve 1 projeyle yetkinliklerinizi 
geliştirebileceğiniz sertifika programları 
bulunmaktadır. Detaylı bilgiyi bu linkte bulabilirsiniz. 

Ortak Eğitim Modeli (OEM) 


İletişim Fakültesi öğrencilerine özel olarak, her güz ve bahar döneminde başvurabilecekleri bir staj programıdır. 
Fakültemize özgü Ortak Eğitim Modeli projesi ile öğrencilerimize hem iş hem deneyim fırsatı sunulmaktadır. Bu 
eğitim modeli sayesinde 2. sınıf, 3. sınıf, 4. sınıf öğrencilerimiz, önde gelen iletişim kurumlarında staj yapma 
imkânına sahip olurlar. Staj sonunda başarı notları belirlenerek iki ders ve zorunlu staj derslerinin yerine 
saydırabilirler. Detaylı bilgiyi bu linkte bulabilirsiniz. 

https://bau.edu.tr/blog/tr/15916-cift-ana-dal-ve-yan-dal-programlari
https://bau.edu.tr/blog/tr/15916-cift-ana-dal-ve-yan-dal-programlari
https://bau.edu.tr/blog/tr/15916-cift-ana-dal-ve-yan-dal-programlari
https://bau.edu.tr/haber/16466-bau-certificate-of-expertise
https://bau.edu.tr/icerik/16085-sektorel-is-birlikleri-egitim-modeli


Zorunlu Staj


Zorunlu stajlarla ilgili detaylı bilgi için 
bölümünüzün Staj Koordinatöründen 
destek alabilirsiniz. İletişim bilgilerine 
bu linkten ulaşabilirsiniz. 

Onur / Yüksek Onur Belgeleri


Genel not ortalaması (GNO) 2.00’nin 
üzerinde olan öğrencilerden, Dönem 
Ortalaması (DNO) 3.50 ve üzerinde 
olanlar "Yüksek Onur"; 3.00 ile 3.49 
arasında olanlar ise "Onur" öğrencisi 
olarak tanımlanırlar. Bu kapsamda, 
belirtilen koşulları sağlayan öğrencilere 
Yüksek Onur veya Onur belgesi 
düzenlenir. Bu belgeleri Galata 
Kampüsü 5. kat İletişim Fakültesi 
Sekreterliği ofisinden teslim alabilirsiniz.  

Başarı Sıralaması


Ara sınıfların başarı sıralaması program bazında yapılır ve öğrenciler sadece kayıtlı oldukları ana dal programlarında 
başarı sıralamasına alınırlar. Başarı sıralaması ile ilgili detaylı bilgileri bu linkte yer alan yönergeden inceleyebilirsiniz.  
Her yıl Fakültemiz web sayfasının “Resmi Duyurular” kısmında başarı sıralamasına katılan öğrenci listesi 
yayımlanmaktadır. 

İLETİŞİM’de Kalın!


Bu kılavuzda yer alan konularla ilgili detaylı bilgi almak aşağıdaki linklerden bize ulaşabilirsiniz. 

İletişim Fakültesi Web Sayfası 

İletişim Fakültesi Dekanlık Ofisi - Fakülte Sekreterliği Web Sayfası 

Mail: info@comm.bau.edu.tr 

Instagram / Twitter: @bau_iletisim

https://bau.edu.tr/blog/tr/16327-staj-koordinatoru-iletisim-bilgileri
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/160821
https://bau.edu.tr/blogs/tr/7468-iletisim-fakultesi-duyuru-ve-haberler
https://bau.edu.tr/akademik/12549-iletisim-fakultesi
https://bau.edu.tr/kadro/7072-iletisim-fakultesi-dekanlik
mailto:info@comm.bau.edu.tr

