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          BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ  
        KARİYER PLANLAMA DERSİ YÖNERGESİ 

 
(Başkent Üniversitesi Rektörünün 20.09.2022 tarihli onayı ile yürürlüğe girmiştir.) 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

AMAÇ KAPSAM DAYANAK ve TANIMLAR 

Amaç 

MADDE 1-Bu Yönergenin amacı; Başkent Üniversitesi bünyesinde yer alan önlisans ve 
lisans düzeyindeki diploma programlarında verilecek KRY 100 Kariyer Planlama dersine ilişkin 
usul ve esasları belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2-  Bu Yönerge; Başkent Üniversitesi bünyesinde yer alan önlisans ve lisans 
düzeyindeki diploma programlarında verilecek KRY 100 Kariyer Planlama dersine ilişkin 
hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3- Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Başkent Üniversitesi 
Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 12. Maddesi (a) bendi ve Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Planlama Dersi Kataloğundaki önerilere 
dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4- Bu yönergede geçen; 

a) CBİKO: Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’ni 

b) Müdür /Yönetici: Kariyer Planlama dersinin Başkent Üniversitesi’nde yürütüldüğü 
birimin Yöneticisini, 

c) BUKYM: Başkent Üniversitesi Kariyer Yönlendirme Merkezi’ni, 

d) BUOBS: Başkent Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi 

e) Rektör: Başkent Üniversitesi Rektörünü, 

f) Üniversite: Başkent Üniversitesi’ni, 

g) Senato: Başkent Üniversitesi Senatosu’nu, 

h) BUZEM: Başkent Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezini, 

 ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
KARİYER PLANLAMA DERSİNİN TANIMI VE 

UYGULAMA ESASLARI 

Kariyer Planlama Dersinin Tanımı 

MADDE 5- KRY100 Kariyer Planlama dersi, CBİKO tarafından üniversite öğrencilerinde 
kariyer farkındalığı yaratmak ve onlara kariyer yolculuklarında destek sağlamak için hazırlanan, 
Üniversite tarafından ön lisans ve lisans öğrencilerine verilen bir derstir. KRY100 Kariyer 
Planlama dersi öğrencilerin iş dünyasını, farklı sektörleri ve bu sektörlerin gereksinimlerini 
tanımasını sağlayarak; iş dünyasına hazırlık sürecinde kariyer planlamasının önemi hakkında 
öğrencilerde farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir.  Ders; öğrencilerin,  kişisel yetkinliklerini 
keşfetmesini ve iş dünyasının beklentilerini doğru anlamasını sağlayarak; bilgi ve becerilerini, 
ilgili sektörlerin gereklilikleri ile paralellik arz edecek şekilde geliştirmelerine yardımcı olur. 
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Ders Açma ve Dersin Alınması 

MADDE 6- 

(a) KRY 100 Kariyer Planlama dersi BUKYM bünyesinde açılan bir derstir. Her akademik 
birimin  kendine ait tanımlı bir şubesi olup, öğrenciler ilgili şubeyi BUOBS’dan seçmekle 
yükümlüdür. Ders seçim ve kayıt işlemlerinin sorumluluğu öğrencide olup Merkezin bu 
süreci izleme sorumluluğu bulunmamaktadır. 

(b) KRY 100 Kariyer Planlama dersi, ön lisans ve lisans düzeyindeki programlarda yer alan, 14 
haftalık bir derstir. 

(c) KRY 100 Kariyer Planlama dersi 1 kredi/2 AKTS’ lik zorunlu bir derstir.  

(d) KRY 100 Kariyer Planlama dersi önlisans ve lisans programlarının her iki döneminde de 
gerekli olan şube kadar açılır.   

(e) KRY 100 Kariyer Planlama dersinden başarılı olamayan öğrenciler Başkent 
Üniversitesinden mezun olana kadar dersi tekrar eder. 

Kariyer Planlama Dersinin Kapsamı ve İşlenişi 

MADDE 7-  KRY 100 Kariyer Planlama dersi BUKYM tarafından uzaktan eğitim yöntemleri 
ile çevrimiçi (video konferans) olarak yürütülür. Tüm esaslar her yarıyıl başında Merkez tarafından 
öğrencilere duyurulur. KRY 100 Kariyer Planlama Dersinin işlenmesi ile ilgili olarak BUZEM ve 
Başkent Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığının desteği alınır. 

MADDE 8- KRY 100 Kariyer Planlama dersinin içeriği, her akademik yılda BUKYM 
tarafından; kariyer, yetenek, yetkinlik, beceri, kişilik, zekâ gibi temel kavramlar, iletişim becerileri, 
kişisel gelişim, ulusal ve uluslararası değişim programlarının tanıtımı, özgeçmiş hazırlama, mülakat 
tekniklerine yönelik bilgi ve uygulamaya dayalı konulara yer verecek şekilde planlanır.  

Kariyer Planlama Dersi Değerlendirme Ölçütleri 

MADDE 9- 14 Haftalık ders kapsamında dersin en az  %70’ine katılım zorunludur. 

MADDE 10-  Devam koşulunu sağlayamayan öğrenci dönem sonu sınavlarına girmeye hak 
kazanamaz. Öğrencilerin derse ve tüm etkinliklere katılımının takibi, dersin öğretim elemanı 
tarafından yapılır. 

MADDE 11-  

a) KRY 100 Kariyer Planlama dersinin başarı değerlendirmesi Tablo 1’de verilen etkinlik 
ve ağırlıklar kullanılarak yapılır. 

  Tablo.1 Puanlama Tablosu 
Etkinlik  Puan Dağılım 

Derse Katılım 
Devam (3 Puan*14 Hafta) 
Tüm Derslere Katılım 

Toplam 47 Puan 
42 
5 

Etkinlik Tamamlama 
CV Hazırlama  
Kariyer Hedefi Planlama 

Toplam 53 Puan  
28 
25 

Toplam  100  

b) KRY 100 Kariyer Planlama dersinin puanlaması Başkent Üniversitesi Ön Lisans ve 
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak yapılır. 

c) F1 alan öğrenciler dersten başarısız olur. F2 alan öğrenciler ise dersten devamsızlık 
nedeniyle başarısız olurlar. F1 ve F2 alarak başarısız olan öğrencilerin izleyen dönemde 
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dersi tekrar almaları ve bu yönergenin 9. maddesindeki koşulu sağlamaları gerekir. 

d) Başarısızlık veya devamsızlık nedeniyle ders tekrar edildiğinde bir önceki dönemde 
toplanan puanlar silinir, yeniden derslere devam ederek puan süreci işlenir. 

e) BUKYM öğrencilerin harf notu belirler ve harf notlarının girişini yapar. Dersten alınan 
harf notu, öğrencilerin dersi aldıkları akademik dönemde not dökümüne (transkript) 
yazılır. 

f) Bu ders için maddi hata itiraz süreci diğer derslerde olduğu gibi akademik takvime göre 
işler. 

MADDE-12 Hazırlık sınıfı öğrencileri dersi kayıtlı oldukları bölümde birinci sınıfa 
başladıkları sene almakla yükümlüdür. 

MADDE-13 Geç kayıt (ek yerleştirme, DGS, ara dönem yatay geçiş, mazeret nedeniyle geç 
kayıt, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıflarında başarısız olup Türkçe öğretim yapan programlara 
yerleşen, yabancı uyruklu öğrenci, vb.) ya da ders seçememe gibi durumlarda bu ders ertesi dönemde 
alınır. 

MADDE-14 Yabancı uyruklu öğrenciler tercihlerine göre; Türkçe anlatım dili olan ve 
fakülteleri ile eşleşen şubeyi veya bahar döneminde açılacak İngilizce anlatım dili olan şubeyi 
seçebilirler.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
DİĞER HÜKÜMLER 

MADDE-15 Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve 
Başkent Üniversitesi’nin ilgili eğitim-öğretim mevzuatı uyarınca işlem yapılır. 

 
Yürürlük 
MADDE-16 Bu Yönerge 2022-2023 Öğretim Yılından itibaren Başkent Üniversitesi’ne yeni kayıt 
yaptıran 1. sınıf öğrencileri kapsayacak olup, Rektörün onayladığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 
 

Yürütme 
Madde-17 Bu yönerge hükümlerini Başkent Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 


