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BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam  
KARİYER ve YAŞAM PROGRAMI (KYP 001)  

Amaç 

MADDE 1 – (1) İstanbul Okan Üniversitesi , "İş Yaşamına En Yakın Üniversite" sloganı ile 
eğitim-öğretim ile iş dünyası arasında köprü oluşturmayı, öğrencilerini dünya çapında ve global-
yaşamın gereksinimlerine uygun entelektüel birikim, bilgi ve becerilerle donatarak çağdaş, yaşama 
hazır girişimci adayları olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda öğrencilerine, 
hazırlık sınıfından başlayarak mezuniyetlerine kadar iş yaşamında başarı için gerekli olan sosyal, 
kültürel ve profesyonel becerileri kazanabilecekleri "KARİYER ve YAŞAM PROGRAMI" nı 
uygulamaktadır. 

KARİYER VE YAŞAM PROGRAMI, öğrencilerimizin üniversite hayatına adaptasyonunu 
sağlama, kariyer bilincini oluşturma, sosyal-kültürel-sanatsal-sportif gelişimlerini sağlama, kişisel 
ve profesyonel gelişimlerini destekleme, uzmanlık alanları ile ilgili mesleki ve sektörel vizyonlarını 
oluşturma ve iş yaşamını yerinde görerek uygulamalara katılarak tanımalarını sağlamaya yönelik bir 
gelişim programıdır. 

Programın Kapsamı 
MADDE 2 – (1) Kariyer ve Yaşam Programı kapsamı aşağıdaki başlıklardan oluşur ve 

Fakülte ve Yüksekokul öğrencilerimizi kapsar; 
1. İş bu yönerge 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı itibariyle Üniversiteye kayıt yaptıran lisans ve 

ön lisans öğrencilerine, DGS ile, 3. sınıf ve 4.sınıfa kurum dışı yatay geçiş ile üniversitemize 
katılan lisans öğrencilerine ve yabancı uyruklu öğrencilere uygulanır. 
Daha önce tam muafiyet almış mevcut öğrencilerimizin hakları saklı kalmak kaydıyla eski ve 
yeni tüm DGS öğrencileri bu kurala tabidir. 

2. SHMYO (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) ve MYO (Meslek Yüksek Okulu) 
öğrencileri sadece Kariyer ve Yaşam dersi alırlar ve diğer derslerden muaftırlar. Ayrıca KHK 
ile üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler bu program kapsamı dışındadır. 

3. Yabancı öğrenciler bu program kapsamında sadece “Türkiye’de İş Yaşamı ve Kültür” dersini 
İngilizce olarak alırlar. Mavi kartı olan öğrenciler, mavi kartın fotokopisi ile birlikte dilekçe 
vererek bu dersi alabilirler, programdaki diğer tüm derslerden muaf olurlar. 

4.  Özel öğrenci statüsüyle farklı üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler, programın 

tamamından muaf tutulurlar. 
5. Bu yönergenin geçerli olduğu lisans programlarına DGS ile veya 3. Sınıf ve 4. sınıfa Kurum 

Dışı Yatay Geçiş ile katılan öğrenciler;  İş Yaşamına Hazırlık dersi, 1 adet KYP001 seçmeli 
dersi ve 1 adet Happy Life dersi alacaktır. Kariyer ve Yaşam Dersinden, 1 adet Happy Life 
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dersinden ve Disiplinler arası Seminerlerden muaf tutulacaktır. Ancak, 2’nci sınıf veya daha 
alt sınıfa Kurum Dışı Yatay Geçiş ile gelen öğrenciler programın tamamından sorumludurlar.  

6. Programın tamamı 1 kredidir ve program tamamlandığında öğrencilerin transkriptlerinde 
’’Başarılı’’ şeklinde gösterilir. Programın tamamlanmış kabul edilmesi için aşağıdaki 
derslerin tamamlanması gerekmektedir. 
 Kariyer ve Yaşam Dersi (Zorunlu),  
 Disiplinler Arası Seminerler (Katılım zorunlu),  

 İş Yaşamına Hazırlık Dersi (Zorunlu),  
 Happy Life Dersleri (2 ders alınması zorunlu) 
   Bir seçmeli ders  

o Sosyal Sorumluluk Dersi (Seçmeli),  
o Gönüllü Staj ve Yarı Zamanlı İş (Seçmeli), 
o Fütürizm 

o Yaşam ve Kültür 
o Felsefe 

o Değişimi Algılama 

o İngilizce 1  
o İngilizce 2 

o Müfredata alınacak diğer seçmeli dersler   
7.Yabancı uyruklu öğrenciler ve ERASMUS ile gelen öğrenciler Kariyer ve Yaşam programı 

derslerinden istediklerine misafir öğrenci olarak katılabilirler. 
8.Belirtilen koşulların dışında kalan ve her suretle kayıt yaptırmış, yaptıracak olan öğrenciler 

program kapsamındadır. 
9.Pilotaj Bölümü öğrencileri  Simülatör eğitimi uygulaması ile Happy Life derslerinden birini 

almış sayılırlar. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

                                                 Zorunlu ve Seçmeli Dersler  
 

A. Kariyer ve Yaşam Dersi (Zorunlu); 
Hazırlık sınıfından veya 1 inci sınıftan itibaren uygulanan ders, 1 dönem boyunca ve haftada 2 saat 
olarak yürütülür. Öğrencilerimiz bu ders kapsamında üniversite eğitimlerini akademik ve sosyal 
olarak daha iyi değerlendirmeye yönelik bilgiler alır, kendi yetkinliklerini tanıma/geliştirmeye 
yönelik konularda bilinç kazanır ve iş dünyasının önde gelen temsilcileri ile bir araya gelerek iş 
dünyasını tanıma olanağı bulurlar. Bu derse %70 devamlılık esastır, (Devamsızlık süresi ağır 
hastalık durumları raporla desteklendiği takdir de en fazla %40'a kadar düşürülebilir, her halükarda 
bu devamsızlık süresi %40'ı aştığı takdirde öğrenci başarısız sayılır.) Devam zorunluluğunu yerine 
getiren ve yapılacak sınavda 100 üzerinden en az 50 alan veya dersin eğitimcisinin takdirine bağlı 
olarak çan eğrisi sistemiyle tespit edilecek geçer notu alan öğrenci bu dersten başarılı sayılır. Bu 
dersten başarısız olan öğrenciler dersi tekrar alırlar. Devamsızlığa ve sınavlara ilişkin yasal ve 
üniversitemizin ön lisans ve lisans yönetmelikleri hükümleri saklıdır. 
B. İş Yaşamına Hazırlık (Zorunlu);  
İş Yaşamına Hazırlık dersi 3. ve 4.sınıf öğrencilerine 1 dönem boyunca (Bahar ve/veya Güz 
Dönemi) ve haftada 2 saat zorunlu ders olarak yürütülür. Bu ders kapsamında, öğrencilerimizin 
mezuniyet öncesinde iş alanları ile ilgili eğilim ve yetkinliklerini belirlemeleri, gelişme alanlarını 
tespit edebilmeleri, sektörler ve iş alanlarını tanımaları, iş hayatında başarılı olmak için sosyal ve 

kültürel becerilerin neler olduğunu anlamaları ve iş dünyasının çalışanlarda aradığı temel 
yetkinlikler konusunda bilgi sahibi olmaları sağlanır. Bununla birlikte iş arama yöntemleri, 
özgeçmiş hazırlama, başarılı ve etkin mülakat teknikleri konusunda da bilgi aktarılarak iş 
dünyasının önde gelen firmaları ve yöneticileri ile buluşmaları sağlanır. Bu derse %70 devamlılık 
esastır, (Devamsızlık süresi ağır hastalık durumları raporla desteklendiği takdir de en fazla %40'a 
kadar düşürülebilir, her halükarda bu devamsızlık süresi %40'ı aştığı takdirde öğrenci başarısız 
sayılır.) Devam zorunluluğunu yerine getiren ve yapılacak sınavda 100 üzerinden en az 50 alan 
veya dersin eğitimcisinin takdirine bağlı olarak çan eğrisi sistemiyle tespit edilecek geçer notu alan 

öğrenci bu dersten başarılı sayılır. Bu dersten başarısız olan öğrenciler dersi tekrar alırlar. 
Devamsızlığa ve sınavlara ilişkin yasal, ve üniversitemizin ön lisans ve lisans yönetmelikleri 
hükümleri saklıdır. 
Bu ders kapsamında öğrenci, düzenlenen konferans, seminer ve sertifika programı gibi etkinliklere 
katılırlar. 
C.Disiplinler Arası Seminerler (Zorunlu); 
2017-2018 öğretim yılından başlayarak iş bu yönerge kapsamına giren öğrenciler , 1. sınıfta bir yıl 
boyunca üniversite bünyesinde düzenlenen 10 etkinliğe katılarak bu dersi tamamlar. Bu kapsamda 
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etkinliğe katılımın sayılabilmesi için giriş ve çıkış zamanları elektronik ortamda kimlik kartı 
okutulmak sureti ile değerlendirilir. 1 yıl içinde 10 seminere katılmayan öğrenciler, takip eden yılda 
10 seminere katılmak zorundadırlar. 
D.Seçmeli Dersler 

1. Bu program öğrencilerimizin iş dünyasını tanımalarını, teorik bilgilerini yerinde uygulama   
olanağı bularak pekiştirmelerini sağlayan seçmeli dersler ile gönüllü staj, yarı zamanlı çalışma gibi 
uygulamalardan oluşur. 

2. Öğrenciler, işbirliği yaptığımız kuruluşlarda bölümlerine uygun olarak gönüllü staj ya da yarı 
zamanlı işler için teşvik edilirler ve desteklenirler. Böylece hem iş hayatını bizzat yaşayarak 
deneyimleme olanağı bulur, hem de öğrenim gördükleri alanın kendilerine en uygun bölümünü 
keşfetme ve iş dünyası ile daha öğrenci iken tanışma fırsatı bulurlar. Öğrenci minimum 20 iş günü 
çalışmayla, ilgili evrakları ve staj dosyasını teslim etmek koşulu ile başarılı sayılır. 

3. Yasaların öngördüğü biçim ve koşulları sağlayarak, diş hekimliği ve tıp fakültesi öğrencilerinin 
üst sınıflarında sağlık merkezlerinde yapacakları gönüllü çalışmalar yine gönüllü stajlar 
yönergesinde tanımlanan koşullar sağlandığında bu stajlar kapsamında değerlendirilir. 
4. Aksine bir hüküm olmadıkça, bu kapsamda idari katkı payı ödeyen gönüllü staj yapacak 
öğrencilerin iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı sigortaları üniversite tarafından ödenir. 
5. Uygulama eğitimleri olan fakülte ve yüksekokullar, fakülte yönetim kurulu kararı aldıklarında bu 

uygulama eğitimi kariyer ve yaşam programının 1 seçmeli dersi olarak değerlendirilir.  
6. Hukuk, Tıp ve Diş Hekimliği Fakülte öğrencilerinin İş Yaşamına Hazırlık ders içerikleri ilgili 
dekanlık tarafından düzenlenir. 
7. KYP001-11 Kod numarası ile İngilizce 1 ( Süresi 1 sömestre, güz dönemi açılır, İngilizce 111 ve 
112 derslerini almış olmak ve başarılı olmak ön koşuldur.) 
KYP001-12 Kod numarası ile İngilizce 2  ( Süresi 1 sömestre, bahar dönemi açılır, ön koşulsuz, 
tüm öğrenciler seçebilir.) 
KYP001-13 Kod numarası ile Değişimi Algılama ( Süresi 1 sömestre tüm öğrenciler seçebilirler)         
KYP001-14 Kod numarası ile Felsefe  ( Süresi 1 sömestre tüm öğrenciler seçebilirler) 
8. Seçmeli ders havuzuna ekleme ve çıkarmalar senato kararı ile yapılır. 
E.Happy Life (Zorunlu); 

Happy Life, öğrencilerimizi sportif, sanatsal ve kültürel açılardan geliştirmeye yönelik olarak 
düzenlenen derslerden oluşur. Öğrencilerimiz Basketbol, Futbol, Voleybol, Masa Tenisi, Tenis, 
Squash, Golf, Yüzme gibi sporların yanında Dans, Müzik, Tiyatro, Satranç, Resim ve El Sanatları 
gibi (EK 4) derslere ilgi alanları doğrultusunda katılırlar. Hazırlık sınıfından itibaren alınabilen bu 
derse %80 devamlılık esastır. Dersler iki dönem olarak uygulanır. Öğrenci iki dönem aynı dersi 
alabileceği gibi farklı bir derste seçebilir. Ayrıca bir dönemde iki dersi alabileceği gibi (farklı 
dersler olmak koşulu ile) ayrı ayrı dönemlerde birer ders olmak üzere de alabilir. Bu derslerden 
ikisini tamamlayan, dönem devam koşulunu yerine getiren ve yapılacak sınavda 100 üzerinden en 
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az 50 alan öğrenci bu dersten başarılı sayılır. Bu dersten başarısız olan öğrenciler farklı dönemlerde 
Happy Life derslerinden her hangi bir dersi tekrar seçebilirler. Devamsızlığa ve sınavlara ilişkin 
yasal, üniversitemizin ön lisans ve lisans yönetmelikleri hükümleri saklıdır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Uygulama Esasları  
 

Öğrenciler Kariyer ve Yaşam Programı Kariyer Merkezi sorumluluğunda, İlgili Dekan ve Müdürler 
ile Öğrenci Dekanlığı ile koordineli bir şekilde yürütülür. 
1.Hazırlık sınıfı öğrencilerine ve hazırlık sınıfını muafiyet sınavı sonucu geçmiş olan veya 
doğrudan 1. Sınıfa başlayan öğrencilere "Kariyer ve Yaşam" dersi bir dönem olarak, haftada 2 ders 
saatinden az olmamak üzere bahar ve/veya güz dönemi dönüşümlü şekilde uygulanır. Dersler 
uzaktan eğitim şeklinde de düzenlenebilir. Derse devam koşulu %70 tir. Devamsızlık süresi ağır 
hastalık durumları raporla desteklendiği takdir de en fazla %40'a kadar düşürülebilir, her halükarda 
bu devamsızlık süresi %40'1 aştığı takdirde öğrenci başarısız sayılır. Derse devam koşulunu yerine 
getiren ve yapılacak sınavda 100 üzerinden en az 50 alan veya dersin eğitimcisinin takdirine bağlı 
olarak çan eğrisi sistemiyle tespit edilecek geçer notu alan öğrenci bu dersten başarılı sayılır. 
Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler sınava giremezler. Devamsızlığa konu 
mazeretler Üniversitemizin ön lisans ve lisans yönetmeliklerinin ilgili Maddelerinde belirtilen sınav 
esasları uyarınca ve ilgili kurulların kararına uygun olarak değerlendirilirler. Devam koşulunu 

yerine getirmeyen veya sınavdan 100 üzerinden 50'den az not alan veya eğitimcinin takdiri ile çan 
eğrisi sistemiyle tespit edilecek geçer notu alamayan öğrenciler bu dersten başarısız sayılırlar.  
2.Hazırlık sınıfından itibaren öğrenciler istedikleri sınıfta "Yarı zamanlı İş ve Gönüllü Staj" a 
katılabilirler. Kariyer Merkezi aracılığı ve yönergelerine uygun olarak yapılan gönüllü stajlar ve 
yarı zamanlı çalışmalar değerlendirmeye alınır. Programın bu kısmına dahil ve stajlarını 
yönergelere uygun olarak tamamlayan öğrenciler başarılı sayılırlar. 
3.Öğrenciler Kariyer ve Yaşam Programı çerçevesinde yer alan seçmeli derslerden başarısız olduğu 
takdirde bu dersi tekrar alır ve devam zorunluluğu koşulu vardır. Bu başarısız olunan seçmeli ders 
müfredattan kaldırılmış ise, öğrenci program kapsamında yer alan başka bir seçmeli ders alabilir.    
4.İş Yaşamına Hazırlık' dersi 3.ve/veya 4. sınıfta 1 defa alınmak koşulu ile (Bahar ve/veya Güz 
Dönemi) uygulanır. Dersler, ortak olarak ele alınacak teorik bilgilerin yanında fakülte bazlı olarak 
iş alanı-sektör tanıma/iş dünyası buluşmaları şeklinde gerçekleştirilir. Derse devam koşulunu (%70) 
(Devamsızlık süresi ağır hastalık durumları raporla desteklendiği takdir de en fazla %40'a kadar 
düşürülebilir, her halükarda bu devamsızlık süresi %40'ı aştığı takdirde öğrenci başarısız sayılır.) 
Devam zorunluluğunu yerine getiren ve yapılacak sınavda 100 üzerinden en az 50 alan veya dersin 

eğitimcisinin takdirine bağlı olarak çan eğrisi sistemiyle tespit edilecek geçer notu alan öğrenci bu 



 

 

 

KARİYER ve YAŞAM 
PROGRAMI UYGULAMA  

YÖNERGESİ 
 

Doküman No YG.OKN.035 

Yayın Tarihi 23. Aralık.2015 

Revizyon No 

Senato Karar No  
02/188 

Revizyon Tarihi 05.09.2018 

Sayfa No   

  

SENATO KARARI ONAY 

SAYI 188 
 

TARİH 05.09.2018 

6 6 

dersten başarılı sayılır. Devamsızlığa konu mazeretler Üniversitemizin ön lisans ve lisans 
yönetmeliklerinin Madde 26 ve Madde 29'da belirtilen sınav esasları uyarınca ve ilgili kurulların 
kararına uygun olarak değerlendirilirler. Devam koşulunu yerine getirmeyen veya sınavdan 100 
üzerinden 50'den az not alan öğrenciler bu dersten başarısız sayılırlar.  
5.Üniversite seçmeli ders havuzunda okutulan ve Happy Life dersleri ile örtüşen ve bu derslerden 
başarılı olan öğrenciler, happy life dersinden muaf tutulacaklardır. (Farklı iki ders almış ve başarılı 
olmuş öğrenciler iki happy life dersinden muaf olurlar.) 
6.Üniversitemiz spor takımlarında lisanslı olarak müsabakalara katılan ve üniversitelerarası 
müsabakalarda üniversitemizi temsil eden öğrencilerimizin bir Happy Life dersinden muaf 

sayılırlar. 
DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM 

     Değerlendirme  
 

Kariyer ve Yaşam Programı hazırlık sınıfında başlayıp 3.veya 4.sınıfın sonunda tamamlanan, KYP 
001 kodu ile tanımlanan 1 kredili bir programdır ve mezuniyet ön koşulu olarak uygulanmaktadır. 
Happy Life dersleri ise istisnai durumlar haricinde üçüncü sınıf sonuna kadar tamamlanır. 
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