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1. Akademik Birimlerin Mezun Birim Koordinatörleri, Mezunlar Koordinatörlüğü ile işbirliği 

içinde çalışmaları, 

 

2. Tüm akademik birimlerin mezun ve mezun olma durumunda öğrencilerine yönelik yapacağı 

etkinlik, faaliyet ve çalışmalara ilişkin planlamada bulunmaları, ilgili planlardan hareketle 

OMÜ 2014-2015 Eğitim ve Öğretim dönemi ‘Mezunlar Etkinlik Takvimi’ oluşturulması, 

 

3. Mezun Temsilcileri Projesi; Mezunlarla akademik birim bazında iletişim gerçekleştirmek 

için mezun olma durumundaki öğrencilerden temsilci seçilmesi, 

 

4. Dijital yıllıkların hazırlanılarak; OMÜ Mezunlar Koordinatörlüğü’ne göndermeleri, 

 

5. Tüm akademik birimlerin kendi mezunlarından, ilk kayıt olan, ilk mezun olmuş, birime en 

uzun süre hizmet etmiş, öğrenciliğinden itibaren akademik hayatta veya memuriyette en uzun 

süre bölümde hizmet vermiş, alanında başarı sağlamış, ünlü şahsiyetlere… ait bilgilerin (Ad–

Soyadı, Ünvanı, Mezun Olduğu Akademik Birim-Bölüm-Anabilim dalı, Alanı, Mezuniyet 

Tarihi, Şu An Çalıştığı Kurum, Görevi, Kısa Özgeçmişi ve Resim) OMÜ Mezunlar 

Koordinatörlüğü web (http://mezun.omu.edu.tr/) sayfasında yayınlanmak Mezunlar 

Koordinatörlüğü’ne göndermeleri, 

 

6. Akademik Birimlerin mezunlarına yönelik; ‘Mezunlarımız’ başlığı altında web sayfalarında 

alan tahsis etmeleri, 

 

7. Akademik birimlerin mezunları ve mezun olma durumunda olan öğrencilerine yönelik 

yaptıkları etkinlik, faaliyet ve çalışmaların ilgili akademik birimin web sayfasında 

yayınlanması ve OMÜ Mezunlar Koordinatörlüğü’ne göndermeleri, 

 

8. Akademik birimlerin mezun olma durumundaki öğrencilerini OMÜ Mezunlar 

Koordinatörlüğü web sayfasına (http://mezun.omu.edu.tr/) yönlendirerek üye olmaya 

teşvik etmeleri, 

 

9. Akademik birimlerin yapacağı etkinlik, faaliyet ve çalışmalara ilişkin planlamalarında 

Mezun Temsilcisi, Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Toplulukları ile fikir alışverişinde bulunarak 

işbirliği yapmaları, 



 

10. Sponsor bulma, Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, sanayi, meslek 

kuruluşları ve sektörlerden (belediyeler ve firmalar gibi) destek alma gibi özel imkânların 

oluşturulması, 

 

11. Düzenlenecek etkinlik ve faaliyetlerin tanıtımı etkin bir şekilde duyurulması, 

 

12. Mezuniyet Balolarında; mezun olma durumundaki öğrencilerin, Üniversitemiz Sosyal 

Tesislerinden yararlandırılması; (özel menü gibi) ortamlar hazırlanması, 

 

13. Mezuniyet Törenlerinde; mezunlarından bir yönü ile temayüz etmiş şahsiyetleri davet 

etmeleri (ilk mezun, iş hayatında tanınmış veya başarılı, mezun olduğu akademik birimde en 

uzun süre çalışan vb.), 

 

14. Akademik birimler, staj yerlerinin/imkânlarının belirlenmesi, iş olanaklarının tanıtılması ve 

düzenlenecek etkinlik, faaliyet ve çalışmalarda;  ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil 

toplum örgütleri, sanayi, meslek kuruluşları ve sektörlerle işbirliğini geliştirmeleri ve irtibat 

halinde olmaları (İŞKUR, KOSGEB, OMÜSİGEM vb.),  

 

 

 

 

 


