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1. Akademik birimlerin mezunları ve mezun olma durumunda olan öğrencilerine yönelik yaptıkları 
etkinlik, faaliyet ve çalışmaları içeren bilgileri ve dökümanları Mezunlar Koordinatörlüğü ile 
paylaşmaları, 
  
2.  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-Anabilimdalı, 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 tarihine kadar 
göndermeleri, 
  
3. Tüm akademik birimlerin mezun ve mezun olma durumunda öğrencilerine yönelik yapacağı 
seminer, etkinlik ve faaliyetlere ilişkin planlamada bulunmaları, ilgili planlardan hareketle OMÜ 
2013-2014 eğitim öğretim dönemi ‘Mezunlar Etkinlik Takvimi’ oluşturulması, 
  
4.  Akademik birimlerce mezun ve mezun olma durumundaki öğrencilerine yönelik yaptıkları etkinlik 
ve faaliyetlerin ilgili akademik birimin web sayfasında yayınlanması ve OMÜ Mezunlar 
Koordinatörlüğüne de gönderilmesi, 
  
5.    OMÜ bünyesinde tesis edilen İŞKUR irtibat ofisine gerekli yönlendirmelerin ilgili akademik 
birimlerce yapılması, 
  
6.    OMÜ Mezunlar Koordinatörlüğünce mezun ve mezun olma durumundaki öğrencilere yönelik 
ilgili paydaşların katılımı ile 2013-2014 eğitim öğretim yılı sonuna kadar “OMÜ Mezun Eğitim 
Çalıştayı” düzenlenmesi, 
  
7.    Mezunlar Koordinatörlüğü ve akademik birimlerce öğrenci ve mezunlara yönelik Sürekli Eğitim 
Merkezi veya sponsorlar desteği ile aşağıda bir kısmı verilen seminer ve eğitim programlarının 
düzenlenmesi. 
  
a.       Kariyer Günleri, 
b.      Etkili CV Yazma ve Mülakat Teknikleri, 
c.       Proje Döngü Yönetimi, 
d.      Etkili İletişim, 
e.       Lisansüstü eğitimi danışmanlık hizmetleri ve seminerleri, 
f.       Çeşitli alanlarda sertifika programları, 
  
8.    Mezunlara yönelik planlanan etkinlik ve faaliyetlerde aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi 
gerekmektedir. 



  
a.        Yılsonu mezuniyet programlarının öğrenci temsilcilerinin de görüşleri doğrultusunda 
planlanması ve gereken özenin gösterilmesi, 
b.        Etkinliklere akademik birimin içeriğine paralel olarak örnek şahsiyetlerin davet edilmesi, 
c.         Etkinliklerin sınav dönemleri dışında planlanması, 
d.        Etkinliklerin kayıt altına alınarak dosyalanması, 
  
9.   Akademik birimlerin web sayfalarından (mezunlar) adı altında link vererek OMÜ Mezunlar 
Koordinatörlüğü web sayfasına (http://mezun.omu.edu.tr/) yönlendirmeleri, 
  
10.      Akademik birimlerin mezun olma durumundaki öğrencilerini OMÜ Mezunlar Koordinatörlüğü 
web sayfasına (http://mezun.omu.edu.tr/) yönlendirerek üye olmaya teşvik etmeleri, 
  
11.   Akademik birimlerin alanları ile ilgili olarak mezun olma durumundaki öğrencilerine stajlarında 
destek olabilecek İŞKUR, KOSGEB, OMÜSİGEM gibi kurum veya birimlerle irtibat halinde olmaları,  
  
12.   Öğrenci konseyinin en yakın zamanda toplantı düzenleyerek görüş, talep ve önerilerini OMÜ 
Mezunlar Koordinatörlüğü ile paylaşması, 
  
  
 


