
EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ  

TANITIM VE KARİYER GÜNLERİ KOMİSYONU  

ÇALIŞMA ESASLARI 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

 

Amaç 

Madde 1 – (1) Bu esasların amacı; Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Tanıtım ve Kariyer 

Günleri Komisyonu işleyişi ve yönetimine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarına yönelik 

esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam 

Madde 2 – (1) Bu esaslar;  Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinin tanıtımını sağlamak, 

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğrencilerinin kariyerlerini planlama sürecinde doğru 

kararlar verebilmeleri ve daha sağlıklı mesleki tercihler yapabilmeleri amacı ile yapılacak 

etkinliklerin ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile öğrencilerin iletişimin gelişmesine katkıda 

bulunacak programların ve etkinlikleri düzenlenmesine ilişkin hükümleri kapsar.  

 

 

Tanımlar 

Madde 3 - (1) Bu esaslarda adı geçen; 

a) Üniversite: Ege Üniversitesini, 

c) Fakülte: Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’ni, 

d) Dekanlık: Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanlığı’nı, 

d) Komisyon: Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Tanıtım ve Kariyer Günleri 

Komisyonu’nu, 

e) Tanıtım Etkinlikleri: Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nin tanıtımını sağlayacak 

etkinlikleri, 

f) Kariyer Planlama Etkinlikleri: Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nin öğrencilerinin 

kariyerlerini planlama sürecinde doğru kararlar verebilmeleri ve daha sağlıklı mesleki 

tercihler yapabilmeleri amacı ile yapılacak etkinlikleri  

ifade eder. 

 



İKİNCİ BÖLÜM 

Genel Esaslar, Yönetim Birimleri, Görev ve Yükümlülükler 

 

Çalışma Grubu 

Madde 4 – (1) Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Tanıtım ve Kariyer Günleri 

Komisyonu; Başkan, Komisyon Sekreteri ve Komisyonu Üyeleri’nden oluşur. 

 

Komisyon Üyeleri Görev ve Sorumlulukları 

Madde 5-  

(1) Komisyon Başkanı: Çalışmalara başkanlık etmek, çalışma grubu kararlarını 

uygulamak, esaslar ile ilgili mevzuat çerçevesinde grubu yönetmek, grup üyelerinin 

görüşlerini almak, görevlendirme yapmak, çalışmaları yürütmek ve denetlemek, grubun 

çalışmaları, faaliyetleri ve her türlü ihtiyaçları hakkında fakülte dekanlığına bilgi vermektir. 

Fakülte dekanlığına yıllık faaliyet raporlarını iletmektir. 

  (2) Komisyon Sekreteri: Çalışma grubunun her türlü yazışma ve raporlarını 

hazırlamak ve bilimsel faaliyetlerini organize etmektir. 

(3) Komisyon Üyeleri: Amaç ve esaslar doğrultusunda kararlar almak, çalışma grubu 

bünyesinde konuların özelliklerine göre gereken geçici ve süreli çalışma gruplarını 

oluşturmak, çalışma grubunun getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak, Fakültemiz 

dekanlığına yıllık faaliyet raporlarını iletmektir.  

 

Komisyonun Çalışma Şekli 

Madde 6-  

(1) Komisyon üyeleri her eğitim öğretim dönemi başında öğretim üye ve elemanları 

arasından gönüllülük esasına göre dekanlık tarafından belirlenir, fakülte öğrencileri komisyon 

içerisinde 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrenci temsilcileri tarafından temsil edilir. 

(2) Komisyon üyeleri fakülte öğretim üye ve elemanlarını temsil eden üyelerden 

oluşmaktadır.  

(3) Komisyon üyeleri fakülte dekanlığı tarafından belirlenen süre ile 

görevlendirilmektedir.  

(4) Komisyon başkanı komisyon üyeleri arasından dekanlık tarafından belirlenir.  

(5) Komisyon üyeleri başkanın belirlediği günlerde toplanır ve faaliyetleri ile ilgili 

değerlendirmeler yapar, önerilerde bulunur ve toplantı sonrası toplantı raporu tutulur.  



(6) Komisyon üyeleri fakülteyi ziyaret eden okullara/kişilere fakültenin gezdirilmesi ve 

tanıtılmasında görev alır.  

(7) Komisyon üyeleri Ege Üniversitesi tarafından düzenlenen Bilim Haftası 

Etkinliklerinde ilk ve orta öğrenimdeki öğrencilere fakülteyi ve hemşirelik mesleğinin 

tanıtılmasında görev alır.  

(8) Komisyon üyeleri Ege Üniversitesi tarafından düzenlenen Tanıtım ve Tercih 

günlerinde lise öğrencilerine fakülte ve hemşirelik mesleğinin tanıtılmasında görev alır.  

(9) Komisyon üyeleri fakülte öğrencilerinin kariyerlerini planlama sürecinde doğru 

kararlar verebilmeleri ve daha sağlıklı mesleki tercihler yapabilmelerini sağlamak amacı ile 

fakülte dekanlığı tarafından düzenlenen Kariyer Günleri etkinliğinde görev alır.  

(10) Komisyon çalışmalarını komisyon başkanı düzenler.  

(11) Komisyon başkanı, her eğitim öğretim dönemi sonunda komisyon çalışmalarına 

dair raporu düzenleyerek Dekanlığa sunar. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yürütme 

Madde 7- (1) Bu Esaslar, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı tarafından 

yürütülür. 


