
MEZUNİYET TÖRENİ DUYUSU 

Mezun Olacak Kişilerin Dikkatine  
Edebiyat Fakültesi 2015 yılı mezuniyet töreni 30 HAZİRAN 2015 Salı 
saat 17.30-19.30 BEYTEPE AMFİ TİYATRO’DA yapılacaktır. 

1. Mezun olacak ya da bu sene mezun olmayacak ancak mezuniyet 
törenine katılmak isteyen dördüncü sınıf öğrencilerinin 2 Haziran 
2015 tarihine kadar mezuniyet törenine katılıp katılmayacakları 
bilgisini vermeleri gerekmektedir. (Mezun olacak öğrencilerin 
isimlerinin mezuniyet listesinde olup olmadığını teyit ettirmeleri, ismi 
bu listede olmayan öğrencilerin ise isimlerini yazdırmaları 
gerekmektedir. Öğrencilerimiz bunu bölüme gelerek Arş. Gör. Derya 
Aydın, Arş. Gör. Ceylan Karaca ve Arş. Gör. Murat Gül’e 
yazdırmalıdırlar).  

2. Mezuniyet töreni provası 3 Haziran 2015 Çarşamba günü 16.00-
17.30 saatleri arasında BEYTEPE AMFİ TİYATRO’DA yapılacaktır. 
Mezun olacak tüm öğrencilerin katılımı zorunludur. Öğrencilerin 
provaya cübbe ve kepleri ile katılmaları gerekmektedir.  

3. Mezuniyet töreninden önce fotoğraf çekimi için cübbe ve kep 
almak isteyen öğrencilerin 1-3 Haziran 2015 tarihleri arasında bölüm 
görevlilerinden (Arş. Gör. Derya Aydın veya Arş. Gör. Ceylan 
Karaca’dan) nüfus cüzdanları veya ehliyetlerini teslim etmek üzere 
teslim alabilirler. 

4. 26 Haziran 2015 tarihinden itibaren öğrenciler kep ve cübbeleri  
(nüfus cüzdanları veya ehliyetleri teslim etmek üzere) ayrıca 10 TL 
(cübbe temizlik ücreti)  karşılığında Arş. Gör. Derya Aydın ya da Arş. 
Gör. Ceylan Karaca’dan teslim alabileceklerdir.  

Not: Cübbe satın almak isteyen öğrenciler, SKS Dairesi Başkanlığı’nın 
bildirdiği ( Yapı Kredi Bankası,  Hacettepe Şubesi: Hesap No: 
71095968 Iban No: TR910006701000000071095968 ) hesaba 50 TL 
yatırarak satın alabilirler.  Ancak öğrencilerin cübbe almaya 



geldiklerinde parayı yatırdıklarına dair makbuzu yanlarında 
getirmeleri gerekmektedir.    

6. Mezun olacak öğrencilere bu sene kepler hediye olarak 
verilmeyecektir. Kep ve cübbe satın almayan öğrenciler mezuniyet 
töreni sonrası kep ve cübbeleri teslim aldıkları bölüm görevlilerine 
tekrar iade etmeleri gerekecektir.  

5. Bu sene mezun öğrencilere diplomaları mezuniyet töreninde 
verilecektir. 10-12 Haziran tarihleri arasında mezun durumda olan 
öğrencileri, diplomalarını törende almaları için, bölüme gelip 
diplomalarını aldıklarına dair tutanağa imza atmaları zorunludur. 

Not: Öğrencilerin Diplomalarını alabilmeleri için ilişik kesme 
formlarını doldurmaları ve Üniversiteye olan bütün borçlarının 
ödenmesi gerekmektedir.   

6.  Törene katılmayacak öğrencilerin diplomalarını mezuniyet töreni 
yapıldıktan sonra, diğer günlerde Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığı’ndan almaları gerekmektedir. Öğrencilerin  diplomalarını 
kendileri teslim almayacak ise teslim alacak kişinin noter onaylı 
resmi vekâlet getirmesi gerekmektedir.   

7. Mezuniyet Törenine Katılacak Öğrencilerin cübbe ve kep giymeleri 
zorunludur. Aksi halde törene katılamayacaklardır.  Mezuniyet 
töreni sonrası cübbe ve kepleri bölüm görevlilerine teslim etmeleri ve 
kimliklerini geri almaları gerekmektedir.  

 

MEZUNİYET TÖRENİ BÖLÜM SORUMLULARI 

Murat Kocaaslan 

Ceylan Karaca 

Derya Aydın  

Murat Gül 


