
 
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 

FEN FAKÜLTESİ 
MEZUNİYET TÖRENİNE KATILACAK MEZUNLARIMIZ İÇİN 

BİLGİ NOTU 
 

Sevgili Mezunlarımız; 
  
1. Mezuniyet Törenimiz 16 Eylül 2021 Perşembe günü saat 17.00’da Beytepe Açık 
Hava Tiyatrosu’nda yapılacak olup, tören günü en geç saat 16.00’da tören 
alanında hazır bulunmanız, geldiğinizi bölüm sorumlunuza bildirmeniz ve onun 
talimatlarına uymanız gerekmektedir. Tören provası 8 Eylül 2021 Çarşamba günü 
saat 13.00’da Beytepe Açık Hava Tiyatrosu’nda yapılacak olup, törenimizin 
sorunsuz geçmesi için provaya katılım konusunda vereceğiniz destek için 
şimdiden teşekkür ederiz.  
 
2. Üniversite Yönetiminin aldığı karar uyarınca törene ancak; COVİD-19 aşı 
programına dahil olup ve ikinci doz aşısını tören tarihinden en az 15 gün önce 
olan ya da tören tarihinden önceki en çok 48 saat içerisinde alınmış PCR negatif 
testini beyan edebilen 2019/2020 ve 2020/2021 akademik yılında mezun olmuş ya 
da son sınıf öğrencileri ile aynı şartlara sahip en fazla iki yakını katılabilecektir.  
 
Törene katılmayı düşünen mezunlarımızın, en geç 31 Ağustos 2021 Salı gününe 
kadar Fen Fakültesi Dekanlığı web sayfasında yer alan anketi doldurmaları 
gerekmektedir.  
 
Kampüse girişlerde ve kampüs içerisinde yapılacak kontrollerde sizin ve 
yakınlarınızın bir sıkıntı ile karşılaşmaması için, yukarıda belirtilen kurallara 
uymanız ve ayrıca, iki yakınınızla birlikte aynı anda kampüse giriş yapmanız 
gerekmektedir.  
 
3. Cübbe kiralamak isteyen öğrenci; Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın “Halk 
Bankası Hacettepe Ankara Şubesi nezdinde yer alan TR11 0001 2001 5410 0006 
0003 76 “ IBAN numaralı hesaba 70TL yatırdıktan sonra dekontu bölümüne verip 
cübbesini alabilir. Tören bittikten sonra 2-3 gün içinde cübbesini bölümüne teslim eden 
öğrencinin ödediği cübbe bedeli Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 
iade edilecektir. İade aşamasında bir sıkıntı yaşamamak için dekontta kendi IBAN 
numaranızın olmasına dikkat ediniz. 
 
Ayrıca, mezunlarımız arzu ederlerse Hacettepe Store’dan Cübbe satın alabilirler. 
 
4. Mezunların Diplomaları; Eylül ayının ilk haftasından itibaren ve tören bittikten 
sonraki bir ay boyunca öğrenci kimliği, ilişik kesme belgesi ve imza karşılığında ilgili 
Bölüm Başkanlıklarından verilecektir.  
 
 


