
MEZUNİYET TÖRENİNE KATILACAK MEZUNUMUZ İÇİN 

BİLGİ NOTU VE YEMİN METNİ 
 
Çok Değerli Mezunumuz; 
 
1. Mezuniyet Törenimiz 13 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 17.00’da Beytepe Açık Hava 
Tiyatrosu’nda yapılacak olup, tören günü en geç saat 16.00’da tören alanında hazır 
olunuz, geldiğinizi bölüm sorumlunuza bildiriniz ve göstereceği yerdeki oturma 
düzenine uyunuz. Pandemi koşulları nedeniyle prova yapılmayacak olup, törenimizin 
sorunsuz başlayıp bitmesi için vereceğiniz destek için şimdiden çok teşekkür ederiz. 
 

2. Pandemi koşulları dikkate alınarak Üniversite Yönetiminin aldığı karar uyarınca törene 
sadece; 2019/2020 ve 2020/2021 akademik yılında mezun olmuş ya da mezun 
durumunda olan son sınııf öğrencilerimiz aşağıda belirtilen kural dahilinde 
katılabilecektir. Bu kural dahilinde   törene  katılmayı düşünen mezunlarımızın, en geç 
03 Eylül 2021 Cuma günü mesai sonuna kadar Bölüm Temsilcilerine başvurarak isimlerini 

yazdırmaları gerekmektedir.  
 

Kural : Pandemi koşulları dikkate alınarak Üniversite Yönetiminin aldığı karar 
uyarınca törene sadece; COVİD-19 aşı programına dahil olan ve ikinci doz aşısını tören 
tarihinden en az 15 gün önce olmuş ya da en çok tören tarihinden öceki 48 saat 
içerisinde alınmış ait PCR negatif testini beyan edebilen mezun ya da mezun 
durumunda olan son sınıf öğrencilerimiz ile aynı şartlara sahip en fazla  2 (iki) yakını 
katılabilecektir.   

Bu nedenle; kampuse girişlerde ve kampus içerisinde yapılacak kontrollerde sizin ve 
yakınlarınızın bir sıkıntı ile karşılaşmaması için, yukarıda belirtilen kurallara uymanız 
gerekmektedir. 
 
3. Cübbe, kaşkol ve kepinizi Hacettepe Store’lerden satın alabilirsiniz ya da ödünç almak 
isteyenler 03.09.20021 tarihine kadar Dekanlıktan alabilirler.  
 
 

4. Mezunların   Diplomaları;  törenden önceki hafta ve tören bittikten sonraki bir ay boyunca 
öğrenci kimliği, ilişik kesme belgesi ve imza karşılığında ilgili Bölüm Başkanlıklarında 
dağıtılacaktır. Bu nedenle; diplomanızı teslim almaya gelirken öğrenci kimliğinizi  ve ilişik 
kesme formunuzu yanınızda getirmeyi unutmayınız.   
 

Bilgilerinize sunar, mezuniyetinizi tebrik ederiz. 
 

DEKANLIK             

 
YEMİN METNİ 

 

BUGÜN BANA VERİLMİŞ OLAN ÜNVANA 

DAİMA LAYIK OLACAĞIMA, 
 

KATILDIĞIM MESLEĞİ  
HER ALANDA YÜCELTMEYE ÇALIŞACAĞIMA, 

 

ONUN BANA KAZANDIRDIĞI 
YETKİ VE SORUMLULUKLARIN 

HER ZAMAN BİLİNCİNDE OLARAK, 
 

HANGİ KOŞULLAR ALTINDA OLURSA OLSUN 
ONLARI YALNIZ İYİYE KULLANACAĞIMA, 

 

YURDUMA, ULUSUMA VE İNSANLIĞA 
YARARLI OLACAĞIMA, 

 

NAMUSUM VE ŞEREFİM ÜZERİNE  



YEMİN EDERİM. 


