
Sosyoloji Bölümü  

Mezun Durumda Olan ve Mezuniyet Törenine Katılacak 

Öğrencilerimizin Dikkatine!!! 
 

1. Cübbe ve Kep Alımları ile İlgili 

 

 9-10-11 Mayıs 2016 tarihinde fotoğraf çektirmek için dilekçe veren 

öğrenciler cübbe ve keplerini Araştırma Görevlisi Mehmet Çakır’dan 12-

13.05.2016 tarihleri arasında teslim alabileceklerdir.  

 

 1-3 Haziran 2016 tarihinde fotoğraf çektirmek için dilekçe veren 

öğrenciler cübbe ve keplerini Araştırma Görevlileri Canet Sarıtaş Eldem 

ve Ferhat Arık’dan 16.05.2016-18.05.2016 tarihleri arasında 

alabileceklerdir. Cübbe ve kepler mezuniyet töreni sonuna kadar 

öğrencilerimizde kalacaktır. Cübbeler mezuniyet töreni bittikten sonra 

(28 Haziran Salı) veya en geç 29 Haziran 2016 sabah 10:00’a kadar 

tekrar ilgili hocalara teslim edilecektir. Kepler ise hediye olarak 

öğrencilerimizde kalacaktır. 

 

 Kep ve Cübbeler öğrencilerimize 60 TL ya da nüfus cüzdanları 

karşılığında verilecektir. 60 TL’nin 50 TL’si cübbelerin geri alınması 

sırasında öğrencilerimize iade edilecektir. 10 TL ise cübbelerin 

temizlenmesi gibi masraflar için Dekanlık tarafından kullanılacaktır. 

 

 Öğrencilerimiz diledikleri taktirde cübbeleri satın alabileceklerdir. 

Cübbeleri satın almak isteyen öğrencilerimiz ise; Sağlık, Kültür ve Spor 

Dairesi Başkanlığı’nın Yapı Kredi Bankası, Hacettepe Şubesi, 71095968 

no’lu hesaba (IBAN: TR91000 67010000000 71095 968) 50 lira 

yatırdıkları ve ilgili dekontu Canet Sarıtaş Eldem ve Ferhat Arık’a 

getirdikleri taktirde cübbeler ve kepler kendilerine verilecektir.  

 

2. Mezuniyet Törenine Katılım ile İlgili 

 

Mezuniyet Töreni 28 Haziran 2016 Salı günü 17:30-19:30 saatleri 

arasında Beytepe Açık Hava Tiyatrosu’nda yapılacaktır.  

 

 Mezuniyet töreninde öğrencilerimiz, mezuniyet töreninden sorumlu 

hocalarımızın direktiflerine uymak zorundadırlar. 

 

 Öğrencilerimizin mezuniyet töreninde cübbe ve kep giymeleri 

zorunludur. Mezuniyet törenine ilişkin belirli bir kılık kıyafet yönergesi 

olmamasına rağmen, öğrencilerimiz terlik ya da şort gibi kıyafetlerle 



törene katılamazlar. 

 

 Öğrencilerimizin 27 Haziran Pazartesi günü 10:30-12:00 saatleri 

arasında yapılacak mezuniyet töreni provasına katılmaları 

zorunludur. Provada cübbe giyme zorunluluğu yoktur. 

 

 Bölümümüzün diploma töreni sırasında çalacak olan müzik için en az 

iki parça 20 Haziran 2016 Pazartesi gününe kadar öğrencilerimiz 

tarafından belirlenip Canet Sarıtaş Eldem ya da Ferhat Arık’a bir taşıyıcı 

bellek ile getirilecektir. 

 

 

3. Mezuniyet ile İlgili 

 

 Öğrencilerimiz mezuniyet ve mezuniyet töreni ile ilgili duyurular için 

düzenli olarak bölümümüzün web sayfasını takip etmekle sorumludurlar. 

 

 Bölümümüz web sayfasında daha sonra açıklanacak tarihler 

arasında öğrencilerimizin diplomalarını aldıklarına ilişkin bölüme 

gelip imza atmaları zorunludur. Bu imzayı atmayan öğrencilerimizin 

mezuniyet törenine katılımı ve diplomaları almaları mümkün 

olamayacaktır.  

 

 Öğrencilerimizin diplomalarını aldıklarına ilişkin bölüme imza atmak 

için geldiklerinde İlişik Kesme Formlarını tamamlayıp teslim etmeleri 

zorunludur. İlişik kesme formları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan 

temin edilebilir. İlişik kesme formunu teslim etmeyen öğrencilerimiz 

diploma teslim imzası atamayacaklardır. (Beytepe’deki yurtlarda kalan 

öğrenciler ilişik kestikten sonra belirli bir ücret karşılığında yurtta 

kalmaya devam edebilecektir.) 

 

 Herhangi bir sebeple diplomasını erken almak isteyen öğrencilerimizin 

dekanlığa başvurması gerekmektedir.  

 

 Öğrencilerimiz soru ve sorunlarına ilişkin bölümümüz mezuniyet 

komitesi ile iletişime geçebilirler.  

 
 

Sosyoloji Bölümü Mezuniyet Komitesi 
 

Dr. Selda Taşdemir Afşar, seldatasdemir@yahoo.com 

Arş. Gör. Canet Sarıtaş Eldem, canettuba.saritas@hacettepe.edu.tr  

Arş. Gör. Ferhat Arık, frhtark@gmail.com  
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