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2021-2022 AKADEMİK YILI MEZUNİYET 
TÖRENLERİ ÖNEMLİ BİLGİLER /  

 

▪ 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Törenleri 29-30 Haziran 2022 tarihlerinde saat 20:00’da Aşık Veysel 
Rekreasyon Alanı Amfi Tiyatro’da yapılacaktır.  

▪ Katılım, her öğrenci için 4 kişi ile sınırlıdır.  
▪ Mezuniyet Törenlerine katılım için “Mezuniyet Töreni Katılım Bilgi Ekranı” hazırlanmıştır. Sisteme bilgi 

girişleri 20 - 22 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Sistem 22 Haziran 2022 12:00’de 
kapatılacaktır. Bu tarih ve saatten sonra herhangi bir işlem yapılamayacaktır.  

▪ 22 Haziran 2022 12:00’a kadar bilgi girişi ve katılım durumu belirtmeyen öğrencilerin/mezunların törene 
katılmayacakları varsayılacaktır.  

▪ Öğrencilerin/Mezunların tören saatinden 1 saat önce alanda olmaları, oturma yerlerini ve sahne sıralarını 
öğrenmeleri gerekmektedir.  

▪ Öğrenciler /Mezunlar cübbe takımlarına ilişkin 250 TL depozito ücretini 20 – 22 Haziran 2022 tarihleri 

arasında  yatırmalıdır.  

▪ Cübbe takımı dağıtımları 20 – 22 Haziran 2022 tarihleri arasında 10:00 – 17:00 saatleri arasında Selçuk 

Yaşar Kampüsü’nde Y012 no’lu ofisten yapılacaktır.  

▪ Öğrenciler/Mezunlar, cübbe takımı için 250 TL depozitoyu Finansman Müdürlüğü’ne nakit olarak 

ödeyerek, alacakları makbuz ile Y012 no’lu ofisten cübbe takımlarını imza karşılığı teslim alabileceklerdir. 

Makbuz ibraz etmeyen öğrencilere cübbe takımları verilmeyecektir.  

▪ Cübbe takımı iadeleri 30 Haziran – 22 Temmuz 2022 tarihleri arasında hafta içi Selçuk Yaşar Kampüsü’nde 
10:00 – 17:00 saatleri arasında Y Bina Y012 no’lu ofisten yapılacaktır. Cumartesi, Pazar günü ve resmi tatil 
günlerine cübbe iadesi yapılmayacaktır.  

▪ Öğrenciler, makbuzlarını ibraz ederek Y012 no’lu ofise cübbe teslimlerini yapacaklar, daha sonra makbuz 
ile Finansman Müdürlüğü’nden depozitolarını alabileceklerdir. Makbuz ibraz etmeyen öğrencilerin cübbe 
iadeleri kabul edilmeyecek ve depozitoları ödenmeyecektir.  

▪ Belirtilen cübbe teslim tarihleri sonrasında yapılacak cübbe teslimler kabul edilmeyecektir.  

▪ Depozito makbuzu olmadan cübbe alımı ve iadesi yapılmayacaktır. Makbuzun kaybedilmemesi önemlidir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IMPORTANT INFORMATION ON  
2021-2022 ACADEMIC YEAR 
GRADUATION CEREMONIES 

 
▪ 2021-2022 Academic Year Graduation Ceremonies will be held on 29th – 30th of June, 2022 at 20:00 in 

Aşık Veysel Recreation Area Amphitheatre. 
▪ Participation is limited to 4 people per student. 
▪  “Graduation Ceremony Participation Information Screen” has been set up for participation to 

Graduation Ceremonies. Information entries to the system will be made between the dates of 20th – 
22nd of June, 2022. The system will be closed on 22nd of June, 2022 at 12:00. No entries will be made 
following this date and time.  

▪ Students/Graduates who do not mention their participation status will be assumed as not to attend 
graduation ceremonies until 22nd of June, 2022 at 12:00. 

▪ Students/Graduates are required to arrive the ceremony area 1 hour prior to the ceremony and should 
learn about their seating and stage rows. 

▪ Graduation gown set delivery will be held between the dates of 20th – 22nd of June, 2022 from 10:00 to 

17:00 at Office Y012 in Selçuk Yaşar Campus.  

▪ Students/Graduates will pay their deposits of 250 TL to the Finance Department in cash for the gown 

set, and receive their gown sets from the office Y012 by signature and with the receipt. Graduation gown 

sets will not be delivered to the students who do not submit their receipts. 

▪ The gown sets will be returned between the dates of 30th of June – 22nd of July, 2022 from 10:00 to 17:00 
at Y Building Office Y012 in Seçuk Yaşar Campus during weekdays. There won’t be any gown set returning 
on Saturdays, Sundays and formal holidays. 

▪ Students/Graduates will return their gown sets to Office Y012 with their receipts and then they will be 
able to receive their deposits from Finance Department with the submission of their receipts.   

▪ Gown returning of the students who do not submit their receipts will not be accepted and their deposits 
will not be paid back to them  

▪ Gown returning of the students/graduates following the aforementioned delivery dates will not be 
accepted.   

▪ Receiving and Returning of the gowns without receipts will not be made. It is important not to lose the 
receipts.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


