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DAĞITIM YERLERİNE

Üniversitemiz 2021-2022 eğitim dönemi mezuniyet törenlerine katılacak öğrencilerimizin; fakülte, enstitü
ve meslek yüksekokullarından, törenlerde kullanmak için teslim almak istedikleri kep, cübbe ve şallar (takım
halinde) için Üniversitemizin Halk Bankası Hacettepe Ankara Şubesi nezdinde yer alan TR11 0001 2001 5410
0006 0003 76 iban numaralı hesabına (alıcı: HÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİ. BŞK., açıklama:
ad-soyad-tckn-cübbe bedeli) 250-TL depozito ücreti yatırıp dekontu (ATM bilgi fişleri geçerli değildir) ve ekte yer
alan (Ek-1) bilgilendirme formunu fakülte, enstitü ve meslek yüksekokuluna teslim etmeleri gerekmektedir.

Törenlerin ardından, kep, cübbe ve şallarla (takım halinde) birlikte yine ekte yer alan (Ek-2) depozito iade
formu doldurarak fakülte, enstitü ve meslek yüksekokullarına teslim eden öğrencilerimizin ücret iadeleri formda
yer alan iban bilgileri doğrultusunda kendi hesaplarına gerçekleştirilecektir.

Törenlerden sonra kep, cübbe ve şallarını geri vermek istemeyen öğrencilerimiz kep, cübbe ve şallarını
teslim alırken yatırmış oldukları tutar üzerinden kep, cübbe ve şalları satın almış olacaklardır. Törenlerden sonra
kep, cübbe ve şallarını teslim edemeyen ya da eksik teslim eden öğrencilerimize de ücret iadesi
gerçekleştirilmeyecektir. Ayrıca, kep, cübbe ve şalların satışları Sıhhiye ve Beytepe Yerleşkelerinde yer alan
Hacettepe Store’lardan da aynı ücretle gerçekleştirilebilecektir. Hacettepe Store’lardan yapılan satışlar için
herhangi bir banka hesabına ücret yatırılmasına gerek olmaksızın, ücret ödemeleri mağazada gerçekleştirilerek
yapılacaktır.

Fakülte, enstitü ve meslek yüksekokulları törenlerin ardından ücret iadesi yapılacak her bir öğrencinin
iade formu ile ödemeye ait dekontunu takım halinde üst yazı ile Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığına, satın alınan ya da iadesi gerçekleştirilmeyecek olanlara ilişkin dekontları ise yine üst yazıyla birlikte
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına ileteceklerdir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Mehmet Cahit GÜRAN
Rektör



EK-1 KEP, CÜBBE VE ŞAL BİLGİLENDİRME FORMU 
 

 
BİLGİLENDİRME FORMU 

 
Üniversitemiz mezuniyet törenlerine katılacak öğrencilerimiz; 

• Törenlerde kullanmak için teslim almak istedikleri kep, cübbe ve şallar (takım halinde) için 
Üniversitemizin Halk Bankası Hacettepe Ankara Şubesi nezdinde yer alan TR11 0001 2001 
5410 0006 0003 76 iban numaralı hesabına (alıcı: HÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİ. BŞK., 
açıklama: ad-soyad-tckn-cübbe bedeli) 250-TL depozito ücreti yatıracaklardır. 

• Dekontu (ATM bilgi fişlerinde açıklama kısmı olmadığı için geçerli değildir) ve bu bilgilendirme 
formunun imzalı halini fakülte, enstitü ve meslek yüksekokuluna teslim ederek kep, cübbe ve 
şalları (takım halinde) teslim alacaklardır.   

• Törenlerin ardından, kep, cübbe ve şallarla (takım halinde) birlikte depozito iade formunu 
eksiksiz olarak doldurarak fakülte, enstitü ve meslek yüksekokullarına teslim ederek depozito 
iadesini talep edeceklerdir.  

• İadelerinin gerçekleşmesi için T.C. kimlik numarası ile IBAN’ın uyuşması gerekmektedir. 
(Bizzat şahsınıza ait IBAN olmalıdır.)  

• Törenlerden sonra kep, cübbe ve şallarını geri vermek istemeyen öğrencilerimiz kep, cübbe ve 
şallarını teslim alırken yatırmış oldukları tutar üzerinden kep, cübbe ve şalları satın almış 
olacaklardır. 

• Törenlerden sonra kep, cübbe ve şallarını teslim edemeyen ya da eksik/hasarlı teslim etmek 
isteyen öğrencilerimize ücret iadesi yapılmayacak, kep, cübbe ve şalları satın almış 
sayılacaklardır. 

• Kep, cübbe ve şalların satışları Sıhhiye ve Beytepe Yerleşkelerinde yer alan Hacettepe 
Store’lardan da aynı ücretle gerçekleştirilebilecektir. Hacettepe Store’lardan yapılan satışlar için 
herhangi bir banka hesabına ücret yatırılmasına gerek olmaksızın, ücret ödemeleri mağazada 
gerçekleştirilerek yapılacaktır. 

 

Yukarıda yer alan açıklamaları kabul ediyor kep, cübbe ve şalın tarafıma teslim edilmesini talep 
ediyorum. Kep, cübbe ve şalı iade etmemem ya da eksik/hasarlı iade etmem durumunda sorumluluğun 
tarafıma ait olduğunu beyan ediyorum. 
 

ÖĞRENCİNİN 
Adı-Soyadı: 

Bölümü: 

T.C. Kimlik No: 

 İmza: 



EK-2 KEP, CÜBBE VE ŞAL DEPOZİTO İADE FORMU 
 

T. C. 
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na 
 
 
 

Okulumuz ………………………………………………Fakülte/Meslek Yüksekokulu/Enstütüsü 
……………………………………...….. bölümü, …………………… numaralı mezun öğrencisiyim. 
Mezuniyet törenleri kapsamında kullanmak üzere tarafıma verilen kep, cübbe ve şalı törenlerden sonra 
eksiksiz olarak bölümüme teslim ettiğim için depozito bedeli olarak Üniversitemizin hesabına yatırmış 
olduğum tutarın aşağıda yer alan şahsıma ait IBAN numarasına iade edilmesini arz ederim. 

 
 

ÖĞRENCİNİN 
Adı-Soyadı: 

T.C. Kimlik No: 

 İmza: 

Telefon :  

Banka Adı: 

IBAN No: 
 
 

• Kep, cübbe ve şal eksiksiz olarak teslim alınmıştır. 
 

BÖLÜM YETKİLİSİNİN 
    Adı-Soyadı:  

             İmza: 

 
 
• Kep, cübbe ve şalı bölüme teslim ettikten sonra, bu formda yer alan tüm alanları eksiksiz olarak doldurunuz ve 

bölümünüze teslim ediniz. 

• Bu forma depozito bedeli olarak Üniversitenin hesabına yatırılan paraya ait dekontu eklemeniz gerekmektedir. (ATM 
bilgi fişleri geçerli değildir. Dekontların okunaklı olmasına dikkat edilmelidir.) 

• İadelerinin gerçekleşmesi için T.C. kimlik numarası ile IBAN’ın uyuşması gerekmektedir. (Bizzat şahsınıza ait 
IBAN olmalıdır.) 

• Birden fazla depozito bedelinin iadesi isteniyorsa formun üzerine belirtiniz ve bu işlemlere ait dekontları ekleyiniz. 

• Kep, cübbe ve şalın bölüme teslim edildiği ve formda yer alan bilgilerin doğruluğu teyit edildikten sonra bölüm 
yetkilisi tarafından da imzalanmalıdır. Bölüm yetkilisinin imzası olmayan evraklara işlem yapılmayacaktır. 
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