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MEZUNIYET GAZETESI

Sabancı Üniversitesi 2014 Mezuniyet Sınıfı Komitesi (MSK)
Fotoğraf çekimi
Uzun yıllardır olduğu gibi bu sene de mezuniyet
fotoğrafları Zümrüt stüdyoları tarafından çekilecektir. Çekimler 7-25 Nisan tarihleri arasında
gerçekleştirilecektir ve A2 zemin kat Study odası
(G022) ile A2 1. kat spor odası (1024) stüdyo
olarak kullanılacaktır.
Çekimler için 0(538) 383 4373’ı arayarak randevu almanız gerekmektedir.
Her öğrencinin bir adet kepli fotoğrafı yıllığa
konmak üzere ücretsiz olarak hazırlanacak ve
doğrudan yıllığı hazırlayan ajansa iletilecektir.
Satın almak istediğiniz fotoğraflarınız için set fiyatlarını sizlerle paylaşıyor olacağız. Ayrıca bölüm
ve toplu dönem fotoğraflarının çekim tarihlerini
de önümüzdeki günlerde duyuracağız.

Yıllık

2014 Mezuniyet Yılı Kapanış Konferansı
Konuşmacımız: Piyano Sanatçısı İdil Biret

Mezun olmamıza sayılı günler kaldı, artık o
zaman geldi. Yıllık yazılarınızı 19 Nisan 2014
tarihine kadar toplamanızı ve hazır hale getirmenizi rica ediyoruz. Kişi başı kelime sınırı 1700
kelimedir. Yazıların yükleneceği online sistem
hakkında bilgileri sizlerle paylaşacağız.

20 Haziran 2014 günü gerçekleştirilicek olan Kapanış Konferansı’na sizlerin oylaması sonucu seçilen Sayın İdil Biret konuşmacı olarak katılacaktır.
Ünlü piyanist kısa bir performans da sunacaktır.
Müziğe olan ilgisi iki yaşında başlayan İdil Biret,
dört yaşında Bach’ın prelüdlerini çalmaya başladı.
1948 yılında, henüz yedi yaşındayken, ikinci
cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Biret’in yurt dışında
eğitiminin gereksinimlerinin karşılanması için
TBMM’ye bir teklif sundu. Bu teklif sonucunda
İdil Biret için özel olarak çıkartılan kanun, “Harika Çocuklar Yasası” olarak bilinir. Sekiz yaşında
Paris Radyosu’nda ilk konserini verdi.
Biret, Paris Ulusal Konservatuarı’nı yüksek
piyano, eşlikçilik ve oda müziği dallarında birinci
olarak bitirdiğinde 15 yaşındaydı ve 16 yaşından
itibaren Dünya sahnelerinde yer aldı. Farklı
bir çok uluslararası orkestraya eşlik etmiştir;
Avustralya, Avusturya, Ermenistan, Azerbeycan,
Belçika, Bulgaristan, Kanada, Çek Cumhuriyeti,
Danimarka, Finlandiya, Gürcistan, Almanya, İngiltere, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, Japonya,
Kore, Letonya, Litvanya, Monaco,Hollanda, Yeni
Zellanda, Polonya, Romanya, Rusya, Singapur,
Slovakya, Güney Afrika, İsveç, İsviçre, Ukrayna,
Amerika Birleşik Devletleri ve Yugoslavya olmak
üzere. Bugüne kadar sanatını icra etmiş olduğu
plak ve CD’lerin sayısı 80’i geçmektedir.

Mezuniyet Balosu
Bir süredir mezuniyet balomuzun organizasyonu için yaptığımız çalışmalar sonuçlandı. Euro’daki artış ve otellerin Euro üzerinden çalıştıkları göz
önüne alındığında, en çok katılımın sağlanacağını ve çoğunluğumuzu
mutlu edeceğini umduğumuz seçenek olan Four Seasons’ta karar kıldık.
Mezuniyet balomuz 23 Haziran günü Four Seasons’ta, saat 19.00’da kokteyl ile başlayacak ve terasta yemekle devam edecektir.

Mezuniyet Töreni
ve Provası
Mezuniyet Törenimiz 21 Haziran Cumartesi günü
kampüste yapılacaktır. 20 Haziran Cuma günü
gerçekleşecek olan Tören Provası’nda öğrenciler
tarafından tören katılım listeleri imzalanacak ve
bu listede imzası olmayan öğrenciler Cumartesi
günü yapılacak olan Mezuniyet Töreni’ne katılamayacaklardır.
Mezuniyet Töreni’ne katılabilmek için provaya
katılım zorunludur.

Mezuniyet Sınıfı Geleneksel Burs Fonu Katkısı
2014 yılı mezunları olarak sizleri Burs Fonu’na katkıda bulunmaya davet
ediyoruz: http://giving.sabanciuniv.edu/bagis
Küçük Bir Yardım, Büyük Bir Fark

Biz Kimiz?
Öncelikle 2014 Mezuniyet Sınıfı Komitesi olarak
sizlere merhaba demek istiyoruz. Sizlere unutulmaz bir mezuniyet senesi yaşatmak için çalışmalara vakit kaybetmeden başladık. 2014 Mezunları
mezuniyet balosu, dönem yıllığı ve tüm mezuniyet etkinlikleri için sizin de fikir ve desteklerinizi
bekliyoruz.
Ezgi Kamadan / Üretim Sistemleri Mühendisliği
Dilara Kanağ / Üretim Sistemleri Mühendisliği
Tuğçe Karakaya / Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği
Aybike Baykal / Yönetim Bilimleri
Soru ve fikirleriniz için msk@sabanciuniv.edu

