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Mezuniyet 2017
Mezuniyet Fotoğraf Çekimleri

2017 Kapanış Konferansı Konuşmacımız: Murathan Mungan

Hepimizin uzun süredir beklediği Mezuniyet Fotoğraf
Çekimleri 3-26 Mayıs tarihleri arasında Zümrüt
Fotoğrafçılık tarafından gerçekleştirilecektir. Çekimler
için A-2 Yurdu G022 No'lu oda kullanılacaktır. Randevu
almak için 0532 349 85 63 numaralı telefonla irtibata
geçebilirsiniz. Toplu bölüm ve dönem fotoğraflarının
çekim tarihlerini de önümüzdeki günlerde sizinle
paylaşacağız.

Mezuniyet Günleri kapsamında 30 Haziran Cuma günü
yapılacak olan 2017 Mezuniyet Yılı Kapanış Konferansı
Murathan Mungan tarafından gerçekleştirilecektir.
Murathan Mungan, 21 Nisan 1955 Istanbul doğumlu ve
Mardinli’dir. Çocukluğu ve ilk gençlik yılları, memleketi olan
Mardin’de geçmiştir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesi Tiyatro Bölümü’nü bitirmiş ve aynı bölümde
“master”ını tamamlamıştır. Ankara’da Devlet Tiyatroları’nda ve
İstanbul’da Şehir Tiyatroları’nda “Dramaturg” olarak çalışmıştır. 1987’de günlük
gazete olarak yayımlanan Söz gazetesinde,“Kültür-Sanat Sayfası” editörlüğü
yapmıştır. 1988’ten beri serbest yazar olarak çalışmakta ve halen Istanbul’da
yaşamaktadır. İlkin çeşitli dergi ve gazetelerde yazıları ve şiirleriyle görünen
yazarın ilk kitabı 1980'de yayımlanan Mahmud ile Yezida'dır. Daha çok şiirleri,
hikâyeleri, roman ve oyunlarıyla tanınan Murathan Mungan aynı zamanda radyo
oyunu, film senaryosu, şarkı sözü yazmıştır. Çeşitli alanlara dağılmış yirmi yıllık
çalışmalarından yaptığı özel bir seçmeyi Murathan '95 adlı eserde toplamıştır.
Dünya edebiyatından öyküleri, denemeleri bir araya getirdiği seçkiler hazırlamış;
çeşitli yazı ve denemelerini kitaplaştırmıştır. 2000 öncesinde çıkardığı tüm şiir
kitaplarını içeren 13+1 toplamından sonra 2002 yılında yedi öykünün yedi
kitapçık olarak bir kutu içinde yer aldığı 7 Mühür'ü yayımlamıştır. 2005'te, "Ellinci
yaşı" için hazırlanmış özel bir basım olarak yayımlanan Elli Parça, Mungan'ın
ileride kitap olarak yayımlanacak dosyalarından farklı türlerde parçalar
içermektedir. Değişik kitaplarından seçtiği şiir ve öykülerini Doğduğum Yüzyıla
Veda, Doğu Sarayı gibi her biri ayrı bir bağlam gözetilerek hazırlanmış seçkilerde
toplamıştır. Büyümenin Türkçe Tarihi, Bir Dersim Hikâyesi gibi çeşitli yazarların
katkılarıyla biçimlenen bağlamsal seçkiler hazırlamıştır.

Lütfen duyuruları takip etmeye devam edin.

Tosun Terzioğlu Anısına Burs Fonuna Bağış
Yapabilirsiniz!

Ekonomik ve toplumsal ilerlemenin anahtarı; yeni bilgi
üreten kaliteli yüksek eğitimdir. Ancak bu şekilde,
toplumun
ve
insanlığın
ihtiyaçlarına
yönelik
sürdürülebilir
çözümler
üretilebilir.
Bağışlar,
sürdürülebilir çözümleri yeni bilgiler üreterek
yaratmamızda ve bu bilgileri yaymamızda en önemli
desteği sağlamaktadır. Sabancı Üniversitesi de kar amacı
gütmeyen bir kurumdur.
Bu bağlamda, mezun olurken ve olduktan sonra daha
fazla sayıda başarılı ve ihtiyaç sahibi gencin Sabancı
Üniversitesi’nin yenilikçi ve kaliteli eğitiminden
faydalanabilmesine, eğitimin önündeki maddi engellerin
kaldırılmasına burs vererek destek olabiliriz.
Hepimiz, üniversitedeki öğrenimimiz sırasında yakından
tanıdığımız, sevgili Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Tosun
Terzioğlu’nu kaybetmiş olmanın büyük üzüntüsünü
yaşadık. Üniversitemizden sevgi ve emeğini hiç
esirgemeyen Tosun Hocamızın anısına Sabancı
Üniversitesi Burs Fonuna Bağış yaparak, başarılı ancak
maddi imkanları kısıtlı öğrencilerimizin eğitimine destek
olabiliriz.
Tosun Hocamızı da mutlu edecek bu amacımızda 2017
Mezuniyet Sınıfı olarak sizlerin de desteğini bekliyoruz.
Bağış yapmak ve detaylı bilgiye sahip olmak için buraya
tıklayabilirsiniz.

Kendisine Kapanış Konferansı davetimizi kabul ettiği için teşekkür ederiz.

Mezuniyet Günleri
Bu yıl Mezuniyet Günleri 30 Haziran ve 1 Temmuz olarak belirlenmiştir. Tören
Provası ve Kapanış Konferansı 30 Haziran Cuma günü, Mezuniyet Töreni ise 1
Temmuz Cumartesi günü gerçekleşecektir.
• Tören Provası’nda öğrenciler tarafından tören katılım listeleri imzalanacak ve bu
listede imzası bulunmayan öğrenciler Cumartesi günü yapılacak olan Kep
Töreni’ne katılamayacaklardır.
• Törene mezun adaylarının kep ve cübbe, öğretim üyelerinin ise sadece cübbe
ile katılması zorunludur.

Biz Kimiz?
Mezuniyetimize sayılı haftalar kala
Mezuniyet Sınıfı Komitesi olarak Sabancı
Üniversitesi’ne yakışır bir mezuniyet süreci
yaşanması için elimizden geleni yapıyoruz.
Önerilerinizi, daha da önemlisi desteğinizi
bekliyoruz.
Bizi takip etmeyi unutmayın!
E-mail: msk@sabanciuniv.edu
Twitter: @SuMSK2017
Instagram: @SuMSK2017
Facebook: Sabancı Üniversitesi 2017
Mezuniyet Sınıfı

