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Mezuniyet 2017
Yıllıklar

2017 Kapanış Konferansı Konuşmacımız: Murathan Mungan

Sınırı 1500 kelime ya da 10 fotoğraf olan yıllık
yazılarınızı en geç 12 Haziran Pazartesi gününe kadar
hazır hale getirmenizi rica ediyoruz. Yıllık yazılarının
vaktinde elimize ulaşması ve yıllık ücretlerinin
zamanında ödenmesi çok önemlidir. Yıllık yazılarının
yükleneceği sistem ve ödeme ile ilgili detaylı bilgiyi
duyurularımızda bulabilirsiniz.
Bu konudaki hassasiyetiniz için şimdiden teşekkür ederiz.

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 TarihCoğrafya 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,“KültürSanat 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.

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.
Fotoğraf: Muhsin Akgün

SÜMED’e Nasıl Üye Olurum?
Sabancı Üniversitesi Mezunlarını bir arada tutma amacıyla çalışan SÜMED'e üye
olarak, bizim bir parçamız,''+1'''imiz olmak istemez misiniz?
5.000'e yaklaşan üyesi ile SÜMED, mezunlar için
kuvvetli bir iletişim ve paylaşım alanı oluştururken
kariyer ve kişisel gelişim gibi bir çok alanda da
birbirlerini destekleme imkânı sunar.
Sizleri de aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz!
Üye olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Mezuniyet Balosu
2017 Sınıfı Mezuniyet Balosu 4 Temmuz Salı günü Çırağan Sarayı’nda
gerçekleşecektir. Saat 19.00’da kokteyl ile başlayacak olan etkinlik, yemek ve after
party ile beraber saat 03.00’e kadar devam edecektir. Balo ücreti ve ödemeyle ilgili
detaylı bilgiyi duyurularımızda bulabilirsiniz.
Balo ödemesi için son tarih 16 Haziran Cuma günüdür. Ödemeyi zamanında
yapma konusundaki hassasiyetiniz için şimdiden çok teşekkür ederiz.
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2017 Mezuniyet Günleri Programı

Ailelerimiz için Hatırlatmalar

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.

1 Temmuz Cumartesi günü düzenlenecek olan mezuniyet
törenimizde, ailelerimizden bazı ricalarımız olacak.

30 Haziran 2017 Cuma, Program:

Törenimizin düzenli ve sorunsuz geçebilmesi ve akışın
bozulmaması için birkaç noktaya dikkatinizi çekmek
istiyoruz:
• Ailelerin tören başlamadan önce mezunlar ile
tribünlerde buluşmamaları, diplomaların dağıtılması
süresince orta alana inerek öğrencileri ile fotoğraf
çektirmemeleri önemle rica olunur. Bu kargaşanın
engellenmesi için görevli fotoğrafçılar her öğrencinin
diplomasını alırken fotoğrafını çekecektir ve
fotoğraflar ailelere hediye edilecektir. Ayrıca ikram
alanında da özel bir fotoğraf kösesi olacaktır.
• Ailelerin, tören bitiminden sonra, amfitiyatronun üst
kapısından çıkarak SGM (Sabancı Üniversitesi Gösteri
Merkezi) yanındaki Mezunlar Rıhtımına –ikram
alanına- gelmeleri ve meşaleli yürüyüş sonrasında
mezunlar ile buluşmaları rica edilir.
• Mezuniyet törenimizde Türkçe-İngilizce simultane
çeviri yapılacaktır.

Canlı Yayın
Mezuniyet törenimiz, bu özel gün için hazırlanan
http://commencement.sabanciuniv.edu/
web
adresi
üzerinden canlı olarak izlenebilecektir.
Ayrıca Mezuniyet Töreni için özel olarak hazırlanmış
sitede Kapanış Konferansı ve Tören konuşmacıları, Prova
ve Tören günleri için Program Akışı, Ulaşım ve İletişim
ile ilgili detaylı bilgiyi bulabilirsiniz.

09:15-10:30 "Tören Provası" için Kayıt listelerinin imzalanması ve yürüyüş
planının dağıtılması (Amfitiyatro arka girişi)
10:30-11:45 Tören Provası (Amfitiyatro)
11:45-12:00 Mezuniyet Sınıfı Toplu Fotoğraf Çekimi (Amfitiyatro)
12:00-13:00 2016-2017 Mezunları ile Öğle Yemeği (SGM Fuaye)
13:00-14:00 2016-2017 Akademik Yılı Kapanış Konferansı (SGM): Murathan
Mungan
14:00-14:15 Mezunlar Tuğlasının Yerleştirilmesi (Mezunlar Rıhtımı)
14:15-15:15 İkram (SGM Fuaye)
01 Temmuz 2017 Cumartesi, Program:
18:00-19:00 Mezuniyet Sınıfı ve Öğretim Üyelerinin Akademik Yürüyüş için
Amfi tiyatro arkasında Toplanması ve Sıralanması (Amfitiyatro arka girişi)
18:30-19:00 Aileler Karşılama (Amfitiyatro)
19:00-21:15 Mezuniyet Töreni (Amfitiyatro)
21:15-21:30 Mezunlar Rıhtımına Yürüyüş
21:30-23:00 İkram (SGM)

Tören Kuralları
• Tören Provası’nda öğrenciler tarafından tören katılım listeleri imzalanacak ve
bu listede imzası bulunmayan öğrenciler Cumartesi günü yapılacak olan Kep
Töreni’ne katılamayacaklardır.
• Törene ve Kapanış Konferansı’na mezun adaylarının kep ve cübbe, öğretim
üyelerinin ise sadece cübbe ile katılması zorunludur.
• Tören esnasında mezun adayları ve öğretim üyeleri yanlarında çanta
bulunduramazlar.
• Tören başlamadan önce mezun adaylarının ve öğretim üyelerinin amfi tiyatro
içerisindeki davetliler arasından cübbeleriyle geçmeleri istenmeyen bir
durumdur. Mezun adayları ve öğretim üyelerinin amfi tiyatro arkasındaki
yoldan geçmeleri beklenmektedir.
• Diplomalar bir MH üyesi tarafından takdim edilir. MH Üyesine sırasıyla,
Rektör ve ilgili fakülte dekanları eşlik eder.

Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars
Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars, müzikleriyle törenimizin başından sonuna
kadar mezuniyet coşkumuzu artıracak ve tören anını paylaşan herkese keyifli
saatler yaşatacak.
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2017 Mezuniyet Töreni Araç Kayıt Çağrısı-Güvenlik Önlemleri

Yurtlarda Konaklama İmkanı

2017 Mezuniyet Töreni'nde kampüsümüzün, mezun adaylarımızın ve
misafirlerinizin güvenliği için yeni önlemler alınmıştır.

Mezuniyet Günleri ve Balo için sadece şehir dışından
gelen öğrenciler ve aileleri için okulda konaklama
imkanı sunulacaktır.

• Bahsedilen imkan, 29 Haziran - 6 Temmuz aralığı için
geçerlidir.
• Mezun aileleri, Mezuniyetin en geç 2 ertesi günü
çıkış yapmak zorundadırlar.
• 6 Temmuz'a kadar konaklama sadece baloya
katılacak öğrenciler içindir.
• Konaklama ücreti, günlük/kişi başı: 70 TL'dir.
Tüm mezun adayı öğrencilere, mail yoluyla diğer gerekli
bilgiler (Rezervasyon, Ödeme) Yurtlar Bölümü tarafından
iletilecektir.

Tören günü olan 1 Temmuz 2017 Cumartesi tarihinde kampüsümüze sizin
adınıza giriş yapacak olan size ve misafirlerinize ait şahsi araç ya da araçların
kaydı alınacaktır. Bunun için maillerinize bir form gönderilmiştir.
Formu mutlaka doldurmanızı rica ederiz.

Araçlar kampüse plaka okuma sistemi ile alınacaktır.
Kayıt için son tarih: 19 Haziran 2017, Pazartesi
Konuya göstereceğiniz hassasiyet ve desteğiniz için şimdiden teşekkür ederiz.

Lisans Mezuniyet Töreni Konuşmacısı
1 Temmuz Cumartesi akşamı düzenlenecek
Mezuniyet Törenimizde lisans mezunlarını
temsilen konuşma yapacak arkadaşımız,
bizlerin oylarıyla seçildi. Tüm lisans mezunları
adına konuşma yapacak arkadaşımız, Yönetim
Bilimleri Program Öğrencisi Tanra Gürçay’dır.
Kendisini tebrik ediyor ve bizi en iyi şekilde
temsil edeceğine inanıyoruz.

Lisansüstü Mezuniyet Töreni Konuşmacısı
1 Temmuz Cumartesi akşamı düzenlenecek
Mezuniyet Törenimizde lisansüstü mezunlarını
temsilen konuşma yapacak arkadaşımız,
bizlerin oylarıyla seçildi. Tüm lisansüstü
Mezunları adına konuşma yapacak
adına konuşma yapacak arkadaşımız, pMBA
Öğrencisi Gökçe Karşılıklı Haliler’dir.
Kendisini tebrik ediyor ve bizi en iyi şekilde
temsil edeceğine inanıyoruz.

Diploma İşlemleri
Mezuniyet Töreni sırasında diplomanızı alabilmeniz için
MySu’da yayınlanmış duyuruda belirtilen yükümlülük
kontrolleri ve ilişik kesme işlemlerinizi en geç 12
Haziran Pazartesi akşamı saat 17:00’a kadar
tamamlamanız ve 30 Haziran Cuma günü saat 09:15’te
yapılacak Tören Provası’na katılarak isminizi
kaydettirmeniz gerekmektedir.
Herhangi bir nedenle bu işlemleri zamanında
tamamlayamayan öğrenciler diplomalarını Mezuniyet
Töreni’nden sonraki haftadan itibaren Öğrenci
Kaynakları Birimi’nden teslim alabileceklerdir.

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

