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Mezuniyet 2015
Diploma İşlemleri
Mezuniyet Töreni sırasında
diplomanızı alabilmeniz için
yayınlanmış duyuruda belirtilen
yükümlülük kontrolleri ve ilişik
kesme işlemlerinizi en geç 15
Haziran Pazartesi akşamı saat
17:00’a kadar tamamlamanız ve 19
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.

Sabancı Üniversitesi 2015 Mezunları
Sabancı Üniversitesi’nin 2015
Mezuniyet Sınıfı olarak gerçek
birer mezun olmamıza sayılı
günler kala sizinle 2. Mezuniyet
Gazetesi’ni paylaşmak istedik.
Mezuniyet Töreni, Mezuniyet
Balosu ve yıllıklar gibi birçok
konu hakkında önemli bilgi ve
hatırlatmaları bu sayfalar
üzerinde bulabilirsiniz.
Hepimizin uzun yıllar
hatırlayacağımız bir mezuniyet
süreci geçirmemiz dileğiyle,
Mezuniyet Sınıfı Komitesi 2015

Ailelere Hatırlatmalarımız
20 Haziran Cumartesi günü
düzenlenecek olan Mezuniyet
Törenimizde, ailelerimizden bazı
ricalarımız olacak. Törenimizin
düzenli ve sorunsuz geçebilmesi ve
akışın bozulmaması için birkaç
noktaya dikkatinizi çekmek
istiyoruz: Ailelerin tören
başlamadan önce mezunlar ile
tribünlerde buluşmamaları,
diplomaların dağıtılması sürecinde
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 köşesi
olacaktır. Ailelerin, tören
bitiminden sonra, amfitiyatronun
üst kapısından çıkarak SGM
(Sabancı Üniversitesi Gösteri
Merkezi) yanındaki Mezunlar
Rıhtımı’na -ikram alanınagelmeleri ve Meşaleli Yürüyüş
sonrasında mezunlarımız ile
buluşmaları rica edilir. Mezuniyet
Törenimizde Türkçe-İngilizce
simultane çeviri yapılacaktır.
Mezun adaylarımız cüppelerini
teslim alırken aileleri için
kendilerine 6 kişilik davetiye teslim
edilecektir.

2015 Mezuniyet Yılı Kapanış Konferansı Konuşmacımız:
Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil
“Mezuniyet Günleri” kapsamında
19 Haziran Cuma günü
gerçekleştirilecek olan 2015
Mezuniyet Yılı Kapanış Konferansı
Harvard Üniversitesi öğretim
üyelerinden Prof. Dr. Gökhan
Hotamışlıgil tarafından verilecektir.
Dr. Hotamışlıgil’in araştırmaları,
glikoz ve lipid metabolizmasını
kontrol eden düzenleyici yollara
odaklanmaktadır. Organel
fonksiyonu, enflamasyon ve stres
sinyalleri, yeni lipidlerin biyolojisi
gibi konularda yürüttüğü disiplinler
arası mekanistik ve fizyolojik
çalışmalar, insanlarda obezite,
diyabet, karaciğer yağlanması,
atheroskleroz ve astım gibi
metabolik ve enflamatuar
hastalıklarda payı olan yolların
belirlenmesine, önleyici ve iyileştirici uygulamalara yöneltilmesi için stratejiler belirlenmesine katkıda
bulunur. Dr. Hotamışlıgil’in çalışmaları, obezitenin enflamasyonu tetiklediği, ensülin direnci, tip 2 diyabet ve
diğer kronik hastalıklara katkısı olan başka etkenlerle ilişki içinde bulunduğu konseptinin geliştirilmesinde
çığır açarak immünometabolizma alanının doğmasına önayak olmuştur. Dr. Hotamışlıgil, aynı zamanda
Broad Enstitüsü ve Harvard Kök Hücre Enstitüsü’nün Fahri Üyesidir. Dr. Hotamışlıgil Tıp Doktoru
diplomasını Ankara Üniversitesi’nden, doktora derecesini ise Harvard Üniversitesi’nden almıştır.

Tören Provası (Amfitiyatro)
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Törende yer alacak mezunların 19

2015 Mezuniyet Günleri Programı

Haziran Cuma günü saat 09:15’te
Amfitiyatro’da yapılacak Tören
Provası’na cübbe ve kepleriyle
gelmeleri ve Tören Katılım
Listeleri’ne isimlerini
kaydettirmeleri gerekmektedir.
Tören Katılım Listeleri’nde ismi
olmayan öğrencilerin Mezuniyet
Töreni’ne katılmaları mümkün
değildir. Tören Provası’nın sonunda
Amfitiyatro’da tüm Mezuniyet Sınıfı
olarak cübbe ve keplerimizle bir
toplu fotoğraf çekimi yapılacaktır.
Daha sonra bu fotoğraf, törende
diplomamızı alırken çekilecek
fotoğrafımızla birlikte bizlere
hediye edilecektir.
Cübbesiz ve kepsiz Tören
Provası’na, Kapanış Konferansı’na
ve Mezuniyet Töreni’ne katılım
mümkün değildir.

Mezuniyet Balosu
Üniversite mezuniyetimizi
kutlayacağımız bu çok özel

19 Haziran 2015, Mezuniyet Günleri Sergisi ve Kapanış Konferansı
09:15 – 10:00
Kayıt listelerinin imzalanması ve yürüyüş planının dağıtılması
(Amfitiyatro arka girişi)
10:00 – 11:30
Tören Provası (Amfitiyatro)
11:45 – 12:30
Mezuniyet Sınıfı Toplu Fotoğraf Çekimi (Amfitiyatro)
12:30 – 14:15
Mezuniyet Günleri Sergisi ve Öğle Yemeği (SGM)
14:30 – 15:30
2014-2015 Akademik Yılı Kapanış Konferansı
Konuşmacı: Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil (SGM)
15:45 – 16:00
Mezunlar Tuğlasının Yerleştirilmesi (Mezunlar Rıhtımı)
16:00 – 17:00
İkram (SGM)
20 Haziran 2015, Mezuniyet Töreni
18:00
Mezuniyet Sınıfı Tören Buluşması (Amfitiyatro arka girişi)
18:45
Ailelerin Karşılanması
19:00
Mezuniyet Töreni (Amfitiyatro)
21:30
İkram (SGM)

Ayhan Sicimoğlu
& Latin All Stars
Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars
müzikleriyle törenimizin başından
sonuna kadar mezuniyet
coşkumuzu arttıracaklar ve tören
anını paylaşan herkese keyifli anlar
yaşatacaklar.

gecemizi 22 Haziran Pazartesi

Lisans Mezuniyet Konuşmacısı

akşamı Sait Halim Paşa Yalısı’nda
gerçekleştiriyor olacağız. Saat
19:30’da kokteyl ile başlayacak
etkinliğimiz, yemek ve afterparty ile
saat 02:30’a kadar devam edecektir.
Bu gece boyunca çeşitli eğlenceli
sürprizler bizleri bekliyor olacak.
Etkinlik öncesinde ve sonrasında
okuldan ulaşım imkânı
sağlanacaktır. Ulaşımla ilgili
detayları önümüzdeki günlerde
sizle paylaşacağız.

20 Haziran Cumartesi akşamı düzenlenecek Mezuniyet Törenimizde
lisans mezunlarını temsilen konuşma yapacak arkadaşımızı sizlerin
oylarıyla seçtik. Tüm lisans mezunları adına konuşma yapacak
arkadaşımız Saime Aslan’dır. Kendisini tebrik ederiz.
(Programı: Üretim Sistemleri Mühendisliği)

Lisansüstü Mezuniyet Konuşmacısı
20 Haziran Cumartesi akşamı düzenlenecek Mezuniyet Törenimizde
lisansüstü mezunlarını temsilen konuşma yapacak arkadaşımızı sizlerin
oylarıyla seçtik. Tüm lisansüstü mezunları adına konuşma yapacak
arkadaşımız Hulusi Kıyık’tır. Kendisini tebrik ederiz.
(Programı: Executive MBA)

Cübbe ve Kep İadesi
Mezuniyet Töreni ardından cübbe ve keplerinizi Spor Merkezi G026 no’lu odaya aşağıda belirtilen gün ve
saatlerde iade edebilirsiniz:
Cübbe ve Kep İade Gün ve Saatleri: 20 Haziran Cumartesi: 21:00 – 00:00 arası, 22 Haziran Pazartesi:
10:00 – 12:00 ve 14:00 – 16:00 saatleri arası, 23 Haziran Salı: 10:00 – 12:00 ve 14:00 – 16:00 saatleri arası
Cübbe ve kepinizi iade ettikten sonraki 15 gün içinde depozitonuz ödeme yaptığınız kredi kartına iade
edilecektir. Zamanında teslim edilmeyen cübbe ve keplerin bedeli SÜ Burs Fonu’na aktarılacak olup kredi
kartına depozito iadesi yapılmayacaktır.

Yıllıkları Ne Zaman
Teslim Alabiliriz?
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Biz Kimiz?

Üniversite yıllıklarımız, aradan
uzun yıllar geçse de üniversite
anılarımıza geri dönüş yapmak için
başucu kaynaklarımız olacaktır. Bu

Mezuniyetimize artık sayılı günler kaldı. Biz de Mezuniyet Sınıfı Komitesi olarak Sabancı Üniversitesi’ne

nedenle yıllıklarımızın dağıtımını

yakışır bir mezuniyet süreci yaşanması için şu ana kadar elimizden geldiğince çalıştık, önümüzdeki günlerde

en kısa sürede, sorunsuz olarak

de çalışmalarımıza devam ediyor olacağız. Desteğinizi, daha da önemlisi fikir ve önerilerinizi bizden

gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

esirgemeyeceğinize eminiz!

Yıllıklarımızın teslim tarihi 22

E-posta adresimiz: msk@sabanciuniv.edu

Haziran Pazartesi olarak planlandı.

Aslı Günver / Yönetim Bilimleri Aygen Öztürk / Ekonomi

Bir gecikme olmadığı takdirde

Nazlı Özçoban / Mekatronik Mühendisliği Nil Malatyalı / Yönetim Bilimleri

yıllıkları o günden itibaren

Selin Işıklar / Üretim Sistemleri Mühendisliği Yasemin Sucu / Üretim Sistemleri Mühendisliği

alabiliyor olacaksınız. Konuyla ilgili
detaylar önümüzdeki günlerde
duyurulacaktır.

Etiketlerimiz
Twitter ve Instagram üzerinden
#sumezuniyet15 ve
#meSUnoluyorum etiketine gelen
mesajlar SGM önünde düzenlenecek
ikram sırasında ekranlara
yansıtılacaktır.

Canlı Yayın
Mezuniyet Töreni’miz bu özel
günümüz için hazırlanan
http://commencement.sabanciuniv.edu
adresi üzerinden canlı olarak
izlenebilecektir.

Mezuniyet Sınıfı Geleneksel Burs Fonu Katkısı!
Sevgili 2015 Mezuniyet Sınıfı,
Artık bizler de mezun oluyoruz. Ama hala öğrenci olup maddi ihtiyacı olan birçok arkadaşımız var. Onlar da
mezuniyet sevincini doya doya yaşabilsinler diye, sizleri küçük bir bağışla SÜ Burs Fonu’na katkıda
bulunmaya davet ediyoruz. Burs Fonu’nu destekleyen yüzlerce SÜ mezunu arasına şimdiden katılabilirsiniz.
Üniversitenin kaynak geliştirme güvenli web sayfasından kredi kartınız ile ya da havale/EFT bilgilerini
kullanarak bağış yapabilirsiniz.
http://giving.sabanciuniv.edu/bagis

Destek ol, gerçek olsun!

