mezuniyet
Sabancı Üniversitesi Mezunları Gazetesi Kurucu: Mezuniyet Sınıfı Komitesi Haziran 2009

Geri sayım başladı… Haziran sonunda diplomamızı alıp bir “Sabancılı”
olarak sayısı yaklaşık 2800’ü aşan SU mezunları arasına katılıyor olacağız

Mezuniyet Etkinlikleri Programı
26 Haziran Cuma
09:15-10:00 Kayıt listelerinin imzalanması
ve yürüyüş planının dağıtılması
(Amﬁtiyatro)
10:00-11:30 Tören Provası
11:45
Mezuniyet sınıfı toplu fotoğraf
çekimi (Amﬁtiyatro)
16:00-17:00 Fakültelerimize veda partileri
(Fakülteler)
17:30-18:30 2008-2009 Akademik Yılı
"Kapanış Konferansı" (SGM)
18:45-19:00 Mezunlar Tuğlası'nın
yerleştirilmesi (Mezunlar Rıhtımı)
19:00

Kokteyl (SGM)

27 Haziran Cumartesi
18:30-19:00 Akademik Yürüyüş için
toplanma (Amﬁtiyatro Arkası)
19:00-21:30 Diploma Töreni (Amﬁtiyatro)
21:30-21:45 Meşaleler ile Mezunlar
Rıhtımı'na Yürüyüş
21:45

Kokteyl (SGM)

Sevgili Arkadaşlar
Mezuniyetimize denk gelen 2009 yılı Sabancı Üniversitesi için de
önemli bir yıl. Üniversitemizin öğrenime başladığı 1999’dan beri tam
on yıl geçti. Üniversite için kısa bir zaman dilimi olsa da, kapılarını ilk
kez on yıl önce açan okulumuz bu sürede önemli başarılara imza
attı. Bizler de bundan gurur duyuyoruz.
Öğreniminin onuncu yılında, Sabancı Üniversitesi kültürüyle
yoğrulmuş bireyler olarak ayrılmadan önce, 2009 Sınıfı adına
okulumuza bizlerin de bir katkısı olması gerektiği düşüncesiyle, her
birinizi, mezuniyet yılımızı temsilen burs fonuna 20,09 TL veya daha
fazla katkı yapmaya çağırıyoruz. Bu sembolik katkıyla bizden sonra
gelen arkadaşlarımızın öğrenimlerini desteklemek isteyeceğinize
inanıyoruz. http://www.sabanciuniv.edu/kg/bagis/tr/

Lisans ve Lisansüstü
Konuşmacıları
Bizleri temsilen konuşacak
mezunlarımız, lisans
öğrencilerinden Cem
Akatay ve lisansüstü
öğrencilerinden Canan
Dağdeviren olmuştur.
Kendilerini kutluyoruz.

Yaz döneminde mezun olacaklar da Mezuniyet Törenimize katılabiliyor!

Yaz dönemi sonunda mezun olmaya aday öğrencilerimiz de isterlerse mezuniyet törenine katılabilecektir. Bu
öğrencilerimiz de cüppelerini diğer öğrenciler gibi fakültelerden temin edebileceklerdir. Bu öğrencilerimiz, şayet
Mezuniyet Töreni’ne katılmak istiyorlarsa, 26 Haziran'daki Genel Provaya katılıp, isimlerini “Tören Katılım Listesi”ne
kaydettirmeleri gerekir.

Haziran 2009

mezuniyet

MEZUNLAR İÇİN
ÖNEMLİ NOTLAR

27 Haziran 2009 Cumartesi saat 19:00’da yapılacak olan Mezuniyet
Töreni’ne katılmak ve diplomanızı alabilmeniz için yapmanız gereken
işlemler aşağıda sıralanmıştır.
A) YÜKÜMLÜLÜK KONTROLLERİNİN YAPILMASI
1. Fakülte ve diğer birim yükümlülüklerinin yapılması
2. Diploma ücretinin yatırılması
3. Diploma ücreti dekontu ve Mezuniyet Formunun
Öğrenci Kaynaklarına teslimi
B) CÜPPELERİN VE TÖREN DAVETİYELERİNİN
FAKÜLTELERDEN TESLİM ALINMASI
C) TÖREN SIRASINDA DİPLOMANIZI ALABİLMEK İÇİN:
1. Yükümlülük kontrolleri ve cüppeler ile tören davetiyelerinin teslim
alınmasını 22 Haziran Pazartesi akşamı saat 17:00’ye kadar tamamlamanız
2. 26 Haziran Cuma günü saat 09.00’da yapılacak Genel Prova’ya
cüppelerinizle katılarak isminizi törene kaydettirmeniz gerekmektedir.
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AİLELER İÇİN
ÖNEMLİ NOTLAR

26 Haziran’daki Fakülte Partilerine ailelerimizi de özellikle 4 yılımızı birlikte
geçirdiğimiz hocalarımız ve çalışanlarımızla tanışmaları için bekliyoruz.
26 Haziran’da gerçekleşecek olan Rektörümüzün vereceği “Kapanış
Konferansı” konuşmasına ailelerimiz de davetlidir.
27 Haziran Diploma Töreni’nin düzenli bir şekilde, karmaşa olmadan
yapılabilmesi adına ailelere büyük sorumluluk düştüğünü hatırlatmak
isteriz. Mezunlarımızın tören öncesinde tribünlerde aileleriyle
buluşmamaları ve tören esnasında aileleri ile özel fotoğraf çektirmemeleri
önemle rica olunur. Diploma alınırken fotoğraf çekimi tribünlerde sabit
duracak bir fotoğrafçı tarafından yapılacak ve çekilen fotoğraflar ailelere
hediye
edilecektir. Ayrıca kokteyl alanında da Mezuniyet Anı Fotoğrafı için bir
fotoğraf köşesi bulunacaktır.
Ailelerin Diploma Töreni bitiminde, amfitiyatronun üst kapısından hemen
çıkıp Mezunlar Rıhtımı ve kokteyl alanına gelmeleri ve Meşaleli Yürüyüş

Mezuniyet sonrasında öğrenciler ile buluşmaları rica edilmektedir.
Töreni
Komitesi

“Provaya
gelmeyen
törende
diploma
alamayacak!”
Mezuniyet Töreni Komitesi (MTK) yaptığı açıklamada, 26 Haziran Cuma
günü provada alınacak kayıtlara göre ertesi gün diploma verileceğini
bildirdi. Buna göre, 26 Haziran’daki provaya gelmeyen öğrenciler ertesi gün
Diploma Töreni’nde yer alamayacaklardır. Oturma düzeni ve diploma alış
sırası prova günündeki listeye göre yapılacağından ve törende bu düzene
uyulacağından bu kuraldan dönülmesi mümkün değildir.
Prova gününde öğrencilere oturma düzeni ve tören programı anlatılacak.
Akademik yürüyüş, tören konuşmaları tatbik edilecek. Prova sonrasında ise
toplu fotoğraf çekimi olacaktır.

Törende Müzik

Mezuniyet Töreni’mizde müzikal performansları
gerçekleştirmek üzere Ayhan Sicimoğlu ve Latin&Allstars
bizlerle birlikte olacak. Bu grup tören sırasında
yapacakları hareketli müziklerle hem coşkumuzu
arttıracak hem de Mezuniyet Töreni’mizi unutulmaz
kılacak öğelerden birisi olacak.

Tosun Terzioğlu ile
Kapanış Konferansı
Son sözü Rektörümüz söyleyecek!
Diploma törenimizde Kapanış
Dersi konuşmacısı olarak
Rektörümüz Tosun Terzioğlu
bizimle birlikte olacak

SÜMED’den ÜCRETSİZ ÜYELİK FIRSATI
Öncelikle aramıza hoşgeldiniz!

Mezunları Derneği
Siz de bizler gibi artık keyifli kampus hayatından ayrılıyorsunuz… Ancak mezun olduktan sonra üniversitedeki gelişmelerden
haberdar olmak, gelişmeleri takip etmek için Mezun Web sitesi 2009 yılında yayına başladı. Artık mezun olarak iç web duyurularını
takip edebilir, kariyeriniz ile ilgili gelişmeleri paylaşabilir ve de bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.
Rektörlük Binası Öğrenci Kaynakları girişi zemin katı kapısı önünde 03-26 Haziran tarihlerinde saat:09.00-17.30 arası SÜMED
üyelik masası kurulacaktır. Mezun adayları başvuru formuna imza atarak SÜMED’e üye olabilecektir. 26 Haziran Prova Günü, üye
olanların üye kartları teslim edilecek, kart sahipleri üniversite bünyesinde sağlanan indirimlerden ve SÜMED’in sağladığı indirim ve
olanaklardan yararlanabileceklerdir.

