Mezuniyet 18’
Mezuniyet Günleri
Bu sene mezuniyet günleri 21 - 22 Haziran olarak
belirlenmiştir. Tören provası 21 Haziran, Kapanış
Konferansı ve Mezuniyet Töreni ise 22 Haziran Cuma
günü gerçekleşecektir. Tören provasında öğrenciler
tarafından tören katılım listeleri imzalanacak ve bu
listede imzası bulunmayan öğrenciler Cuma günü
yapılacak olan Kep Töreni’ne katılamayacaklardır.
Törene mezun adaylarının kep ve cübbe, öğretim
üyelerinin ise sadece cübbe ile katılması zorunludur.
Mezuniyet Günleri Programı
21 Haziran 2018 Perşembe
Program:
09:15 -10:00 Tören Provası için kayıt listelerinin imzalanması
ve yürüyüş planının dağıtılması (Amfitiyatro Arkası)
10:00-11:15 Tören Provası (Amfitiyatro)
11:15-11:30 Mezuniyet Sınıfı Toplu Fotoğraf Çekimi
(Amfitiyatro)
22 Haziran 2018 Cuma
Program:
14:00-15:00 2017-2018 Akademik Yılı Kapanış Konferansı
Konuşmacısı: Dr. Canan Dağdeviren (Sabancı Gösteri
Merkezi)
15:00-15:30 Mezunlar Tuğlasının Yerleştirilmesi (Mezunlar
Rıhtımı)
15:30-17:30 Mezun ve Aileler için İkram/Serbest Zaman (Spor
Salonu)
18:00-18:45 Mezuniyet Sınıfı ve Öğretim Üyelerinin
Akademik Yürüyüş için Amfi tiyatro arkasında Toplanması ve
Sıralanması (Amfitiyatro arkasında sıraya giriş)
18:00-18:45 Aileler Karşılama (Amfitiyatro üst giriş)
19:00-21:15 Mezuniyet Töreni (Amfitiyatro)
21:15-21:30 Meşaleler ile Mezunlar Rıhtımına Yürüyüş
21:30-23:00 İkram (Sabancı Gösteri Merkezi)
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2017-2018 Akademik Yılı Kapanış Konferansı
Canan Dağdeviren

Mezuniyet Günleri kapsamında 22 Haziran Cuma
günü yapılacak olan 2018 Mezuniyet Yılı Kapanış
Konferansı Canan Dağdeviren tarafından
gerçekleştirilecektir. Canan Dağdeviren 4 Mayıs,
1985’te İstanbul’da doğan Canan Dağdeviren,
Haziran 2007 de Hacettepe Üniversitesi Fizik
Mühendisliği’nden mezun oldu. Haziran 2009’da
Sabancı Üniversite’si Malzeme Bilimi ve
Mühendisliği Programı’nda yüksek lisans eğitimini
tamamladı ve ayni yil Fulbright Doktora Bursu’nu
kazanarak The University of Illinois at Urbana, Champaign’de (UIUC)
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümde doktora eğitimine başladı.
Prof. John A. Rogers danışmanlığında fizik, elektronik, kimya, malzeme,
mekanik ve tıp alanlarının kapsamına giren esnek ve katlanabilir, vücut
içine ve deri üstüne yapıştırılabilir/giyilebilir elektronik aletler üzerinde
çalışmalar yaptı. 2014-2016 yılları arasında doktora sonrası çalışmaları
için MIT’de şu ana kadar tarihte en çok referans edilmiş mühendis olan,
Prof. Robert Langer ile çalıştı. Dr. Dağdeviren Aralık, 2014’te Harvard
Üniversitesi'nin Genç Akademi Üyesi (Junior Fellow of Harvard) seçildi.
Tarihte bu ödülü Türkiye’den kazanan ilk kişi olan Dr. Dağdeviren,
Senior Fellow’lar tarafından verilen en yüksek oyu aldı. Canan
Dağdeviren’in 26 makalesi, 5 patenti ve 35'un üstünde ulusal ve
uluslararası ödülü bulunmaktadır. En son aldığı ödüller arasında,
gençlerin Nobel’i olarak adlandırılan Science&SciLifeLab Ödülü’nü tip
alanında kazanmış ve İsveç’in Stockholm şehrinde ödülünü almıştır, ayni
zamanda Nobel Ödülü Töreni’ne de davetli olarak katılmıştır. 2017’de
American Academy of Achievement’in Türkiye’den seçilen ilk
Innovasyon ve Teknoloji Delegesi olmuştur. An itibariyle MIT Media
Lab’ta kendi araştırma grubunu kurmuş bir akademisyen olarak
araştırmalarına devam etmektedir.
Konferansta Türkçe-İngilizce simultane tercüme yapılacaktır.

Ailelere Hatırlatma

Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars

22 Haziran Cuma günü düzenlenecek olan mezuniyet
törenimizde, ailelerimizden bazı ricalarımız olacak.
Törenin Cuma günü iş çıkış saatine denk gelmesi nedeniyle,
ailelerimize tavsiyemiz a) mümkünse araclarini almamalari,
servisleri tercih etmeleri, b) mecburen araçla geleceklerse
de, trafiğe kalmadan saat 14:00’teki konferansa da katilacak
şekilde erken saatlerde kampüse gelmeleri önemle rica
olunur. 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 mezunları ile buluşmaları rica edilir. Mezuniyet
törenimizde Türkçe-İngilizce simultane çeviri yapılacaktır.
Mezun adaylarımız cüppelerini teslim alırken, aileleri için
kendilerine 6 kişilik davetiye teslim edilecektir.

Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars,
müzikleriyle törenimizin başından sonuna kadar
mezuniyet coşkumuzu artıracak ve tören anını
paylaşan herkese keyifli saatler yaşatacak.

SÜMED’e Nasıl Üye Olurum?
Sabancı Üniversitesi Mezunlarını bir arada tutma amacıyla çalışan
SÜMED’e üye olarak bizim bir parçamız , “+1”’miz olmak ister
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 imkanı sunar.
Sizleri aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz!
Üye olmak için buraya tıklayabilirsiniz.
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Mezuniyet 18’
Tören Kuralları
• Tören Provasında öğrenciler tarafından tören katılım listeleri
imzalanacak ve
bu listede imzası bulunmayan öğrenciler Cuma 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 Mütevelli Heyeti üyesi tarafından takdim edilir.
Mütevelli Heyeti Üyesine sırasıyla Rektör ve ilgili fakülte dekanları
eşlik eder.

Yurtlarda Konaklama İmkanı
Mezuniyet Günleri ve Balo için sadece şehir dışından
gelen öğrenciler ve aileleri için okulda konaklama
imkanı sunulacaktır.
• 21 Haziran’da giriş yapabilecekleridir.
• Baloya kalacakların çıkış tarihi 29 Haziran'dır.
• Mezun öğrencilerin aileleri için yurtlarımızda ücretli olarak
konaklama imkanı sağlanacaktır.
• Kişi başı gecelik 80 TL'dir.
• 21 Haziran giriş - 23 Haziran çıkış tarihidir.
• Öğrencilerimizin hem kendileri hem de aileleri için Mehmet
Deveci’ye (mdeveci@sabanciuniv.edu) mail göndererek
rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir.

Mezuniyet Balosu
2018 Sınıfı Mezuniyet Balosu 28 Haziran 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 6 Haziran Cuma günüdür. Ödemeyi
zamanında yapma konusundaki hassasiyetiniz için şimdiden çok
teşekkür ederiz.
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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 2018 Mezuniyet
Sınıfı olarak sizlerin de desteğini bekliyoruz. Bağış yapmak ve detaylı
bilgiye sahip olmak için buraya tıklayabilirsiniz.l

2017 Mezuniyet Töreni Araç Kayıt ÇağrısıGüvenlik Önlemleri
Tören günü olan 22 Haziran 2018 Cuma tarihinde
kampüsümüze sizin adınıza giriş yapacak olan size ve
misafirlerinize ait şahsi araç ya da araçları aşağıdaki linkten
mutlaka kayıt etmenizi rica ederiz. Araçlar kampüse plaka
okuma sistemi ile alınacaktır. Bir mezun adayımız en fazla 2 araç
kaydı (sticker'ı olan araçlar hariç) yapabilmektedir. Girdiğiniz
plakada bir değişiklik olması halinde, mailinizde yer alan aynı
link üzerinden geçmiş girişlerinizi değiştirmeniz mümkündür.
Kayıt için son tarih: 20 Haziran 2018, Çarşamba

Biz Kimiz?
İrem Arık

Ipek Kose

Husain Anas

Çise İpek Çınar

Deniz Gökçin

Mezuniyet Konuşmacıları
Lisans konuşmacımız Endüstri Mühendisliği mezunumuz Selin Onat
ve Lisansüstü konuşmacımız Mekatronik Mühendisligi Doktora
Mezunumuz Ebru Demir olmuştur. Bizi en iyi şekilde temsil
edeceklerine inanıyor ve kendilerini tebrik ediyoruz.

Kaan Özgüney

