
Ailelere Hatırlatma
22 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 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.

Mezuniyet Günleri
Bu sene mezuniyet günleri 21 - 22 Haziran olarak belirlenmiştir. 

Tören provası ve ardından gerçekleşecek Kapanış Konferansı 21 

Haziran Cuma günü ve Mezuniyet Töreni ise 22 Haziran Cumartesi 

günü gerçekleştirilecektir. Tören provasında 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.

Program

21 Haziran 2019 Cuma

09:15 - 10:00 Tören Provası için kayıt listelerinin imzalanması ve 
yürüyüş planının dağı:lması (Amfi>yatro Arkası)

10:00 - 11:15  Tören Provası (Amfitiyatro)

11:15 - 11:30  Mezuniyet Sınıfı Toplu Fotoğraf Çekimi (Amfitiyatro)

12:00 - 13:00  Öğle Yemeği (SGM)

13:00 - 14:00 2018-2019 Akademik Yılı Kapanış Konferansı 
Konuşması: Ahmet Ümit (SGM)

14:00 - 14:15  Mezunlar Tuğlasının Yerleştirilmesi (Mezunlar Rıhtımı)

14:15 - 15:00 İkram (SGM)

22 Haziran 2019 Cumartesi 

18:00 - 18:45  Mezuniyet Sınıfı ve Öğretim Üyelerinin Akademik 
Yürüyüş için Amfi tiyatro arkasında Toplanması ve 
Sıralanması (Amfitiyatro arka giriş)

18:00 - 18:45  Aileler Karşılama (Amfitiyatro üst giriş)

19:00 - 21:15  Mezuniyet Töreni (Amfi tiyatro)

21:15 - 21:30  Meşaleler ile Mezunlar Rıhtımına Yürüyüş

21:30 - 23:00  İkram (SGM)

Kurucu: MSK               Mayıs/2019



Mezuniyet Balosu
2019 Sınıfı Mezuniyet Balosu 25 Haziran günü Çırağan Sarayı’nda 

gerçekleşecektir. Etkinliğimiz saat 19.00’da kokteyl ile başlayacak 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 ödeme tarihi *31 Mayıs Cuma* günüdür. 

Ödemelerinizi nakit veya kredi kartı ile Gratis’in karşısındaki Gift

Shop’tan gerçekleştirebilirsiniz. Ödemeyi zamanında yapma 

konusundaki hassasiyetiniz için şimdiden çok teşekkür ederiz. Ayrıca 

baloya katılacak ve yurtta konaklayan mezunlarımızın yurtlardan çıkış 

tarihi 26 Hazirandır. Baloya ulaşım için okuldan gidip okula dönecek 

servisler ayarlanacaktır konuyla alakalı ayrıntılı bilgi ileri bir tarihte 

sizinle paylaşılacak.

Tünel ve Kule Gezileri

Okuldan mezun olmadan yapmak istediğiniz şeyler listesinde başta 

gelen iki şeyin okulumuzun yer altında bulunan, fakülteleri birbirine 

bağlayan tünellere girmek ve kuleye çıkmak olduğunu biliyoruz! 

Hepimizin çok merak ettiği gezileri gerçekleştirmek için okuldan 

iznimizi aldığımızın müjdesini vermek isteriz. Sadece mezun adayı 

öğrencilerin katılabileceği

“Tünel ve Kule Gezileri” 

Mayıs ayının ikinci 

haftasından itibaren 

haftada üç gün olmak

üzere düzenlenecektir.

Herkesin geziye 

katılabilmesini içtenlikle 

istiyoruz ve bunun için 

yeterli miktarda tur 

planladık. Ancak 

güvenliğin sağlanabilmesi

için tek seferde belirli 

sayıda öğrenci tura 

katılabilecek. Bunu kontrol

altında tutabilmek ve kimseye haksızlık olmamasını sağlamak için her 

hafta mail yolu ile tura kayıt anketinin açılacağı saati bildireceğiz. 

Lütfen maillerinizi kontrol etmeyi ve turlara kayıt yapmayı unutmayın. 

Tören Kuralları
• Tören provasında öğrenciler tarafından tören katılım listeleri 

imzalanacak ve bu listede imzası bulunmayan öğrenciler 

Cumartesi günü gerçekleşecek Kep Törenine katılamayacaklardır.

• Törene ve Kapanış Konferansı’na mezun adaylarının kep ve 

cübbe, öğretim üyelerinin ise sadece cübbe ile katılması 

zorunludur.

• Tören esnasında mezun adayların ve öğretim üyelerinin 

yanlarında çanta olmaması rica olunur.

• 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.

iki kişilik odalarda kişi başı günlük konaklama ücreti 100 TL'dir. 

• 21 Haziran giriş - 23 Haziran çıkış tarihidir.

• Konaklama için rezervasyonlar 10 Haziran 2019 tarihinden 

itibaren alınacaktır.

• Baloya kalacakların çıkış̧ tarihi 26 Haziran'dır.

• Mezun öğrencilerin aileleri için yurtlarımızda ücretli olarak

konaklama imkanı sağlanacaktır.

• Kişi başı gecelik 100 TL'dir.

• İstanbul dışından gelen öğrencilerimize yurtta ücretsiz 

konaklama imkanı sağlanacaktır.

• Öğrencilerimizin hem kendileri hem de aileleri için Bülent Aktaş'a 

(aktas@sabanciuniv.edu) mail göndererek rezervasyon 

yaptırmaları gerekmektedir.

Mezuniyet Fotoğraf Çekimleri

Mezuniyet ve yıllık fotoğraf çekimleri başladı! 6 Mayıs Pazartesi 

gününde başlayan çekimler üç hafta sürecek. Yurtlar bölgesinde 

açılacak stüdyo hafta içi her gün saat 10:30 - 19:30 arasında 

faaliyet gösterecek. Mayıs ayı başında siz mezunlarımıza fotoğraf 

çekimleri için randevu maili gelecek, beklemede kalın. Kep ve 

cüppelerle bireysel ve grup fotoğrafları çekilebilecek. Ayrıca çekilen 

fotoğraflar kep törenine kadar açılacak stanttan temin edilebilecek. 

Daha ayrıntılı bilgiyi mailinizde bulabilirsiniz.

mailto:aktas@sabanciuniv.edu


2018-2019 Akademik Yılı Kapanış 

Konferansı Ahmet Ümit

Mezuniyet Günleri kapsamında 

21 Haziran Cuma günü yapılacak 
olan 2019 Mezuniyet Yılı Kapanış

Konferansı Ahmet Ümit tarafından

gerçekleştirilecektir. Ahmet Ümit 
1960 yılında Gaziantep’te 

doğmuştur. 1983 yılında Marmara 
Üniversitesi Kamu Yönetimi 

bölümünden mezun olmuştur. 

1985-86 yıllarında Moskova’da 
Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde eğitim gördü. Dünyaca tanınan en 

önemli polisiye ve suç yazarımızdır. İlk öyküsünü 1982 yılında kaleme 
almıştır. Bu öykü 40 dilde yayınlanan bir dergide basılmıştır. İlk kitabı 

Sokağın Zulası (Şiir) 1989 yılında yayınlanmıştır. Bu kitabı, Çıplak 

Ayaklıydı Gece (Öykü), Masal Masal İçinde (Masal), Bir Ses Böler 
Geceyi (Roman), Sis ve Gece (Roman), Kar Kokusu (Roman), 

Agatha’nın Anahtarı (Roman), Patasana (Roman), Kukla (Roman), 
Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (Roman), Beyoğlu Rapsodisi (Roman), Aşk 

Köpekliktir (Roman), Kavim (Roman), Ninatta’nın Bileziği (Destan), 

İnsan Ruhunun Haritası (Deneme), Olmayan Ülke (Masal), Bab-ı Esrar 
(Roman), İstanbul Hatırası (Roman), Sultanı Öldürmek (Roman), 

Beyoğlu’nun En Güzel Abisi (Roman), Elveda Güzel Vatanım (roman) 
ve son olarak Kırlangıç Çığlığı (roman) adlı eserleri izlemiştir. 

Hikayelerinden Başkomser Nevzat, Çiçekçinin Ölümü, Başkomser

Nevzat, Tapınak Fahişeleri ve Başkomser Nevzat, Davulcu Davutu
Kim Öldürdü? adlı üç çizgi roman yapılmıştır. Yetmişe yakın kitabı 

yirmi altı dile çevrilen Ahmet Ümit’in masalları ve bazı romanları 
okullarda yardımcı ders kitabı olarak okutulmaktadır. Sis ve Gece adlı 

romanı Turgut Yasalar tarafından, Bir Ses Böler Geceyi adlı romanı 

ise Ersan Arsever tarafından uzun metrajlı filme uyarlanmıştır. 
Öykülerinden Uğur Yücel tarafından, Karanlıkta Koşanlar, Cevdet 

Mercan tarafından Şeytan Ayrıntıda Gizlidir adlı iki ayrı dizi film 
yapılmıştır. Aşk Köpekliktir adlı hikayesi oyunlaştırmış ve Akla Kara 

Tiyatrosu tarafından sahneye konulmuştur.

Şehirlilik bilincini uyandırmak, tarihi kentlere duyarlılığı artırmak ve çok 
kültürlülüğü geliştirmek Yaşadığın Şehir adlı bir TV programı, iki yazar 

arkadaşıyla birlikte “Önce Söz Vardı adında bir edebiyat TV programı 
yapmıştır.

Konferansta Türkçe-İngilizce simultane tercüme yapılacaktır. Ahmet 

Ümit’e davetimizi kabul ettiği için teşekkür ederiz.

2019 Mezuniyet Komitesi Üyeleri? Biz Kimiz?

Bizler de sizler gibi bu okulun mezun adaylarıyız ve okulun bitiyor olmasına 

en az sizin kadar heyecanlıyız. Güzel bir mezuniyet süreci geçirmemiz için 

çalışıyoruz ve bu süreç bizim için çok değerli. Komite olarak her şeyin çok 

güzel olması adına elimizden 

geleni yaptığımıza emin olabilirsiniz. 

Eğer sorunuz varsa bize

msk@sabanciuniv.edu hesabına mail 

atarak ulaşabilirsiniz. 

Güzel bir son dönem dileriz.

And Tanlak –Yönetim Bilimleri

Elif Pınar Ön – Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği 

Ethem Tunal Hamzaoğlu – Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği

Nitshona Saporta – Ekonomi

Zeynep Uçak – Elektronik Mühendisliği

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? 

SÜMED, mezunlar için kuvvetli bir iletişim ve paylaşım alanı oluştururken 

kariyer ve kişisel gelişim gibi birçok alanda da birbirlerini destekleme 

imkanı sunar. Sizleri aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz! Üye olmak 

için buraya tıklayabilirsiniz.

mailto:msk@sabanciuniv.edu
http://www.sumed.org.tr/uyelik/

