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Eğitim Komisyonu Toplantısı ve 
Derece Mezunları Sergisi

Üniversitelerarası Kurul Sanat Dalları Eğitim Konseyi 
Eğitim Komisyonu, İstanbul Altınbaş Üniversitesi’nde  
25 Aralık pazartesi günü toplandı. Fakültemiz Dekanı 
Prof. M. Reşat Başar’ın da seçilmiş üyesi olduğu Eğitim 
Komisyonunda, gündemdeki sanat eğitimi kurumlarında 
akreditasyon, sanat eğitimi kurumlarına öğrenci temin 
modelleri ve sorunları, ders planlarında yapılacak ilkesel 
revizyonlar ve kontenjan sorunları görüşüldü. 
Toplantı İstanbul Altınbaş Üniversitesi’nin Bakırköy 
Yerleşkesinde, üniversitelerde sanat eğitimini birincilikle 
sona erdiren mezunların çalışmalarından oluşan “Derece 
Mezunları Sergisi”nin açılış töreniyle sona erdi.



Fuat Başar, 20 Aralık 2017 tarihinde düzenlenen 26. Sanat Yönetimi 
Buluşması’nda hat ve ebru sanatı üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaştı.
Sanat Yönetimi Bölümü’nün düzenlediği söyleşi, Güzel Sanatlar 
Fakültesi öğrencileri ve öğretim üyelerinin sorularıyla devam etti. 
Etkinlik İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer 
Özyılmaz’ın teşekkür konuşmasıyla sona erdi.

Sanat Yönetimi 
Buluşmaları - 26: “Fuat Başar: Hat ve Ebru Sanatı”

21 Aralık 2017’de Sanat Yönetimi Buluşmaları’nın 27.si gerçekleşti. Etkinlikte, Aslıhan Kaplan Bayrak, Galeri Aydın’da 
açılan “Mekân İçre” başlıklı sergisinin arka planını paylaştı. Söyleşi; görsel sanatlarda uygulama alanları, sanat yazarlığı, 
küratörlük vb. başlıklarla devam etti.

Sanat Yönetimi Buluşmaları - 27: “Mekân İçre 
Sergisi Üzerine Sanatçı ile Söyleşi  



İAÜ Çin Araştırma Merkezi ve Türkiye Çinliler ve 
Çin İş Adamları Derneği tarafından düzenlenen 
“Çin Yemek Kültür ve Tanıtım Festivali 15 Aralık 
2017 günün İstanbul Aydın Üniversitesinde 
gerçekleştirildi. Gastronomi Bölümü 
Öğrencilerinin, Gıda Bölümü Öğrencilerinin, 
üniversite personelinin ve Çinli misafirlerin yoğun 
katılım gösterdiği etkinlik turuncu salonda Çin 
Araştırma Merkezi Başkanı Ahmet Sedat Aybar’ın 
konuşması ile başladı. Ardından dernek başkanı 
ve Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolusu 
konuklara hitap etti. Son olarak İAÜ Mütevelli 
Heyeti Başkanı Sayın Dr. Mustafa Aydın Çin ve 
Türkiye ilişkileri hakkında konuşma gerçekleştirdi. 
Etkinlik Gastronomi Mutfak Sanatları Bölümünün 
mutfağında Çin yemeklerinin sunumu ile devam 
etti. Çok sayıda Çinli şefin bir gün önceden 
hazırlamaya başladığı yiyecekler konuklara ikram 
edildi. Yemeğe Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan 
Yardımcıları Doç.Dr. Arif Can Güngör ve Yrd.Doç.
Dr. Sinem Budun da katıldı. Yemek sırasında bölüm 
başkanı Prof.Dr. Kamil Bostan tarafından bölüm 
hakkında bir brifing verildi. Bol sohbet ve oldukça 
eğlenceli geçen yemek sırasında gerek davetliler 
gerekse bölüm akademik personeli ve öğrenciler 
gerçek Çin mutfak kültürünü yakından tanıma 
fırsatı buldu. Çin’li konuklar kendilerine gösterilen 
ilgiden memnun kaldı ve bunu defalarca dile 
getirdiler. Etkinliğe desteğinden dolayı bölüm 
başkanına Türk ve Çin motifleriyle süslü bir tabak 
ve “waribashi” adı verilen Çine özgü yemek yeme 
çubuğu takımı hediye edildi.

Çin Yemek Kültür ve Tanıtım Festivali 



Gezi: Canan Sergisi Ziyareti

Sanat Yönetimi Bölümü öğrencileri Yrd. Doç. Dr. Yıldız Öztürk ile 
birlikte, CANAN’ın Arter’deki sergisi “Kaf Dağının Ardında”nın 
rehberli turuna katıldı. Alternatif bir sergileme biçimini 
yerinde tecrübe etme şansı bulan öğrenciler, retrospektif bir 
boyutu da bulunan bu sergi sayesinde sanatçının yaklaşımı ile 
sanatsal serüveni hakkında bilgi sahibi oldular.  

Sanat Yönetimi Bölümü öğrencileri 1 Aralık 2017’de Yrd. 
Doç. Dr. Yıldız Öztürk ile birlikte Elgiz Müzesi’ni gezdi. 
Müzenin rehberli turuna katılan öğrenciler, Küratörlük 
ile Galeri ve Müze Yönetimi derslerinde işlenen konuları 
yerinde gözlemleme şansı elde etmiş oldular. 

Sektörel Gezi: Elgiz Müzesi Ziyareti



Topraktan Fincana
KAHVE

Fakültemiz Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün organizasyonunda 11 Aralık 2017 günü “Topraktan Fincana 
KAHVE konulu bir söyleşi gerçekleştirildi. Uzun yıllardır kahve üzerine çalışmalar yapan ve bu konuda ödüllü kitabı 
bulunan Cenk R. GİRGİNOL’un konuşmacı olarak davet edildiği söyleşide bölüm öğrencilerimizin yanı sıra üniversite 
personeli ve diğer üniversitelerden öğretim üyeleri de ilgi göstediler. İki saate yakın süren söyleşide kahvenin tarihçesi, 
Osmanlı’nın kahveyi Avrupa’ya tanıtıp, yaymasındaki rolü, kahve çeşitleri ve üretim yöntemleri; Türk kahvesinin 
hazırlanışındaki incelikler, Türkiye’de ve dünyada kahve kültürü üzerinde bilgiler paylaşıldı. Ardından katılımcıların 
soruları cevaplandırıldı.  

Mekan İçre Sergisi

İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu Galeri 
Aydın, Aslıhan Kaplan Bayrak’ın resim sergisine ev sahipliği yaptı. Sergi 
Aslıhan Kaplan Bayrak’ın, zson dönemde yaptığı çalışmaları izleyicilerle 
buluşturdu. Varlık/benlik algısını mekandan bağımsız tutmayan sanatçı; 
bu düşünceden hareketle hazırladığı sergide izleyicinin mekan algısıyla 
oynayarak düzen ile düzensizliğin sınırlarında gezerken, kozmos ile kaos 
arasındaki hoş gerilimi sezdirmeyi amaçladı.

14 Aralık 2017 perşembe günü açılan ve 2 Ocak 2018 tarihine kadar 
izlenilebilen sergide sanatçı, kendi hassas soyut dünyasının gözleriyle 
kendi formlarını yaratırken, bir görünüp bir kaybolan imgeleri, 
hızla merkeze yönelen fırça darbelerini, bizi sürekli tehdit eden 
öngörülemezlikleri ifade eder. Sanatçı yansımalarla, eğrilerle ve kesişen 
doğrularla, mekanı üst üste kurgulayarak mekanın ve zamanın ruhunu 
da sorgulatır. Mekanla özdeşleyim; mekan algısının parçalanması, benlik 
algısının yırtılması ve kaybolmuşluk, arada kalmışlık/araf, yabancılık/
ötekilik hissiyatı(!) gibi kavramları da bu sergide izlemek mümkündür.



Fakültemiz Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
Bölümü’nün birinci sınıf öğrencileri 14 Aralık 2017 
günü endüstriyel mutfak ekipmanları üretiminde 
Türkiye’nin ve Dünyanın önde gelen firmalarından 
birisi olan ÖZTİRYAKİLER’in fabrikasını ziyaret 
edildi. Ziyaret sırasında Gen Müdür Yüksel YALÇIN 
tarafından mutfak ekipmanları (üretimi, tasarımı, 
kullanımı vs sırasında dikkat edilecek hususlar vs) 
hakkında teorik bilgiler verilip ardından firmanın 
üretmiş olduğu bütün ekipmanların özellikleri tek 
tek ayrıntılı olarak öğrencilere anlatıldı. Ardından 
firmanın AR-GE ve imalathane bölümleri gezildi. 

Sektörel Gezi: Öztiryakiler Ziyareti”

SCI Makale

Sergi: Veysel Günay

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kamil Bostan’ın yürütmüş 
olduğu TÜBİTAK destekli “Kozalak Yoğurdundan Laktik Asit Bakterilerinin İzolasyonu, 
İdentifikasyonu ve Karakterizasyonu” başlıklı proje yayına dönüştürüldü. Kamil Bostan,  Ayla 
Unver Alcay.  Semiha Yalçin, Ufuk Eren Vapur ve Mustafa Nizamlioglu’nun yazar olarak yer 
aldığı “Identification and characterization of lactic acid bacteria isolated from traditional 
cone yoghurt” başlıklı makale SCI kapsamındaki Food Science and Biotechnology 
dergisinin 2017 Aralık sayısında yayınlandı (https://doi.org/10.1007/s10068-017-0222-z). 
Çalışmada Kütahya’nın dağlık bölgelerinde yetişen kızıl çam ağaçlarına ait kozalaklardan 
hem Strecococcus thermophilus hem de Lactobacillus bulgaricus adı verilen yoğurt 
bakterileri izole edildi. Bu bakterilerin yoğurt yapma yeteneği de ortaya konuldu. Dünyada 
yabanıl bir materyalden yoğurt bakterilerinin izole edildiği az da olsa çalışma bulunmakla 
birlikte bu makale Türkiye’de ilk olma özelliğini taşımaktadır.  

Fakültemiz öğretim üyesi Prof. Veysel Günay’ın, figüratif 
özellik gösteren eserlerini izleyicilerle buluşturan sergi; 
15 Kasım Çarşamba günü İstanbul Aydın Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu Galeri Aydın da 
açıldı.
Sanatçının konuları her zaman doğa ve manzara 
olmuştur. “Çevremde beni ifade ettiğine, duygu ve 
düşüncelerime karşılık geldiğine inandığım ilişkileri 
taşıyan motifleri resimsel biçimlere dönüştürüyorum” 
diyen sanatçı; yaşadığı ortamlarla uyum içinde giden, 
Köyüm, Yayla, Karadeniz, Tirebolu, Kazan, Gürün, Ege, 
Davutlar ve Bahçe gibi resim serilerini tekrar tekrar ele 
alarak çalışmalarına devam etmektedir.
Resmin bir dil ve atmosfer yaratma eylemi olduğuna 
inanan Veysel Günay bütün çevresel etkenlere karşın 
sanatın sanattan ve sanatçıdan öğrenilebileceği 
düşüncesindedir. 

Bu nedenle, kendisini, günümüze kadar insanlığın yarattığı 
bütün sanat ve kültür değerlerinin mirasçısı olarak görmektedir. 
Sergi; Galeri Aydın’da 11 Aralık 2017 tarihine kadar izleyicilere 
açık kaldı.



Sadberk Hanım Müzesi’ne ziyaret

Fakültemiz Moda ve Tekstil Tasarımı bölümü üçüncü sınıf 
öğrencileri 8 Aralık 2017 tarihinde, Yrd. Doç. Dr. Sinem Budun 
Gülas ve Öğr. Gör. Cihan Bahar eşliğinde Sadberk Hanım Müzesini 
ziyaret etti.  Müzede bulunan Osmanlı dönemine ait giyim ve 
tekstil ürünlerini inceleyen öğrenciler aynı zamanda arkeolojik 
dönemlerde tekstil üretiminde kullanılmış olan araç ve gereçleri 
de izleme fırsatı buldu.

Rus TV kanalında  (TV Channel Pyatnitsa Russia)  yayınlanan 
“Food, I love you” programının çekimleri 19 Aralık 2017 
günü fakültemiz Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 
mutfağında gerçekleştirildi. Program Rusya, Kazakistan ve 
Ukrayna’da ulusal kanallarda yayınlanmakta olup Rusça 
dili konuşan ve bilen arasında  en popüler gezi ve yemek 
programı niteliğinde olup toplam izleyici sayısı 25 milyona 
ulaştı. Program kapsamında TV ekibi İstanbul’da künefe 
üzerinde ön araştırma ve çekimleri yapıp gerekli malzemeleri 
aldıktan sonra üniversitemize geldiler. Şefimiz Tolga Tabak’ın 
kontrolünde ve öğrencilerimizin bulunduğu ortamda künefe 
pişirildi. Yemek çekiminden sonra bölüm başkanı Prof. Dr. 
Kamil Bostan ile röportaj yapıldı. Kaydının üniversitemizde 
yapıldığı program Ocak ayı içerisinde yayınlanacak.

“Food, I love you”
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Söyleşi: Ayakkabı Tasarımı

Mod-Ada Atölye & Galeri, 2 Aralık– 31 Aralık 2017 tarihleri 
arasında “CO2” isimli sergiye ev sahipliği yaptı. Küratörlüğünü 
Medine İrak’ın yaptığı sergi, günümüzde etkileri artarak devam 
eden global bir soruna, küresel ısınmanın etkisine odaklandı. 
Burçin Başar, Gülercan Hacıoğlu, Gökçe Er, Şevket Sönmez ve 
Medine İrak’ın yapıtlarının yer aldığı sergide, küresel ısınma 
sorunsalına sanatçıların gözünden bir bakış sundu.

Burçin Başar, Gülercan Hacıoğlu, Gökçe Er, Şevket Sönmez 
ve Medine İrak günümüz global sorununun görünülürlüğüne 
yapıtlarıyla bir bakıma öneriler getirdi; Ne yapıyoruz? Neredeydik? 
Nereye gidiyoruz? Neden? Nasıl? soruları bağlamında bu sergiyi 
oluşturdu.

Bilgi için: https://modadagaleri.com/

Co2 Sergisi

Üniversitemiz ABMYO Ayakkabı Tasarımı Programı Öğr.
Gör. H.Meryem İmre; fakültemiz Moda ve Tekstil Tasarımı 
bölümünde yürütülmekte olan MOT433 Aksesuar Tasarımı 
dersi kapsamında dördüncü sınıf öğrencileri ile buluştu. Öğr.
Gör. H.Meryem İmre öğrencilere ayakkabı tasarımının tarihi 
ve üretim süreçleri hakkında bilgiler verdi. Söyleşiye derse 
devam eden öğrencilerin yanı sıra; ders sorumlusu Yrd.Doç.
Dr. Sinem Budun Gülas  ve Moda ve Tekstil tasarımı bölüm 
başkanı Doç. Sefa Çeliksap da katıldı.

Sanat Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Berna Kurt Kemaloğlu, yılda iki defa yayımlanan ulusal hakemli Nişantaşı 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin 5. cilt, 2. sayısında yayımlanmak üzere gönderilen bir makale için hakemlik 
çalışması yürüttü.

Hakem Değerlendirmesi


