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Etkinlikler / Haberler 

Avrupa Üniversiteler Birliği üyesi olan İstanbul Aydın Üniversitesi, Bologna Süreci içinde programlarını yenilemiş, kendisini iç ve dış 
denetime açık bir yapı ve işleyişe kavuşturmuş, ülkemizin önde gelen vakıf üniversitelerinden birisidir. Bu öncü üniversitenin 
bünyesinde bulunan Güzel Sanatlar Fakültesi’nin temel anlayışı ise, kuram ve uygulamayı iç içe ve aynı anda, birlikte yürütmektir. 
İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, yüzde elli civarında alan ve alan dışı seçmeli dersi alma olanağına 
sahiptirler. Fakülte ve üniversite seçmeli dersler biçiminde planlanan bu dersler, öğrencilerin bireysel ilgi ve eğilimlerine göre bilgi 
edinmelerini ve beceri kazanmalarını amaçlamaktadır.Öğrecilerimiz, alanları için gerekli kuram, teknik bilgi, beceri ve yaratma gücü 
yanında; uygulama ve sektör birikimine de sahip bir donanımla  mezun olmaktadırlar. Bu sonuca ulaşabilmek için, uzman öğretim 
üyelerinin rehberliğinde,  derslik, anfi, atölye, laboratuvar, sahne, dans stüdyosu, sergi salonu, hatta mutfak gibi bu alanın gerektirdiği 
donanıma sahip, özgün gereksinimleri karşılayabil ecek altyapıyla eğitim-öğretim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Tüm bölümlerimizde 
sonuçlanan tasarım projelerinin, oyunların, sunum ve gösterilerin öncelikle öğrencilerle, velilerle, sektör ve sanat kamuoyu ile 
paylaşılması ana ilkelerimizdendir. 
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İstanbul Aydın Üniversitesi genç sanatçıların 

fikirlerine öncülük ediyor. Her alanda olduğu gibi 

sanatı da sonuna kadar destekleyen İstanbul Aydın 

Üniversitesi, öğrencilerin sanat yapıtları aracılığıyla 

fikirlerini özgürce ifade etmelerine olanak sağlamaya 

devam ediyor. Grafik Tasarım 3.sınıf 

öğrencileri, sanat, tasarım ve medya konusu 

üzerine deneysel ve iddialı çalışmalar hazırladılar. 

Kendi bakış açılarından içeren çalışmalarıyla  

öğrenciler, ilginç projelerle sanat severlerin dikkatini 

çekti. Sergi 5 Şubat-6 Mart tarihleri arasında İstanbul 

Aydın Üniversitesi Beşiktaş Sanat Galerisi’nde 

izleyicilerle buluştu.  

	  

“Sanat, Tasarım, Medya” 
 Sergisi 

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Veysel 

GÜNAY, 17 Şubat – 8 Mart 2015 tarihleri arasında 

Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde WWF 

Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) yararına 

düzenlenen “DOĞA SENİ ÇAĞIRIYOR” sergisine 

“Köyüm” isimli yağlıboya eseri ile katıldı. 

 

“DOĞA SENİ ÇAĞRIYOR” 
Sergisi	  
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“Üç Kuruşluk Opera” oyununn prömiyeri 31 

Ocak-1 Şubat tarihlerinde yapıldı. 

   “Üç Kuruşluk Opera” 

Üniversitemiz Drama ve Oyunculuk Bölümü Araştırma 

Görevlisi İpek Özgüven, 05 Şubat 2015'te International 

Association Of Social Science Research’te “17. Yüzyıl 

Fransası'nda Kadın Oyuncunun Yeri" başlıklı bildirisini 

sundu.  

	  

İlki Çanakkale’de gerçekleşen öğretim elemanları ile 

öğrencilerin düzenlediği “Birlikte” isimli karma 

serginin ikincisi  21-27 Şubat tarihleri arasında 

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Sanat 

Galerisi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 

Sergiye Üniversitemiz Grafik Tasarım Bölümü 

Araştırma Görevlisi Merve Özcan, “Girl with Bird” 

adlı ahşap baskı çalışmasıyla katıldı. 

 

“BİRLİKTE II” Sergisi 

 
Bildiri 
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MUTFAK 
ZİRVESİ  

2015 

	  

	  

Güzel Sanatlar Fakültesi, 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları 

Bölümü öğrencileri aynı isimli 

öğrenci kulübunün 

organizasyonunda 17 Şubat 2015 

tarihinde İstanbul Teknik 

Üniversitesi Maçka kampüsünde 

düzenlenen “Mutfak Zirvesi” 

isimli etkinliğe katıldılar. Etkinliğe 

Ender Saraç,  Rafet İnce, Sahrap 

Soysal, Eyüp Kemal Sevinç, Nihal 

Aras, Murat Bozok, Gökhan 

Sözen, Maksut Askar gibi popüler 

beslenme uzmanları, şefler, TV 

programcıları ve dergi editörleri 

davet edildi.  

Öğrencilerimiz uzman konukların 

bildirilerini ve söyleşilerini 

dinleyerek, gastronomi ile ilgili 

düzenlenen küçük çaplı 

workshoplara katılarak bilgi ve 

becerilerini arttırdılar. Aynı 

zamanda öğrencilerimizden 

bazıları etkinlik kapsamında 

düzenlenen yarışmalara katılarak 

çeşitli ödüller aldılar. Diğer 

üniversitelerden gelen aynı 

bölüm öğrencileri ile de tanışma 

fırsatı buldular. Etkinliğe katılan 

her öğrencimize katılım sertifikası 

verildi. 

 


