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KOÇ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN 
 'KİTAP SANATI ÜZERİNE BİR SERGİ' 

 
 

Koç Üniversitesi Ekonomi, Mühendislik, Tarih, Sosyoloji bölümü öğrencilerinin yazdıkları ve 
tasarladıkları kitaplar, 3 Mart – 4 Nisan 2011 tarihleri arasında Koç Üniversitesi Suna Kıraç 

Kütüphanesi’nde sanatseverler ile buluşuyor. 
 

Koç Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’nde verilen 

‘Kitap Sanatı’ dersinde, 18 farklı bölüm öğrencisi tasarladıkları ve yazdıkları kitapları ‘Kitap Sanatı 

Üzerine Bir Sergi’ başlığı altında 3 Mart - 4 Nisan 2011 tarihleri arasında Koç Üniversitesi Suna Kıraç 

Kütüphanesi’nde sergiliyor. 

 

Sergide, öğrenciler tarafından kitap sanatı dersinde hazırlanan kitapların yanı sıra yerli ve yabancı 

sanatçılara ait olan, tasarım, tezhip, cilt ve baskı özellikleri bakımından örnek teşkil eden 15-17. yüzyıllara 

ait yazma ve basma kitaplar ile sanatçı kitapları da yer alıyor.  

 

Koç Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’nde verilen 

‘Kitap Sanatı’ dersinde, bir kitabın oluşum aşamasından son aşamasına kadar tüm evreleri gösteriliyor. 

Metin ve imge, form ile içerik arasındaki bağlantıların kurulması, kitabın bir obje, çoğaltma, öykü, görsel 

sanat, doküman ve metafor olarak düşünülmesi konularının anlatıldığı derste aynı zamanda yenilikçi kitap 

formları, ciltleme seçenekleri ve yaratıcı sayfa tasarımları da ayrıntılı olarak ele alınıyor. Medya ve Görsel 

Sanatlar Bölümü’nde ‘Kitap Sanatı’ dersini veren Öğretim Üyesi Ilgım Veryeri Alaca ise şunları belirtti; “El 

yapımı sanatçı kitabı üretimi, kişinin seçtiği konuyu, kitabın üç boyutlu özellikleri ile sayfanın görsel 

niteliklerini göz önünde bulundurarak kurgulamasını sağlar. Deneysel, özgün ve çağdaş olmasını 

amaçladığımız bu düzenleme, aktarılmak istenen mesaj ve onun dili ile ilgilenir. Görsel ile düşünsel olanın 

harmanlanarak kompoze edilmesi sonucunda ortaya çıkan kitap, kâğıdı, metni, rengi, cildi, kokusu ve 

şekliyle tasarlayanın aynasıdır.”  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Editöre Not: 

Suna Kıraç Kütüphanesi Hakkında: 

Kütüphane üniversitenin kurulduğu 1993 yılında dermesini oluşturmaya başlamış, bugün üç farklı 

yerleşkede yaklaşık 180.000 basılı, 50.000 kadar da elektronik kitabıyla okuyucularına hizmet veren 

Türkiye’nin en büyük üniversite kütüphanelerinden biri haline gelmiştir. Son yıllarda hızla gelişen ve 

bugün tam metin olarak içeriğine erişilebilen 65.000 elektronik dergisi, görsel-işitsel materyalleri ve nadir 

eserleri ile Kütüphane hem en günceli takip etmekte, hem de geçmişte üretilen bilgi kaynaklarını gelecek 

kuşaklara aktarmayı hedeflemektedir. Kendi üniversitesinin bünyesindeki öğretim üyesi ve öğrencilerin 

yanı sıra kütüphanelerarası işbirliği çerçevesinde diğer üniversitelerin kullanıcılarına da hizmet verilmekte 

ve bu şekilde ülkenin bilimsel alanlarda kalkınmasına destek verilmektedir. 

 

Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü 2010–2011 öğretim yılında eğitime başlamıştır. Bölümün temel 

hedefi, hızla değişim gösteren iletişim ve tasarım ortamının ihtiyaç duyduğu, kuramsal altyapısı güçlü, 

iletişim ve bilişim teknolojilerini içerik üretimi için kullanabilecek, yönetsel kabiliyetleri yüksek, disiplinler 

arası araştırmalarıyla sosyal ve beşeri bilimler alanında dünya çapında akademik ve kültürel katkı 

yapmaya aday profesyoneller yetiştirmektir.   

 
 


