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Bu kitabın her türlü yayın hakkı İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’ne aittir.
Yazılı izin olmadan elektronik veya fotokopi yoluyla kısmen veya tamamen
kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz. Kaynak göstermek şartıyla alıntı
yapılabilir. Kitapta yer alan eserlerin tüm sorumluluğu, bölüm başında yer
alan sanatçıya/sanatçılara aittir.



Prof. Dr. Emre ALKİN - Rektör
Pandemide ilk günlerin şaşkınlığını atlattıktan sonra, önce ekmek yapmaya başladık hemen 
ardından, balkonlardan yükselen müziğin her çeşit ritmini dinlemeye, birlikte dans etmeye, 
hızlıca dijitale adapte olan sergi ve tiyatro oyunlarını izlemeye başladık. Çünkü 
sevdiklerimizin sağlığını güvence altına aldıktan sonra bir araya gelip sanatla ruhumuzu 
doyurmak, farklı dünyalar arasında dolaşmak hepimize çok iyi geldi. 
Neyse ki bilim kısa sürede imdadımıza yetişti ve şu an istediğimiz etkinliklere katılıyor, 
üniversitelerimizde yüz yüze eğitime devam edebiliyoruz. Aynı zamanda geçtiğimiz 2 yıllık 
dönemde uzmanlaştığımız, dijital platformlarda düzenlediğimiz sanat etkinliklerini de 
sürdürüyoruz.

Fark yaratarak, olağanüstü yeteneklerle olağanüstü işler başarmışlardır. Bugün 
akademisyenlerimizin, sanatseverler için ortaya koyduğu eserleri bu gözle incelerken bir kez 
daha gurur duydum. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi olarak spor, bilim, ekonomi alanlarında 
fark yaratan, marifetli, sıra dışı, çarpıcı işler yapmaya devam edeceğimizi büyük bir inançla 
söyleyebilirim. 

Üniversitelerimizde eğitim vermek kadar bilimsel ve sanatsal eserleri ortaya çıkarmak çok 
önemli. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’nin içerisinde de desteklerini her zaman 
hissettiğimiz Mütevelli Heyetimizden güç alarak, bilimden sağlığa, spordan sanata kadar 
birçok alanda, çağının öncüsü bir anlayışla üretmeye devam edeceğiz. 
Kıymetli hocalarımızı ortaya koydukları eserleri için tebrik ediyorum.



Dr. Öğr. Üyesi Bahadır ELAL - Plato MYO Müdürü
Pandemi nedeniyle sosyal mesafenin önem kazandığı ve sanat paylaşımlarının da 
dijitalleştiği bu dönemde, bizler de bu değişen ve gelişen koşullara uyum sağlayarak ve 
mekân algısını ortadan kaldırarak online sergi aracılığıyla sanatçıların eserlerini 
sanatseverlerle buluşturmayı misyon edindik.

Sanat okulu vizyonuyla temeli atılan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Plato Meslek 
Yüksekokulu olarak, sanatın ve sanatçıların her zamankinden fazla desteklenmesi 
gerektiğinin bilinciyle, pandeminin bir ürünü olan bu sergiyi teknolojileşen dünya koşullarında, 
online sergi şeklinde siz değerli sanatseverlerin beğenisine sunmayı bir görev biliyoruz.

Sayın Berna Kılıçoğlu’nun, bilinç ötesi akışta kolektif bir sancının öznesi olan bireyin 
bedensel ve ruhsal sınırlarını kurcaladığı, insanın kendi ile en uzun göz göze geldiği bu 
günlerin kişilikleri, ölüm-yaşam, beden-ruh, uyku-uyanıklık, aydınlık ve karanlık gibi ikili 
zıtlıklar arasında yer değiştirdiği “Sınırda” sergisini iz değerli sanatseverlerin beğenilerine 
sunmaktan onur duyarız.
















