
"1. İSTANBUL TASARIM BİENALİ" TEKNİK GEZİ RAPORU 

Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Lisans Programı, MİM 103 Mimarlıkta Araştırma 

Yöntemleri dersi kapsamında, 1. İstanbul Tasarım Bienali teknik gezisi 8 Kasım 2012 

tarihinde, Yrd. Doç. Dr. Kutlu Sevinç Kayıhan ve Arş. Gör. Ümit Ceren Bayazitoğlu 

yürütücülüğünde gerçekleştirilmiştir. 

 

Amaç:  

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından gerçekleştirilmiş olan 1. İstanbul Tasarım Bienali; 

mimarlıktan kentsel tasarıma, modadan endüstriyel tasarıma, grafik tasarıma ve 

medyaya kadar uzanan meslekler için bir buluşma ortamı yaratmayı hedeflemiştir. Tüm 

bienallerde olduğu gibi, belirlenmiş bir konuya odaklanmıştır; bu yapısıyla da aynı 

konunun farklı şekillerde yorumlanmasına ve farklı ürünlerin ortaya çıkmasına fırsat 

vermektedir. Ders kapsamında öğrencilerin; problemlerin çözümü için bilgi toplama, 

planlama, analiz, sentez ve değerlendirme becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir. 

Bienal gezisinde, öğrencilerin, bir problemin farklı bakış açılarıyla çeşitli yöntemlerle 

çözümlenebileceğini, yeni ürünlerin, çeşitliliğin ortaya çıkabileceğini gözlemlemesi 

amaçlanmıştır. Tasarım Bienali kapsamında ortaya çıkan fikirleri sorgulamanın yanı 

sıra, mevcut sergileme alanlarının etkinliğin gerektirdiği gibi mimari olarak nasıl 

evrilebileceğini deneyimlemenin de öğrencilerin bakış açılarını geliştirebileceği 

düşünülmüştür. 

 

Kapsam: 

1. İstanbul Tasarım Bienali'nin teması Kusurluluk olarak seçilmiştir. Çok çeşitli sosyal, 

kültürel ve kentsel katmanları içeren, sürekli bir değişim halinde olan bir şehir olan 

İstanbul'un belirsiz ve geçici halini, ayrıca yaratıcı potansiyellerini irdelemeye 

çalışmaktadır. Kusursuzluk, kavram olarak açık ve anlaşılırdır; ancak kusurluluk, 

tasarımcıyı daha korumasız bir alana sokan, onun her adımda yeni kararlar almasını 

gerektiren bir kavramdır. Çeşitli ürünlerin ortaya çıkmasına katkıda bulunan Kusurluluk 

teması çerçevesinde, iki farklı mekanda iki farklı küratörün sergisi oluşturulmuştur. 

 İstanbul Modern Sanat Müzesi 

Türkiye'nin modern ve çağdaş sanat sergileri düzenleyen ilk özel müzesi olarak 2004 

yılında, İstanbul Boğazı'nın kıyısındaki bir antrepoda kurulmuştur. Kuru yük antreposu 

olarak inşa edilmiş olan yapı, Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından müzeye 

dönüştürülmüştür. İstanbul Modern'in içerisinde; süreli ve sürekli sergi salonları, 

fotoğraf galerisi, eğitim ve sosyal programları, kütüphanesi, sineması, restoranı 

bulunmaktadır. Disiplinlerarası yaklaşımıyla, programında mimarlık ve tasarım 

alanlarında yapılmış projelere yer vermektedir.  



 

İstanbul Modern, Tasa-

rım Bienali kapsamında, 

Mimar Emre Arolat'ın 

küratörlüğünü üstlendiği 

"Musibet" sergisine ev 

sahipliği yapmaktadır. 

Musibet sergisi, temel 

olarak İstanbul’la ilgileni-

yor olsa da; farklı coğraf-

yalarda süregiden büyük 

dönüşümlerin birbirin-

den farklı yüzlerini göz 

önüne sermekte ve bu 

bağlamda ortaya konan 

tasarım etkinliklerinin 

kerameti kendinden 

menkul meşruiyet düz-

lemlerini sorgulamakta-

dır. 

Musibet sergisinde, 

Türkiye’den ve dünyanın 

çeşitli coğrafyalarından 

katılmış olan toplam 32 

eserden oluşmaktadır. 

Çok farklı çalışmalar 

olsalar da, ortak olarak 

mimari ölçeği aşan, kent 

ölçeğine ulaşmış olan, 

sürekli ve çok hızlı 

gerçekleştirilen dönü-

şümlerle ilgilenmektedir-

ler. Fiziksel değişimler, 

her türlü toplumsal 

kesimden insanın yaşan-

tısında da değişimlere yol 

açmaktadır. Ayrıca, kişi-

sel haklar ve özgürlük 

alanları bağlamında tar-

tışmaya değer birçok 

durumu da gün yüzüne 

çıkartıyor. 



 Galata Rum İlköğretim Okulu 

19.yüzyıl sonlarında Rum çocukların eğitim ve öğretimine katkı sağlayabilmek amacıyla 

inşa edilmiştir. Neo-klasik mimari üslubuyla İstanbul'un en eski semtlerinden Galata'da 

yer alan okul, yaşanan demografik sorunlar nedeniyle 1988 yılının Eylül ayında 

faaliyetine ara vermek zorunda kaldı. Öğrenci kapasitesini artırmak ve öğrenim 

kailtesini yükseltmek amacıyla 2001 yılında anaokulu olarak yeniden hizmet vermeye 

başlayan okul, 2007 yılında bir kez daha öğrenci yetersizliğinden dolayı kapandı. 

1. İstanbul Tasarım Bienali kapsamında, Domus dergisi genel yayın yönetmeni Joseph 

Grima'nın küratörü olduğu "Adhokrasi" sergisi bu alanda yapılmaktadır. 

Adhokrasi sergisinin küratörü Grima’nın tanımlamasıyla, bu sergi bir şeyler üreten 

insanlarla ilgili olan bir sergi. The Economist dergisi, üçüncü sanayi devriminin gelişini 

bu senenin başında duyurmuş ve önceki devrimden farklı olarak bu devrimde üretim 

alanı olarak atölyelere geri dönüş yaşandığını söylemiştir. Bir diğer deyişle, seri üretilen 

ve kusursuz nesneler yerine, sayısı az üretilen ürünleri destekliyor. Bireysel kimliğin 

göstergesi olarak kusurluluğu kabul ediyor. 

Bilgi coğrafyasında; ister soyut bir arayüz, ister gerçek bir şehir olsun; bir şey üretmek, 

başlı başına işgücü tanımını, fikri mülkiyetin değerini, tüketim etiğini ve tabii ki yeni 

üretim süreçlerinin yapısındaki olanakları sorgulamak anlamına gelir. Tasarım, bir 

yeniden düşünme sürecidir. “Üçüncü sanayi devrimi” de yeni, ani ve beklenmedik olana 

teşvik etmektedir. 

Bu sergide, hızla değişen toplumla ilgilenen, hızla üreten tasarımın ve üreten insanların 

dünyası araştıran, toplam 64 eser bulunmaktadır. Yeni bir dil ve yeni müşterekler 

arayışında, bürokrasi ile doğaçlama ya da otorite ile ağların zaptolunamaz gücü 

arasındaki yarışı yansıtmaktadır. 

 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 

Tasarım Bienali kapsamında, çeşitli mekanlarda "yaratıcı film gösterimleri" 

yapılmaktadır. İki adet kısa film gösteriminin izlenmesi için, Mimarlar Odası'nın 

Karaköy'deki binasına gidildi. 

Bunlardan ilki; Eric Roscam Abbing'in yönetmeni olduğu "Design the New Business" 

isimli 38 dakikalık, 2011 yapımı Hollanda filmiydi. Günümüz iş koşullarında karşılaşılan 

zorlu ve büyük sorunların çözülebilmesi için yeni yollar arayan tasarımcı ve iş 

adamlarının hikayeleri sunulmaktadır. Filmde, tasarım hizmet sağlayıcıları, eğitim 

uzmanları ve tasarımı temel yaklaşımlarının bir parçası olarak kabul etmiş işletmeler bir 

araya getirilmekte ve tasarım ile iş dünyasının nasıl işbirliği içerisinde olduğu 

gösterilmektedir. 

İkincisi; Deidi von Schaewen'in yönetmeni olduğu "Workshops at Boisbuchet" isimli 23 

dakikalık, 2011 yapımı İsviçre filmiydi. Filmde, Boisbuchet dahilinde gerçekleştirilen 



farklı tasarım atölye çalışmalarının perde arkası ve çıktıları gösterilmektedir. Dünyaca 

ünlü ve önemli tasarımcıların yaratım ve üretim süreçleri izlenmiştir. 

 Hedeflenen Öğrenim Çıktıları (Hedeflenen Kazanımlar): 

Bienalde belirli bir kavram üzerine, uluslararası platformda üretilmiş çalışmaları 

inceleyerek; öğrenciler, araştırılan konuya nasıl farklı açılardan bakılabileceğini, farklı 

çıktıların oluşabileceğini görmeleri hedeflenmiştir. Tek bir teması, iki farklı küratörü 

bulunan Tasarım Bienali'nde 96 eser bulunmaktadır; öğrencilerin hem değişik ifade 

biçimlerini hem de yorum çeşitliliğini görmeleri açısından faydalı bir gezi olmuştur. 

Ayrıca; farklı fonksiyonları olan iki farklı mekanın potansiyellerini kullanarak, Bienal 

için dönüştürülmüş olduğunu görme fırsatını da yakalamış oldular. 

 

Sonuçlar: 

Yaratıcı film gösterimleri kapsamında izlenmiş olan filmler üzerine, öğrenciler 

tarafından eleştiri ve yorum yazıları üretilmiştir. 
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