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	Text16: 2019
	Text14: 17
	Text15: 06
	Text17: 15
	Text18: 00
	Text25: /
	Text2: 293032
	Text25555: :
	Aşağı Açılır Kutu1: [Mimarlık]
	yeri: Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Büyük Seminer Salonu
	Text1: ŞÖLEN KÖSEOĞLU
	Text12: İSTANBUL TASARIM BİENALİ: BİR MANİFESTO OLARAK BİENAL 
	Text20: Bu çalışma, İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından, ilki 2012 yılında düzenlenen İstanbul Tasarım Bienali'ni konu edinir. Çalışmayı gerekli kılan araştırma sorularını; İstanbul Tasarım Bienali'nin hangi alanlarda ve amaçlarla, ne türden söylemler ürettiğine duyulan merak şekillendirmiştir. Tarih boyunca hem global hem de yerel paradigmalardaki dönüşümlerin tasarım alanını şekillendirme biçimlerine tanıklık eden bienaller, bu örneklemde de 2010-2018 yılları arasında, sürece yön veren sosyal, ekonomik ve politik gelişmelerin tasarım alanına etkilerinin saptanabilmesi için önemli bir tarihsel belge niteliğindedir.Çalışma kapsamında, sergilere ait katalog metinleri aracılığıyla, dört yıldan 300 proje ve küratör metinleri, içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Tez dört ana bölümden oluşur. Genel Bilgiler bölümü, çalışmanın kavramsal temelini açıklar. Sonraki başlıklar olan Yapılan Çalışmalar-I ve Yapılan Çalışmalar-II bölümleri tez kapsamında gerçekleştirilen araştırma ve analiz çalışmalarının özetlenmesini içerir. Bulgular ve Tartışma bölümü; yapılan analiz sonucu elde edilen verileri paylaşarak, tartışmaya açar. Çalışma, Sonuç ve Öneriler bölümü ile son bulmaktadır. Etkinlik, dünyanın karşı karşıya kaldığı çevresel ve sosyal felaketlere ilişkin problemlerde tasarımın rolünü konu edinir ve bu durumlara ilişkin güncel bir söylem üretme iddiası nedeniyle bir manifesto olarak değerlendirilebilir. 
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