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General Subject of the Studio

Action defines place. 2020 was a year that makes the whole world understand the value of open 
spaces. Also it became a critical year which makes us revise the ways that we use them. The 
relations between home and open spaces re-transformed. Especially the tiny green areas, 
shadows of the trees and city gaps which we used to glance at and ignore in the dense urban 
fabric, gained importance. Furthermore, we re-discovered our doorstep, our street and 
neighborhood. The way we use place, adapted to the “New Normal” while the new normal caused 
the re-arise of old in new forms. “New Old”. We tied a rope to our baskets and dangled it to shop 
from supermarkets instead of local shops. With the portable chairs, we started to use the streets 
and get to know our neighbors. Neighborliness, street culture and experience of the 
neighborhood came back but in different forms. Places are the same yet our acts are different. In 
this context, the main axis of 2020-21 Academic Year, Landscape Architecture Project 2 Studio is 
re-examination of the relation between action and place in respect to contemporary 
circumstances through the unit of neighborhood. 

The main aim of the studio is to search for the ways to form open space designs and living 
spaces with high adaptation skills by examining Selimiye and Salacak Neighborhoods which are 
in one of the oldest settlements of İstanbul, Üsküdar, through the context and memory of “place” 
also through the relation between action-place and “new-old” term.  Besides having several 
registered structures and historical artifacts, these two neighborhoods are important 
representation areas of urban memory as a result of the relation it formed between the Coast of 
Salacak and The Maiden’s Tower. In the scope of the studio, a new green system proposal and 
open space compositions are expected, where  the visual and physical connection between the 
site and Salacak Coast and natural obstacles (Falez: Karlık Bayırı) between the coast and 
neighborhoods are examined.

Studio Çalışma Konusu

Mekanı tanımlayan eylemlerdir. 2020 yılı, tüm dünya için açık alanların değerini anlamanın yanı 
sıra bu alanları kullanma biçimlerimizi de gözden geçirmemizi sağlayan kritik bir yıl oldu. Ev ile açık 
alan ilişkisi yeniden dönüştü. Özellikle sıkışık kent dokusu içerisinde yeşil alandan yoksun yerleşim 
alanlarında eskiden göz ucuyla bakıp geçtiğimiz ufak boşluklar, ağaç altları ve artık alanlar önem 
kazandı. En önemlisi de kapımızın önünü, sokağımızı ve mahallemizi yeniden keşfettik. Mekanı 
kullanma biçimlerimiz Yeni Normale ayak uydurdu. Yeni normal de aslında eskinin farklı biçimde 
ortaya çıkışına sebep oldu: “Yeni Eski”. Mahalle bakkalı yerine markete sepet uzattık. Portatif 
sandalyeler ile sokağı yeniden kullanır ve komşularımızı yeni tanır olduk. Komşuluk ve sokak 
kültürü ve mahalle yaşantısı geri döndü ama farklı bir şekilde. Mekanlar aynı ama eylemlerimiz 
farklı. Bu bağlamda 2020-21 Akademik Yılı Peyzaj Mimarlığı Projesi 2 stüdyosunun ana ekseni, 
eylem-mekan ilişkisini bugünün koşulları içerisinde mahalle birimi üzerinden yeniden 
sorgulamaktır.

Bu kapsamda stüdyonun ana amacı, İstanbul’un eski yerleşim yerlerinden olan Üsküdar’a bağlı 
Selimiye ve Salacak Mahalleri’nin gerek “yer”in kendi bağlamı ve hafızası gerekse eylem-mekan  



ilişkisi ve “yeni eski” kavramı bağlamında ele alarak adaptasyon yeteneği yüksek açık alan 
tasarımları ve yaşam alanları oluşturmanın yollarını aramaktır. Bu iki mahalle içerisinde pek çok 
tescilli yapı ve tarihi eseri barındırmanın yanı sıra İstanbul’un hafızasında çok önemli bir yere 
sahip olan Salacak kıyısı ve Kız Kulesi ile kurduğu ilişki anlamında da kent belleğinin önemli temsil 
alanlarındandır. Stüdyo kapsamında ayrıca Salacak kıyısı ile olan fiziki ve görsel ilişkiler ile bu kıyı 
ile mahalleyi kopartan doğal eşik oluşumunun (Falez: Karlık Bayırı) da düşünüldüğü bir yeni bir 
yeşil sistem önerisi ve açık alan dizgisi geliştirilmesi beklenmektedir. 

Objectives and Goals

In respect to goals which have been explained the main aims of the studio are;
 -Interpreting the different layers, problems and potentials of the site with today’s urban  
 dynamics and user’s needs and using them as inputs for design
 - Developing new design strategies that can adapt to ‘new normal’ and ‘new old’. 
 - Besides these agendas, thinking about and searching for the ways to incorporate the  
 social pattern, daily living and abstract phenomenons to design

Projenin Hedefleri

Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda stüdyonun ana hedefleri şu şekildedir;
 -Alandaki farklı katmanları, sorun ve potansiyelleri günümüz kent dinamikleri ve kullanıcı  
 ihtiyaçları ile birlikte yorumlamak ve tasarıma girdi oluşturacak şekilde kullanmak,
 -Yeni normale ve yeni eskiye adapte olabilen tasarım stratejileri geliştirmek,
 -Tüm bu gündemlerin yanı sıra, alanın barındırdığı sosyal doku, gündelik yaşantı ve de   
 soyut olguların tasarıma nasıl yansıtılacağı üzerine düşünmek ve yollarını aramak.

Methodology

The studio is seen as an interactive production, learning and teaching environment. The 
executive and the students are the stakeholders that will provide this interaction. For this reason, 
the setup is not done only through the critical output of the executives. Effective involvement of 
students to the process, sharing the project development process through each other and with 
the executives are the basic issues of the studio.
The studio process also includes;
 -Expert seminars on required topics,
 -Guest juries,
 -Also will be supported with workshops about the necessary technical issues.

 *** Two juries and one sketch exam will be held during the semester.

Proje Metodu

Stüdyo, etkileşimli bir üretme, öğrenme ve öğretme ortamı olarak görülmektedir. Yürütücü ve 
öğrenciler bir arada bu etkileşimi sağlayacak paydaşlardır. Bu nedenle, kurgusu sadece 
yürütücülerin kritik vermesi üzerinden yapılmamıştır. Öğrencilerin sürece etkin katılımı, gerek 
kendi aralarındaki gerekse yürütücüler ile olan paylaşımları ve bu paylaşımlar üzerinden proje 
geliştirmeleri stüdyonun temel meselesidir. Stüdyo süreci ayrıca;
 -Gerekli konularda uzman seminerleri, 
 -Konuk jüriler,



 -Gerekli görülen teknik konularda workshoplar ile desteklenecektir.

 *** Dönem içerisinde, iki adet jüri ve bir adet eskiz sınavı yapılacaktır. 

Assessment

Assessment Schedules During the Period:
1st Jury: 45%
2nd Jury: 45%
Sketch Exam: 10%

End-of-term assesment schedules:
60% (Assesments within the semester) + 40% (Final Submission)

Değerlendirme 

Dönem İçi Değerlendirme Yüzdeleri:
- 1. Jüri: %45
- 2. Jüri: %45
- Eskiz Sınavı: %10

Dönem Sonu Değerlendirme Yüzdeleri:
%60 (Dönem içi notu) + %40 (Dönem Sonu Final Teslimi)

Learning Outcomes

Theoretical Issues:
 - Thinking about urban fragments with a holistic perspective that can be connected to  
 the larger pieces. (system thinking and upper scale issues),
 - To be able to solve complex design problematics caused by different layers and   
 different usages,
 - Designing the space by not only within itself, but also thinking together with other upper  
 and lower spaces that it is connected to (holistic space arrangement),
 - Understanding how intangible elements can become tangible with the design.
 - Understanding how intangible elements can become tangible with the design.

Teorik
 -Kent içerisinde yer alan parçacıl kullanımları, içerisinde yer aldığı sistem ile birlikte   
 düşünebilmek (system thinking and upper scale issues),
 -Farklı katmanlar ve farklı kullanımlardan kaynaklanan karmaşık tasarım problemlerini   
 çözebilmek,
 -Mekanı sadece kendi içerisinde değil, bağlantılı olduğu diğer üst ve alt mekanlar ile   
 birlikte düşünerek tasarlayabilmek (bütüncül mekan organizasyonu),
 -Stüdyonun ana bağlamı ya da üst teması ile bağını koparmadan tasarımı alt ölçeklere  
 kadar indirebilmek,
 -Intangible unsurların tasarım ile nasıl tangible hale gelebileceğini anlamak.



Technical Issues:
 - To be aware of the basic analysis of the urban,
 - To be informed of different conservation regulations and sites rules, being able to   
 process design solutions according to these regulations,
 - Producing design solutions according to natural and structural characteristics of the   
 design site and solving these in a required scale detail (to gain the skill at project two   
 degrees about elevation solutions, choice in structural and plant materials and detail   
 design),
 - Developing visual skills besides design abilities.

Teknik
 -Kente dair temel analizlere hakim olmak,
 -Farklı koruma statüleri ve sit durumları hakkında bilgi sahibi olmak ve buna uygun   
 tasarım çözümleri geliştirebilmek, 
 -Alanın doğal ve yapısal verilerine uygun tasarım çözümleri geliştirebilmek ve bunları   
 ölçeklerinin gerektirdiği detayda çözebilmek (kot çözümü, yapısal ve bitkisel malzeme   
 seçiminde ve detay tasarımında proje 2 düzeyinde çözüm becerisini kazanmış olmak) 
 -Tasarım becerisinin yanı sıra, görselleştirme becerisini de aynı düzeyde geliştirmek.
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Introduction

Site Visit

Understanding the site: Group discussions, mind mapping

Holiday

Group presentations: Various-scale analysis, creative mapping

Seminar

Discussing first personal ideas

Finalizing up-scale discussions

First submission prior to Jury

1st Jury

Developing preliminery project

Developing preliminery project

Developing preliminery project

Developing preliminery project

Workshop

Sketch Exam

Critics of sketch exam

Developing Implementation Project

Developing Implementation Project

Developing Implementation Project

Developing Implementation Project

Holiday

Workshop

Second submission prior to Jury

2nd Jury

Revizing preliminery and implementation projects

Visualization and Detail Scale 

Visualization and Detail Scale 
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