
Fatih  ilçesi,  yakla k  11.000  adet  tescilli  kültür  varl  ile  stanbul�un  kültür  varl klar n n  üçte  birini  
bar nd rmaktad r.  �Fatih�in  Kültürel  Miras  Envanteri�  kapsam nda,  2021-2022  y llar nda 6.485  adet  
sivil  mimarl k  örne i yap  ile  623 adet  an tsal yap n n güncel durum tespiti  ve  foto ra  a belgelemesi 
yap lm t r. Tescilli an t eserlerin güncel durum tespit çal malar na konu bazl  devam edilmektedir.

Her bir yap n n mekânsal verisi ile birlikte yap ya ait 100�ün üzerinde bilgiyi bar nd ran veri taban  çal mas  
yap lmakta ve her bir kültür varl  için bilgi kart  ara yüzü geli tirilmektedir.

lk  a ama  olarak,  Fatih  Belediyesi  Co ra   Bilgi  Sistemi�nde  (GIS)  Kültürel  Miras  Koruma  Müdürlü ü 
sekmesi Belediyemiz bünyesinde hizmete aç lm t r.

Çal ma tamamland nda Fatih  ilçesindeki  korunmas  gerekli  kültür  varl klar na ait  tescil,  grup,  proje,  
güncel durum, tarihçe vb. bilgiler ile güncel foto ra  ar co ra   bilgi sistemi üzerinde görüntülenebilecektir. 
Co ra   Bilgi Sistemi�ne entegre biçimde çal acak sistem anl k olarak güncellenebilecek, ayn  zamanda 
tematik haritalar elde edilerek yap lacak koruma çal malar na altl k veri haz rlanm  olacakt r.

Seyyid Hasan Pa a Sebili ve Çe mesi



�Belediye Projeleri Odakl  Mekânsal Strateji Plan �; Ba kanl m z n ortaya koydu u yakla m ve vizyon 
ile birlikte önümüzdeki 8 y ll k yat r mlar  yönlendirmek üzere Ba kanl m z taraf ndan üretilecek mekânsal 
projelere do rudan ve/veya dolayl  olarak karar deste i sa layacak ekilde tasarlanm t r.

Mekânsal Strateji Plan ; Fatih ilçesindeki sosyo-demogra  k, ekonomik ve  ziksel yap ya yönelik sorun ve 
potansiyellerin  ortaya  konmas ;  bu  sorun  ve  potansiyellerin  çözülmesi/de erlendirilmesi  ve  Fatih�teki  
ya am kalitesinin art r lmas  amac yla Belediyemizin karar ve eylemlerini yönlendirecek mekânsal proje ve 
öncelikleri içermektedir.



2023 y l nda yürürlü e girecek Fatih lçesi Kentsel Tasar m Rehberi  ile temel olarak kentsel mekânlar n 
kalitelerinin art r lmas , karakterinin ve özgün kimli inin korunmas n n sa lanmas  hede  enmektedir.

Haz rlanan  Kentsel  Tasar m  Rehberi,  Fatih  ilçesinde  yap lacak  mekânsal  müdahaleler  için  uygulama  
esaslar  konusunda  ilke  kararlar n  olu turacak  ve  teknik  uygulama  yöntemlerine  k lavuzluk  edecektir.  
Ayn  zamanda  mekân n  biçimlenmesine  ili kin  yaz l -görsel  detaylar  bar nd rarak  uygulamaya  yönelik  
alternati  er sunacak ve uygulamay  yönlendirecektir.

Haliç K y  Görünümü



Günümüzde  Aksaray  mahalle  s n rlar  içinde  yer  alan  tarihî  bir  mahalle  olan  Yal  Mahallesi,  Osmanl  
Dönemi�nde vak f arazisi üzerine toplu konut projesi olarak in a edilmi tir. Mahallede yer alan 220 yap n n 
%35�i  eski  eser yap d r. Atatürk Bulvar ,  demiryolu hatt  ve sahil yolunun aras nda kalarak kentten kopan 
mahallenin kente yeniden entegresini amaçlayan Yal  Mahallesi Kentsel Tasar m Projesi Fatih Belediyesi�nce 
haz rlat lm t r. 5,5 hektar büyüklü ündeki projede tüm yap lar n cephe düzenlemeleri ve kamusal alanlara 
ili kin tasar m kararlar  üretilmi tir. 

2021 y l nda tasar m çal malar  tamamlanan proje ilgili Koruma Kurulu�na iletilmi tir. Yal  Mahallesi 3B modeli


