
Türkiye�nin  gezilebilen  ilk  aç k  restorasyon  antiyesi  olan  Yedikule  Hisar ,  kentin  çok  katmanl  ve  çok  
kültürlü yap s n  gösteren en önemli an tsal eserlerdendir.

Fatih  Sultan  Mehmed,  stanbul�un  fethinden  sonra  Bizans  Dönemi�nde  in a  edilen  kara  surlar n n  dört  
kulesine,  kent  yönünde üç kuleli  bir sur daha ilave ederek be gen eklinde,  yedi  kuleye sahip  bir hisar 
yapt rm t r. Hisar ve çevresindeki semt, zaman içinde Yedikule ad yla an lmaya ba lanm t r. Hisar, Osmanl  
Dönemi boyunca ba ta hapishane ve hazine olmak üzere birçok i levde kullan ld ktan sonra 1895 y l nda 
müze statüsüne kavu turulmu tur.

Yedikule  Hisar �n n,  2019  y l nda  Fatih  Belediye�sine  tahsisinin  yap lmas n n  ard ndan  olu turulan  Bilim  
Kurulu gözetiminde ve onayl  projeler do rultusunda restorasyon çal malar na ba lanm t r.

Yedikule Hisar �n n uluslararas  düzeyde kültür sanat etkinliklerine ev sahipli i yapabilecek bir müze olarak 
i levlendirilmesine yönelik proje çal malar na da e  zamanl  devam edilmektedir.
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Albert Gabriel taraf ndan haz rlanan restitüsyon denemesi



Kapal çar ,  dünyan n  en  eski  bankas ,  en  büyük  ve  en  eski  al veri  merkezi,  en  gizemli  ve  görkemli  
yap lar ndan  biridir.  Cevahir  ve  Sandal  Bedestenlerinin  aras nda  kalan  sokaklar n  birle tirilip  üstünün  
örtülmesiyle geni leyerek günümüzdeki halini alm t r.

Tarihi  boyunca  birçok  deprem  ve  yang n  geçiren  çar n n  koruma  projeleri,  2014-2020  y llar  aras nda 
etaplar halinde Fatih Belediyesi taraf ndan haz rlat larak Koruma Kurulu onay  al nm t r.

stanbul  Valili i�nin  deste i  ile  2016-2019  y llar  aras nda  çat  restorasyonu  yap larak,  altyap  onar m  
gerçekle tirilmi tir.  2020-2021  y llar nda  güçlendirme,  sokak  kaplama,  kalem  i i  uygulama  projeleri  
haz rlat larak Koruma Kurulu�nca onaylanm  ve uygulamaya ba lanm t r. 

2022 y l n n ikinci yar s nda restorasyon çal malar n n tamamlanmas  planlanmaktad r. Kapal çar �da yer 
alan dükkân cephelerinin projeye uygun hale getirilmesi çal malar  da Belediyemizce haz rlanan Kentsel 
Tasar m Rehberi do rultusunda restorasyon uygulamas  ile birlikte yürütülmektedir.



Restorasyon sonras , 2019



Kapal çar  dükkân  cepheleri,  niteliksiz  müdahaleler,  bölünmeler  ve  kablo,  klima  ünitesi,  borular  vb.  
niteliksiz ekler sebebiyle bozulmu ; y llar içerisinde çar  içinde kablo ve levhalardan olu an bir görüntü 
kirlili i meydana gelmi tir.

40 bin m2 üst örtülü alan  kapsayan Kapal çar  dükkânlar n n basit bak m-onar mlar nda uyulmas  gereken 
kurallar, bu çal malar esnas nda kullan lacak malzeme, renk, i galiye ekilleri ve cephe tipolojisi kararlar  
Kapal çar  Tasar m Rehberi ile belirlenmi  olup bu rehber Koruma Kurulu�nca onaylanm t r.

Kapal çar  dükkânlar nda  gerçekle en  basit  bak m-onar mlarda  ve  restorasyon  çal malar nda  onayl  
cephe  önerilerinden  seçimler  yap larak  uygulama  yap labilmektedir.  Kapal çar �n n  ba lang c  say lan 
Cevahir  Bedesteni�nin  daha  net  alg lanabilmesi  ve  bedesten  içerisinde  olu an  görüntü  kirlili inin 
giderilmesine yönelik; ta y c   l ayaklar  etraf nda yer alan toplam 124 adet dükkâna ili kin bir düzenleme 
projesi geli tirilmi  ve 2021 y l nda Koruma Kurulu�ndan onay  al nm t r.



Bâlâ  Süleyman  A a  Külliyesi, stanbul�un  fethinden  hemen  sonra  Ni�mel  Cey �ten  ( stanbul�un  fethine  
kat lan  ve  ehit  olan  asker)  Topçuba  Bâlâ  Süleyman  A a  taraf ndan  in a  ettirilen  mütevaz  mescidin;  
19. yüzy ldaki tamir s ras nda sebil, muvakkithane, çe me ve mektep birimlerinin eklenerek ihya edilmesi 
ile olu mu tur.

Külliyenin  en  dikkat  çekici  birimlerinden  biri  ayn  çat  alt nda  tek  bir  yap  özelli i  gösteren  sebil  ve  
muvakkithane bölümüdür. Yap n n Tekke Masla  Soka �na bakan cephesinin orta aks nda barok üslupla 
yap lm  18. yüzy la tarihlendirilen bir çe me ve her iki yan nda üçer adet abdest muslu u bulunmaktad r. 
Yap n n iki ucunda birer giri  ile beraber mermer kapl  yar m alt gen planl  ç kmalar yer almaktad r.

Rölöve,  restitüsyon  ve  restorasyon  projeleri  Vak  ar  Genel  Müdürlü ü  taraf ndan  haz rlat lan  yap n n 
restorasyonu  Fatih  Belediyesi  taraf ndan  yap lacak  olup  çal man n  2022  y l  içerisinde  tamamlanmas  
planlanmaktad r.



nsanl n ortak miras  olarak kabul edilen evrensel de erlere sahip olma özelli i ile UNESCO Dünya Miras  
Listesi�nde yer alan stanbul Kara Surlar �n n tarihî kimli ini ön plana ç karmak amac yla �Kara Surlar  Millet 
Bahçesi� Projesi tasarlanm t r. 

Topkap  Kaleiçi Mevkii ile Yedikule Zindanlar  aras nda toplam 5 etaptan olu an proje do rultusunda sur 
koruma band  içinde bulunan yap lar kald r larak bölge ar nd r lacak ve yerel halk ile yabanc  ziyaretçilere 
hizmet edecek aç k kamusal alan olarak 3,5 km�lik hat boyunca kesintisiz yaya ve bisiklet yollar na sahip bir 
ye il alan olu turulacakt r.

Bölgedeki moloz kald r lma ve saha düzenleme çal malar na devam edilmektedir.



Fatih ilçemiz genelinde yer alan bina cephelerinin tarihî dokuya uyumlu hale getirilmesi ve esteti e ayk r  
uygulamalar n  giderilmesi  amac yla  ba lat lan  rehabilitasyon  çal malar  kapsam nda  her  yap  kendi  
ihtiyaçlar na  göre  de erlendirilerek;  yap  cephelerindeki  esteti e  ayk r  reklam,  tabela,  tente,  kablo  vb.  
yeniden düzenlenmekte tescilsiz yap larda s va ve boya uygulamalar  yap l rken tescilli eski eser yap larda 
basit bak m-onar m ilkeleri çerçevesinde müdahale edilmektedir.

Haliç  K y s  uygulama aks nda;  Ayvansaray Mahallesi,  Balat  Mahallesi,  Yavuz  Sultan  Selim  Mahallesi  ve  
Cibali Mahallesi�nde yer alan 250 adet yap n n cephe rehabilitasyonu 2021 y l nda yap larak tamamlanm t r.

Projenin di er bir aks  olarak Lonca bölgesinde 153 adet yap da cephenin rehabilitasyonu yap lm t r. 2022 
y l nda Balat Mahallesi ve Küçük Mustafa Pa a bölgesi rehabilitasyon çal malar na ba lanm t r.



M s r Çar s  ile Atatürk-Unkapan  Köprüsü aras nda kalan 1,2 km�lik Rag p Gümü pala Caddesi�nde, Haliç 
K y s  Cephe Rehabilitasyon Projesi�nin devam  niteli inde kentsel tasar m projesi haz rlanm t r. Proje ile 
alan içindeki 147 adet yap n n cephe rehabilitasyonu, zemin düzenlemeleri, aç k ve ye il alanlar n i levsel 
ve estetik olarak düzenlenerek kente de er katan bir aks tasar m  olu turulmu tur.

Mevcut durum ve öneri çal mas



Fatih�te  bulunan  ah ap  sivil  mimarl k  örne i  yap lar n  basit  bak m-onar mlar  yap larak  varl klar n  
sürdürebilmesi  ve  gelecek  ku aklara  aktar lmas n n  sa lanmas  amac yla  2020  y l nda  Fatih  Belediyesi  
Kültürel Miras Koruma Müdürlü ü bünyesinde �Geleneksel Ah ap Yap  Atölyesi� kurulmu tur.

Atölye  çal malar na,  1985  y l nda  UNESCO  Dünya  Miras  Listesi�ne  dahil  edilen  stanbul�un  Tarihî  
Alanlar �ndan  biri  olan  Zeyrek  Camii  ve  Çevresi  Koruma  Alan  içerisinde  bulunan  ah ap  sivil  mimarl k 
örnekleri ile ba lanm t r. 2020-2021 y llar nda 18 adet yap n n basit bak m-onar m çal mas yap lm t r. Alan 
içerisindeki dokuyu korumak ve ya atmak ad na bölgede  zibilite çal malar  yap larak 2. Etap çal malar  
için 55 adet sivil mimarl k örne i yap  daha belirlenerek bak m onar m çal malar na ba lanm t r.

Yap lar n onar m öncesi ve sonras  görünümleri



Yap ld klar  dönemin  ya am  biçimini,  mimarî  ve  estetik  anlay n  yans tan,  kent  ve  çevre  kimli ine 
katk da  bulunan  korunmas  gerekli  kâgir  yap  ve  eserde  olu an  hasarlar n  önüne  geçmek,  sorunlar  
çok  büyümeden  çözüme  ula t rabilmek  amac yla  2020  y l nda  Fatih  Belediyesi  Kültürel  Miras  Koruma  
Müdürlü ü bünyesinde �Kâgir Yap  ve Eser Atölyesi� kurulmu tur.

Fatih  ilçemizde  ço unlu unu  tarihî  çe melerin  olu turdu u  su  terazisinden  saat  kulesine,  hazireden  
ad rvan kadar birçok tescilli kültür varl  yap  ve eserde temizlik,  bak m-onar m ve restorasyon çal malar  

uzman  mimar,  restoratör,  konservatör  ve  ustalardan  olu an  ekibimizle  birlikte  titizlikle  yap lmaktad r.
2021-2022  y l nda  içerisinde  Kârgir  Yap  ve  Eser  Atölyesi�nce,  ilçemizin  muhtelif  mahallerinde  yer  alan  
60 adet tarihî çe menin önleyici koruma kapsam nda temizlik ve bak m-onar m  yap lm t r. Restorasyon 
tamamlanan 14  adet  tarihi  çe me  tekrar  sular na  kavu turulmu tur.  Bak m  onar m  ve  restorasyon  
çal malar na devam edilmektedir.



Üç medeniyete ev sahipli i yapan Fatih�te su kültürünün devam etmesi ve gelecek nesillere aktar lmas  
amac yla, çe melerin gün yüzüne ç kar lmas  ve eski i levlerinin yeniden kazand r lmas na yönelik kapsaml  
bir çal ma ba lat lm t r.

Fatih Belediyesi�nin sorumluluk alan na giren tarihî çe meler tespit edilerek envanterleri olu turulmu tur. 
Tarihî çe meler etaplar halinde projelendirilerek, bak m-onar m süreçlerine geçilmi tir. 

Yürütülen e  zamanl  çal malar ile belirlenen tarihî çe melerde basit bak m-onar m çal malar  yap l rken, 
daha kapsaml  müdahale gerekenler için de projeleri haz rlanarak restorasyonlar na ba lanm t r. Emine Sultan Çe mesi



Tarihî  çe melerle  ilgili  en  önemli  hede  miz çe melerin  projelendirilerek  kay t  alt na  al nmas  ve  
onar mlar n n  yap larak  i levlerinin  geri  kazand r lmas d r.  Bu  kapsamda  2021  y l nda  1.  Etap  çal mas  
olarak  sorumluluk  alan m zda  bulunan  ve  kapsaml  restorasyonlar  gereken  33  adet  tarîhî  çe menin 
projeleri haz rlat lm  Koruma Kurulu onay  al nm t r. 2022 y l  içinde bu çe melerin onar m n n yap larak 
tamamlanmas  hede  enmektedir.  2.  Etap  projelendirme  çal mas  kapsam nda 42  adet  tarihî  çe me 
belirlenerek çizimlerine 2022 y l nda ba lanm t r. 

Fatih ilçesinde yakla k 540 adet tescilli çe me bulunmaktad r. Aralar nda Alman Çe mesi�nin de yer ald , 
Belediyemiz mülkiyetindeki 98 adet çe me ile kadastral bo lukta bulunan 39 adet çe menin proje, bak m-
onar m ve restorasyon çal malar  Belediyemizce yürütülmektedir.

Devam  eden  bak m  ve  onar m  çal malar n n  yan  s ra  2022  y l  içerisinde  30  adet  tarihi  çe menin 
restorasyonunun yap larak tekrar sular na kavu turulmas  hede  enmektedir.



Fatih  ilçesinde  655  adet  (kay p  mezar  alanlar  dahil)  türbe,  hazire  ve  kabir  yeri  bulunmaktad r. stanbul 
genelinde  bulunan  28  adet  sahabe kabri  ve  makam n n 16�s  Fatih  ilçesinde yer almaktad r.  Ayr ca  ilçe  
s n rlar nda (yaz l  kaynaklarda tarif  edilen)  172 adet Ni�mel Cey  kabri  bulunmaktad r.  Mezar alanlar n n 
%73�lük bir bölümü Vak  ar Genel Müdürlü ü�nün mülkiyetinde olup Fatih Belediyesi mülkiyetinde yaln zca 
5 adet mezar alan  bulunmaktad r.

Fatih�te bulunan tüm tarihî mezar alanlar nda periyodik olarak y lda iki kez çevre temizli i yap lmaktad r.

29 May s stanbul�un Fethi�nin y ldönümlerinde ilçemizde yeri  belirli  olan 100 adet Ni�mel Cey  kabrinin 
bitki temizli i ve bak m-onar m  ayr ca yap lmaktad r.



Vak  ar  Genel  Müdürlü ü  mülkiyetinde  olup  Ba kanl m z  ad na  muvafakat  verilen  16  adet  hazire  ve  
kabir yerinin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri haz rlat lmaktad r. Projelerinin Koruma Kurulu�nca 
onaylanmas ndan sonra restorasyon çal malar na ba lanacakt r. 

Nal nc  Mehmet Mimi Dede Türbesi ve Ni�mel Cey �ten Sar  Nasuh Kabri ve Haziresi�nin de aralar nda 
bulundu u 4 adet tarihî mezar alan n n restorasyon çal malar  devam edilmektedir.



Fatih  ilçemizde bulunan;  semte ve caddeye ad n  veren K zta ,  MS 5.  yüzy lda Preafectus (Vali)  Tatiaus 
taraf ndan mparator  Markianus  (450-457)  ad na,  kaide,  sütun,  ba l k  ve  heykel  olarak  dört  bölümden  
meydana gelen bir an t olarak dikilmi tir. 

Sütunun  temizlik  ve  bak m-onar m  Belediyemiz  bünyesinde  hizmet  veren  Kâgir  Yap  ve  Eser  Atölyesi  
taraf ndan yap lmaktad r.



Yenikap  Kaz lar �n n 2. Bölgesi olarak adland r lan 100 Ada Arkeolojik Alan �nda; 2005 y l nda yap lan kaz lar 
s ras nda MS 4. yüzy ldan 13. yüzy la kadar farkl  dönemlere tarihlenen iç içe geçmi  mimari kal nt lar ortaya 
ç kart lm t r.

Yakla k 4.000 m2�lik bir alana yay lan arkeolojik kal nt lar n korunmas  ve düzenlenmesine yönelik rölöve 
çal malar  Fatih Belediye Ba kanl �nca haz rlat lmaktad r.



Tarihi  Yar mada  içinde  Bizans  Dönemi�ne  (5.  yüzy l)  ait  üç  adet  aç k  sarn ç  bulunmaktad r.  Yap ld  
dönemde ehrin  su  ihtiyac n  kar lamak  amac yla  su  deposu  i levi  gören  sarn çlar  sonraki  y llarda  bu  
i levlerini kaybederek farkl  i levlerde kullan lm t r.  Yüksek duvarlarla  çevrili  derin sarn çlar n içerisinde 
bostanl klar n kurulmas yla birlikte bu yap lar çukurbostan olarak an lmaya ba lanm t r.

Sarn çlar n gelecek nesillere aktar lmas , kent arkeolojisinin korunmas amac yla rölöveleri ile restitüsyon 
ve restorasyon projeleri Fatih Belediyesi�nce haz rlat lm t r.

Aspar Sarn c

Aspar Sarn c , Aspar ve o ullar , Ricimer 
ve Patrikios�un konsulatl  alt nda 459 
y l nda yapt r lm t r. 152x152 m ölçülerinde 
kare planl  ve 11 m kadar derinlikte olan 
sarn ç, yakla k 254.000 m³ su depolama 
kapasitesine sahiptir.

Sarn ç duvarlar n n restorasyonu 2021 
y l nda onaylanan rölöve, restitüsyon ve 
restorasyon projeleri do rultusunda 
Fatih Belediye Ba kanl �nca yap lmaktad r. 



Makios Sarn c

Makios Sarn c , 170x147 m ölçülerinde 
dikdörtgen planl  ve 12 m kadar derinlikte 
olup toplamda 24.990 m²�lik bir alan  
kaplamaktad r. Sarn ç duvarlar n n rölövesi, 
restitüsyon ve restorasyon projeleri Fatih 
Belediye Ba kanl �nca haz rlat larak 
2020 y l nda Koruma Kurulu taraf ndan 
onaylanm t r.

Sarn ç alan , günümüzde sosyal donat  
alan  olarak kullan lmaktad r.

Aeitus Sarn c

Günümüzde Karagümrük Stad  olarak 
kullan lan Aeitus Sarn c  duvarlar n n 
rölövesi, restitüsyon ve restorasyon 
projeleri 2021 y l nda haz rlat larak 
Koruma Kurulu�nca onaylanm t r. 



Fatih  ilçesi,  Topkap  Mahallesi�nde  yer  alan  ve  Arpa  Emini  Mehmed  Efendi  taraf ndan  16.  yüzy l n  ilk  
yar s nda yapt r ld  tahmin edilen mescitten günümüze sadece temel ve duvar kal nt lar  ula abilmi tir. 
slam  Eserleri  Müzesi�nin  denetiminde  kaz  çal malar  yap lan  mescidin,  kal nt  rölövesi,  restitüsyon  ve  
rekonstrüksiyon projeleri Fatih Belediyesi taraf ndan haz rlat lm  ve 2021 y l nda Koruma Kurulu taraf ndan 
onaylanm t r.

Mescidin rekonstrüksiyon çal malar na devam edilmektedir.



Darü afaka  Mektebi  binas n n  yan nda  bulunan  diktörgen  planl  yap n n,  Darü afaka  Cemiyeti�ne  ait  
kay tlara göre; Evkaf Nezareti taraf ndan 1912 y l nda �cimnastik salonu� olarak in a ettirildi i bilinmektedir.

Tescilli  yap n n  rekonstrüksiyon  projesi  haz rlanarak  Koruma  Kurulu�nca  onaylanm t r.  Rekonstrüksiyon  
çal malar  tamamland nda  yap ,  ayn  anda  208  ki inin  kullanabilece i  bir  kütüphane  olarak  hizmet  
verecektir.



Fatih ilçesi, Ayvansaray Mahallesi�nde bulunan Hatice Sultan S byan Mektebi 1711 y l ndan dönemin hassa 
mimar  Bekir  A a  taraf ndan  sebil  ve  çe me  ile  birlikte  in a  edilmi tir.  1924  y l na  kadar  mektep  olarak  
kullan lan yap  daha sonra i levini kaybetmi tir. III. Ahmed dönemi mimarisinin önemli örneklerinden olan 
s byan mektebi günümüze belli ölçüde ula abilmi tir.

Pervititch  Haritalar �nda  kâgir  olarak  görülen  s byan  mektebi;  yamuk  planl  olarak  üç  s ra  tu la  ve  bir  
s ra kesme ta  s ra ile in a edilmi tir. Mektebin, boyutlar  Alman Mavileri Haritalar �nda 10,20x8 m olarak 
çizilmi tir. 

Vak  ar Genel Müdürlü ü mülkiyetindeki mektebin restorasyonu Fatih Belediye Ba kanl �nca yap lacakt r.



Fatih  ilçesi,  Yavuz Sultan Selim Mahallesi�nde bulunan medrese,  1640-1647 y llar  aras nda eyhülislam 
Muid Ahmet Efendi taraf ndan yapt r lm t r.

Medrese 1864 ve 1903 y llar nda küçük çapl  tadilat geçirmi tir. 1914 y l ndaki kay tlarda harap halde oldu u 
bilinen medreseden günümüze sadece kubbeli bir mekân ve k smen duvar kal nt s  ula abilmi tir.

Y ma yap m  sistemli  medresenin  rölövesi,  restitüsyon  ve  rekonstrüksiyon projeleri  Koruma  Kurulu�nca  
onaylanm t r.  Yap n n  rekonstrüksiyon  çal mas n n 2022 y l n n  sonuna  kadar  tamamlanmas  
planlanmaktad r.



Beyaz t,  Ordu  Caddesi  üzerinde  yer  alan  kütüphane  1470-1475  y llar  aras nda  para  basmak  amac yla 
Darphane-i  Amire  olarak  in a  ettirilmi tir.  Dönemin  sivil  mimari  özelliklerini  ta yan  yap  zamanla  a r 
tahrip olmu tur. 1707 y l nda Ümmetullah Hatun taraf nda ilave ettirilen sebil, çe me ve mekteple beraber 
�Simke hane-i Amire� olarak an lmaya ba lanm t r. 

1958 y l nda bir k sm  y kt r lan yap  zamanla daha harap hale gelmi tir.  2001 y l nda ise Kültür Bakanl  
karar yla �Orhan Kemal� ad n  alm t r.

Kütüphanenin  zemin  kat nda  bulunan  dükkân  cephelerinde  uygun  gözükmeyen,  kirlilik  olu turan 
noktalar n tarihî dokuya uygun hale getirilmesi için cephe düzenleme projesi geli tirilerek Koruma Kurulu 
onay  al nm t r. Onayl  projeler do rultusunda çal malara ba lanm t r.



Osmanl  mparatorlu u�nun  Avrupa  ile  olan  siyasi,  ekonomik  ba n  güçlendirmek  ve  askerî  anlamda  
gücünü  art rmak  amac yla yap m na 1870  y l nda Yedikule�den ba lanan  Rumeli  Demiryolu  1871  y l nda 
hizmete aç lm , 1872 y l nda Sirkeci�ye ba lanm t r. 

TC Ula t rma ve Altyap  Bakanl  ve Fatih Belediyesi i birli i ile 7,3 km�lik uzunlu a sahip demiryolu hatt n n 
bisiklet yollar  ve kültürel etkinlik alanlar yla kente yeniden kazand r lmas  için çal malara ba lanm t r.


