
Çal malar na ba lanan Kara Surlar  Millet Bahçesi s n rlar  içerisinde yer alan 13 adet tescilli sivil mimarl k 
örne i yap , çocuk ve kad nlara yönelik atölyeler ile tarih müzesi vb. kültürel tesis olarak i levlendirilerek 
bölge halk n n hizmetine sunulacakt r. Çocuk Köyü Projesi kapsam nda hizmet verecek olan 3 adet tescilli 
sivil mimarl k örne i yap n n projeleri haz rlat larak Koruma Kurulu�na iletilmi tir.



Ba kanl m zca; ilçemizdeki kamu düzeni ve güvenli inin muhafazas , uyu turucu/uyar c  madde temini 
ve kullan m yla mücadelenin etkinli inin devam ettirilmesi, kent esteti inin sa lanmas  ve çevre kirlili inin 
önlenmesi amac yla tespit edilen metruk yap larda gerekli güvenlik ve proje çal malar  yap lmaktad r.

Yürütülen envanter çal mas  kapsam nda güncel durum tespitleri yap lan 6.485 adet sivil mimarl k örne i 
yap dan toplam 713 adetinin  metruk durumda oldu u ve 379 adet  metruk yap n n rölövesinin olmad  
saptanm t r.

Projesi  olmayan metruk durumdaki sivil mimarl k örne i yap lar n önem ve öncelik s ras na göre etaplar 
halinde  3  boyutlu  taramalar  yap larak  rölöveleri  haz rlanmakta  ve  yap lar  belgelenerek  kay t  alt na 
al nmaktad r.

2020-2021 y llar  aras nda 159 adet yap n n rölöve çal malar  Belediyemiz koordinatörlü ünde haz rlanarak 
Koruma Kurulu�na iletilmi tir.

2022 y l nda projesi  olmayan ve birinci öncelikli grupta yer alan 102 adet sivil mimarl k örne i yap  daha 
belirlenerek rölöve çal malar na ba lanm t r.



Osmanl  Barok mimarisinin en önemli  örneklerinden olan  Nuruosmaniye Külliyesi�nin etraf nda yer alan 
dükkân  cephelerindeki  uygunsuz  müdahalelerin  ve  cephe  kirlili inin  giderilmesi  amac yla 82  adet  
dükkâna ili kin cephe rehabilitasyon projesi haz rlanm  ve onay için Koruma Kurulu�na iletilmi tir.



Ali  Ku çu  Mahallesi,  Malta  Çar s �nda  yer  alan  90  adet  yap da  rölöve  güncellemesi  yap larak  yap m 
sistemine göre s n  and r lm  olup her yap  kendi özelliklerine ve ihtiyaçlar na göre de erlendirilerek bina 
bilgi föyleri olu turulmu tur. Yap lar n cephelerindeki dokuyla uyumsuz müdahaleler giderilmi  ve çevre 
düzenlemesine yönelik kentsel tasar m projesi  haz rlanm t r.  Çar n n rehabilitasyon çal malar na 2023 
y l nda ba lanmas  planlanmaktad r.



Bir zafer an t  olarak mparator Arkadius 
taraf ndan MS 5. yüzy l n ba nda 
yap m na ba lanan sütun, imparatorun 
o lu II. Theodosius taraf ndan 
tamamlanm t r. Sütunun özgün 
halinde kare planl  kaide üzerinde 
daire planl  gövde, sütun ba l , 
heykel kaidesi bölümleriyle birlikte 
50 m yüksekli e sahip oldu u tahmin 
edilmektedir. An t, zaman içinde 
maruz kald  do al afetler sonucunda 
zarar görmü , 18. yüzy lda devrilme 
tehlikesi nedeniyle kaidesine kadar 
sökülmü tür.

Sütunun konservasyonunun 
yap lmas na yönelik rölöve, restitüsyon 
ve restorasyon projeleri Fatih Belediye 
Ba kanl  taraf ndan haz rlat lmaktad r.



Medrese, Pervîz Efendi taraf ndan, Mimar Sinan� n mimarba  oldu u dönemde stanbul-Çar amba semti 
Otlukçu Yoku u�nda 1561-1566 y llar  aras nda yapt r lm t r. 1847 ve 1863 y llar nda tamirat gören medrese 
geçirdi i yang nlar sonucunda zarar görmü , 1918 y l nda medreseden geriye sadece arsa kalm t r.

Ba kanl m za tahsis edilen ve stanbul Arkeoloji Müzeleri�nin denetiminde kaz  çal malar  tamamlanan 
medresenin projeleri haz rlanarak Koruma Kurulu�na iletilmi tir. 

mar plan nda �Sosyal Kültürel Tesis� alan nda kalan medrese, kad n ve çocuklara hizmet veren bir tesis 
olarak yeniden ihya edilecektir.



Hac  Ferhat A a Camii�nin, 1532 y l nda Ferhat A a isimli bir hay rsever taraf ndan in a edildi i mihrap önünde 
bulunan  mezar  ta ndan  anla lmaktad r.  Caminin  yan nda  bulunan  s byan  mektebi,  cami  ile  ayn  adla  
an lmas na ve 18. yüzy l özellikleri göstermesine ra men bânisi ve in a tarihi net olarak bilinmemektedir.

Cibali  Mahallesi,  rfan  Ahmet  Sokak�ta  bulunan  Hac  Ferhat  S byan  Mektebi  sosyal  ve  kültürel  amaçl  
hizmetlerde  kullan lmak  üzere  koruma  projeleri  haz rlanmaktad r.  Projelerinin  onaylanmas ndan  sonra  
restorasyon çal malar na ba lan lacakt r.



Haseki Sultan Mahallesi�nde bulunan, Kas m A a S byan Mektebi Nev ehirli Damat brahim Pa a taraf ndan 
18. yüzy l n ba lar nda yapt r lm t r. Asma katl  mektep kesme ta tan in a edilmi tir. Üst örtüsü çöktükten 
sonra kiremitle kaplanm t r. 

�Sosyal  Kültürel  Tesis�  alan nda  bulunan  ve  Ba kanl m za  tahsis  edilen  Kas ma a  S byan  Mektebi�nin  
rölöve,  restitüsyon  ve  restorasyon  projeleri  haz rlanmaktad r.  Projelerinin  Koruma  Kurulu  taraf ndan 
onaylanmas n n ard ndan yap n n restorasyon çal malar na ba lan lacakt r.



Fatih Külliyesi ile Fatih Park �n  birbirine ba layan Bozdo an Su Kemeri�ne paralel Büyük Karaman Caddesi, 
ilçenin  ana  caddelerini  birle tiren  ayn  zamanda  tescilli  an t  eserlerle  çevrili  önemli  bir  akst r.  Aks n 
karakterini ön plana ç karmak, ya am kalitesini art rmak, insan odakl  ula m ve eri ebilirli ini geli tirmek 
amac yla kentsel tasar m projesi haz rlanm t r.

Projenin analiz a amas nda saha çal malar  ile yap  tespitleri,   ziksel yap  ve ula m analizleri ile  alan n 
tarihsel  geli imi  incelenmi tir.  Aks  üzerinde  sergi  salonu,  çocuk  atölyesi,  kültür  merkezi,  meydan  vb. 
donat lar önerilerek mekânda süreklilik kazand r lmas  hede  enmi tir. Projeleri Koruma Kurulu�na iletilmi  
olup 2023 y l nda uygulamas na ba lanmas  planlanmaktad r.


