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KARASURLARI MİLLET BAHÇESİ KENTSEL TASARIM 
PROJESİ 

3.ETAPKENTSEL TASARIM PROJESİ

PROJE BİLGİLERİ:

2.ETAP

1.ETAP- Topkapı Mevkii – Yedikule Zindanları arasında geliştirilen proje 5 etaptan oluşmaktadır.

- Proje ile 3.5 km’lik hat boyunca kesintisiz yaya, bisiklet yolları ve yeşil alan yer oluşacaktır.

- 1.Etap, 2. Etap ve 3. Etap Kentsel Tasarım Projelerinin kurul onay süreçleri tamamlanmıştır.

- 1. Etabın uygulama çalışmalarına başlanmıştır ve ilk 3 etapta kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir.

- 23.3 hektarlık proje alanının 1. ve 2. etaplarında (yaklaşık 10.79 ha) gerçekleştirilen satın alma çalışmaları ile toplam 

4.8 hektarlık alan kamu mülkiyetine geçmiştir.

3.5 km 
çalışma 

aksı
5 ETAP KURUL 

ONAYLI



KARASURLARI TOPKAPI KALEİÇİ MEYDANI KENTSEL 
TASARIM PROJESİ 

PROJE ÖNERİ ROTALARI VAZİYET PLANIÜST ÖLÇEK STRATEJİLER

PROJE BİLGİLERİ:

Proje Tarihi: 
10.05.2022

Uygulama 
Başlangıç 
Tarihi: …

MEYDAN 
TASARIMI

“İstanbul Tarihi Kara Surları Topkapı Kaleiçi Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması” 10 Ocak 2022 tarihinde ilana
çıkmış ve 21.05.2022 tarihinde gerçekleştirilen jüri değerlendirmesi ile sonuçlanmıştır. Birinci seçilen projemizin
uygulanması hedeflenmektedir.



KARASURLARI TOPKAPI KALEİÇİ MEYDANI KENTSEL 
TASARIM PROJESİ 

TOPKAPI GİRİŞİ KARASURLARI GÖRÜNÜMÜNDENÖNERİ MEYDAN

Topkapı Tarihi Kaleiçi Meydanı, Fatih ilçesi Topkapı Mahallesi sınırları içerisinde Topkapı Caddesi’nin
Sulukule Caddesi ile kesişiminde Kara Surları komşuluğunda yer almaktadır.
“Palimpsest” ismiyle Topkapı Kaleiçi Meydanı tasarımı için önerilen proje kapsamında; kent katmanlarının
izleri ile meydan biçimlenmesinin desteklenerek yere özel ve serbest bir geometri ile bir meydan
tasarlanmıştır. Bu proje ile kente tarihi bir meydan kazandırılacaktır.
Proje mekânın hafızasını, kimliğini dikkate alan, doğal ve kültürel değerleri koruyan, bir yandan da tespit
edilen sorunları çözen ve mevcut kentle uyumlu bir şekilde var olabilen bir öneri getirmektedir.
Proje kapsamında;
- Surun içi ve dışını bağlamak,
- Hafızanın kaybolmuş bileşenlerinin tespit edilmesi, ortaya çıkarılması / görünür kılınması ve bu öğeler
arasında yürünebilir bir rota oluşturulması,
- Eski dokuyu korumak,
- Kent hafızasında yer bulamamış açık yeşil alanların kente kazandırılması,
- Yaya ve bisiklet öncelikli erişimi yaygınlaştırmak,
- Yarımadayı bölen geniş taşıt izlerinin mekanlar arası sınır etkisinin azaltılması,
- Tescilli yapıların görünebilir kılınması etrafındaki yapıların ona uyumlu ölçeğe getirilmesi, fonksiyonlar
yüklenerek koruma kullanma dengesinin sağlanması,
Hedeflenmektedir.



HALİÇ KIYI SİLUETİ YENİDEN CANLANDIRMA PROJESİ 

UYGULAMA SONRASI UYGULAMA SONRASIUYGULAMA ALANINDAN UYGULAMA ALANINDAN

2.5 km 
çalışma 

aksı

10 Proje 
Sokağı

350 
Bina

PROJE BİLGİLERİ:

UYGULAMA SONRASI UYGULAMA SONRASI

Proje kapsamında;

- Yapı cepheleri ve sokaklardaki niteliksiz eklentiler, tenteler, kablolar, saçak ve klima dış

ünitelerine müdahale edilmekte, basit cephe temizlikleri yapılmıştır.

- Kentsel donatı elemanları (bank, aydınlatma elemanı, çiçek kasası, vb.), reklam panosu,

tabelaların malzeme, doku, renk ve ölçüleri tabela yönetmeliğine göre düzenlenmiş,

tarihi doku ile uyumu sağlanmıştır.

- Bölge sakinleri bilgilendirilmiştir.

Uygulama esnasında ve sonrasında;

- Haliç kıyı silueti tarihsel ve kültürel kimliği tekrar görünür hale gelmiştir.

- Mekân kalitesindeki iyileşme, turizm değerinde artış getirmektedir.

Ayvansaray Mahallesi,
Balat Mahallesi,
Yavuz Sultan Selim Mahallesi,
Cibali Mahallesi



AYVANSARAY, LONCA SOSYO-EKONOMİK DÖNÜŞÜM 
ODAKLI İYİLEŞTİRME PROJESİ 

PROJE ÖNCESİ UYGULAMAPROJE ÖNCESİ UYGULAMA

PROJE BİLGİLERİ:
66.000 
m2’lik 

çalışma 
alanı

10 Proje 
Sokağı

400 
Bina

Ayvansaray Mahallesi

UYGULAMA PROJE ÖNCESİ

UYGULAMAPROJE ÖNCESİ

Proje kapsamında;

- Yapı cepheleri ve sokaklardaki niteliksiz eklentiler, tenteler, kablolar, saçak ve klima dış

ünitelerine müdahale edilmekte, basit cephe temizlikleri yapılmıştır.

- Bölge sakinleri bilgilendirilmiştir.

Uygulama esnasında ve sonrasında;

- Sosyal ve ekonomik hareketlilik görülmektedir.



KÜÇÜK MUSTAFAPAŞA KÜLTÜR ODAKLI 
REHABİLİTASYON PROJESİ 

PROJE ÖNCESİ UYGULAMA SONRASIUYGULAMA ALANINDAN UYGULAMA ALANINDAN

Proje alanının tarihsel süreci, koruma alanları, kültür envanteri, sosyal, ekonomik, ekolojik ve fiziksel

özellikleri dikkate alınarak üretilen, koruma ve geliştirme odaklı projemizde 300 binanın cephe iyileştirme

çalışmaları, meydan tasarımı ve yayalaştırma projeleri bulunmaktadır.

PROJE BİLGİLERİ: 34.000 
m2 proje 

alanı

10 Proje 
Sokağı

300 
BinaYavuz Sultan Selim Mahallesi

Proje ile;

- Kültürel mirasın algılanması ve korunmasında farkındalık sağlanmıştır.

- Kentin bu bölgedeki kültürel mirasının tanıtımını sağlamıştır.

- Kültür-sanat ve edebiyat temalı etkinlikler düzenleme koşulları oluşturulmakta, bölgenin yerel kültürel

aktörleri, unutulan sanatlarını yeniden canlandırılmaları konusunda motive edilmektedir.



RAGIP GÜMÜŞPALA TURİZM VE YAYA ODAKLI KENTSEL 
TASARIM PROJESİ 

UYGULAMA

PROJE BİLGİLERİ:

840 metre 
çalışma 

aksı

10.725 
m2’lik 

çalışma 
alanı

147 
Bina

Yavuzsinan Mahallesi,
Sarıdemir Mahallesi,
Rüstempaşa Selim Mahallesi,
Demirtaş Mahallesi

Proje ile;
- Estetik ve yapısal iyileştirmelerle turizm değerinde artış sağlanması,
- Bina, sokak ve mahalle ölçeğinde kullanıcı odaklı tasarım kararları,
- Cephelerde yapı – işlev bütünlüğünün sağlanması,
- Binaların dokusuna uygun malzemelerin kullanılması,
- Sürece kullanıcı katılımını sağlayabilecek yöntemlerin ön planda tutulması,
- Tarihsel ve kültürel kimliğin algılanmasında ve korunmasında farkındalık sağlanması,
- Esnek yaklaşım ile verimli sonuçlar elde edilmesi hedeflenmektedir.

Proje alanında 147 yapının cephe iyileştirme çalışmaları, açık ve yeşil alan tasarımları, yaya yolu tasarımı ele
alınmıştır. Kamusal alan ve sosyal etkileşimlerin sürdürülebilir hareketlilikteki rolünü dikkate alarak, özgün
kentsel doku ve mimari izleri korumak suretiyle, turizmin sosyo-kültürel ve çevresel olumsuzluklarının
azaltılması, çevreye duyarlı, yaya ve ziyaretçi odaklı tasarım kararları geliştirilmiştir. Proje süreci tamamlanan
alanda uygulama süreci planlanmaktadır.

UYGULAMA UYGULAMA 



KİREMİT CADDESİ, FENER KÜLHANI SOKAK, SANCAKTAR 
YOKUŞU  ZİYARETÇİ ODAKLI SOKAK SAĞLIKLATIRMA PROJESİ 

UYGULAMA UYGULAMAFENER KÜLHANI SOKAK

PROJE BİLGİLERİ:
629 metre 

çalışma aksı 3 Sokak
167 Bina;

111’i tescilli 
eser

Balat Mahallesi

Proje ile;

- Kültürel mirasın algılanması ve korunmasında farkındalık sağlanması hedeflenmektedir.

- Dokuya uygun olmayan malzemelerin kaldırılması, onarımlar ve binanın orijinal mimari detaylarına dikkat

çeken yeni bir boya işi ile tescilli eserler korunurken uyumlu sokak dokusu oluşturulmaktadır.

- Sosyal ve ekonomik ortamda, yaya hareketliliğinde canlılık hedeflenmektedir.

- Doğal ve kültürel kimlik bileşenleri saptanıp, bunları yansıtan mekânsal tasarımlar yapılacaktır.
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BÜYÜK KARAMAN CADDESİ KENTSEL TASARIM PROJESİ 

İŞLEVSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMAYAYA BAĞLANTILARI TEMATİK İŞLEV AKSALARI

PROJE BİLGİLERİ:
840 metre 

çalışma 
aksı

41.250 
m2’lik 

çalışma 
alanı

259 
BinaAli Kuşçu Mahallesi

- Proje alanı Fatih Cami – Fatih Anıt Parkı arasındaki bölgeyi kapsamaktadır. 

- Proje alanı 41.250m² ve 259 yapı: 63 adet SMÖ, 4 adet Kayıp SMÖ den oluşmaktadır.

UYGULAMA

UYGULAMA

Tarihi alanlarda kentsel deneyimi yaşanabilir ve sürdürülebilir bir hareketliliğe dönüştürme hedefiyle,

bölgede tarihi yapıların korunması ve yaşatılmasına yönelik cephe ve sokak iyileştirmeleri, bütünleşik açık

ve yeşil alan sistemleri tasarımları yapılmaktadır.



YALI KENTSEL TASARIM PROJESİ 

KENTSEL TASARIM PROJESİKENTSEL TASARIM PROJESİ ÖNERİ VAZİYET PLANI

PROJE BİLGİLERİ:

5.5 ha 
Proje 
Alanı

Kurul 
Onaylı 220 Bina

Yalı Mahallesi

- Yeni bir doku yaratmak yerine yıllar içerisinde oluşmuş tarihi dokuyu analiz edip, modern ve çağdaş bir
şekilde yorumlayarak ortaya çıkaran bir tasarım anlayışını benimsenmiştir.

- Kentsel canlandırma koridorlarının devamlılığın sağlanması, hareketli ve dinamik bir kent parçası olarak,
yerel fonksiyonların kolay erişilebilir olarak kurgulanması, özgün bir mimari ile yüksek katma değere sahip
fonksiyon-yapı ilişkisinin kurulması

- Yatırımcılar ile kreatif sektörlerin bir arada buluşabileceği bir merkez olarak kurgulanması, kreatif aksların yer alması,
üretim merkezlerinin ve tasarım stüdyolarının bir arada bulunabileceği mekanlara ev sahipliği yapması ve mevcut tarihi
dokunun modern mimari ile buluşması

- Tarihi bostanları yeniden canlandırarak perma kültürel aktivitelerin kurgulanması, kentsel yeşil alanların mümkün olduğu
noktada arttırılması, yeni yapılacak olan yapılarda yağmur ve gri su dönüştürme teknolojilerinin kullanılması, su ögelerine
kent içerisinde yer verilmesi



KAPALIÇARŞI KENTSEL TASARIM PROJESİ 

PROJE ÖNCESİ UYGULAMA SONRASIUYGULAMA ALANINDAN UYGULAMA ALANINDAN

PROJE BİLGİLERİ:

1626 
Dükkan

Proje 
Tarihi: 

Kurul 
Onaylı

Uygulama 
Başlangıç 
Tarihi: …
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