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TARİHİ YARIMADA KARA SURLARI ÇALI ŞTAY 
PROGRAMI  

26 Ekim 2013, Sabah Seansı: 

Atilla Alkan / İstanbul Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Daire Başkanı 

Açılış Konuşması 

Cem Eriş / Tarihi Çevre Koruma Müdürü 

İstanbul Kara Surlarının Geçmişi, Bugünü ve Geleceği  

Şirin Akıncı / Yüksek Mimar ve Restoratör 

Tekfur Sarayı ve Anemas Zindanları 

Engin Binoğul / Yüksek Mimar 

Kara Surları T55-T60 Burçları Arası Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Mühendislik Uygulama 

Projeleri 

Figen Zekier / Professional Life Institute Genel Müdürü 

Çalıştayın Amacı ve Yöntemi 
 

 

26 Ekim 2013, Öğleden Sonra Seansı: 

GRUP ÇALIŞMASI 1  

Dünya miras alanı olarak İstanbul Kara Surlarının sürdürülebilir koruma ve kullanma kriterlerinin 
değerlendirilmesi  

GRUP ÇALIŞMASI 2 

Kara Surlarının koruma kullanma dengesinde kent dinamiklerinin etkisi  
 

27 Ekim 2013, Sabah Seansı: 

GRUP ÇALIŞMASI 3  

Kara Surlarının kültür turizmi potansiyelinin değerlendirilmesi  

GRUP ÇALIŞMASI 4  

Tarihi Yarımada turizm güzergâhları ve turizm merkezleri  ile Kara Surlarının yaya ve taşıt trafiği 
açısından değerlendirilmesi  
 

27 Ekim 2013, Öğleden Sonra Seansı: 

GRUP ÇALIŞMASI 5 

Koruma amaçlı imar planında Kara Surlarına ilişkin fonksiyon ve plan kararlarının yakın ve uzak 
çevresiyle birlikte değerlendirilmesi  

GRUP ÇALIŞMASI 6 

Alan yönetim planında Kara Surlarının korunması ile ilgili proje paketlerinin gerçekleştirilmesi 
amacıyla kurumsal ve mevzuat bütünlüğünün ve eşgüdümün sağlanması 
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Etüd ve Projeler Daire Başkanı Atilla ALKAN’ın konuşması 

Tarihi Çevre Koruma Müdürü Cem ERİŞ’in konuşması 
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Y.Mimar Şirin AKINCI’nın sunumu 

Y.Mimar Engin BİNOĞUL’un sunumu 
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Mimar Boris MİCKA’nın Sunumu 

Çalıştay Sunumuna Katılanlar 
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ÇALI ŞTAY YÖNTEM İ 

Tarihi Yarımada Kara Surları Çalı ştayı, 6 ana konuyu kapsamaktadır. 

Her ana konunun alt başlıkları, grup çalışmalarının başlangıcında katılımcılara verilerek, 
tartışmalara ışık tutması amaçlanmıştır. Gruplardan, her ana konuyu altındaki sorular ve bu 
soruların çağrıştırdığı ilgili konular ile birlikte bir bütün halinde tartışmaları istenmiştir. 
Çalışma grupları, kendilerini rahat ifade edebilecekleri yöntemi kendileri belirlemiş ve soru 
sırasına göre veya ana konuyu bir bütün halinde tartışarak sonuçlandırmışlardır. 

Her grupta bir moderatör ve raporlamayı yapan grup sorumlusu görev almıştır. 

Çalıştay raporu;  her grubun sorumlusu tarafından ana moderatöre iletilen grup çıktıları ve 
grup katılımcılarının yazılı notlarına dayanarak oluşturulmuştur. Ayrıca, Ekler bölümünde 
hiçbir düzeltme yapılmadan, aslına sadık kalarak tüm katılımcıların yazarak ilettiği ifadelere 
yer verilmiştir. 

Grup Dağılımları 

Grup dağılımları, her masada farklı meslek ve uzmanlık alanındaki katılımcıların bulunması 
ve farklı fikirlerin katkı sağlayabilmesi amacıyla önceden belirlenmiştir. 
 

6 ana konu, 9 farklı grup halinde eşzamanlı tartışılmış ve raporlanmıştır.  
 
Paylaşım 

Seanslar tamamlandıktan sonra her masadan ek görüşler istenmiş ve tüm katılımcılara raporun 
son halinin kendilerine iletileceği bilgisi verilmiştir.   
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ÇALI ŞTAY TARTI ŞMA KONULARI 

 

I. Dünya miras alanı olarak İstanbul Kara Surlarının sürdürülebilir 

koruma ve kullanma kriterlerinin de ğerlendirilmesi 

1. Kara Surlarının sürdürülebilir korunması ve işlevlendirilmesi 

2. Kara Surları ve çevresinde koruma amacıyla kısa ve uzun vadede alınacak acil 

önlemlerin belirlenmesi  

3. Kara Surları ve yakın çevresinin sürdürülebilir korumada kaynak teşkil edecek özgün 

niteliklerinin saptanması 

4. Kara Surlarının sürdürülebilir korunması amacıyla ekonomik model oluşturulması 

5. Kara Surlarının korunmasına yönelik projelerin eğitim iletişim ve kültürel etkinlikler 

açısından değerlendirilmesi  

 

II. Kara Surlarının Koruma Kullanma Dengesinde Kent Dinamiklerinin 

Etkisi 

1. Kara Surlarını etkileyen kent dinamiklerinin tanımlanması 

2. Kara Surları çevresindeki kamusal alanların korunması ve kullanımı 

3. Kara Surları çevresindeki mezarlıkların korunması ve kullanılması 

4. Kara Surları ile yakın çevresindeki konut alanlarının ilişkisi  

5. Kara Surlarının kültürel ve kentsel alanının tanımlanması 

 

III. Kara Surları’nın Kültür Turizmi Potansiyelinin  Değerlendirilmesi 

1. Kara Surları’nın işlevlendirilmesine ilişkin değerlendirme ve öneriler  

2. Kara Surları’nın tanıtımına ilişkin çalışmaların önemi ve öneriler  

3. Kara Surları’nda çağdaş müzecilik anlayışıyla sürdürülebilir korunmanın 

sağlanmasına yönelik çalışmalar   
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IV. Tarihi Yarımada’da Yer Alan Turizm Güzergâhları ve Turizm 

Merkezlerinin Kara Surları İle İlişkilendirecek Yaya ve Taşıt Trafi ği 

Açısından Değerlendirilmesi 

1. Kara Surları üzerindeki kapıların araç trafiği açısından değerlendirilmesi 

2. Tarihi Yarımada'daki turistik gezi güzergâhlarının Kara Surları ile ilişkilendirilmesi 

 

V. Koruma Amaçlı İmar Planında Kara Sularına İlişkin Plan Kararlarının 

Yakın ve Uzak Çevresiyle Birlikte Değerlendirilmesi 

1. Tarihi Yarımada ve yakın çevresinde sürdürülen ve planlanan üst ölçekli projeler ile 

Kara Surlarının etkileşiminin değerlendirilmesi  

2. Kara Surları çevresindeki donatı alanlarının nitelik ve nicelik yönünden 

değerlendirilmesi 

 

VI. Alan Yönetim Planında Kara Surlarının Korunması  ile ilgili proje 

paketlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla mevzuat bütünlüğünün ve 

kurumsal eşgüdümün sağlanması  

1. Kurumların ortak çalışma ve proje kapasitelerinin artırılması 

2. Alan Başkanlığı'nın kurumsal eşgüdüm kapasitesinin etkinleştirilmesi 

3. Kurumsal ortak veri tabanının oluşturulması 
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I - DÜNYA M İRAS ALANI OLARAK İSTANBUL KARA SURLARININ 
SÜRDÜRÜLEBİLİR KORUMA VE KULLANMA KR İTERLER İNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Katılımcılara, tartışmalar için fikir vermesi amacıyla aşağıdaki alt başlıklar örnek olarak 

verilmiş ve sonuçta geliştirilen fikir ve öneriler bir bütünlük oluşturacak şekilde derlenmiştir:  

I.1.Kara Surlarının sürdürülebilir korunması ve işlevlendirilmesi 

I.2.Kara Surları ve çevresinde koruma amacıyla kısa ve uzun vadede alınacak acil önlemlerin 

belirlenmesi  

I.3.Kara Surları ve yakın çevresinin sürdürülebilir korumada kaynak teşkil edecek özgün 

nitelikleri 

I.4.Kara Surlarının sürdürülebilir korunması amacıyla ekonomik model oluşturulması 

I.5.Kara Surlarının korunmasına yönelik projelerin eğitim iletişim ve kültürel etkinlikler 

açısından değerlendirilmesi  

İstanbul Kara Surları’nın dünya miras alanı olarak değerlendirilmesi açısından, çalıştay 

başlangıcındaki sunumlar sırasında dünya miras alanlarından İstanbul’da yapılan koruma 

örnekleri ile dünya örnekleri hakkında katılımcılara bilgi verilmiştir.   

Bu kapsamda, çalışma grupları tarafından geliştirilen öneri ve fikirler aşağıda belirtilmiştir. 

Üst Ölçekli Stratejik Öneri ve Fikirler: 

• Konunun Kara Surları olarak değil,  Tarihi Yarımada Surları olarak bütüncül ele 

alınması 

• Sur Koruma Master Planı yapılması ve bu bağlamda tüm plan, proje ve 

uygulamaların bir ana strateji ile yönetilmesi (ziyaretçi yönetim planı, 

sponsorluklar yönetimi vb.) 

• Sur Koruma Master Planı aşamasında, bütünsel bir işletim modeli ile kendi 

ekonomisini sağlayacak bir yönetim tarzının benimsenmesi; bununla birlikte 

ekonomik kaygıların, dünya mirası olan Kara Surları’nın korunması gerekliliğinin 

önüne geçmemesi 

• Kara Surları ile ilişkili mülkiyet sorunlarının çözülmesi. Alanın mülkiyetinin 

kamuya ait olmasının kademeli geçiş aşamaları ile sağlanması; yeni yapı ruhsatı 
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verilmemesi; var olan yapılar,  otopark çay bahçesi vb. işletmelerin yapılacak 

master plana bağlı olarak tekrar planlanması 

• ICOMOS tüzüğü (2007) kültürel mirasların hangi prensipler çerçevesinde sunum 

ve anlatımların yapılacağını belirtmektedir.  Tüzükte yer alan, Erişim ve Anlaşma, 

Bilgi Kaynakları, Bağlam ve Çerçeve, Özgünlük, Sürdürülebilirlik, Kapsayıcılık, 

Araştırma, Eğitim maddelerinin dikkate alınması 

• Surlara özel” koruma birimi” oluşturulması ve sürekliliğinin sağlanması 

• İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kurumları altında yapılandırılacak bir alt 

birimin,  her türlü projeyi bilimsel olarak detayları ile ele almasının ve 

sürdürülebilir kaynak oluşturma modellerini oluşturmasının sağlanması 

Surların, İBB Başkanlığı Bünyesinde Yapılandırılan, Sorumlu Ve Yetkili Tek Bir 

Birim Tarafından Yönetilmesi ( Hertürlü Planlama, Projelendirme, İzleme-

Denetleme Ve Basit Bakım Onarım İle Kapsamlı Uygulama, Tanıtım Faaliyetleri 

Ve Kurumlar Arası İşbirliğinden Sorumlu Olacak Biçimde) 

I.1. Kara Surlarının sürdürülebilir korunması ve i şlevlendirilmesi 

• Restorasyonun etaplar halinde yapılması 

• Restorasyonda aslına sadık kalarak harabe onarımı yapılması  

• Savaş ve darbe izleri ile ilgili bilgilendirme levhalarının konulması 

• Surların,  üzerindeki nitelikli eklerle birlikte korunması 

• Surların çevresi ile ilgili bir yapı envanteri suretiyle hangi yapıların korunması 

gerektiğinin belirlenmesi 

• Surların çevresindeki kültürün de korunması (bostanlar, Bizans döneminden kalma 

kuyular, sarnıçlar, sulama kanalları vb.)  

• Kara Surları’nın bütün olarak görülüp, uygun fonksiyonlar verilerek  parçalı olarak 

işlevlendirilmesi  

• Surların yeşil alanlarının depremde acil toplanma alanları olarak değerlendirilmesi  

• Hendeklerin,  Osmanlı dönemindeki zirai amaçla kullanımı ve bugünkü bostanlar 

örnek alınarak, dünyanın bahçe kültürü örneklerine yer verilmesi 

• Projeler, mutlaka Bizans Arkeoloğu, Restoratör Mimar, Mimarlık Tarihçisi,  
 Sanatı Tarihçisi (Bizans ve Osmanlı Uzmanı) kişiler tarafından hazırlamalı 
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I.2. Kara Surları ve çevresinde koruma amacıyla kısa ve uzun vadede 

alınacak acil önlemlerin belirlenmesi  

• Statik açıdan geçici güvenlik tedbirlerinin alınması 

• İvedilikle çevrenin temizlenmesi 

• Yapısal ve çevresel güvenlik sisteminin kurulması ve aydınlatmanın sağlanması 

• Surların çevresinin işgalden arındırılması 

• Sur Kapılarının araç geçişine kapatılması 

• Surun kendi içinde kesintisiz yaya ulaşımının sağlanması  

• Yakın bölgeden minibüs ve kamyon geçişlerinin sınırlanması (sınırlama 

getirilmesine rağmen uygulanmıyor ise uygulanmasının sağlanması) 

I.3. Kara Surları ve yakın çevresinin sürdürülebilir korumada kaynak 

teşkil edecek özgün nitelikleri 

• Tarihi çevre özelliği, devşirme malzemeler ve tarihi hikâyesinin kullanılması 

• Kültürel değeri  

• Dönemini yansıtması  

• Tarihi değeri 

• Belgesel değeri 

• Sanat değeri 

• Yapım tekniği açısından değeri 

• Malzeme değeri 

• Askeri mimari değeri 

• Sur sistemi ve bununla birlikte oluşan ve günümüze bir kısmı ulaşan peyzaj 

alanlarından oluşan bütünleşik bir sistemin varlığı 

• Özgünlük ve kültürel peyzajı ile birlikte bütünlük değeri 

• Üçlü sistem (iç sur-dış sur-hendek) dünyada günümüze ulaşabilen tek örnek 

• Uzunluğu 

• Geç antik çağ- ortaçağ ve Osmanlı dönemlerinin hepsinin izleri üzerinde taşıması  
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I.4. Kara Surlarının sürdürülebilir korunması amacı yla ekonomik model 

oluşturulması 

• Sponsorluk modelinin geliştirilmesi (yalnızca kaynak sağlamalı ve katkısı bir 

plaketle belirtilmeli) 

• Her kulenin farklı bir şekilde bir komisyon gözetiminde sponsor tarafından 

yalnızca kaynak sağlanarak onarılması (örneğin müze) 

• Yerli ve yabancı turistler için, tarihi niteliği ile uyumlu bir dizaynla alışveriş 

alanları oluşturulması ve işletmecilerden kira, komisyon vb. gelir elde edilmesi 

• Restoran, kafe vb. hizmet alanları ile ekonomik katkı sağlaması 

• Dünya mirası fonu, UNESCO fonu, Avrupa fonu vb. desteklerin sağlanması 

• Tarihi Yarımada bölgesinde yer alan işletmelerden ve tur şirketlerinden koruma ve 

iyileştirmeye yönelik şehir vergisi vb. isimle vergi alınması 

• Emlak vergilerinden, surlar için bir fon ayrılması 

I.5. Kara Surlarının korunmasına yönelik projelerin  eğitim, ileti şim ve 

kültürel etkinlikler açısından değerlendirilmesi 

• Turizm ve kültürel amaçlı etkinliklerle yaşayan bir yer haline getirilmesi 

• Ulaşım ve erişebilirlik boyutunun ele alınması, halkın fiziksel ve entelektüel 

erişiminin sağlanması ve kolaylaştırılması 

• Surların hikâyesinin marka haline getirilmesi ve pazarlanması için bir iletişim 

planı oluşturulması 

• Restorasyon ve koruma çalışmalarında kulelere verilen T1 vb. isimler yerine, 

kulelerin tarihten gelen kendi isimlerinin kullanılması  

• Kara Surlarında, hiçbir şekilde müdahale edilmeden, bölgesel olarak film platoları 

kurulabilmesi, kısa süreli filmlerin çekilmesine izin verilmesi 

• Surların eğitim amaçlı olarak ulusal ve uluslararası, tarih, arkeoloji, mimarlık 

öğrencilerine açılması 

• İlköğretimden itibaren İstanbul ve tarih bilincinin oluşturulması, “İstanbul Dersi” 

nin MEB okullarında müfredata eklenmesi 

• Üniversitelerle işbirliği yapılarak, alanda  uzmanlaşmaya ve eğitim faaliyetlerine 

olanak tanınması  
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• Kara Surlarının restorasyonlarında kent tarihinin öğretilmesi, kent yaşamı ve 

kültürel birikimin tanıtılmasına yönelik mekânların oluşturulması  

• Medyanın tanıtım amaçlı etkin kullanılması 

• Sur temalı Belgesellerin yapılması 

• Çocuk yayınları içinde Sur konulu resimli kitaplar hazırlanması 
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II- KARA SURLARI’NIN KORUMA KULLANMA DENGES İNDE                                    
KENT D İNAM İKLER İNİN ETK İSİ 
 

Katılımcılara, tartışmalar için fikir vermesi amacıyla aşağıdaki alt başlıklar örnek olarak 

verilmiş ve sonuçta geliştirilen fikir ve öneriler bir bütünlük oluşturacak şekilde derlenmiştir:  

1. Kara Surlarını etkileyen kent dinamiklerinin tanımlanması 

2. Kara Surları çevresindeki kamusal alanların korunması ve kullanımı 

3. Kara Surları çevresindeki mezarlıkların korunması ve kullanılması 

4. Kara Surları ile yakın çevresindeki konut alanlarının ilişkisi  

5. Kara Surlarının kültürel ve kentsel alanının tanımlanması 

Üst Ölçekli Stratejik Öneri ve Fikirler: 

• İşlevlendirme çalışmaları yapılırken eski hikâyelerin hayata geçirilmesi ve 

geçmişle ilintisi olan kent belleği ile ili şkili unsurların sürekliliğinin sağlanması 

• Surlarla birlikte bütünleşik olarak yaşayan dokunun sürekliliğinin sağlanması, 

mahalle dokusunun korunması, yeşil alanların korunması ve artırılması, yakın 

çevrede yaşayanların nefes alma alanlarının oluşturulması 

• Kara Surlarının siluetini etkileyecek imar faaliyetlerinden kaçınılması ve 

planlamaların ona göre yapılması 

• İmar planı ile sur tecrit bandının ilişkilendirilmesi,   

• Farklı paydaşları memnun edecek modeller oluşturulması (Zeytinburnu Belediyesi, 

İBB, Turizm yönetimi vs.) 

• Yenileme Alanlarının, alanın bütünlüğünü bozan tehdit unsuru oluşturmaması 

• Büyük ölçekli projelerin (Marmaray, Tüptünel, Yenikapı Transfer Merkezi, v.b.) 

olumsuz etkisi 
 

II.1 Kara Surları’nı etkileyen kent dinamiklerinin tanımlanması 

Tüm çalışma grupları tarafından tanımlanan kent dinamiklerinin etkileri, pozitif ve negatif 
etkiler olmak üzere aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır: 

 
Pozitif etkiler: 
Eğitim, sağlık, ekonomi, kültür mirası, tarihsel geçmişi, doğası bakımından kültürel yapı, 
tarihsel derinlik ve ekonomik gelişmişlik yönünden İstanbul’un, Türkiye’nin en gelişmiş 
kenti olması, eğitim-sağlık-finans vb hizmetlerin ve hizmet sektörünün gelişmişlik düzeyi, 
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nüfus yapının çok renkli oluşu, genç, dinamik bir nüfüsun varlığı,  gözde, vazgeçilemeyen 
yaşayan bir kent olması, sosyal profilinin çok renkli olması 
 
Negatif etkiler:  
Hızlı kentleşme, nüfus yoğunluğu, trafik ve ulaşım sorunu, rant, plansız yapılaşma, 
kamunun göz ardı ettiği kanunsuzluklar, yerel yönetim boşluğu, altyapı çalışmalarında 
yeterli koordinasyon olmaması, koruma planlarının yetersiz olması, güvenlik sorunlarının 
bulunması, deprem, yangın vb. gibi afetler, yenileme alanları sorunları (Yenikapı, 
Avrasya, ZPort, Topkapı, Maltepe mahallesi vb.) ve bu alanların, sur alanının 
bütünlüğünü bozan tehdit unsuru oluşturması, uygun olmayan kullanım fonksiyonları 
(zaman içinde surlar çevresinde gelişen yanlış kullanım) 
 

II.2 Kara Surları çevresindeki kamusal alanların korunması ve kullanımı 

• Alan sit alanı olarak tespit edilirken belirlenen yapılanma sınırlandırmalarının 

korunması,  çevre yapılanma koşullarının surlar ön plana çıkacak şekilde 

geliştirilmesi 

• Kamusal alanlarının işletme ya da şahıs kullanımına değil kamu kullanımına 

sunulması  

• Sur çevresindeki, içindeki ve dışındaki alanların bütünlük sağlayacak şekilde 

birleştirilmesi. Surun önü ve arkasının genel kullanıma açık işlevlendirilmesi 

• Yapılacak olan envanter sonucunda çevresel değerleri niteliksiz kamu yapılarının 

ayıklanması ve/veya gerekirse işlevlerinin dönüştürülmesi  

• İşlevlendirme çalışması öncesi çevredeki odak noktalarının belirlenmesi (cami, 

medrese, kilise, sinagog gibi eserlerle bağlantı kurulması) 

• Bisiklet yolu yapılması 

• Anemas Zindanları, Zindan Müzesi, 1453 Müzesi ile ortak çalışma yapılması 

• Kaçak yapılanmanın temizlenmesi 

• Kamusal alanların, kamu tarafından kullanılabilmesi, (açık alan olarak arkeolojik 

park, gezinti ve sergi alanı düzenlenmesi)  
 

 

II.3 Kara Surları çevresindeki mezarlıkların korunm ası ve kullanılması 

• Mevcut mezarlıkların envanterinin yapılması, yeni gömü alanlarının açılmaması 

• Tarihi mezarlıkların parsellerinin tescillenmesi, envanterlerinin yapılması, 

sur ve çevresiyle peyzaj bütünlüğü içinde uyumlu hale getirilmesi  

• Mezarlıkların İnanç turizmi açısından genel peyzaj içinde değerlendirilmesi  

• Mezarlık gömü listesindeki önemli şahsiyetlerin öne çıkarılması 
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II.4 Kara Surları ile yakın çevresindeki konut alanlarının ili şkisi  

• Tarihi alanlarda site türü yerleşme olmaması ve geleneksel konutlara ait yapı 

parsel ilişkisinin sürdürülmesi  

• Yeni konut alanları baskısını engellemek için sura yaklaşma mesafesi ölçütlerinin 

tekrar gözden geçirilerek sur koruma bandının genişletilmesi 

 

II.5 Kara Surları’nın kültürel ve kentsel alanının tanımlanması 

• Kültür varlıklarının sahip oldukları değere (kültür varlığının tarihi ve mimari 

değerine), bozulma durumuna, korunmuşluk durumuna göre envanter 

doğrultusunda koruma önceliklerinin belirlenmesi 

• Envanterlerin çıkarılması konusunda tarihi yarımada araştırma merkezi ve diğer 

konuyla ilgili araştırma merkezleri ile işbirliğine gidilmesi 

• Mekanlarla ilgili müze kurulması (Tekfur’da Bizans’ın saray hayatı) 

• Mahalle dokusunda yerel/İstanbul’un yerel kimliğini yansıtan özellikte 

kahvehane/çayhane/yeme-içme mekanlarına yer verilmesi ve bunların surlardan 

yola çıkan farklı gezi rotaları üzerinde/başlangıcında ya da bitişinde yer alması 

• Bienal yapılması, Fetih Haftası’nda eğlenceler düzenlenmesi surların dışındaki 

rekreasyon alanlarında geçici nitelikte kültürel-sanatsal etkinliklerin yapılması 

• Surların etrafına onların görsel olarak algılanmasını engelleyecek nitelikte 

ağaçlandırmaya/bitkilendirmeye gidilmemesi ağaç dikilmemesi 

• Somut mirasın soyut mirasla desteklenmesi  

• Tarihte surların farklı dönemlerdeki kullanımına ve buna dair hikayelere ilişkin 

bilgilendirme yapılması 
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III-KARA SURLARI’NIN KÜLTÜR TUR İZM İ POTANSİYEL İNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Katılımcılara, tartışmalar için fikir vermesi amacıyla aşağıdaki alt başlıklar örnek olarak 

verilmiş ve sonuçta geliştirilen fikir ve öneriler bir bütünlük oluşturacak şekilde derlenmiştir: 

1. Kara Surları’nın işlevlendirilmesine ilişkin değerlendirme ve öneriler  

2. Kara Surları’nın tanıtımına ilişkin çalışmaların önemi ve öneriler  

3. Kara Surları’nda çağdaş müzecilik anlayışıyla sürdürülebilir korunmanın 

sağlanmasına yönelik çalışmalar   

Üst Ölçekli Stratejik Öneri ve Fikirler: 

• Tüm sosyal medya ve telekomünikasyon kanallarının kullanılarak projenin 

tanıtımının yapılması  

• Tanıtım çalışmalarında üniversiteler, sponsorlar, sivil toplum kuruluşları, ilgili 

bakanlıklar, turizm kuruluşları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ortak 

çalışmalar yürütmesi  

• Kara Surları ve yakın çevresinin yaşayan bir yer (görülüp gidilecek bir müzeden 

çok, farklı etkinliklerle (sergi alanı, tiyatro, konser, festival düzenlenmesi, 

eğlenceli spor etkinlikleri, el sanatları sergileri, rekreasyon alanları)  uzun vakit 

geçirilebilecek) haline getirilmesi  

• Yerel halka yönelik eğitim ve mesleki gelişim programları çalışmalarına ağırlık 

verilerek, tarih mirasımızın korunmasında otokontrol mekanizmasının 

yerleştirilmesinin sağlanması ve sürdürebilir korumanın pekiştirilmesi noktasında 

bölge halkının kültür turizmine bağlı ekonomik faaliyetlere teşvik edilmesi (turizm 

rehberliği vb.) 

• Surların uygun görülen kulelerinde, alanın arkeolojik ve tarihi özelliklerini 

anlatacak bir müzecilik anlayışı ile sergileme yapılabilmesi 

 

III.1. Kara Surlarının i şlevlendirilmesine ilişkin değerlendirme ve 

öneriler  

• Kara Surlarının 96 adet kulesi ve duvarları kendisini sergilese de uygun kulelerde, 

alanın arkeolojik ve tarihi özelliklerini renkli anlatım teknikleri ve görsellerle 

anlatacak bir müzecilik anlayışı ile sergileme yapılabilir.  
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• Kalıcı sergilerin, surlar ve İstanbul’un savunma sistemine ait olması; geçici 

sergilerin geniş konu yelpazesinde yapılması 

• Kültür sergilerine ev sahipliği yapması 

• Yapı ve insan güvenliğinin öncelikle planlanması 

• Fotoğraf çekimi için seyir alanları kurgulanması 

• Açık park alanlarında, workshop alanlarının kurgulanması 

• Amatör ressamların, elişi sanatçılarının vb. ürünlerini sergileyebileceği alanlar 

kurgulanması 

• Dinlenme mekânlarının, yemek, kahve, lavabo ihtiyaçlarının karşılanması 

• Açık ve kapalı alışveriş alanlarının kurgulanması 

• Sur koruma bandı ve yakın çevresinde yer alan kırk çeşme su sistemine ait yapı ve 

izlerin değerlendirilip sunulması 

• Eğlenceli spor etkinliklerine ait mekân ve alanlar ( tarihi kostümlerle okçuluk, cirit 

atma) kurgulanması 

• Tiyatro, konser, festival, panayırlar düzenlenmesi 

• Çocuklar için, özellikle genç yaşta bazı eğitim konularının sur çevresinde 

gerçekleştirilmesi 

• Bisiklet yolları oluşturulması 

• Çevre halkının üretiminin satışa sunulması, turistlerin yakın çevrede yetişen sebze 

meyveleri, hediyelik eşya vb. ürünleri satın alabilmesinin sağlanması 

• Bizans’tan itibaren İstanbul’a katkısı bulanan, kültür adamı, komutan, idareci, 

sanatçı, edebiyatçı vb. kişilere özel mekânlar ayrılması 

• Yedikule gazhanesinin Kara Surları araştırma merkezi ve müzesi olarak yeniden 

kullanımı doğrultusunda restore edilmesi  

• Surların yakın çevreleri ile ilgili eserlerin sergilendiği müzelere yer verilmesi  

• Şiir, resim vb. yarışmalar düzenlenmesi  

• Sur çevresindeki yapılarda yoğunluk arttırılmadan turizm işlevinin teşvik edilmesi 

• Kültür turizmi güçlü bir senaryo dâhilinde ele alınmalı, bu bütüncül yaklaşımda 

kalıcı ve geçici aktiviteler ve mekânlar saptanmalı, özenli bir sunum tanıtımı 

kendiliğinden getirilmelidir. 
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III.2 Kara Surlarının tanıtımına ili şkin çalışmaların önemi ve öneriler  

• İstanbul’un bir parçası ve İstanbul’un ismini destekleyen bir unsur olarak 

değerlendirilmesi. 

• Kara Surları’nın tanıtımına ilişkin çalışmalar ile İstanbul’un “marka şehir” olması 

için yapılan çalışmalar arasında koordinasyonun sağlanması  

• Tanıtım çalışmalarının ve aynı zamanda işlevlendirmenin, yakın çevrelerdeki 

turistik alanların da dahil edilerek planlanması 

• Dünya Miras alanı olduğu yönünde belgesel ve tanıtım filmleri hazırlanmalı ve 

uluslararası TV kanallarında da izlenmesi sağlanmalı 

• Tarihsel olayların çarpıcı anları bilgilendirme levhası broşür vb. tanıtım araçları ile 
anlatılması, turizm reklamlarında surların ve kapıların kullanılması 

• Seyahat  (booking.com, tripadvisor.com) portallarının kullanılması 

• Surların tanıtımı için web sitesi kurulması ve animasyonla desteklenmiş tanıtım 

videolarına yer verilmesi 

• Kara Surları projesinin geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmaların tanıtıldığı, 

sergilendiği bir mekân düzenlenmesi 

• Kara Surları’nın tanıtılması için, İstanbul’a gelen ya da gelecek olan turistlere 

fiziksel ve sanal erişim planı yapılması ve Kara Surları dışında da erişim 

sağlanabilmesi 

• Ziyaretçi potansiyelinin olduğu havaalanı, limanlar, istasyonlar gibi merkezi 

ulaşım noktalarında tanıtım, bilgilendirme çalışmalarının yapılması 

• Denizden tanıtıcı seyir turları yapılması, özendirilmesi  

• İstanbul kalkınma ajansının projelerinde Kara Surlarının tanıtımına ilişkin 

projelerin oluşturulmasının önerilmesi 

• Sur Kapılarının nasıl adlandırıldığının anlatılması  

• Ses ve ışık gösterileri düzenlenmesi 

• Ziyaretçiler için çok dilde infodeskler, infokiosklar oluşturulması 

• Turizm potansiyeli açısından elverişli parkurların yürüyerek geçilmesi (tur 
şirketlerine zorunlu güzergâh konulması) 

• Tarihi olayların canlandırıldığı çocuk kitapları, animasyonlar, çizgi filmler, 

filmler, belgeseller hazırlanması  
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III.3 Kara Surları’nda ça ğdaş müzecilik anlayışıyla sürdürülebilir 

korunmanın sağlanmasına yönelik çalışmalar   

• Temizlik ve kazı çalışmaları sırasında ele geçen mimari parçalardan restorasyonda 

kullanılmayanlarını, yürüme yolları kıyısında müzecilik anlayışına uygun 

sergilenmesi  

• Üçlü sistem, sandık duvar kullanılarak yapılmış bir yapı, kapalı mekân anlamına 

geldiğinden; kültür işleri ya da müzecilik kapsamında kullanılması ve bu suretle 

sürdürülebilir korunmaya katkı sağlanması  

• Sur çevresindeki yerel halkın çevrelerindeki kültür mirası konusunda eğitilmesi  ve 

bu sayede hem eserler hakkında farkındalık yaratılması hem de korumaya katkı 

sağlanması  

• Tarihi dokunun korunması için yenileme kurulları ile koruma kurulları arasındaki 

koordinasyonun sağlanması 

• Pano ya da bilgi levhalarının yerlerinin ve biçiminin tespiti (Özellikle formun tüm 
surlarda standart olması) 
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IV. TAR İHİ YARIMADA TUR İZM GÜZERGÂHLARI VE TUR İZM 
MERKEZLER İ İLE KARA SURLARININ YAYA VE TA ŞIT TRAF İĞİ 
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Katılımcılara, tartışmalar için fikir vermesi amacıyla aşağıdaki alt başlıklar örnek olarak 

verilmiş ve sonuçta geliştirilen fikir ve öneriler bir bütünlük oluşturacak şekilde derlenmiştir:  

1. Kara Surları üzerindeki kapıların araç trafiği açısından değerlendirilmesi 

2. Tarihi Yarımada'daki turistik gezi güzergâhlarının Kara Surları ile ilişkilendirilmesi 

 

Üst Ölçekli Stratejik Öneri ve Fikirler: 

• Kara Surları çevresinde trafik ve gezi güzergâhları düzenlenmesinde; yetkilerin tek bir 

otoritede toplanması  

• Ulaşım koordinasyonları ve gezi güzergahlarının şehrin tamamını dikkate alacak 

şekilde gerekli istişare kurullarına da (sanat tarihçileri, mimarlar, restorasyon 

uzmanları, şehir planlamacıları, turizm birlikleri, turizm işletmecileri vb. ) danışarak 

dinamik bir master plan çerçevesinde oluşturulması ve yönetimi 

• Trafik düzenlemesi ve gezi güzergâhlarının, oluşturulacak master planla uyumlu 

olarak kültürel mirasın korunması, turizm potansiyelinin açığa çıkartılması, mevcut 

çevresel faktörlerle uyum ve kentsel yaşama bütünleşme hedefleri doğrultusunda 

optimize edilmesi 

• Tarihi Yarımada’da nüfus artışına yol açabilecek kentsel oluşumların (hastane, alış 

veriş merkezleri vb.) kontrol altına alınmasına yönelik alternatif planları içerir 

çalışmalar yapılması 

• Kara Surlarının üzerindeki kapılarda oluşabilecek tahribatı engellemek için transit araç 

geçişlerinin ayrı güzergâhlara aktarılması, iş makinaları ve yük kamyonlarının 

geçişlerinin zaruri durumlar harici engellenmesi Kurul kararı ile alınmış kamerayla 

takip sistemlerinin devreye sokulması  
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IV.1. Kara Surları üzerindeki kapıların araç trafi ği açısından 

değerlendirilmesi 

• Bütüncül senaryo kapsamında ve bir master plan dâhilinde ulaşım imkânlarının 

gözden geçirilmesi,  araç ve yaya trafiğine yeni düzenlemeler getirilmesi 

• Sur içinin transit araç trafiğinde kullanımını engelleme noktasında alternatifler 

geliştirilmesi (güzergâh sur içindeki yaşam alanlarının iç bağlantı yolları olarak 

düşünülmeli) 

• Sur siluetinin yeni yollar nedeniyle bozulmaması noktasında tedbirler alınması 

• Kapı giriş çıkışlarında tedbir için (kapılarda oluşabilecek çarpma vb. kazalara engel 

olmak için) trafiğin yavaş seyrinin temin edilmesi ve sur kapılarından ağır tonajlı 

araçların (kamyonlar, iş makineleri, kapıların boyutlarını zorlayabilecek araçlar) 

geçişinin engellenmesi. Konuyla ilgili olarak; emniyet, İBB Ulaştırma birimi ve İBB 

Koruma birimlerinin koordinasyonunda denetimler yapılması. Özellikle Yedikule 

kapısından araç giriş çıkışı çok problemli, kurul kararına bağlanan,  kamerayla takip 

sisteminin uygulamaya konulması ve uygulayıcı otoritenin bu konuda etkili olması 

• Tur Otobüsleri ve normal binek araçlarının kapılardan giriş çıkışlarının bir düzene 

bağlanması. Restorasyon çalışmasında kullanılabilecek hafriyat araçlarının da titizlikle 

seçilmesi ve kontrollü geçişlerinin sağlanması 

• Toplu taşıma araçlarının temininde, emisyon değerleri tarihi dokuda toksik kirlenmeye 

sebep olmayacak olanların seçilmesi (Mesela elektrikli araçlar) 

• Sur güzergâhında (sur içi ve yakın etkileşim noktaları) trafik akışının durdurulması 

(Genel görüş olmamakla birlikte, bazı katılımcılar tarafından ifade edilmiştir) 

• Sur kapılarındaki baskıyı azaltmak için ana arterlerin tali arterlere efektif bir şekilde 

bağlanması 

• Olası yeni ulaşım aksları ve ulaşım güzergahlarının bağlantı noktaları planlanırken 

(Marmaray, metro, metrobüs vb.) , Tarihi Yarımada ve Kara Surlarının kültürel miras 

niteliğinin dikkate alınması 

• Sur kapılarının özgün kotlarına düşürülmesi konusunun değerlendirilmesi 

• Mevlanakapı, Silivrikapı gibi kapılarda araç trafiğinin kontrol altına alınması. Açılmış 

büyük akslar dışındaki (Vatan Cd., Millet Cd.) kapılardaki taşıt trafiğinin kontrol 

altına alınması 

• Miras alanı içindeki araç trafiğinin plaka kayıtlarıyla tespit edilmesinin sağlanması 
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• Güzergâhların araçsız gezilebilir hale getirilmesi, ziyaretlerde yürüme yolları esas 

olmak üzere planlar oluşturulması. Yürünebilir yerlerde park etmiş araçların, seyyar 

satıcıların, yürümeye engel teşkil edebilecek diğer unsurların düzene sokulması. 

Sultanahmet’te Kara Surlarına ulaşan 2 ana yolun (Edirnekapı, Silivrikapı) 

yayalaştırılması 

• Engelli ve diğer dezavantajlı ziyaretçiler için de gezi güzergâhlarının uygun hale 

getirilmesi; gerekli ulaşım-dinlenme ve muhtelif ihtiyaçların giderilmesine yönelik 

projelerin hayata geçirilmesi, toplu taşıma araçlarına giriş çıkışlarına uygun araç 

düzenlemelerinin sağlanması 

• Hazırlandığı bilinen bisiklet yolu projesinin güncellenerek uygulanabilir hale 

getirilmesi. Bisiklet yolu ile ilişkili olarak belirli noktalarda bisiklet istasyonları 

oluşturulması ve buralardan temin edilecek bisikletlerle insanların bisiklet kullanımı 

teşvik edilmesi 

• Deniz ulaşımının daha etkin ve verimli kullanılması, tramvay hattının kullanılması ve 

yaya ve kara trafiğiyle entegrasyonunun sağlanması 

• Turizm amaçlı araç trafiğinin koordine edilmesi, turist taşıyan toplu taşıma araçlarının 

doğru lokasyonlara parkının sağlanması 

• Sur içinin trafiğini hafifletecek çözümler üretilmesi, araçları dışarıda bırakarak 

aktarma ile daha uygun araçlarla sur içine geçilmesi (Bazı katılımcılar araçların 

dışarıda kalması için planlanacak otoparkların dokuyu koruyacak şekilde dizayn 

edilmesi önerisini getirirken, birkaç katılımcı otopark oluşumunun genel nüfus 

yoğunluğunu tetikleyeceği görüşüyle ilave otopark oluşumuna karşı görüş beyan 

ettiler) 

 

IV.2. Tarihi Yarımada'daki turistik gezi güzergâhla rının Kara Surları ile 

ili şkilendirilmesi 

• Surların ziyaret planı ve ziyaret yönergesinin genel planı dahilinde, Yarımada’nın 

diğer turizm merkezleri,  turistik gezi alanları, gezi rotalarına entegre edilmesinin yaya 

ve taşıt trafiği de dikkate alınarak sağlanması. Tarihi Bizans ve Osmanlı akslarının 

Kara Surları ile  gezi alanları açışından ilişkili hale getirilmesi 

• Kara Surları ile Topkapı Şehir Parkı (Kent Müzesi, 1453 Panorama İstanbul, 

Planetoryum, Amfi Tiyatro, Takkeci Camii) Anemas Zindanları bölgesi ve Yedikule 

bağlantılarının kurulması 
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• Yedikule (Mermer Kule’den itibaren-Ayvansaray arasında yaya olarak bir gezi 

güzergâhının kısmen sur üstüne alınmasının alternatif olarak değerlendirilmesi (Bazı 

katılımcılar surlar üzerinde gezi güzergâhı oluşturulması fikrine tarihi dokuya zarar 

verilebileceği görüşüyle karşı çıktılar) 

• Ayvansaray, Edirnekapı, Vatan Caddesi, Yedikule arasında yaya gezi güzergâhının 

değerlendirmeye alınması 

• Tarihi Yarımada ve Surlarla ilişkilendirilen ulaşım yollarında otantik gastronomi 

imkanlarını da sağlayacak rekreasyon ve dinlenme noktaları oluşturulup gezi 

güzergahlarının aktif hale getirilmesinin sağlanması 

• Sirkeci-Yedikule raylı tren hattında audio-visual tanıtım uygulamalı Nostaljik Tren 

hattının uluslararası gezi güzergahına dönüştürülmesi, alternatif olarak sur boyu 

çalışacak bir nostaljik tramvayında turistlik konseptte değerlendirilmesi 

• Kara Surları özelinde Tarihi Yarımada da dikkate alınarak, gezi güzergâhlarındaki  

bilgilendirmenin görsel unsurlarla yapılması (turizme katkısının yanında kent 

dokusunun korunmasında ve şehir hafızasının teminini de sağlayacaktır) 

• Gezi güzergâhlarının; tematik alanlar (mesela Kuleler farklı temalarla 

konumlandırılabilir) broşür ve Kara Surlarının vurgulandığı şehir haritalarına 

ulaşılabilecek enformasyon noktaları, ücretsiz wi-fi gibi uygulamalarla 

zenginleştirilmesi. Tüm bu faaliyetlere kapsamlı yön veren gelişmiş bir tanıtım 

bürosu-yönlendirme merkezinin de maketten anlatım, panoramik anlatım vb. sofistike 

görsel donanımlarla güzergaha destek vermesi 

• Turizm birlikleri ve işletmecileri ile güzergâh oluşturmada fikir paylaşımı yapılması, 

Kara Surları’nın mevcut tur paketlerine eklenmesinin sağlanması.  Özel içerikli (Din, 

Tarih, Mimari vb. ) tur seçenekleriyle güzergâhı aktif hale getirecek çalışmalar 

yapılması 

• IETT duraklarının gezi güzergâhlarıyla ilişkilendirilmesi ve duraklara Kara Surlarını 

simgeleyecek isimlerin verilmesi 
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V. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANINDA KARA SURLARINA İLİŞKİN 
FONKSİYON VE PLAN KARARLARININ YAKIN VE UZAK 
ÇEVRESİYLE B İRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ  

 

Katılımcılara, tartışmalar için fikir vermesi amacıyla aşağıdaki alt başlıklar örnek olarak 

verilmiş ve sonuçta geliştirilen fikir ve öneriler bir bütünlük oluşturacak şekilde derlenmiştir:  

1. Tarihi Yarımada ve yakın çevresinde sürdürülen ve planlanan üst ölçekli projeler ile 

Kara Surlarının etkileşiminin değerlendirilmesi  

2. Kara Surları çevresindeki donatı alanlarının nitelik ve nicelik yönünden 

değerlendirilmesi 

Üst Ölçekli Stratejik Öneri ve Fikirler: 

• Kara Surları koruma amaçlı imar planlarının, Tarihi Yarımada Koruma Planı 

doğrultusunda değerlendirilmesi, üst ölçekli projeler ve donatı alanları ile 

entegrasyonun sağlanması 

• Sur koruma bandı bazı noktalarında 200 m.ye çıkıp, bazı noktalarında sıfırlandığından 

revize edilmesi 

• Sur dışı imar planlarının da İBB tarafından yapılması 

 

V.1. Tarihi Yarımada ve yakın çevresinde sürdürülen ve planlanan üst 

ölçekli projeler ile Kara Surları’nın etkile şiminin değerlendirilmesi 

• İstanbul Kara Surları’na yapılması planlanan ve sürdürülen tüm üst ölçekli projeler 

hazırlanırken UNESCO Dünya Kültür Miras Alanı’nda olması nedeniyle 

Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin gereklerine dikkat edilmesi  

• Koruma amaçlı imar planında Kara Surları’na ilişkin plan kararları ile ilgili her 

türlü değerlendirmenin yapıldığı bir mevzuat geliştirilmesi 

• Kara Surlarının korunması, bakım ve onarımı İBB’nin denetiminde olması,  ilçe 

belediye planları ile İBB planlarının örtüşmesi 

• İstanbul için öngörülen üst ölçekli projelerde kentin kültür varlıklarını ve bu 

bağlamda Kara Surlarını korumanın esas olması, plan ile uygulamanın çelişkiler 

barındırmaması  



Tarihi Yarımada Kara Surları Çalıştayı  Sapanca, 26-27 Ekim 2013  

 

 

30 

 

• Tarihi Yarımadadan büyük alt yapı projelerinin geçirilmemesine özen 

gösterilmesi, bölgedeki üst yapı projeleri kapsamında yer alan Marmaray, Metro, 

ve özellikle Avrasya tüneli projelerinin Kara Surları ve surlara bitişik olan antik 

yapılar (Bukeleon Sarayı, Mermer Kule gibi) ile ilişkilendirilirken verebileceği 

zararların öngörülmesi ve buna göre projelerin revize edilmesi, ve bu yenileme 

projelerinin koruma amaçlı imar planına aykırı olmaması 

• Yapılmakta olan dolgu alanları ile deniz surlarının deniz ile ilişkisi kesileceğinden, 

topografyanın dolgu alanları ile zarar görmesinin engellenmesi 

• Sur içerisinde yer alan yataklı hastaneler ve vakıf üniversitelerinin genişleme 

ihtiyaçları, bu alanları kamuya kapalı alanlar haline getireceğinden ilerleyen 

dönemlerde kontrol edilemeyen yapılaşmalara yol açma olasılığı koruma açısından 

risk oluşturmaktadır 

• Eğitim, sağlık gibi hizmetlerin mahallelerde olması ve bu bağlamda mahalle 

merkezlerinin güçlendirilmesi 

• Seaport projesinin %90’lık kısmı konut ve ticaret alanı olarak düşünüldüğünden 

yeni bir şehir merkezinin oluşturulması ve surların görünürlüğünü tehdit etme 

olasılığı nedeniyle bu proje ile Kara Surlarının birlikte değerlendirilmesi 

• Surların dışının tamamen unutulmuş,  ilçe belediyelerine bırakılmış durumda 

olması sebebiyle tarihi dokunun korunması açısından mevcut dış koruma bandının 

imar planına dâhil edilmesi 

• Avrasya Tüneli’nin UNESCO’nun talebinde de belirtildiği gibi sur dışına 

çekilmesi 

• “Sur Koruma Bandı” nın bazı noktalarda 200 metreye çıkıp bazı noktalarda sıfıra 

kadar indiğinden revize edilmesi. 
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V.2. Kara Surları çevresindeki donatı alanlarının nitelik ve nicelik 

yönünden değerlendirilmesi 

• Yeşil alan düzenlemeleri yapılırken surların kültürel ve tarihsel kimliğinin ön 

planda tutulması, peyzaj çalışmalarında surların siluet etkisini yok etmeyecek 

düşük kotlu bitkilere yer verilmesi 

• Donatı alanlarının mümkün olduğunca surların dışında konumlandırılması 

• Müze ve sergi alanlarının sur koruma bantlarını ihlal etmeyecek biçimde 

konumlandırılması, bu bağlamda Kara Surlarının Topkapı şehir parkı (kent 

müzesi, 1453 Panorama, Planetoryum, Amfi tiyatro, Takkeci Camii), Anemas 

Zindanları bölgesi ve Yedikule bağlantılarının kurulması  

• Kara Surlarının kurulacak kent müzesinde vurgulanması, müze ile bağlantısının ve 

ili şkisinin kurulması 

• Bostan ve mezarlık gibi alanların özgün nitelikleri ile korunması  
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VI. ALAN YÖNET İM PLANINDA KARA SURLARININ KORUNMASI 
İLE İLGİLİ PROJE PAKETLER İNİN GERÇEKLE ŞTİRİLMESİ 
AMACIYLA KURUMSAL VE MEVZUAT BÜTÜNLÜ ĞÜNÜN VE 
EŞGÜDÜMÜN SAĞLANMASI 
 

Katılımcılara, tartışmalar için fikir vermesi amacıyla aşağıdaki alt başlıklar örnek olarak 

verilmiş ve sonuçta geliştirilen fikir ve öneriler bir bütünlük oluşturacak şekilde derlenmiştir:  

1. Kurumların ortak çalışma ve proje kapasitelerinin artırılması 

2. Alan Başkanlığı'nın kurumsal eşgüdüm kapasitesinin etkinleştirilmesi 

3. Kurumsal ortak veri tabanının oluşturulması 

Üst Ölçekli Stratejik Öneri ve Fikirler: 

• Tarihi yarımada özel ve güçlü bir yönetim yapısı ile yönetilmeli, Kara Surları ile ilgili 

mevzuat bütünlüğü bu çerçevede ele alınmalı 

• Alan başkanlığının kurumsal eşgüdüm kapasitesinin etkinleştirilmesi 

• Koruma amaçlı planların fikir üretici olmakla birlikte uzlaştırıcı da olması  

• Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğü içerisinde oluşturulacak Kara Surları ile ilgili 

birimin koordinasyonunda, ortak veri tabanında tüm kuruluşlardan gelecek verilerin 

toplanmasına yönelik “sur araştırma merkezi” oluşturulması 

 

VI.1. Kurumların ortak çalı şma ve proje kapasitelerinin artırılması 

• İBB, ilçe belediyeleri ve ilgili kurum ve kuruluşların ortak çalışması 

• Kara Surları ile ilgili mevzuat bütünlüğü sağlanması 

• Ortak hedefler ve ekip çalışması yönetimi konusunda ilgili kişi ve birimlerin 

eğitim ve gelişiminin sağlanması, bu konuda profesyonel firmalardan ortak hedef 

yönetimi ile ilgili eğitim ve danışmanlık desteği alınması 

• Belediyeler, Kültür Bakanlığı, üniversiteler vb. kurumlarla müşterek toplantılar 

yapılması, üniversite öğrencilerinin yapacağı akademik çalışmaların uygulamada 

ortaya çıkan durumlar ile ilgili olmasının desteklenmesi 

• Arşivlerin diğer kurumların ve kamuoyunun da yararlanabileceği şekilde 

şekillendirilmesi  
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VI.2. Alan Başkanlığı'nın kurumsal eşgüdüm kapasitesinin etkinleştirilmesi 

• Alan başkanlarının yerel yönetimlerce atanarak sorumluklarının tanımlanması ve 

etkin bir yönetim modeli oluşturularak yapılandırılması 

• Alan başkanlığının koordinasyon konusunda yetkilendirilmesi 

• Koruma planının her şeyin üstünde kabul edildiği bir politika olması ve Kültür 

Bakanlığı’nın yönetici ve yönlendirici olabilmesi 

• Alan başkanlığının, koruma kurulları, belediyeler, kurumlar ve ilgili uzmanlarla 

ortak çalışmaları arttırılması ve kararların, periyodik olarak yapılacak toplantılarla 

alınması 

• Kurumsal eşgüdüm konusunda üniversitelere danışılması 

• Alan başkanlığının kurumsal literatürdeki yerinin netleştirilmesi, teknik ve diğer 
yönlerden personelin zenginleştirilmesi 

VI.3. Kurumsal ortak veri tabanının olu şturulması  

• Veri tabanı oluşturulmasında tarafsız bir kurumun, eski eser politikasına sahip tüm 

kamu kurumlarının katkılarıyla kurulacak veri tabanı yönetimini üstlenmesi  

• Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğü içerisinde oluşturulacak, Kara Surları ile ilgili 

birimin koordinasyonu için, Yedikule Gazhanesi Sur Araştırma Merkezinde ortak 

veri tabanı oluşturulması ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarından gelecek verilerin 

toplanması  
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EK-1 

GRUP KATILIMCILARININ İLETT İĞİ YAZILI NOTLAR  

Tarihi Yarımada Kara Surları Çalı ştayı, 6 ana konuyu kapsamaktadır. 

Her ana konunun alt başlıkları, grup çalışmalarının başlangıcında katılımcılara verilerek, 
tartışmalara ışık tutması amaçlanmıştır. Gruplardan, her ana konuyu altındaki sorular ve bu 
soruların çağrıştırdığı ilgili konular ile birlikte bir bütün halinde tartışmaları istenmiştir. 
Çalışma grupları, kendilerini rahat ifade edebilecekleri yöntemi kendileri belirlemiş ve soru 
sırasına göre veya ana konuyu bir bütün halinde tartışarak sonuçlandırmışlardır. 

Her grupta bir moderatör ve raporlamayı yapan grup sorumlusu görev almıştır. 

Çalıştay Özet Raporu; her grubun sorumlusu tarafından ana moderatöre iletilen grup 
çıktıları ve grup katılımcılarının yazılı notlarına dayanarak oluşturulmuştur. Ayrıca, Ekler 
bölümünde aslına sadık kalarak tüm katılımcıların yazarak ilettiği ifadelere yer verilmiştir. 

Grup Dağılımları 

Grup dağılımları, her masada farklı meslek ve uzmanlık alanındaki katılımcıların bulunması 
ve farklı fikirlerin katkı sağlayabilmesi amacıyla önceden belirlenmiştir. 
 

6 ana konu, 9 farklı grup halinde eşzamanlı tartışılmış ve raporlanmıştır.  

 

Grup Çalışması 1 –  
 
DÜNYA M İRAS ALANI OLARAK İSTANBUL KARA SURLARI’NIN 
SÜRDÜRÜLEBİLİR KORUMA VE KULLANMA KR İTERLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ  
 
Masa 1 
 

• Statik açıdan acil geçici güvenlik tedbirlerinin alınması 

• Yapılacak çalışmalar için güvenlik tedbirlerinin alınması 

• İşgallerin kaldırılması 

• İmar planında tanımlanan donatı alanlarının istimlaklarının tamamlanması 

• Surlar bir kültür otobanı olarak düşünülmeli, kendi kültürel varlığını sunmanın yanında 
diğer kültürel varlıklarla bağlantı kurulmalı 

• Surlara bir ruh üflenmeli,  bu da somut olmayan kültürel varlıklarla yapılabilmesi 

• Surları, yaşayan çevrenin ve kültürün bir parçası haline getirebilmesi 

• Yakın çevresinde tanımsız ve sahipsiz bir alan bırakmadan surların ulaşılabilir kılınması 

• Surlar üzerinde gezi güzergahı oluşturulması 
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• Yüzey temizliği 

• Mevcut taşınmazın tespiti 

• Bütünsel envanter hazırlanması 

• Mevcut fiziksel müdahalelerden arındırılması 

• Güvenlik tedbirleri alınması 

• Aydınlatma ve görevliler 

• Kalıcı-Sürdürülebilir projeler 

• Kültürel alanları birbirine bağlayan “Kültür Otobanı” olması 

• İşlev vermek turist akışında diğer kültür varlıkları ile bağlantılı yol akışı-Gezi yolu 

• Sürdürülebilir korumanın başlangıcı olan surun etrafında bir ulaşım modelinin 
geliştirilmesi 

• Sur boyunca kesintisiz yaya ulaşımının sağlanması 

• Gezi rotalarının oluşturulması 

• Alandan elde edilecek gelirlerin sur ve çevresinin bakım ve onarımı için kullanılması 

• Alana ilişkin turizmi yönlendirecek senaryoların oluşturulması 

• Mevcut oluşumun tespiti 

• Genel kavram olarak semtlere göre işlev belirlenmesi 

• Temizliğin acil olarak denetiminin yapılması, ona göre de gezi yolları senaryosu yapılması 

• Bostanlar ve yeşil alanların acil toplanma alanı olarak değerlendirilmesi 

• Sur çevresi yeşil alanları deprem amaçlı kullanılabilmesi 

• Sur duvarlarındaki devşirme malzemeler envanterlenmeli 

• Surlardan araç çıkan kapıların irdelenerek araç trafiğine kapatılması için tedbir alınması 

• Surun kendi içinde kesintisiz ulaşımının sağlanması 

• Temizliğin müze denetiminde yapılması 

• Surların çevresinin işgallerden arındırılması 

• Plan çevresinde restorasyonu bölgeler halinde planlamalı ve hayata geçirilmeli 

• MEB okullarında ‘İstanbul dersi’ konularak yetişmekte olan gençlerin şehri tanıması ve 
buna bağlı koruma bilincinin geliştirilmesi 
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1.Gün I.Masa 

 

Grup Çalışması 1 –  
 
DÜNYA M İRAS ALANI OLARAK İSTANBUL KARA SURLARI’NIN 
SÜRDÜRÜLEBİLİR KORUMA VE KULLANMA KR İTERLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ  
 
Masa 2 
 

• Turizm master planına entegre edilen ziyaretçi yönetim planlarının yapılması 

• Surların çevresinin güvenli kılınması önemli 

• Kültür turizm bağlanımı da önemli bir unsur olarak ele alınmalı 

• Kara Surlarının tarihi yarımadada yer alan diğer dünya miras alanları ile ilişkisinin 
kurularak bütüncül bir anlayışla planlanması 

• Tüm Kara Surlarının yakın çevre ve yapıları ile bir master plan dahilinde turistik olarak 
işlevlendirilmesi 

• Sürdürülebilirliğin sağlanması için farklı işlevlere dönemsel olarak hizmet vermeye uygun 
planlama yapılması 

• Surların özgün savunma işlevlerinin kaybolan unsurlarını yapılaşmanın az olması avantajı 
kullanılarak tanımlanabilir şekilde yapılandırılması 

• Temizleme ayıklama yöntemi ile değerin ortaya çıkarılması ( Saflaştırma ) 

• Tarihi yarımadadaki diğer surlar ve I.Avantasius Dönemi (  6.yy ) suru ile de 
ili şkilendirilerek tanımlanıp değerlendirilmesi 

• Korunmada sürdürülebilirlik için çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan tahribatın 
durdurulması, bu amaçla koruma ve onarım projelerinin geliştirilmesi 
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• Kara Surlarının korunması için hat boyunca oluşturulacak koruma bandı çerçevesinde 
niteliksiz yapı ve oluşumlardan arındırılması, bunun için ne gerekiyorsa yasal düzenlemeler 
yapılması 

• Kara Surlarının korunmasında ekonomik boyut da göz önünde bulundurularak koruma ve 
onarımın geri dönüşümünü sağlamak için uygun biçimde işlevlendirilmesi. Sanatsal 
faaliyetlere de öncelik verilmesi 

• Surlar ve çevresinde aydınlatma düzeninin surların doğru algılanmasını sağlayacak şekilde 
düzenlenmesi ve surların siluet etkisinin ışık hologramlarıyla tamamlanması, bazı 
noktalarda görsel ve işitsel efektlerle desteklenmesi 

• II. Theodosius döneminde yapılan diğer Haliç, Marmara surları bağlamında tanımlanıp 
değerlendirilmeli 

• Tarihi yarımadada yer alan tüm surlar bağlamında tanımlanıp değerlendirilebilir ( Septimus 
Severvs III.yy, Constantinius dönemi IV. yy, II.Thedosius dönemi V.yy) 

• Kültürel miras alanlarının anlatım ve sunumları hakkında ICOMOS tüzüğü ( 2007 ) kültürel 
miraslarının aynı prensipler çerçevesinde sunum ve anlatımlarının yapılacağını belirtir. 
ICOMOS Tüzük; 

- Erişim ve anlaşma 
- Bilgi kaynakları 
- Bağlam ve çerçeve 
- Özgünlük 
- Sürdürülebilirlik 
- Kapsayıcılık 
- Araştırma ve eğitim 

• Kısa vadede temizlik çalışması yapılması 

• Tehlike arz eden kısımlarda geçici güvenlik önlemi alınması 

• Uzun vadede proje ve restorasyon çalışmaları  

• Bazı burçlara verilecek fonksiyonlar, yeşil alanda yer verilecek fonksiyonlar, turizm gezi 
organizasyonlarından sağlanacak kaynakların bir fonda toplanarak korumaya alınması 

• Avrupa’nın en uzun ve en eski suru olması 

• Askeri mimari olması 

• Şehrin gelişimini belirlemesi 
- Tüm surları kapsayan master plan 
- Envanter tanımlama yapılmalı ( Güncellenmeli ) 
- Ulaşım ve erişebilirlik boyutunun ayrıca ele alınması 
- Eğitim ve kültür turizmi amaçlı kullanılmalı 
- Halkın fiziksel ve entelektüel erişimi sağlanmalı ve kolaylaştırılmalı 
- Alanın ve yapının güvenliğinin sağlanması 
- Eşgüdüm, izleme ve denetim mekanizmalarının süreklileştirilmesi 
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Grup Çalışması 1 –  
 
DÜNYA M İRAS ALANI OLARAK İSTANBUL KARA SURLARI’NIN 
SÜRDÜRÜLEBİLİR KORUMA VE KULLANMA KR İTERLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ  
 
Masa 3 
 

• Surların korunmasının devlet politikası haline getirilmesi, bütüncül bir planlama neticesinde 
surların geleceğine karar verilmesi, doğru politikaların hayata geçirileceği stratejilerinin 
belirlenmesi  

• İşlevlendirmede surların kendisinin sergilemesi amaçlanmalı, kent tarihini tamamlayan  
surların   ve  sur çevresinde oluşturulacak  bir koruma alanının bu işlevle birlikte 
hissedilebilirliği  hususlarına önem verilmesi 

• Kara Surlarının sürdürülebilir korunması doğru fonksiyonlarla kentle bütünleşerek 
kullanılmasına ve yaşamasına bağlıdır. 

• Surları bir bütün olarak ele alınarak turizm potansiyeli bu alanda Sultanahmet dışında ve bu 
güzergahla ilişkilendirilmiş yeni bir gezi güzergahı oluşturulması. Sur yapısını kendisi ve 
yakın çevresinde müze vb. kültür ve kültür turizmi ile ilgili i şlevleri içeren mekanlar 
oluşturulması  

• Surların yakın çevresiyle birlikte değerlendirilmesi  

• Surların restorasyonları ile surlarda yapılacak tüm uygulama ve çevre düzenlemelerinin 
uzman denetiminde ve etaplar halinde yapılması  

• Uzmanlardan oluşan bir bilim heyet i oluşturarak sorunların sürekli olarak gözlenmesi 
değerlendirilmesi tespit edilen sorunlara yönelik çözüm önerilerinin plan ve projeler 
doğrultusunda belli bir zaman termini ile gerçekleştirilmesinin sağlanması  

• Kara Surlarının dünya miras alanı niteliğinin devamlılığı için gerekli önlemlerin alınması ve 
İstanbul’daki diğer miras alanları ile ilişkisinin sağlanması 
 bu amaçla İstanbul’daki miras alanlarının turizm güzergahları ile ili şkilendirilerek 
bağlantılarının sağlanması 

• Surların onarımı ve işlevlendirilmesi tamamlanmış bölümlerinin kültür turizmine açılması 
ve gelirlerin surların sürdürülebilir korunmasına aktarılmasının sağlanması  

• Acil ve ivedi olarak surların korunması için doğru politikaların belirlenmesi 

• Doğru karar ve koruma politikalarının uygulanmasına yönelik uzun zaman sürecine yayılan 
uygulanma sürecine yönelik plan ve programlarının yapılması  

• Kara surlarına yapışık olan tapuların kamuya geçirilmesi kira sözleşmelerinin iptal edilmesi  

• Komşu ilçe belediyelerinin Karasurları ve koruma alanına ilişkin yetkilerinin kısıtlanması 

• Yeni yapı ruhsatı verilmemesi 

• Karasurları çevresinde bulunan taşınmazların değerleri üzerinden spekülatif artışlarla 
gelişebilecek yapılaşmalara engel olunması için tüm çalışmaların şeffaf ve katılımcı bir 
süreçte yürütülmesinin sağlanması 

• Surların çevrelerinde bulunan özgün geleneksel mahalle dokusu ile birlikte ele alınarak 
korunması 

• Kara Surlar üzerinde ya da bitişiğinde bulunan ve tarihi ve mimari bütünlüğüne zarar veren 
sosyal tesis, bitişik otopark vb. uygunsuz işlevlerden arındırılması 

• Surlarda koruma kullanma dengesin inin sağlanması amacıyla kara surlarının bütünü için 
belirlenecek ana işlev yada işlevlerin netleştirilmesi ve sürekliliğin sağlanması 

• Kültür turizmine yönelik etkinliklerde kalitenin artırılması alanın önemine yaraşır düzeye 
çıkarılması 



Tarihi Yarımada Kara Surları Çalıştayı  Sapanca, 26-27 Ekim 2013  

 

 

39 

 

• İstanbul için zaman zaman oluşan olumsuz kent imajının düzeltilmesi için olumlu marka 
kent imajı oluşturulması. Karasurlarının İstanbul’un imaj ve marka değeri üzerine katkısı 
sağlanmalı ancak İstanbul kent imajının önüne geçmemeli 

• İstanbul ‘un kültür turizmi potansiyelinin geliştirilmesi amacı  ile tur şirketlerinden alınacak 
şehir vergisi ile kaliteli bir turizm ve tanıtım hizmetin geliştirilmesine ve bu alanda 
geliştirilecek ekonomik modele katkı sağlanabilir. 

• Dünya miras alanlarındaki ticari işletmelerden koruma ve restorasyon çalışmalarında 
kullanılmak üzere kent vergisi alınması 

• Kara Surlarının korunması için yürütülecek tüm plan proje ve uygulama çalışmaları ile 
surların işlevlendirimesi ve elde edilecek gelirlerin planlanması 

• Dünya miras alanı karasurları ve yakın çevresinde gerçekleştirilen tüm projeler yerel 
toplulukları da güçlendirmeli 

• Karasurları koruma alanında kalan mezarlık alanlarının korunması ve devamlılığı 
sağlanmalı 

• Mevcut planlara uyulmasının ve kentin planlara uygun gelişmesinin sağlanması 

• Surların tamamının arkeolojik değer taşıması ve arkeolojik alan olması nedeniyle bu 
niteliğinin değerlendirilmesi  

• Alanda yürütülecek koruma çalışmalarında katılım tanıtım ve eğitim özellikle İstanbul’da 
yaşayanlar için öncelikli olmalı  

• Karasurlarının sürdürülebilir korunması amacıyla katılım eğitim ve tanıtım planlamanın bir 
parçası olarak düşünülmesinin sağlanması 

• Karasurlarının oluşturduğu kent sületinin korunması, bu silüeti etkileyecek yapılanmaların 
sürekli izlenmesi ve denetlenmesi 

 

Grup Çalışması 1 –  
 
DÜNYA M İRAS ALANI OLARAK İSTANBUL KARA SURLARI’NIN 
SÜRDÜRÜLEBİLİR KORUMA VE KULLANMA KR İTERLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ  
 
Masa 4 
 

• Surlara özel koruma birimi oluşturulmalı (teknik bir birim-KUDEB Benzeri) Dünya miras 
alanlarında böyle ekipler dünyada var. 

• Çok disiplinli olmalı, farklı meslek alanları kurumlar arası iş birliği olmalı 

• Bir birim olmalı, dünya mirası koruma bakanlığı + İBB sorumluluğunda 

• Kullanma koşullarını da tanımlayabilecek ve genel bir çerçeve çizecek, genel bir disiplinler 
arası kuruluş olmalı 

• Bilim kurulu kurulması, bu alan için sürekli hale getirilmesi 

• Kara Surları özelinde kamu kurum ve üniversitelerde ihtisas eğitimi ve perspektifler 
geliştirilmelidir. 

• Surlarda sürdürülebilir ve etkin bir koruma için belediye bünyesinde ayrı bir teknik birim 
oluşturulması 

• Surlar için özel koruma birimi kurulmalı 

• Kısa vadede surlar ve yakın çevresinde yeni inşaat ve düzenlemeler durdurulmalı ve 
sürdürülebilir koruma açısından uygunluğu incelenmelidir. 

• Orta ve uzun vadede UNESCO ölçütlerinde koruma planı, yönetim planı entegrasyonu 
yapılması ve uyulması  

• Koruma ile ilgili profesyonel bir ekip oluşturulmalı (KUDEB gibi) 
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• Bilim kurulu gibi bir birim oluşturulmalı (üst veya alt) Alt kurul ile çalışarak belki de 
tartışarak karar verilmeli  

• Farklı kurumlardaki çalışmaları özümseyip modelleri oluşturacak birim oluşturulmalı, yetki 
karmaşasındaki durumu tek sesliliğe indirecek bir kurum  

• Surların daha fazla tahrip olmasını önleyecek önlemler ( Örn; üzerinde dolaşılması, 
kullanılması, kapılardan ağır araçların girişi, bitişik yapı yapılması vb.) 

• Fiziksel risk oluşturan yerler hakkında acil önlem alınmalı 

• Denetimsiz alanlarda acil güvenlik önlemleri alınmalı 

• Kısa vade risk oluşturan yerlerdeki sağlamlaştırma güvenlik önlemleri, yapı ve can 
güvenliği 

• Kara Surları kentin kimliği açısından nadir bir kaynaktır. Tekfur Sarayı, Anemas Zindanları 
Yedikule gibi işlevlerle kendine özgü sistemi ile özgün bir kaynaktır.  

• Dünyada ender örneklerden biridir, hendek+dış sur+iç sur yapısı olması çok önemlidir. 

• İşlevlendirme en son olmalı 

• Kent kültüründe önemli yeri olduğu bilinmeli, kentin sınırları belirlenip her kente göre 
hareket edilmeli 

• Sur sistemi ve bostanlardan oluşan, tarihsel ve kültürel peyzaj bütünlüğü 

• Kara Surları ve önünde-arkasında bulundan bostan alanları bütüncüldür, birbirini tamamlar 
niteliktedir. 

• Sur içinde ekilebilir alanların değerlendirilmesi  

• Özgünlük ve bostanlar, Ayvansaray ve vakıf arazilerine ait kırsalda yapılan sulama sanayi 
yapılaşması fikri değil, zor şartlarda surların içinde bostanlar oluşturarak yaşamın devamını 
sağlamalı 

• İşlevlerin de tanımlanması gerekir. 

• Surlara bir işlev verilerek surların giderlerinin karşılanması beklenirse bu yanlış bir beklenti 
olur.  

• Dünya Miras Alanları için işletmelerden ve halktan vergi kesintisi yapılabilir 

• Rekreasyon alanı olmak zorunda, bu sebeple her yerden giriş ücreti alınamaz 

• Uluslararası çalışmalar yapılması  

• Okullarla işbirliği, mevcut durumun yetersizliği, daha çok öğrenci yetiştirilmesi 

• Kara Surları çevresinde ilkokul çocukları için etkinlik alanı oluşturulabilir. 

• Deneysel arkeoloji alanları oluşturulabilir. 

• Her yaş grubuna uygun, eğitim amaçlı tarihi canlandırmalar yapılmalı   

• Projenin eğitim, iletişim ve kültürel olarak, ilkokul çağından başlayarak tanıtılması 

• Eğitim ilkokul düzeyinden başlamalı 

• Medyanın bu konularda iyi kullanılması gerekir, uluslararası ilişkiler de çok önemli 

• Üniversitelerle iletişim kurulmalı, master düzeyinde restorasyon bölümleri kurulmalı 

• Okullar ile, teknik ve kültürel içerikli deneyimleme alanları oluşturulmalı 

• Çocukları küçük yaştan etkilemek çok önemli 

• Kara Surlarının korunması için yorumlama ve sunum projeleri geliştirilmeli 

• Mevcut eğitim kurumlarının Kara Surları çevresine geziler, piknikler düzenlemesi 
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1.Gün 4.Masa 

 

Grup Çalışması 1 –  
 
DÜNYA M İRAS ALANI OLARAK İSTANBUL KARA SURLARI’NIN 
SÜRDÜRÜLEBİLİR KORUMA VE KULLANMA KR İTERLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ  
 
Masa 5 

• Surların arkeolojik alan olduğu unutulmamalı  

• Savaş alanı olduğu unutulmamalı 

• Surlar yönetim açısından ayrı ele alınabilir. 

• İşlevlendirmede sınırlamalardan mümkün olduğunca kaçınılmalı, en bakımlı kuleler 
marangoz ve oto lastikçi olanlar 

• Güvenlik sorunları nedeniyle temizlik ve aydınlatma çalışmaları öncelikle kesilmeli belki 
güvenlik için koruma sistemi oluşturulabilir. 

• Koruma ve kullanma dengesinde öncelik korumaktan yana olmalı. Özgün niteliklerin aynen 
korunması önemli işlevlendirmede surların öncelikle kendini sergilemesi esas olmalı 

• İşlevlendirilirken surların öncelikle kendini sergileyen bir kültür olduğu unutulmamalı 

• Bütüncül bir düzenleme düşünülmeli. Yönetilen, güvenlik sorunu çözülmüş bir gezi 
güzergahı planlanmalı bazı noktalarda kulelere girmek ve çevreyi izleme mümkün olmalı 

• İşlevlendirmede surların arkeolojik olduğu unutulmamalı. Bir an önce restorasyon projeleri 
oluşturulmalı 
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• Yakın çevredeki yapılaşmış surlar belirlenerek dikkate alınmalı 

• Surlar ve Yedikule özgün işlevleri ile korunmaları esas olmalı, getirilecek ikinci işlevler 
alanın tanıtılmasının kolaylaştırılması için düşünülmelidir. 

• Arkeolojik değeri olan surlarda sürdürülebilir koruma için çok aktif bir işlev verilmesi söz 
konusu olmamalı. Ancak tümüyle arkeolojik alan olarak da bırakılmalı 

• Amaçlı bir kullanım surların geleceğini de güvence altına alabilir. 

• Gerekli güvenlik önlemlerinin alınarak işlevlendirilmesi 

• Uygun olan burçlarda açık hava müzesi, yeşil alanlar, arkeolojik park, bisiklet yolları, sergi 
ve seyir terasları ve kafeterya düşünülebilir. 

• Kara Surlarının sürdürülebilir korunması için; öncelikle daha fazla tahrip olmadan yaşamını 
sürdürmesi sağlanabilir. Sonra niteliksiz eklerden arındırılması sağlanabilir. Yıkık olan ama 
orijinali bilinen bölümleri tamamlanabilir. Güncel teknoloji kullanılarak sağlamlaştırma 
yapılabilir. 

• İşlevlendirmede çok dikkatli olmak gerekir. Aslında surların kendisi gezilip görülecek 
yerlerdir. Kültürel etkinlerde değerlendirilebilir. 

• Sürdürülebilir bir proje olması ancak bütüncül bir projelendirme ile mümkündür. Bunun 
için de kültür, animasyon, yiyecek ve ulaşım gibi ortak alanları kapsamalı 

• Kara Surları için öncelikle emniyet tedbirlerinin alınması 

 

Grup Çalışması 1 –  
 
DÜNYA M İRAS ALANI OLARAK İSTANBUL KARA SURLARI’NIN 
SÜRDÜRÜLEBİLİR KORUMA VE KULLANMA KR İTERLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ  
 
Masa 6 
 

• Öncelikle surlar bir bütün olarak ele alınıp restorasyonu etaplandırılmalı. Nerelere öncelik 
verilecek programlarla belirlenmeli 

• Kara Surlarının sürdürülebilir olarak korunabilmesi için buraları insanların kullanımına 
açmak gerekir çünkü insan yaşamayan her yer köhneleşir. Çağımızda insanlar tarihe önem 
vermekte ve bu yapıları hayatlarının bir yerinde görmek istemektedirler. 

• Kara Surlarının sürdürülebilir korunması ve işlevlendirilmesi için kültürel amaçlı fonksiyon 
( müze sergi alanları vb.) oluşturulabilir. 

• Restorasyon aşamasında işlevlendirme ile alakalı tespitler yapılmalı bu da etap program ile 
belirlenmeli 

• Müze, açık hava müzesi, sergi salonu, tarihi olayların canlandırıldığı mekanlar olarak 
kullanılabilir. 

• İşlevlendirme, Zeytinburnu sur tecrit alanında öngörülen fonksiyonlarla örtüşmeli, birbirini 
desteklemeli 

• Kara Surlarının geri kalan surlarla entegre edilerek değerlendirilmesi 

• Koruma ve yaşatmanın ilişkisinin kurulması  

• Toplum tarafından tarihinin ve değerinin bilinmesi 

• Kara Surları bütüncül olarak korunmalı ve uygun fonksiyonlar yüklenerek işlevlendirilmeli 

• Turistlerin ziyaretine açılmalı (İlk etapta yenileme tamamlanmış alanlar) 
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• Ağaç temizliği 

• Tarımsal faaliyetlerin devam etmesi ( Restorasyon ve işlevlendirme devam edene kadar) 

• Kara Surları ve çevresinde koruma amacıyla kısa ve uzun vadede alınacak acil önlemler 
kapsamında; uzun vadede surların restorasyonunun tamamlanması ve işlevlendirilmesi 

• Kısa vadede Kara Surlarının ihyasına yönelik projeler hazırlanmalı 

• Mülkiyet sorunu giderilmeli (kadastro harici alanlarının, kadastro işlemlerinin, gerekliyse 
kamulaştırma işleminin tamamlanması 

• Bekçi sisteminin oluşturulması, çöküntü bölgesi olmasının engellenmesi 

• Öncelikle mülkiyet konusunda titizlik olmalı. Ülkemizde tarihi eserler karışık mülkiyetler 
sebebiyle zarar görüp yok olmaktadır. Eksik projeler yapılmalı bunların yapılmasında yol 
gösterici olmak üzere konunun uzmanlarından oluşmuş bir heyet oluşturulmalı 

• Sürdürülebilir bakım için bir fon oluşturulmalı kaynak yaratılmalı (ulusal, uluslararası gibi) 

• Kara Surlarının yakın çevresinde arkeolojik araştırma kazıları yapılarak buluntular 
değerlendirilmeli 

• Tarımsal faaliyetlerden kiralamalardan elde edilen gelir, surların bakımında kullanılabilir 

• Tarihi + kültürel değerinin ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması 

• Müze alanları oluşturulmalı 

• Surların sürdürülebilir korunmasının sağlanabilmesi için surların belirli bölümlerine 
verilecek kültürel fonksiyon (müze, sergi alanı vb.) sağlanacak gelirin surların bakımı için 
kullanılması 

• Ekonomik modeller örnek alınmalı 

• Yerel yönetimde farklı kaynakların, fonların oluşturulması 

• Eğitimde konu olarak alınması  

• Ulusal ve uluslararası yarışmalara konu olması desteklenmesi 

• Projelerin kamuoyuna anlatılarak bilinçlenmenin sağlanması için medyada yeterli düzeyde 
işlenmesinin sağlanması  

• Okulların ziyaretleri sağlanmalı. Genç nesillere koruma olgusu aşılanmalı 

 

 

Grup Çalışması 1 –  
 
DÜNYA M İRAS ALANI OLARAK İSTANBUL KARA SURLARI’NIN 
SÜRDÜRÜLEBİLİR KORUMA VE KULLANMA KR İTERLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ  
 
Masa 7 
 

• Sürdürülebilir Koruma 

• Özel Sur Koruma Birimi acilen yapılmalı 

• Ahmedek Surların tarihçesi/özellikleri/işlevlerinin net/kısa belirtilmesi 
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• İl Özel İdare Fonlarının doğru yer için- etkin olarak kullanımı 

• Sur hendeklerinin optimal olarak kullanılması 

• Ticari amaç dışında kullanılması 

• Tüm alanlarda iletişim/bilgi eksikliği acilen giderilmeli 

• Kule Numaralarının/Adlarının tespit edilmesi konusu 

• Sur Duvarı gibi yanlış kullanımların önlenmeleri 

• Tanıtım panolarında doğru kullanım 

• Kapı Ağaları/Kapı Bekçilerinin gündeme getirilmesi 

• Tarihi doğru anmak gerekli - 1453'e endeksli olmamalı 

• Özel İdare’de biriken kaynaktan yararlanma 

• Sponsorluklar 

• Dünya mirası fonlarından yararlanma 

• Belediye kaynaklarından aktarım 

• Surların Osmanlı Dönemi onarım, denetim, işlem süreci incelenmeli. Bu 450 yıllık(1453-
1909) evrede surların geçirdiği onarımların gerekçeleri ve uygulama boyutları 
araştırılmalıdır. 

• Tarihi kapılar ve bunların korunmasıyla görevli kulluklarla ilgili tarih araştırmaları 
yapılmalı 

• Sur boyunca çeşitli mülkiyetler bulunması nedeniyle mülkiyetin belirli ve yetkin bir idare 
elinde toplanması gereklidir. 

• Öncelikle sur boyunca güvenlik önlemlerinin alınması gerekliliği vardır. 

• Kara Surlarının gerek üstünde gerek içinde ve önünde, gerekse de büyük sur ile hendek 
arasında kalan bölgenin işgallerden arındırılması gereklidir. 

• Bir açık ve kapalı müze oluşturulması ve müze gelirlerinin kullanılması 

• Yaşanılabilir alan haline bir an önce getirilebilmesi için temizlik aydınlatma öncelikli ve 
dolaşım güvenliğinin her türlü sağlanması 

• İdarenin tek bir elde birleşmesi buna bağlı olarak mülkiyet probleminin halledilmesi 
gerekmektedir. 

• Güvenlik sorununun halledilmesi gerekiyor. 

• Hendekleri koruma - kullanma dengesi sağlanmalı (Ticari olmazsa iyi olur.) 

• Hendeklerde kontrollü doğal yeşil üretim yapılabilir. 

• Yaklaşımlar hep tüm alanı kapsıyor artık tematik-kısmi bölge üzerine görüşülmeli 

• Surların Onarımı-1509 IV.Murat Bayrampaşa 1894 

• Altınay Parkı civarı madde bağımlıları ile dolu 

• Ayvansaray-mülkiyet sorunu + işgal + tapu 

• İletişim Kopukluğu + Üst çatı yok, uygulayıcı bir birim yok  

• Dünya mirası sınırları içinde bugün ne oluyor? 

• İç+Dış temizlik 
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• Noktasal Bilgi Tasnifi gerekli 

• 7 Kerke 1/2 burç müze olabilir. 

• Sur üstünde, iç-dış çevresinde acil olarak güvenlik sağlanmalı 

• Yönetim ve ekonomi tek elde toplanmalı sorumluyu belirlemek gerekiyor. Dünya mirası 
fonları, AB Fonları, Sponsorlar(Destek), İl Özel İdare(Devlet Fonu) 

• Surların, Burçların isimlerinin (Osmanlı Dönemi ) araştırılması ve kullanılması (Tanıtım 
Panoları için) 

• Mülkiyet ve sorumlu kurum açısından, çok başlılık önlenmeli, tek sorumlu olmalı 

• Harabe onarımı, arkeolojik alan koruma prensiplerine bağlı olarak yapılmalı ve korunmalı 

• Osmanlı Dönemindeki bostan olarak kullanım devam edebilir. 

• Acil Önlemler: Belgrat Kapı kamyon geçişi acilen sınırlanmalı  

• Sorunlar:  1-İdari sınır karmaşası, 2-Emniyet/güvenlik, 3-Koordinasyon iletişim eksikliği 

• Nitelikler: 1-Kültürel Tarihsel, 2-Peyzaj, 3-Güzergah 

• Sorumluluklar: 4 Nolu yarımada, 2 Nolu yenileme modeli 

 

Grup Çalışması 1 –  
 

DÜNYA M İRAS ALANI OLARAK İSTANBUL KARA SURLARI’NIN 
SÜRDÜRÜLEBİLİR KORUMA VE KULLANMA KR İTERLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ  
 
Masa 8 
 

• Tek yönetim planı olmalı 

• Sur tecrit bandındaki aykırı yapılaşma kaldırılmalı 

• Sur tecrit bandı gözden geçirilerek güncellenmeli 

• Cazibe noktaları oluşturulabilir, sökülüp takılır değiştirilebilir enstalasyonlar yapılmalı. 
(Özellikle komşu parsellerde)  

• 1453 kültürel etkinlik gibi bir örnek, bunun gibi örnekler çoğaltılmalı 

• Özel kamusal alanlar oluşturulmalı her şey turizme endekslenmemeli 

• Kara Surları için restorasyon ilkelerinin, teknik ve malzemelerin belirlenmesiyle ilgili kurul 
kararının dikkate alınması 

• Turistik gelir elde etmek adına mekanların işlevlendirilmesinden ziyade surların orijinal 
mekanlarının gezintiye açık olabilmesi 

• Halkın bilinçlendirilmesi 

• Kendi kendini sergileyen ölü anıtlar bir bütün olarak korunmalı 

• Sur bandının işlevlendirilmesi, rotaların oluşturulması, ziyaretçinin yönlendirilmesi 
soluklanma noktaları oluşturup buralar işlevlendirilmeli 

• Sponsor veya vakıf desteği şart 

• Ekonomik model oluşturmak zor 

• Bu yapılarda restorasyon bitmez. Sürekli ve hassas bir yaklaşım söz konusu olmalı 



Tarihi Yarımada Kara Surları Çalıştayı  Sapanca, 26-27 Ekim 2013  

 

 

46 

 

• Uzun bir sürece yayılan bir restorasyon anlayışı hakim olmalı 

• Kara Surlarının kamuoyu nezdinde algısının güncellenmesi, toplumun bilinçlendirilmesi 

• Basın, tv, sinemanın kullanılabilmesi 
 
 
 

 
1.Gün 8.Masa 

 
Grup Çalışması 1 –  
 
DÜNYA M İRAS ALANI OLARAK İSTANBUL KARA SURLARI’NIN 
SÜRDÜRÜLEBİLİR KORUMA VE KULLANMA KR İTERLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ  
 

Masa 9 
 

• Öncelikli olarak Kara Surlarının korunabilmesi için, doğru tanımlanması, bilinmesi ve 
geçirmiş olduğu evrelerin tespit edilerek belgelendirilmesi ve koruma sınırlarının belirlenmesi 
gerekiyor. İşlevlendirme için öncelikle konservasyon-restorasyon sürecinin tamamlanması 
gerekir. 

• Kültür Bakanlığı bünyesinde koruma kurallarından bağımsız olarak sadece bu surlarla ilgili 
icraatçı bir birim oluşturulmalı 

• Kara Surlarının restorasyonu sonrasında dubronik tarihi kent surlarında uygulandığı gibi 
ziyaretçi dolaşımına açılması gülen çatılarının oluşturulması 

• Akademisyen ve uzmanlardan oluşan sürdürülebilir planlama ve danışma komisyonları  
Kurulmalı 

• Kara Surlarının sürdürülebilir korunmasından sürdürülebilirlik kavramı bağlamında korunarak 
kullanılması anlaşılmaktadır. İşlev verilebilecek kısımların işlevlendirilmesi sırasında, 
tümünün turizm amaçlı kullanımının tarihi yapıya zarar vermemesi sağlanmalıdır 
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• Kara Surlarının korunmasına yönelik kanunların uygulanabilirliğini arttırmak adına gerekli 
düzenlemelerin yapılması(komisyon vs.) ve kararların uygulanması 

• Kara Surlarının sürdürülebilir korunması için muhakkak fonksiyon kazandırılmalıdır. 

• Kara Surlarının günümüzde en çok tahrip edilen noktaları, kara taşıtlarının kullanıldığı tarihi 
kapılar (Belgrat kapı, Yedikule kapı, Silivri kapı vb.) olup, ilgili koruma bölge kurullarının 
konuya ilişkin alınmış kararları ile öncelikle ağır vasıtaların geçişleri yasaklanmıştır. Ancak; 
fiili olarak halen ağır vasıtaların tarihi kapıları kullanmaya devam ettiği ve kapılara zarar 
verme tehlikesinin mevcut olduğu görülmektedir. Ağır vasıta geçişleri ivedilikle 
engellenmelidir.   

• Öncelikli olarak Kara Surlarının korunması için acil olarak belgelenmesi, olumsuzlukların 
belirlenmesi ve süregelen olumsuzluklardan surların arındırılması gerekmektedir.  

• Kara Surları ve çevresinde surlarla fiziksel bağı bulunan (yapı vb.) etkenlerin ortadan 
kaldırılması 

• Öncelikle surlardan sorumlu bir birim oluşturulmalıdır. Surların yapısal durumlarının tespiti 
yapılmalı, rölevelerinin yeni lider teknolojisiyle çıkarılarak onarıma ve yenilemeye hazır hale 
getirilmeli 

• En acil önlem, temizlik ve güvenliktir. Yıkılma tehlikesi olan yerler acilen korunmalıdır. 

• Çevresinin temizlenmesi, restorasyon-restütisyon projeleri hazırlanması. Tüm surları 
algılayacak üç boyutlu canlandırmalar yapılmalıdır. 

• Kara Surları ve çevresi ile ilgili ayrı bir işletim modeli altında hizmet sürdürülmeli 

• Tarihi çevre özelliği, devşirme malzemeler ve tarihi hikayesi en özgün niteliğidir. 

• Kültürel değeri, dönemini yansıtması, tarihi değeri, belgesel değeri, sanat değeri, yapım 
tekniği açısından değeri, malzeme değeri 

• Kara Surlarının turizm amaçlı ziyarete açılması oluşturulacak peyzaj içerisinde insanların bu 
bölgede zaman geçirmelerini sağlayacak mekanların oluşturulması gerekir. İnsanların sur 
çevresinde zaman harcamasını sağlayacak uygulamaların yapılması gerekir. 

• Sürdürülebilirlik için müze fonksiyonları düşünülmelidir 

• Restorasyon kültürel miras alanlarında merkez uygulama atölyeleri kurarak dışarıya hizmet 
vermeli, teatral canlandırmalar yapılmalı, sinema günleri düzenlenmeli 

• Ekonomik model oluşturulmasına gerek olmayıp konuya kamusal ve kültürel bir gereklilik 
olarak bakılmalı ve bütçeden yeterli kaynak aktarılmalıdır. 

• Projelerin muhakkak Bizans arkeoloğu mimarlık tarihçisi, Osmanlı sanatı tarihçisi, mimar gibi 
kişiler tarafından hazırlanması gerekmektedir. 

• Üniversite ve çeşitli kurumlarla işbirliğini geliştirmeli ve sahiplilik, sürdürülebilirlik açısından 
surların yakınlarına kültürel miras merkezleri kurulmalı 

• Kara Surlarının restorasyonlarında kentin tarihinin öğretilmesi, kent yaşamı ve kültürel 
birikimin tanıtılmasına yönelik mekanların oluşturulması gerekir. 
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Grup Çalışması 2 –  
 
KARA SURLARI’NIN KORUMA KULLANMA DENGES İNDE KENT 
DİNAM İKLERİNİN ETKİSİ 
 

Masa 1 
 

• Nüfus yoğunluk etkisi artışı 

• Trafik Etkisi 

• Silueti etkileyen yapılaşma etkisi 

• Uygun olmayan kullanım fonksiyonlarının etkisi 

• Mezarlıkların sınırlarının belirlenip korunması, çevresiyle uyumlu hale getirilmesi 

• Sur çevresindeki bantların bütüncül hizmet edecek şekilde ve halkın genel kullanımına 
yönelik işlevlendirilmesi 

• Kara Surları İstanbul’un kültür otobanının başlangıcıdır. 

• Mezarlıkların inanç turizmi açısından genel peyzaj bütünlüğü içinde değerlendirilmesi 

• Kara Surları yakın çevresinde kentsel kaliteyi arttıran programlar geliştirilmeli ve sokak 
sağlıklaştırılması yapılmalıdır. 

• Surlar, İstanbul kültür mirasını izlemek için ana hat yoludur. 

• Surun içindeki ve dışındaki bölgelerin surun bütünlüğüne hizmet edecek şekilde 
düzenlenmesi, bunun için kamusal alanların korunması, geliştirilmesi ve düzenlenmesi 

• Kara Surlarını etkileyen kent dinamikleri 
- Silueti etkileyen yüksek katlı ve yoğun yapılaşma 
- Yoğunluk artışı 
- Uygun olmayan fonksiyonları olan küçük sanayi, bostanlar 
- Sosyolojik yapıda meydana gelen değişiklikler 

• İnanç turizmine teşvik edici düzenlemelerin getirilmesi 

• İşlev bulunduktan sonra halkın işlevlerle bütünleşmesini sağlamak 

• Kara Surlarının çevresindeki mezarların korunması 

• Arkeolojik araştırmalar sonucunda ortaya çıkabilecek mezar alanlarının da korunması ve 
bakım-onarım sağlanması 

• Mezarlık alanlarının güvenliğinin sağlanması 

• Kara Surları ve çevresi ile doğru ilişkinin kurulması 

• Sur çevresindeki alanların birleştirilmesi 

• Üst ölçekli projelerden ulaşım yoğunluğu getirenler surlara zarar verebilir. 
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Grup Çalışması 2 –  
 
KARA SURLARI’NIN KORUMA KULLANMA DENGES İNDE KENT 
DİNAM İKLERİNİN ETKİSİ 
 

Masa 2 
 

• Yenileme alanlarının, alanın bütünlüğünü bozan tehdit unsuru oluşturması 

• Büyük ölçekli projelerin (Avrasya, Yenikapı dolgu alanı, Z Port 1619, Topkapı Maltepe 
mahallesi) olumsuz etkisi 

• Kültürel peyzaj 

• Silüet etkisi 

• Mevcut mezarlıkların envanterinin yapılması, yeni gömü alanlarının açılmaması 

• Büyük kitleli kamu ya da özel sektör yapılarının tehdit unsuru olması 

• Geleneksel konutlara ait yapı parsel ilişkisinin sürdürülmesi  ( Siteleşme olmaması ) 

• Sura yaklaşma mesafesi ölçütlerinin tekrar gözden geçirilerek sur koruma bandının 
genişletilmesi 

• Kara Surlarının tarihi yarımadadaki diğer sur ve korunması gerekli alanlarla 
ili şkilendirilmesinin yapılması ziyaretçi yönetim planı ile bunun desteklenmesi 

 

1.Gün 2.Masa 
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Grup Çalışması 2 –  
 
KARA SURLARI’NIN KORUMA KULLANMA DENGES İNDE KENT 
DİNAM İKLERİNİN ETKİSİ 
 
Masa 3 
 

• Pozitif dinamikler; eğitim, sağlık, ekonomi, kültür mirası, tarihsel geçmiş, doğa bakımından 
gözde, vazgeçilmeyen, yaşayan bir kent olması, sosyal profilin çok renkli olması 

• Negatif dinamikler; Hızlı kentleşme, rant, plansız yapılaşma, yerel otorite boşluğu, altyapı 
çalışmalarında yeterli koordinasyonun sağlanmamış olması, koruma planının yetersiz 
olması, güvenlik sorunlarının bulunması, mevcut koruma hizmetlerinin yetersiz olması 

• Mevcut dinamikler: 
- Yetersiz koruma 
- Yerel otorite boşluğu 
- Ötekileştirme 

• Çeperlerde oluşan denetimsiz insan faaliyetleri, alanın ulaşım odağı transfer merkezi olması 
nedeniyle yoğun bir nüfusun gelip geçtiği yer vasfında olması 

• Çevre sakinlerinin surlardan çekinmesi nedeniyle oluşan yerel otorite boşluğu ve denetimsiz 
kentsel altyapı çalışmaları 

• Hızlı kentleşme 

• Kentin toprağının artan değeri nedeniyle kültür mirası ve anıt eserlerin tahrip edilmesi, yeşil 
alanların imara açılması 

• Sur çevresinde yüksek ve yeni yapılaşma alanları  

• Kent kullanıcısı olarak güvenliksiz ve atıl bir alan olması algısı 

• Kent ve kentlinin kültürel ve sosyal hayatın dışında kalması 

• Plana uygun gelişme olmaması 

• Mezarlık alanlarının ve sur koruma bandının devamlılığının tehdit altında olması 

• İkamet eden nüfus yanında belli bir süre alanı kullanan ve sahiplenen kitlenin varlığı 

• Kamunun göz yumduğu kaçak yapılar 

• Altyapı projeleri kontrollü ve planlı değil 

• Kara Surları ve koruma alanı için ayrı bir plan yapılmalı 

• Alan sit olarak ilan edilirken tespit edilen yapılaşma sınırlandırmalarının (kısıtlar) 
esnetilmemesi, çevre yapılaşma koşullarının surları ön plana çıkaracak şekilde 
geliştirilmesi, mevcut durumun incelenmesi, dünya kriterlerine uygun planlama yapılması 

• Bırakın huzur içinde uyusunlar 

• Tarihi mezarlıkların parsellerinin tescil edilmesi envanterlerinin yapılması koruma ve 
peyzaj projelerinin yapılması 

• Mezarlıklar restore edilmeli, yeni gömü yapılmamalı, yeşil alanlar yaratılmalı 

• Bir tarih belirlenip sonrasında yapılan binaların kaldırılması 

• Kara Surlarına belirli bir koruma mesafesindeki konut alanlarının yeşillendirilmesi 
sağlanmalıdır 

• Kara Surları yakın çevresindeki nüfusun sur çevresindeki peyzajı doğru değerlendirmesi, 
çekim etkisi yaratarak güvenlik sorunlarının çözümüne katkı sağlayacaktır. 
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• Konut stokunun tarihi dokuya uygun, kaliteli restorasyonu ve tasarımı da alana değer 
katacaktır. Bu tür önemli alanların yarışma projesi ile düzenlenmesi özgün, seçkin örnekler 
yaratabilir. 

• Ana plana ve yönetmeliklere uygun yapılanacak olan yeşil alanlar,  ticari işletmeler, vb,  sur 
güvenliğinin artmasına ve ıssız alanların korunmasına fayda sağlayacaktır 

• Dünya mirası alanı olması niteliğiyle İstanbul kültürel etkileşim alanı 

 

1.Gün 3.Masa 

 

Grup Çalışması 2 –  
 
KARA SURLARI’NIN KORUMA KULLANMA DENGES İNDE KENT 
DİNAM İKLERİNİN ETKİSİ 
 
Masa 4 
 

• Kent dinamikleri; ulaşım, turizm, alan kullanıcıları, yapılaşma (surlara yaklaşan binalar ve 
gabariteri)  

• Kentsel ulaşım + alt yapı 

• Yenileme alanları ve yakın çevre imar hakları 

• Kent dinamiklerinin oluşturduğu çevre kirliliği 

• Ağır tonajlı araçların titreşimi 
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• Sur önündeki peyzaj alanlarında bitkilendirmenin önemi (büyük ağaçların ve çalıları sur 
yanına dikilmemesi gibi) 

• Ulaşım ve alt yapı yenileme alanları ve olumsuz bir kent dinamiği, imar hakları 

• Kara Surlarının içinde / dışındaki kamusal rekreatif alanların kamu alanına yönelik 
etkinliklerle kullanılması, surlarla bütünleşik olarak sur çevresine özgün peyzajın korunması, 
kullanılması ve bu sayede alanda güvenliğin sağlanması  

• Etkileyen kent dinamiğinin olumsuz etkilerini düşünmek gerek; insan kullanımı, yapılaşma, 
ulaşım, doğru kamulaştırma (çarpık yan yapılaşma var) 

• Peyzaj olumsuzlukları var. Hatalı aydınlatma yerden aydınlatma gibi ana yapıya zarar 
vermeyecek sistem yapmak 

• Afetler; doğal afetler, yapay afetler 

• Surları etkileyen dinamikler, afetlerin etkileri, kentsel dinamikler olarak gruplanırsa; koruma 
- kullanma dengesi bazı konular ihmal edilmemiş olur. 

• Kamusal alanlar kamuya yönelik olarak fonksiyonlandırılmalı, Kara Surlarının koruma-
kullanma dengesinin sağlanmasında bu çok önemli 

• Kamusal alanların kamu kullanımı ve Kara Surlarının konumu ve kullanımı için öncelikli 
olma durumu 

• Kamusal planlamalarda tüm olumsuz yapılaşmaların yıkılması, üzerinde uydu anteni- spor 
salonu gibi aykırı yapılanma  

• Kamusal alanlardaki yeşil alanlardaki menfezler (alttan geçen yollar için yapılan menfez vb. 
yapılar) için düzenleme 

• Kamunun kullandığı kamusal alanlar, halkın kullandığı kamusal alan olarak tasarlanmalıdır.   

• Kamusal alanların ''yenileme alanlarında'' kamu yararına fonksiyonlandırılması 

• Bu alanların korunması için bilgilendirici pano vb. yerleştirilmesi 

• Yaya hareketinin çözümlenmesi gerekir. 

• Sur dibindeki (Zeytinburnu Belediye) etkinlik alanlarına geçiş, trafik akışı nedeniyle çok zor 

• Surların iç kısmında yürüme yolu olmalı, dış kısmındaki kamu alanları ziyaret, eğitim, seyir 
amaçlı kullanılmalı 

• Mezarlıkların envanterinin çıkarılması ve gömü yapılıp-yapılmayacağında karar verilmesi 

• Mezarlık envanteri çıkarılmalı, gömü dondurulmalı ancak açık-yeşil alanlar bütünlüğü içinde 
korunmalı 

• Mezarlık alanlarının ciddi envanterlerinin yapılması buna göre gömünün gerekirse 
sınırlandırılması 

• Mezarlıkların da düzenli bakımı, bitki temizliği yapılması, söz konusu sura bitişik 
mezarlıklar da kültürel bir peyzajın parçasıdır 

• Kesinlikle mevcut mezarlıklara gömü izni verilmemeli. Çeşitli dini mezarlıklar var, tamamı 
için söz konusu. Envanter yapılıp gömüler tespit edilmeli 

• Mezarlıklar Kara Surlarıyla birlikte kültürel peyzajın parçasıdır. 

• Bitişik hazineleri özellikle ele alınmalıdır. 

• Tarihi yarımadanın içindeki yenileme alanında bulunan konutlar, ikincil konut alanı 
görüntüsünde 

• Halen tarihi yarımada batı yönünden yaklaşırken surlarla korunmuş yenileme (konut) alanları 
ile gözüküyor. Bu çelişkili görüntünün yenilenmesi engellenmeli 

• Sura bitişik tescilli binaların tescilden düşme durumu (yıkılması) 

• Kara Surları ile konut alanları hakkındaki özel yasa çıkmalı 
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• Tarihsel sürekliliği olan anıt-kentsel alan ilişkisi korunmalı 

• Soylulaştırma, toplumsal dinamikleri de koruma alanını da olumsuz etkiledi. 

• Kötü ve kaçak uygulamaların önüne geçilerek geçmişten gelen uygulamalar için ekonomik 
ömrü tamamlanan karar verilecek hatlar belirlenmelidir. 

• Kara Surlarının kültürel ve kentsel etkileşim alanı '' Metropol'' dür. 

• Kara Surları ile diğer DMA alanlarının ilişkisinin kurulması  

• Metropol ölçeğinde Kara Surlarının bazı kuleleri gezdirilebilir. 

• Kara Surları gezi güzergahı düzenlenmelidir. 

• Bisiklet güzergahı ile ilişkilendirilebilir. 

• Tarihi yarımada diğer DMA’ lar ile ilişki 

• Kısa ve uzun tur güzergahları  

• Koruma alanından metropol ölçeğine bağlantı odakları 

• Kara Surlarının diğer dünya miras alanlarıyla etkileşimi sağlanmalı, birbirini besleyen, 
destekleyen farkındalık oluşturulmalıdır. 

• Kara Surlarına gezi güzergahı yapılmalı, walking map (yürüyüş yolu) geliş ve devamında 
nereye gidecek? 

• Bisiklet ulaşımı 

• Koruma bandına uymak gerekli  

• Kara Surları için bir gezi güzergahı tanımlanmalı (yürüyerek, araçla, bisikletle vs.) bu 
güzergah nereden başlar, nerelerden geçer ve Kara Surlarına gelince nasıl gezilir. Ziyaretçi 
bu alanda ne kadar sürede gezmek ister, ona göre alternatifler oluşturulmalı 

• Koruma bandını kültürel ve kentsel etkileşim alanı olarak tanımlamalı ve bütünlüğünü 
sağlamalı, bu alan aynı zamanda tarihi sit 

• Kara Surları koruma bandı '' etkileşim alanı'' olarak (ilk aşama/yakın çevre) kabul edilmeli, iç 
ve dış kısmı planlanmalı 

• Eğitici-öğretici olması bakımından görsel medya ve turizm sektörü iyi kullanmalı 

• Şehrin girişinde şehir müzesi ile bağlantı olmalı, tematik parklar olmalı; ilk  fethedilen nokta, 
savaş mancınıkları, köprüler örnek olarak yapılmalı, savaşlar canlandırılmalı 

 

 
 

Grup Çalışması 2 –  
 
KARA SURLARI’NIN KORUMA KULLANMA DENGES İNDE KENT 
DİNAM İKLERİNİN ETKİSİ 
 
Masa 5 
 

• Acilen çevre düzeni ve güvenliğinin sağlanması 

• Kentin dinamiklerin bir bütün olarak canlı tutulması 

• Dini yapıların canlı tutulması 
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• Sur çevresinde yaşayanların intibahlarının kültürel format içinde sağlanması 

• Bir metropol müzesi olabilir 

• Semtler içinde kent içindeki Evliya türbelerinin canlandırılması 

• Hendek kazılarının yapılması 

• Hendek üzerindeki köprülerin canlandırılması 

• Kapıların önünde tarihi kostümlerle bazı törenlerin canlandırılması 

• Kara Surları korunurken hemen yakınındaki dokunun da onunla bütünleşik korunması 

• Kara Surlarının kent yaşamı ile bütünleşmesi, yakın konut alanlarının arka bahçe parkları 
olarak kullanıma kazandırılması 

• Surların siluetini olumsuz etkileyecek görüntülerin oluşmasından kaçınılmalı 

• Surlar kadar surların içindeki bölgede çok değerli olduğu için, sur içi odak noktaları 
belirlenerek surlarla doğru ilişki kurulmalı 

• Yaşayan dokunun sürekliliği sağlanmalı 

• Kültür turizmi için bu değerlerden yararlanılmalıdır. Belki İstanbul için kronolojik bir 
güzergah bile oluşturulabilir. Konut alanlarındaki bilgilendirme ve kültürel çalışmaların 
arttırılması 

• Kara Surları tarihi yarımadanın girişi olduğu için İstanbul için (Karayolundan gelenler) ilk 
etkinin olduğu yerdir. 

• Surlar çevresinde kamusal alanlar acilen güvenlik, aydınlatma imkanlarına kavuşturulmalı. 
Gezi güzergahı olarak değerlendirilmeli, ulaşım imkanları sağlanmalı 

• Surları yapılaşmadan uzak tutarak kamusal alan olarak kullanılmasının sağlanması 

• Mezarlıklardaki kültür değerlerinin araştırılarak belgelenmesi ve bakım onarımının 
yapılması 

• Kara Surları alanında toplu konut projelerinden vazgeçilmesi 

• Kara Surlarının arkasında bulunan cami, medrese, kilise gibi eserlerle bağlantı kurulması 

• Mezarlıkların bakımının ve güvenliğinin sağlanması 
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                                                   1.Gün 5.Masa 
 

Grup Çalışması 2 –  
 
KARA SURLARI’NIN KORUMA KULLANMA DENGES İNDE KENT 
DİNAM İKLERİNİN ETKİSİ 
 
Masa 6 
 

• Dinamikler:    Bitişik nizam yapılaşma, trafik, kaçak yapılaşma, evsizlerin durumu, 
gettolaşma, sorunlu ruhsatlı ve ruhsatsız yapılar 

• Surlarla uyuşacak yeşil alan nitelendirilmesi- yeşil alan cazibe merkezi olarak surları 
gölgelememeli 

• Çöp toplama ve depolama alanları planlanmalı 

• 10. Yıl Caddesi’nin varlığı surlara yaya ulaşımını engelliyor 

• Çevredeki bina yüksekliği belli seviyede olmalı 

• Hava kirliliğinden korunmalı 

• Taşıtların verdiği hasarlardan korunma sağlanmalı 

• Kamusal Alanların korunması: Bostanların korunması, yakın çevredeki anıtsal yapılar 
korunmalı, çevredeki yeşil alanlar basit planlarla değil üst düzey uzmanlarca hazırlanan 
projelerle kurulmalı 

• Kamusal alanlar yapılırken belediyeler bütçelerini planlı sistemli hazırlamalı 

• Bostan alanlarında çalışan kimselere uygun kent mobilyaları, yapıları sağlanmalı (ahşap 
kent mobilyaları vs.) 
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Grup Çalışması 2 –  
 
KARA SURLARI’NIN KORUMA KULLANMA DENGES İNDE KENT 
DİNAM İKLERİNİN ETKİSİ 
 
Masa 7 
 

• Kent dinamikleri 
-Göç 
-İşgal 
-Yeni yapılanma 
-Trafik 

• İvedilikle rölöve, restitüsyon, restorasyon ve koruma projelerinin hazırlanması gereklidir. 

• Surlar için özel emniyet birimleri oluşturulmalı 

• Yönetim planı net ve kısa olmalı. Uygulanabilir, eyleme yönelik olmalı 

• Kara Surları ile ilgili her türlü karar alırken çoğulcu katılım sağlanmalı ancak yönetimin 
tek elde olması gereklidir. 

• Surların 7 km uzunluğuna koşut, içte ve dışta en az 500-1000 m. bir alanın tarihi yapılar 
dışında özel kaçak yapılardan arındırılması 

• Emniyet suçları görmüyor 

• Sur içi ve dışında gerekli güvenlik önlemleri alınarak gezi güzergahlarının yapılması 
gereklidir. 

• Sur, kule, kapı vb. öğelerin tamamına erişim sağlanmalıdır. 

• Kara Surları kurulu dünya miras alanı kurulmalı 

• Kamusal alanda otopark mekanları doğru seçilmeli 

• Yeni vakıf mekanizmaları oluşturulması gerek 

• Mülkiyetlerin tapudan tespitleri işgali önler 

• Surlara yakın belli bir bantta HİÇ ağaç dikilmemeli, görünüm bozulmamalı 

• Sur çevresine cazibe merkezleri, süreli aktiviteler, sponsorlu gece ışık oyunları yapılabilir. 

• Mezarlıklar:  Yüksek duvarlar kaldırılıp hayatın içine dahil edilmeli. Yeşil alan olarak 
kullanılabilmeli 

• Mezar taşlarıyla ilgili belgeleme çalışması yapılmalı 

• Eski mezar alanı yok edilip yeni gömü yapılmamalı 

• Konut Alanları:  Belli yükseklikte olmalı 

• Sur içi konut alanı olarak teşvik edilmeli 

• Geleneksel Türk evleri korunmalı, sivil mimari doku bütünlüğüyle korunmalı 

• Kültürel kentsel alan: Tarihi yarımada ve yakın çevresi bütün düşünülmeli  

• Dünya kültür mirası olarak reklamının yapılması ve kent bilinci oluşturulması   

• Eğitime katkısı, kentsel etkinliklerle desteklenmeli 
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• Mahalledeki geçmiş tarihin öğrenilmesi 

• Mülkiyet ve K.V.K.K. sınırları, ilçe belediye sınırları, UNESCO dünya miras alanı sınırı 
ile uzlaşmaması problem 

• Dünya miras alanı bufferzone hiç dikkate alınmıyor 

• Surların çevresindeki kamusal alanların her türlü işgalden arındırılması gerek 

• Surların iç ve dış çevresinde otoparklar olmamalı. Çevre kirliliği yaratan birikimler 
temizlenmeli 

• Sur alanlarındaki lastik tekerlekli araçlara açık yolların asgari ölçüye indirilmesi 

• Surların dışındaki kent içi otoyollarının sur görüntüsünü ihlal etmeyecek bir uzaklığa 
çekilmesi 

• Vistayı kapatacak ağaçlar dikilmeli 

• Kamusal alanların mülkiyeti kullanım ile tespit paftaları uyumsuz 

• Kamusal alanların korunmasında ve kullanılmasında surların koruma alanları öne alınarak 
vakıf, kamu, özel mülkiyetlerin kamusal mülkiyet ve tahsis statüsüne kavuşturulması 

• Kara Surları çevresindeki mezarlık alanlarının peyzajının düzenlenerek oluşturulacak tur 
güzergahlarına dahil edilmelidir. 

• Tüm plan ve yenileme alanı kararlarında dünya mirası alanı dikkate alınmalı. Bunu 
uygulamaya dökecek ve uygulayacak bir kurum dünya mirası Kara Surları için tüm 
planları çakıştırarak tek bir plan yapılmalı 

• Yenileme alanı sınırları Kara Surları sınırından çıkarılmalı 

• Surların çevresindeki mezarlıkların tarihsel, dini, ahlaki değerlerin tespitiyle benzeri bir 
oluşum düşünülmeli 

• İlçe belediyeleri, İBB, sivil toplum, üniversite vb. tüm kurumların bilgi paylaşımı 
sonrasında karar tek elden çıkmalı 

• Kara Surları çevresindeki mezarlık alanlarının peyzajının düzenlenerek, oluşturulacak tır 
güzergahlarına dahil edilmesi sağlanmalı 

 

Grup Çalışması 2 –  
 
KARA SURLARI’NIN KORUMA KULLANMA DENGES İNDE KENT 
DİNAM İKLERİNİN ETKİSİ 
 
Masa 8 
 

• Kat israfının mevcut topografya ile sur ilişkisi kurularak saptanması gerekmektedir. 

• Yedikule gibi kontrollü mekanların güncel işlevine kavuşturulması ancak işlevlerin doğru 
tanımlanması ile mümkün olacaktır. 

• Sur tecrit bandı korunmalı ve güncellenmelidir. 

• Mezarlıklar korunmalı şehrin nefes aldığı alanlar bunlar. Mezar taşlarının her biri ayrı 
anıttır. 

• Tanımlı Gezi Rotaları oluşturulması gerekir. Güvenlikli bir yürüme bandının oluşturulması 
ve kontrollü bir dolaşım alanı düzenlenmeli 

• Bostanlar düzenlenmeli, hobi bahçeleri oluşturulmalı 

• Kent belleğinde önemli bir yeri var. Toplum açısından milli hafıza açısından önemli 
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• Ulaşım çözümleri suru bölmeyecek şekilde tasarlanmalı 

• Sur çalışmaları ile ilgili bir bilim kurulu kurulmalı 

• Tecrit bandı güncellenirken, koruma amaçlı imar planı ile ilişkisi kurulmalı 

• Mermer kule zaten kopuk iyice kopacak gibi gözüküyor. Battı çıktı mermer kuleden sonra 
çıksaydı daha iyi olurdu. 

• Sur tecrit bandından sonra kademeli geçiş buffer zone oluşturulması gerekir. 

• Günümüzdeki durumu tanımlı hale getirmek için bilgi panoları ve aydınlatmalar koymak 
önemli 

• Pilot bölge oluşturulmalı, halka açılmalı 

• Halkın bilinçlendirilmesi gerekli. Bu nedenle kent yaşamına entegre edilerek eğitim 
aktiviteleri gerçekleştirilmeli 

• Sur koruma çizgisinin irdelenmesi 

• En azından temizlik yapılmalı, kontrollü tabelalar konulmalı (yıkılabilir-yaklaşmayın), 
kente katılmasını sağlamak için bir yerden başlanmalı tamamının bitmesi beklenmemeli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grup Çalışması 2 –  
 
KARA SURLARI’NIN KORUMA KULLANMA DENGES İNDE KENT 
DİNAM İKLERİNİN ETKİSİ 
 

Masa 9 
 

• Kentsel yapılaşma 

• Kaçak malzeme kullanımı 

• Kaçak yapılaşma 

• Depremler ve yangınlar 

• İlgisizlik 

• Yapılaşma 

• Trafik (Yaya-araç) 

• Plansız kentleşme ve bilinçsiz göç faktörü 

• Surların etrafındaki alanlar 

• Yoğun araç giriş ve çıkışı 

• Sur bandındaki yapılaşma baskısı 

• Yeni ulaşım projeleri 

• Hızlı nüfus artışı, göç, düzensiz yapılaşma 

• Ulaşım sorunu 

• Deprem olasılığı  
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• Sosyal ve ekonomik sorunlar 

• Tarihi çevrenin baskı altında olması 

• Kara Surları kentteki diğer kültür varlıkları gibi insan ve doğa kaynaklı etkiye açıktır. 
Özellikle insan kaynaklı etkiler (Kötü ve yanlış kullanım, araç trafiği) surları negatif yönde 
etkilemektedir. Bu olumsuz etkilerden surları arındırmak, kent tarihi ve belleği açısından 
olumlu olacaktır. 

• Kamusal alanlar yanlış kullanılıyor, boş bırakılmalı. Bisiklet yolu yapılmalı. Eski kamu 
binalarının restorasyonu önem arz etmekte 

• Surlar çevresinde bulunan kamu oyuna ait alanların gerek ilgili idare ve gerekli 
bilinçlendirilmiş vatandaşlar marifetiyle korunarak yaşatılması ve kullanılması önemlidir. 
Bu kullanımda, kültür varlığının özgün yapısına olabildiğince en az müdahalede 
bulunulmalıdır 

• Kamusal alanların arttırılması (aktif, pasif), yeşil bölgelerin oluşturulması ve kent 
tasarımının desteklenip rehabilite edilmesi gerekmektedir. 

• Kamusal alanların kamu kullanımı için ayrılması gerekmektedir. Emlak, konut vb. 
kuruluşlarla rantı yüksek projelerle kamu elinden çıkarak özel mülkiyete geçmesinin 
önlenmesi gerekmektedir. 

• Anemas Zindanları, Zindan müzesi, 1453 müzesi ile ortak çalışma yapılması, kaçak 
yapılanmanın temizlenmesi ve kamulaştırılması 

• Kara Surları koruma bandının yapılaşmaması 

• Kamusal alanların açık alan olarak düzenlenmesi (Arkeolojik park gezinti ve sergi alanı) 

• Surlar çevresindeki mezarlıkların bakım ve düzenlenmesi yapılarak surlar için yapılacak 
düzenlemelerle entegre edilmesi gerekmektedir 

• Mezarlıkların temizlenmesi, önemli şahsiyetlerin öne çıkarılması, açık dini mekanların 
kullanıma açılması 

• Mezarlıkların korunması ve sergilenmesi 

• Belge değerlerinin öne çıkarılması 

• Gerekli araştırmaların yapılması ve yayımlanması 

• Kara Surlarının çevresindeki mezarlık alanları parklar haricinde sur bandı çevresindeki 
yegane yeşil alanları oluşturmaktadır. Bu bağlamda mezarlık alanlarının korunması 
gerekmektedir 

• Mevlanaların Fatih mahallesi derhal kaldırılmalı 

• Kara Surları çevresindeki konut alanlarının belli oranlarda (sura yakın kesimlerde) 
azaltılması sağlanarak, surların sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir. 

• Çevredeki konut alanlarından birkaçı yeniden inşa edilip fonksiyon verilmeli, sur civarında 
yaşayan önemli kişilerin binaları yeniden canlandırılmalı, gezi evlerine dönüşmelidir. 

• Surların güvenli ve 24 saat ziyaret edilebilir, yaşanılır hale getirilebilmesi için bölgede var 
olan mahalleli ile ilişkilendirilmiş, entegre edilmiş düzenlemeler yapılmalıdır. 

• Sadece turistler için planlanmaması 

• Kara Surlarının çevre kent dokusu ile bağlantılı ve bütün olarak yaya ulaşımının sağlanması 

• Konutların restorasyon ihtiyacı ile bütünleştirilmesi 

• Yakın zamandaki konut projeleri Kara Surlarına oldukça yakın olup çevresindeki projelerin 
surlara daha mesafeli olarak tasarlanması uygun olacaktır. 

• Kara Surları İstanbul’un en önemli anıtıdır. Aya Yorgi’den eskidir. Osmanlı kimliğidir. 
Derhal korunmalı 

• Kara Surlarının etrafı kültür sanat merkezlerine dönüştürülmeli. Üniversitelerle ortak 
projeler üretilmeli. Gençlere kullanım alanları yaratılmalı 
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• Kara Surları dünya miras alanı, tüm dünya, Türkiye ve İstanbul ile iletişim ve etkileşim 
içinde olmalı 

• Kara Surlarının kültürel ve kentsel etkileşim alanları; bu hatta mevcut ve varlığı bilinen 
ancak görünüre ulaşmamış kültür varlıklarının tespiti ve bu alanlarda tarih içinde cereyan 
etmiş önemli olay ve etkinliklerin saptanarak buralara yönelik özel projelerin geliştirilmesi 
gerekmekte 

 

1.Gün 9.Masa 

Grup Çalışması 3 –  
 
KARA SURLARI’NIN KÜLTÜR TUR İZMİ POTANSİYELİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Masa 1 
 

• Açık park alanlarında, workshop alanları 

• Fotoğraf çekimi için seyir alanları 

• Amatör ressamların çalışacağı alanlar kurmak 

• Bizanstan  itibaren İstanbul’a katkısı bulanan, kültür adamı, komutan, idareci, sanatçı, 
edebiyatçı vb. kişilere ayrılan özel mekanlar 

• Merkezden sabah hareket eden turiste kısa tur, uzun tur için ihtiyaç olan cazibe merkezleri 
oluşturmak 

• Temizlik ve kazı çalışmaları sırasında ele geçen mimari plastik parçalarında restorasyonda 
kullanılmayanları, yürüme yolları kıyısında müzelik anlayışına uygun sergilenmesi 

• Eğlenceli spor etkinliklerine ait mekan ve alanlar. Örneğin; Ok, cirit (Tarihi kostümlerle) 
vb. 
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• Fetihle ilgili olarak surun bir bölümünde “1453 Fetih” müzesi ve geceleri ışıklı animasyon 
ile düzenlenmesi (Belgrad kapı - Millet caddesi arasında) 

• Müzecilikle ilgili ışıklandırma, temizlik-bakım, gezi-sirkülasyon, tanıtım vitrinleri, bilgi 
etiketleri, dinlenme mekanları, açık-kapalı alışveriş mekanları öncelikle planlanmalı 

• Kara Surları projesinin geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmaların tanıtıldığı, sergilendiği 
bir mekan düzenlenmeli 

• Surlara ve kulelere işlev verilirken öncelikli mekan olmalıdır. Çok hasarlı olanlar 
tamamlanmamalıdır. 

• Alan, kullananlara ve turistlere yönelik olarak; temiz ve bakımlı olmalı, iyi bir bilimsel 
özellikle ışıklandırma olmalı, tanıtım vitrinleri, tanıtım etiketleri olmalıdır. Belli periyotlarla 
hizmet alanları olmalıdır. (Açık-kapalı mekanlar, dinlenme alanları, alışveriş alanları vs.) 

• Kara Surlarının tanıtılması için ulaşım ve erişim sağlanması gereklidir. 

• Yönetim alanı, master alan, geniş alanlardan oluşan (STK, sponsorlar, kamu vs.) 

• Mevcutta tehlike arz etmeyen kısımlar öncelikle geçici projelerle desteklenmeli 

 

Grup Çalışması 3 –  
 
KARA SURLARI’NIN KÜLTÜR TUR İZMİ POTANSİYELİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Masa 2 
 

• Tanıtımda,  ilgili bakanlıklar, müdürlükler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, seyahat 
ile ilgili bloglarla işbirliği yapılabilir 

• Tüm surların bağlı olduğu başta belirtilen sorumlu kuruluş ve master plan çerçevesinde 
aşağıdaki eylem planları ve projeler gerçekleştirilecektir. 

• Ziyaretçi potansiyelinin olduğu havaalanı, limanlar, istasyonlar gibi merkezi ulaşım 
noktalarında tanıtım, bilgilendirme çalışmalarının yapılması (tanıtım masaları, broşürler) 

• Dünya Miras alanı olduğu yönünde belgesel ve tanıtım filmleri hazırlanmalı ve uluslararası 
TV kanallarında döndürülmeli 

• Tanıtım çalışmalarında seyahat  (booking.com, tripadvisor.com gibi) portallarının 
kullanılması 

• Ziyaretçi yönetim planı ve onunla oluşan tematik gezi planlarının doğrultusunda hizmet 
verecek rehberlerin eğitimi için üniversite araştırma merkezi ve enstitülerle işbirliği 
yapılması 

• Uzman rehberlerin yetiştirilmesine destek verilmesi ve tanıtım da ilgili rehberler eşliğinde 
yürütülmesi 

• Türkiye Rehberler Birliği ile üniversite ve araştırma merkezleri işbirliği ile bunun oluşumun 
yapılması ve İstanbul kalkınma ajansının fonlarından bu oluşuma kaynak sağlanması 

• İstanbul kalkınma ajansının projelerinde Kara Surlarının tanıtımına ilişkin projelerin 
oluşturulmasının önerilmesi 

• Surların tanıtımı için web sitesi kurulmalı ve animasyonla desteklenmiş tanıtım videolarına 
yer verilmeli 

• Tematik müzeler, açık sergi alanları, arkeolojik tanıtım alanları, bisiklet yolu, elit kafeler, 
surları kapatmayan sosyal tesisler yapılabilir. 

• Sur koruma bandı ve yakın çevresinde yer alan kırk çeşme su sistemine ait yapı ve izlerin 
değerlendirilip  sunulması 

• Kalıcı sergilerin, surlar ve İstanbul’un savunma sistemine ait olması; geçici sergilerin geniş 
konu yelpazesinde yapılması 
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• Kara Surları sağlamlaştırma yöntemiyle korunarak, harabe estetiği şeklinde korunacaktır. 
Eksik kısımlar için görsel bütünlüğü sağlamak açısında geceleri hologram ile görsel 
bütünlüğü sağlanabilir. 

• Yedikule gazhanesinin Kara Surları araştırma merkezi ve müzesi için işlevlendirilmesinin 
yapılması 

• Sur dışındaki bostan alanlarında hobi bahçeleri kurulması (gıda dışında örneğin: çiçek) 

 

Grup Çalışması 3 –  
 
KARA SURLARI’NIN KÜLTÜR TUR İZMİ POTANSİYELİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Masa 3 
 

• Kara Surları için yapının silueti, içerdiği mekansal boşlukları ve yakın çevresi ile ziyaretçi-
etkinlik sayı ve niteliği, yoğunluğu dikkate alınarak alanın arkeolojik ve tarihi özelliklerini 
surların yapım teknikleri ve malzemesini yapının korunması temel alınarak sergileyecek bir 
müzecilik anlayışı geliştirilmeli. Mekansal kullanımlarda yerel kullanıcılar kesinlikle göz 
ardı edilmemeli bu hususlarda dünya örnekleri incelenebilir. 

• İstanbul Kara Surları Hitit surları gibi sandık duvar tekniğinde yapılmıştır, ciddi ölçüde 
mekan bolluğu vardır. Kapalı mekanlar gerek müzecilik anlayışı gerekse de kültür 
hizmetlerimizle kullanılmalıdır. 

• Kara Surlarının 96 adet kulesi ve duvarları kendini sergilese de uygun kulelerde alanın 
arkeolojik ve tarihi özelliklerini renkli anlatım teknikleri görsellerle anlatacak bir müzecilik 
anlayışı ile sergileme yapılabilir. 

• Yıl içerisinde belirli günlerde festivaller düzenlenebilir. Ancak ziyaretçi ve etkinliklerin 
niteliği, yapının korunması temel alınarak belirlenmeli 

• Müze, eğitim, kültür bütüncül olarak düşünülmeli, fonksiyonlar çevresindeki sosyal 
ortamlarla değerlendirilerek mevcut özgün potansiyel doğrultusunda belirlenmeli 

• Projelendirme yapılmadan önce turizm ve müzecilik ile ilgili planlama sağlanmalı 

• Doğru projelendirme.  Aydınlatma ve sesli senaryo 

• Dünyadaki uygulamalarla turizm eylem planı Turizm Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, yerel 
yönetimler ile birlikte planlanmalı 

• Kara Surların tanıtımına ilişkin çalışmaların İstanbul’un marka şehir olarak lanse 
edilmesinde büyük bir destekleyici rolü olacaktır. 

• Planlamadan sonra dünya miras alanı olarak surları değerlendirmeli. Surlar ne kadar 
kuvvetli anlatılırsa fetih o kadar büyük olacaktır. 

• Sur çevresindeki yerel halkın yakın çevrelerindeki kültür mirası konusunda eğitilmesi hem 
ederler hakkında farkındalık yaratacak hem de korumaya katkı sağlayacaktır. 

• Kara Surları ve çevresinde yapılacak projeler insan odaklı olmalı. Projenin öncelikle 
merkezi bir konumda halka tanıtımı yapılmalı. Kentlinin görüşleri alınarak güçlü bir uzman 
kadrosu ile hareket edilmeli 

• Tüm alanın temizlenmesi arkeolojik, sanat tarihi ve mimari tüm dataların ortaya çıkarılması 
gerekir. Sonrasında nasıl kullanılacağı ortaya çıkarılır. 
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1.Gün 3.Masa 

 

Grup Çalışması 3 –  
 
KARA SURLARI’NIN KÜLTÜR TUR İZMİ POTANSİYELİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Masa 4 
 

• Sur çevresi yapılarda imar durumu artırılmadan turizm işlevinin teşvik edilmesi 

• Kara Surlarında işlenen gezme ; (bireysel gezebilme+ bilgilendirilerek gezme), boş vakit 
değerlendirme (leisure), herkese açık parklar, çevre bahçe/ bostanda yetişen ürünlere dayalı 
yeme-içme  

• Kara Surlarının yakın çevresinin ve koruma bandının turistik işlevlerle değerlendirilmesi ve 
planlanması, dokuya uyumlu turizm 

• Bazı tanıtım dergilerinde yer verilmeli (THY, İDO, Şehir hatları dergileri gibi) 

• Yapının hikayesi anlatılmalı, canlandırmalar yapılmalı 

• Sur Koruma alanı yakınındaki yapıların fonksiyonlandırılması da önemli 

• Dokuya uygun turizm tesisi alanları oluşturulmalı 

• Dini turizme uygun fonksiyonlar verilmeli, yeme-içme konusunda etrafa koku verecek 
menülerden uzak durulmalı 

• Ortak akıldan yararlanmalı, Skylife, THY, İETT, Belediye imkanları ve turizm 
şirketlerinden yararlanılmalı 
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• Kültür turizmi işlevlendirme/tanıtımı  
• History Channel, National Geograpich Channel, Türk kanalları, belgesel yayıncılığı, ciddi 

araştırmalara dayanan yapının hikayesini anlatan, içinde bilim insanlarının söyleşilerinin 
yer aldığı belgeseller, belgesel kanallarında yayın) 

• Kara Surlarının farkındalığı için uluslararası tanıtımı yapılmalı 

• Co-cardlı kişiler alanda görevli olmalı, kiosklar yapılmalı 

• Ses ışık gösterileri ile belli zamanlarda etkinlikler yapılmalı 

• İnteraktif bir köşe yapılmalı 

• Sanal medyada konu aktarılmalı 

• Farkındalık için görülebilirlik gerekli 

• Surların görülebilir kılınması + Tur-Ziyaret programlarına girilmesi  

• Park dinleme ve gezi alanları da tanıtıcı ve bilgilendirici olarak planlamalı ve Kara Surları 
çevresindeki bu alanlar kullanmalı 

• Surların etrafında alanı seyredebilecek, surun azametini hissettirebilecek farklı alanlar 
oluşturulmalı 

• Fotoğraf çekme noktaları belirlenmeli 

• Çıkılabilir kulelerden bakı noktaları oluşturulmalı 

• Serbest gezilebilir, güvenliği sağlanmış peyzaj alanları ile ilgili, turizm boyutu ele alınmalı 

• Siluetlerde görülmeli, bilgilendirme yapılmalı, bölgede doğaya zarar vermeyen araçlarla 
gezilmeli 

• Surlarda geziler yapılmalı 

• TURSAB-TUROB-TUREB-TURYİD gibi yetki organları ile işbirliği içinde olunmalı 

• Foto pointler yapılmalı, ulusal ve uluslararası ulaşım kolaylıkları sağlanmalı 

• Gezi alanlarında yeme-içme (hafif) , bostanda alışveriş alanları yaratmalı 

• Web sitesi kullanılmalı 

• İnteraktif noktalar yapıp gelen yerli yabancı misafirler düşüncelerini yazmalı 

• Sur yakınındaki ekim alanlarında üretilenlerin kullanıldığı restoranlar yapılmalı, bunlar 
restorasyon devam ederken de yapılabilir. (Yaklaşık 74 m) Aşama aşama denenmiş olup 
yapılan hatalar bir sonraki aşamada tolere edilir 

• Suru fark edilebilir kılmak için sur yapısı görünür olmalı. Bunun için hem siluette, surun 
yakın çevresinde farklı uzunlukta programlar oluşturularak sur çevresinde yürümek, akülü 
araçlar, bisikletle gezi imkanı, bazı noktalarda burçların içini gezebilmek, bazı noktalarında 
surun üzerine çıkabilmek, sur çevresinde herkesin girmesine olanak sağlayan seyir parkları 
oluşturmak  

• Kara Surları potansiyelinin  (ucu açık olarak) değerlendirilmesi için fikirlerin hepsinin 
aşama aşama uygulanabilir olması 

• Çeşitli dinlerde yayın yapılması gerekli, tarihçilerimizin bu çalışmaları yapmaları için 
desteklenmesi gerekir. 

• Kültür Bakanlığı ya da tanıtım için fon ayıran kurumlar surlarda geçen film senaryolarını 
destekleyebilir. 

• Alanında uzman bir grup sanat tarihçi, mimar, tarihçi vb. davet edilerek uluslararası bir 
sempozyum düzenlemesi 

• Çizgi roman olarak sur hikayeleri anlatılabilir. 
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• Kara Surlarında çekilen filmleri Kültür Bakanlığına destekleyebilir. 

• Yedikule- Ayvansaray arasında bisiklet yolu yapılabilir. 

• Farklı dillerde tanıtım amaçlı broşür, kitap ve yayınlar  

• Farklı dillere çevirisi yapılan bilimsel çalışmalar, yayınlar yapılması  

• Belgesel hazırlanması 

• Akıllı telefonlar için surlar hakkında bilgi veren uygulamalar 

• Dokunmatik sistem, teatral sunumlar, kare kod, akıllı telefon uygulaması, multivizyon, 
kulaklık sistem 

• Surlarda ziyarete açılan/açılabilecek alanlarda mekanın içine girilmesinin sağlanması, bu 
mekanların kentin sergi mekanlarına dahil edilmesi  

• Tarihi yarımadada yenileme kullanımını kaldırmalı 

• İşlevler ekonomik de olmalı 

• Dini turizmde surların içinde olması bakımından önemli, kokulu gıdalar asla satılmamalı 

• Belgesellerde anlatılmalı, çok sesli çalışmak lazım 

• Surlarda çok iyi filmler olmalı 

• Yerli ve yabancı tarihçileri görevlendirip az da olsa magazinsel boyutu olan yayınlar 
yapılmalı 

• Geçmişte surlarla ilgili film ve yayınları gündeme getirmeli 

• Genç kuşağa eğitim vermek, isyankar - evsizler gibi kişileri dokuya zarar verdikleri için 
oradan taşımak  

• Bisiklet yolları ile ziyaretçilere imkan sağlamak, bisiklet federasyonu derneği gibi 
kurumlarla işbirliği yapmak 

• Kara Surlarını kentin ve turistlerin hayatına dahil etmek için biraz fedakarlık yaparak ticaret 
politikasının ona göre ayarlamak gerekir. (Geçici ve sabit sergileri için) 

• Kalıcı müzecilik çalışmalarında Yenikapı kazılarından çıkarılmış arkeolojik kalıntılar 
sergilenebilir. 

• Müze Kartlarının cazip olması  
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1.Gün 4.Masa 

 

Grup Çalışması 3 –  
 
KARA SURLARI’NIN KÜLTÜR TUR İZMİ POTANSİYELİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Masa 5 
 

• Kültür turizmini geliştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası işbirliği ile iletişim ve 
paylaşımı sağlamak 

• Kara Surları ve surlarla bütünleşen anıt eserleri kapsayan bilgilendirme panoları, projeler 
hazırlamak 

• Dünya miras alanı olan surlar tanıtıcı harita, reklam, broşür yayın hazırlamak 

• Dünya miras alanı olan surlara geziler düzenlemek 

• Kara Surları iç ve dış turizm için önemli bir kaynaktır. 

• Kara Surlarının tanıtımı için turizm de ağırlıklı olan illerde bir web sitesi yapılmalıdır. 

• İstanbul’daki turizm merkezlerinden kolay ulaşım kurulmalı 

• Surların kuzey ve güney başları arasında temiz enerji ile alınan bir ulaşım hattı kurulmalı 

• Kuzey ve güney arasında çeşitli merkezler kurup o merkezler arasında iç yürüyüş haritaları 
yapılmalı 

• Sosyal medyayı kolaylaştırıcı noktalar (Instagram vs.) 
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• Tanıtım için bilgilendirme ve yönlendirme levhaları hazırlanmalı 

• Kitabeler özellikle levhalarla tanıtılabilir. 

• Surlar konulu bir web sitesi hazırlanabilir. 

• Müzecilik anlayışı ile yapılacak çalışmalarda yer alan müzeler ve işlevleri belirlenmeli 
sürekliliği sağlanmalı ve tekrarı olmalıdır. 

• Kültür turizmi güçlü bir senaryo dahilinde ele alınmalı, bu bütüncül yaklaşımda kalıcı ve 
geçici aktiviteler ve mekanlar saptanmalı, özenli bir sunum tanıtımı kendiliğinden 
getirilmelidir. 

• Sunum ve ziyaret senaryosuna bağlı kalınmalı 

• Öncelikle kendini ve tarihi geçmişini sergilemeye önem verilmelidir. 

• Tarihi arkeolojik park olarak düzenlenmeli. Alanı gezme kullanma amacıyla gelenlerin 
hedeflerine ulaşması alanda vakit geçirme ve dinlenme amaçlı kısmen mevcut mekanları da 
kullanmak üzere mimari düzenlemeler yapılabilir. 

• Bir gezi güzergahı oluşturularak seyir platformları ve etkinlikler oluşturulmalı 

• Oldukça iyi korunmuş 7 km uzunluğunda süreklilik gösteren bir kentsel duvarın kentliler ve 
dışarıdan kente gelenler tarafından gezilebilir ve anlaşılabilir kılınması sağlanmalı 

• Tanıtımı önemli çünkü dünyada bu boyutta süreklilik gösteren güvenli duvarlardan biri 

• Kent ve bulunduğu coğrafya için önemli bir tarihi belge 

• Sur bandında uygun yerlerin etkinlik alanı olarak düzenlenmesi 

• Topkapı kültür park şehir müzesi, rota açısından birlikte düzenlenebileceği 
düşünülmektedir. 

• Gezi rotası olarak Anemas, Yedikule de dahil edilmeli 

• Surların tamamına değil ama bir iki kuleye işlev verilebilir. 

• Tur şirketlerinin İstanbul gezisi programlarına dahil edilebilir. 

• Surlarda ses ve ışık gösterileri düzenlenebilir. 

• Surun sınırları belli bir bölümünde kuşatma aletleri, orta çağda kuşatma gibi temaları 
işleyen sergiler hazırlanabilir. 

• Surların yakın çevreleri ile ilgili taş eserlerin sergilendiği müzeler düşünülebilir. Mimar 
malzeme sütun, sütün başlığı gibi unsurlar iki sur arasında bir alanda düzenlenebilir. 

 



Tarihi Yarımada Kara Surları Çalıştayı  Sapanca, 26-27 Ekim 2013  

 

 

68 

 

1.Gün 5.Masa 

Grup Çalışması 3 –  
 
KARA SURLARI’NIN KÜLTÜR TUR İZMİ POTANSİYELİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Masa 6 
 

• Müze, yürüyüş parkurları, surların nasıl yapıldığını anlatan sinevizyon gösterileri ya da 
mumyalarla zenginleştirilmi ş açık hava müzesi 

• Surlarda mini satış üniteleri hazırlamak hediyelik eşya yöresel ürünlere sur içinde kültür 
mirasını anlatan ürünler 

• Turizm potansiyeli açısından elverişli parkurların yürüyerek geçilmesi (tur şirketlerine 
zorunlu güzergah) 

• Yer yer canlandırmaya yönelik çalışmalar yapılabilir surlarda sınırlı ve kontrollü şekilde 
tesislerin oluşmasına izin verilebilir. 

• Uygun mevkilerde farklı yaklaşımların yer aldığı alternatif projeler ile kültür turizmi 
potansiyeli için neler yapılabileceği çalışılmalı  

• Kültür Bakanlığı’nın hazırladığı broşür ve filmlerde surlara yer verilebilir. Yurtdışındaki 
çalışmalarda simgeleştirilebilir. Surların önemli noktalarında (Fatih’in İstanbul’a girdiği yer 
gibi ) panolar konabilir, surlara insanların gelmesini ve orayı algılayabilmeleri için sürekli 
aktiviteler yapılabilir. 

• Surları kronolojik olarak anlatan belgesel çekimi yapmak ve bunu TV programlarında 
yayınlatmak 

• Okullar- kamu kurumlarında ayda bir İstanbul gezilerinin yapılmasının zorunlu olması 

• Tarihsel olayların çarpıcı anları bilgilendirme levhası broşür ve vb. tanıtım araçları ile 
anlatılmalı, turizm reklamlarında surların ve kapıların kullanılması 
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• Surlarla alakalı İstanbul’da bir yerde müze yapılmalı burada simülasyon gösterisi daha 
sonra yerinde görme-gezme uygulanabilir. 

• Surlar için özel yönetim planı ve kurulun oluşturulması 

• Surlarda aydınlatma ve bunun sürekliliği 

• Pano ya da bilgi levhalarının yerlerinin ve biçiminin tespiti (özellikle form-biçim tüm 
surlarda standart olmalı) 

• Uygun yerlerde geçici sergiler düzenlenebilir. 

• Para atıp simge çıkaran makineler konabilir. 

• İnteraktif sanal zaman tüneli oluşturulabilir. 

• Edirnekapı’yla ilgili, FSM’ in İstanbul’a girişi bilgi tabelalarıyla ve görsellerle 
desteklenmeli, seyir terasına çevrilebilir. 

• Turizmle ilgili tanıtım araç gereçleri ilgili bütün köşelere konulabilir. 

• Surlara bitişik konumda kültür varlığı niteliğindeki izlerin / varlıkların muhafazası, 
bakımının sürekliliği 

• Yerel halk tarafından sahiplenilme ve esere “saygının” artırılmasının sağlanması 
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Grup Çalışması 3 –  
 
KARA SURLARI’NIN KÜLTÜR TUR İZMİ POTANSİYELİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Masa 7 
 

• Botanik parklar düzenlenmeli 

• Sur boyunca birden fazla işlev önerisi getirilebilir. 

• Yeni işlevin surların akustik, statik, estetik ve doğal dokusunu bozmaması 

• Bazı kulelerin müze-information bölümü olarak kullanılması 

• Kara Surlarının sürdürülebilir turizm fonksiyonları ile ilişkilendirilmesi önemlidir. 

• İstanbul surları koruyan şehir olarak ve doğru işlev belirlemek suretiyle dünyaya örnek bir 
girişimde bulunacaktır. 

• Surların sanatsal faaliyetler için kullanılması (Müzik, tiyatro, görsel sanatlar) 

• Kara Surları alanında mevsimsel-dönemsel turizm aktiviteleri ile ilişkisinin kurulması ve 
gündemde tutulması 

• Yeni işlev verilirken yapıya ekstra müdahalelere dikkat edilmeli 

• Surların tanıtımında özellikle Osmanlı dönemi (1453-1923) ve Cumhuriyet dönemi 
özellikle ele alınmalıdır. 

• Kara Surları tanıtımında İstanbul kültürünün kazandırdığı adları, öyküleri, cinayet, 
ayaklanma, serüven birikimleri önemlidir. 

• Kara Surlarında yer alan turizme katkı sağlayabilecek unsurların İstanbul tanıtımları 
içerisinde yer alması gerekmektedir. 

• Çeşitli spor etkinliklerinin, yarışların başlangıç veya bitiş noktası olabilir  

• Surların Osmanlı dönemi az biliniyor, tanınmıyor. Geliştirilmeli 

• Tanıtım filmleri (Osmanlı ve Osmanlı öncesi dönemlerin tarihi bilgilerinde bulunmalı) 

• Tanıtım panolarının pek çok noktaya eklenmesi 

• Güzergahlar belirlenip, gezi rotaları hazırlanmalı 

• Gündüz-gece mevsimlere göre projelendirilmeli 

• Çağdaş müzecilik-müzecilik çalışmaları yapılmalı 

• Tiyatro izletilebilir, konserler verilebilir, festivaller, panayırlar düzenlenebilir, bu 
faaliyetler aynı zamanda buraya kazanç da sağlar. Ancak bu yapıların kaldırabileceği 
faaliyetler düzenlenmeli. Örneğin müzik sesi kaldırabilir mi kaldıramaz mı incelenmeli. Bu 
faaliyetler düzenlenirken de yapının esasına zarar verilmeden, değiştirilmeden, yapıya 
uygun yapılmalı 
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Grup Çalışması 3 –  
 
KARA SURLARI’NIN KÜLTÜR TUR İZMİ POTANSİYELİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Masa 8 
 

• Görsel medya ve malzeme kullanılarak tanıtımının yapılması 

• Örnek bir çalışma alanının oluşturulması ve bu alanda alt yapı donatı, güvenlik 
sistemlerinin organize edilerek bir tanıtım pilot noktası yaratılmalı  

• Çalışmaları yürütecek ve yönetecek bir merkez oluşturulması enstitü/bilim kurulu/kurullar 
bir arada olmak üzere 

• Surların sorumluluğu, tek bir kurumda, İBB yetkisinde olmalı 

• Kara Surlarının sürdürülebilirlik çalışmalarının tamamını Büyükşehir Belediyesi yürütmeli, 
devretmemeli 

• Renk kullanılarak flamalar kullanarak algının arttırılması, farkındalık yaratılması, tanıtıma 
katkı sağlanması 

• Tüm çalışmaların bitmesini beklemeden acil eylem planı ile bir pilot bölge seçilerek 
çalışma yapılması 

• Surların giriş sistemlerinin korunması gerekir. 

• Surlarda aydınlatma elemanlarının kullanılarak hareketli tanıtımlar yapılması 

• Çalışma alanları için seyir platformu oluşturulması, panolarla bilgilendirme yapılması. 
Halkın desteğinin kazanılması 

• İnternetin kullanılarak sanal gezi ortamı yaratılması, çalışma alanında görüntüler verilmesi. 
Sanal ve sosyal medyanın kullanılması 

• Çağdaş bir bina tasarlanmalı, ulusal veya uluslararası yarışmaya açılarak bir enformasyon 
merkezi oluşturulmalı 

 

Grup Çalışması 3 –  
 
KARA SURLARI’NIN KÜLTÜR TUR İZMİ POTANSİYELİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Masa 9 
 

• Etrafında kültür ve sanat merkezler kurulmalı  

• Müze ve müze kurumları oluşturulmalı 

• Sergi alanı ve sosyal tesisler 

• Bisiklet yolu ve bilgilendirme levhaları 
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• Tarihi yarımada kültür rotası ile bütünleştirme 

• İşlevlendirilmesi mümkün olan alanların, kültür ve turizm işlevleri ile donatılması, kafe 
dinlenme yeri, oturma bankları, tanıtım ofisi 

• Çevre yerleşmeler, İstanbul Türkiye için önemi, dünya miras listesindeki yeri vurgulanarak 
tanıtımının sağlanması (broşür, radyo TV programları, tanıtım  mekanı kurulması) 

• Konser, sahne sanatları, tarihi yeniden canlandırma 

• Yürüyüş yolu oluşturulabilir. 

• Çocuklar için özel etkinlik alanı oluşturulmalı. Kültürel ve sosyal etkinliklere belirli zaman 
dilimlerinde yer ayrılmalı 

• Sergi alanı vs. faaliyetleri içeren düzenlemeler turizm potansiyeline katkı sağlaması 
mevcutta var olan ekili alanların kent tarımı bağlamında rehabilite edilerek turizm 
potansiyelinin arttırılması 

• Kara Surlarının işlevlendirilmesi en önemli sorundur. Günümüz koşullarında işlevini 
kaybetmiş olan bu surların, çağın gereklerine ve surlar ile çevresinin tarihi dokusuna uygun 
hazırlanacak projelerle işlevlendirilmesi ve yaşatılması hedeflenmelidir. Bu bağlamda; 
sergileme-peyzaj-eğitim-rekreasyon-sosyokültürel tesisler vs. işlevlerin, surlar ve çevresi ile 
ili şkilendirilmesi yararlı olacaktır. 

• Surların dış kesimindeki alanların sosyal donatılarla rekreasyon alanı olarak 
değerlendirilmesi düşünülebilir. 

• Kara Surlarının tanıtımı için, öncelikli olarak surların tespiti-belgelenmesi-yazılı ve görsel 
yayınlar, her kademedeki eğitim öğretim kurumlarının bölgeye yapacağı ziyaretler, STK 
aracılığıyla yapılacak tanıtıcı çalışmalar, web sitesi vb. yapılmalı. Bunların yapılması ile 
birlikte; surların günlük yaşama katılması sağlanacak ve böylece surların hem tanıtımı hem 
de yaşayarak korumalar alanlara dönüşecektir. 

• Tanıtımına ilişkin belgesel, basılı doküman vb. iletişim araçlarının kullanılarak çalışmaların 
arttırılması 

• Kazıları esnasında ortaya çıkan tarihi bulguların yine surlarda oluşturulacak bir müzede 
sergilenmesi 

• Yapılan animasyonlarla tarihe yeniden dönüş, canlandırma 

• Tanıtım için tanıtım merkezi, müze, kitap, broşür, cd, dvd, harita, radyo TV programı, 
okullarda tanıtım, öğrenci gezileri, okullarda kulüpler kurulması, sergiler konferanslar, yurt 
dışı turizm ofisleri 

• Sosyal medya destekli etkinlikler düzenlenmeli  

• Belgeseller hazırlatılmalı 

• Surlarla ilgili eski Türk filmlerinden oluşan film günleri olmalı 

• Restorasyon sonrasında, şehrin diğer anıtsal eserleri gibi surların tanıtma broşürlerinde yer 
alması mümkün olabilecektir. Ayrıca bunun için sur hattının gezilebilecek şekilde 
düzenlenmesi, temiz ve düzenli hale getirilmesi gerekmektedir. 

• Tüm bibliografik çalışmalar bitirilmelidir. 

• Tüm arkeolojik çalışmalar bitirilmelidir. 

• Hipoje kazıları yapılmalı, devşirme malzeme listesi yapılmalı 

• Kara Surları ve onlarla ilintili binalar (Anemas) gibi öncelikli müze işlevi verilmeli ve 
merkezi müdürlük altında yönetilmeli 

• Belediyenin müzeleri ile birlikte Kara Surlarını da kapsayan kültür kurumu altında 
işlevlendirilmeli 

• İstanbul Üniversitesi Müzecilik Bölümü ile ortak proje yapılmalı 
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Grup Çalışması 4–  
 
TARİHİ YARIMADA’DA YER ALAN TUR İZM GÜZERGAHLARI VE TURİZM 
MERKEZLERİNİN KARA SURLARI İLE İLİŞKİLENDİRECEK YAYA VE TAŞIT 
TRAFİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Masa 1 
 

• Surları dik olarak kesen araç trafiğinin alternatif yollarla planlanması 

• Seçilecek pilot bölgelerde yayalaştırma yapılabilir. Belirli saatlerde araç trafiğine açılan 
alanlarla ağır trafik yükünün hafifletilmesi 

• Yenikapı ulaşım aktarma merkezi kabul edilerek surlarla ulaşım ilişkisi sağlanarak gezi 
güzergâhlarının belirlenmesi 

• İETT’nin Kara Surlarını dolaşan otobüs güzergahının belirlenmesi, otobüs durak adlarının 
surlarla ilişkilendirilmesi 

• Alternatif trafik ulaşım ve erişim istasyonlarının planlanması 

• Yenikapı ana aktarma merkezi Sultanahmet-Yedikule-Topkapı-Edirnekapı-Aksaray-
Ayvansaray- Eminönü ara istasyonlar olarak düşünülmesi 

• Sur merkezli turistik haritalar düzenleyip yaya-toplu taşım tercihine zaman vurgulu olarak 
renklendirilmesi 

• Tarihi yarımada Yenikapı ulaşım aktarma merkezinin ve sahilde doldurularak oluşturulmuş 
alanın merkez kabul edilerek surlara ulaşım ve erişim ili şkisinin öncelikli olarak sağlanması 
ve gezi güzergahının hem Marmara surları hem de Kara Surları ile ilişkisinin sağlanması 

• Ulusal ve uluslararası ulaşım merkezine dönüşecek olan Yenikapı’ya gelen insanları 
surlarla ilişkilendirmek üzere alternatif erişim ve ulaşım imkanlarının araştırılması 

• Sur vurgusu yapılan turistik haritaların hazırlanması, varsa güncellenmesi ve halkın 
kullanıma sunulması 

• Trafik yükünü arttıracak projelerin sur içinde yapılmaması 

 

 

Grup Çalışması 4 –  
 
TARİHİ YARIMADA’DA YER ALAN TUR İZM GÜZERGAHLARI VE TURİZM 
MERKEZLERİNİN KARA SURLARI İLE İLİŞKİLENDİRECEK YAYA VE TAŞIT 
TRAFİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Masa 2 
 

• Sur çevresinden, ağır tonajlı iş makinalarının geçişlerinin önlenmesi 

• Yapılacak onarımlarda, iş makineleriyle hafriyat yapılmamasının sağlanması 
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• Surlarla ilgili yapılacak master planla ulaşımın tekrar revize edilmesi bazı kapıların örneğin, 
Topkapı, Eğrikapı, Silivrikapı vb.nin revize edilmesi 

• Ziyaretçi yönetim planı doğrultusunda oluşturulmuş tematik gezi alanlarıyla ilgili dijital 
tanıtım yazılım programlarının yapılması 

• Gezi güzergahlarının engelliler ve diğer dezavantajlı gruplar için uygun hale getirilmesi 

• Turizm master planı ve ziyaretçi yönetim planı ile ili şkilendirilmiş gezi güzergahlarının 
belirlenmesi 

• Tüp geçiş vb. yeni ulaşım aksları planlanırken, Kara Surlarının miras niteliği öncelikli 
olmalı 

• Sur siluetinin yeni yollar nedeniyle bozulmaması sağlanmalı 

• Sur kapılarından transit geçiş olmamalı. Eski İstanbul’da oturan insanların taşıtla 
sirkülasyonun da kullanılmalı. Trafik yavaşlatılmalı, yoğun trafik buraya girmemeli 

• Güzergahın araçsız gezilebilir hale getirilmesi, miras alan içindeki araç trafiğinin plaka 
kayıtlarıyla tespit edilmesi 

• Tüp geçiş vb. yeni ulaşım aksları planlanırken, Kara Surlarının miras niteliği öncelikli 
olmalı 

• Kara Surları sur kapılarından transit araç geçişi olmamalı, trafik yavaşlatılmalı, kamyon vb. 
ağır tonajlı araçlar kesinlikle alana girmemeli. Benzer şekilde tur otobüsleri de alana 
girmemeli. 

 

 

Grup Çalışması 4 –  
 
TARİHİ YARIMADA’DA YER ALAN TUR İZM GÜZERGAHLARI VE TURİZM 
MERKEZLERİNİN KARA SURLARI İLE İLİŞKİLENDİRECEK YAYA VE TAŞIT 
TRAFİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Masa 3 
 

• Sur içinde ve kapılarda trafik yavaş olmalı 

• İstasyonlar şeklinde olmalı. Üzerinde de yaya olarak gezilebilirliği sağlanmalı 

• Yedikule (Mermer kuleden itibaren)- Ayvansaray arasında yaya olarak bir gezi güzergahı 
düzenlenebilir. Gezi aksının kısmen sur üzerine alınması da bir alternatif olabilir. 

• Ayvansaray- Edirnekapı 1. Yürüyüş güzergahı, Topkapı- Yedikule arası 2. Yürüyüş 
güzergahı olabilir. 

• Ayvansaray, Edirnekapı, Vatan Caddesi, Yedikule arasında trafik yavaşlatılarak yaya gezi 
güzergahı oluşturulabilir. 
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• Bölgede yaşamayanlar buraya araç ile girmemelidir. Bölgesel kısıtlamalar getirilmeli 

• Kara Surları, sur kapılarından transit araç geçişi olmamalı 

• Ayvansaray - Edirnekapı - Yedikule - Topkapı hatları boyunca bir güzergâh 
oluşturulmalıdır.  Bu hat boyunca bir sürü kapı ve bir sürü yapı var, yavaşlatılmış trafikle 
güzel bir güzergâh olabilir 

• Trafik yavaşlatılmalı, kamyon vb. ağır tonajlı araçlar kesinlikle alana girmemeli, benzer 
şekilde tur otobüsleri de girmemeli 

• Yedikule (Mermerkule’den itibaren) Ayvansaray arasında yaya olarak bir gezi güzergâhı 
düzenlenebilir. Gezi aksının kısmen sur üzerine alınması bir alternatif olarak 
değerlendirilebilir 

• Sur kapılarından transit araç geçişi olmamalı 

 

Grup Çalışması 4 –  
 
TARİHİ YARIMADA’DA YER ALAN TUR İZM GÜZERGAHLARI VE TURİZM 
MERKEZLERİNİN KARA SURLARI İLE İLİŞKİLENDİRECEK YAYA VE TAŞIT 
TRAFİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Masa 4 
 

• Sur kapılarında yüksek tonajlı ve gabarili araçların geçişlerinin yasaklanması  ( Vatan-
Millet-Fevzi Paşa Caddeleri haricinde olmak üzere ) Bunun sağlanması için yönlendirme ve 
denetim sağlanmalı  

• Tarihi yarımadada bulunan otoparklar ile ilgili bilgilendirme panoları olmalı (Doluluk 
boşluk bilgilerinin olduğu) bu şekilde tarihi yarımadada otopark bulmak için dolaşan araçlar 
trafikten ayrılabilir. 

• Sur içinde gezi amaçlı girenler için makul büyüklükte araçların, ziyaretçileri sur dışındaki 
duraklardan alması gerekir. 

• Walking map’ler oluşturulmalı, 1-2 saatlik yürüme güzergahları belirlenmeli 

• Sur içi-sur dışı otopark olarak kullanılabilecek alanlar tespit edilerek çözüm üretilmeli 

• Sur içinde bulunan Yedikule ve Fatih Belediyesi’nin kullandığı otopark turist otobüsleri 
otoparkı olarak kullanılabilir. 

• Mahmut Paşa - Süleymaniye yürüme güzergâhları bakı noktaları ile desteklenerek 
oluşturulmalı. Yol üzerine park edilen araçlar yüzünden yürünemiyor. 

• Tarihi yarımadada yol genişlikleri yüzünden farklı toplu taşıma araçları kullanılmalı, dar 
tramvaylar dar sokaklar için tasarlanan otobüsler gibi 

• Japonya Modeli; Dar sokaklı tarihi yapılara özel araç modelleri geliştirilmeli, dar sokaklar 
için narin tramvay-otobüsler dizayn edilmeli 

• Özellikle Eminönü dünya miras alanı-DMA ve bir derece koruma alanları için yaya 
güzergahları düzenlenmesi bunların toplu taşıma güzergahı ile entegre edilmesi 

• Büyük araçlar belli noktalara kadar gidip, daha ileri noktalara dokuya zarar vermeyen doğa 
dostu, lastik tekerlekli, dört kişilik akülü araçlarla yakın mesafelere taşınmalı 

• Kara Surları asla ağır tonajlı otobüs vs. yaklaştırılmamalı, titreşim yapıya zarar veriyor, 
egzoz vs. zarar veriyor, görsel çirkinlikler tarihi yapıyı olumsuz etkiliyor. 
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• Araçlarda (büyük araçlarda) ziyaretçilere birçok dilde bilgilendirmeler yapılmalı, yürüyüş 
haritalarında otoparklar gösterilmeli, koruma planlarına dahil edilmeli 

• Planlarda belirlendiği gibi tarihi yarımada transit geçiş alanı olmaktan çıkarılmalı, araç 
trafiği, araç boyut ve tipleri bu prensiple çözümlenmeli 

• Üst ölçekli planlarda ve koruma planlarında emredildiği gibi tarihi yarımada transit trafik 
alanı olmaktan çıkarılmalıdır. 

• İBB'nin İSPARK Genel Müdürlüğü ile yakın mesafe taşıma işini görüşüp, tartışmalı; bu işi 
İSPARK üstelenebilir. 

• Konaklanan otel odalarında tüm bilgilerin yer alması, gerek internet gerekse yazılı 
materyallerle çok iyi bilgilendirme yapılmalı 

• Kısa mesafelere taşıma için özel tasarımlar yapmalı, belki tasarım yarışması yapılabilir. 
• Kara Surları içindeki dini, sosyal, kültürel noktaların kısa, orta, uzun yürüyüş güzergahları 

belli noktalardaki toplu taşıma ile desteklenmelidir. 
• Sur çevresi yakınında temalar yakalanıp o temalar canlandırılmalı; toplanma mekanları, 

buluşma mekanları oluşturularak bunları turizm güzergahına katmak gerekmektedir. 
• Sur kapısı içinden turistleri üste çıkartıp nerelerin gezileceği belirlenip sonra yakın çevre 

gezilebilir. 
• Gezi güzergahları dini, tarihi konularda uzman kişilerle görüşerek surlarla diğer yapıları 

birleştirmek gerek, toplanma alanları cazip soluklanma alanları olmalı 
• Her şeye rağmen turizm sektöründe bulunan tüm oluşumlara birlikte karar vermek lazım 

• Her bir kapıdan dağılan güzergahlar olabilir, kulelerden şehri ve güzergahı tanıtmak 
mümkün, şehrin bütününü kavramak açısından bu gereklidir. 

• Tematik turlar ( örneğin: manevi alanlar ziyaretini bir sur kulesinden başlatılması, kuleden 
gidilecek noktaların gösterilmesi, kariye çevresi, eğri kapı turu Osmanlı mutfağı gibi) 

• Turizm güzergahlarında Kara Surlarında sur içi ve dışında dokuya zarar vermeyen 
aydınlatma çözülmeli 

 

Grup Çalışması 4 –  
 
TARİHİ YARIMADA’DA YER ALAN TUR İZM GÜZERGAHLARI VE TURİZM 
MERKEZLERİNİN KARA SURLARI İLE İLİŞKİLENDİRECEK YAYA VE TAŞIT 
TRAFİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Masa 5 
 

• Sur otobüs park yerlerinin surun başlangıç ve bitiş noktalarında oluşturulması gerekir. 
Temiz enerjili surlar için gezinti parkları oluşturulmalı 

• Tarihi yarımadadaki gezi güzergahlarının başlangıç veya bitiş noktalarına sur gezi 
güzergahları dahil edilmeli 

• Sur kapılarının normal araç trafiğine kapatılması gerekli 

• Surların kuzey ve güney uçları arasında temiz enerjili araçlarla ulaşılması 

• İki kutup arasında ilgi merkezleri oluşturulmalı. Bu noktalardan surların içine yürüyüş 
parkurları düzenlenmeli 

• Diğer kent ulaştırma araçlarının sadece kuzey ve güney ucunda parklanması 

• Kapıların geçmişindeki törensel geleneklerin canlandırılması konusundaki potansiyellerin 
arttırılması 

• Yönlendirme ve güçlü bir yaya güzergahı oluşturulmalı yönlendirme ve tanıtıcı levhalarla 
alanın bütün olarak gezilmesi sağlanmalı 
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• Taşıt trafiği azaltılarak kontrollü bir trafik düzeni oluşturulmalı 

• Gezi yolu, bisiklet ve diğer araçlarla desteklenmeli 

• Otopark alanları tarihi yarımadaya zarar vermeyerek uygun alanlarda toplanmalı 

• Engelliler için özel ulaşım tasarımları geliştirilmeli  

• Tur araçlarının surların görüntüsüne girmeyecek şekilde oluşturulacak park alanlarında 
toplu olarak bekletilmesi 

• Kapılar geçiş olma özelliğini korumalı 

• Yedikule- Ayvansaray hattı dışında kapılar ve yol bağlamında hatlar da düşünülebilir 

• Yaya ve taşıt trafiğinin surlara zarar vermeyecek şekilde tasarlanarak devam ettirilmesinin 
sağlanması 

• İlgili gezi turları ile bağlantı sağlanarak Kara Surlarının gezi güzergahlarına eklenmesi 

• Trafik gezi rotasına uygun olarak düzenlenmeli, rotaya uygun ayarlanmalı, yayalaştırma da 
bu konsept içinde düzenlenmeli 

 

 

Grup Çalışması 4 –  
 
TARİHİ YARIMADA’DA YER ALAN TUR İZM GÜZERGAHLARI VE TURİZM 
MERKEZLERİNİN KARA SURLARI İLE İLİŞKİLENDİRECEK YAYA VE TAŞIT 
TRAFİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Masa 6 
 

• Kapıların mevcut durumunu korunması belki tek yön uygulaması yapılabilir, yaya trafiği de 
düzenlenmeli 

• Plana uygun küçük araçlarla kapılarda geçiş devam etmeli asla büyük araçlar kapıdan 
geçmemeli 

• Özellikle sur özelinde müstakil tur planlaması yapılabilir 

• Yakın çevrede olan turlar sur ile ilişkilendirilmeli 

• Surdan uzak turist otobüslerinin otopark alanına temini. Ana yaya arterleri belirlenerek 
surun yaya olarak geçilmesi 

• Sur içinde öncelikle gezi güzergahları belirlenmeli. Sura yakın bölgede indirme bindirme 
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2.Gün 6.Masa 

 

Grup Çalışması 4 –  
 
TARİHİ YARIMADA’DA YER ALAN TUR İZM GÜZERGAHLARI VE TURİZM 
MERKEZLERİNİN KARA SURLARI İLE İLİŞKİLENDİRECEK YAYA VE TAŞIT 
TRAFİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Masa 7 
 

• Faruk Pekin’in ‘Çözüm Kültür Turizmi’ adlı kitap yol gösterici olabilir. 

• Sultanahmet’ten Kara Surlarına ulaşan 2 ana çok önemli tarihi yol var, biri Edirnekapı’ya 
diğeri Silivrikapı’ya, bu iki yol yayalaştırılmalı. 

• Direkt olarak surlara ulaşılabilmeli 

• Yalnız sur boyu çalışan nostaljik tramvaylar olabilir. Sur önü ve sur arkası güzergahı, 
Yedikule,  Ayvansaray arası devam edebilir. 

• Turistik gezilerde öncelikle gelen turistler tarihi yarımadayı gezip daha sonra koruma 
mekanizması olan surları görmesi daha mantıklı ve güzel 
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Grup Çalışması 4 –  
 
TARİHİ YARIMADA’DA YER ALAN TUR İZM GÜZERGAHLARI VE TURİZM 
MERKEZLERİNİN KARA SURLARI İLE İLİŞKİLENDİRECEK YAYA VE TAŞIT 
TRAFİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Masa 8 

• Kara Surlarının Topkapı şehir parkı ( Kent müzesi, 1453 Panorama, Plana toryum,  Amfi 
tiyatro, takkeci camii) Anemas zindanları bölgesi ve Yedikule bağlantılarının kurulması 

• Tarihi Bizans ve Osmanlı akslarının Kara Surları ile ilişkilerinin sağlanması 

 

Grup Çalışması 4 –  
 
TARİHİ YARIMADA’DA YER ALAN TUR İZM GÜZERGAHLARI VE TURİZM 
MERKEZLERİNİN KARA SURLARI İLE İLİŞKİLENDİRECEK YAYA VE TAŞIT 
TRAFİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Masa 9 
 

• Araç trafiğinin acilen kapıların üzerinden sağlanmasının giderilmesi gerekmektedir. Bu 
amaçla gerekli ulaşım planları hazırlanmalı 

• Kara Surları ve çevresinde bulunan araç trafiğine yönelik düzenlemelerin olabildiğince 
azaltılması ve asgari düzeyde tutulması yararlı olacaktır. Surlar üzerinde bulunan tarihi 
kapılardan, araçların geçişinin olabildiğinde azaltılması gerekmektedir. Yaya-bisiklet ve 
turizm amaçlı seferler dışında bölgede trafik akışına da olabildiğince izin verilmemeli. 
Surlarda, araç trafiğinden kaynaklanan olumsuzluklar giderilmelidir. 

• Sur kapılarından halen otobüs ve kamyon gibi geniş ve yüksek araçlar koruma kurulları 
kararlarına aykırı olarak geçmektedir. Fiilen geçişlerin önlenmesi için bariyer ve trafik 
kamerası sistemlerinin ivedilikle kapı çevrelerine konulması, sur içine girecek ağır 
vasıtalara alternatif yol güzergahları oluşturulması gerekmektedir. 

• Yeni araç geçiş güzergahı düzenlenmeli 

• Araç yanında gezi alanları yaratılmalı 

• Engelli ve yaşlılarla ilgili düzenlemeler yapılmalı 

• İstanbul ve özellikle tarihi yarımada kültür turizmi açısından en önemli merkezlerden birisi. 
Kara Surlarının, özellikle tarihi yarım adadaki önemli merkezleri ile birlikte düşünülmesi ve 
yapılacak proje çalışmalarında bütünce olarak konuya yaklaşılmalı. Surlar, tarihi yarım 
adanın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle söz gelişi Sultan Ahmet ve Beyazıt ile tarihi 
surların kültür turizmi açısından entegrasyonu sağlanmalıdır. 

• Tarihi yarımadadaki gezi güzergahlarının bir plan dahilinde düzenlenerek yaya-bisikletli 
kullanımının desteklenmesi 

• Sultanahmet’ten gezi turları düzenlenmeli 

• Surlar- kapılar turları 

• İstanbul kaleleri gezileri 

• Engelliler için ihtiyaçlarını karşılama olanağının sağlanması 
• Via Egnatia’nın öneminin vurgulanması için geziler düzenlenmesi. 
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Grup Çalışması 5 –  
 
KORUMA AMAÇLI İMAR PLANINDA KARA SURLARI’NA İLİŞKİN FONKSİYON 
VE PLAN KARARLARININ YAKIN VE UZAK ÇEVRES İYLE 
DEĞERLENDİRİLMESİ  
 
Masa 2 
 

• Koruma amaçlı imar planında üst ölçekli projelerin UNESCO’nun dünya kültür mirasına 
etki  değerlendirmesinin (KMED)  yapılması 

• Koruma amaçlı imar planına aykırı yenileme projelerinin yapılmaması 

• Kara Surlarının donatı alanlarının işlevlerinin gözden geçirilmesi ve niteliksiz yapıların 
kaldırılması 

• Peyzaj düzenlemelerinin siluet etkisini yok etmeyecek düşük kotlu bitkilerden 
oluşturulması 

• Sur etrafındaki yeşil alanların kendi içerisindeki hiyerarşisinin ve etkileşiminin sağlanması 

• Sur çevresinin envanter sonucu belirlenen niteliksiz yapılardan arındırılması 

 

 

 

Grup Çalışması 5 –  
 
KORUMA AMAÇLI İMAR PLANINDA KARA SURLARI’NA İLİŞKİN FONKSİYON 
VE PLAN KARARLARININ YAKIN VE UZAK ÇEVRES İYLE 
DEĞERLENDİRİLMESİ  
 
 
Masa 1 
 

• Yeni yapılan bütün projelerin Kara Surlarıyla ilişkisinin değerlendirilerek uygulamaya 
geçilmesi şeklinde  

• Üst ölçekli planların sur ölçekli planlara göre yapılması 

• Surun kültürel ve tarihsel kimliğinin ön planda tutularak yeşil alan düzenlemelerinin buna 
göre yapılması 

• Her türlü değerlendirmeyi yapan bir mevzuat geliştirilmeli 
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Grup Çalışması 5 –  
 
KORUMA AMAÇLI İMAR PLANINDA KARA SURLARI’NA İLİŞKİN FONKSİYON 
VE PLAN KARARLARININ YAKIN VE UZAK ÇEVRES İYLE 
DEĞERLENDİRİLMESİ  
 
Masa 3 
 

• Tarihi yarımada bir çocuk olarak görülmeli, üzerinden herhangi bir makro yapı geçmemeli, 
özen gösterilmelidir. 

• Üst ölçekli planlar koruma maksatlı olmasına rağmen uygulamada bu planlara uyulması 
sağlanamamaktadır.  Sur içinde yer alan yataklı hastaneler gibi alan içerisinde yer alan vakıf 
üniversitelerinin genişleme ihtiyaçları da bölge için olumsuz bir husus olarak 
değerlendirilmelidir. Olumsuzluk bu alanın ilgili kurumlar tarafından sahiplenilerek 
kamuya kapalı alanlar haline getirilmesi ve ilerleyen dönemlerde kontrol edilmeyen 
yapılaşmalara yol açabilecek olmasıdır. 

• Büyük hastanelerin sur içinde kalma isteği ve girişimleri (yataklı birimleri) devam 
etmektedir. 

• Tarihi yarımadadan büyük altyapı projelerinin bundan sonra geçirilmemesine özen 
gösterilmelidir. 

• Sur içinde yer alan hastanelerin yataklı birimleri gibi üniversitelerin de (Kara Surları 
komşuluğundaki) yapılaşma taleplerinin gelecekte talep altına alınması ve çevre ile doğru 
ili şkilerin korunması sorun yaratabilecektir. 

• Donatı alanlarına ulaşımın estetik ve sağlıklı, kolay bir şekilde sağlanamaması sorun teşkil 
etmektedir. 

• Kara Surlarına tampon oluşturacak, pasif yeşil alanlar ve yerel halkın ihtiyacını 
karşılayacak aktif yeşil alanlar oluşturulmalıdır. 

 

 

Grup Çalışması 5 –  
 
KORUMA AMAÇLI İMAR PLANINDA KARA SURLARI’NA İLİŞKİN FONKSİYON 
VE PLAN KARARLARININ YAKIN VE UZAK ÇEVRES İYLE 
DEĞERLENDİRİLMESİ  
 
Masa 4 
 

• Kara Surları dış koruma bandı bütüncül olarak planlanmamış bu yüzden Zeytinburnu 
alanında istenmeyen gelişmeler oldu. 

• Kara Surları ile Marmaray projesinin ve Avrasya tünelinin ilişkisi 

• UNESCO sur dışında yüzeye çıkılmasını öneriyor. 

• Üst ölçekli projelerden Marmaray ve Avrasya tünelinin getireceği trafik yükü ve titreşimin 
yapısal ve statik açıdan Kara Surlarına olumsuz etkileri olacaktır. 

• Kara Surları yakın çevresi ve sur içindeki alanı nüfus yoğunluğu kamu ofisleri 
yoğunlukları azaltılarak tarihi doku peyzaj ile ön plana çıkarılmalıdır. 

• Üst ölçekli projelerde kamu payı olan kısımlara imar transferi sağlanarak sur çevresi 
rahatlatılmalıdır. 
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• Kullanıcı değişimine yol açan projeler Kara Surlarını etkiler 

• Üst ölçekli projeler Marmaray,  ZPort, Ata Port, Avrasya tüneli; ZPort’taki yapılaşma 
Yedikule ve Altın Kapı’yı gölgelememelidir. 

• Avrasya tünelinin çıktığı sekizli hız yolu kirlilik ve titreşim getirecektir. Kirliliğin 
önlenmesi önlemleri geliştirilmelidir. 

• TY (Tarihi Yarımada) KAİP (Koruma amaçlı plan) ve TY yönetim planında Kara Surları 
dış koruma alanı bütüncül planlanmalı  

• Plan notlarında tematik var, koruma amaçlı planlarda yenileme alanları ile ilgili koruma 
amaçlı plana göre Kara Surlarında koruma amaçlı planlar yok 

• Bütün bu sebeplerden bütüncül plan yapmak gereklidir. Yönetim kurulu, ilçe belediyesi 
yenileme kurulları, İBB ilgili birimi, Marmaray ve Avrasya tüneli ile irtibatlı olarak 
katılımın doğru olduğu ekip ile ortak akıl ve katılımcılığın esas olduğu oluşum şeklidir. 

 
• Yakın çevre yüklenici firmaları var ise Kara Surlarına zarar vermeyecek şekilde 

şartnameler hazırlanmalı, uygulamada hata yapılırsa büyük cezai şartlar tahakkuk 
ettirilmelidir. 

• Donatı alanlarının mahalle bütünlüğünü koruyacak şekilde planlanması 

• Kara Surları yakın çevresindeki donatı alanları fonksiyonlandırma sonucu belirlenmeli 

• Mahalle ölçeği korunmalı, bunu destekleyecek donatı alanları oluşturulmalı 

• Mahalle hayatının canlı olduğu mahallelerde sürdürülebilirliğin sağlanması ve belli 
yerlerde canlandırılması için donatıların buna göre belirlenmesi 

 

 

Grup Çalışması 5 –  
 
KORUMA AMAÇLI İMAR PLANINDA KARA SURLARI’NA İLİŞKİN FONKSİYON 
VE PLAN KARARLARININ YAKIN VE UZAK ÇEVRES İYLE 
DEĞERLENDİRİLMESİ  
 
Masa 5 
 

• Surların siluet bütünlüğünü bozmamak için ilgili noktalarında kat adedi ve kütle 
boyutlarının yeniden gözden geçirilerek revize edilmesi 

• Endüstri miras alanı ve özel üretim merkezlerinin bütünlük içinde değerlendirilmesi 

• Kültür varlıklarının yerinde korunması amaçlı yeni düzenlemeler yapılması 

• Bina yüksekliği bina yapısı yapı cinsi cephe özellikleri gibi unsurlarla oluşan sokak 
dokusunun dikkate alınması 

• Çevresindeki mezarlık ve anıtsal eserlerle sur bütünlüğünün korunarak projeler 
oluşturulması 

• Hiçbir koşulda duvar üst sınırının geçmemesi konusunda ilgili kurullar arası proje kriterleri 
oluşturulmalı 

• Yapılacak peyzaj düzenlemelerinde sur bandının görsel bütünlüğünü zedeleyecek 
bitkilendirmelerden kaçınılmalıdır. 

• Yeni yapılandırmalarda sur bandına yaklaşma mesafesinin yüksekliğine de özellikle 
sınırlama getirilmeli 
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• Seçilecek ağaçların sur siluetine etki etmeyecek cinsten seçilmesi 

• Avrupa yakasına çıkacak olan ve sahil yolunu takip ederek Kazlı Çeşme’ye 8 şerit olarak 
varacak olan Avrasya lastik tekerlekli tünel yolunun projesinin Kara Surları projesi ile 
eşgüdüm içerisinde olduğu 

 

Grup Çalışması 5 –  
 
KORUMA AMAÇLI İMAR PLANINDA KARA SURLARI’NA İLİŞKİN FONKSİYON 
VE PLAN KARARLARININ YAKIN VE UZAK ÇEVRES İYLE 
DEĞERLENDİRİLMESİ  
 
Masa 7 
 

• Koruma bandının revizyonun yapılması gerekir. Bu bağlamda tüm planlar gözden 
geçirilmeli 

• Koruma bandının kurumsallaştırılması zorluklarının aşılması gerekiyor. Buradaki yeşil 
kullanım hakkının hemen verilmemesi gerekir. Sur yeşil bandının arkasına etkilenme 
bölgesi yapılarak arkada da yapılanmayı yükseltmemek gerekir. 

• Unesco dünya miras alanlarında yürütülmekte olan projeler hakkında bilgilendirme 
yapılmalı 

• Üst ölçekli projeler ile önerilen yapılar tarihi yarımada ve sur bütünlüğünü bozmamalıdır. 

• Sur koruma bandının revize edilmesi koruma iç ve dış bandı etkilenme bölgesi yeniden 
belirlenmeli 

 
Grup Çalışması 5 –  
 
KORUMA AMAÇLI İMAR PLANINDA KARA SURLARI’NA İLİŞKİN FONKSİYON 
VE PLAN KARARLARININ YAKIN VE UZAK ÇEVRES İYLE 
DEĞERLENDİRİLMESİ  
 
Masa 6 
 

• Plan kararlarının bütüncül olması  

• Projelerin yapı ve insan yoğunluğu açısından surları baskılamaması 

• Surlar dikkate alınarak üst ölçekli projeler şekillenmeli, yeni kayıpların oluşması imkan 
tanınmamalı 

• Bostan ve mezarlıklı alanların özgün nitelikleriyle korunması  

• Üst ölçekli projelerde, ulaşım-ÇED kriterlerinin değerlendirilmesi 

• Donatı alanlarının surların algılanabilir ve kullanılabilir olmasını desteklemesi lazım 

• Donatı alanlarında minimal düzeyde kent mobilyaları kullanılması 

• Rekreasyon alanlarının ulaşılabilir olması, bu yönde rahat kullanımının sağlanması ve 
bunun sürdürülmesi önemli 
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• Tarihi yarımada içerisinde birbirinden bağımsız ve birbirinin etki alanındaki projelerin tek 
elden sürdürülmesi gerekmektedir. 

• Donatı alanları yeşil alan olmalı ya da yer yer nitelikli turizme dönük az sayıda zaman 
geçirilebilecek yerler oluşturulmalı 

 

Grup Çalışması 5 –  
 
KORUMA AMAÇLI İMAR PLANINDA KARA SURLARI’NA İLİŞKİN FONKSİYON 
VE PLAN KARARLARININ YAKIN VE UZAK ÇEVRES İYLE 
DEĞERLENDİRİLMESİ  
 
Masa 8 
 

• Sur dışındaki planlar İBB tarafından yapılmalı, ilçeye bırakılmamalı 

• Donatılarda erişilebilirlik olması gerekir (sağlık, idari vb.). 

• Donatılarda erişilebilirlik sağlanmalı, mahalle ruhunun yaşatılması hedeflenmeli 

• Mahalle ortamının yaşatılması, mahalle ihtiyaçlarının erişilebilir yerlerde tasarlanması, 
mahalle ölçeğinde yaşantıyı temin edecek donatıların oluşturulması 

• Kara Surlarındaki donatı alanları yeterli değil, Büyük Şehir 1/5000’lik planları yapmayıp 
ilçeler yaptığı için doğru netice vermiyor. 
Kara Surları dış koruma bandı bütüncül olarak planlanmamış, bu yüzden Zeytinburnu 
alanında istenmeyen gelişmeler oldu. 
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2.Gün 8.Masa 

 

Grup Çalışması 5 –  
 
KORUMA AMAÇLI İMAR PLANINDA KARA SURLARI’NA İLİŞKİN FONKSİYON 
VE PLAN KARARLARININ YAKIN VE UZAK ÇEVRES İYLE 
DEĞERLENDİRİLMESİ  
 
Masa 9 
 

• Metro Yedikule surlarını tahrip etmiştir. İstasyon yapılan surlara zarar vermektedir. 

• Kara Surları ve tarihi yarımada bölgesinde sürdürülen ve planlanan üst ölçekli projelerin 
Kara Surlarını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu 
projelerin planlanması ve uygulanması sırasında, bölgede var olan taşınmaz kültür varlıkları 
ile var olduğu bilinen ancak tapınak altında kalmış bulunan kültür varlıklarının dikkate 
alınması ve tahribinin önlenmesi sağlanmalıdır. 

• Özellikle Marmaray tüp geçit projesinin tarihi dokuya zarar vermesi. Yönetimler arası 
anlaşmazlık ve doğru karar mekanizmasının işlemeyişi 

• Tarihi yarım adanın tarihi topografyasını değiştirecek, denize dolgu yapılmaması ve mevcut 
faaliyetlerin durdurulması 

• Projelerin uygulanması sırasında çıkan arkeolojik buluntuların değerlendirilmesi 

• Kara Surları çevresine kesinlikle otel ve konaklama işlevi veren yapılar yapılamamalıdır. 

• Park ve bahçeler oluşturulmalı 

• Kara Surları ve çevresinde yapılması düşünülen donatı alanları, tarihi doku ile uyumlu ve 
görsel olarak etkilemeyecek şekilde oluşturulmalı uygulanmalıdır. 
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• Üst ölçekli projeler konusunda önceden bilgilendirilmeliyiz. 

• Yüksek yapıların yapımına izin verilmemesi 

• Kara Surlarının çevresindeki donatıların yerel halk ve turistler yönünden incelenmesi  
 

 

 

 

Grup Çalışması 6 –  
 
ALAN YÖNETİM PLANINDA KARA SURLARININ KORUNMASI İLE İLGİLİ 
PROJE PAKETLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA MEVZUAT 
BÜTÜNLÜĞÜNÜN VE KURUMSAL EŞGÜDÜMÜN SAĞLANMASI  
 

Masa 1 
 

• Alan başkanlarının kurumlarda muhatap alacağı yönetim planı için eş güdüm organı olması 
ve müdürlüklerin bulunması 

• Alan başkanlığının kurumsal eşgüdüm kapasitesinin etkinleştirilmesinin uzun vadeli 
düşünülmesi gerekmektedir. 

• Koruma amaçlı planların fikir üretici değil uzlaştırıcı da olması gerekir. 

• Kurumlarda sistem oturtulmalı, tek bir kişide olmamalı 

• İlgili tüm kurumlar arasında eş güdüm sağlanmalı 
 

 

 

 

Grup Çalışması 6 –  
 
ALAN YÖNETİM PLANINDA KARA SURLARININ KORUNMASI İLE İLGİLİ 
PROJE PAKETLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA MEVZUAT 
BÜTÜNLÜĞÜNÜN VE KURUMSAL EŞGÜDÜMÜN SAĞLANMASI  
 

Masa 2 
 

• Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğü’nün surların korunması ve yönetimini sağlayacak bir 
birimi de bünyesinde barındıracak şekilde farklı uzmanlık birimlerinden (surların 
korunması ve yönetimi, arkeolojik alanların korunması ve yönetimi gibi) oluşan bir yapıya 
kavuşturulması 

• Alan başkanlarının yerel yönetimlerce atanarak sorumluklarının tanımlanması ve etkin bir 
yönetim modeli oluşturularak yapılandırılması 

• Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğü içerisinde oluşturulacak Kara Surları (İstanbul surları) ile 
ilgili birimin koordinesinde Yedikule Gazhanesi sur araştırma merkezinde oluşturulacak 
ortak veri tabanında tüm kamu kurum ve kuruluşlarından gelecek verilerin toplanması 
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Grup Çalışması 6 –  
 
ALAN YÖNETİM PLANINDA KARA SURLARININ KORUNMASI İLE İLGİLİ 
PROJE PAKETLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA MEVZUAT 
BÜTÜNLÜĞÜNÜN VE KURUMSAL EŞGÜDÜMÜN SAĞLANMASI  
 

Masa 3 
 

• Alan yönetimi, kurumların ortak çalışma ve proje kapasitesinin artırılmasında 
koordinasyon görevi üstlenmeli 

• Alan başkanlığının yönetim planı ile ilgili olarak gelinen aşamada bilgi paylaşması ve 
yönetim planı hedeflerini hayata geçirmesi gerekli 

 
 
Grup Çalışması 6 –  
 
ALAN YÖNETİM PLANINDA KARA SURLARININ KORUNMASI İLE İLGİLİ 
PROJE PAKETLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA MEVZUAT 
BÜTÜNLÜĞÜNÜN VE KURUMSAL EŞGÜDÜMÜN SAĞLANMASI  
 
Masa 4 
 

• İBB, ilçe belediyeleri ve ilgili kurum ve kuruluşların ortak çalışması gerekir, sorumluluk 
alan UNESCO’nun belirlediği alan olabilir ya da ilgili kurul kendi belirleyebilir. 

• Alan başkanlığı koordinasyon konusunda yetkilendirilmeli 

• Koruma planı her şeyin üstünde kabul edilmiş bir politika olmalı, kültür bakanlığı üst çatı 
olabilmeli 

 

Grup Çalışması 6 –  
 
ALAN YÖNETİM PLANINDA KARA SURLARININ KORUNMASI İLE İLGİLİ 
PROJE PAKETLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA MEVZUAT 
BÜTÜNLÜĞÜNÜN VE KURUMSAL EŞGÜDÜMÜN SAĞLANMASI  
 

Masa 5 
 

• Tarihi yarımada özel ve güçlü bir yönetim yapısı ile yönetilmeli, Kara Surları ile ilgili 
mevzuat bütünlüğü bu çerçevede ele alınmalı 

• Kurumlar arası eş güdümün sağlanabilmesi için ulaşılabilir ve güvenilebilir veri tabanı 
oluşturulması, gerçekleştirilecek projelerin uygulanmasında ve projelendirme sürecinde tek 
bir kurumun geçerli olması ya da kurumlar ve çalışanlar arası koordinasyonun sağlam 
temellere oturtulması 

• Alan başkanlığının koruma kurulları ve belediyelerle ortak çalışmalarının artırılması  

• Kamu-özel sektör-sivil toplum kurulları iş birliğiyle ortak çalışma ve yeni kaynaklara 
ulaşılması, yeni kaynakların etkin hale getirilmesi 

• Kurumların proje ve çalışmalarında alan başkanlığını bilgisi olması ve gerekli gördüğü 
konularda etkin rol alması 
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• Alan yönetim planının hayata geçirilerek İstanbul halkına tanıtımı 

• Alan başkanlığının yetkilerinin artırılması 

• İlgili kurullar arasında uzmanların da katılacağı periyodik tartışma toplantılarının yapılması 

• Veri tabanında güncel tartışmaların yer alacağı forum bölümünün olması 

• Haliç ve Marmara Surları, Yedikule Hisarı ve Sur-u Sultaniye de bu çerçevede ele alınmalı 

• Alan yönetimi altında kentin tüm surlarını temsil eden bir yönetim- çalışma grubu 
oluşturulabilir. 

• Bu bölgede yapılması öngörülen büyük ölçekli projelerin surlar ve yakın çevresinin 
mekânsal ve görsel bütünlüğünü zedelememesi için gerekli önlemlerin alınması gerekirse 
yeniden gözden geçirilmesi 

 

Grup Çalışması 6 –  
 
ALAN YÖNETİM PLANINDA KARA SURLARININ KORUNMASI İLE İLGİLİ 
PROJE PAKETLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA MEVZUAT 
BÜTÜNLÜĞÜNÜN VE KURUMSAL EŞGÜDÜMÜN SAĞLANMASI  
 
Masa 6 
 

• Ortak veri tabanı oluşturmak için periyodik veri aktarımı ve toplantı sağlanmalı 

• Alan başkanlığının kurumsal literatürdeki yeri netleştirilmeli teknik ve diğer yönlerden 
personel zenginleştirilmeli 

• Arşiv sistemi oluşturulmalı, veriler paylaşılmalı ve eksiklikler giderilmeli  

• Kurumlar (belediyeler, Kültür Bakanlığı, üniversiteler vb.) müşterek toplantılar yapmalı, 
üniversite öğrencilerinin yapacağı akademik çalışmalar uygulamada ortaya çıkan durumlar 
ile ilgili olmalı. Planlamalar yapılırken acele edilmemeli. Sağlıklı karar alabilecek ortam 
oluşturulmalı (özellikle zamansal açıdan) 

• Arşivlerin, diğer kurumların ve kamuoyunun da yararlanabileceği şekilde şekillendirilmesi 
gerekmektedir. 

 

Grup Çalışması 6 –  
 
ALAN YÖNETİM PLANINDA KARA SURLARININ KORUNMASI İLE İLGİLİ 
PROJE PAKETLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA MEVZUAT 
BÜTÜNLÜĞÜNÜN VE KURUMSAL EŞGÜDÜMÜN SAĞLANMASI  
 
Masa 7 
 

• Kara Surlarının kendisinin, korunması, bakım ve onarımı İBB’ nin denetimindedir. Diğer 
ilçe belediyelerin katkıları ile bakım, onarım planlamalarını İBB yapmalı 

• Mekanın ruhu korunmalıdır. Optimal bütünlük kavramı, özgünlük kavramı, dizayn, 
malzeme, işçilik; bütün bunlardan anlayan kişiler ilgilenmeli tarihi alanlarla. İstanbul’un 
taşralı kafası ile yönetimi değişmeli 
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2.Gün 9.Masa 

 

 

 

Grup Çalışması 6 –  
 
ALAN YÖNETİM PLANINDA KARA SURLARININ KORUNMASI İLE İLGİLİ 
PROJE PAKETLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA MEVZUAT 
BÜTÜNLÜĞÜNÜN VE KURUMSAL EŞGÜDÜMÜN SAĞLANMASI  
 
Masa 8 
 

• Alan yönetim planında yer alan üst ölçekli projeler tanımının yoruma açık olmayacak 
şekilde yapılması ve yönetim planının işlerlik kazanması önemli 
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Grup Çalışması 6 –  
 
ALAN YÖNETİM PLANINDA KARA SURLARININ KORUNMASI İLE İLGİLİ 
PROJE PAKETLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA MEVZUAT 
BÜTÜNLÜĞÜNÜN VE KURUMSAL EŞGÜDÜMÜN SAĞLANMASI  
 

Masa 9 
 

• Tarihi yarımada ve surlar bölgesinde yapılaması planlanan ve farklı kurum ve kuruluşların 
mülkiyet-ilgi-yatırım alanında kalan sahada, kurumlar arası ortak eşgüdüm sağlanmalı ve 
mümkünse bir koordinasyon kurumunun organizasyonunda çalışmalar yürütülmelidir. 
Ayrıca bu bölgedeki mülkiyetin tek bir idarede toplanması, bölgenin tarihi geçmişi ve 
mevcut kültür varlıkları dikkate alındığında doğru bir adım olacaktır. 

• Kurumsal ortak çalışma ve proje kapasitelerinin kapasitesinin artırılması için ek fon 
sağlanabilmeli, gerekli bütçe tespit edilmelidir. Surlara ve çevresine yapılabilecek faktörleri 
ne kadar tespit etsek de gereken bütçe karşılanmadıkça yeterli özgün sonuç alınamayacaktır 

• Kurumların birbirlerinin projelerinden haberdar olması sağlanmalı 

• Her bakanlık ya da il idaresi farklı projeler üretmemeli 

• Anıt eserlerde belediyeler-üniversiteler konuyla ilgili STK’lar ve bireyler ortak çalışmalı 

• Tarihi yarımada ve surlar bölgesinde yapılacak çalışmaları koordine etmesi gereken alan 
yönetimi başkanlığının yetki ve sorumlukları ile uzman-ekip kapasitesi artırılmalıdır. 

• 3 aylık ya da 6 aylık düzenlenen raporların diğer birimlerle paylaşımı entegre edilmelidir. 
Tarihi yarımada ile ilgilenen kurum ve birimlerin ayrı bir komisyon altında toplanması da 
sağlanmalıdır. 

• Ortak çalışmaların ve yapılan projelerin koordinasyonun toplantılarla desteklenerek 
paydaşların katılımcı bir çerçevede sürecin içine dâhil olabilmeleri için çalışmalar 
yürütülmelidir. 

• Alan başkanlığı bütçe, personel, yetki yönünden geliştirilmeli 

• Alan yönetiminin alan yönetim planı içinde kalan alanlarda gerçekleştirilecek projelerin 
öncelikle veya bir aşamada alan yönetim başkanlığınca da onaylanması  mevzuat ile 
sağlanmalı, yönetim planlarının gereklerinin daha etkin denetlenebilmesi için alan yönetimi 
başkanlığının personel durumu iyileştirilmeli 

• İstanbul’un tarihi yarımada surlar bölgesi ve çevresine yönelik her türlü bilgi-belge-
düşünce-proje-yatırım ve uygulamalar, oluşturulacak ortak bir veri tabanına aktarılmalı. Ve 
ilgili kurum ve kuruluş ve taraflarla paylaşılarak, bölgede yapılan, yapılması düşünülen 
projeler öncesinde dikkate alınmalıdır. 

• İlgili kurumlarda erişilebilecek ve güncellenebilen bir veri tabanı ve internet üzerinden 
erişim sağlanmalı 

• Coğrafi bilgi sistemleri ile de entegre edilerek, bütün sayısal dataların işlenmesi, verilerin 
ve fotoğrafların veri tabanına aktarılması önem arz etmektedir. Ortak çalışma planların 
oluşturularak bilgi sistemlerinde gösterilmesi kolay ulaşım açısından fazlası ile önemlidir. 

• Geçmişte İBB, KUDEB müdürlüğünde koruma kurulları arşivindeki belgelerin taranması 
gerçekleştirilmi ş ancak söz konusu çalışma sonrasında söz konusu veriler işlenebilir veri 
haline getirilmemiş, resim dosyası formatında arşivlenmiştir. 2010’dan sonraki bilgi ve 
belgelerin kurul müdürlüklerinde taranması, ancak İBB’ nin teknik desteği ile her iki 
kurumun da ortak olarak erişebileceği bir veri tabanının oluşturulması ve güncellenmesi 
gerekmektedir. 
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Prof.Dr.Nevzat İLHAN ile Röportaj 

 

Mimar Cafer BOZKUT ile Röportaj 
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Etüd ve Projeler Daire Başkanı Atilla ALKAN ve Tarihi Çevre Koruma Müdürü Cem ERİŞ ile Röportaj 

 

 

 

EK2: KATILIMCI DOSYASI İÇERİĞİ 

 

Tarihi Yarımada Kara Surları Çalı ştayı katılımcılarına aşağıdaki belgelerin yer aldığı bir dosya 

teslim edilmiştir. 

1. Kara Surları Kısa Tarihçesi 

2. Kara Surları ve Yakın Çevresi Mülkiyet Analizi 

3. Kara Surları ve Yakın Çevresi 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı  Uygulama İmar Planı 

4. Kara Surları ve Yakın Çevresi 1/1000 Ölçekli Zeytinburnu Sur Tecrit Alanı Koruma 

Amaçlı  Uygulama İmar Planı 

5. Kara Surları Bilgilendirme Sunumu 
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EK3: KATILIMCI L İSTESİ 

1 Prof.Dr.Zeynep AHUNBAY 

2  Prof. Dr. Nur AKIN 

3 Şirin AKINCI Y. Mimar   

4 Doç. Dr. Asu AKSOY  

5 Prof. Dr.Fisun ALİOĞLU 

6 Ömer Lütfi ARI  İstanbul Miras Komitesi Üyesi 

7 Ali Naim ARNAS-Arda ARNAS-Ece GÜNAY-Aylin TATLI 

8 Prof. Dr.Işık AYDEMİR 

9 Ayla Serpil BAĞRIAÇIK İstanbul Miras Komitesi Üyesi 

10 Prof.Dr.Mehmet Murat Kadri BELGE 

11 Prof. Dr. Demet BİNAN 

12 Prof. Dr. Can BİNAN 

13 Alaettin Engin BİNOĞUL  Y.Mimar 

14 Nergis BİNOĞUL  Y.Mimar 

15 Cafer BOZKURT 

16 Prof.Dr. İlter BÜYÜKDIĞAN  İBB Bilim Kurulu Üyesi 

17 Prof.Dr. Zekai CELEP  İBB Bilim Kurulu Üyesi 

18 Prof. Dr. Oğuz CEYLAN  

19 Yard.Doç.Dr. Ahmet Vefa ÇOBANOĞLU İBB Bilim Kurulu Üyesi 

20 Prof.Dr. Fethiye ERBAY İ.Ü. Müze Yönetimi Bilim Dalı Bşk. 

21 Doç.Dr. Mutlu ERBAY Boğaziçi Ün.Güzel San.Bölüm Bşk. 

22 Prof.Dr. Cevat ERDER  

23 Prof.Dr.Ahmet ERSEN  

24 Prof.Dr. Cengiz ERUZUN 

25 Prof.Dr. Semavi EYİCE 

26 Prof.Dr. Erol GÜRDAL  İBB Bilim Kurulu Üyesi 

27 Prof.Dr. Nuran ZEREN GÜLERSOY 

28 Prof.Dr. Nevzat İLHAN 

29 Prof.Dr. Deniz İNCEDAYI 

30 Sait KARABULUT  

31 Sefer KOCABAŞ İstanbul Miras Komitesi Üyesi 

32 Burçak MADRAN 

33 Boris MICKA 
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34 Prof.Dr. Doğan KUBAN 

35 Prof.Dr. Ümit MERİÇ 

36 Dr.Aylin ORBAŞLI 

37 Prof.Dr. İlber ORTAYLI 

38 Prof.Dr. Sadettin ÖKTEN 

39 Yard.Doç.Dr. Pelin Pınar ÖZDEN 

40 Prof.Dr. Mehmet Celal ÖZDOĞAN 

41 Doç.Dr. Feridun ÖZGÜMÜŞ İBB Bilim Kurulu Üyesi 

42 Faruk PEKİN 

43 Necdet SAKAOĞLU 

44 İhsan SARI İBB Bilim Kurulu Üyesi 

45 Prof.Dr.Nadide SEÇGİN 

46 Muharrem Hilmi ŞENALP 

47 Yard.Doç.Dr. Gülsün TANYELİ 

48 Tavit Köle TAVİTOĞLU 

49 Prof.Dr.Zekiye YENEN 

50 Hayri Fehmi YILMAZ İBB Bilim Kurulu Üyesi 

51 Kültür ve Turizm Bakanlığı (2 kişi katılımcı) 

52 İstanbul Valiliği 

53  İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

54 Arkeoloji ve Müzeler Müdürlüğü  

55 İstanbul I Numaralı Yenileme Kurulu-İsmail KARAMUT 

56 İstanbul I Numaralı Yenileme Kurulu-Vedat PEHLİVAN 

57 İstanbul I Numaralı Yenileme Kurulu-Erol AYDOĞDU 

58 İstanbul I Numaralı Yenileme Kurulu-Hülya YAKAR 

59 İstanbul I Numaralı Yenileme Kurulu-Nuri SEÇGİN 

60 İstanbul I Numaralı Yenileme Kurulu-Hamza DALKILIÇ 

61 İstanbul I Numaralı Yenileme Kurulu-Hasan Fırat DİKER 

62 İstanbul I Numaralı Yenileme Kurulu-Cansu SAĞLAM SAVUK 

63 İstanbul I Numaralı Yenileme Kurulu-Safa AVCIOĞLU 

64 İstanbul II Numaralı Yenileme Kurulu-Tülin ÇORUHLU 

65 İstanbul II Numaralı Yenileme Kurulu-Abdurrahman ÖZDİL 

66 İstanbul II Numaralı Yenileme Kurulu-Yusuf SOYLUER 
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67 İstanbul II Numaralı Yenileme Kurulu-Sait BAŞARAN 

68 İstanbul II Numaralı Yenileme Kurulu-Erol KUZUBAŞOĞLU 

69 İstanbul II Numaralı Yenileme Kurulu-Tülin GÖRGÜLÜ 

70 İstanbul II Numaralı Yenileme Kurulu-Raşit ŞENTÜRK 

71 İstanbul II Numaralı Yenileme Kurulu-M.Barış HARMANKAYA 

72 İstanbul IV Numaralı Koruma Kurulu-Yegan KAHYA 

73 İstanbul IV Numaralı Koruma Kurulu-Mustafa ÖZER 

74 İstanbul IV Numaralı Koruma Kurulu-Bekir EREN 

75 İstanbul IV Numaralı Koruma Kurulu-Kübra CİHANGİR ÇAMUR 

76 İstanbul IV Numaralı Koruma Kurulu-Şevket DÖNMEZ 

77 İstanbul IV Numaralı Koruma Kurulu-Günseli AYBAY 

78 İstanbul IV Numaralı Koruma Kurulu-Ulviye GENÇ 

79 İstanbul IV Numaralı Koruma Kurulu-Selda YILDIRIM BURMA 

80 Fatih Belediye Başkanlığı 

81 Zeytinburnu Belediye Başkanlığı 

82 Eyüp Belediye Başkanlığı 

83 Yedikule Mahalle Muhtarlığı 

84 Ayvansaray Mahalle Muhtarlığı 

85 Sümbülefendi Mahalle Muhtarlığı 

86 Silivrikapı Mahalle Muhtarlığı 

87 Mevlanakapı Mahalle Muhtarlığı 

88 Topkapı Mahalle Muhtarlığı 

89 Karagümrük Mahalle Muhtarlığı 

90 Dervişali Mahalle Muhtarlığı 

91 Kazlıçeşme Mahalle Muhtarlığı 

92 Merkezefendi Mahalle Muhtarlığı 

93 Maltepe Mahalle Muhtarlığı 

94 Defterdar Mahalle Muhtarlığı 

95 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 

96 ÇEKÜL 

97 TAÇ VAKFI 

98 TUREB 

99 TURSAB 
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* Çalıştay Davetine Katılamayacağını Bildirenler  

* Çalıştay Davetine Yanıt Alınamayanlar 

* Katılımcılar  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 TUROB 

101 İSTYAM 

102 Turizm Atölyesi 

103 UNESCO Milli Komisyonu 

104 İBB Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğü 

105 İBB KUDEB Müdürlüğü 

106 İBB Tarihi Yarımada Sit Alanları Alan Yönetimi 

107 İBB Üstyapı Projeler Müdürlüğü 

108 İBB Altyapı Projeler Müdürlüğü 

109 İBB Kentsel Tasarım Müdürlüğü 

110 İBB Yapı İşleri Müdürlüğü 

111 İBB Şehir Planlama Müdürlüğü 

112 İBB Sosyal İdari İşler Müdürlüğü 

113 İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı 

114 İBB KÜLTÜR AŞ 
 

 


