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Sunuş

2014 yılındaki mahalli idare seçimlerinin
hemen sonrasında, İslam Aleminin önemli
ziyaret merkezlerinden
olan
Eyüp’te,
huzurlu bir ibadet ve ziyaret için neler
yapabiliriz, Eyüp’te yaşayan halkın yaşam
kalitesini nasıl yükseltebiliriz, ziyaret ve
ibadet için gelenleri nasıl mutlu anılarla
yolcu edebiliriz sorularının cevapları için
arama toplantıları yaparak başlamıştık işe.
Çalışmayı artık daha profesyonel bir
bakış açısıyla nasıl ele alabiliriz? sorusunun
cevabını aradık ve daha önce bu konuda
yaptığı çalışmalar da dikkate alarak, Bilgi
Üniversitesi ile bu çalışmayı gerçekleştirme
düşüncesi hasıl oldu.
Eyüp Kentsel Sit Alanı, Eyüp Sultan Tarihi
Merkez ve Yakın Çevresi Yönetim Planı’nın Bilgi
Üniversitesi ile ortak gerçekleştirilmesi amacıyla
20.10.2014 tarihinde bir protokol imzaladık.
Bilgi Üniversitesi,
Kültür Politikaları
ve Yönetimi Araştırma Merkezi tarafından
Belediyemiz ile koordineli şekilde yürütülen

bu çalışma da en büyük desteği İstanbul
Büyükşehir Belediyesi sağladı. Düzenlenen
koordinasyon toplantılarında, Eyüp Tarihi
Merkezi ile ilgili yürütülen tüm projelerini
proje ekibi ve belediyemiz ilgili birimleri ile
ele alarak değerlendirdiler.
Yapılan anketler, incelenen planlar, projeler,
tespit edilen sorunlar ve önerilen çözümlerle
kapsamlı bir çalışma elde edildi. Bu çalışmanın
hazırlanma safhası, yapılan toplantıların
tutanakları, hazırlanan rapora ait bilgiler ve
raporumuzun önerilerinden olan Kurumsal
Kimlik çalışması için yapılan yarışma ile Eyüp
Sultan Meydanı Ve Yakın Çevresi Kentsel
Tasarım Fikir Projesi sunumlarını da içeren bu
kitap ile yapılan çalışmayı paylaşmak istedik.
Bu vesile ile bu çalışma da belediyemizden
desteğini eksik etmeyen İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’ne başta Sayın Kadir TOPBAŞ olmak
üzere tüm ilgili personele, çalışmalarımızda
desteğini esirgemeyen STK’lara ve tüm emeği
geçenlere teşekkür ederim.

Eyüp Belediye Başkanı
Remzi AYDIN
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EYÜP KENTSEL SİT ALANI TARİHİ MERKEZ
YÖNETİM PLANI ÇALIŞMASI HİKAYESİ
İstanbul’da surların hemen dışında kurulan ilk
Osmanlı yerleşmesi olan Eyüp; asırlar boyunca
İstanbul’un en önemli doğal limanı olma özelliğine
haiz Haliç’in kıyısında yer alan, tarihi, kültürel ve doğal
değerleri ile özel bir kültürel ve tarihi yerleşme alanıdır.
İstanbul’da günümüze kadar özgün yapısını
koruyabilmiş en eski Osmanlı mezar anıtı olan Eyüp
Sultan Türbesi,
kuruluşundan günümüze kadar
İstanbul’da Müslüman halkın en çok rağbet gösterdiği,
hemen her vesileyle (doğum, sünnet, evlenme, ölüm)
ziyaret ettiği, çeşitli adaklar adadığı bir ziyaretgâhtır.
Ayrıca, Osmanlı padişahlarının kılıç kuşanma (taklid-i
seyf) törenlerinin Eyüp Sultan Türbesi nedeniyle bu
alanda icra edilmiş olması sebebiyle Eyüp hem manevi ve
hem de dünyevi özellikleri bünyesinde birlikte taşımış,
Osmanlı’dan günümüze kentsel karakterini koruyarak
yaşatmış olan özgün bir tarihi-kültürel yerleşmedir. Öte

yandan yüzyıllar boyunca, ebedi istirahatgâhlarında
Eyüp Sultan’a komşu olmayı arzu eden çok sayıda saray
yöneticisi, önemli şahsiyetler, bu türbenin çevresine
gömülmüş, bu çevrede kendileri ve aile fertleri için
türbeler, ayrıca çeşitli hayır eserleri (imaret, tekke, sebil,
çeşme, mektep, medrese vb.) inşa ettirmiştir. Eyüp Sultan
Külliyesi’nin çevresinde kümelenen, mimari tasarımları,
konumları ve varlık sebepleri ile bu külliyeye bağımlı
önemli bir camiler, mektepler, medreseler, türbeler,
mezarlıklar topluluğu ortaya çıkmıştır.
2014
yılındaki
mahalli
idare
seçimlerinin
hemen sonrasında, İslam Aleminin önemli ziyaret
merkezlerinden olan Eyüp’te, huzurlu bir ibadet ve
ziyaret için neler yapabiliriz, Eyüp’te yaşayan halkın
yaşam kalitesini nasıl yükseltebiliriz, ziyaret ve ibadet için
gelenleri nasıl mutlu anılarla yolcu edebiliriz sorularının
cevapları için arama toplantıları yapmaya başladık.
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İlk toplantımız 24.06.2014 tarihinde, Başkan Yardımcısı Ahmet Turan KOÇER, Kültür ve
Sosyal İşler Müdürü İrfan ÇALIŞAN, Yalın KARADAĞ (sekreterya), Teyfur ERDOĞDU, Ali Sina
ÖZÜSTÜN, Bekir Sıddık SOYSAL, Cevdet KARAL, Muhammed MAĞ, Saadettin KARAATA,
Aras NEFÇİ, Seyfettin ÜNLÜ, Cumali ÜNALDI, Haluk BERK, Sadık TEKELİ, Muhammed Nur
ANBARLI, Harun TAN, Şükrü KANBER’in katılımları ile, 07 Haziran 2014 tarihinde yapıldı. Bu
toplantıda, çalıştay soruları üzerine katılımcıların görüşleri aşağıda özetlenmiştir.
1. Belediye olarak Eyüp
önceliklerimiz sizce neler olmalı?

konusunda

Muhteva hususunda ise mutabık görüşler
yerine katılımcılar, kendi disiplinlerini ilgilendiren
mesleki ideallere yoğunlaşmışlardır. Örneğin
Hattat Mahmud Celaleddin’in anılması ve adına
hat yarışması düzenlenmesi, Eyüp’teki yazılarının
yayımlanması... gibi fikirler yerine Hat olmalı, Müze
olmalı, şiir olmalı... gibi genel ifadeler kullanılmıştır.

•Tarihi yapıtların tespit, tescil ve korunması
•Eyüp’e aslî-tarihi doku ve kimliğinin iadesi

2. Tarihi kimliğin daha tanınır olması için
neler yapılmalı?
•Uluslar arası festivaller ve sair organizasyonlar
•Teknolojik tanıtım imkanlar
•Müze ve kültür turlarının tanzimi
Not: •Sosyal medya yönetimi
•Süreli yayınlar
•Büyükşehir ile koordineli faaliyet ve tanıtımlardan
bahsedilmedi.

5. Mimari açıdan ilçenin tarihi mirasını nasıl
değerlendirmeliyiz?
Feshane için müze tekliflerinden maada bir tavsiye
alınamadı.

6. Belediyenin tanıtım beklentilerini Eyüp
sakinlerinde nasıl karşılık buldurabiliriz?
• Faaliyetler okullar ile koordine edilmeli.

3. Eyüp bilinci için neler düşünülmeli?

7. Yayın çizgimize ait muhteva için neler
önersiniz?

•Tematik bir yapı kazandırılması (içi doldurulmalı)
•40’lar meclisi
Not: Bu nevi bir yapının kurulması, kontrolü ve daha
da önemlisi sürdürülebilmesi için sarf edilecek enerji, pratik
faydalarından ziyadesiyle fazla olabilir.
•Eyüplülük Beratı
Not: Pespayeleştirme etkisi doğurur. Manevi olması
ve kalması gereken merbutiyetleri tescil ve tecessüm
etmek suretiyle aleladeleştirme ihtimali var.

Belirli bir cevap alınamadı
Not: Halbuki Eyüp külliyatı düzenli bir enstitü (ya
da benzeri bir kurum ile) çalışması ile yapılmalı. Tarih,
sanat, müzik, edebiyat dallarında kişi, dönem, hadise
vesair başlıklar özelinde kitap, katalog, müzik albümü gibi
yayınlar düzenli hale getirilmeli.

8. Haliç için düşünceleriniz nelerdir?

4. Kültür faaliyetlerinde kapsam ve muhteva
nasıl şekillenmeli ?

•Fıskiye

9. Gençler için neler yapılmalı?

Belirli bir cevap yok. Teknolojiye olan yakınlıkları
zikredildi.

Kapsam hususun temel olarak 2 görüş belirtildi.
•Tarih ve maneviyat ( her şeyi yapmak zorunda
değiliz, bale kursu bizim işimiz değil)
•Eski ve yeni bir arada
Bu 2 strateji kültür politikaları anlamında
müdürlüğümüz bünyesi içerisinde tartışılmalıdır.

10. Çocuklar için neler yapılmalı?
Belirli bir cevap yok.

11. Kalıcı kültür değerleri olarak neler yapılmalı?

Var olan kültür değerlerini korumak ve ortaya çıkarmak.
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ORTAK GÖRÜŞLER ÖZETİ
•Çevre düzenlemesi, levha, tabela vs.. tanzimi.
•Eyüp, tarihi, kendine özgü özellikleri ile tebarüz
etmeli.
•Turizmcilik istilasından korunmalı.
•Yapay-zorlama biçimde dönüştürülmemeli.
Not: Bu dileklere mukabil tekliflerin ekseriyetinin,
var olanı ilga etmek, derhal değiştirmek biçiminde
zikredilmesi ilginçtir.
•İyi, kaliteli, modern (!?) düzenlemeler getirilmeli.
Not: Tarihi doku ve Eyüp kimliği açısından bakıldığında
modern uygulamalar, orijinallik-asliyyet prensibi ile çelişir
mi? Ya da nasıl çelişmez?
•Ziyaretçi hedef kitlesinin belirlenmesi ve organize
edilmesi.
•Yaya ve araç trafiğinin tanzim edilmesi.
•Belediye olarak kültür varlıklarımızın tespit, tescil
ve muhafaza edilmesi.
•Eyüp’te ulusal ve uluslar arası faaliyetlerin
gerçekleştirilmesi.
•Eyüp temasının oluşturulması, düzenleme ve
faaliyetlerin bu doğrultuda gerçekleştirilmesi.
•Feshane’nin verimli olarak kullanımı.
•Tematik kimliği tasdik edecek sanat ve meslek
branşlarının Eyüp’e celb edilmesi.
Not: Bu istek ancak sergi, sempozyum vs.. etkinlikler
ile gerçekleştirilebilir. Serbest piyasayı rica ile ikna
mümkün ve sürdürülebilir değildir. Gerekli kültürel
ortam hazırlanır ise bu ilgi doğal olarak oluşacaktır.
Katılımcıların teklifi olan teşvik, uzak bir ihtimal olabilir.
•Tanıtım araçlarının teknolojik olarak geliştirilmesi.
( Bazı katılımcılar haklı tarafları olan karşıt görüşler de
zikrettiler)
•Yeme-içme, konaklama mekanlarının kültürel
habitata mütenasip olarak tanzimi.
•İslam dünyasının alemdarı, fütuhat şuurunun

hamisi olarak Türkiye Cumhuriyeti adına Eyüp
Beldesinde, ümmet-i Muhammed’i camî bir imaj
kazandıracak faaliyetlerde bulunmak (mahsusen Cevdet
Bey dile getirdi)
•Turizm merkezi değil, kültür, inanç ve irfan merkezi
olarak tasarlanması.
Not: Tümüyle katılmakla birlikte İstanbul‘da kültür
ve inanç hayatının teneffüs edeceği özel bir mekan haline
dönüştükçe, doğal olarak turist celbedecektir. İnsani gereklerin
karşılanması için turizm potansiyelini kullanılmak optimum
çözüm olarak değerlendirilebilir.
Değerlendirme:
1.
Çalıştay
katılımcılarının
Eyüp’ün faaliyetlerini, sosyo-ekonomik çeşitliliğinden
bağımsız olarak ele alınması, imkanlar ve ihtiyaçlar
değerlendirilmeden
fikirlerin
ortaya
konulması
sebebiyle, bir yönüyle afaki-soyut bir tasarım olarak
gerçekleştiğini düşünüyorum. Bununla beraber teknik
çözümlemelerin 2. Çalıştayda ele alınacağı belirtilmiş idi.
Bu sebeple 2. Çalıştayın en kısa zamanda
yapılmasında fayda var dedik ve birinci çalıştaydan
yaklaşık bir ay sonra ikinci toplantımız, 11 Temmuz 2014
tarihinde Yeşil Ev olarak adlandırılan merkezimizde,
Remzi AYDIN (Belediye Başkanı), Ahmet Turan
KOÇER (Belediye Başkan Yardımcısı-Moderatör),
İrfan ÇALIŞAN (Kültür ve Sosyal İşler Müdürü),
Seyfettin ÜNLÜ (Danışman), Betül BÖLÜKBAŞI (Plan
ve Proje Müdürü), Yalın KARADAĞ (Sekreterya),
Orçun GÜNEŞER (Koordinatör), Gülnur KADAYIFÇI
(Y.Mimar-Şehir Plancısı), Aras NEFTCİ (MimarFotoğraf Sanatçısı), H. Fahrünnisa ENSARİ KARA
(Y.Mimar), Hülya YALÇIN (Sanat Tarihçisi), Şener
TÜRKMENOĞLU (Yazar, Fotoğrafçı), Erman GÜVEN
(Müzeci), Sadık TEKELİ (Müzeci), Haldun HÜREL
(Şehir Tarihçisi), Gündegül PARLAR (Sanat Tarihçisi),
Ali GÜNVAR (Mimar) katılımı ile gerçekleştirildi.
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Toplantının başlangıcında; moderatör Ahmet Turan Koçer; birinci çalıştayın sonuçlarını kısaca özetledi;
Özetle geçen toplantıda;

şehri kurulması gerekir denildi.
•Mücellitlerin buraya taşınabilirliliği bahis konusu
edildi.
•Hatta bir Eyüp kokusu olsun denilmişti.
•Buranın müziği olacaksa etnik klasik Osmanlı
müzik sanatların kullanılması gerekir denildi.
•Batı müziği bizim derdimiz olması gerekmiyor denildi.
•İnanç ve maneviyat film festivali olmalı denildi.
•Hatta Budist Kızılderilileri, Hıristiyan ve Yahudileri
buraya çekmemiz lazım dendi. Söz konusu huzursa
burada, Eyüp’te denildi.
•Camiden çıkanlar için sebiller konsun denildi,
•Buranın sözü şiirimizdir. Ahmet Haşim, Necip
Fazıl gibi isimler var ve bizimle yaşıyorlar böyle
davranmamamız gerekiyor, bu şiir adamları burayı
mekân tutarak yaşamış. Ve şiir diliyle söyleyelim denildi.
•En batıdaki sahabe burada yatıyor, batı ile ilgili
tartışmalar yaptık.
•Türk aydını çift taraflı temassızlık içerisinde ne
batıyı biliyor ne anlayabiliyor ne de onun gibi olabiliyor.
Ve ne de kendine temas edebiliyor. Şahsiyetsiz, kimliksiz
bir modelleme kurup böyle geçip gidiyor.

• Eyüp tematik bir şehir olmalı, bu ağırlıkla
vurgulandı, temel teması ise maneviyat. Vaat edici
kısmında da huzur arayan , doğa ve çevreyle insanın
huzur aradığı bir yer olarak konuşulmuştu. Maneviyat
ve tarih etrafında kavramlarımız oluşmuştu.
• Özellikle Müslüman kişinin burada olması ve
Eyyub-el Ensari sebebiyle kurulmuş olması hasebiyle
bu çerçevede olması konuşuldu. Maneviyat görsel bir
karşılık bulmalı, yaşamın akışına sinmeli.
• Yine Eyüp Sultan bir kültürel merkez, dolaşım,
yaşam Avm’si olması gerekir denilmişti.
• Yaşam Avm’si derken de dondurmamamız,
insansızlaştırmamamız gerekiyor. Mesela Sultanahmet
gittikçe insansızlaşıyor, Eyüp’ü o hale getirmememiz
lazım.
• Burayı eğer bir müze gibi göreceksek eğer her
santimini yaşanmaz bir müze, öldürülmüş bir yer
değil ihya edilmiş yaşanılan bir yer olması gerektiği
konuşuldu.
• İnsanın içine girmediği donuk ziyaret alanları
oluşturmamalıyız.
• Eyüp klasik medeniyetimizin yaşandığı bir yer
olsun inşa etsin ve yaysın. Çünkü kurucu irade buradan
çıkmıştır.
• Bütün bunları düşünerek kimliği oluşturmamamız
lazım. Hatta başkanın taşıdığı kimliğe buranın sinmesi lazım.
• Sokakta akıp giden hayatın da ritmini yakalamamız
lazım.
• Eyüp’ü yoğunluktan kurtarmak lazım kesinlikle.
Misafir profilini değiştirecek bir şeyler yapmamız lazım.
•Bölgeye has bir akil adamlar kurulu olması lazım
gerektiği konuşuldu.
•İşin içerisine akil adamların da sokulduğu bir
yer olsun. Eyüp mezarlığının işlevselliği ile alakalı
konuşmalar geçti.
•Eyüp’ün ruhaniyeti meselesi konuşuldu çokça kez.
•Yaşayan en ünlü şair fikir adamları var, onlar
buraya hayat katıyor denildi.
•Eyüp’ün ruhuna sinecek bir şey istiyorsak ticareti
de kullanarak bunun yaşamasını sağlamalıyız denildi.
•Küçük atölyeler kurulması, sahaflar sokağı
oluşturulması, Eyüp tarihi medeniyet şehri ise sahaflar

uşmasından
Ahmet Turan KOÇER’in açılış kon
Bölükbaşı
sonra, Plan ve Proje Müdürü Betül
en bir
Eyüp hakkında teknik bilgileri de içer
sunum gerçekleştirdi.
Sunum Başlıkları
• Eyüp’ ün bölgesel olarak tanıtımı.
tüm sınırları
• Eyüp genel değerlendirme paftası,
içeren pafta – sit alanı
i,
• Eyüp’ün Kentsel Sit Alanı ilan edilmes
ekarnip
,
• Planlama süreçleri, yeni plan kararları
ğu
• Envanter paftası, eski eser yoğunlu
eler tanıtımı
• Eyüp Turizm Odakları , 1.2.3.4.5 bölg
• Eyüp Camii ve çevresi
• Pierre Loti ve yakın çevresi
• Zal Mahmut Paşa ve yakın çevresi
• Nişanca Meydanı ve yakın çevresi
• Restorasyon çalışmaları
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Katılımcıların görüşlerini de kayıtlara geçmesi açısından kısaca burada zikredelim.
• Ayrıca, Eyüp hakkında tur rehberleri yapılmış bir
anket ve tespiti, önerileri ile ilgili verileri de paylaştı.

Hacı Beşirağa’nın eserleri mesela Medine-i
Münevvvere’de kütüphanesi bile var. Somali’den
çocuklar getirilip ziyaret edilmesi sağlanabilir.
Uluslararası arenaya açılabilir.

HATİCE FAHRÜNNİSA ENSARİ KARA
• Eyüp, Fatih döneminde başlayıp Fatih tarafından
da önem verilip Akşemsettin’ in oturması için teşvik
ettiği bir yer.
• Eyüp bir bütündür, bütün doku bütünlüğü
sağlanmalıdır.
• Ama kesinlikle sokak dokusu korunmalıdır.
• Eyüp’ün bütünlüğü İstanbul’un bütünlüğü ile
birliktedir.
• Eyüp’ün İstanbul’un master planının içerisinde yer
bulması lazım.
• Düşüncelerimizde adeta ayakkabılarını dışarıda
çıkarıp Eyüp’e girme durumu vardı.

GÜLNUR KADAYIFÇI
• Eyüp’ün alan yönetim planına ihtiyaç var. Kültür
işletme ekonomisinin buraya girmesi gerekiyor artık.
Restore edilen yerlerin daha sonra kullanım amaçlarına
bakmalı. Kendi kültürel dokularını yansıtacak işletmelerin
yeniden gözden gerilmesi gerekiyor. Eyüp’te bir hayli var.
• Feshane yıllardır panayır yeri gibi, Haliç’in
kenarında oysa çok önemli bir yer. Haliç bizim önemli
bir yerimiz. Burası büyük bir kültür merkezi olarak
neden düşünülemiyor?
• Eyüp sadece inanç turizmi barındıran yer değil,
içinde farkındalıklar yaratan bir yer.
• Bir bütün olarak bakmak gerekli, bütün bu sosyal
doku odaklı insanlara anlatılması gerekiyor çünkü hiç
kimse bilmiyor.
• Eyüp’ün bir kent müzesi yok, araştırma merkezi
olmalı Eyüp’te mesela.

MÜFİT YÜKSEL
• Modernleşme batılılaşma ile birlikte farklı yerlere
kaydı, buralar önemlerini kaybetti. Henry Prost’un
doğrultusunda.
• Son 15-20 yıldır kendine gelmeye çalışan bir Eyüp
var ama yeterli değil.
• Son derece taşrayı yansıtan bir yapı var. Mesela
Bosna her şeye rağmen bütün mimarisini yapılarını tarihi
dokusunu acayip korumuş. Bizden daha başarılılar.
• Eyüp’ün dağınıklıktan kurtarılması lazım. Hacı
Bayram gibi olmaması lazım. Figüratif nostaljik değil
de bir şeyler yansıtan, gelenekten gelen o geleneği
olabildiğince yansıtabilen bir yer olmalı.
• Tarihi yeri restore edip koruduktan sonra yanına
gökdelen yapılmaması lazım.
• Mesela burada sempozyumlar yapılabilir.

SADIK TEKELİ
•Osmanlı şehir yapılaşmasına baktığınız zaman
camii külliyeler yani her şeyiyle bir yapılar kurulu.
Etrafında gelir temin etmek için arastalar hanlar çarşılar
o dönemin sosyal ihtiyacını karşılayacak yapılar
oluşturulmuş. Onun dışında el sanatlarının ya da
ticaret erbabının oluşturulduğu esnafla şehir dokusunu
oluşturmuş. Eyüp de bu şekilde.
• Eyüp’te kendi dokusu içerisinde kendi gelişimini
sağlamış kendi devrinin özelliklerini sağlamayan
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yapılarla gelişmiştir, sur dışındaki ilk merkez haline
gelmiştir.
• Buraya yapacağımız şey bence tarihi merkezi
yayalaştırarak eski dokusuna uygun korumaktır. Evet
bu bugün için çok zor, mülkiyet sorunları vardır.
ALİ GÜNVAR
• Şu ana kadar teknik taraflardan bahsedildi. Beş
Şehir kitabının İstanbul döneminde Ahmet Hamdi
Tanpınar’ın mahallelilik tanımı vardır. Kitabı yazdığı
dönemlerde ne kadar büyük üzüntü içinde olduğunu
söyler çünkü mahalleler dağılmıştır ve onları bir yerlerde
aradığını söyler ya da onlar ölmüştür.
• Bu bölgenin sahibi olma hadisesi tamamen bitmiştir.
Eyüp’ün yeni bir Eyüplülük tanımlamasına ihtiyaç
var. Bunun yapılması gerekir. Eyüp’ten taşınanların
bu merkeze özendirilerek getirilmesi gerekir. Bu
yapılmadığı müddetçe her şey teknik olacaktır. Bir
Bologna restorasyonunun yapıldığı türde ele almak
gerekir. Nezih Hoca’nın bahsettiği hadise böyle ortaya
çıkar. Yeniden bir tanımlama yapmak lazım.
GÜNDEGÜL PARLAR
• Evvela 12 senelik Eyüp’ün kadrolu elemanı olarak
çok teşekkür ediyorum yarım kalan faaliyetlerin devam
ettirildiği için.
• Osmanlı yerleşimi ile ilgili bildiri sundum.
Çiçekçilik, yoğurt, kaymakçılık ilk buradaydı.
• Eyüp’ün merkezdeki keşmekeşine tahammül
edemiyorum. İnsanların geçeceği çok güzel bir meydan.
Mesela sahil saraylarının gravürlerinin resimleri
koyulabilir.
• İnsan buraya kültürel durumlar için de gelebilir.
• Vagonlarla meşhur kültürel yerlere götürüp
getirilebilir.
• Feshane mesela canlı olarak yeniden dizayn
edilmesi lazım.
ERMAN GÜVEN
• Türbeler müdürüyüm. Sanat tarihi açısından,
hassasiyetleri açısından notlarım var. Topçular bölgesi
ilk fetih şehitliğidir. Bir tane bile fetih şehidinin mezarı
yoktur, orası imara açılmıştır.
• Tokmaktepe mezarlığı da yok edilmiştir Haliç’i
geçerken.
• Eyüp’ün Osmanlı’daki otantik yapısı resmen yok
edilmiş.
• Eyüp’te çok önemli insanlar var. İrtifacılık bile
yapılmıyor mesela . Her yıl isimler anılabilir.
• Niçin Türk Tasavvuf Musikisinin öğretildiği bir yer
oluşturulmuyor? ‘Müzisyenler evi’
• Klasik Türk Sanatları merkezi Eyüp’tür
ve sanatçıları burada toplanmalıdır. Çini sanatı
için Eyüp merkez bir örnektir. Çini sanatı tekrar
canlandırılabilir. Çinicilik bir marka olabilir.
Birçok Osmanlı Paşası burada yatıyor. Asilzadeler
Eyüp’e çekilebilir. Bir de kaçınılmaz bir olay Eyüp
mezarlığının halen envanteri yapılmamıştır. Mezar
taşları müdürlüğü oluşturup sonra bunu devlete
mal edip bir oluşum yapabilir. Eyüp bu lokomotifi

kurabilir. Rol olabilir.
• Eyüp Sultan ile ilgili bir müze kurulabilir.
• Yabancı turistler nasıl çekilebilir, Eyüp’ü güzel
anlatacak Eyüp’e hakim rehberler yetişmeli ve sırf
Eyüp ağırlıklı geziler düzenlenmeli. Mesela Türkiye
tanıtılırken belli başlı yerler baz alınabilir, Eyüp’ü baştan
aşağıya vizyon foto olacak şekilde bu bölgenin dizaynı
mümkün olamaz mı?
• Çiçekçilikle ilgili botanik bahçesi Eyüp’te kurulabilir.
• Osmanlı tarihi filmleri için Eyüp mekanları konu olabilir.
• Camiye yakın bir yerde botanik bahçesi oluşturabilir.
REMZİ AYDIN
• Ciddi katkılar sağlanıyor. Bizim tartıştığımız çok
şeyi burada duymak çok sevindirdi.
• Bir cümleyle vizyonu toparlamak adına esasında
Eyüp inanç dünyamızın kadim medeniyetimizin en
önemli noktalarından bir tanesi. Bundan sonra bu
üstün medeniyetimizi bundan sonraki nesillerimizle
beslenmelerini istiyoruz. Bu medeniyet kavramlarını
temel boyutlarıyla ifade ediyorum. Yaşamamızın
kaynaklarından biri olmalı diye düşünüyorum bunu
sağlayacak parametreleri, parçaları, kültürel birikimi,
hatta daha lokal tasarımlara kadar hepsi bu medeniyet
işlevi görecek medeniyet üretecek konseptin alt
parçası olarak görecek istiyorum ki yeniden bu işlev
kazanılsın. Bunu nasıl sağlayabiliriz uzun bir çalışma,
bir yerlerden başlanmış umarım devam ettirebiliriz.
Ama bu ulusal bir politika eliyle yürütülecek bir şey.
Belki özel kanunlar bile çıkabilir.
• Tüm bunların kurumsal ahenkli bir şekilde ortaya
koyulmasıyla işimizin zor olmadığını düşünüyorum.
İnşallah bu süreç daha da büyür.
SEYFETTİN ÜNLÜ
• Burada belediyeye çok şey düşüyor. Bir Eyüp
sultan araştırmaları merkezi kurulması gerekli. Mesela
polis karakolu böyle bir merkez için değerlendirilebilir.
• Mesela girişte bizi Feshane karşılıyor ve orayı
Bel-tur işletiyor ama bizim burayı almadan önce ne
yapacağımıza karar vermemiz gerekiyor müze ya da
başka bir şey. Zarifoğlu sevemedik müzeleri der mesela.
Ama bütün bu konuştuklarımız yapılabilir ölçüde ve biz
hızlı neticeler almalıyız. Ama araştırma merkezi bu işin
en odağında.
HÜLYA YALÇIN
• Eyüp’te çalışırken şunu dikkate almalıyız, burası
bir Osmanlı şehri. En büyük açıklıklar Camilerin,
külliyelerin avlularıdır. Yapılan her müdahalede nerede
olduğumuzu iyi düşünmeliyiz.
AHMET TURAN KOÇER
Toparlamak gerekirse;
• Doku bütünlüğü sağlanması,
• Aslına uygun kullanım- aslına uygun rücû,
• Alan yönetimi ve kültür yönetimi, sosyal doku ve
kültürel dokularımızı yapmamız gerekir.
• Eyüp vakfının kurulması, Eyüp Sultan araştırma
merkezinin kurulması.
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07.08.2014 tarihinde II. Çalıştayın ışığında mekan konseptini görüşmek üzere III. Çalıştayı düzenledik.

Çalıştayın açılışında Başkan Yardımcısı ve moderatör
Ahmet Turan KOÇER yaptığı konuşmada özetle;
“7 Ağustos üçüncü çalıştayımız da arzu ettiğimiz şey
mekanda gezerek konuyu ele almak. Zor bir format
bu, ancak biz; görerek karşısında durarak, sıcağını,
soğuğunu, ayağımıza sıçrayacak çamurunu görerek
konuşalım istedik. Notları alıp öyle tartışalım istiyoruz.
Sonra da bunun teknik toplantı ve çalışmalarını yapacağız
kısmet olursa. Teknik toplantı ve çalışmalarımıza daha
çok mimarlar, mühendisler ile yapacağız. Buradan
vizyon aktaracak birkaç kişi ile birlikte dar bir çalışma
grubuna dönüştüreceğiz. Profesyonel bir çalışma
ortamında devam ettireceğiz. Ondan sonra kısmetse o
konuda da Gülnur Hanımdan yardım istedik.
Yine süreç içerisinde inşallah yapılandıracağız. Bu Plan
Proje Müdürlüğü’müzün özellikle Betül Hanım’ın burada
hafızayı aynı zamanda barındırıyor ve temsil ediyor
olması bizim için bir şans. Kendisinden de ikinci defa rica
ettik tekrar olsa dahi biraz genişleterek, zenginleştirerek
yeniden sunumu yaparsanız iyi olur. Onun üzerine biz de
vizyonel ya da konsepte dönük birikimimizi şu ana kadar
oluşan birikimimi paylaşırız dedik.
Biz aynı zamanda bir stratejik bir plan çalışması da
başlattık. Stratejik plan çalışmasında da ortaya çıkan
şeyin nasıl başka alanlara yayılacağını dair çalışmalar
ve toplantılar yürüteceğiz. Ve yine gerekirse bu tür
çalıştaylarla onu devam ettireceğiz. Ancak tarihi
merkezi yani işte haritada gördüğümüz ve içinde
bulunduğumuz bölgeyi baz olarak bugün çalışmamızı
yapacağız. Her şey bunun üzerine kurulu olacak. Ama
zihnimizde Eyüp’ün Karadeniz kıyısından Topkapı
surlarına kadar devam eden bir ilçe olduğunu da
unutmamamız İstanbul’un bir maneviyat merkezi
olduğunu da unutmamamız Eyüp’ün
sadece
Eyüplülüğünün değil İstanbulluluğunun Türkiye’nin
belki İslam dünyasının farklı yerlerinden meraklısı ve
ziyaretçisinin, gönüldaşının unutmamamız gerekiyor

bu tür bu çalışmaları yaparken. Şimdi medeniyet ve
tarih eksenli bu kavram etrafında dönen Eyüp’te bizim
esasında yapmamız gereken şeyin kült ölü yaşamayan
bir yer tasarlamaktan öte hayatın restorasyonunu
esasa alan yaşayan canlı bir tasarım yapmak. Bu
vizyonumuzun en temel parçası olacak kısmetse.
Eyüp, yaşanır yer olması lazım kendimizi yok
etmemeli ölü kült yaşayanın dışlandığı ticari mekânlara
da dönüştürülmemesi lazım. Venedik sendromundan
bahsedilmişti. Oteller restoranlar
bölgesi sadece
çalışanlar ve yararlanıcıların var olduğu yaşayanı
olmadığı bir yer olmaması gerekir. Sokakta akıp giden
hayatın bir ritmi var biz ne yaparsak yapalım bir boğan
kalabalık lüzumlu lüzumsuz bir kitle ağırlığı burada.
Bir miktar bizim yönetme tarzımızdan belli bir şeyler
açısından cazip kılınmasından kaynaklı doğru mu yanlış
mı bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Ancak
her şeye rağmen ne kadar arındırırsak arındıralım
yoğunluktan burada hayatın bir ritmi var artık bir
akışı var bunu göz önüne alarak her şeyi düşünmemiz
düzenlememiz ve planlamamız gerekiyor ortada.
Mesela Ramazanda yirmi dört saat çalışan bir
yapıdayız. Yirmi dört saat durmuyor sabah beşte akşam
altıda gidiyorduk. Gördüklerimizle işte telefonlar şunlar
bunlar kalkıp geliyorduk. Ne kadar kısmet olursa
uyumak dinlenmek. Şimdi böyle bir yer gündüz gelen
ayrı hatta sabah geleni öğleden sonraya ikindiye kadar
ikindiden akşama işte iftara kadar teravih sonrası
hatta sahur vakti ayrı ayrı ziyaretçi kitlesi var. Ayrı ayrı
hakikaten öyle.
Söylemişlerdi bizzat gözleme imkânımız oldu.
Sonra Eyüp böyle bir yer sokakta akıp giden hayatın
ritmini unutmamamız o akışı bunu da esas alarak
düzenlememiz gerektiği
ortada. Eyüp’ü mutlaka
yoğunluktan kurtarmamız lazım lüzumsuz yoğunluk
yani Feshane’deki gibi yöresel etkinlikleri de buraya
getirip iyice boğmamamız gerektiği ortada Allah’tan
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Büyükşehirle aynı düşünceyi paylaşıyoruz. Bu seneden
sonra Yenikapı’ya alınıp götürülecek. Yine Haliç yaz
etkinliklerinde yine STK’larla gönüllü toplantı yaptık
karar aldırdık bu sene Haliç yaz etkinlikleri konseptini
yapmayacağız. Üç ay boyunca yapılıyormuş. Kötü
bir anlamda söylemiyorum iyi ticari ihtiyaç amacıyla
yapılmış ama burayı iyice boğmuş şeylerden bir tanesi
bu Haliç yaz etkinlikleri. Haziran da başlıyor Ağustos
da okullar açılana kadar devam ediyor.
Ama bu bölgeyi yine bir arkadaşımızın söylediği
ifadeyle söylüyorum Kültürel Merkez, dolaşım avmsi,
kültürel merkez yaşam ve dolaşım merkezi bir avm
olarak düşünelim. Yani ticari şeylerin ihtiyacı yaşaması
için gelişmesi için ama bu alışveriş merkezleri var ya
hani alta otopark üstte işte alışveriş alanları dinlenme
alanları sinema alanları falan onun kendi konsepti
var. Ama burası yaşayan bir yer canlı bir yer olacaksa
maneviyat ve tarih odaklı olacaksa bu nasıl olmalı?
Bakın üç toplantıda yüz seksen sekiz maddelik
proje önerisi notu almışız. Zihindekiler dökülmüş biz
de kaydetmişiz. En azından ben de kayıtlı. Yüz seksen
sekiz yapılacak işin yüz otuz üçü doğrudan doğruya
kültürel çalışma, ya kültürel proje ya da bu bölge ile
ilgili proje. Bizdeki notlar yüz otuz üçü öyle diyeyim.
Bu yüz otuz üç madde içerisinde çok mühim şeyler var.
İstiyorum ki ben bunları burada aktarırken hafızanızı
tazeleyeyim. Belki şöyle bizim kültür sanat politikamızın
hazırlanmasında bu işin parçası yani, yapacağımız
şeylerden bir tanesi tarihi merkezi vizyonumuzu
konseptimizi zapta geçirmek yazmak olması gerekecek.
Kültürel alan yönetim planı da hazırlamamız gerekecek.
Ve projelerimizi karar vermemiz gerekecek. Neler
yapacağız? Projelerimizin içerisinde şunlar var: Eyüp
için bitki örtüsü tasarlamak koku tasarımı. Biraz uç şeyler
söylüyorum belki ama uç gibi görünen şeyler nereye
kadar olması lazım. Giyindiğimiz elbise sürdüğümüz
koku saçımızın nasıl taranacağı gibi hangi yoldan
yürüdüğümüz nasıl yürüdüğümüz hangi tempoda
yürüdüğümüz gibi. Buraya da bu tür şeyler tasarlamamız
gerekiyor. İrili ufaklı. Eyüp kent mobilyalarıyla ilgili
olarak konuşmamız gerekecek.
Eyüp oyuncaklarından büyük şehir kent
mobilyalarından tasarlanmalı buraya özgün. Bir bitki
örtüsünün her tarafta kullanılması sokak içi orada da
mehter zihnimde o sürekli dolanıp duruyor. Mehteran-ı
Eyüp’ün yeniden kurulması lazım.” demiştir.
Toplantı da devamla
katılımcılardan
görüş
bildirenler; şehri planlamak konusuna değindiler. Bitki

örtüsü ve şehrin kokusu tartışılan bir diğer konuydu.
Bir diğer değinilen konu hediyelik eşya satışı satılan
ürünlerin kalitesizliği ve Eyüp’e ait olmaması hususuna
dikkat çekildi. Mehteran-ı Eyüp Sultan’ın yeniden
canlandırılması fikri kabul gördü ve eski kültürümüzde
yer alan su sefasının Haliç’te kayıklar, yelkenliler vs. ile
canlandırılması talep edildi.
Askeri bir müziktir Mehter, oysa bizim sosyal
hayatımızdaki günlük hayatımızdaki müzik üzerinde
Eyüp’te müthiş bir arka plan var ve buradaki musiki
faaliyetlerini desteklenmesi yönünde bir gayret
gösterilmesi ve hatta bir konservatuar kurulması
düşüncesi paylaşıldı.
Bir kurumsal kimlik veya kentsel kimlik arayışına
girmek zorunluluğu dile getirilerek, Eyüp’ün bir
mezarlıklar kenti,
bir kabristan olma özelliği
vurgulanmıştır. Bu mezarlıkların hem ihya edilmesi
hem çevrenin tanzim edilmesi yeniden hayat bulması
gerektiği belirtilmiş ve her gittiğimiz yerde hazirelerde
şurada burada kırılmış, yeni mezarlara yer açmak için
eski mezarların tahrip edilmiş halinin görüldüğü hususu
belirtilerek, bizim mimarimizin en kâmil örnekleri olan
mezar taşlarının yok edildiği vurgulanmıştır. Haince
kırılıp bir bahşiş karşılığı yok edilen bu mezar taşları
için mezarlıklarda ciddi bir polisiye tedbir almanın,
güvenlik tedbiri almanın gerekliliğinin altı çizilmiştir.
Eyüp’teki Haliç adalarının çiçeklendirilerek, orada
tavşanlar ördekler kazlar hala duruyorsa onların doğal
yaşamını bozmayan, onları da çok rahatsız etmeyen bir
düzenleme yapılmasının gerekliliği ifade edildi.
Büyükşehir Belediyesi İstanbul Alan Yönetim
Başkanlığı’ndan toplantıya iştirak eden, Yeşim BÖREK,
Eyüp için en önemli sorunlardan birinin ulaşım
olduğundan bahsederek, özellikle raylı sistemin bir an
önce hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etmiştir.
Katılımcılardan Hüseyin EMİROĞLU ise; Bitki
örtüsü ve koku meselesi hakkında fikirlerini beyan
etmiştir. “İstanbul’un rengi erguvan kokusu da
ıhlamurdur sözünü savunuyoruz. Dolayısıyla ağaç
bitki örtüsün de yoğun bir şekilde erguvan dikilmesi
lazım. Şimdi erguvan dikimi denilince üç beş tane
erguvan dikiliyor. Üç beş ağaç değil binlerce ağaç.
Mezarlıkların etekleri olsun Amcazade Hüseyin Paşa
tepeleri olsun bu iş en uygun alanlardır. Zaten oralarda
erguvanlar var. Selvi de olmalı mutlaka ama Selvi de
bir peyzaj unsuru olarak düşünülmemeli. Selviyi
yoğun bir şekilde dikemezsiniz. Zaten mezarlıklarda
yamaçlarda belirli ölçülerde var. Acem borusu bütün
yaz boyunca çiçek açar, oyada yaz boyunca açar ve
Mor salkım baharda duvarların en güzel süsüdür.
Çünkü tarihi duvarlar var Eyüp’te bol bol. Mor
salkımlı duvar önemli bir şey.
Ayrıca, yemek konusu şehire gelen yabancılar için
damak hafızası da önemli bir konu. Osmanlı mutfağını
tarihi kültürel mutfağımızı da burada teşvik etmek lazım.
Belli ölçüler içerisinde. Bizim meşhur esnaf lokantalarımız
gibi sağlıklı ama geleneksel. Böyle çok modern cafeler
restoranlar değil de yerel lezzetleri tencere yemekleri
olması lazım. Bunları teşvik etmek lazım. Damak hafızası,
koku hafızası ve göz hafızası önemlidir.”
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Son olarak yapılan
üç çalıştayın sonu1. Eyüp’e anıtsal, kentsel giriş kapıları
19. Meydana ve sokaklara çiçek
cunda tespit edilen
tasarlanması
ferforjeleri
tasarlanması( tarihi binalara,
Eyüp’te yapılması
2. Mehteran-ı Eyüp’ün kurulması
köşelere vb. uygun yerlere)
elzem olarak ifade
3. Ebu Eyüp El Ensari Hicret müzesi
20. Eyüp’ü temsil eden ve sokak
edilen
yüz otuz üç caddeleri dikilecek bitki belirlenmesi
kurulması
maddenin bir kısmını
4. Haliç’e su parkı kurulması
21. Eyüp’e koku tasarlanması
5. Su müzesi kurulması hamama
22. Eyüp’e Osmanlı tarihi filmleri
sıralarsak:
6. Sokak plaketleri, tabelalar ve yön
levhalarının tasarlanması (Böylece sokak ve binalara
kimlik kazandırılması)
7. Eyüp postasının yayınlanması
8. Tarihi küçük atölyeler sokağının ihdas edilmesi (
Oyuncak atölyesi vs.)
9. Uluslararası fotoğraf yarışması, sergi ve albümü
düzenlenmesi
10. Her yıl beklenen ve alışkanlık oluşturan özel
tasarlanmış tematik takvim yayımlaması
11. Her yıl beklenen ve alışkanlık oluşturan özel
tasarlanmış tematik ajandası olmalı
buranın
12. Eyüp’ün en güzel minyatürleri tıpkı özel basım
yapılması ve hediyelik olarak sunulması
13. Dar’ül ilim, ilim evi, İslami ilimler evi, dar’ül
hekime gibi yerler kurulması
14. İhvanlar sofrası adıyla buluşmalar tertip edilmesi,
gönül manevi buluşmalar
15. Mehteranın önüne kösler mehter heykeli ile
sembol oluşturulması
16. Eyüp Meydanı fetih ve hicret anıtı.
( Çünkü fotoğraf çektiriyorlar, figür yok.
Havuzda çektiriyorlar cami arkasında gibi)
17. Eyüp Sultan araştırmalar merkezinin kurulması
(Venedik ve Rotterdam Bienallerine katılım gösterilmesi,
böylece bu işinde markalaşma yolunda ilerlenmesi. Tanıtım
etkinliklerin arttırılması, bilinir hale gelinmesi gibi)
18. Eyüp’ özgü kent mobilyaların tasarlanması
( Kaymakçılar, yoğurtçular, çiçekçilik,
oyuncakçılar çarşıları, sahafları da ekleyerek)

platosu kurulması (Osmanlı sokağı.
Kavukları giysi satan kiralayan yerler. Hem müze hem
gezilen plato olarak kullanılan yer )
23. Bir İslam Medeniyeti Üniversitesi ya da Osmanlı
Medeniyet Üniversitesi, İslam Sanatları Üniversitesi gibi
temalı bir Üniversite kurulması
24. Eyüp turistlik gezi parkurları düzenlenmesi
(Eyüp’te bir gün dediğimiz şeyler)
25. Türkiye’nin ve dünyanın tanınmış şairleri ile
Haliç şiir geceleri düzenlenmesi (O da ‘’Bizim dünya
sözümüz şiirimizdir’’ ile beraberinde gelmişti. Şiirin
1950’lerden sonra dünyada ölüyor olmasına rağmen hala
Türk şairlerinin bunu yaşatıyor olmasından ‘’Dünyaya
söz söyleyeceksek şiirle söyleyelim arkadaş’’ ’sözünden
geldi. Tanırsınız Cevdet Karan söylüyor bunu)
26. Yaz kış spor okullar, kamplar, etkinlikler ve
kulüpler kültür ve politikamızın geliştirmesi yazılı hala
getirilmesi ki bunun parçası olan bir şey.
27. Akpınar bölgesinde Karadeniz bölgesinde Filipin
otoları, sinema ve tiyatro okulları
kurulması için konsept geliştirilmesi
28. Nasrettin Hoca, Mimar Sinan, Barbaros, Piri Reis
gibi şahsiyetlerin kostümünü giyen tiyatro sanatçılarını
sokaklarda hakareti tarzında Suriye’de Şam’da canlı
hikâye anlatımına orta oyun biçimine onun adı ne
olacaksa anlatımı yapmaları. (Böylece biraz daha
canlandırılması hem de bu geleneksel sanatlarımızın,
tiyatronun gelişmesini sağlar.)
29. Eyüp Kültürel Alanının Yönetim Planlarının
hazırlanması
30. Uçurtma şenliğinin düzenlenmesi. (Tepeleri olan,
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rüzgârı olan, yeşilliği olan, bölgesi müsait bir alan)
31. Mehter akademisi ve Mehter Müzesi’nin
Mehteran-ı Eyüp içinde kurulması
32. Eyüp Sultan vakfının canlandırılması, özelleştirilmesi
33. Eyüp Sultan medeniyet araştırmaları merkezleri
ya da Eyüp Sultan araştırma merkezi kurulması
34. Çok amaçlı sergi salonları
35. Açık hava sergi salonları düzenlenmesi
36. Tarih ve Medeniyet müzesi
37. Feshane’nin kültür merkezi ya da tekstil müzesi
olarak düzenlenmesi
38. Piyerloti’ye atlı fayton seferleri düzenlenmesi
39. Cafer Paşa’nın İslam sanatları merkezi olarak
düzenlenmesi
40. Necip Fazıl şiir müzesi
41. Eyüp oyuncak müzesi
42. Ebedi Eyüplüler anıtı
43. Eyüplülük Belgesi tanzim edilmesi
44. Osmanlıca okuma ve yazma kursları düzenlensin.
45. Mezarlık rehberleri hazırlanmalı
46. Eyüp eser ve varlıklarının güvenliği projesi
geliştirilmeli
47. İstanbul sokağı kurulsun
48. Tarihi Eyüp evlerinde özel yemek olsun.
49. Okullarda Eyüp ve Eyüplü meşhurların ders
olarak okutulması.
50. Eyüplü meşhurlar ve divanları ya da divanlar,
Eyüp şehir rehberi, Eyüp şiirleri, Eyüp Sultan broşürü,
Eyüp Sultan mezar taşları, prestij kitap turistlere
yönelik gezi rehberi gibi, Eyüp’e ait tarihi topoğrafyası,
prestij, referans anı kitap, Eyüp ansiklopedisi, Eyüplü
musikişinaslar, tarih ve Eyüp (özel kutulu prestij kitap),
akademik hayatta Eyüp, Eyüp ilçe tanıtım kitabı, Süheyl
Ünver’in Eyüp’ü, Eyüp’ün iki yurtdışı bağlantısı Batı ve
İslam dünyası üzerine burası İslam dünyasının en Batısı
Batı’nın da Doğu ile temas ettiği yer burası. Eyüp fethin
kapısı. İstanbul ve fetih diyorsak Eyüp’ü konuşmamak
mümkün değil.
51. Bir hicret müzikali (Çağrının müziği nasıl
gitmiyorsa bir şey çağrıştırıyorsa artık diye yapılabilir.)
52. Çocuklara yönelik çizgi film yapılmalı. ( Eyüp el
Ensari, Hicret, Ensar konulu)
53. Çocuklar için hikâye kitapları
54. Eyüp ödülü ihdas edilmesi
55. Bahariye Mevlevihanesi özel bir değer, prestij
kitap, aslına uygun kullanım

56. Geleneksel uluslararası kısa film yarışması ( Kısa
film bu anlamda burada sinemacılığa modern anlatım
dilini geliştirecek türden bir şey)
57. Aylık Eyüp dergisi kırk hadis sergi albümünün
tekrar devam etmesi
58. Buket bu kırk hadis programı
59. Bazı promosyonlar tasarlanması
60. Fotoğraf yarışması yapılması
61. Inter aktif Eyüp rehberi çıkarılması, oluşturulması
62. Eyüp rehber kitap güncellemelerin yapılması
63. Eyüplü meşhurlar, Eyüp şiirler kitabı
64. Mezar taşları sergisi ve kataloğu
65. Mevla’ya yakarış günleri.
66. Dünya ebru, tezhip, minyatür sanatçıları günü
düzenlenmesi
67. Eyüp’ün marka olan Türk tasavvuf müziğinin
çalgıları olan üretim merkezi olabilecek yerler ihdas
edilmesi, teşvik edilmesi
68. Müzisyenler kahvesi Türk müziği sanatçılarının
buluşma yeri haline getirilmesi
69. Eyüp’te çiniciliğin marka haline getirilmesi
70. Hitabeti kuvvetli şiirsel, coşkulu anlatım sahibi
tur rehberlerinin yetiştirilmesi
71. Piyerloti tepesinde
Eyüp için vizyon anıt
oluşturulması.
72. Osmanlı botanik bahçesi kurulması
73. Eyüp şerbeti, tatlısı, Eyüp yemeğinin
markalaştırılması
74. Eyüp el Ensari panorama müzesi kurulması
75. Haliç su sporları merkezi
76. Nişanca bölgesi otel ve otantik alışveriş merkezi
olarak düzenlemesi
77. Eyüp’te ki çarşılar için yeni bir mekân konsepti
ve giyim kuşama kadar devam eden düzen tasarlanması
78. Satış stantlarının yeniden tasarlanması
79. Eyüp ziyaretçi profilinin çıkarılması ( Kimler
geliyor? Ne kadar kalıyor? Acaba üçüncü sınıf satıcıların
alıcıları geldiği için mi üçünü sınıf şeyler satılıyor?)
80. Eyüp’e denizden gelen ulaşım güzergâhların
oluşturulması
81. Mahalle konakları
82. Eyüp görsel arşivinin kurulması
83. İnanç turizmi konsept çalışması
Toplantının birinci safhasının tamamladıktan sonra
daha başlangıçta ifade edildiği gibi arazi de dolaşarak
sorunları yerinde görmek istedik.

İlk olarak restorasyon çalışması devam etmekte olan Eyüp Sultan Türbesi ziyaret edildi. Burada türbenin mimari yapısı, geçirdiği tamiratlar, çalınan çiniler hakkında bilgiler paylaşıldı. Eyüp Sultan Türbesi’nin hemen
yanında I.Ahmet tarafından inşa ettirilmiş olan sebilin günümüzde halen atıl durumda olması eleştiri konusu oldu.
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Türbeler Müdürü Erman GÜVEN sebil ile ilgili
güzel tespit ve temennilerde bulundu: “Sebillerde
çeşmelerden sular akardı. Bazı geceler mesela süt ikram
edilir, ballı şerbet veya vişne suyu gibi sular ikram
edilirdi. Bu sebilin yağlı boyalı tabloları da çok yapılmış.
Bir alamet Eyüp’ü tanıtan alamet-i farikası gibi bir bina.
Fakat içi hala bomboş bir fonksiyon verilmemiş. Eyüp
Belediyesi buraya su sadece eski maşrapalarda bizim
depolarımızda otuz tane kırk tane maşrapalar demirlerle
birbirine bağlanırdı o maşrapaları doldurup içerdik
buraya koyardı. Zincirle bağlı olduğu için maşrapayı
alıp götüremiyor çalınmasın diye. Maşrapalar bakırdan
ve üzeri kalaylı oluyor. Bu çok güzel bir olay olur.
Turist buradan maşrapayla soğuk su içtiği zaman
bunu unutamayacak ama ballı şerbet içtiği zaman hiç
unutamayacak. Veyahut sabahleyin sıcak süt, ballı süt
içtiği zaman ‘’ Türklerin medeniyeti neymiş ‘’ diyecek.”
Mahallinde gezerek, görerek sorunların tespit edilmesi
maksadıyla yapılan bu çalışmadan sonra çalıştay safhamızı
sonlandırarak, Başkan Yardımcısı A.Turan KOÇER’in
de söylediği gibi çalışmayı artık daha profesyonel bir
bakış açısıyla nasıl ele alabiliriz? sorusunun cevabını

aradık ve daha önce bu konuda yaptığı çalışmalar da
dikkate alınarak, Bilgi Üniversitesi ile bu çalışmayı
gerçekleştirme düşüncesi hasıl oldu. Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü’nün 01.09.2014 tarih ve 669 sayılı yazısı
ile Eyüp Kentsel Sit Alanı, Eyüp Sultan Tarihi Merkez
ve Yakın Çevresi Yönetim Planı’nın Bilgi Üniversitesi
ile ortak gerçekleştirilmesi amacıyla hizmet tedariki ve
işbirliği protokolü düzenlenmesi ve bu konudaki tüm iş ve
işlemlerin ifası için Belediye Başkanına yetki verilmesi
hazırlanması için Eyüp Belediye Meclisi’nden talep edildi.

Konu Belediye Meclisi’nce müzakere edilerek, Belediye Başkanı Remzi AYDIN’a yetki
verilmesi ile alakalı 03.09.2014 tarih, 2014/121 sayılı Meclis kararı alındı. Eyüp Belediyesi
ile Bilgi Üniversitesi arasındaki protokol hazırlanarak, 20.10.2014 tarihinde Belediye Başkanı
Remzi Aydın ve Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi SANVER tarafından imzalandı.
Protokolün imzalanmasını müteakip İstanbul
Bilgi Üniversitesi, Kültür Politikaları ve Yönetimi
Araştırma Merkezi, Eyüp Kentsel Sit Alanı Tarihi
Merkez Yönetim Planı Çalışmasını başlattı. Bu
çalışmanın amacı koruma - kullanım - gelişim gerekleri
ve ihtiyaçları çerçevesinde, tarihi miras alanlarının
mevcut kullanımlarının değerlendirmesini yaparak,
kültürel kimliklerini daha iyi ifade edilebileceği
yeni işlevleri tarif etmek; Miras değerlerinin
kültürel kimliği yansıtacak şekilde, mevcut kentsel
doku ile bütünleşebilmeleri için ulaşım, yaya
kullanımı, kaldırımlar, kent mobilyaları, parklar,
ticari kullanım, kamusal alanlar, cepheler ve siluet
planlamasına ilişkin tasarım vizyonu ve ölçütlerini

belirlemek; Alan’ın kullananları ve yaşayanları ile
birlikte çalışarak Alan’ın katmanlı ihtiyaçlarına
yönelik planlanması ile ilgili plan yaklaşımını ve
bu yaklaşımın iletişimine dair ilke ve stratejileri
oluşturmaktır.
Bu projenin ilk ayağı durum tespit ve analizidir. Bu
aşamanın amacı yönetim planı alanında:
a. Tarihi, sanatsal, mimari, kültürel veriler toplamak,
kültürel miras ve sanat tarihi değerlerinin fiziki ve
kullanım/işlevlendirme durumlarını tespit edildi,
b. Mekanın, kamusal alanların ve kent mobilyalarının
fiziki kullanım durumlarını analiz edildi,
c. Mekanı etkileyen büyük ve küçük ölçekli imar,
altyapı ve ulaşım, turizm, koruma, kentsel dönüşüm
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veya yenileme planları gözden geçirilerek bugüne kadar
verilen kararları irdelendi,
d. Ziyaretçi deneyimlerini ve esnaf ve yerleşiklerin
Eyüp’ün ziyaret trafiğine ilişkin sorunlarını tespit etmek
için anket çalışmaları ve odak grup toplantıları yapıldı,
e. Eyüp Sultan Tarihi Merkez ve Yakın Çevresi olarak
tanımlanan alanda çalışmalar kamu ve sivil paydaşlarla
mevcut durumun sorunlarına ve beklentilerine ilişkin
tespit çalışmaları yapıldı.
Tüm bu süreçte yaşananların hikayesinin detaylarına
bakalım.
Öncelikle proje ekibi oluşturularak görev paylaşımı
yapıldı. Proje ekibinin çalışma için gerekli olan dokümanlar
ile ilgili yaptığı talep doğrultusunda İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, Vakıflar, Belediyemiz Müdürlüklerinden
yatırımlar, planlar, plan notları, projeler, restorasyon
çalışmaları, alt yapı tesisleri, ulaşım plan ve projeleri,
tahsisler, proje alanındaki parsellere ait mülkiyet bilgileri,
yenileme alanları bulunup bulunmadığı ile ilgili bilgiler
ilgili kurumlardan yazı ile talep edilmiştir.
Bir yandan talepler ile ilgili yazıların takibi yapılarak
gelen cevaplar proje ekibi ile paylaşılırken; diğer yandan

paydaş toplantılarının organizasyonu yapılmış, proje
ekibinden araştırmacı Umut ZEYLAN danışmanlığında
Akademetre araştırma şirketine yaptırılan ve Eyüp
Sultan ve Pierre Loti Ziyaretçi Profili ve Alışkanlıkları
Araştırması anketi için destek sağlanmıştır.
Söz konusu anketlerin büyük kısmı 15-17 Kasım 2014
tarihleri arasında Eyüp Camii Meydanı ve Piyerloti’de
yapılmıştır. Yaklaşık 15-20 dakika süren bu anketler için
Eyüp Camii Meydanı’nda 300, Piyerloti’de 100 kişi ile
görüşülmüştür. Kalan az sayıdaki anket ise 22-24 Kasım
2014 tarihlerinde yapılmıştır. Anketten elde edilen sonuçlar,
sorular, cevaplar Eyüp Tarihi Merkez , Piyerloti’de 100
kişi ile görüşülmüştür. Kalan az sayıdaki anket ise 22-24
Kasım 2014 tarihlerinde yapılmıştır. Anketten elde edilen
sonuçlar, sorular, cevaplar Eyüp Tarihi Merkez Yönetim
Planı Çalışması’nın 1. Safhasını oluşturan Durum Tespit
Raporu’nda detaylı olarak yer almaktadır.
Bu süreçte yapılan I. Paydaşlar toplantısı 03
ARALIK 2014 Çarşamba günü, Eyüp Yeni Nikâh Sarayı
ve Kültür Merkezi’nde 24 katılımcı ile yapılmıştır.
Toplantı katılımcılarına ait listeyi ve elde edilen
verileri aşağıda bulabilirsiniz.

Moderatör: Asu AKSOY ve Umut ZEYLAN
Açılış Konuşması: İrfan ÇALIŞAN, Asu AKSOY ve Ahmet Turan KOÇER

YEREL YÖNETİM KONUKLAR
1 Yüksel Şahin...................................... İBB................................................. Kültür Müd.Yard.
2 Ömer Akkoyunlu................................ İBB.................................... Kültürel Mekanlar Koord.
3 Hüseyin Mor....................................... İBB..........................Avrupa Yakası Mezarlıklar Müd.
Nezakat Aybalam Mahiroğulları........... İBB.............................. Kültürel Mirası Koruma Müd.
4 Yeşim Börek....................................... İBB................İstanbul Sit Alanları Alan Yönetim Bşk
5 Sümeyra Kantarcı.............................. İBB................İstanbul Sit Alanları Alan Yönetim Bşk
6 Bahri M Sevindik................................ İBB...........................................Şehir Planlama Müd.
7 Erman Güven..................................... Kültür Bakanlığı....... İstanbul Türbeler Müzesi Müd.
8 Semra Şimşek Avcıoğlu..................... Eyüp Belediyesi.......................... Plan ve Proje Müd.
9 Esra Erdem......................................... Eyüp Belediyesi.......................... Plan ve Proje Müd.
10 Mehmet Zeki Çatalkaya................... Eyüp Belediyesi............... Park ve Bahçeler Müdürü
11 Cevdet Yıldız.................................... Eyüp Belediyesi.................................Zabıta Müdürü
12 Ahmet E. Kalemdaroğlu................... Eyüp Belediyesi...............Emlak ve İstimlak Müdürü
13 Seyfettin Ünlü................................... Eyüp Belediyesi.......................... Başkan Danışmanı
14 Ünal Şimsek..................................... Eyüp Kaymakamlığı......................Yazı İşlerİ Müdürü

EYÜP SULTAN DENİNCE AKLA GELENLER
Piyer Loti
Eyüp Sultan hazretleri
Feshane
Teleferik
Ahşap Oyuncak
Ziyaretgah
Cülus yolu
Cami ve Türbe
Bereket
İstanbul’un Fethi
Haliç
Mahalleler
Kemerburgaz Kaynak
suyu
Bilgi üniversitesi
Müzik
Bestekar Hacı Arif Bey
Kurban Adak
Yardım
Tanıtım Günleri
Çocuklar Mevlevihane
Trafik
Park problemi
Ölüm-nikah-sünnet
Şehrin kalbi
Padişahlar
Güvercinler
Sabah namazı
Şehitlikler
Kediler
Ramazan etkinlikleri
Mezarlıklar
İskele
Birikim
İstanbul’un gözbebeği
Kötü koku
Ağaçlı köy sahili

Şiir
Deniz seferleri
Eyüp Sultan semti bir
insan olsaydı, nasıl
biri olurdu?
Efendi
Nezih
İnsan dostu
Bilge
Tarihi seven
İstanbullu
Sanatçı
Edepli İnançlı ahlaklı
Yardımsever
Münzevi, sabırlı
Mutasavvıf
Hanımefendi münzevi
bilge
Bereket veren,
Sıkıntı gideren
Eyüp Sultan semti bir
araba olsaydı?
Vosvos
Klasik araba
Kaliteli araba
Eski araba – aston martin
Alman markası – sağlam
Payton
Eyüp Sultan’ın ziyaretçileri
kimler?
Yaşlı teyzeler, ibadet için
gelenler
Sünnet olmuş çocuklar
Çocuğu sınava girecek
veliler
İhtiyacı olanlar, dileği olanlar

Özünü arayanlar,
muhafazakarlar
dindarlar
yabancı turistler
genç bir nüfus Pazar
sabahları geliyor evlenenler
(gelin-damat)
7 camii gezenler
(altyapısı dolu olmayanlar)
Üst kesimden bilgili gelenler
Mezar ziyareti için gelenler
Alışveriş için gelenler
Osmanlı ecdadını sevenler
Taziyeye gelenler
Cemaat mensupları
yanlış yönlendirilenler
Bu profil sizi tatmin
ediyor mu? Ne yönde
geliştirilebilir? Ne verilebilir?
Türbe içi ve dışı ziyareti
farklı
Özensiz, saygısız
(meydanda tüp yakıyor)
Dar zamanda gidilen
huzur bulunan
Gelenlerin samimiyeti
Sultanahmet’ten farklı olmalı
Eyüp Sultan camii kutsal
Köln Dom kilisesi örneği
İslam tarihini bilmek
Yabancı turist Piyer Loti
için geliyor
Şeker Ahmet de buradan
Yüksek Arslan da
Eyüp’ün sırrı Bilgili ve
heyecanlı rehberlerin önemi
Görsel eğitim öne çıkmalı

(minyatürk örneği)
Müze önemli
Müze buranın değerini
yansıtmaz, burası yaşıyor,
müze ise ölü
Farklı ziyaretçilere göre
farklı yorumlama yapılmalı
(bazıları okumaz, dinler,
yüzyüze anlatılsın ister)
Mimariye ilgi az
Hikayeler iyi anlatılmaı
Merak uyandırmalı
Yönlendirme işaretleri eksik
Ziyaretçilerden gelen
şikayetler neler?
Otopark her zaman
sorun
Tuvalet sayısı
Yaya akışı
Trafik düzenlemesi
Toplu taşıma konusunda
düzenleme eksikliği
Satılan hediyelik eşyanın
kalitesizliği ve Eyüp’le
ilgilisinin olmaması (çin malı
islami eşya!) Ticaretin
mekanı ele geçirmiş olması
İskeleden merkeze
ulaşım
Hizmet kalitesi
(dükkanlarda yüksek sesle
çalınan kasetlerin birbirine
karışması)
Oyuncakçıların sağ
tarafındaki ve piyer
loti’deki sıra sıra satış
yapanların curcunası

EV SAHİBİ - PROJE EKİBİ
1 Ahmet Turan Koçer..................................Eyüp Belediyesi.................................. Başkan Yardımcısı
2 İrfan Çalışan.............................................Eyüp Belediyesi................ Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
3 Yalın Karadağ...........................................Eyüp Belediyesi.....................Kültür ve Sosyal İşler Müd.
4 Gülnur Kadayıfçı.......................................KMG Mimarlık.......................... Y.mimar ve şehir plancısı
5 Hülya Yalçın..............................................Bilgi Üniversitesi........................................Sanat Tarihçisi
6 Doç. Dr. Asu Aksoy..................................Bilgi Üniversitesi......................... Öğr.Gör.KPYM Müdürü
7 Yrd. Doç. Dr.Deniz Ünsal.........................Bilgi Üniversitesi........ Sanat ve Kültür Yönetimi Öğr.Gör.
8 Umut Zeylan.............................................Bilgi Üniversitesi	����������������������������������������� Öğr.Görevlisi
9 Gökçen B.Dinç.........................................Humboldt Üniversitesi........ Öğretim Gör. ve araştırmacı
10 Aslı Kadayıfçı..........................................Bilgi Üniversitesi.......................Proje asistan-araştırmacı

KATILMAYANLAR
Eyüp Müftülük
Vakıflar Genel Müd-İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü
İBB Tarihi Çevre ve Koruma Müd.
İBB Ulaşım-Planlama Müd.

16

EYÜP BELD. FAALİYET KİTABI.indd 16-17

17

28/04/16 09:50

KURUM GÖRÜŞLERİ

Eyüp Kaymakamlığı
Mülkiyet sorunu, otopark ve meydan düzenlenmesi,
Eyüp Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Tescilli kültür varlıkları sorunu var. Mülkiyet analizi
yapılmalı. Özel vakıflarla temasa geçilip Vakıflar Genel
Müdürlüğü’nden destek alınmalı.
İBB Kültür Müdürlüğü
Feshane’nin doğru bir işlevlendirilmeye ihtiyacı
var. Seminerle, etkinlikler olabilir. Bir Mevlevi Müzesi
olması da konuşuluyordu.
İBB Mezarlıklar Müdürlüğü
• Mevcut tarihi yapıyı koruyarak, yeni defin alanları
oluşturuluyor.
• Mezar tasları okutuldu ancak henüz envantere
geçmedi.
• Mezarlıkların yorumlanması ile ilgili herhangi bir
çalışma yok.
• Park ve Bahçeler ile ortaklaşa çalışılıyor. 52
mezarlık onların kontrolünde ancak gelecek sene tüm
kontrol bize geçecek.
• Şu an İzmit’ten Tekirdağ’a 554 mezarlık
kontollerinde.
• Mezarlıklar Müdürlüğü, defin ile ilgileniyor,
Park ve Bahçeler temizlik ve bakım ile tarihi mezar
taşları da Tarihi Çevre ve Koruma Müdürlüğü’nün
sorumluluğunda.
• Ayrıca mezarlık düzenlemesinde Vakıfların da
sorumluluğu var. Mesela Piyerloti hattındaki mezar
yolu gibi.

İBB İstanbul Alan Yönetim Başkanlığı
• Çeşme ve hazireler adlı yeni bir birim var.
• Eyüp Meydan ve iskeleler altyapı ve üstyapı
projeleri yapıldı. 5 iskele için deniz motoru sağlandı
(Bilgi Ünv, Minyatürk, Haliç, Sütlüce, Teleferik)
• Yarım ada kara suları koruma bandı projesi
(UNESCO) için de Eyüp de mevcut. Ayrıca Uygulama
imar planı 1. Aşama bitti.
• Yenileme alanı (Defterdar arkası) proje olarak
2010’da ilan edildi. Eyüp Belediyesi teklifi onayladı
ve alan olarak hukuki önem sağlandı ama henüz
uygulamaya geçmedi. 153 ada da Nişanca için. Yenileme
Alanı önemli, Plan ve Proje Müdürlüğü’nden kontrol
edilmeli.
• Konaklama konusunda bahsetmek gerekirse artık
Eyüp’te konaklama olabilecek. Talep Eyüp’ten geldi.
Teknik Başkan yardımcısı Sedat Şahin ilgili bu konuyla.
Ne tür bir profil konaklama istiyor onunda tespiti
yapılmalı elbet.
• Eyüp’te maalesef her kesime uygun yeme-içme
mekanları yok.
İBB Şehir Planlama Müdürlüğü
20.12.2010’da Eyüp merkez yeraltına alınan yollar
ile ilgili bir 1/5000 planı yapılmıştı ve kurul tarafından
onandı. Daha sonra kurul 1/1000 ölçekli planda
projeyi daha ayrıntılı görmek istedi. Ancak proje
Ulaşım-Planlama tarafından tüneldeki yeraltı-zemin
problemleri ve yüksek maliyetten dolayı iptal edildi.
Eyüp belediyesinden ısrarlı bir talep olmadığı için dalcık
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fikri plan tadilatı olarak ele alındı. Gelen yazı var ama
içinde kurguyla ilgili bir görüş yok. Bir önceki döneme
denk gelmiş olabilir. Şu anda bu opsiyon varolan
plandan çıkarılsın diye çalışma sürüyor. 2. etap imar
faaliyetleri (1997 planına göre) ETMP alanıyla örtüşüyor.
İstanbul Türbeler Müdürlüğü
• Yeni kurulan Kültürel Mirası Koruma Müd.
mezartaşlarını da koruyabilir.
• Eyüp Belediyesi’nin türbe ve camilerden çıkan
eşsiz bir Türk-İslam eser koleksiyonu var. Bunlarla bir
Eyüp Müzesi kurulabilir.
• Müdürlüğün deposunda 350 adet Eyüp eseri var.
Topkapı Sarayı ve İslam Eserleri’nde de Eyüp eserleri
mevcut. 21 Türbe KTM yetkisinde.
• Türk-İslam Eserleri Müzesi’ndeki eserlerin çoğu
Eyüp’ten gitme, bilhassa Mihrişah Sultan’dan. Kültür
Bakanlığı’ndan bir bina tahsisi istenip bu eserlerle bir
müze kurulabilir.
• Eyüp Tarih ve Kültür Müzesi mesela. Eyüp Sultan
Türbesi çevresinde 1500 adet mezartaşı var, bunlar açılıp
güvenlik eşliğinde gezdirilebilir.
• Mihrişah Sultan türbesi sanduka altından beş
değerli örtü çıkartıldı. Bunların Mekke-Kabe kapı örtüsü
olduğu ortaya çıktı. Daha niceleri var.
• Mezarlar temizlenmeli, canlandırılmalı, hikayeler
yaratılmalı ama bunun için personel gerekli.
• Türbeler başka devlet dairelerden geçer ama
belediyeden değil. Bir protokol yapılabilir.
• Tarihi Eyüp hamamı, hamam arkası ahşap ev ya da
karakol binası müze olarak düşünülebilir.
Ahmet Turan KOÇER
• Eyüp Sultan bir gönül merkezi. Canlı yaşan

bir yer olmalı. İnsan yoğunluğu doğru yönetilmeli.
Hayat-hizmet akışı sağlanmalı. Kült, sergilenen,
cerrahi bir alan değil yaşanabilir bir alan olmalı.
• Yenileme planına yeraltı yolları, yayalaştırma,
meydan düzenleme revize ya da dahil edilebilir.
Bir bakmak, İmar Müdürlüğü’ne hatırlatmak
gerekebilir.
• Tarihi eser ve İGDAŞ doğalgaz boru hattını da
göze almak gerekir.
• Turizm kaygısıyla otel açılmamalı. Asıl amaç
ibadet, maneviyat, huzur bulma olmalı.
• Konaklama için veri gerekir. İnanç turizmi
tamam ama öncelikle buranın insanını düşünmeli.
Örnek modeller araştırılmalı, Kudüs, Vatikan?
• Sonuç olarak; niş yere niş çözümler üretilmeli.
Bölgeyle ilgili kurumlarla iletişime geçilmeli.
Tam bir yaklaşım ortaya konulmalı. İşin ucundan
tutulmamalı, demlenmesini beklemeli.
Eyüp Sultan Tarihi Merkez ve Yakın Çevresi Alan
Yönetim Planı Çalışması Paydaşlar Toplantısı’nın
ikincisi
11 Aralık Perşembe günü toplam 20
katılımcı ile Eyüp Belediyesi Sertarikzade Kültür
Merkezi’nde yapıldı.
Eyüp Sultan Tarihi Merkez ve Yakın Çevresi
Alan Yönetim Planı Çalışması ikinci Paydaşlar
Toplantısı’nda yapılan sunumda, “Eyüp Sultan
Denilince Akla Gelen Temalar”, “Eyüp Kentsel Sit
Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon
Nazım İmar Planı Raporu”, “Eyüp Belediyesi
Stratejik Planı (2015-2019)”, “Çalıştayların Özet
Raporu” ele alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
tarafından yaptırılan projelerin sunumları yapıldı.

Moderatör: Asu AKSOY
Açılış Konuşması: İrfan ÇALIŞAN ve Asu AKSOY

YEREL YÖNETİM KONUKLAR
Ad-Soyadı...........................................Kurum..................................................................................Ünvan
1 Merve Özcan......................................Vakıflar İstanbul1.Bölge....................................................... Mimar
2 Zuhal Ayanoğlu..................................İBB Kentsel Tasarım Müd............................Y.mimar ve restorator
3 Sezgin Eren........................................İBB Kentsel Tasarım Müd................................ Y.inşaat mühendisi
4 Nilüfer Dünya.....................................İBB Ulaşım-Planlama Müd.....................................Y.şehir plancısı
5 Erol Çalışkan......................................İBB Tarihi Çevre Koruma Müd..................................Şehir Plancısı
6 Fatih Yavuz.........................................İBB Üstyapı Projeler Müd............... Müd Yrd ve İnşaat Mühendisi
7 Nubar Batur........................................İBB Altyapı Projeler Müd.....................................İnşaat Mühendisi
8 Serhat Ersin Mutlu.............................İBB Altyapı Projeler Müd..........................Şef ve İnşaat Mühendisi
9 Bahri Sevindik....................................İBB Şehir Planlama Müd..........................................Şehir Plancısı
10 Nurettin Demir..................................İBB Avrupa Park ve Bahçeler Müd....................Orman Mühendisi
11 Muammer Ayan................................Eyüp Müftülük....................................................................... Müftü

EV SAHİBİ - PROJE EKİBİ
Ad-Soyadı......................................... Kurum..............................................................................Unvan
1 İrfan Çalışan..................................... Eyüp Belediyesi............................Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
2 Yalın Karadağ.................................. Eyüp Belediyesi................................Kültür ve Sosyal İşler Müd.
3 Gülnur Kadayıfçı.............................. KMG Mimarlık...................................... Y.mimar ve şehir plancısı
4 Hülya Yalçın..................................... Bilgi Üniversitesi.................................................. Sanat Tarihçisi
5 Doç. Dr. Asu Aksoy.......................... Bilgi Üniversitesi.....................................Öğr.Gör.KPYM Müdürü
6 Yrd. Doç. Dr.Deniz Ünsal................. Bilgi Üniversitesi....................Sanat ve Kültür Yönetimi Öğr.Gör.
7 Gökçen B.Dinç............................... Humboldt Üniversitesi.....................Öğretim Gör. ve araştırmacı
8 Aslı Kadayıfçı................................... Bilgi Üniversitesi.................................. Proje asistan-araştırmacı
9 Barika Göncü................................... Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler............................. Akademisyen
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yaşamamalı ziyaretçi. Cuma, Cumartesi ve Pazar
özel rehber turları olabilir. Sorunlar; cami ve
çevresindeki lokanta görünümü, yüksek sesli ilahi
müzik, dilenciler. Eyüp’te merkezi ezan sistemi
var. Cami ve türbe giriş çıkışları ayrılabilir. Cami
girişinde insanlar sadece A kapısını kullanıyorlar.
Diğer kapılar daha işlevsel hale getirilebilir.
İBB ÜSTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ
Eyüp Uluslararası Kent Ormanı Projesi (6000 m2 lik
bir alanda çalışılıyor.)
Alibeyköy’de dere yanı Kırkçeşme merkezli
rekreasyon alanı projesi
Eyüp iskele projesi-(Kültür A.Ş.
ile birlikte
yürütülüyor.)
Teleferik, Sütlüce, Miniatürk, Bilgi
Üniversitesi, Eyüp İskelesi yakınında 5 iskele yapıldı.
Turyol ile yürütülen bir proje de ise, (eski
kayıkçılar projesi)- eski kayık görüntüsünde kayıklar
düşünülüyor, kayıkçılara da nostaljik giydirilecek.

İBB KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ
Eyüp meydanı ve yakın çevresi için 2010 yılında
cephe düzenleme projesi yapıldı. Fahri Korutürk
Caddesi’nden Hz. Halid Bulvarı’na kadar uzanan.
Projenin zemin işleri yapıldı ve Mayıs 2011 gibi
son buldu. Mimar Sinan Üniversitesi ve Yıldız
Teknik Mimarlık bölümünden akademisyenlerle
birlikte çalışıldı (Ayşegül KURU ve Aynur
ÇİFTÇİ). Bu doğrultuda esnaflarla görüşüldü ve
talepleri dinlendi.
Animasyon sunum gösterimi: Tanıtım uygulama
düzenlemeleri reklam ve tanıtım işleri müdürlüğünden
özel izinle yapıldı. Animasyonda görülen cephelerdeki
renkler tarihi dokuya göre farklılık gösteriyor. Cephe
muhafazasıyla ilgili yeni kararlar da alındı. Ara refüj
projesi de yapıldı ama rafta bekliyor.
Sorunlar: Ulaşım ve trafik sorunu. Döner kavşak
sorunu, dalçık önerisi. Feshane kalabalığı. EminönüEyüp hafif raylı sistem önerisi. Deniz ulaşımı önerisi.
Otopark sorunu.
Arasta meydanı ve etrafında kamulaşma gerekiyor.
Çok çeşitli konular var. Hızlı bir süreçle icraata geçilmeli.
İBB ULAŞIM-PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ
Yayalaştırma projesi. Raylı sistem projeleri idari
sistem şefliği -raylı sistemler daire başkanlığı -otopark
şefliği gibi birimlerle iletişim. Yayalaştırmayla ilgili

ulaşım koordinasyon kararları irdelenmeli. Deniz yolları
içinse TURYOL, DENTUR, Şehir Hatları A.Ş. temsilcileri
ile görüşülmeli. İskelelerle ilgili çalışmalar da yapıldı.
Bu veriler istenecek. Üst ölçek çalışması (EKARNIP)
İBB TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
Zamanında Amcazade ve Nişanca meydanı için
önerilen çalışmada turizm olmadığından plana itiraz
edildi. İstenilen üçgen ada da dahil buraları turizm
alanına çevirmekti. Meydanda Sultanahmet’teki
gibi konaklar yapılması planlanmıştı. Koruma
kurulu kabul etmedi.
Nişanca meydanı’ndaki mezarlık gecekondular
tarafından
işgal edilmişti. Muhtarın bahçesinde
kabirler vardı. Bu mezarlık alanı gecekondulardan
arındırılarak, mezarlık olarak düzenlendi.
1977 onaylı kentsel sit alanı Eyüp tarihi eser
tespitine göre çoğu eser ya yok ya da yıkılmış.
Tarihi dokuyu korumak önemli. Eyüp’ün
manevi değeri ön planda. Eyüp’te konaklama
şart değil. Gelen günübirlik gelsin. Mekke’deki
otel örneği gibi olmasın. Ulaşım dolayısıyla
yayalaştırma yapılmadı. Eyüp Belediyesi’nden
geçmedi proje. Zemin ve altyapı sorunu var.
Kuruldan geçmek çok zaman alıyor. Cülus yolu
ve iskele projeleri 3 senede onaylandı. Bunların
hepsinin sayısalları var, istenebilir.
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Eyüp 1.deprem bölgesi, balçık-dolgu alanı.
Venedik örneği bina güçlendirmeleri yapılabilir. Eski
karara göre Feshane’den ağır araç geçmesi yasaktı
ama uygulanmadı (Gülnur KADAYIFÇI)
Amcazade ve adacıklar yeşillendirilebilir. Eyüp
stadında yer altına otopark yapılabilir.
Eyüp Araştırma Merkezi için KUDEP arşivi
sayısalları alınabilir.
Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar
Planı’na göre Eyüp Koruma Amaçlı Uygulama
İmar Planı çalışması etaplanmış ve 1. Etap İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onaylanmıştır.
İmar planı askı sürecindedir. 1/1000 ölçekli planın
yeniden irdelenmesi lazım.
EYÜP MÜFTÜLÜK
Eyüp manevi bölge demek. Tarihi mirası ortaya
çıkarmak maddi ve manevi açıdan değerlidir.
Türkiye’nin Medine’sidir Eyüp; Beytullah’taki oteller
örneği gibi olmasın. Orjinal doku korunmalı. Bu
insanların ölüsüne, dirisine verdiği değer neymiş
göstermesi önemli. Hem yerli hem yabancılar değer
vermeli. Eyüp Sultan’a giriş-çıkışlarda yönlendirme
yapılmalı, kalabalık yönetilmeli. Namaz-Boğaz
değildir Eyüp sadece. Eyüp’te Eyüp’ü anlayanlar
az. Canlı rehberler olmalı bilgili, hitap gücü yüksek.
WC ücretiz ve temiz olmalı. Kaybolma korkusu

İBB ALTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ
Animasyon 16.06.2014-TÜMAŞ Selami Demiralp
fikir projesi-Eyüp meydan ve çevresi peyzaj ve yol
düzenleme projesi. 2010-2011 yıllarında hazırlanan
proje kentsel tasarım alanını kapsıyor. Engelliler için
yürüme alanı, yıldız havuz tasarımı, basamaklar rampa
olarak düzenlenmiş, oturma alanı artırılmış, kiosklar
tek bir alana alınmış, Arasta meydanında restoran ve
kafelerin işgalleri kaldırılarak havuzlarla yapılacak
düzenleme ile denetim sağlanmış. Ön proje-uygulama
projeleri ve yaptırım süreci devam ediyor .
(Gülnur KADAYIFÇI -Asu AKSOY: Projede cami,
tarihi atmosfer ve kültürel doku gölgede kalmış.)
/Başka fikirler de alınabilir. İsteyen yeni fikir
önerileriyle başvurabilir. Proje sadece önerildi
henüz kabul edilmedi.
İSTANBUL 1. BÖLGE VAKIFLAR MÜDÜRLÜĞÜ
Eyüp Cami 2015 proje ihalesi, sadece restorasyon
projesi. Gülyapı ile proje çalışması yürütülüyor. (Bu
proje kapsamında sadece cami ve avlusu ele alınacak,
hazirelerinde mülkiyet sorunu var , bu nedenle hazireler
2. safhada ele alınacak.)
Eyüp’te onaylanan diğer cami restorasyon projeleri:
Şah Sultan Camii, Zal Mahmut Paşa Külliyesi,
Topçubaşı Esatağa Camii, Kızılmescit, Karaali Çavuş
(Sofular) Camii, Arakiyeci Camii.
Tekkeler: Maktul Mustafa Paşa,Tekkesi Sertarikzade
Tekkesi, Selami Efendi Tekkesi,
Pertevniyal Valide Sultan Tekkesi (Kuyubaşı Dergahı)Vezir Tekkesi, Hacı Beşirağa Medresesi - İBB’ne tahsisli.
Kara Süleyman Tekkesi, Afife Hatun TekkesiEyüp Belrdiyesi’ne tahsisli.
İBB AVRUPA PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Sorumluluk alanı: Haliç-Eyüp,Taya Kadın’a kadar.
Ağaçlandırma önemli, saksı değil toprağa dikilmeli.
Mezarlıklar temizlenmeli. Lokantalar düzenlenmeli,
otopark sorunu önemli bir sorun. WC ve otoparklar
ücretsiz olmalı
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Toplantı da STK’lar tarafından dikkat çekilen konular aşağıda özetlenmiştir.

İBB ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ
Bir önceki toplantıda da değinildiği gibi, yayalaştırma
ile ilgili belediyeden talep yoktur. Yeraltı çalışması
maliyetli, zemin ve altyapı sorunları var. (İGDAŞ
doğalgaz boru hattı, İSKİ alt yapı tesisleri). 1/5000
kabul ama alternatif ulaşım planı yok. 1/200 ölçekli
kentsel tasarım projesi gerekli.
Eyüp Sultan Tarihi Merkez ve Yakın Çevresi Alan
Yönetim Planı Çalışması Paydaşlar Toplantısı’nın
üçüncüsü, Sivil Toplum Kuruluşları ile 13 Aralık
Cumartesi günü Eyüp Kültür ve Sanat Merkezi’nde
gerçekleşti.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İrfan ÇALIŞAN’ın
yönetimindeki, Bilgi Üniversitesi akademisyenlerinin

moderatörlüğünü üstlendiği toplantıya, Türkiye Milli
Kültür Vakfı, İnsan ve Medeniyet Hareketi, Girişimci
İş Adamları Vakfı, İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani
Yardım Vakfı Eyüp Şubesi, Özkevser Vakfı, Eyüp
Çocuk Yuvası, Eyüp Spor, Kızılay Eyüp, Akabe Vakfı,
Suffa Vakfı ve Bem-Birsen katıldı.
Toplantıya katılan STK’lar Eyüp Sultan Tarihi
Merkezi ile ilgili tespit ettikleri problemleri dile
getirerek,
yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi
vermişlerdir. STK’ların önemli bir kısmı restore
edilmiş Vakıf Mülklerini merkez olarak kullandıkları
için önemli birer paydaş olarak öne çıkmaktadırlar.
Bu toplantıdaki en önemli sonuç STK’ların bu
projeye destek vermek isteği olmuştur.

İNSAN VE MEDENİYET VAKFI
Bahariye sahilindeki piknik-mangal kirliliği,
otopark sorunu, Sahil şeridinde WC olmaması.
Feshane’deki hemşeri günleri dayanışma açısından
güzel ama ulaşımı etkiliyor. Eminönü-Eyüp arası
hafif raylı sistem ring seferleri trafik sorunu için
çözüm olabilir. Su yolu da ayrı bir çözüm.
Eyüp Cami ve yakın çevresi tanıtılmalı. Diyanet İşleri
ile ortaklaşa bir tanıtım projesi olabilir. Miniaturk’teki
gibi interaktif dijital tanıtım malzemelerinden
yararlanılabilir. Vakıflar ve dernekler arası bir çalışma
grubu oluşmalı. Temsilcilerle on günde bir toplanılıp
proje ile ilgili bir yol haritası oluşturulmalı. Bakanlık
ve yerel yönetimde gerçekleşen benzer projerle vakıfdernek projeleri entegre edilebilir. Ortak bir sinerji
oluşturulmalı. Proje alanına sahil şeridi de dahil edilmeli.
Sadece ilçenin değil Türkiye’nin değeri olarak
görmeli Eyüp’ü. Paydaşlar birbiriyle görüşmeli, iş
bölümü koordinasyon yapılmalı. Projeyi herkes
sahiplenirse, proje ivme ve ciddiyet kazanır. Eyüp
platformu çerçevesinde il dernekleriyle görüşülmeli,

daha ulaşılabilir ve sağlıklı bir proje için. Tarihi ve
fiziki olarak katlı otopark Eyüp’te düşünülemez ama
bir yeraltı otoparkı olabilir.
EYÜPSPOR
Ulaşım sorunu için Fatih-Balat-Eyüp hattında
Kadıköy-Moda arasındaki eski tramway tarzı hafif
raylı sistem bir ulaşım olabilir. Tarihi yapıları dolaşır.
Eyüp’ü bilmeyenler ve transit geçenler için Emirgan
erguvanları gibi Eyüp’e özgü göz alıcı renkte bir
çiçekli ağaç türü olabilir. Tüm Haliç sahil hattı bu
şekilde renklendirilebilir. Sahildeki ana arterler
güvenlik açısından kötü, ışıklandırma çok zayıf. Bu da
karanlıkta güvenlik sorunu oluşturuyor. Yaşayan doku
olsun sahilde o zaman iç plato da rahatlar.
Eyüp’te açık alandaki sosyal hayatı canlandırma
adına, Mehteran, Sıbyan Mektebine başlayan
çocuklar için yapılan
merasimler
gibi bazı
etkinlikler haftanın belli günlerinde gerçekleşebilir.
Otopark sorunu ile ilgili İBB-İspark ile ortak
çözümler geliştirilebilir.

EV SAHİBİ- PROJE EKİBİ

Moderatör: Asu AKSOY
Açılış Konuşması: İrfan ÇALIŞAN, Asu AKSOY

TOPLAM 20 KİŞİNİN KATILDIĞI TOPLANTIYA İŞTİRAK EDENLER
Ad-Soyadı.................................................................... Kurum
1 İrfan Çalışan.................................................Eyüp Belediyesi
2 Yalın Karadağ...............................................Eyüp Belediyesi
3 Gülnur Kadayıfçı..............................................KMG Mimarlık
4 Hülya Yalçın................................................. Bilgi Üniversitesi
5 Doç. Dr. Asu Aksoy..................................... Bilgi Üniversitesi
6 Yrd. Doç. Dr.Deniz Ünsal............................ Bilgi Üniversitesi
7 Gökçen B.Dinç...................................Humboldt Üniversitesi
8 Aslı Kadayıfçı............................................... Bilgi Üniversitesi
9 Umut Zeylan................................................ Bilgi Üniversitesi

22

EYÜP BELD. FAALİYET KİTABI.indd 22-23

1 BEMBİRSEN
2 EYÜPSPOR
3 IHH EYÜP
4 SUFFA VAKFI
5 İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
6 ŞEHRE SES VER
7 İNSAN VE MEDENİYET VAKFI
8 İNSAN VE MEDENİYET VAKFI
9 ÖZKEVSER VAKFI
10 AKABE VAKFI
11 KIZILAY EYÜP

23

28/04/16 09:50

İHH EYÜP
Eyüp sadece Eyüp Camii demek değil, başka
önemli tarihi odak noktaları da mevcut. Bunları
ön plana çıkarmada tabela sıkıntısı var. Yabancı dil
de olmalı. Engelliler için de özel yollar ve levhalar
olmalı. Kışın Eyüp’te vakit geçirecek bir mekan yok
mesela. Eyüplü öğrenciler Eyüp’ü bilmiyor. Okullarla
bu anlamda işbirlikleri olmalı.
İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
Gelen turist profiline göre İngilizce-Arapça bilen
rehberler olsun. Levhalar eksik.
SUFFA VAKFI
20 sene önce Haliç daha kötü durumdaydı. Eyüp
tarihi dokusu çok geniş. Altyapı sorunu öncelikli olarak
çözülmeli. Ulaşım ve otopark sorunu çözülmeden başka
sorunlar çözülmez. Maktul Mustafa Paşa Külliyesi’nde
yer alan vakıf binasının yürüme yolu betondan dolayı
çamur ve su alıyordu. Vakıflar Genel Müd’den izinle
kendimiz tarihi dokuya uygun parke taşlar yaptırdık
sorunu çözmek adına. Diğer bir sorun da vakıf önünde
yer alan üç adet büyük otomobil markası plazalarından
kaynaklanan otopark sorunudur. Bu sorunlar yüzünden
külliyede yer alan Itri’nin kabri gibi değerler de arka
planda kalıyor. Önce altyapı sonra içerik. Bir Eyüp
Platformu oluşsun sorunlar tartışılıp çözüm önerileri
geliştirilsin. Eyüp Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi
otopark için uygun olmaz mı?
Gülnur
KADAYIFÇI:
Haliç’in
doldurularak
yapıldığı maliyetli bir alan burası. O yüzden otopark
düşünülemez. Zaten ne kadar çok otopark o kadar çok
araç demek. Asıl çözüm toplu taşıma olmalı.
BEMBİRSEN
1994’ten bu yana Eyüp’te birçok şey doğru bir
şekilde yapıldı. Gelinen nokta kötü değil. En büyük
sorun kandil, bayram ve Feshane etkinliklerindeki
kalabalıktan doğan ulaşım sıkıntısı. Eyüp Hastanesine
ulaşımı engelliyor. Feshane il programları bu yüzden
sonuçta Eyüp’e eksi değer olarak dönüyor. Bazı projeler
80’ler ve 90’lar için doğruydu, o zaman şehir bu kadar
canlı değildi. Çok ziyaretçiden ziyade bu gelenleri nasıl
memnun ederiz bu daha önemli. Namaz-boğaz meselesi
doğru ama boğaz daha bir ön planda. Akşamları ilçe
güvenli değil. Tarihi açık hava müzesi olan Eyüp’te
Miniaturk’teki gibi sesli tanıtımlar, alanı çok iyi bilen
kaliteli rehberler olmalı. Düğmeciler, Topçular, Nişanca
ve İslambey tarafından gelen ulaşım için de otoparklar
olmalı ve mümkünse daha ucuz olmalı.
AKABE VAKFI
Rehberlik hizmeti profesyonel olmalı. Eyüp’teki
genç nesil yetiştirilip gönüllü rehberliğe özendirilmeli.
Bu konuda belediyenin rolü önemli. Sadece Eyüp
Cami değil diğer değerler tespit edilip güzergâhlar
oluşturulmalı. Okul otobüslerinde tanıtım ringi,
gezilerle bilgilendirme yapılmalı. Tarihi merkez trafiğe
kapatılmalı ve bisiklet yolları olmalı (cüzi miktarda bir
ücretle kiralanabilen bisikletler).

Irfan ÇALIŞAN: Beyaz Gezi alanda bu tür tarihi
geziler düzenliyor.
ÖZKEVSER VAKFI
Belediye bizim sunduğumuz projelere destek
vermedi. Madde bağımlılığı projemiz onaylandı ama
kabul görmedi. Ancak belediyenin kabul etmediği
projeyi Sağlık ve Spor Bakanlığı kabul etti. Yetim
çocuklar için geliştirdiğimiz Sıcak Yuva projesi de
aynı şekilde belediyece kabul görmedi keza. Eyüp
çok sıkışık bir mekanda tarih barındırıyor, mezar
taşları kırık, Osmanlıca yazılmış, okunamıyor.
Madde bağımlı gençler çok.
EYÜP ÇOCUK YUVASI
Çocuk yuvasının yıkılıp yeniden inşa durumu var.
İmar problemi var. Genelde 10-13 yaş erkek çocuklar var.
14-16 yetiştirme yurduna gidiyor. Resmi olarak 47 çocuk
var. Kapasite 60, ama şu an 94 çocuk var. Bu çocuklar Eyüp
konusunda eğitilip rehberler olarak kullanılabilir. Mezarlık
ve mezar taşları kötü durumda bir çözüm bulunmalı.
KIZILAY EYÜP
Otopark ve trafik sorunu var. Kan bağışı arttırılsın,
afet yönetimi (deprem eğitimi) verilsin.
TÜRK MİLLİ KÜLTÜR VAKFI
Vakıf olarak yüksek lisans, doktora öğrencilerine burs
veriyor ve danışman atanıyor. Vakıfta dersler veriliyor.
Yurtdışı ve yayın desteği veriliyor. Bu öğrencilerden
alanla ilgili rehberlik yardımı Osmanlıca yönünden
olabilir. Eyüp’te birçok STK var. Bu yönde sosyo-parklar
oluşturulsun. Anıtlar Kurulu’nun Eyüp’teki metruk
mekanlar üzerine çalışma yapıp tarihi yerleri daha
görünebilir kılması gerekir. Turizmle ilgili olarak cami
çevresindeki esnaflarla ortak bir proje yapılabilir. Esnaflar
Eyüp’le ilgili olarak eğitilebilir, kalite arttırılabilir.
Eyüp Kentsel Sit Alanı Tarihi Merkez Yönetim
Planı Çalışmasın’nın 1. Etabını oluşturan Durum
Tespit Raporu 19.12.2014 tarihinde tamamlanarak,
teslim edilmiştir. Aşağıda Durum Tespit Raporu’nun
bir özeti yer almaktadır.
Tarihi ve manevi değerleriyle İstanbul’da önemli bir
kültürel ve ziyaret merkezi olan Eyüp Sultan bugün ilk
kurulduğundan farklı olarak kalabalık, yoğun ulaşım
ağları ve yapılaşma ile gelişen bir metropolün kalbindedir.
Hem gelişen bu metropol içindeki konumu hem de
artan Eyüp Sultan camii ve türbesi ziyaretçileri Eyüp
Kentsel Sit Alanı Tarihi Merkez’inde yeni bir yönetim
planı çalışmasını gerekli kılmıştır. Bu kapsamda Eyüp
Belediyesi’nin yaptırdığı bu Eyüp Kentsel Sit Alanı Tarihi
Merkez Yönetim Planı çalışmasının amacı Eyüp’ün
sahip olduğu tüm kültür mirası değerlerinin görünür
kılınması, anlaşılır ve bilinir olması, geniş ziyaretçi
kesimi ile buluşturulabilmesi için yapılabilecekleri,
atılabilecek adımları tariflemek, bu adımları bir yönetim
planı kapsamında formüle etmektir.
Bahsi geçen çalışma alanı Çömlekçiler Caddesi ve Zalpaşa
Caddesi’nin Eyüp Sultan Meydanı ile birleştiği noktadan
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Durum Tespit Raporu Özeti

geniş bir yay çizerek Hz. Halid Bulvarı ile sınır teşkil ettiği
noktadan, HALİÇ kıyısında Feshane’ye kadar uzanan alanı
kapsamakta olup, daha geniş bir alanı kapsayan sit alanı
içerisinde yer alan diğer sosyal ve kültürel doku odaklarıyla
(Nişanca Meydanı ve Pierre Loti gibi) ilişkilendirilmiştir.
Çalışmanın ilk etabını oluşturan Durum Tespit ve Saha
Araştırması raporu ziyaretçi yönetimi, mekansal sorunlar ve
kültürel planlama adlı üç başlıkta özetlenecektir.
Ziyaretçi Yönetimi konusunda alana dair veriler
elde edebilmek için bu çalışma kapsamında bir saha
araştırması yapılmış olup özet bulguları aşağıda yer
almaktadır.
Gün bazında segmentasyon görülmüştür.
Cuma ziyaretçileri ( Erkek ağırlıklı, yalnız, namaz
Cumartesi ziyaretçileri (Erkek ağırlıklı, turistik
amaçla şehir dışından gelenler)
Pazar ziyaretçileri( Aile ile,özel otomobil, tursitik
amaçlı Pierre Loti ve mezarlık ziyaretleri)
Ana ziyaret motivasyonu ( ‘İbadet/Maneviyat’
odaklı şekillenip ‘turistik’ bir deneyime dönüşen bir
ziyaret )
Toplam geçirilen süre ortalama 2 saat 34 dakika
Toplam harcanan para 40,8 TL (AB grubu görece
daha az para harcıyor )
Yeme içme deneyimi önem kazanıyor (hizmet
kalitesi düşük)
Alışveriş deneyimi önem kazanıyor ( ürün kalitesi,
çeşitlilik, hatıra eşya yok)
Temel ihtiyaçların karşılanması önem kazanıyor (
tuvaletlerin sayı ve temizliği yetersiz, otopark alanı
yetersizliği
Beklenen hizmetler
Dini konularda bilgilendirme merkezi
Yeme içme mekanları
Alışveriş yapılacak dükkanlar
Eyüp Sultan turizm danışma merkezi
Abdesthane ve duş mekanları
Eyüp Sultan’a gelme nedenleri sorulduğunda
çok büyük bir oranla Eyüp Sultan Camisi’ni ziyaret
etmek olduğunu söylemişlerdir. Yine alan araştırması
sonuçlarında da görüldüğü üzere, Eyüp’ün kültürel
miras değerleri Eyüp Sultan cami ve türbesi, Pierre
Loti ve Feshane gibi ana çekim noktaları dışında
ziyaretçiler tarafından bilinmemekte ve dolayısıyla
aktarımı konusunda bir talep oluşmamaktadır.
Alan araştırması kapsamında sorgulandığında bile
en yüksek bilgi beklentisinin halen “Eyüp Ensari ve
diğer sahabelerin hayatına yönelik olması alanın ana
odak noktasının Eyüp Sultan’ın dini şahsı olduğunun
bir başka göstergesidir. Buradan hareketle alanda
bilinirlik ve ziyaret arasında güçlü bir ilişki olduğu
söylenebilir. Bu kapsamnda araştırma sonucunda
bilgi ve yönlendirme panolarının geliştirilmesi,
canlı rehber gibi farklı yöntemlerin kullanılması
gerektiği sonucuna varılmıştır.
Pier Loti’de yapılan saha araştırması ise bazı
noktalarda farklılık göstermektedir:
Ana motivasyon turistik gezi
Ziyaretçi Profili: Daha genç ve daha yüksek sosyal sınıf
Pierre Loti ziyareti ağırlıkla Eyüp Sultan’la

ilişkilendirilmektedir.
İnerken veya çıkarken mezarlık yolu kullanımı
yüksektir.
Problem alanları: otopark, tuvalet ve menü çeşitliliği
Kültürel Planlama başlığında yapılan araştırma ve
analizlerin sonucunda şu verilere ulaşılmıştır.
Eyüp tarihi hakkında zengin ve kapsamlı bir yayın
ve araştırma külliyatı mevcut fakat Eyüp’te bu bilgiye
toplu olarak ulaşılabilecek bir merkez, kütüphane, arşiv,
kitapçı yer almamaktadır.
Eyüp tarihi hakkında yapılmış araştırmalar
ziyaretçilere etkin bir şekilde ulaşamıyor. Basılı malzeme
eksik, mekansal bilgilendirme panoları eksik, bilginin
yorumlanabileceği müze, sergi, ziyaretçi merkezi gibi
yapılar yetersiz, gezi güzergahları belirlenmemiş,
rehberli turlar başlatılmış ancak faal değil.
Eyüp Sultan Tarihi Merkezde ziyaretçileri Eyüp
tarihi ve değerlerinin deneyimlenebileceği mekanlar
yok. Varolan yapıların içerisinde içerik eksik,
işlevlendirmede sorunlar mevcut.
Eyüp’ün somut ve somut olmayan değerlerinin
deneyimlenebileceği fırsatlar yeterli değil. Yeme içme
çeşitliliği kısıtlı, eyüp ürünleri, markası mevcut değil,
eyüp hatırası olabilecek ürün yelpazesi geliştirilmemiş.
Eyüp Sultan tarihinin, değerlerinin keşfine yönelik
kültür sanat etkinlikleri( panel, seminer vb.) yeterli değil
ancak Eyüp belediyesi kültür merkezleri bu konuda
potansiyel barındıryor.
Eyüp mekansal tasarım durumu ve sorunları ise şu
şekilde özetlenmektedir:
Eyüp Koruma Amaçlı İmar Planı sahil yolu
yeraltına alma kararının İBB Ulaştırma tarafından
durdurulmuş olduğunu belirtilmiştir. Koruma amaçlı
imar planı kararlarının hayata geçirilmesi bu Yönetim
Planı raporunun da desteklediği bir yaklaşımdır.
Alanda mevcut otoparklar yetersiz bulunmakla
birlikte koruma amaçlı planda önerilen toplam yeraltı
otoparkı alanı 22.006 m2’dir. Buna karşılık halihazırda
alandaki 18 otopark alanının, toplam alanı 45.932 m2’ dir
ve bu da tüm alanın % 1,15’ ine karşılık gelmektedir.
Yayalaştırma sadece Eyüp Sultan’da değil, Nişanca
Mahallesi’nde konut ve donatı ağırlıklı yerlerde,
İslambey Mahallesi’nde ise ticaret fonksiyonu ağırlıklı
yerlerde de önerilmiştir. Bölgede özellikle iç ulaşıma
hizmet eden ve geleneksel şehir dokusunun organik
yapısını halen koruyan bazı sokaklarda yayalaştırılma
yapılması önerilmiştir.
Eyüp Sultan Camii ve Türbesi Meydanı’nın
etrafındaki diğer elemanlarla bütünlüklü ele alınarak,
ziyaretçi ihtiyaçları düşünülerek, Eyüp Sultan Camii ve
Külliyesi ile bütünleşecek ve bu eserin önemini ortaya
çıkaracak şekilde tasarlanmasında eksiklikler söz
konusudur.
Özellikle ziyaretçi sayısının yüksek olduğu
zamanlarda meydana giriş-çıkışların düzenlenmesi
gerekmektedir.
Meydan çevresinde yer alan dükkanların cephe
tasarımları, tabelaları, dükkan önleri kullanım biçimleri
ve yayalaştırılan sokak ve meydanların döşeme
kaplama malzemeleri birbirinden bağımsız bir şekilde,
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ve Eyüp’ün kültürel miras kimliği ile bütünleşmeyen,
bu miras ile bir iletişime girmeyen tasarımlarla ele
alınmaktadır.
Yukarıda özetlenen ve Eyüp Kentsel Sit Alanı
Tarihi Merkez Yönetim Planı Çalışması Durum Tespit
Raporu’nda detaylı bir şekilde ifade edilen bulguların
ışığında ilk aşamada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.
Bütün bu planlama, projelendirme, koruma ve
bilgilenme, bilgilendirme çabalarının ve külliyatının
mutlaka bir Eyüp Araştırmaları Merkezi kurumsal
kimliği altında ivedilikle arşivlenmesi ve kullanıma
açılması
çalışmasının
başlatılması
gerektiğini
vurgulamak isteriz.
Alana dair bilinen Eyüp Sultan Camii ve Türbesi
ve Feshane ve Pierre Loti’dir. Bilinmeyen yerleri
gezmeye yönelik talep yoktur. Bilinirlik ve kullanım
çeşitliliği düşüktür. Bir kültür mirasının değeri
kullanıldıkça artacaktır.
Alanda Eyüp tarihi ve değerlerini anlatan
yorumlayan, farklı araçlarla bu bilgiyi aktaran ziyaretçi
merkezi, müze vs. yoktur.
Yukarıdaki konuları anlatan, basılı, dijital, canlı
rehber gibi bilgilendirme yöntemleri eksiktir oysa ama
bunlara talep vardır.
Eyüp Sultan Tarihi merkezde genel olarak
bakıldığında arz restore edilmiş ancak “ham” bırakılmış,
yani işlenmemiştir. Ziyaretçinin deneyimini artıracak,
bu deneyime değer katacak, ziyareti tekrarlatacak bir
arayüz, ekleme, yorumlama aracı yoktur. Çevredeki
diğer sokaklara girmenin (örneğin Cülus yolu), merak
etmenim, araştırmanın, eğer bir sebep yoksa, müze
çağrısı, bir etkinlik çağrısı ya da, yemek yenmiyorsa, bir
etkinlik ziyaret edilmiyorsa sebebi yoktur.
Alandaki Eyüp’e özgü kaliteli yeme içme ve
alışveriş çeşitliliği kısıtlıdır.
Hizmet altyapısında (tuvaletler, otoparklar vb.)
eksikler mevcuttur.
Eyüp değerlerinin güçlü bir görünürlük
kazanması
ve
ziyaretçi
deneyiminin
zenginleştirilmesi için gerekli kurumlararası bir
iletişim stratejisi, ortak hedef doğrultusunda
geliştirilmiş bir yönetimsel işbirliği eksiktir.
Eyüp Kentsel Sit Alanı Tarihi Merkez Yönetim
Planı çalışmasının ikinci safhasında, Eyüp’te
bugün izlediğimiz ağırlıklı ibadet odaklı kimliğin
Eyüp’ün tarihsel gelişimi ve kültürel tarihinin tüm
katmanlarını ve çeşitliliğini yansıtacak bir kimliğe
nasıl genişletilebileceğine ilişkin öneriler sunulacaktır.
Bu öneriler, mekansal tasarım, ziyaretçi yönetimi ve
kültürel planlama ve programlama başlıkları altında
ele alınacaktır. İşin sonunda, Eyüp Belediyesi’nin
tarihi merkez ve yakın çevresini hem ziyaretçisi
açısından hem de koruma – kullanma pratikleri ve
uygulamaları açısından yönetebileceği, böylelikle
kimliğini anlatabileceği, bir esin kaynağı olarak
sunabileceği, bu coğrafyanın müthiş kültürel tarihini,
insanların ilgisine daha iyi açabileceği bir plan elde
etmiş olmayı hedefliyoruz.
Eyüp Kentsel Sit Alanı Tarihi Merkez Yönetim Planı’nın
Durum Tespit Raporu’nu kapsayan 1. Kısmının teslim

edilmesi ile birlikte 2. Etap çalışmalarının startı verildi.
Ancak, önce teslim edilen Durum Tespit Raporununun
sunumu 9 Ocak 2015 tarihinde Eyüp Belediyesi Başkanlık
Binası’nda gerçekleştirildi. Bu toplantının Katılımcıları:
Hüseyin BÜRGE İstanbul Milletvekili
Remzi AYDIN Eyüp Belediye Başkanı
Ahmet Turan KOÇER Eyüp Belediye Başkan
Yardımcısı
İrfan ÇALIŞAN Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
Seyfettin ÜNLÜ Kültür Müdürlüğü
Proje Ekibinden Asu AKSOY, Gülnur KADAYIFÇI,
Deniz ÜNSAL, Hülya YALÇIN.
Eyüp Sultan Tarihi Merkez ve Yakın Çevresi ‘yönetim
planı’ çalışmasına ait Durum Tespit Raporu’na
ait sunum kapsamında proje alanında yapılan
anket çalışması ve sonuçlarının değerlendirilmesini
müteakip, alanın fiziki, kentsel tasarım sorunları ile
alakalı tespitlerin sunumu yapılmıştır.
Bu sunum karşılıklı soru ve cevaplar ile devam
etmiştir. Bu aşamadaki öne çıkan başlıklar şunlardır:
Araştırma kapsamında hazırlanan raporda,
Mekanlar ile ilgili Türbe, Cami, Cülus Yolu, Tekkeler,
Mektepler vs. var ama Sivil Mimarlık örneklerine daha
az değinilmiş. Bu nedenle sivil mimarlık örneklerine
bakılmalı ve bunların metruk olanlarının ihyası
düşünülmeli (Proje alanındaki kamu mülkiyetindeki
sivil mimarlık örnekleri ile ilgili çalışma yapılmış, şahıs
mülkiyetleri de irdelenecektir.)
Sivil mimarlıkta önemli binalar tespit edilerek
bunların örnek olacak şekilde düzenlenmesi (Hacı Arif
Bey’in, Zekai Dede’nin evi vb. gibi)
Bakanlığın Eyüp Sultan Camii ve Türbesi’ni
anlatan rehberlerinin tekstinde neler var bakılmalı
Eyüp’ün özelliğini bilen bu konuda hassiyete
sahip rehberlerin görev yapması lazım ve bu anlayışta
rehberlerin yetiştirilmesi gerekiyor.
Turizm konusu da
rapora dahil edilmeli,
(Özellikle sabah namazına yetişmeye çalışanlar Eyüp’te
konaklamak istiyorlar.)
Eyüp’ün lokasyonu otelcilik için çok uygun.
Eyüp’ün Turizm merkezi olması yönünde çalışma
yapılacağı seçim kampanyasında deklare edilmiştir.
Tarih Turizmi, İnanç turizmi, Kültür Turizmi
gelişiyor, buna bağlı oteller, alışveriş mekanları,
esnafın eğitimi vb. çalışmalar yapılmalı.
Yol/otopark/meydan konularında,
İBB’de
halihazırda yürüyen bir çalışma var. Yakın tarihte
deklare edilebilir. Stad, meydan, Sultan Center’ın dahil
olduğu alan İBB tarafından çalışılıyor.
İBB’de yürütülen meydan projeleri için görüşme
talep edilecek…
Han TÜMERTEKİN tarafından çalışılan Eyüp
Meydanı’na ait proje ile ilgili olarak Belediye Başkanı’na
sunum yapılması talep edildi.
Yönetim Planı çalışmasının resmiyet kazanması
için gereken adımlar belediyeye bildirilecek.
Tarihi Merkezin içindeki tüm yapılar için içerik ve
işlev önerilmesi talep edilmiştir.
Ramazan ve Ramazan ayı dışında da anketlerle
talep ve memnuniyet ölçümleri yapılmalıdır.
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Vizyon ve Eylem Planının belirlenmesi için,
çalışmanın 2. Etabında,
en önemli paydaşlardan
olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve STK lar ile
toplantılar yapıldı. Ayrıca bu süreçte bir de Danışma
Kurulu toplantısı yapıldı. Bu toplantıların verilerinin
de kayıt altına alınması gerektiğini düşünmekteyiz.
Bu aşamada ilk toplantı, Eyüp’ün tarihini, kültürünü,
geçmişten bugüne yaşanan anıları gelecek kuşaklara
aktarmak amacıyla kurulan ve çeşitli faaliyetler düzenleyip
projeler geliştiren Eyüp Dostları Vakfı ile yapıldı. Bu
toplantı da önce Eyüp Dostları Vakfı’nın kuruluş hikayesini
öğrendik. 1988 yılında kurulan Eyüp Dostları 2010 yılında
Vakıf haline geldi. 73 mütevelli ile kurulan vakfın 5407
kişilik sosyal ağ grubu var (facebook) ve bunlar genellikle
eski Eyüp’lülerden oluşuyor. Her hangi bir gelir kaynağı
olmayan vakıf tamamen bağışlarla yaşamını idame ettiriyor.
Eyüp’te bir müze kurmak maksadıyla çalışmalar yürüten
vakıf Eyüp Belediyesi’nin desteğini de almak istiyor ve bu
konudaki temaslar devam ediyor.
Bilgi Üniversitesi akademisyenlerinin moderatörlüğünü üstlendiği Danışma Kurulu toplantısı 12.02.2015
tarihinde Ensar Konağı’nda yapıldı. Toplantıya Eyüp
Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Turan KOÇER ,
Eyüp Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
yetkilileri de katıldı. Toplantıda Danışma Kurulu
olarak Görgün TANER, Prof. Dr. Zeynep ENLİL, Prof.
Dr. Suraiya FRAOQHİ, Prof.Dr. Murat BELGE, Faruk
PEKİN, Fırat KASAPOĞLU konuşmalar yaptı.
Toplantıda, Eyüp Sultan temaları mercek altına
alınarak somut ve somut olmayan değerler yorumlandı.
Eyüp Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Turan KOÇER,
Eyüp Kentsel Sit Alanı Tarihi Merkez Yönetim Planı
çalışmalarının önemine vurgu yaparak ‘’Eyüp Sultan
dünya mirası listesine girmeye aday bir yerdir’’ dedi.

Toplantıda
“Ziyaretçi
Yönetimi”,
“Kültürel
Programlama”, “Mekansal Programlama“ gibi başlıklar

ele alınırken, ‘’Durum Tespiti ve Saha Araştırması’’,
‘’Vizyon ve Eylem Planının Belirlenmesi’’, ‘’Proje
Faaliyetlerinin Kesinleştirilmesi’’ , ‘’Eylem Planının
Oluşturulması’’ gibi çalışma etapları da değerlendirilerek
sonraki adımlar detaylandırıldı.
Belediyemiz ve Bilgi Üniversitesi işbirliğinde
yürütülen çalışmalarda, Eyüp Sultan tarihi merkezinde
dile getirilen sorunlar, alanın fiziki ve kentsel tasarım
sorunları, Eyüp Sultan tarihi merkezin kültürel kimliği
açısından yorumlanması, sanatkarlar, müzisyenler gibi
yaşamakta olan ve miras kalan değerler detayları ile
incelendi. Programın sonuna doğru Eyüp Sultan Türbesi,
Camii ve Meydanı, Cülus Yolu ve üzerindeki değerler,
mezarlıklar ve hazireler, türbeler, tekkeler, camiler,
medrese ve mektepler, tarihi üretim alanları (Feshane,
Çömlekçiler ve Oyuncakçılar Çarşısı), Pierre Loti Tepesi,
Haliç ve kıyıları, Osmanlı mahalle dokusu, yeşil Eyüp
ve elle tutulmayan mirasımızın daha hissedilebilir
kılınması üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.
Toplantıda
Danışma
Kurulu
üyelerinin
söylediklerini de özet olarak zikretmekte yarar vardır.
Faruk PEKİN: Mevcut durum devam etse bile
ziyaretçi sayısı giderek artacaktır ve bunun için değişik
önlemler almak gerekiyor. İnsanlar belirli bir noktada
yoğunlaşıyor, bunu düzenlemek çeşitliliği artırmak
lazım. Sokollu Medresesi, Bahariye Mevlevihanesi, Şah
Sultan Külliyesi gibi tahsisli alanlar ziyaretçi çeşitliliğini
kısıtlıyor. Çok önemli bir tekke, tarikat kültürü var
burada ve bunların elinde de bayağı malzeme var,
bunun değerlendirilmesi lazım. Canlı rehber konusunda
da dikkatli olmak, Rehberler Odasına danışmak lazım.
Çok güzel öyküler var Eyüp’te, dünyevi olanı, uhrevi
olanı var. Mesela Özbekkerler Tekkesi’nin Kaşgari
Tekkesi’nin güzel öyküleri var.
Murat BELGE: Eyüp’te bir çok bina restore ediliyor.
Ancak restorasyonun ciddiye alınması ve doğru
yapılması gerekiyor. İstanbul’da ahşap, taş işçiliği ve
soğuk demir işçiliği için elverişli bir yer Eyüp. Sokak
isimlerine dikkat etmeli, doğru yazılması sağlanmalı
(Burada Cezeri Kasım Paşa’dan adını alan sokağın
isminin hatalı yazıldığının üzerinde duruldu). Zaman
içinde önemli kayıplarda var, mesela Cellet Mezarlığı
hemen hemen yok olmuş. Bu arada Vakıf mülklerinin
tahsis edilip, ziyaretçilere kapatılması engellenmeli,
bunun için Vakıflarla ortak çalışma yapılmalı.
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Bilgilendirme çok önemli, ama hangi bilgi. Burası bir
dini merkez, buraya gelenlere doğru bilgi verilmeli.
Eyüp’te toplumsal hafıza da rivayet ve gerçek çok
içiçe geçmiş.
Suraiya FAROQHİ: Aslında namaz – boğaz kültürü
Eyüp’te var. 17. Yüzyılda da bu kültür var. Osmanlı
İmparatorluğu döneminde surların dışındaki her şey
Eyüp’te yer alıyordu. Burada, çömlekçiler, kaymakçılar,
oyuncakçılar vb. bir çok iş kolu vardı, bunlarla ilgili
bilgilendirme olmalı. Alanda çok fazla tabela var burayı
bir ilkokula çeviriyor. Bunların düzenlenmesi lazım.
Feshane nasıl işlevlendirilecek, Eyüp’ten kopmuş gibi.
Zeynep ENLİL: İstanbul bütününe bakınca, Eyüp
çok ziyaret edilen bir yer gibi görünmüyor.
Eyüp için nasıl bir vizyon önermeliyiz, nasıl bir
kimlik anlatılmalı, çünkü mevcut kimlik belli bir
kitleyi çekiyor.
1- Yabancı turist
2- Yurt dışındaki yerli
3- Yerli turist
İstanbul iyi bir şekilde online sunulmuyor. Bireysel
olarak gezen kültür gezginlerini çeken bir çalışma
gerekebilir. Bir yerin tekrar tekrar ziyaret edilebilmesi
için etrafını başka hikayelerle zenginleştirmek lazım.
Satın alınacak ürünler de Eyüp’ü aşağı çekiyor.

Fırat KASAPOĞLU: Öncelikle
bir konsept
oluşturulacak, hikaye oluşturulacak, ondan sonra
sunuma hazır olacak. Önce bir noktadan başlayıp, sonra
bunun etrafının misyonlarının belirlenmesi lazım.
Burada bir şey yapıldığında bunun iyi duyurulması
lazım. Yerel insanın, burada yaşayanların bunu
sahiplenmesi lazım. Tabelaların bir elden çıkması lazım.
Bu çalışmalar mutlaka yapılması gerekli bir çalışmadır.
Buradan uygulamaya dönük sonuçlar alınmalıdır. Yol
haritası veren ve taraflarında katılımını sağlayan bir
çalışma olmalıdır. Ayağı yeren basan ne istediğini bilen
projeler düşünülmeli. Bu çalışma, tarafı, sorumluluğu
net olan bir çalışma olmalıdır.
Bir diğer toplantı
13.02.2015
tarihinde
ÇEKÜL Vakfı ile yapıldı. Vakıftan Sevil Yeşim
DİZDAROĞLU (Koordinatör), Betül SÖZEN, Metin

SÖZEN, Handan DEDEHAYIR, proje ekibinden
Asu AKSOY, Gülnur KADAYIFÇI, Hülya YALÇIN,
Ezgi AYDOĞAN
katıldı. Toplantı da Eyüp’te
yapılmakta olan çalışma hakkında bilgi alışverişinde
bulunuldu. Çekül Vakfı tarafından geçmiş yıllarda
Eyüp’te yapılan çalışmalar anlatıldı.
2010 yılında Tarihi Kentler Birliği kapsamında
Eyüp’te toplantılar yapıldı. Akademik eğitim yapıldı.
Bu süreçte görüldü ki bir çalışmanın başarılı olabilmesi
için önce belediye de çalışanların eğitilmesi lazım. Faruk
GÖKSU ile yol haritası çalışması yapıldı. Yine 2011
stratejik plan çalışmasına katkıda bulunuldu. Eyüp’ün
kültürel zenginliği anlamlandırılamıyor.
Bugünkü koşullarda Eyüplüler ne bekler ne ister
sormalıyız. Verilen sözlerin karşılanması lazım, güven
lazım ki, sorumluluk üstlenmekten kaçınmasınlar.
20-25 kişilik gruplarla toplantı
yaparak grup
temsilcilerini belirlemek gerekir. Bu grup temsilcileri,
sayılan, sevilen, sözü dinlenilen kişilerden seçilmelidir.
Senaryoları tartışmak lazım ama, bu güven kazanıldıktan
sonra yapılmalıdır. Ayrıca çocuklara ve gençlere yönelik
eğitim verilmelidir.
Çekül Vakfı ile yapılan görüş alış verişinden sonra,
proje ekibi tarafından 25.02.2015 tarihinde Eyüp’teki
önemli bir STK olan Eyüp Musiki Derneği ile bir
görüşme gerçekleştirildi.
BU GÖRÜŞMEYE KATILANLAR:
Nihat İNCEKARA( Eyüp Musiki Vakfı), Deniz
ÜNSAL, Hülya YALÇIN, Ege YILDIRIM, Ezgi
AYDOĞAN.
Deniz ÜNSAL tarafından Eyüp Belediyesi ile birlikte
yürütülen Eyüp Tarihi Merkez’deki bir proje çalışması
ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapıldıktan sonra,
görüşmeye soru cevap şeklinde devam edildi.
Nihat İNCEKARA: Ben Eyüp Musiki Vakfı başkanı
ve aynı zamanda Eyüp Liseliler Eğitim Vakfı başkan
yardımcısıyım. Biz vakfımızda 250 kişiye hizmet
veriyoruz. 150 kişi kadarı entrüman kursuna gelen
çocuk, idari ve yetişkin gruplarımız. Bunlar ücretli
kurslar ve 7 farklı dalda veriyoruz. 3 farklı koromuz var,
onların çalışmaları oluyor. Bu ekiplerle birlikte 500-600
kişilik büyük konserler veriyoruz. Bu konserleri Eyüp’te
bu büyüklükte bir salon olmadığı için Cemal Reşit Rey
gibi salonlarda veriyoruz. Şimdi en son yapılan Nikah
Salonu’nun bir salonu varmış sanırım, oraya gidip bir
bakacağız konser verebilir miyiz diye. Bizim kendi
bünyemizde 200 kişilik bir salonumuz var, orada da
ayda bir Türk müziğinde şarkı söylemek konulu bir
etkinlik düzenliyoruz. Bütün halka açık bir etkinlik
bu. Bu etkinliklerimizi de sosyal medya kanalı ile
duyuruyoruz.
Biz aslında burada verdiğimiz kursları bir
konservatuar ya da enstitü bünyesinde yapmayı çok
arzu ediyoruz. Bu konuda Bilgi Üniversitesi ile işbirliği
yapmayı çok isteriz. Siz de bize bu konuda destek
olabilirseniz çok seviniriz.
Bizim vakfın (http://www.eyupmusiki.com/) Bu
kadar uzun süredir devam edebilmiş olmasının en
önemli sebeplerinden biri bu binanın vakfa ait olması.
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Buranın 30 yıldır yaşamasının en büyük sebebi mekanın
bize ait olması çünkü biliyorsunuz bu sokak çok kıymetli.
Fakat bir sorunumuz insan kaynağı eksikliğinden dolayı
vakfın sürdürülebilirliği. Bu bizim için önemli bir konu.
Ezgi AYDOĞAN: Biz projemizde Eyüp’e dair yeni
işlevlendirmeler üzerinde çalışıyoruz yani kitapçı ya
da müze gibi örneğin. Tabi bunların hem mekanları
hem de işletmecilerini önermek istiyoruz. Bu konuda
ne dersiniz?
Nihat İNCEKARA: Eyüp’te kebapçıdan başka bir
şey yok ki. Burada kebap satan adamlar da Eyüplü
olmadığı için umurlarında değil nasıl göründükleri.
Ramazan günleri eğer esnafa faydalı ise olumlu
karşılamak gerekiyor fakat burada satış yapanların
çoğunluğu Eyüplü değil tabi.
Deniz ÜNSAL: Peki bize ne tavsiye edersiniz bu
projeyle ilgili olarak?
Nihat İNCEKARA: Sizin projenizi tatbik edecek
insanların da sizinle aynı duyguları taşıması gerekir.
Burada çok ciddi bir rant sorunu var. Bence bu noktada
Eyüp’ün bir Eyüp Vakfı’na ihtiyacı var. Diğer bütün
vakıflardan da üyelerin olduğu, güçlü bir STK olmalı.
Gerçekten Eyüp’ü sevenlerden oluşmalı.
Deniz ÜNSAL: Ramazandaki ortamla ilgili ne
dersiniz?
Nihat İNCEKARA: Caminin önünü revnaklarla
kapatıyorlar mesela, Mekke mi burası? Bence meydan
sade ve boş olmalı. Karşıdan gelirken meydanı ve
camiyi algılayabilmelisiniz. Renk tercihi, eşya tercihi
gibi şeylerde çok kalitesiz burada.
Deniz ÜNSAL: Peki alanda kurtarılması elzemdir
dediğiniz şeyler nelerdir?
Nihat İNCEKARA: Meydan ve türbe bir numara
tabii ki. Sonra Pierre Loti var. Sonra Sinan’ın eserleri
mesela Zal Paşa Camisi var.

Hülya YALÇIN: Müzisyenler kahvesinde vakıf
olarak bir şeyler yapabilir misiniz acaba?
Nihat İNCEKARA: Aslında bizde düşünmüştük ama
belediyeden öyle bir talep olmadı. Ama bize verselerdi
de biz işletemezdik orayı. Alanın biraz dışında kaldığı
için çok işlek bir yer değil, biz işletemezdik.
Deniz ÜNSAL: Peki ileriye dönük planlarınızda şöyle bir
mekan olsa şöyle bir iş yapardık dediğiniz bir şey var mı?
Nihat İNCEKARA: Biz kendi alanımızda şeyler
yapabiliriz. Mesela Eyüplü Bestekarlar diye bir
kitabımız var, bize imkan verilirse Eyüp’ü Eyüplü
Bestekarlar ile birlikte tanıtabiliriz. Bir başka fikrimiz
de bizim mekanımızı Eyüp’te yapılan tur rotalarının
durak noktalarından biri olması. Yani gelenlere tur
esnasında bir dinleti sunabiliriz. Eyüplülere ve alanı
ziyaret edenlere Türk Müziği’ni tanıtıcı faaliyetler
düzenleyebiliriz.
Benim ayrıca bir de Eyüp Musiki Müzesi kurma
arzum vardı. Çünkü elimde babamdan kalma ve kendi
biriktirdiğim birçok plak, enstrüman, müzik eserleri var.
O zamanlar belediye ile de görüşmüştüm, Nezih Eldem
Müzesi’nde bana bir yer vereceklerini söylemişlerdi.
Fakat o iş kaldı biliyorsunuz. Sonra şimdi Eyüp Dostları
Vakfı’nın bir müze projesi var biliyorsunuz, Şener’e
bu elindeki malzemeleri her ay bir fikir üzerinden
sergilersen ziyaretçin hiç eksik olmaz dedim. Belki
musiki de bunlardan biri olabilir. Ama hepsini aynı anda
sergilerse insanlar bir kere gelir, bir daha gelmezler.
Burası 300 yıldır Türk Müziği’nin merkezi diyoruz
biz. Eyüple ilgili bu kadar bestekar var deniyor ama
bir tanesi bile Eyüple ilgili beste yapmamıştır. Benim
Eyüple ilgili bestelerim var. Bu bestekarlardan mezarları
burada olanlar var tabi.
Ege YILDIRIM: Eyüplü Bestekarlar diye bir gezi
rotası olabilir mi acaba? Mezarları da kapsayan.
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Deniz ÜNSAL: Peki size bir de Eyüp Liseliler Eğitim
Vakfı ile ilgili soru soralım. O vakıftan da bahsedebilir
misiniz?
Nihat İNCEKARA: Eyüp Lisesi çok eski bir lisedir.
Vakıf da o liseden mezun olan ve üniversiteye giden
öğrencilere burs vermektedir. Yaklaşık 100 tane öğrencisi
var. 35-40 kişilik bir ekip var orada da. Dar imkanlar
sebebiyle kültür alanında pek faaliyet gösteremiyorlar.
Kendi binaları da yok.
Bu toplantıların dışında, proje ekibi kendi arasında da
elde edilen verileri değerlendirme ve raporlama toplantı
ve çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışma sürecinde
Eyüp’teki mezarlık ve hazirelere acil müdahale etmek
için neler yapabiliriz sorusunun cevabını aradık. Bu
iş için Süleymaniye Camii restorasyonunda da görev
yapmış Orhun İnşaattan Orhan HIDIROĞLU ile proje
ekibinin bir görüşme yapması sağlandı. Bu görüşmenin
notları aşağıda yer almaktadır.
09.03.2015
tarihinde Cafer Paşa Medresesinde
yapılan bu görüşme de; Orhan HIDIROĞLU dışında
Hasan GÜLLÜK, Seyfettin ÜNLÜ, Ali İhsan GÜLCÜ,
A.Yalın KARADAĞ, proje ekibinden Asu AKSOY,
Gülnur KADAYIFÇI, A.Ege YILDIRIM, Hülya YALÇIN
hazır bulunmuşlardır.
Eyüp Sultan Camii hazireleri ve yakın çevresindeki
hazirelerde
mezar taşlarının temizliği ve hazirelerin
düzenlenmesi talebi ile yapılacak çalışmalar hakkında
görüş alışverişinde bulunulmuş ve hazirelere, mezarlıklara,
mezar taşlarına müdahale etmeden önce Eyüp Tarihi Merkez
Alan Yönetim Planı’nın tamamlanmasının beklenmesi
gerektiğine karar verildi. Burada mezarlıklara müdahale
etmenin aşamalarını ve yöntemlerini belirlemek hususunda
söyleneceklerini dikkate almak gerektiği özellikle vurgulandı.
1-Dokümantasyon
2-Tespit
3-Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projelerinin
hazırlanması
4-Vizyonun belirlenmesi (Bilim heyeti tarafından)
5-Müdahale yöntemlerini tasniflemek ona göre
düzenlemelerle ilgili çalışmayı başlatmak.
6-Web sitesi kurulması gerekiyor. Bu sitede mezar
taşının fotoğrafı, kitabesi ve kitabesinin okunmuş hali

yer alacak ileride bu kişiler ile ilgili biyografik bilgiler
gerekiyor.
“Eyüp Kentsel Sit Alanı Tarihi Merkez Yönetimi
Planı Çalışması” kapsamında yurt dışından da destek
alındı. Mısır ve İtalya’da Unesco ile ortak çalışmalar
yapan Prof. Dr. Daniele PİNİ Eyüp ile ilgili fikir
alış verişinde bulunmak üzere Eyüp’e davet edildi.
18.03.2015 tarihinde Eyüp Ensar Konağı’nda yapılan
toplantıdan önce sabah saatlerinde Eyüp Meydanı’nda
buluşarak arazide tarihi merkezi tanıma maksadıyla
bir alan gezisi yapıldı. Daha sonra Ensar Konağı’nda
gerçekleştirilen
toplantıya Eyüp Belediye Başkan
Yardımcısı Ahmet Turan Koçer’in yanı sıra İtalyan Prof.
Dr. Daniele Pini de katıldı.
Venedik Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu
Prof. Dr. Daniele Pini 1992 yılından itibaren “Kentsel
Planlama” alanında profesörlük yapmış önemli bir isim.
İtalya ve Ortadoğu’da farklı ülkelerde kentsel tasarım,
koruma, kentsel planlama alanlarında kamu ve özel
iş birliği projelerinde çalışan Pini, UNESCO, Dünya
Bankası, UNDP gibi uluslararası organizasyonlarda
da yer almış bir isim. Mimar ve kentsel tasarımcı olan
Daniele Pini’nin kentsel dönüşüm, kentsel yenileme,
kentsel kültürel miras, dünya miras alanları, kültürel
mirasın korunması ve yönetimi gibi konularda
çalışmaları bulunmakta.
PROF. DR. DANIELE PINI EYÜP İÇİN; “Kitle
turizmi Eyüp gibi yerel değerleri yok etme tehlikesine
sahip, onun için dikkatli olmak gerek. Bu konudaki
en güzel örnek Venedik. Venedik hayatta ama ruhunu
turizme satmış durumda. Ben, Eyüp’ü çok iyi
tanımıyordum, bu birazda belki Eyüp’ün kendini iyi
tanıtamamasından kaynaklanıyordu. Burada sadece
yapıların değil, kentin yaşantısının da korunması
gerekli. Burada, koruma ile gelişme zıt şeyler değil.
Koruma gelişmenin destekçisi, bir parçası olarak
görülmelidir.
Eyüp’te açık alanlar ve binalar arasındaki ilişki
kötü. Açık alana kötü müdahaleler var. Mesela
meydanda yer alan çok sayıdaki kiosk, arka taraftaki
yapıların algılanmasını engelliyor. Örneğin mor çöp
kutusu çok kötü.

30

EYÜP BELD. FAALİYET KİTABI.indd 30-31

Mimari çok güzel, çok zengin. bunun önünde
çevresinde kullanılan malzeme
kaliteli olsa bile,
tasarım olarak kötü olduğu için bu yapıları bastıran
bir görünümü var. Caminin kapılarına doğru yönelen
sokaklar beni çok etkiledi. Mezarlık çok etkileyici,
Paris’teki mezarlık gibi beni çok etkiledi. Eyüp’ün
sahille ve mezarlık ile olan ilişkisi önemli. Şehir, tepe,
sahille olan bağlantıları açığa çıkarmak ve engelleri,
müdahaleleri sadeleştirmek
gerekiyor.
Ziyaretçi
trafiğini kontrol etmekle ilgili sorun var. Arabaları
mümkün olduğunca uzak tutmak lazım. Eyüp’ün
Haliç ve Mezarlık bağlantısını daha önce farketseydim
30 yıl önce gelirdim buraya. Yerelliğini kaybetmemiş, bu
çok güzel, sokaklarda hala Türkçe konuşuluyor ve bu
da burasının hala Eyüplülere ait olduğunu gösteriyor.
Turizm baskısı altında değil henüz. Bir Venedik değil,
Venedik Venediklilerin değil artık.
Eyüp’te anıtsallıklar içinde her şey insana ait insanı
ezmeyen, insanı iyi hissettiren bir yanı var. Eyüp Camii
Meydanı büyüdükçe Cami küçülecektir. Bunun için
meydanı bölerek peyzaj düzenlemeleri ile çözmek
lazım. Meydanı bölecek elemanlar ağaç olabilir, uzun
gövdeli olmalı ağaçlar manzarayı kapatmamalı. Trafikte
sıkışmak sert bir kırılma yaratıyor ve burayla ilgili kötü
bir başlangıç oluyor.”

Eyüp ile ilgili düşüncelerini paylaştıktan sonra
Mısır’da Kahire, İtalya’da Ferrara kenti ile ilgili
deneyimlerini sunum destekli olarak anlattı. “Ben
burada kendi deneyimlerinden bir şeyler aktaracağım.

Bunlar Ortadoğu’da ve kendi
kendi ülkemdeki
deneyimlerimdir.”
Prof. Dr. Daniele Pini, “Mimari ve kentsel
miras, kültürel kimlik ve sosyal bağlılık ilişkilerini
güçlendirmek ve yanı sıra koruma planlaması ve
yönetim stratejilerini benimseyerek yerel gelişmeyi
teşvik etmek ve geliştirmek açısından bir değer olarak
görülmelidir. Koruma önlemlerinin öncelikli ve
zaruri adımı kültürel miras değerinin korunmasıdır.
Buna rağmen bu koruma önlemlerinin sürdürülebilir
olmasını sağlamak için daha kapsamlı ve öngörülü
bir yaklaşım gerekmektedir. Kültürel miras sadece
kentsel dönüşüm ve rehabilitasyon programlarının en
önemli bileşenlerinden biri olarak değil aynı zamanda
muhtemel gelişim projelerinin de kaynağı olarak ele
alınmalıdır.” dedi. Pini, Kentsel koruma sadece anıtsal
eserlere ya da bilinen, ayırt edilebilir yapılara ve alanlara
işaret etmediğini aynı zamanda somut olmayan değerleri
ile bütün kentsel doku ile daha geniş bir bağlamda
ilgilenmek gerektiğinden belirtti. Pini “Kentsel koruma,
kentsel çevrenin bütün tarihsel ve kültürel katmanlarının
yanı sıra koruma ve yeniden kullanım müdahalelerinin
farklı sosyal-ekonomik ve işlevsel çıkarımlarını göz
önünde bulundurmak zorundadır. Kentsel koruma,
alanının miras değerlerini korurken yaşanabilirliğini
ve çekiciliğini arttırmayı hedefleyen kentsel planlama
stratejisinin bileşenlerinden biri olmak zorundadır. Bu
toplantının kapsamı İtalya ve Ortadoğu’daki dünya
mirası şehirlerinin farklı deneyimleri üzerinden,
koruma planlaması ve yönetiminin çok yönlü taraflarını
ve engelleyici faktörlerini tartışmaktır” dedi.
Mart ayından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığı ile birlikte yapılan toplantılar için start
verildi. 18 Mart 2015 tarihinde İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Başkanlık Binası’nda, Büyükşehir Belediyesi
üst düzey bürokratları ile yapıldı. 18 mart 2015
saat 16.00’da, İBB binası 1.kat toplantı salonunda
Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Erkan GÖKAL
başkanlığındaki toplantıya; İstanbul Büyükşehir
Belediyesi adına; Adil KARAİSMAİLOĞLU (Ulaşım
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Daire Başkanı), Faruk VAHAPOĞLU (Ulaşım Planlama
Müdürü),
Yakup DEMİRHAN (Kültür Varlıkları
Daire Başkanı), İhsan İLZE (Kültürel Miras Koruma
Müdürü), Seniye Selcen ONUR (Kültür Varlıkları
Proje Müdürü), Ali ERGÜN (Projeler Daire Başkanı),
Halil ONUR (İstanbul Alan Yönetimi Başkanı), Cemal
ÜNAL (Ulaşım Koordinasyon), Muzaffer ŞAHİN (İBB/
Alan Başkanlığı), Yeşim BÖREK (İBB/Alan Başkanlığı),
Eyüp Belediyesi adına;
Remzi AYDIN (Belediye
Başkanı), A.Turan KOÇER (Başkan Yardımcısı), Murat
YÜKSEKDAĞ (Başkan Yardımcısı), Ahmet TÜFEKÇİ
(Başkan Yardımcısı),
Şengül KOCABAŞ (Başkan
Yardımcısı), Bayram Sinan ABDÜSSELAMOĞLU
(Başkan Yardımcısı), Evren ORAL (Plan ve Proje
Müdürlüğü), Muhammet ÇAKIR (Fen İşleri Müdürü),
Ayşe ZENGİN (KUDEB), Bilgi Üniversitesi’nden; Asu
AKSOY (Doç.Dr./Öğr.Gör.KPYM Müdürü),
Deniz
ÜNSAL (Yrd.Doç.Öğr.Gör.), Han TÜMERTEKİN
(Mimar), Hülya YALÇIN (Sanat Tarihçisi/Danışman),
Ege YILDIRIM (Şehir Plancısı/Danışman), Ezgi
AYDOĞAN (Mimar),
diğer katılımcılar; İbrahim
İlhami KOÇ (İl spor müdürü), Hasan Tahsin USTA
(Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı), Ahmet BÜLBÜL
(GOP.Bld.Başkan Yardımcısı), Süleyman AYKAÇ (Eyüp
Ak Parti İlçe Başkanı), Orhan HIDIROĞLU (Orhun
Restorasyon) katılımı ile yapılmıştır.

Bu toplantıda Eyüp Sultan Tarihi Merkezinde
yapılan Alan Yönetim Planı çalışması anlatılarak görüş
alışverişinde bulunuldu ve bu toplantıyı müteakip,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de desteği ile
çalışmalara hız verildi.
Büyükşehir Belediyesi ile yapılan toplantıların
ikincisi 26 Mart 2015 tarihinde İstanbul Alan Yönetim
Başkanlığı, KUDEB Taş Atölyesi’nde düzenlenen
toplantılardan ilki yapıldı.
Toplantıya İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı
Yakup DEMİRHAN, Sait KARABULUT (Hukukçu),
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İstanbul Alan Başkanı Halil ONUR, Kültürel Miras
Koruma Müdürü İhsan İLZE, İstanbul Sit Alanları
Alan Yönetim Başkanlığı’ndan Yeşim BÖREK, Nesrin
KÜÇÜKDEMİRAL, Kültür Varlıkları Projeler Müdürü
Seniye Selcen ONUR, Eyüp Belediyesi Başkan Yardımcısı
Ahmet Turan KOÇER, Kültür Müdürü İrfan ÇALIŞAN,
Kudeb Şefi Ayşe ZENGİN, Proje ekibinden Asu AKSOY,
Deniz ÜNSAL, Gülnur KADAYIFÇI, A. Ege YILDIRIM,
Hülya YALÇIN, Ezgi AYDOĞAN katıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları
Daire Başkanı Yakup DEMİRHAN ve Eyüp
Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Turan KOÇER’in
moderatorlüğünde yapılan toplantı ilk olarak İstanbul
Sit Alanları Alan Yönetimi Başkanlığı temsilcilerinin
alan yönetimi ile ilgili yasal mevzuatlar ve yönetim
süreci ile ilgili bilgilendirmesiyle başladı. Ardından
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Asu
AKSOY’un yürütmekte oldukları Eyüp Sultan Tarihi
Merkez ve Yakın Çevresi Yönetim Planı çalışması ile
ilgili yaptıkları çalışmaları sundu.
Yaklaşık 6 ay süren durum analizinin sonuna
gelinen projede bir sonraki aşamaya geçildi.
Gerçekleştirilen toplantıda Eyüp Kentsel SİT Alanı
Tarihi Merkez Yönetimi ile ilgili olarak bölgede
sahipliği ve yönetme yetkisi olan kurumların yapacağı
çalışmalar konuşuldu. Proje bundan böyle İBB İstanbul
SİT Alanları Yönetim Çalışması’yla ilişkilendirilerek
geliştirilecek. Toplantıda projenin, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, Eyüp Belediyesi ve Bilgi Üniversitesi ile
birlikte geliştirilmesi kararlaştırıldı.
Vizyon ve hedef birliği sağlanması, belli tematik
toplantılar gerçekleştirilmesi için ortak bir çalışma
grubu da oluşturuldu. Tarihi merkezde sınırların
belirlenmesi, merkezin işlevlerinin belirlenmesi,
mezarlıkların düzenlenmesi, sahil bölgesi ile
birlikte park ve bahçelerin düzenlenmesi, ulaşım,
kentsel tasarım ve bölgenin iletişim planlaması gibi
başlıklar altında çalışmalara devam edilmesi, bunun
sonucunda da Eyüp Kentsel SİT Alanı Tarihi Merkez
Yönetim Planı ve uygulamayı sağlayacak bir eylem
planı oluşturulması kararlaştırıldı. Bu çalışmalar
İBB’nin ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür
ve Turizm Bakanlığı, Anıtlar Kurulu gibi kurumlarla
üniversitelerin katkısı ile sürdürülecek.
Tarihi merkezin medeniyet birikimimize uygun
olarak geleceğe aktarılması, ziyaretçi yönetimi yolu ile
hayatın akışının düzenlenmesinin amaçlandığı proje ile
Ramazan ve Kandil günleri başta olmak üzere bölgede
oluşan kalabalık vatandaş topluluğunun daha huzurlu
ve mutlu olarak dönmeleri sağlanacak. Konuyla
ilgili olarak Eyüp Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet
Turan Koçer, Eyüp Kentsel SİT Alanı Tarihi Merkez
Yönetimi Planı’na büyük önem verdiklerini belirterek,
Bu gerçekleştirdiğimiz toplantı bu çalışma sürecinde
önemli bir aşamaydı, alınan kararlarla konu artık başka
bir safhaya taşındı. İstanbul Büyükşehir Belediyemizin
bu konuyu, bu projeyi sahiplenmesi çok önemli. Proje
Eyüplülerin de rahat yaşamalarını sağlayacak, bölgeye
gelen misafirlerimizin de hayatını kolaylaştıracak” dedi.
Bu toplantının sonuçlarını maddeler halinde şöyle

sıralayabiliriz:
1- Ziyaretçi Yönetimi gerekiyor,
2- Kültürel mirasın envanterleme, arşivleme,
araştırma, ve kullandırma çalışmalarının tek elde
toplanması, koordine edilmesi;
3- Kültürel mirasın yorumlanarak bilinir kılınmasına
yönelik işlevlendirme, rotalama, kültürel etkinlik
çalışmaları gerekiyor;
4- Kültürel ve peysaj mirasının korunması,
restorasyonu çalışmalarının birincil olarak görülmesi ve
paydaşlarla ortak olarak UNESCO Kriterleri ile uyumlu
olarak planlanması gerekiyor;
5- Mirası çevreleyen tüm kamusal yapıların ve
alanların (MEYDAN DAHİL) yerin kimliği bağlamında
ele alınarak kentsel tasarım kriterlerinin oluşturulması
gerekiyor;
6- Miras üzerindeki ulaşım, otopark baskısının
ele alınarak paydaşlarla koruma odaklı perspektifle
çözülmesi gerekiyor;
7Miras
bağlantı
noktalarının
rotalarla
güçlendirilmesi gerekiyor;
8- Miras alanları buffer zonelarındaki ‘yenileme’
türü projelerin, imar projelerinin miras alanı vizyonu
kapsamında ele alınması gerekiyor;
9- Turizme yönelik konaklama ve hizmetlerin
paydaşlarla planlanması gerekiyor;
10- Yerli nüfusun istihdam, eğitim, eğlence, kültürel
etkinlik, rekreasyon ihtiyaçlarına yönelik olarak miras
planlamasının katkılarının ortaya çıkarılması gerekiyor;
11- Eyüp’ün İstanbul’un kültürel hayatına katkıda
bulunacak profilini ve iletişim stratejisini geliştirmesi
gerekiyor;
12- Eyüp tarihi alanının kurumsal kimlik çalışmasının
yapılması ve uygulanması gerekiyor.
Bu çalışma kapsamında alanda yaşayanlarla birlikte
alana dair sorun ve beklentilerin konuşulacağı odak
grup toplantıları yapılmıştır.
Odak grup toplantılarının hedefi, alanda yaşayanların
burayı nasıl deneyimlediklerini öğrenmek ve alandaki
beklentileri tespit etmekti. Toplantılar ile birlikte
çalışmanın, alanda yaşayanlar tarafından bilinirliğinin
arttırılması aynı zamanda alanda yaşayanların sürece
dahil olmaları hedeflendi.
Odak grup toplantıları tarihi merkezde yaşayan
gençler, kadınlar ve tarihi miras alanı içinde yaşayan
Eyüplülerle olmak üzere 3 farklı grupla yapıldı.
Bu toplantılardan ilki 26 Mart 2015 tarihinde, Afife
Hatun Kültür Evi’nde yapıldı.
Odak Grup Toplantısı (Kadınlar) Notları aşağıda yer
almaktadır.
Umut ZEYLAN: Kaç senedir Eyüp’te yaşıyorsunuz?
Kendinizi Eyüplü hissediyor musunuz?
1. 40 senedir Eyüp’te Çömlekçiler Mahallesi’nde
yaşıyorum
2. 30 senedir Eyüp’te, Rami mahallesi’nde
oturuyorum. Eyüp’te huzur buluyorum.
3. 18 yıldır Yeşilpınar Mahallesi’nde oturuyorum.
Yeşilpınar tam olarak Eyüp’te değil. Eyüp merkezde,
tarihi evlerde oturmak isterdim.
4. 1986 yılından beri Eyüp’te yaşıyorum, evlenince
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geldim. Eyüp Sultan Hazretleri’ne yakın olduğum için
seviyorum.
5. 1999’dan beri Eyüp merkezde, hemen Afife
Hatun’un yan tarafında oturuyorum. Eyüp benim evim
gibi, başka bir ilçeye gidip geldiğimde Eyüp’e geldiğim
andan itibaren evime gelmiş gibi hissediyorum.
6. Doğma büyüme Eyüp’lüyüm. Çömlekçiler
mahallesi’nde oturuyorum. Burada komşuluk ilişkileri,
aile hayatı devam ettiği için çok memnunum. Çocuklar
için güvenli bir yer.
7. Alibeyköy’de oturuyorum ama Eyüp aşığıyım. Ben
de burada, merkezde oturmayı isterdim. Alibeyköy’den
buraya gelmek trafik yüzünden çok zor.
8. Nişanca Mahallesi’nde 2001’den beri oturuyorum,
memnunum.
Umut ZEYLAN: Hepiniz Afife Hatun Kültür Evi’ne
kurslara mı geliyorsunuz?
• Evet.
Umut ZEYLAN: Boş vakitlerinizi nerede, kimlerle,
neler yaparak geçiriyorsunuz?
• Komşu gruplarımız var, onlarla genellikle
haftaiçi evlerde toplanıyoruz. Feshane’deki etkinliklere
gidiyoruz.
• Yazın Haliç kıyısına gidiyoruz. Eskiden kokudan
oturamazdık ama artık sık sık gidiyoruz. Ramazan’da
iftara gittiğimiz de oluyor ama mangal yakmıyoruz, onu
genelde dışarıdan gelenler yapıyor. Oradaki hizmeti
yeterli buluyorum aslında. Tuvalet sayısı arttırılsa ve
yeni çeşmeler konulsa memnun olurum.
• Feshane ve çocuklar sevdiği için yan tarafındaki
lunaparka gidiyoruz. Çocuklarla camiye de gidiyoruz.
Eyüp’te sinema yok, kapatıldı. O yüzden sinema için
dışarıya gidiyoruz.
• Aslında belediyenin kültür merkezinde (nikah
salonu) sinema var. Belediye son zamanlarda bu
etkinlikleri daha iyi duyuruyor, içerik olarak da
memnunum. Genellikle afişler aracılığı ile bilgi
ediniyoruz.
• Benim için sorun Rami’den Eyüp’e ulaşımın sıkıntılı
olması. Toplu taşıma araçları saatli oluyor dolayısıyla
çocuklarla gelemiyoruz, ben o yüzden sinema tiyatro
için Gaziosmanpaşa’yı kullanıyorum.
• Nikah Salonu-kültür merkezi Eyüp’ten biraz
uzak kalıyor, Merkezde böyle bir yer olsa çok iyi olur.
Çocuklar ve kadınlar için spor merkezi de çok iyi olur.
Umut ZEYLAN: Bunları merkezde istemenizin
sebebi nedir?
• Ulaşım.
• Merkezde kaldırımlar çok dar, çocuk arabasıyla
geçmek imkansız.
Umut ZEYLAN: Eyüp’ün meşhur olan bir ürünü var
mı? Dışarıdan gelenlere önerdiğiniz örneğin.
• Oyuncaklar var, sünnet çocukları için küçük testiler
vardır. Çömlekçilikten gelir zaten bunlar.
• Eyüp halkası
• Merkezdeki tarihi fırından alınan simitler
Umut
ZEYLAN:
Eyüp’te
bildiğiniz
ama
gidemediğiniz bir yer var mı?
• Yok.
Umut ZEYLAN: Eyüp’ün en bilindik, popüler 3 yeri

neresidir?
• Feshane, Eyüp Sultan Cami ve Pier Loti. Bir de
Caferpaşa Medresesi olabilir.
Umut ZEYLAN: Dışarıdan gelen ziyaretçiler için otel
vs. yapılmalı mı?
• Gerekli olduğunu kabul ediyoruz ama merkezde
değil biraz daha merkez dışında yapılmalı. Merkezin o
huzurlu ortamını bozabilir.
Umut ZEYLAN: Burası yeterince turistik bir yer mi
sizce?
• Beyoğlu gibi değil tabi. Yabancı turist çok yok burada,
daha çok Müslümanların ziyaret etmesi gereken bir yer.
Umut ZEYLAN: Ramazan veya kandil günlerinde
meydana gidiyor musunuz?
• Biz bu günlerde dışarıdan gelenler gitsin, biz hep
buradayız diye düşünerek pek gitmiyoruz.
• Ayrıca çok kalabalık ve düzensiz bir ortam oluyor.
Meydanda yenilen yemekler çok düzensiz.
Umut ZEYLAN: Ne sıklıkla Eyüp Sultan Camisi’ne
gidiyorsunuz?
• Haftasonu eşimle, hafta içi komşu kadınlarla
gidiyoruz.
• Geçerken uğradığımız da çok oluyor, haftada 2-3
kere gidiyoruz ortalama.
• Özellikle moralsiz ya da hasta olduğumuz
zamanlarda huzur bulmaya, rahatlamaya gidiyoruz.
• Cuma günleri de ayrıca çok kalabalık oluyor.
Umut ZEYLAN: Özellikle camiye gittiğiniz günlerde
ne kadar zaman geçiriyorsunuz?
• İşimi bitirip çıkarım.
• Alışverişimi de buradan yapıyorum, onlarla
ilgilenirim.
• Dondurma, çekirdek yiyip çay içip döneriz.
Umut ZEYLAN: Pierre
Loti’ye ne sıklıkla
gidiyorsunuz?
• Yaz akşamları gidiyoruz.
• Yabancı turist orada çok fazla.
Umut ZEYLAN: Siz bir kültür elçisi olsanız Eyüp’te
nereleri gezidirirdiniz?
• Sahabeler ve kabristan
• Caferpaşa Medresesi
• Sibyan Mektebi
• Çeşmeler
Umut ZEYLAN: Amcazade arazisini duydunuz mu
hiç, hakkında ne biliyorsunuz?
• Araziyi biliyoruz ama ne olduğunu bilmiyoruz. 1-2
kişi gitmiş.
Umut ZEYLAN: Diğer ilçelerle kıyasladığınızda
Eyüp’ü nasıl bir sıraya koyarsınız?
• 1. Sırada
Umut ZEYLAN: Sizce tarihi merkezdeki en büyük
sorun ne?
• Trafik. (Feshane günlerinde bir eyüp’ü
kullanamıyoruz)
• Otopark
• Buranın tarihine uygun olmayan dış cephe
düzenlemeleri
• Çömlekçilerde tarihi binalar var, bunlar boş kalınca
tinerciler vs. yerleşiyor ve mahalle halkını rahatsız ediyor.
• Dışarıdan gelenler kirletiyorlar, çöpleri yerlere
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atıyorlar. Biz evimizde ayrıştırıyoruz. Belediye ayrı ayrı
toplayabilir bu çöpleri.
• Kaldırımlar dar.
Umut ZEYLAN: Güvenli bir yer mi Eyüp, karanlık
yerler var mı örneğin?
• Ramazan günlerinde güvenlik sorun olabiliyor.
• Haliç kıyısındaki aydınlatmanın arttırılması lazım.
• Ayrıca yönlendirmeler ve bilgi panoları da eksik.
• Kültür merkezinin durağı karanlık oluyor, yalnız
ya da çocuklarla gitmekte zorlanıyoruz.
Umut ZEYLAN: Eyüp’ün en kötü ve en iyi taraflarını
söyleyebilir misiniz?
• Ulaşım- huzur
• Komşuluk, huzur- güvenlik, trafik
• Kütüphaneler attırılabilir, çocuklar için iyi olur.
• Evlerin 2-3 katlı oluşu ve mahalle hayatı Eyüp’teki
huzurun kaynağı olabilir.
• Çömlekçiler mahallesinde yenileme diye bir
söylenti var, bundan çok rahatsızız. Evimizin yıkılmasını
ya da buradan uzaklaştırılmayı istemiyoruz.
Deniz ÜNSAL: Feshane’deki etkinlikler taşınacak
biliyorsunuz, onların yerine ne olmasını istersiniz?
• Kadınlar için meslek / eğitim kursu olabilir. Ayrıca
burada kadınların üretim yapabileceği yerlere ihtiyaç
var. Özellikle okuyamamış kadınların çalışabileceği,
üretim yapabileceği bir yer lazım.
Umut ZEYLAN: Eyüp’te restorana gidiyor musunuz,
sizce hizmet yeterli mi?
• Ben gidiyorum, bence yeterli.
• Yetersiz, çeşitlilik az.
• Ev hanımları için böyle bir iş kolu olabilir.
Odak grup toplantılarının ikincisi 31 Mart 2015
tarihinde Cafer Paşa Medresesi’nde Gençlerle yapıldı.
Bu toplantıdan elde edilen verilerde yapılan çalışma da
değerlendirilmek üzere kayıt altına alındı. Aşağıda bu
toplantının notları yer almaktadır.
1. Akrabaları Eyüp’te oturduğu için 4 aydır Eyüp’te
oturmaya başlamış. YTÜ’de okuyor.
2. Marmara Üni’de okuyor.
Doğma büyüme
Eyüp’lü, Yeşilpınar’da oturuyor. Burası bana huzur
veriyor, sokakta yaşlılarla çocuklarla muhabbet etmek
keyif veriyor.
3. Üniversite hazırlıkta okuyor. 4-5 yıldır Nişanca’da
oturuyor. Eskiden Fatih’te yaşıyormuş. Ailesinin
maneviyattan dolayı Eyüp, Üsküdar ya da Fatih’te
yaşamak istediğini söylüyor.
4. İstanbul
Üniversitesi’nde okuyor, Rami’de
oturuyor. Rami’yle Eyüp aynı yer gibi gelmiyor, ileride
de Rami’ye alıştığım için orada oturmak isterim. Rami
ile Eyüp arasındaki ulaşımın zorluğundan bahsediyor.
Umut ZEYLAN: Boş zamanlarınızda Eyüp’te nasıl
vakit geçiriyorsunuz?
• Fatih’te çalıştığım vakfa ve İngilizce kursuna
gidiyorum. Eyüp’te de Evde Değerler Eğitimi’ne
katılıyorum, her hafta bir öğrencimin evinde gelenekgörenek buluşmaları yapıyoruz. Genelde Fatih’e
gidiyorum boş zamanlarımda. Eyüp’te pek bir şey
yapmıyorum, Pierre Loti’ye yılda 1 kere gidiyorum.
Fatih Cami’ne Eyüp Sultan’dan daha çok gidiyorum.
• Eyüp Sultan’a genelde geçerken gidiyorum.

Pierre Loti’ye güvenlik endişesi sebebiyle ailemle nadir
gidiyorum. Dini olarak Fatih’te zaman geçiriyorum.
Eyüp’te meydanda arkadaşlarımla oturup çay içiyoruz.
• Arkadaşlarımla buluşup Eyüp’e geliyoruz,
özellikle Cuma günlerinin hareketli oluşunu sevdiğim
için cumaları gelmeye de çalışıyoruz. Eyüp Sultan
Cami’ne özellikle gittiğim de oluyor, burası bana huzur
veriyor.
• Eyüp’te olduğumda Caferpaşa’ya geliyoruz,
meydanda yapacak pek bir şey yok. Pierre Loti’yi
seviyorum.
• Cami’nin yanında türbe olunca oraya gelip dilek
dileyen ya da ilahlaştıran çok insan oluyor. O yüzden
ibadet ederken rahat edemediğimiz zamanlar oluyor.
Umut ZEYLAN: Eyüp’te duyduğunuz ama hiç
gitmediğiniz bir yer var mı?
• Yok.
• Hep duyduğumuz yerlere gidiyoruz.
• Meydan ve çevresindeki cafe restoranlar
güzelleştirilebilir. Muhafazakar kesimin gençleri çok
fazla cafe vs.’de takılmaz ama meydanda rahat rahat
oturacak temiz düzenli cafe restoran yok. Hizmet
edenlerin temiz kibar olmasını istiyorum.
• Eyüp çok fazla öğrencilere yönelik değil, evimize
gelen arkadaşlarımızı da apartmandan ya da mahalleden
uyaranlar oluyor. Çünkü herkes birbirini tanıyor. O
yüzden öğrenci için biraz zor.
• Gidecek çok fazla yer yok, tiyatro-sinema yok.
Umut ZEYLAN. : Genç olarak ihtiyaçlarını nelerdir?
Bunları Eyüp’te bulabiliyor musunuz?
• Benim için huzur ve bunu Eyüp’te bulabiliyorum.
Ama oturacak eyrler yok. Burası sessiz, sakin, otantik bir
yer olsun istiyorum.
• Alışveriş yapabileceğimiz yerler yok. Ben alışveriş
için Fatih’e ya da avm’ye gidiyorum. Kıyafetlerimi
buradan da alabilmek isterdim.
• Sinema için de Fatih’te veya Vialand’deki avm’ye
gidiyoruz. Sultan Center’da sinema vardı, kapandı.
Umut ZEYLAN. : Tarihi ve kültürel zenginlikleri
düşündüğünüzde Eyüp’te en popüler, bilinen 3 mekan
neresidir sizce?
• Eyüp Sultan Cami, Cafer Paşa Medresesi, Feshane,
Serterikzade medresesi, Pierre Loti, mezarlıklar
Umut ZEYLAN. : Amcazade arazisini duydunuz mu?
• Duymadık.
Umut ZEYLAN. : Sizce dışarıdan gelenlere Eyüp
anlatılabiliyor mu?
• Dışardan gelen için bence sıkıntı yok.
• Turistler için broşür olabilir bence. Hatta internet
üzerinden bir bilgilendirme sistemi de olabilir.
Umut ZEYLAN. : Sizce Eyüp turizme açılsın mı?
Sultanahmet’e benzesin mi örneğin?
• Sultanahmet turistikten de öte ticari olmuş bence
artık. Ama Eyüp herkes tarafından bilinmiyor, bilinsin
isterim.
• Yabancı tursitler gelip sokakta alkol içince ben
rahat edemiyorum.
Umut ZEYLAN. : Ramazan’da meydana geliyor
musunuz?
• Geliyoruz. Evimiz yakın olduğu için özellikle
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iftardan sonra 10-11 gibi gelip, 1-2’ye kadar kalıp
sahurda eve dönüyoruz. Kalabalık rahatsız ediyor tabi
ama gelmemi engelleyecek kadar bezdirmedi beni.
Eyüp’te çok fazla genç göremiyorum ben.
• Ben evimden duaları ya da ezanı duyduğum için
gelmeme pek gerek kalmıyor. Ama ben o kalabalığı,
enerjiyi seviyorum. Ramazan günlerini diğer günlerden
daha çok seviyorum. Kaos da oluyor tabi ama ben
gidiyorum.
• Ben normalde kalabalık sevmem aslında ama o
Ramazan’daki hali seviyorum. Ramazanda 1-2 kez
geliyorum.
Umut ZEYLAN. : Sahile gidiyor musunuz?
• Aslında gittiğim diğer yerlerde Üsküdar’da
mesela hep denize yakın olmaya çalışırım ama burada
deniz varmış gibi gelmiyor bana. Denizi göremiyoruz,
görmeliyiz aslında.
• Haliç kenarı bana tehlikeli ve pis gibi geliyor.
• Aslında yeni cafeler, oturacak yerler olabilir.
Umut ZEYLAN. : Eyüp’teki en büyük sorun nedir
sizce?
• Otopark, trafik
• Rami’den Eyüp’e tek hat olmaması
• Feshane’ye gelen insanlar sokak aralarına park
ettiği için biz park sorunu yaşıyoruz, hatta kaldırımda
bile yürüyemiyoruz.
Umut ZEYLAN: Eyüp’e özel bildiğiniz bir ürün var
mı?
• Osmanlı şekeri var.
• Oyuncakçılık, çömlekçilik, çiçekçilik, Eyüp
halkasını bilmiyoruz.
Umut ZEYLAN: Eyüp’te sizi en çok mutlu eden ve
en rahatsız olduğunu şeyler nelerdir?
• Benim oturduğum yerde (yeşilpınar) ulaşım rahat
bunu seviyorum, bir de çöpleri ayıştırarak atıyoruz,
belediye alıyor. Bundan da memnunum. Tarihi yapısını
kaybeder diye korkuyorum. a
• Belediyenin etkinlikleri var onlardan memnunum
ama mesela geçen haftalarda olan Bülent Ortaçgıl
konseri Göktürk Kültür Merkezi’ndeydi ve konferans
salonunda olduğu için güzel bir konser değildi. Pek
kalabalık da değildi. Tanıtımı daha iyi yapılabilir.
• En çok maneviyattan memnunum, trafik ve
otopark sorunundan rahatsızım.
• Bence pek problem yok, maneviyattan memnunum.
• Eyüp’te yabancı dil kursları olmasını isterim. Hem
erkekler hem de bizler için spor salonu da olsa iyi olur.
Son odak grup toplantısı da Merkez de yaşayanlarla
yapıldı. Bu toplantı da 31 Mart 2015 tarihinde Cafer Paşa
Medresesi’nde yapıldı.
Umut Zeylan: Kendinizi tanıtır mısınız? Ne
zamandır Eyüp’te yaşıyorsunuz ve kendinizi Eyüplü
olarak tanımlar mısınız?
1. Şakir Bey. Eyüp Camisi karşısındaki fırını
işletiyorum. 70 yıldır, 5 kuşaktır Eyüplü’yüm. Mimarım.
Kendimi Eyüplü olarak tanımlamakta zorlanırım
çünkü Eyüp’ün bugünkü halinden kendimi de
sorumlu tutuyorum. Eyüp’ün eksikleri kendimi Eyüplü
hissetmeme engel oluyor. 70’li- 80’li yıllarda Eyüp’te
yaşadım, şu an yaşamıyorum.

2. Sedat Bey. Eyüp’te çarşı içinde eczanem var, onu
işletiyorum. 1950 yılından beri, 2. Kuşaktır işletiyoruz.
Şu anda Eyüp’te oturmuyorum ama doğma büyüme
Eyüp’lüyüm. İstanbul’un başka hiçbir yerinde yapamam
ama Eyüp’te kimliksiz sokağa çıkabilirim ben. Başka
yerde bu kadar güvenli hissedemem. Eyüp’te sokağa
çıktığınızda birçok kişiyle selamlaşırsınız, bir kasaba
havası vardır. Hala bu durum geçerli ama yeni gelenler
arasında çok değil tabi.
3. Ayla Hanım. 1945’ten beri Eyüp’te oturuyorum.
İslambey mahallesi’nde oturuyorum, mahallenin en
eskisi benim. 80’lerden sonra Eyüp’e çok göç aldı, benim
şu anki şansım halen %20-30’nun eski Eyüplü’lerin
olduğu bir mahallede oturuyor olmam. Çok rahat
Eyüp’lü olarak hissediyorum. Dışarıdan gelenler Eyüp’ü
değiştirdi.
4. Ziyaettin Bey. Ben emekli subayım, Eyüp Dostları
Vakfı’nın genel sekreteriyim. 1953’te Otlakçılar’da
doğdum, sonra askeri sebeplerde dışarı çıktım ama ailem
burda olduğu için hep gelip gittim. Sonra da Eyüp’lü
biriyle evlendim. Şu anda Eyüp’te oturmama rağmen
vakıfa gelip gidiyorum. Şu an Şişli’de oturuyorum. Şu
anda Eyüp’te oturanlar dışarıda çalışıyorlar, eskiden
Eyüp’te oturan Eyüp’te çalışırdı. Sanayinin dışarı
çıkmasıyla bu değişti. İş imkanları azaldı, 50-60 fabrika
binlerce çalışan vardı. Başka yerde oturmama rağmen
Eyüplü hissediyorum. Eski Eyüplüleri bağlayan bir
unsur da mezarlıklar, herkesin aile mezarlığı orda
olduğu için mutlaka ziayrete gelip gidiyorlardır.
5. Deniz Hanım. Eski bir Eyüplü ailenin Eyüp’te
oturmayan kızıyım. Babannemin evi Düğmeciler
caddesindeydi, ben hala Eyüplü gibiyim. Annem,
ailem buralı, bütün anılarımız Eyüple ilgili, bu hissi
seviyorum. Bu his evin, mülkün burda olmasıyla ilgili
değil, hayalim Eyüp’te bir ev almak.
6. Ahmet GÖKÇEN: Liseye kadar Eyüp’te okudum,
sonra ayıldım 2014’ten beri tekrar Eyüp’e döndüm. 86
yılında Eyüplü dostlar vakfı’na katıldım. Grubumuzun
amacı da gelecek nesillere Eyüp’ü anlatmak. Vakfın
içindeki müze projemizi biliyorsunuz.
7. Osman Bey. Doktorum, 1970 yılında Eyüp’e
geldim. 45 senedir Eyüp’lüyüm, şu anda burada
oturmuyorum. 1976 yılından 2010 yılına kadar burada
doktor olarak çalıştım. Şu anda Musiki Vakfı’nın olduğu
sokaktaki oteli işletiyorum. 1985’ten beri sanayinin
gitmesiyle burdan taşınanlar oldu. 1990-95’ten beri inanç
turizmi Eyüp’te etkili olmaya başladı. Gaziosmanpaşa
ve Bayrampaşa Eyüp’ten ayrıldıktan sonra burası inanç
turizmi merkezi oldu, aslında şimdi turizmin de merkezi
olabilir, olsun da.
8. Namık Bey. 1958’den beri Eyüplü’yüm, hala burada
oturuyorum. Dalan’la beraber yıkımlar yaşanınca,
Feshane ve dikim evinin kapatılmasıyla ekonomiyi ve
yaşayanları değiştirdi. Düğmeciler de oturuyorum.
Göçlerin yaşandığı ilk dönemlerde Sivaslılar mahallesi
vb. gibi bölgeler vardı, şimdi o mahalleler de değişti.
9. Şener TÜRKMENOĞLU. 104 yıldır ailem
buradaydı, 2010 yılında Eyüp Dostları Vakfı’nı
kurduk, şimdi de içerisinde bir yaşam müzesi kurduk.
7 Mart’ta açılışını yaptık. Eski Eyüplüler ile yeni
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Eyüplüler arasındaki fark eskiden yaşayanalr gerçekten
Eyüplüydü, şimdikilerde bu aidiyet, bağlılık yok.
Umut ZEYLAN: Kadınlarla yaptığımız toplantıda
onlar halen devam eden güçlü bir mahalle hissiyatı
olduğundan söz ettiler fakat sizler şimdi farklı bir şey
söylüyorsunuz. Bu neden olabilir sizce?
• İmara açılan yerlerde bir değişim yaşandı.
Çömlekçiler, İslambey gibi mahallelerde halen bunu
hissedebilirler. Eski mahallelerde o hissiyatı bulabilirsiniz
ama o bölgeden çıktığınızda bunu hissedemezsiniz.
• Benim gençliğimde kadın ve erkek ilişkileri
arasında böyle bir fark yoktu, bu kültürel yapı değişti.
Kaç-göç yoktu. Eskiden kültürel bir saygı vardı, şimdi
hiç mahalleye saygısı olmayanlar gelince insanalar da
Eyüp’ten kaçmaya başladı.
Umut ZEYLAN: Peki bu mahalleler turizme açılsın
mı yoksa bu mahalle kültürü Eyüp’ü temsil eden bir
şeydir böyle kalsın mı?
• Şimdilerde Eyup Sultan hazretlerine yakın olmak
için grup grup buraya gelip yerleşenler var. Göç oldu vs
ama bir de bu durum var.
• Yabancı turistin ilgisini çekmiyor burası. Pier Loti’ye
gelip giderler. Tanıtım eksikliği az. Culus yolu örneğin
çok önemli fakat sadece bir sokakla olmaz. Buranın
bilgisini aktarmak lazım. Çekici kılacak unsurlar lazım.
Umut ZEYLAN: Sizce Eyüp’ün en değerli 3 mekanı
neresidir?
• Eyüp Sultan Cami, Pier Loti, Haliç kıyısı, Feshane,
Rami Kışlası, 2 tane kilise var, Mevlevihane
Umut ZEYLAN: Siz Eyüp’ün kültür elçisi olsanız
neyi öne çıkarırdınız?
• Oyuncakçılık, örneğin Rami Kışlası’nı oyuncakçılık
atölyesine çevrilerek hem üretimin hem satışın yapıldığı
bir yer olabilir.
• Feshane de Eyüp’ün zanaatçılık merkezi olabilir.
Dokuma, oyuncakçılık vb. Dikimeviyle ilgili bir yer
olabilir. Çömlekçilik de olabilir.
• Hazire ve Mezarlıkları. Örneğin ben mezar
taşlarının fotoğraflarını çektim, bunlara tamamen
kültürel bir öğe olarak bakılabilir.
• Ortakçılar ve Nişanca’da onarılması gereken
yapılar var.
• Kaymakçılar, Eyüp halkası, kuş lokumu, acıbadem,
Eyüp kebabı, çiçekçilik
• Eyüp gezi güzergahları oluşturmak düşünülebilir.
Mesela Adım Adım Eyüp projesi yaptılar, o kadar para
harcadılar ama hiçbiri çalışmıyor.
• Biliyorsunuz Eyüp Osmanlı’dan önce var,
dolayısıyla biz yabancı turisti çekmek istiyorsak Bizans
tarihine ağırlık vermeliyiz. Burası İstanbul’un ilk
kurulduğu yer. Arkeoloji Müzesi’nde Silahtarağa’dan
çıkan birçok eser var. Pier Loti’nin oralarda olması
gereken bir sağlık merekzi var örneğin, bu Osmanlı
öncesi dönemin de aydınlatılması lazım.
Umut ZEYLAN: Herkes bu turizme açılsın
konusunda mutabık mı?
• Tabiki ama tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak
açılmalı. Bu otel ve konaklama yerleri de yukarılara,
Haliç manzaralı yerlere yapılabilir. Örneğin Venedik’in
içinde hiç otel yoktur. Uluslararası anlamda bir koruma

bilinciyle turizm yapılmalı.
Umut ZEYLAN: Amcazade arazisini duydunuz mu?
• Tabiki duyduk. Çok güzel bir manzarası var, şu
anda boş sanıyorum. Osmanlı’dan önceye ait kalıntılar
olabilir orada.
Umut ZEYLAN: Altyapı eksiklerini konuşabiliriz.
• Eyüp’te en büyük sorun ulaşım. Sadece trafik
anlamında değil, yönlendirme tabelaları eksik olduğu
için Eyüp içinde de bir yerden bir yere gitmek zor
bilmeyen insanlar için.
• Engelliler ve yaşlılar için Eyüp’te gezmek zor.
Yaşamı kolaylaştırmak lazım.
• Gelen turistler için danışma merkezi yok. Mesela
Fatih’te öğrenciler rehber oluyordu, bunun gibi
yönlendirmeler lazım.
• Dış cephe tabelaları düzenlenmeli.
• Belediyeler sadece türbe ve camilerle ilgileniyor
ama sivil mimari ile ilgilenmiyor.
• Ramazan’da gelenler sokak aralarına arabalarını
park ediyorlar.
• Sütlüce ile direk bağlantı yapılabilir, ordaki otopark
kullanıma açılabilir.
• Alibeyköy- Eminönü arası bir tramvay hattı ve
Feshane’nin işlevinin değiştirilmeli.
• Miniatürk ile Eyüp’ün bağlantısı sağlanabilir.
• Otoparklar sorun.
• Kaldırım yok.
Umut ZEYLAN: Ramazan ve kandil gecelerinde
gidiyor musunuz?
• Eyüplüler genelde gitmez, onlar genelde küçük
camilere gidiyor ibadet için. Eyüp Camisi’ne girmek
imkansız.
• Ramazan ayı Eyüp’te yaşamı zorlaştırıyor.
• Caminin içinde, avluda yeme-içmeye müsaade
edilmemeli. Merkezi bir yere taşınmalı bunlar.
• Çöpler de toplanmıyor.
• Meydandaki mermer kazalara sebep oluyor.
• Ramazan ayında buradaki esnaf gelenlerden
faydalanmıyor. Gelenler cami ve feshane’nin orada
oluyor, iç mekanlara gitmiyorlar. Örneğin bu ramazan
etkinliklerinde verilen dükkanlar öncelikle Eyüp
esnafına verilebilir.
• Kaos oluyor, yönlendirme ve düzenleme yapılması
gerekiyor.
• Otopark ciddi bir sorun.
Ege YILDIRIM: Eyüp Dostları Vakfı olarak sizin bu
fikirlerinizi toplu bir şekilde belediyeye iletme şansınız
oldu mu?
• Biz sizin belediye ile yaptığınız bu işi bir fırsat
bilerek bugün buraya geldik. Biz Eyüplü ile ilgili
çalışmalara destek verelim istiyoruz.
Umut ZEYLAN: Sizin Eyüp Sultan Cami ile ilişkiniz
nasıl?
• Cenaze olduğunda veya türbeyi ziyarete gidiyoruz.
• Caminin içine kadınları almıyorlar. Bunu yapan da
din görevlisi falan değil, orada bunu kendine iş edinmiş
insanlar. Kadınlar buraya giremez, onlara ayrılmış yere
yönlendiriyor.
Umut ZEYLAN: Dışarıdan bir misafiriniz geldiğinde
nereye götürüyorsunuz?

37

28/04/16 09:50

• Pierre Loti, Eyüp Sultan Camisi, Sokullu Mehmet
Paşa Türbesi, Sibyan Mektebi, caminin hemen
arkasındaki hazirede bir denizci mezarı var. Zal Paşa
Cami.
Umut ZEYLAN: Pierre Loti ile ilişkiniz nasıl?
• Eyüp halkı için Eyüp sultan meydanda yaşanan
sıkıntıların aynısı Pierre Loti’de de var.
Umut ZEYLAN: Buradaki restoran ve hizmet kalitesi
sizce yeterli mi? Turist için yeterli mi?
• Fiyat-hizmet kalitesi kötü. Hijyenik değil.
• Çocukluk-yaşam-nostalji, anılar en güzel yanı.
Anılarda kalan Eyüp’ü yaşatmak isterim.
• Eyüp’e ait olma duygusu. Trafik en büyük sorun.
Özellikle ramazan’da Eyüp dışında yaşamak istiyorum.
Umut ZEYLAN: Bu eski Eyüp’e ait özleminizde
Eyüp Sultan Cami’nin, buradaki maneviyatın etkisi
nedir? Buradaki tarihi ve kültürel mirasın etkisi var mı?
• Tabiki etkisi var ama daha çok kişisel yaşanmışlıklar.
Çok iç içe geçmiş bir ilişki bu.
Umut ZEYLAN: Eyüp’te yaşamaktan en mutlu
olduğunuz şey ve en büyük sorun nedir?
• Burada bir turizm canlandırması yapılacaksa
burada yaşayanlarla birlikte yapılmalı. Tek bir aylık bir
şey değil 12 aylık bir çalışma olmalı.
• Haliç üzerinden bir yaya köprüsü yapılabilir, eski
Galata köprüsü kullanılıyordu bir ara.
• Eski sade, düzgün güleryüzlü esnafın olduğu
Eyüp’e geri dönmek isterim. Engelli bir insana bile canı
istedikleri zaman yol veriyorlar.
• En mutlu eden huzur ve birliktelik, eskiyi yaşatacak
bir ortam olmasını isterim.
• Denetimsizlik, dinin-ticari hale gelmesini
sevmiyorum.
• Beni mutlu eden Eyüp halkına hizmet vermek,
sihirli bir değneğim olsa insanların zihniyetini
değiştirirdim.
• Ben Eyüp’e geldiğim anda mutlu oluyorum.
Eskiden sakız ağaçları vardı, kokusu gelirdi. Şikayetçi
olduğum güvenlik meselesi.
• Huzur ve aidiyet en mutlu eden şey. Düzen ve
yönlendirme lazım.
• Sakinlik, huzur, sessizlik, kalite ve saygı arıyoruz.
Odak grup toplantılarını böylece kısa sürede
tamamladıktan sonra yeniden Büyükşehir Belediyesi ile
yaptığımız toplantılara yoğunlaştık.
02 Nisan 2015 tarihinde İstanbul Alan Yönetimi
Başkanlığı, KUDEB Taş Atölyesi’nde 3. Toplantımızı
yaptık. Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediyesi
adına; İhsan İLZE (Yük.Şehir Plancısı /Kültürel Miras
Koruma Müdürü), Muzaffer ŞAHİN (Şehir Plancısı /
İstanbul Sit Alanları Alan Yönetim Başkan Yardımcısı),
Yeşim BÖREK (Şehir plancısı /İstanbul Sit Alanları Alan
Yönetim Başkanlığı), Neslihan KÜÇÜKDEMİRAL (Şehir
plancısı /Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü), Eyüp
Belediyesi adına; İrfan ÇALIŞAN (Kültür Müdürü),
Gülnur KADAYIFÇI (Yük.Mimar-Şehir Plancısı/
Danışman), Bilgi Üniversitesi adına; Asu AKSOY (Doç.
Dr./Öğr.Gör.KPYM Müdürü), Deniz ÜNSAL (Yrd.Doç.
Dr./Sanat ve Kültür Yönetimi Öğr.Gör.), Hülya YALÇIN
(Sanat Tarihçisi/Serbest Danışman), Ege YILDIRIM

(Şehir Plancısı-Koruma Uzmanı/Serbest Danışman),
Ezgi AYDOĞAN (Mimar) katıldı. Bu toplantıda alınan
kararları kayıt altına almak maksadıyla zikredelim.
1.EYÜP ALAN YÖNETIM SINIRI
Toplantıda sınırların Eyüp Belediyesi ve Bilgi
Üniversitesi tarafından Haliç, adalar ve Bahariye
Mevlevihanesi ve önemli tescilli yapılar
gözönüne
alınarak tekrar irdelenmesi; gerekirse bazı noktalarda
araziye çıkılmasına karar verildi. Bir sonraki toplantıda
konu tekrar ele alınacak.
(Alanın ileride Dünya Miras Alanı listesine
önerilebileceği gözönüne alınarak; bir çekirdek alan ve
kentsel sit sınır ile örtüşen tampon bölge veya tampon
bölge belirlenmeyecekse bağlantı noktaları üzerine
çalışılıp sınır yeniden gözden geçirilecek)
2.KOORDİNASYON TOPLANTILARI:
Çalıştay: 27 Nisan tarihinde “Feshane -Eyüp Belediye
Başkanlık Binaları-Zal Mahmut Paşa Külliyelerinin
işlevlendirilmesi” ile ilgili olarak çalıştay düzenlenmesi
gündeme geldi ancak; Başkanlık Makamları ile yapılan
görüşme sonucu programdan çıkartıldı.
13 Nisan 2015 tarihi için İBB Ulaşım Planlama Daire
Başkanlığı ve mümkünse proje müellifinden ulaşım için
hazırlanan proje için sunum talep edilmesi ve hazırlanan
ulaşım projesinin tartışılacağı bir toplantı düzenlenmesi
planlandı.
Toplantı Katılımcıları: İBB Ulaşım Planlama
Daire Başkanlığı ve Proje Müellifi; İSKİ -İGDAŞ ,Bilgi
Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi Ulaşım Danışmanı,
Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü, Eyüp Belediyesi
birimleri, Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü
Eyüp Meydan Düzenlemesi: 16 Nisan 2015 tarihi
için Altyapı Projeler Müdürlüğü, Kentsel Tasarım
Müdürlüğü ve mümkünse yükleniciden Eyüp Meydan
Düzenlemesi Önerileri ile ilgili sunum talep edilmesi
ve konunun tartışılması için toplantı düzenlenmesi
planlandı.
Toplantı Katılımcıları: Altyapı Projeler Müdürlüğü,
Kentsel tasarım Müdürlüğü, Kültür Varlıkları Projeler
Müdürlüğü, Proje Yüklenicisi, Bilgi Üniversitesi, Bilgi
Üniversitesi Danışmanı, Eyüp Belediyesi birimleri,
Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü
Mezarlık, Türbe ve Hazireler: Eyüp’te yer alan
mezarlık, türbe ve hazireler ile ilgili koordinasyon
toplantısı düzenlenmesine karar verildi.Toplantı
tarihi daha sonraki koordinasyon toplantılarında
belirlenecek.
Toplantı Katılımcıları: İBB Mezarlıklar Daire
Başkanlığı,Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı,
İstanbul Türbeler Müze Müdürlüğü, Eyüp Belediyesi
birimleri, Bilgi Üniversitesi, Kültürel Miras Koruma
Müdürlüğü
İBB Mülkleri ve Vakıfların Mülkleri : Eyüp kentsel
sit alanı içerisinde yer alan İBB mülkleri ve Vakıflar
Genel Müdürlüğüne ait mülklerin Eyüp için gerekli ve
uygun fonksiyonlarla işlevlendirilmeleri ve bu yapıların
kiraya verilenlerin kira kontratları, restorasyonu
yapılanların
projelerinin ilgili birimlerden talep
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edilmesi ile ilgili bir toplantı düzenlenmesi planlandı.
Öncelikle Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü’nün
İBB Emlak Müdürlüğüne, Eyüp Belediyesinin ise
Vakıflar Genel Müdürlüğüne resmi yazı ile talepleri
iletmesine karar verildi. Toplantı tarihi daha sonraki
koordinasyon toplantılarında belirlenecek.
Toplantı Katılımcıları:İBB Emlak Müdürlüğü,
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Bilgi Üniversitesi, Eyüp
Belediyesi ilgili birimleri, İBB Kültürel Miras Koruma
Müdürlüğü, Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü
• Toplantıda ayrıca Eyüpte oluşturulabilecek
müzeler için İstanbul Büyükşehir Belediyesince
potansiyel
değerlendirilebilecek konuların ele
alınması (Mezar Taşları açık hava sergisi.....gibi)
gerektiği ve Haliç Siluet Planı ile ilgili olarak Şehir
Planlama Müdürlüğü’nün yaptığı bir çalışmanın olup
olmadığının araştırılmasına karar verildi.
Aynı gün
proje ekibi (Asu AKSOY, Gülnur
KADAYIFÇI, Hülya YALÇIN, Ezgi AYDOĞAN) bir
toplantı daha gerçekleştirdi. Faruk PEKİN’le Cafer Paşa
Medresesinde gerçekleştirilen bu toplantıda Rotalama
konusu ele alındı.
Faruk PEKİN: “1988’de İstanbu gezilerinde haftada
30 kişi gezdirebiliyorduk. Şimdi cumartesi 2-3 tur,
Pazar günü 2-3 tur düzenleniyor. Bu konuda bir iştah
yarattık. Şimdi insanlar elde kitap İstanbul’u dolaşıyor.
Dinler-mezhepler-tarikatlar önemli ilgi odağı olabilir
Eyüp’te.
Rota belirlemek için öncelikle, kaç saatte, kaç günde,
kaç kişiyle bu geziyi yapabileceğimizi tespit etmemiz
lazım.
İstanbul’da bu kadar yoğun zengin doku bir
tek Sultanahmet’te bulunuyor. Eyüp’teki en eski
yapı Amcazade Vakıf arazisinde yer alan Cosmos ve
Damianos manastırı kalıntısı var. Bunun dışında 2 adet
Ermeni Kilisesi var.” dedi.
Yukarıda özetlenen bu toplantıdan elde edilen veriler
aşağıda yer almaktadır.
Amaçlar:
Ziyaret
çeşitlendirmesi:
farklı
mekanları
canlandırmak, merkeze bağlamak
Fiziki mekanları ve temaları örtüştürmek
2-4-6 saat veya 1-2-3 günlük Eyüp turları düşünülebilir.
Kim Eyüp’ü farklı gözle gezecek? Önce İstanbullu
gelmeli.
Ziyaretçinin Eyüp’e gelme nedenini netleştirmek
PR yaratarak, iştiha oluşturarak yapılabilir. Ağızdan
ağıza, sansasyon yaratarak yapılabilir bu ama, bir kaç yıl
sürer.
Öyküler anlatmak, mekanlarla bağlamak (ör. Prens
Sabahattin)
Öyküleri anlatacaklar: iyi bir tekkeciden eğitim
gerekiyor
Sözlü tarih çalışması yapılmalı (ör. Sabiha Tansuğ)
Mekanları hazırlamak, temizlemek
• Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı’nın gezilerini
Eyüp’te yapabilir miyiz?
Ziyaret aşamaları:
1. İlk defa gelenler: Eyüp Sultan Külliyesini
görmeleri gerek

2. Tekrar gelenler: Eyüp Sultan dışındaki unsurları
görebilirler
Eyüp, fetih sonrası yerleşilen ilk Osmanlı mahallesi
Gezilebilecek unsurlar:
Bostan İskelesi- Cülus Yolu
Nişanca Meydanı
Feshane’den kıyı boyu yürüyüş
Piyerloti- Ümmüsinan arası
Tekkeler (Ümmüsinan - Şeyh Nasuh Dergah
Semahanesi, Karyağdı, Kaşgari)
Türbeler
Çeşmeler
Kuş evleri
Amcazade
Kiliseler (x2)
Bizans manastırı- şifa
Sanayi mirası- Bilgi Üniversitesi
Sıbyan Mektebi
Mihrişah İmareti
Mezar taşları (okuması)
Feshane: Şehir Müzesi, Haliç Müzesi yapılabilir.
Eyüp’ün eski fotoğrafları burada sergilenebilir.
Bir başka toplantı ise Bilgi Üniversitesi’nde Simurg
Ajans ile yapıldı. 10.04.2015 tarihinde yapılan bu
toplantıda ajansın yaptığı işler hakkında bilgi alındı ve
Kurumsal Kimlik ile alakalı yapılan çalışmalara Simurg
Ajans ta davet edildi.
EYÜP ULAŞIM PROJELERİ TOPLANTILARI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak
yaptığımız 3. Toplantı 13 Nisan 2015 tarihinde idi ve
Eyüp’ün ulaşım projeleri irdelendi.
Eyüp Alan Yönetim Plan Çalışmaları kapsamında;
alanda proje hazırlayan birimler ile yapılması
planlanan koordinasyon toplantılarının ilki olan
Ulaşım Projeleri ile ilgili toplantı; İBB Ulaşım
Koordinasyon Müdürlüğü’nün; İGDAŞ’ın, Kültür
Varlıkları Projeler Müdürlüğü’nün; Eyüp Belediyesi
Plan Projeler Müdürlüğü’nün ve Eyüp Belediyesi
KUDEB’in katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Kurumlar
adına toplantıya; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden
İhsan İLZE (Yük.Şehir Plancısı /Kültürel Miras Koruma
Müdürü), Mükremin KARA - /Harita Mühendisi /
Ulaşım Koordinasyon Müdürü), Seniye Selcen ONUR
(Mimar / Kültür Varlıkları Projeler Müdürü), Seval
Sağdıç (Mimar/ Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü),
Murat BARUT (Mimar / Kültür Varlıkları Projeler
Müdürlüğü), Cemal ÖNAL (Ulaşım Koordinasyon
Müdürlüğü), Yeşim BÖREK (Şehir plancısı /İstanbul
Sit Alanları Alan Yönetim Başkanlığı), Neslihan
KÜÇÜKDEMİRAL (Şehir plancısı /Kültürel Miras
Koruma Müdürlüğü), Seyit ÇERİ 8İGDAŞ Etüt Proje
Müdürlüğü); Eyüp Belediyesi’nden İrfan ÇALIŞAN
(Kültür Müdürü), Gülnur KADAYIFÇI (Yük.MimarŞehir Plancısı/Danışman), Evren ORAL (Şehir Plancısı
/Plan ve Proje Müdürlüğü), Ayşe ZENGİN (Mimar /
KUDEB); Bilgi Üniversitesi’nden Asu AKSOY (Doç.
Dr./Öğr.Gör.KPYM Müdürü), Hülya YALÇIN (Sanat
Tarihçisi/Danışman), Ege YILDIRIM (Şehir Plancısı/
Danışman) katıldı.
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Toplantıda Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü;
hazırlamış oldukları Eyüp Meydanı Ulaşım Projesini
anlatan bir sunum gerçekleştirdi.
Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü tarafından;
• Proje hazırlanırken; araç ve yaya ulaşımı ile ilgili
güzergahlar çalışıldığı; araç sayımları ve çeşitli etütler
yapıldığı; 1/1000 ve 1/5000 ölçekli planlara ve alanda
bulunan tescilli yapılara dikkat edildiği;
• Projede; Eyüp Meydanı ile Haliç arasında geçiş
sağlayan yaya geçişinin teknik gereklilikten ötürü 60 m.
olarak planlandığı; Feshane’nin önündeki daralmadan
ötürü o bölgede yer altına inilemediği;
• Ulaşım projesindeki amacın; Eyüp Meydanına
gelen taşıt baskısını çözmeye çalışmak olduğu;
• Eyüp ulaşımına; tramvay ve metro hattı olmak
üzere 2 raylı sistem ekleneceği; ulaşım ihtiyacının bir
bölümünün bu projelerle giderileceği;
• Yapılan araştırmalara göre sabahları EyüpEminönü; akşamları ise Eminönü- Eyüp yönünde trafik
yoğunluğu olduğu;
• Tramvay için ve sahil yolu için sahile bir miktar
dolgu yapılacağı;
• Mevcut teleferik hattının bu projede
değiştirilmediği;
• Projelerde; uygulama projelerinin hazırlanma
aşamasında olduğu; tüneller için plan revizyonunun
gerekli olduğu ve projeler onaylandıktan sonra
uygulamaya geçileceği; ifade edildi.
Eyüp Belediyesi ve Bilgi Üniversitesi tarafından;
• Sadece ulaşım açısından bakıldığında sorun bu
proje ile çözülmüş gibi görünse de, bütüncül bir koruma
anlayışı ile ele alındığında hedeflenen Eyüp’e bu projenin
engel olacağı; Eyüp’ün Haliç ile bütünleştirilmesi
gerektiği; Eyüp’ün tarihten gelen kimliğinin gözönüne
alınarak bu bölgede proje geliştirilmesi gerektiği;
Eyüp’ün hakkettiği değerlere kavuşturulmasının ve
koruma konusunun ön plana çıktığı ve tüm aktörlerin
üzerinde anlaştığı bir vizyon hedeflendiği ifade edildi.
İGDAŞ
tarafından;
Ulaşım
Koordinasyon

Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu projeyi incelemeleri
gerektiği ifade edildi.
Sonuç olarak; Bilgi Üniversitesi ve Eyüp
Belediyesi’nin ulaşım ile ilgili önerisini Ulaşım
Koordinasyon Müdürlüğü’ne iletmesine ve Ulaşım
Koordinasyon Müdürlüğü’nün bu öneriyi teknik ve
ekonomik açıdan inceleyerek uygulanabilirliği hakkında
görüş vermesine karar verildi.
Ayrıca; Eyüp İlçesi’ndeki raylı sistem projeleri ile
ilgili olarak Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü ile
toplantı yapılmasına karar verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak
yaptığımız 4. Toplantı 16 Nisan 2015 tarihinde yapıldı.
Eyüp Alan Yönetim Plan Çalışmaları kapsamında;
alanda proje hazırlayan birimler ile yapılması
planlanan koordinasyon toplantılarının ikincisi olan
Eyüp Meydanı Projeleri ile ilgili toplantı; İBB Altyapı
Projeler Müdürlüğü ve proje yüklenicisinin; Kentsel
Tasarım Müdürlüğü’nün, Kültür Varlıkları Projeler
Müdürlüğü’nün; Eyüp Belediyesi Plan Projeler
Müdürlüğü’nün ve Eyüp Belediyesi KUDEB’in katılımı
ile gerçekleştirilmiştir.
Kurumlar dına toplantıya;
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden İhsan İLZE (Yük.
Şehir Plancısı /Kültürel Miras Koruma Müdürü), Seniye
Selcen ONUR (Yük. Mimar / Kültür Varlıkları Projeler
Müdürü), Seval Sağdıç (Mimar/ Kültür Varlıkları
Projeler Müdürlüğü), Murat BARUT (Mimar / Kültür
Varlıkları Projeler Müdürlüğü), Nubar BATUR (Müdür
Yardımcısı /Altyapı Projeler Müdürlüğü), Zuhal
AYANOĞLU (Restoratör Mimar / Kentsel Tasarım
Müdürlüğü), Neslihan KÜÇÜKDEMİRAL
(Şehir
plancısı /Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü); Eyüp
Belediyesi’nden İrfan ÇALIŞAN (Kültür Müdürü),
Gülnur KADAYIFÇI
(Yük.Mimar-Şehir Plancısı/
Danışman), Evren ORAL (Şehir Plancısı /Plan ve
Proje Müdürlüğü), Ayşe ZENGİN (Mimar / KUDEB);
Bilgi Üniversitesi’nden Asu AKSOY (Doç.Dr./Öğr.
Gör.KPYM Müdürü), Hülya YALÇIN (Sanat Tarihçisi/
Danışman) katıldı.
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Toplantıda Altyapı Projeler Müdürlüğü tarafından
hazırlatılan “Eyüp Meydanı ve Çevresi Rekreasyon
Alanı Düzenlemesi Projesi”’nin yüklenici firmasının
hazırladığı projeyi anlatan sunum yapıldı.
Altyapı Projeler Müdürlüğü ve Proje Yüklenicisi
tarafından;
• Projede ulaşım projesinin esas alınacağı; bu sebeple
fikir projesi aşamasında kalan meydan projesinin; Ulaşım
Koordinasyon Müdürlüğü tarafından hazırlanan Eyüp
ile ilgili ulaşım kararları netleştikten sonra Avan Projenin
ve daha sonra Uygulama Projelerinin hazırlanacağı;
• Projenin 2014 yılı haziran ayında gündeme geldiği;
• Proje brüt alanının 237.355 m2 ; net alanının 130.000
m2 olduğu;
• Meydan düzenlemesinde Eyüp Sultan Camisi,
Eyüp İskelesi ve Kat otoparkı-Teleferik bölgesi olmak
üzere 3 odak belirlediklerini;
• Meydanda; mevcutta bulunan havuzu koruyarak;
meydan tasarımında Eyüp ile ilgili motiflere yer veren;
basamaklı meydan yapısını rampaya dönüştüren; işgal
altında bulunan dükkan önlerini düzenleyen; oturma
dinlenme alanları oluşturan bir düzenleme yapıldığı;
• İskelede; meydandan gelen yayaların deniz ile
bağlantısını sağlamaya yönelik düzenlemelerin yapıldığı;
• Raylı sistem durakları ve ulaşımın son kararlarına
göre projenin revize edileceği
• Projenin başlangıçta daha dar bir alan olduğu
daha sonra çevresiyle bağlantılarının kurulabilmesi için
alanın genişletildiği,
• Projenin doğal yapıya duyarlı bir proje olarak
tasarlandığı; ifade edildi.

Eyüp Belediyesi ve Bilgi Üniversitesi tarafından;
• Tasarım kararlarının arkasındaki bakış açısının
ortaklaştırılması gerektiği; yapılan projelerin birimlerin
projesi olarak değil;
Eyüp’e ait projeler olarak
tasarlanması gerektiği;
• Farklı idarelerin yaptığı projeleri aynı masa
etrafında dinleyip; sonunda herkesin uyması gerektiği
koruma ilkelerinin belirlenip, ortak dil oluşturulması
gerektiği
• Eyüp’ün tarihine bakıldığında; geçmişte bir
meydan
olmadığı;meydanın
1950’lerdeki
imar
hareketleri sırasında açıldığı; Eyüp’ün geleneksel
Osmanlı şehri olarak ele alınarak, cami ve etrafındaki
sokakların bağlantısının kurulması gerektiği; meydanın
ön plana çıkartılmaması ; meydanı caminin bir parçası
olarak kabul ederek buna göre çalışma yapılması
gerektiği; projede ise meydanın ön plana çıkartıldığı;
• Projede farklı dönemlere ait kültürel yapıların
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aynı zeminde buluşturulduğu; oysa tasarım yapılırken
insanların yapıların ve dönemlerinin farklılığını
algılamasını sağlayacak şekilde ayrıştırılması gerektiği;
ifade edildi.
Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından;
• 2010 yılında bu alanda bir proje hazırlandığı;proje
kapsamında yapılan cephe düzenlemelerinin 2013
yılında kurul onaylarının alındığı ve birkaç yapının
bu kapsamda mülk sahipleri tarafından cephe
düzenlemelerinin yapıldığı ifade edildi.
Sonuç olarak;
21 Nisan Salı günü İBB KUDEB Taş Eğitim
Atölyesinde koordinasyon toplantılarının
3.sünün
yapılmasına ve toplantıya
• Vezneciler- Sultançiftliği Hattı Eyüp Bağlantısının
Metro Hattı projesini anlatmak üzere Altyapı Projeler
Müdürlüğünün;
• Eminönü- Alibeyköy Hafif Raylı Sistem Projesini ve
Eyüp- Piyer Loti - Miniatürk- Vialand Teleferik Projesini
anlatmak üzere Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün ve
• 2010 yılında hazırladıkları Eyüp Meydanı Projesini
anlatmak üzere Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün
çağrılmasına karar verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak
yaptığımız 5. Toplantı 21 Nisan 2015 tarihinde yapıldı.
Eyüp Alan Yönetim Plan Çalışmaları kapsamında;
alanda proje hazırlayan birimler ile yapılması planlanan
koordinasyon toplantısında Ulaşım Projeleri ile ilgili
olarak; İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün; Raylı
Sistemler Daire Başkanlığı’nın,
Kentsel Tasarım
Müdürlüğü’nün,
Bilgi Üniversitesi’nin;
Eyüp
Belediyesi KUDEB’in ve Eyüp Belediyesi Plan ve Proje
Müdürlüğü’nün katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
Bu toplantıda Eyüp’ün altyapısı ve ulaşımı ile ilgili
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından
yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Aşağıda bu
toplantıdan elde edilen verilerin bir özeti yer almaktadır.
RAYLI SİSTEMLER
KENTSEL TASARIM
TELEFERİK HATTI
Toplantıda Raylı Sistemler Daire Başkanlığı ve
Yüklenici firma İDOM tarafından hazırlamış Eyüp
Metro projesi, Tramvay projeleri ve teleferik hattı
projeleri ile, Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından
Eyüp Meydanı için yapılan çalışmalara ait projeler
anlatılarak birer sunum gerçekleştirildi.
Sirkeci - Sultangazi
metro hattının Eyüp’te 3
istasyonu yer almaktadır.
İDOM sunumu: Ekim 2014 ortalarında başlayan
çalışmanda başlangıçta güzergahla ilgili netlik yoktu.
Geliştirilen alternatifler elenerek şubat 2015 sonunda
istasyonlar netleşti. Orijinalinde Veznecilerden başlayan
proje Sirkeci’ye kadar uzayacakmış gibi çalışıldı.
Proje 3 aşamada çalışıldı.
1- Güzergah
2- Mimari ömeri (İstasyon tipolojileri)
3- İstasyon erişim noktalaraı (Fatih-Eyüp burada
sunuma konu olan)
1- Güzergah: 17 km.lik bir hat bu. 16 istasyon

yer alıyor, Fatih, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Sultangazi
Belediyelerini etkiliyor.
Fatih’te 5, Eyüp’te 3 istasyon var.
Genel olarak yeraltından giden bir metro, ~ 40, 50
metre aşağıdan gidiyor hat.
Fatih İlçesi’nde zemin genel olarak kaya
Kültürel varlıklar ile bir sorun yaşayacağımızı
düşünmüyoruz.
Metro istasyonlarının giriş yapıları ve ventilasyon
şaftı için 12 m2 gerekiyor.
Bu metro
hattında
Marmarayın
üstünden,
Vezneciler tramvayının altından geçiyoruz.
Bu hattaki 7 numaralı İstasyon Eyüp, çok kritik
bir istasyon, yüzeye yakın olmaya çalışıyoruz. Bunu
yapmazsak Rami, Gaziosmanpaşa İstasyonları sıkıntıya
giriyor. %5 eğim kuralına uymak gerekiyor.
2- Mimari ögeler
a- Yüzeyde asgari etki
b- Deformasyonu önlemek için yeterli derinlik
c- Yapım metodolojisi: Aç kapa yöntemi tercih
edilmemiştir. Mağara tipi kullanılacaktır. Mümkün
oldukça mağara tipi kullanılacaktır. 13 istasyon var
bu şekilde.
Bu tip İstanbul, St. Sebastian, Bilbao ve Lizbon
metroları bu tiptir.
Aç kapa tarzı yöntemlerde büyük alanda kazılar
yapılıyor. Ancak bu metro da bu yöntem pek tercih
edilmiyor.
Şu an itibarı ile Eyüp istasyonu için bir ön tasarım
çalışması yapıldı. Jeolojik etüdlerden sonra bu
istasyonun yeri ve tipi kesinleşecek.
Eyüp istasyonu mağara tipi olmayabilir, burada
bir hibrit çözüme ihtiyaç var.
Sofular Camii civarında istasyon. Bu istasyonun
yolcu yoğunluğu düşünüldüğünde en az 3 çıkışı
olması lazım. Vantilasyon içinde 2 nokta öngörülüyor.
Sofular Camii önünde acil çıkış noktası var. Yangın
yönetmeliğine göre metro istasyonunu 6 dakika da
boşaltmak lazım. Camiye gidiş yönündeki çıkış acil
çıkış olarak kullanılabilir. (Arasta Meydanına çıkış).

KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ
Kentsel Tasarım Müdürlüğü Eyüp Camii Meydanı
ve Arasta Meydanında yaptıkları ve 2013 yılında Kurul
tarafından onaylanan projeleri ile ilgili sunum yaptı.
1- Dokümantasyo ve analiz çalışmaları
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2- UTK kararları
3- Cephe analizleri yapılarak tasarım kriterleri
geliştirildi.
4- 2002 tarihli Reklam İlan Tanıtım Yönetmeliği’ne
göre kriterler geliştirildi.
RAYLI SİSTEMLER TRAMVAY HATTI
Eminönü-Eyüp-Alibeyköy-Bayrampaşa
tramvay
hattı, sahilden Alibeyköy cep otogarına ulaşıyor.
Ayrıca, Feshane’deki duraktan çıkarak Bayrampaşa’ya
ulaşan 2. Bir hat planlanıyor.
Bu hattın kapasitesi 15.000 yolcu
Alibeyköy’e 29 dakika
Bayrampaşa’ya 39 dakikada ulaşacak bu hatların
günlük yolcu kapasitesi 120.000 kişi.
Durakları: Feshane-Teleferik önü, Eyüp Devlet
Hastahanesi-Silahtarağa istasyonları olarak devam
ediyor.
Meydan – Belediye – Demirkapı - Bayrampaşa
istasyonlarını içeren 2. Güzergahın istasyonları henüz
çalışılmadı.
Sahilde kazıklı yolun olduğu yerde ilave kazıklı yol
yapılarak tramvay geçirilecek.
Feshane’nin önünden geçecek taşıtların Feshane
için tehlike arz etmesi söz konusu, bu nedenle dikkatli
olmak gerekiyor. (Gülnur KADAYIFÇI)
Bu tramvay hattı elektrikli olmayacak, sistem
tamamen yer altından beslenerek ilerleyecek. Bununla
ilgili araştırmalar devam ediyor.
TELEFERİK
EYÜP – PİYERLOTİ – MİNİATÜRK TELEFERİK HATTI.
Eyüp – Piyerloti istasyonları tamamen kalkıyor.
Daha büyük daha kapasitesi yüksek
bir sistem
kurulacak.

Minüatürk – Piyerloti :1.5 km
Eyüp – Miniatürk
2 km
3 istasyonlu bir hat, kapasitesi 1500 yolcu/saat
Proje Kurul’a sunuldu, Kurul onayı bekleniyor.
Tescilli yapılar ve Haliç silueti ile olan etkileşimini Kurul
talep etmiş bununla ilgili animasyon çalışması yapılıyor.
Uygulama projeleri inşaat ihalesi ile birlikte
yapılacak. 4.79 - 5.50 - 16.20 ayak yükseklikleri
(teleferik hattını taşıyan)
Maliyeti 13.500 milyon dolar
2019 yılı sonuna kadar hayata geçirilmesi
planlanıyor.
2. hat Miniatürk’ten Vialand’a ulaşan hat 3.5 km
uzunluğunda süre 11 dakika maliyeti 37 milyon
dolar. 2019 yılından sonra yapımı düşünülüyor.
Eyüp Alan Yönetim Plan Çalışması Koordinasyon
Toplantısı verilerini değerlendirmek maksadıyla, 24
Nisan 2015 tarihinde, Proje ekibi ve Eyüp Belediyesi
tarafından Ulaşım Uzmanı, İTÜ İnşaat Mühendisliği
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Gerçek ile İTÜ İnşaat
Mühendisliği Fakültesi’nde bir görüşme gerçekleştirildi.
Bu toplantıya katılanlar; Prof. Dr. Haluk Gerçek,
Bilgi Üniversitesi’nden; Asu AKSOY (Doç.Dr./Öğr.
Gör.KPYM Müdürü), A.Ege YILDIRIM (Şehir Plancısı/
Danışman), Eyüp Belediyesi’nden,; Ayşe Zengin
(Mimar/KUDEB), Evren Oral (Şehir Plancısı/Plan ve
Proje Müdürü).
Tanışma ve projenin anlatılmasını müteakip Prof.
Dr. Haluk GERÇEK’in konu ile ilgili görüşleri soruldu.
Haluk
GERÇEK: Dal-çık projeleri sorunlu.
Beşiktaş’ta da benzer dal-çıklı meydan projesi var.
Eminönü otoyol gibi oldu. İstanbul’un dünyada trafik
sıkışıklığında bu sene 1 numara olması sürpriz değil.
Animasyonları manipüle etmek, gerçekten farklı,
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istenilen etkiyi vermek kolay.
Ekip EKARNİP’teki önerileri ve uygulamada
sorunlarla karşılaşıldığını anlattı.
Haluk GERÇEK: İBB’nin yaptığı basit sayım
bilgilerinin ötesinde, başlangıç-son (origin-destination)
etüdü yapmak, Eyüp’le ilgisi olmayan transit trafiğini
tespit etmek lazım. Eyüp ile ilgili olmayan trafik
ağırlıkta, bunu biliyoruz, ama sağlam sayısal verilerle
öne sürmek lazım, daha inandırıcı. Transit trafiği tespit
etmek için Eyüp merkezi bir ‘kordon’ içine alıp bu çeper
üzerindeki giriş çıkış noktalarında araç plakalarını
kaydetmeli ve anket yapılmalı. Bunun için yeterli bir
örneklem sayısındaki aracı kenara çekip durdurmak,
trafik polisinden yardım almak vb. gerekir. Hem mesai
ve okul saatlerinde, hem haftasonu, hem de RamazanEyüp Sultan yoğun ziyaret gibi özel günlerde bakılmalı.
2010 İstanbul Ulaşım Planı’nda yolculuk matrisi
yapıldı. İstanbul’un 451 zonu var, Eyüp’te de birkaç zon
vardır mutlaka. Şu anda data güncelleniyor.
Burayı en kısa, en kolay, en düşük maliyetli yol
olmaktan çıkarmalı.
Haluk GERÇEK: Bu tünel, transit trafik için, yine
yetmez, kendi trafiğini yaratır. Biz buna ‘kışkırtılmış
trafik’ deriz. Yollara çıkmak isteyip yol durumundan
dolayı çıkmayan, ama fırsat görünce çıkacak olan
vatandaşların ‘kışkırtılması’.
Yeni bir gelişme alanı: 4bin konut, 32 bin araç
beklenebilir!
Yeni yollar yapmak sürdürülebilir değil. Fiziksel
açıdan mümkün değil, ekonomik açıdan fizibl değil.
Yeraltına inmek, yapay bir çözüm.
İSPARK alanları, eski değnekçilerin Belediye
üniforması giydirilmesi ile yaratıldı. Afet Toplanma
Alanlarına otopark yapıldı.
Bu sorunlar İstanbul düzeyinde yaygın. İstanbul
ulaşımına başka bir yaklaşım, politika gerekli.
Eyüp’ün çanağını ‘kurtarmak’ ilk önceliğimiz
olabilir. İstanbul trafiğini ‘parça parça’ kurtarmak.
Haluk GERÇEK: Trafik analizi gerekli. Konut sayısı,
nüfus belli. Yaratacağı trafik hesaplanabilir. Ne kadar
araç sahibi olduğuna bakılır. Çalışma alanınız sınırları
içinde, mikro ölçekte kendi trafiğinizi bulun.
İGDAŞ boruları kaldırılabilir ama dere yatağını
kaldıramazlar.
Zemin durumu kötü, bataklık. Tünel yaklaşımını
genel olarak yanlış buluyorum.
Asu AKSOY: Düğmeye basılmış bir sistem var.
Biz ancak onun yönünü başka alternatiflere çevirmeye
çalışmalıyız gibi görünüyor.
Haluk GERÇEK: Trafiği iyileştirecek yol alternatifi
bulamayız. Denge konumu (equilibrium) diye bir şey
var, yolcuların yolunu değiştirerek daha fazla kısaltamaz
hale gelmeleri.
Toplutaşımada entegrasyon sorunu var. Duraktan
çıkmak, modlar arası transfer yapmak da vakit
kaybettiriyor. Mesela Marmaray durağından yukarı
çıkmak 12 dk. gerektiriyor.
İnsanlar araçlarından kolay vazgeçmiyorlar.
Hollanda örneği: bir kamu binasında, yüzlerce
bisiklet park yeri ve a ncak 3-5 araç park yeri yapılıyor.

Yine de “tramvay ve metroyu da göz önüne alın,
(onların trafiği rahatlatma etkisinden sonra kalan
ihtiyaca göre araç yollarını ele alın)” denebilir.
Yolculukların şekli, insan davranışlarının bir bileşkesi.
Bu gerekli trafik etüdünü Eyüp Belediyesi yapmaya
karar verebilir.
Ekip: Yönetim Planı ziyaretçi anketlerimizden,
çoğunlukla otobüs ile geldikleri sonucu çıktı.
Haluk GERÇEK: 200-300 kişi yeterli örneklem değil.
Tramvay olumlu. Maksimum 15.000 kişi/saat
taşıyabilir. Bunu başarabilmek için 1.5 dakikada
geçmesi gerekir. “Metro + tramvayın mod tercihlerini
değiştireceğini, yükü alacağını” söylemeli. Bastırılmış
talep var.
Otopark yapmayacaksınız, otomobili caydırmak
için.
Erişilebirlik, aracın değil insanın erişmesi
demektir. Ayvansaray köprüsu altında otopark olabilir.
(Otoparklardan gelenleri entegre etmek için) shuttle
sistemi kullanılabilir.
İki ana konu var:
1. Alandaki ‘iç trafiği’ düzenlemek, insan erişimini
başka şekilde halletmek, hafifletmek
2. Alandaki ‘dış trafiği’ düzenlemek, ‘bypass’ trafiğin
alana gelişini durdurmak.
Koordinasyon eksikliği büyük sorun.
Eyüp Belediyesi, “Eyüp’e hizmet eden bir proje
olmayacağını” öne sürebilir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli
olarak yaptığımız 6. Toplantı 29 Nisan 2015 tarihinde
İBB KUDEB Taş Atölyesi’nde gerçekleştirildi. Bu
toplantıya; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden;
Yakup DEMİRHAN (Kültür Varlıkları Daire Başkanı),
İhsan İLZE (Şehir Plancısı/Kültürel Miras Müdürü),
Niyazi GÜL (İGDAŞ), Emine ATAOĞLU (Avrupa
Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü), Mustafa
AYDIN (İSKİ Avrupa 1. Bölge Şb.Md.), Nurunnisa
Bilge ATMACA (Kültürel Miras Koruma Md.); Eyüp
Belediyesi’nden, Gülnur KADAYIFÇI (Y.Mimar-Şehir
Plancısı/Danışman); Bilgi Üniversitesi’nden A. Ege
YILDIRIM (Şehir Plancısı/Danışman), Hülya YALÇIN
(Sanat Tarihçisi/Danışman) katıldı.
Toplantı başlangıcında Sayın İhsan İlze tarafından,
o güne kadar yapılan koordinasyon toplantılarında
yapılan sunumların bir özetini içeren bir sunum yapıldı.
Çalışma ile ilgili olarak İBB tarafından toplrlanan
veriler hakkında bilgilendirme yapıldı. Buna göre;
“Ayrıca, İBB’nin Eyüp’teki mülkleri, tahsisleri ve tahsis
süreleri ile ilgili bilgiler geliyor.
İskeleler taşınabilir olduğu için kıyıda yapılacak
yeni çalışmalar için bir tehdit oluşturmuyor bilgisi
geldi.
Eyüp yeni yol çalışmasının (tünel-sahil) uygulama
projeleri yapılıyor.
Mezarlıklar Müdürlüğünden alınan bilgiler
doğrultusunda, Eyüp Mezarlığı Genişletme Projesinden
(Eyüp Devlet Hastanesi tarafına doğru)” bahsedildi.
• İGDAŞ’tan Tekn. Şef Niyazi GÜLbilgilendirmesinde;
Silahtarağa Caddesi üzerinde 20 Bar’lık çelik doğalgaz
hattı bulunduğu sıkıntı olabileceği ancak sorunun en son
bir yatay hareketle çözülebileceğine değinilmiştir. Alanın
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bütününde İGDAŞ ile ilgili sorun teşkil edebilecek bir
çalışma alanı yoktur.
• Burada yolun batırılarak yerin altına alınması
söz konusu olursa buradaki çelik hattın (70-80 cm)
deplasesi söz konusu olabilir.
• Altyapıların deplasesinin maliyeti önemli ama
Eyüp projesi için katlanılabilir bir bütçe olabilir. (Yakup
DEMİRHAN)
• Sahilde yolun 150-200 m.lik bir kısmı yer altına
alınarak tünel işletim sistemine gerek kalmadan bu
tünel yapılabilir. Hattı tramvay hattıda bu tünelden
devam edebilir. (Yakup DEMİRHAN)
• Eyüp Bulvarında (Halid bin Zeyd Bulvarı) trafiği
yerin altına almak istenirse tünel işletim sistemi
gerekiyor. Bu sistem idareler için çok külfetli (24 saat
itfaiye, ambulans, güvenlik vb.) bu nedenle bunu pek
yapmak istemiyoruz. (Yakup DEMİRHAN)
• Eyüp’te Gaziosmanpaşa ve Alibeyköy ulaşım
akslarında asfalt yenileme çalışmaları var, bu
çalışmalar sırasın yolların her iki yönünden kenarlarda
birer aksı bisiklet yolu olarak
düzenletmeye
çalışıyoruz. (Yakup DEMİRHAN)
• 1064 km.lik bisiklet yolu planlara işlenmiş.
Belediyelerin (ilçe) talepkar olması lazım . Yapılan
yol çalışmalarında bisiklet yolunu uygulamak lazım.
(Yakup DEMİRHAN)
• Meydanda iki yapı adasının kaldırılması ile
mihrabı ileriye alıp meydanı büyütmeliyiz. (30 teravi,
5 gece (Kandil geceleri, Kadir gecesi), 10 cenaze namazı,
52 Cuma, 2 bayram namazı var. (Yakup DEMİRHAN)
*Eyüp Bulvarını da kullanarak
sahil yoluna
inen İgdaş hattı deplase edilebilir. Çünkü PirinççiKemerburgaz hattını kullanan yeni bir doğalgaz hattı,
inşa edilmiş olup, bu hat diğer hattı rahatlatmıştır.
(Niyazi GÜL/İgdaş)
• Projeler yapılırken tüm altyapı
tesislerinin
de dikkate alınarak bu tesislerin deplase projesi
hazırlanması lazım. (Yakup DEMİRHAN)
• İstasyon çıkışları özellikle altyapıyı çok etkilemekte
bunların altyapı deplase projesi ile birlikte çalışılması
lazım. Deplase projelerini İgdaş üretiyor. Ancak,
bunun için önce yol, raylı sistem (tünel) projelerini
yapan kurum veya yüklenici firma tarafından ön etüd
yapılması lazım. (Niyazi GÜL/İgdaş)
* İSKİ, Avrupa 1. Bölge Atıksu İnşaat Şube Müdürü
Mustafa AYDIN verdiği bilgilerde; tarihi İslambey
Tonozunun hasarlı olduğu ve Eyüp Sultan Türbesi
ile civarının su baskını ve kötü kokusunun sebebinin
bu hasarlı tonoz olduğu belirtildi. Bu hasarlı tonozun
yüzey tonozuyla bypass edildiği ve Gaziosmanpaşadan,
İslambey Caddesi üzerinden gelen atık su kanalı Eyüp
İmam Hatip Lisesi (İHL) civarından ayrılarak yeni
kolektörlerle Eyüp Sultan Türbesinin Kuzeyinden
Türbenin hiçbir şekilde etkilenmeyeceği bir mesafeden
geçirildiği, Türbe civarında yalnız türbe çevresinin ve
Cülus Yolunun yağmur suyu kanalları kalmış kötü koku
ve ıslak zemin etkisiyle mimari eserlerdeki kayma en aza
indirilmeye çalışıldığı, Burada tünel geçişi için sadece
İslambey Caddesindeki İHL yakınındaki yüzey tonozu
çakışması olduğu ifade edilmiş, bu da kotların detaylı

incelenmesiyle çözümleneceği belirtilmiştir. İHL’nin
alt kısmında yağmur suyu kanallarına ek olarak Adak
Kurban Satış ve Hizmet yerinde bulunan kesimhanenin
atıkları da ayrı bir terfi sistemiyle alınıp ana akım
kolektörüne aktarılarak bölgeden uzaklaştırılması
planlanmaktadır.
* Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilisi
Emine ATAOĞLU Park ve Bahçeler Müdürlüğünün ilgili
alanlarda çalışan diğer müdürlüklerin şantiyelerinin
kaldırılmasının ardından çalışmalarına başlayacağı ve
peyzaj düzenlemelerinin yapılacağını kaydetti.
* Silahtarağa Caddesi üzerindeki bir diğer olumsuz
durum ise TEİAŞ’a ait 380.000 voltluk elektrik hattı
olduğu konuşulmuş ayrıca İSKİ’ye ait isale hattının
da olabileceği kaydedilmiştir bunun dışında İSKİ’den
Güney Haliç Şaft bilgisi istenmesi kararlaştırılmıştır.
29 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilen toplantı
doğrultusunda 06 Mayıs çarşamba günü saat 10.00 ‘da
KUDEB Taş Eğitim Atölyesi’nde gerçekleştirilecek olan
“Eyüp Kentsel Sit Alanı Tarihi Merkez Yönetim Planı
Çalışması “ birimler arası koordinasyon toplantısına
İBB Raylı Sistemler Daire Başkanlığı, İBB Ulaşım Daire
Başkanlığı, İSKİ Genel Müdürlüğü/Su İnşaat Daire
Başkanlığı, İSKİ Genel Müdürlüğü/Plan Projeler Daire
Başkanlığı, İSKİ Genel Müdürlüğü/Atık Su Daire
Başkanlığı, İGDAŞ/Etüd Proje Müdürlüğü, TEİAŞ
1.Bölge Müdürlüğü/İstanbul katılacaktır. Gündem
konusu; Eminönü- Alibeyköy aksındaki sahil taşıt
aksının ve yeni yapılacak olan hafif metro sisteminin
aynı doğrultuda kıyı bandında yeraltına alınmasının
olabilirliğinin tartışılmasıdır.
29 Nisan 2015 tarihli toplantı da alınan karara
istinaden 08 Mayıs 2015 tarihinde BİMTAŞ, farklı
illerde yaptığı sağlıklaştırma ve iyileştirme çalışmaları
ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.
KUDEB Taş Atölyesinde, Nazan YAMAÇ’ın sunumu
ile BİMTAŞ’ın Mardin ve Afyon’da 2008 yılında yaptığı
çalışmalar anlatıldı.
AB tarafından finance edilen proje de Diyarbakır
Kapıda başlayıp Savur Kapı da sona eren cadde
üzerindeki yapılar için sokak sağlıklaştırma ve cephe
renevasyonu
çalışması yapıldığından bahsedildi. 6
Km.lik yolun sağ ve solundaki tüm yapıların cepheleri
ada bazlı çalışılarak gabari belirlenmiş. Yapı adalarındaki
anıtsal yapılar tespit edilirken, ada bazında bilgi föyleri
hazırlanmış ve ayrıca tek yapı bazında yapılacak
müdahaleleri içeren föyler hazırlanmıştır.
Mardin, Lübnan’ın Tripoli şehri ile aynı kurguya
sahip. Çalışma alanında bütün mülkiyet ve parsel
bilgileri coğrafi bilgi sistemi oluşturuldu. Şehrin altı
ıhlara vadisi gibi birbirine bağlanan bir yapıya sahip.
Mülkiyet çalışmalarda önemli bir problemdi. Valilik
iradesini kullandı gerekirse kamulaştırma yapıldı,
ancak genellikle gönüllülük esastı.
Bu tip çalışmalarda bir ihale şartnamesi için
maddeler konulmalı aslında.
Afyon sokak sağlıklaştırma çalışmaları da kale yolu
üzerinde yer alan 3 aksta yapıldı. Afyon çalışmasının
sahibi Belediye idi. Bu çalışma sırasında ise 60 yapı
tescillendi. Tipoloji hazırlandı. Ancak, bu çalışmalar
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yayınlanmadı.
11 Mayıs 2015 tarihinde, çalışmanın 2. Etabına ait
rapor tamamlanarak teslim edildi.
Raporun teslim edilmesinden sonra proje ekibi
tarafından 12 Mayıs 2015
tarihinde Belediyemiz
Müdürlük yetkililerine bir sunum gerçekleştirildi.
Bu sunuma Başkan Yardımcısı A. Turan KOÇER’in
moderatörlüğünde yapıldı. Toplantıya, İrfan ÇALIŞAN
(Kültür Müdürü), Köksal TİRYAKİ (Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler Müdürlüğü), Cemal DOĞAN (Zabıta
Müdürlüğü), Evrim ORAL (Plan ve Proje Müdürü),
Hürriyet GÜR (Ruhsat ve Denetim Müdürü), Ahmet
E. KALEMDAROĞLU (Emlak İstimlak Müdürü), Yusuf
Ziya BEKTAŞ (Fen İşleri Müdürlüğü) ve proje ekibinden
Asu AKSOY, Gülnur KADAYIFÇI, Hülya YALÇIN
katıldı. Proje ekibi tarafından yapılan çalışma ve verileri
katılımcılara kısaca anlatıldı.
Toplantıda değinilen diğer konulara özet olarak yer
verirsek;
Eyüp’teki yönetenler, hizmet alanlar, işletmelerin
yöneticilerinin eğitilmesi alanın daha iyi yönetilmesi
için gereklidir. Belediye katkı sağlarsa 8 haftalık bir
sertifika programı düzenlenebilir.
Tüm STK’lar, denekler ve vakıfları kapsayan üst
çatı, Eyüp için ortak çalışma alanı olan bir üst vakıf
kurulabilir.
Bu işletmelerin, STK’ların, Vakıfların ortak hareket
etmesi, ortak akla uygun hareket etmesi sağlanmalı.
Mekan kullanıcıların nasıl hareket etmeleri gerektiği
hususunda eğitim verilebilir.
Ahmet Turan KOÇER son olarak toplantıda
konuşulanları özetledi. Konaklama için Topçular
semtinde sanayiden dönüşecek alanlar kullanılabilir.
Tarihi merkezde konaklama kısıtlı olmalı, belki
yeniden bir ölçüm yapılarak ihtiyaç tespit edilmeli,
ona göre konaklama fonksiyonu için ayrılacak
alanlar
ve kapasitesi tespit edilmeli. Burada
yaşanan turizm etkinliği değil, inanç turizmi olarak
ta adlandırılmamalı. Eyüp’e gelenler ibadet amaçlı
geliyorlar. Buranın esas ziyaretçisi turist değil ibadet
amaçlı gelenlerdir. Buraya turistte gelmeli ama alan
yönetimini buna göre dizayn etmemeliyiz. Anlamak,
bilmek, temas kurmak, içselleştirmek istiyor gelenler.
Ama yeterince bilgi sahibi değiller, örneğin cülus
yolunu bilmiyorlar. Bunun sorumlusu da biziz.
Yönlendirme yok, afiş, tabela kargaşası var.
Zabıta, kuşçu,
çöpçü
meydanı dolduruyor.
Estetiksiz, kötü, müptezel bir durum söz konusu. Yine,
El Emeği Göz Nuru Merkezi çok kötü durumda.
Buradaki Eylem Planı için teklifler bekleniyor, her
türlü katkı sağlanmalı.
Ramazanın yönetilmesi
için
hazırlanacak
çalışmanın sürekliliği olmalı. Müdürlükler, üst düzey
veya vatandaş talepleri karşısında
önce yönetim
planını dikkate almalı. Esnaf ile toplantı yaparak
bilgilendirilmeli, hizmSpet kalitesinin yükseltilmesi
için personelini eğitmesini talep etmeliyiz.
Rehber yetiştirilmesi gerekiyor.
Eyüp Belediyesi Müdürlükleri ile yapılan toplantıyı
müteakip, 14 Mayıs 2015 tarihinde İBB KUDEB Taş

Atölyesi’nde koordinasyon toplantısı yapıldı.
Belediye Başkanımız
Remzi AYDIN, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nden; Yakup DEMİRHAN
(Kültür Varlıkları Daire Başkanı), İhsan İLZE (Şehir
Plancısı/Kültürel Miras Müdürü), Seniye Selcen ONUR
(Yük. Mimar / Kültür Varlıkları Projeler Müdürü),
Mustafa AYDIN (İSKİ Avrupa 1. Bölge Şb.Md.),
Eyüp Belediyesi’nden Ahmet Turan KOÇER (Başkan
Yardımcısı), İrfan ÇALIŞAN (Kültür Müdürü), Gülnur
KADAYIFÇI (Yük.Mimar-Şehir Plancısı/Danışman),
Bilgi Üniversitesi’nden Asu AKSOY (Doç.Dr./Öğr.
Gör.KPYM Müdürü), Hülya YALÇIN (Sanat Tarihçisi/
Danışman) katıldı.
Toplantının başlangıcında İhsan İLZE bugüne kadar
yapılan toplantılardan elde edilen veriler hakkında kısa
bir özet sundu.
-Stadın
önündeki
kavşak
projesinin
Stad+Kaymakamlık+Sultan Center ile birlikte yeniden
ele alınması gündemde,
-Kazıklı yola bir aks ilave geliyor raylı sistem için,
Toplantı kapsamında yapılan konuşmaları kayıtlara
geçmesi aktarıyoruz:
Yakup DEMİRHAN. “Ancak, alt yapı bazında bir
sorun olmadığı anlaşıldığı için GOP’dan gelen raylı
sistem ile Eminönü-Alibeyköy aksının hiç olmazsa
Cülus Yoluna kadar yer altına alınması ve alanın
tamamen yaya alanı haline gelmesi son bir haftanın öne
çıkan gelişmesidir.
Eyüp Meydanında 3 raylı sistem olacak (1 metro, 2
tramvay=Sultançiftliği-Havaalanı; Eminönü-Alibeyköy;
Bayrampaşa- Gaziosmanpaşa-Rami), bu
üç aksın
olduğu, bu kadar yoğun raylı sistemin geldiği Eyüp’te
mezarlık altı tünelin gerekliliği sorgulanmalı. Belki
de buradaki otomobil ulaşımının kısıtlanması lazım.
Otomobil Eyüp’ün içinden geçmesin, 1000-2000 metre
uzakta parklansın, yolcu raylı sistemle Eyüp’e gelsin.

Mustafa AYDIN: Eyüp Türbesi bölgesinde bir
çalışma var. Sütlüce arıtma tesisinden Yenikapı arıtma
tesisine kadar ulaşan bir tünel çalışması var, inşası
bitti. İslambey deresi ıslahı çalışması var. İslambey
deresinde
atıksu ve yağmursuyu
kanallarını
ayrıştırıp, Eyüp İmam Hatip Lisesi köşesindeki bir
tonozla, Güney Haliç Kollektörü ile birleştiriyoruz.
Gaziosmanpaşa, Rami vb. yüksek rakımlı kısımların
atıksu sistemleri Eyüp Merkezi’nden ayrılacak.
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Ayrıca İslambey deresinde göçmeler var.
Eyüp çarşı bölgesindeki atıksu ve yağmursuyu
sisteminin de ayrıştırılması lazım. Cülus yolunda ciddi
sıkıntılar yaşanıyordu, mansap bölgesinde bir terfi
sistemi var. Eyüp Sultan Türbesinin içindeki kuyu
sürekli taşma sorunu yaşıyor. Bu suyun kaynağını
bulamadık, tahlillerde kullanılabilir ile içilebilir arasında
değişiyor sonuçlar. Bunun sebebini araştırıyoruz. Cülus
yolunda Adile Sultan Türbesi’nin olduğu yerde bir
terfi sistemi yapılıyor. Tüm bu çalışmalar yolun aksını
etkileyecek gibi görünmüyor. Sadece Fahri Korutürk
caddesindeki tonoz yüzeysel ve sorun yaratabilir.
Yakup DEMİRHAN: Mezarlık altından geçen
tonozun bizim yolla bir ilintisi yok. Ancak cülus
yolundaki terfi istasyonu bir problem yaşatabilir mi?
Bunun denize deşarj noktası sorun değil. Yağmur
suyunda problem yok, atıksu elektrik hattı ile paralel
gidiyor. Eyüp Çarşı bölgesindeki en önemli problem
İslambey deresinden gelen yük ve yukarıdan gelen
yüktü. Atıksu yönlendirme sistemi ile bağlantısının
kopartılması nedeniyle burası da rahatlayacak. Yeni
Güney Haliç Kollektörünün Ayvansaray şaftı var.
Burada bir otopark düşünülebilir, alt yapı olarak bir
sıkıntı yok. 3600 metrelik bir tünel va burada -9.00
metreye inen bir şaft var.
İslambey caddesinde 2X1 lik yolun dışında her
iki yanda yaya yolu olarak düzenlenmesi lazım.
Haliç sahil yolu yayalaştırılırsa buradaki tarihi doku
canlandırılabilir.
İhsan İLZE: Meydan ile ilgili çalışma ulaşım
çalışması sonuçlandırıldıktan sonra devam edecek. En
az üç alternatifli fikir projesi olacak.
Remzi AYDIN: Kalabalık günlerde
mihrabın
oyuncakçılar çarşısı tarafına inşa edilebilecek taşınabilir
bir mihrapla namaz kılma alanı genişletilebilir.
Meydanın açılması hususunda teknik destek almamız
lazım. Ben de bu konuda kararsızım.
Eyüp Stadı’nın olduğu yerde Spor Bakanlığı’nın
br projesi var. Ancak, İBB ile ortak çalışmak için proje
ertelendi. Sultan Center’ın da bu projeye katılması
lazım. Stadın altının komple yer altı otoparkı olarak
düzenlenmesi lazım.
Asu AKSOY: Bize geçmişten geleni, Anıtları ve onları
çevreleyen dokuları korumalıyız. Bu önemli sorular
koyuyor önümüze, biz cesaretle bu soruyu sorabilmeli
ve cevaplar bulabilmeliyiz.
Remzi AYDIN: Zaten biz bu dokuyu koruyamazsak
Eyüp diye bir şey kalmaz. Ama bu da bir şey yapmayalım
demek değil. Spor sahasının üstü stad altı otopark,
yüzme havuzu, kapalı spor salonları, yüryüş alanları vs.
yer alacağı tesisler olsun, sadece 15 günde bir maç için
bu alan kullanılmamalı. Buradaki stadın kaldırılması
mümkün değil, ayrıca burada Eyüp Spor’un tarihi
bir geçmişi de var. Amcazade’nin kültürel-sosyal
faaliyetlerde kullanılması talep edildi. Asli hüviyetine
uygun olarak işlevlendirilmeli.
Asu AKSOY: Amcazade ile ilgili mütevelli ile
konuşmak lazım.
Remzi AYDIN: İBB bu konuyu çalışsın, konak ihya
edilsin diye fikrimi söylemiştim. Kadir Bey kabul etmişti.

Zalpaşa Caddesi, Belediye binaları ve bunları barındıran
Nişanca Mahallesi kadim bir mahalle, buraları ihya
etmemiz lazım. Bazı yolları tek yön yapmamız lazım.
Düğmeciler mahallesinde eski honakların olduğu yerler
var. Nişanca meydanı önemli bir yer. Bunları birlikte ele
almak lazım.
Asu AKSOY: Tüm bu alanda konkur bir çalışma
yapılsa, 3 ay gibi kısa bir sürede davet edilen mimarlık
büroları atölye çalışmaları yapsa ve uygulamalar
bunlara göre yapılsa.
Remzi AYDIN: Sadece konuşup hiçbir şey yapmamış
durumuna düşmek istemem.
Yakup DEMİRHAN:Bu çalışmalar bu tür bir atölye
çalışmasının altlığını oluşturabilir. Bir seçim döneminde
sonuçlanmalıdır.
Remzi
AYDIN:
Kesimhane’de
hayvan
bulundurulmaması lazım. Feshane Caddesi, Eyüp İskele
Caddesi, Camii Kebir Caddesi’nin orijinal kodlarına
düşürülmesi lazım. Hubbi Hatun, Molla Çelebi, Çeribaşı
Camii çukurda kalıyor. Cafer Paşa Medresesi’nde
de su basma problemi yaşanıyor. Burada da İSKİ ile
görüşülüp belki buranın da kodu düşürülebilir.
İskele önüne saltanat gezintisi programı çerçevesinde
hazırlanan tip proje ile çirkin bir bina yaptılar. Saltanat
kayıklarının bekleme salonu olarak yapılan bu bina çok
çirkin. İBB Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından yaptırılan
bu yapıların kaldırılması lazım.
Rami Kışlası’nda Müze kütüphane gibi kültürel
fonksiyonlar olacak.
Metro çıkışı arasta meydanı girişinden oluyor. Bu
da buranın yönetilmesini zorlaştırıyor. Arasta Meydanı
düzenlemesinde panayır görüntüsü var.
Sultangazi - Vezneciler – Eyüp hattı Eminönü’ne ve
Marmaray’a bağlanmış. Rami’de metro için 2 durak
yapılabilir veya 8. Durak 7 ye doğru kaydırılabilir.
İhsan İLZE: 7 ile 8. Durak arasında kot çok yükseliyor,
projeyi düzenleyen firma ile görüşülüp bilgi verilecek
(Metro Raylı sistemler). Uygulama projeleri bitmek
üzere.
Asu AKSOY: Eyüp’teki parkların standart olmaması
lazım. Buranın özel çalışılması lazım.
Yakup DEMİRHAN: Prototip şeylerle Eyüp’ü
doldurmamak lazım.
S.Selcen
ONUR: Edirnekapı Mısır Tarlası’nın
çalışması
başladı. Jeoradar
çalışması yapılıyor.
Hazirelerin projelendirilerek restorasyonu çalışması
için ilk etapta Fatih düşünülüyor. Ancak, Eyüp Sultan
Camii’nin arkasındaki hazirenin projelendirilmesi ihale
edilecek. Proje ve uygulama birlikte ihale edilecek. Daha
önce yapılan restorasyonlardaki yanlış müdahalelerden
dersler çıkarıldı. Bizim mezarlıkların ağaçtan, bitkiden
arındırılması doğru bir şey değil.
* Mezarlıklar için tüm tarafların katıldığı bir toplantı
düzenlenmeli.
Remzi AYDIN: Tüm cami, türbe ve çeşmeler
işlenmiş, ama 40 kadar tekkenin yok olduğunu gösterir
bir çalışma var, bunu dikkate almalı ve planlara işlemeli.
Belediyenin hizmet binalarını semt müzesine feda
edemem, orayı konaklamaya açmalı. Restore ederek
kullanmalıyız.
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Yakup DEMİRHAN: İBB’ye restorasyon karşılığında
tahsis edip kiraya verin. İBB restore ettirsin, kültürel
tesis-sosyal tesis olarak kullanılsın, Eyüp Belediyesi’ne
kira ödesin (30 yıllığına).
Remzi AYDIN: Sultan Reşat Mektebi’nin artık okul
olarak kullanılmaması lazım. 8 sınıf ve 200 öğrenci
var, çok kötü kullanılıyor, Müdür içinde ilaveler yapmış.
Burayı vakfiyesine uygun eğitim kültür amacıyla
kullansınlar. KUDEB, Eyüp Sultan Araştırma Merkezi
olabilir ama, okul olmaz.
Eski
karakolun
yine
aynı
fonksiyonla
değerlendirilmesi lazım.
Asu AKSOY: Feshane ile birlikte Belediye binaları,
Sultan Reşat Mektebi değerlendirilmeli.
İhsan İLZE: Ulaşım Planlama Müdürlüğü, en önemli
kavşak kollarını birer araç üsr geçidi yaparak çözmeye
çalıştı. Bu çalışma Kurul onayında.
Yakup DEMİRHAN: E-5 köprüsü
altındaki
şantiyelerin (Yunus Polisleri-Tuz deposu vs.) kaldırılarak
planlamanın buna göre yapılması.
Eminönü’nden Alibeyköy’e yürüyüş yolu, bisiklet
yolu yok. Park Bahçeler ve Ulaşım ortak kararlar
geliştirmeli.
Bu toplantı da görüşülen konulardan sonra
mezarlıklar hakkında toplantılar yapılmasına karar
verildi ve bu konuda çalışmalara hız verildi.
23.05.2015 tarihinde 2. Etap sunumu için Bilgi
Üniversitesi’nde toplanıldı. Bu toplantıya Belediye Başkanı
Remzi AYDIN, Ahmet Turan KOÇER (Başkan Yardımcısı),
İrfan ÇALIŞAN (Kültür Müdürü), Ayşe Zengin (KUDEB),
Proje ekibinden, Asu AKSOY, Gülnur KADAYIFÇI, A.Ege
YILDIRIM, Hülya YALÇIN, Ezgi AYDOĞAN katıldı.
Toplantının başlangıcında, Asu AKSOY, çalışmanın
kısa bir özetini yaptı ve takiben karşılıklı görüş bildirme
yoluyla toplantıya devam edildi. Toplantı da öne çıkan
görüşler aşağıda sıralanmıştır.
Sokak dokusu kanın aktığı damarlar gibidir,
onları keserseniz organizma ölür.
Arastaya mümkünse metro çıkışı vermeyin.
Meydanın zemin döşemesi, kent mobilyaları ve
peyzajı için özel bir çalışma gerekiyor.
Arasta Meydanı da önemli buranın da meydanın
yükünü alacak şekilde düzenlenmesi gerekiyor.
Zalpaşa aksı iyi durumda ancak meydandaki
ağaçların yaya trafiğinin Zalpaşa Caddesine yönlenmesi
sağlanabilir.
Meydandaki satış birimleri vs. bunlar farklı bir
yere ötelenebilir.
Meydan, sokaklardaki döşeme ile daha uyumlu
bir malzeme ile döşenebilir. Tarihi sokak döşeme ağı ile
bir bütünlük arzetmelidir.
Teleferik geliş yönündeki (Silahtarağa caddesi)
dükkanlar ile oyuncakçılar çarşısındaki mezarlık
önündeki
dükkanlar önemli sorun, mezarlıkların
algılanmasını engelliyor. Silahtarağa caddesindeki
dükkanlar otopark yönüne alınmalı. Oyuncakçılar
çarşısındaki (49 ada da yer alan mezarlık önündeki)
alan içinde dağıtılmalı.
Cülus yolu çok önemli, otobüs parkı olarak
kullanılması kötü.

Remzi AYDIN: Burasının yol kodu düşürülerek
yeşil alan olarak düzenlenecek.
Ayşe ZENGİN: (Kudeb) Hanart Mimarlık burada
proje çalışması yapmıştı. Kurul tarafından onaylandı.

Ahmet Turan KOÇER: Namaz sonrası insanlar
hala alanda duruyor. Bunları daha başka alanlara
yönlendirerek buranın kalabalığı azaltılmalı.
İşlevlendirmeler hususunda öne çıkan görüşler;
Adile Sultan Türbesi
Sultan Reşat Mektebi
= İşlevlendirme önerisi
yapılmalı (Remzi AYDIN)
Karakol = Turizm Polisi olacakmış. (Remzi AYDIN)
Eyüp Hamamı : Su Müzesi olarak düzenlenmeli.
Burada suyun insan hayatındaki önemi vurgulanmalı,
su ile merak uyandırmalı, ufuk açmalı.
66 ada 36 parsel (Sivil Mimarlık örneği) Gazel
isimli kafeterya: Yeni işlev önerilmeli
Eyüp Sultan haziresinde 1300 mezar var.
YAPILACAK TOPLANTILAR
İşlevlendirmeler ve Alan Yönetimi ile ilgili
toplantı birlikte yapılmalı
Mezarlıklar ile ilgili toplantı
Feshane ile ilgili toplantı
Meydan ile ilgili toplantı.
Ayrıca Simurg Ajans ile bir toplantı daha düzenlenmeli.
Eyüp Belediyesi Basın Müdürlüğü de bu toplantıya
katılmalı-Barika Hanım da bu toplantıya katılmalı
Eyüp Belediyesi’nde – ARGE birimi var. Kara
Süleyman Tekkesi’nde çalışıyorlar. Hasan Bey’in
yönetimindeki bu ekibin
çalışmalarına bakılacak.
(Gülnur Hanım)
Eyüp
Belediyesi
Strateji
Müdürlüğü’nün
çalışmalarına da bakılmalı.(Md. Samet Abdülselamoğlu)
Rapora paydaşlar ile ilgili bir bölüm eklenecek.
ÖNEMLİ
Mezarlık toplantısı 7 hazirandan önce yapılmalı.
MEZARLIKLARIN KORUNMASI
İŞLEVLENDİRİLMESİ VE
YORUMLANMASI TOPLANTILARI
Daha önceki toplantılarımızda alınan kararlar
uyarınca
ilk olarak
mezarlıkların
korunması,
işlevlendirilmesi, daha iyi yorumlanabilmesi için ne
yapılabilir sorusunun cevabını aramak maksadıyla
03.06.2015 tarihinde Pierre Loti’de
mezarlık
toplantısını düzenledik.
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Bu toplantının katılımcılarına ait liste; İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nden; İhsan İLZE (Yük.Şehir
Plancısı /Kültürel Miras Koruma Müdürü), Seniye
Selcen ONUR (Yük. Mimar / Kültür Varlıkları Projeler
Müdürü), Neslihan KÜÇÜKDEMİRAL (Şehir plancısı
/Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü), Ömer Faruk
DERE (Hattat- Öğretim Görevlisi / İSMEK), Eyüp
Belediyesi’nden;
Ahmet Turan KOÇER (Başkan
Yardımcısı), İrfan ÇALIŞAN (Kültür Müdürü), Gülnur
KADAYIFÇI (Yük.Mimar-Şehir Plancısı/Danışman),
Seyfettin ÜNLÜ (Danışman), Yalın KARADAĞ (Kültür
Müdürlüğü), Ayşe ZENGİN (Mimar / KUDEB), Bilgi
Üniversitesi’nden Asu AKSOY (Doç. Dr. / Kültür
Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi), Deniz
Ünsal (Yrd. Doç. Dr.), Ege YILDIRIM (Dr. Şehir
Plancısı), Hülya YALÇIN (Sanat Tarihçisi/Danışman),
Diğer Katılımcılar ise; Ali İhsan GÜLCÜ (Yazar –
Fotoğrafçı / Quantum), Yüksel KARAYİĞİT (Eyüp
Müftülüğü), Orhan HIDIROĞLU
(Orhun İnşaat),
Ahmet Duran HERGÜN (Restoratör / Orhun İnşaat),
Ziyaettin DUYAL (Genel Sekreter / Eyüp Dostları Vakfı),
Ali Emrah ÜNLÜ (Restorasyon Uzmanı Mimar /EMR
Mimarlık), M. Hüsrev SUBAŞI (Prof. Dr. /FSMGSÜ
Dekanı), Erman GÜVEN (Müze Araştırmacısı /
İstanbul Türbeler Müze Müdürlüğü), Süleyman Zeki
BAĞLAN (Tarihçi / İBB- Alan Çalışmaları), Nidayı
SEVİM (Yazar), Abdüsselam FERŞATOĞLU (Yönetici
/ Fotografika), Ahmet Sacit AÇIKGÖZOĞLU (Öğretim
Üyesi / MSGSÜ), Ruba KASMO (Dr. Mimar /IRCICA)
şeklindedir.
Eyüp Alan Yönetim Plan Çalışmaları kapsamında
Pierre Loti’de düzenlenen
“Eyüp Mezarlıkların
Korunması ve Yorumlanması “ ile ilgili toplantı; İBB,
Eyüp Belediyesi, Bilgi Üniversitesi, İstanbul Türbeler

Müze Müdürlüğü ve konusunda uzman kişilerin
katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
Toplantıda Bilgi Üniversitesi’nin hazırlamış olduğu
Eyüp Alan Yönetim çalışmaları ve mezarlıklar ile
ilgili sunum gerçekleştirildi; daha sonra katılımcılar
konu ile ilgili görüşlerini ve önerilerini bildirdi.
Bilgi Üniversitesi Tarafından;
Korumanın, planlama yapılması gereken çok
aktörlü bir konu olduğu;
Odağında Eyüp Tarihi Merkezinin olduğu bir plan
çalışmasının altlığının hazırlandığı;
Eyüp’te yapılacak olan her türlü plan projede her
zaman korumanın ön planda olması gerektiği;
Eyüp Mezarlık konusunun Alan Yönetim Planının
eylem konularından biri olduğu;
Mezarlıkların, toplumun sosyal, kültürel ve
ekonomik yaşamlarını belgeleyici, ait oldukları dönemin
sanat anlayışını yansıtan niteliğe sahip oldukları;
Mezarlıkların
Mezar taşları ve mezarlık alanlarının bakım onarım
eksikliğine bağlı olarak,
Hatalı fiziksel müdahalelere bağlı olarak,
Çalınmalar nedeniyle yaşanan kayıplara bağlı
olarak,
İzinsiz yapılan gömülere bağlı olarak,
Sistemli envanter eksikliğine bağlı olarak,
Çevre düzenleme ve aydınlatma sorunlarına bağlı
güvenlik ve gezi kalitesinde yetersizliklere bağlı olarak
Yorumlama ve sunum çalışmalarının eksikliğine
bağlı olarak sorunlar yaşadığı;
Bölgede yürütülmekte olan mevcut çalışmalar
bulunduğu (Cülus Yolu, Mihrişah Sultan İmarethanesi
ve Hazireleri; Eyüp Sultan Türbesi etrafında hazirenin
projelendirilmesi için ihale hazırlığı)
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Mezarlıkların korunması için:
yaklaşım ilkeleri belirlenmesi gerektiği;
Farklı Disiplinlerle çalışılması gerektiği;
Bilimsel Danışma Kurulunun olması gerektiği;
Belgeleme çalışmalarının ve bu çalışmalara
kamusal erişimin sağlanması gerektiği;
Fiziksel müdahaleler için;
Bütün olarak korunması
Bitkilerin zararlarından arındırılması
Temizlik sonucu belge değerinin yitirilmemesi
Düzenli aralıklarla koruma çalışmalarının
yapılması
gibi temel ilkeler belirlenmesi gerektiği ;
Yapılması gerekli olan işlerin
Danışma Kurulu Oluşturulması
Koordinasyon Kurulu Oluşturulması
Etaplama
Belgeleme
Kontrol Ekibi
Ziyaretçiler için yorumlanası ve sunulması
Onarım Programı hazırlanması ve uygulanması
Mezarlıklarla ilgili yayın, araştırma ve etkinlik
sempozyum, seminer programı hazırlanması olduğu
ifade edildi.
Ahmet Turan Koçer tarafından;
Mezarlık alanlarındaki sorunların stratejik yönetim
modeli ile ele alınması ve bir üst akıl oluşturulması
gerektiği
Alan Yönetimi ile ilgili olarak çok yoğun bir
toplantı süreci yaşandığını; aynı tempoyu uzun vadede
sürdürmenin zorlukları;
Alan Yönetiminden biri rapor ve biri de
organizasyonun nasıl olacağı olmak üzere 2 ürün
beklendiği ifade edildi.
Ali İhsan Gülcü Tarafından;
Eyüp’te yeni kabirlerle tarihi kabirlerin birarada
bulunduğu ve tarihi kabirlerin sayısının gün geçtikçe
azaldığı;
Eyüp’te mezar mimarisinin en güzel örneklerinin
yer aldığı;
Eyüp’te 20’ye yakın açık türbe olduğu; ifade
edildi.
Mezarlıklardaki hat sanatı çalışmalarından örnekler
gösterildi.
Ömer Faruk Dere tarafından;
Vaziyet planı olması gerektiği;
Hanart Mimarlık tarafından 1800 mezar taşının
envanterlendiği
Alan Yönetiminde en büyük sıkıntının, tek elden
yönetilememesi olduğu; herhangi bir iş için izin
istendiğinde keşmekeş yaşandığı; tek yetkili, güçlü bir
irade olması gerektiği ve bu toplantıların buna vesile
olması gerektiği;
Eyüp’ün bir devlet mezarlığı olduğu ve tek elden
yönetilmesinin gerektiği;
ifade edildi.
Orhun İnşaat Tarafından;
Mezarlıklarda ağaç dikme alışkanlığının sorun
oluşturduğu; ağaçların taşların temelini patlatacağı; zarar
vereceği düşünülmeden ağaç dikildiği; ağaç temizliği için

Orman Fakültesinden uzman getirtilmesi gerektiği
Eyüp Belediyesine yapacakları projede, projeye
başlamak için Yönetim Planı çalışmasının sonuçlarının
beklendiği;
Mezarlıkların 3’e ayrıldığı;
Basit durum. Dikdörtgen kutu biçimli.
Üzerinde yekpare mermer kapaklı.
Açık veya kapalı lahit şeklinde
Mezarlıkların durumlarına göre bakım onarım
tekniklerinden bahsedildi.
Hüsrev Subaşı Tarafından
Uygulamaların
ayarsız
yapıldığı;
yapılan
uygulamaların bozulmalara sebep olduğu;
Bilgi etiketleri olması gerektiği; ifade edildi.
Abdüsselam Ferşatoğlu Tarafından
Mezarlara beton dökme gibi bir adet olduğu ve
buna mani olunması gerektiği; dökülen betonların
altında eski mezar taşları olduğu, onların çıkarılabileceği;
Bilgi etiketlerinin iki vida ile taşa tutturulduğu; 1-2
yıldan fazla dayanmadığı ve daha sonrasında mezar
taşında delik bıraktığı;
Mezar taşları için betondan farklı bir onarım
yöntemi olması gerektiği, ifade edildi.
Ali Emrah Ünlü tarafından;
Mezarlıklarda acil çöp toplanmasının ve sürekli
bakım olmasının gerektiği;
Eyüp Belediyesinde mezarlıklara yönelik olarak
sahada bir birim olması gerektiği
Mezarlık alanlarında 3 boyutlu lazer tarama
yapılması gerektiği, bunun bozulmuşluk durumunu da
belgeleyeceği
Eyüp Belediyesi, İBB, Koruma Kurulu ve Bilim
Kurulunun yönetiminde sürecin yürümesinin gerektiği
Taşlara uygun olmayan şekillerde çıkan, dokunan
ziyaretçileri kontrol altında tutmak için zabıta gibi bir
birimin kurulması gerektiği ifade edildi.
Seniye Selcen ONUR tarafından;
Eyüp’te Mısır Tarlası Mezarlık alanında çalışmalara
başlanacağı;
Mısır Tarlası’nın vahim durumda olduğu; izinsiz
yeni gömüler yapılmasının önemli bir sorun olduğu;
Mısır Tarlasında bir bölgeleme ve etaplama çalışması
yapıldığı, bölgede kazı çalışması yapılması gerektiği ancak
kazıdan önce yeraltına göçmüş mezarları bulmak için
jeoradar çalışması yapılacağı; hesapların tamamlandığı
ancak henüz ihaleye çıkılmadığı ifade edildi.
“EYÜP MEZARLIK VE HAZİRELER” başlıklı
toplatılarımıza 15.06.2015 tarihinde İBB KUDEB Taş
Atölyesi’nde; İBB Yapı İşleri Müdürlüğü’nün, İBB
İSMEK, Hanart Mimarlık, Quantum Ajans’ın, YTÜ
Milli Saraylar Meslek Yüksek Okulu’nun; Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi’nin; Orhun
İnşaat’ın ; Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü’nün;
Eyüp Belediyesi Plan Projeler Müdürlüğü’nün ve Eyüp
Belediyesi KUDEB’in katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
Toplantının Katılımcı Listesi; İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nden İhsan İLZE (Yük.Şehir Plancısı /
Kültürel Miras Koruma Müdürü), Habib KOYUNCU
(Md. Yardımcısı / Yapı İşleri Müdürlüğü), Ahmet UZUN
(Mimar/ Yapı İşleri Müdürlüğü), Ayhan GÜZELYURT
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(Şehir Plancı /Yapı İşleri Müdürlüğü), Seval SAĞDIÇ
(Mimar /Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü),
Evren ÖZDOĞAN (Mimar / Kültür Varlıkları Projeler
Müdürlüğü), Ömer Faruk DERE (Hattat- Sanat Tarihçisi
/ İSMEK), Yeşim BÖREK (Şehir plancısı /Alan
Başkanlığı), Ahmet ÇAKMAK (Arkeolog- Restoratör /
Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü), Nezaket Aybalam
MAHİROĞULLARI (Mimar/ Kültürel Miras Koruma
Müdürlüğü), Esra KUDDE (Yük. Mimar / Kültürel Miras
Koruma Müdürlüğü), Neslihan KÜÇÜKDEMİRAL
(Şehir plancısı /Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü);
Eyüp Belediyesi’nden İrfan ÇALIŞAN (Kültür Müdürü),
Gülnur KADAYIFÇI
(Yük.Mimar-Şehir Plancısı/
Danışman), Evren ORAL (Şehir Plancısı /Plan ve Proje
Müdürü), A.Yalın KARADAĞ (Kültür İşleri Müdürlüğü);
Bilgi Üniversitesi’nden Asu AKSOY (Doç.Dr./Öğr.Üyesi
KPYM Müdürü), Deniz ÜNSAL (Öğretim Üyesi), Hülya
YALÇIN (Sanat Tarihçisi/Danışman), A. Ege Yıldırım
(Şehir Plancısı/Danışman), Ezgi AYDOĞAN (Mimar);
Diğer Katılımcılar Hayri Fehmi YILMAZ (Sanat Tarihçisi
/ MSGSÜ), Barış HAN (Yük. Mimar / Hanart Mimarlık),
Mehmet UĞURYOL (Yrd. Doç. Dr. /YTÜ Milli Saraylar
MYO Mimari Rest. Programı Yürütücüsü), Ali İhsan
GÜLCÜ (Yazar- Fotoğrafçı / Quantum Ajans), Orhan
HIDIROĞLU (Orhun İnşaat), Ahmet Duran HERGÜN
(Restoratör / Orhun İnşaat).
Toplantıda
Hanart
Mimarlık’ın
ve
Bilgi
Üniversitesi’nin
hazırlamış
oldukları
sunum
gerçekleştirildi. Daha sonra katılımcılar konu ile ilgili
görüşlerini ve önerilerini bildirdi.
Hanart Mimarlık’tan Barış HAN Tarafından;
Projeye Cülus Yolundaki sokak sağlıklaştırma
çalışmaları ile başlandığı; hazire alanlarının daha sonra
projeye dahil edildiği;
Proje alanının 3 bölgeye ayrıldığı;
1. Bölgede 1305 adet mezarlık
2. Bölgede 141 adet mezarlık
3.Bölgede 145 adet mezarlık
bulunduğu tespit edildi.
Hazire alanında geçmiş dönemlerde yol
geçirilirken mezarlıklar taşınmış ancak bu taşımanın
nasıl yapıldığı; envanter oluşturulup oluşturulmadığının
bilinmediği;
Mezarlıktaki taşların bir kısmının kıbleye
bakmadığı;
Mezarlık alanlarında “yüzen mezar taşları”
olduğu; bu taşların ayıklandığı ve envanterlendiği;
Projede, boş olan bölümlere gömü yapmayı
engellemeyecek şekilde sahipsiz mezar taşlarını
sergileme alanı oluşturulduğu;
Mezarlık taşlarında temizleme çalışmaları
sırasında yapılan en büyük sıkıntının kumlama ile
mezar taşlarının okunamaz hale getirilmesi olduğu;
Restorasyon projelerinin tek seferde yapılıp
bitirilen projeler olmaması gerektiği; süreç içerisinde
karşılaşılan durumlara göre sürekli revize edilebilir
olması gerektiği;
İdareler ile kurul arasında tescil fişlerinin
formatında sorunlar çıkabildiği;
Mezarlık alanlarının korkuluklar ve set duvarları

ile bir bütün olarak ele alınması gerektiği; 1. öncelik
mezar taşları ise 2. önceliğinde set duvarı ve korkuluk
olması gerektiği; korkuluk ve set duvarlarının da tescilli
olduğu ancak projelerde bu bölümlere ait hususların yer
almadığı; alması gerektiği;
Proje önerisi kısmında bitkilendirme konusunun
da ele alınması gerektiği;
Tüm mezar taşlarına ait envanter ve belgeleme
çalışması yapılması ve bunların bedellerinin ve proje
süresinin doğru saptanmasının gerektiği;
Projelerde etaplama yapılması gerektiği;
Çalışmalar bittikten sonra bu alanın bir sergi alanı
değil mezarlık olduğunun unutulmaması gerektiği;
insanlar bu alana gelip mezarlık ziyaretlerini
gerçekleştirebilmelerinin önemi
Proje çalışmalarında telif hakları ve müellif
sorunlarının yaşandığı; herhangi bir kültür mirasının
onaylı bir projesi bulunuyorsa yeni proje yapabilmek
için mutlaka onaylı proje sahibinden muvaffakatname
alınması gerektiği ifade edildi.
Bilgi Üniversitesi tarafından;
Mezarlık alanlarında yaşanan tahribatların;
mezar taşları ve mezarlık alanlarının bakım onarım
eksikliğine bağlı olarak,
hatalı fiziksel müdahalelere bağlı olarak,
çalınmalar nedeniyle yaşanan kayıplara bağlı olarak,
izinsiz yapılan gömülere bağlı olarak,
sistemli envanter eksikliğine bağlı olarak,
çevre düzenleme ve aydınlatma sorunlarına bağlı
güvenlik ve gezi kalitesinde yetersizliklere bağlı olarak
yorumlama ve sunum çalışmalarının eksikliğine
bağlı olarak
yaşanan sorunlardan kaynaklandığı;
Projelerde yaklaşım ilkelerinin;
Danışma Kurulu Oluşturulması
Koordinasyon Kurulu Oluşturulması
Sistemli Belgeleme Çalışmasına Dayanması
Katılımlı Olması gerektiği;
Yapılması gerekli olan işlerin
Danışma Kurulu Oluşturulması
Koordinasyon Kurulu Oluşturulması
Etaplama
Belgeleme
Kontrol Ekibi
Ziyaretçiler için yorumlanası ve sunulması
Onarım Programı hazırlanması ve uygulanması
Mezarlıklarla ilgili yayın, araştırma ve etkinlik
sempozyum, seminer programı hazırlanması gerektiği;
Ele alınması gerekli olan acil konuların
Mihrişah Valide Sultan Haziresi
Ferhatpaşa Türbesi ve Civarı
Saçlı Abdülkadir Cami ve Haziresi, Ebusuud
Efendi Haziresi ve Hoca Saadeddin Efendi Haziresi
Mısır Tarlası Mezarlığı
Eyüp Mezarlığı yürüyüş yolu olduğu ifade edildi.
İBB İSMEK’ten Ömer Faruk DERE tarafından ;
Tüm
çalışmaları
takip
edecek
kurullar
oluşturulması ve program oluşturulması gerektiği;
Hazire ihya edilmek isteniyorsa
Tespit (Metod çok önemli; jeoradar kullanılabilir )
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Tamir (Sıkıntılı bir konu )
Teşhir (İfade Biçimi ve görsel tercihler önemli )
için 3 ayrı toplantı yapılması gerektiği;
Denetleme ve Kontrol merkezi oluşturulması
gerektiği;
Eyüp Sultan’ın Osmanlı Döneminde bir devlet
mezarlığı olduğu ve buraya gömülerin devlet izni ile
yapılabildiği;
Mezarlık alanlarında biran önce önlem alınması,
bu alanların korunması, temizlenmesi sonra ne yapılmak
isteniyorsa yapılması gerektiği; biran önce uygulamaya
geçilmesi;
Bir an önce bir irade ortaya konmaz ise bu
toplantıların devap edip gideceği;
Tek elden çözüm oluşturulması gerektiği; çok
başlılığın ortadan kaldırılması gerektiği; ifade edildi.
İhsan İLZE tarafından;
Fatih’te KMKM (Kültürel Miras Koruma)
müdürlüğü
tarafından
yürütülen
çalışmadan
bahsedilerek; ilk olarak türbelerde mülkiyete bakılması
gerektiği; etaplama çalışmalarının mülkiyete göre
yapılabileceği; mülkiyet İBB, İlçe Belediyesi, hazineye ait
ise veya kadastral boşlukta kalıyorsa sorun yaşanmadığı;
Vakıflar’a ait ise yine konunun çözülebildiği ancak şahıs
mülkiyetinde yer alıyorsa bunun süreci uzattığı;
Çalışmalarda;
Mülkiyet
Tescil Kararı
Grup Kararı
Onaylı Proje
araştırmalarının yapıldığı;
Müdürlük içinde yapılan çalışmalar ile İstanbul
Türbeler Müze Müdürlüğü kayıtlarında 589 olan türbe
sayısının 736 olduğunun tespit edildiği ve çalışmanın
devam ettiği;
Hazire alanlarında mevcutta bir sahipsizlik
durumu olduğu; ancak İBB bünyesinde kurulması
düşünülen Restorasyon Bakım Onarım Müdürlüğü’nün
ilk olarak türbe ve hazirelerin bakım onarım çalışmalarına
başlayacağı;
Fatih’te Vakıflara ve ilçe belediyesine ait olan
türbelerden çalışmaların başlatıldığı;
Müdürlük tarafından bilgi toplama, tespit ve
envanter oluşturma çalışmalarının; Kültür Varlıkları
Projeler Müdürlüğü tarafından projelerinin ve Yapı İşleri
Müdürlüğü tarafından uygulamaların gerçekleştirileceği
ifade edildi.
Hayri Fehmi YILMAZ tarafından;
Mezarlıkların bir bütün olduğu ancak hazirelerin
bir yapının parçası olduğu ve bu yapı ile ilişkili kişilerin
burada yattığı; hazireleri içinde bulunduğu yapıdan ayrı
düşünmenin doğru olmadığı; mezarlık ve hazirelere
ilişkin çalışmaların birbirinden ayrılabileceği;
Eyüp Mezarlığının çok önemli bir mezarlık olduğu;
alanda 18. ve 19.yy a ait mezar taşlarının bulunduğu;
daha öncesinin ise kayıp olduğu;
Definler burada devam edecekse bir standart
belirlenmesi gerektiği; 15. yy dan beri yapılan gömülere
uygun bir yapı benimsenmesi gerektiği;
Eyüp’teki tespitlerin çok önemli olduğu; bir an

önce yapılan tüm çalışmaları toplayacak bir çalışma
yapılması gerektiği;
Alandaki tüm mezar taşlarının yerinde
korunamayacak olduğu bunları sergilemek için bir alan
bulunması gerektiği;
Eyüp’te gömülü olduğu bilinen ancak yeri
bilinmeyen kişilerle ilgili araştırma çalışmaları yapılması
gerektiği; bu konuda gönüllülerden oluşan bir ekibin
oluşturulabileceği;
Belgeleme çalışmalarının çok önemli olduğu;
dünyada belirlenen formatlar olduğu bunların
incelenmesi gerektiği ve örnek alınması gerektiği ifade
edildi.
Ali İhsan GÜLCÜ tarafından;
Bugüne
kadar
yapılmış
olan
envanter
çalışmalarının toplanması ve sanal bir ortamda
birleştirilmesi gerektiği; bu amaçla bir site kurulabileceği;
bu çalışma için uygulamaların bitmesinin beklenmemesi
gerektiği; sanal ortama envanter bilgilerinin
aktarılabileceği ve paylaşıma sunulabileceği ifade edildi.
Eyüp’te çok fazla “Aile Sofrası” olduğu; 2 asır
sonra bile gömü yapılan aile kabirleri bulunduğu; bu
kabirlerin bakımlarının, restorasyonlarının yapılmadığı;
Eyüp’teki çalışmalara ilk olarak Eyüp Caminin
kıble tarafından başlanması gerektiği; ifade edildi.
Sonuç olarak;
Danışman Kurulu oluşturulmasına ve İstanbul
Türbeler Müze Müdürlüğü, Vakıflar, Büyükşehir
Belediyesi, İlçe Belediyeleri ve Danışman Kurulundan
1 kişinin bulunacağı İstanbul’daki 3 ilçe için (Eyüp,
Fatih, Üsküdar ) toplam 5’er kişilik Koordinasyon
Kurulları oluşturulmasına ve İBB Kültürel Miras
Koruma Müdürlüğü tarafından Koordinasyon Kurulu
oluşturulması için birimlere resmi yazı gönderilmesine
karar verildi.
07 Temmuz 2015 tarihinde İBB
KUDEB Taş
Atölyesi’nde
Türbe Toplantısı (Tespit /Envanter
oluşturulması) düzenlendi.
Toplantı katılımcıları,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden; Emine YALÇINER
(Mimar – Mezarlıklar Destek Müdürlüğü),
Erol
ÇALIŞKAN (Müdür Yardımcısı – Kültür Varlıkları
Projeler Müdürlüğü), İhsan İLZE (Müdür - Kültürel
Miras Koruma Müdürlüğü), İslam ERDOĞAN (Müdür
Yardımcısı
Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü),
Neslihan KÜÇÜKDEMİRAL (Şehir Plancı - Kültürel
Miras Koruma Müdürlüğü), Nezaket Aybalam
MAMİROĞULLARI (Mimar- Kültürel Miras Koruma
Müdürlüğü), Figen TEKİN (Restoratör -Kültürel Miras
Koruma Müdürlüğü), Zeynep Hatice KURTBİL (Sanat
Tarihçi - Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü), Tuğba
KALINSAZ (Sanat Tarihçi - Kültürel Miras Koruma
Müdürlüğü), Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden; Derya
YILDIZ (Mimar - Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü),
İdris BOTAN Sanat Tarihçi - Vakıflar İstanbul 2. Bölge
Müdürlüğü), Eyüp Belediyesi’nden; İrfan ÇALIŞAN
(Kültür Müdürü), Gülnur KADAYIFÇI (Yük.MimarŞehir Plancısı/Danışman), Ayşe ZENGİN
(Mimar
/ KUDEB), Bilgi Üniversitesi’nden; Hülya YALÇIN
(Sanat Tarihçisi- Danışman), diğer katılımcılar; Ali
İhsan GÜLCÜ (Yazar/Fotoğrafçı - Quantum Ajans),
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Ali Rıza ÖZCAN (Öğretim Üyesi - Mimar Sinan
Üniversitesi), Talha UĞURLUEL (Sanat Tarihçi /TV
Programları/ Rehber).
İhsan İLZE Tarafından;
Türbelerle ilgili araştırma çalışmalarına başlandığı;
Fatih Belediyesinin yapmış olduğu çalışmalardan yola
çıkıldığı;
Bir yandan Fatih’te bulunan 179 türbe ile çalışmaya
başlanırken diğer bir taraftan İstanbul Bütününde
çalışmalara başlandığı;
179 adet türbenin yeri, proje bilgileri, güncel
durumu gibi özelliklerinin tarandığ; çeşitli
yayınların incelendiği; konunun uzmanları ile
görüşmeler sağlandığı;
Çalışmanın başında İstanbul Türbeler Müze
Müdürlüğünün 519 adet türbe listesinin olduğu; yapılan
çalışmalar sonucu 737 adet türbe tespit edildiği;
çalışmaların devam etmekte olduğu;
Detaylı incelemede Fatih İlçesindeki 204 adet
türbenin incelemesinin tamamlandığı;
İlçelere ve kurumlara resmi yazı gönderildiği;
yazılara cevap geldikçe sonuçlarda değişiklik olacağı;
Türbelerle ilgili ilk toplantının “tespit” ile ilgili
düzenlediği;
Müdürlüğün kulturelmirasprojeleri.com ‘da
yapılan çalışmaları;
Toplantılar
ile
çalışmaların
altyapısının
oluşturulmak istendiği; daha sonra ise kültür varlıkları
projeler müdürlüğünün ihaleye çıkacak olduğu;

Proje süreçlerindeki standartların belirlenmesi
gerektiği; toplantıların bu standartların belirlenmesi için
amacıyla yapıldığı;
Kültür
Varlıkları
Projeler
Müdürlüğünün
jeoradarla tespit yaptığı; Mısır Tarlası mezarlığında bu
şekilde olduğu;
Bu çalışmalarda farklı meslek gruplarının da yer
alması
gerektiği,
Orman
Mühendisinin
bile
bulundurulması gerektiği; ifade edildi.
Talha UĞURLUEL Tarafından;
Aksaray’da bulunan Murat paşa Camii’nin çöplük
haline geldiği; kilidinin açıldığı; Mesih paşa’nın
mezarının bulunamadığı; korumanın kapıyla; kilitle
olmadığı; hergeçen gün bu değerlerin kaybolduğu;
Gözönünde olmayıp tanınması gereken şahıslar
olduğu; özellikle Fetih devri insanlarının çok kıymetli
olduğu, onlardan sonra gelen nesillerde de insanların
onlara önem vermesinin bunu gösterdiği;
Ni’mel Ceyş’lerin önemli olduğu ve ihya
edilmesinin bu kurulun yapacağı en önemli iş olabileceği;
Yapılan çalışmanın tarihteki soru işareti kalmış
bazı yerlerin aydınlanmasına neden olabileceği;
Orhan Bayrak’ın “İstanbul’da Sadrazamlar”
kitabının önemli olduğu;
Tarihi Mezarlık alanlarında yeni defin yapılmaması
gerektiği;
Sosyal medyada çok fazla mezarlık fotoğrafı
paylaşıldığı bunun da halkın bu konuya karşı ciddi bir
merakının olduğunu gösterdiğini;
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Türbelerin teşhir edilmesi, halka açılması gerektiği;
kapalı kutu olmaması gerektiği;
Mezarlıkların bugünkü yapısının gezmeye uygun
olmadığı;
Cülus yolunda köpek çetelerinin oluştuğu;
Mezarlıklarda güvenlik sorunu olduğu;
Mezar taşlarında baskın olan bezeme bilgisinin
olabileceği ve internette de bu şekilde sorgulama
yapılabileceği;
Bu konuda yapılmış tezlerin toplanıp kütüphane
oluşturulabileceği;
Mezarlık kapılarında kilit olmaması gerektiği;
güvenlik olması gerektiği;
İstanbul mezarlıklarının okul gibi olduğu;
insanların gezmesi, bilgilenmesi gerektiği; bu alanların
müze gibi olması gerektiği;
Kaptan-ı Derya Türbesinin etrafında denizcilerin
fazla olduğunun bilindiği; bu bilgiler toplandığında bu
alanların sadece mezarlık olarak değil okul olarak
değerlendirilmesi gerektiği. Olaylara böyle bakıldığında
farklı bilgilere de ulaşılabileceği.
Hançerli Lahit’in 1 ay içinde 3 farklı fotoğrafının
çekildiği; emniyete gidildiği halde çalınmasına engel
olunamadığı;
Kripto odalarının maketinin yapılabileceği böylece
yer altı defin geleneğinin görülebileceği;
Osman Hamdi Bey’in babasının türbesinin,
Üsküdar’daki Mihrimah Sultan haziresinin içinde yer
aldığı; bunun Üsküdar Sempozyumunda görülebildiği,
bu konuda bilgilendirme bulunmadığı;
İfade edildi.
İrfan ÇALIŞAN Tarafından;

Kurumların yaptığı ve bireysel yapılan birçok
çalışma bulunduğu; bu çalışmada da bunların süzülmüş
olduğu;
Hazırlanan formun tüm kurumların kullanacağı
bir hale gelmiş olduğu, form üzerinde konuşulursa
pekçok sıkıntının giderilebileceği;
Büyükşehirde hafıza devri sorunu bulunduğu;
çalışmanın sistemli olması gerektiği;
Müdahale yöntemlerinde de gösterim tekniğinde
de belli standartların oluşması gerektiği; ifade edildi.
Gülnur KADAYIFÇI Tarafından;
Formda türbenin koordinatları ve alan
büyüklüğünün de belli olması gerektiği;
Türbelerin büyük bir kısmının tescilli olduğu, form
üzerinde tescil tarihi ve grup kararının da yazması
gerektiği, plan durumu ve mülkiyetin eklenmesi
gerektiği
Formda bir köşede eski haritadaki yerinin
gösterilebileceği; ifade edildi.
Ali Rıza ÖZCAN Tarafından;
Bu programı kimin sahipleneceğinin önemli
olduğu; en başta işin muhatabının kim olacağının belli
olması gerektiği;
Projenin bir hedefinin olup olmadığı ve proje
sonunda bir yayın hedeflenip hedeflenmediği;
Mezarlık müzesi olması gerektiği; mezar taşlarının
envanteri çıkartılması gerektiği;
Mezar taşlarının estampajının alınması ve onların
müzeye koyulması gerektiği;
Bu projedeki ekiplerin önemli olduğu; görev olarak
değil işini aşkla yapacak ekipler oluşturulması gerektiği;
Tek elden çalışma izni alınması gerektiği, mevcutta
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hantal bir yapının olduğu;
Acil
restorasyon
yapılmaması
gerektiği;
restorasyon çalışmalarında taşların kumlandığı,
yıkandığı ve mezar taşlarının, mezarların yok edildiği;
Karacaahmet’te , Mısır Tarlası’nda yeni defin
yapılmaması gerektiği;
Tazyikli suyun da mezar taşlarına zarar verdiği;
700 noktada birden çalışmak yerine 1 noktada
çalışma yapılıp prototip oluşturulması gerektiği, bunun
üzerinden tartışıp konuşulabileceği. Yapılmış örneklerin
bulunduğu ancak burada kurumsallaşmanın olduğu;
Encümen arşivlerinde önemli bilgiler bulunacağı;
Renkli mezar taşlarının güzel olduğu; mezar
taşlarının varaklandığı zaman hem güzel olduğu hem
de taşların korunduğu; Cülus Yolu’nda Mihrişah Sultan
haziresinde çeşitli eserlerin varaklandığı ve güzel
olduğu;
Mezarlıklarda fotoğraf çekmenin yasak olmaması
gerektiği;
Gece bile gezilebilecek şekilde güvenlik, kamera,
aydınlatma olması gerektiği;
Tek başına bir serpuş müzesinin bile
düşünülebileceği; her birinin bir sanat eseri olduğu;
İfade edildi.
Ali İhsan GÜLCÜ Tarafından;
Eyüp’teki
tarihi
eserlerin
tamamının
fotoğraflandığı;
Bilgilendirmenin çok önemli olduğu;
Mezarlıklar müdürlüğünün bazı mezarlıklara çok
iyi baktığı ancak Eyüp Mezarlıklarının çok bakımsız
olduğu; aynı standartların burada da olması gerektiği;
Fotoğraflara da standart getirilmesi gerektiği;
standart oluştuktan sonra herkesin bu standartları
kullanacağı;
Kabristanlar ziyarete açıldığında insanların ziyaret
etmesi ve bir açık hava müzesine dönüşmesinin arzu
edildiği;
Bütün eserlerin çok değerli olduğu, hepsinin
birbirinden ayrı olduğu. Lahitlerin çiçek bahçesi gibi
olduğu;
Gün ışığı ve takviye ışıkla gölgesiz en iyi fotoğrafın
çekilmesi için uğraşıldığı;
Eyüp’te 3-4 ciltlik bir eser hazırlamaya çalışıldığı;
Kumlamanın yazıları bozduğu; soğuk su ile
yıkamanın ise zarar vermediği; 1 yıl ömrü olduğu;
düzenli olarak bakımının yapılması halinde kumlamaya
gerek olmayacağı;
Örnek yapmanın zaman alacağı; uygulama
yapanları biraraya getirip çalışma yapılması gerektiği;
Kabristanların etrafında dikine yükselen ağaçlar
dikildiği ve çok iyi olduğu; güvercinler ve ağaçların
Eyüp Sultan’ı mahvettiği; Ağaçların hazirelerin
çevresinde ve hazirelere zarar vermeyecek şekilde
olması gerektiği; Eyüp’te zamanında dikilmiş ağaçların
türbeyi ve camiyi tehlikeli bir şekilde etkileyecek
durumda olduğu;
Osmanlı’da sadrazam ve vezirlerin yaşı küçük
olan çocuklarına lahit yaptırıldığında hançer işlendiği;
Evrenos Baba haziresinin 20 yıl önceki
fotoğraflarına bakıldığında kallavi bir kavuk olduğu; bu

kavuğun yayınlarda da geçtiği; benzer başka bir kavuk
olmadığı; bugün ise kavuğun olmadığı ve çalındığı;
Mezarlıklarda çok fazla boşta kalan mezar taşı
olduğu;
Tarihi eserlerin fotoğraflarının çekilerek aynı
zamanda tanıtımının yapılmış olacağı; zarar vermek
isteyenin zaten verebildiği; ifade edildi.
İslam ERDOĞAN Tarafından;
Tarihi
mezarlıklarla
ilgili
bir
sorumlu
bulunamadığı; herkesin topu birbirine attığı ifade edildi.
Emine YALÇINER Tarafından;
Tarihi mezarlıklarda bakıma, temizliğe mezarlıklar
müdürlüğünün yardımcı olduğu;
Gömüye açık mezarlıkların kontrolleri altında
olduğu;
Güvenliklerin mesai saatlerinde yer aldığı; 24 saat
olması gerektiği;
16.000 mezarlığın tescillendiği; koruma olarak
Mezarlıklar Müdürlüğünün birşey yapamadığı; ifade
edildi.
Erol ÇALIŞKAN Tarafından;
İlçe Belediyelerinin yetki büyükşehir belediyesinde
olduğu için mezarlıkların korunmasına yönelik çalışma
yapmadığı; Vakıfların da bütçesinin kalmadığı; Cami,
tekke, han, hamam derken mezarlıklara yer kalmadığı;
Mezarlıklar müdürlüğünün yönetmeliğinde tarihi
mezarlıklarla ilgili hiçbir bilginin olmadığı;
Eyüp Sultan’a Mısır Tarlasına gömülerin devam
ettiği;
Mezarlıklara sadece proje, restorasyon
yapılmasının yeterli olmadığı sürekli bir korumanın
sağlanmasının gerektiği;
Öncelikle mülkiyet sorununun çözülmesi
gerektiği; İfade edildi.
Tespit ile ilgili olarak yapılan ilk toplantının
değerlendirilmesi amacıyla teşhir ve uygulama ile ilgili
olarak yapılacak diğer toplantılar ertelendi. Ağustos Ayı
içerisinde bu toplantıların yapılmasına karar verildi.
Toplantılardan,
araştırmalardan elde edilen
verilerin de değerlendirilmesi
ile
çalışma
tamamlanarak, 20 Temmuz 2015 tarihinde teslim
edildi. Bu çalışmanın önerilerinden olan Kurumsal
Kimlik ile Eyüp Sultan Meydanı ve Yakın Çevresi
Kentsel Tasarım Fikir Projesi çalışmaları yapılması
hususunda start verildi. Aynı zaman da Alan
Yönetim Planı çalışması kapsamında
önerilen
hedefler ve eylem planı değerlendirilerek nihayi
raporun hazırlanması çalışmalarına da devam edildi.
Eyüp Sultan Meydanı ve Yakın Çevresi Kentsel
Tasarım Fikir Projesi Danışma ve Denetleme Kurulu
oluşturularak 08.09.2015 tarihinde EYÜP SULTAN
MEYDANI VE YAKIN ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM
FİKİR PROJESİ ÇALIŞTAYI düzenlendi.
Çalıştayın açılış konuşması Başkan Yardımcısı A.
Turan KOÇER tarafından yapıldı. Daha sonra proje
ekibinden Doç.Dr. asu AKSOY yapılan çalışmayı
özetleyerek neden Fikir projesi yaptırılmak istendiği
hususunda katılımcıları bilgilendirdi. Son olarak
ta Belediye Başkanımız Remzi AYDIN iyi dilek
temennilerini bildirerek çalıştayı başlattı.
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Çalıştayın katılımcıları, Eyüp Belediye Başkanı,
Remzi AYDIN, Mimari Tasarım:
Sinan Mert
ŞENER (İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı), Korumacı
Mimar Prof. Dr. Metin SÖZEN, Korumacı Şehir
Plancısı: Prof. Dr. Zekiye YENEN (YTÜ), Tasarımcı
Şehir Plancısı: Prof. Dr. Cengiz GİRİTLİOĞLU, İBB
adına: Koruma Daire Başkanı Yakup DEMİRHAN,
Kültürel Miras Md.İhsan İLZE, Yeşim BÖREK, İhsan
SARI, Boğaziçi İmar Md.Cem ERİŞ, Eyüp Belediyesi
adına; Bşk.Yrd.Ahmet Turan KOÇER, Bşk.Yrd.Murat
YÜKSEKDAĞ, Pl.ve Proje Md. Evren ORAL, Bilgi
Üniversitesi adına:, Doç.Dr.Asu AKSOY, Y.Mim.Aslıhan
DEMİRTAŞ, Y.Mimar Gülnur KADAYİFCİ ,Şeh.Pl. A.
Ege YILDIRIM ,Sanat tarihçisi Hülya YALÇIN.
Toplantının Açılış konuşmasını yapan Başkan
Yardımcısı Ahmet Turan KOÇER gelişmeleri kısaca
özetledikten sonra sözü Belediye Başkanı Remzi AYDIN’a
verdi. Başkan kısa bir selamlama konuşmasından sonra
bir cenazeye katılmak için toplantıdan ayrıldı.
Asu AKSOY yapılan çalışmalarla ilgili bir sunum yaptı.
İhsan SARI: Çalışma Yöntemi nasıl olacak?
Sinan Mert ŞENER (İTÜ Mimarlık Fakültesi
Dekanı):Sunum için teşekkürler. Eksiklere katkı
anlamında bir şeyle söyleyebilirim. Olaya biraz daha
geniş çerçeveden bakmak lazım. Eyüp Meydanı,
sırtlardaki kentsel dönüşümün korkunç basıncını
ensesinde hissediyor. Halbuki Eyüp Meydanı
ve çevresinde naif bir yerleşim var. Bu kentsel
dönüşüm çalışmalarının bu bölgeye yapacağı
baskıyı sınırlamakta bu meydan çalışmasının
konusu
olmalıdır. Ve gelcekteki problemler
düşünülerek bu sınırlandırmalar yapılmalıdır.
Davet usulünde
bir problem çıkabileceğini
söyleyebilirim. Yarışma
yöntemini önerebilirim.
Şartnamede inter disipliner (disiplinler arası) bir
konsept olmalı. Mimari tasarım küçük bir alanı kapsıyor
ve çok paydaşlı bir çabanın ürünü olmalı. Ayrıca, davet
sisteminde uluslararası davet olacak mı?
Kent rantının tarihi ve kırılgan dokuyu nasıl tahrip
edebileceğini düşünüyorum. Daha vizyonel bakışa
haiz bir takım ekiplerin davet edilmesi gerekir. Ulusal
açık tek kademeli veya iki kademeli bir yarışma ve
mimari tasarım çalışması yapılabilir. Ayrıca peyzaj ve
kentsel tasarımı unutmamak gerekir. Bu tasarımların
ziyaretçileri ve halkı aktif hale getireceğine inanıyorum.
Cengiz GİRİTLİOĞLU (İTÜ-Şehir Plancısı): Çok
önemli konu Eyüp çalışması. Eyüp sadece Eyüple ilgili
değil İstanbul’la da ilgili ve de uluslararası tanınırlığı
olması gereken bir merkez. Kentsel ve yapı ölçeğinde
fiziksel ve görsel analiz çalışmaların yapılması aceleci
bir yaklaşım gibi geliyor.
Fiziksel ve görsel etkiler çok öne çıkmış son
zamanlarda. Kim daha çok acayip bir tasarım yaparsa
öne çıkıyor günümüzde. Ancak, Eyüp öyle bir yer
değil, Fiziksel sorunlar yadsınamaz ama çözüme
giden tasarım için, parçacıl bir takım projelendirme
yaklaşımlarını bir araya koyarak tartışmak; bu
yöntem çok iyi bir sonuç vermeyebilir.
Stratejik planlarda yapılması gereken şeyler
yapılmış ancak, Eyüp’te yapılacak çalışma da

(sorun çözümlemelerde) toplumsal dokusal ve
tinsel değerlerin tartışılması, belirlenmesi ve son
hedeflerin belirlenmesi ve son hedeflerin bu ilkeler
çerçevesinde fiziksel mekâna yansıtılması gerekiyor.
Sorunlu alanlar tespit edilmiş ama tek meydanın
çalışılması bu işin çözümü için yeterli olamaz.
Gerçek Eyüp’ün nasıl olması konusunda ve kimlerin
nasıl koruması konusunda çalışmalar yapılabilir. 3-4 ay
süre yeterli değil bunun için.
Davetli bürolar konusu problemli. Paydaşlarla
bu işi daha çok tartışarak, görüşerek, işlevselliği,
yaşanabilirliği, sürdürülebilir bir proje elde edilebilir.
Asu AKSOY: Çözülecek yer meydan değil,
ancak, her şeyin odak noktası burada, karışık bir
yarışma açmak çok zaman alabilir. Bizim burada
istediğimiz bir yaklaşım tespit etmek, stratejik
yaklaşımlar ne olacak belirlemek?
Cem ERİŞ: Ben de sunumunuzdan bunu anladım.
Zekiye YENEN (YTÜ): Eyüp’le ilgili bir çalışmada
yer almaktan mutluyum. Eyüp’te tarihi kentsel peyzaj
konusu çok önemli, herhalde en çok vurgulanması
gereken o. Bu konudaki tereddütlerimize de gönderme
yaptınız bu çok önemli. Mimari büroların bu bölgeyi
tam olarak bilmediğinden burada yapılacak çalışma
için mimari bürolar davet edilmesi durumunda konuya
noktasal bakılacaktır. Bu çalışma için Kentsel Tasarım
yapan büroların davet edilmesi gerekiyor. Fizibilite
yapılmalı, manevi kimlik zedelenmemelidir. Eyüp, 90’lı
yılların başında İstanbul da meydanı olan ve yayalar
için düzenlenen az yerlerdendir. Meydanın açılması
külliyenin ölçüsünün kaybı açısından çok önemli.
Külliye su kenarında bir yapıydı, padişah ta suyoluyla
buraya geliyordu ve bu alanda yürüyordu…
Eyüp kentsel yaşam konusunda bize de örnek
oldu. Şartname yazılacaksa giriş kapıları ve nitelikleri
söylenmeli sonuçta insanlar buraya ilk ve son defa
ziyaret etmeleri için gelmiyor.
1/5000 den gelen külliye alanına saplanan bir
bulvar var. “Eyüp Bulvarı”. Sinan Bey yamaçlardan
ve sırtlardan bahsetti. Her yol bir takım altyapılardan
oluşuyor. Eyüp Bulvarı yanlış açılmış bir yol. Bu
yolun altında doğalgaz şebekesi var, meydanla
ilgili fikir geliştirecek kişilere bu bilgiler verilmeli.
İBB buraya metro, tramvay getireceğim diyor, ama
doğalgaz çok ciddi bir sorun.
Asu AKSOY: İbb ve Eyüp Belediyesi koordinasyon
kurulunda herkes kendi alt yapı projesini getirdi.
Meydanın pratik ve gerçek hayatın içinde geniş ölçekte
ele alınması bizim başarımız olacak.
Zekiye YENEN: Kentsel tasarım literatüründe
meydanlar daha çok kullanılsın diye ulaşım durakları
daha çok meydanın yakınında konumlanıyor. Ama
Eyüp bunu kaldıramaz. Her açıdan
külliyenin
bakılması, görülmesi, farkedilmesi, önemsenmesi
gerekiyor.
Burada külliye sadece cami değil, mezarlıklarda,
türbelerde bu perspektifin önemli bir parçası.
Süreyi çok genişletemeyiz belki, önce atölye
çalışması ile başlayıp, belediye ve Eyüp konusunda
fikri olacak kişilerle konuyu biraz zenginleştirmeli,
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kesitle çalışılmalı mutlaka, üstten bakış olumsuzluklara
sebep oluyor.
-Davet mi
-Yarışma mı
-sadece üniversiteler mi çağrılmalı bu çalışmaya?
Metodoloji ve yönetimsel olarak 2 başlı bir
sorun var.
Yarışma olursa sizin verileriniz ve eksiklikleri de
gidererek bir şartname yazılmalı.
Sinan Mert ŞENER: Bunu yapabildiğiniz ve topluma
açabildiğiniz sürece burası daha önemli bir hal alır.
Trafik yükünü hafifletecek önlemler almalıyız. Eyüp’ün
sessiz, dingin, kutsiyeti yansıtan bir yer olması lazım.
Metin SÖZEN (Çekül Vakfı): Eyüp ayrıntıların ve
derinliğin bölgesi bağ kurma felsefesini geliştiren bir
yer. Eyüp yaşayan bir yerleşmeydi. Eyüp’ten yürüyerek
Beyoğlu’na gidilirdi. Eyüp kendi kendine yeten bir
yerleşme idi. Dünya ile öbür dünya arasında bağ kurma
felsefesinin olduğu bir yerdi.
Eyüp, İstanbul’un gelişme evresinde hep bir kavga
alanı oldu.
Başlıkların çeşitliliği nereye odaklanacağımızı
zorlaştırıyor.
Sahilden geçen yol ile Eyüp Bulvarı arasındaki
Eyüp’e baktığımızda buranın ulvi bir yer olma özelliğini
yitirmeye başladığını görüyoruz. Tepelerden yükselen
konutlar Eyüp’ün üstüne üstüne geliyor. Bu günün
yapıları daha baskın hale gelmiş, tarihi yapılar bu yeni
yapıların yanında minyatür ölçeğine iniyor.
Eyüp
ayrıntıların yeridir. Burada ayrıntıya
girerek çalışılabilir. Eyüple ilgili çalışma ulusal bir
mesele. Yürünebilir, bakılabilir ve algılanabilir bir
Eyüp yaratmalıyız.
Bir çağrı yapsın başkan. İttifakla çalışılmalı Eyüp.
Eyüp, Beyoğlu, Fatih Belediyeleri ortak çalışmalı.
Problemleri çözebileceğimiz ortak bir noktadayız.
Ayrıntıya inerek yaya yolunu trafikten ayırarak bir yol
izleyebiliriz.
Danışma Kurulu değil İttifak Kurulu olmalıdır. Bu
sunum tekrar yapılsın insanlar bu bölgeyi algılayabilsin
çünkü ittifak sonsuz olmalı. Elimizde daha derinlikli bir
yer yok. Ulaşımın düzeltilmesi ile meydanın baskısını
azaltarak meydanı daha algılanır hale getiririz.
Eyüp’ün sınırları büyüdü. Ölçeklerine göre
(değme noktaları) Eyüp’ün çıkma noktası sağlanarak
diğerlerinin kurtulma politikası sağlanabilir.
Bu iş uluslararası bir iş değil, Eyüp ruhu enternasyonal
bir ruha dönüşür.
Çalışmaya eğitim kurumları, belediyeler, ilgili herkesi
işin içine katmalıyız , karşı gücü mümkün olduğunca
sıfırlamalıyız. Geçmişi irdeleyip kurum ihtiyaç listesi
oluşturalım. Zamanı çok dikkatli kullanmak gerek.
Proje demetleri yaparak da çalışabiliriz, birleştirince bir
puzzle oluşur. Bu proje bir parti meselesi değil destek
meselesi.
İhsan Sarı: Eyüp Sultan, plan ve proje denildiğinde
ödüm kopuyor. Eyüp Sultan üzerine basılarak geçilen
bir meydan olmamalıdır. Yakınında bir toplanma
merkezi, bir metro çıkış merkezi olmamalıdır.
Çalışma için süre kısa olması çok doğru. Burada

Saadettin Ökten hocayı görmek isterdim. Buranın
manevi durumunu anlatırdı.
Asu AKSOY: Belediyeye bir vizyon vermek istiyoruz.
Bu vizyonun daha tasarımsal bir şey olması lazım.
Cem ERİŞ: Hadise ciddi bir noktaya gelmiş. Buradan
elde edilecek sonuç İstanbul’daki bütün kentsel sit
alanlarında kullanılabilir.
Osmanlı semtleri kendi kendine yeten kendi içinde
bir yerdi ama artık öyle değil.
Tramvay Eminönü’nden yola çıktı geliyor. Kazıklı
yoldan geçiyor ama bunun olmaması lazım. Bize
rağmen bir şeylerin olma ihtimalinin olduğu yerlerde
mevziyi nerede kurmalıyız, onu tespit etmeliyiz.
Buraya gelen kullanıcıyı, buranın müşterisini ikna
edebilmeliyiz. Meydanı rahatlatmak adına kısa vadede
dokunabileceğimiz noktalar tespit etmeliyiz.
Orta ve uzun vadede yarışma ile ilgili uçlar
verebilirsiniz.
-Külliyenin etrafını rahatlatmak
-İletişim
Alternatifleri ortaya koyarak belediyenin tercih
yapmasını sağlamalı, olabilecek en radikal önerileri
de ait uçlar halinde ortaya koymalıdır. (Bulvarın
kaldırılması, kazıklı –sahil- yolun kaldırılması v.s.)
Kısa vadeli bir takım dokunuşlar önerelim.
Asu AKSOY: Tramvay ve metro durakları hakkında
bir şeyler söyleyebiliriz.
Cem ERİŞ: Metro çıkışlarının meydana çıkması
hususunda itirazımızı hemen yapmalıyız. Stadın
oralarda olursa yeni meydana giriş rotaları oluşur ve
buradaki yapı adalarının da gelişmesi yaşama dahil
olması sağlanabilir.
Metin SÖZEN: Eyüp’te her kafamızı kaldırdığımızda
bir önemli insana çarpıyor. Metro ve tramvay bu bölgeye
gelsin. Burada entegrasyon problemi var, senaryoya
ihtiyacımız var.
Rotalar tespit etmeliyiz
Paşalar yolu
Seraskerler yolu
Şeyhülislamlar yolu
Hadım ağalar yolu vb. gibi.
Metro konusu acil plana dönüştürülmeli.
Senaryolara ihtiyacımız var.
Tramvay ve metro önceliklerimiz.
İvedi Öneriler paketi:
-Metro çıkışı
-Tramvay için alanla Haliç’in ilişkisini koparmamaya
çalışalım.
-Mezarlıklarla ilgili güvenlik çalışması (mezarlıklar her
gün tahrip ediliyor.)
-Yerel kimlik korunmalı
-Turistik merkez olmamalı
-Sınırları iyi tespit edilmiş yapılabilecek şeyler alternatifli
olarak düzenlenmeli
-Fikir projeleri elde edilmeli
-Kritik noktalara belirlenmeli ve senaryolar oluşturulmalı
-Bu fikir senaryoları dinlenip, kritik edilmeli ve bunlardan
benimsenenler tespit edilerek proje safhasına geçilmelidir.
- Fikir projeleri dinlensin, irdelensin, tartışılsın
-Kurumsal kimlik tasarım çalışması yapılmalıdır.
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Cengiz GİRİTLİOĞLU (İTÜ-Şehir Plancısı): Yapılan
çalışmalar sadece meydan için değil bu yüzden her
sorunun problemiyle ilişkili olarak oturumlar yapılabilir.
Değişik grupların bir araya gelmelerini sağlayacak
gruplar içinde insanları tutabilmek lazım. Bu bölgede
satılan şeyler belli bir taraftan da yapılarımız eşsiz.
Gecekondulaşmanın belediye sayesinde kapatılması
ve önlenmesi sağlanmalıdır. Ayrıca bu bölgede belli bir
ses kirliliği var. İbadet ve sokak gürültüsünü aynı anda
barındıran yerler var. Sorun alanları tespit edilmeli ve
nitelikleri tartışılmalıdır. Action planlamaya göre bir şeyi
geliştirirsiniz o diğer bölgeyi tetikler. Görsel temizliğin
sağlanması bile çok önemli.
Zamanlama ve denetleme mekanizması sağlanabilir.
Metin SÖZEN: Kent mobilyaları, yönlendirme
levhaları vb. acil yapılabilir ve her şeyin daha görülebilir
olmasını sağlar.
Yeşim BÖREK: Meydanın etrafında restorasyonu
süren binalarda işlevlendirmeler ile ilgili her kafadan
bir ses çıkıyor. Bu, dur denilmesi gereken en önemli
konulardan birisidir. Restorasyon sonrasında yapılan
işlevlendirmeler ile ilgili tahsisler yapıların kapalı
kalmamasını sağlamalıdır.
Cem ERİŞ: İstanbul 2 nolu Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu’na çalışmak gerekiyor. Burada,
böyle bir çalışma olduğunu bilinirse Kurulda projeler
buna göre incelenir ve işlevlendirmeler için not
düşülebilir.
Bu toplantıdan sonra, 15 Eylül 2015 tarihinde
davetli firmalara birer yazı yazılarak; Büyük önem
taşıyan, Eyüp Sultan Meydanı’nın yakın çevresinin
karşı karşıya olduğu mevcut sorunların çözülmesi,
günümüz koşulları ve ihtiyaçları çerçevesinde nitelikli
bir kentsel alan özelliği kazanması ve özgün kimliğini
mekansal olarak ifade edebilmesi için kentsel tasarım
senaryolarının geliştirilmesi maksadıyla, Eyüp Sultan
Meydanı’nı odağına alan ancak yakın çevresi ile
bağlantılarını kurarak mekanın karşı karşıya olduğu
sorunları, mekanın korunması ve anlamının aktarılması
perspektifinden ele alan fikir projeleri elde edilmek
istenmekte olduğu belirtilmiştir. Bu bağlamda; mimari
ve kentsel tasarım alanında başarılı çalışmalarıyla
adını duyurmuş, özellikle karmaşık ve hassas tarihi
kentsel merkezlerin tasarımı ile ilgili deneyim sahibi
mimarlık ofisleri ile doğrudan temas kurularak Eyüp
Sultan Meydanı ile ilgili fikir projesi üretmeye davet
edilmiştir. Çalışmaların sağlıklı yürütülebilmesi için
Belediyemiz tüm dökümantasyonların sağlanmış, alan
gezilerinin yapılmış, katılımcılara talep ettikleri her
konuda destek verilmiştir.
07 Ekim 2015 tarihinde davetli firmalar için bir
bilgilendirme ve sunum toplantısı düzenlendi.
Toplantıya, Eyüp Belediyesi adına; A.Turan KOÇER
(Başkan Yardımcısı), Gülnur KADAYIFÇI (Y.Mimar/
Danışman), Ayşe ZENGİN (Y.Mimar/KUDEB), Nesrin
GAZİHAN (Y.Mimar/Plan ve Proje Müdürlüğü),
Bilgi Üniversitesi adına; Doç.Dr. Asu AKSOY, Hülya
YALÇIN (Sanat Tarihçisi/Danışman), davetli mimarlık
ofislerinden; Can ÇİNİCİ (Çinici Mimarlık), Nevzat
SAYIN (Nevzat Sayın Mimarlık Hizmetleri), Aslıhan

DEMİRTAŞ (Architecture, Design and Research Studio),
Celaleddin ÇELİK (Nun Mimarlık), Büşra YAVUZ
(Mimarlar ve Han TÜMERTEKİN Proje Danışmanlık
Ltd.) katıldı.
Toplantının başlangıcında Asu AKSOY , çalışmanın
gelişme sürecini kısaca özetledi. Eyüp Sultan Meydanı’nın
tespit ettiğimz en önemli problemlerini sıralarsak.
-Mekansal Yorumlama
-Kültürel Yorumlama
-Kurumsal Kimlik eksikliği
-Koruma Problemleri öne çıkmaktadır.
Meydan ile ilgili problemlerin çözümü ile ilgili
davetli yarışma diye bir yöntem ile çözüm için
bürolardan fikir alacağız.
A. Turan KOÇER: Bölge de çalışma yaparken
farkettik ki,
Eyüp Tarihi Merkezi’nin sıkışıklığı,
yönetilemez oluşu ızdırap veriyor. Özellikle Ramazan
ayında belirli noktalarda yığılma oluyor, ancak bir çok
yer bilinmiyor, kullanılmıyor, yönlendirilmiyor. Bunun
nasıl çözüleceği ile ilgili çalışmalar başlattık, çalıştaylar
yaptık ve sonuçta buranın yönetimi için bir plan ortaya
konulmazsa, buranın yönetiminin mümkün olmadığını
gördük.
-Alan Yönetimi
-İşlevlendirme
-Kurumsal Kimlik
-Ziyaretçi profilinin ihtiyaçları
için eylemler
tasarlandı.
2. aşamada meydan için fikir projesi çalışması
gerekliliği ortaya çıktı.
Bu çalışmalarda en büyük ortağımız İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’dir.Burası dilsiz
gelenle
konuşmayan bir bölge olmasın, kendini anlatsın.
İnsanların hayallerinin, dualarının işin içine karıştığı
bir yerleşme var.
Mekan olarak görünümü hakettiği nitelikte değil,
kendini ifade etmiyor. Müşteri (ziyaretçi) grubuna
göre satış ve servis hizmeti var. Daha üst gelir grubu
buradaki servislerden ve satılan ürünlerden memnun
değil. Sadece satış, servis değil, Resmi Kurumların
hizmet kültürü de buna göre düzenlenmiş.
İşlevlendirme, anlamlandırma konusunda yeterli
fikirleri elde ederek uygulama projesini elde edelim.
Katılımcı, planlamacı, bilimsel bir süreçten geçerek
gelinecek sona.
Asu AKSOY:Fikir projesi, Eyüp Belediyesi’nin
insiyatif kullandığı çok önemli bir proje. 15 kişiden oluşan
bir Danışma ve Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. 2
ayda yapılacak çalışmanın sonuçları Danışma Kurulu
tarafından bir çalıştayla değerlendirilecek.
Nevzat SAYIN: Bu yöntem olabilecek bir yöntem,
önemli olan iyi bir şeye ulaşmak maksat. Süre az neden
2 ay? Bir diğer soru da İBB yeni yasaya göre herşeye
hakim bir yapıya sahip, gerçekten yapabilecek misiniz?
Buradan bir şey almaya çalışsaydım ne alabilirdim,
diye düşündüm? Eyüp’e özgü bir şey bulamadım. 30
yıl önce Eyüp Oyuncakları vardı.
Ramazan ayı gibi, yoğun dönemlere ait sayısal
veriler var mı? (Ziyaretçiler için). Etrafındaki ilgili
alanlar ile ilgili ne düşünüyor sunuz?
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A.Turan KOÇER: Süre daha önce yapılan çalışma
nedeniyle gerekli birikim var, sürenin uzaması
muhatapların,
beklentilerin değişme
ihtimaline
karşılık kısa tutuldu. Takvim yılı bitmeden fikrin
ortaya çıkması lazım. İBB’nin yapacağı çalışmalar da
bu sürecin kısalmasını sağlıyor.
Ekiplerin daha önceki vb kıstaslar değerlendirilerek
bürolar seçildi. Maksadımız, burayı anlama, gelenlerin
beklentilerini anlama, içsel bağ kurma ve bir fikir projesi
elde etmek.
Hedef grup içerisinde daha önce gelmeyenleri de
istiyor muyuz? Burası bir müze değil, buraya gelen ve
vakit geçirmek isteyenlerin yeri.
Yurt dışından gelip döviz bırakacakları çekmek değil
maksadımız. Buraya geliş maksadı ibadettir. İstanbul’un
Müslüman kimliğinin anahtarıdır burası. İstanbul’un
fethinin
motivasyon anahtarıdır,
Türkiye’deki
Müslümanlar için Mekke, Medine, Kudüs’ten sonra 4.
Önemli ziyaret merkezidir.
Ramazan’da yaklaşık günlük 30.000 ile 70.000
kişinin gelip gittiği düşünülebilir. Meydana girişi
çeşitlendirmek ve giriş noktalarındaki daha başka
değerlerinde farkına varılmasını sağlamak gerekli.
Teleferik-Miniatürk’e, Rami’ye, Gaziosmanpaşa’ya
gidecek alan daha büyüyecek. Bu bölge Haliç’le
bağlantı sğalayan bir koridor, ancak, şu anda bunu pek
sağlayamıyor.
Eyüp İskelesi’nden Cülus Yolu’na insanların
yürüyerek ulaşması pek mümkün değil.
Nevzat SAYIN: Eyüp İskelesi ile Teleferik arasındaki
aks yer altına alınabilir mi?
A.Turan KOÇER: Buradan ulaşım ile ilgili bir şeyler
söyleyerek buradaki gerilimi azaltmalıyız. Ulaşımın
alana yaptığı baskı yapmasını engellemeliyiz. Deniz
yolu özendirilmeli.
Can ÇİNİCİ: Ortada ulaşım sorununu
çözen
bir zihin yok. Dolayısı ile ulaşım için çözümlerimizi
kesinlikle önerelim.
Asu AKSOY: Ulaşımın ne kadarı transit, ne kadarı
Eyüp’e ait bilmek lazım. Burada transit trafiği Eyüp’e
sokmazsak, ulaşımı nispeten rahatlatabiliriz.
A.Turan KOÇER: Kaymakamlık, stad, Sultan
Center birlikte düşünülebilir. Ancak gerekçesiyle
birlikte uygulanabilirliği olan bir fikir olmalı. Tramvay,
metro ve 2. bir raylı sistem çalışması var. Yaya artsın,
araç azalsın.
22.000 araçlık bir otopark ihtiyacı var. Ancak, toplam
8.000 araçlık otopark var.
Toplantının devamında Gülnur KADAYIFÇI, İBB
tarafından yapılan çalışmalar anlatıldı.
Sonuç olarak çalışma takviminin 12 Ekimde
başlaması 12 Aralıkta bitmesi kararlaştırıldı.
Eyüp Belediyesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi
Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi
tarafından hazırlanan Brief davetli firmalara iletildi.
Söz konusu brief ile çalışmanın amacı, çalışmanın
şekli, eşikler, alandaki sorunlar, fırsatlar, tehditler ,
davetlilerden beklenen önerilerin içeriği, davetlilerden
istenenler, işin takvimi ve süresi belirtilmiştir.

EYÜP SULTAN MEYDANI VE YAKIN ÇEVRESİ
KENTSEL TASARIM FİKİR PROJESİ BRİEFİ
Briefi yapılacak benzer çalışmalara örnek teşkil
etmesi maksadıyla aşağıda bulacaksınız.
Eyüp Tarihi Merkezi’nin geleceğini ilgilendiren
plan, proje, araştırma, politika vs. tüm faaliyetlerin
bütünlüklü bir şekilde ve tüm paydaşların katılımı ile
koruma amaçlı yönetimi için yol göstermeyi hedefleyen
Eyüp Kentsel Sit Alanı Tarihi Merkez Yönetim Planı
Çalışması’nın üç amacı bulunmaktadır:
1.
KORUMA
ODAKLI
VİZYON:
Eyüp
Belediyesi’nin kentsel sit sınırları içerisinde yürüteceği
her türlü plan, proje ve uygulama için (ulaşım
planlaması, yenileme, turizm planlaması, imar, ticaret,
vs.) benimseyeceği koruma odaklı bir vizyon önermek.
2. ALAN YÖNETİMİ SÜRECİ: 2863 No.lu KTVK
Kanunu, Alan Yönetimi Yönetmeliği’ne uygun bir Alan
Yönetimi sürecinin başlatılması için Eyüp Belediyesi’nin
ilgili paydaşlarla birlikte atabileceği adımları tariflemek
ve bir yol haritası çizmek.
3. Eyüp tarihi merkezine ilişkin resmi bir Alan
Yönetim sürecinin ana adımlarından olan Alan Yönetim
Planı için durum, sorunlar ve ihtiyaçlar tespiti yapmak,
bu sorunları çözmek için bir vizyon çerçevesinde eylem
önerileri geliştirmek (bkz. Ekler: Bilgi Üniversitesi
raporları).
Yönetim Planı çalışmasının son etabı için Eyüp Sultan
Meydanı ve yakın çevresi için bir fikir projesi çalışması
yapılmasına karar verilmiş olup, bu çalışmanın yöntemi
ve içeriğine dair bilgiler aşağıda sunulmaktadır.
2. EYÜP SULTAN MEYDANI VE YAKIN
ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM FİKİR PROJESİ
ÇALIŞMASININ (ÇALIŞMA) AMACI
Eyüp Kentsel Sit Alanı Tarihi Merkez’de yer alan
Eyüp Sultan Meydanı’nın yakın çevresi ile birlikte
ele alınarak, karşı karşıya olduğu mevcut sorunların
çözülmesi, günümüz koşulları ve ihtiyaçları
çerçevesinde nitelikli bir kentsel alan özelliği
kazanması ve özgün kimliğini mekansal olarak ifade
edebilmesi için bir kentsel tasarım senaryosunun
geliştirilmesi istenmektedir. Bu amaçla sınırlı sayıda
davetli mimarlık ofisinden fikir projeleri elde
edilmesi ve toplanan fikirlerin daha sonra yapılacak
projelendirme çalışmalarına zemin olacak şekilde
tartışılması planlanmaktadır.
Amaç, alanda yetkili yerel yönetimin projelendirme
yapmak için yararlanabileceği olası senaryolara yönelik
çok sayıda seçenek elde etmek, nitelikli tasarımcıların
önerdiği seçeneklerle fikir zenginliği elde etmek, bu
fikirleri karşılaştırmalı olarak değerlendirerek bunlardan
birleşik şekilde yararlanma olanağı yaratmaktır.
3. ÇALIŞMANIN ŞEKLİ
Çalışma, mimari ve kentsel tasarım alanında başarılı
çalışmalarıyla adını duyurmuş, özellikle karmaşık ve
hassas kentsel merkezlerin tasarımı ile ilgili deneyim
sahibi mimarlık ofisleri ile doğrudan temas kurularak
Eyüp Sultan Meydanı ile ilgili fikir projesi üretmeye davet
edilmesi ve üretilen fikirlerin bir çalıştayda toplu olarak
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değerlendirilmesi şeklinde olacaktır. Davetli ekiplerden
elde edilecek önerilerden beğenilen 1 veya 2’si üzerinden
daha ayrıntılı projelendirme çalışmaları yapılabilir.
Çalışma kapsamında ilk etapta davetli ekipler ile
Eyüp Belediyesi ve Bilgi Üniversitesi temsilcileri ile
birlikte bir alan gezisi yapılacak, ardından İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin Eyüp ile ilgili yürütmekte
olduğu ulaşım ve planlama projeleri hakkında bir
toplantı kapsamında davetli ekiplere bilgi verilecektir.
Bu toplantı davetli ekiplerin çalışma alanı hakkında
detaylı bilgi edinmeleri için önem arz etmektedir. (Bkz.
Ayrıntılı bilgi için çalışmanın takvimi)
4. EŞİKLER
Fiziksel eşikler: Doğuda Haliç, kuzey ve
kuzeybatıda Eyüp Kabristanı, Silahtarağa Caddesi,
batıda Halit Paşa Caddesi ile Hz. Halid Bulvarı ile
sınırlanan ve Eyüp Sultan Meydanı’nın batı komşusu
olan yapı adaları, güneybatı ve güneyde ise yine Hz.
Halid Bulvarı ile sınırlanan ve Eyüp Tarihi Merkezi’nin
yoğun dokusunu oluşturan anıtsal ve sivil mimari
eserleri içeren yapı adalarıdır.
Kavramsal Eşikler: Mekansal tasarım aşağıda
sıralanan ilkeler kapsamında tanımlanabilir (bkz.
Planlama İlkeleri). Mekansal tasarım kapsamında,
mimari ve estetik açıdan alanın iyileştirilmesine
yönelik müdahale senaryoları, ulaşım planlaması,
arazi kullanımı ve alandaki ziyaretçi deneyimi
ile temel ilişkiler de göz önünde bulundurularak
geliştirilecektir. Planlama İlkeleri ise, önerilerde
benimsenmesi gereken, tarihi dokunun korunması,
fiziksel algılanabilirliğinin ve kamusal erişiminin
sağlanması ve alanın özgün kimliğine uygun ve sağlıklı
bir şekilde kullanılması ve yaşatılmasına yönelik
‘iyi uygulama’ ölçütlerini belirlemeyi amaçlamıştır.
Çalışma, Eyüp Sultan Meydanı’na odaklanmakla
birlikte, senaryonun işlerliğini sağlamak açısından
gerekli görülen şekilde çevre bağlantılarına ilişkin
öneriler getirilmesi de beklenmektedir (meydan ve
çevresindeki önemli mekansal öğeleri/ sorunsallarla
ilgili bkz. Ekler: Çalışma Alanına ilişkin Şema).
Hukuksal Eşikler: Planlama durumu açısından,
alanda geçerli olan kentsel sit alanı statüsü, 2009
yılında onaylanan 1/5.000 ölçekli Eyüp Koruma
Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’ndan (EKARNİP)
oluşmaktadır. İdari açıdan bakıldığında ise, alandaki
parsellerin mülkiyetini paylaşan başlıca mal sahipleri
olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Eyüp
Belediyesi, Vakıflar Müdürlüğü ve özel şahıslar,
yapılacak proje uygulamalarında gerekebilecek
muvaffakatname alma veya kamulaştırma gibi
gereklilikler açısından göz önünde bulundurulmalıdır.
Yetki açısından ise, Eyüp Sultan Meydanı ve yakın
çevresinde projelendirme yapma yetkisine sahip esas
idare İBB ve proje ihalesi yapma kabiliyeti olan ilgili
daireleridir. Kentsel Tasarım Fikir Projesi’nin hukuki
statüsü açısından ise, katılımcı mimari ofisler fikir
projelerinin telif ve kullanma haklarını muhafaza
edecek, ancak Eyüp Belediyesi fikir projelerini
geliştirmek için proje sahipleri ile irtibatta olacaktır.

5. ALANDAKİ SORUNLAR, FIRSATLAR VE
TEHDİTLER
Eyüp Kentsel Sit Alanı Tarihi Merkez’in kalbini
oluşturan Eyüp Sultan Camii ve Türbesi’ni içeren
külliyenin önünde yer alan Eyüp Sultan Meydanı,
merkeze gelen tüm ziyaretçiler ve kullanıcılar için çok
önemli bir çekim noktası ve kilit bir kentsel düğüm
noktası niteliğindedir. Ancak halihazırda alan mimari
estetik, kentsel kullanımlar, ziyaretçi dolaşımı ve
Eyüp Sultan Tarihi Merkezi kimliğinin algılanması
başta olmak üzere çeşitli sorunlarla karşı karşıyadır.
Eyüp tarihi merkezi mega kent halini almış
İstanbul’un ana ulaşım hatlarının dibinde, etrafında
hızla dönüşen yoğun yerleşmelerin yer aldığı bir
Haliç kenarı mahallesidir. Tarihi merkezine ana
karakterini veren Eyüp Sultan Camii ve Türbesine
olan ilgi dolayısıyla da sürekli ziyaretçi çeken ve
Ramazan gibi dönemlerde ziyaret trafiğinin çok arttığı
bir yerleşim alanıdır. Eyüp tarihi merkezi büyümeye
devam eden ve dönüşen İstanbul’un tümünün
ulaşım, dinlenme, turizm, gibi ihtiyaçlarına yönelik
yapılan planlama çalışmalarından etkilenmektedir.
Bunun yanı sıra, Eyüp’ün kimliği ve Eyüp Sultan’ın
çekim merkezi olması itibarıyla tarihsel alanların
düzenlenmesi amacını taşıyan yeni arayışlar karşımıza
çıkarmaktadır. Eyüp tarihi merkezi, sonuç olarak, hem
içinde bulunduğu büyük İstanbul’un sorunlarının
çözümüne yönelik plan ve uygulamalardan doğrudan
etkilenmekte hem de simgesel ve tarihi anlamı
nedeniyle de bir ‘düzenleme’ baskısı ile karşı karşıya
kalmaktadır.
6. EYÜP SULTAN CAMİİ VE TÜRBESİ MEYDAN
DÜZENLEMESİ ÖZELİNDE SORUNLAR
•TANIMSIZLIK
Planlama alanındaki en büyük meydan, Eyüp
Sultan Külliyesi ve Hamamı’nın önündeki meydan ve
buna bağlı olarak oluşan Arasta meydanıdır. İstanbul
halkı başta olmak üzere yurt içinden ve yurt dışından
gelen ziyaretçiler tarafından kullanılan meydan, bir
anlamda ziyaretçileri ilk karşılayan, Cami ve Külliye
ile ilk kapsamlı göz temasının kurulduğu bir buluşma,
özellikle cuma günleri ibadet, ayrıca dinlenme
ve zaman geçirme mekânı olma özelliklerini de
taşımaktadır. Yine son yıllarda Ramazan ayında iftar
için seçilen yer olma özelliğini de kazanmıştır.
Meydana giriş işlevi gören Arasta alanı orijinal
projesinin tamamlanmadan yarım bırakılması
nedeniyle tanımsız boşluklarla dolu bir alan olarak
karşımıza çıkmaktadır ve bu boşluklar yeme içme
yerlerinin kiraladığı ya da ecrimisil ödediği açık
kamusal alanların plansız bir şekilde genişletilmeleri
ve üzerlerinin alanın algılanmasını zorlaştıran büyük
yüzeylerle kaplanmaları şeklinde doldurulmaktadır.
• EYÜP SULTAN MEYDANI’NIN TEK ODAK
NOKTASI OLMASI
Eyüp Sultan Camii ve Meydanı alana gelen
ziyaretçilerin
yegane
odağı
durumundadır.
Ziyaretçiler Eyüp tarihi mirasına ilişkin bilgiye
ulaşamamakta ve bu nedenle alanda farklı odak
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noktalarına gitmemektedir. Meydan ile Eyüp’ün
diğer tarihi miras alanları ve Nişanca Meydanı,
Feshane, Zal Paşa gibi diğer tarihi doku odakları ile
yaya bağlantıları yeterince kurulmamış olduğundan
ziyaretçiler Eyüp’ün barındırdığı tarihi mirası
yeterince deneyimleyememektedirler. Ziyarteçilerin
tek odağa yönelmeleri ise ziyaretlerde sıkışıklık
yaşanmasına sebebiyet vermektedir.
En fazla ziyaretçiyi alana çeken Eyüp Sultan
Türbesi, aynı zamanda yakın çevresini de önemli
oranda etkilemektedir. Gelen ziyaretçilerin her türlü
günlük ihtiyacının karşılanması, başta dua etmek,
namaz ibadeti, Kur’an-ı Kerim okunması ve Mevlut
okunması olmak üzere, yeme-içme, oturma, dinlenme,
meydan ve çevresinde gezme, bu maneviyat açısından
önem taşıyan alanda vakit geçirme, alışveriş yapma
gibi talepleri bulunmaktadır. Kısacası, Eyüp Sultan’a
ziyarete gelişler maneviyat nedeniyle olsa dahi,
ziyaretin mahiyeti, bu çalışma kapsamında yapılan
ziyaretçi araştırması sonuçlarının da ortaya koyduğu
gibi, Cami ve türbenin ziyareti ile aynı zamanda,
alanda vakit geçirme, yemek yeme, alışveriş yapma
taleplerini de birlikte getirmektedir.
Eyüp Sultan Meydanı’nı ve civarına ilişkin temel
sorun, dolayısıyla, meydan ve çevresinin ‘namazboğaz’ şeklinde kısaca ve nükte ile ifade edilen
ziyaret talebinin karşılanabilip karşılanamadığı
ile ilgilidir. Kullanım yoğunluğuna bağlı olarak,
ziyaretçi yönetiminde gerekli planlamaların ve
mekansal tasarım önlemlerinin hayata geçirilmemesi
nedeniyle ihtiyaçlar yeterince karşılanamamakta,
sıkışıklıklar ve ilgili sorunlar yaşanmaktadır. Yaya
yoğunluğu dikkate alınarak sağlık hizmetleri başta
olmak üzere su, tuvalet gibi acil ihtiyaçların öncelikle
sağlanması ve bu hizmetin de yeterli alanlarda
konumlandırılması gerekmektedir. Yaşlı, hasta, engelli
ve çocuk ziyaretçilerin ihtiyaçları öncelikler arasında
düşünülmeleri gerektiğinden tekerlekli sandalye, acil
sağlık hizmeti, duş, namaz kılmak için tabure, günlük
çocuk kreşleri, vb. hizmetler verilebilmelidir.
• GÖRSEL VE FİZİKSEL KARMAŞA
Eyüp Sultan Camii iç avlusu içerisinde yer alan
bağış toplama kulübeleri birbiri ile ilişkisiz kaotik bir
görüntü vermektedir. Bu mekanların düzenlenerek
tasarım açısından bir dil birliğine kavuşmaları bu
durumu bir nebze engelleyecektir. Külliyeyi ziyaret
edenler için ödünç örtü ve kıyafet verme mekanları
geliştirilmelidir.
Ayrıca yukarıdaki bu sorunların giderilmesine
yönelik olarak şimdiye kadar izlenen ‘meydanın
açılması’, genişletilmesi tarzındaki yaklaşımlar bu
sorunları çözmek yerine daha da derinleştirmiştir.
Alman Mavileri haritasında da görüleceği gibi (Bkz.
Ekler Alman Mavileri Haritası) meydanın, cami
külliyesi inşa edilirken tasarlanmadığını, külliyenin
çevresi ile kurduğu ilişki mantığında meydan
kavramının yer almadığını ve meydanın çok daha
yakın bir zamanda açılmış olduğu biliyoruz. Meydan
tasarımı bugünkü haliyle Eyüp’ün tarihi kimliği ile
ilişki kuramamakta, Eyüp Sultan Camii ve Külliyesi

ile bütünleşecek ve bu eserin önemini ortaya çıkaracak
şekilde işlev görmemektedir.
Mevcut meydan düzenlemesi artan ziyaret
talebinin hem maneviyat hem de ziyaret beklentilerini
iyi yönetecek kentsel tasarım, işaretlendirme,
yönlendirme
ve
bilgilendirme
araçlarından
yoksundur.
• ULAŞIM PROBLEMLERİ VE GELECEK YENİ
BASKILAR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından,
Eyüp Tarihi Merkezi içinden de geçen birkaç yeni
ulaşım hattı planlanmakta ve bir kısmı uygulama
aşamasına gelmiştir (bkz Ekler: Yapılması planlanan
metro ve tramvay projeleri bilgileri). Raylı sistemler
(metro, tramvay) ve teleferik projelerini kapsayan bu
yatırımlar, İstanbul genelinde Eyüp’ün merkezine
erişen vatandaşların sayısında önümüzdeki yıllarda
önemli miktarda artışlar getireceği varsayılabilir.
Bu artışın oluşturacağı baskıların da yönetilmesi
gerekecektir.
İstanbul Çevre Yolu’nun yol açtığı bölünmüşlük
ve kopukluk durumu, kazıklar üzerine inşa edilmiş
olan Haliç Sahil Yolu ile Haliç bağlantısının kesilmesi,
semtle ilişkisi olmayan trafik yükü tarihi miras
alanının dokusunu bölen ve yaya trafiği için sorun
yaratan motorlu taşıt yolları ve trafiği, ana arterlerde
sıkışıklıklar ve çevre kirliliği, ‘dışsal’ ve ‘içsel’
ulaşım talepleri ve özellikle Ramazan ve dini ziyaret
günlerindeki trafik sıkışıklıkları, otopark sorunları
vardır. (Ayrıntılı açıklamalar için bkz. Ekler: Bilgi
Üniversitesi, Yönetim Planı Çalışması, 2. Etap Raporu)
7. PLANLAMA İLKELERİ
İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Eyüp Belediyesi
arasında yapılan protokol uyarınca hazırlanan
Eyüp Kentsel Sit Alanı Tarihi Merkez Yönetim Planı
çalışması kapsamında belirlenen ilkeler, aşağıda
verilmiştir.
Eyüp Kentsel Sit Alanı Tarihi Merkez Yönetim
Planı, alanın dışından ve içinden gelen farklı baskı
dinamiklerini iyi yönetebilmek ve Eyüp tarihi
mirasının bütünlüğü bozulmadan korunarak gelecek
nesillere aktarılabilmesini sağlamak amacıyla aşağıda
yer alan ‘Ana İlkeleri’ saptamıştır.
Bu ilkeler, UNESCO tarafından 2011 yılında
bir Öneri olarak geliştirilen Tarihi Kentsel Peyzaj
(Historic Urban Landscape) kavramsallaştırmasından
faydalanılarak saptanmıştır. Kentsel alanlardaki tarihi
miras değerlerinin korunması ve yönetimi konularına
‘peyzaj’ kavramından yaklaşan bu UNESCO
Önerisi’nde tarihi miras değerleri içinde bulundukları
geniş kentsel çevre içinde ve bu değerlerin alanın fiziki
formu, mekansal düzenlemeleri, doğal özellikleri ve
sosyo-kültürel ve ekonomik varlıkları ile karşılıklı
ilişkisi bağlamında ele alınmalıdır.
Yerelin değerini bilmeyi, korumayı ve korumanın
sürdürülmesini öncelik olarak ele almak;
Eyüp tarihi merkezi alanını sadece anıtsal
yapıları ile değil tarihi bir kent dokusu olarak,
sokaklar, kamusal alanlar, Haliç kıyısı, topoğrafyası ile

61

28/04/16 09:50

ilişkileri kapsamında bütünlüklü bir şekilde ele alma
ilkesi;
Eyüp tarihi mirasını sadece taşınmaz varlıklar
olarak değil, taşınabilir, somut olmayan değerler
bütünlüğü olarak ele alma ilkesi;
Eyüp tarihi merkezinin değeri üzerindeki etkinin
Haliç kıyısı gelişmeleri ve çevreleyen tepelerindeki
siluet tarafından yaratıldığını ve bu nedenle Eyüp
tarihi merkezinin çevresinden kopartılamayacağı
ilkesi;
Alan yönetim planlamasını, koruma önceliğini
kullanma dinamiklerinin ‘baskıları’ bağlamında
sürdürebilmek ve hayata geçirebilmek için geliştirilmiş
yönetim teknikleri olarak ele almak;
Eyüp tarihi değerlerine yönelik önerilen her tür
koruma, bilinir kılma ve ‘yeni tasarım’ müdahalesinin,
uluslararası koruma ilkeleri çerçevesinde , bilimsel
araştırmalara ve toplumsal katılıma dayanarak
tanımlanmış özgün değerlerin bütünlüğünü ve her
tarihi katmanın ayrım yapılmaksınız korunmasını
gözeten,
kapsamlı
belgeleme
ve
uzmanlık
rehberliğinde gerçekleşen çağdaş koruma pratikleri
çerçevesinde yapılması ilkesi;
Eyüp tarihi değerlerinin korunmasının ancak
yerli yaşayanlarının sahip çıkması ile mümkün
olabileceği ilkesi;
Bir kentsel miras olan Eyüp tarihi merkezini bu
alanın sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimi için bir
değer olarak ele alma ve bu çerçevede koruma plan ve
çalışmalarının yerli nüfusun sorunlarına yönelik
cevaplar geliştirmeye çalışması ile ilerleyebileceği
ilkesi.
Tarihi Merkez’in anıtsal yapı ve yapı gruplarına
rağmen kendine özgü ölçeğinin korunması. Bu ölçek
uzaktan bakıldığında (örneğin Piyer Loti veya köprü)
tarihi alanın yeşillikler içinde ve tarihi yapıların kubbe
ve çatılarını içeren algılanabilir bir ölçek sunmakta ve
bu alan ve çevresinde yaşayanlar için de gündelik
yaşama değer katan bir özellik olarak dile getirilmekte.
Anıtsal ama samimi, tarihi ama gündelik yaşamın bir
parçası karakterini koruma ilkesi.
8. DAVETLİLERDEN BEKLENEN ÖNERİLERİN
İÇERİĞİ
Fikir projesi önerilerinde, Eyüp Sultan Meydanı
alanının tarihi miras değeri ve günümüz koşulları
ve ihtiyaçları da göz önünde bulundurarak, nitelikli
bir kentsel alan özelliği kazanması için çözümlemeler
bulunmalıdır.
Öncelikli alanlar: Eyüp Sultan Camii Külliyesi ve
giriş çıkışları, Bostan İskelesi- Cülus Yolu- Mihrimah
Sultan İmareti, Sibyan Okulu, Hazire alanı, Meydan
ve Arasta’yı içine alan yakın civardır.
Önerilecek olan çalışmada meydana cephe
veren yapı gruplarının siluetleri, cephe düzenleri ve
gabarilerine ilişkin ana ilkeler belirlenmesı, açık alanda
kurulmuş küçük ticari birimler, bilgi ve yönlendirme
levhaları,
kent
mobilyaları,
zemin
döşeme
malzemeleri, aydınlatma elemanları, bitkilendirme
gibi peyzaj öğelerini ele alarak, Eyüp Sultan Meydanı

ve yakın çevresi için tutarlı bir tasarım senaryosu
geliştirilmesi beklenmektedir.
Fikir projesi, sadece meydandaki fiziksel tasarım
müdahalelerini değil, aynı zamanda meydanda
gözlenen sorunların önemli bir kısmının kaynağındaki
ulaşım ve dolaşım düzeninin iyileştirilmesine yönelik
öneriler de içermelidir. Meydana yaklaşımları
oluşturan yollar ve erişim noktaları, düğümler,
modlar arası transfer noktaları, yaya dolaşımını ve
mekan algılarını etkileyen görsel ve fiziksel bariyerler
gibi konular da bu kapsamda ele alınmalıdır. Böylece,
Eyüp Sultan Meydanı’nın, içinde belirli sayıda insanın
durabileceği bir açık alan ötesinde, tüm Eyüp Tarihi
Merkezinin erişim, kullanım ve içinde dolaşım
düzenini de belirleyen, ziyaretçi akımını Eyüp Sultan
Küllliyesi’nden çevreye dağıtan, ‘pompalayan’ bir
‘kalp’ gibi işleme özelliğinin geliştirilmesi ve optimize
edilmesi sağlanmalıdır.
Ulaşım ile ilgili Yönetim Planının benimsediği
yaklaşım;
Eyüp Tarihi Merkezi’nde Haliç ile doğrudan
yaya bağlantısı sağlayan ve tarihi dokuda gerek yerel
halk gerek ziyaretçiler için yayaların, raylı sistemlerin
ve toplutaşımın öncelikli olduğu ve yolcu
davranışlarının bu yönde özendirildiği,
Komşu ilçelerden gelen transit araç trafiğinin
alanın dışında çözüldüğü,
Eyüp’ün insan ölçekli tarihi mahalle dokusuna
aykırı yolu kavşak ve bağlantılarından kaçınıldığı,
Otoparkların alan içinde azaltılarak alan
çeperlerine kaydırıldığı,
Farklı ulaşım modlarının bir bütünlük içinde
çalışacağı entegre bir erişim ve dolaşım düzeni
oluşturulmasıdır.
Bu doğrultuda, Eyüp Sultan Meydanı’nın giriş
noktaları (Arasta meydanı, Zal Paşa Caddesi,
teleferikten geliş ve Haliç sahil bağlantısı), Eyüp
Sultan Camisi girişleri, toplu taşıma projeleri
(tramvay, teleferik, metro, deniz yolu ) ile bağlantılı
olarak meydana ulaşım yakın çevredeki kentsel doku
ve meydan içindeki dolaşım düzenlemeleri öncelikli
olarak ele alınmalıdır.
Külliyenin ve Meydanın Ramazan günlerinde
alanda rahat ve uygun biçimde ziyaret edilmesini
sağlayacak düzenlemeler yapılmasına ihtiyaç
vardır. Meydan düzenlemesi konusu çevresinden
soyutlanarak ele alınamaz; bu bağlamda meydana
erişim yöntemleri ve yaklaşımlar, ağırlık hiyerarşisine
göre incelenmeli, ziyaretçi akışının dengeli ve akıcı
şekilde sürdürülmesini sağlayıcı tasarım önlemleri
geliştirilmeli, yakın çevredeki doku odakları ile
bağlantılar kurulması için fırsatlar değerlendirilmelidir.
Bu amaçla Eyüp Sultan Camii’nin girişlerinin
yeniden düzenlenmesi, Külliyeye ve Meydana
erişim ile Meydan içinde dolaşımın düzenlenmesi
düşünülmelidir.
Tarihi miras alanı bir dönemin değil yüzyılların
üst üste binmiş izlerinin toplamını ihtiva etmektedir.
Her bir izin mekansal dili farklılaşmaktadır.
Bu bakımdan, bugünün koşulları ve ihtiyaçları
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bağlamında yapılacak kentsel tasarım yaklaşımında
bir yandan mekanın tarihsel farklıklarına hassasiyet
göstermek gerekecektir, öbür yandan ise, kuşkusuz,
modern düzenlemeler ve tasarımların kendi öznel
jenerikleştirici ve kendini ayırt edici dilini getirmeleri
kaçınılmazdır. Getirilecek olan tasarım önerisi;
mekanın kendi ruhunu ortaya çıkartmasına izin veren
hassasiyette ancak ziyaretçiye de bugünün kıstasları
çerçevesinde alanı deneyimlediklerini hatırlatan bir
yaklaşım sergilemelidir. Önerilerde, alanın özelliği
olarak öne çıkan mütevazı, kapsayıcı ve samimi
sıfatları tasarlanacak kamusal alanlarda da yol
gösterici özellikler olarak ele alınmalıdır.
Meydandaki ticari birimler için tasarım ilkeleri
ve standartları getirilmesi gerekmektedir. Meydan
içerisinde yer alan kiosk, büfe, seyyar satıcılar
düzenlenmeli, cami iç meydanında bağış kulübeleri,
kitap satış standı, namaz kılmak için kullanılan
hasırların saklama dolapları, çöp kovaları, tabelalar,
bunların hepsinde tutarlı, birbiri ile konuşan bir
yaklaşım benimsenmelidir.
Meydana bakan yapıların nasıl kullanılacağı
ve Meydan tasarımı bağlamında nasıl ele alınacağı
konusu da irdelenmelidir.
9. DAVETLİLERDEN İSTENENLER
Teslim edilecek malzeme aşağıdakileri içerecektir:
En az 1 adet A1 boyutta pafta (kavramsal sunuş
ve fikir projesinin önemli noktaların gösterimi/
açıklamasını içermeli),
500 ila 1000 kelimelik açıklama raporu,
Gerekli görüldüğü miktarda destekleyici görsel
(çizim, fotoğraf, video, canlandırma görselleri vb).
10. TAKVİM
11. EKLER

Çalışma alanına ilişkin şema
Halihazır harita
EKARNİP Pafta ve Notları
Yapılması planlanan metro ve tramvay projeleri
bilgileri
Bilgi Üniversitesi, Yönetim Planı Çalışması, 1.
Etap Durum Tespit Raporu
Bilgi Üniversitesi, Yönetim Planı Çalışması, 2.
Etap Raporu (Vizyon, Hedefler, Eylem Planı)
Alman Mavileri haritası
Doku analizi haritası
Eğim haritası
KURUMSAL KİMLİK ÇALIŞMALARI
Eyüp Kentsel Sit Alanı Tarihi Merkezi mirasına
yönelik farkındalığın artırılması, alanın değerlerini
bu güne taşıyan bir iletişim stratejisi geliştirilmesi,
Tarihi ve kültürel miras ögelerinin her birinin, kendi
özgünlükleri ile vatandaş ve ziyaretçi/turist, ilçe ve
insanlık için neden önemli olduğunu hissettirmeye
yönelik güçlü iletişim taktiklerinin geliştirilmesi ve
Alana ait bir görsel kimlik tasarlanması ve bu kimliğin
tüm iletişim materyallerinde tutarlı bir biçimde
kullanılmasının sağlanması ve çalışanlarda aidiyet
algısını geliştirmek, İdare’nin kurumsal kimliğinin,
profesyonel bir tasarım çerçevesinde görsel açıdan
bütünlüğünü sağlamak ve İdarede bu görsel kimlik
ögelerinin kullanımına dair ortak bir standart
oluşturmak amacı ile kurumsal kimlik çalışmasının
yapılması, kurumsal kimlik kılavuzunun hazırlanması
için davetli firmalarla bir yarışma düzenlendi.
17 Kasım 2015 tarihinde Kurumsal Kimlik Yarışması
için davetli ofislerin yaptığı portfolyo sunumlarının
değerlendirilmesi
maksadıyla
yapılan toplantı
neticesinde; Eyüp Kentsel Sit Alanı Tarihi Merkez
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için “Kurumsal Kimlik” Yarışması Jürisi tarafından
hazırlanmış olan Jüri Tutanağı aşağıda yer almaktadır.
Eyüp Belediyesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi
arasında, bir protokol kapsamında yürütülmekte
olan, Eyüp Kentsel Sit Alanı Tarihi Merkez Yönetim
Planı çalışmasında yer alan Stratejik Eylem planı
önerilerinden birisi, Eyüp tarihi miras alanında
“Kurumsal Kimlik” çalışmasının davet usulüyle bir
yarışma şeklinde yapılmasıdır.
Bu amaçla, Eyüp Kentsel Sit Alanı Tarihi Merkezi
Kurumsal Kimlik Yarışması jüri üyeleri ve davetli ofisler
17.11.2015 tarihinde bir araya gelerek ekiplerin portfolyo
sunumları dinlenmiş ve jüri değerlendirmeler yapmıştır.
Eyüp tarihi miras alanında ”kurumsal kimlik”
çalışmasına 15 firma davet edilmiş, bunlardan 8
ekip/ofis portfolyo sunumu yapmıştır. Sunumlar,
yarışma şartnamesi de göz önünde tutularak, ofislerin
şimdiye kadar yapmış olduğu çalışmaların denkliği,
deneyimleri, kurumsal kimlik gibi çok disiplinli
yaklaşım gerektiren bir konuyu ele almakta göstereceği
yetkinlik, tasarım dili, özgünlük&yenilikçilik,
yaratıcılık konularında değerlendirilmiştir.
Tek tur jüri oylaması sonucunda, çalışmaya devam
etmesi karar verilen 5 ekip /ofis aşağıda listelenmiştir.
Ali Cindoruk /Ali Cindoruk Tasarım (8 oy, oy birliği ile)
Gökhan Karakuş / EMEDYA Design (8 oy, oy birliği ile)
Selva Gürdoğan, Gregers Tang Thomsen / Superpool
(8 oy, oy birliği ile)
Mustafa Ercan Zırh, Petek Kızılelma / pompaa (7 oy)
Harun Tan / Simurg-Art (6 oy)
Çalışma için seçilen ekiplerden temsilcilerin
19.11.2015, saat 10.00‘da Eyüp Koordinasyon Merkezi’nde
(portfolyo sunumları ile aynı yerde) yapılacak Eyüp
Sultan Meydanı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Fikir
Projesi ara toplantısına davet edilmesi kararlaştırılmıştır.
Tüm jüri üyeleri ve seçilen ekiplerin 24.11.2015

tarihinde saat 10.00-14.00 arasındaki alan gezisi
ve soru-cevaplara katılması rica olunur. Aynı gün
ayrıntılı şartname ve ekleri paylaşılacak ve takvim
yeniden ele alınacaktır.
Sunum yapan ekiplerden Gamze Güven, Mehmet
Gözetlik, Uğraş Akpınar’a katılımları ve sunumları için
çok teşekkür ederiz.
Bilgilerinize sunarız.
Jüri üyeleri:
Bşk.Yrd.Ahmet Turan KOÇER, Eyüp Belediyesi
Başkan Yardımcısı
Prof. Yonca ASLANBAY, Bilgi Üniversitesi İletişim
Fakültesi Öğr. Görevlisi
Doç.Dr. H. Hümanur BAĞLI, İTÜ Endüstri Ürünleri
Tas. Bölümü Öğr. Görevlisi
Yard. Doç. Dr. Şafak ERKAYHAN, Yeditepe Üni.
Görsel İletişim Tas. Öğr. Görevlisi
Ufku EVRAN, Grafik Tasarımcı / Fabrika İstanbul
Şener TÜRKMENOĞLU, Eyüp dostları vakfı
Aslıhan Demirtaş, Eyüp Sultan Meydanı ve Yakın
Çevresi Kentsel Tasarım Fikir Projesi katılımcısı
Celaleddin ÇELİK, Eyüp Sultan Meydanı ve Yakın
Çevresi Kentsel Tasarım Fikir Projesi katılımcısı
Kurumsal Kimlik ile ilgili çalışmalar bir yandan
yürürken, Eyüp Meydanı Fikir Projesi için katılımcı
ofisler 19 KASIM 2015 tarihinde
Koordinasyon
Merkezi’nde saat 10:00’da bir ara sunum gerçekleştirdi.
Bu sunumun notlarını da kayıtlara geçmesi adına
paylaşıyoruz.
Eyüp Belediyesi Caferpaşa Kültür Sanat Merkezi
Tanıtım Ofisi’nde düzenlenen ve projede yer alan
İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) yetkilileri ve
mimarlık ofisi yetkililerin katılımıyla gerçekleşen
Eyüp Meydanı Fikir Projesi Ofisler Ara Toplantısı’nın
gündeminde Eyüp Sultan Tarihi Merkez, yakın çevresi,
ulaşım ve ziyaretçi yolu vardı.

Kurumsal kimlik yarışması katılımcıları ve jüri üyeleri alan gezisinde.
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Asu AKSOY, çalışmanın geçmişini kısaca anlatan
bir giriş konuşması yaptı.
Mimarlık ofislerinin sunumlarına geçildi.
Nevzat SAYIN Mimarlık Hizmetleri:
Bu kadar önemli bir yer için önemli fırsat bu
çalışma. nasıl düzenleyebiliriz diye düşündük. 3-4
noktada radikal müdahalelerimiz var.
-Eyüp Sultan nerede ve çevresindeki odak noktaları
nerelerdir?
-Eyüp’e yakından baktığımız da kıyı ile temasının
eksik olması öne çıkıyor.
Eyüp Camii Meydanı ve Arasta ile bir araya gelen
meydan+ Eyüp kıyısı+Halid bir Zeyd Bulvarı+E-5 odak
noktaları.
Ancak, Haliç’in iki kıyısı sadece E-5 karayolu ile
birleşiyor.
Eyüp’teki önemli odaklar ise;
Piyerloti - Feshane - Eyüp Camii Meydanı Arkeopark - Eyüp Stadı
Zalpaşa ve Kalenderhane caddelerini kapsayan
aks çok önemli tüm görülmesi gereken tarihi eserlere
bağlanıyor.
Eyüp Sultan Camii meydanı ise tam bir odak.
Meydan ve çevresine ulaşmak için algınızın bozulmadan
geçilmesi gerekiyor. Ancak gerek sahil yolu gerekse Hz.
Halid Bulvarı bu konuda önemli bir engel.
Kent mobilyaları, satış mekanları, büfeler, masa
sandalyeler, zemin, sokak dokusu üzerindeki katmanlar
algı bütünlüğünü bozuyor.
Eyüp İskelesi - Kalenderhane+Zalpaşa Caddesi
- Arasta Meydanının açıldığı yer (Hz. Halid Bulvarı)
yaya sirkülasyonunu kesiyor.
Bir çözüm olarak eski Galata köprüsünü getirip
Feshane’nin yanında yer alan oyun parkının önüne
yerleştiriyoruz. Köprünün diğer ucunu da Sütlüce
Kongre Merkezi tarafına yerleştiriyoruz. Köprünün orta

kısmı yüksek tekne ve Haliç vapurlarının geçişi için boş
bırakılıyor. Eskiden olduğu gibi Galata Köprüsünde
restoranlar, kafeler yer alacak. Böylece Halicin iki
kıyısını birleştirmek istedik. Haliç Kongre Merkezi +
Feshane bağlantısını sağlayan platformun orta kısmında
daha yüksek ve bir ahşap yaya ulaşımını sağlayan
bir ayrı bir platform kullanılmıştır. Bu platform aynı
zamanda bir manzara terası olarak çok güzel İstanbul
perspektifi sunuyor. Bu projenin en önemli yerlerinden
biri bu platformdur. Haliçi bir bütün olarak kayıklarla
algılamak pek mümkün değil. Eski Galata köprüsü için
oluşturulan platformun altında turist otobüslerinin park
edebileceği yaklaşık 200 araçlık bir otopark yer alıyor.
Ayrıca, arasta meydanı ile cami meydanı arasındaki
geçişi kapatan ticaret birimleri yaparak buradaki
meydan algısını netleştiriyoruz.
Hz. Halit Bulvarını
Zalpaşa – Kalenderhane
caddelerinin bağlantı kısmında yer altına alıyoruz.
Zeminde yönlendirmeleri renklerle sağlayabiliriz.
Önerileri özetlersek:
Galata Köprüsü ile iki kıyıyı birleştirme
Kızıl Mescit önünde yolu yer altına almak
Eyüp İskelesi Feshane arasında platform ve parklar
Arasta meydanı ile cami meydanı arasında kapı
duvar
Cami duvarına birleşik geçirgen bir duvarla
meydanı sınırlamak
Can ÇİNİCİ Mimarlık:
Tarihi eser haritası önemli bir data. (Her ne kadar
yaya yolu trafik yolu ile kesiliyor olsa da)
Nezih ELDEM’in 1957 yılında başladığı ve bir yere
kadar vardırdığı çalışması çok önemli. Yolun mezarlığın
altından geçtiği sahil yolunun olmadığı bir çalışma
bu. Biz burada ne yapabiliriz.
-Kimlik çalışmalarına bulaşmak istemedik. Mesele
kurumsal kimlikte yatmıyor. Burada havada asılı olan
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politik bir sorun var. Meydanı açmak.
-İBB’nin yol çalışması bu bölgenin idam kararı gibi.
-Burada meydanın tescilli olmayan yapılar diye yazılan
kısım bir bilinç altını yansıtıyor. Mekke tecrübesi yaşadık
kalabalıklar ve pik noktalar için plan yapılınca olay daha
da karışıyor. Sözün bittiği yer gibi bir durum var.
- Eyüp mihrap duvarı çizgisi önemli bir çizgi.
Biz burada pik zamanlarda namaz kılınabilecek bir
namazgah ve sair günlerde yaşamın devam edeceği
alanlar düşündük.
- Fahri Korutürk caddesini bir parça genişletip mevcut
sokakları da koruyup buralarda namazgahlar yapmak
ve kalabalıkların soğurulması hedeflenmiştir.
- Bu alanlar hem küçük birer meydan olarak
düzenlenebilir, şadırvanları vs. ile pik zamanlarda
kalabalığı yutan ve damarları açan bir etkisi var.
- Alanı genişletmek kaosu büyütür. Çözüm için alanı
büyütmek, genişletmek, temizlemek doğru değil.
Aslıhan DEMİRTAŞ – Daniele PİNİ
Daniele ile
konuşmalarda
ortaya çıkan
mevzulardan bir tanesi
meydanın
açılması
dokunun bozulması tehdidi.
Eyüp’ün nasıl ele alınacağına dair geniş bir
çerçeveden ele alınmalıdır. Meydan Eyüp’ün kalbi
olmakla birlikte sit alanının çok küçük bir parçasıdır.
Burada önereceğimiz çözümlerin hiç birisi diğer
paydaşların dayanışması olmadan hayata geçemez.
Din, Haliç Kenarı, Endüstriyel miras, Piyerloti tepesi
inanılmaz bir değerler topluluğu. Bütün bu tarihsel
kentsel çevreyi nasıl bir arada tutabiliriz irdelenmesi
gereken budur. Fiziksel, ekonomik, kültürel mevzular
var. Acil, orta ve uzun vadede yapılacak işler var.
Eyüp’ü koruyarak, müzeleştirmeden kendi kendine
yeten bir yer haline nasıl getirebiliriz.
Otoyol projesine acil olarak müdahale edilmesi
gerekiyor. Bir rapor, vs. ile bunun geri çekilmesini veya
yeniden ele alınmasını sağlamak gerekiyor.
A.Turan KOÇER:
İBB’de Daire Başkanlıklarında değişiklik oldu.
Bu proje betonu artıracak, transit trafiğini artıracak bir
proje. İBB’de projelerimize müdahale ediyorlar direnci
oluşmaya başladı.
Onun için bir an önce çözümlerimiz ortaya koymalıyız.
Ayrıca, mezarlık konusunda da bildikleri gibi devam
ediyorlar.
Metro hattı müdahaleye açık , tramvaya ise devam
ediyorlar.
Asu AKSOY: Ulaşım inter disipliner bir çalışma
bunu mimarlık bürolarının bunu çalışmaları gerekiyor.
Can ÇİNİCİ: Bunu bir rapor haline getirip Eyüp
adına İBB’ye sunabiliriz.
A.Turan KOÇER: Ulaşım için sunum yapılarak
büroların önerilerini alalım. 1 günlük bir toplantı
düzenleyelim. Ulaşım toplantısı: 24 Kasım 2015 Saat:
18.30 Kongre Merkezi
Celaleddin ÇELİK:
Zalpaşaya giden yaya aksı yoldan dolayı kesintiye
uğramış.
Sahil yolu Eyüp’ün suyla ilişkiyi kesintiye uğratmış.
Öncelikle suyla ilişki kurmak istedik. Sahil yolunu

kaldırarak tünelle çözmek üzerine fikir geliştirdik.
İskelenin eski dokusu ile birlikte 66 ada tarafına yeni bir
sokak dokusu öneriyoruz.
Sultan Reşat Türbesi, Cülus Yolu, İskele aksında
Eyüp Sultan’ın suyla ilişkisi kurulmalıdır.
Eyüp Meydanında ise caminin mihrap aksından
diğer tarafı tanımlayarak şeffaf bir aks ile
bölerek ibadet ve ticari aks alanını ayırmak
fikrindeyiz.
Meydanın geniş bulvarla sonlanması doğru değil,
burayı bir kütle ile tariflemek gerekiyor. Ayrıca Zalpaşa
Caddesi ile Kalenderhane
Caddesinin bağlantısı
önemli.
Bazı yapılarda önerdik.
Tramvay devam ediyor ancak bunun iskeleden
sonra nasıl devam edeceği konusunu düşünüyoruz.
Bağlantı noktası olarak teleferik bölgesini düşünüyoruz.
3 otopark düşünüyoruz. Feshane öncesi, Teleferik
yanı ve stad tarafında.
İskele tarafında 66 ada da (51 ada karşı sırası) küçük
parselli yapılar ve arada bir meydan oluşturacak
şekilde diğer tarafta da bir yapı topluluğu oluşturduk.
Kaptan Paşa Camii yanına eğitim yapısı ilave edildi.
Cülus yolu devlet yolu
Ticaret aksı (Fahri Korutürk caddesi civarı)
Öteki taraf ile ilgili olarak Piyerloti ve altındaki
mezarlıklar
Feshane antika pazarı vb. kültürel amaçlı
kullanılabilir.
Eyüp Çömlekçileri vs. Zalpaşa civarında yer
alırsa burası canlanır.
Tefekkür aksı olarak ta Nişanca’ya giden
güzergahtaki tekkeler düşünüldü.
Nevzat SAYIN: Köprünün ayağından itibaren
teleferiğe kadar sahil yolunu kaba bir malzeme ile
döşeyin kullanımı azalır.
Han TÜMERTEKİN Mimarlık Ofisi’nden Orkun Bey:
İskele – Arasta+Eyüp Camii Meydanı – Teleferik –
Stad + Sultan Center önemli odaklar
Deniz Çalış Kural’ın Şehrengiz isimli çalışmasında
“Osmanlı da
meydanlar yerine bahçelerde
toplanılıyordu,
sokaklar
ise kamusal alandı”
denilmektedir.
Bahçelerin giriş çıkışının oluşturulması için modüler
bir strüktür çalışıldı.
Bu bir biçim-örüntü. Var olan örüntüleri işleyip
bunlardan şekiller çıkarmak ve Eyüp Sultan etrafında
bir ana bahçe oluşturmak fikri var. Burada daha slow
zone oluşturmak amaçlanıyor.
Bunların modernizasyonu için çalışıyoruz. Bahçe
veya külliye etrafını revaklarla kapalı bir alan olarak
düşündük. İki tarafı kapalı alanlar düşündük. Burada
amaç bir kimlik kazandırmak üzerine bir çalışma.
Bu strüktür dönüşebilen, satış
ünitesi veya
dükkanlaşmaya dönüşebilen bir fikir.
Celaleddin ÇELİK: Kamusaldan özele giden aks
fikri için daha iyi bir tecrübe oluyor.
Aslıhan DEMİRTAŞ: Ben bunun çok güzel bir fikir
olduğunu düşünüyorum. Ancak bunun bir tehlike
oluşturacağını da düşünüyorum.
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Gökhan KARAKUŞ: Şu anki, kötü durumdan
daha karakterli bir yapı oluşturuyor.
Eğer burayı kapatmak gibi düşünce varsa bir
bahçe duvarı oluşturmak yerine buraya, namaz kılma
yeri olduğunu düşünerek bir çözüm üretmeliyiz.
Nevzat SAYIN: Burada belki de diğer mescit ve
camileri müminlere hatırlatmak lazım.
19 Kasımda yapılan ara sunumda tolantısında
alınan karar neticesinde Eyüp Ulaşım Toplantısı,
24 Kasım 2015 tarihinde Koordinasyon Merkezinde
Mimarlık ofislerinin ve proje ekibinin katılımı yapıldı.
Toplantıya; Eyüp Belediyesi’nden
Gülnur
KADAYIFÇI (Y.Mimar/Danışman), Yalın KARADAĞ,
proje ekibinden Hülya YALÇIN (Sanat Tarihçisi/
Danışman), ofislerden; Ali CİNDORUK (Anakara),
Ali Derya DOSTOĞLU (Mimar/Han TÜMERTEKİN
ekibi), Ali DAL (Mimar/ Han TÜMERTEKİN ekibi),
Özlem ÖZTÜRK (Mimar/Nevzat SAYIN ekibi),
Ayça YAZICI (Mimar/ Nevzat SAYIN ekibi), Nevzat
SAYIN (Mimar/ Nevzat SAYIN ekibi), Metehan
KAHYA (Mimar/ Nevzat SAYIN ekibi), Göksenin
EKİYORUM (Mimar/Çinici Mimarlık), Sedat ARDA
(Mimar/ Aslıhan DEMİRTAŞ Mimarlık), Aslıhan
DEMİRTAŞ (Mimar/ Aslıhan DEMİRTAŞ Mimarlık),
Emrah ALTINDAĞ (Şehir Plancısı/Bilgi Üniversitesi),
Selva GÜRDOĞAN (Mimar/Superpool), Gregers
THOMSEN (Mimar / Superpool), Gökhan KARAKUŞ
(Tasarımcı/EMedya Design) katılmışlardır.
Eyüp’e yapılacak yeni yol ve ulaşım için yeni
bir öneri geliştirebilir miyiz sorusunun cevabının
arandığı bu toplantının notlarını da kayıtlara geçmesi
adına aktarıyoruz.
Toplantının başlangıcında, Gülnur KADAYIFÇI
tarafından, Prof. Dr. Haluk GERÇEK ile yapılan
görüşme ve İBB yapılan ulaşım toplantıları sonuçları
hakkında kısa bir bilgilendirme yapıldı Eyüp’e
yapılması planlanan yeni yol ve genelde ulaşım için
yeni bir öneri geliştirebilir miyiz? Sorusuna cevap
aranan toplantıda, Gülnur KADAYIFÇI Eyüp için
İBB’nin Eyüp için hazırlamış olduğu yol ile ilgili
çalışmayı anlattı.
Ayrıca daha önce Prof. Dr. Haluk GERÇEK ile konu
hakkında yapılan toplantıdan bilgiler aktardı.
Tartışmaya geçildi:
-İnsanlar araçlarından kolay vaz geçmezler.
-Otomobilden caydırmak için
yayalaştırılan
alanlara otopark yapmamak lazım.
-Erişilebilirlik yaya için geçerli olmalı. Bypass trafik
engellenmeli.
-Toplayıcı yol kategorisinde olması gereken bir
yol ana arter durumuna gelmiş, problemde buradan
çıkıyor.
Nevzat SAYIN: Galata Köprüsünü karşıya yaya
geçişi için kullanalım demiştik. Ancak, özendirilmeyen
yavaşlatılmış bir geçişle araç trafiğini de karşıya
geçirsek ne olur?
Gülnur KADAYIFÇI: Kurul bu köprüye daha önce
geçici olarak izin vermişti.Belki de bu köprüyü daha
Eyüp’e gelmeden önceki bir noktaya koysak, trafiği
Eyüp’e sokmadan çözsek daha iyi olur.

Nevzat SAYIN: Araç, yaya, tramvay hattı aynı yol
üzerinde çözümlenmeli, tramvay için yeni bir kazıklı
yol yapılmamalı.
Selva GÜRDOĞAN: E-5 köprüsü 2 katlı olarak
kullanılamaz mı?
Nevzat SAYIN: E-5 köprüsü oldukça yüksek bir
köprü, bu köprünün altında bir kat daha yapılabilir mi?
Gökhan KARAKUŞ: Newyork’da adacıklar var
buraya köprüyle bağlantı sağlanmış. Bunun gibi bir
çözüm yapılabilir mi?
Aslıhan DEMİRTAŞ: Olayı bir ulaşımcı gibi
düşünüyoruz. Ama Haliç’i düşünmüyoruz. Bu
köprülerin Haliç’e, Haliç siluetine ne yapacağını
düşünmüyoruz. Haliç kıyısında iki yüksek hızlı trafik
aksı geçiyor. Bu durumda yayaların kullanımı için
uygun değil.
Emrah ALTINOK: İşlevler ile ulaşım aynı ölçekte
planlanmalı. Alt ölçekli bir yol üst ölçekli projelerle
kesişmemeli. Örn. Haliç kıyısında oteller fikri, Kuzey
Avrupa’daki ulaşım şemasındaki gibi tüm ulaşım
çeşitleri aynı düzlemde içiçe olmalı.
Aslıhan DEMİRTAŞ: Otakçılar caddesinden Haliç
köprüsü çıkışından sonra bağlantı kurularak buradan
sahil yolunu bypass yapabiliriz.
Selva GÜRDOĞAN:
Eğer tünel yapılacaksa
Otakçılar caddesi civarında yapılması daha doğru olur.
Öneriler:
- Deniz ulaşımı, tramvay ve metronun çözümlerinin
beklenmesi ve daha sonra lastik araç trafiği için
çalışma yapılması
- Tramvay – metro – lastik araç trafiği için düşünülen
çalışmaların aynı paftada görülmesi ve koordineli
çalışılması
- Tünel yapılması veya diğer yollar yapılırsa nelerin
değişeceğinden bahsedilen bir rapor yazılmalı
- Ulaşım perspektifinden bakmadan Eyüp’ün nasıl
korunması gerektiğini ön plana almak lazım
- Daha sonra alınacak kararlar ne olursa olsun önerdiğimiz çözüm her şeye rağmen çalışmalı
- Bu yolun Eyüp için değil komşuların problemlerini
çözmek için yapılıyor olduğunu vurgulamak lazım
- Bu bölgeye ait bir ulaşım master planı yaparak bu
yola daha sonra karar vermek lazım.
- Otakçılar caddesi alternatifi de dikkate alınmalıdır
- Trafiği yavaşlatarak Haliç kıyısının yayalar
açısından ulaşılabilirliğini sağlamak
- Ulaşım master planı, trafik sayım ve analizi olmadan bu ulaşım önerisini yapmayalım.
- Toplu taşımaya öncelik vermek bunun sonuçlarını
görmek ve daha sonra lastik araç trafiğini çözmek
- Haliç kıyıları arasındaki yaya ulaşımını artırmak
(yaya sirkülasyonun sağlanması ve güçlendirilmesi - teşvik edilmesi)
- Feshanedeki etkinlikler kaldırıldığında bunun
yaratacağı trafikteki rahatlama dikkate alınmalı.
- Eyüp’e gelen insan ile transit trafiğinin ayırt edilmesi için taşıt ve plaka sayımı yapılmalı
- Haliç’in karşı kıyısı ile Sütlüce Kağıthane ile
Eyüp’teki yol bypass edilebilir mi?
- Deniz ulaşımının teşvik edilmesi
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25 Kasım 2015 tarihinde Eyüp Belediyesi Başkan
Yardımcıları ve Müdürlerine Alan Yönetim Çalışması
Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.
Toplantının başlangıcında Başkan Yardımcısı
Ahmet Turan KOÇER bir açılış konuşması yaptı.
Çalışmanın öneminden bahsederek, sözü çalışmayı
anlatması için Asu AKSOY’a bıraktı.
Asu AKSOY, Eyüp Tarihi Merkez Alanı Yönetim
Planı çalışma takvimi ile başladı sunuma.
EYÜP Tarihi Merkez Alanı Yönetim Planı
çalışmasının ne
amaçla
yapıldığı
hususnda
açıklamasına devam etti.

• Eyüp Belediyesi’nin kentsel sit sınırları içerisinde
yürüteceği her türlü plan, proje ve uygulama için
benimseyeceği koruma-odaklı bir vizyon önermek.
(EYÜP VİZYONU)
• Eyüp tarihi merkezine ilişkin resmi bir Alan
Yönetim sürecinin ana adımlarından olan Alan
Yönetim Planı için tarihi merkezin karşı karşıya olduğu
sorunları tespit ederek, bu sorunları çözmek için
koruma odaklı EYÜP Vizyonu çerçevesinde EYLEM
ÖNERİLERİ geliştirmek. (EYÜP EYLEM PLANI)
• 2863 no.lu KTVK Kanunu, Alan Yönetimi
Yönetmeliği’ne uygun bir Alan Yönetimi sürecinin

başlatılması için Eyüp Belediyesi’nin ilgili paydaşlarla
birlikte atabileceği adımları tariﬂemek ve bir yol haritası
çizmek. (EYÜP ALAN YÖNETİMİ)
Sunumda daha sonra alanın değerlerini içeren
harita üzerinde konuşuldu ve Eyüp Tarihi Merkezi’nin
tarihi ve Kültürel değerlerinden bahsedildi.
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Asu AKSOY: Buradan alacağımız görüşlerle nihai
rapora şekil vereceğiz. Belediyenin sahiplenmesi ve
sürekli kapıları çalarak süreci takip etmesi gerekiyor.
Belediyenin burayı nasıl yöneteceğine karar vermesi
gerekiyor. Eyüp Alan Yönetimi yapılanma şeması ile
ilgili bir öneri geliştirdik.
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Eyüp Alan Yönetimi çalışmasındaki işlevlendirme
önerileri
Daha sonra işlevlendirme önerileri ve alan yönetimi
çalışması hususunda karşılıklı görüşmelere geçildi.
-Çocuk oyun alanı olarak önerilen parsel şahıs
mülkü, ancak trampa edilebilir.
-Müftülük tamamen ölü bir alan, burayı yaşama
katmak lazım.
-Feshane Kültür adasında Eyüp Tarihi Müzesi
olacaksa, bunu bir müzeci çalışacak. Teşhir konsepti
oluştuktan sonra teknik birimler çalışacak.
-Ne kadar süre ön gördünüz bu iş ?
-4 senelik bir program çıkardık. Bu tanımladığımız
işlerin bu süreçte yapılabileceğini ön gördük.
-Bu çalışmanın bütçesi için bir ön görünüz var mı?
Müdürlüklerin bütçesi kısıtlı, başka kaynaklara da baş
vurulduğunda problemler oluyor.
-İlgili her müdürlüğün bütçesinde bu kalemlerin yer
alması gerekiyor. Dolayısı ile iş programınızı yaparken
bütçenize bununla ilgili ödenek koymanız gerekiyor.
-Mesela 2016 yılı için bütçemiz önceden belirlendiği
için tıkanmış durumdayız. Bütçeler ekim ayında
meclisten geçmiş oluyor.
Ahmet Turan KOÇER: Bütçedeki genel kalemlerden
aktarma yapılabilir. Bundan sonraki esas aktör
uygulamacı birimler. En çok öne çıkması gereken
birimler, Plan ve Proje Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü,
Fen İşleri Müdürlüğü, Emlak İstimlak Müdürlüğü gibi
birimlerdir. Bütçe harcama kalemi anlamında çok büyük
bir harcama gerekmiyor. Gerekirse yedek ödenek temin
edilebilir. Yeni kaynak araştırmak lazım. Esas uygulama
projeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden talep
edilebilir. Fen İşleri’nin en büyük yatırım kalemi stad ve
Sultan Center projeleri olacaktır.
Zalpaşa sahaf çarşısı olarak yapılıyor. Raporda
söylenenlerin %95’i 2016 yılı iş planlarının parçası
haline getirilebilir. Bunlardan öncelendirme yapılabilir.
Eylem planı tasnif edilip kaynak araştırması yapmak
gerekiyor. İlgili müdürlüklerden konu ile ilgili teklif ve
önerilerinin getirilmesi talep edildi.
Bir Başkan Yardımcısı’nın alanı yönetmesi gerekiyor.
Ancak tek başına bir Başkan Yardımcısının bu işi yapması
belediyecilik açısından mümkün mü bilmiyorum. Bir
yandan da siyasi bir karar, sahiplenildikçe önü açılıyor.
Bunu Başkan ile birlikte konuşmak lazım.
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Buranın Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü gibi
bir müdürlüğe ihtiyacı var belki de. Bunu tartışmak
gerekir. Bana göre tanıtım odaklı, işletme odaklı
bir müdürlüğe ihtiyaç var. Yani kısaca Eyüp Tarih
Merkezi’nin bir müdürlüğe ihtiyacı var. Bu müdürlük
diğer müdürlüklerle iş birliği içerisinde çalışmalı.
Sit alanları yönetiminin başında Eyüp orijinli
birisi olsa dahi, İBB, Kültür Bakanlığı, Vakıflar vb.
paydaşlarımızdan temsilciler olacak, ama bunların
yaptırım gücü ne olacak. Koordinasyon Kurulu’na
Kadir TOPBAŞ Başkan ile Remzi AYDIN Başkanın ele
ele vererek destek vermesi çok önemli.

Başkan Yardımcısı koordinatör Başkan Yardımcısı
olabilir. Teknik birimlere bakan Başkan Yardımcısının
konuya katılımı çok önemli, ya da bu işin
sorumlusu benim diyecek. Kurum içerisinde iletişim
probleminin olmaması lazım. Beklenen işbirliğinde bir
koordinasyon arzu ediyorsak bunun yolu konuşmak.
Başkan Yardımcıları, Müdürler konuşmalı, birbirimize
güç vermemiz, eksikliğimizi tamamlamamız lazım.
Bu çalışmayı yayınlayıp İBB Müdürlüklerine
ilettiğimizde bize destek olacaklardır. Eyüp bunu
hakkediyor. İBB büroksasisi kendisinden Eyüp’le
ilgili bir şey istendiğinde çok pozitifler. Ancak neyi ne
şekilde istediğimiz çok önemli.
Plan ve Proje Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü,
Park Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve
bunların bağlı olduğu Başkan Yardımcıları ile ortak
çalışma yapacağız.

71

28/04/16 09:50

Hemen müdahale etmek isteyenlere karşı durun
dedik onun için kendi işimizin önemli bir parçası
olarak göreceğiz.
-Sonuçta herkes üzerine düşeni yapacak.
-Herkesin memnun olması, hayır dua etmesi
bize yeter.
Asu AKSOY: Raporda Eylem Planı, Stratejik
Eylemler diye bir bölüm var. Bunu öncelikle inceleyip
burada eylem başlıklarında
hayata geçirilmesi
imkansız dediklerinizle ilgili dönüş yapabilirsiniz.
Ahmet Turan KOÇER: İlgili müdürlüklerle yarım
gün sürecek bir çalıştay yaparak öncelendirme
yapalım. 2016-2017 yılında yapılacakları tespit
edelim.
EYÜP Kurumsal Kimlik Çalışması tamamlandı
ve Ekiplerin Jüriye PROJE sunumları 29 Aralık 2015
tarihinde yapıldı.
Jüri üyeleri: Ahmet Turan KOÇER (Eyüp Belediyesi
Başkan Yardımcısı),Prof. Dr. Yonca ASLANBAY (Bilgi
Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğr. Görevlisi), Doç.
Dr. H. Hümanur BAĞLI (İTÜ Endüstri Ürünleri
Tas. Bölümü Öğr. Görevlisi), Yard. Doç. Dr. Şafak
ERKAYHAN (Yeditepe Üni.Görsel İletişim Tas. Öğr.
Görevlisi), Ufku EVRAN (Graﬁk Tasarımcı / Fabrika
İstanbul), Şener TÜRKMENOĞLU (Eyüp Dostları
Vakfı), Aslıhan DEMİRTAŞ (Mimar - Mimarlık
Oﬁsi), Nevzat SAYIN (Mimar - Mimarlık Oﬁsi),
Can ÇİNİCİ (Mimar - Mimarlık Oﬁsi), Celaleddin
ÇELİK (Mimar - Mimarlık Oﬁsi)

Kurumsal Kimlik sunumlarının değerlendirmesini
yapan jüri toplantı halinde
İlk sunum Anakara firmasından Ali CİNDORUK
tarafından yapıldı. Bütünleşik Görsel Kimlik ve
Tasarım kriterleri hususunda açıklamalardan sonra
tasarlanan Kimlik Tasarımı örnekleri sunuldu.
Sunumla devamla, alan için seçilen renk, yazı
tipi kullanımları ve uygulama örnekleri anlatıldı.
Sunumdan örnekler aşağıda yer almaktadır.

2. sunum E Medya Design adına Gökhan KARAKUŞ ve
Gözde KABALCI tarafından yapıldı. Sunumda, çalışmanın
içeriği, kültürel mirasın yoğun olduğu tarihi sokak dokusu
analizi, Tarihi alan ve girişleri, Tarihi alan yönlendirme
çalışması, çalışmada alana yaklaşım, Tarihi alanda kentsel
grafik düzeni irdelemesi ve tasarım konsepti anlatıldı.
Tarihi Eyüp İmgeleri ve bu imgelerden yola çıkılarak
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elde edilen logo sunumda yer aldı.
Önerilen tipografi ve yazı tipi, alanda kullanılacak
renk önerileri, pintogram, ikon desen, hediyelik eşya,
broşür, harita, tabela, afiş, yönlendirme elemanı önerileri
, üç boyutlu harita (görme engelliler için), oturma
elemanı önerileri, zemin işaretleme önerileri, satış
üniteleri önerileri sunumda yer alan diğer hususlardı.
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3. sunum Simurg İletişim Sanatları adına Harun Tan
tarafından yapıldı. Sunuma Eyüp Nasıl Okunmalı başlığı
altında çalışma alanının kavramsal arka planı irdelendi.
Eyüp ve Tarihi Merkezini tanımlayan iki temel özellik
(Manevi Merkez, Medeniyet Vitrini) irdelendi ve Tarihi
Alanın Merkeze çıkan yollar üzerinden tanımı yapılarak
Tarihi Meydanı tanımlayan anahtar kavramlar belirtildi.
Sunumun
devamında alanın iyileştirilmesine
yönelik senaryolar, prezervasyon, ulaşım, ziyaretçi
deneyimi ve görsel vizyon ile ilgili fikirler paylaşıldı.
Çalışmanın fikir altyapısının tanımlanmasından sonra
tasarımların sunumuna geçildi.
4.sunum Pompaa adına Mustafa Ercan Zırh ve
Petek Kızılelma tarafından yapıldı. Eyüp Kentsel Sit
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Alanı Tarihi Merkezi Görsel Kimlik Tasarım Proje
Kitapçığı formunda hazırlanmış olan sunumda çalışma
bölümler halinde düzenlenmiş, 1. Bölümde Kurum
Kimliği, 2. Bölümde Yönlendirme Sistemi, 3. Bölümde
Kent Mobilyaları, 4. Bölümde İletişim konusu ele alındı.
Sunumun 1. bölümünde
amblem, logo, logo
uyarlamaları, renk paleti, yazı karakterleri, kartvizit,
araç giydirme, yaka kartları, flama ve bayraklar ve
yayınlar ile ilgili öneriler yer aldı.
Sunumun 2. bölümde ise piktogramlar, alan
haritası, bilgilendirme işaretleri,
yönlendirme
işaretleri, tanımlama işaretleri, uyarı ve ikaz işaretleri,
konumlandırma, ölçülendirme, malzeme, görünüm
konusunda öneriler yer aldı.
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2. öneri Eyüp’ün yüzyıllardır nefes alan kelimeleridir.

Sunumun 3. bölümünde de Kent Mobilyaları
hususunda,
modüler sistem elemanları ve
kombinasyonları, güvenlik bariyerleri, tente ve tabelalar,
danışma ve satış ünitesi, birlikte görünümleri ve hatıra
köşesi ile ilgili öneriler paylaşıldı.
Sunumun 4. ve son bölümünde iletişimin, yaklaşım ve
kategorizasyon, web sitesi, mobil aplikasyon, interaktif
kiosk ve hediyelik eşyalar ile ilgili yaklaşımlar paylaşıldı.

5. ve son sunum Superpool Selva GÜRDOĞAN ve
Memed ERDENER tarafından yapıldı. İnsana ve Tabiata
Yaklaşım Kılavuzu olarak adlandırılan sunum da; “Eyüp,
bir nevi İstanbul gibi. Tezatların, birbiriyle çelişen ikiliklerin
yarattığı ortak bir melodi. Eyüp kendini ifade ederken,
gücünü pekala içindeki bu ikiliklerden alabilir.” Fikrinden
yola çıkılmış ve tüm kurgu bu fikir üzerine yapılmış.
Sunumdaki 1. öneri Dili ve ses tonunu değiştirmektir.
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3. öneri web portal Eyüpedia
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4. öneri Farklı seslerden korkma içine al.

5. öneri kendiliğinden

Tüm sunumların tamamlanmasından sonra jüri
değerlendirmeye geçti. Tüm jüri üyelerinin her sunumu
tek tek değerlendirmesinden sonra yapılan oylamada
sıralama belli oldu. Katılımcı ofislere açıklama yapıldı.
Jüri üyelerinin oyları ile Simurg İletişim Sanatları’nın
yaptığı çalışma en çok oyu alarak 1. oldu.
Kurumsal Kimlik çalışmasının sunumundan 1
gün sonra 30 Aralık 2015 tarihinde EYÜP SULTAN
MEYDANI VE YAKIN ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM
FİKİR PROJESİ sunumları yapıldı.
Eyüp Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Turan
KOÇER’in
açılış konuşmasından sonra Gülnur
KADAYIFÇI’nın moderatörlüğünde sunumlar başladı.
İlk sunum Aslıhan DEMİRTAŞ Mimarlık Tasarım ve
Araştırma Ofisi adına Aslıhan DEMİRTAŞ tarafından yapıldı.

-Unesco tarafından geliştirilen ‘Tarihi Kentsel Peyzaj’
kavramı Eyüp için çok uygundur. Eyüp Unesco’nun
tarihi miras listesine değer bir dokudur ve bu şekilde
Eyüp’e müdahale etmek gerekiyor. Peyzaj dediğimizde
müzeleştirme kaygısı yoktur. Üretim içerisinde yer
alan bir dokudur bu.
İstanbul’da Eyüp’ü ayıran nedir? Bunu anlamak
için bir literatür çalışması yaptık. Yahya Kemal’in
Tevhid-i Efkar gazetesinde yayınlanan ‘Bir rüyada
gördüğümüz Eyüp’ yazısı bizim için çok önemlidir.
“Ölüm şehri, selvi, çini rüyası ve İslam cennetinin bir
bahçesidir” Eyüp.
Edmondo de AMİCİS Eyüp için; “Dudaklarda hem
dua, hem tebessüm uyandıran hüzün ve zarafet dolu bir
kabristan, bir saray bahçe, bir mabettir bu” demektedir.
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Halil İnalcık, Eyüp’ün bir Hıristiyan nekropolü gibi
olmadığını mezarlıkların yaşamla içiçe olduğunu söylüyor.
Eyüp bir bahçedir, iç içe geçmiş ve yan yana
bahçelerden oluşan bir dokudur.
Mihrimah Sultan Haziresi diğer anıt eserler bir duvar
ile sınırlanmış iç bahçeler gibidir.Yani Bahçe; etrafı
tanımlanmış açık alan olarak kabul ettik.
Dokusu bozulmuş alanlar
bahçeler olarak
adlandırıldı, müdahale edilecek alanlar. (İskele dokusu
bozulmuş alandır ve iskeleden sonraki 51 ada karşısında
yer alan 66 adada doku tamamlaması gerekiyor.
Acil müdahale edilecek 2 ana sorun var:
1- Ulaşım
2- Meydan
1.a) Ulaşım ile ilgili müdahaleler için; tramvay
ve metro hatlarının inşasından sonra yapılacak

gözlemlerden sonra araç trafiği konusunda karar
verilmelidir.
1.b) Metro hattı: Arasta meydanından çıkacak
metro durağının stadyumla birlikte entegre olarak
bir otoparkla birlikte çözülmesini öneriyoruz. Yaya
dağılımını da buradan yaparak bu sokaklarında
canlanmasını sağlayabiliriz.
-Eyüp Sultan girişleri olarak (yaya girişleri):
Cülus
Arasta
Cafer Paşa girişlerini düşündük ve bu girişlerde
bilgilendirme merkezleri yer almalıdır.
1- Zalpaşa Çiçek Pazarı: Yaya aksında çiçek pazarı,
ağaç, toplanma alanı olarak önerdik. Zalpaşa arkası ve
orta refüj çiçekçiler olarak düzenleniyor. Ayrıca bu alanı
Ramazan’da toplanma alanı olarak kullanmak mümkün.
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2- Cafer Paşa Oyuncak Müzesi, Çocuk Parkı ve Kukla
Tiyatrosu kompleksi: Burada Eyüp Oyuncaklarından
esinlenen bir oyun alanı, Eyüp Oyuncaklarının
sergileneceği ve satışının yapılabileceği bir mekan ve karşı
taraftaki boş parselde Kukla Tiyatrosu planlanmıştır.
Bunların nasıl işletileceği de önemli bir konu. Eyüp
Oyuncakçılarının buraya getirilmesini öneriyoruz. Ayrıca,
İstanbul Kukla Festivali’ne Eyüp ev sahipliği yapabilir.
3- Arasta: Bulvarın aksiyelliğini devam ettirerek
meydana çıkaracak bir yer olarak düşündük. Eski

kitapçı, hediyelik eşya vb. şeylerin satışlarının yapıldığı
dükkanların yer aldığı bu meydanda ortada bir servi
peyzajı yer alıyor. Bu ağaçların yanlarında oturma
alanları yer alacak. Burası bir açık yeşil alan olarak
kullanılacak, Ramazan sofralarının kurulabileceği bir
yer olarak ta düşünülebilir.
4- 1. Öneri: Meydan: Dükkanlar ile meydan arasını
servi peyzajı ile sınırlamak fikri var. Eyüp Sultan Camii
kıble duvarı dışında yeni bir kıble duvarı oluşturarak
meydanda daha büyük namaz alanı oluşturduk.

2. öneri: Meydanın altına inerek kapalı bir namazgah
öneriliyor. Burada Eyüp Sultan Müzesi öneriliyor.
Basamaklardan sızan ışık müzeyi aydınlatıyor. Meydan
da yer döşemesi olarak
mezarlıklardaki desenler
önerilmektedir. (Meydanın doğal dokusu korunmalıdır
farklı desenler karmaşaya yol açar. H.Y.)
5- Stad-Sultan Center-Metro durakları: Gençlik Merkezi
olarak kullanılabilir. Metro durağı otoparkın içine çıkıyor.
Üstte de stad ve alış veriş mekanları yer alacak.
6- Feshane ve Haliç: Eyüp eskiden Haliçle iç içe
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imiş. Bugün yol bölüyor. Eyüp’ün su ile bağlantısını
Feshane tarafından sağlayabiliriz. Haliç kıyısında yaya
ulaşımının kesintisiz olmasını sağlamalıyız. Suyun
üstünde giden bir iskele şeklinde yolu devam ettiriyoruz
ve buradan bisiklet yolu da geçebilir. Suya yakın hayatı
geri çağırmayı hedefliyoruz.
7- Halid bin Zeyd Bulvarının yeniden düzenlenmesi:
Eyüp’ün içinden geçen yolun Münzevi caddesine
kaydırılarak, Halid bin Zeyd Bulvarından sakin bir
trafiğin geçişi sağlanabilir.
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2. sunum : CAN ÇİNİCİ MİMARLIKGöksenin EKİYORUM
Parçacıl Tasarım
- Araç – yaya trafiğini düzenleme
- 3lü Meydan
- Sahil yolu- tramvay
- Cülus yolu- Haliç Pier
Projeyi safhalı olarak düşündük.
Araç trafiği: Çevredeki araçların Eyüp’ün
içinden geçerken yarattığı
yoğunluğun
onarılması: Bunun için 3 bölgede trafiğin yer
altına alınmasını öneriyoruz. Feshane-İskeleHalid bin Zeyd Bulvarının yay çizen kısmı.
Böylece, Kalenderhane- Zalpaşa caddeleri ile
Feshane caddesi ve Eyüp Sultan arasındaki yaya
bağlantısının kesintisiz olmasını sağlamak.
Raylı Sistem: Haliç boyunca devam eden
tramvay hattı Eyüp sahil şeridi boyunca,
araç trafiğinin içinden yol alır. Tramvay ile
yayalar hızlanırken, araçlar yavaşlar. Tramvay
mevcut kazıklı yolu kullanmalıdır. Büyük
tramvay durakları yerine tramvay içinde akbil
basılması sağlanarak alan kaybı önlenebilir.

yavaşlatabilir. Kazıklı yoldan dolayı 1,5-2 m.lik bir yükselti
var, bu yükseltiyi de kullanarak buradan bir tüp geçiş ile
cülus yoluna bağlantı sağlanabilir. Bu tüp geçişte ticaret
yer alabilir. Haliç tarafında Hünkar İskelesi yer alabilir.
Haliç’in batı sahilindeki, yaya akışını restore etmek ana
hedeftir.
-Bir zamanlar bu bölgede bulunan Eski Galata
Köprüsünün, Haliç’in batı ve doğu yakasını bağlayacak
bir yaya aksı olarak işlevlendirilmesi, desteklediğimiz bir
görüştür.
-Bir diğer önerimiz; Hafızalardan silinmiş
ve
işlemeyen bu eski yaya-sahil aksını restore etmek, su
ile ilişkiyi güçlendirmek ve altını çizmek için; Haliç Pier
iskele yapısıdır.
- Cülus yolundaki Mihrişah Sultan İmareti ise, Eyüp
Sultan Müzesi olarak değerlendirilebilir. (Mihrişah Sultan
İmareti hala aktif olarak vakfiyesine uygun olarak imaret
hizmeti vermektedir-önerilen fonksiyon uygun değil.
Hülya Yalçın)
-Cephe
düzenlemeleri
için
ise
parsellerin
düzenlenmesinden ayrı bir şey değil. Bu alanların
kentsel dönüşüm alanı olarak kullanılması ve bunların
yeniden parselizasyon olarak ele alınması ve bu şekilde
düzenlenmesi düşünülebilir.
(55 adada önerilen Namazgah ve 61 adadaki cephe
düzenlemesi için önerilen parselasyon tarihi kent
dokusunun bozulmasını sağlayacaktır. Koruma anlayışı
ile bağdaşmamaktadır. Ayrıca, önerilen Haliç Pier’de yer
alması düşünülen ticaret yapıları yerine, her zaman dingin
bir su yolu olan ve bu nedenle kürek sporları için uygun
bir ortam sunan Haliçte Su Sporları Merkezi önerilebilir
ve buradaki teras kürek sporlarının seyircileri için seyir
terası olabilir. Hülya Yalçın)
-Asu AKSOY: Namazgah için önerilen alan bir kent
dokusu, kentsel peyzaj dediğimiz dokulardan bir tanesi.
Bunu kaldırmak koruma pratiği içinde nasıl oturdu?
Yer altına alınan yollar için fizibilite çalışması yaptınız
mı? İBB bunun çeşitli yan sorunlar ortaya çıkardığını
söylüyor.
Sahil yolunda yaptığınız yükseklik silueti etkilemiyor
mu?
Göksenin EKİYORUM: Namazgahın , Meydanı,
Kentsel Dokuyu
zedelemek yerine
güçlendirdiği
düşüncesindeyim.
Yolun yeraltına alınması
için gerekli bedelin

3lü Meydan
- Eyüp Sultan Meydanı: mihrap hizasına göre,
namaz kılınabilen tarafı belli edecek şekilde “su”
ögesi ile ayrılır.
- Arasta Meydanı: kotu metro bağlantısını
karşılayacak şekilde düşürülerek, Eyüp Sultan’ın
karşılama ve servis (durak, ıslak hacim ‘wc,
abdest alma yerleri vb’, ticaret vb) arastası olarak
tasarlanır.
Arasta meydanında metro çıkışını tamamen
yer altına almak yerine Eyüp’e çıkıldığını
hissettiren bir dünya yaratılmalı, merdivenlerle
çıkılan (asansör veya yürüyen merdiven değil).
Halid bin Zey Bulvarı ile Arasta meydanını su
ögesi ve ağaçlarla ayırabiliriz.
- Namazgah Meydanı: Eyüp Sultan Camii
ve meydanı, yoğunluktan ibadet hizmetini
karşılayamadığı zamanlarda, namazgah olarak
çalışır. Gündelik kullanımda, çarşı caddesini teğet
geçen, çeperlerinde ticaret hizmetinin barındığı
bir kentsel nefes alma noktasıdır.
Büyütmek yerine çoğaltmak düşüncesiyle
önerilen Namazgah alanı (55 ada) gündelik
hayat içindeki kullanımdan daha yüksek
adada yer alan tescilli yapılar kullanılabilir.
Alanda namazgah abdest alma yerleri, alt
katta wcler vs. yer alabilir.
Eyüp Meydanı’nda bir sınır koymak gerekirse
bu mihrap duvarı hizasıdır. Namazgahta da su
ögesi kullanılarak bu ayrım yapılabilir.
Haliç İlişkisi (Suyu doldurmak içinde var
olmak): Kazıklı yol Eyüp’ün su ile ilişkisini kesmiş
durumda. Cülus yolu günümüzde kullanılmıyor.
Kazıklı yolu kaldırmadan ne yapabiliriz onu
düşündük.
-Eyüp iskelesinden itibaren tramvay trafiği
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ödeneceğini düşünüyorum.
Karşı taraftan bir siluet sorunu yaratıyor, ancak alt
kotta daha bir canlılık katıyor.
Cumhuriyet kentlerindeki en önemli şey bunun
bedeli düşünülmedi. Kent yenilenirken bunun bedelini
ödemek gerekir. Bu yer altına indirilen yolda bu
bedellerden birisidir.
-Cengiz GİRİTLİOĞLU: Çalışmanız çok ayrıntıya
inmeyen bir görüş düşünce, konsept proje. Yapısal
potansiyele çok zarar vermeden çözüm düşünülüyor.
Buradaki örnek hemen kabul edilmeyebilir. Ancak
Eyüp’ün sahil kullanımını sağlaması bakımından bu
çözüm düşünülebilir. Amfi fikri olmayabilir belki, ama
ziyaretçilerin deniz yoluyla gelirken Eyüp’ü görerek
gelmesi ve yaya
ulaşımının kesintisiz sağlanması
önemlidir.
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Cülus yoluna bağlantı sağlanması ve sokak ölçeğini
algılayarak Eyüp Camii’ne ulaşımın sağlanması çok
yararlı ve iyi bir çözüm olabilir.
Arasta da metro
çıkışına gelince,
insan
hareketliliğinin değişik kotlardan sağlanması iyi fikir
olabilir.
Namazgah olarak alanın boşaltılması ve bu şekilde
organize edilmesi tartışmalı bir konu olarak ortaya

çıkıyor. Buraya gelenler Eyüp Sultan Camii etrafında
ibadet etmeyi tercih ediyor. Bu kişilerin bu namazgahı
kullanabileceklerini
düşünmüyorum.
Bunun
yerine Eyüp Camii Meydanının kotlarının yeniden
düzenlenmesinin mümkün olabileceğini düşünüyorum.
Gülnur KADAYIFÇI: İskele – Stadyum – Teleferik
kısımlarında fazla bir çalışma göremedik. Biz bir
parselasyon çalışmasını da doğru bulmuyoruz.

anlayamayacağımız bir müdahale düşündük.
Arasta Meydanı + Teleferik
İstasyonu ve
Çevresi ile Eyüp Sultan Camii Meydanı’nda revak
örneklemeleri var.
Teleferik İstasyonu önünde çeşitli satış üniteleri
içeren revak; cami meydanı önünde gündelik
yaşantıya destek veren revak dizini, son cemaat
yerine benzeyen ekle gündelik hayata da yön veren
revak dizinine dönüşüyor.
Arasta meydanının yaya trafik bağlantı noktası
ile Eyüp Sultan Camii ile bağlantı noktası arasında da
revak dizini var. Yaşayanlarla ziyaretçi ilişkisini göz
önüne alarak çözüm üretmeye çalıştık.
Revak müdahalemiz dışında, Eyüp’ün tarih
boyunca Haliç’le olan yoğun ilişkisini bir oranda
telafi için öneri geliştirdik. Eski kıyı şeridi ile yolun
arasında suyu yola yaslayacak şekilde tünellerle
bağlantılar sağladık.

3. Sunum: Han TÜMERTEKİN
Genel Uzlaşma: Yolun yer
altına alınması çözümünü kabul
ediyoruz. Mimari ve kentsel ölçekte
elimizde ne var diye baktık ve bunu
nasıl dönüştürürüz
konusunda
düşündük.
İstanbul’da ulaşım
sorununa
çözüm önerilerini
reddecek veya tartışacak yetkinlikte
değiliz.
Elde olana nitelik kazandırmalıyız,
Bir büyük
müdahale yaparak
mekanları dönüştürmek yerine çeşitli
odak noktalarına
yapabileceğimiz
dokunuşlarla geniş zamanda dönüşüm
sağlanabilir
diye
düşünüyoruz.
Çalışmamızda revakları aktör olarak

kullanıyoruz. 5X5 m.lik bir modülün
çoğaltılması ile elde edilen bir birimin
ihtiyaç duyulan çeşitli alanlara monte
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Revak modülü çağdaş ve oldukça soyut bir
mekan. Bu yerine göre açık yerine göre kapalı yerine
göre örtüsü değişerek kullanılacak.
Mevcut yeşilin
daha
da zenginleştirilerek
kullanılması konusunda önerilerimiz var.
Cülus yolu civarında Eyüp’ün tarihteki su ile
ilişkisinin tekrar kurulabileceği su bandı önerisi var.
Ulaşım için otopark alanlarını rapordaki gibi
kabul ediyoruz. Bu otoparkların üzerinde yeni
yeşil alanlar öneriyoruz.
Meydanda
revaklardan sonra basamaklar
oluşturarak cami meydanının daha tanımlı bir hale
getirilmesi önerisi var.
Bitkilendirme ve peyzaj kararları: Su ile kurulan
yakın ilişkisinin telafisi için 1909 tarihli haritadaki
kıyı şeridinin tespit edilerek kıyının bu sınıra
çekilmesi önerisi var.
Remzi AYDIN: Meydandaki kaotik durumun

edilmesi yöntemi ile çözüm arıyoruz.
Bakıldığında
hangisinin
yeni hangisinin eski olduğunu
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varlığının nasıl çözüldüğünü görebilir miyiz?
- Bizdeki meydan anlayışı Roma’daki piazza
anlamında değil. Meydanı boşaltarak çözmek yerine
düzenleme yaparak çözmek lazım. Bir revak düzeni ile
geometrik olarak alanı 2 ye bölüyoruz. Namaz kılınan
alan ile diğer alt kısımdaki alan arasında 1,5-2 m.lik bir
kod farkı var. Meydandaki alışveriş ve diğer kiosk
vb. elemanları taşıyarak veya revakların altına alarak
düzene sokuyoruz.
61 adadaki dükkanların ve diğer dükkanların önüne
de benzer sistemler yerleştirilerek yayılma alanları
disipline edilecek.
Arasta Meydanında metro çıkışı, taksi durakları,
otobüs ve tramvay durakları var. Metro çıkışının
üzerinde de bir saat kulesi düşünülmüş.
A.Turan KOÇER: Haliç suyunun içeri alınması
meselesini anlayamadım. Yoldan 1,5-2 m. Aşağıdaki bu
suyun getirisi ne olacak?

- Burada temel çaba Eyüp’ün tümüyle kaybolmuş
suyla ilişkisini kısmen de olsa geri getirmek. 1-2 kanal
oluşturarak yolun altından suyu orijinal kıyı çizgisine
getirmek.
Remzi AYDIN: Revaklar ön görüyorsunuz Revaklar
bir caminin bir külliyenin eklentisidir diye biliyorum.
Genel anlayışımıza göre revaklar bir anıtsal yapının
parçasıdır.
- Revaklar tüm yapıların külliye, cami, çarşı, medrese,
kamu yapılarının temel düzenleyici elemanıdır. Cami
dışındaki yapılarda da revak vardır. Revak kamusal
alanı düzenleme elemanıdır.
Evren ORAL (Plan ve Proje Müdürü): Revakların
malzemesi nedir?
- Soyut şu anda. Zamana dirençli iyi eskiyen bir
malzeme olacak yer aldığı yakın çevreye göre
nüansları olabilir. Bulunduğu noktaya ait olacakmış
gibi davranması heyecan verici geliyor.
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4. sunum: Nevzat SAYIN Mimarlık Hizmetleri
Eyüp’ün Rehabilitasyonu
Eyüp’ün kültürel olarak çeşitliliğinin artırılması
hedefleniyor.
Yeme içme mekanları, banklar, duvarlar, satış
üniteleri sokaklarda tarihi yapıların algılanmasını
engelliyor.
Spor Merkezi
Eyüp Sultan Camii Meydanı ile ticaret yapılarını
ayıran geçirgen duvar
Arasta Meydanı
Eski Galata Köprüsü
Cülus Yolu konu başlıkları
- Metro çıkışını stadın altından
geçirerek
yaya aksını ara sokaklara veriyoruz, böylece bu
sokaklarında canlanmasını sağlamak istiyoruz.
- Halid bin Zeyd Bulvarı’nın yer altına alınması
öneriliyor.
- Eski Galata Köprüsü sahil yolu: Haliç Kongre
Merkezi otoparkına araçlarını bırakan yayalar eski
Galata Köprüsünü kullanarak karşıya geçebilirler.
Eyüp ucundaki
platformla iniş sağlanıyor.
Köprünün Eyüp tarafında Feshane’nin yanına
otobüs otoparkı öneriliyor. Zeminde kesintisiz sahil
yolu bir diğer öneri.
Galata köprüsünde kafeler restoranlar
öneriliyor. Seyir Platformu da Eyüp ve Haliç
manzarası için seyir terası oluyor. 2. Önerimizde
Galata Köprüsü üzerinde araç geçişi de önerdik.
- Meydan duvarı: Arasta meydanında ticaret ve
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bağış toplama birimleri yer almalıdır. Meydan
ile alışveriş aksı arasına cami duvarından
esinlenilen daha geniş açıklıkları olan bir duvar
önerilmektedir.
- Bağış toplama mekanları için 3 öneri:
Cami duvarına bitişik, öneri duvara bitişik bir
birim ve duvarın sonuna önerilen bir birim.
- Ticaret birimlerinde de yerel ürünler veya
çiçekçiler olabilir. Duvarın her iki yanında
oturma birimleri yer alıyor.
- Cülus yolu ile deniz bağlantısı sağlanıyor.
- Ramazan ayında iftar sofraları için 3
önerimiz var.
1- Seyir platformu
2- Feshane
3- Stad
Zemin Kurgusu ve Kent Mobilyaları:
Zeminde şeritleme ve
ışıklandırma vb.
yöntemlerle rotalama sistemi kurduk. Yerden
ışıklandırma önemli rotalama için.
Kent mobilyalarının
Eyüp’ten çıkmış,
Eyüp’e ait olmasını önemsiyoruz. Taş ağırlıklı
olmalı diyoruz.
Yaya geçişi için 2 ayrı noktadan yolu alta
aldıkKalenderhane – Zalpaşa caddeleri arasında
ve Feshane caddesi ile Kızıl Değirmen sokak
arasında yol yer altına alınıyor.
Eyüp Sultan’da
namaz
kılacak yer
bulunamıyorken Zal Paşa Camii’nde 10-12 kişi
oluyor. Bunun sebebi ne? Ulaşımın zor olması bir
neden olabilir.
A.Turan KOÇER: Cülus yolu önündeki
yolun yükseltilmesi nasıl sağlanacak. Haliç
suyunun Cülus yolu ile buluşturulması nasıl
olacak?
- Yolu yukarı alarak, denize yolun altından
geçerek ulaşıyoruz.
A.Turan KOÇER: Galata köprüsü Haliç’in
yeniden kirlenmesine neden olabilir mi?
Nevzat SAYIN: Bu kesinlikle olmayacak
bir şey.
A.Turan
KOÇER:
Platform
Eyüp’ü
gölgeleyecek bir düzeye ulaşabilir mi?
Nevzat
SAYIN: Kıyı kullanılmıyor.
Düzenlemeyi Haliç’e doğru yaptığımız için bu
tehlike söz konusu olmayacak.

5. sunum: Nun Mimarlık: Celaleddin ÇELİK: Eyüp’ün
suyla olan ilişkisi sahil yolu nedeniyle koparılmıştır. Sokak
hisleri de 2. Tema. Sokakların belirli bir karakteristiği var.
Yapılar yenilenirken yapıların yenilenmesi dokuyu
koruyor.
Feshane’de örneğin bir bant fes üretilse ve satışı
yapılsa güzel olurdu. Su kenarında açık hava sineması
öneriyoruz. Antika pazarı olarak kullanılabilir, kitap
müzayedesi yapılan bir mekan olarak düzenlenebilir
Feshane.
Eyüp’te Ramazan
ve yönlendirme – rehberlik
hizmetleri önemli.
- Kültür Şehri: Kültür, sanat, müzik merkezi
- Müzisyenler kahvesi
- Bahariye Mevlevihanesi amacına uygun bir
kullanımı yok.
- Sahil yolunu hafifletsek servis yolu haline getirsek,
asıl trafiğin mezarlık altından tünel yolu ile ilerlemesini
sağlayabiliriz.
- 66 adada sokak dokusunun yeniden oluşturulmasını
öneriyoruz.
- Eyüp Stadı taşınarak bunun yerine sosyal-kültürelspor amaçlı tesisler ve yer altı otoparkı tasarlanmalıdır.
- Sahil yolu tramvaya ayrılmalıdır.
- Arasta meydanı ile yol bağlantısı tanımsız, bir
başı boşluk var. Belli geçişlerden (kapılardan) arasta
meydanına girilmelidir.
- Fahri Korutürk Caddesi ticaret aksındaki bütün
yapıların cephesi düzenlenmelidir.
- 66 adada – iskeleye giden aksta buradaki tanımsızlığı
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düzeltmek amacıyla yeniden bir sokak dokusu
oluşturmak gerekiyor. Burada eski haritalarındaki
lekeler kullanılabilir. Eyüp İskele kahvehanesi iskeleyi
anlamlandıran bir yapı ve yerin hafızasını hatırlatma
anlamında bir yeri var.
- Metro hattı – karayolu
- Tramvay hattı (sahilden giden ve Eyüp Bulvarından
yukarı çıkan) 2 şeritli Halid bin Zeyd Bulvarının
ortasından geçmelidir. Ancak bu geçişin sağlanması
için yolun biraz genişletilmesi gerekiyor. Bunun içinde
Karabaş Ahmet Efendi Türbesi yanındaki hazirenin
bir kısmının taşınması gerekiyor. Ayrıca bir kaç sivil
mimarlık örneğinin kaldırılması gerekiyor.
- Kazıklı yol kodu aşağıya alınmalıdır.
- Eyüp Stadı ve telerik yanında katlı otoparklar yer
almalıdır.
Ziyaret için gelenlerin kullanabileceği ulaşım aksları
1- Metro
2- Tramvay
3- Sahil tramvayı
4- İskeleler
5- Araçla gelindiği zamanda ise otoparklara park
edildikten sonra yürüyerek meydana ulaşılmalıdır.
- Meydan: 4,80 X 4.80 ölçülerinde gridler
tasarladık meydan zemini için. Bu gridleri kıbleye

doğru yerleştirdik. Kod farklarını gidermek için grid
modüllerinde 15 cm.lik oynamalar yaptık.
- Meydan ile ticaret aksı arasında bir duvar önerdik.
- Modüllerin birleştiği düğüm noktalarında farklı
elemanlar yer alabilir. Bilgilendirme, şemsiye, oturma
alanı, çeşme vb. olarak düzenlenebilir bu bağlantı noktaları.
Meydan 3000 kişiye ibadet imkanı veriyor. 2500 kişi
için de iftar sofrası kurulabilir meydanda.
- Sokollu Medresesinin arka duvarına yaslanan
küçük satış üniteleri yer almalıdır.
- Arasta ile yol arasında geçirgen ticaret aksı ile
meydan girişi tarifleniyor. Arasta meydanında revaklar
kullanılarak alan belirleniyor.
Asu AKSOY: Tramvayın geçtiği yol biraz
genişletiliyor gibi. Burada bir ikilem yaşanıyor. Suya
doğru mu gitsek, diğer tarafa doğru mu genişlesek
problemi var.
Celaleddin ÇELİK: Burada yolun yer altına inmesi
önerisini destekliyoruz.
Can ÇİNİCİ: Tramvay yayayı hızlandıran trafiği
yavaşlatan bir unsur.
A.Turan KOÇER: Metro durağı için değişiklik
önermiyorsunuz galiba?
Celaleddin ÇELİK: Metro durağı önerdiğimiz
yapıların içerisinde çözülebilir.
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2. OTURUM
Cengiz GİRİTLİOĞLU: Her grubun kısa süre
içerisinde güzel çalışmalar yapmışlar. Kültürel, yapısal,
mekânsal ve inanç değerleri barındıran bu yerleşmenin
kaynak eksikliği veya başka yaklaşımlar nedeniyle
yavaş yavaş değerlerin yitirilmesine sebep oluyor.
Ulaşım-yaya-taşıt- yapıların kullanım standartlarında
eksilmeler meydana gelmesi, son dönemlerde ortaya
çıkan ekoller nedeniyle Eyüp, değer değişimlerine
bağlı olarak farklılaşma göstermiştir.
Belediye toplumun bu yerin önemini daha doğru
yaşayabilmesi için 5 gruba böyle bir konsept çalışma
isteminde bulunmuş. Bu önemli bir başlangıç. Ana
hatları ile bazı görüş ve düşüncelerim:
1. Proje: Başlangıç bir peyzaj ölçeğinde bir
değerlendirmenin kabul edildiği diğer sorunların
bu çerçeve de ele alınacağını ifade ettiler. İsmi
başlangıçta biraz yadırgadım “ölüm Bahçesi”. Ölüm
değil yaşamın tekrar vurgulanmasını içeren bir
mekan kurgulanması yapılmalı. Yaşamın
daha
konforlu bir düzeyde ele alındığı bir bahçe olarak
ele alınmasını isterdim. Onun dışında açık alan
kavramının bütünleştiği çözümler söz konusu.
Peyzaj düzenlemesinde sokak, meydan ve cadde
düzenlemelerinde ölçekte biraz farklılaşmalar ve
Eyüp ölçeğini aşan bazı yeşil alan kabulleri var ve
bunlar belli bir ağaç türü ile belirlenmiştir.
Yaya aksları sınırları tasarımlarının parçalanmış
olduğu izlemini edindim.
Mekanda insan davranışlarının ve hareketliliğinin
oryantasyonlarının, piktogram ve kent mobilyalarının
hizmet döngülerinin ve yoğunluklarının belirli bir
sistematiğe bağlanmadığını düşünüyorum.
Grafik olarak çalışmayı ifadelendirmek gibi bir
yaklaşım olsaydı daha iyi olurdu.
2. Proje: Eyüp kimliğinin araştırılması, çevrenin
ölçek ve yapılanmasının dikkate alınması vb. çözümler
bulunmuyor.
Gelişi güzellik güzeldir. Huzurlu
kullanım, birliktelik ve paylaşma çerçevesinde ele
alınmalıdır.
3. Proje: Konuya büyük bir içtenlikle, samimiyetle,
ayrıntıya inmeden temel seçilen birkaç ana yönlendirici
ve belirleyici nitelik taşıyan yapı veya yapı elemanı
ile çözüm aranması güzel. Eldeki değerleri koruyan,
onların değerini aşmamaya dikkat eden bir yöntem

belirlenmesi önemlidir.
Eyüp’teki en önemli belirleyici
tevazudur.
Revakların belirli
sembolik anlamları
vardır.
Kimlik oluşturan sembollerdir. Yerleşme içerisindeki
hareketliliğin
değerlendirmelerin
yapılabileceği
görüşlerini
ifade ifade ettiler. Az olan şeyden
hareketle çok olan şeyin elde edileceği fikrinden yola
çıkılması saflık ve temizlik içerisinde yeni değerler
oluşturulmasını ifade ettiler.
4. Proje: Eyüp kimliğinin tariflenmesi İstanbul’daki
uzak noktalarla ilişkileri ve Eyüp’ün kendi içindeki
yönlendirmelerdeki aksamalar olduğunu tespit
ederek bunun çözümü için çalışma yapılmış.
Noktasal çözümler ve arasındaki ilişkiler akılcı
çözümler yoluyla düşünülmüş.
Eyüp’ün
daha çok
kullanıcı
tarafından
kullanılması sahilden de kullanımı açısından daha
çok yaşayan, daha çok hareket eden bir platformdan
sonra, değişik dinlenme, rasyonel bir yaya ve araç
ulaşımı çözüm arayışı var.
Zemin aydınlatmaları, piktogramlarla
ilgili
olarak orada
bulunmanın verdiği mutluluğun
paylaşılabileceği bir mekan yaratmaya çalışılmış.
Tekil oturma grupları olması tefekkür için önemli,
ama tamamının tekil olması doğru değil.
Sert zemin, karşı yaka bağlantısı, biçimsel ve işlevsel
çözümlemeleri güzel ama, Eyüp için düşünüldüğünde
işin biraz iddialı bir çözümlemesi olabilir bu yaklaşım
diye düşündüm. Bu çözümün tevazu ile ilişkisi
kurulabilecek mi diye düşünmeden edemedim.
5. Proje: Müthiş bir felsefik yaklaşımla ve Eyüp’e
ait değerlerin analizinden yola çıkan bir sunum. Su
kavramı, Eyüp’te sokak, ölüm ve yaşam ilişkisi ve
içiçeliği vurgulandı. Prensip kararlar ve kriterlerle
bu yaklaşımda, bir yabancılaşmanın
ortaya
çıkmayacağını düşünüyorum. Burada çok büyük
bir sorun sahil yolu ve deniz ulaşının çözümü için
önerilen bypass yol farlı bir yaklaşım. (Mezarlık
altından geçen tünel).
Odak noktalarının ele alınması, değerlendirilmesi
ve tasarımı konusunda bir açık alan kullanımı ve
çözümü, var olanın standardını ve konforunu
artıracak bir tasarım ve konsept ortaya koymuştur.
Yok olmuş yapıların , ancak olmazsa olmaz ilişkiler
bakımından (görsel zenginlik- doku vb) dokuların
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tamamlanması ve eski ölçeğinde belirli bir yapı
potansiyeli ile büyük bir parklaşma ve bozulmanın
belki parçalanmanın tamiri yolunda bir çözüm
aranması dikkatimi çekti. Stadyumun taşınması
kolay değil.
Yerin hafızası var, ona saygı göstermek lazım.
Özellikte Eyüp’te.
Sahilden gelişte küçük ünitelerin (turistik eşya)
eski kültürel değerlerin duvarına yapıştığı dükkanlar
var. O sokağın açılması çok önemli. O sokakta
meydana doğru yürüyüş çok değerli olabilir. Buna
çeşitli çözümler düşünülebilir.
Namaz kılınan açık alan önemli bir alan. Cuma
günü ve diğer önemli günlerde yetmiyor. Bunun
düzenlenmesi,
organizasyonu olumlu olacaktır.
Başka bir yere taşımak çözüm olmaz. Dolayısı ile
oranın kodlarını yeniden
düzenleyerek çözüm
önerilebilir. Bu çalışmada da 15 cm.lik kod farkı
yürümekte sorun oluşturabilir. Belki rampalarla
çözüm sağlanabilir. Kent mobilyaları doğru seçim
ancak bakımının yapılmadığı durumda bir görüntü
kirliliğine yol açabilir.
Eyüp uluslararası düzeyde bir yer.
Murat YÜKSEKDAĞ: Eyüp için bu kadar çaba
sarfettiğiniz için çok teşekkür ederim. Hocama ek
olarak bir şey söylemek istiyorum. Daha çok koruma
bilinci ile hareket edilmiş ancak, burada sadece
kentin değil, mananın da korunması gerekiyor.
A. Turan KOÇER: Ben de çok teşekkür ederim.
Tarih ve medeniyet birikimimizi herkes kendince göz
önüne aldı. Nun mimarlığın kavramsal olarak alana
bakma yaklaşımı gerçekten güzel. Ulaşım önerileri
alanı çok fazla şantiye sahasına çevirmeyen türden
önerilerdi. Sahil bağlantısı güzeldi. Su kenarı sokak
dokusunu oluşturma fikri benimsenmiş, güzel bir
fikir. O bölge kör, meydana o bölgeden ulaşılamıyor.
Nevzat Beylerin çözümü de inşallah kabul görür,
güzel bir çalışma. Bazen iyi fikir kötü uygulamalarla
felakete dönüşebilir.
Nun Mimarlığın arasta meydanında Nezih
ELDEM’in saçak dokusunu kullanması
alanın

bütünlüğünü destekliyor.
Nevzat Beylerin çalışmasında konumlandırma
güzel, karmaşa ve bozukluk tespitlerini giderecek
elemanlar vardı.
Modernle klasiğin kontrasta
düşmemesi gerekir diye düşündüm. Müdahale
noktaları vardı. Servis
alanları, abdesthaneler,
otoparklar ile ilgili bir şeyler söylenebilir.
Nevzat SAYIN: Bunlar dosyada var.
Han Beyler; uzlaşma arz fikri var. Eski ile yeninin
farkedilmediği bir müdahaleden bahsedildi. Çok az
müdahale içeriyor. Haliç suyunun içeriye alınması
fikri var. İlkesel çözüm önerileri gibi düşünülüyor.
Can Beylerin; çok temel yaklaşımları vardı.
Yaya akslarını canlandırma önerileri çok önemli.
Namazgah önerisi farklı bir yaklaşım ama gerekli mi?
Yolun alta alınması ile kazanılan alanın yayaların
kullanımına açılması genel de kabul ediliyor.
Arasta Meydanının yer altına alınması beton
görünüm sağlıyor. Eyüp Meydanının en güzel yanı
ellenmemiş olması. Arasta Meydanını 2. Bir alt
meydan olarak ele almak güzel. Sahilin yaşayan bir
hale getirilmesi önemli. Sahil suyunun yolun diğer
tarafına aktarılması değişik bir fikir. Haliç Pier
çok anıtsal bir yapı gibi ilişkilendirilmezse Haliç’te
problem oluşturabilir.
Aslıhan Hanımlar; Ölüm Bahçesi adı biraz değişik.
Cennettir adı bizde. Cennet diye adlandırırsak daha
az yadırganır. Bitki örtüsünü artırmak öne çıkıyor, bu
iyi görünüyor. Metro istasyonunun çıkışı önemli
. Çiçekçilerin çoğaltılması önemli. Belki çiçekçilerin
olduğu alanda bir arasta çarşısı düşünülebilir.
Teşekkürler.
REMZİ AYDIN: Bu tablo Eyüp ile ilgili doğru
bir iş yaptığımızı anlattı. Eyüp medeniyetimizin
son ve önemli numunelerinden birisidir. Yani o
medeniyete uygun bir perspektifle yaklaşmak lazım.
Dolayısı ile
gerçekten çok hassas bir yaklaşımla
bu süreci yürütmek lazım. Elbette bütün projelerin
gerçekleştirilmesi mümkün değil. Belki bundan sonra
uygulanacak projelerin değerlendirilmesi yapılacak.
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Merkez Yönetim Planı Çalışması Durum Tespit
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Eyüp Belediyesi.
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Merkez Yönetim Planı Çalışması 2. Etap raporu,
10 Mayıs 2015, Bilgi Üniversitesi KPY, Eyüp
Belediyesi.
Anonim; Eyüp Kentsel Sit Alanı Tarihi
Merkez Yönetim Planı Çalışması Nihai Rapor:
Stratejik Eylem Planı, 30 Eylül 2015, Bilgi
Üniversitesi KPY, Eyüp Belediyesi.
Toplantı tutanakları.
Simurgarts, Eyüp Kentsel Sit Alanı Tarihi
Merkez, Kurumsal Kimlik Çalışması, 29.12.
2015.
EMedya Design, Eyüp Belediyesi Yön Bulma
Tasarım Projesi, Kurumsal Kimlik Çalışması,
29.12.2015.
Anakara Tasarım Stüdyosu, Eyüp Kentsel
Sit Alanı Tarihi Merkezi, Kurumsal Kimlik ve

Görsel Tasarım Projesi, 29.12.2015.
Pompaa, Eyüp Kentsel Sit Alanı Tarihi
Merkezi, Görsel Kimlik Tasarımı Proje Kitapçığı,
29.12.2015.
Superpool, İnsana ve Tabiata Yaklaşım
Kılavuzu,
Kurumsal
Kimlik
Çalışması,
29.12.2015.
Aslıhan DEMİRTAŞ Mimarlık Tasarım ve
Araştırma Ofisi, Eyüp Sultan Meydanı ve
Yakın Çevresi, Kentsel Tasarım Yol Haritası,
30.12.2015.
Mimarlar ve Han TÜMERTEKİN,
Eyüp
Sultan Meydanı ve Yakın Çevresi, Kentsel
Tasarım Fikir Projesi, Revaklar, 30.12.2015.
Çinici Mimarlık, Eyüp Sultan Meydanı ve
Yakın Çevresi, Kentsel Tasarım Fikir Projesi,
30.12.2015.
Nevzat SAYIN Mimarlık Hizmetleri,
Eyüp’ün Reha-bilitasyonu, 30.12.2015.
Nun Archıtecture Design, Eyüp Meydanı
ve Yakın Çevresi Fikir Projesi, 30.12.2015.
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