
 
 

 

SURLARI VE KAPILARIYLA EYÜP BAĞLANTILI ISTANBUL TURU 

09.15 Harbiye Orduevi  önünden hareket.  
09.45 Tarihi Yarımada’nın sahil yolunda başlangıç noktamız, yaşanmış ilginç 
hikayesiyle, Ahırkapı Feneri olacaktır.  
09.55 Surlar içinde ayakta kalabilen kapılarımızdan Ahırkapı 
10.10 Bizans döneminin muhteşem sarayı Bukoleon, entrikaları ve yaşanmış 
hikayesi ile sizi düşündürecektir. 
10.20 Muhakkak geçtiğiniz kapılardan bir tanesi, birebir eski yerinde olmasa da, 
kalıntıları ile hala ayakta kalan Çatladıkapı  
10.30 İstanbul`un kullanılabilir en eski yapısı olan Küçük Ayasofya Camii ya da eski 
adıyla Sergius ve Bacchus kilisesi’ni gezeceğiz. Çevresinde yer alan günümüze 
kadar gelmeyi başaran tarihi eserlerin durumları ise sizi üzecektir.  
11.40 Bizans döneminden Osmanlı dönemine, oradan  günümüze kadar gelen 
eğlence merkezi Kumkapı 
11.50 Tamamen yok olmasına rağmen, Marmaray yapılırken bulunan kalıntıları ile 
tarihçileri şaşkına çeviren Yenikapı ve IV. Murat’ın  hikayesi sizi hüzünlendirecektir.  
12.00 Samatya Kapısı filmlere dahi konu olan Samatya semtinin oluşumu ve farklı  
hikayesi   
12.15 Ermeni Katolik Kilisesi, Rum Aya Nikola Kilisesi dıştan göreceğimiz ve 
hikayelerini dinleyeceğimiz  yerler olacaktır. Mimar Sinan’ın eserlerinden olan 
Kapıağası Yakup Ağa Hamamının dramı ise sizi üzecektir. 
13.00 Öğle yemeğimizi (Extra) bu tarihi semtimizde yine 100 yılı aşkın süredir hizmet 
veren Develi Restaurantta alacağız.   
14.15 Narlıkapı ve  Ermeni Cemaatine verilen Surp Hovannes Kilisesi   
14.30 Bugün deniz kenarından yaklaşık 200 metre geride kalan Mermer Kule.  
14.45 Altın Kapı Bizans'ın en görkemli kapılarından olup günümüze kadar gelen bir 
kapıdır.   
15.00 Adını, surların üzerine dizilmiş yedi adet kuleden alan Yedikule. Kuleleri adeta, 
güzel bir kadının boynundaki dizilmiş yedi adet inci kolyeye benzer. Burada yaşanmış 
hikayeler ise hüzünlüdür.   



 
 
 
 
 
15.20 Belgrad Kapı,  İstanbul surlarının halen faal olarak kullanılan kapılarındandır. 
Surlar içinde göreceklerinize siz de inanamayacaksınız.  
15.40 Silivrikapı, 1453 fetih den beri günümüze gelen kapı ve içinde bulunan tarihi 
parçalar ve hikayeleri sizi şaşırtacaktır.  
15.50 Mevlanakapı, Yenikapı Mevlevihanesi’nden gelir adı... ya da hikayesi. 
Günümüzde faal olarak kullanılan kapılardandır.   
16.00 Topkapı adını Fatih Sultan Mehmet'in fetih sırasında buraya yerleştirdiği en 
büyük topundan almıştır.  
16.05 Sulukule Kapısı: Bayrampaşa Deresi üzerinde olduğundan Sulukule adını 
almıştır. Sulukule’deki yaşanan tarih ve çeşitli hikayeler var.  
16.10 Edirnekapı: Kara surlarının en önemli yapılarından biri. Fatih Sultan 
Mehmet’in giriş kapısıdır. Kapı yayalara açıktır.  
16.25 Mihr-i mah Sultan Camii : Mimar Sinan’ın en önemli en güzel  
eserlerindendir. Hikayesi ise sizi alıp eski günlere götürecektir. 
16.45 Tekfur Sarayı Bizans döneminin  büyük saraylarındandır. Günümüze kadar 
gelebilen kısmını dışarıdan göreceğiz. Bir sarayın değişik amaçlarla kullanımı ise sizi 
güldürecek. 
17.00 Molla Aşkı Terası Haliç’e değişik bir açıdan bakarken dilerseniz çaylarınızı 
yudumlayabilirsiniz.  
17.20 Mola sonrasında 1,5 km lik bir yürüyüşümüz olacak. Bu yürüyüş esnasında 
Şişhane Camii, Hz. Şube Kabiri, Hz. Hafir Türbelerini de göreceğiz.  
17.40 Eğrikapı,Günümüzün faal olarak kullanılan ender kapılarındandır. Hele bir de 
hikayesini öğrendiğinizde hiç unutamayacağınız bir kapı olacaktır. .  
17.45 Eğrikapı Maksemi : Mimar Sinan’ın bu eserine saygı duyarken yapılan 
vefasızlığa ise isyan edeceksiniz.  
18.00  Osmanlı padişahlarının tahta çıktığı “Cülus Yolu”  Eyüp Sultan çevresinde 
yer alan Adile Sultan, Mihrişah Valide Sultan Külliyesi, Ebuusuud Efendi 
Türbesi ve Sibyan mektebi, Sokullu Mehmet Paşa Medresesi, Sultan Reşad 
Mektebi Numune göreceğimiz yerlerden bazılarıdır.   
18.25 Eyüp Sultan Camii ve Çevresi : İstanbul’un manevi yönden en önemli camisi 
olup efsanevi hikayesi  sizleri başka bir dünya ya götürecektir.   
19.00 Piyerloti Tepesi : Piyerloti Tepesindeki kahvehanede çaylarımızı ve 
kahvelerimizi yudumlarken manzarası ile yorgunluğumuzu atacağız ve gün batımını 
seyredip gezimizi sonlandıracağız.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ÜCRET : 105.00 TL Kişi Başı (min 14 kişi)   
 
ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ  

 D2 Belgeli Kültür ve Turizm Bakanlığı vasıflarına uygun Özel araç 

transferleriniz 

 Araştırmacı yazar (ilham Seyyale) eşliğinde anlatım 

 Kulaklık sistemi. 

 Folktur Turizm araç içi ikramları. 

  Fiyatlarımıza Kdv dahildir 

 
ÜCRETE DAHİL OLMAYAN  HİZMETLERİMİZ  

 Şahsi harcamalarınız 
 Develi Samatya’da öğle yemeği  

 
DİKKAT EDİLECEK HUSULAR 

 Programda yürüyüş olacaktır. Bunun için araç inişlerinde yanınızda bulunması 
gereken ihtiyaçlarınızı alınız. 

 Camilere girerken yanınızda baş örtüsü, ve şal olmalıdır.  
 Mevsim koşullarını düşünerek  giyinmenizi tavsiye ediyoruz.  (Mont, 

yağmurluk, şapka vb.) 
 Ellerinizin boş olması amacıyla yanınıza küçük bir sırt çantası, ya da bel 

çantası almanız önerilir. 
 Fotoğraf/video çekiyorsanız yeterince CD kart ve  yedek pilinizi almanızı 

hatırlatmak isteriz. .  
 Rehber duruma göre (trafik, hava koşulları) program akışını değiştirebilir. 

REZERVASYON / İPTAL / İADE KOŞULLARI: 
 Rezervasyon için turun tüm bedelinin ödenmiş olması gerekmektedir. 
 Turun başlangıç tarihinden 5 iş gün öncesine kadar yapılan iptallerde ücretin 

tamamı iade edilecektir. 
 Tur başlangıç tarihinden 4 iş günü ile son 2 iş günü arasında gerçekleşen 

iptallerde tutarın %55’i iade edilir. 
 Turun başlangıç tarihinden önceki 48 saatten daha kısa sürede gerçekleşen 

iptallerde herhangi bir geri ödeme söz konusu değildir. 
 

 


