
 
 

    

 

 

BALAT- FENER - CİBALİ  
KÜLTÜR GEZİMİZ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
      (02 Nisan 2017 - 30 Nisan 2017 - 06 Mayıs 2017 - 20 Mayıs 2017) 
 
09.15 Harbiye Radyo Evi önünden hareket 
10.00 Balat – Fener - Cibali Yahudi, Rum, Ermeni, Türk vatandaşların bir arada 
yaşadığı Camileri, Kiliseleri, Sinagogları ile semavi dinlerin ortak noktası olmuş, 
zamanla unutulmuş şimdi ise tekrar hayat bulmaya başlamış bu semtlerimizi 
doyasıya gezeceğiz. 
10.20 Yusuf Suceddin Ambari Camii ve Hafize Hanım Çeşmesi 
Balat’ta ana cadde üstündeki bu camii dikkatinizi çekmiş midir acaba   
10.30 Tur-i Sina Kilisesi dışından göreceğimiz bu kilisenin varlığı sizi 
heyecanlandıracaktır.  
10.40 Balat’da Çay ve Kahve molası.  
11.00  Agora Meyhanesi 1890 Şarkılara konu olmuş bir aşkın hikayesi.  
11.15 Balat Surp Hireşdagabed Ermeni Kilisesi Balat Yangınında hasar gören 
sonrasında tekrar ayakları üstünde durabilen ender kiliselerdendir. (dışından) 
11.25 Ferruh Kethüda Camii Tekfur Sarayından alınan çinilerin bu camide olması 
ve Mimar Sinan’ın en ilginç eserlerinden biri oluşu ve hikayesi hoşunuza 
gidecektir. 
11.35 Çıfıt Çarşısı Eskiden yaşadığı o kalabalıklar artık azalmış ama hala ayakta, 
11.45 Ahrida Sinagogu  Yahudi vatandaşlarımız için yapılan bu sinagogu dışarıdan 
anlatımla tanıyacağız.  
12.15 Balat Merdivenli Yokuşu Unesco tarafından koruma altına alınan bu 
yokuştaki cumbalı rengarenk evler sizleri hayal dünyasına alıp götürecektir. 
12.15 – 13.15 Öğle Yemeği Fener’de Esnaf Lokantasında  
13.30 Tahta Minare  Camii ve Hamamı Fatih tarafından 1458 tarihinde 
yaptırılmış, bir çok yangın geçirmiş tarihi camilerimizdendir 
13.40 Unesco’nun koruma altına aldığı evleri ile Yıldırım Caddesi  
14.00 Zamanında öğrenci sesleri ile çınlayan şimdi ise tamamen boşalmış 
Yuvakimyon Rum Kız Lisesi,  
14.10 Fatih Sultan Mehmet’in dokunmadığı ve hüzünlü hikayesi ile Moğollar 
Meryemi Kilisesi (Kanlı Kilise),  
14.30 yapısı ve taşları ile ünlü Kırmızı Mektep (Rum Lisesi) dışından göreceğiz. 



 
 

 
 
 
 
 
14.45 Bizimle yaşamış bizimle solumuş Dimitri Kantemir’in evi ve müzesi 
bahçesindeki cafede dinlenme molası  
15.00 Ortodoksların en kutsal saydıkları Fener Rum Ortodoks  
Patrikhanesi içersinde bulunan paha biçilmez eserler.  
16.00 Maraşlı Rum İlköğretim Okulu Hüzünlü bir okul yapım öyküsü ve tarihe 
direnişi 
16.15 Ayakapı Hamamı Nurbanu Sultan’ın gelir getirmesi için Mimar Sinan’a 
yaptırdığı muhteşem hamam ve şimdiki sonu 
16.30 Aya Kapı Kapısı  Yangınları, depremleri, doğa olaylarını atlatan günümüze 
kadar gelebilen bu kapı sizi hayal dünyasına götürecektir. Hemen yan tarafındaki 
Fatihin sekbanbaşısı Abdurrahman Ağanın türbesi ve II. Mahmut döneminde 
yapılan Yeniçeri Karakolu şimdilerde Nev-i Cafe olarak karşımıza çıkacaktır.  
16.45 Cumhuriyet Çeşmesi Cumhuriyetimizin kuruluşunda yapılan bu çeşme ismi 
kadar güzeldir.  
17.00 Gül Camii Bizans döneminin en önemli ve görkemli kilisesi fetih ile birlikte 
cami olmuştur. Görüntüsü hala muhteşemdir. Çok kısa bir süre içinde 
Restorasyona girecektir.  
17.20 Cibali Kapısı Bölgeye ismini veren bu kapımızın efsanevi öyküsü sizi farklı 
dünyalara götürecektir. Kapımızın hemen yan tarafında yer alan filmlere ve 
tiyatrolara konu olan Cibali Karakolu’nu dışdan göreceğiz.  
17.30 Gezimizin sonu aracımıza biniş  
18.00 Bir başka gezide buluşmak ümidiyle vedalaşma. 
 
 
 
 
ÜCRET : 85.00 TL Kişi Başı (Yemekli 110.00 TL) 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ  

• Turizm taşıma vasıflara uygun D2 belgeli araçla gezi 
• Bölgeyi bilen araştırmacı yazar eşliğinde anlatım 
• Gezi boyunca kulaklık sistemi ile anlatım  
• Folktur Turizm araç içi ikramları 
• Fiyatlarımıza Kdv dahildir 

 
ÜCRETE DAHİL OLMAYAN  HİZMETLERİMİZ  

• Şahsi harcamalarınız. 
 
DİKKAT EDİLECEK HUSULAR 
 Programda yürüyüş olacaktır. Bunun için araç inişlerinde yanınızda 

bulunması gereken ihtiyaçlarınızı alınız. 
 Camii girişleri olacağı için baş örtüsü, şal yanınızda olmalı 
 Mevsim koşullarını düşünerek giyinin (mont, yağmurluk, 

şapka vb.). 
 İnceden kalına doğru bir giyimi tercih edin (yürüdükçe terler, 

durduğunuzda üşüyebilirsiniz). 
 Ayakkabınız yürüyüşe uygun olsun. Altı düz ayakkabılar tercihtir. 
 Patrikhane içinde ve dışında yüksek sesle konuşulmamasını 

rica ederiz. Fotoğraf çekimlerinde flaş kullanılmaması gerekiyor. 
 Küçük bir sırt çantanız ya da bel çantası bulunsun (yürüyüş 

sırasında elleriniz boş olmalı). 
 Yanınıza su ve enerji verici yiyecekler ve ilaçlarınızı alabilirsiniz. 
 Fotoğraf/Video çekiyorsanız yeterince cd kart, yedek pil 
 Gezide zamanımız kısıtlı olduğu için programdaki saatlere 

uygun hareket edilmesi gerekmektedir. 
 Rehber duruma göre program akışını değiştirebilir.  
 Meşhur Tarihi Balat  Fırınından Anasonlu Gevrek ve Galeta ,  

alınmasını öneririz.  
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

FOLKTUR TURİZM A.Ş 
Tel : 0212 233 29 00 pbx – Fax 0212 225 58 36  

www. folktur.com  
 

Tur Liderimiz Araştırmacı Yazar 
N. İlham SEYYALE 

0533 553 95 25  &  0542 892 32 12 
 


