
 
 

    

 

 

 

SURLARI ve KAPILARIYLA 
İSTANBUL  

 
Sizleri İstanbul’un başka bir dünyasına götürürken kapıların efsaneleri 
ile şaşırtacağız. Surların farklılığı ile heyecanlandıracağız. Buralarda 

yaşanan hikayeler ile de sizleri düşündüreceğiz.  

 



 
 

 
 
            (26 Mart 2017 - 09 Nisan 2017 - 22 Nisan 2017 - 14 Mayıs 2017) 
 
09.15 Harbiye Ordu Evi 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 Kapısı  
10.10 Bizans döneminin muhteşem sarayı Bukoleon, entrikaları ve yaşanmış hikayesi 
sizi düşündürecektir. 
10.20 Muhakkak geçtiğiniz kapılardan bir tanesi, birebir eski yerinde olmasa da, 
kalıntıları ile hala ayakta kalan Çatladıkapı  
10.25 Bizans döneminden Osmanlı dönemine, oradan  günümüze kadar gelen eğlence 
merkezi Kumkapı 
10.30 Tamamen yok olmasına rağmen, Marmaray yapılırken bulunan kalıntıları ile 
tarihçileri şaşkına çeviren Yenikapı ve IV. Murat’ın  hikayesi sizi hüzünlendirecektir.  
10.40 Samatya Kapısı Samatya semtinin oluşumu ve farklı  hikayesi 10.45 Narlıkapı 
ve  Ermeni Cemaatine verilen Surp Hovannes Kilisesi   
11.00 Bugün deniz kenarından yaklaşık 200 metre geride kalan Mermer Kule.  
11.10 Altın Kapı Bizans'ın en görkemli kapılarından olup günümüze kadar gelen bir 
kapıdır.   
11.15 Adını, surların üzerine dizilmiş yedi adet kuleden alan Yedikule. Kuleleri adeta, 
güzel bir kadının boynundaki kolyeye dizili yedi adet inciye benzer. Burada yaşanmış 
hikayeler ise hüzünlüdür.   
11.30 Belgrad Kapı,  İstanbul surlarının halen faal olarak kullanılan kapılarındandır. 
Surlar içinde göreceklerinize siz de inanmak istemeyeceksiniz .  
11.50 Silivrikapı, 1453 fetih den beri günümüze gelen kapı ve içinde bulunan tarihi 
parçalar ve hikayeleri sizi şaşırtacaktır.  
12.00 Mevlanakapı, Yenikapı Mevlevihanesi’nden gelir adı... ya da hikayesi. 
Günümüzde faal olarak kullanılan kapılardandır.   
12.15 Topkapı adını Fatih Sultan Mehmet'in fetih sırasında buraya yerleştirdiği en 
büyük topundan almıştır.  
12.25 Sulukule Kapısı: Bayrampaşa Deresi üzerinde olduğundan Sulukule adını 
almıştır. Sulukule’deki yaşanan tarihi hikayeler  
 
 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Surp_Hovannes_Kilisesi&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bizans_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu


 
 

 
 
 
 
12.30 Edirnekapı: Kara surlarının en önemli yapılarından biri. Fatih Sultan Mehmet’in 
giriş kapısıdır. Kapı yayalara açıktır.  
12.45 Mihr-i mah Sultan Camii : Mimar Sinan’ın en önemli en güzel  
eserlerindendir. Hikayesi ise sizi alıp götürecektir. 
13.10 Tekfur Sarayı Bizans döneminin  büyük saraylarından olup günümüze kadar 
gelebilen kısmını dışarıdan göreceğiz. Bir sarayın değişik amaçlarla kullanımı ise sizi 
güldürecek 
13.20 Molla Aşkı Terası hızlı bir öğlen yemeğinin yanı sıra manzarasıyla da 
dinlenebileceğimiz güzel bir mekan  
14.15 Mola sonrasında 1,5 km lik bir yürüyüşümüz olacak. Bu yürüyüş esnasında 
Şişhane Camii, Hz. Şube Kabiri, Hz. Hafir Türbelerini de göreceğiz.  
14.45 Eğrikapı,Günümüzün faal olarak kullanılan ender kapılarındandır. Hele bir de 
hikayesini öğrendiğinizde hiç unutamayacağınız bir kapı olacaktır. .  
14.55 Eğrikapı Maksemi : Mimar Sinan’ın bu eserine saygı duyarken yapılan 
vefasızlığa ise isyan edeceksiniz.  
15.10 Blaherna Ortodoks Kilisesi ve Ayazması Küçük ama bir o kadar da düzenli bu 
kilisenin hikayesine şaşıracaksınız.  
15.30 Hz. Hz. Cabir Camii ve makamı Fetih sonrası camiye çevrilen kilisenin iç ve dış 
görüntüsü sizi etkileyecektir.  
15.50 Ayakapı Hamamı ve Ayakapı Kapısı Mimar Sinan’ın en ilginç hamamlarından 
olan ama ne yazık ki günümüzde depo olarak kullanılan bu hamam tarzı sizi 
şaşırtacaktır.  
16.15 Cibali Kapısı ve Cibali Karakolu Günümüze kadar gelen ve faal olarak kullanılan 
kapılardandır. Hemen yanında ise üzerine oyunlar yazılmış, filmler çevrilmiş Cibali 
Karakol binası terk edilmiş dahi olsa hala ayakta durabilmektedir.  
Günümüzde var olan son Sur kapısı ile turumuzu bitiriyoruz.  
 
ÜCRET : 75.00 TL Kişi Başı  
(Yemekli 90.00 tl) Tost veya Börek + Mesrubat 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ  
 Turizm taşıma vasıflarına 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  
 Turizm taşıma vasıflara uygun D2 belgeli araçla gezi, !!!!!! 
 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. Boğazlı bot ya da spor  

ayakkabı iyi olur. Altı düz ayakkabılar tercih edilmelidir. 
 Küçük bir sırt çantanız ya da bel çantası bulunsun (yürüyüş 

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

uygun hareket edilmesi gerekmektedir. 
 Rehber duruma göre program akışını değiştirebilir.  
 Gezi esnasında öğle namazı saatine denk gelmekteyiz. 

bu nedenle namaz vakti dikkate alınarak camii girişleri yapılacaktır. 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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 
 


