
 
 

    

 

 

EDİRNEKAPI-AYVANSARAY-EYÜP  
KÜLTÜR GEZİMİZ 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 



 
 

 
 
 
 
                                  (01 Nisan 2017 - 29 Nisan 2017 - 07 Mayıs 2017) 
09.00 hareket. 
09.45 Edirne Kapısı (Fatih’in anıt kitabesi). 
10.00 Mihr-i-mah Sultan Camii : Kanuni Sultan Süleyman’ın Hürrem Sultan’dan 
olan kızının adına yaptırılmış Külliye Edirnekapı semtinde bulunur. Mimar Sinan’ın 
özel eserlerinden biridir. 
10.30 Tekfur Sarayı : Klasik Roma dönemi yapılarından olup Osmanlı döneminde 
çok amaçlı kullanılan yazlık saraydır. 
10.45 Molla Aşkı Terası : Haliç’i farklı bir mekandan izleteceğimiz güzel yerlerden 
biridir. Çayımızı ve kahvemizi yudumlarken buralarda yaşanmış hikayeler sizleri 
zaman yolculuğuna çıkaracaktır.  
11.30 Bu güzel manzara ve dinlenmemizden sonra yürüyerek gezimize devam 
ediyoruz.  
11.30  Şişhane Camii : Osmanlı dönemi eserinin başına gelenler sizleri üzecektir. 
11.45 Hz. Şube Kabri : Sahabe olup sur içinde yer alan kabri bir evin bahçesinde 
karşımıza çıkacaktır.  
12.00 Eğri Kapı ve Sahabeler : Eğri kapının hikayesi sizleri şaşırtacaktır. Sahabe ve 
makamlarını ziyaret edeceğiz.  
12.10 Eğrikapı Maksemi : Mimar Sinan’ın İstanbul için yaptığı en önemli 
eserlerden biri. Mimar Sinan’a yapılan vefasızlık hikayesi ise sizi 
hüzünlendirecektir.  
12.20 Ayvansaray Blaherna Kilisesi ve Ayazması :  Hikayesi ve Cuma ayini ile 
sizleri şaşırtacaktır. 
12.35 Hz. Cabir Camii : Eski bir Kilise üstüne kurulmuş ve ilginç efsanevi hikayesi 
ile günümüze kadar gelebilmiştir. 
13.00 Osmanlı padişahlarının tahta çıktığı “Cülus Yolu”  Eyüp Sultan çevresinde 
yer alan önemli hazireler ve hikayeleri  
13.30 Öğle Yemeği Molası  45 dakika serbest zaman 
14.15 Eyüp Sultan Camii ve Çevresi : İstanbul’un manevi yönden en önemli camii 
olup efsanevi hikayesi ile sizleri başka bir dünyaya götürecektir.   
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
15.45 Piyerloti Tepesi : Piyerloti Tepesindeki kahvehanede çaylarımızı ve 
kahvelerimizi yudumlarken manzarası ile yorgunluğumuzu atacağız.  
16.30  Geri dönüş için hareket ediyoruz.  
17.30 Gezimizin sonu ve bir başka gezide buluşmak ümidiyle vedalaşma   
 
 
 
 
ÜCRET : 75.00 TL Kişi Başı  
(Yemekli 90.00 tl) Meşhur Eyüp Pidecisi’nde pide ve ayran 
 
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  
• Turizm taşıma vasıflara uygun D2 belgeli araçla gezi, 
• Eyüp’de vereceğimiz yemek molası 
• Şahsi harcamalarınız. 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 
 
 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 cd kart, yedek pil 
 Gezide zamanımız kısıtlı olduğu için programdaki saatlere 

uygun hareket edilmesi gerekmektedir. 
 Rehber duruma göre program akışını değiştirebilir.  
 Meşhur Eyüp  Akmanoğlu  Fırınından halka, acıbadem 

kurabiyesinden alınmasını öneririz.  
 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 
 


