
Eğitim
hizmetlerinde 

yeni bir sistem, 
büyük bir 

dönem



Değerli dostlar,

Her yaştan insanımızın daha geniş ve nitelikli eğitim imkânlarına 
sahip olması ülkemizin en önemli hedeflerinden biridir.

Bugün bilgiye erişim kolaylaştı. Teknoloji, biz istemesek de 
güncel bilginin ve haberin gelip bizi bulmasını sağlayacak 
yaygınlıkta. Fakat eğitici bilgi ile kolayca eskiyen bu güncel bilgiyi 
birbirinden ayırmak gerekir.

İnsan için asıl bilgi, onun kendini keşfetmesini, kendi ufkunu 
görmesini sağlayacak bilgidir. Bu bilgi, onun kendi yolculuğunda 
erdemlerle donanmasını ve tekâmülünü sağlayacak bilgidir.

İnsanın eğitimi, onun kendi yolunu çizmesinin eğitimidir.

Herkes bir kabiliyetle doğar. Herkesin insanlık âleminde bir görevi 
vardır. Kişinin hayat macerası doğru istikameti, o kabiliyetin 
bilincine varmakla bulur.
Hayata iyilik ve kolaylık, güzellik getirmeyecek bilgi yüktür. Bilgiyi 
ahlaktan ayırmak, güçten ibaret görmekse risktir.

Mecrasını bulamamış kabiliyet, mutsuzluk sebebidir.

Toplumumuz yakın yıllara kadar gençlerini yönlendirirken 
kabiliyetlerine yeterince önem vermedi. Onların kendilerini 
keşfetmelerine fırsat tanımadı. Eğitim, bilimsel bilginin yanına 
insanı ruhen yüceltici bilgiyi koymadı.

Yeni Türkiye şartları, pek çok şey gibi eğitime de yeni bir anlayış 
getirmiş durumda. Bu büyük sorumlulukta yerel yönetimlerin de 
önemli görevleri var.
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Eyüp Belediyesi olarak geliştirdiğimiz Simurg 5-25 Yaş Arası 
Yaygın Eğitim Programı bu bilincin ürünü. Çıkış noktalarını 
yukarıda özetlemeye çalıştım. Temel vaatlerimizden biri olan bu 
projeyi yaklaşık 100 kişilik uzman, eğitimci ve akademisyenle 10 
aylık çalışma sonucu uygulamaya hazır hale getirdik.

Eyüp Belediyesi Simurg 5-25 Yaş Arası 
Yaygın Eğitim Programı, sahasında bir ilk. 
Türkiye'de hiçbir yerel yönetimde 
örneği bulunmuyor. Hayatın farklı 
alanlarındaki yenilikçi hizmetlerle 
ileriye taşıma kararlılığında 
olduğumuz Eyüp, bu projeyle ülke 
çapında bir kulvar açıyor. Şimdi ana 
hatlarıyla size bu büyük projeyi 
anlatmaya çalışacağım.

Remzi Aydın
Eyüp Belediye Başkanı





Simurg
5-25 Yaş Arası 
Yaygın Eğitim 
Programı
Simurg Yaygın Eğitim Programı, ilköğretim öncesinden 
üniversiteye geniş bir yaş aralığını kapsıyor. İçeriği, okullardaki 
eğitim-öğretimden farklıdır. Farklı bir ihtiyaca cevap vermekte, 
özelliğini de buradan almaktadır.

Simurg Yaygın Eğitim Programı'nın müfredatı esnektir ve 
hizmet edeceği yetişkin, genç ve çocukların ihtiyacına göre 
belirlenmektedir. Müfredat ve müfredatın uygulanış şekli, sürekli 
geliştirilecek ve yeni yorumlara açık olacaktır.

Simurg Yaygın Eğitim Programı, bürokrasiden uzaktır, ihtiyaç 
merkezlidir. Kuralcı değil, yaratıcıdır.

Simurg Yaygın Eğitim Programı'nda öğretmen-öğrencisi ilişkisi 
katı bir saygı ilişkisi değil, ideal arkadaşlığı ilişkisidir.



Simurg Yaygın Eğitim 
Programı 5-25 yaş arası için 
7 “okuldan” oluşuyor

Değerler Eğitimi Ev Okulları: 5-9 yaş arası

Bilgi Evleri: 10-14 yaş arası

Gençlik Merkezleri: 15-19 yaş arası 

Genç Akademisi: 20-25 yaş arası

Çalışan Genç Akademisi: 15-25 yaş arası

Yedinci Vadi Akademisi: Her gruptan öne çıkanlar

Kılavuz Akademi: Eğitmenlerin eğitimi



Simurg; örneği olmayan, 
örnek olmaya aday bir projedir
Simurg projesi; yaklaşık yüz akademisyen, eğitimci ve uzmanın 
emeğiyle 10 ay süren toplantı ve araştırmalarla olgunlaştı, 
uygulama aşamasına geldi. Simurg, bir ilktir. Öncüdür. Daima 
daha iyiye yolculuktur.

Simurg’un biricik ve büyük bir 
amacı var

Simurg Yaygın Eğitim Programı; 5-25 yaş arası dileyen her 
Eyüp’lünün kendini geliştirmek, yenilemek, keşfetmek için 
ihtiyaç duyduğu eğitim imkânlarını ona sunmayı amaçlıyor.

Kişiliği ahlak ve erdem ilkeleriyle yoğrulmayı bekleyen 
çocuktan; tahsilini tamamlamış, kariyer hazırlığındaki gence 
kadar.

Bir sanat dalındaki kabiliyetini geliştirmek isteyen gençten 
örnek bir zanaatkâr olmak isteyen gence kadar...

Proje, ilçemizin 28 mahallesinden 5-25 yaş arası 80.000 kişiyi 
doğrudan  ilgilendirmektedir.



Simurg Yaygın Eğitim 
Programı’nın özü nedir?
Simurg Yaygın Eğitim Programı'nın getirdiği yenilik, eğitimde 
bilgiden çok öğrencinin kişiliğine, özelliğine, yeteneğine, 
hedefine öncelik vermesidir.

Simurg; daha fazla bilgiyi amaçlamaz, şahsiyeti geliştirmeyi 
amaçlar. Gencin, çocuğun, her yaştan öğrencinin insanı 
olgunlaştıran, geliştiren değerleri özümsemesine, hayatı için 
sağlam bir ideal oluşturmasına, kendini keşfetmesine, hayat 
yolculuğunda bir hedef belirlemesine hizmet eder.

Okul başarısına destek, Simurg'un ana amacı değil, yan 
amacıdır. Simurg'un öğrencisine verdiği asıl bilgi, kişinin “kendi 
olma” bilgisidir.



Simurg, kendi kanatlarıyla 
uçmanın bilgisidir

Simurg 5-25 Yaş Arası Yaygın Eğitim Programı'nın amacı başka 
bir şekilde de kolaylıkla ulaşılacak bilgiyi sunmak değil; kişiye, 
ancak kendi çabasıyla elde edeceği bilginin, hayat görgüsünün 
yolunu açmaktır.

Simurg; sınava değil, asıl, hayata hazırlıktır. Simurg derse destek 
değil, ondan çok yeteneğe fırsattır. Simurg, kendini tanımak, 
kendi kanatlarıyla uçmaktır.

Simurg, 5’inden 25’ine 
öğrencisine ne öğretir?

Aslında Simurg öğretmez. Öğrencisine ihtiyaç duyduğu şeyin 
bilgisini verir. Ona, temel insani ve kültürel değerleri sunar. 
Hayat yolculuğunda onu, insanı yücelten erdemlerle tanıştırır. 
Düşünce becerisinin önünü açar. Simurg, öğrencinin soruya 
cevap vermesinden çok soru sormasına değer verir.

 



Öncelikle hayatta en çok 
ihtiyaç duyduğumuz bilgi

Simurg müfredatında, çoğu yaş grubunun okul eğitimini 
destekleyecek dersler, bilgiler de yer alır. Ama ağırlık, hayatta en 
çok ihtiyaç duyduklarımızdadır. Her bir insanı, sahip olduğunda 
biricik yapacak bilgidedir. Simurg, insanın kendi hayatının ustası 
olmasını amaçlar.



Hayat, sınıflara ve kitaplara 
sığmaz

Simurg Yaygın Eğitim Programı'nda konular kitaplarla 
sınırlandırılmaz. Konu yerine göre fizikse, yerine göre liderliktir; 
öğrencinin kabiliyetine göre müzik, kabiliyetine göre resimdir. 
Ders, konusuna göre sınıfta, konusuna göre bir şehir 
meydanında işlenir.



Simurg sınıflarında herkes 
kendisi gibidir

Sınıfların havası, düzeni bir araya gelmiş arkadaşların ortamıdır. 
Şakacıya ağır adam rolü oynatılmaz. Kısa ve öz konuşandan 
nutuk atması beklenmez. Teoriye gerçek hayat bilgisiyle itiraz 
eden saygıyla dinlenir. Sanatçı ya da bilim insanı adayı o itibarı 
bugünden görür.



Simurg’ta ne öğreneceğine 
öğrenci karar verir

Uygulamaya koyduğumuz Simurg Yaygın Eğitim Projesi’nde 
nasıl bir eğitim alacağına, neleri öğreneceğine, kendini hangi 
alanda geliştireceğine bizzat öğrenci karar veriyor.

Simurg’ta şiire meraklı olanın canı cebir problemleriyle sıkılmaz. 
Gitar çalmak isteyene ille de fen bilgisi öğretilmez. Simurg'ta 
karar verici öğrencidir.

Simurg eğitim programları öğrencinin bir yönünü geliştirip 
diğer yönünü eksik bırakmaz. Öğrenci okul başarısını 
destekleyici bilgiyi almak istiyorsa Simurg ona o bilgiyi ve bilgiyi 
yorumlama becerisini de verir. Okulda öğrendiklerim bana yeter 
diyenin ufkunu yeni ilgi alanlarıyla açar.
 



Simurg, “gerçek hayat” bilgisini 
ihmal etmez, önemser

5-25 yaş arası okullu okulsuz, çalışan çalışmayan her Eyüplü 
için geliştirdiğimiz Simurg Yaygın Eğitim Programı, 
katılımcıların farklı alanlardaki bilgi ve görgüleri yanı sıra hayatı 
daha iyi tanımlarını, yeteneklerinden hayatta nasıl 
yararlanacaklarını öğrenmelerini de amaçlıyor. Simurg 
programlarında, daha çok sınavda aranacak bilgi yerine, asıl 
hayatta başarı getirecek bilgiye öncelik tanınır.

Simurg sistemi öğrenci 
odaklıdır

Simurg Yaygın Eğitim Programı birimlerimde otorite, ideallerin 
otoritesidir. Saygı; kişiliğe, yeteneğe, iyiliğe, olgunluğa duyulur. 
Fikri özgün olan, çözüme hızlı varan alkışlanır. Öğretmen nasıl 
yürüneceğini öğretmez, yolu gösterir. Problemi kendi çözmez, 
çözüm yetisini harekete geçirir.



Simurg sınıflarında “Sessiz 
olun!” lafı duyulmaz

Simurg Yaygın Eğitim Programı, konuşma olmaksızın 
düşüncenin yeterince gelişemeyeceği, olgunlaşamayacağı 
fikrine önem verir. Sessizliğin bozulmadığı sınıf ortamlarını 
amacına uygun görmez.

Simurg, sessiz sedasız oturmak, not almak yerine öğrencilerin 
tüm enerjileri, kabiliyetleri, soruları ve esprileriyle ortamın 
aktörü olmalarını amaçlar. Çünkü Simurg, topluma bilgi küpü 
insanlar değil kendisi olmayı başarmış insanlar kazandırmayı 
amaçlar.





7 Departmanıyla
Yaygın Eğitimde 
Simurg Sistemi
Eyüp Belediyesi 5-25 Yaş Arası Simurg Yaygın Eğitim Programı, 
iyi tasarlanmış, temelleri sağlam bir sisteme dayanır. Sistem, 
yeni modeli ortaya koyan düşünce ve yöntemden sistemin 
gelişmesini sağlayacak mekanizmaya kadar pek çok alanı içerir.

Simurg, yaş gruplandırmasını ilköğrenim öncesinden başlatır. 
Okuyan gençler kadar çalışan gençleri de kapsar.
Yükseköğrenimdeki gençler için yol göstericilik işlevi taşır.

Simurg, her yaş grubundan kabiliyetleriyle öne çıkanların 
önünü açar. Onlara özel gelişim olanakları sunar.

Simurg'ta, 5'ten 25'e, farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin 
eğitimine yönelik departmanların yanı sıra eğiticilerin eğitimi 
için de bir departman bulunur. Bu departmanın amacı sistemi 
sürekli yenileyip geliştirmektir.





5-9 Yaş Arası İçin: Simurg 
Değerler Eğitimi Ev Okulları

Ev Okulları; Simurg Yaygın Eğitim Programı’nın eğitimi 
ilköğrenim öncesinden başlatan birimidir. Ev Okulları'nın 
öncelikli amacı “değerler eğitimidir”. Peygamberimizin 
hayatından ibadetlere temel dini bilgiler, iyi ahlak, uyum ve 
fedakârlık gibi özellikler bu eğitimde öne çıkarılan konulardır.

Eğitim, haftadan haftaya değişen ev ortamlarında, yaşa göre 
oluşturulan gruplarla, görevli “abi ve ablalar” tarafından 
düzenlenir. Çocukların sosyal ve kültürel gelişimleri, kişilikli 
birer birey olma yolculuğuna çıkmaları amaçlanır. Modern aile 
yapısında şartların karşılayamadığı eksikler tamamlanır. 
Çocuğun ihtiyaç duyduğu ilgi ve arkadaşlık telafi edilir.

Simurg Değerler Eğitimi Ev Okulları’nda gruplar en az 5, en fazla 
10 kişiden oluşur. Program her hafta bir öğrencinin evinde 
gerçekleşir. Süre ortalama 4 saattir. Eğitimin içeriğinde 
sosyalleşme, kişisel özelliklerini tanıma, 
beceri gelişimi önemli yer tutar.





Yaş Arası İçin: 
Simurg Bilgi Evleri.

Simurg Bilgi Evleri, eski Bilgi Evlerinin yenisi değil, bambaşka bir 
anlayışın ürünüdür. 10-14 yaş grubu için tasarlanan Simurg Bilgi 
Evleri'nde gence en az bir donanım kazandırmak, onu örnek 
alacağı bir kişilik modeliyle tanıştırmak esastır.

Simurg Bilgi Evleri'nde öğrenciye bilgi hayattaki karşılığıyla 
verilir. Her öğrenci ihtiyaç duyduğu, talip olduğu bilgiyi alır. 
Programda yaklaşık 20 atölye ve bilgi dalı vardır. Okul ve sınav 
başarısını artırmaya yönelik olanı, bunlardan sadece biridir.

Programın içeriğinden şunları örnek olarak verebiliriz: 
Enstrüman eğitimi, tiyatro-drama eğitimi, resim-karikatür 
eğitimi, ebru-hat-tezhip eğitimi, fotoğrafçılık kursu, el becerileri 
atölyesi, hafıza teknikleri eğitimi, acil durumlar ve sağlık 
atölyesi, bilgisayar programı hazırlama atölyesi, internet ve 
sosyal medya, düşünce atölyesi, deney masası atölyesi, öğrenci 
kulüpleri…

Atölye ve grup çalışmaları en çok 20 kişiliktir. Programlar 
konusuna göre kurlar halinde tasarlanmıştır. Haftalık süre 12 
saattir. Bu sürenin yarısı yetenek gelişimine yöneliktir.





15-19 Yaş Arası İçin: 
Simurg Gençlik Merkezleri

Simurg Gençlik Merkezleri, eski Gençlik Merkezi modelinin 
Yaygın Eğitim Projesi ile aldığı yepyeni biçimdir. Simurg Gençlik 
Merkezleri, tıpkı ismindeki gibi “gençtir”. Gencin enerjisini, 
hedefini, yeteneğini esas alır. Ona başka yerde kolayca 
bulacağını değil, az bulunanı sunar. Kendini tanımanın bilgisini 
verir; onu “biri” olmaya değil, kendi olmaya teşvik eder.

Simurg Gençlik Merkezleri, gençleri sorun olarak gören anlayışı 
yanlış bulur. Aksine gençleri toplumun ufku olarak görür. 
Gençlerle, eski kuşakların, eski ideallerin dili yerine geleceğin 
diliyle konuşur. Onlara kişilik dikte etmez, onları kişiliklerini 
bulmaya yönlendirir.

Simurg Gençlik Merkezleri, düşünceyi, genç insan için temel 
faaliyet alanlarından biri kabul eder. Bunu destekler. Sosyal 
sorumluk duygusunu besler.

Simurg Gençlik Merkezleri, ilk gençliği üniversitenin eşiği 
görmek yerine hayatın eşiği kabul eder. Özgüvene, ahlaki 
değerlerle sağlam kişiliğe, zamanı verimli kullanma bilincine, 
hem yerel hem evrensel olmaya, tarih bilincine yatırım yapar.

Simurg Gençlik Merkezleri, dileyen öğrenciye dilediği alanın 
bilgisini verir. Yaklaşık 25 farklı program uygulanır. Sosyal 
medya yönetimi ve habercilik, şehir tarihi eğitimi, ifade gelişimi 
atölyesi, liderlik okulu, eleştiri okulu, yöntembilim okulu, 
gençlik psikolojisi, dinler tarihi; sinema, müzik, tiyatro, resim, 
fotoğrafçılık, ebru, hat, tezhip eğitimleri bunlardan bazıları. 
Simurg Gençlik Merkezleri, bunlarla birlikte, verdiği eğitimle 
okul başarısını da destekler.





20-25 Yaş Arası: Simurg 
Genç Akademisi

Simurg Genç Akademisi, öğrenimini Eyüp'te gören veya Eyüp'te 
ikamet eden üniversite öğrencileri için geliştirilmiş özel bir 
birimdir. Simurg Yaygın Eğitim Programı'nın bu birimi üniversite 
öğrencilerine zaten uzmanlaşacakları alanın dışında yeni şeyler 
kazandırmayı amaçlar. Örneğin mühendis adayına biraz şiir 
kültürü, doktora tarih bilgisi, mimara biraz psikoloji, ilahiyatçıya 
sinema kültürü… Elbette geziden spora pek çok etkinlik de 
programa dâhil.

Simurg Genç Akademisi'nde eğitim bunlarla sınırlı değil. Sağlam 
bir kariyer planıyla yolu baştan doğru çizmek için yapılacaklar 
da işin bir parçası. Seminerse seminer, forumsa forum, 
sempozyumsa sempozyum...

Simurg Genç Akademisi programında başka pek çok alanın da 
bilgisi, kültürü var: Liderlik okulu, felsefe, şehir tarihi eğitimi, 
sosyal medya yönetimi, ekonomi-iktisat, dinler tarihi, 
fotoğrafçılık bunlardan bazıları.





15-25 Yaş Arası: Simurg 
Çalışan Genç Akademisi

Simurg Çalışan Genç Akademisi, geleneğimizdeki “lonca” 
sisteminin günümüze özgü, gençlerin ihtiyaçlarına uygun bir 
yorumudur.

Simurg Çalışan Genç Akademisi, erken yaşta hayata atılmış, 
tahsilini yarım bırakmış gençlere hizmet sunmayı amaçlıyor. 
Hedefi; gençlere iş hayatında destek vermek, girişimcilik 
kabiliyetlerini geliştirmek, meslek adabının inceliklerini 
göstermektir.

Simurg Çalışan Genç Akademisi, hayatı işten ibaret görmez. 
Liderlik, bilgisayar eğitimi, internet ve sosyal medya kullanımı, 
iş hayatında optimizasyon gibi konuların yanında hayat için 
vizyon sunar. Her Simurg okulu gibi, insana kendi olmasının 
bilgisini verir.





Her grupta öne çıkanlar için: 
Yedinci Vadi Akademisi

Tıpkı Simurg efsanesinde olduğu gibi hayat yolculuğunda 
bazıları bilgileriyle, kabiliyetleriyle, sebatlarıyla öne çıkar. 
Zorlukları aşar. Diğer insanlara göre özel değil ama özellik 
sahibidirler. Özellikleri onlara sorumluluk yükler.

Yedinci Vadi Akademisi, Simurg Bilgi Evleri’nden Genç 
Akademileri'ne öne çıkan öğrencilere özel bir eğitim 
programıdır. Buradaki öğrencilere daha ileri bir eğitim verilir. 
Yöneldikleri alanlarda onlara yeni imkânlar sunulur. Yedinci Vadi 
Akademisi’nin öğrencileri geleceğin bilim ve sanat insanı olma 
yolculuğuna çıkan öğrencilerdir.

Yedinci Vadi Akademisi öğrencileri için yolculukta her bilgi bir 
duraktır. Felsefe de öğrenirler matematik de, biyolojiye de 
meraklıdırlar şiire de…





Eğiticilerin Eğitimi İçin: 
Kılavuz  Akademi

Kılavuz Akademi, Eyüp Belediyesi 5-25 Yaş Arası Yaygın Eğitim 
Programı'nın eğiticilerin gelişimini, sistemin kendini 
yenilemesini sağlamaya yönelik programıdır. Kılavuz Akademi, 
Simurg'un diğer tüm birimlerindeki eğiticileri eğitir. Simurg'un 
“öğrenen organizasyon” olarak yoluna devam etmesini sağlar.

Kılavuz Akademi’de, eğiticilerin verimliliklerini artırmak için 
seminerler, programlar düzenlenir. Başarı düzenli olarak ölçülür. 
Eğiticiler aldıkları destekle, öğrencileri daha iyi anlar; dersleri 
daha nitelikli şekilde işler. Kılavuz Akdemi, tüm projenin 
geliştirici birimi, Simurg eğitim programlarının kalite 
güvencesidir.



SİMURG
İÇİNDEKİ 
SENSİN

Bir Gerçek ve Efsanesi

Rivayet olunur ki, kuşların hükümdarı olan Simurg Bilgi 
Ağacı'nın dallarında yaşar ve her şeyi bilirmiş. Bu kuşun özelliği 
gözyaşlarının şifalı olması ve yanarak kül olmak suretiyle 
ölmesi, sonra kendi küllerinden yeniden dirilmesiymiş.

Kuşlar Simurg'a inanır ve onun kendilerini kurtaracağını 
düşünürmüş. Kuşlar dünyasında her şey ters gittikçe onlar da 
Simurg'u bekler dururlarmış. Ne var ki, Simurg ortada 
görünmedikçe kuşkulanır olmuşlar ve sonunda umudu 
kesmişler.

Derken bir gün uzak bir ülkede bir kuş sürüsü Simurg'un 
kanadından bir tüy bulmuş. Simurg'un var olduğunu anlayan 
dünyadaki tüm kuşlar toplanmışlar ve hep birlikte Simurg'un 
huzuruna gidip yardım istemeye karar vermişler.

BROSURBROSUR



Ancak Simurg'un yuvası, etekleri bulutların üzerinde olan Kaf 
Dağı'nın tepesindeymiş. Oraya varmak için ise yedi dipsiz 
vadiyi aşmak gerekirmiş, hepsi birbirinden çetin yedi vadi... 
İstek, aşk, marifet, istisna, tevhid, hayret ve yokluk vadileri...

Kuşlar, hep birlikte göğe doğru uçmaya başlamışlar. İsteği ve 
sebatı az olanlar, dünyevi şeylere takılanlar yolda birer birer 
dökülmüşler. Yorulanlar ve düşenler olmuş.

"Aşk denizi"nden geçmişler önce. "Ayrılık vadisi"nden 
uçmuşlar. "Hırs ovası"nı aşıp, "kıskançlık gölü"ne sapmışlar. 
Kuşların kimi "Aşk denizi"ne dalmış, kimi "Ayrılık vadisi"nde 
kopmuş sürüden. Kimi hırslanıp düşmüş ovaya, kimi 
kıskanıp batmış göle.

Önce Bülbül geri dönmüş, güle olan aşkını hatırlayıp. 
Papağan o güzelim tüylerini bahane etmiş, oysa tüyleri 
yüzünden kafese kapatılırmış. Kartal, yükseklerdeki krallığını 
bırakamamış. Baykuş yıkıntılarını özlemiş. Balıkçıl kuşu 
bataklığını…

Yedi vadi üzerinden uçtukça sayıları gittikçe azalmış. Ve 
nihayet beş vadiden geçtikten sonra gelen Altıncı Vadi 
"şaşkınlık" ve sonuncusu Yedinci Vadi “yok oluş”ta bütün 
kuşlar umutlarını yitirmiş. Kaf Dağı'na vardıklarında geriye 
otuz kuş kalmış.

Sonunda sırrı, sözcükler çözmüş: “Si”; “otuz” demektir, murg” 
ise “kuş”. Simurg'un yuvasını bulunca öğrenmişler ki; “Simurg 
- otuz kuş” demekmiş. Onların hepsi Simurg”muş. Her biri de 
Simurg'muş. 30 kuş, anlar ki, aradıkları sultan kendileridir ve 
gerçek yolculuk, kendine yapılan yolculuktur.

Feridüddin Attar'ın Mantıku't-Tayr (Kuşların Diliyle) adlı eserinden özetlenmiştir.



Simurg
5-25 Yaş Arası
Yaygın Eğitim

Programı
Merkezleri



Simurg Gençlik Merkezleri

EYÜP GENÇLİK MERKEZİ
Fahri Korutürk Cad. No: 14/3 (İş Bankası Karşısı) Eyüp

0 212 501 10 03

YEŞİLPINAR GENÇLİK MERKEZİ
Yeşilpınar Mh. Girne Cd No: 163 Eyüp / İstanbul

0 212 537 66 38

SAKARYA GENÇLİK MERKEZİ
Sakarya Mah. Türbe Cad. No: 12 Eyüp / İstanbul

0 212 613 00 26

Simurg Bilgi Evleri

AKŞEMSETTİN BİLGİ EVİ
Akşemsettin Mah. Elmas Sok. No: 2 / 2 Alibeyköy / Eyüp

0 212 427 77 50 / 45

ALİBEYKÖY BİLGİ EVİ
Çırçır Mah. Namık Kemal Cad. No: 74 Eyüp

0 212 625 74 25 / 26

DÜĞMECİLER BİLGİ EVİ
Düğmeciler Mah. Düğmeciler Cad. No: 61 Eyüp

0 212 674 48 09

KARADOLAP BİLGİ EVİ
Karadolap Mah. Veysel Karani Cad. No: 78 Alibeyköy / Eyüp

0 212 627 75 90

KEMERBURGAZ BİLGİ EVİ
Mithat Paşa Mah. Abdülhamit Han Cad. No: 49 Kemerburgaz / Eyüp

0 212 360 09 11

NİŞANCA BİLGİ EVİ
Nişanca Mah. Nimet Sok. No: 4 Kat: 2 Eyüp

0 212 613 73 14

PİRİNÇÇİ BİLGİ EVİ
Pirinççi Mah. Eski Edirne Asfaltı Cad. 

No: 2 Eyüp / İstanbul (Pirinççiköy Muhtarlığı Üstü)
0 212 595 40 28/29

SİLAHTARAĞA BİLGİ EVİ
Silahtarağa Mah. Yeni Cad. No: 61 Eyüp

0 212 564 72 99

YEŞİLPINAR BİLGİ EVİ
Yeşilpınar Mah. Çiceksuyu Cad. 

Köşk Sok. No: 1 Çiçeksuyu Parkı İçinde Alibeyköy / Eyüp
0 212 480 07 80




