


KOMEK
HALI-KİLİM KATALOĞU 

“Şehri Dokuyan Kadınlar”







KOMEK Kooperatifi, öncelikle geleceğimizin mimarı kadınlarımıza, dezavantajlı grup-
lara ulaşmak, yerel ve ulusal ekonomiye katkı sağlamak, unutulmaya yüz tutmuş 
sanatlarımızı canlandırmak amacıyla 19.09.2013 tarihinde kurulmuştur. Sosyal be-
lediyecilik alanında hayat boyu öğrenmede adından söz ettiren KOMEK, kooperatif 
çalışmalarını gönüllülük esasıyla yürütmektedir. Kursiyerlerimizin sosyo-kültürel ve 
ekonomik faaliyetleri kapsamında yer alan mal ve hizmet üretimi ile pazarlamasına 
yönelik ihtiyaçlarını karşılamak, eğitimi üretimle harmanlamak kooperatif politikaları-
mızın özünü oluşturmaktadır. 
Yarınları el birliği ile güzelleştirmek; birlikte üretmek, güvenilir, doğal, kaliteli ürün 
sunmak için artan atölye ve sergi-satış merkezlerimizle, www.komekpazari.com ad-
resi ve sosyal medya üzerinden hizmet veriyoruz. 
Her birimiz ayrı hikâyemiz ile aynı duygu, aynı çaba, aynı sevdayı büyüten, üreten 
bir geleneği sürdürüyoruz. Bir ailenin, bir şehrin, bir ülkenin mutluluğuna dokunmak 
istiyoruz. 

Huzurlu Evler,

Mutlu Yarınlar...



KOMEK
HALI-KİLİM KATALOĞU 

“Şehri Dokuyan Kadınlar”



Kadınların şehirde ve kırsalda istihdam devamlılığını sağlamak maksadıyla; KOMEK 
ve ASEM kurs merkezlerimizde temel ve tekâmül eğitimlerini tamamlayan kursiyer-
lerimize atölyelerimizde üretim imkânı sunuyoruz. Konya’daki sanayi başta olmak 
üzere çeşitli üniversite, dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği çalışmaları 
sürdürüyor yeni atılım ve hizmetlere açık tavrımızı yineliyoruz. İŞKUR destekli kursla-
rımızda kursiyerlerimizi, ürün bedelinin yanı sıra günlük cep harçlıklarıyla ekonomik 
ve mesleki gelişim sürecine dâhil ediyoruz.

 Samanpazarı ve Alakova Atölyelerimizde tekstil alanında: Kurumsal şirketlere tek 
kullanımlık tulum, önlük, bone-kolluk; hastanelere doktor ve hemşire önlüğü, nevre-
sim takımları, ameliyathane önlükleri;  atık malzeme/ham bezden torbalar; çocuklar 
için oyun çadırları, bebek setleri; düğün salonları için masa-sandalye giydirmeleri; 
firmalara ve kişilere özel çeyiz işleri… yapıyoruz.

Büyük Sinan Sanat ve Tasarım Atölyemizde: Geleneksel–yöresel giyim, butik elbi-
seler, özel gün kıyafetleri, kostümler… stilize ediyoruz. 

Meram Yeni Yol Çini Atölyemizde klasik ve modern tarzda çini bezemeleri satışa 
sunuyoruz.

Lâdik, Sızma ve Ertuğrul Gazi Atölyelerimizde kadınlarımız dokuma tezgâhlarını 
yurt dışından ve Türkiye’nin çeşitli yörelerinden gelen taleplere açıyor. Kök boyalarla 
renklendirilen dokumalarımız; Karapınar, Sille, Lâdik ve Sızma başta olmak üzere farklı 
motif renk ve çözgülerle yöresel/serbest kompozisyonda ihraç ediliyor.

Oyuncak sektöründe organik, yerli, tamir edilebilir ve çevre dostu alanlar kurgulu-
yoruz. KOP destekli Ahşap Oyuncak Sanat ve Tasarım Atölyemiz; Meram Sanayideki 
imalathanemizde geleneksel, modüler, eğitici, kurgu-tasarım, kinetik-robotik oyun-
caklar ve yontma figürler tasarlıyoruz. Bez ve pelüş malzemelerle kültürümüzle özde-
şen oyuncakları BM iş birliğinde Pelüş Oyuncak Atölyemizde buluşturuyoruz.

Sizleri üreten ya da yerli ürünle ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedefleyen 
tüketici olmak için atölye ve satış merkezlerimize bekliyoruz. 

Atölyeleimiz



S.S KOMEK Mesleki Eğitim Kültür ve Küçük Sanat Kooperatifimizde; KOMEK ve 
ASEM’lerde tekâmül eğitimlerini tamamlayarak sanat ve tasarım atölyelerimizde üre-
tim yapan kursiyerlerimizin ürün satışını gerçekleştiriyoruz.

Satışa sunulan ürünlerin tamamı kursiyerlerimize ait olup sipariş usulü, emanet 
usulü ve doğrudan temin yolu ile alınmaktadır. Sergi ve satışa konulacak ürünlerin 
seçimi; ilkin branş öğretmenleri tarafından akabinde sanat danışmanlarından oluşan 
komisyon görüşüyle yapılmaktadır. Ürünlerin satılması halinde; satış merkezimizde 
bulunan görevliler, ürün sahibini bilgilendirmekte ve bedeli sahibine teslim etmek-
tedir. Kursiyerlerimiz; sadece kurs merkezlerinde değil evde üretim yoluyla da aile 
ekonomilerine katkı sağlayabilmekte ve müşterilerimizin taleplerine cevap verebil-
mektedir. 

Ürünler, Kültürpark ve Ecdatpark Sergi Satış Merkezinde www.komekpazari.com 
adresinde ve tüm sosyal medya hesaplarımızda satışa sunulmaktadır. Sahada ve 
on-line satışlarımız üyelik sistemi ile desteklenmektedir. Stokta ürün çeşitlerimizle sı-
cak satışlarımız mevcuttur.  

Dijital pazarlama sistemimiz; www.komekpazari.com e-ticaret sitemizden ve sos-
yal medya hesaplarımız üzerinden gelen siparişlerin ilgili atölyeye yönlendirilmesiyle 
gerçekleştirilmektedir. 

Özel siparişlerde; talebin niteliği ve branşa göre ürün yapım süresi değişmektedir. 
Ön ödeme alınarak işe başlanmaktadır. Müşteri memnuniyeti esas alınmakta; üretim 
aşamaları paylaşılıp onay alınarak ürün nihayete erdiğinde kargo yoluyla müşteriye 
ulaştırılmaktadır.

İnternet üzerinden veya doğrudan gelen siparişlerde üretim aşaması; talebin atöl-
yelerimize yönlendirilerek üretime başlanması, kalite kontrolünün sağlanması ardın-
dan elden veya kargo yolu ile müşterimize ulaştırılması şeklinde gerçekleştirilmekte-
dir. 

Üretim ve Teslimat
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 ÜRÜN KODU: 700101

PAZIRIK HALISI

Sovyet Altayların Pazırık bölgesinde M.Ö 3. yüzyıla 

ait dünyanın en eski halısıdır. 

EN: 182 cm

BOY: 235 cm

ÇÖZGÜ: YÜN

ATKI: YÜN

DÜĞÜM: 361.725

İLMEK: 455

SIRA: 795

KALİTE: 25*35

M²: 4,27
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ÜRÜN KODU: 700105

EŞREFOĞLU CAMİİ HALISI

Halının kenar suyunda krem rengi içinde farklı renklerle bolluğu sembolize eden pıtrak deseni kullanılmıştır. Halının ortasında 

kırmızı zemin üzerine çeşitli renklerle kurt izi ve kem göze, nazara iyi geldiği düşünülen göz motifi dokunmuştur.

EN: 100 cm   

BOY: 110 cm

ÇÖZGÜ: YÜN

ATKI: YÜN

DÜĞÜM: 107,600

İLMEK: 269

SIRA: 400

KALİTE: 28X40

M²: 1,10
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ÜRÜN KODU: 700115

SANDIK: Konya yöresine ait olan bu 

halının ince bordürlerinde suyolu 

deseni kullanılmıştır. Geniş bordürde 

ise kem göze karşı kullanılan çengel 

deseni dokunmuştur. Halının 

ortasında kırmızı zemin içine bazı 

yörelerde çeyiz sandığı anlamına 

gelen sandık motifi kullanılmıştır.

EN: 77 cm

BOY:  130 cm

ÇÖZGÜ: YÜN

ATKI: YÜN

DÜĞÜM: 83,181

İLMEK: 181

SIRA: 450

KALİTE: 25X35

M²: 1,00
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ÜRÜN KODU: 700110

EŞREFOĞLU CAMİİ HALISI: Eşrefoğlu Camiinde 

bulunan Anadolu Selçuklu halısı. Halının genel 

dokuma yapısı geometrik şekillerden oluşmuştur. 

Koyu mavi zemin üzerine açık mavi renklerle yıldız 

ve koçboynuzu desenleri dokunmuştur. Halının 

kenarında ise yıldız motifi kullanılmıştır. 

EN: 85 cm   

BOY: 136 cm

ÇÖZGÜ: YÜN

ATKI: YÜN

DÜĞÜM: 102,520

İLMEK: 233

SIRA: 440

KALİTE: 26X33

M²: 1,15



12

ÜRÜN KODU: 700117

EŞREFOĞLU CAMİİ HALISI: 16. yüzyıl Selçuklu 

Eşrefoğlu Camii halısının seccade uyarlamasıdır. 

Seccadenin küçük bordürlerinde suyolu deseni 

kullanılmıştır. Geniş bordürde ise aile birlikteliğini 

sembolize eden bukağı modeli kullanılmıştır. 

Seccadenin orta kısmında ölümü sembolize eden 

sandık deseni dokunmuştur.

EN: 76 cm

BOY:  147 cm

ÇÖZGÜ: YÜN

ATKI: YÜN

DÜĞÜM: 76,020

İLMEK: 181

SIRA: 420

KALİTE: 25X35

M²: 1,11
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ÜRÜN KODU: 700104

SELÇUKLU HALISI: 17. yüzyıl Mevlana Dergâhı 

Konya halısı seccade uyarlaması. Halının kenar 

bordüründe sarı renk içine çeşitli renklerle kem göze 

karşı kullanılan çengel deseni kullanılmıştır. Halının 

ortasında açık kırmızı zemin içine farklı renkler 

kullanılarak bolluğu sembolize eden pıtrak deseni 

dokunmuştur.

EN: 92 cm   

BOY: 133 cm

ÇÖZGÜ: YÜN

ATKI: YÜN

DÜĞÜM: 107,415          

İLMEK: 231

SIRA: 465

KALİTE: 25X33

M²: 1,20
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ÜRÜN KODU: 700140

13. YÜZYIL ALÂEDDİN KEYKUBAT CAMİ HALISI: 

Halının ince kenar bordüründe kem göze karşı 

kullanılan çengel motifi kullanılmıştır. Geniş 

bordürde ise kufi yazıya benzetilen geometrik desen 

kullanılmıştır. Halının ortasında korktuklarından 

korunmak için kullanılan akrep deseni kullanılmıştır. 

EN: 110cm

EN:91 cm

BOY:147 cm

ÇÖZGÜ: YÜN

ATKI: YÜN

DÜĞÜM: 111,230

İLMEK: 227

SIRA: 490

KALİTE: 25X34

M²: 1,30
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ÜRÜN KODU: 700108

EŞREFOĞLU CAMİİ HALISI: 13-14. yüzyıl 

Selçuklu Eşrefoğlu Camii halısı. Kenar 

bordüründe lacivert ve açık mavi renklerle 

çengel deseni kullanılmıştır. Orta kısımda 

ise kırmızı zemin üzerine lacivert göbek 

çalışılmıştır.

EN: 84 cm   

BOY: 147 cm

ÇÖZGÜ: YÜN

ATKI: YÜN

DÜĞÜM: 76,400       

İLMEK: 190

SIRA: 400

KALİTE: 25X28

M²: 1,23
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ÜRÜN KODU: 700700

KONYA SECCADESİ: Konya 

desenlerinden oluşan seccademiz 

küçük kenar suyunda sarı renk içine 

kem göze karşı kullanılan kartını 

deseni dokunmuştur. Büyük kenar 

suyunda ise krem rengi içine yeşil 

tonlarıyla hayat ağacı desenleri 

kullanılmıştır. Mihrapta ise kırmızı ve 

diyar renkler hakimdir.

EN: 90 cm

BOY:  133 cm

ÇÖZGÜ: 

ATKI: 

DÜĞÜM: 95.030

İLMEK: 221

SIRA: 430

KALİTE: 25X34

M²: 1,19
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ÜRÜN KODU: 700701

KONYA SECCADESİ: Konya desenleri kullanılan bu 

seccadeye krem rengiyle dokunan kenar suyunda 

cenneti temsil eden çiçek deseni dokunmuştur. 

Geniş bordürde ise açık mavi ve sarı renkler 

kullanılarak evliliği temsil eden bukağı deseni 

kullanılmıştır. Halının mihrabında abdest ve ibadeti 

temsil eden ibrik deseni dokunmuştur. 

EN: 92 cm

BOY:  136 cm

ÇÖZGÜ: 

ATKI: 

DÜĞÜM: 98.084

İLMEK: 225

SIRA: 434

KALİTE: 25X33

M²: 1,25
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ÜRÜN KODU: 700123

KOLYE: Arkadaşından bir kolye emanet 

alan dokuyucu kolyeyi kaybeder. O zaman 

yaşadıklarını halıya dokur, günü geldiğinde 

kolyesini isteyen arkadaşına dokumuş 

olduğu halıyı satarak kolyeyi öder. O 

yüzdendir ki; halıdaki motiflerin kenar suyu 

zincire,  ortadaki desenler kolye ucuna 

benzetilir.

EN: 77 cm

BOY:  166 cm

ÇÖZGÜ: YÜN

ATKI: YÜN

DÜĞÜM: 115,900

İLMEK: 190

SIRA: 610

KALİTE: 25X35

M²: 1,27
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ÜRÜN KODU: 700135

13. YÜZYIL BEYŞEHİR EŞREFOĞLU CAMİİ 

HALISI: Beyşehir Eşrefoğlu Camii halısından 

seccadeye uyarlanmıştır. Seccadenin kenar 

bordüründe kufi harfler kullanılmıştır. Halının 

ortasına ise mutluluğu temsil eden yıldız deseni 

ve uzun sütunlar dokunmuştur.

EN: 93 cm

BOY:  137 cm

ÇÖZGÜ: YÜN

ATKI: YÜN

DÜĞÜM: 102,150

İLMEK: 227

SIRA: 450

KALİTE: 25X33

M²: 1,20
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ÜRÜN KODU: 700131

YILDIZ: 13, Yüzyıl Alâeddin Keykubat Camii halısı 

desenleri kullanılmıştır. Halının kenar bordüründe 

mutluluğu ve bereketi sembolize eden yıldız 

motifi kullanılmıştır. Halının ortasında güç ve 

kuvveti sembolize eden betimlenmiş kartal deseni 

kullanılmıştır.  

EN: 90 cm

BOY:  140 cm

ÇÖZGÜ: YÜN

ATKI: YÜN

DÜĞÜM: 125,000

İLMEK: 215

SIRA: 600

KALİTE: 25X33

M²: 1,26
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ÜRÜN KODU: 700133

CENNET: Selçuklu halı desenleri kullanılarak 

dokunmuştur. Halının kenar bordüründe Cenneti 

sembolize eden çiçek deseni kullanılmıştır. Halının 

ortasında sekiz kollu geometrik desen ve içine 

mutluluğu ve bereketi sembolize eden sekizgen 

yıldız motifi kullanılmıştır.

EN: 91 cm

BOY:  163 cm

ÇÖZGÜ: YÜN

ATKI: YÜN

DÜĞÜM: 113,126

İLMEK: 229

SIRA: 494

KALİTE: 25X33

M²: 1,40
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ÜRÜN KODU: 700107

YILDIZ SECCADE: Konya’ya özgü halı 

desenlerinden oluşan seccadede kenar 

bordüründe pembe rengin içine sarı, kırmızı 

ve pembe renkler kullanılarak göçebeliği 

temsil eden kurt izi dokunmuştur. 

Seccadenin ortasında açık mavi üzerine 

farklı renklerle bereketi sembolize eden 

yıldız motifi kullanılarak mihrap şekli 

verilmiştir.

EN: 85 cm   

BOY: 128 cm

ÇÖZGÜ: YÜN

ATKI: YÜN

DÜĞÜM: 93,744       

İLMEK: 217

SIRA: 432

KALİTE: 25X33

M²: 1,88
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ÜRÜN KODU: 700122

UMUT: Bir oba beyinin oğlu, civar 

köydeki bir kıza âşık olur. Kız da 

oğlana tutulur. Oğlan babasına 

durumu anlatır. Baba her ne kadar 

köyden kız almak istemese de 

oğlunun hatırına köye kızı istemeye 

gider; fakat kızın babası göçebe 

oldukları için kızını Yörük obasına 

veremeyeceğini söyleyip dünürleri 

geri çevirir. Kız, babasına; beni oba 

beyine ver diyemez. Kahrından 

içinden geçenleri koyu renkli bir 

halı dokur; fakat içinde az da olsa 

bir umut olsun diye kenarına açık 

renkler kullanır. 

EN: 80 cm

BOY:  175 cm

ÇÖZGÜ: YÜN

ATKI: YÜN

DÜĞÜM: 161,850

İLMEK: 195

SIRA: 830

KALİTE: 25X35

M²: 1,40
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ÜRÜN KODU: 700124

ÖZLEM: Eski zamanlarda köyün birinde 

birbirlerini çok seven genç evli bir çift varmış. Hiç 

ayrılmaz, her işi birlikte yaparlarmış. Günlerden 

bir gün evin beyi askere gitmiş. Hanım hemen 

bir halı başlamış. Halıya eşine duyduğu özlemi 

dokuduğu koçboynuzu motifleriyle anlatmış. 

Öyle ki gelin halıyı dokurken bir kara haber 

gelmiş. Eşi askerde ölmüş. O yüzden halının 

ortasına siyah renk kullanmış. 

EN: 74 cm

BOY:  168 cm

ÇÖZGÜ: YÜN

ATKI: YÜN

DÜĞÜM: 95.049

İLMEK: 177

SIRA: 537

KALİTE: 25X35

M²: 1,24
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ÜRÜN KODU: 700139

13. YÜZYIL SELÇUKLU ALÂEDDİN 

KEYKUBAT CAMİ HALISI:

Halının kenar bordüründe kufi harfler 

dokunmuştur. Halının orta kısmında 

ise orijinalinden farklı olarak kırmızı 

zemin içine siyah renkle betimlenmiş 

kartal deseni kullanılmıştır.

EN: 110 cm

BOY:  170 cm

ÇÖZGÜ: YÜN

ATKI: YÜN

DÜĞÜM: 145,425

İLMEK: 277

SIRA: 525

KALİTE: 25X33

M²: 1,80



28

ÜRÜN KODU: 700130

ÇENGEL: 13. yüzyıl Alâeddin 

Keykubat Camii halısı. Küçük kenar 

bordürlerinde kem göze karşı çengel 

motifi kullanılmıştır. Geniş bordüründe 

ise kûfî harflere benzeyen geometrik 

desen dokunmuştur. Halının ortasında 

korktuklarından korunmak için akrep 

deseni dokunmuştur.

EN:91 cm

BOY:  147 cm

ÇÖZGÜ: YÜN

ATKI: YÜN

DÜĞÜM: 111,230

İLMEK: 227

SIRA: 490

KALİTE: 25X34

M²: 1,30
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ÜRÜN KODU: 700131

YILDIZ: 13, Yüzyıl Alâeddin Keykubat Camii 

halısı desenleri kullanılmıştır. Halının kenar 

bordüründe mutluluğu ve bereketi sembolize 

eden yıldız motifi kullanılmıştır. Halının ortasında 

güç ve kuvveti sembolize eden betimlenmiş 

kartal deseni kullanılmıştır.  

EN: 90 cm

BOY:  140 cm

ÇÖZGÜ: YÜN

ATKI: YÜN

DÜĞÜM: 125,000

İLMEK: 215

SIRA: 600

KALİTE: 25X33

M²: 1,26
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 ÜRÜN KODU: 700120

LALELİ: Eski zamanda bir köyde güzel 

bir kız yaşarmış. Bu kızın evlenme çağı 

gelmiş fakat baba, kızı gelenlerden hiç 

birine vermiyormuş. Kız babasından 

utanıp evlenmek istediğini babasına bir 

türlü söyleyemiyormuş. O devirde sarı 

çiçek hastalık, kırmızı çiçek evlenme 

anlamına geliyormuş. Kız, içinde kırmızı 

laleler olan bir halı dokuyup evin 

ortasına sermiş. Baba da kızın evlenmek 

istediğini anlayıp onu münasip birine 

vermiş.

EN: 120cm

BOY: 142cm

ÇÖZGÜ: YÜN

ATKI: YÜN

DÜĞÜM: 152,000

İLMEK: 304

SIRA: 500

KALİTE: 25X35

M²: 1,07
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ÜRÜN KODU: 700137

13. YÜZYIL SELÇUKLU ALÂEDDİN CAMİİ HALISI

Halının kenar bordüründe kufi harflere benzeyen desen kullanılmıştır. 

Halının orta kısmına ise uzunlamasına sütunlar dokunmuştur.

EN: 124 cm

BOY:  162 cm

ÇÖZGÜ: YÜN

ATKI: YÜN

DÜĞÜM: 174,160

İLMEK: 311

SIRA: 560

KALİTE: 24X28

M²: 2,00
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ÜRÜN KODU: 700126

TERS KARANFİL: Karanfilli halıyı dokuyan gelin, 

kaynanasının dırdırından kafası karışır. Bir türlü 

kendini halıya veremez. Karanfiller yukarı bakması 

gerekirken bazısında aşağıya baktırır. Böylelikle ters 

karanfilli bir halı ortaya çıkar.

EN: 120cm

BOY:  180 cm

ÇÖZGÜ: YÜN

ATKI: YÜN

DÜĞÜM: 154,227

İLMEK: 303

SIRA: 509

KALİTE: 25X35

M²: 2,16
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ÜRÜN KODU: 700127

GÖÇEBE HALISI

 Eski Yörük obalarından bir aile yazın yaylaya çıkarken yüklerini taşıyan hayvan yolda sakatlanır. Gidecekleri yaylaya varamayan 

aile hayvanın sakatlandığı yerde konaklamak zorunda kalırlar. Kadınlar da orada tezgahlarını kurarak bu farklı yerlerde gördükleri 

çiçekleri ve laleleri halıya nakşederler. 

 

EN: 150 cm

BOY:  204 cm

ÇÖZGÜ: YÜN

ATKI: YÜN

DÜĞÜM: 225,567

İLMEK: 350

SIRA: 639

KALİTE: 25X35

M²: 3,00
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ÜRÜN KODU: 700106

EŞREFOĞLU CAMİİ HALISI

Halının kenar suyunda krem rengi içinde farklı renklerle bolluğu sembolize eden pıtrak deseni kullanılmıştır. Halının ortasında 

kırmızı zemin üzerine çeşitli renklerle kurt izi ve kem göze, nazara iyi geldiği düşünülen göz motifi dokunmuştur.

EN: 135 cm   

BOY: 179 cm

ÇÖZGÜ: YÜN

ATKI: YÜN

DÜĞÜM: 207,760       

İLMEK: 371

SIRA: 560

KALİTE: 25X25

M²: 2,04
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ÜRÜN KODU: 700114

AKREP: Konya yöresine ait bu halının kenar 

bordüründe farklı renklerle muska deseni 

dokunmuştur. Halının ortasında kırmızı zemin 

üzerinde akrep desenleri bulunmaktadır.

EN: 67 cm

BOY:  108 cm

ÇÖZGÜ: YÜN

ATKI: YÜN

DÜĞÜM: 60204

İLMEK: 173

SIRA: 348

KALİTE: 25X35

M²: 0,72
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ÜRÜN KODU: 700118

LALELİ

Şehre uzak bir köyde 15- 16 yaşlarında bir kız yaşarmış. Bu kız zamanla karşı komşunun oğluna âşık olmuş ama delikanlının bundan 

haberi yokmuş. Kız bir erkeğe aşkını söylemeyi gururuna yedirememiş. Derken delikanlı şehre okumaya gitmiş. Ayrılığın acısı kızın 

yüreğini dağlıyormuş. Kız bu duygularını sevgi ve gurur çiçeği olan sarı laleli bir halı dokuyarak anlatmış.

EN: 138 cm

BOY:  197 cm

ÇÖZGÜ: YÜN

ATKI: YÜN

DÜĞÜM: 245,000

İLMEK: 350

SIRA: 700

KALİTE: 25X35

M²: 2,71
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ÜRÜN KODU: 700119

AŞK-I ŞİFA

Yıllar önce aralarında sıradağlar olan iki ayrı krallık yaşarmış. Bu iki krallığın birinin delikanlı bir oğlu diğerinin de genç bir kızı varmış. 

Günlerden bir gün bu iki genç farklı yerlerde amansız bir hastalığa yakalanır. Ülkenin en iyi hekimleri getirtilir. Fakat durumları 

gün geçtikçe kötüye gider. Ülkenin ileri gelenleri toplanıp bu hastalığın diğer insanlara da bulaşmasından korktuklarını krallarına 

söylerler. Çaresiz ülkesini düşünen krallar yüreklerine taş basıp gençleri uzak bir ormana bırakırlar. Ormanda birbirinden habersiz 

bu gençler farkında olmadan şifalı meyvelerden yer,  şifalı sulardan içerler. Gün geçtikçe iyileşirler. Gün gelip karşılaşırlar. Birbirlerine 

hikâyelerini anlatırlar. Bu iki kader ortağı evlenirler ve orada yeni bir krallık kurarlar. Bir sürü oğulları ve kızları olur.

EN: 126 cm

BOY:  173 cm

ÇÖZGÜ: YÜN

ATKI: YÜN

DÜĞÜM: 197,415

İLMEK: 321

SIRA: 615

KALİTE: 25X35

M²: 2,17
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ÜRÜN KODU: 700121

HASRET

Bir obadan başka bir obaya evlenen gelinin aradan 7 sene geçmesine rağmen bir türlü bebeği olmuyormuş. Kocası eşini çok sevse 

de ailesinin ikinci kez evlen baskılarına artık dayanamamış. Gelin üzüntüsünden dokuduğu halının ortasına üremek ve çoğalmak 

anlamına gelen hayat ağacı ve yıldız deseni,  kenarına da dokurken döktüğü gözyaşlarını dokur.

EN: 150 cm

BOY:  204 cm

ÇÖZGÜ: YÜN

ATKI: YÜN

DÜĞÜM: 263,900

İLMEK: 377

SIRA: 700

KALİTE: 25X35

M²: 3,00
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ÜRÜN KODU: 700125

ELİBELİNDE

Bir Yörük obası beyi bir çadırın önünde ansızın durur. Çadırın kızı da halıyı yeni bitirmiştir. Oba beyi halıya şöyle bir bakar ve halıdaki 

elibelinde ve çatı motifi dikkatini çeker.  Bey, kızın babasını çağırtır ve kızını sevdiğine ver der. Kızın babası o da bizim gibi fukaradır 

olmaz der. Bey, babayı uygun bir dille ikna eder ve gençlerin düğününü yapar.

EN: 126 cm

BOY:  173 cm

ÇÖZGÜ: YÜN

ATKI: YÜN

DÜĞÜM: 224,509

İLMEK: 347

SIRA: 647

KALİTE: 25X35

M²: 2,17
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ÜRÜN KODU: 700136

16. YÜZYIL BEYŞEHİR EŞREFOĞLU CAMİİ HALISI 

Halının etrafını saran küçük bordüründe, sarı  içine su yolu deseni dokunmuştur. Halının orta kısmında ise, kuvveti ve kahramanlığı 

anlatan koç boynuzu motifi dokunmuştur.

EN: 149 cm

BOY:  214 cm

ÇÖZGÜ: YÜN

ATKI: YÜN

DÜĞÜM: 187,200

İLMEK: 360

SIRA: 520

KALİTE: 24X28

M²: 3,10



41

ÜRÜN KODU: 700113

ALÂEDDİN CAMİİ HALISI

16- 17. yüzyıl Konya Alâeddin Camii halısı. Halının ince bordüründe siyah içine sarı renkte sedef deseni dokunmuştur. Geniş bordürde 

kem göze karşı kullanılan çengel deseni uygulanmıştır. Halının ortasında siyah zemin içine bazı yörelerde ölümü anlatan sandık deseni 

dokunmuştur.

EN: 135 cm

BOY:  180 cm

ÇÖZGÜ: YÜN

ATKI: YÜN

DÜĞÜM: 206,040

İLMEK: 340

SIRA: 606

KALİTE: 25X35

M²: 2,43
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ÜRÜN KODU: 700112

MİHRAPLI HALI

Konya yöresine ait olan bu halının ortasında beyaz zemin üzerine ibadeti ve temizliği sembolize eden mihrap dokunmuştur. Halının 

bordüründe ölümden sonra yaşam olduğunu anlatan hayat ağacı ve çiçek desenleri kullanılmıştır.

EN: 170 cm   

BOY: 200 cm

ÇÖZGÜ: YÜN

ATKI: YÜN

DÜĞÜM: 296,100

İLMEK: 470

SIRA: 630

KALİTE: 26X33

M²: 3,04
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ÜRÜN KODU: 700109

EŞREFOĞLU CAMİİ HALISI: 13. yüzyıl Selçuklu 

Eşrefoğlu Camii halısının seccade uygulamasıdır. Dar 

kenar bordüründe siyah içine sarı sedef desenler yer 

almaktadır.  Geniş kenar bordüründe kırmızı zemin 

içine çiçek desenleri kullanılmıştır. Orta kısımda ise 

lacivert içine kırmızı göbek deseni kullanılmıştır.

EN: 77 cm   

BOY: 126 cm

ÇÖZGÜ: YÜN

ATKI: YÜN

DÜĞÜM: 81,000    

İLMEK: 180

SIRA: 450

KALİTE: 25X35

M²: 0,97








