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TREN GARI

80 BİNDE 
DEVRİALEM

ETNOGRAFYA 
MÜZESİ

ARKEOLOJİ 
MÜZESİ

ATATÜRK 
MÜZESİ

YAZMA ESERLER 
KÜTÜPHANESİ

KİLİSTRA 
ANTİK KENTİ

İNCE MİNARE 
MEDRESESİ

KARATAY 
MEDRESESİ

ŞEMS-İ TEBRÎZÎ 
CAMİİ VE TÜRBESİ

ŞERAFETTİN 
CAMİİ

SULTAN 
SELİM CAMİİ

MEVLÂNÂ 
TÜRBESİ

TARİHİ 
BEDESTEN

SULTAN 
HAMAMI

ST. PAUL 
KİLİSESİ

ALAADDİN 
TEPESİ

SAHİP ATA 
MÜZESİ

KOYUNOĞLU 
MÜZESİ

BİSİKLET 
KİRALAMA

MEVLÂNÂ 
KÜLTÜR MERKEZİ

ÜÇLER 
MEZARLIĞI

ŞEHİTLİK

HACI FETTAH 
MEZARLIĞI

ALİYENLER 
MEZARLIĞI

YEDİLER 
MEZARLIĞI

İŞGALAMAN 
MEZARLIĞI

SADREDDİN 
KONEVİ TÜRBESİ

MENGÜÇ 
SOKAK EVLERİ
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      Başlangıç merkezi Hz. Mevlânâ Külliyesi’dir. 
01 80 Binde Devrialem
02 Abdülamin Mescidi
03 Abdülaziz Camii
04	 Ahi	Baba	Kadılar	Camii
05	 Ahmet	Efendi	Hamamı
06 Ak Camii
07 Alaaddin Camii ve Haziresi
08 Alaaddin Tepesi
09 Ali Gav Sultan Türbesi
10	 Aliyenler	Mezarlığı
11 Amber Reis Camii
12	 Arapoğlu	Kosti	Evi	
13 Arkeoloji Müzesi
14	 Asmalı	Hatip	Camii
15 Asri Camii
16	 Atatürk	Anıtı

17 Atatürk Evi ve Müzesi
18 Aziz Pavlus (Katolik) Kilisesi
19 Aziziye Camii
20	 Balıklı	Çeşme
21 Beyhekim Mescidi
22 Bilim Merkezi
23	 Buğday	Pazarı	Çeşmesi
24 Bulgur Dede Mescidi
25 Celaleddin Karatay Türbesi
26	 Civiloğlu	Camii
27	 Çukur	Mahalle	Camii
28	 Devri	Cedid	Çeşmesi
29	 Dolap	Mektep	Çeşmesi
30 Dolap Mektep Mescidi
31	 Ebu	İshak	Kazeruni	Türbesi
32 Ebubekir Niksari Türbesi
33	 Emir	İshak	Bey	Türbesi

34	 Erdemşah	Mescidi
35	 Eski	Osmanlı	Bankası
36 Etnografya Müzesi
37	 Fakıh	Dede	Türbesi
38	 Fuar	Çeşmesi
39 Furgan Dede Mescidi
40 Gazezler Mescidi
41	 Gazi	Mustafa	Kemal	İlköğretim	Okulu
42	 Gevraki	Çeşmesi
43	 Hacı	Aliağa	Tüfekçi	Han
44	 Hacı	Hasan	Camii
45	 Hacı	Mustafa	Ağa	Camii
46	 Hacı	Veyis	Zade	Camii	ve	Külliyesi
47	 Hakimiyeti	Milliye	İlköğretim	Okulu
48	 Halka	Begüş	Türbesi
49 Hasan Efendi Camii
50	 Hava	Şehitliği

51	 Hızır	İlyas	(Ayabakan)	Mescidi
52 Hoca Hasan Camii
53	 İhtiyarettin	Camii
54	 İl	Halk	Kütüphanesi
55	 İnce	Minare	Medresesi
56	 İplikçi	Camii
57	 İsmetpaşa	İlköğretim	Okulu
58	 İstiklal	Harbi	Şehitliği
59	 İşgalaman	Mezarlığı
60	 İzzettin	Koyunoğlu	Evi
61	 Japon	Parkı
62	 Kadı	İzzettin	(Karpuzoğlu)	Camii
63	 Kadı	Mürsel	Camii
64 Kalecik Camii
65 Kapu Camii
66 Karaali Camii
67 Karaaslan Mescidi

68 Karaaslan Türbesi
69 Karatay Medresesi
70	 Kelebekler	Vadisi
71	 Kesikbaş	Türbesi
72	 Kılıç	Arslan	Türbesi
73	 Kınacı	Mescidi
74	 Kız	Ortaokulu
75	 Kız	Öğretmen	Okulu
76	 Kız	Tatbikat	İlkokulu
77	 Kışla	Saray	Camii
78 Konya Devlet Tiyatrosu
79	 Konya	Havalimanı
80 Konya Kültür Evi
81	 Konya	Valiliği
82	 Koyunoğlu	Müzesi
83 Kuzgun Kavak Camii
84	 Küçük	Karatay	Medresesi

85 Kültür Park
86	 Kürkçü	Mescidi
87	 Mahkeme	Hamamı
88 Mahmut Dede Türbesi
89 Mecidiye Han
90	 Mehmet	Ağa	Çeşmesi
91	 Mengüç	Sokak	Evleri
92	 Merkez	Bankası
93 Mevlânâ Hazretleri Camii ve Türbesi
94 Mevlânâ Kültür Merkezi
95 Meydan Ahmet Camii
96	 Musalla	Mezarlığı
97 Müftü Abdullah Mescidi
98	 Nakıpoğlu	Camii
99	 Nakıp	Hacı	İbrahim	Hanı
100 Nuh Efendi Camii
101 Nuriye Camii

102	 Ovaloğlu	Çelik	Mehmet	Paşa	Camii
103	 Piri	Mehmet	Paşa	Camii
104	 PTT	Binası
105 Sahip Ata Müzesi
106 Sanayi Mektebi
107	 Sarı	Cimili	Camii
108 Seyfettin Karasungur Türbesi
109	 Sırçalı	Medrese
110	 Sırçalı	Mescit
111 Sitti Banu Mescidi
112	 Sultan	Hamamı
113 Sultan Selim Camii
114	 Şeyh	Hasan	Rumi	Türbesi
115	 Şeyh	Osman	Rumi	Türbesi
116	 Şeyh	Sadreddin	Konevi	Türbesi
117	 Şeker	Furuş	Camii
118	 Şems-i	Tebrîzî	Camii	ve	Türbesi

119	 Şerafettin	Camii
120	 Şeref	Şirin	Camii
121	 Tacül	Vezir	Türbesi
122	 Tahir	ile	Zühre	Türbesi
123	 Tahir	Paşa	Camii
124	 Tahtalı	Mescit
125 Tarihi Bedesten
126 Terceman Mescidi
127	 Tolluoğlu	Camii
128	 Tren	Garı
129	 Ulaşbaba	Türbesi
130	 Üçler	Çeşmesi
131	 Üçler	Mezarlığı
132 Yazma Eserler Kütüphanesi
133	 Yediler	Mezarlığı
134	 Yusuf	Ağa	Kütüphanesi
135	 Zevle	Sultan	Mescidi
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Şehrin çeşitli noktalarında, 40’ı aşkın 
istasyondan bisiklet kiralayarak 
gezinize keyif katabilirsiniz. Bisikletleri 
ELKART aracılığıyla saatlik, günlük, 
haftalık veya aylık olarak oldukça 
ekonomik fiyatlara kiralamanız 
mümkündür.

You can enjoy your city tour by renting 
a bike from over 40 stations located 
in different parts of the city. You can 
rent a bike hourly, daily or monthly at 
affordable prices by using your ELKART.

www.nextbike.com.tr

BİSİKLET KİRALAMA
RENT A BIKE

Üstü açık çift katlı otobüslerle yapılan 
şehir turlarına katılarak rehber eşliğinde 
panoramik bir Konya gezisi yapabilirsiniz. 
ELKART kullanarak 3,30 TL’ye 
binebileceğiniz otobüsler her gün saat 
11:00 ve 14:00’de Mevlana Müzesi önünden 
hareket etmektedir.

You can enjoy a panoramic Konya tour 
with the company of a tour guide through 
participating in pen-top double-decker 
bus sightseeing. Buses with 3,30 TL 
ELKART daily leave from Mevlana 
Museum at 11.00 am and 02.00 pm.

OTOBÜS İLE ŞEHİR TURU
CITY TOUR BY BUS

Konya Bilim Merkezi’ni ziyaret ederek tematik sergiler 
ve açık hava sergilerini yerinde görebilirsiniz. Gözlem 
ve seyir kulesiyle Konya coğrafyasını, Gezegen Evi’nde 
evrenin derinliklerini ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.

You can pay on-site visits to thematic and open air 
exhibitions in Konya Science Center. You can enjoy the 
view from the observation tower and the deep view of 
the universe from the planetarium (Gezegen Evi) for 
free of charge. 

Salı-Cuma	09:00-17:00,	hafta	sonu	11:00-17:30	(Giriş	Ücretsizdir)
Tuesday-Friday	09:00-17:00,	weekend	11:00-17:30	(Free	Entrance)
Büyükkayacık	Mh.	Ankara	Cd.	No:292	Selçuklu	/	Konya	
+90	332	221	88	88	www.kbm.org.tr

KONYA BİLİM MERKEZİ
KONYA SCIENCE CENTER

Dünyanın her bölgesinden eşsiz kelebekleri bir araya getiren parkta, 
pupadan tırtıla, tırtıldan kelebeğe dönüşmenin mucizevi hikayesini yerinde 
gözlemleyebilirsiniz. Yeraltı canlıları tüneli, sürüngenler vitrini, kelebek ve 
böcek müzesi gibi bölümlerle heyecan verici bir gün geçirebilirsiniz.

You can literally observe the miraculous story of metamorphosis 
from pupa to caterpillar to butterfly in a park where the most 
beautiful butterflies from all parts of the world come together. You 
can raise the adrenaline levels in your veins by visiting the tunnel 
of animals living underground, showcase cages for reptiles and 
butterfly and insect museum. 

Pazartesi	hariç	her	gün	10:00-17:00	(Giriş:	Öğrenci	5	TL,	Tam	7,5	TL)
Anytime	except	Mondays	10:00-17:00	
(Entrance:	Student	fee	5	TL,	Regular	fee	7,5	TL)
Parsana	Mh.	İsmail	Kaya	Cd.	No:244	Selçuklu	/	Konya
+90	332	211	11	20	www.konyakelebeklervadisi.com

KELEBEKLER VADİSİ
THE VALLEY OF THE BUTTERFLIES

Süper kahramanlardan dinozorlara, önemli dini yapıların 
minyatürlerinden halk kahramanlarına kadar temayı bünyesinde 
barındıran parkta hayal dünyanızı geliştirirken çocuklarınızla birlikte 
tarih, kültür, bilim ve sanat dolu eğlenceli ve keyifli vakit geçirebilirsiniz.

You can spend an enjoyable day with your children in a historical, 
cultural, scientific and artistic concept while broadening your 
imaginative horizons in a park involving a number of different 
designs ranging from super heroes to dinosaurs, to miniatures of 
significant religious artifacts to popular heroes. 

Hafta	içi	09:00-18:45,	hafta	sonu	09:00-19:00	(Giriş:	Öğrenci	3	TL,	Tam	5	TL)
Weekdays	09:00-18:45,	weekend	09:00-19:00	
(Entrance:	Student	fee	3	TL,	Regular	fee	5	TL)
Dutlu	Cd.	No:139/A	Meram	/	Konya	+90	332	327	00	61

80 BİNDE DEVR-İ ALEM
AROUND THE WORLD IN 80 THOUSAND

Türkiye’nin en büyük Japon Bahçesi olan Konya Japon Parkı, 
Konya ile Kyoto arasında kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesi 
amacıyla yaptırılmıştır. Göl, şelale, geleneksel japon evi, 
büyüleyici atmosferiyle Japon Parkı’nı mutlaka ziyaret 
etmelisiniz.

As the biggest Japanese Park in Turkey, Konya Japanese 
Park was built for the purpose of ameliorating brotherly 
relations between Turkey and Japan. With the lakes, 
waterfalls, traditional Japanese houses and its enchanting 
atmosphere, Japanese Park should be one of your 
must-sees in Konya. 

Her	gün	08:00-23:00	(Giriş	Ücretsizdir)
Anytime	08:00-23:00	(Free	Entrance)	
Kosova	Mh.	Veysel	Karani	Cd.	No:131/A	Selçuklu	/	Konya
+90	332	261	23	03	www.japonpark.com

JAPON PARKI
JAPONESE PARK

Konya’nın 8 km kuzeybatısında bulunan Sille 
6 bin yıllık geçmişe sahip antik bir yerleşim 
yeridir. Volkanik kayalara oyulan çok sayıda 
tapınak ve kilise, köprüler, çeşmeler, müthiş 
konaklarıyla Sille sokaklarında gezerken zaman 
yolculuğuna çıkmış gibi hissedebilirsiniz.

Located in 9 km northwest of Konya, 
Sille is an ancient residential area with 
a history of 6 thousand years. You can 
travel in time in the streets of Sille while 
wandering through several temples and 
churches carved in volcanic rocks, bridges, 
fountains and amazing mansions. 

www.konyasille.com

SİLLE

Tarihle nefes alan Sille’de Çömlek 
Atölyesi’ni ziyaret ederek çömlek 
yapımının inceliklerini öğrenebilirsiniz. 
Tepsi, güveç ve çeşitli süs eşyalarının 
yapıldığı atölyede dilerseniz kendi 
çömleğinizi yapmanın hazzını 
yaşayabilirsiniz.

You can learn the delicacies of pottery-
making by visiting the historical Pottery. 
If you wish, you can also make your own 
pots in the atelier where several trays, 
stewpots and other accessories are made. 

Her	gün	08:00-19:30	/	Anytime	08:00-19:30
Sille	Subaşı	Mh.	Selçuklu	/	Konya
+90	332	244	93	09

ÇÖMLEK YAPIMI
POTTERY-MAKING

BİLİM MERKEZİ
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TREN GARI TÜRBETİYATRO RESMİ BİNA

STADYUM HANHAVAALANI MESCİD

OTOBÜS TERMİNALİ KİLİSEKÜTÜPHANE ANTİK KENT

GEZİ ROTASI BEDESTENCAMİ SANAT MERKEZİ

EĞLENCE MERKEZİ ÇEŞMEMEDRESEBİSİKLET KİRALAMA

PARK HAMAMTUR OTOBÜSÜ ANIT

MÜZETRAMVAY MEZARLIKBİLİM MERKEZİ

The starting point is Mevlana Social Complex. 

Din ve düşünce adamı, mutasavvıf, abide şahsiyet Mevlânâ 
Celâleddîn-î Rûmî ülkemizin ve Konya’nın en önemli 
değerlerinden biridir. Türbe, müze, tilavet odası, matbah, 
derviş hücreleri ve semâhâneden oluşan yapı topluluğunu 
ziyaret ederek mistik bir huzur yaşayabilirsiniz.

As a man of god and thought, sufi and a memorial 
person, Mevlana Jelaleddin Rumi is one of the most 
significant values of Turkey and Konya. You can find 
mystical peace in visiting this complex consisting of 
the tomb, museum, room of tilavet, matbah, rooms of 
dervishes, and semahane [whirling place]. 

Her	gün	09:00-18:40	(Giriş	Ücretsizdir)
Anytime	09:00-18:40	(Free	Entrance)	
Aziziye	Mh.	Mevlana	Cd.	No:1	Karatay	/	Konya	
+90	332	351	12	15

HZ. MEVLÂNÂ TÜRBE VE MÜZESİ
MEVLANA TOMB AND MUSEUM C4

İslam alimi ve mutasavvıf Şems-i Tebrîzî, 
Mevlânâ Celâleddîn-î Rûmî’nin manevi 
yolculuğundaki en kıymetli yoldaşıdır. Selçuklu 
mimarisiyle inşa edilen küçük ve mütevazi türbe 
Hz. Mevlânâ’nın “En güzel türbe gökkubbedir” 
sözünün hakkını vermektedir.

As an Islam scholar and sufi, Şems-i Tebrizi is the 
most valuable companion of Mevlana Jelaleddin 
Rumi in his spiritual quest. As an example of the 
Seljuk architecture, this small and humble tomb 
gives Mevlana’s saying “Is there a better shrine 
than the vault of heaven?” its due. 

Şems-i	Tebrîzî	Mh.	Şems-i	Tebrîzî	Cd.	Karatay	/	Konya

ŞEMS-İ TEBRÎZÎ TÜRBESİ
ŞEMS-I TEBRIZI TOMB B3

Sahip Ata Fahreddin Ali, sayısız mimari yapının inşasına önayak 
olmuş “Ebu’l-Hayrat” (Hayırların babası) olarak anılan Anadolu 
Selçuklu Dönemi devlet adamıdır. Sahip Ata Müzesi’nde halı, 
kilim, yazma ve ahşap eserlerin yanı sıra Sakal-ı Şerif ve Kâbe 
örtüsü gibi kutsal emanetleri inceleyebilirsiniz.

Sahip Ata Fahreddin Ali was a statesman in the Anatolian 
Seljuks Period, often recalled as Ebu’l Hayrat [father of 
charity] who led the construction of numerous architectural 
works. You can see several carpets, rugs, manuscripts 
and wood carvings as well as holy relics like the beard of 
Muhammed and the covering of Holy Kaaba.

Pazartesi	hariç	her	gün	09:00-17:00	(Giriş	Ücretsizdir)
Anytime	except	Monday	09:00-17:00	(Free	Entrance)	
Sahipata	Mh.	Taş	Cami	Uzunharmanlar	Cd.	No:2	Meram	/	Konya
+90	332	353	87	18	www.sahipatamüzesi.gov.tr

SAHİP ATA TÜRBESİ VE MÜZESİ
SAHİP ATA TOMB AND MUSEUM

C2

Her Cumartesi saat 18:00’de Konya Büyükşehir 
Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde İngilizce 
mesnevî okumaları düzenlenmektedir. Alanında uzman 
akademisyenler önderliğinde yapılan okumalara 
katılarak mesnevînin evrenselliğini yaşayabilirsiniz.

English Mesnevî readings are organized every 
Saturday at 18.00 in Konya Metropolitan 
Municipality Mevlana Culture Center. You can taste 
the universality of Mesnevi by participating in the 
readings led by academician authorities.

Her	cumartesi	18:00	(Giriş	Ücretsizdir)
Every	Saturday	18:00	(Free	Entrance)
Çimenlik	Mh.	Aslanlı	Kışla	Cd.	Karatay	/	Konya
+90	332	352	81	11	www.mkm.gov.tr

İNGİLİZCE MESNEVÎ OKUMA
ENGLISH MESNEVÎ READING C5

Cumartesi günleri saat 19:00’da Mevlana Kültür 
Merkezi’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı Mevlevihanları 
tarafından sema gösterisi yapılmaktadır. Gösteriye 
katılarak büyülü bir gecede hayatınız boyunca 
unutamayacağınız bambaşka bir deneyim yaşayabilirsiniz. 

Sema ceremonies performed by the Mevlevis of 
the Ministry of Culture and Tourism are held every 
Saturday at 19:00 in Mevlana Culture Center. You can 
spend a memorable night during the ceremonies. 

Her	cumartesi	19:00	(Giriş	Ücretsizdir)
Every	Saturday	19:00	(Free	Entrance)	
Çimenlik	Mh.	Aslanlı	Kışla	Cd.	Karatay	/	Konya
+90	332	352	81	11	www.mkm.gov.tr

SEMA GÖSTERİSİ
SEMA CEREMONIES C5

Özel hazırlanmış boyalarla yoğunlaştırılmış 
su üzerinde oluşturulan desenlerin kağıt 
üzerine geçirildiği ebru geleneksel bir 
sanatdır. Konya’da geleneksel ebru yapımı 
atölyelerde devam etmektedir. Ebru 
sanatına merakınız varsa yerinde izleyebilir, 
kendi ebrunuzu yapmayı deneyebilirsiniz.

Marbling art is a traditional Turkish art in 
which patterns formed on condensed water 
surface with specially-prepared dyes are 
transferred on paper. If you are interested 
in marbling art, you can watch the whole 
process and make one of your own. 

Civar	Mh.	Gülbahçe	Sk.	No:6	Karatay	/	Konya
+9	0532	412	96	84

EBRU YAPIMI
MARBLING ART C2

Türk ve İslam sanatının doruk noktası 
Hüsn-ü Hat sanatı Konya’da yaşatılmaktadır. 
Noktalardan oluşan basit bir çizgi sisteminin 
ortaya koyduğu büyülü geometrisi, harflerin 
birbiriyle kusursuz ahengi ve estetiğiyle 
Hüsn-ü hat sanatının yapılışını yerinde görmek 
hayranlığınızı artırabilir.

The peak point of Turkish and Islamic art, 
calligraphy is kept alive in Konya. With its 
magical geometry constituted on a simple 
line system consisting of dots, perfect 
harmony and aesthetics among the letters; 
you can even more admire this form of art 
when you watch it in its proper ateliers. 

Civar	Mh.	Gülbahçe	Sk.	No:6	Karatay	/	Konya
+9	0532	412	96	84

HÜSN-Ü HAT MEŞKİ
CALLIGRAPHY C2

Tarih öncesi dönemden bu yana yerleşim yeri 
olarak kullanılan Alâeddin Tepesi günümüzde 
keyifli bir sosyal alandır. Tepe içerisinde Kılıç 
Arslan Türbesi, Hava Şehitliği Anıtı, Alâeddin 
Keykubat Camii ve Haziresi ile birlikte 8 
Selçuklu Sultanı’nın mezarlarını da ziyaret 
edebilirsiniz.

Having been used as a residential area since 
pre-historical times, Alaeddin Hill is now an 
enjoyable social area. You can also visit Kilij 
Arslan Tomb, Aviation Martyrs’ Monument, 
Alaeddin Keykubad Mosque and Hazire as 
well as graves of 8 Seljuki Sultans.

Giriş	Ücretsizdir	/	Free	Entrance
Alaaddin	Bulvarı	Karatay	/	Konya

ALÂEDDİN TEPESİ
ALAEDDIN HILL B2

Hz. Mevlânâ’yı ve mevlevilik kültürünü yakından tanımak 
isterseniz mevlevi sohbetlerine katılabilirsiniz. Muhteşem 
anlatımla tasavvuf kültürünü özümseyebilir tatlı bir sohbet 
eşliğinde kalbinizi alçakgönüllülükle doldurabilirsiniz.

If you would like get a better glimpse of who Mevlana 
is and what the mevlevi culture includes, you can 
participate in mevlevi conversations. With the 
marvelous narration, you can both internalize sufi 
culture and fill your soul with humbleness in the 
company of a pleasant conversation. 

Her	gün	09:00-19:00	(Sohbete	katılım	ücretsizdir)
Anytime	09:00-19:00	(Free	Participation)
Aziziye	Mh.	Eflaki	Dede	Sk.	No:8	Karatay	/	Konya
+90	533	613	62	46

MEVLEVİ SOHBETİ
MEVLEVİ CONVERSATION B4

Koyunoğlu Müzesi Yaşayan Konya Evi’nde her 
Cumartesi 15:30’da mesnevî okumaları yapılmaktadır. 
Bu okumalara katılarak mesnevî hakkında bilgi 
dağarcığınızı geliştirebilirsiniz. Türkçe ve Farsça 
mesnevî okumalarına ise randevu alarak katılabilirsiniz. 

Mesnevi readings are done every Saturday at 15.30 
in Koyunoğlu Museum Living Konya House. You can 
broaden your knowledge on Mesnevi by joining in these 
reading sessions. You can also participate in reading in 
Turkish and in Persion by appointment. 

Her	Cumartesi	15:30	(Giriş	Ücretsizdir)
Every	Saturday	15:30	(Free	Entrance)
Kerimdede	Çeşme	Mh.	Kerimler	Cd.	No:25	Karatay	/	Konya
+90	332	351	18	57	www.konya.bel.tr/koyunoğlu

MESNEVÎ OKUMA
MESNEVI READING C4

Mevlevi geleneğine bağlı dervişlerin post ve 
giysilerinde kullanılan keçe günümüzde koyun 
yününden yapılmaktadır. Keçe yapım geleneği 
Konya’da birçok atölyede yaşatılmaktadır. Bu 
atölyelerde keçe yapımını izleyebilir veya ücret 
karşılığında keçe yapım dersleri alabilirsiniz.

Used in coats and clothes of Mevlevi dervishes, 
felt is now made with sheep’s wool. Felt-making 
tradition is kept alive in several ateliers in Konya. 
You can watch felt-making in those ateliers or 
take paid lessons to learn how to felt. 

Her	gün	09:00-19:00	/	Anytime	09:00-19:00
Aziziye	Mh.	Eflaki	Dede	Sk.	No:8	Karatay	/	Konya
+90	533	613	62	46	www.kececiyiz.biz

KEÇE YAPIMI SEYRETME
WATCHING FELT-MAKING B4

Türkiye’nin en eski ikinci arkeoloji müzesinde Neolitik Çağ, 
Erken Tunç, Orta Tunç, Demir, Hellenistik, Roma ve Bizans 
Dönemleri arasında yolculuğa çıkabilirsiniz. Poseidon 
heykeli, İkonium anıtı, Herakles lahdi gibi eşsiz eserlerin 
büyüsüne kapılabilirsiniz.

This second oldest archeological museum of Turkey can 
take you a time travel through Neolithic Age, Early Bronze 
Age, Middle Bronze Age, Iron Age, Hellenistic, Roma and 
Byzantine Periods. You can by all means fall under the spell 
of one of a kind masterpieces like Poseidon Statue, Iconium 
gold, and Tomb of Heracles. 

Pazartesi	hariç	her	gün	08:30-12:30	/	13:30-18:30	(5	TL)
Anytime	except	Monday	08:30-12:30	/	13:30-18:30	(5	TL)	
Sahibi	Ata	Mh.	Sahibi	Ata	Cd.	No:91	Meram	/	Konya	
+90	332	351	32	07

ARKEOLOJİ MÜZESİ 
ARCHEOLOGICAL MUSEUM C2

Romalılar’dan Selçuklular’a, Osmanlı’dan 
günümüze iki bin yıllık geçmişe sahip tarihi 
çarşı Konya ticari hayatının cazibe merkezidir. 
Yenilenen yüzü, etkileyici mimarisiyle çeşitli meslek 
gruplarına ev sahipliği yapan Bedesten’de tarih 
içerisinde bir yolculuğa çıkabilirsiniz.  

With a history of two thousand years from Roman 
times to the Seljuk’s, to Ottoman times to today, 
this historical covered bazaar is the center of appeal 
for Konya’s commercial life. You can travel in 
time in this covered bazaar which houses several 
occupational groups with its renovated face and 
fascinating architecture. 

Şükran	Mh.	İstanbul	Cd.	Meram	/	Konya	

TARİHİ BEDESTEN
HISTORICAL COVERED BAZAAR B3

Selçuklu dönemi taş işçiliğinin en güzel örneklerinden 
biri olan İnce Minareli Medrese 1264 yılında inşa 
edilmiştir. Günümüzde müze olarak kullanılan 
medresedeki taş ve ahşap oyma eserleri ile yapının 
hayranlık uyandıran taç kapısını mutlaka görmelisiniz.  

One of the most beautiful examples of 
stonemasonry of the Seljuk period, İnce Minaret 
Medrese was built in 1264. Today transformed 
into a museum, this medrese is a must-see with 
its objects of stone and wood art as well as its 
marvelous ornamented stone façade. 

Her	gün	09:00-19:00	(Giriş:	5	TL)
Anytime	09:00-19:00	(Entrance	Fee:	5	TL)
Hamidiye	Mh.	Alaaddin	Bulvarı	No:15	Selçuklu	/	Konya	
+90	332	351	32	04

İNCE MİNARELİ MEDRESE
İNCE MINARET MADRASA B2

Vahdet-i Vücud düşüncesinin önemli alimlerinden 
Şeyh Sadreddin Konevî’nin Selçuklu Dönemi’nde 
Konya’nın kültür ve ilim merkezi olmasında katkısı 
büyüktür. Açık türbe tipinin ayakta kalan tek 
örneği olan Konevî Türbesi’nde Vahdet-i Vücud 
düşüncesinin derinliklerine inebilirsiniz.

One of the most important scholar of vahdet-i 
vücut [unity of existence], Sheik Sadreddin Konevi 
highly contributed to Konya’s becoming a culture 
and science center in the Seljuk period. As the last 
standing example of open-air type tomb, Konyevi 
Tomb can take you to the depths of vahdet-i vücut.

Şeyh	Sadrettin	Mh.	Turgutoğlu	Sk.	No:13	Meram	/	Konya	

SADREDDİN KONEVİ TÜRBESİ
SADREDDIN KONEVI TOMB C1

Konya’nın geleneksel eski evlerinden 
oluşan sokakta sema ve sanat gösterilerine 
katılabilirsiniz. Sokakta Mevlevi yemekleri, 
Etli Ekmek ve Konya Mutfağı’nın benzersiz 
lezzetlerini tadabilirsiniz. Yorulursanız tarihi 
doku içerisinde közde kahve ve nargile 
keyfiyle soluklanabilirsiniz.

You can join several sema rituals and artistic 
shows in this street of Konya which is full of 
traditional old houses. You can taste Mevlevi 
dishes, Etli Ekmek [quickbread with ground 
meat layer on top] and unique delicacies 
of Konya Cuisine. If you get tired, you can 
catch your breath in a historical atmosphere 
while enjoying your Turkish coffee cooked on 
choral embers and shisha.

C3MENGÜÇ SOKAK GEZİSİ
MENGÜÇ STREET TRIP

Yaşayan Konya Kültür Evi’ni mutlaka ziyaret ederek Konya 
kültürünü ve ev yaşantısını yerinde görebilirsiniz. Gül şerbeti 
içerken Hacivat-Karagöz gösterisi izleyebilir, gelin-görümce 
atışmaları eşliğinde kış hazırlıklarını görebilir, ikindi 
sohbetlerine katılarak derinlikli bilgi edinebilirsiniz.  

You can get a glimpse of Konya culture and experience 
Konya’s way of living by paying a visit to Living Konya Culture 
House. You can watch Hacivat-Karagöz plays while sipping 
rose sherbet, observe preparations for winter through bride 
- sister-in-law arguments, and get further information by 
joining ikindi [mid-afternoon] conversations. 

Her	gün	08:00-17:00	(Giriş	Ücretsizdir)
Anytime	08:00-17:00	(Free	Entrance)	
Kerimdede	Çeşme	Mh.	Kerimler	Cd.	No:25	Karatay	/	Konya
+90	332	351	18	57	www.konya.bel.tr/koyunoğlu

C4YAŞAYAN KONYA EVİ
LIVING KONYA HOUSE

1 2 3 4 5 6

1251 yılında inşa edilen Karatay Medresesi 
Selçuklu mimarisinin nadide örneklerinden biridir. 
Günümüzde Çini Eserler Müzesi olarak hizmet 
veren medresede Kubad-Abad Sarayı çinileri ve taç 
kapının şahane taş işçiliği başınızı döndürebilir.  

Built in 1251, Karatay Madrasa is one of the 
rare examples of the Seljuk architecture. Today 
transformed into a tile museum, the madrasa 
can take your breath with its Kubadabad Palace 
ceramic tiles and fascinating stone carving of the 
ornamented stone façade. 

Her	gün	09:00-19:00	(Giriş:	5	TL)
Anytime	09:00-19:00	(Entrance	Free:	5	TL)
Şems-i	Tebrîzî	Mh.	Ankara	Cd.	No:1	Karatay	/	Konya	+90	
332	351	19	14

KARATAY MEDRESESİ
KARATAY MADRASA B2

TURİZM DANIŞMA
0332 351 04 04



KONYA ULAŞIM
TRANSPORTATION TO KONYA

ELKART

YAKIN YERLER

NEARBY
PLACES

Konya’ya zevkinize göre uçak, hızlı tren veya 
otobüs seçeneklerinden biriyle gidebilirsiniz. 
Hızlı tren garı şehir merkezine yakınken havaalanı 
ve otobüs terminalinden de servislerle şehir 
merkezine kısa sürede ulaşmak mümkündür.

You can travel to Konya by plain, by train or by 
bus, as you please. High-speed train station is 
close to the city center and you can also quickly 
go to the city center by shuttle buses from the 
airport and bus station.

Şehir içi ulaşımın kolaylaştırıcısı ELKART ile otobüs ve tramvay 
hatlarında seyahat edebilirsiniz. Temassız özellikli ELKART’ınızı 
birçok noktadaki yetkili bayilerden doldurarak alabilirsiniz. 
İndirimli ELKART seyahat ücreti 1.15, tam ise 1.65 TL’dir. Elkart 
ile Bisiklet kiralamak da mümkündür.

You can use ELKART for inner-city transportation when travelling by 
bus and by tram. You can buy and charge contactless ELKARTs in 
a number of authorized dealers located in different parts of the city. 
Reduced-fare ELKART is 1.15 TL, regular fare is 1.65 TL. You can 
also rent a bike with your ELKART. 

TUR PROGRAMI ÖNERİLERİ
SUGGESTIONS FOR KONYA TOURS

İlgi alanınıza göre, önceden oluşturulmuş konsept tur 
programlarına katılarak Konya’nın turizm noktalarını plan 
dahilinde gezebilirsiniz. Tur programları hakkında daha detaylı 
bilgi almak için konya.markakent.com sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Based on your area of interest, you can visit Konya’s different 
touristic spots by joining preplanned concept tours. For further 
information on Konya tours, please visit konya.markakent.com.

ATATÜRK EVİ VE MÜZESİ
ATATÜRK HOUSE AND MUSEUM

Atatürk’ün Konya’ya gelişlerinde kendisine tahsis edilen köşk 1912 yılında 
inşa edilmiştir. Atatürk’ün yatak odası, çalışma odası, yaverler odası, 
yemek salonu aynen korunmuştur. Müzede sergilenen fotoğraflar, gazete 
küpürleri, Atatürk’ün notları ve kişisel eşyalarını yerinde görebilirsiniz.

Reserved for Atatürk during his visits to Konya, this mansion was built 
in 1912. His bedroom, his study, his assistants’ rooms and the dining 
room remain intact. You can also see photographs exhibited at the 
museum, press clippings, Atatürk’s personal notes and belongings. 

Pazartesi	hariç	her	gün	08:00-17:00	(Giriş	Ücretsizdir)
Anytime	except	Monday	08:00-17:00	(Free	Entrance)	
Abdülaziz	Mh.	Atatürk	Cd.	No:4	Meram	/	Konya	+90	332	351	32	06
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ETNOGRAFYA MÜZESİ
ETHNOGRAPHIC MUSEUM

Müzede bindallı, cepken, kaftan, şalvar gibi geleneksel giysiler, oya, 
bilezik, kemer, tesbih gibi aksesuarlar, kahve takımı, şamdan, porselen 
ürünler, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait halı, kilim, cicim 
örneklerini incelerken dönemin yaşam tarzını benliğinizde hissedebilirsiniz. 

You can experience ways of living in the Seljuk, Ottoman and Republican 
periods through examining traditional clothing like bindallı, cepken, kaftan, 
şalvar; accessories like oya, bilezik, kemer, tespih; porcelains like coffee 
sets and candelabras as well as samples of carpets, rugs and light rugs. 

Pazartesi	hariç	her	gün	08:30-12:30	/	13:30-18:30	(Giriş	Ücretsizdir)
Anytime	except	Monday	08:30-12:30	/	13:30-18:30	(Free	Entrance)	
Sahibi	Ata	Mh.	Sahibi	Ata	Cd.	No:95	Meram	/	Konya	+90	332	351	89	58

C2

KOYUNOĞLU MÜZESİ
KOYUNOĞLU MUSEUM

Konya’nın köklü ailelerinden A.R. İzzet Koyunoğlu tarafından kurulan 
Koyunoğlu Müzesi’nde, Konya’nın tarihine ve kültürüne tanıklık edebilirsiniz. 
Arkeolojik eserlerin yanı sıra kitaplar, etnografik eserler, hat eserleri ve tabiat 
tarihi objelerini incelerken günün nasıl geçtiğini unutabilirsiniz.  

Founded by A.R. İzzet Koyunoğlu – one of the oldest families in Konya, 
Koyunoğlu Museum offers a look into Konya’s history and culture. Apart from 
archeological findings, books, ethnographic works, objects of calligraphy, 
and objects of natural history can make you forget how the time passes. 

Her	gün	08:00-17:00	(Giriş	Ücretsizdir)	/	Anytime	08:00-17:00	(Free	Entrance)	
Kerimdede	Çeşme	Mh.	Kerimler	Cd.	No:25	Karatay	/	Konya
+90	332	351	18	57	www.konya.bel.tr/koyunoğlu
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YAZMA ESERLER KÜTÜPHANESİ
MANUSCRIPT LIBRARY

Arapça, Farsça, Osmanlı Türkçesi, İbranice, Kürtçe, Aramca gibi farklı 
dillerden 30 bini aşkın yazma eseri bünyesinde barındıran kütüphanede 
sanat dolu bir ziyaret gerçekleştirebilirsiniz. Hasar gören eserlerin 
restore edildiği kitap şifahanesinde işin püf noktalarını öğrenebilirsiniz. 

You can enjoy an artistic visit to the library containing in over 30 thousand 
manuscripts in different languages like Arabic, Persian, Ottoman Turkish, 
Hebrew, Kurdish and Aramaic. You can see the tricks of restoration in the 
book hospital where damaged manuscripts are restored.

Pazartesi-Cuma	08:00-12:30	13:30-17:00	(Giriş	Ücretsizdir)
Monday-Friday	08:00-12:30	13:30-17:00	(Free	Entrance)	
Abdülaziz	Mh.	Yavuz	Selim	Cd.	No:86	Meram	/	Konya
+90	332	351	12	16	www.konya.yek.gov.tr	
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AZİZ PAVLUS KİLİSESİ
ST. PAUL CHURCH

1910 yılında bölgede yaşayan Fransa vatandaşlarının ibadeti için inşa 
edilen Aziz Pavlus bir Katolik kilisesidir. Günümüzde halen faal olan 
kilise Konya’nın önemli inanç duraklarından biridir. Kilisenin içi son 
derece sade olmakla birlikte gotik mimarisini mutlaka görmelisiniz.  

St. Paul Church was a Catholic church built in 1910 for the purpose of 
offering a place to pray for the French citizens. Still active for praying 
today, the church is an important holy stop of Konya. Extremely plain, 
yet gothic architecture of the church is a must-see for the visitors.

Her	gün	ziyarete	açık	(Önceden	randevu	alınmalıdır)
Anytime open for visit (By appointment) 
Sahip	Ata	Mh.	Mimar	Muzaffer	Cd.	No:18	Meram	/	Konya	+90	332	353	62	26

B2

ŞEHİTLİK VE ÜÇLER MEZARLIĞI
MARTYRS’ AND ÜÇLER CEMETERY

Selçuklu dönemi mezarlarının da bulunduğu üçler mezarlığı sayısız 
önemli şahsiyetin ebedi istirahatgahıdır. Mezarlığın bir bölümünde 
Kurtuluş Savaşı Müzesi ve Şehitliği bulunmaktadır. Müzedeki maketleri 
incelerken savaş dönemini ruhunuzun derinliklerinde hissedebilirsiniz.

Üçler Cemetery also including the graves of Seljuk period happens to be 
the final resting place for numerous important persons. The Museum of 
the War of Independence and Martyrs’ Cemetery is situated in a certain 
part of the cemetery. You can feel the war atmosphere deep in your soul 
as you wander examining through models in the museum. 

Kerim	Dede,	Kerimler	Cd.	No:19,	Karatay	+90	332	351	1857
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ANTİKACILAR
ANTIQUE SHOPS

ETLİ EKMEK
ETLİ EKMEK

ÇORBACILAR
SOUP HOUSES

KONYA ŞEKERİ
KONYA CANDY

TREKKİNG TURLARI
TREKKİNG TOURS

KARAVAN PARKI
TRAILER PARK

Yörenin kültür ve geleneğini yansıtan antika eşyaların satıldığı 
dükkanlarda semaverden gramofona, ahşap eşyalardan sarkaçlı saate, 
bakır eşyalardan gümüş süslemelere, halı ve kilimden el işlerine sayısız 
kültür objesinin tarih kokan atmosferini teneffüs edebilirsiniz.  

You can breathe in the historical atmosphere of numerous objects of culture 
ranging from samovars to gramophones, antiques to pendulum clocks, 
copper objects to silver ornaments, rugs and carpets to handicraft works in 
the antique shops which reflect the culture and tradition of the region. 

Konya’nın geleneksel lezzeti etli ekmek 
düğün, mevlid gibi etkinliklerin baş 
köşesindeki ikramlıktır. Satırla hazırlanan 
bıçak arası kıyma, incecik el açması 
hamur, esmer un bileşiminin harika lezzeti 
etli ekmeği Konya’da birçok mekanda 
tadabilirsiniz.  

Konya’s traditional food etli ekmek is the 
main food offered at weddings or mevlids. 
You can taste this mind-blowing food made 
of minced meat with line, handmade thin 
paste and brown flour.

Konya mutfağının olmazsa olmazı çorbaların 
lezzetine varabileceğiniz sayısız mekanı şehrin 
çeşitli noktalarında bulabilirsiniz. Selçuklu 
mutfağından demini alan Arabaşı, bamya 
çorbası, yoğurt çorbası, toyga gibi efsane 
lezzetleri mutlaka tatmalısınız. 

You can find many places to taste delicious 
soups of Konya cuisine. You must absolutely 
taste those legendary soups like Arabaşı soup 
of the Seljuk cuisine, okra soup, yoghurt soup 
and toyga.

Türkiye’nin şeker üretim merkezlerinden biri 
olan Konya’nın kendine has şekerlemeleri 
birçok noktada bulunabilir. Halk arasında 
peynir şekeri veya Mevlânâ şekeri olarak 
da bilinen Konya şekeri sert görünümüne 
rağmen ağzınızda dağılacaktır.  

As one of the sugar production centers 
of Turkey, candies peculiar to Konya can 
be found in a number of different shops. 
Commonly known as cheese candy or 
Mevlana candy, Konya candy will dissolve in 
your mouth despite its hard-outlook.

Konya, inanç turizmi kadar doğa turizminde 
de iddialıdır. Birçok rotanın yanında Melas 
Vadisi, Sille ve Sille Barajı, Kestel Yürüyüş 
Parkuru, Kilistra Antik Kenti, Konya 
Obrukları ve Meke Gölü’nün tarihi ve doğal 
güzelliklerine hayran kalabilirsiniz.  

Konya is as assertive in nature tourism as 
in faith tourism. You can deeply admire the 
historical and natural beauty of Melas Valley, 
Sille and Sille Dam, Kestel Walking Track, 
Ancient City of Kilistra, Konya Sinkholes and 
Meke Lake along with many other routes.

Grup	kurarak	önceden	randevu	alınmalıdır
By appointments in group
Şükran	Mh.	Furgan	Dede	Cd.	No:35/B	Meram	/	Konya	
+90	555	700	88	57

2 dönümlük arazide kurulu Karatay Karavan 
Parkı, Adana ve Ereğli karayollarının kesiştiği 
alanda gezginlere kamp alanı sağlamaktadır. 
Yemyeşil hobi bahçelerinin arasındaki 
karavan parkı ücretsiz hizmet vererek 
alternatif turizmseverlere destek oluyor. 

Constructed on around 2000 m2 land, Karatay 
Trailer Park offers a camping site for travelers 
where Adana and Ereğli highways intercept. 
Surrounded by greenest green community 
gardens, the trailer park is free of charge, 
supporting fans of alternative tourism.

Fetih	Mh.	Karatay	/	Konya

ESKİ HALICILAR
OLD CARPET SHOPS

YAMAÇ PARAŞÜTÜ
PARAGLIDING

BİSİKLET TURU VE SAFARİ
BIKE TOURS AND SAFARI

RAHVAN AT BİNİCİLİK
RAHVAN HORSE-RIDING

Anadolu ve Türkmen halı geleneğinin en güzel örneklerinin 
bulunabileceği Konya adeta bir halı-kilim cennetidir. Göçebe hayata 
uygun kalın düğümlerin ilk örnekleri Konya halılarında görülür. 
Geleneksel halı ve cicim dünyasına tarihi bedesten’de adım atabilirsiniz.

Konya is virtually a rug-carpet heaven where the most beautiful examples of 
Anatolian and Turkish carpet tradition can be found. The first examples of 
thick knots suitable for nomadic life can be seen in Konya carpets. You can 
take a step into the world of traditional carpets and light rugs in Bedesten. 

FIRIN KEBAP
KEBAP IN OWEN
Taş fırında, bakır tepsilerde kendi 
yağında demini ala ala pişen fırın kebabı 
Selçuklulardan miras kalan eşsiz bir lezzettir. 
Kuzu ve koyun etinin en güzel hali olan fırın 
kebabını enfes Konya pideleri eşliğinde 
tadını çıkara çıkara yiyebilirsiniz.

Kebap slowly cooked in stone owen with 
its own fat in copper trays is inherited from 
the Seljuk cuisine. You can enjoy your 
kebap in owen as the most beautiful and 
tasteful version of lamb and mutton with the 
company of delicious Konya pides. 

GÜL ŞERBETİ VE DONDURMASI
ROSE SHERBET AND ICE CREAM
Selçuklu ve Osmanlı mutfağının geleneksel 
lezzeti gül şerbeti kokusuyla aklınızı 
başınızdan alabilir. Özellikle Ramazan aylarının 
vazgeçilmezi gül şerbeti oruç açmak için 
idealdir. Bu narin çiçeğin yapraklarından 
yapılan dondurmayı da mutlaka denemelisiniz.

Smelling the rose sherbet, another 
traditional flavor of the Seljuk and Ottoman 
cuisine, can have a dazzling effect on you. 
Especially a must in Ramadan, the rose 
sherbet is ideal to break the fast. You must 
also try the ice cream made with the leaves 
of this delicate flower. 

KONYA SARMASI VE LOKUMU
KONYA STAFFED VINE LEAVES DELIGHT

Dışı gofret gibi çıtır çıtır, içinde yumuşacık 
kremasıyla Konya sarması damaklara 
layıktır. Konya ziyaretinizden dönerken 
sevdiklerine alabileceğiniz en güzel 
hediyelerden biri olan Konya sarması 
ağzınızda eriyecektir.

Crispy outside, yet softy cream inside, 
Konya’s staffed vine leaves is a highly 
delicious meal. One of the best gifts for 
your beloved ones on your way back from 
Konya can be this tasteful meal. 

Akşehir’de Sultan Dağları, Konya’da Takkeli 
Dağı gibi uçuşa oldukça müsait parkurlarda 
yamaç paraşütü keyfi yapmak mümkündür. 
Dilerseniz uçuş kulüplerinden eğitim alarak 
adrenalini yaşayabilir ya da profesyonel 
şampiyonaları izlemenin keyfini sürebilirsiniz.

It is possible to enjoy paragliding activities 
in places like Sultan Mountains in Akşehir, 
Takkeli Mountain in Konya with convenient 
areas for paragliding. You can first take 
private courses from paragliding clubs, then 
feel the adrenaline in your veins, or enjoy 
watching professional champions. 

Grup	kurarak	önceden	randevu	alınmalıdır
By appointments in group
Şükran	Mh.	Furgan	Dede	Cd.	No:35/B	Meram	/	Konya	
+90	555	700	88	57

Konya, Türkiye’de bisiklete en rahat binebileceğiniz şehirdir. Dümdüz bir ovada bulunan Konya 
sahip olduğu 275 km bisiklet yoluyla bisikletin başkenti olarak tanımlanır. Konya’da bisiklet 
kiralayabileceğiniz gibi çeşitli bisiklet turlarına ya da safariye katılabilirsiniz. 

Konya is the one city in Turkey in which you can ride a bike the most comfortably. Lying on a 
flat plain, Konya is defined as the capital of the bike with its 275 km bicycle road. You can join 
several bike tours or safaris by renting a bike. 

Grup	kurarak	önceden	randevu	alınmalıdır	/	By	appointments	in	group
Şükran	Mh.	Furgan	Dede	Cd.	No:35/B	Meram	/	Konya	+90	555	700	88	57

Konya ve Beyşehir Rahvan Atçılık kulüplerinin 
gayretiyle binlerce yıllık geleneksel Türk 
sporu olan rahvan atçılık yaşatılmaktadır. 
Düzenlenen rahvan at yarışlarının coşkusunu 
yerinde yaşarken bu kulüplerde rahvan ata 
binmenin heyecanını tadabilirsiniz. 

Thousand years old traditional Turkish 
sports rahvan horse riding has been kept 
alive thanks to Konya and Beyşehir Rahvan 
Horse Riding Clubs’ efforts. You can be a 
part of the atmosphere of the rahvan horse 
races as well as taste the feeling of riding a 
rahvan horse. 

KONYA SİMİDİ
KONYA BAGEL

ÇADIR KAMPÇILIĞI
TENT CAMPING

AKŞEHİR DOĞA AKTİVİTELERİ
AKŞEHİR NATURE ACTIVITIES

KEÇECİLER
FELT SHOPS

Geleneksel metodlarla keçe yapımının 
sürdürüldüğü Konya’da envai çeşit keçe ürün 
bulabilirsiniz. Çantadan abajura, mevlevi 
şapkasından (sikke) derviş postuna birçok 
hediyelik ürünü satın alabilir geleneksel keçe 
yapımını yerinde izleyebilirsiniz.  

You can find a wide range of felt products 
in Konya where traditional felt-making 
sustains. You can purchase different 
products ranging from bags to lampshades, 
mevlevi hats to dervishes’ coats, all made of 
felt, or you can watch traditional felt-making 
in person. 

TESPİHÇİLER
MISBAHA SHOPS

Camdan değerli taşlara, kehribardan 
mercana, kaplumbağa kabuğundan balina 
kemiğine birçok kıymetli malzemeden 
işlenen tesbihler Konya’da yaşayan bir 
kültürdür. Sabırla üretilen birbirinden 
güzel dua tanelerinden biri mutlaka sizi 
etkileyecektir.

Misbahas, carved from glass or several 
gemstones like amber, coral, turtle’s shell 
and whalebone, is a living culture in Konya. 
One of those praying drops carved patiently 
will definitely affect you. 

HEDİYELİK EŞYACILAR
SOUVENIR SHOPS

Altın Çarşı ve tarihi bedesten başta olmak üzere 
şehrin çeşitli noktalarından otantik hediyeler 
satın alabilirsiniz. Mevlevilik kültürünü yansıtan 
biblo ve gümüş süsler, tablo ve rölyefler, 
olmazsa olmaz Konya şekeri ve daha niceleri 
arasından seçim yapabilirsiniz.

Altın Çarşı and historical Bedesten being in 
the first place, there are several shops selling 
authentic souvenirs in all around the city. You 
can choose among knick-knacks and silver 
ornaments, pictures and reliefs that reflect 
Mevlevi culture and absolute must Konya 
candy and many others. 

SAC ARASI TATLISI
DESSERT IN BETWEEN SAC
Bereketli bir yemekten sonra ağzınızı 
tatlandırabileceğiniz sac arası tatlısı içinden 
çıkan enfes kaymakla Konya’nın dillere 
destan lezzetlerindendir. İki sac arasında 
pişirilen Konya’ya özgü dillere destan sac 
arası tatlısı sizi kendinizden alabilir. 

After a highly rich dinner, you can sweeten 
your stomach with this Konya’s special 
dessert served with kaymak [cream]. 
Cooked in between two sheet metal plates, 
this dessert peculiar to Konya can blow 
your mind.

TİRİT
TİRİT
Çetnevir organizasyonlarının değişmez 
lezzeti Konya usulü tirit, döner gibi ince 
ince kesilen fırınlanmış koyun eti, et suyu 
ile ıslanmış mis gibi pide üzerine koyun 
yoğurdu serilmesiyle hazırlanmaktadır. Nefis 
tiriti yedikten sonra konsepti zerde tatlısıyla 
tamamlayabilirsiniz.

The indispensable food in Çetnevir 
organizations, tirit, is prepared with sliced and 
cooked lamb slices like döner, serviced on pide 
marinated with beef broth and with yoghurt 
made of sheep milk. You can enjoy zerde 
dessert after the delicious tirit.

Her yörenin kendine özgü simidi olsa da 
Konya simidi sizi bambaşka bir lezzetle 
tanıştıracaktır. Benzerlerinden farklı olarak 
tereyağıyla hazırlanan Konya’nın meşhur 
simidini ısırdığınızda ağzınızda dağılan lezzeti 
unutamayabilirsiniz.

Even if every region has its own bagel, Konya 
bagel will introduce you to a whole another 
flavor. With the difference of being is cooked 
with butter, Konya bagel will melt in your 
mouth, making it an unforgettable experience 
for you.

Bisiklet safari ve trekkingin yanı sıra doğayla 
daha fazla vakit geçirmek isteyenler kamp 
kurarak gecenin büyüsüne kapılabilirler. Çadır 
kurma, ateş yakma, doğayla uyum içerisinde 
yaşama konusunda temel eğitimlerin verildiği 
organizasyonlarla kamp kurmanın tadını 
çıkarabilirsiniz.  

Apart from bike tours and safaris, you can 
enjoy the nights by camping if you wish to 
spend more time in nature. You can savor the 
feeling of camping in different organizations 
which offer trainings in tenting, lighting a fire, 
survival in nature.

Grup	kurarak	önceden	randevu	alınmalıdır
By appointments in group
Şükran	Mh.	Furgan	Dede	Cd.	No:35/B	Meram	/	Konya	
+90	555	700	88	57

Akşehir doğa aktivileri açısından keyifli parkurlar 
sunmaktadır. Antik Kral Yolu’nda ilerleyerek 
Psidia Antik Kenti’ne trekking turlarına katılabilir, 
Sultan Dağı’nda kamp yapmanın zevkini 
yaşayabilir muhteşem manzaralar eşliğinde 
yamaç paraşütü ve kite surf yapabilirsiniz.

Akşehir offers pleasant tracks for nature 
activities. You can join in trekking tours 
starting from the ancient King’s Road to the 
Ancient City of Psidia; enjoy camping in Sultan 
Mountain, or do paragliding and kite surfing 
with a marvelous view.

+90	542	676	34	68

C2

NEY DİNLETİSİ
NEY CONCERT

7 bin yıllık geçmişe sahip olan ney, tasavvufa nefes veren başlıca 
enstrümandır. Konya’ya gelen ziyaretçilere özel ney dinletisi 
düzenlenmektedir. Mengüç caddesindeki Aşkullah’da da neyin ulvi sesinde 
kendinizi bulabilirsiniz.

With 7 thousand years history, ney is the main instrument that brings life and 
breath to Sufism. There is special ney concerts for visitors of Konya. You can 
find yourself in the divine sound of ney in Aşkullah on Mengüç Street. 

Önceden	randevu	alınmalıdır	/	By	appointment
Aziziye	Mh.	Mengüç	Cd.	No:41	Karatay	/	Konya	+90	532	393	47	33

C3

Bu harita T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı’nın desteklediği “Konya Turizm Haritasının 
Yapılması” projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk SKAL’a 
aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı’nın görüşlerini yansıtmaz.

This guide map was prepared under the scope of “Making the Map of Konya’s 
Tourism” project supported by the Mevlana Development Agency. The 
responsibility of the content completely belongs to SKAL and the content does 
not reflect the view of the Mevlana Development Agency.

ÇETNEVİR ORGANİZASYONU
ÇETNEVİR ORGANIZATION
Damadın evlenmeden önce arkadaşlarıyla geçirdiği günün 
organizasyonuna Çetnevir denir. Aile büyüklerinin de katıldığı bu özel 
gecede enfes yemekler yiyebilir, halk oyunlarının yanı sıra damat 
adayına yönelik ağır şakaları izlerken bol bol eğlenebilirsiniz.  

The organization for the groom to spend a day with his friends before 
getting married is called Çetnevir. It is a kind of bachelor party. 
Family elders are also welcomed in this organization. In this very 
special night, you can enjoy tasteful dishes, watch folk dances and 
amply laugh at dirty jokes made on the groom. 

Akören	Yolu	Pamukçu	Köyü	girişi	Pamukçuhan	+90	554	939	80	09

YÖRESEL KONYA OYUNLARI
LOCAL KONYA DANCES
Binlerce yıllık kültürden damıtılan Konya oyunları genel itibariyle 
neşeli ve davetkar bir hava içerir. Birçok figür içeren dinamik Kaşık 
Oyunu ve oldukça eğlenceli Küstü Oyunu’nu izlerken atmosfere 
kapılıp yerinizde duramayabilirsiniz. 

As the core of thousands years old culture, Konya dances generally 
offer a pleasant and inviting atmosphere. The dynamic Kaşık Dance 
consisting of several figures and highly enjoyable Küstü Dance will 
make it irresistible for you to come to the dance floor. 

Akören	Yolu	Pamukçu	Köyü	girişi	Pamukçuhan	+90	554	939	80	09

BARANA ORGANİZASYONU
BARANA ORGANIZATION

Barana, Konya’nın yöresel halk müziği dinletileridir. Köy odaları veya 
evlerde toplanan yöre halkı sazlı sözlü eğlenceleriyle Barana geleneğini 
yaşatırlar. Otantik ve klasik Barana örneklerinin sergilendiği Barana 
gecelerine katılarak Anadolu kültürünü daha yakından tanıyabilirsiniz. 

Barana is local folk music concerts of Konya. Local people keep 
Barana tradition alive through coming-togethers in village chambers 
or houses and musical festivities. You can get a better look at 
Anatolian culture by way of participating in Barana nights when 
authentic and classical Barana samples are played. 

Önceden	randevu	alınmalıdır	/	By	appointment
Aziziye	Mh.	Mengüç	Cd.	No:41	Karatay	/	Konya	+90	532	393	47	33

ŞEB-İ ARÛS TÖRENLERİ
ŞEB-İ ARÛS CEREMONIES

Mevlânâ Celâleddîn-î Rûmî’nin ölüm gecesinin anıldığı Şeb-i Arûs vuslatın 
vücut bulduğu gece olarak kabul edilir. Anma törenlerinde mesnevî 
okumaları, semâ gibi etkinliklerin yanı sıra konferanslara da katılarak Hz. 
Mevlânâ’nın anlam dünyasını derinden hissedebilirsiniz. 

Commemorated on the night when Mevlana passed away, Şeb-i Arus is 
accepted to be the night when the ultimate union came into existence. 
In commemorative ceremonies, you can deeply feel Mevlana’s way of 
sense-meaning through mesnevi readings, sema ceremonies as well as 
informative conferences.

7-17	Aralık	2015	(Giriş:	15-50	TL)	
7-17	December	2015	(Entrance	Fee:	15-50	TL)
Çimenlik	Mh.	Aslanlı	Kışla	Cd.	Karatay	/	Konya
+90	332	352	81	11	www.mkm.gov.tr
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MUSİKİ VE TASAVVUF
MUSIC AND SUFISM

Musiki, Sema ve Mevlevi Kültürünü araştırmak, Mevlevilik hakkında derinlikli 
bilgi almak isteyen ziyaretçilere kapılarını açmaktadır. Tasavvuf Musikisi, Sema 
Mukabeleleri, Kur’an Musikisi, Kur’an Tilaveti, Tambur ve Meşk gibi programları 
huşu içerisinde izleyebilirsiniz.

Music, Sema and Mevlevi Culture Research Foundation welcomes visitors 
who would like to obtain extensive information on Mevleviyeh. You can be 
appalled by several programs like Sufi Music, Sema Responses, Kur’an 
Music, Kur’an Chant, Drum and Practice.

Önceden	randevu	alınmalıdır	/	By	appointment
Aziziye	Mh.	Sokullu	Mehmet	Paşa	Sk.	No:16	Karatay	/	Konya	+90	532	100	60	30

C3

MADER-İ MEVLÂNÂ CAMİİ VE TÜRBESİ
MADER-İ MEVLANA MOSQUE AND TOMB

Mevlânâ Celâleddîn-î Rûmî’nin annesi Mümine Hatun’un türbesi 
Karaman’dadır. Aktekke Camii’nde Mader-i Mevlânâ’nın yanı sıra Hz. 
Mevlânâ’nın abisi Muhammed Alaaddin, kayınvalidesi Gevher Hatun, 
ebesi Hediye Sultan ve diğer mevlevi büyüklerinin kabrinde de dua 
okuyabilirsiniz. 

Mevlana Jelaleddin Rumi’s mother Mümine Hatun’s tomb is found in 
Karaman. You can pray for Mader-i Mevlana, Mevlana’s elder brother 
Muhammed Alaaddin, his mother-in-law Gevher Hatun, his midwife 
Hediye Sultan as well as other sufi scholars at their graves. 

İmaret	Mh.	/	Karaman	(Giriş	ücretsizdir	/	Free	Entrance)

YUNUS EMRE ZİYARETİ
YUNUS EMRE VISIT

Gönüller sultanı, mutasavvıf, filozof ve halk şairi Yunus Emre’nin 
türbesi Karaman’dadır. Türbenin içerisinde Yunus Emre, Taptuk Emre, 
Yunus Emre’nin oğlu İsmail ve kızına ait 4 sanduka bulunmaktadır. 
Türbeyi ziyaretinizde sevgi ve hoşgörüyü derinden hissedeceksiniz.

As the sultan of the hearts, sufi, philosopher and minstrel, Yunus Emre 
lies in Karaman. In his tomb also lies symbolic coffins of Yunus Emre, 
Taptuk Emre, Yunus Emre’s son İsmail and daughter. You will deeply 
feel love and tolerance during your visit to the tomb.

Tahsin	Ünal	Mh.	/	Karaman	(Giriş	ücretsizdir	/	Free	Entrance)

KARAMAN GÜNÜBİRLİK
KARAMAN DAY-TRIP

Konya’nın 110 km güneyindeki Karaman 10 bin yıllık tarih derinliğine 
sahiptir. Sayısız medeniyetten miras kalan kaleler, dini yapılar, 
mağaraları; Değle Ören Yeri, Taşkale Tahıl Ambarları gibi tarihi 
harikaları; Yunus Emre, Şeyh Edebali gibi manevi değerleriyle Karaman 
size dopdolu bir gün yaşatacaktır.  

Located in 110 km south of Konya, Karaman has a 10 thousand 
years history. Karaman offers you a fulfilling day with its castles, 
religious temples, caves inherited from numerous civilizations; natural 
wonders like Değle Ören and Taşkale Granaries as well as a spiritual 
atmosphere thanks to the legacies of Yunus Emre and Sheik Edebali.

MEHTER GÖSTERİSİ
MEHTER SHOW

Dünyanın en eski askeri bandolarından biri olan mehter takımı 
günümüzde gösteri formatında varlığını sürdürmektedir. Üflemeli, 
vurmalı ve çarpmalı enstrümanlardan oluşan mehter gösterisini 
izlerken Osmanlı’nın sesini duyabilir ve geçmişe yolculuk yapabilirsiniz. 

As one of the oldest military bands of the world, the mehter band 
today still continues its existence in the form of a show. Consisting of 
wind, percussion and impact instruments, the mehter show will blow 
an Ottoman breeze to your ears and take you to a time travel. 

Salı	14:00	Mevlana	Meydanı,	Cuma	14:00	Mevlana	Meydanı,	
Cuma	15:00	Zafer	Çamlı	Köşk	
Tuesday	14:00	Mevlana	Square,	Friday	14:00	Mevlana	Square,	Firday	15:00	
Zafer	Çamlı	Köşk

SİLLE SANAT GALERİSİ
SİLLE ART GALLERY

Konya’nın en önemli sanat eseri üretim mekanlarından biri olan Sille 
Sanat Galerisi zengin bir ürün çeşitliliğine sahiptir. Galeriyi ziyaret 
ederek rapido kalem işi, balmumu, takı, çini boyama, seramik, çömlek, 
ebru gibi geleneksel sanat eserlerini yerinde inceleyebilirsiniz.  

As one of the most important art pieces atelier in Konya, Sille Art Gallery 
has a wide product range. You can see diverse traditional pieces of art 
like rapido hand drawings, waxwork, accessories, porcelain painting, 
china and marbling art.

Her	gün	09:00-20:00	/	Anytime	09:00-20:00
Sille	Subaşı	Mh.	Hükümet	Cd.	No:1	Selçuklu	/	Konya	+90	506	858	90	73

TESPİH YAPIMI İZLEME
WATCHING MISBAHA-MAKING

Kamçısından imamesine, durağından puluna her aşaması ayrı bir estetik 
barındıran el emeği göz nuru tespihler Konya’da yaşayan bir gelenektir. 
Feti Barut tespih atölyesinde beğeninize uygun ürünleri satın alabileceğiniz 
gibi erbabını izleyerek tespih yapımının inceliklerini de öğrenebilirsiniz.  

With its kamçı [tassel], imame, durak [stop] and pul [sequin], 
embracing a different aesthetic aspect at every step, handicraft 
misbahas is a living tradition in Konya. You can both buy your 
preferred misbahas at Feti Barut’s workshop and learn the delicacies of 
misbaha-making through watching misbaha masters.

Her	gün	11:00-18:00	/	Anytime	11:00-18:00
Sille	Yolu	Platin	İş	hanı	No:79	Selçuklu	/	Konya
+90	532	218	16	10	www.tesbihkonya.com

MİLLİ MÜCADELE MÜZESİ
WAR OF INDEPENDENCE MUSEUM

Büyük Taarruz’un planlarının yapıldığı dönemin Akşehir Belediye binası 
günümüzde Batı Cephesi Karargahı Müzesi olarak kullanılmaktadır. 
Milli Mücadele’ye ışık tutan müzede taarruz canlandırmasının yapıldığı 
panoyu incelerken duygusal anlar yaşayabilirsiniz.

Once used as the place for planning the Great Offensive, Akşehir 
Municipality Building is now used as the Western Front Headquarters 
Museum. In the museum shedding light on the War of Independence, 
you can get highly sentimental while looking at the board where the 
animation of the Great Offensive is placed. 

Her	gün	08:00-16:45	(Giriş:	5	TL)	/	Anytime	08:00-16:45	(Entrance:	5	TL)
Selçuk	Mh.	İnönü	Cd.	No:35	Akşehir	/	Konya	+90	332	813	15	68

EŞREFOĞLU CAMİİ
EŞREFOĞLU MOSQUE

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bulunan Eşrefoğlu Camii, Anadolu’daki 
ahşap direkli camilerin en büyüğü ve orijinalidir. 46 adet ahşap sütun 
üzerinde yükselen cami Eşrefoğlu Beyi Süleyman Bey tarafından 1299 
yılında yaptırılmıştır. Caminin anıtsal taç kapısından etkilenmemek 
mümkün değildir.   

Located in Beyşehir district of Konya, Eşrefoğlu Mosque is the largest 
and the original wooden mosque in Anatolia. Standing on 46 wooden 
pillars, the mosque was built by Eşrefoğlu Beyi Süleyman Bey in 1299. 
It is impossible not being affected by the monumental ornamented 
stone façade of the mosque. 

İçerişehir	Mh.	Türbe	Sk.	Beyşehir	/	Konya

BEYŞEHİR

Konya’ya 91 km mesafedeki 9 bin yıllık bir geçmişe sahip Beyşehir’de 
tarihi koklayabilirsiniz. Köprüler, dini yapılar, su kemeri gibi sayısız 
tarihi yapının yanında müthiş bir doğal güzelliğe sahip Beyşehir’de 
yamaç paraşütü, su altı sporları, off-road, mağaracılık gibi aktivitelerle 
stresinizi atabilirsiniz.

Located in 91 km far from Konya, you can taste the history in Beyşehir 
with its 9 thousand years history. Housing several bridges, religious 
places and aqueducts, as well as embracing an amazing natural beauty, 
Beyşehir can offer you a place to let off steam by means of numerous 
activities like paragliding, underwater sports, off-road and cave trips.

EREĞLİ

Konya’ya 153 km uzaklıktaki Ereğli ilçesi adını Herakles’den alır. Tarih 
boyunca Hitit, Asur, Kimmer, Frig, Lidya, Pers, Roma, Bizans, Selçuklu 
ve Osmanlı idaresinde kalan Ereğli adeta her medeniyetten değerlerin 
toplamıdır. Hititlerden miras kalan İvriz Kaya Anıtı nefesinizi kesebilir.  

Located in 153 km far from Konya, Ereğli was named after Heracles. 
In the course of the history having been under the rule of the Hittite, 
Assyria, Cimmerian, Phrygian, Lydia, Persian, Roman, Byzantine, Seljuk 
and Ottoman, Ereğli is like a melting pot for each civilization. İvriz Rock 
Monument inherited from the Hittite can take your breath away. 

SEYDİŞEHİR

Konya’ya 92 km mesafedeki Seydişehir ilçesinin tarihi M.Ö. 5500 
yıllarına kadar uzanır. Göller Yöresi sınırları içindeki Seydişehir, bir 
anlamda höyükler yöresi olarak da adlandırılabilir. 22 km uzunluğundaki 
Tınaztepe Mağarası ise size bambaşka bir deneyim sunacaktır.  

Located in 92 km far from Konya, Seydişehir dates back to 5500 BC. 
Seydişehir, situated in the Region of Lakes, can in one sense also be 
called as the region of mounds. 22 km long Tınaztepe Cave will offer 
you a whole different experience. 

KİLİSTRA ANTİK KENTİ
ANCIENT CITY OF KILISTRA

M.Ö. II. yüzyıla dayanan Kilistra Antik Kenti Konya’nın 49 km 
güneybatısında Kral Yolu üzerindeki Gökyurt Köyü’ndedir. Volkanik tüf 
kayalar oyularak oluşturulan dini ve sosyal yapılar, sarnıç, gözetleme 
kulesi gibi nefes kesici mekanlarda tarihi derinlemesine yaşayabilirsiniz. 

Dating back to 2nd century BC, the ancient city of Kilistra is in Gökyurt 
Village on the way to the King’s Road located 49 km southwest of 
Konya. You can open a window to the history thanks to breathtaking 
places such as religious and social structures carved from volcanic 
tuff, tanks and observation towers.

Gökyurt	Köyü	Meram	/	Konya	

MEKE KRATER GÖLÜ
MEKE CRATER LAKE

Meke Krater Gölü, Konya’nın 106 km doğusunda Karapınar ilçesindedir. 
Sönmüş volkan kraterinin suyla dolmasıyla oluşan ve ortasında adacıklar 
bulunan tuzlu bir göldür. Kuş göçlerinin rotasındaki 5 milyon yıllık bu 
doğa harikası size bambaşka bir gezegendeymişsiniz hissi verebilir. 

Meke Crater Lake is in Karapınar district located 106 km east of 
Konya. It is a salt lake inside the crater of an extinct volcano dotted 
by several islets. Being on the route of bird migrations, this 5 million 
years old natural wonder can make you feel like being on an entirely 
different planet.

TUZ GÖLÜ
SALT LAKE

Türkiye’nin ikinci büyük ve en sığ gölü olan Tuz Gölü Konya’nın 130 
km kuzeydoğusundadır. Ülkenin tuz ihtiyacının %40’ını sağlayan göl 
kristal beyazı rengiyle gözlerinizi kamaştırır. Birçok su kuşuna ev 
sahipliği yapan gölde flamingoların dev kuluçka alanlarını görünce 
büyülenebilirsiniz.  

As the second largest and the shallowest lake of Turkey, the Salt Lake is 
located 130 km northeast of Konya. Producing 40% of the salt consumed 
in Turkey, the crystal white color of the lake is dazzling. Housing many 
aquatic bird species, the lake embraces huge nesting places of flamingos.

www.tuzgolu.net

AKŞEHİR

Konya’ya 135 km uzaklıktaki, Neolitik Çağ’dan bu yana önemli bir 
ticaret ve kültür merkezi olan Akşehir size bol bol gülümseme vaat 
ediyor. Antik Kral Yolu üzerindeki Akşehir’de bir yandan kilise, cami, 
türbe gibi tarihi yapıları gezerken diğer yandan trekking, yamaç 
paraşütü gibi etkinliklerle adrenalin salgılayabilirsiniz.  

Located in 135 km far from Konya, Akşehir as an important commerce 
and culture center since the Neolithic Age promises you a full-of-
laughter trip. On the way to the King’s Road, Akşehir offers you a 
historical tour through several churches, mosques and tombs as well 
as adrenaline-loaded activities like trekking and paragliding.

ÇATALHÖYÜK ANTİK KENTİ
ANCIENT CITY OF ÇATALHÖYÜK

Çatalhöyük günümüzden 9 bin yıl önceye uzanan Neolitik ve Kalkolitik 
Çağ yerleşim yeridir. UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki Çatalhöyük 
Konya’nın 52 km güneydoğusunda Çumra ilçesindedir. Duvar 
resimleri, konut mimarisi ve Kybele heykelciklerini incelerken kendinizi 
o dönemde bulabilirsiniz.  

Dating back to 9 thousand years ago, Çatalhöyük was a residential 
area in Neolithic and Chalcolithic Ages. Being on UNESCO World 
Heritage List, Çatalhöyük is in Çumra providence located 52 km 
southeast of Konya.  You can experience the spirit of those ages while 
looking at mural paintings, domestic architecture and Cybele figurines.

Çatalhöyük	Yolu	Çumra	/	Konya	(Giriş	Ücretsizdir	/	Free	Entrance)

AKŞEHİR SIRA YARENLERİ GÖSTERİSİ
AKŞEHİR YAREN [FRIEND] ORGANIZATION

Orta Asya kökenli kadim bir gelenek olan Sıra Yarenliği halen 
Akşehir’de yaşatılmaktadır. Aynı yaş grubundan gençlerin 
Sonbahar’dan Hıdrellez’e kadar toplandıkları, sazlı sözlü, mizah yönü 
oldukça kuvvetli eğlencelere katılarak gülmeye doyabilirsiniz. 

As an archaic Middle Asian tradition, Yaren Organization has been 
trying to keep alive in Akşehir. You can enjoy yourself by joining in 
several musical, strong-in-humor festivities organized by young peers 
starting from the Fall to Hıdırellez. 

Önceden	randevu	alınmalıdır	/	Entrance	by	appointment
Akşehir	Kültür	Merkezi	+90	505	740	97	98

AYA ELENIA KİLİSESİ VE MÜZESİ
AYA ELENA CHURCH AND MUSEUM

Bizans İmparatoru Konstantinus’un annesi Helena tarafından M.S. 327 
yılında yaptırılan kilise Bizans mimarisinin çarpıcı örneklerinden biridir. 
Kesme Sille taşından inşa edilen kilisenin muhteşem süslemeleri ve 
ikonalarını hayranlıkla izleyebilirsiniz. 

Built in 327 AD by Helena, the Byzantine Emperor Constantinus’ mother, 
the church is one of the significant examples of Byzantine architecture. 
Built with tiled Sille stone, the church will take your breath away with its 
gorgeous ornaments and icons. 

Pazartesi	hariç	her	gün	09:00-18:00	(Giriş	ücretsiz)
Anytime	except	Monday	09:00-18:00	(Free	Entrance)	
Sille	Mh.	Gözönü	Sk.	No:2	Selçuklu	/	Konya

SİLLE ZAMAN MÜZESİ
SİLLE CHAPEL MUSEUM OF TIME

Restore edilerek müzeye dönüştürülen tarihi Şapel Sille’nin genel 
dokusu ve mimarisini yansıtmaktadır. Müzede sergilenen çeşitli 
dönemlere ait saatler, günlükler, takvimler, güneş saatleri arasında 
gezinirken zamanın durduğunu hissedebilirsiniz. 

Restored and transformed into a museum, the historical Sille Chapel 
reflects the general properties and architecture of the period. The 
time will stop as you pass by clocks, diaries and sundials of different 
periods exhibited at the museum. 

Pazartesi	hariç	her	gün	10:00-18:00	(Giriş	ücretsiz)
Anytime except Monday 10:00-18:00 (Free Entrance) 
Sille	Mh.	Özgüven	Sk.	No:2	Selçuklu	/	Konya

SİLLE’DE HAFTASONU
WEEKEND IN SİLLE

Restore edilmiş tarihi evleri, muhteşem sokaklarıyla Sille, konuklarına hem 
çömlek yapımı gibi sanatsal aktiviteler sunuyor hem de yöresel yemekler 
ve enfes kahvaltı eşliğinde unutulmaz bir hafta sonu vaat ediyor. Şehrin 
temposundan bunaldıysanız zamanın yavaş aktığı Sille’yi ziyaret etmelisiniz. 

With its restored historical houses and amazing streets, Sille both offers 
the opportunity to do artistic activities like making pottery and promises 
an unforgettable weekend with its traditional local food and delicious 
breakfast. If you feel suffocated in city life, you must visit Sille where the 
flow of time slows down.

NASREDDİN HOCA FIKRA CANLANDIRMALARI
ANIMATIONS OF NASREDDİN HODJA’S STORIES

Sözlü halk edebiyatının en önemli gül-düşün şahsiyetlerinden biri 
olan Nasreddin Hoca Akşehir’le özdeşleşmiştir. Her yıl Temmuz 
ayında düzenlenen Nasreddin Hoca Şenlikleri’nde yapılan fıkra 
canlandırmalarını izlerken kıvrak zekanın güldürürken düşündüren 
derinliğine ulaşabilirsiniz.  

As one of the most important jokes-with-moral-lessons persons in 
folk literature, Nasreddin Hodja is identified with Akşehir. In Nasreddin 
Hodja Festival annually held every July, you can get access to the 
depths of subtle with by means of jokes-with-moral-lessons while 
watching the animations of Nasreddin Hodja’s stories.

Önceden	randevu	alınmalıdır	/	Entrance	by	appointment	
Akşehir	Kültür	Merkezi	+90	505	740	97	98


