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 Onur ADIYAMAN
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri

Genel Sekreterin Kaleminden...Genel Sekreterin Kaleminden...

Küreselleşmenin getirdiği yeni gelişmeler ve yıkıcı teknolojilerin 

ortaya çıkmasıyla üretim yapısı ve hizmet sunuş şekillerinde küresel 

düzeyde yapısal dönüşümler beklenmektedir. TR90 Bölgesi’nde 

istihdamda ve ihracatta düşük ve orta teknolojili sektörlerin payı Türkiye 

ortalamasının üzerindedir. Bu durum, bölgenin teknolojik değişimlerden 

daha fazla etkilenmesine sebep olmakta ve sektörlerin kırılganlıklarını 

artırmaktadır. TR90 Bölgesi’nin küresel değer zincirlerinde yerini 

koruyabilmesi ve geliştirebilmesi için sektörlerin rekabet edebilirlik-

uyum becerilerini yükseltmek ve kırılganlıklarını azaltmak için yeni 

politikaların oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca TR90 Bölgesi imalat 

sanayinin yıkıcı teknolojilere uyum sağlama becerileri artırılırken yeni 

teknolojilerin bölgede üretilmesi için gerekli tedbirlerin alınması önem 

arz etmektedir.

Bölgedeki ekonomik faaliyetlerin genel görünümüne bakıldığında 

2016-2020 yılları arasında iktisadi faaliyet kollarına göre Türkiye 

ve TR90 Bölgesinin istihdam oranlarının yıllara göre mukayeseli 

değerlendirmesinde, Bölge’de istihdam yaratan iktisadi faaliyet olarak 

tarım öne çıkmaktadır. Türkiye’de tarımın istihdama katkısı %18-19 

seviyelerindeyken, TR90 Bölgesinde bu oran iki kattan fazla durumda 

olup %42 seviyelerindedir. Hizmetler sektörü (%42) TR90 Bölgesinde 

tarım sektörü ile aynı oranda istihdama katkı sağlamasına rağmen 

Türkiye ortalamasının (%55) altında kalmıştır. TR90 bölgesinde öne 

çıkan konulardan bir tanesi de, sanayinin istihdama katkısının (%15) en 

son sırada yer alarak ve Türkiye ortalamasının (%26) altında olmasıdır.

TR90 Bölgesi İmalat Sanayiinde 

Rekabet Odaklı Yapısal Dönüşümü 

Yeniden Kurgulamak

Ar-Ge, yenilik, tasarım ve 

dijital dönüşüm süreçlerinin 

geliştirilmesi/iyileştirilmesi 

bölge ekonomisinde rekabet 

odaklı yapısal dönüşümün 

sağlanması açısından büyük 

önem arz etmektedir.
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31 - Mobilya İmala�
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23 - Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünlerin İmala�
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10 - Gıda Ürünlerinin İmala�

Kaynak: TÜİK, 2021

Gıda ve Tekstil Ürünleri İmalatı İstihdamda Fark Yaratıyor

TR90 Bölgesi’nde girişimlerin imalat sanayi içerisinde yer alan alt sektörler bazında yıllara göre istihdama 

katkısı incelendiğinde gıda ürünleri imalatı önce çıkmaktadır. Gıda ürünleri en fazla istihdama katkı sağlayan 

sektör olmasına karşın 2015-2019 yılları arasında istihdam oranında sürekli bir azalma eğilimi görülmektedir. 

İstihdam açısından ikinci en önemli alt sektör olarak ise giyim eşyalarının imalatı göze çarpmaktadır. 

2015-2019 yılları arasında giyim eşyalarının imalatı sektörünün istihdama katkısı önemli oranda artış 

göstermektedir. İstihdam açısından diğer önemli alt sektörler olarak sırasıyla; diğer metalik olmayan mineral 

ürünlerin imalatı,  fabrikasyon metal ürünleri imalatı ve mobilya imalatı öne çıkmaktadır.

Kaynak: Girişimci Bilgi Sistemi,2021
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Sektör İstihdamı Yoğunlukla Düşük Teknoloji Düzeyinde

Diğer taraftan TR90 Bölgesinde imalat sanayindeki girişimlerde istihdam edilen çalışanların yaklaşık %75’i 

düşük teknoloji grubunda yer almaktadır. Türkiye’de ise bu oran ise %51,5’dir. Orta-yüksek ve yüksek teknoloji 

grubunda istihdam edilen oranı Türkiye’de %19 iken TR90 Bölgesinde %5 civarındadır.

Kaynak: Girişimci Bilgi Sistemi,2021
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GENEL SEKRETERİN KALEMİNDEN
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Bölgede İmalat Sanayinin Genel Sorunları

Bu veriler ışığında bir değerlendirme yapıldığında, 

TR90 Bölgesinin sahip olduğu nüfusa kıyasla 

ülke genelinden daha düşük katma değer ürettiği 

anlaşılmaktadır. Bölge’de üretilen katma değerin 

sektörlere göre dağılımında hizmet sektörünün öne 

çıkarak sanayi ve tarımdan yaklaşık üç kat fazla katma 

değer ürettiği görülmektedir. Sanayinin toplam 

gayri safi katma değerdeki payının düşük olmasının 

başlıca sebepleri; Bölge’de sanayi işletmesi sayısının 

az olması ve mevcut sanayi dallarının katma değer 

kapasitesinin düşük teknoloji veya orta teknolojiye 

dayalı olmasıdır. Sanayinin yeterince çeşitlenemeyip 

genel olarak fındık, çay, madencilik, giyim eşyası 

üretimi gibi az sayıdaki belli alanlara dayalı kalması 

toplam gayri safi katma değerde sanayinin payının 

düşük düzeyde kalmasının diğer bir sebebidir. 

Bölgede imalat sanayinin gayrisafi katma değerden 

aldığı payın artırılması, imalat sanayinin istihdam 

oluşturma kabiliyetinin geliştirilmesi, imalat 

sanayide faaliyet gösteren firmaların düşük ve 

orta-düşük teknoloji düzeyinden orta-yüksek ve 

yüksek teknoloji düzeyine sahip ürünler üretecek 

aşamaya taşınması, üretimde katma değerin ve 

kalitenin artırılarak uluslararası piyasalara erişimin 

kolaylaştırılmasına yönelik adımlar atılması önem 

arz etmektedir. 

TR90 Bölgesi illerinde imalat sanayi genel olarak 

benzer problemlere sahiptir. İmalat sanayi büyük 

ölçüde aile şirketlerinden oluşmaktadır. Şirketler 

mesleğin veya sektörün içinde büyümüş bireyler 

tarafından kurulup geliştirilmiştir. Bu firmalardaki 

kurumsal kapasite genellikle şirket sahibi veya 

aile fertlerinin tecrübe ve bilgi birikimleriyle 

sınırlı kalmaktadır. Sermaye birikimi, ortak bilgi 

birikimi, teknik imkân kullanma kolaylığı, ihtiyaç ve 

sorunların ilgili mercilere daha kolay iletilebilmesi 

ve çözülebilmesi gibi birçok avantajına rağmen 

Bölge’deki birlikte iş yapma kültürü ve dayanışma 

içerisinde rekabet anlayışının hem ulusal hem 

de uluslararası iş dünyasına kıyasla nispeten az 

gelişmiş olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra; 

TR90 Bölgesi’ndeki firmalarda çoğunlukla sektörü 

ve pazarı dinamik şekilde takip ederek strateji 

belirleyen profesyonel yönetim anlayışı konusunda 

eksikliklerin olduğu söylenebilir. Ayrıca; Bölge’deki 

en önemli imalat sanayi problemlerinden olan 

markalaşma ve katma değerli üretime yönelik 

nitelikli işgücünün de yeterli seviyede olmadığı 

anlaşılmaktadır. 

Ağırlıklı olarak fındık, çay, hazır giyim ve 

madencilik gibi düşük katma değerli sektörlere 

sahip olmasına rağmen Bölge’de silah sanayii, 

otomotiv sanayii, gemi inşa sanayii dalları ile tıp 

ve eczacılık alanlarında daha yüksek katma değere 

sahip ürünlerin imalatını ve ihracatını gerçekleştiren 

az sayıda başarılı firma bulunmaktadır. Bu durum, 

düşük veya orta teknolojili olarak sınıflandırılan 

sanayi dallarının iyi yönetim, yüksek ürün kalitesi 

ve başarılı pazarlama teknikleri sayesinde Bölge’de 

hayat bulabileceğini göstermektedir.

GENEL SEKRETERİN KALEMİNDEN
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SUNUM

TR90 Bölgesi İmalat Sanayi Mevcut Durum ve İhtiyaç Analizi

Genç ve Dinamik Firma Yapıları

TR90 Bölgesi illerinde imalat sanayide 

faaliyet gösteren işletmelere yönelik yapılan saha 

çalışması kapsamında yarı yapılandırılmış anket 

çalışması yürütülmüştür. Bu kapsamda imalat 

sanayide faaliyet gösteren toplam 104 işletmeye 

ulaşılarak yüz yüze ve/veya online anket çalışmaları 

tamamlanmıştır. Ankete katılan imalat sanayi 

firmalarının hukuki statüleri büyük oranda “limited 

şirket” olup (%62,5) %24’ü “anonim şirket”, 

kalanı ise şahıs şirketidir. Kuruluş tarihine göre 

değerlendirildiğinde firmaların 34 tanesi 2002 öncesi 

kurulmuş olup 17 tanesi 2012 öncesi, 53 tanesi de 2012 

sonrasında kurulmuşlardır. Bu değerlendirmelere 

göre imalat sanayide faaliyet gösteren firmaların 

büyük oranda 10 yaşından küçük ve limited şirket 

yapısına sahip olduğu anlaşılmaktadır.  

İstihdamda Artış Trendi 

Son 3 yıldaki ortalama çalışan sayısı değişimine 

bakıldığında işletmelerin sadece %13’ü son 3 yılda 

çalışan sayılarının azaldığını belirtmiştir. Çalışan 

sayısının işletmelerin yarısından çoğunda arttığı 

görülmektedir. 

Kurumsallaşma Düzeyi Düşük

Kurumsal yönetim ve kurumsallaşma 

bağlamında yöneltilen sorulara verilen cevaplar 

ışığında işletmelerin %60’ından fazlasında insan 

kaynaklarına yönelik bir yapılanma ve işletme 

içerisinde performans sistemi bulunmamakta 

olduğu anlaşılmaktadır. 

Aynı kapsamda verilen diğer cevaplara göre 

işletmelerin %45’inde yazılı bir vizyon-misyon-

kurumsal strateji belgesinin bulunmaması, 

firmaların %95’inde işletme sahibinin aynı 

zamanda yönetici konumunda bulunması, 

işletmelerin %30’unda organizasyon şemasının 

dahi bulunmaması ve %22’sinde hiçbir yazılım veya 

sistemin kullanılmaması ve diğer hususlar beraber 

değerlendirildiğinde bölgedeki imalat sanayi 

işletmelerinde kurumsallaşma ve dijitalleşme 

göstergelerinin oldukça zayıf olduğu görülmektedir. 

Bu noktada işletmelerin %80’inin ise kurumsal 

kimlik kapsamında çalışması olduğunu belirtmesi 

olumlu yönde değerlendirilmektedir.

Hukuki Statüsü

Şahıs Şirketi
Limited Şirket
Kolektif Şirket
Anonim Şirket

104 yanıt

24%

62,5%
13,5%

1.4. Son 3 yılda çalışan sayısının değişimi

Arttı
Sabit Kaldı
Azaldı

104 yanıt

26,9%

59,6%
13,5%

GENEL SEKRETERİN KALEMİNDEN
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SUNUM

1.5. İnsan kaynaklarına yönelik ayrı bir birim/yapılandırma mevcut mu ?

104 yanıt

Evet

0 20 40 60

40 (%38,5)

64(%61,5)Hayır

1.6. Performans ölçümüne yönelik bir sistem kullanılmakta mı ?

104 yanıt

Evet

0 20 40 60

38 (%36,5)

66(%63,5)Hayır

Finansmana Erişim Kısıtlı

Finansmana erişim ile ilgili verilen cevaplar doğrultusunda işletmelerin 

yaklaşık %84’ünün banka kredisini kullanmakta olduğu görülmektedir. 

İşletmelerin %80’inin son 3 yılda kredi başvurusunda bulunduğu ve kullanım 

amacına göre kredilerin %73 oranla işletme kredisi, %48 oranla da yatırım 

kredisi olarak kullandığı görülmektedir. İşletmelerin büyük kısmının hem 

yatırım hem işletme kredisi kullandığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte öz 

kaynak kullanımının %55 gibi yüksek bir oranda olması firmaların finansmana 

erişim noktasında önemli düzeyde sorun yaşadığını göstermektedir. 

İşletmelerin kitlesel fonlama-girişim sermayesi-yatırım fonları gibi yeni nesil 

finansman kaynakları hakkında yeterli bilgiye sahip olmamakla birlikte (%58) 

halka arzı da düşünmediği (%90) görülmektedir.    

40 60 80 100

87(%83,7)

57 (%54,8)

2.1.Finansmana erişimde hangi kaynakları kullanıyorsunuz?
104 yanıt

0 20

13  (%12,5)

Banka Kredileri

İç Fon/Özkaynak

Tedarikçi Kredisi

Kendi Kaynağımız

6 (%5,8)

1 (%1)

Yeni Nesil Finansman Kaynakları 
(Girişim Sermayesi/Kitlesel Fon..)

GENEL SEKRETERİN KALEMİNDEN
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SUNUM

Üretimde Kayda Değer Artış 

Üretim, satış, pazarlama ve ihracat yetkinliklerini 

belirlemeye yönelik sorulan sorularda işletmelerin diğer 

alanlara kıyasla üretim, satış, pazarlama ve ihracat 

konularında daha başarılı bir performans gösterdiği 

anlaşılmaktadır. Üretime yönelik alınan cevaplarda 

son 3 yılda işletmelerin %60’ının üretimlerinin arttığı, 

sadece %21’inin ise azaldığı görülmektedir. 

4.6. Üretim miktarında son 3 yılda değişim ne yöndedir?

Arttı
Değişmedi
Azaldı

104 yanıt

26,9%

59,6%

13,5% 3.6. İhracat tutarında son 3 yılda değişim ortalama ne yöndedir?

Arttı
Sabit Kaldı
Azaldı

104 yanıt

43,3%

42.3%

14,4%

İhracatta Büyük Potansiyel

İşletmelerin yaklaşık yarısı “satış ve pazarlama için 

firmanızın yazılı/belirlenmiş bir planı / hedefi mevcut 

mu?” sorusuna olumlu cevap vermiştir. İşletmelerin 

büyük çoğunluğu pazarlama ve pazar analizini 

kendisi yapmakta ve dışarıdan hizmet almamaktadır. 

İşletmelerin %90’ı ürettikleri ürünün ihracat potansiyeli 

bulunduğunu düşünmekte olup yaklaşık yarısı da 

son on yılda ihracat gerçekleştirmiştir. İhracat yapan 

işletmelerin son 3 yılda sadece %14’ünün ihracatı 

azalmış, yaklaşık % 43’ünün ise artmıştır. İşletmelerin 

ihracata yönlendirilmeleri, yeni pazarlara erişimlerinin 

desteklenmesi, ihraç edilebilir ürün sayısı ve çeşidini 

artırmaları önemli görünmektedir.

GENEL SEKRETERİN KALEMİNDEN
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SUNUM

E-ticaret Yaygınlaştırılmalı

İşletmelerin satış yöntemlerine bakıldığında %41’i çevrimiçi satış yapmakta olup çevrimiçi satışlar 

toplam satışların genelde %20’lik dilimini oluşturmaktadır. Son 3 yılda firmaların yarısının çevrimiçi satışları 

artmış, yaklaşık yarısının ise değişmemiştir. Çevrimiçi satışlar noktasında firmaların faaliyetlerini daha 

da yoğunlaştırmaları e-ticaretin yanı sıra e-ihracat konusunda da farkındalıklarının artırarak dijital satış 

kanallarını daha yoğun kullanmaya teşvik edilmesi bir diğer önemli husus olarak görülmektedir. 

Arttı
Değişmedi
Azaldı

50,6%

43%

3.8. Çevrimiçi satışlarınızda son 3  yıldaki değişim ne yöndedir?
79 yanıt

3.8. Çevrimiçi satışlarınız toplam satışlarınızdaki oranı nedir?

0-%20
%21-%40
%41-%60
%61-%80
%81-%100

75 yanıt

82,7%

3.7. Çevrimiçi (online) satış yapıyor musunuz?

104 yanıt

Evet

0 20 40 60

43  (%41,3)

62 (59,6)Hayır

GENEL SEKRETERİN KALEMİNDEN

13



SUNUM

AR-GE ve Yenilik Altyapısı Daha da 

Geliştirilmeli

Firmaların AR-GE ve yenilik yetkinliklerini 

anlamaya yönelik sorulan sorular kapsamında 

firmaların büyük çoğunluğu (%62) AR-GE 

yaptığını belirtmesine rağmen iş tanımında 

AR-GE ifadesi geçen personel çalıştıran 

işletme sayısının %32 olduğu görülmektedir. 

Ayrıca işletmelerin %43’ünün AR-GE 

faaliyetleri için herhangi bir kaynak ayırmadığı 

belirtilmiştir.  AR-GE için firmaların sadece 

%31’inin dışarıdan hizmet alımı yapıyor olması 

da bölgede kurumsal bir şekilde AR-GE yapan 

işletmelerin yaklaşık %30’larda olduğunu, 

AR-GE yaptığını belirten diğer işletmelerin 

ise AR-GE faaliyeti olarak kurumsal olmayan 

bir şekilde fikir aşamasında veya basit 

süreç iyileştirme faaliyetleri yürüttüğünü 

göstermektedir.  Nitekim firmaların %80’e 

yakını ürün ve süreç iyileştirme yapmış 

olması bu durumu kanıtlamaktadır. 

İşletmelerin %45’i de fikri ve sınai mülkiyet 

hakkı başvurusunda bulunmuştur. Sekötrde 

istihdamın yaklaşık ¾’ünün düşük istihdam 

düzeyinde olmasına rağmen AR-GE ve yenilik 

altyapısına yönelik çıkan sonuçlar imalat 

sanayinin dönüşümü açısından ümit verici 

olarak değerlendirilmektedir.  

5.5. Ürün ya da geliştirme / iyileştirme faaliyetlerinde bulundunuz mu?

104 yanıt

Evet

0 20 40 60 80 100

82 (%78,8)

22 (%21,2)Hayır

5.4. Ar-Ge ve/veya tasarım için dışarıdan hizmet alımı yapıyor musunuz?

104 yanıt

Evet

0 20 40 60 80 100

33 (%31,7)

71 (%68,3)Hayır

GENEL SEKRETERİN KALEMİNDEN

14

w
w

w
.d

ok
a.

or
g.

tr



SUNUM

 
 

 
 

              

Nitelikli 
işgücü

İşletme 
sermayesi

Ucuz 
ham-

madde /
enerji 

Kaynak 
verimliliği

Satış ve 
pazarlama 

Makine 
ekipman 

alımı

AR-GE ve 
yenilik      

Finansmana 
erişim

Satış Hacmini Artırmak En Önemli Hedef

İşletmelerin orta ve uzun vadeli hedeflerine yönelik verilen cevaplara göre işletmelerin büyük çoğunluğu 

satışlarını artırmayı en önemli öncelik olarak gördüğünü belirtmiştir. Verimliliği artırmak ikinci en önemli hedef 

görünümdedir. Kurumsallaşma, ürün çeşitliliğini artırma ve ihracat payını artırma/ihracat yapma konuları eşit 

ağırlıklara sahip olarak öne çıkan diğer önceliklerdir.

Vasıflı İşgücü ve Uygun Finansmana Erişim Öncelikli İhtiyaçlar

İşletmelerin en önemli ihtiyaçlarını belirtmeleri talep edildiğinde 

ise ihtiyaçlar arasında özellikle nitelikli personel, işletme sermayesi 

ve ucuz hammadde/enerji ön plana çıkmaktadır. Burada özellikle 

toplam faktör verimliliği çerçevesinde zımni bir kaynak verimliliği 

ihtiyacı da anlaşılmaktadır. Bunların yanı sıra; pazarlama, makine 

ekipman alımı ve ar-ge konularında destek de ihtiyaçlar arasında 

belirtilmiştir. 

01

03

Nitelikli işgücü

02
İşletme 
Sermayesi04 Kaynak 

Verimliliği

Ucuz 
Hammadde 
/ Enerji 

Modernizasyon, Kapasite Artırımı ve İşletme Sermayesi 

Sağlamaya Yönelik Destek Talebi

İşletmelere desteklerden yararlanma imkânları olsa hangi 

konuda değerlendirmek istedikleri sorulduğunda işletmelerin 

çoğunluğu makine yenileme, kapasite artışı ve işletme sermayesini 

eşit derecede önemli görmektedir. Bunun ardından önem sırasında 

ihracat gelmekte olup işletmeler tarafından ar-ge, kurumsallaşma, 

kaynak verimliliği ve ürün çeşitlendirme genellikle %37 oranında çok 

önemli olarak görülmektedir.    

GENEL SEKRETERİN KALEMİNDEN

6.3. Firmanızın orta ve uzun vadede hedefleri nelerdir? (Önem derecesine göre puanlayınız.)

75

50

25

Kesinlikle Önemsiz

Satışlar a... İhracata y... Ar-Ge'ye y... Verimliliği... Kurumsal... Bir alanda 
uzmanlaşmak...

Ürünlerimiz... Diğer

Önemsiz Nötr Önemli Çok Önemli
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SUNUM

İstihdam, Üretim ve İhracat Taahhüdü

İşletmeler, destek verilmesi halinde en çok istihdam artışını (%80’i) taahhüt etmektedir. İşletmelerin 

%76’sı kapasite/üretimde artış, %61’i de ihracat artışını taahhüt edeceğini belirtmektedir.

 

Saha analizi sonuçlarına göre imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin;

• Uluslararası pazarlara erişiminin kolaylaştı-

rılması, ihracat yetkinliklerinin geliştirilerek 

dış pazarlara açılması, ithal ikame üretim 

yeteneklerinin geliştirilmesi,

• Katma değerli üretime yönlendirilmesi; 

üretim, satış ve pazarlama kapasiteleri-

nin yenilikçi yöntemlerle ve nitelikli şekilde 

artırılması,

• Kaynak verimliliğin artırılması ve sürdü-

rülebilir üretim tekniklerinin kullanımı-

nın yaygınlaştırılarak yeşil dönüşümünün 

sağlanması,

• Ar-Ge, yenilik, tasarım ve dijital dönüşüm 

süreçlerinin geliştirilmesi/iyileştirilmesi

6.5. Destek karşılığında aşağıdakilerden hangisini taahhüt edersiniz? (Enfazla 3 seçenek işaretleyiniz?)

İstihdam artışı

Kapasite artışı

Kapasite kullanım oranı artışı

İhracat artışı

İthal ikame ürün üretimi

Yerli girdi kullanımında artış

Kaynak verimliliği- tasarruf

Üretilen ürün çeşidinde artış

104 yanıt

84 (%80,8)

79 (%76)

42 (%40,4)

64 (%61,5)

11 (%10,6)

24 (%23,1)

26 (%25)

36 (%34,6)

GENEL SEKRETERİN KALEMİNDEN

Bölge ekonomisinde rekabet odaklı yapısal dönüşümün sağlanması açısından büyük önem arz etmektedir. 
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SUNUM

İmalat sanayide yapısal dönüşümün önemli adım-

larından diğerleri de firmaların kaliteli danışmanlık hiz-

metlerine erişimi, know-how transferi yaparak daha 

güçlü bir üretim ve teknoloji altyapısına kavuşma-

sı, kurumsal, beşeri ve entelektüel sermayelerini ge-

liştirerek kurumsallaşma ve markalaşma süreçlerini 

hızlandırması ve toplam faktör verimliliği prensiple-

rine uygun olarak faaliyetlerinin negatif entropi man-

tığıyla sürdürülebilir kılınmasıdır. Bu noktada firma-

ların yüksek standartta danışmanlık hizmetlerine 

erişimini kolaylaştırmak amacıyla 2021 ve 2022 yılla-

rında Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı olarak imalat 

sanayiye yönelik Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek 

Programını uygulamaya koyduk. Sahadan sağlanan 

olumlu geri dönüşler ve imalat sanayide ihtiyaç duyu-

lan nitelikli dönüşüme katkı sağlamak amacıyla 2023 

Yılı İmalat Sanayi Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek 

Programının ilan edildiğini bu vesileyle hatırlatmaktan 

memnuniyet duyarız.  

GENEL SEKRETERİN KALEMİNDEN
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COĞRAFİ TESCİLLİ ÜRÜNLER

Coğrafi İşaretin Türü Mahreç

Dosya Numarası C2022/000066

Başvuru Tarihi 22.02.202

Tescil Numarası 1172

Tescil Tarihi 22.07.2022

Başvuru Yapan/Tescil Ettiren Kurum

Ordu Büyükşehir Belediyesi

Ürün Grubu

Yemekler ve çorbalar

Sakarca Mıhlaması
Ordu 
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COĞRAFİ TESCİLLİ ÜRÜNLER

Ordu Sakarca Mıhlaması tarihi geçmişi hakkında 

bizleri bilgilendirir misiniz?

Ordu Sakarca Mıhlaması, ilimizde çok eski 

yıllardan beri yapılan yöresel bir yemektir. Özellikle 

bitki doğada kendiliğinden yetiştiği için yöre halkının 

vazgeçilmezidir. Çok eski yıllardan beri ilimizde 

düzenlenen festival ve şenliklerin yöresel ürün 

stantlarında sunulur.

Ordu Sakarca Mıhlaması benzer ürünlerden ya 
da diğer tescilli ürünlerden ne gibi farklılıkları 

vardır?

Ordu Sakarca Mıhlaması; Bilimsel adı 

Ornithogalum umbellatum olan sakarca bitkisinin 

yaprak, çiçek ve yumru şeklindeki kök kısımları, 

kuru soğan, ayçiçek yağı, yumurta, tuz, karabiber, 

pul biber ile isteğe bağlı olarak salça kullanılarak 

üretilen yemektir. Sakarca bitkisi ilimizde “çökülce”, 

“sütlücen” ve “çiğdem” isimleriyle anıldığı için Ordu 

Sakarca Mıhlaması çökülce, çiğdem veya sütlücen 

kavurması olarak da bilinir. Bu bitki ilimizde 

kendiliğinden yetişir dolayısıyla üretiminde herhangi 

bir kimyevi madde kullanılmaz. Tadı soğana benzer.

Ordu Büyükşehir Belediyesince coğrafi tescili sağlanan Ordu Sakarca Mıhlaması, Ordu Melocan 

Kavurması, Ordu Galdirik Kavurması, Ordu Taflan Turşusu ve Mesudiye Kuru Ekmeği hakkında Ordu 

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi GÜLER sorularımızı yanıtladı.
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RÖPORTAJ

Coğrafi İşaretin Türü Mahreç

Dosya Numarası C2021/000482

Başvuru Tarihi 23.11.2021

Tescil Numarası 1217

Tescil Tarihi 11.09.2022

Ürün Grubu Yemekler ve çorbalar

Başvuru Yapan/Tescil Ettiren Kurum 

Ordu Büyükşehir Belediyesi

Ordu Melocan Kavurması tarihi geçmişi hakkında 

bizleri bilgilendirir misiniz?

Ordu Melocan Kavurması yöremizde genellikle 

çalılık, ormanlık arazilerde dikenlerin uç kısımlarındaki 

genç sürgünlerin toplanmasıyla hazırlanan bir yemek 

çeşididir. Bu bitki de doğada kendiliğinden yetiştiği 

için çok eski yıllardan beri ilimizin mutfak kültüründe 

önemli bir yer edinmiştir. 

Ordu Melocan Kavurması benzer ürünlerden ya da 

diğer tescilli ürünlerden ne gibi farklılıkları vardır?

Ordu Melocan Kavurması; Bilimsel  adı Smilax 

excelsa L. olan ve coğrafi sınırda dikenucu, melevcan, 

melocan isimleriyle bilinen ekşimsi bir tada sahip 

bitkinin haşlandıktan sonra soğan veya pırasa ile 

birlikte kavrulması suretiyle üretilen yemektir. Melocan, 

ormanlık arazilerin çalılık bölgelerinde doğal olarak 

yetişen sarılıcı, tırmanıcı, dikenli ve çok yıllık bir bitkidir. 

Bu bitki ilimizde kendiliğinden yetişir dolayısıyla 

üretiminde herhangi bir kimyevi madde kullanılmaz.

Ordu 

Melocan
Kavurması

20

w
w

w
.d

ok
a.

or
g.

tr



RÖPORTAJ

Coğrafi İşaretin Türü Mahreç

Dosya Numarası C2022/000065

Başvuru Tarihi 22.02.2022

Tescil Numarası 1193

Tescil Tarihi 17.08.2022

Ürün Grubu Yemekler ve çorbalar

Başvuru Yapan/Tescil Ettiren Kurum 

Ordu Büyükşehir Belediyesi

Ordu Galdirik Kavurması tarihi geçmişi hakkında bizleri bilgilendirir misiniz?

Galdirik bitkisi ilimizde yol kenarlarında, dere kenarlarında fındık bahçelerinde bol miktarda kendiliğinden 

yetişen bir bitki çeşididir. Ordu Galdirik Kavurması çok eski yıllardan günümüze kadar gelmiş, mutfak kültüründe 

önemli yere sahip bir yemek çeşidimizdir.

Ordu Galdirik Kavurması benzer ürünlerden ya da diğer tescilli ürünlerden ne gibi farklılıkları vardır?

Ordu Galdirik Kavurması; Bilimsel adı 

Trachystemon orientalis olan galdirik bitkisinin 

yaprak ve çiçek kısımları ayrıldıktan sonra gövde 

kısmının haşlanıp kuru soğan, ayçiçek yağı ve tuz ile 

kavrulması suretiyle üretilen yemektir. Galdirik bitkisi 

coğrafi sınırda “kaldirik”, “ıspıt”, “hodan” ve “balık 

otu” isimleriyle anıldığı için Ordu Galdirik Kavurması 

kaldirik, ıspıt, hodan veya balık otu kavurması 

olarak da bilinir. Galdirik bitkisi, kendiliğinden yetişir 

ve mayıs-eylül ayları arasında toplanır. Yetişme 

döneminde taze olarak kullanılan galdirik bitkisi, 

diğer dönemlerde kullanılmak üzere salamura ya da 

dondurularak saklanıp tüketilir. Tadı mantarımsı bir 

aromaya sahiptir.

Galdirik 
Kavurması

Ordu 
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COĞRAFİ TESCİLLİ ÜRÜNLER

Coğrafi İşaretin Türü Mahreç

Dosya Numarası C2021/000434

Başvuru Tarihi 20.10.2021

Tescil Numarası 1102

Tescil Tarihi 10.05.2022

Ürün Grubu 

Diğer ürünler

Başvuru Yapan/Tescil Ettiren Kurum 

Ordu Büyükşehir Belediyesi

Taflan TurşusuOrdu 
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COĞRAFİ TESCİLLİ ÜRÜNLER

Ordu Taflan Turşusu tarihi geçmişi hakkında 

bizleri bilgilendirir misiniz?

Taflan meyvesi ilimizde yaygın olarak bulunan bir 

meyve çeşididir. Orduda hemen her evin bahçesinde 

bir taflan ağacı bulunur. Yöremiz insanı da taflanı 

turşu olarak tüketmeyi çok sever. Dolayısıyla da Ordu 

Taflan Turşusu uzun yıllardır mutfak kültürümüzde 

önemli bir yere sahiptir.

Ordu Sakarca Mıhlaması, Ordu Melocan 
Kavurması, Ordu Galdirik Kavurması, Ordu 
Taflan Turşusu coğrafi tescil sürecini anlatır 
mısınız? Niçin bu ürünümüz için coğrafi işaret 

almak istediniz?

Sakarca, Melocan, Galdirik ve Taflan ilimizde 

yaygın olarak kendiliğinden yetişen doğal bitkilerdir. 

Yöre halkı bu bitkilerden elde edilen coğrafi işaret 

tescili aldığımız bu ürünleri sıklıkla tüketmekte 

olup yöresel ürün üreten restoranlarda da bu 

ürünleri bulmak mümkündür. Gerek il dışı gerekse 

yurtdışında yaşayan hemşerilerimizden de bu 

ürünlere büyük talep olmaktadır. 

Daha önceki yıllarda farklı kurumlar tarafından 

bu ürünlere coğrafi işaret başvurusu yapılmış ancak 

süreç tamamlanmamış ya da farklı sebeplerden 

dolayı olumsuz sonuçlanmıştır.

Bütün bunlardan yola çıkarak bu ürünlerin yurt 

içi ve yurt dışı pazar payı ve bilinirliğini artırmak, gıda 

güvenliği standartlarına uygun olarak üretiminin 

devamı ve sürekliliği için biz Ordu Büyükşehir 

Belediyesi olarak tekrar coğrafi işaret başvurumuzu 

yaptık ve süreci olumlu olarak tamamladık.

Ordu Taflan Turşusu benzer ürünlerden ya da 
diğer tescilli ürünlerden ne gibi farklılıkları 

vardır?

Ordu Taflan Turşusu; taflan meyvesi, su ve 

iri salamura tuzu kullanılarak hazırlanan yöresel 

bir turşu çeşididir. Ordu Taflan Turşusu; Bilimsel 

adı Laurocerasus officinalis Roemer (Sin.: Prunus 

laurocerasus L.) olan bölgede taflan, karayemiş, Laz 

kirazı isimleriyle de bilinen meyveler kullanılarak 

hazırlanır. Taflan meyvesinin mayhoş-buruk tadı 

turşuya kendine has lezzet ve aromasını kazandırır. 

Ordu Taflan Turşusunun hazırlanmasında gıda katkı 

maddeleri kullanılmaz.
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COĞRAFİ TESCİLLİ ÜRÜNLER

Coğrafi İşaretin Türü Mahreç

Dosya Numarası C2021/000438

Başvuru Tarihi 21.10.2021

Tescil Numarası 1262

Tescil Tarihi 21.11.2022

Başvuru Yapan/Tescil Ettiren Kurum 

Ordu Büyükşehir Belediyesi

Ürün Grubu 

Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, 

tatlılar

Mesudiye Kuru Ekmeği / 
Mesudiye Goliti 
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COĞRAFİ TESCİLLİ ÜRÜNLER

Mesudiye Kuru Ekmeği/Mesudiye Goliti tarihi 

geçmişi hakkında bizleri bilgilendirir misiniz?

Mesudiye Kuru Ekmeği/ Mesudiye Goliti I. 

Dünya Savaşı ve Kurtuluş  Savaşı zamanlarında 

Türk askerlerinin temel gıdası olmuş bir ekmek 

çeşididir. Askerlerimiz o yıllarda bu ekmeği suya 

batırıp yumuşatıp yiyorlarmış. Bayatlamadan iki 

yıl kalabilen Golit ekmeği uzun deniz yolculuğunda 

ve köylünün rençberlik dönemlerinde hiçbir özel 

koşullarda saklamadan yenilebilir. 

Mesudiye Kuru Ekmeği/Mesudiye Goliti 
coğrafi tescil sürecini anlatır mısınız? Niçin bu 

ürünümüz için coğrafi işaret almak istediniz?

Tarihi çok eski dönemlere dayanan Mesudiye 

Kuru Ekmeği bu günlere kadar değerini kaybetmeden 

gelmiştir. Mesudiye ilçemizde üretimi ve satışı 

yapılmakta olup il dışı ve yurt dışından da büyük 

ilgi ve talep görmektedir. Bu nedenlerle Mesudiye 

ilçe belediyemizin de katkılarıyla bu sürece başlama 

kararı aldık ve coğrafi işaret tescil sürecimizi 

tamamladık.

Mesudiye Kuru Ekmeği/ Mesudiye Goliti benzer 
ürünlerden ya da diğer tescilli ürünlerden ne 

gibi farklılıkları vardır?

Golit ekmeği yapımı çok çeşitleri olsa da yuvarlak 

simit şeklinde ve kurutulmuş bayatlamayan ekmek 

sadece Mesudiye’ye özgü bir yapım. 100 yıllardır köy 

ve yaylalarda köy fırınlarında yapılmaktadır. Köy ve 

yayla fırınları bugün halen köylü hanımlar tarafından 

çalıştırılmaktadır.
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COĞRAFİ TESCİLLİ ÜRÜNLER

Bu coğrafi işaret tescilli ürünlerin üretimine 
ilişkin bilgi verir misiniz? Nerede ve nasıl 

üretilmektedir?

Bu ürünler ilimizde yaşayan yerli halkın sıklıkla 

evlerde yapıp tükettiği ürünler olmasının yanı sıra 

yöresel ürün üreten restoranlarda da bu ürünlere 

sıklıkla rastlanmaktadır. Ayrıca ilimizde bulunan 

kadın kooperatifleri de bu ürünleri üretmekte 

ve satışını yapmaktadır.  Genellikle geleneksel 

yöntemlerle üretilen bu ürünlerin fabrikasyon 

boyutunda bir üretimi bulunmamaktadır.

Bu ürünlerin tanıtım ve pazarlaması adına 

yaptığınız çalışmaları anlatır mısınız?

Yerel ve ulusal basın ve sosyal medya 

mecralarında bu ürünler ile ilgili bilgilendirme 

bültenleri yayınlandı. TRT Belgesel Yiyeceğin 

Serüveni program çekimlerinde bu ürünler tanıtıldı. 

Ayrıca ilimize davet edilen gazeteciler ve ünlü şeflere 

de bu ürünler tanıtıp tadım yapmalarını sağladık. 

İstanbul’da düzenlenen Ordu Tanıtım Günlerinde 

bu ürünleri halka sunarak tanıtımını yaptık. 

Belediyemiz iştiraki olan Ortar şirketi aracılığıyla 

bu ürünler halktan ve kadın kooperatiflerinden 

tedarik edilerek gerek online satış olarak gerekse 

satış noktalarında bu ürünlerin satışını destekledik. 

İlimizde merkezi bir konuma sahip teleferik alt 

istasyonunda yöresel ürünler ve el sanatları pazarını 

kurduk ve bu ürünlerin satışlarını teşvik ettik, ayrıca 

tur acentalarımızla görüşerek ilimize gelen turların 

bu satış noktalarına yönelmesini sağladık.
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COĞRAFİ TESCİLLİ ÜRÜNLER

Bu ürünlere coğrafi işaret tescili aldıktan sonraki 
süreçte, bu ürünler için başka ne gibi faaliyetler 

planlıyorsunuz?

Basın ve sosyal medya aracılığı ile ürünlerin 

tanıtımına devam edeceğiz. Bu ürünleri üreten Kadın 

kooperatifleri pazarlama ve tanıtım konularında 

desteklendi ve bu desteklerimiz de devam edecektir. 

Coğrafi işaret tescili aldığımız ürünler genellikle 

ilimizde doğal yetişen bitkilerden yapıldığı için insan 

sağlığı üzerinde olumlu etkilerinin tanıtılması ve doğal 

beslenmenin öneminin arttığı bu dönemde insanların 

bu ürünlerin tüketimine yönlendirilmesi için çalışmalar 

planlanmaktayız. Ayrıca vejeteryan ve vegan beslenen 

insanların düzenlemiş olduğu festivallerde de bu 

ürünlerin tanıtımının yapılmasını düşünüyoruz.

Sizce coğrafi tescilli ürünlerin ilimiz, bölgemiz ve 

ülkemiz ekonomisine katkıları nelerdir?

Coğrafi işaret tescilli ürünler son yıllarda 

ülkemizde oldukça yaygınlaşmış ve önemi her geçen 

gün artmaktadır. Coğrafi işaretli 

ürünlerin kalitesinin belirli 

standartlarda üretiliyor olması 

tüketiciye daha güvenilir ve 

kaliteli ürünlere ulaşmasını 

sağlaması açısından, üreticiye 

ise ürünün bilinirliğinin ve yurt 

içi ve yurt dışı pazar payının 

artması açısından kazançlar 

sağlamaktadır. 

Coğrafi tescilli ürünlerin sosyolojik olarak 
bölgeden göçü önlemedeki rolü hakkında 

düşüncelerinizi nelerdir?

Coğrafi işaretli ürünlerin üretimi ve tüketimi arttıkça 

taleplere yetişmek adına üretim alanları büyütülecek 

ilimizde bu işten fayda sağlayacak insan sayısı da 

artacak ve dolayısıyla bir istihdam alanı yaratılmış 

olacaktır. Ayrıca geleceğimiz olan gençler; hem bu 

lezzetleri unutmayacak, devamlılığını sağlayacak hem 

de bu işten ekonomik olarak fayda sağlayacaktır.  Bu 

sebeplerle ekonomik olarak güçlenen bölgemizde göç 

azalacaktır.

Coğrafi tescil başvurusu yaptığınız veya 

planladığınız başka ürün ya da ürünler var mıdır?

Evet var. Coğrafi işaret aldığımız bu ürünlerin 

dışında 5 ürünümüzün daha başvurusu yapılmış 

olup süreçleri devam etmektedir. Bu ürünler; Ordu 

Pancar Çorbası/ Ordu Kara Lahana Çorbası, Ordu 

Fındık Tirmidi Kavurması, Ordu Dağ Çileği Reçeli, Ordu 

Zeytinyağlı Kara Lahana Sarması ve Ordu İçli Tavadır.
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PROJELER

Şebinkarahisar Belediye Başkanı Ömer Şentürk, 

projenin ilk olarak 2010 yılında Şebinkarahisar 

Belediyesi tarafından gün yüzüne çıkarılıp, 

tanıtılmasının ardından gelinen süreçte  bu el 

sanatının daha fazla kadınımıza öğretilmesi, seri 

üretime geçilmesi ve markalaşmasının kaçınılmaz 

olduğunu söyledi. 

Şebinkarahisar Belediyesi olarak 2020 Yılı 

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) 

kapsamında Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’na 

başvurusunu yaptıkları ‘Kadınlar Dokuyor 

Projesi’nin kabul edildiğini belirten Başkan Şentürk, 

“Proje ile öncelikle güzel bir atölye ve satış ofisi 

kurduk. İlçemize gelen hiçbir misafirimiz neredeyse 

atölyemizi görmeden, dokuma tezgâhına oturmadan 

gitmiyor diyebiliriz. Kurs sürecimizde bu sanatı hiç 

bilmeyen 50’den fazla hanım kardeşimiz dokuma 

yapmayı öğrendi. S.S.Kadınlar Dokuyor Kadın 

Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni kurduk. 

Belediyemizce coğrafi işaret aldığımız Tamzara 

Dokuması başlarda sadece peştamal ve şal gibi daha 

belirli ürünler dokunurken bugün ürün yelpazemiz 

inanılmaz genişledi. Kravat, çanta, yastık kılıfları, 

deniz giyiminde kullanılan pareolar, hamam setleri, 

havlular, elbise ve gömlekler, perdeler ve daha 

sayamadığım el emeği göz nuru birçok ürün artık 

dokunarak son tüketiciye sunuluyor.” ifadelerini 

kullandı.

“Projemizle, bu el sanatımızı tanıtmak, 

markalaşmak, istihdam oluşturarak ilçe ve ev 

ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz.” Diyen 

Başkan Şentürk, kursiyerleri dokuma eğitiminin yanı 

sıra tanıtım ve pazarlama, kooperatifçilik ve dijital 

pazarlama eğitimleriyle de destekleyerek, e-ticaret 

alanında da projeye ivme kazandıracaklarını söyledi.

Ömer ŞENTÜRK/ Şebinkarahisar Belediye Başkanı

KADINLAR 
DOKUYOR 
PROJESİ
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PROJELER

Tamzara Dokumasının tarihi bir el sanatı olması hasebiyle ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi 

kaynağı olduğunu dile getiren Başkan Şentürk, konuşmasına şöyle devam etti:

“İlçemize gelen her misafirimiz atölyemizi görmeden, dokuma deneyimini yaşamadan dönmüyor 

diyebiliriz. Atatürk Evi ve Müzesi içerisinde oluşturduğumuz tanıtım noktamızla da müzeye gelen 

ziyaretçilerimiz hem bu el sanatımızı tanımış oluyor hem de buradan 

bir hatıra satın alarak ekonomik olarak katkı da sağlamış oluyor. 

Bu anlamda hem ilçe turizmine ve ekonomisine katkı sağlamış 

hem de ilçemizde kadın istihdamı yaratılmış oluyor. Buradan sizlerin 

vesilesiyle de tüm okurlarımızı ilçemizi ve atölyemizde yaptığımız 

çalışmaları görmek için Şebinkarahisar’a davet etmiş olalım.” dedi.

Proje Künyesi

Program Adı 2020 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLENME MALİ DESTEK PROGRAMI

Referans No TR90/20/SOGEP06/0001

Proje Adı Kadınlar Dokuyor Projesi

Yararlanıcı Şebinkarahisar Belediye Başkanlığı

Bütçe  1.250.000 TL  Destek Miktarı 1.100.000 TL (% 75)         Proje Süresi 24 ay

Proje İle İlgili Detaylar

1- Proje Ofisi ve Ekibinin Oluşturulması

Proje kapsamında belediye bünyesinde proje ofisi oluşturulmuş ve proje ekibi tahsis edilmiştir.

2- Küçük İnşaat İşleri

İçerisinde 37 adet dokuma tezgâhı bulunan dokuma atölyesi oluşturuldu. Çocuklar için ise kreş kuruldu.

3- Eğitim Faaliyetleri

Kadınlardan oluşan 24 kişilik kursiyer grubuna 6 başlıkta toplamda 250 saat eğitim verildi.
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RÖPORTAJ

Bu coğrafi işaret, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 31.08.2018 tarihinden itibaren korunmak üzere 

30.09.2019 tarihinde tescil edilmiştir.

Coğrafi İşaretin Türü Mahreç

Dosya Numarası 2018/180

Başvuru Tarihi 31.08.2018

Tescil Numarası 460

Tescil Tarihi 30.09.2019

Başvuru Yapan/Tescil Ettiren Kurum 

Şebinkarahisar Belediyesi

Ürün Grubu 

Dokumalar

Tamzara Dokuması 
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Tamzara dokumasının tarihi geçmişi hakkında 

bizleri bilgilendirir misiniz?

18. yüzyıldan bu yana üretilen yerel halk 

kültürünün önemli bir öğesi olan Tamzara 

Dokuması ilçemizin Tamzara mahallesine özgü 

olan, 19. yüzyıldan itibaren de kervan yollarıyla 

Akdeniz, Mısır ve Suriye'ye kadar bu dokumaların 

gönderildiği arşivlerde kayıtlıdır. 1940’lı yıllarda 

Şebinkarahisar’da dokuma atölyeleri yoktu. Her 

evde dokuma tezgâhı bulunur, o ailenin geçim 

kaynağı bu dokumalar olurdu. Tamzara Mahallemiz 

geçmişten beri okuma-yazma oranı yüksek, eğitime 

önem veren bir mahalledir. Bunun yanı sıra bu el 

sanatı da yöre insanı için büyük ölçüde önemliydi. 

Bu sebepten geçmişte “Ya Oku, Ya Doku” deyişi 

sıkça tekrarlanırmış. Bu da aslında bize dokumanın 

ne denli önemli olduğunu hatırlatıyor.

Tamzara dokumasının coğrafi tescil sürecini 
anlatır mısınız? Niçin böyle bir gereksinime 

ihtiyaç duydunuz? Amacınız neydi?

2010 yılında Belediyemiz tarafından yeniden 

gün yüzüne çıkarılan bu el sanatımız hem ilçemizde 

hem bölgemizde büyük ilgi gördü. 1937 yılında 

Mustafa Kemal Atatürk'ün imzaladığı kararnameyle 

kooperatif kurularak üretilen Tamzara dokumasının 

coğrafi işaretle tescillenmesi girişimleri 

Şebinkarahisar Belediyesi’nin 2018 yılındaki 

girişimlerinin ardından 30.09.2019 yılında tescil aldı.

Hepimizin bildiği üzere coğrafi işaret olayı son 

yıllarda büyük önem kazandı. Bir ürünün ya da bir 

sanatın gelenekselliğini, o yöreye aitliğini devlet 

eliyle kesinleştiriyor, coğrafi tescil. Biz de bu nedenle 

ilçemizin bu önemli el sanatının tescillenmesini 

sağladık.

COĞRAFİ TESCİLLİ ÜRÜNLER

18. yüzyıldan bu yana üretilen yerel halk 
kültürünün önemli bir öğesi olan ve aynı 
zamanda “Ya Oku, Ya Doku” deyişine ilham 
veren coğrafi tescilli Tamzara Dokuması 
hakkında Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Ömer ŞENTÜRK bizleri bilgilendirdi
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Tamzara dokumasının diğer tescilli 
dokumalardan farkı nedir?

En önemlisi hala aynı eski tekniklerle dokunması, 

tamamen %100 el dokuması şeklinde üretilmesidir. 

Herhangi bir fabrikasyon işleme tabi değildir. Bunun 

yanı sıra hammaddesiyle de diğer birçok yöre 

dokumasından ayrılıyor. Dokumasının çözgü ipliği 

%100 pamuktur. Tamzara Dokumasının ince olması, 

örme aralarında yer alan boşluklar suyu absorbe 

eder ve gözeneklerin tuttuğu su, hava akımı ile 

kolay kaybolur. Bu nedenle teri çeken ve kolaylıkla 

kuruyabilen bir kumaştır. Bu yönüyle de sağlıklı bir 

dokumadır.

Üretimine ilişkin bilgi verir misiniz? Nerede ve 

nasıl üretilmektedir?

DOKA’nın desteklediği “Kadınlar Dokuyor 

Projesi” ile oluşturulan dokuma atölyesinde 20 

tezgâh ile 20 üretici kadınımız üretime devam 

etmekteyiz. DOKA’nın destekleriyle projemiz 

ivme kazandı ve kooperatifimizi de kurduk. Bunun 

yanı sıra Halk Eğitim Merkezi’ne bağlı olarak ilçe 

meydanı ve Tamzara mahallemizde de yine kurslar 

devam ediyor. Oralarda da hem usta öğreticilerimiz 

tarafından bu sanatımız öğretilmeye ve üretime 

devam ediyor.

Geçmişte sofra bezi, peştamal, başörtüsü, 

hamam bürüklüğü, önlük, mendil, çarşaf, dırıl, 

gazelina gibi ürünlerde kullanılmıştır. Günümüzde 

ise Tamzada Dokumasından elbise, gömlek, kravat, 

şal, fular, masa örtüsü, perde ve hediyelik tekstil 

ürünleri üretilmektedir.

Tanıtım ve pazarlaması adına yaptığınız 

çalışmaları anlatır mısınız?

Tanıtım kısmını çok önemsiyoruz. Sosyal 

mecralarda, çok bilindik tüm e-ticaret sitelerinde 

tanıtım ve satışlarımız devam ediyor. Bu sene 

ülkenin çeşitli yerlerinden çokça davet aldık. Dokuma 

tezgâhlarımızla birlikte Giresun Günleri başta 

olmak üzere yaklaşık 5 ayrı fuara katıldık. Sıkça 

Giresun Valiliğimiz tarafından düzenlenen Kadın 

Kooperatifleri günlerinde bulunarak el sanatımızı 

daha fazla kitleyle tanıştırmaya gayret ediyoruz. 

Bu vesileyle Kadınlar Dokuyor Projesi’ne emek 

veren, öğreten, dokuyan tüm hanım kardeşlerimizin 

emeklerine bir kez daha teşekkür ediyorum.

COĞRAFİ TESCİLLİ ÜRÜNLER
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Sizce coğrafi tescilli ürünlerin yerel ekonomiye 

katkıları nelerdir?

Öncelikle tüketici aldığı malın kalitesini, 

bilinirliğini önemsiyor.  Araştırıyor, pazardaki diğer 

ürünlerle karşılaştırıyor. Coğrafi Tescil bu anlamda 

ürünü güvenilir kıldığı için talebi de arttırıyor. Bizim 

ilçemiz gibi mikroekonomilere katkı sağladığını 

bizler görüyoruz. 

Coğrafi tescil başvurusu yaptığınız veya 

planladığınız başka ürün var mı?

Belediye olarak şuan yok fakat ilçe STK’ları ve 

odaların başvuruları sürüyor.

Tamzara dokumasına coğrafi işaret aldıktan 
sonraki faaliyetleriniz nelerdir? Neler 

yapacaksınız?

Coğrafi işaret elbette elimizi güçlendirdi. 

S.S.Kadınlar Dokuyor Kadın Girişimi Üretim ve 

İşletme Kooperatifi’ni kurduk. Bu kooperatif 

vasıtasıyla artık daha büyük işler yapmayı 

planlıyoruz. İlçemizin gururu, iş İnsanı ve aynı 

zamanda Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun 

ÖZBEK’in sahibi olduğu Point ve Nippon oteller 

zincirinde havlu ve peştamallarımızın yerini alması 

konusunda desteklerini sundular. Bu bizim için çok 

anlamlı ve önemli bir adım oldu.

Bundan sonraki hedeflerimiz bu el sanatımızı 

duyurmak, tanıtmak, yerel ve ulusal anlamda 

daha büyük kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz. Hem 

kadınlarımızın ev ekonomisine, hem ilçe ve buradan 

da ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. 

Markalaşmak bizim en büyük hayalimiz.

COĞRAFİ TESCİLLİ ÜRÜNLER
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PROJELER

Aksu Vadisi üzerinde bulunan ve şehir merke-

zine 50 km. uzaklıkta olan Göksu Travertenlerinin 

Karadeniz Bölgesi’nin en popüler turizm desti-

nasyonu olmaya aday olduğunu belirten Giresun 

İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Erdem 

Kılavuz, “Vadi üzerinde Kuzalan Şelalesi, Mavigöl, 

Kulakkaya, Bektaş, Kümbet gibi popüler Turizm 

alanlarına Göksu Travertenleri eklendiğinde, Altın 

Rotamız oluşmuştur.” İfadelerini kullandı.

Projenin 2019 yılında Giresun Valiliği himayele-

rinde ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) eş 

finansmanıyla hayata geçirildiğini kaydeden Kılavuz, 

konuşmasına şöyle devam etti:

“İki yılda alanın yüzde 50’si beyazlatılmış-

tır. Misafirlerimizin daha rahat zaman geçirebilme-

si için, Sayın Valimiz Enver Ünlü’nün talimatlarıyla 

çevre düzenlemesi çalışmalarımız devam etmekte-

dir. Hedefimiz bölgeden getireceğimiz yeni su kay-

nakları ile birlikte 3 yıl içerisinde alanın tamamını 

beyazlatmaktır.”

Bölgeye gelen misafirlerin dolu dolu en az 3-4 

gün vakit geçirebilecekleri harika bir doğa olduğunu 

dile getiren Kılavuz, “Göksu Travertenleri ile birlik-

te 3 yıl içerisinde bölgeye 500 binin üzerinde misa-

fir beklemekteyiz. Karadeniz’in incisi olan şehrimize 

tüm yurt içi ve yurt dışı ziyaretçilerimizi Giresun’da 

ağırlamaktan mutluluk duyarız.” dedi.

GÖKSU 
TRAVERTENLERİ
PROJESİ

Erdem KILAVUZ /Giresun İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı 
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RÖPORTAJ

Proje İle İlgili Detaylar

1- Proje Ofisi ve Ekibinin Oluşturulması

Proje kapsamında özel idare bünyesinde proje ofisi oluşturulmuş 

ve proje ekibi tahsis edilmiştir.

2- Küçük İnşaat İşleri

Proje kapsamında süs havuzları yaptırılmıştır.

3- Görünürlük Faaliyetleri

Proje kapsamında 2 adet afiş ve 1.000 adet broşür bastırılarak 

dağıtımları yapılmıştır.

Proje Künyesi

Program Adı 2018 YILI YEŞİL YOL GÜZERGAHINDAKİ 

KÜLTÜR-TURİZM ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

Referans No TR90/18/YY/0019

Proje Adı Göksu Travertenleri Projesi

Yararlanıcı Giresun İl Özel İdaresi

Bütçe  904.750 TL 

Destek Miktarı 678.502,50 TL (% 75)          Proje Süresi 24 ay
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RÖPORTAJ

Bu coğrafi işaret, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 16.12.2021 tarihinden itibaren korunmak üzere 

10.11.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

Coğrafi İşaretin Türü Menşe

Dosya Numarası C2021/000524

Başvuru Tarihi 16.12.2021

Tescil Numarası 1252

Tescil Tarihi 10.11.2022

Başvuru Yapan/Tescil Ettiren Kurum 

Arhavi Ziraat Odası

Ürün Grubu 

Bal

Arhavi Kestane 
Balı
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COĞRAFİ TESCİLLİ ÜRÜNLER

Tam bir şifa deposu olan ve başta sindirim, solunu 
gibi hastalıklara iyi gelen 
Arhavi Kestane Balı hakkında 

Arhavi Ziraat Odası Başkanı Sadık YILDIZBAYRAK 
bizleri bilgilendirdi

Arhavi Kestane Balının tarihi geçmişi ve kestane ağaçları hakkında bizleri bilgilendirir misiniz?

Geçmişi çok eskilere dayanan kestane balımızın şifa verici tarafı da vardır. Kafkas ırkı arının ülkemizde ko-

ruma altında olan tek ırk olduğunu gördük. 2007 yılında Kafkas ırkı arı koruma altına alınmıştır. Artvin ilimiz 

de gen bölgesi ilan edilmiştir. İlçemizde kestane ağacı yoğunluktadır. İlçemizde yaklaşık 40 bin hektarlık bir 

alanda kestane ağacı mevcuttur. Bu kestane ormanlarına her yıl düzenli şekilde yeni fidanlar dikilmektedir.

Arhavi Kestane önemi ve insan sağlığına etki-

leri nedir?

Kestane balı insan sağlığına çok önemli etkile-

ri vardır. Solunun ve sindirim sistemi hastalıklarına 

çok iyi gelmektedir. KTÜ kimya bölümünde yaptır-

dığımız tahlillerde sindirim, solunum ve tümör has-

talıklarına iyi geldiği kanıtlanmıştır.

Bu balın coğrafi işaretine niçin ihtiyaç duyul-

du? Bunun için neler yapıldı?

Yukarıda saydığımız özelliklerini fark edince 

Arhavi Ziraat Odası olarak coğrafi tescil başvuru-

sunda bulunduk. Türk Patent ve Marka Kurumuna 

16.12.2021 tarihinde yaptığımız başvuru 10.11.2022 

tarihinde kabul edilerek coğrafi tescilini sağla-

dık. Böylelikle Arhavi Kestane Balı marka değerine 

kavuşmuştur.
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Kestane Balının öneminden ve ilçedeki 
balcılık faaliyetlerinden bahseder 

misiniz?

Arhavi Kestane Balının anti oksidan 

özelliği çok fazladır. İlçemizde 50 kovan 

üzerinde 150 işletmecimiz bulunmaktadır. 

Toplamda 15 binin üzerinde kayıtlı canlı kovan 

olmakla birlikte yaklaşık 5 bin civarında da 

kayıtsız kovan mevcuttur. Bu kayıtsız kovan 

dediğimiz, daha çok hobi ve ailece kullanılmak 

üzere arıcılıkla uğraşan vatandaşlarımızdır. 

Bu kovanlardan yılda 80-100 ton civarında bal 

üretimi yapılmaktadır.

Üretilen balları nasıl denetliyorsunuz?

Aldığımız numuneleri Trabzon’daki 

laboratuvarda test edip onaylatıyoruz. 
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Satış ve pazarlaması adına Ziraat Odası olarak neler 
yapmaktasınız?

İlçemizde bal dolum tesisi mevcuttur. Tarım Kredi Genel 

Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmelerde burada ürettiğimiz Arhavi 

Kestane Balını satabileceklerini taahhüt ettiler. İnsanlarımız sağ-

lıklı bala da ulaşmış olacaklar. Yaptığımız çalışmalarda insanları-

mıza yeni işletmeler kurulmasını da teşvik etmiş olacağız. Çaydan 

ve fındıktan daha fazla gelir elde edildiğini görünce bu alanda da 

yönelecek girişimcilerimiz olacaktır.

Arhavi Ziraat Odası olarak başka hangi ürünlerde coğrafi 

tescil çalışması yapıyorsunuz veya düşünüyorsunuz?

Kuru meyveler üzerine çalışma yapıyoruz. Yöremizde yaba-

ni lahana turşusu vardır. Buna yönelik çalışma yapmak istiyoruz. 

Yaptığımız çalışmalarda ilçemizde siyah üzümden yapılan pek-

mez olduğunu gördük. Bu üzümün çoğaltılması adına fidanlar da-

ğıtıyoruz. Devletimizin de bu tür girişimcilere de destekleri nokta-

sında da danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

COĞRAFİ TESCİLLİ ÜRÜNLER
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RÖPORTAJ

Bu coğrafi işaret, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 31.12.2020 tarihinden itibaren korunmak üzere 

17.09.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

Coğrafi İşaretin Türü Menşe

Dosya Numarası 2022/473

Başvuru Tarihi 31.12.2020

Tescil Numarası 893

Tescil Tarihi 17.09.2021

Başvuru Yapan/Tescil Ettiren Kurum

Sınırlı Sorumlu Taşlıca Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

Ürün Grubu 

Bal

Hatila Balı
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Öncelikle kooperatif hakkında bilgi verir misiniz?

Yaklaşık 30 yıldan beri kooperatifçilik ile uğraşıyorum. 1974 yılında kooperatifimiz kuruldu. Önceleri 

ormancılık alanında faaliyet gösteriyorduk. Hala daha da ormancılık faaliyetlerimiz devam etmektedir. 2010 

yılından sonra da profesyonel anlamda arıcılık yapmaktayız. 130 ortaklı bir kuruluşuz.

Hatila Balının tarihi geçmişi hakkında bizleri bilgilendirir misiniz?

Yaklaşık 300 yıldır köyümüzde arıcılık 

yapılmaktadır. 2010 yılından sonra profesyonel 

anlamda arıcılık faaliyetlerimiz yoğun şekilde devam 

etmektedir. Önceleri de arıcılık yapılmaktaydı. 

Ancak bu arıcılık parçalı diyebileceğimiz işletme 

türüydü. Yani komşusuna veriyordu, arkadaşına 

ikram ediyordu. Kendisi tüketiyordu. İşletmeciliğe 

yönelik bir arıcılık yoktu.

Köyümüzde böyle bir zenginliğimiz olduğuna 

dair tespit yaptık. Köyümüz 1300 yakın bitki 

çeşitliliği açısından son derece zengin bir floraya 

sahiptir. Ortaklarımıza gelir elde amacıyla bal dolum 

ve akabinde mum yapma tesislerini kurduk. 

COĞRAFİ TESCİLLİ ÜRÜNLER

Artvin'de 1349 bitki türü, 135 tane 
endemik bitki çeşidine sahip doğal 
ormanlarda Kafkas arı ırkından üretilen 
her derde ilaç Hatila balı, Türk Patent ve 
Marka Kurumunca tescillenerek coğrafi 
işaret belgesi aldı. Köylerinde 300 yıldır 
bal üretildiğini belirten Sınırlı Sorumlu 
Taşlıca Köyü Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi Başkanı Hasan YAŞAR 
bizleri bilgilendirdi.
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Hatila Vadisi'nin öneminden bahseder misiniz?

40 km uzunluğundaki vadi 22500 hektar alana 

yayılmıştır. 17 bin hektarı milli park diğeri 5 bini ise 

üretim ormanlarıdır. Üç ilçeye (Arhavi, Yusufeli ve 

Murgul) sınırı olan vadinin içinde 1349 bitki türü 

mevcuttur. Ladin, köknar, dışbudak, şimşir, sandal, 

çam fıstığı, gökçeağaç, tavşan çalısı, ayı üzümü gibi 

bitki türlerine sahiptir. Dolayısıyla zengin bir floraya 

sahip olduğunu söyleyebilirim.

Buradaki balcılık faaliyetlerinden bahseder 

misiniz?

Aynı vadi içerisinde kışlıklarımız ve yazlıklarımız 

vardır. 800 rakımdan aşağı kışlıklarımızda arılarımızı 

konaklatıyoruz. Yazın ise yazlık dediğimiz 1500-1600 

rakımlara kovanlarımızı çıkartıyoruz. Arı cinsi olarak 

Kafkas ırkı arılarımızdan bal elde ediyoruz. Köylü ve 

kooperatif olarak Kafkas ırkı arıdan başka arıyı vadi 

içerisinde sokmuyoruz. Bu ırkın korunması adına çok 

önemlidir.

Burası aynı zamanda 

Kafkas ırkı arının gen 

merkezi olması adına 

Bakanlığa müracaatımızı 

yaptık. Burada hem damızlık arı hem de bal üreteceğiz. 

Böylelikle hem bölgemize ve hem de ülkemizde katkı 

sunmayı amaçlıyoruz.

Bu balın coğrafi işaretine niçin ihtiyaç duyuldu? 

Bunun için neler yapıldı?

Burada üretilen balın sadece bu bölgeye ait 

olduğunu belgelemek adına bu işareti aldık. Hatila 

balı sadece burada üretilir ve burada yetiştirilir. 

Balımızdan emin olduğumuzdan coğrafi işarete 

başvurarak tescilledik. Satışlarımızı da rahat şekilde 

yapıyoruz. Hatila Balı adıyla başka bir kurum veya 

kuruluş bu balı üretip satamaz.

COĞRAFİ TESCİLLİ ÜRÜNLER
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Hatila Balının diğer ballardan farkı nelerdir?

Hatila Vadisi yukarıda da vurguladığım üzere özel 

bir bölgedir. Bölgemizde kimyasal artıklar hiç yoktur. 

Zirai ilaçlama yapılmamaktadır. Kimyasal artığın 

olmadığı, zirai ilaçlamanın yapılmadığı ve meyvenin 

karışmadığı bir ortamda üretilen bal doğal bir baldır. 

Çalı türleri, ve bitki türleri açısından son derece zengin 

bir yapıya sahiptir.

Üretilen balları nasıl denetliyorsunuz?

Numuneler İzmir’de bulunan uluslararası geçerliliği 

olan laboratuvarda test edip onaylatıyoruz. 

Üretimine ilişkin bilgi verir misiniz?

Şu anda 1500 civarında kovanımız mevcuttur. 

Hedefimiz bu kovan sayısını 2500’ler seviyesine 

çıkarmaktır. 20-30 ton civarında bir balı üreterek hane 

halkına gelir elde etmeyi amaçlıyoruz. 33 ortağımız 

bal üretmektedir. Coğrafi işaretle birlikte balımız daha 

da kıymetli oldu. Daha fazla talep oluştu.

Sosyolojik olarak bölgeden göçü önlemede etkili 

oldu mu?

Halkımızın geçim kaynağı olduğundan kısmen 

göçü de engelledi diyebilirim. İnsanlarımızın geçim 

kaynağı varsa başka bir yere göç etmez. Biz de bunu 

sağlamaya çalışıyoruz.

COĞRAFİ TESCİLLİ ÜRÜNLER
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PROJELER

Gümüşhane Gümüşeller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Ayşegül Öznur Parlak, sos-

yal sorumluluk anlayışıyla Gümüşeller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni kurduklarını belirterek, 

kooperatifin 12 kadın ve 1 erkek üyesinin bulunduğunu söyledi. 

“Yöremizde doğal olarak yetişen meyve ve seb-

zelerin, endemik ve aromatik bitkilerin toplanma-

sı, işlenmesi, katma değerli ürün haline getirilme-

si ve tüketiciyle buluşturulması, üretilen ürünlerin 

e-ticaret ile Türkiye pazarına ve e-ihracat ile dünya 

pazarlarına ulaştırılması amacıyla Gümüşhane’nin 

kadın girişimcileri olarak bir araya geldik” diyen 

Başkan Parlak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kadınların ayakta durabildiklerini göster-

mek amacıyla ürettiğimiz ürünleri hem yurt içinde 

hem de yurt dışında pazarladık. 

Reçelden pekmeze, marmelata, 

meyve kurusundan sirkeye ka-

dar çok geniş bir ürün yelpazesi-

ne sahibiz. Örneğin endemik bitki 

türlerinden kantaronu sağlık sek-

töründe kullanılmak üzere ihraç 

ettik. Akabinde Doğu Karadeniz 

Kalkınma Ajansı’na (DOKA) sunduğumuz proje ile 

de ürettiğimiz ürünleri sergilemek ve kadınlarımıza 

iş olanağı sağlamak için kafe/satış yeri kurarak iş-

ler hale getirdik. Yaklaşık 25 kişinin çalıştığı kafe/

satış yeri üretim bölümünde son derece hijyenik bir 

ortamda gıda mühendisimizin gözetiminde geçmiş-

ten günümüze dek korunmuş geleneksel lezzetleri 

müşterilerimize sunuyoruz. Yemediğimiz hiçbir ürü-

nü müşterilerimize sunmayız düsturuyla hizmeti-

mize devam ediyoruz.” 

GÜMÜŞELLER 
İŞ BAŞINDA 
PROJESİ

 Ayşegül Öznur PARLAK 
 Gümüşeller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı
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PROJELER

DOKA tarafından desteklenen projenin kadınlara de örnek olduğuna vurgu yapan Başkan Parlak, “Bizim 

bu girişimlerimizden diğer kadınlarımız da cesaret aldılar. Lokomotif görevi gördük. Projeyle Gümüşhane’de 

bir ilki başardığımızı düşünüyorum. İlçelerden gelen çiftçilerimizden bu ürünleri nakit ödeme yaparak alıyo-

ruz. Böylelikle dolaylı da olsa bölge insanımıza maddi gelir katkısı sunuyoruz. Bu tür projeler insanlarımızın 

ufkunu genişletiyor. Bir de kadınlara dokunma çok güzel bir duygu. Bir kooperatifin yerel yönetimler dışında 

bir kurumdan proje alıp gerçekleştirmesini çok önemsiyorum.” şeklinde konuştu

45



PROJELER
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PROJELER

Proje İle İlgili Detaylar

1- Proje Ofisi ve Ekibinin Oluşturulması

Proje kapsamında kooperatif bünyesinde proje ofisi 

oluşturulmuş ve proje ekibi tahsis edilmiştir.

2- Mobilya Alımı

Kafe/satış yerinde kullanılacak olan mobilyalar satın alındı.

3- Makine ve Teçhizat Alımı

Kafe/satış yerinde kullanılacak makineler, mutfak ve kafe 

imalat araçları, mutfak ve kafe servis ekipmanları alımı 

gerçekleştirildi. Ayrıca kamera otomasyon sistemi kuruldu.

4- Küçük İnşaat İşleri

Atölye ve mutfak için inşaat tadilatları ve soğuk hava deposu  

yapıldı.

5- Eğitim Faaliyetleri

Kooperatif üyeleriyle birlikte kadınlara eğitim verildi.

Proje Künyesi

Program Adı 2021 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLENME

  MALİ DESTEK PROGRAMI

Referans No TR90/21/SOGEP-10

Proje Adı Gümüşeller İş Başında projesi

Yararlanıcı S.S. Gümüşhane Gümüşeller Kadın Girişimi 

Üretim ve İşletme Kooperatifi

Bütçe  1.494.219,63 TL 

Destek Miktarı 1.300.00,00 TL (% 87)

Proje Süresi 18 ay
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RÖPORTAJ

Bu coğrafi işaret, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 25.03.2019 tarihinden itibaren korunmak üzere 

24.09.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

Coğrafi İşaretin Türü Mahreç

Dosya Numarası 2019/038

Başvuru Tarihi 25.03.2019

Tescil Numarası 904

Tescil Tarihi 24.09.2021

Başvuru Yapan/Tescil Ettiren Kurum

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası

Ürün Grubu

Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar

Hopa 
Hamsili Ekmeği
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COĞRAFİ TESCİLLİ ÜRÜNLER

Ana malzeme olarak salamura hamsi ile mısır unu 
ve çeşitli sebzelerin karıştırılmasıyla 
elde edilen hamurun fırında pişirilmesi suretiyle 
üretilen ve geçmişi 200 yılı bulan 
Hopa Hamsili Ekmeği hakkında 
Hopa TSO Başkanı Osman DEMİRCİOĞLU 
bizleri bilgilendirdi

Hopa Hamsili Ekmeğinin tarihi geçmişi hakkında bizleri bilgilendirir misiniz?

İlçemizin yemek kültüründe önemli bir konuma sahiptir. Tek başına da tüketilebilen bir yiyecektir. Aynı 

zamanda yanında salata ve çay ile de tadının genişlediği daha hoş olduğu bir gıda türüdür.

Hamsili Ekmeğin Hazırlanışı nasıl oluyor?

Yapılan araştırmalarda Karadeniz Bölgesinde 

hamsinin Hopa kıyılarına vurduğu dönem kış ayla-

rının ortalarına düşen ve hamsinin de yağ oranının 

en yüksek olduğu döneme rast geldiğini biliyoruz. 

Buradan elde edilen hamsilerin salamura yöntemiy-

le ki biz buna tuzlama deriz. Bir yıl bekletildikten 

sonra hamsilerle diğer ürünler karıştırılarak ham-

sili ekmeği elde edilmektedir. Genellikle sıcak ola-

rak tüketilen Hopa Hamsili Ekmeğinin diğer ürün-

ler olarak mısır unu, pazı ve sebze kullanılmaktadır. 

Hamsili ekmeğimiz çok enerji veren bir besindir. 

İçinde yeşillik var. Balık var. Bu yüzden herkesin 

sağlıklı şekilde tüketeceği bir üründür.

Coğrafi tescil hakkında ve akabinde yaptıkları-

nı anlatır mısınız?

25 Mart 2019 tarihinde Türk Patent ve Marka 

Kurumuna başvuru yaptık. İki senelik incelemenin 

sonunda 24 Eylül 2021 tarihinde tescil edilmiştir. 

Ardından dünya coğrafi işaretler piyasasına adım 

atılarak 24 Mayıs 2022 tarihinde ise Avrupa Birliği 

başvurusunu gerçekleştirdik. Bu süreç şu anda de-

vam etmektedir. 2-3 yıl içinde bu işareti de alacağı-

mızı düşünüyorum.
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Hopa Hamsili Ekmeğinin tüketimi lokantalarda mı 

yoksa evlerde mi oluyor?

Hopa Hamsili Ekmeğinin tescili öncesinde Hopa 

TSO olarak Hopa Laz Böreğinin tescilini yaptırmıştık. 

Öncelikle Hopa’da faaliyet gösteren kadın koopera-

tifimiz aracılığıyla üretimi yapılmaktadır. Ayrıca her 

hanede de yapılan bir yiyecektir. Kadın kooperatifi ve 

haneler dışında pastane ve ev yemeklerinin yapıldığı 

lokantalarda da tadabilirsiniz. Bayramlarda da ikram 

edilen ürünlerin başında gelmektedir.

Hem Hopa Hamsili Ekmeği hem de Hopa Laz 

Böreğinin sunumunda bölgedeki otellerde bir çalışma 

yapıyoruz. Otel reyonlarında da bu iki ürünün de ger-

çekleştirmek için çalışmalar yürütüyoruz.

Yöresel ürünlerin tanıtımı ve pazarlanması adına 

yaptığınız diğer çalışmalar nelerdir?

Bölgede üretilen yöresel ürünlerin başında likapa 

gelmektedir. Likapadan marmelat, şurup, çay ve ku-

rusu yapılmaktadır. Bununla ilgili üretim de hat safha-

ya ulaşmıştır. Hopa ve Kemalpaşa ilçelerimizde coğra-

fi işaretli ürünlerin sunumu ve likapa ve çayımızla da 

ilgili de yöresel ürünler satış reyonları satış mağaza-

sı altında yer tespitlerimiz var. Gelen yerli ve yabancı 

ziyaretçilerimize coğrafi işaretli ürünlerin tadılması ve 

yöresel ürünlerin de satışı için bir alan tespiti yaptık. 

Bunu sonuçlandıracağız.

Otellerde ve restoranlarda bu ağın genişletmemiz 

gerekiyor. Yöresel ürünleri kooperatif veya mağazala-

rın dışında turizmin hareketli olduğu yerlerde de sunu-

ma getirilmesi gerekiyor. Buna yönelik de yörede çalış-

malarımız devam ediyor.

COĞRAFİ TESCİLLİ ÜRÜNLER
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COĞRAFİ TESCİLLİ ÜRÜNLER

Coğrafi tescilli ürünlerde son yıllarda son tüketicilerin rağbet gösterdikleri farklı bir bilinçlenmenin 
olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda coğrafi tescilli ürünlerin ve yöresel ürünlerin yöre ekonomisine 

katkıları hakkında neler söylemek istersiniz?

Bölgenizdeki bu tür ürünleri diğer bölgelerden 

gelen insanlara tattırıyorsunuz. Bizler de diğer böl-

gelere gittiğimizde farklı ürünleri tadıyor veya alıyo-

ruz. Bence turizmde iki şey önemlidir. Birisi doğa di-

ğeri de yöresel ürünlerdir. İnsanlar anı biriktirir. Bir 

de tat almak isterler. Farklı tatları tatmak ister. Bu 

anlamda bölgemizde her bir ilin veya her bir ilçenin 

kendine göre değişik tatları değişik yöresel ürünle-

ri bulunmaktadır. Bunlara ne kadar değer verirsek, 

bu alanı ne kadar genişletirsek turizmde hareketli-

liği artıracaktır. Bu da daha fazla gelir elde etmemizi 

sağlayacaktır. Hem yurtiçi hem de yurtdışı piyasası-

na buna önem vermek gerekiyor.
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PROJELER

Kasaba Atölyesi Projesi’ni hem Kelkit Ticaret 

ve Sanayi Odası olarak hem de kişisel olarak çok 

önemsediğini ve değer verdiğini belirten Kelkit 

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Servet 

Daltaban, “Kelkit’te Zilli Kilim adında çok değerli bir 

ürünümüz mevcuttu. Geleneksel bir ürün olan Zilli 

Kilim aynı zamanda tarihi mirasımızdır. Bu ürünün 

gelecek kuşaklara daha iyi aktarılması, daha iyi 

tanıtılması ve daha iyi pazarlanmasını amaçladık. 

Bunun yanında kadınlarımızın bu işi öğrenmesi, 

yaşatması ve kadın istihdamı derken büyük bir 

çarpan etkisi oluşturan çok değerli bir proje oldu” 

şeklinde konuştu.

Projeyle birlikte 29 üyeli bir kadın kooperatifi 

kurduklarını ifade eden Başkan Daltaban, “Bu 

kooperatif eliyle kadınlara pazarlama, kooperatifçilik, 

kurumsal altyapı gibi konularda eğitimler verdirdik. 

Üç ay boyunca bu eğitimler devam etti. Ardından 

Zilli Kilimin örüleceği stantları aldık. İplikleri aldık. 

Üç aylık normal eğitimlerden sonra bu kadınlarımıza 

Zilli Kilim dokuma eğitimleri verdik. Bu süreçte 

İŞKUR’dan da destek aldık. Hem kilim dokuma hem 

de kilim dokutma eğitimleri verdirdik.” diye konuştu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tekstil 

Mühendisliği Bölümü ile işbirliği yaparak ürün 

tasarımları gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan 

Daltaban, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bunlarla alakalı olarak 11 prototip ürün çıkardık.  

Pazarlama stratejisi içerisinde katalog yaptırdık. 

Altı ay sonunda ürünleri tasarladık, ipleri aldık. 

Atölyedeki stantlar kuruldu. Bu ürünün pazarlanması 

adına ortaklarımızdan Kelkit Belediyesi bize bir yer 

tahsis etti. Açılışını yaptığımız mağazada elde edilen 

ürünlerin satışı gerçekleştirilmektedir. Bu projenin 

bölgemize çok değer katacağını düşünüyorum.

KASABA 
ATÖLYESİ 
PROJESİ

Mustafa Servet DALTABAN/ Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
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PROJELER

Proje Künyesi

Program Adı COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER MALİ DESTEK PROGRAMI

Referans No TR90/20/Cİ/0022

Proje Adı Kasaba Atölyesi Projesi

Yararlanıcı Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası

Bütçe  364.630,70 TL

Destek Miktarı 328.130,70 TL (% 89,99)          Proje Süresi   12 ay

Proje İle İlgili Detaylar

1- Proje Ofisi ve Ekibinin Oluşturulması

Proje kapsamında TSO bünyesinde proje ofisi oluşturulmuş ve proje 

ekibi tahsis edilmiştir.

2- Atölyenin Oluşturulması

Üretilen ürünlerin satışının yapılacağı, satış mağazasında interaktif 

yapı, teknolojik uyum ve güvenlik sistemlerinin kurulumları yapıldı. 

Ayrıca hediyelik eşya üretimi için gerekli makine-ekipman satın alınarak 

kurumları gerçekleştirildi.

3- Eğitim Faaliyetleri

Kurulacak kooperatif için satış pazarlama ve katılımcılar için kilim 

dokuma ve hediyelik eşya üretimi eğitimi ve danışmanlık hizmeti 

verilecektir. Kooperatif tarafından üretilen zilli kilim ve hediyelik eşya 

çeşitlerinin tasarımlarının yapılarak prototip oluşturuldu.
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RÖPORTAJ

Bu coğrafi işaret, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 25.03.2021 tarihinden itibaren korunmak üzere 

11.11.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

Coğrafi İşaretin Türü Mahreç

Dosya Numarası C2021/000143

Başvuru Tarihi 25.03.2021

Tescil Numarası 1256

Tescil Tarihi 11.11.2022

Başvuru Yapan/Tescil Ettiren Kurum 

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Ürün Grubu 

İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar

Gürgentepe Çoban 
Fasulyesi
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COĞRAFİ TESCİLLİ ÜRÜNLER

Gürgentepe Çoban Fasulyesinin 
isim babası Dursun Ali ÇOBAN’dan 
fasulye hakkında bilgilerini alıyoruz.

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Gürgentepe Ağızlar mahallesinin eski 

muhtarıyım.

Soyadınızın bu fasulyeye verilmesi nasıl bir 

duygu, düşüncelerinizi paylaşır mısınız?

Dede ve ata tohumlarından kalan mirası biz de 

devam ettirdik. Daha önce coğrafi tescil için baş-

vurmuş ancak ilerleme sağlayamamıştık. O zaman 

Gürgentepe Çoban Fasulyesi olarak başvur yap-

mıştık. Tarım ve Orman Müdürlüğü de bu fasulye-

yi Çoban Fasulyesi adıyla tescilledi. Gurur verici bir 

olay. Ailecek ürettiğimiz bu ürünü kendi soyadımız-

la anılmasından ötürü son derece mutluyuz.

Bu fasulyenin özellikleri, üretim yeri ve miktarı 

hakkında bilgi verir misiniz?

Çoban Fasulyesi biraz renkli, iri taneli dönüme 

400-450 kg ürün veren bir fasulyemizdir. Yaklaşık 

25 yıldır bu fasulyeyi üretmekteyiz. Eşim ile birlik-

te bu fasulyenin besin değerinin yüksek olduğu-

nu biliyorduk. İlçemize coğrafi işaret kazanımı ol-

sun diye girişimde bulunduk. 1000-1200 rakımlarda 

yetişen bir fasulye türüdür. Asıl ürünümüz fındık-

tır. Fındığın olmadığı atıl arazilerde fasulye üretimi 

yapmaktayız
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Gürgentepe Çoban Fasulyesinin tarihi geçmişi 

hakkında bizleri bilgilendirir misiniz?

Bu fasulyemiz özellikle Gürgentepe ilçemizin 

Ağızlar mahallesinde yoğun olarak yetiştiriciliği 

yapılan bir fasulye çeşidimizdir. Gürgentepe’nin 

sınırları içerisinde 1000-1200 metre rakımda 

yetiştirilmektedir.

Bu fasulyenin genel özellikleri nelerdir? Diğer 

fasulyelerden farkı nedir?

Gürgentepe Çoban Fasulyesi tohumları, 

Gürgentepe’ye bereket getirdiğine inanıldığı için 6 

Mayıs Hıdırellez Bayramında toprakla buluşturulup, 

Ekim-Kasım aylarında hasat edilmektedir. Gürgentepe 

Çoban Fasulyesi fiziksel görünümü bakımından diğer 

yöre fasulyelerinden farklı olup; fasulye taneleri beyaz 

ve iri şekillidir.

İri taneli olduğundan genelde piyazlık olarak 

tüketilen Gürgentepe Çoban Fasulyesine bu amaçla 

kullanılmak üzere özellikle İstanbul’dan talep 

olduğunu biliyoruz. Çok yüksek ebat ve tane ağırlığına 

rağmen, 20-25 dakika gibi düşük bir sürede pişmesi, 

pişirildiğinde kabuk atmaması, su alma kapasitesi, 

aroma ve tat yönünden başka yöre fasulyelerinden 

kolaylıkla ayırt edilebilir.

Aynı zamanda dekara verimi yüksek olup, İl 

Müdürlüğümüz ve Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

ile birlikte yürütmüş olduğumuz çalışma sonucunda 

127 gr/100 tane ağırlığı ve dekara ortalama 400 kg 

verim elde edilmiştir.

Bu fasulyenin coğrafi işaretine niçin ihtiyaç 

duyuldu? Bunun için neler yapıldı?

Dursun Ali ÇOBAN adındaki üreticimiz daha önce 

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak Bakanlığın 

açmış olduğu Projeler Yarışıyor adlı yarışmaya 

2004 yılında bir proje sundu. Gürgentepe Çoban 

Fasulyesinin yetiştiriciliğine ve ilçe ekonomisine katkı 

sağlayacağına dair bir projeydi.

Aynı zamanda bu fasulyesinin isim babası olan 

Dursun Ali ÇOBAN 2013 yılında bu fasulyeye coğrafi 

işaret almak için bir girişimde bulunuyor. Ancak süreci 

devam ettiremediğinden ilerlemiyor.

COĞRAFİ TESCİLLİ ÜRÜNLER

Tohumlarının ilçeye bereket getirdiğine inanıldığı 
için 6 Mayıs Hıdırellez Bayramında toprakla 
buluşturulup, Ekim-Kasım aylarında hasat 
edilen dev taneleri ve yüksek verimiyle öne çıkan 
Gürgentepe Çoban Fasulyesinin hikâyesini 
Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü 
Kemal YILMAZ’dan öğreniyoruz.

Kemal YILMAZ / Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü
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Gürgentepe Çoban Fasulyesinin daha geniş alanlarda 

üretiminin yapılması ve üreticilerimize ciddi bir gelir 

kaynağı sağlanması amacıyla İl Müdürlüğü olarak 

2020 yılı içerisinde Türk Patent ve Marka Kurumuna 

başvuruda bulunmaya karar verdik. Çoban fasulyesinin 

bahsettiğimiz tüm bu özelliklerinin bilimsel olarak 

ortaya konulması amacıyla İl Müdürlüğümüz ve 

Üniversitemiz ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalar 

neticesinde Gürgentepe Çoban Fasulyesi Türk Patent 

ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiştir.

Bu fasulyenin üretimini artırmak için yaptığınız 

çalışmalardan bahseder misiniz?

Her geçen gün üretimi artan Gürgentepe 

Çoban Fasulyesinin üretimini yaygınlaştırmak ve 

üreticilerimizin gelirlerini artırmak amacıyla önemli 

çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Üreticilerimiz eski usulle 

yani sırıkla yetiştiricilik yapmaktaydılar. İl müdürlüğü 

olarak Beton direklerle tel germek suretiyle destek 

sistemleri kurulmasına ön ayak olduk. Sulama 

tesislerini kurduk. Bu kapsamda İl Müdürlüğümüz, 

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve 

Gürgentepe Belediyesi tarafından uygulanan proje ile 

modern fasulye bahçeleri kurulmuştur.

Ordu’daki tarım alanlarında Gürgentepe Çoban 

Fasulyesinin yetiştiriciliği sizce niçin önemlidir?

Ordu’da tarım alanlarının büyük bir kısmında fındık 

yetiştirilmektedir. Doğal afet gibi durumlarla fındık ile 

ilgili sorunlarda üretici de bundan negatif etkileniyor. 

Biz bu durumlarda üreticinin ikinci ve üçüncü ürünü 

yetiştirmesini öneriyoruz. Her yerde de aynı ürünleri 

yetiştirme olanağınız olmuyor. Örneğin sahilde kivi 

ve çileği ikinci ve üçüncü ürün olarak yetiştirilebiliyor. 

Ancak Gürgentepe gibi rakımı yüksek ilçelerde bu tür 

ürünleri yetiştirme şansınız olmuyor. Bu yüzden bu 

gibi yerlerde yetiştirilebilecek ürünler bizim için çok 

değerli oluyor. Bu noktada Gürgentepe Çoban Fasulyesi 

burada yetiştiriciliği yapılan ürünlerin başında geliyor. 

Fındık üreticisine ilave gelir sağlayacak ikinci bir ürün 

olarak Gürgentepe’de ürün deseninde yer alması 

çok anlamlı ve önemlidir. Yaptırttığımız master 

planda da Gürgentepe’de yetiştiriciliği bakımından 

çoban fasulyesi ekonomik değer olarak da karşımıza 

çıkmaktadır.

Son olarak neler söylemek istersiniz?

Coğrafi işaretli Gürgentepe Çoban fasulyesi 

üretimini artırmak amacıyla çalışmalarımız devam 

edecektir. Gürgentepe Çoban fasulyesine coğrafi 

işaret alınmasında katkısı olan üreticimiz Dursun Ali 

ÇOBAN ile emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür 

ediyorum.

COĞRAFİ TESCİLLİ ÜRÜNLER
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PROJELER

2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı 

(SOGEP) kapsamında hayata geçirdikleri 3,5 milyonluk 

proje ile Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki 6 ilde 16 atölye 

kurulumu gerçekleştirdiklerini belirten Karadeniz Teknik 

Üniversitesi (KTÜ) Of Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. 

Dr. İrfan Acar, “16 atölyeden 5 adeti Trabzon’da, 2 adeti 

Rize’de, 1 adeti Artvin’de, 2 adeti Gümüşhane’de ve 3 

adeti de Ordu’da kuruldu. 1 adet lisansüstü eğitimde 

kullanılmak üzere KTÜ’de ve 1 adet de fakültemizde 

oluşturuldu. Lise seviyesinde bu atölyeler sadece 

Trabzon ve Ordu’da kuruldu.” İfadelerini kullandı.

Proje ile ilkokul, ortaokul ve lise çağlarındaki 

öğrencileri teknolojiye aşina etmek ve onların proje 

yapabilme kültürüne erişebilmelerini sağlamayı 

hedeflediklerini dile getiren Prof. Dr. Acar, “Projeyi 

öğrencilerimizin Teknofest gibi dünya çapındaki 

yarışmalara proje sunabilecek düzeyde yeteneklerini 

geliştirmek amacıyla tasarladık. Çıktılarına baktığımız 

zamanda şu anda projeyle oluşturduğumuz 16 atölyede 

proje başvurularının olduğunu ve yarışmalarda derece 

alındığını görmüş olmak bizleri ziyadesiyle memnun 

etmiştir.” diye donuştu.

“Bu tür projelerin dezavantajlı bölgelere yapılması 

birçok dezavantajı ortadan kaldırabiliyor” diyen Prof. Dr. 

Acar, konuşmasına şöyle devam etti:

“Dezavantajlı yerlerdeki çocukların bu tarz projelerle 

desteklenmesi çok önemlidir. Burada yetişen öğrencilerin 

veya öğrenci topluluklarının geliştirebilecekleri mili ve 

yerli bir cihazın hem ülke ekonomisine hem de kendi 

çevresine ve ailesine sağlayacağı katkıları tahmin 

edebiliriz. Önemli oranda katkılar sağlayabilir. Projeden 

sonra özellikle KTÜ uzaktan eğitim merkezi öğrencileri 

sürekli iletişim halindedir. Projeyle ilgili olumlu 

geri dönüşlerden ötürü projenin son derece başarılı 

olduğunu da gözlemlemekteyiz. Buna sahip olmayan 

okullar ve öğrencileri de aynı olanaklardan yararlanmak 

istediklerini bize her ortamda iletiyorlar.”

TEKNOLOJİ VE 
YETENEK ATÖLYESİ 

PROJESİ

Prof. Dr. İrfan ACAR / Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) 

Of Teknoloji Fakültesi Dekanı
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PROJELER

Proje Künyesi

Program Adı 2020 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLENME MALİ 

DESTEK PROGRAMI

Referans No TR90/20/SOGEP/06

Proje Adı Teknoloji ve Yetenek Atölyesi projesi

Yararlanıcı KTÜ Of Teknoloji Fakültesi

Bütçe  3.500.000 TL 

Destek Miktarı 3.025.000TL (% 85) 

Proje Süresi 24 ay

Proje İle İlgili Detaylar

1- Proje Ofisi ve Ekibinin Oluşturulması

Proje kapsamında Of Teknoloji Fakültesi bünyesinde proje ofisi 

oluşturulmuş ve proje ekibi tahsis edilmiştir.

2- Atölyenin ve Diğer Teknik Altyapının Oluşturulması

6 ilde toplam 16 okulda dene-yap atölyesi kuruldu. Of Teknoloji 

Fakültesi’ne elektronik ve haberleşme laboratuvarı kuruldu. Atölyeleri 

60 ayrı okuldan 4750 öğrenci kullanmıştır. Öğretmenlerin atölyeleri 

kullanmaları için e-başvuru yapabilecekleri online başvuru ve randevu 

sistemi oluşturuldu (teyap.org). KTÜ UZEM’de eğiticilerin eğitimine 

yönelik bir teknoloji atölyesi kuruldu. 

3- Eğitim Faaliyetleri

Her ilden 10’ar kişilik öğretmen grubuna teknoloji ve yetenek atölyeleri ile 

ilgili tematik eğitimlerin verildi.

Üniversite ile Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın çok iyi bir 

işbirliği içerisinde çalıştığına, bölge ve ülke için önemli projeleri hayata 

geçirdiklerine vurgu yapan Prof. Dr. Acar, “Fakültemiz ile DOKA yaklaşık 

üç yıldır iyi ilişkiler içerisindedir. Başta genel sekreteriniz olmak üzere 

tüm çalışanların katkıları oldu. Biz fakülte olarak bunu yakinen hissettik. 

DOKA’nın sanayi, turizm ve kırsal kalkınma anlamındaki projelerini hep 

duyuyoruz ve memnun oluyoruz.” dedi.
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RÖPORTAJ

Bu coğrafi işaret, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 21.01.2019 tarihinden itibaren korunmak üzere 

05.09.2019 tarihinde tescil edilmiştir.

Coğrafi İşaretin Türü Menşe

Dosya Numarası C2019/006

Başvuru Tarihi 21.01.2019

Tescil Numarası 451

Tescil Tarihi 05.09.2019

Başvuru Yapan/Tescil Ettiren Kurum 

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Ürün Grubu 

İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile 

mantarlar

Ordu Kivisi
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COĞRAFİ TESCİLLİ ÜRÜNLER

Ordu Kivisinin tarihi geçmişi hakkında bizleri bilgilendirir misiniz?

Yaklaşık 30 yıl öncesine gittiğimizde vatandaşlarımızın bahçesinin bir köşesinde 8-9 adet kivi ile üretime 

başladıklarını görüyoruz. Bu az miktarda başlanılan üretimde bugün 30-40 dekarlık büyük ve modern bahçelerin 

oluştuğu döneme gelen bir yolculuğu gözlemliyoruz. 30 yıllık süreçte çok mesafe alındı. 8-9 ağaçtan 1-2 dekar 

alana ardından da 30-40 dekarlık modern bahçelere evrilmiştir.

Ordu Kivisinin özellikler nelerdir? Coğrafi tesciline niçin ihtiyaç duyuldu? Bu süreçte neler yaptınız?

Çok uzun zamandır bu çalışmaların içerisinde 

bizatihi yer aldım. Kivi konusunda hep şunu 

gözlemliyorum. Tüccarlar bir ay öncesinde bu 

bölgeye geliyor. Geldiklerinde Ordu Kivisi almak için 

üreticilerle görüşme yapıyorlardı. Merak edip “niçin bir 

ay öncesinden gelip bu kiviyi satın almak istedikleri 

noktasında” sorardım. Niçin diğer illerde değil de 

Ordu Kivisine talep ediyorsunuz dediğimde Ordu 

Kivisinin pazarda tercih edildiğini söylediler. Depoya 

da dayanıklılığının da daha uzun süre olduğunu 

vurguladılar. Diğer kivilere nazaran Ordu Kivisinin 

dayanıklılığının daha fazla olduğunu öğrendik.

Tabii ki hem aromasının farklı olması hem de 

depo dayanıklılığının uzun sürmesi bizim için önemli 

bir ayrıntıydı. Biz de bu özelliklerini de dikkate alarak 

coğrafi tescille taçlandırmak istedik.

Ordu’ya çok ciddi anlamda ekonomik katkı 

sağlayan ve her geçen yılda sağladığı katkısının artarak 

devam ettiği Ordu Kivisi için 2019 yılında coğrafi tescil 

başvurusunda bulunduk. Bilimsel olarak da yukarıda 

saydığımız hususları kanıtlamak gerekiyordu. Bu 

amaçla Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile birlikte 

ülkemizin kivi üreticisi illerinden kivi getirttik. Kivileri 

depoya aldık ve dayanım sürelerinin tespitini yaptık. 

Aroması ve içeriklerini incelettirdik. Bu çalışmalar sona 

erdiğinde Ordu Kivisinin bu söylenen özelliklerinin öne 

çıktığını ispatladık. Aynı yıl içerisinde başvurumuz 

kabul edilerek Ordu Kivisi tescillenmiş oldu.

Hasattan önce, henüz dalındayken satılan 

ve depo ömrünün uzun olmasıyla dikkati 

çeken Ordu Kivisi kendine has aroması 

ve depoya dayanıklılığı nedeniyle tercih 

edildiğini vurgulayan Ordu İl Tarım ve 

Orman Müdürü Kemal YILMAZ’dan bilgileri 

alıyoruz.
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COĞRAFİ TESCİLLİ ÜRÜNLER

Ordu Kivisinin ekonomik getirisinden bahseder 

misiniz?

Ordu Kivisi üreticilerimize çok ciddi anlamda 

ekonomik getiri sağlamaktadır. Hem raf ömrünün 

uzun olması hem de coğrafi işaretli bir ürün olması 

hasebiyle Ordu’ya fındıktan sonra en fazla katma 

değer katan bir meyvedir. Sahil ilçelerimizde ve 750 

rakıma kadar olan iç ilçelerimizde rahatlıkla üretimi 

yapılabilecek katma değerli bir meyve türü olarak 

karşımıza çıkmaktadır.

Dekar başına bölgede yetişen diğer ürünlere göre 

4-5 kat daha fazla getiri sağladığını, yerine göre çok 

daha fazla olduğunu görebiliyoruz. 1 dekarlık kivi 

bahçesinden 3 tona yakın kivi alabiliyorsunuz. Son 

satış rakamlarına göre de toptan kilo başına 9 TL’den 

satılmaktadır. Dekarda 27 bin TL’lik ortalama bir 

gelire tekabül etmektedir. Tesis kurulum aşamasında 

maliyet fazla ancak üretim masrafları diğer ürünlere 

göre çok daha azdır. Kivi üretimindeki gelirin en 

fazla %10’u üretim masrafına gitmektedir. Hâlbuki 

fındıkta bu oran daha fazladır. Üretim masrafları 

düşük olduğundan karlılık oranı yüksek bir meyvedir.

İlimiz ekonomisine yaklaşık 90 milyon TL’lik bir 

katkı sağlanmış oluyor. Bu katkı her geçen gün daha 

da artacaktır. Çünkü yeni tesis edilen bahçelere şahit 

oluyoruz. Şu anda 8 bin tonlar seviyelerinde üretim 

varken 10 bin ton seviyesine çıkacaktır.

Bunun yanında 3.sınıf kivilerimiz vardır. Kilosu 

2 TL’ye satılan 3.sınıf kivileri Ordu’daki kadın 

kooperatifi aracılığıyla kurutmak suretiyle ekşisini 

yaparak katma değerli ürüne dönüştürüyorlar.

Son beş yıla bakacak olursak kivinin hem üretim 

hem de dikim alanlarında artış olduğunu görüyoruz. 3 

bin dekarlarda olan üretim alanımız özellikle coğrafi 

tescilden sonra hızlı bir şekilde artış göstererek 4 bin 

dekara çıktı.

Kısacası Ordu Kivisinin Pazar sorunu yoktur. Her 

geçen gün ilin ekonomisine sağladığı katkıyı artırmak 

suretiyle yolculuğuna devam ediyor.

Bu fasulyenin üretimini artırmak için yaptığınız 

çalışmalardan bahseder misiniz?

Her geçen gün üretimi artan Gürgentepe 

Çoban Fasulyesinin üretimini yaygınlaştırmak ve 

üreticilerimizin gelirlerini artırmak amacıyla önemli 

çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Üreticilerimiz eski 

usulle yani sırıkla yetiştiricilik yapmaktaydılar. 

İl müdürlüğü olarak Beton direklerle tel germek 

suretiyle destek sistemleri kurulmasına ön ayak 

olduk. Sulama tesislerini kurduk. Bu kapsamda İl 

Müdürlüğümüz, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi 

Başkanlığı ve Gürgentepe Belediyesi tarafından 

uygulanan proje ile modern fasulye bahçeleri 

kurulmuştur.
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COĞRAFİ TESCİLLİ ÜRÜNLER

Coğrafi tescilli ürünlerde son yıllarda farklı bir 
bilinçlenmenin olduğunu görüyoruz. Bu tür ürünlere 
son tüketicinin daha fazla rağbet göstermektedir. 
Sizce coğrafi tescilli veya yöresel ürünlerin il, bölge 
ve ülke ekonomisine katkıları hakkında düşünceleriniz 

nelerdir?

Coğrafi tescilli ürünler belirttiğiniz üzere son tüketicinin 

merak ettiği, satın almak istediği ürünler olarak öne çıkıyor. 

Pazarda daha fazla rağbet görüyorlar.

Aynı zamanda coğrafi işaretli ürünlerin üretimi de her 

geçen gün artmaktadır. Ordu Kivisinin son beş yılda bin 

dekarlık bir alan artışını görüyoruz. Bunun 600 dekarı son 

üç yılda yani coğrafi tescil aldıktan sonra gerçekleşti. Akkuş 

Fasulyesi coğrafi işaret almadan önce üretim çok sınırlıydı. 

Bugün il genelinde fasulye üretimi 5 bin dekarın üzerine 

çıkmıştır.

Coğrafi işaret alan ürün daha fazla tanınırlığa dolayısıyla 

daha çok tercih edilmeye ve ticari değerinin artmasına neden 

oldu. Bu da üretiminin artmasına da vesile oluyor. Coğrafi 

işaret hem pazarda kolaylık sağlıyor hem de üretiminin 

artmasını sağlamaktadır.

Coğrafi tescilli ürünlerin sosyolojik olarak bölgeden 

göçü önlemedeki rolü nedir?

Bu durumu kolaylıkla Ordu Kivisinde ve Akkuş Şeker 

Fasulyesinde bariz gözlemliyoruz. Akkuş’ta önceden çok 

kısıtlı olan fasulye üretimi coğrafi tescilden sonra çok daha 

geniş alanlarda ekildiğini gördük. Dolayısıyla üretici gelir 

elde edince köyden kente göç etmiyor. İnsanlar doğduğu 

yerde kazanabiliyorsa, ürettiği ürünü satıp aile ekonomisine 

katkı sağlıyorsa neden göç etsinler. En azından iş bulmak 

adına doğduğu yerden göç etmiyorlar.
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PROJELER

AĞASAR'DA ÜRETİM 
VE İSTİHDAM 
PROJESİ

Hem istihdam yaratmak hem de üretime destek 

olmak amacıyla ‘Ağasar'da Üretim ve İstihdam 

Projesi’ni gerçekleştirdiklerini belirten Şalpazarı 

Belediye Başkanı Refik Kurukız, “Böylelikle 

ilçemizin kişi başına düşen gelirini artırma hayreti 

içerisindeyiz. Proje kapsamında belediyemize ait 

şirketimizde 27 kişi çalışmaktadır. Aylık 50 bin 

adet ürün üretiyoruz. Çalışanlarımız çoğunluğunu 

kadınlar oluşturmaktadır. Şu anda şapka üretiyoruz. 

İlerleyen günlerde Türk Bayrağı ve iş yeleği de 

üretmeyi hedefliyoruz. Şu anda her türlü şapkanın 

üretimini gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de ve dünyada 

önemli markalara ürün üretiyoruz” ifadelerini 

kullandı.

2014 yılında belediye başkanlığına seçildiğinde 

ilk hedeflerinin istihdam olduğunu dile getiren 

Başkan Kurukız, “Bu yönde öncelikle tekstil 

firmaları ile iletişim kurduk ve ilçemizde yatırım 

yapmalarını sağladık. Belediye olarak hem onlara 

yardımcı oluyoruz hem de onların tecrübelerinden 

biz de yararlanıyoruz. Böylelikle hem belediyemizde 

istihdam edilen kişi sayısını artırıyoruz hem de 

üretimi artırmış oluyoruz.” dedi.

Proje kapsamında Geyikli Belediye binasını 

onarıp her türlü hizmet verebilecek duruma 

dönüştürdüklerini kaydeden Başkan Kurukız, 

konuşmasına şöyle devam etti.

“Bina tadilatının ardından makinelerimizi aldık. 

İstihdam edilecek personele eğitim verdik. Aylık 

25 bin adet üründen başladık. Şu anda 50 bin adet 

ürün üretiyoruz. 2023 yılı içerisinde istihdam sayısını 

100’e çıkarmayı hedefliyoruz. Aynı şekilde ilçemizde 

aynı işkolunda firmalarımız mevcut. Şalpazarı 

ilçemiz bu işin üssü olma yolunda emin adımlarla 

ilerlemektedir. Çalışmalarımızı göç veren değil göç 

alan bir ilçe konumuna getirmek için sürdürüyoruz. 

Biz üretim yaparak ekmeğini kazanan bir düzen 

oluşturma gayreti içerişindeyiz. Memleketimizi, 

huzurlu, müreffeh, yaşam standardı yüksek bir 

ilçe konumuna getirmek adına faaliyetlerimizi 

sürdürüyoruz.”

Refik KURUKIZ / Şalpazarı Belediye Başkanı
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PROJELER

Köylerde üretilen ürünlerle ilgili çalışmalar 

yaptıklarına vurgu yapan Başkan Kurukız, 

“İnsanımız her türlü meyveden pekmez ve reçel 

yapmaktadırlar. Yine kadın kooperatifi aracılığıyla 

onların para kazanmalarını ve istihdama katkı 

vermelerini ve kendi ekmeklerini kazanmaları için 

var gücümüzle çalışıyoruz.” şeklinde konuştu. 

Üretmeden tüketmenin mümkün olmadığını 

dile getiren Başkan Kurukız, üretmeyi hedefleyen, 

üreteni destekleyen ve projelere destek veren 

DOKA gibi kurumları çok önemsediklerini sözlerine 

ekledi.

Proje Künyesi

Program Adı 2020 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLENME 

MALİ DESTEK PROGRAMI

Referans No TR90/20/SOGEP-17/0001

Proje Adı Ağasar'da Üretim ve İstihdam Projesi

Yararlanıcı Şalpazarı Belediye Başkanlığı

Bütçe  1.301.528 TL 

Destek Miktarı 201.528 TL (% 84,52)       Proje Süresi 19 ay

Proje İle İlgili Detaylar

1- Proje Ofisi ve Ekibinin Oluşturulması

Proje kapsamında Şalpazarı Belediyesi bünyesinde proje ofisi oluşturulmuş ve proje ekibi tahsis edilmiştir.

2- Küçük İnşaat İşleri

Geyikli Belediyesinin kullandığı atıl durumdaki bina modern bir çalışma haline getirildi.

3- Malzeme Alımı

Bayrak, flama, şapka, maske, İSG tulumu ve koruyucu tulum üretilmesi için 25 kişilik atölyede kullanılacak 

malzemeler satın alındı. 

4- Görünürlük Faaliyetleri

Yerel ve ulusal basında yer alacak görünürlüğü için tabela yapıldı. Açılışlar düzenlendi.

65



Şebinkarahisar Atatürk Evi 
Ve Müzesi

Mustafa Kemal Atatürk’ün 11 Ekim 1924 de 

Şebinkarahisar’ı ziyareti esnasında bir gece 

kaldığı geleneksel Şebinkarahisar evlerinden 

biri olan bina, 11 Ekim 1982 tarihinde Atatürk 

Evi ve Müzesi olarak hizmete açılmıştır. Müze 

hakkında Şebinkarahisar Belediye Başkanı 

Ömer ŞENTÜRK’den detayları öğrendik.

Giresun
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MÜZELERİMİZ

Müzenin tarihçesi hakkında bizleri bilgilendirir misiniz? Müzeyi kurarken neleri amaçladınız?

Bu müze, 11 Ekim 1924 yılında Gazi Mustafa Kemal 

ATATÜRK’ün Şebinkarahisar’ı teşriflerinde kaldığı 

evdir. İlçenin tam merkezinde ahşaptan yapılmış 

iki katlı sade bir binanın gerçek sahibi Tüfekçizade 

Mustafa Ertem'dir. 11 Ekim 1982 tarihinde Atatürk’ün 

Şebinkarahisar’a gelişinin 58. yıldönümünde 

“Atatürk Evi ve Müzesi” olarak ziyarete açılmıştır. 

Rahmetli belediye başkanımız Şahin YILANCI’nın 

girişimleriyle 2014 yılında müzenin içi ve çevre 

düzenlemeleri, peyzaj çalışmaları yeniden yapılarak 

bugünkü halini almıştır.

Binanın bulunduğu kısım ve bahçesi yoldan 

yüksekçe bir platform üzerinde yer almaktadır. Birinci 

kata giriş doğudan, zeminden genişçe bir ahşap 

kapıyla sağlanmıştır. Faal olarak kullanılmayan 

bu kattan ahşap dönerli bir merdivenle ikinci kata 

çıkılmaktadır. Ancak ikinci kata çıkış asıl anıtsal 

olarak kuzeyden ayrı bir girişle sağlanmıştır. Önü 

çıkmalı üçgen alınlıklı, ahşap sütunların taşıdığı, 10 

adet taş basamaklı merdivenlerin bulunduğu ana 

giriş kısmı mevcuttur ki buradan da iki kanatlı ahşap 

bir kapıyla direk ikinci kata girilmektedir. Asıl müze 

olarak kullanılan kat burası ve hemen üzerinde yarım 

kat halindeki ön cepheden görünmeyen çatı katıdır. 

Bu çatı katına da ikinci kattan dönerli ahşap bir 

merdivenle çıkılmaktadır.
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Müzeye sergilenen eserler nasıl toplandı? İlginç 
eserlerden örnek verebilir misiniz? Eserlerin 

yaşları hakkında bilgi verir misiniz?

Müzede sergilenen eserlerin çoğu evin gerçek 

sahibi olan Tüfekçizade Mustafa Erdem’in aile 

yadigarı olan eserlerdir. Yıllar içinde Şebinkarahisarlı 

hemşerilerimizin bağışladığı kıymetli eserleri de 

envanterimize katarak bugünkü haline kavuşturuldu. 

İlginç sayılabilecek eserler Gazi Mustafa Kemal 

ATATÜRK’ün konakladığı gece yattığı yatağı, yorganı, 

yastığı, kahve ve çay içtikleri bardakları, konağın 

içinde bulunan piyano sayılabilir. Müzeyi gezen 

ziyaretçilerimize bu eserleri gördüklerinde duygusal 

anlar yaşıyorlar. Eserlerin çoğu 100-150 yıllık bir 

geçmişe sahip olup sandıklar, sandıkların içindeki 

gelinlikler, tarihi radyo ve pikaplar çoğu 100 yıllık 

eşyalardır.

Ziyaretçi sayıları hakkında bilgi verir misiniz? 
Müzeyi ziyaret edenlere ne gibi hizmetler 

sunuyorsunuz?

Özellikle yaz aylarında gurbetçi hemşerilerimizin 

ilçemize gelişleriyle artan ilçe nüfusunda müzemize 

ziyaretçi sayılarımız da oldukça artıyor. Bu yaz 

yaptığımız tespitlerimize göre günlük ziyaretçi 

sayımız 70-100 kişi arasında değişmektedir.

Müzemizi ziyaret edenlere aynı zamanda tarihi 

tamzara dokuması da tanıtılmaktadır. Müzemizin 

alt katında bulunan dokuma tezgâhında gelen 

ziyaretçilerimize hem dokuma yapma deneyimi 

sağlıyor hem de tarihi dokumamızı tanıtıyoruz.
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MÜZELERİMİZ

Bu tür müzelerin sizce önemi nedir?

Bu tür müzeler ‘’Kent Belleği’’ oluşturmada 

katkılar sunmaktadır. Geçmişin şimdiki ve 

gelecek nesillere aktarılması, bir yandan kültürel 

değerlerimizin müzecilik çatısı altında korunması 

noktasında büyük önem arz etmektedir.

Müze nasıl işletilmektedir?

Müzemiz belediyemize bağlı olarak yıllardır 

vatandaşlarımızın ziyaretine açıktır. Tur şirketleriyle 

turizm zabıtamız irtibat halinde olup, hafta sonları 

da ilçemize tur otobüsleriyle gelen ziyaretçilerimize 

müzemizi açmaktayız.

Müzeyi ziyaret edenlerden herhangi bir ücret 
alınıyor mu?

Müzemizde herhangi bir ücret talebi ya da girişte 

Müze Kart uygulaması yoktur. Müzemiz tamamen 

ücretsizdir.

Müzeyi ziyaret edenler için Anı Defteri var mı? 
Anı Defterinde Türkçe dışında başka dillerde 
yazılan notlar var mıdır?

Yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin tutulan anı 

defterimizde atamıza yazılmış notlarına rastlıyoruz.

Bu müzeye Şebinkarahisar için turizm adına 
destinasyon noktası diyebilir miyiz?

Müze kurulduğu günden bugüne Şebinkarahisar’ın 

en önemli turizm destinasyonlarından biridir 

diyebiliriz. Bu vesileyle buradan müzemizi görüp 

ziyaret etmek üzere sesimizin sözümüzün ulaştığı 

tüm dostlarımızı güzel ilçemize davet ediyoruz.
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Şebinkarahisar Kent Müzesi
2017 yılında belediye hizmet binasının girişinde 

hizmete açılan ve kent bilinci oluşturmada önemli 

katkılar sunan Şebinkarahisar Kent Müzesi 

hakkında Şebinkarahisar Belediye Başkanı Ömer 

ŞENTÜRK sorularımızı yanıtladı.

Giresun
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RÖPORTAJ
MÜZELERİMİZ

Müzenin tarihçesi hakkında bizleri bilgilendirir 

misiniz? Müzeyi kurarken neleri amaçladınız?

Şebinkarahisar tarihini gelen ziyaretçilerimiz 

ile buluşturmak amacıyla bu müzeyi kurduk. 

El sanatları olsun, geçmişte kullanılan aletleri 

burada sergiliyoruz. Kent belleğine ışık tutmak 

amacıyla Rahmetli belediye başkanımız Şahin 

YILANCI’nın girişimleriyle 2017 yılında kurulmuştur.                      

Müzemizin içerisindeki sergilenen eserler ile geçmiş 

nesillerle gelecek nesiller arasında köprü kurmayı 

amaçlıyoruz.

Belediye hizmet binamız altında oluşturduğumuz 

ve yaklaşık 3 yıldır ziyaretçilerimize açık olan Kent 

Müzemiz yerli halkımızdan ve ilçemize gelen yerli-

yabancı turistlerden de büyük ilgi gördü. 

Müzede sergilenen eserler nasıl toplandı? İlginç 
eserlerden örnek verebilir misiniz? Eserlerin 

yaşları hakkında bilgi verir misiniz?

Aslında zor olmadı. En önemlisi hemşerilerimiz 

bize güvendi, aile yadigarlarını müzemize 

bağışladılar. Biz de onların yadigarlarını hem kent 

belleğine aldık hem de gelecek nesillere taşımaya 

başladık. Bu nedenle müzemize en değerlilerini, 

anılarını teslim eden her bir hemşerime ayrı ayrı 

teşekkür ediyor ve bu başarıyı onlarla paylaşıyorum.

Müzemizi ilk kez ziyaret edenlerin genelde ilk 

ilgisini çeken su tulumbaları oluyor. Belediyemizin 

bundan yaklaşık 100-150 yıl önce yangınlara 

müdahale etmek üzere seyyar olarak taşınan 

bu tulumbalar ilgi görüyor. Bunun yanı sıra 

Şebinkarahisar’ın vilayet olduğu 1923-1933 yıllarına 

ait mühürler Şebinkarahisar’ın vilayet olduğunu 

bilmeyenleri çok şaşırtmaktadır. Vilayet mühürleri 

büyük ilgi görmektedir.

Vatandaşlarımızın tarlada, bahçede çalışırken 

bulduğu çanak, çömlek ve vazoları bu müzede 

bir araya getirdik. Bunlarla birlikte eski radyolar, 

müzik çalarlar, eski tarım aletleri gibi yüzlerce parça 

bulunmaktadır.
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MÜZELERİMİZ

Ziyaretçi sayıları hakkında bilgi verir misiniz? 
Müzeyi ziyaret edenlere ne gibi hizmetler 

sunuyorsunuz?

Belediye hizmet binamızın giriş katında olması 

dolasıyla aslında belediyemize diğer hizmetler ve 

ziyaretler için gelen tüm vatandaşlarımız müzemizi 

ziyaret ederek çıkıyor. Bu durumun bize pozitif olarak 

yansıdığını söyleyebiliriz. Günlük ziyaretçi sayımızın 

25’in altına düşmediğin söyleyebiliriz. Özel günler veya 

etkinlik yaptığımız günler bu sayılar tabii ki artmaktadır. 

İlçemizin merkezi nüfusun bakıldığında bu sayı bizleri 

memnun ediyor diyebiliriz.

Müze içerisinde bir bölümü nikah salonu olarak dizayn 

ettik. Özellikle kış aylarında olumsuz hava koşulları 

nedeniyle bu salonumuz vatandaşlarımız tarafından ilgi 

görüyor. Tarihi atmosfer içerisinde mutluluklarına ilk 

adımı atıyorlar. Biz de bu mutlu günlerine ortak olmuş 

oluyoruz.

Müzeyi sanal ortamda ziyaret etmek mümkün mü?

Henüz değil ama bu konuda çalışmalarımız devam 

ediyor.

Bu tür müzelerin sizce önemi nedir?

Yeni nesillerin geçmiş kültürlerini, örf-ananelerini, 

atalarının yaşamlarından kesitler bulması, onların 

kullandıkları el aletlerini, araçları ve diğer tüm 

parçaları tanımaları noktasında Kent Müzeleri’ni 

çok önemli buluyorum. Daha önce de bahsettiğimiz 

gibi ‘’Kent Bilinci’’ oluşturmasını çok önemsiyoruz.

Müze nasıl işletilmektedir?

Müzemiz Şebinkarahisar Belediyesi Ana 

Hizmet binamızın hemen giriş katında yer almakta. 

Sabah 08:00-17:00 saatleri arasında ziyaretçilerine 

açıktır.
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MÜZELERİMİZ

Müzeyi ziyaret edenlerden herhangi bir ücret 

alınıyor mu?

Herhangi bir ücret talebi veya Müze Kart 

uygulamamız bulunmuyor. Ücretsiz olarak hizmet 

vermeye devam ediyoruz.

Ziyaretçilerden sizlere gelen görüş, öneri ve 

şikâyetler nelerdir?

Ziyaretçilerimiz ziyadesiyle müzemizden memnun 

ayrılıyorlar. Müzemize teveccüh gösteren çok sayıda 

vatandaşımız aile yadigârlarını bağışlamak istiyorlar 

fakat fiziki olarak yeterli sayıya ulaşmış bulunuyoruz. Bu 

anlamda bazen bu isteklerini geri çevirmek durumunda 

kalıyoruz, bu da bizi üzüyor. Maalesef, alanımızın 

kısıtlı oluşundan dolayı daha fazla eseri artık kabul 

edemiyoruz.

Müzeyi ziyaret edenler için Anı Defteri var mı? Anı 
Defterinde Türkçe dışında başka dillerde yazılan 
notlar var mıdır?

Anı defterimiz mevcut. Henüz Türkçemizden başka 

bir dille iletilen bir not olmadı. Ancak çok isteriz.

Bu müzeyi Şebinkarahisar için turizm adına 
destinasyon noktası diyebilir miyiz?

Sayısız tarihi eserler, hanlar, köprüler, konaklar, 

dünyanın en eski kalelerinden tarihi Şebinkarahisar 

Kalesi, Meryemana Manastırı, tarihi camiler, doğal 

güzellikleri, temiz havası, eşsiz suyu ve daha birçok 

sayamadığımız güzelliklerine eklenmiş bir destinasyon 

noktası diyebiliriz. Adeta açık hava müzesi olan ilçemize 

yolu düşen yerli ve yabancı tüm ziyaretçilerimizin 

müzemizi ziyaret etmelerini, bu vesileyle davet 

ediyorum.
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RÖPORTAJ

Balın ve Cevizli Helvanın Diyarı 

“Kabataş”
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İLÇELERİMİZİ TANIYALIM

İlçemiz Ordu’nun güzide ilçelerinden bir tanesi 

olup engebeli bir araziye sahiptir. Kabataş ilçemiz 

tarihi dokusu ve üretim anlamında ön plana 

çıkmaktadır. Anadolu’nun Türkleşmesi için büyük 

uğraş veren atalarımız Kabataş ilçemizi fetih ettikten 

sonra 1380’lü yıllarda Hacıemiroğulları adında bir 

beylik kurmuşlardır. Kabataş’a gelen şeyhlerden 

14. yüzyılda yöremizin müslümanlaşmasında ve 

Türkleşmesinde yadsınamaz emeği olan Şid Abdal 

adında şeyhimiz Kuzköy mahallemizde yaşamıştır 

ve ardından kalan 1395 tarihli Arapça şeyhlik beratı, 

içerisinde balık deseni olan bir tencere ve ejder başlı 

asası mevcut olup büyük ilgi görmektedir.

Üretimde ise fındık ve bal üretimi ilçemizde başı 

çekmektedir. Fındık sezonundan dolayı Nüfusumuz 

yaz aylarında 4 katına kadar çıkabilmektedir. 

Kabataş denince ilk akla gelen ceviz helvamızın 

patenti alınmış olup DOKA’nın katkısıyla da seri 

üretime geçilmesi planlanmaktadır.

İlçemizin doğal güzellikleri ve yaylaları çekim 

merkezi olup ayrıca yaylalarda yaz aylarında 

festivaller düzenlenip insanların adeta eğlence 

merkezi olmuştur. Soğluk obası festivali her sene 

düzenlenip insanlarımızın kaynaşmasında bir araya 

gelmesinde birleştirici, bütünleştirici bir etkiye 

sahip olup festivalimizi renklendirmek adına çeşitli 

yarışmalar tertip edilir. En son yapılan Soğluk obası 

festivalimizde ilk defa düzenlenen kano yarışları 

büyük bir ilgiye sebep olmuştur.

İlçemizde planlanan seyir terası projesi, 

Bolaman havzası projesi ve evlerin dış cephesinin 

boyanması için belediyemizin yürüteceği “Boyası 

Bizden İşçiliği Sizden” sloganıyla ve benzeri 

yürüteceğimiz projelerle ilçemizin görünümünü 

daha estetik yapmayı amaçlamaktayız. 

Kabataş Kaymakamı Yunus Emre SAKIZCI’nın anlatımıyla Kabataş...
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İLÇELERİMİZİ TANIYALIM

Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 

yürüttüğü çalışmayla birlikte çok kapsamlı 

kapalı spor salonumuz ocak ayı içerisinde 

Kabataş’ımıza hizmet verecektir.

14 Şubat 2022’de göreve geldikten 

sonra 18 mahallemizi de gezerek 

vatandaşlarımızla birebir sohbet 

ettiğimizde vatandaşlarımızın görüş ve 

önerileriyle ve devletimizin tüm imkânlarını 

seferber edip ayrıca sorunları yerinde tespit 

edip çözüme kavuşturmaya çabaladık. 

Göçü engellemek adına eğitim, üretim ve 

altyapının sağlamlaştırma çabamız devam 

ediyor.

Deprem riski nedeniyle yıkılan 4 okulun 

yerine hızlı bir şekilde yenisi yapılıp hizmete 

açılacaktır. Belediye ve kaymakamlık 

olarak Tekstilpark Projesiyle yeni bir iş 

sahası açmayı düşünmekteyiz. Böylece 

hem insanımıza iş alanı hem de ilçemizde 

üretimin artışına katkı sağlayacağız.
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Tarihçe

Kabataş’ın bağlı bulunduğu Ordu 1380'li 

yıllarda fethedilmiş ve Hacıemiroğulları adında bir 

beylik kurulmuştur. İlk önceleri Karay Karyesi adı 

altında Trabzon'a bağlı 60 hanelik bir köy iken 1928 

yılında Ordu’ya bağlanarak Kabataş ismini almıştır.

1959 yılında kadar Gölköy ilçesine bağlı olan 

Kabataş, bu tarihte Aybastı ilçesine bağlanmıştır. 

1971 yılında Ardıç, Belen, Yeniceli ve Eceli köylerinin 

katılımı ile belediye teşkilatı kurularak belde 

statüsünü kazanmıştır.

20 Mayıs 1990 tarih ve 3644 sayılı kanunla ilçe 

statüsü kazanan Kabataş 14 Ağustos 1991 tarihinde 

faaliyete başlamıştır.

Coğrafi Yapı, Bitki Örtüsü ve İklim

İlçe, Canik Dağlarının kuzey yamaçlarında 

kurulmuştur. 130 km²'lik yüzölçüme sahip 

Kabataş’ın batısında Korgan, doğusunda Gölköy ve 

Gürgentepe, kuzeyinde Çatalpınar ve güneyinde ise 

Aybastı bulunur.

Engebeli bir arazi yapısına sahip ilçenin rakımı 

530 metredir.  Denize uzaklığı ise 40 km’dir.

İklim olarak Karadeniz ve karasal iklim arasında 

geçiş alanı teşkil eder.

KABATAŞ KÜNYESİ

İlçe Oluş Tarihi 20 Mayıs 1990

Ordu İl Merkezine Uzaklık 78 km

Rakım 530

Nüfus (2021) 10.328

Yüzölçümü 130 km2

Belediyeler/Beldeler Kabataş (Merkez)

Mahalle Sayısı 18
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İLÇELERİMİZİ TANIYALIM

Nüfus ve İdari Yapı

İlçenin nüfusu, 2021 yılına göre 10.328’dir. Bu nüfus, 

5.160 (% 49,96) erkek ve 5.168 (%50,04) kadından 

oluşmaktadır. Km²’ye düşen kişi sayısı 79’dur.

Bir belediye (Kabataş Belediye Başkanlığı), 18 mahalle 

muhtarlığı (Alanbaşı, Alankent, Ardıç, Belen, Beylerli, 

Çukurcak, Düz, Eceli, Elbeyi, Hoşkadem, Ilıcak, Kabataş, 

Kabataş Yeni, Kayıncık, Kuzköy, Şifa Suyu, Yakacık ve 

Yeniceli) bulunmaktadır.

Eğitim, Sağlık ve Sosyal Durum

Kabataş’ta eğitim öğretim faaliyetleri 2 anaokulu, 4 ilkokul, 6 ortaokul ve 3 lise ile verilmektedir. 117 

derslikte 146 öğretmen tarafından 1452 öğrenciye eğitim öğretim hizmetleri sunulmaktadır. Ayrıca halk 

eğitim merkezi müdürlüğü tarafından yaygın eğitim faaliyetleri icra edilmektedir.

İlçedeki sağlık hizmetleri Kabataş Aile Sağlığı Merkezi ve Alankent Aile Sağlığı Merkezi aracılığıyla 

yürütülmektedir.

Kabataş
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Tarım, Hayvancılık ve Ekonomik Durum

İlçe merkezi ile köylerinin engebeli bir arazi 

yapısına sahip olması nedeniyle genel geçim kaynağı 

fındıktır. Bunun yanında bölgede büyükbaş ve küçükbaş 

hayvancılığı da yapılmakta olup, bölge için büyük 

önem taşımaktadır. Ayrıca müsait yerlerde mısır ve 

patates yetiştirilmektedir. İş ve çalışma hayatını kamu 

da çalışan memur ve işçiler ile küçük sanatkârlar ve 

esnaflar oluşturmaktadır. Bunun yanında büyük ve 

küçükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Son yıllarda arıcılık 

da ekonomik açıdan ayrı bir öneme sahip olmaya 

başlamıştır. Eski yoğunlukta olmamakla birlikte kilim 

dokuma faaliyeti de yapılmaktadır.

Kabataş’ta 126.460 dekarlık toplam arazinin 54.682 

dekarı tarım arazisi, 10.000 dekarı tarım dışı alan, 57.460 

da çayır-orman-mera alanı ve 4.318 dekarı ise tarla alanı 

olarak kullanılmaktadır. 54.682 dekarlık toplam tarım 

arazisinin 46.622 da fındık, 67 da ceviz, 1.220 da mısır, 

550 da patates, 250 da sebze, 3.675 diğer meyveler ve 

2.298 da diğer tarla ürünleri yetiştirilmektedir.

İlçede 6.789 büyükbaş, 10.065 küçükbaş, 5.000 

kanatlı ve 51.344 arılı kovan bulunmaktadır.

Kültür ve Turizm

Şid Abdal Türbesi

Kuzköy mahallesi sınırları içerisinde bulunan tür-

be, bölgenin fatihlerinden ve Kuzköy mahallesinin ku-

rucularından biri olan 

Şidlü dededen kalma-

dır. İçinde alem, ejder 

başlı asa ve 1395 tarihli 

şeyhlik icazeti bulunur. 

Zaman zaman türbenin 

bulunduğu alanda geniş 

katılımlı anma programı 

düzenlenmektedir.

Beylerli Ahşap Camii

Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca 

koruma altına alınan cami ahşap geçme tekniğiyle 

inşa edilmiştir. Minaresi bulunmayan cami harim ve 

kadınlar mahfilinden oluşmaktadır. Ana giriş kapısı çift 

kanatlı ahşap kapı olup dikdörtgen formludur. Yapının 

kuzey cephesi hariç tüm cephelerinde çift sıra pencere 

açıklıkları bulunmaktadır. Yapının dıştan üst örtüsü 

kırma çatı olup, çatı malzemesi Marsilya kiremittir.
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İLÇELERİMİZİ TANIYALIM

Kabataş Ceviz Helvası

Adını üretildiği ilçeden alan Kabataş Ceviz Helvası yöreye özgü özel bir tatlıdır. Dededen, babadan 

devralan kuşaklar sayesinde çok uzun yıllarca üretimine devam edilen bu geleneksel tatlı, fındığa alternatif 

ürün çıkarma çabasıyla hak ettiği ilgiyi bulmuştur. Üretiminde ev yapımı pekmez ve ceviz kullanılan Kabataş 

Ceviz Helvası 18 Aralık 2017 tarihinde coğrafi tescillenmiştir.

Ulaşım

Sahilde bulunan Fatsa’ya 40 km, Ordu il 

merkezine 78 km, Ordu-Giresun Havalimanına 94 

km Kabataş, Ordu’nun iç ilçelerinden birisidir.

TR90 DOKA Bölgesinde Kabataş'ın Yeri

2022 yılı İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik 

Sıralaması Araştırmasına bakıldığında Kabataş 

ilçesi -0,805 skor değeri Ordu’da yer alan 19 ilçe 

arasında 13.sırada, DOKA Bölgesinde yer alan 80 

ilçe arasında ise 72.sırada ve ülkemizde bulunan 

973 ilçe arasında ise 841. sırada yer almaktadır.

Kabataş
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RÖPORTAJ

KÖPRÜBAŞI KÜNYESİ

İlçe Oluş Tarihi 20.05.1990

Trabzon İl Merkezine Uzaklık 52 km

Rakım 295

Nüfus (2021) 4371

Yüzölçümü 144 km2

Belediyeler/Beldeler Köprübaşı (Merkez)

Mahalle Sayısı 10
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Trabzon’un Butik İlçesi

Kevanyolu
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Köprübaşı Kaymakamı Öznur GÜLER’in 
anlatımıyla Köprübaşı...

1990’lı yıllarda Sürmene’den ayrılarak ilçe statüsüne 

kavuşan Trabzon’un küçük ve şirin ilçelerinden birisi olup 

5932 hektarlık orman alanına sahiptir. 

İlçe coğrafi olarak dik yamaçlardan oluşan engebeli 

bir arazi yapısına sahiptir. İlçemiz vadi boyunca akan 

Manahoz Deresi’nin etrafında kurulmuştur. 4371 kayıtlı 

nüfusa sahip olmakla birlikte yazın bu nüfus diğer illerde 

yaşayan vatandaşlarımızın gelmesiyle birlikte 20 binlere 

kadar çıkmaktadır.

İlçemizin mevcut geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. 

Yetiştirilen tarım ürünleri ise çay, fındık ve mısır olarak 

sayılabilir. Arazi şartlarının engebeli olması nedeniyle 

ekilip dikilen alanları sınırlandırmaktadır.  Ancak tarım 

ve hayvancılık alanında yürütülen hibe programıyla tarım 

ve hayvancılığın ilçe ekonomisindeki payını arttırmaya 

çalışıyoruz. 

Trabzon’un özel ilçelerinden birisi olan Köprübaşı, el 

sanatları alanında ahşap oymacılığında öne çıkmaktadır. 

Eski tarihlerden günümüze kadar ustalarımızın şimşir 

ağacından elle yaptıkları tahta kaşık ve beşik ile adını 

duyurmuş bir ilçemizdir. Modern aletlerin kullanılmasıyla 

birlikte bu sanat, ekonomik getiri olarak yüksek bir 

seviyeye çıkmıştır. Kaymakamlığız koordinesinde Halk 

Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzle iş birliği içerisinde ahşap 

sanatının geliştirilmesi adına bir dizi proje yürütmeyi 

hedefliyoruz. Bu bağlamda Kaymakamlık olarak ahşap 

ürünlerin çeşitliliğinin artırılması temel amacımızdır. Bunu 

yaparken bir yandan ilçe ekonomisine katkı sağlayacak 

diğer taraftan da bu el sanatının bir kuşaktan diğer kuşağa 

aktarılmasını sağlayacağız. Bu kapsamda ustalarımız ile 

koordineli bir şekilde Halk Eğitim Merkezimiz aracılığıyla 

çalışmalar yürütmekteyiz ve kurslar açmaktayız. 

Öznur GÜLER 
Köprübaşı Kaymakamı 
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İLÇELERİMİZİ TANIYALIM

Kaymakamlık olarak Köprübaşı ile bütünleşen 

“şimşir kaşık” için coğrafi işaret başvurusunda 

bulunduk.  İlçemizde 7 büyük 36 küçük olmak üzere 

toplam 43 adet ahşap atölyesi bulunmaktadır. Ahşap 

işçiliğinin ilçe ekonomisine katkısını arttırmak için 

bu alanda kooperatifleşmenin çok önemli olduğunun 

farkındayız ve bu alanda kooperatifleşmek için gerekli 

adımları atmak istiyoruz. Elbirliği ile el sanatlarının 

daha da gelişmesini arzuluyoruz. 

Köprübaşında göreve başladığımdan beri sık 

sık vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz, mahalle 

ziyaretlerinde onların talep ve isteklerini dinliyoruz. 

Nüfus yaş ortalaması yüksek bir ilçe olmamız 

nedeniyle başta yaşlı vatandaşlarımız olmak üzere 

diğer dezavantajlı gruplara Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışma Vakfı aracılığıyla ulaşıyor ve yardımlar 

yapıyoruz.  

Kaymakamlık olarak eğitim ve öğretimin 

öneminin farkındayız. İlçemizde bulunan 

her kademedeki okullara yapılan ziyaretlerle 

öğrencilerimizle bir araya geliyoruz. Okullarımızda, 

öğrencilerimiz ile kaymakamlık bünyesindeki 

kurum amirlerimizi bir araya getirerek kitap okuma 

alışkanlığını çocuklarımıza kazandırmayı amaçlıyoruz.  

Trabzon kültürüyle bütünleşmiş olan yaylacılık 

kültürü ilçemizde geniş bir alanda yapılmaktadır.  

İlçemiz bünyesinde sınırlarında 19 adet yaylamız 

bulunmaktadır. Yaylalarımızın turizme kazandırılması 

ilçemizin tanıtımı için oldukça önemlidir.  Bu amaçla 

Kaymakamlığımız uhdesinde yazılı ve görsel 

araçlar kullanılarak bir tanıtım projesi yapmayı 

planlamaktayız. Özellikle çeşitli efsanelere konu olan 

Madur Dağı ve sit alanı ilan edilerek koruma altına 

alınan Ağaçbaşı Turbalığı alanının tanıtımı öncelikli 

planlarımız arasındadır.  Ayrıca ilçemiz sınırları 

içerisinde bulunan Valiliğimiz ve Kaymakamlığımız 

koordinesinde yürütülen Harmantepe Şehitliği’nin 

tadilat ve onarım projesi devam etmekte olup 2023 

yılında bitmesi amaçlanmaktadır. 

Yapılması düşünülen yeni hükümet konağı 

binasının 2023 yatırım programına alınması 

gündemde olan bir diğer konudur. Bunun için 

hayırsever vatandaşlarımız arsayı bağışlamıştır.  

Yapılacak olan yeni hükümet konağı ile tüm kamu 

kurum ve kuruluşları bir çatı altında toplanacak mevcut 

hükümet binası park ve bahçeye dönüştürülerek 

ilçenin sosyal ve kültürel ihtiyacına cevap verecek hale 

getirilecektir. 

İlçemizin TOKİ kapsamına alınması için yapılan 

girişimler çok önem arz etmektedir. Kaymakamlığımız 

çalışanlarının büyük çoğunluğu ilçe dışından gelip 

gitmektedir. Yapılması planlanan yeni konutlarla hem 

ilçemizdeki konut sorununu ortadan kalkacak hem 

de esnafımız daha da çok kalkınacaktır. Bu projeyi 

ilçemizin gelişmesi adına da çok kıymetli buluyorum.
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Tarihçe

Köprübaşı ilçesinin tarihçesi ve ilk yerleşmeler 

hakkında bilimsel bir literatür yok denecek kadar 

azdır. Eldeki tarihi bilgilere göre Trabzon’un 

fethinden sonra Orta Asya’dan gelen çeşitli Türk 

kavimleri Trabzon’a gelerek boş buldukları yerlere 

yerleştirilerek buraları iskân etmişlerdir.

Köprübaşı iskâna açılmadan önce çok sık ve 

gür ormanlarla kaplı idi. Ağaçların sıklığından dolayı 

güneş toprağı ısıtmazdı.

Of ilçesine yerleşen Türk kavimlerinden bir aile; 

Of ilçesi ile Köprübaşı arasında bulunan Kozalak Dağı 

denilen tepeyi aşarak bugünkü Köprübaşı ilçesine 

bağlı Fidanlı Mahallesi’nde Tekke mevkiinde Kuzgun 

Irmağı denilen yerde ormanın içinde güneşten 

ara bir yerde bir baraka yapmak suretiyle buraya 

yerleşmiştir. Bu yerleşim yeri güneşten ara yer 

diye adlandırıldığından bilahare Köprübaşı denilen 

ve ilk iskân edilen bölgeye Güneşara adı verilerek 

uzun yıllar bu şekilde adlandırılmıştır. Daha sonra 

Şarki ve Garbi Güneşara olmak üzere iki muhtarlığa 

dönüştürülmüştür.

Bölgenin merkezinden akmakta olan ve kaynağı 

merkezden 40 km. uzakta yaylalarda bulunan 

Manahoz Deresi etrafında yerleşen halkın, yayaların 

geçişini sağlamak üzere mevcut Manahoz Deresi 

üzerinde çok sayıda köprü yapmak suretiyle ve bu 

köprülere çeşitli adlar verilerek (baş köprü, büyük 

köprü, orta köprü vb. ) bilahare Sürmene ile Köprübaşı 

arasında en son yapılan köprüye köprülerin başı 

denilmek suretiyle, Güneşara denilen yerleşim yeri 

“KÖPRÜBAŞI” adını almıştır.

Köprübaşı 1929 yılında 15 köyden oluşan Bucak 

teşkilatına dönüştürülerek bucak olmuştur.

Fidanlı, Akpınar ve Gündoğan Mahallelerinin 

tüzel kişiliklerinin birleştirilmesi ile 1965 yılında 

Köprübaşı Belediyesi kurulmuştur.

20 Mayıs 1990 tarihinde 3644 sayılı Kanunla 

Sürmene ilçesinden ayrılarak yeni bir ilçe olarak 

kurulmuş olup; 12 Ağustos 1991 tarihinde ilk 

Kaymakam göreve başlamıştır.

Ağaçbaşı hanları
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İLÇELERİMİZİ TANIYALIM

Coğrafi Yapı, Bitki Örtüsü ve İklim

144 km2’lik yüzölçümü olan Köprübaşı; kuzeyden 

Sürmene, güneyden Bayburt ili, doğusundan Çaykara, 

Of ve Dernekpazarı ve batısında Sürmene ilçesine bağlı 

Küçükdere mahallesi ile komşudur.

Toplu yerleşim alanlarını oluşturan köy ve 

mahalleler dağınık yerleşim alanlarına sahiptir. 

Bu da yörenin meyilli ve dik yamaçlı olmasından 

kaynaklanmaktadır.

Köprübaşı ilçesinin iklimi Doğu Karadeniz 

Bölgesi’nin iklim özelliklerini taşımaktadır. Yazları 

serin, kışları ise ılık geçer. Her mevsim yağış 

görülmektedir.

Bölgede güneyden kuzeye doğru akan Manahoz 

Deresi bulunur. Bu dere ilçenin en önemli akarsuyu 

durumundadır. Yeni Yayla ve Gezge’den doğar, Madur 

Dağının eteklerinden çıkan en bol kolu alır. Hamzaağa 

yaylasından doğan ikinci kolla Arpalı Köyü’nde 

birleşerek kuzeye doğru akmaya devam eder. Doğuda 

Sultanmurat yamaçlarından akan Vartan ile batıdan 

akan Vizera Deresi, Ehşoho Deresi, Çifteköprü Deresi ve 

Ormanseven Deresini alarak Sürmene ilçe merkezinden 

Karadeniz’e dökülür.

İlçede arazi yapısı yamaç ve dağlıktır. Dağlar 

ilçenin güneyinde doğu-batı doğrultusunda uzanırlar. 

Dağlar ormanla kaplıdır.

İlçenin en önemli yükseltileri Manahoz Vadisi ve 

Küçükdere Vadisi arasında kuzeyden güneye doğru 

artarak yükselen sırtlardır. Bu yükseltiler sırası ile; 

Ayluka Tepesi, Yeniyol Tepesi, Kangeller Tepesi, 

Harman Kayalıkları Tepesi ve güneyde yörenin ve 

ilçenin 2742 metre ile en yüksek yeri ve simgesi olan 

Madur Dağıdır.

Ağaçbaşı bataklığında fosil ağaçAğaçbaşı hanları

Ağaçbaşı bataklığı
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Nüfus ve İdari Yapı

İlçenin nüfusu, 2021 yılına göre 4.371’dir. Bu 

nüfus, 2.259 (% 51,68) erkek ve 2.112 (%48,32) 

kadından oluşmaktadır.

Bir belediye (Köprübaşı Belediye Başkanlığı), 

10 mahalle muhtarlığı (Akpınar, Arpalı, Beşköy, 

Büyükdoğanlı, Çifteköprü, Fidanlı, Gündoğan, 

Güneşli, Pınarbaşı ve Yağmurlu) bulunmaktadır.

Eğitim, Sağlık ve Sosyal Durum

Köprübaşı’nda eğitim öğretim faaliyetleri 

1 anaokulu, 2 ilkokul, 2 ortaokul ve 1 lise ile 

sürdürülmektedir. 39 derslikte 54 öğretmen 

tarafından 292 öğrenciye eğitim öğretim hizmetleri 

sunulmaktadır. Ayrıca halk eğitim merkezi 

müdürlüğü tarafından yaygın eğitim faaliyetleri icra 

edilmektedir.

İlçedeki sağlık hizmetleri Köprübaşı Aile Sağlığı 

Merkezi aracılığıyla yürütülmektedir.
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Tarım, Hayvancılık ve Ekonomik Durum

İlçe Nüfusunun %80-90‘ı tarım ve hayvancılıkla 

uğraşmaktadır. Geri kalan kısmı ise muhtelif meslek 

gruplarında çalışmaktadır. Arazi eğimli ve engebeli 

olduğundan tarıma çok fazla elverişi değildir. İlçe 

halkının ana geçim kaynağını fındık, çay mısır ve 

hayvancılıktan sağlamaktadır. Ana ürün fındıktır. 

10.000 dekar (da) fındık alanı bulunmaktadır. 

Fındık bahçelerinin ortalama verimi dekara 60-70 

kg’dır. Sebze ve meyvecilik pazara yönelik olmayıp 

genelde aile ihtiyacını karşılamak için yetiştirilir.

İlçede 14.400 hektarlık toplam arazinin 1.288 

hektarı tarım arazisi, 1.555 hektarı tarım dışı 

alan, 5.885 hektar çayır-orman-mera alanı ve 

5.672 hektarı ise orman ve fundalık alanı olarak 

kullanılmaktadır.

12.880 dekarlık toplam tarım arazisinin 10.000 

da fındık, 1.040 da çay, 4 da ceviz, 1.350 da mısır, 50 

da patates, 136 da sebze, 180 da diğer meyveler ve 

180 da diğer tarla ürünleri yetiştirilmektedir.

İlçede 2.800 büyükbaş, 4.965 küçükbaş, 1.800 

kanatlı ve 1.100 arılı kovan bulunmaktadır.

5 adet Hidro Elektrik Santrali ve Pınarbaşı 

mahallesinde Trafo merkezi ile elektrik üretimi 

yapılmaktadır.

Ulaşım

Sahilde bulunan Sürmene’ye 12 km, Trabzon 

il merkezine 52 km, Trabzon Havalimanına 81 km 

olup Köprübaşı, Trabzon’un iç ilçelerinden birisidir.
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Kültür ve Turizm

Köprübaşı ilçesinde el sanatları olarak 

özellikle şimşir kaşık yapımı geçmişten 

beri önemli geçim kaynağı olmuştur. Kaşık, 

beşik vb. ağaç işleri ile keser, nacak ve bıçak 

yapılmaktadır.

Harmantepe Yaylası tarihi bir öneme 

sahiptir. 1916 yılında Doğu Anadolu ve 

Karadeniz Bölgesi’ni işgal eden Rus Ordusuna 

karşı verilen savaşta Harmantepe’de büyük 

savaşlar yaşanmış ve Rus ordularının 

sahildeki kuvvetleriyle birleşmesi bu 

cephelerde önlenmiştir. Bu bölgede yaşanan 

savaşta 7 subay ve 150 er şehit olmuştur. Bu 

nedenle her yıl 29 Haziran’da Harmantepe 

Şehitliği’nde şehitlerimize anma programı 

düzenlenmektedir. 

İlçenin güneyinde doğu-batı ekseninde 

uzanan dağ eteklerinde 1750-2200 metre 

yüksekliklerde yaylalar vardır. Bu yaylaların 

denize doğru alçalan kesimleri, özellikle vadi 

yamaçları ormanlarla kaplıdır. Yaylalar geniş 

otlakları, temiz havası ve soğuk suları nedeni 

ile yaz aylarında hayvancılıkla geçinen halkın 

uğrak yerleridir. Mayıs ayından Ekim ayının 

sonuna kadar bu yaylalar canlılığını korur.

Köprübaşı ilçesine bağlı olarak; Cerah, 

İsmailağa, Köşk, Kutlusu, Taşlı, Yeniyayla, 

Fındıkyurdu, Soğuksu, Harmantepe, Sulak, 

Seslikaya, Vizera, Ağaçbaşı, Lazanat, Vartan, 

Barma, Yangın, Horoz, Görnek yaylaları 

bulunmaktadır.
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TR90 DOKA Bölgesinde Köprübaşı’nın 

Yeri

2022 yılı İlçelerin Sosyo-Ekonomik 

Gelişmişlik Sıralaması Araştırmasına 

bakıldığında Köprübaşı ilçesi -0,482 

skor değeri Trabzon’da yer alan 18 ilçe 

arasında 15.sırada, DOKA Bölgesinde 

yer alan 80 ilçe arasında ise 53.sırada ve 

ülkemizde bulunan 973 ilçe arasında ise 

619. sırada yer almaktadır. 91



UZMAN GÖRÜŞÜ

Günümüzde turizm sektörü, dünyanın en hızlı gelişen ve büyüyen 

sektörleri arasında yer almaktadır. Ülkemizde her geçen gün turizmden 

elde edilen gelir artış göstermektedir.

Turizm bir ülkenin var olan değerlerini tanıtma konusunda en 

önemli olgudur. Turizm alanında kültür ve sanat ürünlerinin tüketimi 

ilk sıralarda yer almaktadır. Ülkemizin el sanatları bu anlamda hiç bir 

şekilde göz ardı edilemeyecek potansiyele sahiptir.İstatistiklere göre 

ülkemizin turizm gelirleri içerisinde el sanatları ürünleri önemli bir pay 

oluşturmaktadır. Bu sebeple turizm amaçlı el sanatları üretimi yapan 

bireylerin pazarlama ve tanıtım faaliyetlerine rehberlik etmek, hem 

kültürel değerlerimize sahip çıkmak hem de ekonomiye katkı sağlamak 

adına önemlidir ( Can, 2015: 261 ).

El sanatları etkinlikleriyle turistin deneyimine kültürel motifler 

eklenmiş olmaktadır. Böylece ekonomik sonuçlar hem el sanatçılarını 

hem de yerel kalkınma unsurlarını olumlu etkileyebilmektedir. Turizm 

ve el sanatları olumlu sonuçlar doğurabilecek iş birliği potansiyeli 

taşımaktadır. El sanatları topluma çeşitli şekillerde katkı sağlamaktadır.

Hediyelik Eşya
Tasarımı

Artvin’de 2019 yılında 

ajansımız destekleriyle Artvin 

Valiliği tarafından "Artvin 

Marka Ürünler" projesi 

başlatılmış, yapılan tasarım 

ve araştırma-geliştirme 

çalışmaları sonucunda 182 

adet üründe marka tescili 

gerçekleştirilmiştir.

Berna KİRİŞ TURNA/ DOKA Artvin YDO Koordinatörü
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Örneğin kişilere istihdam olanağı sağlar, kırsal 

bölgeden kentsel bölgeye göçü yavaşlatır ve bulun-

dukları bölgede turistik çekicilik unsuru olmakta-

dır. Kültürel bir çekicilik olan el sanatlarının üretimi 

çoğu durumda geri kalmış bölge halkının iç üretim 

ve tüketim dengeleri içinde algılanan ve daha çok 

kırsal kesimdeki kimselerin ekonomik sorunları-

na çözüm olarak görülmektedir (Bayazıt, Ceylan, 

Saylan, 2012: 902 ).

İçinde bulunduğumuz coğrafya, kültür birikimi, 

yerel ürün ve üretim yöntemleri ile önemli bir po-

tansiyeli barındırmaktadır. Bu yerel değerlerin mo-

dern tasarımlar ile buluşturularak katma değerli 

ürünler olarak ortaya çıkarılması sürdürülebilir bir 

şekilde hediyelik eşya pazarında yerini alması önem 

arz etmektedir. 

Yerel üretim/zanaat ve tasarımcı ile iş birliği 

projelerinin oluşturularak ürün devamlılığının sağ-

lanması amacıyla yerel paydaşlarca sahiplenilme-

sinin yanı sıra ulusal ve yerel destek mekanizma-

larının kurgulanması da oldukça faydalı olacaktır. 

Örneğin; İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından 2015 

yılında Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali 

Destek Programı kapsamında, Hediyem İstanbul, 

Zanaattan Tasarıma gibi bu anlamda etkin projeler 

hayata geçirilmiştir. Aynı zamanda, Doğu Karadeniz 

Kalkınma Ajansı ( DOKA ) olarak da bölge illerine bu 

alanda mali ve teknik destekler verilerek hediyelik 

eşya sektörüne olumlu yönde katkılar sunulmuştur. 

Bölge illerinden biri olan Artvin’de 2019 yılında ajan-

sımız destekleriyle Artvin Valiliği tarafından "Artvin 

Marka Ürünler" projesi başlatılmış; yapılan tasarım 

ve araştırma-geliştirme çalışmaları sonucunda 182 

adet üründe marka tescili gerçekleştirilmiş olup 7 

adet ürün için ise onay beklenmektedir. Marka ma-

ğazalarda yerel üreticilerin tasarım ürünlerine de yer 

verilmekte olup bu ürünlerin çoğunluğu kadın üreti-

cilerden temin edilmektedir. Bu çalışmaların yerel 

potansiyelin harekete geçirilmesine olumlu yön-

de katkı sunduğu aynı zamanda da kadın girişim-

cileri destekler bir yönü olması hasebiyle sosyal yö-

nünün de güçlü olduğu ifade edilebilir. Üretilen bu 

marka ürünlerin pazara ulaştırılması hedefi doğrul-

tusunda ise “Artvin Marka Ürünler Mağazası" proje-

sine başlanılarak 2022 yılı itibariyle biri Rize-Artvin 

Havalimanı olmak üzere 6 noktada mağaza şubeleri 

hizmete açılmıştır. Çevrimiçi satışın  altyapısının da 

kurulduğu Artvin Marka Mağazaları, Artvin ili mer-

kez ve ilçelerinde 21 satış noktası ile de desteklen-

mektedir. Mağazalar ve satış noktalarında toplam 

10 personel ile hizmet verilmektedir.
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Tüm bu projelerde amaç, kısa vadede kazanç 

sağlamak değil uzun vadede değer yaratmaktır. 

Böylece, yerel tasarımcının üretiminin, yerel 

hammadde kullanımıyla üreticinin ve geleneksel 

üretimin desteklenmesi ile yerel değerlere sahip 

çıkılarak sürdürülebilir olması sağlanabilecektir. 

Buna bağlı olarak; turistik hediyelik eşya üretiminin, 

yerel olarak tahmin edilenden çok daha geniş olumlu 

dolaylı etkileri bulunmaktadır. Yerel üreticinin 

desteklenmesi ile yerel değer, miras niteliğinde 

olan ürünlerin korunması, tasarımcı iş birliği ile söz 

konusu ürünlerin günümüz şartlarıyla da uyumlu 

katma değerli tüketici ürünleri haline dönüşmesi, 

yerel tasarımcının şehir/bölge dışına gitmesi 

yerine yerelde gelir elde etmesi ya da istihdamı ile 

yenilikçi küçük işletmelerin sürdürülebilir kılınması 

önem arz etmektedir. Bu sayede, yaratıcı ekonomi 

ekosisteminin oluşması dolayısıyla bölgenin ve ülke 

ekonomisinin güçlenmesi söz konusu olmaktadır.

Son dönemde birçok satış noktasına 

ulaşabilecek hediyelik eşya ürünlerine yönelik 

tasarım yarışmaları da düzenlenmektedir. Örneğin, 

2019 yılından itibaren Türkiye çapında müze ve ören 

yerlerindeki mağazaları işleten Anadolu Kültürel 

Girişimcilik tarafından Anadolu’nun Kadın Gücü adlı 

yarışma düzenlenmekte ve yöresel değerler ön plana 

çıkarılmaktadır.
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 Kaynakça:

• Bayazıt Murat, Ceylan Uğur, Saylan Uğur,. ‘Geleneksel El 

Sanatlarının Bölge Turizmine

• Etkisi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ Batman Üniversitesi 

Yaşam Bilimleri Dergisi, Cilt 1, 2012 S: 902.

• Can, Mine. ‘Geleneksel Türk El Sanatlarının Turizme ve 

Ekonomiye’ 2015, S:261-262-263.

• İstanbul Kalkınma Ajansı, http://www.istka.org.tr/

media/1097/yaratıcı-endüstrilerin-geliştirilmesi-mali-

destek-programı.pdf

• https://twitter.com/hediyemistanbul

• http://www.istanbulmodern.org/tr/basin/basin-

bultenleri/zanaattan-tasarima_1874.html,

• http://anadolununkadingucu.com, Anadolu Kültürel 

Girişimcilik tarafından düzenlenen yarışma,

• https://artvinmagazalari.com

Hediyelik eşya sektörü turizm sektörünün alt 

bileşeni olarak özellikle potansiyel olarak Doğu 

Karadeniz Bölge’sinde öne çıkan turizm çeşidi olan 

yerel değerleri önceleyen ekoturizm felsefesiyle de 

örtüşmektedir. Mekânları anlatan, yerel değerlerle 

kimlik oluşturan, iş ve istihdam sağlayan, bölge-

ülke ekonomisine olumlu yönde katkı sağlayan gezi 

hatırası haline gelen özellikleriyle öne çıkan hediyelik 

eşya ürünleri uzun yıllardır var olmuştur. İnsanlar 

seyahat etmeyi sürdürdükçe de var olacaktır. 

Yerel değerlerin çağdaş tasarım uygulamaları 

ile bir araya getirilmesiyle yeni bir kimliğe 

kavuşabilecek hediyelik eşya ürünlerinin ve sektörün 

geliştirilebilmesi için yörede farkındalığın oluşması 

da en az diğer süreçler kadar önem arz etmektedir. 

Özgün üretime dönüşebilecek ürünleri kapsayan bu 

iş kolunun yerel halk tarafından sahiplenilmesiyle 

bu sürecin bir parçası olunabilecek katma değerli ve 

sürdürülebilir bir üretim ve markalaşma altyapısına 

kavuşularak yerelin ve bölgenin sosyo-ekonomik 

gelişmişliğine olumlu yönde etki edilebilecektir.
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ÇambaşıDoğanın Kalbine Yolculuk

Yaylası
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TURİZM MERKEZLERİ

Kabadüz ilçemiz adından da anlaşılacağı üzere bir sırtın üzerine kurulmuş 7 bin 500 nüfusa sahip bir 

ilçemizdir. Ordu’nun il merkezine en yakın ilçelerinden birisidir. Bu anlamda avantaja sahip olmakla birlikte 

vatandaşlarımızın çoğunun Altınordu’da ikamet ediyor olması da dezavantaj olarak görülebilir. Bu durum 

ilçemizde konaklayan nüfusumuzun erimesine neden olabilmektedir. 

Festivalleri Muhteşem

Çambaşı Yaylası bizim vitrinimizdir. 1991 

yılında turizm merkezi ilan edilen Çambaşı 

Yaylası, 77 obasıyla birlikte 100 dönüme yakın 

toplam araziye sahiptir. Kayak tesisinin burada 

bulunuyor olması ilçemizin tanıtımı noktasında çok 

önemlidir. Yaz ve kış festivallerimizde nüfusumuz 

50 binlere ulaşmaktadır. Yaklaşık 1,5 senedir 

Kabadüz Kaymakamı olarak görev yapmaktayım. 

Çambaşı’nda gerçekleştirdiğimiz yaz festivali çok 

güzel geçti. En son 28-29 Ocak 2023’de Çambaşı’nda 

düzenlediğimiz kış festivali de her yönüyle 

muhteşemdi.

Denize ve havalimanına en yakın 

kayak merkezini bünyesinde 

bulunduran ve ‘Doğanın Gözü’ olarak 

da adlandırılan Çambaşı Yaylası’nın 

önemini Kabadüz Kaymakamı 

Sayın Yasin ŞAHİN,  siz DOKA 

Dergisi okuyucuları için anlattı.

Yasin ŞAHİN / Kabadüz Kaymakamı 
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Sığınılacak İlk Liman Çambaşı

Canik Sancağına bağlı Ordu’da sıtma 

hastalığı baş gösteriyor.  Özellikle yaz aylarında 

sıtma hastalığından ötürü hem PTT’nin hem de 

valilik konutunun Çambaşı’nda olması nedeniyle 

vatandaşlarımız buraya göç ederek burada yaşıyorlardı. 

Hatta yaylada çıkarılan ilk gazetenin de Çambaşı’nda 

çıkarıldığını vurgulamak isterim. Yaklaşık 2 bine yakın idari 

yapı Çambaşı’nda faaliyet gösteriyordu. Çambaşı Yaylası’nı, 

tarihten gelen misyonu nedeniyle Ordu’nun sığınılacak bir limanı 

olarak görüyorum.

Kayak merkezimize 150’ye yakın konaklama kapasitesine 

sahiptir. 12 adet bungalov ev ile gelen ziyaretçilerimize 

konaklama olanağı sunuyoruz. 2 tane telesiyej hattına 

sahiptir. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 

işletilmektedir. Konaklama ve yeme-içme ise özel firma 

eliyle yürütülmektedir. 
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Çambaşı Zirvesi Düzenlenecek

Ordu ve Trabzon’daki üniversitelerimizle birlikte bir çalışma planlıyoruz. Ordu Üniversitesi öncülüğünde 

Çambaşı Zirvesi adı altında akademik toplantılar yapmayı düşünüyoruz. Böylelikle Çambaşı adını daha fazla 

kişiye ulaştıracağız.

Kayak tesisinin sahile uzaklığı 58 km’dir. Melet ırmağından Çambaşı’na kadar yol yapımı devam 

etmektedir. Bu yol bittiğinde ulaşım daha da kolaylaşacaktır. Buna çok önem veriyoruz. Ordu-Kabadüz ve 

Kabadüz-Çambaşı olarak ihale edilen karayolunun Ordu-Kabadüz kısmının 3 km’lik bölümü asfaltlanmıştır. 

Kabadüz-Çambaşı kısmında ise 10 km’lik asfaltlama çalışması bitmiştir. İnanıyorum ki yol yatırımı bittiğinde 

çok daha fazla ziyaretçi ağırlayacağız. Çünkü Ordu-Giresun havalimanına gelen ziyaretçimiz çok kısa sürede 

Bin 850 metre rakımdaki Çambaşı’na çıkacaktır.
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Yaylanın önemli bir parçasını kayak merkezi oluşturmakla birlikte Çambaşı, yazın da yürüyüş rotaları ve 

doğal güzelliklerimiz ile birlikte öne çıkmaktadır.
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ÇAMBAŞI YAYLASI 

– KABADÜZ – ORDU

Karadeniz Bölgesi’nin en 

önemli yaylalarındandır. Hem 

yaz hem kış aylarında turizm 

için bulunmaz doğal güzellik 

ve özelliklere sahiptir. Deniz 

seviyesinden 1,850 metre 

yükseklikte olan yaylanın 

ulaşımı Ordu - Kabadüz - 

Çambaşı güzergahını oluşturan 

asfalt yol ile sağlanmaktadır. 

Modern iki otel ve restoran 

mevcuttur. Çarşısı, pazarı, piknik 

yerleri, lokantaları vardır. Doğal 

güzellikleri ile muhteşemdir. Bu 

yörede bütün doğa sporlarını 

profesyonel olarak yapmak 

mümkündür. Sahil kesimindeki 

nüfusun büyük bir bölümü 

yaz mevsiminde bu yaylaya 

çıkmaktadır.

77 obası ve 100 bin 

dönümlük alanı ile ülkemizin 

en geniş yaylalarından biridir. 

Şehir ile yayla arasında düzenli 

olarak minibüs seferleri 

düzenlenmektedir. Yaylada 

elektrik, telefon mevcuttur. 

Bakkal, kasap, et lokantaları, 

sağlık ocağı ve Jandarma 

karakolu bulunmaktadır.
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Çambaşı Kayak Merkezi: 

Kabadüz ilçe sınırları içerisinde bulunan turistik önem sahip Çambaşı Yaylası’nı Ordu’nun turizm cazibe 

merkezlerinden biri haline getirmek amacıyla 4 mevsim hizmet veren 1,850 rakımda Çambaşı Yaylası'nın 

bütün güzelliklerine ve manzarasına hakim bir konumda kayak tesisi inşa edilmiştir. Şehir merkezine 54 

kilometre mesafedeki güzergahını oluşturan asfalt yol yılın 12 ayı açık ve ulaşım sorunu yoktur. Tesis de hat 

uzunluğu 1.753 metre ve 1.104 metre olmak üzere 2 adet telesiyej hattı bulunmaktadır. Toplam uzunluğu 

17.275 metre olan 11 adet kayak pisti bulunmaktadır.
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Trabzon Kalesi
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HABERLER

Giresun’da mineralli suyun aktığı beyaz taşlar ve 

turkuaz renkli göletlerden oluşan Göksu travertenlerini 

iki ayda 60 bini aşkın kişi gezdi.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (DOKA) 

desteklediği ‘Göksu Travertenleri Projesi’ kapsamında 

oluşturulan turkuaz renkli göletler, doğaseverlerin 

ilgisini çekiyor.

Giresun Valiliği İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler 

Müdürlüğünce başlatılan proje kapsamında, teras 

şeklinde büyüklü küçüklü çok sayıda gölet oluşturuldu.

Proje kapsamındaki çalışmaların ardından Giresun 

Valisi Enver Ünlü›nün talimatıyla travertenler bu sezon 

7 Temmuz’da ziyarete açıldı.

Dereli-Şebinkarahisar kara yolu güzergahında 

bulunan travertenler, yerli ve yabancı ziyaretçilerden 

yoğun ilgi gördü.

Giresun İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye 

göre, ziyarete açıldığı günden bu yana travertenleri 60 

binin üzerinde kişi gezdi.

“Çok beğendik, doğa bozulmamış”

Samsun’dan gezmek için kente gelen Duygu 

Kocaoğlu, arkadaşlarıyla internette gördükleri Göksu 

travertenlerini ziyaret ettiklerini söyledi.

Travertenlerin görseliyle muhteşem bir yer 

olduğunu ifade eden Kocaoğlu, “Açıkçası hiç 

beklemediğimiz kadar güzel, Giresun’a ve Doğu 

Karadeniz’e yakışan bir yer olmuş. Mavi Göl’den çıkıp 

da buraya geldik. Çok beğendik, doğa bozulmamış, 

daha da güzelleşmiş” dedi.

Dilek Küçük de travertenleri ilk kez gezdiğini 

anlatarak, “Pamukkale gibi, çok güzel bir yer. 

İnşallah halkımız burayı temiz tutar ve bozulmaz. 

Doğu Karadeniz’de böyle bir yer olacağını hiç tahmin 

etmezdim, çok şaşırdım. Turkuaz renk güzel, suyu da 

soğuk ve güzel” diye konuştu.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (DOKA) 

desteklediği proje kapsamında, teras şeklinde büyüklü 

küçüklü göletler oluşturuldu.

Göletlerin arasında ziyaretçiler için yürüyüş yolları 

yapıldı. Mineralli suların aktığı alandaki yürüyüş yolları 

ve taşlar zaman içinde beyaza dönüştü, göller ise 

turkuaz renge büründü.

Giresun’un önemli bir turizm destinasyonuna 

dönüşen Turkuaz rengi görünümüyle Pamukkale’yi 

andıran travertenler, ziyaretçi akınına uğruyor.

Giresun’un Göksu 
Travertenleri Doğaseverlerin 
İlgisini Çekiyor 
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Avrupa Denizcilik, Balıkçılık ve Yetiştiricilik Fonu (EMFAF) tarafından desteklenen Karadeniz Havzasında 

Mavi Ekonominin Güçlendirilmesi Projesi’nin (4BIZ) tanıtım toplantısı yapıldı.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (DOKA) ev 

sahipliğinde gerçekleştirilen paydaş toplantısında 

bölgedeki mavi ekonomi sektörlerinin sorunları, 

ihtiyaçları ve çözüm önerileri konuşuldu.

4BIZ Projesi’nin amaçları, özel hedefleri ve proje 

ortaklarının gerçekleştireceği faaliyetler hakkında 

DOKA Turizm ve Girişimcilik Birim Başkanı Mehmet 

Bozdoğan ve DOKA Uzmanı Murat Karaca tarafından 

katılımcılara ayrıntılı bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda mavi ekonomi sektörlerinin sorunları, 

ihtiyaçları, bölgenin mavi ekonomiden daha fazla 

gelir elde etmesi için DOKA, kamu, özel sektör 

ve STK’lar iş birliğinde geliştirilebilecek projeler 

ile 2024-2028 Bölge Planı çalışması kapsamında 

belirlenen mavi büyüme hedefi, tedbirleri, mali 

destek program önerileri görüşüldü.

Mavi Ekonomi Çalışma Grubu’nun 

oluşturulmasına karar verilen toplantıda, bölgede 

yüksek potansiyele sahip su ürünleri yetiştiriciliği, 

gemi inşaatı ve deniz teknolojileri sektörleri 

ağırlıklı olmak üzere mavi ekonomi sektörlerinde 

ihtiyaç analizleri, fizibiliteler, teknik ve mali destek 

programları hazırlanmasının yanı sıra projeler 

geliştirilmesi yönünde çalışmalar yürütülmesi 

kararlaştırıldı.

Türkiye, Gürcistan, Bulgaristan, Yunanistan, 

Ukrayna ve Romanya’dan toplam 9 kurumun yer 

aldığı proje tanıtım toplantısına Karadeniz Teknik 

Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi, Su Ürünleri 

Merkez Araştırma Enstitüsü, Doğu Karadeniz 

İhracatçılar Birliği, Su Ürünleri Yetiştiriciler Birliği 

yetkilileri katıldı.

Doğu Karadeniz’de 
Mavi Ekonomi 
Gelişiyor
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2022 

yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) 

kapsamında Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) 

tarafından desteklenen, Trabzon İl Milli Eğitim 

Müdürlüğünün yürüteceği ‘İstihdama Eğitimin 

Teknolojik Katkısı’ Projesi’nin sözleşmesi imzalandı.

DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman ile Trabzon 

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu 

tarafından sözleşmesi imzalanan proje kapsamında 

havacılık, 3 boyutlu modelleme ve tasarım ile robotik 

kodlama ve yapay zeka alanlarında atölyeler kurularak 

öğrencilerin özel müfredatla ilgili sektörler için nitelikli 

iş gücü olarak yetiştirilmeleri hedefleniyor. 

“Teknolojinin üretim süreçlerinin tamamında etkin 

olarak kullanıldığı çağımızda teknoloji destekli öğretim, 

ülkelerin eğitim sisteminde kaçınılmaz bir unsur 

haline gelmektedir” diyen Genel Sekreter Adıyaman, 

‘İstihdama Eğitimin Teknolojik Katkısı’ projesinin 

ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve ortaya 

çıkan yeni iş kollarındaki açığı kapatmak için teknoloji 

destekli eğitime önemli bir katkı sağlayacağını söyledi.  

Bölgedeki insan kaynağını geliştirmek gerektiğine 

vurgu yapan Adıyaman, “Buranın potansiyeli, yüksek 

beceri düzeyi var. Biz bu beceri düzeyini doğru 

şekilde değerlendirirsek memlekete hayırlı hizmetler 

noktasında hareket etmiş oluruz” dedi. 

Bilginin tüm kaynakları harekete geçiren bir 

güç olduğunu ifade eden Milli Eğitim Müdürü 

Fettahoğlu ise, “Teknolojik gelişmelerin eğitimde 

kullanılması sayesinde özellikle öğrenciler, teknoloji 

ve öğretmenlerle etkileşimli bir çalışma ve işbirliğine 

girebilme imkanına kavuşuyor. ‘İstihdama Eğitimin 

Teknolojik Katkısı’ projesi eğitim-öğretim süreçlerinde 

teknolojiden yararlanma çalışmalarına çok güzel bir 

örnek olacaktır. Verdikleri desteklerden dolayı Sanayi ve 

Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank’a şükranlarımı 

sunuyorum” şeklinde konuştu.

Eğitimde teknolojik dönüşüme, gençlerin çağın 

gereksinim duyduğu nitelikte eğitimlere ulaşması 

sonucu istihdam edilebilirliklerinin artmasına ve 

ülkemizin belirlediği önemli milli stratejik sanayi 

atılımlarına nitelikli işgücü olarak katkı sağlamayı 

amaç edinen projeden Trabzon genelindeki öğrenciler 

yararlanabilecek. 

Proje ile Of ve Vakfıkebir ilçelerinde havacılık, 3 

boyutlu modelleme ve tasarım ile robotik kodlama ve 

yapay zeka alanlarında 4’er adet olmak üzere toplamda 

8 adet farklı atölye kurulacak.

Proje ile kurulacak havacılık ve uzay atölyesinde 60 

saatlik 5 adet roket tasarlama ve üretim kursu, her biri 

40 saatlik 4 adet drone uçuş eğitimi, robotik kodlama 

atölyesinde 60 saatlik robotik programlama eğitimi, 

siber güvenlik ve yapay zeka atölyesinde 60 saatlik 

yapay zeka eğitimi, 3 boyutlu modelleme ve tasarım 

atölyesinde ise 30 saatlik tasarım programları eğitimi 

verilecek öğrenciler, Teknofest ve TÜBITAK projelerine 

katılım sağlayacak.

Eğitimde Teknolojik 
Hamle 
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 

2022 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı 

(SOGEP) kapsamında Doğu Karadeniz Kalkınma 

Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen, Vakfıkebir 

Belediyesi’nin yürüteceği ‘Üretimde Kadın Eli’ 

projesinin sözleşmesi imzalandı.

DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman ile 

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta 

tarafından sözleşmesi imzalanan proje ile 40 kadına 

istihdam sağlanacak.

Proje ile mesleki eğitim ve yöresel ürün işleme 

atölyelerinin kurularak, gelir düzeyi düşük kadınların 

eğitim almalarının ve yöresel ürünleri yenilikçi 

yöntemlerle işleyerek girişimde bulunmalarının 

amaçlandığını belirten Adıyaman, projenin özellikle 

genç ve kadın nüfusun istihdamında yeni bir kırsal 

kalkınma modelini ortaya çıkaracağını ifade etti. 

Kırsal kalkınmada kadın istihdamının önemine 

vurgu yapan Adıyaman, projenin yöresel ürünleri 

katma değerli hale getireceğini ve kadın istihdamını 

artıracağını söyledi.

Kadın istihdamı oluşturmak ve yöresel ürünlerin 

değerlenmesi adına hazırlanan projenin çok önemli 

olduğunu belirten Vakfıkebir Belediye Başkanı 

Balta ise, “Üretimde Kadın Eli projesi ile yöresel 

ürünlerimize olduğu kadar üreticilerimize de sahip 

çıkmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Projeden 42 köyün faydalanacağına dikkat çeken 

Balta, “Proje sayesinde hem yöresel ürünlerimizin 

önemi artacak hem de yöre halkımıza gelir sağlamış 

olacağız. Bundan sonraki hedefimiz yaptığımızın 

daha iyisini yapmak olacaktır. Bizlerden desteklerini 

esirgemeyen Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın 

Mustafa Varank’a şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Üretimde Kadın Eli projesi ile Vakfıkebir 

kırsalında yasayan ekonomik, sosyal ve kültürel 

imkanlar konusunda dezavantajlı konumdaki 40 

kadın çiftçiye 126 saat bireysel ve kurumsal gelişim 

eğitimleri verilecek.

Yenilikçi sebze ve meyve üretim teknikleri, 

ürün saklama teknikleri, yenilikçi hayvansal üretim 

metotları, Karadeniz yöresel yemekleri, geleneksel 

Türk mutfağı ve gıda hijyeni ve sunum teknikleri 

konularında eğitim alacak 40 kadın çiftçinin, 

ürettikleri tarımsal ve hayvansal ürünleri peynir, 

yağ, reçel, pekmez, marmelat, salça, yaş/meyve 

sebze, kurutma gibi yöresel unlu mamuller halinde 

ekonomik değere dönüştürmeleri hedefleniyor.

SOGEP kapsamında desteklenecek proje ile 

40 kadına istihdam sağlanması amaçlanırken 81 

çeşit yöresel ürünün üretilmesi planlanıyor. Proje 

ile ayrıca 5 tane atölye ve 1 tane de mesleki eğitim 

merkezi kurulacak. 

SOGEP Projesi ile 40 
Kadın İş Sahibi Olacak
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları 

Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Gümüşhane’de çeşitli 

temaslarda bulunarak Doğu Karadeniz Kalkınma 

Ajansı (DOKA) ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge 

Kalkınma İdaresi Başkanlığının (DOKAP) yürüttüğü 

projeleri yerinde inceledi.

İnceleme ziyaretleri kapsamında ilk olarak 

Gümüşhane’de DOKA tarafından desteklenen 

Gümüşeller Kadın Kooperatifi tarafından hayata 

geçirilen ve çalışanlarının tamamının kadın olduğu 

Gümüşeller Cafe ve Restaurant’ın açılışı yapan 

Genel Müdür Yeniçeri, kadın ve genç girişimcileri 

ön planda tuttuklarını ifade etti. Yeniçeri, güçlü 

kadın girişimcilerin artması ve bu tür projelerin hem 

şehir ekonomisine hem de aile ekonomilerine katkı 

vermesi için desteklerini sürdürdüklerini dile getirdi.

Kendi aile ekonomilerine katkı verir halde 

devamını istiyoruz

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü olarak 

kadın girişimcilere ve kadın istihdamına öncelik 

verdiklerinin altını çizen Yeniçeri, “Öncelikle hayırlı 

uğurlu olsun, yolları açık olsun, işleri bereketli 

olsun. Bizim açımızdan da güzel bir örnek. Kalkınma 

Ajansları Genel Müdürlüğü olarak 26 kalkınma 

ajansımız ve 4 bölge kalkınma idaremizle, Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde bölgelerimizin 

imkan ve kabiliyetlerini, fırsatlarını, potansiyellerini 

üretimle, istihdam ve katma değerle buluşturmaya 

gayret ediyoruz. Yerelden ulusala memleketimize 

fayda, üretim, istihdam, katma değer sağlamaya 

gayret ediyoruz. İllerdeki yatırım destek ofislerimiz 

bölgelerdeki kalkınma ajanslarımız vasıtası 

ile kooperatiflere, firmalara, kamu kurum ve 

kuruluşlarına, özel sektöre ve sivil topluma her 

düzeyde destek vermeye ve aşağıdan yukarıya, 

yerelden ulusala, ulusaldan küresele mottosu 

gereğince çabalarımız, katkılarımızı devam 

ettireceğiz.” dedi. 

DOKA ve DOKAP tarafından Gümüşhane’nin 

tarihi Süleymaniye Mahallesi’nde yürütülen 

projelerde incelemelerde bulunan Yeniçeri, daha 

sonra Kurum Vadisi’ne geçerek tarihi vadi hakkında 

yetkililerden bilgi aldı.

Genel Müdür Yeniçeri 

“Kadın ve Genç Girişimcileri 

Destekliyoruz”
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Kelkit ilçesinde de çeşitli 

temaslarda bulunan Yeniçeri, kuru 

fasulye işleme tesisinde incelemelerde 

bulunarak işletmenin kapasitesinin 

artırılmasına yönelik teşvikler ve 

destekler değerlendirildi. 

Genel Müdür Yeniçeri, Kelkit 

Kaymakamı Aziz Onur Aydın, Kelkit 

Belediye Başkanı Aziz Nas ve Kelkit 

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 

Mustafa Servet Daltaban ve ilgililerin 

de yer aldığı toplantıda ilçenin önemli 

projeleri istişare edildi.

Hazırlık aşaması devam eden 

DOKA destekli Şiran Yaratıcı Turizm 

Konsept Master Planı sahasını 

ziyaret edip alanda yapılan çalışmalar 

hakkında bilgi alan Yeniçeri, iki günlük 

Gümüşhane temaslarının ardından 

Ankara’ya döndü.

Genel Müdür Yeniçeri’ye saha 

ziyaretlerinde Gümüşhane Belediye 

Başkanı Ercan Çimen, DOKAP Başkanı 

Hakan Gültekin, DOKA Genel Sekreteri 

Onur Adıyaman, Torul Kaymakamı 

Orhan Ayaz, Torul Belediye Başkanı 

Evren Evrim Özdemir, Kürtün Belediye 

Başkanı Enver Şen, DOKA Gümüşhane 

YDO Koordinatörü ve uzmanları ile ilgili 

kurumların yetkilileri eşlik etti. 
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Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (DOKA) 152. Yönetim Kurulu Toplantısı, Trabzon Valisi İsmail 

Ustaoğlu’nun başkanlığında Rize Valisi Kemal Çeber’in ev sahipliğinde Rize Çay Çarşısı toplantı salonunda 

gerçekleştirildi. 

Toplantıda; 2024-2028 dönemi bölge planı 

taslağı görüşülerek bu kapsamda bölge illerinde 

düzenlenmesi planlanan çalıştaylar hakkında bilgi 

paylaşıldı. Ayrıca imalat sanayinde faaliyet gösteren 

küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik Faizsiz Kredi 

Desteği Programının detaylarının anlatılmasının 

ardından illerden gelen çeşitli sektörel ve tematik 

alanlarda güdümlü proje teklifleri değerlendirildi.

Toplantının ardından yönetim kurulu üyeleri, 

DOKA ve DOKAP desteğiyle hayata geçen Çay 

Çarşısı’nı gezdi.

DOKA Yönetim Kurulu Toplantısına Artvin Valisi 

Yılmaz Doruk, Giresun Valisi Enver Ünlü, Artvin 

Belediye Başkanı Demirhan Elçin, DOKA Genel 

Sekreteri Onur Adıyaman, Artvin İl Genel Meclisi 

Başkanı Furkan Çakmak, Gümüşhane İl Genel 

Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu katıldı.

DOKA Yönetim Kurulu 

Toplantısı Rize’de Yapıldı 
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Giresun

Zeytinlik Semti
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VALİ YARDIMCISI VE KAYMAKAMLARIN YERLERİ DEĞİŞTİ

12 Ağustos 2022 Tarihli ve 31922 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı (Karar 

Sayısı: 2022/392) ile TR90 Bölgesi (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon) içerisinde bulunan 

illerde görev yapan bazı Vali Yardımcısı ve Kaymakamların görev yerleri değişti.

GELENLER

1. Artvin Vali Yardımcılığına Ayvacık (SAMSUN) Kaymakamı Furkan Taha TÜRKMENOĞLU,

2. Artvin Vali Yardımcılığına Muratlı (TEKİRDAĞ) Kaymakamı Ömer DERECİ,

3. Giresun Vali Yardımcılığına Lalapaşa (EDİRNE) Kaymakamı Muhammet ÇİFTÇİ,

4. Gümüşhane Vali Yardımcılığına Pervari (SİİRT) Kaymakamı Ali Recai YERLİKAYA,

5. Gümüşhane Vali Yardımcılığına Kemalpaşa (ARTVİN) Kaymakamı Mehmet Faruk SAYGIN,

6. Ordu Vali Yardımcılığına Kırıkkale Vali Yardımcısı Hacı Mehmet KARA,

7. Ordu Vali Yardımcılığına Yozgat Vali Yardımcısı Turgay ERGİN,

8. Rize Vali Yardımcılığına Hemşin (RİZE) Kaymakamı Sedat SEZİK,

9. Trabzon Vali Yardımcılığına Turgutlu (MANİSA) Kaymakamı Ali YILMAZ,

10. Trabzon Vali Yardımcılığına Ermenek (KARAMAN) Kaymakamı Hacı Osman HÖKELEKLİ,

11. Artvin Valiliği Hukuk İşleri Müşavirliğine Adıyaman Vali Yardımcısı Abdulhamit KARACA,

12. Arhavi (ARTVİN) Kaymakamlığına Tekman (ERZURUM) Kaymakamı Burak ÇİMŞİR,

13. Eynesil (GİRESUN) Kaymakamlığına Kale (MALATYA) Kaymakamı Abdulselam BIÇAK,

14. Bulancak (GİRESUN) Kaymakamlığına Kayapınar (DİYARBAKIR) Kaymakamı Ünal KOÇ,

15. Keşap (GİRESUN) Kaymakamlığına Güzelyurt (AKSARAY) Kaymakamı Nurullah Cemil ERCİYAS,

16. Şebinkarahisar (GİRESUN) Kaymakamlığına Murgul (ARTVİN) Kaymakamı Alay YAZICI,

17. Köse (GÜMÜŞHANE Kaymakamlığına Güdül (ANKARA) Kaymakamı Hatice Cemre İNCESU,

18. Kürtün (GÜMÜŞHANE Kaymakamlığına Hamamözü (AMASYA) Kaymakamı Okan DAĞLI,

19. Fatsa (ORDU) Kaymakamlığına Erdemli (MERSİN) Kaymakamı Avni KULA,

20. Akkuş (ORDU) Kaymakamlığına Yenipazar (AYDIN) Kaymakamı Osman KURAL,

21. Gürgentepe (ORDU) Kaymakamlığına Derinkuyu (NEVŞEHİR) Kaymakamı Muhammed YILMAZ,

22. Güneysu (RİZE) Kaymakamlığına Hizan (BİTLİS) Kaymakamı Muhammed İkbal YELEK,

23. Hemşin (RİZE) Kaymakamlığına Karabük Vali Yardımcısı Muhammet AKSU,

24. Maçka (TRABZON) Kaymakamlığına Ömerli (MARDİN) Kaymakamı Abdullah Huzeyfe ÇAKMAK,

25. Of (TRABZON) Kaymakamlığına Malazgirt (MUŞ) Kaymakamı Yiğit Yaşar DEMİRER,

26. Sürmene (TRABZON) Kaymakamlığına Bayındır (İZMİR) Kaymakamı Mehmet Ali ÖZTÜRK,
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BÖLGEDEN HABER

GİDENLER

1. Nüfus ve vatandaşlık Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne Güneysu (RİZE) Kaymakamı Arif OLTULU,

2. Amasya Vali Yardımcılığına Gümüşhane Vali Yardımcısı Mustafa PALA,

3. Kırklareli Vali Yardımcılığına Giresun Vali Yardımcısı Hasan TANRISEVEN,

4. Hatay Vali Yardımcılığına Trabzon Vali Yardımcısı Emin Sait HARAHALİLOĞLU,

5. Edirne Vali Yardımcılığına Ordu Vali Yardımcısı Zafer KARAMEHMETOĞLU,

6. Edirne Vali Yardımcılığına Çatalpınar (ORDU) Kaymakamı Eyyüp Batuhan CİĞERCİ,

7. Ağrı Vali Yardımcılığına Çanakçı (GİRESUN) Kaymakamı Yusuf Beran VURAN,

8. Tunceli Vali Yardımcılığına Kalkandere (RİZE) Kaymakamı Kemal Sefa GÖKMENOĞLU,

9. Bartın Vali Yardımcılığına Korgan (ORDU) Kaymakamı Miraç AKBULUT,

10. Şırnak Vali Yardımcılığına Köse (GÜMÜŞHANE) Kaymakamı Ahmet KAVANOZ,

11. Diyarbakır Vali Yardımcılığına Maçka (TRABZON) Kaymakamı Selim ÇOMAKLI,

12. Sinop Vali Yardımcılığına Borçka (ARTVİN) Kaymakamı Ali Osman BULAT,

13. Balıkesir Valiliği Hukuk Müşavirliğine Artvin Valiliği Hukuk Müşaviri Mustafa İLHAN,

14. Konya Valiliği Hukuk Müşavirliğine Gümüşhane Vali Yardımcısı Gürkan KARAMAN,

15. İhsangazi (KASTAMONU) Kaymakamlığına Kemalpaşa (ARTVİN) Kaymakamı Mesut COŞKUN,

16. Sinop Valiliği Hukuk Müşavirliğine Eynesil (GİRESUN) Kaymakamı İdris KOÇ,

17. Başkale (VAN) Kaymakamlığına Alucra (GİRESUN) Kaymakamı Mustafa ÇELİK,

18. Büyükçekmece (İSTANBUL) Kaymakamlığına Bulancak (GİRESUN) Kaymakamı Ali İkram TUNA,

19. Termal (YALOVA) Kaymakamlığına Şebinkarahisar (GİRESUN) Kaymakamı Faruk DOĞRU,

20. Enez (EDİRNE) Kaymakamlığına Doğankent (GİRESUN) Kaymakamı Cafer EKİNCİ,

21. Otlukbeli (ERZİNCAN) Kaymakamlığına Gülyalı (ORDU) Kaymakamı Aydın YANIK,

22. Yedisu (BİNGÖL) Kaymakamlığına Piraziz (GİRESUN) Kaymakamı Furkan BAŞAR,

23. Bayramören (ÇANKIRI) Kaymakamlığına Şiran (GÜMÜŞHANE) Kaymakamı Fatmagül DALMIŞ,

24. Kofçaz (KIRKLARELİ) Kaymakamlığına Gölköy (ORDU) Kaymakamı Onur BEKTAŞ,

25. Güneysınır (KONYA) Kaymakamlığına Kumru (ORDU) Kaymakamı Tanju ÇANAKÇIOĞLU,

26. Posof (ARDAHAN) Kaymakamlığına Kumru (ORDU) Kaymakamı Emrah AKDUMAN,

27. Pülümür  (TUNCELİ) Kaymakamlığına Kürtün (GÜMÜŞHANE) Kaymakamı Mehmet Çağatay ÇAKAL,

28. Kandıra (KOCAELİ) Kaymakamlığına Fatsa (ORDU) Kaymakamı Ömer Lütfi YARAN,

29. Karkamış (GAZİANTEP) Kaymakamlığına Çaybaşı (ORDU) Kaymakamı Furkan ÇAKIR,

30. Ermenek (KARAMAN) Kaymakamlığına İkizdere (RİZE) Kaymakamı Hacı Kerim MERAL,

31. Şişli (İSTANBUL) Kaymakamlığına Sürmene (TRABZON) Kaymakamı Ahmet Gazi KAYA,

32. Şahinbey (GAZİANTEP) Kaymakamlığına Of (TRABZON) Kaymakamı Hayrettin ÇİÇEK,

33. Ağın (ELAZIĞ) Kaymakamlığına Çarşıbaşı (TRABZON) Kaymakamı Burak YILMAZ,

34. Palu (ELAZIĞ) Kaymakamlığına Köprübaşı (TRABZON) Kaymakamı Hulusi TEKE,

35. Dumlupınar (KÜTAHYA) Kaymakamlığına Düzköy (TRABZON) Kaymakamı Bilal BASRI,
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Bölgemizde 69 adet (Artvin-7, Giresun-12, Gümüşhane-11, Ordu-13, Rize-14 ve Trabzon-12) coğrafi tescille sahip ürünümüz 
mevcuttur. Bu sayımızda bölgemizdeki coğrafi tescilli ürünleri eğlenceli bir şekilde sizlerin öğrenmesi adına aşağıdaki 
bulmacayı hazırladık.

Not: Yapım ekleri kelimeye dahil değildir (Örneğin; Peyniri yerine Peynir, Çayı yerine Çay gibi)

Bil Bakalım

1 3 7 13 16 19
1

11 2
3 14

4 4
5

6 10 17
2 7 8

9 15
10 20

11 12 18
12

13 9
8 14

15
16 5 17 18

20 21
22

23
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1 3 7 13 16 19
1 K A L K A N D E R E S Ç K

A A E 11 2 A K Ç A A B A T
3 R İ Z E R İ R 14 Y M

A U 4 4 N E C M İ P E R E K L İ
5 D U T L U E A S L L

U Ü 6 O K A 10 M P İ 17 E
T 2 K P Ç 7 O V İ T 8 S Ü T
9 K U S E R A A Y 15 A

I E 10 Z E Y N U B E H A T U N 20
11 Ü Z Ü M A 12 I E 18 A

L B 12 R E F İ K K O R A L T A N
13 K A L U R I 9 İ V O K

R R 8 K 14 S E R A H A
K 15 G Ö K S U K T U R

16 Ç A M 5 17 A Ğ 18 İ S P İ R M A
L K T U L U M S O G

20 B E L Ç İ K A 21 K T Ü Ğ Ü
S 22 V O L E Y B O L A L C

23 Ç İ N Ç İ V A N U Ü

BULMACA

4) 23-30 Temmuz 2011 tarihleri arasında Trabzon’da düzenle-

nen Avrupa Gençlik Olimpik Oyunlarına katılan ve madalya ala-

mayan ülkelerden biri

5) Ordu’nun adıyla coğrafi tescile sahip bir meyve

6) Gümüşhane-Erzincan Devlet Karayolu üzerinde 21.kilometre-

de 1760 metre rakımlı kale

7) Trabzon’un bir ilçesi

8) Roma lejyon kampı çevresinde kurulup, gelişmiş ve impara-

torluk döneminde Latin kültür merkezi olan Kelkit’te bulunan 

antik kent

9) 1924 yılında yapılan Paris Olimpiyatlarına İdmanocağı forma-

sı ile katılan Trabzonlu sporcumuz (Süleyman Rıza ……)

10) Rize ilinin ekonomisini ayakta tutan coğrafi tescilli bitki türü

11) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından “Toplumsal Fair 

Play” dalında “Şeref Diplomasi” ödülü verilen Sait Topçu’nun 

mesleği

12) Yusufeli’nde bir kale

13) Türkiye’yi Gürcistan’a bağlayan sınır kapısı

14) Giresun’un bir ilçesi

15) 23-30 Temmuz 2011 tarihleri arasında Trabzon’da düzenle-

nen Avrupa Gençlik Olimpik Oyunlarına katılan ve 1 altın, 1 gü-

müş, 2 bronz madalya kazanan ülke

16) Ticaret ve Sanayi Odası’na sahip Rize’nin ilçesi

17) Şavşat Kalesi’nin diğer adı

18) Gümüşhane-Erzurum yolu üzerinde Ekim 1575 Ferruh Zad 

Oğlu Halebi tarafından yaptırılan Selçuklu dönemi iki gözlü ha-

fif sivri kemerli bir köprü

19) 1989 yılında Tabiat Anıtı ilan edilen Artvin’e özgü bir kayın 

türü

20) Trabzonspor’un, tarihinde Türkiye Kupasındaki ilk maçını 

oynadığı takımın adı

SOLDAN SAĞA

1) Rize’nin bir ilçesi

2) Eski adı Pulathane olan Trabzon’un bir ilçesi

3)  Plakası 53 olan DOKA Bölgesi ili

4) 1976-1977 sezonunda attığı 18 golle gol kralı olmuş 

Trabzonsporlu futbolcu (2 sözcük)

5) Şavşat›ın 28 km. güneybatısında bulunan kale

6) DOKA’ya komşu Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın kısa 

adı

7) Rize’yi Erzurum’a bağlayan geçidin adı

8) Alucra sınırları içerisinde bulunan krater gölü

9) Maçka’nın Ormanüstü mahallesinden 27 km. uzaklıkta bu-

lunan 2000 metre rakıma sahip yayla

10) Şebinkarahisar Kızılca Mahallesi’nde 1713 yılında yaptırıl-

mış çeşme

11) 1400’lü yıllarda Trabzon’a gelen Venedikli gezgin 

Barbaro’nun söz ettiği meyve

12) 22.05.1950-27.05.1960 yılları arasında TBMM Başkanlığı da 

yapmış Trabzon’un ve Artvin’in eski valisi

13) Şiran ilçesinde bulunan Çakırkaya Kilisesi’nin diğer adı

14) Akçaabat sınırları içerisinde bulunan Heyelan Set Gölü

10) Dereli ilçesinde yer alan Doğu Karadeniz’in tek travertenleri

16) Artvin’i Ardahan’a bağlayan 2470 metre rakımlı geçit

17) Şavşat›ın Karaağaç ve Hanlı köyü yaylalarının üstünde yer 

alan 2850 metre rakıma sahip göl

18) Yusufeli’nin Erzurum’a bağlı komşu ilçesi

19) Rize ve Artvin illerinde kullanılan nefesli bir Türk Halk 

çalgısı

20) Trabzon’da ilk konsolosluk açan ülke

21) İstanbul ve Ankara’dan sonra 1955 yılında Ülkemizde ilk 

defa Trabzon’da kurulan Üniversitesinin kısaltılmış adı

22) 23-30 Temmuz 2011 tarihleri arasında Trabzon’da düzenle-

nen Avrupa Gençlik Olimpik Oyunlarında müsabaka yapılan 9 

spor branşından biri

23) Rize’de bulunan tarihi Şenyuva Köprüsü’nün eski adı

ÜSTTEN AŞAĞI

1) Adı Şebinkarahisar ile özdeşleşmiş coğrafi tescilli üzümsü 

bir meyve

2) Gümüşhane’de, Fındıklı akarsuyunun üzerinde, sulama 

amaçlı yapılmış bir baraj

3) Mısırın bölgemizdeki yerel adı
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