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C E V İZ

K I R A N  K I R A N A

Bingöl’ün -25 dereceye varan soğuklarına

dayanıklı ceviz ağaçlarının yüksek besin değeri

içeren meyveleri, 

Anadolu’daki ceviz yetiştiriciliğinin başarılı
örnekleri.

 

Meyve bahçelerine dönüştürülen arazilerde

çiftçilerin emekleriyle yetiştirilen Bingöl cevizi,

sonunda çekilen tüm zahmetlere değiyor; 

beyni andıran meyvesi ile zeka ve hafıza gelişimini

desteklerken, 

sağlam kerestesi ile usta ellerden çıkan

mobilyalara hammadde sağlıyor, 

yeşil kabukları ile cilt hastalıklarını tedavi ediyor.

 

kabuğuna çekilmiş çetin yemiş
 

Peki ya sizin topraklarınızın
kabuğu kırılınca marifetleri açığa

çıkan mahsulü hangisi?
 



El
az

ığ
ÖKÜ ZGÖZÜ

ÖKÜ ZGÖZÜ

K A R A

E L A Z IĞ ' I N

Yüksek dağlarla çevrili dar vadilerin arasından tüm
cömertliği ile akan Fırat Nehri’nin yumuşattığı Elazığ

topraklarının öncüsü; 
bol şıralı etli taneleri ve yöreye has aroması ile

Öküzgözü üzümü.
 

Sonbahar geldiğinde Elazığ bağlarını iri kara
taneleriyle esmer bir güzelliğine bürüyen Öküzgözü

üzümlerinin dolgun tazeliği meyve tabaklarını,
mayalanmış şırası şarap kadehlerini dolduruyor, 

salkımlardan sarkan Anadolu bereketinin tadı tüm
dünyada nam salıyor.

 

Peki ya sizin toprağınız hangi mahsulün
bolluk ve bereketiyle dolup taşıyor?küfeler dolusu b

olluk
 



 REYHAN
ele avuca sığmayan koku

 

Reyhan ile Arapgir toprağının mor renkli sevdasının
tarifi bugün hala aynı: 

yerli tohum, doğal tarım ve gölgede kurutma. 

 

Karacaoğlan’ın deyimi ile önceleri evlerin önüne

evlek evlek ekilen mor ‘ireyhan’ın bereketi 

her geçen gün dönüm dönüm genişliyor; 

reçeli ile damaklarımıza tat, yağı ile ağrılarımıza

şifa, çayı ile uykularımıza rüya oluyor. 

 

Peki ya sizin yaşadığınız toprak
hangi bitkiye sevdalı ?

 

ARAPGİR KIZI
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D U T U

 

U L U K A L E

altındandır huyu

Çemişgezek’in toprağından başka hiçbir toprakta

yetişmeyen Ulukale dutunun yegâneliği;

dünyayı dolaşan yoğun aromalı, çekirdeksiz, altın
sarısı ufak taneleri.

 

Atalardan miras ağaçlardan baharda hasat edilip

güneşin altında kendi halinde kurumaya bırakılan

Ulukale dutu, tıpkı yaprağı ile beslenen ipek

böceklerini kozalarını örmek için güçlendirdiği gibi, 

çekirdeksiz kuru yemişi ile beslenenlerin de

sindirim ve boşaltım sistemlerini arındırıp, 

içerdiği vitaminlerle kuvvetlendiriyor.

 

ata ağaçların kuru yemişi

Peki ya sizin toprağınızın kendisi
ufak ama şifası altın ayarındaki

yemişi hangisi?
 T
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D U T   P E K M E Z İ
T A T L I  D İ L L İ

 

asırlık ağaçların mirası

Dedelerin ektiği ağaçların süsü beyaz dutlar,

El ele verir tüm köy, kaynar kazanlar, 

Kıvama gelen pekmez, kokusuyla her yeri sarar,

Bu âdete 100 senedir değmemiştir nazar.

 

Sivan’da yetişen beyaz dutların meşe odununun is

ve koku yapmayan ateşinde koyulaşıncaya kadar

kaynatılmasıyla elde edilen dut pekmezi, 

aromasını ve rengini alsın diye iki gün de güneşte
kalınca, 

yiyenlerin canına can, kanına kan oluyor.

 

Peki ya sizin memleketinizin cana
can katan asırlık gelenekleri

neler?
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DON

DUR

MA

SI

VİŞNE
Külahtaki taze vişne aromasının, yoğun meyve

kokusunun, kan kırmızısı rengin lezzet mimarları;
yörenin doğal yöntemlerle vişne yetiştiren

çiftçileriyle, 

vişneleri şeker ve su ile yoğuran dondurma

ustaları.
 

Tarlalarda geçirilen 1.5 aylık hasat döneminin

ardından 5 ay soğuk hava depolarında buzun

serinliği ile lezzetlenen vişneler, su ve şekerle

dondurma kıvamına gelene kadar yoğruluyor,

şoklanıyor ve soğuk zinciri kırılmadan Elazığ
sınırlarının ötesindeki vişne dondurması severlere

ulaştırılıyor.

 

LEZZETİN
KIRMIZISI 

Peki ya sizin toprağınızın hangi taze
meyveleri coğrafyasının sınırlarını zorluyor?
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D E RMAN

Takdire Şayan

doğanın tozunu attıran lezzet
 

Nohut, buğday, mısır, kabak çekirdeği,

küncü, acı biber, dağ kekiği;

doğadan gelen 7 lezzetin öğütülmüş toz hali, 

derman, değme kahvaltıların vazgeçilmezi.

 

Pütürge yöresinin dört yanını kuşatan dağ kekiği ve

kavrulmuş bakliyatların öğütülüp toz haline

getirilmesiyle hazırlanan derman,

ağzının tadını bilen gurmelere ekmek bandırıyor.

 

Peki ya sizin memleketinizin toz
konduramadığınız gurme lezzeti ne?
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A V U Ç  D O L U S U

yemeğin tadı, 
sırrı yeraltı  

Pülümür kaynak tuzunun rafine tuzlardan farkı, 
yeraltı kaynak suları ve yörenin tuzlu kayalarının
toprağın derinliklerinden yeryüzündeki havuzlara

kadar uzanan dansı.
 

İnsan vücudunun doğal mineral ihtiyacı olan tuzun

en üstün kalitelisi olan kaynak tuzu,

yeraltı sularının havuzlarda dinlendirilip ağır
maddelerden arındırılması, 

güneşte bekletilip, suyunun buharlaştırılmasıyla

elde ediliyor. 

 

Peki ya sizin memleketinizde hangi sağlıklı
sırlar yeraltında yatıyor?
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KOYUNUN YÜNÜ

BİLİNMEZ ÜNÜ

Ağrısız rüyalara dalar yün yatakta yatan,

Yazın serin kışın sıcak uyur yün yorgana sarılan,

Bir eşi daha olmayan çeyizlik yün patikler alınmaz

toptan,

Bingöl’ün yünü benzemez silikona elyafa, herkes kalır
hayran.

 

Bir zamanların derelerde yıkanan, geniş avlularda

kurutulan, tarak dişlerine geçirilip didiklenen, hallaç

yayı ve şimşir tokmak ile ditilen yünleri, bugün artık
makinalar tarafından kullanıma hazır hale getirilse de,

hâlâ Bingöl’ün meralarında otlayan koyunlardan

kırpılıyor, emektar ellerde işleniyor.

 

hazırın postuna oturan el emeği
 

Peki ya sizin şehrinizin hazıra konmayan
emektarları hangi doğal malzemeyi 
el üstünde tutmaya devam ediyor?
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 SEKİZ KÖŞE KASKET Yiğitlik, mertlik, doğruluk, dürüstlük, 

misafirperverlik, alçak gönüllülük, cömertlik,

çalışkanlık;

8 köşeli kasketin her köşesi ayrı bir ustalık. 

 

İki karenin iç içe geçmesi ile oluşan 8 köşeli

Selçuklu yıldızının geometrik estetiğinden alınan

ilhamla nesiller önce tasarlanmış olan 8 köşeli

kasket, bugün Elazığlı zanaatkârların hünerli

ellerinde şekilleniyor, Elazığlılar tarafından baş
tacı ediliyor. 

 

hünerli ellerde dikilen erdemler
 

ŞAPKA ÇIKARTAN 

Peki ya sizin şehrinizdeki zanaatkârların baş
üstünde taşınmaya layık eserleri neler?

 El
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ÇIRMIHTI 

BEZİ

Beyaz ipliklerin siyah ipliklerle küçük

karelerde buluştuğu Çırmıhtı bezi, 

yöre kültürünün âdeta el dokuması
kumaşlara basılmış siyah beyaz bir

fotoğrafı.
 

16. yüzyıldan bu yana Çırmıhtı Köyü’nde

hanelerin altında kurulmuş atölyelerdeki el

dokuma tezgahlarında üretilen Çırmıhtı
bezi, üretici kadınların sayesinde bugün

hâlâ yaşıyor,

dokusundaki zıt renkli pamuk iplikleriyle

farklılıkların bir aradalığına dair estetik bir

örnek sunuyor.

 

pamuk ipliğine bağlı ellerin eseri

AKI AK KARASI KARA 

Peki ya sizin memleketinizin hünerli
elleri ayrı dünyaları bir araya nasıl

getiriyor? M
al

at
ya



ilmeklerle birbirine bağlanan nesiller 
 

GEÇMİŞE HAKİM CACİM
 

Vişne kırmızısı, kınalı sarı, ceviz yeşili
ipliklerle renklenen güçlü kartal, kutsal geyik,

doğurgan eli belinde,

nenelerin torunlarına öğrettiği cacim

geleneğinin kerameti elde dokunan kültürün

zenginliğinde.

 

İnce uzun şeritler halinde tersten dokunan

cacimlerin kadim desenleri nesillerdir

kadınlar tarafından yaşatılan bir kültürün

mirasını taşıyor, 

onları dokuyan eller attıkları her ilmekle

geçmişle gelecek arasında mekik dokuyor.

 

Peki ya sizin memleketinizin
zanaatkârları geçmiş ile gelecek

arasında nasıl köprü kuruyor?
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BUTKO

ZEYTİN

YAĞI SEÇKİN

Üstün lezzet ödüllü Butko zeytinin sırrı;
doğal tarım sayesinde erişilen düşük asit oranı ve

kendine has aromatik tadı.
 

Artvin’in sarp yamaçlarını mesken edinmiş zeytin
ağaçlarının tepelerinden izlediği Çoruh Vadisi’nin ılık
serinliğinde büyüyüp gelişen Butko zeytin taneleri, 

hasat vakti geldiğinde tek tek özenle toplanıyor;
bir kısmı kara gözlerini sofralarda açarken, diğer bir

kısmı da Evliya Çelebi’nin deyimiyle ab-ı hayata
benzeyen zeytinyağına dönüştürülüyor.

 

zeytinyağı gibi üste çıkan lezzet
 

Peki ya sizin toprağınızın yüksek tepelere ev
kuran seçkin mahsulü hangisi?
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TOMBUL

FINDIK

Kabuğunu Dolduran

Tombul fındığın onu dünyanın en tanınmış Giresunlusu

yapan üstün kalitesi;

kahverengi parlak pelerinin altında sakladığı yuvarlak

şekli, 

bol yağlı meyvesi ve aromatik lezzeti.

 

Giresun havzasının tarım makinalarına geçit vermeyen

eğimli arazilerinde binbir emekle yetiştirilip, imece

usulü toplanan tombul fındık, 

içerdiği yararlı yağlarla kalbi, eşsiz tadı ile dünyanın
damak zevkini besliyor.

 

meyilli bahçelerin birinci sınıf mahsulü

Peki ya sizin toprağınızın el birliği ile dünya
birinciliğine taşınmaya layık mahsulü

hangisi?
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 GÖBEK ELMA 
AL YANAKLI

Gümüşhane’nin elma ağaçlarıyla dolu bahçeleri,

Her birinin kendine has kokusu, tadı, rengi, şekli,

Ama meşhur bir göbek elması var ki, 

Saraylarda bile duyulmuş lezzetinin methi.

 

Gümüşhane türkülerinde söylendiği gibi Eylül

güneşini görünce allanan, kırağı vurunca

tatlanan, Ekim serinliğinde dalından toplanan,

elma bayramlarında tadına doyulmayan göbek

elma, o kadar dayanıklı ki, Mayıs ayına kadar

saklanıp, tüketilebiliyor, şeker oranı o kadar

düşük ki, şeker hastalarına bile dokunmuyor.

 

kan şekere açken gökten düşen şifa

Peki ya sizin memleketinizin yiyenlere afiyet
şeker olan meyvesi hangisi?

 

G
üm

üş
ha

ne



 MAVİ YEMİŞ
YABANİ KEŞİŞ

Karadeniz ormanlarının derinliklerinden bahçelere

taşınan mavi yemiş,
tatlı ekşi lezzetiyle keklere, çöreklere, marmelat ve

reçellere hoş gelmiş.
 

Doğadaki inzivasında edindiği bilgelikle vücudun

hastalık ve düzensizliklerini, 

zayıflık ve eksikliklerini iyileştiren mavi yemiş, 
ticari gücü ile boyundan büyük işler başarıyor,

Karadeniz’in orman köylüsünü kalkındırıyor. 

 

puslu mavi mayhoş tane

Peki ya sizin toprağınızın yabana
atılmayacak kadar değerli mahsulü

hangisi?
 O
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BEYAZ ÇAY

Kadife tüylü, iğne uçlu, gümüşi çay filizlerinin

zahmetli hasadının mükafatı;
sıcak su ile buluştuğunda açığa çıkardığı beyaz

renkli, hafif aroması.
 

Tiryakisi olduğumuz çay bitkisinin baharda açan

tepe tomurcukları güneşte kurutulup sıcak suyla

buluştuğunda beyaz bir iksire dönüşüyor, bir

yandan çay bitkisinin değerine değer katarken, 

diğer yandan çay kültürümüzün rengini

değiştiriyor.

 

demli sohbetlerin yeni gözdesi  
 

KOYU SOHBETLERİN RENGİNİ AÇAN 

 
Peki ya sizin toprağınızın eski

alışkanlıklarımıza yeni bir renk katan bitkisi
hangisi?

 R
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ZAGODA 

sarımsak aromalı yabani soğan
 

HER BAHAR YEŞEREN

Dünya mutfağının vazgeçilmez garnitürlerinden Frenk

soğanı, nam-ı diğer Zagoda, 

lifli yapısı ve aromatik tadıyla her geçen gün daha da

revaçta.

 

Yüksek rakımlı Karadeniz yaylalarının eriyen karlarla

suya doyan topraklarında güneşi görünce

kendiliğinden biten Zagoda, kültüre alınarak

bahçelerde yetiştiriliyor,

hem taze, hem de kurutulmuş haliyle yemeklerin

baskın lezzetine ikincil bir aroma katarken, gördüğü

talep ile yetiştiricilerine de ikinci bahar yaşatıyor. 

 

Peki ya sizin toprağınıza baharı getiren bitki
hangisi?

 

T
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Mısır ekmeği, nam-ı diğer cadinin, mısır
tarlalarından, un değirmenlerine, 

yoğurulduğu ellerden, pişirildiği pileki taşına

uzanan yolculuğunun son durağı; glutensiz

sofralar.

 

Doğu Karadenizli kadınların mısır ununu su, tuz

ve az tereyağı ile yoğurarak hazırladıkları ekmek

hamuru, Artvin’de pileki taşının kızgın ateşinde

tatlı bir cadiya dönüşüyor, 

sihirli değneği ile dokunduğu damaklarda

doyurucu kıvamının tadını bırakıyor.

 

taştan çıkarılan sihirli ekmek
Peki ya sizin memleketinizde hangi

alışagelmiş lezzetin namı sihirli
dokunuşlarla değişiyor?

 

TATLI

CADİ

HOKUS POKUS
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A d ı m  B a ş ı ,  G ö r e l e

DONDURMASI

200 yıllık Görele dondurmasının yumuşak krema

kıvamının özü, az yağlı inek sütüne katılan, şeker,

salep ve meyan kökü.

 

Bir zamanlar yöre insanının kuyulara dolan karların
üzerinde kemençe eşliğinde horon tepmesiyle

üretilen bir köy dondurmasıyken, soğuğu muhafaza

eden içi kalaylanmış bakır kaplı ahşap fıçılarda bir

dünya lezzeti olmaya doğru yolculuğa çıkan Görele

dondurması, 
hafif lezzeti ile her yaştan dondurmaseverin

damağına hitap ediyor.

 

müzik ve Horonun dansı

Peki ya sizin memleketinizin hangi
geleneksel üretimi lezzet dünyasında adım

adım ilerliyor?

G
ir

e
su

n



DELEME

PEYNİRİ

Deleme peynirinin mayasız üretim aşaması,
Burna çalınır çiğ süt aroması,
Gümüşhane’de meşhurdur, 

Hafif ekşi tadı ve yarı sert kıvamı.
 

Asit oranı doğal yöntemlerle arttırılmış çiğ sütün

maya kullanılmadan pıhtılaşması ile üretilen

çökeleğin yağlı süt ile haşlanması ve yoğrulup

şekillendirilmesi yoluyla elde edilen deleme

peyniri, 

hem taze, hem de toprak altında

olgunlaştırıldıktan sonra tüketilebiliyor.

 

çiğ süt emmiş lezzet

EKŞİ MAYASIZ

 

Peki ya sizin memleketinizin özel tariflerle
kıvamı tutturulan peyniri hangisi?

 

G
üm

üş
ha

ne



 TURŞU

DÜR

ME

Lahananın Ordu yaylalarında yetişenine denir dürme,

dürmenin kurulur turşusu tuzlu su, sarımsak ve kırmızı
biberle.

 

Yerli tohumla, ilaçsız yetiştirilen dürmelerin hasadı
yapılır, komşuyla paylaşılır, imeceyle turşu kurulur.

Sert dürmelerin gevrek lezzeti böylece markalaşıyor, 

katma değeri ile yöre halkına, besleyiciliği ile

tüketicilerine kışı çıkartıyor.

 

yaylalardan inen sağlık

YUMRU YUMRU

Peki ya sizin memleketinizde hangi yöresel
mahsullerin turşusu kuruluyor?

 

O
rd

u



PEPEÇURA
TATLI ŞIRA

Rize’nin tescilli lezzeti pepeçuranın pratik tarifi, 

yörede yetişen İsabella üzümünün kokusunda gizli.

 

İş yükü ağır Karadeniz insanının kokulu kara üzüm

şırasını, mısır unu ve mısır nişastasıyla çırparak bir

solukta hazırladıkları yöresel muhallebi pepeçura, 

çok kültürlü Karadeniz mutfağının en tatlı temsilcisi

olarak mütevazi sofraları renklendiriyor.

 

Peki ya sizin memleketinizin bir çırpıda
hazırlanan meşhur tatlısı hangisi?

asırlık tarifin mor mayh
oşluğu

R
iz

e



TONYA

TEREYAĞI

Hakiki Tonya tereyağının yayıklarda tatlanan,

eriyince köpüren lezzetinin sırrı,
yayla çiçekleriyle beslenen ineklerin sağlığı.

 

Baharın gelmesiyle canlanan yayla tabiatında

otlayan ineklerden elle sağılan süt,

halis muhlis Tonya tereyağının aromatik tadını
tutturmak için 

sırasıyla süzülüyor, kaynatılıyor, mayalanıyor,

sonra evlerin tavanına asılan ahşap yayıklarda

yayılıyor.

 

altın topu gibi tat

YAYLA YAYIĞI 

 

Peki ya sizin memleketinizin yaylaları hangi
lezzetlere lezzet katıyor?

 T
ra

b
zo
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PİLEKİ

taş üstünde taş bırakmayan emek
10 bin yıllık geleneğin simgesi,

Mağaraların derinlikleridir yeri yöresi,

Dokusunda alın terinin izleri,

Pilekide pişer ekmeğin en lezzetlisi.

 

Karadeniz yaylalarındaki taş ocaklarından

sivrilerle kesilip koparılan taşların külünklerle

yontulup, pürüzlerinin giderilmesiyle son şeklini

alan pileki taşı, 
harlı odun ateşinde ısıtılıyor, tabanı orman gülü

yapraklarıyla kaplanıyor ve çekiçle oyulan

yuvasında mısır ekmeğini ağırlamaya hazır hale

getiriliyor.

 

KIRK FIRINA BEDEL

 

Peki ya sizin hemşehrileriniz hangi emeğin
ekmeğini yiyor? 

 A
rt

v
in



Karadeniz’in dağlık arazilerini yerleşim
birimlerine bağlayan dar patika yollarda

kadınlar;

sırtlarında şelek, 

içinde çay, fındık, ekmek, 

bazen de bir bebek.

 

Sonbaharda fındık ocakları budanırken sökülen

fındık çubuklarının suda bekletilip

yumuşatılmasından sonra yarma bıçaklarıyla

ince şeritler halinde kesilip elde örülmesiyle

üretilen şelekler, dünyanın yükü ile yüklenip ip

yardımıyla bele ya da sırta asılıyor, 

Karadeniz’in dik yamaçları kadınlar tarafından

şeleklerin desteğiyle aşılıyor.

 

emekle sırt sırta veren gelenek 

ELE ZAHMET BELE DESTEK 

Peki ya sizin coğrafyanızdaki
zorlukların üstesinden hangi el
emeğinin desteği ile geliniyor?

 

Ş E L E K
G

ir
e

su
n



DÖLEK GÜVECİ

Rengi mora çalan yumuşak toprağın, sarımtrak

kuru toprakla bir araya gelişi,
kadınların ayakları altında çiğnenen çamurun

ellerde şekillenişi,
dölek güvecinin nesilden nesile aktarılan

eskimeyen hikayesi.

 

Dölek köyünün yolu olmayan dağlarının ardında

kalan kıraç tarlaların 6 farklı noktasından

kadınların sırtlarına yüklenerek taşınan topraklar, 

yine kadınların ellerinde can bularak dölek

güvecine dönüşüyor, 

içinde pişirilen yemekler doğallığın sıcaklığında

lezzet buluyor.

 

 

çamurdan çekip çıkartılan sanat

ELİN TOPRAKTAKİ İZİ

Peki ya sizin toprağınızda emektar
kadınların elleri hangi izleri bırakıyor?

 G
üm

üş
ha
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Ait olduğu Karadeniz coğrafyasının izlerini

dokusunda taşıyan feretiko,

ipeksi görünüşüne rağmen sert, ketenden ince

yapısına rağmen dayanıklı.
 

Bol yağmur, az güneş görerek kuvvetlenmiş
topraklarda yetişen kendir liflerinin yöresel

yöntemlerle ipliklere, ipliklerinse geleneksel el

ustalığı ile dokunarak feretikoya dönüştürülmesi,

toprağın bereketinden tescilli bir değer

yaratmanın en şık örneğini sunuyor.

 

maharetli ellerde dokunan hayaller

İNCE ELENİP SIK DOKUNAN  

FERETİKO 

Peki ya sizin coğrafyanızın hangi bitkisi
maharetli ellerde dokunarak 

şık bir değere dönüştürülüyor?
 R

iz
e



SÜRMENE ÇAKISI

Namı 3000 yıldır usta babadan çırak oğula

aktarılarak yürüyen Sürmene çakısının ömürlük

nitelikleri;

çeliğininin dayanıklı keskinliği ve el emeğinin

işlemeli estetiği.

 

Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde adları anılan

Sürmeneli bıçak ustaları bugün hâlâ çeliği

Sürmene Köyü’nde yetişen kestane ağaçlarından

elde edilen odun kömüründe kor haline gelene dek

örs üzerinde çelik ile dövüyor, saf balık yağının
içine daldırıp dayanıklılığını arttırıyor, 

hayvan boynuzlarından yapılma el işlemeli

sapların ucuna monte edip,  keçi derisinden

yapılma kınların içinde dünyaya sunuyorlar. 

 

kınında saklanan alın teri

BIÇAĞIN KEMİĞE DAYANDIĞI 

Peki ya sizin memleketinizin ustaları baba-
oğul hangi geleneğe el sürüyor? 

 T
ra

b
zo
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AHŞAP BEŞİK
TINGIR MINGIR 

 

Bir zamanlar Anadolu bebelerinin ninnilerle

uyuyup da büyüdüğü beşiklerin ustaları, 
hâlâ oyar durular ağaçlara geçmişten bugüne

sallana sallana uzanan eski hatıraları.
 

El emeği ile şekillendirilmiş 50 adet ahşap

parçanın birbirine geçirilmesiyle şekil bulan

beşikler 

tamamen doğal malzemesi ile bebeklere sıcak

ana kucağını aratmazken,

rahat taşınabilme imkanıyla annelerin ellerinde

emektar ustaların yeni nesillere bir mirası olarak

geleceğe taşınıyor.

ağaçtan an
a kucağı

Peki ya sizin memleketinizde bebekleri hangi
el emeği sağlıkla sarmalıyor?

 O
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Tematik Haritalar





C E V İZ

K I R A N  K I R A N A

ÖKÜ ZGÖZÜ

K A R A

E L A Z IĞ ' I N

küfeler dolusu b
olluk

 

MOR

REYHAN
ele avuca sığmayan koku

 

R

ARAPG IR

DUTU

ULUKALE

altındandır huyu

BUTKO

ZEYTİN

YAĞI SEÇKİN

TOMBUL

FINDIK

Kabuğunu Dolduran

 GÖBEK ELMA 
AL YANAKLI

 MAVİ YEMİŞ
YABANİ KEŞİŞ

BEYAZ ÇAY

koyu sohbetlerin rengini açan
 

ZAGODA 

sarımsak aromalı yabani soğan
 

HER BAHAR YEŞEREN

ereket
topraktan



MOR
REYHAN

MAVİ 
YEMİŞ

GÖBEK
ELMA

ZAGODA

BEYAZ
ÇAY

ÖKÜZGÖZÜ
                
              

Z
Ü
M
Ü

BUTKO ZEYTİN

ULUKALE
DUTU

CEVİZ

TOMBUL
FINDIK



Renklerin Bereketi

MA
Vİ

KIRMIZI

TU
RUN
CU

SARI

SİYAH

MOR

KAHVE
RENGİ

YEŞİL
Zagoda
 Otu

Beyaz
Çay

Ulukale
Dutu

Gümüşhane
Elması

Butko
Zeytin

Bingöl
Cevizi

Giresun

Tombul Fındık

Öküzgözü 
Üzümü

Mavi
Yemiş

Arapgir
Mor
Reyhan

BEYAZ



Bereketin Renkleri

Mor Reyhan Ceviz Öküzgözü
Üzümü

Dut

Butko Zeytin

Tombul Fındık

Göbek Elma

MaviYemiş Beyaz Çay

Zagoda 



Bereketin Zamanı
Bereketin Renkleri
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Mayıs Bereketi; 
Yeşil Hasat Zagoda

ÖZEL GÜN YEMEKLERİ İMECE İLE HAZIRLANAN HİKAYESİ OLAN



mutfaktan
irikim

 TURŞU

DÜR

ME

yaylalardan inen sağlık

TATLI

CADİ

HOKUS POKUS

PEPEÇURA
TATLI ŞIRA

asırlık tarifin mor mayh
oşluğu

TONYA

TEREYAĞI

yayla yayığı

DELEME

PEYNİRİ

A d ı m  B a ş ı  G ö r e l e

DONDURMASI

tatlıya ba
ğlanan,

ekşi serin
lik

DON

DUR

MA

SI

VİŞNE

D E RMAN

Takdire Şayan

doğanın tozunu attıran lezzet
 

D U T  

P E K M E Z İ

asırlık ağa
çların mira

sı

A V U Ç  D O L U S U

yemeğin tadı, 
sırrı yeraltı  



 :süreç gerektiriyor(ortaklık) .. süreç/ zaman: 

dil birliği için

Fermantasyon: ısı + köpük+ bakteriler

mayalama: sıvı+maya+kapalı alan +
 kimyasal tepkime (duman?)

salamura: tuz+kavanoz

kurutma: güneş + sarkıtma + ip

tütsüleme: talaş+ateş+duman

kavurma: yüksek ateş

şekerle pişirme: şeker +ateş

sirkeleme: kavanoz+sirke(baloncuk)

yayıklama: dönme hali/girdaplaşma

soğutma: buz+soğuk hava

BİRİKİM

Vegan

İmece ile hazırlanan

Glütensiz

Laktozsuz

Özel gün yemekleri

Vejetaryen

Hikayesi Olan

Sıfır atık

Fermente

BECERİ

HASAT ZAMANI

 :süreç gerektiriyor(ortaklık) .. süreç/ zaman: 

dil birliği için

Fermantasyon: ısı + köpük+ bakteriler

mayalama: sıvı+maya+kapalı alan +
 kimyasal tepkime (duman?)

salamura: tuz+kavanoz

kurutma: güneş + sarkıtma + ip

tütsüleme: talaş+ateş+duman

kavurma: yüksek ateş

şekerle pişirme: şeker +ateş

sirkeleme: kavanoz+sirke(baloncuk)

yayıklama: dönme hali/girdaplaşma

soğutma: buz+soğuk hava

BİRİKİM

Vegan

İmece ile hazırlanan

Glütensiz

Laktozsuz

Özel gün yemekleri

Vejetaryen

Hikayesi Olan

Sıfır atık

Fermente

BECERİ

HASAT ZAMANI

 :süreç gerektiriyor(ortaklık) .. süreç/ zaman: 

dil birliği için

Fermantasyon: ısı + köpük+ bakteriler

mayalama: sıvı+maya+kapalı alan +
 kimyasal tepkime (duman?)

salamura: tuz+kavanoz

kurutma: güneş + sarkıtma + ip

tütsüleme: talaş+ateş+duman

kavurma: yüksek ateş

şekerle pişirme: şeker +ateş

sirkeleme: kavanoz+sirke(baloncuk)

yayıklama: dönme hali/girdaplaşma

soğutma: buz+soğuk hava

BİRİKİM

Vegan

İmece ile hazırlanan

Glütensiz

Laktozsuz

Özel gün yemekleri

Vejetaryen

Hikayesi Olan

Sıfır atık

Fermente

BECERİ

HASAT ZAMANI

 :süreç gerektiriyor(ortaklık) .. süreç/ zaman: 

dil birliği için

Fermantasyon: ısı + köpük+ bakteriler

mayalama: sıvı+maya+kapalı alan +
 kimyasal tepkime (duman?)

salamura: tuz+kavanoz

kurutma: güneş + sarkıtma + ip

tütsüleme: talaş+ateş+duman

kavurma: yüksek ateş

şekerle pişirme: şeker +ateş

sirkeleme: kavanoz+sirke(baloncuk)

yayıklama: dönme hali/girdaplaşma

soğutma: buz+soğuk hava

BİRİKİM

Vegan

İmece ile hazırlanan

Glütensiz

Laktozsuz

Özel gün yemekleri

Vejetaryen

Hikayesi Olan

Sıfır atık

Fermente

BECERİ

HASAT ZAMANI

 :süreç gerektiriyor(ortaklık) .. süreç/ zaman: 

dil birliği için

Fermantasyon: ısı + köpük+ bakteriler

mayalama: sıvı+maya+kapalı alan +
 kimyasal tepkime (duman?)

salamura: tuz+kavanoz

kurutma: güneş + sarkıtma + ip

tütsüleme: talaş+ateş+duman

kavurma: yüksek ateş

şekerle pişirme: şeker +ateş

sirkeleme: kavanoz+sirke(baloncuk)

yayıklama: dönme hali/girdaplaşma

soğutma: buz+soğuk hava

BİRİKİM

Vegan

İmece ile hazırlanan

Glütensiz

Laktozsuz

Özel gün yemekleri

Vejetaryen

Hikayesi Olan

Sıfır atık

Fermente

BECERİ

HASAT ZAMANI

 :süreç gerektiriyor(ortaklık) .. süreç/ zaman: 

dil birliği için

Fermantasyon: ısı + köpük+ bakteriler

mayalama: sıvı+maya+kapalı alan +
 kimyasal tepkime (duman?)

salamura: tuz+kavanoz

kurutma: güneş + sarkıtma + ip

tütsüleme: talaş+ateş+duman

kavurma: yüksek ateş

şekerle pişirme: şeker +ateş

sirkeleme: kavanoz+sirke(baloncuk)

yayıklama: dönme hali/girdaplaşma

soğutma: buz+soğuk hava

BİRİKİM

Vegan

İmece ile hazırlanan

Glütensiz

Laktozsuz

Özel gün yemekleri

Vejetaryen

Hikayesi Olan

Sıfır atık

Fermente

BECERİ

HASAT ZAMANI

Yerel Trendler

Vegan Vejetaryen Glutensiz FermenteLaktozsuz

Hikayesi Olanİmece UsulüMevsiminde Sıfır İsrafÖzel Günler

ÖZEL GÜN YEMEKLERİ İMECE İLE HAZIRLANAN HİKAYESİ OLANÖZEL GÜN YEMEKLERİ İMECE İLE HAZIRLANAN HİKAYESİ OLANÖZEL GÜN YEMEKLERİ İMECE İLE HAZIRLANAN HİKAYESİ OLANÖZEL GÜN YEMEKLERİ İMECE İLE HAZIRLANAN HİKAYESİ OLAN+



Pepeçura / Rize

Tonya Tereyağı / Trabzon Mor Reyhan / MalatyaBeyaz Çay / Rize

Dürme Turşu / Ordu Görele Dondurması / GiresunMısır Ekmeği / Artvin

Geleneksel Ürünler
Yeni Trendler

ÖZEL GÜN YEMEKLERİ İMECE İLE HAZIRLANAN HİKAYESİ OLAN

Glüt

Sıfır atık

ÖZEL GÜN YEMEKLERİ İMECE İLE HAZIRLANAN HİKAYESİ OLAN

Sıfır atık

Fer

ÖZEL GÜN YEMEKLERİ İMECE İLE HAZIRLANAN HİKAYESİ OLAN

Sıfır atık

ÖZEL GÜN YEMEKLERİ İMECE İLE HAZIRLANAN HİKAYESİ OLAN

Sıfır atık

ÖZEL GÜN YEMEKLERİ İMECE İLE HAZIRLANAN HİKAYESİ OLAN

Sıfır atık

ÖZEL GÜN YEMEKLERİ İMECE İLE HAZIRLANAN HİKAYESİ OLAN

Sıfır atık

ÖZEL GÜN YEMEKLERİ İMECE İLE HAZIRLANAN HİKAYESİ OLAN

Lakt Sıfır atık



 :süreç gerektiriyor(ortaklık) .. süreç/ zaman: 

dil birliği için

Fermantasyon: ısı + köpük+ bakteriler

mayalama: sıvı+maya+kapalı alan +
 kimyasal tepkime (duman?)

salamura: tuz+kavanoz

kurutma: güneş + sarkıtma + ip

tütsüleme: talaş+ateş+duman

kavurma: yüksek ateş

şekerle pişirme: şeker +ateş
 

sirkeleme: kavanoz+sirke(baloncuk)

yayıklama: dönme hali/girdaplaşma

soğutma: buz+soğuk hava
 

BİRİKİMBİRİKİM

Vegan

Glutensiz

Süt ürünü içermez

Vejetaryen Fermente

Mutfak Mirası;
Daha Az Gıda İsrafı
Daha Yüksek Besin Değeri
Saklama Teknikleri



KURUTMA

PİŞİRME
ŞEKERDE

Y

A

Y

I

K

        LAMA

MAYALAMA

FERMENTASYON SİRKELEME

SOĞUK
ŞOKLAMA

TUZLAMA

KAVURMA

TÜTSÜLEME

SALAMURA



eceri
ustasından

 
KOYUNUN YÜNÜ

BİLİNMEZ ÜNÜ

 
  

 8 KÖŞE KASKET 

şapka çık
artan

ÇIRMIHTI BEZİ

akı ak, karası kara

ilmeklerle birbirine bağlanan nesiller 
GEÇMİŞE HAKİM CACİM

PİLEKİ  TAŞI

taş üstünde taş bırakmayan emek

Ş E L E K

ele zahmet, bele destek

maharetli ellerde dokunan hayaller
FERETİKO 

SÜRMENE ÇAKISI

bıçağın kemiğe dayandığı

DÖLEK GÜVECİ

elin topraktaki izi

AHŞAP BEŞİK
TINGIR MINGIR 

 

ağaçtan an
a kucağı



Becerinin Kaynağı;
Doğal Malzemeler

bitkisel hayvansal ağaç toprak maden metal
Ates

Su

Havarak
Hava

Toprak Havarak

AtesSu

HAYVAN

-SAL

BİTKİ
-SEL

H

A

V

A

A

T
E

Ş

S

U

MADEN

METAL

AĞAÇTOPRAK
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Yerel Kaşifler

KEŞFET 

Yerel Kaşifler

Ş
BULUŞ

İlham Veren Buluşmalar

TASARLA

Yerel Girişimlere 
Destek 

PAZARLA

Dijital Pazarlar



Yerel Kaşifler

KEŞFET 

KEŞFET
Program Adı; Yerel Kaşifler 

‘Hangi Ürünleri Keşfetmeliyiz?’ sorusunun yanıtı, Yerel Kaşiflerle birlikte 
aranır.

Amaç; Platformun yaygınlaşması ve geniş kullanıcı kitlesine erişmesi, yerel 
ürün çeşitliliğinin kullanıcıların katılımı ile zenginleştirilmesi.
Tema; Anadolunun Bereket, birikim ve becerileri, başarı hikayeleri, ürün 
veya üretici görselleri, kaybolmak üzere olan değerler, geleneksel yöntem ve 
teknikler vb.
Yöntem; Sosyal Medya üzerinden, tüm kullanıcılara yönelik tematik ödüllü 
ya da ödülsüz çağrılar yapılır, yarışma, ödüller, paylaşım ve beğeni sayıları 
değerlendirilir.
Kimlerle; Yerel kaşif programına katılan sosyal medya kullanıcıları
Etki Alanı; Tüm şehirlerden yerel kaşifler

Örnek Etkinlikler;
Fotoğraf Çağrısı
Hikaye Çağrısı
Hemşehrilere Çağrı
Gençlere Çağrı
Etkin Sosyal Medya Kullanıcıları Programı (Influencer Programı)



hikayesini paylaş

Bereketin

Sosyal Medya Katılımlı Çağrı

Birikimin
Becerinin

Başarının

Topluma Faydalı 

Yerel Ürünleri

Kaybetmeden
Kaydet

Sosyal Medya Katılımlı Çağrı

Fotoğraf Çağrısı

 gözü olan

tarlada

girişimci gençler

Sosyal Medya Katılımı

Sosyal Etki

Sosyal Medya

yaratan

Kahramanları

 Influencer Programı

Nerde O Eski

Göbek Elma?

Gümüşhanelilere Çağrı

Al Yanaklı 
Göbek Elma

Burada



BULUŞ

İlham Veren Buluşmalar

BULUŞ
Program Adı; İlham Veren Buluşmalar 

‘Kimleri Buluşturmalıyız?’ sorusunun yanıtı olarak sektörel buluşma ortamları 
yaratılır.

Amaç; Yerel girişimcilerin proje geliştirmeleri için ilham verici sektörel 
buluşmalar yapılması.
Tema; Kooperatifler arası bilgi ve deneyim transferi, eski nesil yeni nesil arası 
bilgi aktarımları, yenilikçi ürün geliştirenler, üretici deneyimleri, araştırma 
projeleri vb.
Yöntem;Sektörel, günlük, haftalık buluşmalar için online ya da yüz yüze 
(saha gezileri gibi) buluşmalar gerçekleştirilir. Başvuru yöntemi kullanılır.
Kimlerle; Deneyim sahibi kişiler ile deneyim kazanmak isteyenler
Etki Alanı; Sektörel, ürün ya da konu bazlı 

Örnek Etkinlikler;
Eski Nesi - Genç Nesil Deneyim Transferi 
Yenilikçi Ürün Geliştirenlerin Deneyimleri
Kooperatiflerin Başarı Hikayeleri



Eski Nesil - Genç Nesil

Deneyim Transferi

bizim zamanımızda...

İlham Veren Buluşmalar

 Yeni Ordu'lu

 

Kivi Ekşisi

İlham Veren Buluşmalar

Safranbolu'da

Safran Dolu 

Sohbetler

 

Kooperatifler Arası

Deneyim Transferi

Şirket ruhuyla

kooperatifleşmek

Aynı ideale sahip

7 kadın bir araya

gelirse...

İlham Veren Buluşmalar



#Kadınlar
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 Kravatlar

Yok Satıyor

Tamzara

Dokuması 
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Karadenizli

kadınların üretim

bilgileri ve

yaşam

bilgelikleri

İlham Veren Buluşmalar

Karadeniz'in

 Kurutulmaya 
Yüz Tutmuş
 Lezzetleri

İlham Veren Buluşmalar



TASARLA

Yerel Girişimlere 
Destek 

TASARLA
Program Adı; Yerel Girişimlere Destek 

Ne Tür İş Modelleri Tasarlamalıyız? sorusunu yanıtlamak için atölye çalışmaları ve 
destek (hibe) programları açılır.

Amaç; Geleneksel ürünlerin katma değerlerinin ve üretim kapasitelerinin 
artırılması için Kalkınma Ajansları aracılığıyla fikir ve bütçe desteği verilmesi. 
Tema; Yenilikçi ürün geliştirme, Ar-Ge çalışmaları,yerel tasarım atölyeleri, 
kapasite geliştirme eğitimleri.
Yöntem; Kalkınma Ajansları tarafından bölge ölçeğinde sektörel, tematik eğitim 
ve hibe destekleri verilir. Yerel katılım amaçlanır, eğitimler için davet ve istekler 
değerlendirilir. Eğitim talepleri web sitesi üzerinden toplanır. Yerel tasarım 
atölyelerinde ürün geliştirme odaklı buluşmalar gerçekleştirilir.
Kimlerle; Öğreticiler, Kalkınma Ajansları, kooperatifler, yerel üreticiler, 
zanaatkarlar
Etki Alanı; Tasarım sektörü, girişimciler, yerel üreticiler, zanaatkarlar

Örnek Etkinlikler;
Yerel Tasarım Atölyeleri; Tasarımcılar Bingöl’de
Geleneksel Öğreticilere Destek Programı 
Kapasite Geliştirme Programları; (Gıda Güvenliği ve Hijyen Ürün Standartlaşması 
Yenilikçi Ürün Geliştirme vb)
Kooperatifçilik Eğitimleri
Kooperatifler Arası İşbirliği Çağrısı
Ar-Ge Fonu



Koyunun Tüyü

Bingöl'ün Yünü 

Bilinmez Ünü 

 

Tasarımcılar

Bingöl'de!

Tasarım Atölyeleri

Geleneksel Öğreticilere

Destek Programı
geleneksel üretim biçimlerini

bilen ve uygulayan

öğreticilere destek
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kolay
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yapmak

 Kooperatifçilik 101

Eğitimleri

Kapasite
Geliştirme

Teknik Destek Programı

Gıda Güvenliği ve Hijyen 

Ürün Standartlaşması 

Yenilikçi Ürün Geliştirilmesi

Ar-Ge Fonu 

Veri Tabanı

Tarımsal Ar-Ge



Üretici Olmak

Dijital Dünyada

kooperatifler

arasında

programı

işbirliği

dezavantajlı gruplar ve 

engelli bireylere özel 

 

 

 

Çağrılar 

Programlar 

Eğitimler

Teknik Destek Programı

ihracat eğitimi ve danışmanlık 

Tasarla

Pazarla

Online Eğitim Programı

 

Hijyen
Paketleme

Üretim
Pazarlama

Yerel üreticiler için;

Eğitimleri
STANDARDİZASYON



PAZARLA

Dijital Pazarlar

PAZARLA
Program Adı; Dijital Pazarlar

Nerede Pazarlamalıyız? sorusunu yanıtlamak üzere yeni dijital pazarlar ile 
işbirlikleri kurulur. 

Amaç; Yerel üreticilerin dijital pazarlara erişimlerinin artırılması için özel 
sektörle işbirlikleri yapılması.
Tema; Ürün satışı, reklam, tanıtım kampanyaları
Yöntem; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından özel sektör ile yapılan 
anlaşmalar çerçevesinde dijital pazaryerlerinde geleneksel ürün satıcılarına 
çeşitli imkanlar sunulur.
Kimlerle; Öğreticiler, Kalkınma Ajansları, kooperatifler, yerel üreticiler, 
zanaatkarlar
Etki Alanı; Tasarım sektörü, girişimciler, yerel üreticiler, zanaatkarlar

Örnek Etkinlikler;
Yıldız Üreticilere Tanıtım Desteği
Hepsi Burada İşbirliği 



Çünkü 

fabrikasyon üretim 

yapmıyoruz. 

Stoklarımız

Sınırlı

Tanıtım Kampanyası

Çünkü 

doğanın verdikleri ile yetiniyoruz. 

Stoklarımız

Sınırlı

Tanıtım Kampanyası

tanıtım desteği

yıldız üreticilere

Tanıtım Kampanyası


