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Akkuş Şeker Fasulyesi

Akkuş

Akkuş ilçesi ve köylerinde yetişen Akkuş Şeker Fasulyesi böbrek şeklini andıran beyaz renkli üründür. 
Kendine has tadı, aroması ve kokusu mevcut olup zirai mücadele ilacı ve suni gübre kullanılmadan 
yetiştirilmektedir. Akkuş İlçesinin  rakımı  750-1400  m. arasında değişmekte, tınlı, humuslu ve killi 

bir toprak yapısına sahiptir. Nisan-Mayıs aylarında gübrelenmiş 750-1400  m. yükseklikteki araziye 
fasulye tohumu ekilir. 2-3 defa çapa yapılır, yabancı otları temizlenir. Hava koşullarına göre kurak 

geçen yıllarda sulama yapılır. İyi bakımı yapılmış (çapalama, sulama vs.) tarlalardan eylül ortalarında 
hasat edilir. Çöp, fasulye somunlarından temizlenir. Fasulyeler kurutulur. Üretilen fasulyeler satışa 
hazırlanarak pazara sunulur. Yıllık 500 ton dolayında üretilen fasulyeyi ilçemizde yaklaşık bin 500 

dolayında kişi, üretiyor. Yöre halkını üretime katmak, aile ekonomisine gelir sağlamak, bilinçli organik  
ve bilimsel üretim yapmalarını  sağlamak  için  Merkezimizce  ‘’Organik  Fasülye Yetiştiriciliği’’ kursları 

açılmaktadır.
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Kültür ve Sanat Etkinlikleri

Altınordu

Türk Halk Müziği Konseri - OKSM Büyük Salon - 1 Mart 2022
Türk Sanat Müziği Konseri - Atatürk Kültür Merkezi - Mart 2022

Tiyatro Gösterimi (Rumuz Goncagül) - Atatürk Kültür Merkezi - 26 Mart 2022
Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri

Moda Tasarımı, El Sanatları, Halk Oyunları Gösterisi
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Okçuluk Gösterisi

Aybastı

Ata sporlarımızdan okçuluk bir dönem neredeyse unutulmaya yüz tutmuş olsada, bugün bu işe gönül 
vermiş çok sayıda gencimizin ve onlara destek olanların gayretleri ile yeniden gündemde kendine yer 
bulmaya başladı. Aybastı Halk Eğitimi Merkezi olarak bu gençlerimize sahip çıkıyoruz ve kurslarımızla 

destek veriyoruz.
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Yöresel Turşu Yapımı

Çamaş

Turşu kurma yöremizde kadınlarımızın kış hazırlığı için yapmış oldukları bir çalışmadır. Genellikle fasulye, 
kara lahana, kabak, biber, salatalık gibi sebzelerin kış mevsiminde bozulmadan saklanıp yenmesi için 
yapılan bu iş damak çatlatan lezzetlere dönüşür. Çamaş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından 

yeme içme hizmetleri alanında açılmış olan aşçı yardımcılığı kursunda 13 kursiyerimize sertifika verilmiş 
olup, kurs esnasında yöresel turşu yapımı konusunda kursiyerlerimize eğitim verilmiştir.
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Kanaviçe

Çatalpınar

El işçiliğinin en güzel örneklerinden biri olan kanaviçe sanatı; seyrek dokunmuş keten bezi, çuval, sedir 
veya balya üzerine iğne ve iplikle yapılan desenlerdir. Desenlerin ortaya çıkması için ipliklerin çapraz 
veya yarı çapraz şekilde işlenmesi gerekir. Kadınlar yaptıkları kanaviçelerinde etaminler üzerine iğne 

ve iplikle hayallerini işlemektedir.
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Zeka Oyunları

Çaybaşı

Kurumumuzda ilçemiz ilk ve ortaokullarında açılan zeka oyunları
kursları kapsamında İlçe bazında zeka oyunları turnuvası

yapılacaktır.
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Model Ahsap Gemi Yapımı

Fatsa

Model ahşap gemi yapımı, pek çok kişinin hoşlandığı, ilginç
ve zorlayıcı bir hobidir. Teknolojiyi, tarihi ve işçiliği birleştiren
ahşap gemi yapımı, yapan kişinin gururla sergileyebileceği,

harika ürünler ortaya koymaktadır.
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Kozören Yöresi Dastar Dokuma

Gölköy

Ordu Gölköy’de dokuma kültürünün yapısı çeşitli motiflerle buluşturularak hazırlanmış yöresel dastar 
dokuması; kilim, sırt çantası, cüzdan, telefonluk, süs eşyası gibi alanlarda değerlendirilerek yapılacak 

olan sergide halkın beğenisine sunulacaktır. 



Halk Eğitimi Merkezi

11

Ev Aksesuarları

Gülyalı

              Kurumumuz kursiyerleri tarafından yöremizde bulunan malzemelerden küçük ev aksesuarları 
hazırlanmış ve hem ev ekenomisine katkı sunmak hemde evlerimizi süslemek için kullanılmaktadır.
Resimlerde; Mısır koçanından yapılmış çiçek demeti,Fındığın ince çalılarından ve çam kozalağından 
yapılmış kapı süsü ile yine ahşap zemin üzerine yapıştırılmış ağaç kütlelerinden oluşturulmuş kapı 

süslemeleri yer almaktadır.
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Kickboks

Gürgentepe

Bir uzak doğu sporu olan kickboks Gürgentepe ilçemiz Işıktepe Mahallemizde gençlerimiz ve 
çocuklarımızın hizmetinde dünyaya açılmak için doğuyor. Bu sporu görünür ve kalıcı kılmak için bayram 

ve törenlerimizde halkımızın beğenisine sunacağız.
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Sepet Örücülüğü

İkizce

Halk Eğitimi Merkezi bünyemizde açılan “Sepet Örücülüğü” kursları ile ülkemizde ve dünyada hızla 
artan plastik kullanımını azaltmayı ve amaç edindik. Bu bağlamda ilçe genelinde açılan “Sepet 

Örücülüğü” kursları ile vatandaşlarımıza sepet örücülüğünü öğreterek hem “Sıfır Atık” projesine katkıda 
bulunduk hem de vatandaşlarımızın ürettikleri sepetleri satıp maddi kazanç elde etmelerini sağladık. 
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Filografi Sanatı

Kabadüz

Bu etkinlikte Kabadüz Halk Eğitimi Merkezinde yıl boyunca açılan el sanatları kurslarında üretilen el 
emeği, göz nuru ürünler sergilenecek, özellikle yeni bir hobi kazanmak isteyenlere farklı sanat dallarına 
ilişkin kısa öğrenme etkinlikleri gerçekleştirilecektir. Filografi sanatı da hem stres atabileceğiniz, hem de 

eğlenerek güzel bir eser meydana getirebileceğiniz bir sanattır.
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Kabataş Helvası

Kabataş

Adını üretildiği ilçemizden alan Kabataş Helvası bu yöreye özgü bir tatlıdır. Atalardan gelerek 
nesillerdir yapılan bu helva kuşaktan kuşağa geçerek günümüze kadar gelmiştir. Coğrafi işaretli 

olan ürünün nasıl yapıldığı hangi malzemelerin kullanıldığının anlatıldığı bir etkinlik yapılması 
planlanmaktadır.
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Bastonculuk

Korgan

Geçmişte olduğu gibi günümüzde de aksesuar amaçlı ve sanatsal nitelik taşıyan bastonlar 
yapılmaktadır. Bu tip bastonlar kullanım amaçlı olmasından ziyade estetik, görsel  ve sanatsal 

nitelik taşıyan sanatsal ürünlerdir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hazır ürünlere yönelme eğilimi 
gün geçtikçe artmaktadır. Hazır fabrikasyon baston ürünleri de el emeği ürünlere ve sanatın gelişip 

tutunmasına zarar vermektedir. Her zanaatkar gibi meslekte çırak yetiştirememekten dertli.
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Tel Yay

Kumru

Tatar yayı, kundaklı yay,  kurmalı yay veya temel yay da denilen ergonomik bir tahta gövdeye 
eklenmiş yaydan oluşan bir kısa mesafe silahıdır. Çalışma prensibi, yayı gergin tutan tetiğin 

çekilmesiyle tahta gövdenin (kundak) üzerinde bulunan okun ileri fırlatılmasıdır. Menzili kısadır. En 
büyük özelliği kısa okları ve enerjisi sayesinde bütün parça levha zırhları bile çok iyi delmesidir. Özellikle 
Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı Kırım Hanlığının emrindeki Tatar akıncıları tarafından Osmanlı ordusu 

içinde kullanılıp yaygınlaştırılması Tatar yayı olarak tanınmasına sebep olmuştur. Yayı germek için 
küçük bir vinç mekanizması kullanılmasından ötürü kurmalı yay terimi de kullanılır.
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Epoksi

Mesudiye

Epoksi reçine; iki bileşenli bir üründür. Reçine ile sertleştiricinin belirli oranlarda karışımıyla kullanılır. 
Piyasada hazır set halinde bulunmaktadır. Epoksi ile her türlü süs eşyası yapılmaktadır. Kolye, yüzük, 

küpe, bardak altlığı, kitap ayracı, servis sehpası, tespih, anahtarlık, duvar saati, sehpa, masa gibi 
ürünler yapılabilmektedir. Kimyasal ürün olduğundan ürün hazırlama da mutlaka maske, gözlük, 

eldiven kullanılmalıdır.
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Dekoratif Ahşap Boyama

Perşembe

Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı kursu kullanılmış veya eskiyen, ahşap, seramik, polyester, 
cam gibi yüzeylerde süsleme, boyama, vernikleme işlemi ile yapılan sanatsal çalışmalardır. Kursiyerler 

yeterliliğe dayalı eğitim alarak beceri kazanmaktadırlar. Bu eğitim sonunda kursiyerler ahşap 
atölyeleri veya mağazalarında istihdam edilebilirler ya da kendi hobi atölyelerinde üretim yapabilirler.

Kursumuz sonucunda üretilen ürünler, Mart ayında düzenlenecek olan Kadınlar Günü Etkinliklerinde 
sergi ile halkımıza takdim edilecektir. Haziran ayının ilk haftasında düzenlenecek Hayat Boyu Öğrenme 

Haftasında Yılsonu Sergimizde halkımızla buluşturulacaktır.
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Rölyef

Ulubey

Rölyef sanatı mimariden, kuyumculuğa, heykeltıraşlıktan teknik resime kadar birçok alanda kullanılır. 
Hobi amaçlı çalışmalar, mimaride süslemeler, heykel çalışmaları, dekoratif çalışmalarda bu kabartma 

sanatı yaygın biçimde görülür. Rölyef malzemeleri çalışılacak alan ve modele bağlı olarak farklılık 
gösterir.  Örneğin mermer yüzey üzerine yapılacak rölyef uygulaması için mermeri oyabilecek 

malzemelerle çalışılır, kağıt rölyef çalışmasında gereken malzemeler ise çok farklıdır. Örneğin rölyef 
tablo yapımında genellikle rölyef hamuru, tornavida, zımpara kağıdı ve pense kullanılır. Ahşap rölyef 

tablolar en bilinen rölyef çalışmalarındandır.
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Çelik Kalem Bakır İşlemeciliği 

Ünye

Anadolu’da Türkçe şiirin öncüsü ünlü tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre’yi bağrında yaşatan 
Karadeniz’in şirin ilçesi Ünye’de Yunus Emre temalı Erzincan Çelik Kalem Bakır İşlemeciliği ürünleri ve 
Yunus Emre güftelerinden oluşan Tasavvuf dinletisinin de yer alacağı sergi Ünye halkının beğenisine 

sunulacaktır.
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