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Ordu’ya tüm zenginliğini ve bereketini katan fındık varlığı.
Hazelnut asset which affiliates all of abundance and
blessings to Ordu.

19 EYLÜL / SEPTEMBER 19 th 1924

Atatürk, 19 Eylül 1924 Cuma günü öğleden sonra Hamidiye Kruvazörü ile Ordu’ya geldi. 13:00
sularında Giresun yönünden beliren kruvazör, 14:00 sularında Ordu açıklarında demirledi ve top
atışlarıyla kenti selamladı.
Atatürk Ordulular’a hitaben şu konuşmayı yaptı:
“Muhterem Ordu Ahalisi!
Hakkımda gösterdiğiniz samimi tezahürat bende pek derin hissiyat bıraktı.
Maalasef ciddi bir sebep, aranızda fazla kalmama mani oluyor. Bunun için müteessirim. Fakat vaad
ediyorum; ilk fırsatta aranızda daha fazla kalmakla bu teessürü izale edeceğim. Gönül arzu ederdi
ki burada kalayım ve sevimli köylerinizi temaşa ile zevk alayım.
Arkadaşlar!
Sizin gibi şuurlu bir millete malik olan bu devlet bütün cihana karşı iftihar etmek hakkına maliktir.
Büyük teessürlerle sizden ayrılıyorum. Fakat vaadimi yaptığım zaman bu teessürlerim zail olacaktır.
Allahaısmarladık.”
			
							(Hakimiyeti Milliye 20.09.1924)
On September 19th, 1924’s Friday afternoon Atatürk came to Ordu by Hamidiye cruiser. The cruiser coming from Giresun around 13:00 p.m. anchored at Ordu coast at around 14:00 p.m. He
salvo-fired people of Ordu. Atatürk made a short speech addressing the people here. In his speech,
he expressed his feelings.
“Honorable People of Ordu!
Your sincere, frenzied welcome and cheer deeply marked my feelings. Unfortunately a really serious
situation prevents me from spending longer time here with you. I’m extremely sorry about that. But I
promise; I will compensate this excuse by staying longer in the shortest time as soon as I have the
opportunity and time. I’d really like to spend much more time here and enjoy your lovely villages.

TARİHÇE
Ordu, Boztepe’nin batıdan çevirdiği Kiraz Limanı adlı koyun kenarında 18. yüzyılın sonlarına doğru
kurulmuş yeni bir şehirdir. Antik dönemlerde bu yörede bulunan Kotyora şehri, içeriye doğru giden bir
karayolunun başında yer alıyordu. Etrafındaki ufak koylar tabii birer liman ve barınak durumundaydı.
Kuzeybatısında bugün Bozukkale denilen, iki tarafı derin koylarla çevrili küçük bir yarım ada mevcuttu. Sırtı Boztepe’ye dayalı küçük, fakat gemiciler için uygun bir siteydi. Bu haliyle bir Miletos iskân
modeli oluşturuyordu. Miletoslular, Milâttan önce 670’lerden itibaren Karadeniz bölgesinde ticaret
kolonileri kurmaya başlamışlardı. Kotyora bu kolonilerin ilklerinden biri olan Sinope (Sinop) tarafından
tesis edilmişti. Buradan demir ve bakır madenleri ihraç ediliyordu.
Ksenofon 6500 askeriyle Trabzon’dan M.Ö. 400’lerin başında hâlâ korunaklı bir site olan Kotyora’ya
gelmiştir. Ancak, şehre sokulmadıklarından dışarıda konaklamak zorunda kalmışlar; kırk beş gün
sonra da ayrılmışlardır. Ksenofon’un ifadesine göre o dönemde bölgede, Khalybler, Mossynoikler ve
Tibarenler denilen yerli halklar yaşamaktaydı.
Giresun’un bulunduğu yarımadada, Farnakia’yı kuran Pontus Kralı I. Farnakes (M.Ö.190-169) Kotyora
halkını buraya nakletmişti. Strabon (ö. 21’den sonra) Kotyoralılar’ın Farnakia’yı iskân ettiklerini yazar.
Bu olaydan sonra dönemin kaynaklarında Kotyora’nın adı artık geçmez.
Ordu yöresi daha sonra Roma İmparatorluğu’nun, ardından Bizans’ın denetimine girdi (395). Bölge,
IV. Haçlı Seferi sırasında İstanbul’un işgali (1204) sonrasında, Trabzon’da kurulan Rum Devleti’nin
sınırları içinde kaldı. Nihayet 1270-1380 yılları arasında, çeşitli Türk grupları, özellikle Hacı Emîroğulları
tarafından fethedildi. Karadeniz dağlarında yaylayan Türkler, sahile inen 70-80 km’lik dağlık ve sarp
alanı, Harşit deresi, Aksu, Melet suyu, Bolaman deresi vb. vadilerden inerek ancak 120 yıllık bir
süreç içinde fethettiler; bölgeye bütün varlıklarıyla yerleştiler ve kendi düzenlerini kurdular. Fetih sonrasında Milas (Mesudiye), Habsamana (Gölköy), Bolaman ve Vona gibi kaleler dışında yerli halktan
kimse kalmadı. 1404’te Ordu’dan geçen Clavijo, Hacıemiroğullarının 10.000 askeri olduğunu yazar.
1427’de Osmanlılar, bu Türk Beyliği’ni ilhak ettiler ve bölgeyi “Vilâyet-i Canik-i Bayramlu maa İskefsir
ve Milas” diye adlandırdılar. Bu tarihte Vilayette 6651 Müslüman Türk ve 526 da Hristiyan Rum
aile yaşıyordu. Fâtih döneminde hazırlanan 1455 tarihli Tahrir Defteri, bölgenin fetih sonrası oluşan
sosyal ve kültürel yapısını yansıtmaktadır.
Vilâyet yirmi dört idarî birimden müteşekkildi. Bunlar, fetih esnasında askerî birlikler tarzında örgütlenen ve
bölgeye yerleşen boy ve oymaklardan oluşuyordu. Ancak bu ilk Türk yerleşmesi sırasında antik Kotyora
artık mevcut değildi. Bugünkü Ordu ve yakın çevresi “Bölük-i Geriş-i Bucak” diye adlandırılmıştı. Bucak’ın
güneydoğusunda bugünkü Eskipazar’da ise “Bölük-i Niyâbet-i Ordu be-ism-i Alevî” denilen idarî birim
vardı. Buralar tamamen Türklerle meskûndu. 17. yüzyıldan itibaren, Bucak’ta bir iskele ve caminin inşası ve
özellikle 18 ve 19. Yüzyıllarda doğudan gelen Müslüman ve Gayrimüslim göçlerle bölgenin merkezi,
Ordu adıyla birlikte Eskipazar’dan Bucak’a kaydı. Ordu’nun nüfusu, 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi sonrası
Kafkasya’dan gelen göçlerle beslendi. Gayrimüslim nüfus, Lozan Antlaşması ile mübadeleye tabi tutuldu.
Ordu, 1876’da Trabzon’a bağlı bir kaza statüsünde idi. 1920 yılında müstakil sancak hâline
getirildi. 1923’te ise il oldu.
[Daha ayrıntılı bir tarihçe için bkz. B. Yediyıldız, “Ordu”, TDV-İA, c. 33, s. 362-370].
Prof. Dr. Bahaeddin YEDİYILDIZ

COTYORA / BOZUKKALE
Meşhur Ksenefon nutuklarına
sahne olan önemli bir yerdir.
Xenophon delivered a historical
speech here.

Gentlemen!
This nation has the right to feel proud all round the world as long as we have such conscious people. I’m leaving you now with a really deep sorrow. But the minute I fulfill my promise, my sorrow
will disappear. Good bye!”
						(Hakimiyet-i Milliye, September 20th, 1924)
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HISTORY
Located beside a picturesque bay called Kiraz Limanı that is surrounded by Boztepe on the west, Ordu is
a city considered new and established in the late years of 18th century. The antique city “Cotyora (Kotyora)”
took place here near the highway going inwards the region. The small bays around Cotyora served as natural
ports and shelters in those times. In the northwest of this ancient city, there used to be a small peninsula
surrounded by deep bays on both sides. Today it is known as Bozukkale. It was a port convenient for the
sailors, with its crest leaning on Boztepe, making up a model of Miletus settlements. People of Miletus went
about building trade colonies in the Black Sea Region as from 670 BC. Cotyora was established by Sinope
(Sinop), one of the first of those colonies. Iron and copper were exported from there.
Xenophon came to Cotyora, which was still a safeguarded site, from Trabzon with 6500 soldiers at the
beginning of 400 BC but they did not manage to get into the city, which is why they had to camp outside.
After 45 days, he and his soldiers left this place. According to the account of Xenophon, local Peoples like
Khalybs, Mossynoics and Tibarens were living there at that time.
In the peninsula where Giresun is situated, the Pontic King Farnakes I who founded Farnakia had the People
of Cotyora transported over there (190-169 BC). Strabon (death after 21 BC) writes that people of Cotyora
inhabited Farnakia. This is the last record of that time in which Katyora was mentioned.
Ordu and its surrounding came under the control of the Roman Empire and then the Byzantines (395).
During the Fourth Crusade, that region remained within the borders of Greek State established in Trabzon
following the occupation of İstanbul (1204). Between 1270 and 1380, Ordu was conquered by different
Turkish groups like Hacı Emiroğulları. The Turks going up to plateaus in Black Sea mountains started to come
down from the highlands and pass through the 70-80 kilometre-long mountaineous and steep fields that descend
to the shores and valleys like Harşit Brook, Aksu, Melet and Bolaman Brook and conquered the region in
120 years. Those Turks inhabited the region with all their properties and assets and established their own
order. After the conquest, no local person remained thereabouts aside from castles such as Milas (Mesudiye),
Habsamana (Gölköy), Bolaman and Vona. Clavijo moving through Ordu in 1404 states that Hacıemiroğulları
had 10.000 soldiers at that time. In 1427, the Ottomans annexed the territory of this Turkish principality to
themselves and called the region by the name of “Vilayet-i Canik-i Bayramlu maa İskefsir and Milas”. 6651
Turkish Muslims and 526 Greek Christians were living there in that period. During the time of Mehmet the
Conqueror, Tahrir Defteri (a cadastral record book) was prepared (1455), reflecting the social and cultural
structure of the region after the Ottoman conquest of the region.
The province was composed of twenty four administrative units. Tribes and clans who had organized in the
style of military divisions during the conquest made up the population there. However, Cotyora was not present
during this Turk’s first settling. Today’s Ordu and its surrounding came to be called as “Bölük-i Geriş-i Bucak”
during that time. An administrative unit called “Bölük-i Niyabet-i Ordu be-ism-i Alevi” was set up in the southeastern Bucak-in today’s Eskipazar. These areas were inhabited completely by Turks. Starting from 17th century,
the centre of the region moved to Bucak from Eskipazar with a new name of “Ordu” following the making of
a deck and a mosque and after the Muslim and Non-Muslim migrations from the East in the 18th and 19th
century. Ordu’s population increased with the Caucasian emigrations after the Russo-Turkish War (1877-78).
Then, the non-Muslims were exposed to population exchange following the signing of the Treaty of Lausanne.
Ordu was a district of Trabzon in 1876 and changed into a separate sanjak in 1920. It became a province in 1923.
(For more detailed information about the history of Ordu, see B. Yediyıldız, “Ordu”, TDV-İA, vol. 33, p. 362-370).
Prepared for Ordu Travel Guide in 21.03.2015

GENEL BİLGİ

ORDU
Doğu Karadeniz Bölgesinin kapısı konumundaki Ordu ili, doğa güzellikleri, bitki örtüsü, mavi ve
yeşilin kucaklaştığı kıyıları, koy ve kumsalları, hemen kıyı şeridinden başlayan dağları, yükseltilerindeki uçsuz bucaksız ve birbirinden güzel yaylaları ile tarihin yanı sıra kültür ve doğa turizminde de
geleceği parlak bir şehirdir.
100 km.lik kıyı şeridi bulunan Ordu ili’nin 60 km.lik kıyı bölümü kumsallardan oluşmaktadır. Bu
özelliği ile diğer Karadeniz illerinden farklı bir yapıya sahiptir.
Yörenin dağlar ve ormanlar ile kaplı olması, zengin florası ve sukuneti ziyaretçiler için çekici bir
özellik olarak kabul edilmektedir. Ordu ilinin sosyal ve kültürel yapısı, turizmin gelişmesi için de
oldukça uygundur.
Henüz doğallığını koruyan ve diğer illere göre bozulmamış kıyılarımız, deniz turizmi potansiyelimizi
oluşturmaktadır.
Zengin turizm potansiyeline sahip ilde kıyı turizmi, yayla turizmi, trekking, yamaç paraşütü gibi
etkinliklere imkan sağlayacak unsurlar mevcuttur. Yöresel mutfağını tanımak ve Karadeniz’in lezzetli
balıklarını tatmak için Ordu’yu mutlaka gezip görmelisiniz.

Şehrin ilk kurulduğu yer olan
Eskipazar
Eskipazar where the city first
established

Boztepe Şehrin ve sahilin en
güzel manzarasını sunmaktadır.
Boztepe offers a beautiful view
of the city and coastline
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HISTORY

ORDU
The city of Ordu, situated as the gate of the Eastern Black Sea region, is promising
in terms of tourism with its natural beauties, plants and forests, coasts that combine
the green with the blue, bays and beaches, mountain ranges that start right off the
sea and contain numerous panoramic plateaus.
Ordu is different from other cities of the Black Sea with its 100 kilometers coastline,
60 kilometers of which is comprised of beaches.
The facts that the city is mountainous with forests and a rich flora in addition to
being peacefully quiet makes Ordu an attraction point for visitors.
The socio-cultural structure of Ordu also makes it convenient for tourism to improve
in the region. Our coasts, which still preserve their natural beauty and when compared
to other cities are unaltered, constitute our second tourism potential.
In this city with a rich tourism potential, there are possibilities for activities such
as coastal tourism, plateau tourism, tracking and gliding.
You should also definitely see Ordu in order to taste the regional cuisine and try
the delicious fish of the Back Sea.

COĞRAFYA/ GEOGRAPHY
ORDU’NUN COĞRAFİ DURUMU
Doğu’da Giresun, Batı’da Samsun, Güney’de Sivas ve Tokat, Kuzey’de Karadeniz
ile çevrilidir. İlin alanı 6001 km2’dir. Güney’den denize doğru akan Turnasuyu,
Melet Irmağı, Akçaova Deresi, Ilıca Deresi, Bolaman Irmağı, Elekçi Deresi, Curi
Deresi, Ceviz Deresi ve Akçay Deresi araziyi derin vadiler halinde bölmektedir.
Arası 60 - 70 derece meyillere varan genellikle dik ve kesik tepelerden oluşmuştur.
Ilıman bir iklime sahip olan Ordu’da fındık üretimi ilin ticari hayatında önemli
bir rol oynamakta ve büyük bir döviz girdisi sağlamaktadır. Bugün 18 ilçesi, 65
belediyesi ve 508 köyü bulunmaktadır.
Doğu Karadeniz Bölgesi’nin eşsiz doğa güzelliklerini sinesinde toplayan Ordu
ilimizin ilçeleri; Altınordu, Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa,
Gölköy, Gürgentepe, Gülyalı, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye,
Perşembe, Ulubey ve Ünye’dir.

GEOGRAPHICAL LOCATION OF ORDU
Ordu is surrounded by Giresun in the East, Samsun in the West, Sivas and
Tokat in the South, Black Sea in the North. Its surface area is 6001 sq km.
Turnasuyu flowing from South into the sea, Melet stream Akçaova stream, Ilıca
stream, Bolaman stream, Elekçi stream, Curi stream and Akçay stream divide the
area in parts as deep valleys. These valleys generally consist of steep and separated hills which are in the range of 60 and 70 altitudes.
Ordu has a mild climate. The production of hazelnut takes the most significant
part in the city’s commercial life and provides an important foreign currency income.
As it is known that there are eighteen districts, sixty five municipalities and 508
villages in Ordu. Ordu, which keeps the unique natural beauties of the Eastern
Black Sea Region in its bosom, has a lot of districts such as Altınordu, Akkuş,
Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, Gürgentepe, Gülyalı, ikizce,
Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe, Ulubey and Ünye.

Boztepeden Ordu (batı yönü).
Ordu from Boztepe (west side)
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ORDU / MERKEZ / CENTRUM
PAŞAOĞLU KONAĞI (ETNOGRAFYA MÜZESİ)
Ordu Müzesi, il merkezinde Selimiye Mahallesi’nde (Boztepe yolu üzerinde) bulunmaktadır. İlimizdeki tescilli eserler arasında son derece zengin bir taş işçiliğine
sahip olan konak, 1896 yılında Paşaoğlu Hüseyin Efendi tarafından yaptırılmıştır.
Bahçesi ile birlikte 625 m2’lik bir alanı kapsamaktadır. Taşları Ünye ilçesinden, ahşap malzemesi Romanya’dan getirtilmiş, İstanbul’dan getirtilen bir usta yapım işini
üstlenmîştir.19. yy. sivil mimarimizin en güzel örneğini teşkil eden konak, zemin ile
beraber üç katlıdır. Konak, birinci ve ikinci katı ayıran silme ile beraber, binanın
köşelerinde yer alan başlıklı ve kaideli sütunlar, motifli konsollarla desteklenen, söve
taşlı ve üstü saçaklı pencereleri taş işlemeciliğinin en güzel örneklerinden olup,
ilimizdeki tescilli eserler arasındadır.
Bahçe duvarı, merdivenler, balkon ve çatı kenarlarındaki işlemeli taş korkuluklar
binanın görünüşüne değer katmaktadır. Konağın bahçesinde fıskiyeli bir havuz ve
günümüzde ahşap örtü altına alınmış orijinal taş ocak bulunmaktadır. Tavanlar ahşap kaplama olarak yapılmıştır.
Konağın üst katındaki sofanın ahşap tavanı kağıt üzerine yağlıboya desenlerle
süslenmiştir. Tavanın ortasında baklava şeklinde bitkisel motifler vardır. Köşelerdeki
madalyonlar içine çeşitli manzaralar resmedilmiş, banyoda desenli çiniler kullanılmıştır.
Paşaoğlu Konağı; Kültür ve Turizm Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü
tarafından 1982 yılında kamulaştırılmış, 1987 yılında onarımı tamamlanarak
“Paşaoğlu Konağı ve Etnografya Müzesi” adı altında hizmete açılmıştır.
2014 yıl sonu verileri 444 arkeolojik eser, 1560 adet etnografik eser, 1884 adet
sikke, 31 mühür baskı, 21 adet el yazması kitap olmak üzere toplam 3940 adet
eser bulunmaktadır.

Paşaoğlu Konağı
(Etnoğrafya Müzesi)
Paşaoğlu Mansion
(Etnography Museum)
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ORDU / MERKEZ / CENTRUM

COĞRAFYA / GEOGRAPHY

PASAOGLU MANSION (ETHNOGRAPHY MUSEUM)
The Ordu Museum is situated in the Selimiye District on the Boztepe road. The
mansion, which possesses a very delicate stone working, was made for Pashaoghlu
Hüseyin Efendi in the year 1896. It constitutes an area of 65 m2 with its garden.
Its stones were brought from the town of Unye and its wood from Romania. The
mansion, built by an architect from Istanbul and comprised of three floors, is an
epitome of 19th century civil architecture.
The Pashaoghlu Mansion is one of the historical treasures of our city and an
impeccable example of stone working with its capped and carved pillars, embroidered windows supported by motifs and consuls. The physical appearance of the
building is polished by the elaborate garden wall, stairs and ornamented stone
handles of balconies and roofs. In the garden of the mansion, there is a pool
with fountains and an original stone stove which is taken under the protection of a
wood covering. The ceilings are made of wood. The wooden ceiling of the sitting
room on the third floor has been ornamented by oil paintings. In the center of the
ceiling, there are rectangular shaped plant motifs.
Various visions have been painted into the medallions at the corners. The Pashaoghlu Mansion has been acquired by the Tourism and Culture Ministry in 1982.
Its renovation was completed in 1987 and thus opened to public under the name
“Pashaoghlu Mansion and Ethnography Museum”.
2014 year-end data from 444,archaelogical artifaccts, etnograpy work in 1560
pieces,1884 coins,31 seal print, hand written book of 21 pieces of Works for a
total of 3940 are available.

BOZTEPE
Ordu şehri Boztepe’nin yamaçlarına serilmiştir. Denizden 450 mt. yükseklikte
olup, ilimizin tüm güzelliklerini, Karadeniz’in muhteşemliğini Boztepe’den seyretmek
doyumsuzdur. İl merkezine 6 km. mesafede olup asfalt yolla ve dilerseniz teleferikle
ulaşmak mümkündür. Yeme içme ve dinlenme tesisleri ile ormanlık piknik alanları
mevcuttur.
BOZTEPE
The city of Ordu lies at the skirts of Boztepe. It is a pleasure to watch the beauty
of our city and the magnificence of the Black Sea from this hill of 450 meters
altitude. It is possible to reach the city center through a 6 kilometer highway if
you want you can go cable-car. There are dining options as well as picnic areas
in the woods.
Boztepe yamaç paraşütü için
Türkiye’ nin en ideal yeridir
Boztepe is the most ideal place
for gliding
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ORDU / MERKEZ / CENTRUM
CAMİİLER / MOSQUES

Atik İbrahim Paşa
(Orta) Camii

OSMAN PAŞA ŞADIRVANI
Aslen Ordulu olan Trabzon Valisi Hazinedarzade Osman Paşa tarafından 1842
yılında yaptırılmıştır. 1937 yılında yıktırılmış, 1997 yılında Ordulu işadamı Fahri
ÇELEBİ tarafından Ordu Belediyesi öncülüğünde aslına uygun olarak yeniden yaptırılmıştır. Ülkemizde sütunları en yüksek şadırvanıdır.
OSMAN PASA FOUNTAIN
It was built by Trabzon Governor Hazinedarzade Osman Pasa, originally born
in Ordu, in the year 1842. It was deconstructed in 1937 and was rebuilt by
the city municipality in accordance with its original form under the patronage of
businessman Fahri Chelebi of Ordu in 1997. It is the fountain with highest pillars
in the country.
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Osman Paşa Şadırvanı / Osman Pasha Fountain
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ORDU / MERKEZ / CENTRUM
ESKİ PAZAR (BAYRAMBEY) CAMİİ VE HAMAMLARI
Eski Pazar Ordu’nun ikinci yerleşim yeridir. Eskipazar Camii dikdörtgen planlıdır.
1380 yıllarında Hacıemiroğulları tarafından kurulmuştur. Cami Rumi 1197 (Miladi
1781) yılında Şebinkarahisar mutasarrıfı Hüseyin Battal Paşa tarafından onarılmıştır.
Depremden harap olan cami yüzyılın başlarında onarılmıştır. Eski camiden günümüze sadece giriş kapısı ve portalı kalmıştır. Şimdiki minaresi ise 1877 yılında eski
minarenin kaidesi üzerine yapılmış, 1994 yılında Vakıflar teşkilatınca onarılmıştır.
Pencere kapakları ve minberi ahşap oymacılığın güzel örneklerinden olup, Ankara
Etnografya Müzesi’nde sergilenmektedir. İki hamamı mevcuttur.
Büyük Hamam: Caminin güney tarafında yer alır. Soğuk, ılık ve sıcak olarak
üç kısımdan oluşmaktadır. Hamamın dışı moloz taş, içi ise düzgün yontma taştan
yapılmıştır. Örtüde kubbe ve tonoz kullanılmıştır. 16. yüzyıl eseridir.
Küçük Hamam: Caminin kuzey doğusunda yer almaktadır. Tek bir kare mekan ile
su haznesinden oluşmaktadır. 18. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir.

ESKİPAZAR (BAYRAMBEY) MOSQUE AND TURKISH BATHS
Old Bazaar is the second area of habitation in Ordu and has a rectangular
structure. It is believed to be constructed by Haciemiroghullari in the year 1380.
In 1187, it was renovated by Huseyin Battal Pasha, the high level official of
Sebinkarahisar, The mosque, which was almost destroyed by earthquake, was renovated at the beginning of the century. Only the entrance door and portal remained
from the original mosque. Its current minaret has been built in 1877 on the place
of the original minaret and was renovated by the Museums Authority in 1994.
The window covers of the mosque are one of the finest examples of woodworking and are on display at the Ankara Ethnography Museum.
The big Turkish Bath: It is situated on the south side of the mosque. It is comprised of three sections of cold, warm and hot. The outside of the Turkish baths is
made of rubbish stone whereas the interior is made of fine carved stone. A dome
has been used as the ceiling cover.
The small Turkish Bath: It is situated on the northeast side of the mosque. It is
comprised of a single rectangular area and water tank. It is believed to be built
in the 18th century.
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Eski Pazar (Bayrambey) Camii / Mosque
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ORDU /MERKEZ/ CENTRUM

TAŞBAŞI KÜLTÜR MERKEZİ
(ESKİ CEZAEVİ - KİLİSE)
Ordu il Merkezi Taşbaşı Mahallesi, kentsel
SİT alanı içerisindedir. Kilise doğu-batı istikametinde, dikdörtgen tarzında kesme taştan (kubbe
hariç) günümüze kadar ayakta kalabilen, bir
bazilika şeklinde yapıdır.
Doğuda büyük bir apsis, yanlarda iki küçük
apsis bulunmaktadır. Kilisenin ana mekanı iki
sıralı üç sütunla üç nef’den oluşmaktadır. Kilisenin semardam çatısı, sütunlarla desteklenen
kemerlerle taşınmaktadır.
1853 yılında yörede yaşayan Ortodoks Hıristiyanlar tarafından inşa edilmiştir. 10 Nisan
2000 tarihinden itibaren Kültür Merkezi (çok
amaçlı salon) olarak kullanılmaktadır.
TASHBASI CULTURAL CENTER
(OLD PRISON - CHURCH)
The Tasbasi district of Ordu is an urban SIT
area, meaning it is protected from any alteration or construction. The church is built in the
east-west direction in a rectangular fashion. On
the east, there is a large apsis and two smaller
apses on the sides. The main area of the church
has been divided by tworowed pillars into three
naves. It is a building of basilica shape, all of
which except the dome is made of cut stone
and which has survived to present day.
It was built by the Greek inhabitants of the
region in 1853. It is being used as Cultural
Center since 10th April 2000.
Taşbaşı Kültür Merkezi (Eski Cezaevi - Kilise)
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ORDU /MERKEZ/ CENTRUM
ORDU KÜLTÜR SANAT MERKEZİ – ORDU DEVLET TİYATROSU
29 Ekim 2010 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Ertuğrul GÜNAY
tarafından açıldı. Kültür Sanat Merkezi’nde birçok kültürel ve sanatsal etkinliklere
katılabilir ve Türk kahvenizi içebilirsiniz.
ORDU CULTURE ART CENTER – ORDU STATE THEATRE
It was opened on October 29th 2010 by Mr.Ertuğrul GÜNAY the Minister of
Tourism and Culture.
You can join a lot of cultural and artistic activities and drink Turkish coffee, in
Culture Art Center

ORDU /MERKEZ/ CENTRUM
KURUL KALESİ YERLEŞKESİ
İlimiz merkezine 13 km. mesafedeki Bayadı köyü sınırlarında bulunan sivri bir
kaya üzerine kurulmuş 1. derece arkeolojik Doğal SİT alanı olup, antik bir yerleşmedir. 250 - 300 adet merdiven gün ışığına çıkarılmıştır. Kazı esnasında bulunan
pişmiş topraktan çatı kiremitleri, duvar örgüsü seramik parçaları incelenmiş ve
M.Ö.II ve I. yüzyılda yerleşim yapıldığı tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalar ile piknik
alanı olarak düzenlenmiştir. Alan içinde tarihi dehliz ve su sarnıcı bulunmaktadır.
Yürüyüş parkurları, oturma grupları, seyir terasları yapılmış olup, ışıklandırılmıştır.
Mükemmel bir temaşa zirvesidir. 500 m2’lik otoparkı vardır. Ordu tarih turizminin
önemli yerlerindendir.
Kurul Kalesinde Müze Müdürlüğünün başkanlığında 2010 yılında Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Yücel ŞENYURT’un katılımıyla başlatılan kurtarma kazısı,
2011, 2012, 2013 ve 2014 yılında da devam etmiştir.
KURUL CASTLE HABITATION
Our city center is 13 km. Bayadı away from the borders of the village is built
on a rock in the jagged 1 degree Archaeological and Natural Sites domain is an
ancient settlement. 250 - 300 pieces uncovered staircase. During the excavation in
the terra cotta roof tiles, masonry and ceramic pieces were examined BC II. and
I. century, the settlement has been mada.
The sutudies are prepared with a picnic area. Field is located within the historic
corridor and the water cistern. Wailking trails, seating, terraces has been illuminated. Excellent matter of show, the pinnacle. There are 500 m 2 parking lot.
Important places of tourism in the military tistory.
The protective excavation in Kurul Kalesi under the chairmanship of Museum
Management, which is initiated 2010 with the participation of Prof. Yücel Şenyurtwho is a faculty member of Gazi University-contiuned in 2011, 2012, 2013 and
2014.

Kurul Kalesi

16

17

Turnasuyu vadisi sadece Ordu’nun
değil Türkiye’nin en ideal yürüyüş
parkurudur
Turnasuyu valley is the most ideal
destination for trekking not only in
Ordu but also in Turkey
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Karaoluk Şelalesi/Karaoluk Waterfall
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ORDU / KAYABAŞI KÖYÜ

İLÇELER/ DISTRICTS

KAYABAŞI KÖYÜ (EKO TURİZM)
Ordu Altınordu ilçesine bağlı Kayabaşı Köyü İl Merkezinde 12 km. mesafededir.
Kadın girişimciliğinin en güzel örneklerinden birinin gerçekleştirildiği köyde, bir
grup kadının bir araya gelerek oluşturduğu proje, doğal güzellikleriyle bilinen köy
yaşamını eko turizme kazandırma konusunda öncülük yaptı.
KAYABAŞI VİLLAGE (ECO-TOURİSM)
Kayabaşı Village is within the boundaries of Ordu Altınordu county and 12 km.
far from city center.In this village one of the best example of women entrepreneur-
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ORDU / AKKUŞ
*Akkuş İlçemiz Canik Dağları üzerinde Argın Tepesi eteğinde kurulmuştur. Denizden yüksekliği 1.340 mt’dir. Arazi engebeli bir yapıya sahiptir. İlçe yüksek tepelerle
çevrilidir. Bu tepeler orman ve çayırlarla kaplıdır.
*Akkuş is situated at the skirt of Argin hill on the Canik mountains. The area is
hilly and green. It is surrounded with high mountains, It has an altitude of 1.340
meters.
KERTİL ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ - AKKUŞ
Akkuş - Niksar karayolu üzerinde Akkuş’a 1,5 km mesafede, tamamen gürgen
ağaçlarıyla kaplı, Ünye’den 70 km. uzaklıkta yaklaşık 1.400 metre yükseklikte
bulunan mesire yeridir. Su, elektrik ve telefonu mevcuttur.
KERTIL WOODS RECREATION AREA - AKKUŞ
It is a resting area on the Akkush - Niksar Highway, 1.5 kilometers from Akkus
which is covered with forests and is 70 km. far from sea side (Unye) and at about
1.400 meters altitude. Fresh water, electricity and communication are available.
ARGIN YAYLASI - AKKUŞ
Akkuş - Niksar karayolu üzerinde Akkuş ilçe merkezine 3 km. mesafede bulunan
yayla 1991 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Turizm Merkezi ilan edilmiştir. Bozulmamış doğal yapısı ile görülmeye değer yaylalarımız arasındadır. Kayak turizmine
elverişlidir.
ARGIN PLATEAU - AKKUŞ
The plateau on the Akkush - Niksar highway is 3 kilometers from Akkush city
center. It was approved as a tourist attraction by the Tourism and Culture Ministry
in 1991. It is one of our plateaus worth to see with its unaltered natural properties. It is also suitable for skiing.

Argın Yaylası / Plateau
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ORDU / AYBASTI
PERŞEMBE YAYLASI
Bulunduğumuz coğrafik kıtada bir benzeri bulunmayan Perşembe Yaylası Menderesleri’nin bir dünya mirası olarak korunması amacıyla tescil işlemleri son aşamadadır.
1991 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Turizm Merkezi ilan edilmiştir. Aybastı
ilçemize 17 km. mesafede bulunur. Rakımı yaklaşık 1,500 m. civarındadır. Her
yıl Temmuz ayı içinde yayla şenlikleri yapılmaktadır. Şenliklerde çeşitli yarışmalar,
folklor gösterileri, konserler, sosyal ve kültürel etkinlikler, güreş müsabakaları, at
yarışları vb. etkinlikler düzenlenmektedir. Yayla yolunun büyük kısmı asfalt, kalanı
stabilize yoldur.
Yorgunluk atmak, piknik yapmak, safari, yamaç paraşütü için idealdir. Yaylada
aynı zamanda, eşsiz güzelliğe sahip tabiat harikaları, tarihi eserler ve alanlar
mevcuttur. Kümbetler, Çiseli Şelalesi, Karga Tepesi bunlara örnektir.
PERŞEMBE PLATEAU
For the stream meanders of Perşembe high lands which are unique in the geographical continent we live in, the registration procedure as a world heritage is
on final stage.
It is one of our plateaus that has been declared as a tourism center. It is 17
kilometers from the town of Aybasti and has about 1,500 meters altitude. Every
year in July there is a plateau festival. The festival includes various competitions,
folkloric dance shows, concerts, cultural activities, wrestling competitions, horseracing etc. The plateau road is mostly highway and the remaining part is stabilized
road. The area is ideal for resting, picnics, paragliding and safari. The plateau
also contains magnificent natural beauties, historical monuments and sites such as
Kümbetler, Chiseli falls and Karga Hill.
TOYGAR - KABAKTEPE YAYLASI
Turizm merkezlerimizden biridir. Toygar gürgen ağaçlarının bulunduğu güzel bir
ormandır.
It is one of our Tourism Centers. Toygar is a beuatiful forest which is full of
hornbeam trees.

ORDU / AYBASTI
AYBASTI KENT ORMANI
Tarifi mümkün değil…
İlimiz Aybastı ilçesi, Perşembe Yaylasına 3 km. mesafede olan Kent Ormanı
içerisinde bir adet sosyal tesis bulunmaktadır ve özel sektör tarafından işletilmektedir. Ahşap kaplı yayla evleri görünümündeki apart evlerde konaklama imkanının
yanında spor, yürüyüş ve koşu parkurları, çocuk oyun alanı, mescid, piknik alanları
mevcuttur.
Şehrin sıcak ve bunaltıcı havasından kurtulmak, doğanın kokusunu içinize çekmek
ve sessizliği dinlemek istiyorsanız gideceğiniz tek adres Aybastı Kent Ormanı’dır.
Uzaklık
Ordu - Aybastı : 94 km, Aybastı Perşembe Yaylası : 18 km’dir.
AYBASTI URBAN FOREST
Beauty Impossible to Describe
3 kilometers from Perşembe Highland, Ordu-Aybastı, Aybastı Urban Forest houses one social facility leisure center and is operated by private sector. All timber
coated Apart Highland Houses make accommodation indispensably comfortable
and natural. Besides accommodation, sports, jogging, running lanes, children game
parks, a small mosque and picnic areas are also among the facilities.
If you are planning to get rid of depressing atmosphere of the city life and want
to inhale pure air of the nature, looking for silence and peace, the only destination
you should target is Aybastı Urban Forest.
Mileage Chart: Ordu-Aybastı

94 Kilometres

Atbastı-Perşembe Highland 18 Kilometres
Total

112 kilometres from Ordu City

Aybastı Kent Ormanı
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ORDU / ÇAMAŞ

Doğanın Tablosu / Nature’s Masterpiece
GELİN KAYASI MESİRE YERİ

Çamaş ilçe merkezindedir, ilçeye ve Karadeniz’e hakim bir tepede kurulu bir mesire
ve dinlenme yeridir. Hisarbey Konağı, Hisarbey Kaya Mezarları, Değirmen Şelalesi
(Merkez ve Akköy köylerinde olmak üzere 2 adettir.), Akköy Kuzguncuk Şelalesi,
Kestane Yokuşu Şelalesi, Kaşdere Şelalesi ziyaret ve dinlenme için ideal mekanlardır.
GELIN KAYASI RESTING AREA
It is in the Chamash city center. It is a resting area built on a hill overlooking the
town and the Black Sea. It contains Hisarbey Mansion, Hisarbey Tombs, Deghirmen FalIs, Akkoy Kuzguncuk Falls, Kestane Yokushu FalIs, Kasdere Falls.
BUDAK KANYONU
Kanyon; Ordu İli Çamaş ilçesine bağlı Budak Köyü sınırları içerisinde bulunmaktadır.
Kanyonun Çamaş ilçe merkezine uzaklığı 5 km’dir. Kanyonun uzunluğu 4 km. olup
kanyonu üzerinde barındıran dere Gürgentepe ilçesinden doğup Fatsa ilçesinde
denizle buluşmaktadır. Kanyon çevresindeki endemik bitki dokusu ve kırmızı benekli
alabalıklarıyla, coşkuyla akan şelaleleriyle bir tabiat harikasın. Kanyon çevresindeki
ormanlarda yaban keçisi, tilki, domuz, çakal, keklik, atmaca, yaban çulluğu gibi
hayvanlar barınmaktadır. Kanyonda kano, rafting ve her türlü su sporlarını yapma,
balık tutma ve trekking (doğa yürüyüşü) imkanı vardır.
BUDAK KANYON
Canyon is located in the boundaries of the village Budak, in Çamaş District
Ordu. The Kanyon is 5 km from the center of Çamaş. It is4 km long and the
stream that harbours the kanyon borns in Gürgentepe District and flows into thesea in Fatsa, the Canyon is a wonder of nature with its endemic plants around
it red-spotted trouts and effusively flown waterfalls. The Canyon accommodates
different animals such as wild goat, fox, pig, coyote, grouse, hawk, wild snipe,
in the forests around it. İt is also possible to do many water sports like rafting,
canoering, fishing and trekking.
Çamaş Kanyon / Çamaş Canyon

Gelin Kayası / Bride Rock

Perşembe Yaylası / Menderesler
Perşembe Plateau / Stream Meanders
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ORDU / MERKEZ / ÇATALPINAR
GÖLLER KÖYÜ KALESİ
Çatalpınar ilçesi, Göller köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Çevreye hakim
kayalıklar üzerinde kurulmuş olup, sur kalıntıları, sarnıç ve yerleşim izlerine rastlanılmaktadır.
Killik Kayası, Akkaya antik yerleşmesi, Bolaman Vadisi, Elmalı Köyü şifalı suyu
diğer bazı önemli unsurlardandır.
GOLLER VILLAGE CASTLE
The town of Chatalpinar is within the borders of Lakes village. Situated on the
rocks overwhelming the area, traces of in habitation can be seen with remainders
of city walls and water tanks. Killik Rock, Akkaya Antique Habitation, Bolaman Valley, Elmali Village Spring Waters is among other important properties of the area.
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ORDU / ÇAYBAŞI
KAPILI (CINGIRT) VE KAZANKAYA ŞELALELERİ
Çaybaşı ilçe sınırları içerisinde bulunan şelalelerdir. Doğal güzellikleri bakımından
görülmeye değerdir. Şelalenin bulunduğu alan doğal gezi parkurudur.
Tarihi Çayır Camii, Çayır Çeşme, Kapılı Şelalesi, Tirfil Tepesi önemli tarihi ve
doğal değerler olarak dikkat çeker.
KAPILI (CINGIRT) AND KAZANKAYA FALLS
These are falls of the town of Chaybashi. They are worth seeing for their natural
beauty. The spot where the waterfaalls lie in natural walking trails. Historical Cayır
Mosque, Cayır Fountain, Kapili Falls, Tirfil Hill deserve attention as historical and
natural values.
Çayır Camii / Mosque

Elsanatları
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ORDU / FATSA

ORDU / FATSA
GAGA GÖLÜ

YEŞİL, MAVİ, BİR DE TARİHİN RENGİ
Bilinir, Karadeniz’in incisi çoktur. Ama Fatsa bunların irilerinden birisi. Kimmerler,
Persler, Büyük İskender, Pontus egemenliği, Roma-Bizans, Peçenek ve Kuman Türkleri,
Osmanlı ve Cumhuriyet...
Fatsa insanlık tarihinin önemli bir bölümünü tek başına anlatabilen bir coğrafya.
Anadolu tarihinin Ege ve Akdeniz’de ortaya çıkarılan antik kentlerden ibaret
olmadığının yaşayan kanıtı. Fatsa’ya gelin; Gaga Gölü’nü, Cıngırt Kaya görün.
Sarmaşık Kaplıcaları’nda şifa bulun. Sonra, kimsenin size önermesine gerek olmaksızın Fatsa’ya tekrar geleceksiniz.
GREEN, BLUE, BESIDES THE COLOR OF HISTORY
As it is known, The Black Sea used to have so many pearls. But Fatsa is sort
of bulky Cimmerians, Persians, Alexander the Great, Pontus hegemony, RomanByzantium, Pecheneks, Koman Turks.
Fatsa is a land which alone can tell about an important part of the history of the
humanity. It is the living proof of the fact that Anatolian history is not composed
of the ancient settlements unearthed in Aegean and Mediterranean regions.
Come to Fatsa; see Gaga Lake, Cıngırt Castle, Goreghi Monastery. Heal in
Sarmashik thermal springs. Then, without the need for someone to offer you to go,
you will come to Fatsa again.

Fatsa ilçesinin 10 km. güneyinde Fatsa - Aybastı karayolu üzerinde 80 dönümlük
bir alanı kaplamaktadır. Dinlenme ve mesire alanıdır, gölde balık bulunmaktadır.
1. ve 3. derecede doğal SİT alanıdır. Derinliği 15 m.dir. Gölde dört çeşit balık
vardır.
GAGA LAKE
It encompasses an area of around 100 acresand is located 10 kilometers south
of the town of Fatsa on the Fatsa - Aybasti highway. It is a resting area and also
fishing is possible. It has been declared as a special environmental protection site.
The lake is 75 meters depth. It has four different kinds of fish.
BOLAMAN KALESİ VE HAZİNEDAROĞLU KONAĞI
Fatsa ilçesi Bolaman beldesinde denize doğru hafifçe sokulan burun üzerinde,
zincirleme bir şekilde inşa edilmiş kaledir. Gözetleme ve karakol görevi için iç ve
dış olmak üzere iki bölümden oluşmuştur. İç kale kalenin batı ucunda yer almakta,
çok yüksek duvarlardan oluşmuş, kesme taşlar kullanılmıştır, içinde bazilika planlı
küçük bir şapel bulunmaktadır, iç kale üzerine 18. yüzyılda ahşap bir konak yapılmıştır.
Kademoğlu Konağı olarak bilinen bu ev, iç kale üzerine çift cumbalı olarak yapılmıştır. Bölgemizin sivil mimarlık örneğini teşkil eder. Kültür ve Turizm Bakanlığı
tarafından aslına uygun olarak onarılmıştır. 2009 yılında Geleneksel El Sanatları
ve Yöresel Yemekler Lokantası olarak hizmete açılmıştır.
BOLAMAN CASTLE AND HAZINEDAROĞLU MANSION
It is a castle situated in the Bolaman region of the town of Fatsa on a cape
which slightly enters into the sea. It is comprised of two sections of inner and
outer forts for monitoring and protection purposes. The inner castle is on the west
side and is made up of very high walls and built with cut-stones. Inside is a small
chapel of basilica shape. A wooden mansion has been built in the inner castle in
the 18th century.

Fatsa Sahilinden Görüntü
View from the beach Fatsa
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The house, known as the Kademoghlu Mansion, has been built in the inner castle
with two wings. It is an example of civil architecture of our region. The Culture
and Tourism Ministry has started renovations in accordance with its original form.
Now it serves as a traditional restaurant.
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Gaga Gölü /Gaga Lake
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Bolaman Hazinedaroğlu Konağı / Bolaman Hazinedaroğlu Mansion
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ORDU / FATSA

CINGIRT KALESİ
Yapraklı köyü sınırları içerisinde yer alan ‘’Cıngırt Kalesi‘’ Fatsa’ya 5 km. mesa-

KABAKDAĞ KÖYÜ
Fatsa’ya 9 km. mesafededir. Organik tarımla beraber eko turizm çalışması olan
tek köydür. 1877 Osmanlı - Rus savaşından sonra Batum civarından göç edenler
tarafından kurulan köyde 180 hane kayıtlıdır. 20 ev tescillidir. Köyde 100’den
fazla yöresel yemek çeşidi vardır. Organik tarım konusunda da başarılı olmuştur.
(bal, yumurta, süt ürünleri, sebze ve meyve).
Zengin bitki örtüsü, trekking parkurları, köye özgü yöresel halk oyunları ile turizmde öne çıkmaktadır.
KABAKDAĞ VİLLAGE
It is 9 km for from the district Fatsa. Together with organic agriculture it is the
only village that has eco - tourism work in our province . In this village there are
180 houses that was founded by the imigrants from the area of Batum after the
ottoman - Russian war of 1877.
20 Houses are registered by the Culture and Tourism Ministry. This village has
local species of dish over a hunderd and has been successful in organic agriculture
(honey, egg, dairy products and fruits)
The village comes to fore in tourism with rich flora, trekking and local folk
dances.
Kabakdağ Eko Turizm Merkezi/ Kabakdağ Eco Tourism Centre

fededir.
Yapılan litreratür çalışmaları, M.Ö. 301-63 yılları arasında tek ya da çok sayıda
kayaya oyulmuş tünel şeklinde, güvenli olarak suya ulaşabilen basamaklı tünellerin,
bu tip kale yerleşmeleri için karakteristik olduğunu göstermektedir.
1. Derece arkeolojik sit alanıdır. Cıngırt Kalesinde 2012, 2013 ve 2014 yıllarında Müze Müdürlüğü Başkanlığında Gazi Üniversitesi Öğretim üyesi Yrd.Doç.
Dr. Ayşe Erol danışmanlığında 8 kişiden oluşan uzman ekip tarafından kurtarma
kazısı yapılmıştır.
CINGIRT CASTLE
Cıngırt Castle, which lies within the boundry of Yapraklı village, is 5 km distance
to The district of Fatsa.
The literaturel studies reveal that it was built in the form of tunnel curved into
The rock in one or more numbers B.C(301-63)and the tunnels with stairways which
reache to the water safely, indicate that it is charcteristic for these kinds of setlements. It is first degree archeological protection site.
It is an important archaeoliogical place In this castle an dig was made in 2012,
2013 and 2014 by an expert team of eight people under the advisor of Assistant
Professor Doctor Ayşe Erol from Gazi Üniversity, Museum Director Presidency.
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ORDU / GÖLKÖY
ULUGÖL TABİAT PARKI
Gölköy ilçe merkezine 17 km mesafede bulunan krater gölüdür. 26.5 hektar
büyüklüğündeki alan, Tabiat Parkı’dır.
Doğal yapısı itibariyle yüksek peyzaj değerine sahiptir. Özellikle güz mevsimindeyaprakların sararmasıyla oluşan renk armonisi görenleri büyülemektedir.
Alan içerisinde üç adet heyelan set gölü bulunmakta; göllerden birisi büyük diğer
ikisi ise sazlıkla kaplı küçük yapıda göllerdir. Büyük gölde Abant Alası türü balık
yaşamaktadır.
ULUGÖL LAKE NATURAL PARK
A crater lake at a distance of 17 km. to the center of Golkoy town. It is a natural
park with 26,5 hectares area. Natural structure as having high landscape value,
it magnifes the visitors especially in the Automn time when the leaves begin to go
yellow.
There are three lakes within the landslide of which one of is big and two other
in small sizes covered with reeds. Abant red trout fish lives in the big lake.
GÖLKÖY KALESİ
Gölköy ilçesi Kale mahallesinde yer alır. Tek kapılı geniş alana sahip olarak inşaedilmiştir. İlçeye hakim durumda, gözetleme ve savunmaya elverişli olarak yapılıştır.
Kale girişinin solunda silindir şekilli bir burç ve gözetleme kulesi yer almaktadır.
GOLKOY CASTLE
It is situated in the town of Golkoy, Kale neighborhood. It is built with a single
entrance and it possesses a wide area. It overlooks the town and has been built
as suitable for monitoring and protection purposes. There is a bastion and monitoring tower of cylindrical shape on the left of the castle entrance.

Belicesu/ Timsah Kaya
Belicesu / Crocodile Rock
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Gölköy Kalesi / Golkoy Castle

Ulugöl Tabiat Parkı / Ulugöl Nature Park
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Şıhmanoğlu Hamamı/Şıhmanoğlu Turkish Baths
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ORDU / GÜLYALI
MAVİ DÜNYA PLAJ RESTAURANT / ÇADIR KAMPI
Gülyalı ilçesi Tepealtı mevkiinde bulunan Mavi Dünya Plaj işletmesi iki restaurant,
soyunma kabinleri, kamelyaları ile hem yazın hem de kışın hizmet vermektedir. Kestane
Köyü’ndeki iki kemer köprü, bir taş çeşme ve cami ilçenin zenginliklerindendir.
MAVİ DÜNYA BEACH RESTAURANT / TENT CAMP
Mavi Dünya Beach Complex, situated in the Gulyali town Tepealti site has two
restaurants, changing rooms, camellias and is in service both in summer and winter
seasons. Two historical bridges, one stone fountain and mosque in Kestane Village
are among the riches of the town.
OTANTİK HALK PLAJI
Gülyalı ilçesi Tepealtı mevkiinde Tepealtı mevkiinde bulunan Otantik Halk Plajı
işletmesi restaurant, kafeterya, soyunma kabinleri ve kamelyaları ile hizmet vermektedir.
THE AUTHENTIC PUBLIC BEACH
The authentic public beach establishment, lies in Tepealtı neighborhood of Gülyalı
District, has the facilities of restaurant, cafeteria, changing cuibles and bowers.

Yayla Çiçekleri / Plateau Flower
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ORDU / İKİZCE

ORDU / GÜRGENTEPE
DİKENLİCE KAYA MEZARLARI
İlimiz Gürgentepe ilçesi Dikenlice Köyü’nde bulunur. Kayalıklara oyulmuş 8 adet
kaya mezarı bulunmaktadır. Mezarlar tek odalı olup içerisinde ölünün konulduğu
sekiler vardır.
DIKENLICE TOMBS
The tombs are in the Dikenlice Village of the district of Gurgentepe. There are
8 tombs carved into the rocks. The tombs are made up of a single room which
contains berms.

GENÇAĞA KALESİ
İlimiz İkizce ilçesi Karlıtepe köyü sınırlarında sarp bir kaya kütlesi üzerinde yer
almaktadır. Fazla hasar görmemiştir. 13. yüzyılda Hacıemiroğulları Beyliği zamanında yapılmıştır. Temaşa imkanı yüksek bir kaledir. 1. derece doğal ve arkeolojik
SİT alanı olarak ilan edilmiştir.
GENCAGA CASTLE
It is situated on a large mass of crude rock in the Karlitepe village of Ikizce
town. The castle has not been damaged considerably. It was built in the 13th
century by the Haciemiroghullari Emirate. It has great tourism potential with its
landscape.
LALELİ CAMİİ
Tamamen ahşap olan camide kullanılan kereste bölge iklimine dayanıklı olan
pelit ağacından yapılmıştır. Caminin 400-450 yıl önce yapıldığı kullanılan ağacın
üzerinde yapılan incelemelerden anlaşılmıştır.
LALELİ MOSQUE
The material used in the mosque’s consruction is wooden timber as a whole,
made of beam tree, which is exteremely resistant to region climate. From the examinations made on the wood, it has bee understood that the mosque was built
400 - 450 years ago.

Dikenlice Kaya Mezarları / Dikenlice Tombs
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Laleli (Çivisiz Camii / Tulip Mosque
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ORDU / KABADÜZ
ÇAMBAŞI YAYLASI
Karadeniz Bölgesi’nin en önemli yaylalarındandır. Hem yaz hem kış aylarında
turizm için bulunmaz doğal güzellik ve özelliklere sahiptir. Deniz seviyesinden
1,850 m. yükseklikte olan yayla’nın 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.
İlimizin 61 km. güneyinde olan bu yaylada, birkaç tane alabalık üretim çiftliği vardır.
72 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 bulumaktadır.
CAMBASI PLATEAU
It is one of the most important plateaus of the Black Sea Region. It has an
unmatched natural beauty that makes it a tourism asset both during summer and
winter. The trans-portation to the 1.850 meter altitude is made through the Ordu
- Kabaduz - Chambashi highway. There are two modern hotels and restaurants as
well as a shopping area, bazaar and picnic area. It is magnificent with its natural
beauty. It is possible to perform all outdoor sports at the professional level in this
region. A considerable amount of the coastal population of Ordu goes up to this
plateau that is 61 kilometers south of the city during summer. There are also a
few fish farms in the area. It is one of the largest of the country’s plateaus with
its 72 living groups and area of 240,000 acres.

Çambaşı Yaylası - Ordu Vosvos Şenliği

There are regular minivan shuttles between the city and the plateau. Electricity
andfresh water are available. There is a market, butcher, meat restaurants, and
infirmary and gendarme station.

Çambaşı Kayak Merkezi
Çambaşı Ski Center
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Ablaktaşı
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Çambaşı
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Taşbaşı Yaylası / Taşbaşı Plateau
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ORDU / KORGAN

ORDU / KABATAŞ
ŞİD ABDAL TÜRBESİ (ŞİDLÜ DEDE)
Kabataş ilçesi Kuzköy sınırları içerisinde bulunan Türbe 14. yüzyılda yöreye
gelen Türklerden Şid Abdal’a aittir. Yörenin Türkleşmesine öncülük etmiş bir büyük
hoca ve şeyhtir.
SID ABDAL HOLY TOMB (SIDLU DEDE)
The Holy tomb, which lies within the borders of Kuzkoy in the Town of Kabataş,
belongs to Shid Abdal. He is one of the pioneers of Turkification of the region in
the 14th century. He was a great mentor and sheikh.

İTENİÇİ GEZİ VE PİKNİK YERİ
Korgan ilçesine 25 km. mesafededir. İteniçi mevkiinde gürgen ağaçları içerisinde
nefis bir dinlenme ve piknik alanıdır. Piknik alanının yanında bulunan ve yaz-kış
aynı soğukluğunu muhafaza eden su buraya ayrı bir özellik ve güzellik vermektedir.
Oturma grupları, ihtiyaç yerleri mevcuttur. Her türlü motorlu araç ile ulaşım
sağlanabilmektedir.
ITENIÇI RESTING AND PICNIC AREA
It is 25 kilometers from the town of Korgan. This is an amazing resting and
picnic area in the midst of hornbeams. The fresh water source nearby, which maintains the same degree of temperature both in summer and winter, adds a different
kind of beauty to the site. Places to sit and WC are available. It is possible to
reach the site by any type of motor vehicle.
KORGAN YAYLALARI
Korgan ilçesine 25 km. mesafede bulunan Korgan Yaylası’nın görülmeye değer
obaları mevcuttur. Her yıl Temmuz ayı içinde yayla şenlikleri yapılmaktadır. Yaylaya
ulaşım düzgün stabilize yoldan sağlanmaktadır. Korgan ilçesinin belli başlı yaylaları;
Armutalan Yaylası, Çayıralan Yaylası, Çobantepe Obası, Göltepesi Obası, Kürtünlü Obası, Eğricesu Obası, Düzdağ Obası, Turnalık Yaylası, Osmankolu Obası,
Taşkesik Obası, Tepealan Obası’dır.
KORGAN PLATEAUS
The Korgan Plateau, 25 kilometers from the town of Korgan, has numerous high
plateaus are worth seeing. There are plateau festivals held in July every year.
Transportation is available through a proper, stabilized road. Some plateaus of
the town of Korgan are Armutalan, Chayiralan, Çobantepe, Goltepe, Kurtunlu,
Eghricesu, Duzdagh, Turnalik, Osmankolu, Taskolu, Tepealan.

Şid Abdal Türbesi / Sid Abdal Holy Tomb
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İteniçi Piknik Alanı / Itenici Picnic Area
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ORDU / KUMRU
DÜZOBA YAYLASI
Kumru ilçesi yayla bakımından zengindir ve Erikçeli (Bakacak) Yaylası, Ericek
Yaylası, Düzoba Yaylası bunlardan en önemlileridir. Düzoba Yaylası merkez haline
getirilmiş ve Mayıs ayının sonu ile Ekim ayının başı arasında her Pazar günü
yayla pazarı kurulmaktadır. Ramazan ve Kurban Bayramı’nın 1. günü bilinmeyen
bir tarihten bu tarafa Fizme’de güreşler tertip edilmektedir.
DÜZOBA PLATEAU
The town of Kumru of our city is rich in terms of plateaus, which constitute
the most significant touristic allurement of the region. Among the most important
of these are the Erikcheli (Bakacak), Erecek and Duzoba plateaus. The Duzoba
Plateau has been assigned as the center and there is a plateau bazaar every
Sunday between the end of May and beginning of October. In addition, wrestling
competitions are held on the first day of the Ramadan and Kurban holidays since
an unknown history.

Korgan Yaylaları / Korgan Plateaus
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Pösküden Şelalesi / Pösküden Falls
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ORDU / MESUDİYE

ORDU / MESUDİYE
YEŞİLCE - TOPÇAM YAYLALARI

KEYFALAN YAYLASI
Mesudiye ilçesinin güneydoğusunda bulunan Keyfalan Yaylası Ordu’ya 134 km.,
Mesudiye ilçesine 20 km. mesafededir. Deniz seviyesinden 1,200 m. yükseklikte,
Kara Tepe’nin eteklerinde çam ormanlarının içerisinde çimlerle kaplı açık alanlarda
kurulu bulunan yaylanın üç obası mevcuttur. Yaylalar içerisinde geleneksel yayla evleri mimarisine, oba yerleşim desenine örnek oluşturacak niteliktedir. Temiz havası,
sağlıklı suları, doğal hayvansal ürünlerinin bulunması; yürüyüş yapmak, piknik yapmak ve dinlenmek adına gereken tüm olanakları sınırsızca sunan yaylamız insan
sağlığına elverişli bir ortama sahiptir. Elektriği mevcut olup, büyük bir bölümü Çevre
ve Orman Bakanlığı tarafından av koruma ve üretme sahası olarak koruma altına
alınmıştır. Havasının ve suyunun çok temiz olmasından dolayı verem, iştahsızlık ve
baş ağrısı gibi hastalıklara iyi geldiği bilinmektedir. 1995 yılında Bakanlar Kurulu
Kararı ile Turizm Merkezi ilan edilmiştir.
KEYFALAN PLATEAU
The Keyfalan Plateau, situated on the southeast of the town of Mesudiye, is 134
kilometers from Ordu and 20 kilometers from Mesudiye. At an height of 1,200
meters from sea level, the plateau lies at the skirts of the Black Hill and is located
in pine forests with three open clones. It is also an example of traditional plateau
architecture and habitation styles. In addition, the area is highly beneficial for human health with its fresh air, healthy fresh water sources, natural meat and poultry
products as well as opportunities for walking, Jogging or having a picnic. Electricity
is available and a large majority of the area has been taken under protection by
the Ministry of Environment and Forestry as a hunting protection and reproduction
site. Since the air and water of the plateau is very refreshing and clean, it is
known to be beneficial to tuberculosis patients, people with loss of appetite and
headache.

Keyfalan Yaylası / Kepfalan Plateau
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Mesudiye ilçesi Yeşilce ve Topçam beldelerine bağlı bulunan Kızılağaç, Beyağaç,
Kıyıyurt ve Çukuralan yaylalarını kapsamaktadır. Geleneksel Kültür ve Yayla Şenliklerinin düzenlendiği yaylalar zengin floraya, ormanlara, otsu bitki örtüsüne sahiptir.
Sadece Kızılağaç Yaylası’nda 170’den fazla çiçek çeşidi olduğu tespit edilmiştir.
Mesudiye ilçesi yaylalar bakımından çok zengindir. Yaylarda aynı zamanda harika
obalar bulunmaktadır. 1998 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Turizm Merkezi ilan
edilmiştir.
YESILCE - TOPCAM PLATEAUS
It consists of the Kizilagac, Beyagac, Kiyiyurt and Cukuralan plateaus with the
Yeshilce and Topcham districts of the town of Mesudiye. In these plateaus where
annual plateau festivals are held, there is a rich flora, forestation as well as historical tombs and a castle. It has been documented that there are more than 170
different kinds of flowers in the Kizilaghach Plateau alone. The town of Mesudiye
is very rich in terms of plateaus.

Topçam Yaylası
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ORDU / MESUDİYE
KALEKÖY KALESİ
Mesudiye ilçesine 6 km. mesafede bulunan Kaleköy sınırlarında bulunur. Üç kümbet kalıntısı ve kaya mezarları vardır. 14. yüzyılda yapıldığı bilinmekte olup, eski
mezar taşları mevcuttur. Büyük sur duvarları, kümbet kalıntıları ve tarihi mezarlardan
oluşan kalıntılar bulunmaktadır.
KALEKÖY CASTLE
It lies within village Kaleköy, at 6 kilometers from the town of Mesudiye. There
are remainders of three domes and tombs. Known to be built in 14th century,
ancient tombstones are available. There are relics that are comprised of great city
walls, dome reminders and ancient tombs.

Yeşilce

Mesudiye Kültür Merkezi
MESUDİYE KÜLTÜR MERKEZİ (ESKİ KİLİSE)
Mesudiye ilçesi Kışla mahallesinde yer almaktadır. Kültür Merkezinin (Kilisenin)
girişi düzgün ve işlenmiş renkli kesme taşlarla vurgulanmıştır. İç mekan üç nefli olarak düzenlenmiştir. Tescilli olan kilisenin restorasyonu tamamlanarak, Kültür Merkezi
olarak hizmete açılmıştır.
MESUDİYE CULTURAL CENTER (OLD CHURCH)

Kızılağaç Yaylası / Kızılağaç Plateau
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It is situated on kışla quarter of the town Mesudiye. Inside the church is divided
in three naves. The entrance of the church is noticeably built by color and cut
stones. It has been opened to public as a cultural centre.
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ORDU / PERŞEMBE
DOĞU KARADENİZ’DE SAKİN ŞEHRİN ADRESİ - PERŞEMBE
Karadeniz otoyolunun hizmete girmesiyle Ordu’nun Kumbaşı sahiliyle Fatsa arasındaki
şeritte doğa ve tarih tutkunları için keşfedilmeyi bekleyen bir bölge ortaya çıktı.
Perşembe bu güzergahtaki tek ilçe ve merkezinde ve civarındaki sayısız saklı kumsalları; Hoynat Adası, Yasonburnu Yarımadası ve Kilisesi, türbeleri, camileri ve emsalsiz
limanıyla sizleri bekliyor. Taze balıklarla beslenen, güleryüzlü insanların konukseverliğiyle tabii.

PERŞEMBE THE ADDRESS OF A SLOW CITY IN THE EASTERN BLACK SEA REGION
As the Black Sea Freeway has begun to operate, a region awaiting to be explored
by the devotees of nature and history has emerged on the coast between Ordu’s
Kumbaşı beach and Fatsa.
Persembe is the only district on this braid and awaits you with its countless beaches
both in the center and around; Hoynat Island, Iason Peninsula, mosques, churches and
a unique harbor. Of course with the hospitality of cheery people who are nourished
with fresh fish...

ÇAKA KUMSALI VE MESİRE YERİ
Perşembe ilçesinin en otantik köşelerinden biri olan Çaka Kumsalı, Hoynat Adası yakınındadır. Ekolojik kirlilikten uzak kalmış nadir plajlardandır. Çaka beyaz kum plajında
her türlü ihtiyaca cevap verecek tesis bulunmaktadır.

CAKA BEACH AND EXCURSION AREA
Çaka Beach, which is among the most naturally preserved areas of the town of
Perşembe, is near the Hoynat Island. It is one of the rare beaches that has been
immune to ecological contamination. There are facilities to answer any needs in this
white sanded beach.

EFİRLİ PLAJI
Perşembe ilçesinin doğusunda Ordu il sınırları içinde bulunan Efirli Plajı, uzun yıllardan beri ilimizin önemli tatil yerlerinden biridir. Kamuya ait tatil kamp yerleri ile
bilinen Efirli Plajı’nda yaz aylarında yeme-içme yerleri, müzik-eğlence mekanları hizmet
vermektedir. Plajda gözetleme kulesi, can kurtaran ve atlama iskelesi bulunmaktadır.

EFIRLI BEACH

Okçulu Köyü / Okçulu Village
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Efirli Beach, situated on the east of the town of Perşembe within Ordu city borders,
has been one of the most important holiday points of our city. Known for its public
camping areas, there are restaurants, entertainment and music centers during summer
months in Efirli Beach. There is a monitoring tower, lifeguards and a jumping deck.
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Cittaslow (Sakin Şehir) Projesi
Perşembe-Yalıköy-Medreseönü-Efirli
Cittaslow
İtalyanca Citta (Şehir) ve İngilizce Slow (Yavaş) kelimelerinden oluşan Cittalow Sakin
Şehir anlamında kullanılmaktadır. Cittalow Ağı, küreselleşmenin şehirlerin dokusunu, sakinlerini ve yaşam tarzını standartlaştırmasını ve yerel özelliklerini ortadan kaldırmasını
engellemek için Slow Food hareketinden ortaya çıkmış bir kent birliğidir. Küreselleşmenin yarattığı homojen mekanlardan biri olmak istemeyen, yerel kimliğini ve özelliklerini
koruyarak dünya sahnesinde yer almak isteyen kasabaların ve kentlerin katıldığı bir
birliktir. Perşembe ilçemiz de bu birliğin üyesidir.

Perşembe-Yalıköy-Medreseönü-Efirli
Project Of Cittaslow (Slow City)
Cittaslow
The word of cittaslow is a portmanteau meaning slow city which consists of Citta,
city in Italian and slow in English. Network of Cittaslow is a union of cities that has
arisen from the of Slow Food movement to hinder globalization to standardize the
urban contexts, residents and lifestyles of them, and extinction of local features. It's an
organization desiring to appear in the world scene with in keeping in local identity
and features, not wanting to be a place that is homogenized by globalization.

Perşembe taze balıklarıyla meşhurdur.
Perşembe is famous for its fresh fish
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Yason’da güneş eşsiz bir kızıllıkta ve denizde batıyor.
The sun ın Iason Is of An unparalleled red and sets ınto the sea.
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ORDU / PERŞEMBE
YASON BURNU
Perşembe ilçesinin 15 km. batısında, Çaytepe köyü sınırları içindedir. 1. derece arkeolojik, 2.derece doğal SİT alanıdır. Doğal güzelliği görülmeye değerdir. Samsun-Ordu
karayolu üzerinde deniz kenarında olması, 1869 yılında yapılan kilisenin onarılarak
ziyarete açılması ve aslına uygun çevre düzenlemesi ile turizm cazibe merkezi haline
getirilmiştir.
Karadeniz sahili boyunca üzerinde kilise bulunan tek yarımada burasıdır. Güneşin
doğuşu ve batışı yaz aylarında çıplak gözle izlenebilir. Yarımada üzerinde ve yakın
çevresinde sahil boyunca piknik alanları, yeme içme yerleri mevcuttur. Otoparkı vardır.
Türk mutfağı ve geleneksel Karadeniz mutfağını bu alanlarda bulmanız mümkündür.
Yabancı turistler; özellikle de hıristiyanlar için görülmesi gereken önemli bir mabet
olan kilise ve üzerinde bulunduğu yarımada Ordu ilinin en çok ilgi çeken yerleri arasındadır.
IASON CAPE
It lies within the borders of Chaytepe village, 15 kilometers west of the district of
Perşembe on the Samsun-Ordu highway. It is considered to be a first degree archeological and second degree natural site. Its natural beauty is worth seeing. The area has
been reorganized as a touristic attraction site after the renovation of the church that
was built in 1869 in accordance with its original form. This is the only peninsula on
the Black Sea coast that has a church. The rising and the setting of the sun can be
observed with naked eye during summer months. Along the peninsula and its periphery,
there are picnic areas and dining points. It is also possible to taste traditional Turkish
and Black Sea cuisine. Parking space is available.
YASON KİLİSESİ
Yasonburnu yarımadası üzerinde yer alan kilise, 1868 yılında yörede yaşayan
Rumlar tarafından yaptırılmış, 1. derece arkeolojik, 2. derece doğal SİT alanı içinde
bulunmaktadır. Üç apsisli küçük kubbeli olup, cephesinde açık ve koyu taşlar kullanılmıştır. Kilise içte iki sıra sütunla üç nefe ayrılmıştır. Güneyde ve batıda olmak üzere
iki girişi vardır.
IASON CHURCH
Situated on the Jason Cape Peninsula, the church has been built in 1869 by Greek
habitants of the area. It is a first degree archeological and second degree natural site.
Having a small dome of three apses, light and dark stones have been used on its
front. On the interior, the church has been divided into three naves with two rows of
pillars. There are two entrances, one on the south and the other on the west.
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Iason Altın Post İle / Iason With Golden Fleece

61

Yason Burnu Kilisesi / Cape Iason Church

Vosvos Festivali / Vosvos Festival
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Medreseönü / Perşembe

Çaka Plajı / Çaka Beach
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ORDU NEFİSE AKÇELİK TÜNELİ
Türkiye’nin en uzun motorlu taşıt tüneli Ordu Nefise Akçelik tünelidir. 29 Aralık 2006
tarihinde karayolu ulaşımına hizmet vermek üzere açılan bu tünel 3.820m uzunluğundadır.

ORDU NEFİSE AKÇELİK TUNNEL
Ordu Nefise Akçelik Tunnel, which is the longest motor vehicles tunnel In Turkey
with 3820 metres length was opened to servicing of highways transportation on 29
December, 2006.

ORDU / ULUBEY
SAYACABAŞI ORMAN (ÇAMLIK) PİKNİK ALANI
Ordu - Sivas karayolu üzerinde Ulubey ilçe sınırlarındadır. Ulubey ilçesine 7 km.
mesafede bulunan piknik alanında restoran, dağ evi ve ihtiyaçların karşılanabileceği
mekanlar bulunmaktadır.

SAYACABASI WOODS AND PICNIC AREA
It is on the Ordu - Sivas highway within the borders of the town of Ulubey. It is 7
km. from Ulubey. On the picnic area at there are restaurants, a cabin and facilities
for various needs.

Hoynat adası (Zengin kuş türleri)
Hoynat Island (Rich bird species)
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Sayacabaşı Piknik Alanı / Picnic Area
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ORDU / ULUBEY
OHTAMIŞ ŞELALESİ
Ulubey ilçesine bağlı Ohtamış köyünde bulunan bir şelaledir. Karadeniz’in en
büyük şelalesidir. 30m. yüksekliğindedir.
OHTAMIŞ WATERFALL
It lies in Ohtamıs village within the border of the district Ulubey and within its
30m. height it is the biggest waterfall in the Black Sea Region.

Ohtamış Şelalesi / Ohtamış Waterfall
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Kadıncık Şelalesi / Kadıncık Waterfall
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ORDU / ÜNYE

ORDU / ÜNYE
TARİHSEL KÜNYE
17 bin yıllık tarihi, evrensel sözün sembolü, Yunus’un ebedi ikametgahı, 72
medeniyetin konağı; kaleleri, kiliseleri, camileri, hanları, hamamları, ormanları,
yaylaları....
“Ben bir yer gördüm” demek isteyen nereyi tarif eder? Elbette Ünye’yi.
Ordu’da ilk turizm hareketinin başladığı Ünye; zengin ormanları, şirin akarsuları,
eşsiz plajları, masmavi denizi ile Ordu’nun önde gelen İlçelerinden..... İkibin beş
yüz yıllık tarihi Ünye Kalesi tarihin canlı tanığı olarak sizi selamlar.
Kadılar Yokuşu’nda Osmanlı mimarisini gözleyebilir, geniş avlulu ahşap ve taş
ağırlıklı evler arasında tarih yolculuğuna çıkabilirsiniz.
Şehrin göbeğinde yer alan Saray Camii bir Selçuklu eseri olup, halen hizmet
vermektedir. Kiraztepe’deki Şeyh Yunus Türbesi de görülmeye değerdir. Ünye’ den
4 km. mesafedeki Yazkonağı Mağarası da meraklılarını beklemektedir. Ünye deniz
turizmi için de çok elverişlidir.
Uzunkum, Çınarsuyu, Feneraltı, İnciraltı tabii plajları bunlardan sadece bir kaçıdır.
Asarkaya Kent Ormanı, Çakırtepe ve Çamlık görülmeye değer önemli mesire yerlerindendir. Ayrıca Karadeniz’de at bineceğiniz tek yer Ünye Atlı Spor Tesisleridir.
Deniz kenarında surlar üstüne yapılmış eski saraydan ise günümüze Saray Surları
kalmıştır.
Ünye’nin anıt ağaçları ise değişen zamana köklerinden aldığı güçle karşı koymaktadır. Ünye taş işçiliğinin ve taş sanatının en güzel örneklerini vermiş ve bunların
bir kısmı günümüze kadar ulaşmıştır. Ünye taşı XIX. Yüzyıldan itibaren yoğun bir
şekilde kullanılmış, sadece Ünye ve çevresinde değil, Türkiye’nin her yerinde tercih
edilmektedir.
Burası Ünye! Burada durmak lazım...

HISTORICAL MASTHEAD
With its history of 17 thousand years; immartal residence of Yunus the symbol
of the universal word; the cantonment of 72 civilizations; its fortresses, churches,
mosques, inns baths. Forests and plateaus ....
Where would one describe who wants to pronounce “I ve seen a place” ? Absolutely Unye. Unye, where the first tourism movement started, is one of the leading
districts or Ordu with its rich forests, nice streams, unique beaches and deep blue
sea.. Unye Castle having two thousand five hundred years history greets you as
a living witness of history.
You can observe Ottoman architecture at Kadilar Yokusu, you can go on a historical journey between the wooden and Stone houses with big courtyards.
Saray Mosque situated in the centre is a Seljuk building and is stil being used.
Tomb of Sheik Yunus at Kiraztepe is worth-seeing. Yazkonagı Cave 4 km. away
from Unye is waiting for its visitors. Unye is also very favourable for sea tourism.
Natural beaches such as Uzunkum, Cinarsuyu, Feneralti, Inciraltı are only some
of them.
Asarkaya City forest, Cakirtepe and Camlik are some of the worth-seeing picnic
areas.
Moreover the only place tor ideal horse in Black Sea is Unye Riding Center.
And Place walls are the only remainder from Old Palace built on the city walls
bye the sea.
Monumental trees of Unye stand out against changing time with the power they
get from their roots. Unye gave the most beautiful samples of stonemasonry used
since 19 th century and it is preferred not only in Unye and around but also
around Turkey.
Here is Unye! You should stop here...
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ÜNYE KALESİ
İlimiz Ünye ilçesinde Ünye - Niksar karayolunun 7. kilometresinde yolun solunda
kalan, bir tepenin üzerinde kurulu, ilçenin 5 km. güney doğusunda, 2500 yıllık
birkaledir. Kale köyü sınırları içindedir.
Yalçın dik yamaçlar üzerine kurulan duvarlar ve sütreler hala yeniliğini korumakta, turistlerin ilgisini çekmektedir. Kale çevre yüzeyine göre çok yüksek olduğu
için XI - XII. yüzyıllarda müstahkem mevki olarak kullanılmıştır. Kapısı 5 mt. yüksekliğinde olup, incelemeler bu kapının II. Midridat zamanında yapıldığı ihtimalini
kuvvetlendirir mahiyettedir.
Kale girişi güneydoğudadır, bu cephede yerden on metre yüksekliğinde, genişliği
3 metre, yüksekliği 2 metre Tetrasil bir kaya mezarı bulunmaktadır. Mezarın üçgen
kalınlığının her üç noktasında birer kabartma kartal bulunmakta, sağ uçtaki kabartma iyi korunmuş durumdadır. Zirveye yakın bölgede 45 derece meyille kuzeybatı
yönünde iki adet dehliz ve bir sarnıç bulunmaktadır.
ÜNYE CASTLE
It is situated on the seventh kilometer of the Unye - Niksar highway on the left
side of the road. This 2500 year-old castle lies 5 kilometers on the south east of
the town on the skirt of a hill. According to geologists, the hill of the castle was
volcanic in ancient ages and inhabitants built the castle on the inactive volcano.
The walls that were built on strong vertical slopes still maintain their originality.
It is an important attraction spot for tourists. Since the castle is much higher in
comparison to the surroundings, it was used as a protection site during 11th and
12th centuries. The entrance of the castle is on the southeast. On this side, there
is also an ancient tomb that is 10 meters from the ground, with 3 meters width
and 2 meters height. On the three corners of the tranquil tomb, there is a relief of
an eagle. The one on the right corner is especially preserved well. On the area
close to the peak at a 45 degree angle on the north west direction of the castle.

Atlı Spor / Horse Riding Sports

70

Ünye Kalesi / Ünye Castle
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ORDU / ÜNYE
UZUNKUM PLAJI
Ünye ilçesine 3 km. mesafede bulunan Uzunkum Plajı üzerinde birçok otel, motel,
pansiyon ve kamp alanları bulunmaktadır.
UZUNKUM BEACH
There are many restaurants, hotels, motels and camping sites on the Uzunkum
Beach, which is three kilometers from the town of Ünye.

Uzunkum Plajı/ Uzunkum Beach

(Şeyh) Yunus Emre Türbesi /(Şeyh) Yunus Emre Tomb
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Çınarsuyu Dinlenme Tesisleri / Çınarsuyu Recreational Facilities
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MÜZE EV
Restorasyonu yapılan tarihi Ünye evi 16.Yüzyılda Mimar Sinan’la başlayan Osmanlı mimarisini yansıtmaktadır. Geleneksel Türk ahşap işçiliğinin tüm özelliklerini
taşımaktadır. Müze ev olarak hizmete açılmıştır.
MÜZE HOUSE
The historical ünye house that was restored reflects the traces of Ottoman architecture of 16th Century starting with Mimar Sinan.It bears all features of the
traditional Türkish wood crafts. It was opened to public as museum house.

Ünye Meydan Tarihi Çınar Ağacı
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KAPLICA / THERMAL SPRINGS
KAPLICA TURİZMİ
İlimizde şifalı sular içerisinde en önemlisi Fatsa İlçesindeki Sarmaşık Kaplıcaları’dır.
Fatsa’nın doğusundaki Bolaman Çayı’ndan sonra 10 km.’lik stabilize yolla ulaşılmaktadır. Tesiste 49 oda, 150 yatak, hamam ve sıra banyolar bulunmaktadır.
Suyu berrak ve kokusuz ve hafif milki lezzetinde, 47 santigrat derece sıcaklıktaki
suyun 1 litresinin bileşiminde 0,731 gr. hamizi kibrit, 0,1755 gr. klorür dö sodyum,
0,253 gr. kalsiyum humuzu, 0,005 gr. silis, 1,433 gr yeluse özünün bulunduğu
tespit edilmiştir.
THERMAL SPRINGS TOURISM
Among the most important of the thermal springs of our city is fhe Sarmashik
Thermal Spa within the town of Fatsa. Transportation is possible by a stabilized
concrete road of 10 kilometers east of Fatsa after Bolaman Plains. It has 49 rooms and 150 beds as well as bathhouses and showers. The water of the thermal
spring is lucid and odorless.

ALIŞVERİŞ/SHOPPING
Müzik, Folklor ve El Sanatları
Karadenizlilerin kendilerine has enerjik ve hareketli yapıları horon ve karşılama oyunlarındaki canlılıkla adeta kendini ifade eder. Kemençe, bağlama, davul, zurna, klarnet
gibi müzik kültürünüm de önemli unsurlarından bazılarının yapımımda sürdürülmeye çalışılmaktadır. Diğer el sanatları ürünleri içinde öne çıkanlar arasında özellikle Kozören’li
bayanların yaptıkları kilim, sicim, kolan, heybe gibi değerli el örgüleri gelmektedir.
Alışveriş
Ordu’dan alabileceğiniz hediyelik eşyalar arasında el örgüsü heybe, kolan, çorap, eldivenlerin yanı sıra baston, kaval, sepet, kemençe, bakır eşyalar ve peştamallar gibi geleneksel ürünler bulunmaktadır. Ayrıca yöreye has lezzetlerin başında
gelen fındık, fındık mamulleri, fındık yağı, kivi ve bal da sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz diğer bir alternatiftir.
Music, Folklore and Handicrafts
The peopla of the Black Sea Region have lively and energetic dances called
horon and karşılama reflecting their impulsive and itinerant nature. The traditional
instrumens such as kemencha, bağlama ( an instrument with three double strings), drum, zurna( a woodwind instrument played with a reed) andclarinet arestill
handcrafted. Other handcrafted goods include kilim ( rug) especially woven by
the women of Kozören, sicim orthe spun and waxed linen yarn, kolan or woven
strap originally used in pairs to pack a load onto a pack animal nowadays mostly
decoratively woven to be used as shoulder bags by women.
Shopping
Among the souvenirs that can be bought in Ordu are handwoven saddlebags,
saddle girths, socks, gloves and woodcraft items such as walking sticks, kaval ( end
blown flute with eight finger holes) basket, kemencha, copperware, and peştamal
or the traditional linen bath wrap. An alternative to this are the delicious hazelnuts
and hazelnut oils, alocal specialty visitors freqently pick up tos hare with loved
ones back home.
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ORDU MUTFAĞI
Ordu Mutfağı: Karadeniz zengin bitki örtüsü sebze ve meyvelerin olduğu kadar buradaki lezzetlerin de çeşitliliğini beraberinde getirmiş, bu da halk mutfağına yansımıştır.
Pancar, mısır, balkabağı gibi ürünlerin hemen her türlü yemeği (pancar çorbası, pancar
sarması, mısır çorbası, mısır yağlaşı, mısır ekmeği, kabak muhallebisi vb.) balığın özellikle de hamsinin her türlüsü (hamsi buğulama, hamsi köftesi, hamsi tavası, hamsili içli
tava) yapılır. Ayrıca değişik otlarla yapılan yemekler de Ordu mutfağının vazgeçilmezleridir. Melocan 8 diken ucu) kavurması, melocanlı yufka böreği, karalahana yemekleri,
galdirik kavurması, sakarca mıhlaması, ısırgan yağlaşı, tırmıt (mantar) kavurması, keşkek, her türlü meyve reçelleri, turşular, tatlılar, meşhur Bolaman pidesi, yayla kültürüne
has yayla ekmeği ve tabi ne olursa olsun yanında demli bir Karadeniz çayı…
Son olarak Ordu denildiğinde akla gelen ilk lezzet; yani fındık… Türkiye’de üretiminin en fazla olduğu yer olmanın ötesinde, sosyal yaşamın da belirleyici bir unsurudur Ordu’da fındık. Düğünler, dernekler, şenlikler için buluşulan ortak zamandır
hasat zamanı. Ağustosun gelmesiyle canlanan fındık bahçelerinde, gencin-yaşlının,
kadın-erkeğin çotanakları toplarken söylediği türküler kadar hayatın kendisidir.
Ordu Cuisine: The rich flora of the Black Sea ensure diversity of tastes in the
local cuisine. Produce like borecole, corn,pumpkin are the staples in many dishes
(borecole soup, mince meat filled borecole rolls, corn soup, corn flour and cheese
paste, corn flour bread, pumpkin puding, etc.) The fish of the Black Sea, especially
Europeon anchovy (hamsi) are prepared in many styles (teamed anchovy, minced
anchovy envelop). Many Green vegetables and herbs are indispensable parts of
Ordu cuisine. Fried thistle (carduus) (melocan) thistle filled pastry rolles (melocanlı
yufka böreği) borecole stew, fried borage (galdirik kavurması) eggs in fried crocus
bulbs (sakarca mıhlaması) netle puree (ısırgan yağlası) fried wild mushrooms (tırmıt)
meat and wheat paste (keşkek) various fruit jams, pickles, dessert and the famous
Bolaman pitta topped with meat or cheese like a pizza. Village bread is part of
the culture in the plateasus, and should always be followed by a couple of glasses
of black tea, another product of the Black Sea Region…
Lastly, you cannot think of Ordu without thinking of hazelnuts… Ordu has the
distinction of producing most of the annual hazelnut crop of Turkey, and it is the
defining element of social life in Ordu. With the harvest comes the time fort he
common fun of weddings, ceremaonies and festivities. With hte onset of August
the hazeknut orchards become full of life, and young and old, men and women,
sing the ballads reflecting their life while gathering the cups of cobs…
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ORMANİÇİ DİNLENME TESİSLERİ
Orman rejiminde kalan, orman içi açıklıkları barındıran, önemlilik arz eden, halktarafından piknik yeri olarak kullanılagelen alanlar Mesire Yeri olarak ayrılmaktadır.
RESTING FACILITIES WITHIN FORESTS
Areas within forests that contain open spaces and are used by citizens as picnic
sites are considered to be excursion spots.
SAVAH ÇİMENİ MESİRE YERİ - MESUDİYE
Mesudiye Çavdar Köyü (Köykent projesi) mevkiinde, Mesudiye’ye 26 km.
Koyulhisar yoluna 16 km. mesafede, 20 hektar alanda kurulmuştur. 2 kamelya,
2 çeşme, büfe, basketbol sahası, voleybol sahası, bulaşık yıkama noktası, piknik
üniteleri, wc ve çocuk oyun alanı mevcuttur. Köy tüzel kişiliği eliyle işletilmektedir.
SAVAH ÇIMEN EXCURSION SITE
It is established within the Chavdar Village of the town of Mesudiye (Village-City
Project) at 26 kilometers from Mesudiye and 16 kilometers from Koyulhisar road.
There are two camellias, two fountains, a fast food stand, basketball and volleyball
courts, dishwashing facilities, picnic units, toilets and playgrounds for children. It is
managed by the village authority.
EMİNEM PINARI - YOKUŞDİBİ MESİRE YERİ
Mesire yarinin alanı 30 hektardır. Mesire yerinin üst florasını Picea arientalis
(doğu ladini) oluşturmaktadır. Ortalama 1656m. rakımına sahiptir. Mesire yerinde
bulunan dağ evinde yılın dört mevsiminde konaklamak mümkündür.
EMINEM FOUNTAIN - YOKUŞDIBI AREA
It encompasses an area of 30 hectars and the upper flora of the picnic side
consist of picea-orientali. The avarage height is 1656 metres.In the four seasons
of the year, you can stay in the mountain house within the picnic area.
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ÇINARSUYU TABİAT PARKI - ÜNYE
Ünye sahil köyü üzerinde, Ünye ilçesine 7 km. mesafede Samsun asfaltı üzerinde,
11 hektarlık alanda kurulmuştur. 8 bungalov, 70 çadır kapasitesi, piknik alanları,
çocuk oyun alanları, wc’ler, kır gazinosu, büfe, fırın, duşlar yer almaktadır.
ÇINARSUYU EXCURSION SITE – ÜNYE
It is situated on the Samsun-Unye highway, at 7 kilometers from the town of
Unye. It contains 8 bungalows, space for 70 tents, picnic areas, and playgrounds
for children, toilets, an entertainment center, fast food stand and showers.

ORDU-GİRESUN HAVALİMANI (GÜNYALI/ORDU)
Denizin üzerine yapılan Türkiye'de ilk, dünyada 3. Havaalanıdır. 2015 yılında
hizmete açılması planlanmaktadır.
ORDU-GİRESUN AIRPORT (GÜLYALI/ORDU)
This is the first airport that will be built on the sea in Turkey, and the third airport
in the world. It is planned to be put into service in 2015.

KABAKTEPE MESİRE YERİ - AYBASTI
Aybastı Tokat karayolu üzerindedir. Aybastı ilçesine 7 km. mesafededir. 3 kamelya, çocuk oyun alanı, su deposu, 2 adet çeşme, piknik üniteleri, wc mevcuttur.
KABAKTEPE EXCURSION AREA- AYBASTI
It is on the Aybasti - Tokat highway. It is 7 kilometers from the town of Aybasti.
There are three camellias, a playground, water tank, two fountains, picnic units
and toilets.
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YEME İÇME

-

EĞLENCE -

KONAKLAMA TESİSLERİ

DINING AND WINING - ACCOMMODATION
İsim
Özelliği
Kategori
Adres

:
:
:
:

Yalçın Garden OTEL
Otel
5 Yıldız, İşletme Belgeli
Evkaf Mahallesi Kumru-Korgan Yolu
1.Km. Fatsa/Ordu
Telefon No : 0452 423 14 78
Faks No
: 0452 423 62 07
Verilen Hizmetler: 131 Oda (2Y)+1 Bedensel Engelli Odası (2Y) +5 Suit (2Y)- Toplam: 137
Oda, 274 Yatak, 250 Kişilik 1. Sınıf Lokanta, 50 ve 150 Kişilik Açık Yemek Terası,100
Kişilik Açık Yemek Alanı, Lobi Bar, 165 Kişilik Alakart Lokanta, 100 Kişilik Alakart Lokanta,
800 Kişilik çok Amaçlı Salon, 300 Kişilik çok Amaçlı Salon ve Fuayesi, 60 Kişilik Toplantı
Salonu, 230 Kişilik Diskotek, 100 Kişilik Pasta ve İçki Servisi Verilen Salon, Oyun Salonu
(Bilardo ve Masa Tenisi v.b) Çocuk Oyun Salonu, Kapalı Yüzme Havuzu, Aletli Jimlastik
Salonu, Türk Hamamı, Sauna, Şok Havuzu, Vitamin Bar, Satış Ünitesi (2 adet), Bay - Bayan
Kuaförü, Çocuk Oyun Bahçesi, Mini Çim Futbol Sahası, 15 Araçlık Üstü Kapalı Otopark, 80
Araçlık Açık Otopark
İsim
: Grand Ayzek Otel
Özelliği
: Otel
Kategori
: 4 yıldız, İşletme Belgeli
Adres
: Cumhuriyet Mah. 1392. Sok. No:12 Ordu
Telefon No
: 0452 250 52 52
Faks No
: 0452 250 50 50
E - mail Adresi : info@grandayzekhotel.com
Verilen Hizmetler: 68 Oda (2Y)+3 Suit (2Y) - 142 Yatak, 55 Kişilik 2.Sınıf Lokanta, 50
Kişilik 2.Sınıf Lokanta, Bar, 100 Kişilik çok Amaçlı Salon, 110 Kişilik Toplantı Salonu, 100
Kişilik çok Amaçlı Salon, 280 Kişilik Bar Salonu, Aletli Jimnastik Salonu, Sauna, Buhar
Banyosu, Satış Ünitesi, 50Araçlık Otopark.
İsim
: Belde Otel
Özelliği
: Otel
Kategori
: 4 Yıldız, İşletme Belgeli
Adres
: Kirazlimanı Mahallesi No:4 / Ordu
Telefon No
: 0452 214 39 87-90 (4 hat)
Faks No
: 0452 214 93 98
E - mail Adresi : info@beldeotel.com
İnternet
: www.beldeotel.com
Verilen Hizmetler: 84 Oda (2Y) +4 Suit oda (2Y) + 176 Yatak, 160 Kişilik 2. Sınıf Lokanta 200 Kişilik Alakart Lokanta, 120 Kişilik Açık Yemek Alanı, 450 Kişilik Açık Salon ve
Fuayesi 70 Kişilik Çok Amaçlı Salon , 50 Kişilik Çok Amaçlı Salon, Aletli Jimnastik Salonu,
Tük Hamamı, Sauna, Buhar Odası, Masaj Odası, Şok Havuzu, Havuz Bar, Çalışma Ofisi,
Satış Ünitesi, 40 Araçlık Otopark
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İsim
Özelliği
Kategori
Adres

:
:
:
:

Grand Tesk Otel
Otel
4 Yıldız, İşletme Belgeli
Şirinevler Mahallesi
Atatürk Bulvarı No:114 / Ordu
Telefon No
: 0452 234 25 50 (4 Hat)
Faks No
: 0452 234 25 55
E - mail Adresi : info@grandotelordu.com
İnternet Adresi : www.grandotelordu.com
Verilen Hizmetler: 69 Oda (2Y) +1 Suit (2Y) + 3 Aile (3Y)- 149 Yatak, 165 Kişilik 1. Sınıf Lokanta 70 Kişilik Roof Bar, 270 Kişilik Tolantı Salonu, 50 Kişilik Çok
Amaçlı Salon, 70 Kişilik Cafe-Oyun Salonu+50 Kişilik Açık Teras, 330 Kişilik Çok
Amaçlı Salon, 190 Kişilik Çok Amaçlı Salon, Çalışma Ofisi, Satış Ünitesi, Lobi Bar,
Kapalı Yüzme Havuzu, Aletli Jimnastik Salonu, Tük Hamamı, Sauna, Vitamin Bar.
İsim
Özelliği
Kategori
Adres

:
:
:
:

İsim
Özelliği
Kategori
Adres

:
:
:
:

Balıktaşı Otel
Otel
4 Yıldız, İşletme Belgeli
Güzelyalı Mah. Sahil Cad.
No.36 / Ordu
Telefon No
: 0452 223 06 11 - 14
Faks No
: 0452 223 06 15
E - mail Adresi : info@baliktasihotel.com
İnternet Adresi : www.baliktasihotel.com
Verilen Hizmetler : 47 Oda, 94 Yatak, 250 Kişilik 2. Sınıf Lokanta, Amerikan Bar,
50 Kişilik Çok Amaçlı Salon, 37 Kişilik Çok Amaçlı Salon, Jimnastik Salonu, Sauna,
Açık Yüzme Havuzu.
Anemon Ordu Otel
Otel
4 Yıldız, İşletme Belgeli
Taşbaşı Mah. Atatürk Bulvarı
No:5 / Ordu
Telefon No
: 0452 666 60 60
Faks No
: 0452 666 60 61
E - mail Adresi : ordu@anemonhotels.com
Verilen Hizmetler: 90 Oda (2Y) 1 suit (4y)+1 Bedensel Engelli Odası (2y)- 186
Yatak, 66 Kişilik Toplantı Salonu (2 adet), 50 Kişilik Çok Amaçlı Salon, Açık Yüzme Havuzu (B Tipi), 50 Araçlık Otopark
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İsim

: Atik Otel

İsim

: Aktuğ Otel

Özelliği

: Otel

Özelliği

: Otel

Kategori

: 4 Yıldız, İşletme Belgeli

Adres

: Atatürk Mah. Devlet Sahil Yolu

Kategori

: 3 Yıldız, İşletme Belgesi

Adres

: Akyazı Mah. Sabahnur Malatyalıoğlu

No: 254 Ünye / Ordu
Telefon No : 0452
Faks No

Cad. No:2

333 1 444 / 446-447-448

: 0452 333 1 445

Verilen Hizmetler: 39 Oda(2Y) +10 Suit(2Y) - Toplam: 49 Oda-98 Yatak, 100 Kişilik 2. Sınıf Lokanta, 90 Kişilik Açık Yemek Alanı, Amerikan Bar, 100 Kişilik Çok
Amaçlı Salon, 60 Kişilik Toplantı Salonu, Açık Yüzme Havuzu, Havuz Bar, 350
Kişilik Açık Gösteri Alanı, Çocuk Oyun Parkı, 25 Araçlık Otapark
İsim

: Hotel Balıktaşı-City

Özelliği

: Otel

Kategori

: 3 Yıldız, İşletme Belgeli

Adres

: Şirinevler Mah. Atatürk Bulvarı
No:110 / Ordu

Telefon No

: 0452 888 00 41

Faks No

: 0452 888 00 38

ÇDKT

E - mail Adresi : info@citybalıkasihotel.com

Ordu

Telefon No

: 0452 233 01 11

Faks No

: 0452 233 57 77

Verilen Hizmetler : 24 Oda (2Y) -48 Yatak, 85 Kişilik 2. Sınıf Lokanta, 90 Kişilik
Açık Yemek Alanı, 85 Kişilik Çok Amaçlı Salon

İsim

: Cotyora Otel

Özelliği

: Otel

Kategori

: 2 Yıldız, İşletme Belgeli

Adres

: Akyazı Mah. 823. Sok. No:2 Ordu

Telefon No

: 0452 234 89 94 - 95

Faks No

: 0452 234 89 96

Verilen Hizmetler : 45 Oda, (2Y) - 90 Yatak, 90 kişilik, 2. Sınıf Lokanta

Verilen Hizmetler: 54 Oda (2Y)+1, Bedensel Engelli Odası (2Y) +5 Suit (2Y)- Toplam 60 Oda - 120 Yatak 80 Kişilik 2. Sınıf Lokanta, 50 Kişilik Çok Amaçlı Salon,
Vitamin Bar, Aletli Jimnastik Salonu, Türk Hamamı, 15 Araçlık Kapalı Otopark.

İsim

: Karlıbel Otel Atlıhan

İsim

: Hampton By Hilton Ordu

Özelliği

: Otel

Özelliği

: Otel

Kategori

: 3 Yıldız, İşletme Belgeli

Kategori

: 3 Yıldız, İşletme Belgeli

Adres

: Şarkiye Mah. K.Karabekir Cad.

Adres

: Akyazı Mah. Yavuz Sultan Selim Cad.
No: 65 / Ordu

Telefon No : 0452 250 11 00
Faks No

No:9
ÇDKT

: 0452 250 11 05

Verilen Hizmetler: 77 Oda (2Y) -154 Yatak, 94 Kişilik Toplantı Salonu, 49 Kişilik
Toplantı Salonu, Açık Yüzme Havuzlu, Aletli Jimnastik Salonu.
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Ordu

Telefon No

: 0452 212 05 65 - 66

Faks No

: 0452 212 05 67

Verilen Hizmetler : 39 Oda (2Y)-78 Yatak, 140 Kişilik 2. Sınıf Lokanta 110 Kişilik
Amerikan Bar Salonu, 60 Kişilik Toplantı Salonu, 20 Kişilik Oyun Salonu
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İsim

: Royal 52

İsim

: Yıldız Otel

Özelliği

: Otel

Özelliği

: Otel

Kategori

: 3 Yıldız, İşletme Belgeli

Kategori

: 3 Yıldız, İşletme Belgeli

Adres

: Şirinevler Mah. Turgul Özal Bulvarı

Adres

: Ordu Asfaltı Güvercinlik Çamurlu Mevkii

No:11 Ordu

Bolaman-Fatsa / Ordu

Telefon No

: 0452 234 97 37 - 38

Telefon No

: 0452 441 21 82

Faks No

: 0452 234 72 80

Verilen Hizmetler : 22 oda-160 kişilik 2. Sınıf lokanta, türk hamamı, sauna

Verilen Hizmetler : 40 Oda, 80 Yatak, 200 Kişilik 2. Sınıf Lokanta, Aletli Jimnastik
Salonu, Masaj Odası, Vitamin Bar, Hamam, Sauna, Şok Havuzu, Buhar Odası.
İsim

: Egas Otel

İsim

: Grand Kuşçalı Otel

Özelliği

: Otel

Özelliği

: Otel

Kategori

: 3 Yıldız, İşletme Belgeli

Kategori

: 3 Yıldız, İşletme Belgeli

Adres

: Bahçelievler Mah.Şehit Mehmet Cad

Adres

: Kaledere Mah. Terme Cad.
No:42 Ünye / Ordu

No:8 Altınordu/ORDU
Telefon /Faks No : 0452 888 60 06

Telefon No

: 0452 324 52 00

Verilen Hizmetler : 20 oda (2Y)-40 Yatak, 55 Kişilik Kahvaltı Salonu, 80 Kişilik

Faks No

: 0452 323 70 29

Açık Yeme-İçme Alanı, 100 Kişilik Çok Amaçlı Salon.

Verilen Hizmetler : 17 Oda + 6 Suit - 52 Yatak, 200 Kişilik 2. Sınıf Lokanta,
Amerikan Bar, Buhar Odası, Hamam, Sauna, Masaj Odası.
İsim

: Sinema Hotel

Resim gelecek

İsim

: Yalıhan Arı Otel

Özelliği

: Otel

Özelliği

: Otel

Kategori

: 3 Yıldız, İşletme Belgeli

Kategori

: 3 Yıldız, İşletme Belgeli

Adres

: Düz Mah. Atatürk Bulvarı No:134 Altınordu / ORDU

Adres

: Çamurlu Mah. Devlet Sahil Yolu

Telefon

: 0452 352 52 52

Faks

: 0452 352 52 55

No:443

Ünye / Ordu

Telefon No

: 0452 324 24 70

Verilen Hizmetler : 62 Oda (2Y)-124 Yatak, 110 Kişilik 2.Sınıf Lokanta, 150 Kişilik Açık

Faks No

: 0452 323 24 71

Yemek Alanı, 100 Kişilik Çok Amaçlı Salon, Aletli Jimnastik Salonu, Aletli Jimnastik Sa-

Verilen Hizmetler : 15 Oda (2Y)+1 Suit Oda (2Y) -32 Yatak, 40 Kişilik Kahvaltı Salonu
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lonu,10 Araçlık Otopark
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İsim

: Kumsal Otel

İsim

: Difana Otel

Özelliği

: Otel

Özelliği

: Otel

Kategori

: 2 Yıldız, İşletme Belgeli

Kategori

: 2 Yıldız, Turizm İşletme Belgeli

Adres

: Gölevi Mahallesi Devlet Sahil Yolu

Adres

: Gölevi Mahallesi Devlet Sahil Yolu
No:364 - B

No: 102-A Ünye / Ordu
Telefon No

: 0452 323 44 90

Faks No

: 0452 324 31 58

Verilen Hizmetler : 10 Oda (2Y)+3 Suit Oda (2Y) -26 Yatak, 55 Kişilik 2. Sınıf
Lokanta, 10 Araçlık Açık Otopark.

İsim

: Otel Dedeevi

Özelliği

: Otel

Kategori

: 2 Yıldız, İşletme Belgesi

Adres

: Atatürk Bulvarı No:9 Perşembe / Ordu

Telefon No

: 0452 517 38 02

Faks No

: 0452 517 40 64

Verilen Hizmetler : 29 Oda,+ 2 Suit- 63 Yatak

Ünye / Ordu

Telefon No

: 0452 223 16 02 - Gsm: 0 533 524 28 68

Faks No

: 0452 324 85 15

Verilen Hizmetler : 27 Oda, 54 Yatak, 120 Kişilik 2. Sınıf Lokanta, 350 Kişilik
Açık Yemek Alanı

İsim

: Karlıbel Hotel İkizevler

Özelliği

: Özel Konaklama Tesisi

Kategori

: Özel Tesis

Adres

: Taşbaşı Mahallesi Sıtkıcan Cad.
No:44-46 Ordu

Telefon No

: 0452 225 00 81

Faks No

: 0452 223 24 83

Verilen Hizmetler : 12 Oda(2Y)+ 24 Yatak, 25 Kişilik Kahvaltı - Yemek Salonu

İsim

: Yahşi Otel

İsim

: Sebile Hanım Konağı

Özelliği

: Otel

Özelliği

: Özel Konaklama Tesisi

Kategori

: 2 Yıldız, İşletme Belgeli

Kategori

: Özel Tesis

Adres

: Kemal Paşa Mahallesi

Adres

: Çamurlu Mah. Çubukçu Arif Sok.

Sakarya Caddesi No:7 Fatsa/ Ordu

No:10 / Ünye / Ordu

Telefon No

: 0452 423 98 98

Telefon No

: 0452 323 74 74

Faks No

: 0452 424 24 04

Faks No

: 0452 324 07 35

Verilen Hizmetler : 27 Oda - 52 Yatak
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Verilen Hizmetler : 14 Oda (2Y)-28 Yatak 50 Kişilik Kahvaltı ve Yemek Salonu,
100 Kişilik Açık Yemek Salonu
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İsim

: Dr. Taflan Çiftlik Evi

İsim

: Ordu Boztepe Tesisleri

Özelliği

: Çiftlik Evi- Köy Evi

Özelliği

: 1. Sınıf Lokanta

Kategori

: Köy Evi, Turizm İşletme Belgeli

Kategori

: Restaurant

Adres

: Kurtuluş Köyü Çiftlik Mevkii

Adres

: Boztepe Çamlık Mevkii Ordu

Telefon No

: 0452 223 19 18

No:3 Perşembe/Ordu
Telefon No

: 0452 527 54 56 - Gsm: 0533 524 28 68

Faks No

: 0452 527 54 56

Verilen Hizmetler : 300 kişilik Yemek Salonu, 200 kişilik Pasta ve İçecek Salonu,
15 Araçlık Açık Otopark

Verilen Hizmetler : 8 Oda, 15 Yatak, 40 Kişilik Seyir Terası
İsim

: Ordu Gardenya Restaurant

: Pansiyon

Özelliği

: 1. Sınıf Lokanta

Kategori

: Pansiyon, Turizm İşletme Belgeli

Kategori

: Restaurant

Adres

: Orhaniye Mah.Deveci Mevkii

Adres

: Akyazı Mah. İbrahim Fırtına Cad.

İsim

: Akamoy Boztepe

Özelliği

Resim gelecek

No:88 Ordu

No:20/Ordu
Telefon No

: 0452 505 05 55 - Gsm. 0532 731 68 78

Verilen Hizmetler : 23 Oda, 80 Kişilik 2. Sınıf Lokanta, 60 Kişilik Açık Yemek Alanı

YEME İÇME - EĞLENCE - KONAKLAMA TESİSLERİ
DINING AND WINING - ACCOMMODATION
İsim

: Mado Cafe Restaurant

Özelliği

: 1. Sınıf Lokanta

Kategori

: Restaurant

Adres

: Bahçelievler Mahhallesi Atatürk
Bulvarı No : 47/ Ordu

Telefon No

: 0452 250 05 52

Faks No

: 0452 250 08 52

Verilen Hizmetler : 160 kişilik Yemek Salonu, 30 kişilik Özel Yemek salonu, 60
kişilik Yemek+Pasta Salonu, 100 kişilik Açık Yemek Alanı.
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Telefon No

: 0452 234 50 76

Faks No

: 0452 234 50 97

Verilen Hizmetler : 80 kişilik Yemek Salonu, 55 kişilik Yemek Salonu, 90 kişilik
Amerikan Bar Salonu, 40-80 kişilik Açık Yemek Salonu.

İsim

: Aktaşlar Restaurant

Özelliği

: 1. Sınıf Lokanta

Kategori

: Restaurant

Adres

: Güzelyalı Mah. Bülent Ecevit Bulvarı
No:16 Ordu

Telefon No

: 0452 212 06 92

Verilen Hizmetler : 120 kişilik Yemek Salonu, 80 kişilik Yemek Salonu, 100 kişilik
Açık Yemek Salonu.
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İsim

: Panaromik Tepe Restaurant

DİĞER TURİSTİK TESİSLER

Özelliği

: 1. Sınıf Lokanta

Atherina Otel /Ordu

0(452)212 16 16

Kategori

: Restaurant

Turist Otel /Ordu 		

0(452)214 91 15

Adres

: Nizamettin Mah. Boztepe Küme Evleri

Denizkızı Otel /Ordu

0(452)233 24 51

Kervansaray Otel/Ordu

0(452)214 13 30

Padya Otel /Ordu 		

0(452)225 05 90

Taşbaşı Otel /Ordu 		

0(452)223 35 30

The Moon Otel/Ordu

0(452)229 02 29

No:56

Ordu

Telefon No

: 0452 666 76 76 - Gsm: 0 532 386 99 75

Faks No

: 0452 233 24 95

E-mail Adresi

: cemyener@teperestaurant.com

Verilen Hizmetler : 100 Kişilik Yemek Salonu, 85 Kişilik Yemek Salonu, 25 Kişilik
Yemek Salonu

İsim

: Marina Ordu Cafe Restaurant

Özelliği

: 1. Sınıf lokanta

Kategori

: Restaurant

Adres

: Kumbaşı Mah. Bülent Ecevit Bulvarı
No:161/B Altınordu/ORDU

Telefon No

: 0452 666 06 67

Verilen Hizmetler : 110 kişilik yemek salonu, 33 kişilik yemek salonu, Bar, 100
kişilik yarı açık yemek alanı, 100 kişilik açık yemek alanı, 10 araçlık otopark.

LOKANTANIN ADI
Aktaşlar Pide Salonu/Ordu

0(452)214 15 46

Yeniyol Pide Salonu/Ordu

0(452)225 22 15

İspirli Pide Salonu/Ordu

0(452)212 48 81

Meşhur Pide Salonu/Ordu

0(452)214 19 45

Dıgının Yeri/Ordu 		

0(452)214 90 09

PERŞEMBE
Anafor Otel/Perşembe/Ordu

0(452)517 42 27

Üçer Kamping/Efirli/Perşembe/Ordu

0(452)522 21 69

Oba Kamping/Efirli/Perşembe/Ordu

0(452)522 37 68

GÜLYALI
Küçük Ev Kamping/Gülyalı/Ordu

0(452) 811 36 33

Otantik Halk Plajı/Gülyalı/Ordu

0(452) 811 28 88

Akasya Altı Balık Restaurant/Gülyalı/Ordu

0(452) 811 22 77

Piknik-Kasap-Köfte/Gülyalı/Ordu

0(452) 811 24 84

FATSA
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Dolunay Otel /Fatsa/Ordu

0(452)433 72 00

Hünkar Restaurant /Fatsa/Ordu

0(452)433 56 57

Ömür Restaurant/Fatsa/Ordu

0(452)423 16 91

Mado Restaurant/Fatsa/Ordu

0(452)423 20 09

Sarmaşık Kaplıcası/Fatsa/Ordu

0(452)443 50 26

Saadet Hanım/Fatsa/Ordu

0(452)400 10 07
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SEYAHAT ACENTALARI (TOURIST LICENSED TRAVEL AGENCIES)

KABADÜZ

Aydoğdu Otel/Çambaşı/Ordu
Şener Tesisleri/Çambaşı/Ordu
Ertaş Alabalık Çiftliği/Çambaşı/Ordu
Gligıli Dağ Evi/Çambaşı/Ordu

0(452)844
0(452)844
0(452)844
0(452)846

21
23
20
21

00
53
10
00

ÜNYE

Hasanbey Otel/Ünye/Ordu
Ankara Otel/Ünye/Ordu
Güney Otel/Ünye/Ordu
Lider Otel/Ünye/Ordu
Çınar Otel/Ünye/Ordu
Burak Otel /Ünye/Ordu
Kılıç Otel/Ünye/Ordu
Çamlık Motel/Ünye/Ordu
Gölevi Motel/Ünye/Ordu
Evim Motel/Ünye/Ordu
Ocak Motel/Ünye/Ordu
Emre Pansiyon/Ünye/Ordu
Rainbow Pansiyon /Ünye/Ordu
Yunus Emre Pansiyon/Ünye/Ordu
Elit Pansiyon/Ünye/Ordu
Pınar Pansiyon/Ünye/Ordu
Yunus Emre Parkı /Ünye/Ordu
100.Yıl Parkı /Ünye/Ordu
Dikilitaş/Ünye/Ordu
Uzunkum Camping/Ünye/Ordu
Altınkum Camping/Ünye/Ordu
Gülen Camping/Ünye/Ordu
Çınarsuyu Camping/Ünye/Ordu
Mavideniz/Ünye/Ordu
Keyf Beach Clup/Ünye/Ordu
İskele Restaurant/Ünye/Ordu
Kaledibi Et Restaurant/Ünye/Ordu
Sofra Restaurant /Ünye/Ordu
Sarıkonak/Ünye/Ordu
Atakale Restaurant		
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0(452)324
0(452)324
0(452)323
0(452)324
0(452)323
0(452)324
0(452)323
0(452)323
0(452)323
0(452)323
0(452)323
0(452) 324
0(452)807
0(452)323
0(452)322
0(452)323
0(452)323
0(452)321
0(452)323
0(452)323
0(452)323
0(535)522
0(452)342
0(452)346
0(452)321
0(452)323
0(452)355
0(452)323
0(452)323
0(452)324

83
10
84
92
11
52
12
13
30
20
86
71
25
62
22
34
30
18
73
20
89
71
44
31
01
30
33
40
78
70

42
13
06
50
48
16
24
33
95
32
80
30
20
10
76
96
68
10
03
22
00
68
45
21
42
53
54
83
75
65

SIRA NO

ADI VE ADRESİ

GRUBU

TELEFON

1

Canik Turizm Seyahat Acentası
Yenimahalle Bülbülderesi Cad.No 1/1 Altınordu/ORDU

( A)

452-225 02 90

2

Modi Turizm Seyahat Acentası
Selimiye Mah. Lise Cad.Vakıf İş Merkezi No:4/6Altınordu/ORDU

( A)

452-225 18 76

3

New Yason Turizm Seyahat Acentası
Şarkiye Mah.Süleyman Felek Cad.No:63/2 Altınordu/ORDU

( A)

452-212 09 08

4

Navigatour Seyahat Acentası
M.K.Paşa Mah.Dereüstü Cad. No:2/A Fatsa/ORDU

( A)

452-426 31 95

5

Muli Turizm Seyahat Acentası
Şarkiye Mah. Sırrıpaşa Cad. NO:116/3 Altınordu/ORDU

( A )

452-223 38 36

6

Onea Turizm Seyahat Acentası
Kaledere Mah.Büyük Cami Cad.No:22/B Ünye/ORDU

(A)

452-324 44 04

Şahmer Turizm Seyahat Acentası
Kaledere Mah.Hükümet Cad.Yenice Sk.No:2 Ünye/ORDU

(A)

452-324 50 50

8

Kalamaki Tour Turizm Seyahat Acentası
M.K.Mah.Meydan Sk.No:6 Fatsa/ORDU

(A)

452-423 73 73

9

Stadyum Tur Seyahat Acentası
Düz Mah.Süüleyman Felek Cad.No:16/B Altınordu/ORDU

(A)

452-666 66 66

10

Kotyora Turizm Seyahat Acentası
Şakiye Mah.Osmanpaşa Cad.No:56/B Altınordu/ORDU

(A)

452-214 38 26

11

Oksijen Tur Seyahat Acentası
M.K. Paşa Mah.Hükümet Cad.Fatsa City AVM No:11Fatsa/ORDU

(A)

452-499 15 55

12

Harbi Seyahat Acentası
M.K.Paşa Mah.Aydınlık Sk.Tevfik Ko.Apt.No:2Kat: Fatsa/ORDU

(A)

452-424 24 00

13

Orfa TurizmSeyahat Acentası
Şark.Mah.Fatih Cad.Hattatoğluİş Han.No:3/C Altınordu/ORDU

(A)

452-225 23 52

14

Pikola Tur Turizm Seyahat Acentası
Şark.Mah.KazımKarabek.Cad.No:37/K :2D:202Altınordu/ORDU

(A)

452-222 33 52

15

Navvas Turizm Seyahat Acentası
Kaledere Mah.Devlet Sahil Yolu No:385/B Ünye/ORDU

(A)

452-333 50 80

16

Akşın Turizm Seyahat Acentası
Şarkiye Mah. Kocakişi Sok. No:14 / A Altınordu/ORDU

17

Derpa Seyahat Acentası
Selimiye Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:10/ A Altınordu/ORDU

(A)
Şube

452-xxxxxxxxx

18

STT İstanbul Travel Seyahat Acentası
Kaledere Mah.Belediye Cad.Belediye SarayıNo:3/K Ünye/ORDU

(A)
Şube

452-324 08 16

19

Çotanak Turizm Seyahat Acentası
M.K.Paşa Mah.İnönü Cad.No:2/A Fatsa ORDU

(A)
Şube

452-426 54 77

20

Fatisa Turizm Seyahat Acentası
M.K.Paşa Mah.İnönü Cad.No:2 Kat:1 Fatsa/ORDU

(A)
Şube

452-423 10 08

21

Asil Tur Turizm Seyahat Acentası
M.K.Paş Mah.H.Hulisi Baba Cad.Suc İşMerk.No:3/AFatsa/ORDU

(A)
Şube

452-400 10 01

22

Puan Tur Turizm Seyahat Acentası
Selimiye Mah.Elbiseler Sk.Orta CamiKarş.No:2/1 Altınordu/ORDU

(A)
Şube

452-212 12 68

23

Avcılar Turizm Seyahat Acentası
Şarkiye Mah.Kocakişi Cad.No:3/A ltınordu/ORDU

(A)
Şube

452-212 12 32

24

Canik Turizm Seyahat Acentası
Bucak Mah.Dr.S.Ahmet Cad No:10/B Altınordu/ORDU

(A)
Şube

452-666 09 09

25

Çotanak Turizm Seyahat Acentası
Şarkiye.Mah.Kazım Karabekir Cad.No:/35/B Altınordu/ORDU

(A)
Şube

452-225 20 54

26

Fındıkkale Turizm Seyahat Acentası
Kaledere Mah.Belediye Cad.No:18 Ünye/ORDU

(A)
Şube

452-324 03 03

Dilem Travel
Şark.Mah.Emek Veren Sk.No:5 Altınordu/ORDU

(A)
Şube

452-666 45 45

Ahenk Turizm Seyahat Acentası
Selimiye Mah.Elbiseciler Sk.Orta Cam.Karş.No:2/2 Altınordu/ORDU

(A)
Şube

452-212 12 68

7

27

26

(A)

452-xxxxxxxxx

95

Bunları Biliyor Muydunuz?

Do you know these ?

*Doğu Karadeniz’in

*The walnut,hazelnut

Ceviz, fındık ve kirazının

And cherries of the

Batıya koloniler döneminde götürülerek

Eastern Black Sea region

tanıtıldığı,

Were introduced to the west during the
Colonial age,

*3820 metre uzunluğuyla Türkiye’nin en

*The longest road tunnel of Turkey is the

Uzun tünelinin(Nefise Akçelik Tüneli)

3,820 metre long Nefise Akçelik Tunnel in

Ordu’da olduğunu,

Ordu Province,

*Türkiye’nin ilk köy gazetesi olan

*The first village newspaper of Turkey,

Güzelordu’nun Bilal Köymen tarafından

Güzelordu, was published in Ordu by

Ordu’da yayımlandığını,

Bilal Köyden,

*İlk tiyatro oyunlarından birinin 1908’de

*one of the first theatrical performances

Ordu’da sahnelendiğini,

in Turkey was staged in Ordu in 1908,

*Kurtuluş Savaşı devam ederken Ordu’da bir

*During The Independence War,

Kütüphane açıldığını,

a library was opened in Ordu.

*Atatürk’ün Cumhurbaşkanı sıfatıyla ziyaret

*The first sports club Atatürk visited as the

ettiği ilk spor kulübünün Ordu İdman Yurdu

President of the Republic was the Ordu

olduğunu,

İdman Yurdu,

*Topraklarında yirminin üzerinde orkide

*Ordu is home to twenty different orchid

çeşidi bulundurduğunu…

Species…
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T.C.
ORDU VALİLİĞİ
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.
GOVERNORSHIP OF ORDU
PROVINCE CULTURE AND TOURISM DIRECTORATE

Tel: 0452-250 00 20 - 250 00 28
Turizm Danışma Bürosu (Information)/ORDU
Müze Müdürlüğü (Museum)/ORDU
Turizm Danışma Bürosu (Information)/Ünye
www.ordu.gov.tr

Faks : 0452-250 00 21
Tel : 0452-223 16 08
Tel : 0452-223 25 96
Tel : 0452-323 25 69
www.ordukulturturizm.gov.tr iktm52@kultur.gov.tr

Fotoğraflar: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi, Abdullah KILIÇ, Ahmet BAYRAK, Muzaffer GÜNAY,
Ufuk DUMAN, Habibe SOYTÜRK, Nedim KOVAN, Mehmet ŞENOCAK, Uğur TOPARLAK
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Katkılarıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
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