
Ordu, Türkiye'nin bir ili ve en
kalabalık yirmi dokuzuncu şehridir.
2020 Yılı verilerine göre nüfusu
761.400'dür. Karadeniz Bölgesinde
Doğu Karadeniz bölümünde yer
almaktadır. İlin kuzeyinde

Karadeniz, güneyinde Tokat ve Sivas illeri,
batısında Samsun, doğusunda Giresun ili
vardır. Büyükşehir statüsünde olan Ordu, 19
ilçeden oluşmaktadır. Yüz ölçümü
bakımından en büyük 57'nci ildir. 2020 yılında
TÜİK verilerine göre 19 İlçe ve belediye, bu
belediyelerde toplam 772 mahalle
bulunmaktadır.

Ordu il merkezi 41° kuzey paraleli ve 37°
ve 38° doğu meridyenleri arasında,
Karadeniz Bölgesi'nin, Doğu Karadeniz
bölümünde(Bölgesinde) yer almaktadır. İlin
kuzeyini Kuzey Anadolu dağlarının kıyı
sıraları kaplamaktadır. Kıyılara yakın
tepelerle başlayan bu dağlar içeri doğru
gittikce yükselir. Ordu, Giresun ve Sivas ilinin
birbirlerine komşu olduğu kesimde 3.000 m yi
bulmaktadır. İlin en yüksek tepesi Giresun
sınırına yakın olan Aşut Obası'ndaki
Gönderiç Tepesi'dir.
İklim

Ordu ilinde Karadeniz iklimi görülmektedir.
Ancak arkadan geçen dağ yükseltilerinin
azalmasıyla kışın soğuk günlerin sayısı bir iki
günle sınırlıdır. İlin iç kesimdeki ilçelerine

yükseltinin artmasıyla beraber soğuk bu
bölgelerde daha şiddetlidir. Kışın iç
kesimlerdeki ilçelerde 6 ay boyunca kar
yağar. Bunlara Çambaşı yaylası, Beşiktaşı
yaylası ve Sarı obası yaylası örnek olarak
gösterilir; kar buralarda mayıs ayına kadar
erimez.
Tarihçe:

Ordu’da bilinen ilk yerleşim MÖ. 7 yüzyıla
dayanmaktadır. Şehir merkezine yaklaşık 5
kilometre uzaklıktaki Bozukkale olarak bilinen
bölge il merkezindeki ilk yerleşim yeridir.
Kotyora adı ile kurulan yerleşim Kut yöresi
anlamına gelmektedir. MÖ 675 yılından
itibaren Ordu’nun da içinde bulunduğu bölge
Kimmerler, Miletlileri Persler, Makedonların
hakimiyetine geçmiştir. Makedonya kralı
İskender, Perslerin buradaki hakimiyetine son
verince Pontus Devleti Karadeniz sahillerini
ele geçirmiştir. MÖ 1. Asırda Roma
İmparatorluğu Pontus devletini ortadan
kaldırarak bu bölgede hakimiyet kursa da,
imparatorluk ikiye bölününce bölge Bizans’ın
eline geçmiştir. 1071 Malazgirt zaferinden
sonra Anadolu’nun Türkler tarafından
fethedilmesiyle Türklerin hakimiyetine giren
bölge Haçlı savaşları sırasında bir süreliğine
Trabzon Rum Selçukluları’nın olmuştur. 1391
yılında Yıldırım Bayezid tarafından Osmanlı
Devletine katılan bölge 1461 yılında Fatih
Sultan Mehmet’in Trabzon Rum Pontus
Devletini tamamen ortadan kaldırmasıyla bir
daha ayrılmamak üzere Osmanlı himayesine
girmiştir. Osmanlı döneminde, 1920 yılında,
bağlı olduğu Trabzon vilayetinden ayrılmış, 4
Nisan 1920 tarihinde il statüsüne
kavuşmuştur.

Ordu isminin nereden geldiği konusunda
farklı görüşler bulunmaktadır. Bu görüşlerden
biri de Hacı Emiroğlu Süleyman tarafından
1396 yılında Giresun’u fethetmek için
Eskipazar mevkiinde on iki bin kişinin
toplanması sonucu Ordu asının verilmiş
olmasıdır.
Rüsumat -4

1891 yılında bir İngiliz trol gemisi olarak
inşa edilen gemi 1913 yılında Osmanlı

ROTARY DERGİSİ40

1ehir merkezine
yakla2ık

5 kilometre
uzaklıktaki

Bozukkale olarak
bilinen bölge il
merkezindeki ilk
yerle2im yeridir.
Kotyora adı ile

kurulan yerle2im
Kut yöresi
anlamına

gelmektedir.

GEZİ

C

AĞUSTOS 2021

Hakan Karaka2 / Ordu RK Ba2kanı 2021-2022

Tarihi, kültürü ve
doğal yeşilligi ile ORDU



ROTARY DERGİSİAĞUSTOS 2021 41

İmparatorluğu tarafından satın alındı.
Önceleri Gümrük dairesi emrinde hizmet
gören gemi, I. Dünya Savaşı başlayınca
Osmanlı Donanmasına katıldı ve 1915 yılı
Nisan ayına kadar mayın tarayıcı olarak,
daha sonra da refakat gemisi olarak görev
aldı. Savaş bittiği zaman gemi Karadeniz
Ereğlisi’nde demirledi. Gemi 1919 yılı
Haziran ayı içinde milliyetçiler tarafından
kaçırılarak 12 Kasım 1920 tarihinden
itibaren silah ve mühimmat taşıma işiyle
görevlendirildi. Gemi Doğu Karadeniz
limanları ve Batum limanından aldığı
silahları Batı Karadeniz limanlarına taşıyarak
yeni kurulmuş olan ordunun silah ihtiyacını
karşılıyordu.

17 Temmuz 1921 tarihinde gemi 9.
seferini yapıyordu. Yükü 2 adet 88
milimetrelik top ve 88 sandık mühimmattı.
Ancak Karadeniz sularında devriye gezen iki
Yunan savaş gemisi Rüsumat'ı kovalamağa
başladı. Rüsumat Ordu’ya kaçtı. Ordu’da
geminin yükü kent halkının yardımıyla
boşaltıldı ve düşman eline geçmemesi için
gemide yangın çıkarıldı. Dafni adındaki
Yunan torpidobotu Rüsümat’ın peşi sıra
Ordu'ya kadar geldiyse de, yangını görüp
geri döndü. Yunan gemisinin geri
dönüşünden sonra kaptan Mahmut
(sonradan aldığı soyadı ile Mahmut
Gökbora) yangını söndürdü ve temizlik
yapıp bazı basit onarımlardan sonra gemiyi
yüzebilir hale getirdi. Yangın sırasında elden
çıkmış olan yakıt yerine Ordu’dan fındık yağı
aldı ve esaslı onarım için Batum’a gitti.
Batum’daki onarımdan sonra Rüsumat 25
Eylül 1921 de 10. seferini yaptı ve Batum’da
yüklediği malzemeyi başarıyla Samsun’a
getirdi. Ancak bu geminin son seferi oldu.
Gemi geri dönüş sırasında Yunan gemileri

tarafından Giresun’un Eynesil ilçesi
açıklarında batırıldı.
Ekonomi:

Ordu ilinin ekonomisinde tarım büyük
ölçüde yer tutar. Faal nüfusun nerdeyse
75%’i tarım ile uğraşmaktadır. Ekim
yapmaya müsait toprak alan az olsa da
yumuşak bir ikime sahip olması ve bol yağış
alması ile yamaçlarda fındık yetiştiriciliği
yapılmaktadır. Ordu Türkiye fındık üretimini
% 35’ini karşılar. İl genelinde yaklaşık 100
milyon fındık ağacı bulunmaktadır. Fındığın
yanı sıra patates, mısır, fasulye, soya, arpa
ve buğday Ordu’da yetişen diğer tarım
ürünleri arasında sayılabilir. Yüksek
kesimlerde hayvancılık önemli bir geçim
kaynağıdır.

Ülkemizde bal üretimi açısından ilk sırada
bulunan Ordu’nun kestane balı meşhurdur.
Kıyı kesiminde yaşayanlar geçimlerini
balıkçılık ile sağlarlar. Hamsi, mezgit, kefal,
barbunya en çok avlanan balıklar
arasındadır. Orman bakımından oldukça
zengin olan Ordu’nun yaklaşık yarısı

Ordu BB Rusumat 4
Park Projesi
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ormanlar ile kaplıdır. Madencilik bakımından
Fatsa ve Ünye’de tesisler mevcuttur.
Gezilecek Yerler:

Boztepe
Ordu şehri Boztepe’nin yamaçlarına

serilmiştir. Denizden 450 metre yükseklikte
olup, ilin tüm güzelliklerini, Karadeniz’in
muhteşemliğini Boztepe’den seyretmek
doyumsuzdur. İl merkezine 6 kilometre
mesafede olup asfalt yolla ve dilerseniz
teleferikle ulaşmak mümkündür. Yeme içme
ve dinlenme tesisleri ile ormanlık piknik
alanları mevcuttur.

Yason Burnu Yarımadası
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.
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.

Kurul Kalesi Yerleşkesi
İlimiz merkezine 13 km. mesafedeki

Bayadı köyü sınırlarında bulunan sivri bir
kaya üzerine kurulmuş 1. derece arkeolojik
ve doğal sit 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.
Bu alan, Karadeniz Bölgesinde İlk arkeolojik
kazı alanıdır. Kazılar sonucu 3000 yıl
öncesine ait tapınak ve kale duvarlarına
rastlanmıştır. Arkeolojik Kazı çalışmalarında
kullanılmak üzere “Kazı Evi” hizmete
açılmıştır.

Ulugöl Tabiat Parkı
2009 yılında Tabiat Parkı olarak tescil

edilen Ulugöl, Ordu'nun Gölköy İlçesi'nde yer
almaktadır.

Perşembe - Sakin Şehir
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 olan
Perşembe, merkezinde ve civarındaki sayısız
saklı kumsalları; Hoynat Adası, Yasonburnu
Yarımadası ve Kilisesi, türbeleri,camileri ve
emsalsiz limanıyla ziyaretçilerine çok güzel
anlar yaşatmaktadır. Sakin şehir (Cittaslow)
ünvanına sahip olan Perşembe, taze balıkları
ve güleryüzle sakinleri ile ziyaretçileri
kendisine çekmektedir.

Hoynat Adası
Perşembe ilçemizin en önemli tarihi

Denizden 450
metre yükseklikte

olup, ilin tüm
güzelliklerini,
Karadeniz’in

muhte2emli3ini
Boztepe’den
seyretmek

doyumsuzdur.



ROTARY DERGİSİAĞUSTOS 2021 43

unsurlarından biridir. Ramazan köyü sınırları
içerisinde Hoynat tünelinin hemen
yanındadır. Eskiden gemicilerin depo ve
sığınak olarak kullandıkları tahmin
edilmektedir. Üzerinde su kalıntısı bulunur.
Martı ve karabatak kuşlarının yaşadığı kuş
cennetidir. Tepeli Karabatakların Türkiye ‘ de
tek yuva yaptığı yerdir.

Perşembe Yaylası - Ordu
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 İlçesi'ne 17 kilometre mesafede
bulunur. Rakımı yaklaşık 1.500 metre
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.

Yeşilce-Topçam Yaylaları/Mesudiye
Yeşilce Topçam Yaylaları 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. TURİZM
MERKEZİ Mesudiye-Yeşilce - Topçam
yaylaları 11.01.1998 tarih ve 23227 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan 98-10496
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Turizm
Merkezi ilan edilmiştir.
Mayıs Yedisi Şenliği

Mayıs Yedisi. Karadeniz Bölgesi'nde
Giresun-Bulancak, Ordu-Ünye ve Trabzon-
Beşikdüzü gibi ilçeleri kapsayan bölgede
Rumi takvime göre Mayıs ayının 7. günü
(Miladi 20 Mayıs) kutlanılan geleneksel bir
festivalin adıdır[1]. "Mayıs Yedisi Helvası" ile
de özdeşleşmiştir.

Özellikle Giresun Aksu Deresi, Bulancak,
Görele, Espiye, Ordu-Yason Burnu, Ordu-
Fatsa, Ordu-Yalıköy ve Beşikdüzü ilçelerinde
popülerdir. Halk erken saatlerde deniz
kıyısına gitmekte, topluca suya girmekte,
evcil hayvanlarını yıkamakta, suya 7 çift, bir
tek taş atarak dilekler dilemekte, kayıkla
geziye çıkmakta, piknik yapıp türküler
eşliğinde horonlar oynamaktadır. Orta Doğu
kökenli bir hasat şenliğinin devamı
niteliğinde olduğu ve Yahudi bayramı
Şavuot, Pentekost, Apollon'un doğum günü
Thargalia festivalleriyle ilgili olduğu iddia
edilmiştir.
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