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Özet- Karadeniz Bölgesi’nde son yıllarda kültürel turizm gelişme göstermektedir. Bu bağlamda Ordu iline bağlı Altınordu ilçesi,
dikkate değer bir kültür varlığıyla, gelişme gösteren turistik altyapı ve üst yapı unsurlarıyla dikkat çekmektedir. İlçede kaya
mezarları, kaya yerleşmeleri, tarihi kaleler, tarihi camiler, tarihi kiliseler, tarihi hamamlar, tarihi köprüler, tarihi çeşmeler,
müzeler, kültür merkezleri gibi kültür varlıkları bulunmaktadır. Bunlara ek olarak ilçede sivil mimari örnekleri, yöresel halk
oyunları, yöresel el sanatları, yöresel yemekler, yöresel festivaller gibi pek çok tarihi ve kültürel turistik çekicilikler de mevcuttur.
Çalışmamızda, Altınordu ilçesinin kültürel turizm potansiyelinin sürdürülebilir bir şekilde değerlendirilmesi ele alınmaktadır.
Yaptığımız araştırmalar neticesinde ilçedeki kültürel çekiciliklerin sürdürülebilir turizm ilkelerine bağlı kalınarak turizme
açılmasının, hem bu kültür varlıklarının korunmasına hem de turizme kazandırılarak ekonomik değer oluşturmalarına katkı
sağlayacağı kanısındayız.
Anahtar Kelimeler- Karadeniz, kültür, Altınordu, turizm, sürdürülebilirlik, .

Assessment of Sustainability of Cultural Assets for Tourism: The Case of
Altınordu Town (Ordu)
Abstract- Cultural tourism has been developing in the Black Sea Region in recent years. In this context, Altınordu district of
Ordu province attracts attention with its remarkable cultural assets, developing touristic infrastructural and super structural
elements. The city has cultural assets such as rock tombs, rock settlements, historical monuments, historical mosques, historical
churches, historical baths, historical bridges, historical fountains, museums and cultural centers. In addition to these, there are
many historical and cultural tourist attractions such as examples of civil architecture, local folk dances, local handicrafts, regional
dishes and local festivals. In our study, the sustainable evaluation of the cultural tourism potential of the Altınordu district is
evaluated. As a result of the researches we make, we believe that if cultural attractions of the city are utilized in tourism on the
basis of sustainable tourism principles it will contribute to the preservation of these cultural assets and it will create economic
value by gaining these opportunities to tourism.
Keywords- Black Sea, culture, Altınordu, tourism, sustainability.
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1.GİRİŞ
Kültür varlıkları, insanlığın meydana getirdiği ve
geçmişten günümüze kadar taşıdığı çok değerli insanlık mirası
unsurlarındandır. Bu değerli mirasın insanların ilgi ve
beğenisine mazhar olmaları ve varlıklarını devam
ettirmelerine katkı sağlanması için turizme kazandırılmaları
önem taşımaktadır. Son zamanlarda insanların iletişim
araçlarının gelişmesiyle kültür varlıklarına yönelik olarak
artan merak ve ilgileri, bunların turizme açılmasına dönük
çalışmaların hız kazanmasına ve turizmin bu alanlara da daha
derinlemesine yönelmesine vesile olmaktadır. Kültür turizmi
olarak ifade edebileceğimiz bu turizm aktiviteleri, her geçen
gün yaygınlaşmakta ve gelişmektedir.
Kültür turizmi veya kültürel turizm; festival, folklor,
tiyatro, sergi gibi sanat etkinliklerine iştirak etmek, geçmiş ve
yaşayan uygarlıklar ile kültürel değerleri tanımak, tarihi yerleri
ve toplumun yaşam tarzlarını görmek amacıyla yapılan gezi
faaliyeti şeklinde tanımlanabilmektedir [12]. Kültür turizminin
kapsamı oldukça geniş olup, eski sanat eserlerinin, tarihi
yapıların, müzelerin, eski uygarlıkların ve onlara ait kalıntıları
görme amaçlı seyahatler, araştırma keşif ve dini amaçlı
seyahatler, yerel mimari ve orijinal özellikler, kütüphaneler,
yerel mutfak, festivaller ve fuarlar, tiyatro, sinema, müzik ve
dans, lisan ve edebi çalışmalar ve alt kültürleri tanıma
maksadıyla yapılan seyahatler kültür turizmi kapsamında
değerlendirilebilmektedir [13].
Diğer pek çok turizm türünde olduğu kültür
turizminde sürdürülebilirlik dikkate uyulması gereken
hususlardandır. Sürdürülebilirlik kavramı; bir toplumun, ekosistemin ya da sürekliliği olan herhangi bir sistemin işlerini
kesintisiz, bozulmadan, aşırı kullanımla tüketmeden ya da
sistemin yaşamsal bağı olan ana kaynaklara aşırı yüklenmeden
sürdürülebilmesi yeteneği olarak ifade edilebilir [18]. Turizm
açısından sürdürülebilirlik; turizmin kaynağı olan doğal, tarihi,
kültürel, sosyal ve estetik değerlerin korunup geliştirilerek
çekiciliklerin devamının sağlanmasıdır [9]. Sürdürülebilir
turizm, bir turizm türü değil, turizm ve seyahat için bir şarttır.
Turizmin “olmazsa olmaz koşullarındandır. Sürdürülebilir
turizm anlayışı başta kültür turizmi olmak gibi tüm turizm
türlerine uygulanabilmektedir [19]. Bütün turizm türlerinde
olduğu gibi kültür turizminde de sürdürülebilirlik kavramı
oldukça önemlidir. Çünkü kültür varlıklarının turizm
açısından
değerlendirilmesinde,
öncelikle
onların
korunmasına ve varlıklarının devamına zarar gelmemesine
dikkat edilmesi gerekmektedir. Böylelikle kültür mirası,
gelecek kuşaklara güvenli bir şekilde ulaştırılabilir. Kültür
turizmi, bu işlevi yerine getirebilecek temel araçlardan
birisidir. Kültür turizmi, sürdürülebilir turizm anlayışıyla
kültürel çekiciliklerin korunması ve yaşatılmasına büyük
katkılar sağlayabilir.
Ülkemiz, sahip olduğu zengin kültür mirasıyla dikkat
çekmektedir. Bu zengin kültürel mirasın bir göstergesi olarak
ülkemizde gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde tescil
edilerek koruma altına alınmış birçok kültür varlığı
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bulunmaktadır. Bu bağlamda 2018 yılı itibarıyla ülkemizin
UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 17 adet somut doğal ve
kültür mirası vardır. Ülkemizde 106 359 adet tescil edilmiş
taşınmaz kültür varlığı (sivil mimarlık örneği, dinsel yapılar,
kültürel yapılar, idari yapılar, askeri yapılar, endüstriyel ve
ticari yapılar, mezarlıklar, şehitlikler, anıt ve abideler,
kalıntılar ve sokaklar) mevcuttur [24]. Ülkemizde 2018 yılı
itibariyle 16 706’sı arkeolojik, 288’i kentsel, 170’i tarihi, 33’ü
kentsel arkeolojik, 88’i karma, 365’si doğal sit çakışan sit alanı
olmak üzere topla 17 650 sit alanı yer almaktadır [25].
Ülkemizin Karadeniz Bölgesi Orta Karadeniz
Bölümü’nde yer alan Ordu ili de dikkate değer kültür varlığına
sahiptir. Ordu ilinde 2018 yılı itibariyle 310 sivil mimari
örneği, 11 kalıntı, 68 dinsel yapı, 56 kültürel yapı, 9 idari yapı,
5 askeri yapı, 5 endüstriyel ve ticari yapı, 81 mezarlık ve 1
korunmaya alınan sokak olmak üzere toplam 546 taşınmaz
kültür varlığı bulunmaktadır [24]. Buna ek olarak Ordu ilinde
2018 yılı itibariyle 32’si arkeolojik, 2’si kentsel, 1’i kentsel
arkeolojik ve 6’sı doğal sit çakışan sit alanı olmak üzere
toplamda 41 sit alanı vardır [25].
Araştırma sahamız olan Ordu iline bağlı Altınordu
ilçesi, dikkate değer bir kültür varlığıyla, turizm altyapı ve üst
yapı unsurlarıyla dikkat çekmektedir. İlçede kaya mezarları
(Delikkaya Kaya Mezarı), kaya yerleşmeleri (Kurul kaya
yerleşmesi), tarihi kaleler (Cotyora ve Kurul Kalesi), tarihi
camiler (Bayrambey Cami), tarihi kiliseler (Düz Mahalle
Kilisesi), tarihi hamamlar (Bayrambey Hamamı), tarihi
köprüler (Bülbül deresi köprüsü), tarihi çeşmeler (Kirazlimanı
Çeşmesi), müzeler (Paşaoğlu Konağı Etnografya Müzesi),
kültür merkezleri (Taşbaşı kültür merkezi) gibi taşınmaz kültür
varlıkları bulunmaktadır. Bunlara ek olarak sivil mimari
örnekleri, yöresel halk oyunları, yöresel el sanatları, yöresel
yemekler, yöresel festivaller gibi pek çok tarihi ve kültürel
turistik çekicilikler mevcuttur. Bütün bu zengin kültür
varlığıyla Altınordu ilçesi, kültürel turizm açısından
değerlendirilebilir. Bununla birlikte söz konusu kültürel
çekiciliklerin sürdürülebilir turizm ilkelerine bağlı kalınarak
turizme açılması, hem bu kültür varlıklarının korunmasına
hem de turizme kazandırılarak ekonomik değer
oluşturmalarına katkı sağlayacaktır.
2. ARAŞTIRMANIN AMACI VE METODU
Bu çalışmanın amacı, Ordu ilinin Altınordu ilçesinin
barındırdığı kültür varlıklarının incelenmesi, kültür turizmi
potansiyellerinin ortaya konulması, bu bağlamda mevcut
sorunların
çözümüne
yönelik
çözüm
önerilerinin
sunulmasıdır. Çalışmamızda öncelikle araştırma sahasının
konumu ve coğrafi özellikleri incelenmiş, kültür varlıklarının
özellikleri ortaya konmuş, sorunlar ve önerilere yer verilmiştir.
Çalışmanın bu aşamaya getirilmesi sürecinde, ilçedeki kültür
varlıklarının kültür turizmi için önemleri, taşıdıkları nitelikleri
ve potansiyelleri, saha etütleriyle ve yerinde gözlemlerle
incelenmiştir.
3. ARAŞTIRMA SAHASININ KONUMU VE COĞRAFİ
ÖZELLİKLERİ
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Altınordu ilçesi, Ordu ilinin kuzeyinde, Karadeniz
kıyısında yer almaktadır. İlçenin kuzeyinde Karadeniz,
kuzeydoğusunda Gülyalı, doğusunda Giresun iline bağlı
Piraziz ve Bulancak ilçeleri, batısında Perşembe,
güneybatısında Fatsa, güneyinde Ulubey ve Kabadüz ilçeleri
bulunmaktadır (Harita 1). İlçe, 410 km²’lik yüzölçümüyle
Ordu ili alanının (5861 km²) % 7’sini kaplamaktadır [15].
Altınordu ilçesi, alan bakımından Ordu ilindeki ilçeler
arasında 5. sırada yer almaktadır. Altınordu, Gülyalı ilçe
merkezine 23 km, Kabadüz ilçe merkezine 21 km, Perşembe
ilçe merkezine 15 km, Fatsa ilçe merkezine 40 km, Ulubey ilçe
merkezine 22 km uzaklıkta yer almaktadır. Ayrıca Samsun il
merkezine 147 km, Giresun il merkezine 45 km, Trabzon il
merkezine 175 km mesafededir. Buna ek olarak Ordu-Giresun

Hava Limanı’na 15 km, Çarşamba Hava Limanı’na 132 km,
Trabzon Havalimanı’na 183 km mesafededir. Altınordu ilçesi,
kara, deniz ve hava ulaşımı bakımından oldukça elverişli
koşullara sahiptir. Samsun’dan Sarp sınır kapısına kadar
uzanan ve oldukça işlek olan Karadeniz sahil yolu üzerinde yer
alan Altınordu ilçesi, karayolu ulaşımı bakımından kolaylıkla
erişilebilecek bir konumdadır. Ayrıca Ordu-Giresun
Havalimanı’na 15 km mesafede yer aldığı için havayolu
erişimine oldukça uygundur. Bunun yanı sıra Karadeniz
kıyısında yer aldığı için deniz yolu ulaşımına da müsaittir. Bu
durum, ilçedeki turizm faaliyetleri için önemli avantajların
oluşmasına ve ilçeye yönelik turist akışının artmasına katkı
sağlama potansiyeli taşımaktadır.

Harita 1. Altınordu İlçesinin Lokasyonu
Bu çevrede Doğu Karadeniz’in doğusu kadar olmasa
da yeryüzü şekilleri nispeten engebelidir. Ordu ilinin
güneyinde yükselen Giresun Dağları ve Canik Dağlarının
kuzeye doğru yani Karadeniz kıyısına doğru geldikçe yükselti
azalır. Karadeniz kıyı kuşağında yer alan Altınordu ilçesi,
Ordu ilinde özellikle iç kesimlerdeki ilçelere nazaran yükselti
ve engebenin daha az olduğu bir topoğrafik görünüme sahiptir.
Altınordu ilçe merkezi ile Melet çayı ağızlarında küçük çaplı
kıyı ovaları ve kıyı taraçaları meydana gelmiştir. Ordu kentinin
bulunduğu ilçe merkezinin batısında 560 m yüksekliğinde
Boztepe yer almaktadır. Ordu kenti, Boztepe’nin eteklerinden
doğuya doğru kıyı düzlükleri üzerinde gelişme imkanı
bulmuştur [7]. Özellikle ilçenin kıyı kuşağında Melet ırmağı
ve Civil deresinin taşıdığı alüvyonların meydana getirdiği
düzlükler de yer almaktadır. Ayrıca yaz mevsiminde büyük
rağbet gören mavi bayrak ödüllü Cumhuriyet Mahallesi plajı
ve Kumbaşı kumsalı plajı da bulunmaktadır.
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İlçede engebe ve yükselti kuzeyden güneye yani
Karadeniz kıyısından iç kesimlere doğru gidildikçe
artmaktadır. Denizden itibaren yükselti iç kesime doğru
artarak, 1000-1400 m yükselti aralığına kadar çıkmaktadır.
İlçe arazisinin iç kesimlere doğru artan yükselti ve engebe
durumu, birçok ekonomik faaliyet üzerinde etkili olduğu gibi
turizm faaliyetleri üzerinde de etkili olabilmektedir. Özellikle
ilçenin iç kesimlerindeki kültür varlıklarının gezilmesi, zaman
ve maliyet bakımından dezavantaj oluşturabilmektedir.
Bununla birlikte ilçedeki önemli kültür varlıklarının büyük bir
bölümünün ilçe merkezi ve çevresi gibi nispeten düz ve hafif
eğimli alanlarda yer alması, ilçede kültür turları için avantaj
teşkil edebilir.
Altınordu ilçesinin bulunduğu bu çevrede Karadeniz
iklimi görülmektedir. Bu iklimde her mevsim ve hatta her ay
yağışlıdır. Karadeniz ikliminde cephesel depresyonların
geçişine bağlı olarak ülkemizin diğer bölgelerine göre yağış
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miktarı da yüksektir [17]. Bununla birlikte dağların uzanışı,
bakı, yükselti ile karasallık iklim koşullarında yerel
değişikliklere neden olur [8]. Bu yerel farklılıkların etkisiyle
Doğu ve Batı Karadeniz bölümleri yağış için daha uygun
koşullara sahip iken, Orta Karadeniz bölümünde reliyef alçalır
ve bakı durumunun da uygun olmaması nedeniyle yağış

miktarında azalışlar görülür [17]. Burada kıyı kesimlerle iç
kesimler arasındaki yağış farklılığı Doğu Karadeniz’in
doğusundaki kadar (dağların yüksek olmaması nedeniyle)
fazla değildir. Karadeniz’in nemli etkileri Canik Dağları’nın
yükseltisinin fazla olmaması nedeniyle iç kesimlere kadar
sokulabilmektedir [8].

Tablo 1. Ordu Meteoroloji İstasyonu’na ait bazı iklim elemanlarının değerleri (1959-2017).
İklim
Elemanı
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Yıllık

Ort.Sıc. ºC

6,8

6,9

8,1

11,5

15,8

20,4

23,0

23,3

20,0

15,9

11,9

8,8

14,4

Ort. Yağ.
(mm)

97,2

78,9

78,9

68,8

56,0

75,1

63,6

67,7

79,9

131,9

125,8

113,9

1037,7

Kaynak: [26].
Altınordu
ilçesinde
iklim
değerlerini
incelediğimizde, yıllık ortalama sıcaklığın 10 ºC’nin üstünde
olduğu görülür. Nitekim yıllık ortalama sıcaklık 14,4 ºC’dir.
Aylık ortalama en yüksek sıcaklık ağustos ayında (23,3 ºC),
aylık ortalama en düşük sıcaklık ocak ayında (6,8 ºC)
ölçülmüştür. Yaz mevsiminde aylık sıcaklık ortalamaları 20
ºC’nin altına düşmez. Nitekim yaz mevsiminde aylık sıcaklık
ortalaması 22,2 ºC’dir. Kış aylarında da aylık sıcaklık
ortalamaları O ºC’ni altına düşmez. Kış mevsiminde aylık
sıcaklık ortalaması 7,5 ºC’dir. İlçede yıllık toplam yağış
miktarı 1000 mm civarındadır. Yağış miktarının yıllık
dağılışına baktığımızda, en yüksek aylık yağış ortalamalarının
sonbahar mevsimine ait olduğu görülmektedir. Bunu kış ve
yaz mevsimleri izlemektedir. En düşük yağış ortalaması
ilkbahar mevsimine aittir. Aylık ortalama en yüksek yağışın
düştüğü ay, 131,9 mm ile ekim ayı iken; aylık ortalama en
düşük yağışın görüldüğü ay, 56 mm ile mayıs ayıdır (Tablo 1).
Sıcaklık ve yağış koşullarının Altınordu ilçesinde genel olarak
kültür turizmi aktivitelerine uygunluk arz ettiği ve her mevsim,
sözü edilen turizm etkinliklerinin yapılmasının mümkün
olabileceği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte zaman zaman
görülen ekstrem hava koşulları kültür turizmi aktivitelerini az
da olsa olumsuz etkileyebilir. Nitekim 2018 yılının ağustos
ayında yaşanan aşırı yağışlar ve buna bağlı olarak oluşan sel
felaketi buna örnek gösterilebilir.
Altınordu ilçesi bitki örtüsü bakımından zengindir.
Bölgenin doğal koşulları, bitki örtüsünün zenginliğinin
artmasına ve çeşitlenmesine vesile olmuştur. İlçenin orman
alanları, Giresun Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Ordu
Orman İşletme Müdürlüğü’nün sorumluluk sahasında yer
almaktadır. Ordu Orman İşletme Müdürlüğü’nün sorumluk
sahasındaki toplam orman varlığı, 10.252,80 ha civarındadır.
Bu işletme müdürlüğü, Altınordu ilçesinin içerisinde
bulunduğu Ordu Orman İşletme Şefliğiyle birlikte, Perşembe,
Gürgentepe, Ulubey, Çambaşı, Gölköy ve Dibektaşı Orman
İşletme şefliklerinden oluşur. Bu çevredeki bitki türlerine
baktığımızda,
Karadeniz
Fitocoğrafya
Bölgesi’nin
karakteristik bitki türlerinin yayılış gösterdiği gözlenmektedir.
Bu çevrede kıyıdan iç kesimlere doğru yükselti arttıkça bitki
örtüsü değişim göstermektedir. Nitekim sahil kesiminde
makilik ve fundalık, 600 metreye kadar fındık, meyve ağaçları,
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kızılağaç, kayın, akçaağaç, meşe, ıhlamur ve kestane gibi
türlere rastlanır. Özellikle 800-2000 metreler arasındaki
kısımda yoğun ve gür sarıçam, ladin, dişbudak, göknar ve
gürgen orman dokusu ile ağaç diplerindeki açıklık alanlarda
genellikle ormangülü, çalı çileği, ılgın, karayemiş, defne ve
şimşir gibi bodur ağaççıklar yaygındır [3]. Ordu kenti gibi
büyük bir yerleşmenin bulunduğu Altınordu ilçesinde 500 m
ve aşağı kesimlerde yoğun yerleşme ve fındık arazisi
oluşturma gibi nedenlerle doğal orman oldukça tahrip
edilmiştir. Bununla birlikte Altınordu ilçesinde özellikle
güneye doğru gidildikçe artan bitki örtüsü zenginliği, özellikle
kırsal kesimlerdeki kültür turlarının daha güzel ve harika
manzaralar eşliğinde yapılmasına katkı sağlayabilir.
Ordu kentinin kuruluş yerinin bulunduğu Altınordu ilçesinin
de yer aldığı bu çevre, oldukça eski tarihlere uzanmaktadır. Bu
çevrede pek çok medeniyet kurulmuş ve geçmişten günümüze
kadar zengin bir kültür mirasının oluşmasına katkı
yapmışlardır. Ordu, M.Ö. 400 yılından önce günümüzdeki
şehir merkezinin yaklaşık 5 km batısında yer alan, halk
arasında Bozukkale olarak isimlendirilen noktada “Kotyora
(Kutyöresi/Kutyorası)” ismiyle kurulmuştur [11]. Hitit
tabletlerine göre İ.Ö. 17. yüzyılda Ordu, Kaşkalar’ın ülkesi ve
Hitit hakimiyetindeydi. Hititler’den sonra bölgeye Frigler,
Kimmerler, Medler, Persler, Miletliler, Makedonyalı İskender
ve komutanları hakim olmuştur. Bundan sonra bölge, yaklaşık
üç buçuk asırlık bir ömür süren Pontus Devleti’nin
egemenliğinde kalmıştır. Bu devleti, Roma İmparatorluğu
ortadan kaldırmış ve bölgeyi 395’te Bizans (Doğu Roma)
İmparatorluğu devralmıştır. Bölge 1207-1461 tarihleri
arasında Trabzon Devleti’nin yönetiminde kaldı. Bu devleti de
Fatih Sultan Mehmet ortadan kaldırmıştır (1461). Ancak Ordu
ve yöresi Osmanlılar tarafından değil, 1270’lerden 1380’lere
kadar uzanan süreç içerisinde Hacıemiroğulları’nın
mücadeleleri sonunda fethedilmiş, Hacıemiroğulları Beyliği
de 1427 yılında Osmanlı Devleti’ne dahil edilmiştir [2], [23].
Ordu, 1920 yılına kadar Trabzon Vilayeti’ne bağlı bir kaza
iken, 1921’de merkezi Ordu Livası olmak üzere Canik
Sancağı’na bağlı olan Fatsa kazası da Ordu’ya bağlanmış ve
müstakil Ordu Livası meydana getirilmiştir. 1923 yılında
“sancak” adı “vilayet” olarak değiştirilerek, bugünkü mülki
taksimatta Ordu Vilayeti adını almıştır [2]. Altınordu İlçesi ise
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22.03.2013 tarih ve 28595 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
6447 sayılı “On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı
İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’’ ile Türkiye
Cumhuriyeti’nin 30. Büyükşehri olan Ordu İlinin Merkez
İlçesi olarak kurulmuştur [27].
2013 yılında oluşturulan Altınordu ilçesinin
günümüze kadar olan nüfus gelişimini incelediğimizde; 2013
yılında 186 097 olan ilçenin nüfusunun, 2017 yılında 213
582’ye yükselmiş olduğu anlaşılmaktadır. 2017 yılı itibariyle
ilçe nüfusunun % 49,1’i erkek, % 50,9 kadınlardan
oluşmaktadır. 2017 yılı itibariyle ilçe nüfusunun % 13,6’sı (29
059 kişi) 0-14 yaş arasındaki çocuk nüfustan oluşurken, %
76,7’si (163 859 kişi) 15-64 yaş arasındaki olgun nüfustan ve
% 9,7’si de (20 664 kişi) 65 ve üzerindeki yaşlı nüfustan
oluşmaktadır [20].
Altınordu ilçesinde temel geçim kaynakları; tarım
(fındık tarımı), hayvancılık, ormancılık, balıkçılık, arıcılık,
tarıma dayalı sanayi ve hizmet faaliyetleridir. Altınordu
ilçesinde tarımsal faaliyetler temel geçim kaynaklarından
birisidir. 2017 yılı TÜİK verilerine göre, ilçenin tarım
alanlarının dağılımına bakıldığında; en geniş alanın 271 998
da ile meyveler, içecek ve baharat bitkileri alanına ait olduğu
anlaşılmaktadır. İlçe tarım alanının % 99,3’ü bu tarım
ürünleriyle kaplıdır. Bunun yanı sıra 996 da sebze alanı, 746
da tahıllar ve diğer bitki alanı ve 3 da süs bitkileri alanı
mevcuttur. Ordu ili genelinde olduğu gibi Altınordu ilçesinde
de fındık tarımı oldukça önemlidir. İlçede 2017 yılı itibariyle
270 763 da toplu fındık meyvelik alanı bulunmakta ve bu
alanlardan 30 055 ton fındık elde edilmiştir. İlçedeki meyveler,
içecek ve baharat bitkileri alanının büyük bir kısmının fındık
meyvesi alanlarından oluştuğu görülmektedir. Bunun yanı sıra
ilçede kivi, çilek, ceviz, elma gibi meyveler de
yetiştirilmektedir. Bunun yanı sıra ilçede mısır (416 da) ve
patates (330 da) ve mısır gibi tarım ürünleri de oldukça
yetiştirilmektedir. Ayrıca fasulye (552 da), karalahana (300
da), kıvırcık marul (38 da), domates (37 da), hıyar (34 da),
bezelye, ıspanak, maydanoz, biber, taze soğan, patlıcan gibi
sebzeler de yetiştirilmektedir. Bunlara ek olarak Altınordu
ilçesinde örtü altı yetiştiriciliği de yapılmaktadır. İlçede 2017
yılı TÜİK verilerine göre 33 da yüksek tünel, 23 da plastik sera
bulunmaktadır [21].

İlçede hayvancılık faaliyetleri de yapılmaktadır. Bu
kapsamda ilçede büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık,
kümes hayvancılığı, arıcılık faaliyetleri de sürdürülmektedir.
İlçede 2017 yılı TÜİK verilerine göre; 11682 büyükbaş (sığır,
manda, at, eşek), 19 727 küçükbaş (koyun, keçi), 14 000
yumurta tavuğu, 416 arıcılık faaliyeti yapan işletme, 94 735
yeni tip kovan bulunmaktadır [22]. İlçede balıkçılık
faaliyetleri de yapılmaktadır. İlçede Ordu Liman
Başkanlığı’na bağlı 1 adet balıkçı çekek yeri bulunmaktadır.
İlçede hem kıyı balıkçılığı hem de tatlı su balıkçılığı
yapılmaktadır. Kıyı balıkçılığından daha çok hamsi başta
olmak üzere, levrek, çipura gibi balık türleri elde edilirken,
Melet ırmağı gibi ırmakların vadilerinde alabalık yetiştiriciliği
de yapılmaktadır. İlçede ormancılık faaliyetleri de
sürdürülmektedir. İlçedeki ormanlardan asıl ve yan orman
ürünlerinden oluşan çeşitli orman ürünleri elde
edilebilmektedir. İlçedeki orman arazileri, Ordu Orman
İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Ordu Orman İşletme Şefliği’nin
sorumluluk alanındadır. Ordu il geneline olduğu gibi
Altınordu ilçesinde de arıcılık faaliyeti yapılmaktadır. İlçede
sanayi faaliyetleri, daha çok tarıma dayalı (özellikle de fındık)
sanayi faaliyetlerinden oluşur. Özellikle fındık kırma, işleme
ve fındık mamulleri üretimine yönelik sanayi faaliyetleri
ağırlıktadır. Bunun yanı sıra gıda, orman ürünleri ve mobilya,
tekstil gibi sanayi kolları da mevcuttur. İlçede 1 adet organize
sanayi bölgesi, 2 adet küçük sanayi sitesi bulunmaktadır [6].
Altınordu ilçesinde son yıllarda hizmet sektörü de oldukça
önemli ilerlemeler kat etmiştir. Bu bağlamda il genelinde
olduğu gibi Altınordu ilçesinde de turizm konusunda oldukça
dikkat
çekici
gelişmeler
söz
konusudur.
İlçe,
değerlendirilebilecek düzeyde turizm potansiyeline sahiptir.
4. ALTINORDU İLÇESİNİN KÜLTÜREL TURİZM
POTANSİYELİ
Araştırma sahamız olan Ordu iline bağlı Altınordu
ilçesi, dikkate değer kültür varlığıyla, turizm altyapı ve üst
yapı unsurlarıyla dikkat çekmektedir. İlçede kaya mezarları,
kaya yerleşmeleri, tarihi kaleler, tarihi camiler, tarihi kiliseler,
tarihi hamamlar, tarihi köprüler, tarihi çeşmeler, müzeler,
kültür merkezleri gibi kültür varlıkları bulunmaktadır. Bunlara
ek olarak sivil mimari örnekleri, yöresel halk oyunları, yöresel
el sanatları, yöresel yemekler, yöresel festivaller gibi pek çok
tarihi ve kültürel turistik çekicilikler mevcuttur (Tablo 2).
Bütün bu zengin kültür varlığıyla Altınordu ilçesi, kültürel
turizm açısından değerlendirilebilir.

Tablo 2. Altınordu İlçesindeki Başlıca Kültürel Çekicilikler
Kültürel Çekiciliklerin Türleri

Kültür Çekiciliklerin isimleri

Kaya Mezarları

Delikkaya Kaya Mezarı

Eski Yerleşimler

Kurul Kaya Yerleşmesi

Tarihi Kaleler

Cotyora (Bozukkale), Kurul Kalesi,

818

Sezer, Kültür Varlıklarının Sürdürülebilirliğinin Turizm Açısından Değerlendirilmesi: Altınordu (Ordu) ilçesi Örneği, ISAS 2018-Winter,
Samsun, Türkiye

Tarihi Cami ve Türbeler

Eskipazar (Bayrambey) Cami, Atik İbrahim Paşa (Orta) Cami, Aziziye (Yalı) Cami,
Hamidiye (Hükümet) Cami, Selimiye Cami

Tarihi Kilise ve Manastırlar

Taşbaşı Kilisesi (Kültür Merkezi), Düz Mahalle Kilisesi

Tarihi Çeşmeler

Osmanpaşa Şadırvanı, Osmanbey Çeşmesi, Kirazlimanı Çeşmesi, Oluksuyu Çeşmesi,
Zaferi Milli Mahallesi Çeşmesi

Tarihi Köprüler

Kemer Köprü

Tarihi Hamamlar

Eskipazar hamamları, Ordu Saray Hamamı, Ordu Yalı Hamamı

Sivil Mimari Örnekleri

Taşbaşı Sıtkıcan Caddesi (Menekşe Sokak) Evleri,

Müzeler

Paşaoğlu Konağı (Etnografya Müzesi-Altınordu)

Yöresel halk Oyunları

Horon ve karşılama oyunları

Yöresel El Sanatları

Çeşitli müzik aletleri yapımı (kemençe, bağlama, davul, zurna, klarnet yapımı ve
dokumacılık (kilim, sicim, kolan, heybe)

Yöresel Yemekler

Pancar çorbası, pancar sarması, mısır çorbası, mısır yağlaşı, mısır ekmeği, kabak
muhallebisi, hamsi buğulama, hamsi köftesi, hamsi tavası, melocan kavurması,
karalahana yemekleri, galdirik kavurması, sakarca mıhlaması, ısırgan yağlaşı ve fındıklı
un helvası, balkabağı tatlısı, çilek reçeli, dut pekmezi vb

Yöresel Festivaller

Ulubey Şuayip Tepesi Güreş Festivali

Kaynaklar: [1],[2],[4],[5], [10], [14], [28], [29].
Altınordu ilçesinde kültürel turizm bağlamında
değerlendirilebilecek kültür varlıklarından ilki, eski
yerleşimler ve kaya mezarlarıdır (Tablo 2). Bunlar içerisinde
Kurul Kaya Yerleşmesi önemlidir. Altınordu ilçe merkezine
13 km uzaklıkta Bayadı Mahallesi sınırlarında yer alan eski
yerleşime asfalt yol ile ulaşılmaktadır. 1. derece arkeolojik ve
doğal sit alanıdır. M.Ö. 5. ve 4. Yüzyılda sivri kaya üzerine
kurulmuş antik yerleşim alanıdır. Günümüzde 250 - 300 adet
merdiven gün ışığına çıkarılmış durumdadır [16], [28].
İlçedeki diğer önemli eski yapıt, Delikkaya Kaya Mezarıdır.
İlçe merkezine 10 km mesafedeki Delikkaya Mahallesi
sınırları içerisinde yer alan eski yapıt içerisinde tek odalı,
sütunsuz ve alınlıklı ve çift sütunlu girişe sahip, 3 kaya mezarı
bulunmaktadır. Mezarın yer aldığı kayalık, yerden 40 m
yüksekliktedir [5]. İlçedeki görülmeye değer tarihi yapıtlardan
birisidir.
Altınordu ilçesinde tarihi kaleler de mevcuttur.
Bunlardan en dikkat çekeni, halk arasında Bozukkale olarak
bilinen ve Ordunun ilk kuruluş yeri olan Cotyora’dır [16].
Ordu ilinin eski adı olan Cotyora, Kut yöresi (Kut Türklerinin
yaşadığı bölge) anlamına gelir ve Kut Türklerinden günümüze
miras kalmıştır [11]. Cotyora’nın kuruluşu, M.Ö. VII. yüzyılın
ikinci
yarısında
Milletli
koloniler
tarafından
gerçekleştirilmiştir. Cotyora’nın tarih öncesi çağları
Prehistorik Dönemde başlamıştır. M.Ö. XVII. yüzyılda burası
Kaşkaların yurdu olarak bilinmekteydi. Bu alanda birçok
medeniyet hüküm sürmüştür. XI. yüzyılda Bizanslılar
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tarafından yapılan bir gözetleme kulesi bulunmaktadır. 2.
derece arkeolojik sit alanı ilan edilerek koruma altına
alınmıştır [1]. Bunun yanı sıra ilçede Kurul Kalesi de
bulunmaktadır (Tablo 2).
Altınordu ilçesindeki tarihi çeşmeler ve şadırvanlar
da önemli kültür varlıklarındandır. Bunlardan Osmanpaşa
Şadırvanı, görünüşüyle dikkat çekmektedir. Aslen Ordulu olan
Trabzon Valisi Haznedaroğlu Osman Paşa tarafından 1842
yılında inşa ettirilmiştir. Yıllar içerisinde tahrip olan şadırvan,
1997 yılında aslına uygun olarak yeniden yaptırılmıştır [4].
Bunun yanı sıra ilçede Osmanbey Çeşmesi, Kirazlimanı
Çeşmesi, Oluksuyu Çeşmesi, Zaferi Milli Mahallesi Çeşmesi
gibi tarihi çeşmeler de bulunmaktadır (Tablo 2).
Altınordu ilçesindeki kültür varlıkları içerisinde tarihi
hamamlar da mevcuttur. Bunlar içerisinde Eskipazar Cami
avlusunda bulunan Eskipazar hamamları, tarihi kimlikleri ve
mimarileriyle dikkat çekmektedir. Burada büyük hamam ve
küçük hamam adıyla iki hamam bulunmaktadır. Büyük
hamam, caminin güneyinde yer alırken; küçük hamam,
caminin kuzeydoğusundadır [1]. 16. Yüzyılda yapıldığı
belirlenen büyük hamamın dışı moloz taş, iç kısmı ise düzgün
yontma taştan inşa edilmiş, örtüde kubbe ve tonoz
kullanılmıştır. 18. Yüzyılda inşa edilmiş olan küçük hamam,
tek bir kare su haznesinden meydana gelmektedir [4].
Altınordu ilçesindeki kültür varlıkları içerisinde tarihi kemer
köprüler de bulunmaktadır. Bunlardan Bülbül Deresi üzerinde
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bulunan kemer köprü, tarihi ve estetik açıdan ilgi çekicidir.
1890- 1895 yılları arasında yapılmış olan köprü, tek gözlü
yuvarlak kemerlidir. Düzgün kesme taştan yapılan köprünün
tabanı, taş döşelidir. 1982 yılında onarım görmüş olan köprü,
Ordu’nun tarihi köprülerindendir. Söz konusu köprü, Bucak ve
Elmalık Mahallesi’ni birbirine bağlamaktadır [1], [5]. Su
Medeniyeti olarak da adlandırılan medeniyetimizin en önemli
simgelerinden olan ve tarihi açıdan değer taşıyan tarihi çeşme,
hamam ve köprülerden oluşan bu su yapıları, ilçedeki
görülmesi gereken kültür varlıklarındandır.
Altınordu ilçesindeki kültür varlıkları içerisinde tarihi
inanç yapıtları da mevcuttur. Bu bağlamda ilçede ilgi çekici
tarihi camiler mevcuttur. Bunlar içerisinde Eskipazar Cami,
tarihi kimliğiyle dikkat çeken inanç yapıtlarındandır.
Ordu’nun ikinci yerleşim yeri olan Eskipazar (Bayrambey)’da
yer alan Cami, 1380 yılında Hacıemiroğulları tarafından inşa
edilmiştir. Daha sonra 1781 yılında Şebinkarahisar Mutasarrıfı
Hüseyin Battal Paşa tarafından onarım gören cami, son olarak
1994 yılında onarılmıştır. Dikdörtgen planlı olan caminin
pencere kapakları ve minberi ahşap oymacılığının güzel
örneklerinden olup, Ankara Etnografya Müzesi’nde
sergilenmektedir. Caminin yanında iki hamam mevcuttur [4].
Bunun yanı sıra ilçede Atik İbrahim Paşa (Orta) Cami, Aziziye
(Yalı) Cami, Hamidiye (Hükümet) Cami, Selimiye Cami gibi
tarihi camiler de görülmeye değer kültür varlıklarındandır
(Tablo 2).
Altınordu ilçesindeki kültür varlıkları içerisinde tarihi
inanç yapıtlarından tarihi kilise ve manastırlar da önemlidir.
Bunlar içerisinde günümüzde kültür merkezi olarak işlev
gören Taşbaşı Kilisesi ilgi çekici mimariye sahiptir. 1853
yılında yörede yaşayan Hristiyanlarca yaptırılan kilisenin,
tamamı kesme taştan inşa edilmiştir. Kubbe hariç günümüze
kadar ulaşabilen bazilika şeklinde bir tarihi yapıdır. Doğu-batı
yönünde dikdörtgen tarzda yapılan kilise, bir süre cezaevi
olarak kullanılmış ve 2000 yılından itibaren de kültür merkezi
olarak değerlendirilmektedir [5], [1]. Bunun yanı sıra ilçenin
Düz Mahalle mevkiinde bulunan kilise de tarihi ve mimari
açıdan ilgi çeken inanç yapılarındandır. Altınordu ilçesindeki
Taşbaşı Sıtkıcan Caddesi (Menekşe Sokak) Evleri de sivil
mimari örnekleri olarak dikkat çekmektedir (Tablo 2).
Altınordu ilçesinde ilgi çekici eserleri sergilendiği
müzeler de bulunmaktadır. Bu bağlamda Paşaoğlu Konağı ve
Etnografya Müzesi, mimarisiyle ve bünyesindeki eserlerle
önem taşımaktadır. Son derece zengin bir taş işçiliğine sahip
olan konak, 1896 yılında Paşaoğlu Hüseyin Efendi tarafından
inşa ettirilmiştir. Bahçesi ile birlikte 625 m² alana sahiptir.
Taşları Ünye’den, ahşap malzemesi Romanya’dan getirilmiş
olup, İstanbul’dan getirilen bir usta tarafından inşa edilmiştir.
19. yüzyıl sivil mimarimizin en güzel örneğini teşkil eden
konak, zemin ile beraber üç katlıdır. Konağın bahçesinde
fıskiyeli bir havuz ve günümüzde ahşap örtü altına alınmış
orijinal taş ocak yer almaktadır. Tavanları ahşap kaplama
olarak inşa edilen konak,
Anıtlar ve Müzeler Genel
Müdürlüğü tarafından 1982 yılında kamulaştırılmıştır. 1987
yılında onarımı tamamlanmış olan konak, “Paşaoğlu Konağı
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ve Etnografya Müzesi” olarak kültüre meraklı ziyaretçilere
açılmıştır [2].
Altınordu ilçesinde yöresel halk oyunlarından horon ve
karşılama oyunları yaygınken, yöresel el sanatlarından çeşitli
müzik aletleri yapımı (kemençe, bağlama, davul, zurna,
klarnet yapımı ve dokumacılık (kilim, sicim, kolan, heybe)
faaliyetleri az da olsa yapılmaktadır. Ayrıca bu yöreye özgü
yöresel yemekler de mevcuttur. Çorbalardan pancar çorbası,
pancar sarması, mısır çorbası; balık yemeklerinden hamsi
buğulama, hamsi köftesi, hamsi tavası; sebze yemeklerinden
melocan kavurması, karalahana yemekleri, galdirik
kavurması, sakarca mıhlaması, ısırgan yağlaşı, mısır yağlaşı;
tatlılardan fındıklı un helvası, balkabağı tatlısı, çilek reçeli, dut
pekmezi ve mısır ekmeği gibi yöresel lezzetler bulunmaktadır.
Ayrıca ilçede Ulubey Şuayip Tepesi Güreş Festivali gibi
yöresel etkinlikler de yapılmaktadır (Tablo 2). Bunlara ek
olarak ilçe sınırları içerisinde Karadeniz köy yaşantısının ilgi
çekici örneklerinin olduğu ve çeşitli ekoturizm etkinliklerinin
yapılabildiği Kabakdağ ekoturizm köyü bulunmaktadır. İlçe
merkezine 12 km mesafede yer alan Kabakdağ Mahallesi,
kadın istihdamının öne çıktığı, bölge ve ülkemizde de örnek
model olarak dikkatle takip edilmesi gereken ekoturizm
köylerinden birisidir.
Altınordu ilçesi, Ordu ilinin ekonomik ve sosyal
açıdan en gelişmiş ilçesi olduğu ve Ordu kentini de
barındırdığı için konaklama, yeme-içme ve eğlenme gibi
turistik altyapı tesisleri bakımından oldukça iyi durumdadır.
İlçede 2018 yılı itibariyle 931 oda ve 1865 yatak kapasitesi
mevcuttur. Bu bağlamda 1 beş yıldızlı, 6 dört yıldızlı, 8 üç
yıldızlı, 3 iki yıldızlı, 1 özel tip olmak üzere 19 adet turizm
işletme belgeli konaklama tesisi bulunmaktadır. Bunun yanı
sıra ilçede 4 adet turizm işletme belgeli lokanta bulunmaktadır.
Bunlara ek olarak 11 adet belediye belgeli konaklama tesisi
bulunmaktadır. Bunların oda kapasitesi 219 iken, yatak
kapasitesi 402 civarındadır [28].
5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Altınordu ilçesi, sahip olduğu tarihi, kültürel ve inanç
varlıklarıyla kültürel turizm açısından dikkate değer bir
potansiyel barındırmaktadır. İlçenin bu bağlamda kültür
turizminin geliştirmesine katkı yapabilecek birçok avantajı
vardır. Altınordu ilçesi, öncelikle önemli düzeyde tescil
edilerek koruma altına alınmış kültür varlığına sahiptir. Ordu
kentini de barındıran ilçe, konaklama, erişim ve yeme-içme
olanakları bakımından iyi durumdadır. Özellikle OrduGiresun Hava Limanı’nın hizmete girmesiyle Ordu ilinin
dolayısıyla da Altınordu ilçesinin ulusal ve uluslararası
düzeyde erişilebilirlik düzeyi her geçen gün artmaktadır.
Bunlara ek olarak Karadeniz sahil yolunun buradan geçmesi
kara yolu açısından, deniz kıyısında yer alması da deniz
ulaşımı açısından avantajlı durumların oluşmasına zemin
hazırlayabilir. Bunlara ek olarak çok sayıda turizm işletme
belgeli ve belediye belgeli konaklama tesisinin bulunması,
yeme-içme, eğlenme mekanlarının olması da ilçeye gelen
turistler için önem taşımaktadır.
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Bütün bu avantajların yanı sıra ilçenin kültür turizmi
için çeşitli alanlarda da iyileştirmelere gereksinimi söz
konusudur. Öncelikle ilçenin kültür varlıkların korunması ve
yaşatılması için daha kapsamlı çalışmalar gerekmektedir.
Ayrıca kültür varlıklarının daha iyi korunması ve sergilenmesi
için var olan müzeye ek olarak yeni müzelerin kurulması
yararlı olacaktır. İlçenin sahip olduğu kültür varlıklarının
tanınması ve bilinirliğinin artırılması için ulusal ve uluslararası
düzeyde tanıtım çalışmalarına da ağırlık verilmelidir.
Özellikle son yıllarda gerek ülkemiz içerisinden gerekse Arap
ülkelerinden bu bölgeye yönelik artan ilginin karşılık
bulabilmesi için farklı turist profillerine yönelik turistik arz
kaynaklarının çeşitlendirilmesinde ve turistlere yönelik
hizmetlerin kalitesini artırmaya dönük çalışmalara
yoğunlaşılmasında yarar vardır. Böylelikle gerek Altınordu
ilçesindeki Karadeniz kültürünün kendine has kültürel
çekiciliklerinin sürdürülebilir bir şekilde kültür turizmine
kazandırılabilmesi ve bu bölgedeki ekonomik ve sosyal
kalkınmanın gerçekleştirilmesine katkı sağlanabilir.
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