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Önsöz / Introduction

Ünye, M.Ö. 15000 yılına kadar uzanan tarihi ile Osmanlı
İmparatorluğu dahil 9 kavmin egemenliğinde kalmıştır.
Güneşin denizden doğup denizden battığı, sabah denize girip
bir saat sonra yaylaya çıkıp ormanda yürüyüş yapılabilen
Karadeniz’in incisi Ünye, doğuya giden turların ilk uğrak
noktasıdır. Haftasonu, günübirlik kentimize gelerek yöresel
yemekler, balık çeşitleri ve Ünye Pidesi'ni tadıp hoşça vakit
geçirebilirsiniz.

Ünye, with a history that streches till B.C. 15000, had been
under domination of nine tribes, one of them which was
Ottoman Empire. In Unye sun rises from sea, and sets in sea.
You can both swim in sea and later go to high plateaues for
trekking in forest in an hour. Ünye, pearl of the Blacksea, is the
first stop for tours that go through east. You can also have a
good time in Ünye daily.

Hasan ŞİMŞEK
Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

The Chairman of Ünye Chamber
of Commerce and Industry
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Ünye, tarıma dayanan ekonomisi ve modern yapılaşmasıyla
hızla büyüyen; doğal güzellikleri, yaylaları, kaleleri , konakları
ve tarihi hamamları bünyesinde barındıran; güneşin
denizden doğup denizden battığı ince kumsallarıyla
donanmış 25 km’ lik kıyı şeridi ve kumsallarıyla tarihi bir
turizm şehridir. İnce kristal kumları üzerinde güneşlenip yaz
yağmurlarında deniz keyfini yaşayabileceğiniz ender sayfiye
şehridir.

Ünye is a swiftly developing city with its growing economy
and modern architecture and a historic touristic city which
contains in itself natural beauties, uplands, castles,courts
historical public baths and with 25 kilometers coast
decorated with beach on which sun rises and sets on the sea.
Ünye is one of the precious summer place on whose gentle
cristal sand you can sunbathe and enjoy with the sea under
summer rain.
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Tarihçe:

History:

Ünye, Karadeniz’in en eski tarihine sahip yerleşim yerlerinden
biridir. Prof. Dr. İ. Kılıç Kökten’in 1935 – 1964 yılları arasında
yaptığı arkeolojik kazılarda Ünye’de ilk insan yerleşiminin MÖ.
XV bin yılına kadar uzadığı tespit edilmiştir. Tarih boyunca
Kimmerler, Halipler, İyonlar, Kaşkalar, Hititler, Pontuslar,
Romalılar, Selçuklu ve Osmanlılar gibi birçok kavmin
egemenliğinde kalmıştır. Osmanlı’nın son döneminde 1864’te
Ünye, sancak beyliği yapılmışsa da bu uzun sürmemiş,
Cumhuriyet’in ilanından bir yıl önce Ordu vilayetine bağlı bir
ilçe yapılmıştır.

Ünye is one of the ancient settlement of Black Sea. At
archaeologic excavation of Prof. Dr. İ. Kılıç Kökten between
the years of 1935 – 1964, it is confirmed that first settling of a
human being in Ünye is dated to fifteen thousand
BC.Throughout the history,this region is dominated by
several clans such as Cimmerians, Ions, Halips,
Kaskians,Hittites, Pontus Empire, Romans,Seljuks and
Ottomans. Although Ünye was promoted to Ünye Sanjak
Beylic at 1864 during the last years of Ottoman Empire , it
didn't last too long and it became a district under the
governance of province of Ordu.

Ünye, Altın Post’u bulmak için Yunanistan’dan çıkıp
Karadeniz’i geçen Argonotların seyrettikleri rota üzerindedir.
Ünye, Antik Çağlardan bu yana önemli bir ticaret merkezidir.
Tarihi İpekyolu’ nun Karadeniz’e açılan önemli kapılarından
biridir.

4

Ünye is on the route that Argonauts ,came from Greece to The
Black Sea, sailed for finding The Golden Fur.

From the ancient ages, Ünye has been an important trade
center and is one of the significant gate of historical Silk Road
opening to The Black Sea.
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Ünye adı:

Ünye Name:

Eski metinlerde ve haritalarda Oinoie, Onea, Unieh gibi farklı
isimler altında yer alan Ünye adı, Latincede ve eski Yunan
dilinde “üzüm-şarap” anlamına gelmektedir.
Ünye, açık bir liman şehri olduğundan tarihin her döneminde
kalabalık ve çeşitli bir nüfus yapısına sahip olmuştur. Bu
kalabalık nüfus içinde Türk, Rum, Ermeni, Laz, Çerkez ve
Gürcüleri içinde barındırmıştır.
Geçmişte kadıları, kaptanları ve hattatlarıyla ün salan tarihi ve
turistik bir şehirdir.

Ünye's name taking place in ancient maps and texts as
Oinoie, Onea, Unieh means "grape- wine" in Latin and old
Greek language. For being a open port town, Ünye has had a
crowd and cosmopolitan population throughout the every
age of history.This dense population embodied Turk, Rum,
Armenian, Laz, Cherkes and Georgian. Ünye is a historical
touristic city became famous for its muslim judges, captains
and calligrapher in the past.
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Ulaşım:

Transportation:

Ünye,
Samsun Havalanına 65 km. Ordu’ya 70 km. Amasya’ya 200
km. Tokat’a 157 km uzaklıktadır.

From Ünye to
Samsun Airport : 65 km. Ordu : 70 km. Amasya : 200 km.
Tokat : 157 km.

Beldeleri:

Towns:

Tekkiraz, İnkur, Yeşilkent, Yenikent, Pelitliyatak,

Tekkiraz, İnkur, Yeşilkent, Yenikent, Pelitliyatak,
Fatih, Erenyurt, Hanyanı

Fatih, Erenyurt, Hanyanı

Akkuş

Tekkiraz
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İkizce

Çaybaşı

9

Uplands:
Ünye is one of the rare cities of The Black Sea that you can
swim in the morning and reach the uplands in half an hour:
Argan ve Dumantepe in Akkuş, Soğucak in Fatih, Kumru
Erecek Upland , Karaarmut Uplands in Tekkiraz.

Karaarmut

Çet Dağı

Yaylaları:
Sabah denize girip yarım saat
içinde yaylalara ulaşılabilen
Karadeniz’in ender şehirlerinden
biridir.
Akkuş’un Argan ve Dumantepe
yaylaları, Fatih’in Soğucak
Yaylası, Kumru’nun Erecek
Yaylası, Tekkiraz’ın Karaarmut
Yaylası.

Akkuş
Karaarmut
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Keş Kalesi

Kevgir Kale
Ünye Kalesi

Kaleleri:

Castles:

Ünye Kalesi,
Gençağa Kalesi,
Kevgir Kalesi, Keş
Kalesi, Erenyurt
Kalesi

Ünye Castle ,
Gençağa Castle
, Kevgir Castle ,
Keş Castle,
Erenyurt Castle.

Kevgir Kale
Ünye Kalesi
Erenyurt Kalesi

Çaybaşı-İlküvez Şelalesi

Ünye Kalesi
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GEZİLECEK YERLER / PLACES TO VISIT
Ünye Kalesi:

Ünye Castle :

Kale, Ünye–Tokat-Amasya yolunun 7. km’sinde yaklaşık 200
metre yükseklikte bir tepenin üzerinde kuruludur. Kalede 180
badalla inilen; içinde yaşam alanlarının olduğu ve insanların suya
ulaşabildiği iki adet dehliz bulunmaktadır. Kale alanı içerisinde
odalar, kral mezarları ve sunaklar bulunmaktadır. Kalenin
girişindeki kaya mezarının Pontus Kralı II.Mitheridates’e ait
olduğu ileri sürülmektedir. Kale sur duvarları Horasan harcı ve
moloz taşlarından yapılmıştır. 1. Jeolojik zamanda denizin kale
duvarlarına kadar ulaştığı bilinmektedir. Kalenin burçlarından
Ünye ve deniz panoramik bir şekilde görünmektedir.

The castle is on a hill of 200 meter-height and 7 km to ÜnyeTokat- Amasya road. There are two cloister that you can
reach after 180 stairs and harbors a living space within and
with which people can acquire water. You can find chambers,
king beds and altars in the Castle. It is asserted that rock
tombs belongs to Pontus King Mitheridates the second.
Castle's wall is made of Horasan plaster and rubble stone .It is
known that sea reached to the Castle Walls in first geological
time. You can see the panoramic view of Ünye and the see
from bastions of the castle.
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Gençağa Kalesi:
Ünye’nin batısındaki İkizce ilçesine 7 km mesafede bulunan
kale içinde sarnıçları, duvar kalıntıları, mahzeni ve manzarası
ile görülmeye değer özellikte bir kale kalıntısıdır.

Gençağa Castle:
The ruin of the castle which is only 7 km away from İkizce
that is located west side of Ünye worths seeing with its
cisterns, ruins of the castle wall, vault and view.

Kevgir Castle:

Gençağa Kalesi-İkizce

It is a castle that is 5 km to Akkuş and used as a control point
of trade on the route of Silk Road during the reign of
Anatolian Seljuk and Ottoman Empire.There are cisterns,
remains of the slope house and rock tombs in the Castle.

Kevgir Kale:
Akkuş’a 5 km mesafede Anadolu Selçuklu Dönemi’nde ve
Osmanlı Dönemi’nde İpekyolu güzergahında ticaret kontrol
noktası olarak kullanılmış bir kaledir. Kalede sarnıçlar, yamaç
evi kalıntıları ve kaya mezarları bulunmaktadır.
Bunlara ek olarak Esenkale köyünde ve Erenyurt’ta

Kevgir - Kale - Akkuş

görülmeye değer kale kalıntıları bulunmaktadır.
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Atatürk Mahallesi’nde yarımada üzerine kurulu Rumlar
zamanında dinsel ayin ve törenlerin yapıldığı, halk tarafından
Ayanicola olarak adlandırılan kilise kalıntılarıdır.

Ayanikola Kilisesi-yeni hali

The Church of Ayanikola:
They are the remains of the church called ayanicola by the
public, located on peninsula in Atatürk neighborhood and in
which religious ritual ceremonies were held in time of
Byzantine Greeks.

Ayanikola Kilisesi-eski hali

18
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Ayanikola Kilisesi

Yalı Kilisesi:
Yalı Kahvesi mevkiinde 19. yy. da inşa edilmiş olup
Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar kullanıldığı bilinen RumOrtodoks kilisesidir. Ünye’deki beş kiliseden ayakta kalan tek
kilisedir.

Topyanı:
Burunucu Mahallesi’nde savunma amacıyla kullanılmış bir
tabyadır. 93 Harbi’nde ve 1. Dünya Savaşı esnasında Rus
bombardımanına karşı kullanılmıştır.

Türk Japon Dostluğu
Ertuğrul Fırkateyni
Şehitleri Anıtı

Yalı Kilisesi

The Church of Yalı:
It is known that it is an Orthodox church built in the site
of Yalı Coffe House in the 19th century.It is the only
surviving church of 5 churches in Ünye.

Topyanı:
It is a bastion in Burunucu neighborhood benefited
with the aim of defence During Russo- Turkish War (93
War-1877-1878) and World War I Topyanı is used
against Russian bombardment.

Topyanı
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Feneraltı

Fener- Feneraltı:
As Ünye is a historical port city, this light house was
constructed to be a guide for ships.The first light used in the
18th century is being exhibited in "Müze Ev". It is known that
the wall stones of Süleyman Pasha Mansion were cut from
the beneath of this lighthouse's rocks .

Fokfok:
There a natural swimming pool between the rocks and a cave
near it with seals exposed the danger of extinction in the
Black Sea.
Fener

Fener-Feneraltı:
Ünye’nin tarihi bir liman kenti olmasından dolayı gemilere yol
göstermesi amacıyla inşa edilmiştir. 18. yy.da kullanılan ilk
fener, Müze Ev’de sergilenmektedir. Süleyman Paşa Konağı
duvar taşlarının fener altındaki kayalıklardan kesildiği
bilinmektedir.

Fokfok:
Kayalar arasında natürel yüzme havuzu ve yanında
günümüzde Karadeniz’de nesli tükenmiş fok balıklarının
olduğu mağara bulunmaktadır.
Fokfok
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Çakırtepe:
Ünye’nin seyir terası konumunda olan Çakırtepe,
pidenizi yerken çayınızı yudumlayabileceğiniz ideal
dinlenme yeridir.

Çamlık:
Atatürk Mahallesi’nde deniz kenarında halkın çam
ağaçları altında piknik yaptığı kent korusudur.

Yürüyüş yolu

Çamlık

Çakırtepe:
Çakırtepe which is regarded as observation deck of Ünye is a
ideal resting place that you can drink tea while eating your
pide.

Çamlık:
It is the grove of the town near the sea in Atatürk
neighborhood and in which people have picnic under the
pine trees.
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Kızılkaya – Saklı Kiliseler:
Niksar yolu üzerinde 6.km’de yer
alan eski bir yerleşim alanıdır.
Ünye Kalesi’nin karşısında olup
Ünye, Fatsa ve Terme’yi aynı anda
görebileceğiniz, Ünye’nin doruk
noktasıdır. Üzerinde çok sayıda
mağara bulunmaktadır. İki
mağarada ise erken Hristiyanlık
dönemine ait kilise resimleri
bulunmaktadır.

Kızılkaya - Hidden
Churches:

Yürüyüş parkuru

It is a old settlement on the 6th km
on Niksar road. Since it is located
opposite of Ünye Castle, you can
see from there Ünye, Fatsa and
Terme at the same time .It is the
peak point of Ünye. There are lots
of caves on it. You can find out
pictures of churches belonging to

Early Christian era in the first
cave.
Yürüyüş Parkuru:
Atatürk Parkı’ndan başlayıp İskele- Yunus Emre-YalıGalabuzu (Yüzüncü Yıl)-Ada- Topyanı-Dikilitaş- Fener ve
Çamlığın içinden geçip deniz kenarı boyunca Ayanikola
Kilisesi’ne kadar uzanan yürüyüş parkurunda geç saatlere
kadar meraklıları için ideal bir yürüyüş parkurudur.

Hiking Trail:
This hiking trail beginning from Atatürk Park and pass
through İskele- Yunus Emre- Yalı- Galabuzu (Yüzüncü Yıl)Ada- Topyanı- Dikilitaş -Fener ,Çamlık and continuing to
Ayanikola Church along the sea is suitable until late.

Kızılcakaya-Saklı Kiliseler
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Süleyman Paşa Sarayı:

Süleyman Paşa Palace:

Devrin Sancak Beyi Süleyman Paşa tarafından yazlık olarak
yaptırılmış 18. yy’da uzun süre hükümet konağı olarak
kullanılmıştır. Zamanında Karadeniz’de seyahat eden Fransız
seyyah tarafından o zamanki Dolmabahçe Sarayı’ndan daha
güzel olduğu vurgulanmıştır. Tamamı ahşap olan saray 1847
yılında çıkan bir yangında tamamen yanmış, günümüzde
surları ayakta kalmıştır. Mükemmel bir sivil mimari örneği
olan sarayın orijinal çizimleri Fransa’da Art Museum’ da

The Palace was built as a summer house with the order of
Süleyman Paşa who was a flag officer at that time and it was
used as government office for a long time in the 18th century.
It is emphasized by French tourist who traveled at The Black
Sea in that period that this palace is more beautiful than
Dolmabahçe Palace. Being entirely wooden, Süleyman Paşa
Palace was burned in a fire in 1847 and only surviving part of it
is its walls.The Palace whose first drawing is being exhibited
in Art Museum in France is an excellent example of civil
architecture.

sergilenmektedir.
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Tarihi Konaklar:
Ünye’de Anıtlar Yüksek Kurulu’nca tescil edilmiş 76 taşınmaz
kültür varlığı bulunmaktadır. Bunlardan 56 tanesi tarihi
evlerdir. Bu evlerin her birinde ocak, her odada da banyo
bulunmaktadır. Kadılar Yokuşu’ndakiler de restore
aşamasındadır.

Historical Mansions:
There are 76 immovable cultural assets in Ünye registered
officially by Supreme Council of Monuments. 56 of them are
historical houses. There is furnace in every houses and bath
in each of the room. The historical houses at Judges Hill are
in the process of restoration.

Yürürler Konağı

Sebile Hanım Konağı
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Müze Ev:
18. yy Osmanlı sivil mimari örneği, tarihi bir Ünye evinin
restore edilmesiyle ortaya çıkan bir müze evdir. Eski Ünye’nin
yaşam kültürü, her yönüyle burada yansıtılmaktadır.

Museum House:
It is a museum house, example of Ottoman civil architecture
in 18th century , emerged by the restoration of a historical
Ünye house. The old Ünye is reflected with its culture of life
and every aspects of it.
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Hamamlar:
Ünye’de hamam kültürü önemli olup geçmişte inşa edilmiş
olan yedi hamamdan üç tanesi günümüze dek ayakta
kalmıştır. Bu üç hamamdan biri olan ve saray alanı içerisinde
olan Saray Hamamı’nın Süleyman Paşa’nın kızı için yaptırdığı
bilinmektedir. Çifte Hamam bay ve bayanların ayrı kapılardan
girdiği ender hamamlardan biridir. Cenevizliler zamanında
depo olarak kullanılan Eski Hamam, Cumhuriyet
Meydanı’nda günümüzde de erkek ve bayanlara hizmet
etmektedir.

Turkish Baths:
As the culture of Turkish Bath is very significant in Ünye , 3
Turkish bath in 7 that were built in the past are still standing.
Being one of these 3 Turkish baths, Saray Bath located within
the area of the palace is known to have built for the daughter
of Suleyman Pasha . ‘Çifte Hamam’ is one of the rare bath
that men and women can enter to separate doors. The Old
Turkish Bath that was used as warehouse in the time of
Genoese currently serves men and women on The
Cumhuriyet Square.

Erdem AKBAŞ
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Sinan Mehmet TURP

Kadılar Yokuşu:
Ünye’nin yetiştirdiği kadı ve kaptanların yaptırdığı her biri en
az yüz yıllık Osmanlı mimarisi ile yapılmış evlerin bulunduğu
semttir. Cumhuriyet Meydanı’nın üst tarafında
bulunmaktadır.

Judges Hill:
It is an area that includes at least 100 years-old houses built
with the Ottoman architecture by the order of muslim judges
and captains growth in Ünye . It is located on the upper side of
the Cumhuriyet Square.

Yazkonagı Cave:
Yazkonagı Cave is situated in 5 km away from downtown. The
cave consists of two separated adits in length of 500 meters
approximately. The most important characteristic of this
cave which has stalacites and dickites is to have a high
domed place which can be seen rarely in the world.

Yaz Konağı Mağarası:
Şehir merkezine 5 km uzaklıktaki Yaz Konağı köyündeki
mağara tahminen beş yüzer metre uzunluğundaki iki ayrı
galeriden oluşmaktadır. Sarkıt ve dikitlerin de yer aldığı
mağaranın en önemli özelliği, içinde dünyada ender rastlanan
yüksek kubbemsi mekanlardır.
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Bakırcılar Arastası:

The Arasta of Copper Craftsman:

Kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarından günümüze kadar
gelen bakırcılık ve kalaycılık ustalarının bulunduğu bölgenin
tek tarihi arastasıdır.

Some of the handcrafts of copper and stann ,which come
from to the present and face to face with extinction , are the
only historical arasta of their region where the craftsman live.

Şeyh Yunus Külliyesi:

Sheik Yunus Külliye:

Türkiye’de dokuz yerde mezarı olduğu söylenen ünlü
tasavvufçu Yunus Emre’nin bir mezarının da Ünye’de olduğu
bilinmektedir. Kiraztepe mevkiinde bulunan türbenin yanında
bir de cami inşa edilmiştir. İnsanlar, bu türbeyi ziyaret
ettiklerinde manen huzur bulduklarını belirtmektedirler.

It is known that onother grave of the renowned sufi Sufistic
Yunus Emre, who is said to have nine graves in Turkey, is in
Ünye. Also, a mosque is built near the tomb which is in the local
of Kiraztepe. People state that when they visit this tomb they
feel peacefulness inwardly.

Şeyh Yunus Emre
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Camiler

Mosques

Saray Camii:

Saray Mosque:

19.yy’da Süleyman Paşa’nın damadı için yaptırdığı ve daha
sonra cezaevi olarak kullanılan bina günümüzde cami olarak
kullanılmaktadır.

The building which was built by Süleyman Pasha for his sonin-law in the 19th century and later used as Penal Institution
of Ünye is used as a mosque today.

Tozkoparan Mağarası:

Tozkoparan Cave:

Cevizdere mevkiinde Helenistik dönem öncesinden kalma iki

It is a rock tomb in Cevizdere local with 2 rooms which was
built in Hellenistic era.

odalı bir kaya mezarıdır.
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Asarkaya Kent Korusu:

Asarkaya Town Spinney:

Ünye’nin doğu yakasında muhteşem manzarası olan ve
değişik ağaç türlerini içinde barındıran ender mesire
alanlarından biridir. Seyir terası Ünye ve denize hakim
bir manzaraya sahiptir. Ağaçlar içinde doğa
yürüyüşlerinin yapıldığı, yeşil ile mavinin kucaklaştığı bir
mesire yeridir.

This place is one of the rare promenade places in which it
harbours different tree species with magnificent scenery
in the east part of the Ünye. It has a dominant view for
Ünye and sea from the observation terrace. It ıs a
promenade place in which sea and green is embraced
and nature walk is done.
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Balavuz Rock
Grave:
It is a rock
gravestone which is
located in Karşıkaya
neighbourhood
Industrial State.

Balavuz
Kaya Mezarı:
Karşıyaka
Mahallesi
Sanayi Sitesi
karşısında
bulunan bir
kaya mezarıdır.

Kadavat Kaya Mezarı:

Kadavat Rock Grave:

Ünye’ye 20km uzaklıkta
Tekkiraz Sırma köyünde
bulunan Helenistik Dönem
öncesi bir kaya mezarıdır.

It is a rock grave which is built
before the Hellenistic era in
Tekkiraz Sırma village and it is
far from Ünye for 20 km.
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Historical Doors:
Ünye is a famous coastal town for its houses in garden, the
doors opening to the garden and cisterns. Ünye was the
centre of stonemasonry in the 18- 19th century and later in
The Black Sea. There are 17 stone doors survived today in our
town.

Tarihi Kapılar:
Ünye, bahçe içindeki evleri, kuyuları; sarnıçları, bahçeye açılan
kapıları ile ünlü bir kıyı kentidir. 18 - 19.yy ve sonrası
Karadeniz’de taş ve taş işçiliğinin merkezi konumundadır.
Şehrimizde günümüze kadar ulaşmış on yedi adet taş kapı
mevcuttur.
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Tarihi çeşme ve Şadırvanlar:

Historical Fountains:

Müze Ev çeşmesi

Mürüvvet Vidinli
Halk Eğitim Merkezi Çeşmesi

Döner Çeşme

Çayırlı Camisi Şadırvanı

Tokatlı Sarnıçı

Kale Çeşmesi
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Paşabahçe Çeşmesi
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Tarihi Serenderler:
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Historical Warehouse:
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Tarihi Ocaklar:
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Historical Fireplace:
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Tarihi Mezartaşları
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Tombstones
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Anıt Çınar Ağacı:

Monumental Plane Tree:

Osmanlı döneminde fethedilen yerleşim alanlarına geleneksel
olarak dikilen çınar ağaçlarından biridir. 500 yaşından fazla
olan anıtsal ağaç, bir dönem idam hükmünün uygulandığı
darağacı olarak kullanılmıştır.

It is one of the plane trees that was planted in Ottoman Time
traditionally for each of the conquered lands. Being over 500
year-old, this monumental tree was used as gallows tree on
which death sentence was applied.

At Harası:

Horse Stud Farm:

Ünye Çimento Fabrikası kavşağından 2km uzaklıkta yer alır.
At bakımı ve yarışlarının yapıldığı alanda aynı zamanda ata
sporumuz, yağlı güreş müsabakaları yapılmaktadır.

It is located 2km away from the Cement Factory Crossroad.
In the area on which horse maintenance and racing take
place also Greased Wrestling Contests are held. Riding is also
available for those interested.

İsteyenler için at gezisi imkanı mevcuttur.

Su Değirmenleri:
Ünye’nin üç büyük akarsuyu
üzerinde kurulan onlarca su
değirmeninden günümüze
yalnızca birkaç tanesi
kalmıştır. Cevizdere’de şehir
merkezine 12km mesafede
Aloğlu Değirmeni, Tabakhane
üzerinde 3.km’de Ahmet
Efendi Değirmeni, Cüri Deresi
üzerinde 10.km de Göbü
Değirmeni ve Lahna Deresi
üzerinde bulunan Lahna
Değirmeni faal olan
değirmenlerdir.

Watermills:
Only a few survived of the dozens of watermills that founded
on the three major stream of Ünye. Aloğlu Watermill which is
12 km to centre of Cevizdere, Ahmet Efendi Watermill which
is on 3rd km on Tabakhane , Göbü Watermill which is on 10th
km on Cüri Brook and Lahna Watermill on Lahna Brook are
still active watermills.
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Trade Museum:
Trade museum, that is built by Unye Cahamber of
Commerce and Industry,is the first trade museum of
Blacksea region and second in whole country. In the museum
ancient tools and work-benches are exhibited that used by
craftsmen.

Ticaret Müzesi:
Türkiye’nin ikinci, bölgenin ise ilk ticaret müzesi olma
özelliğini taşıyan müze Ünye Ticaret ve Sanayi Odası
bünyesinde kurulmuştur. Müzede zamanın ustalarının
kullandıkları el aletleri ve tezgahlar sergilenmektedir.
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Atatürk Parkı:

Atatürk Park:

Yeşil ve maviliğin arasındaki yürüyüş parkurunda gezinti
yapabilir, çocuk parkında hoşça vakit geçirebilirsiniz. Halı
sahada top oynayabilir ve kondisyon aletlerinde günlük
fiziksel aktivitelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

You can hike on the hiking trail which is between green and
blue and enjoy with the children’s park and playground.You
can also play ball on the astro pitch and perform your daily
physical activities with condition instruments.

62

63

Kampingler:
Karadeniz sahilinin en uzun kumsal uzunluğuna sahip
ilçemizde çok sayıda kamping alanı bulunmaktadır.

Plajlar:
25 km uzunluğundaki sahil şeridinin büyük bölümü; ince,
beyaz ve güneşte parlayan kumlarla kaplı plajlara sahiptir.
Batıdan doğuya uzanan plajlar arasında yerli ve yabancı
turistler Uzunkum, Devrent, İnciraltı, Çınarsuyu, Kavaklar

Campings:

mevkii plajlarında yüzebilir ve kamp yapabilirler.

Beaches:

Çınarsuyu Plajı: Şehir merkezine 7 km mesafede bulunan
Çınarsuyu Plajı, kamping ve plaj alt yapısıyla tatilcilerin tercih
noktasıdır.

Gölevi Plajı: İlçe merkezine 5 km mesafedeki Gölevi Plajı
doğal plajlarımızdan biridir.
Uzunkum Plajı: Atatürk Mahallesi’nde bulunan plaj
merkeze 3 km mesafededir.

Kavaklar Plajı: Ünye - Fatsa karayolu 14 km’sinde bulunan
plaj doğal kum ve koy plajıdır.

64

The length of the Black Sea coast with its long sandy camping
area has a large number of our district.
The majority of 25 kilometers of coastline has beaches
covered by the fine , white and shiny sands. Tourists can
camp and swim on the beaches stretching from the west to
east such as Uzunkum, Devrent, İnciraltı, Çınarsuyu,
Kavaklar. There are lots of camp area in our town which has
the longest beach in The Black Sea coast.

Çınarsuyu Beach: Located 7 km from the city centeri
Çınarsuyu Beach is the favored place for people with its
opportunity of camping and beach.
Gölevi Beach: It is one of our natural beaches which is 5 km
away from the city center.
Uzunkum Beach: This beach in Atatürk Neighborhood is a
... km away from the city center.
Kavaklar Beach: It is a natural sand and bay
beach located on 14th km on Ünye-Fatsa highway.

65

Balıkçılık:
Yaz ve kış Karadeniz’in en güzel balıklarını amatörce ve
profesyonelce avlayabilir ve tuttuğunuz balıkları afiyetle
yiyebilirsiniz.

Fishing:
You will have the opportunity to hunting in summer and the
winter for the most delicious fish of The Black Sea
amateurish or professionally and eat them with pleasure.
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Su altı sporları:
Yüceler mevkii açıklarında oluşturulan resiflere dalış yapabilir,
zıpkınla balık avlayabilirsiniz. Ayrıca meraklıları için su altı
dalış kursları düzenlenmektedir.

Underwater Sports:
You can can dive reefs created in off Yüceler location or fish
with gun harpoon.In addition to this underwater diving
courses are organized for those interested.
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Avcılık:

Hunting:

Asarkaya ve Çet Dağı’nda yaz ve kış yaban domuzu
avlanabilmektedir. İsteyenler avlanma turlarına
katılabilmektedir.

It is available for you to hunting wild boar on Asarkaya and Cet
mountain for both summer and winter and to join in hunting
tours.
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Yöresel yemekler

Traditional Foods

A-Yörede yetişen ürünler:
-Fındık
Yıllık 30000 ton fındık rekoltesine sahip olan Ünye’de
Ağustos ayında fındık bahçelerini ziyaret edibilir, fındık
toplayabilir, fındık harmanlarını görebilirsiniz.
-Mısır, kivi, fasulye

A-Locally Grown Products
-Hazelut
You can visit hazelnut grove , hazelnut threshing floor and
you can nut in Ünye which has yearly 3000 tons of nuts
harvest.
-Corn, Kiwi, Bean

-Fruits
-Meyveler:
Elma (Yöreye özgü, Snap ve Karpuz elmalar), Armut çeşitleri,
üzüm (İsabel-tatlı ve hırtarış üzümü-ekşi siyah renkli ) Çavuş
üzümü de beyaz renkli-ala), Erik (Türbe, can ve sarı erik
olmak üzere yöresel çeşitleri vardır.
Dağ çileği, töngel, kızılcık (şerbeti, marmelatı, reçeli
makbuldür), siyah incir, Trabzon hurması, Siyah ve beyaz dut,
,Çerkes üzümü, Tahnal, (taflan, yemiş),böğürtlen.

Apple(Indigenous Snap and Watermelon Apples), varieties
of pear, Grape (isabel-sweet and hırtarış grape - sour and
black colour ), Çavuş grape - white colur), greengage (Türbe,
can, and yellow greengage).
Wild strawberry , töngel, kızılcık(sherbet , marmalade,
preserve),black fig, Trabzon persimmon, black and white
berry ,Cherkes grape , Tahnal, (cherry laurel, fruit ),
blackberry.

OTLAR- Mendek, dikenucu, (Melevcan-melocan), şalgam,

Herbs- Mendek, dikenucu, (Melevcan), şalgam, pazı, nivik,

pazı(perzü), nivik, sütlücan, (sakarca, beslek kaçıran,
çıkulca), hoşgıran, pancar, kabak yöreye özgü yemeklik

sütlücan, hoşgıran, pancar, kabak :edible products unique to
the region.

ürünlerdir.
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TURŞULAR- Fasulye, pancar, kelem, yeşil domates, pırasa,
patlıcan, biber, kazayağı.

Pickles- -Bean , beet, cabbage, green tomato, leek,

KIŞLIK HAZIRLIKLAR- Tarhana kurusu, meyve kuruları,

Wintery Preparation - Dried Tarhana, dried fruits , fırın

fırın unu, çekinti(mısırın kabaca çekilmesi ve halk arasında
KEPİR olarak da bilinir
Yufka açmak ve Erişte denilen ev makarnaları kesmek
Meyve konserveleri, fırında fasulye kurutmak.

unu çekintisi (roughly grinding of corn and it is called as
Kepir) rolling phyllo dough and preparation of Erişte which
means homemade spagetti
Canned Fruits, drying bean in oven.

B-KAHVALTI

B-BREAKFAST

-Çökelek, köy peyniri çeşitleri,
-Dağ çileği, böğürtlen, siyah incir ve erik, küçük elma reçelleri
Köy yumurytası ve tereyağı,
Süzme yoğurt ve yufka börekleri (Her türlü malzeme ile)

yapılır)

-Çökelek (cheese made of skim milk or yogurt curds),
varieties of homemade cheese.
-Wild strawberry, blackberry , black fig, greengage and
crabapple preserves.
- village egg and butter
- Strained yogurt and phyllo pastries (with all kinds of
ingredients)

C-BÖREKLER

BİBER TUZU (pepper +hickory +hazelnut+ spices)

BİBER TUZU (Biber+ceviz+fındık+ baharatların karışımıyla

aubergine.

Su böreği (çökelek, peynir, kıyma, kaşar) yufka böreği ,
Yarımca Börek(mendek otu ile) ,

C-PASTRIES

D-BAŞYEMEKLER

Su böreği(çökelek, cheese , mince , kaşar-a mild, pale yellow
cheese made of sheep´s milk- phyllo pastry (with the sam
ingredients ), yarımca pastry (with herb of mendek )

Keşkek(buğday+tavuk veya asıl et ile)
Gürcü kavurması
Gürcüce tavuk(maragyani)
Çerkez tavuğu,
Yaprak sarması(pirinçli, etli, çekintili)
Pancar sarması

BIRASTI (Sebzeli balık)
Hamsi ve yemekleri(Hamsi kızartma, çıtlama, buğulama,
hamsili pilav, hamsili ekmek)
Lobye(gürcüce fasulye)(kuru fasulye, yaş kinzi ve pırasa)
Malahto(Gürcüce yeşil fasulye-ceviz, fındık+yaş kinzi)
Pancar ve ısırgan çorbaları.
Balık çeşitleri.
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D-MAIN DISHES
Keşkek(wheat +chicken or meat )
Gürcü kavurması
Gürcüce tavuk
Çerkez tavuğu,
Yaprak sarması(rice, meat pieces)

BIRASTI (fish with vegatebles)
Anchovy and meals (Hamsi kızartma, çıtlama, buğulama,
hamsili pilav, hamsili ekmek)
Lobye
Gürcüce
Beet and nettle soup.
Varieties of fish
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E-TATLILAR
Kaynana(kocakarı) gerdanı
Burme(büzme)
Dilberdudağı
Hanım göbeği( hamur tatlısı+şerbetli)
Yufka tatlısı(ceviz+fındık)
Üzüm papası(isabel üzüm suyu+nişasta+mısır unu)Peluzepeluza
Helva(Un helvası)
Çekme helva(Soğuk kış gecelerinde –pişmaniye)
Mısır unu+ pekmez ile mısır unu helvası.

E-DESSERTS
Kaynana(kocakarı) gerdanı
Burme(büzme)
Dilber dudağı
Hanım göbeği
Yufka tatlısı
Üzüm papası(isabel grape juice+amyl+corn flour)
Helva(flour halva)
Çekme helva
corn flour + grape molasses and corn flour halva
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E-CORN BREAD
BİLEKİ corn bread (Taş kapta, it is a rare, most delicious
corn bread)

F-ANOTHER DISHES IN THE REGION
Sütlücan, perzü(pazı),
Leek+corn bread

DİBLE
E-MISIR EKMEĞİ
Seren unu, fırın unu, haşlanmış sütlü mısır unu+ buğday unu
ile yapılan çeşitleri; fırınlarda da bulunabilmektedir.

BİLEKİ mısır ekmeği (Taş kapta, günümüzde pek
bulunmayan en lezzetli mısır ekmeği
F-YÖREDE DİĞER YEMEKLER

KAYGANA.
TİRMİT- local mashroom
Home-made fruit pulp and molasses cluster
Can be found in bazaars anytime
Leaf and Anchovy brine
buttered Ünye cooky,

Sütlücan, perzü(pazı), Pırasa köftesi, kızartması, sulusu.
Pırasa+mısır ekmeği(pırasa turşusu kızartması.

DİBLE- Her türlü sebzenin , özellikle fasulyenin pirinç ve
soğanla pişirilmesidir.

KAYGANA
TİRMİT- Yöreye özgü mantar türleri ve kuru soğanla
kavrulması.
Kuzu kulağı, kiraz, taflan, kabak ucu, fasulye ve biber
yapraklarının kavrulması.
Ev yapımı makarna,
Ev yapımı peynirler,

Ev yapımı pestil, küme ve pekmezler
Yöresel pazarlarda her daim bulunmaktadır.
Yaprak ve Hamsi salamuraları.
Tereyağlar, tereyağlı Ünye Kurabiyeleri.
ÜNYE LOKUMU.
ÜNYE PANDİSPANYASI
ÜNYE FIRINLARINDA BULUNABİLİR.
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G-PİDE ÇEŞİTLERİ(Mayalı hamurdan)

G-VARIETIES OF PIDE

Çökelekli, peynir(Kaşar , tulum), pastırma, sucuk kuşbaşı,
hepsi karışık pidelerin yanı sıra, boş pideler de tereyağı ile
fırınlarda ve lokantalarda yapılmaktadır.

Çökelek cheese, Kaşar cheese , pastırma (preserve of dried
meat with spices), sucuk,minced meat.
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ADRES
TELEFON
FAKS
E-MAİL
WEB

: DEVLET SAHİL YOLU GÖLEVİ MAH. NO:110 ÜNYE/ ORDU
: 0452 324 13 13
: 0452 324 95 05
: cigdem@otelhasanbey.com
: www.otelhasanbey.com

ADRES : DEVLET SAHİL YOLU NO: 443 - 443/A ÜNYE/ ORDU
TELEFON : 0452 324 24 70
FAKS
: 0452 324 24 71
E-MAİL : info@yalihanariotel.com
WEB
: www.yalihanariotel.com

Konaklama/Accommodation

Ünye’deki Turistik Tesisler/Touristic Facilities in Ünye

OTELLER / OTEL
TEL

YATAK KAPASİTESİ

KUŞÇALI OTEL 3 YILDIZ, İŞLETME BELGELİ ***

0090 452 324 52 00

52 YATAK

KUMSAL OTEL 2 YILDIZ İŞLETME BELGELİ TESİS **

0090 452 323 44 90

17 YATAK

E-MAIL
info@kumsalotel.com.tr

DİFANA OTEL 2 YILDIZ İŞLETME BELGELİ **

0090 452 323 16 02

60 YATAK

emrahurer@hotmail.com

YENİ ANKARA OTEL BELEDİYE BELGELİ OTEL

0090 452 324 10 13

80 YATAK

unyeotelankara@hotmail.com

GÜNEY OTEL BELEDİYE BELGELİ OTEL

0090 452 323 84 06

LİDER OTEL BELEDİYE BELGELİ OTEL

0090 452 324 92 50

ÇINAR OTEL BELEDİYE BELGELİ OTEL

0090 452 323 11 48

BURAK OTEL BELEDİYE BELGELİ OTEL

0090 452 324 52 16

KILIÇ OTEL BELEDİYE BELGELİ OTEL

0090 452 323 12 24

SEBİLE HANIM APART OTEL- S CLASS

0090 452 323 74 74

48 YATAK

41 YATAK
sebilehanimkonagi@hotmail.com

KAMPİNG / CAMPING
ÇINARSUYU(İLKSAN)

0090 452 342 44 45

8 EV, 40 KİŞİ

AYANİKOLA TATİL EVLERİ

0090 452 323 89 00

13 EV, 74 KİŞİ

MAVİ DENİZ KAMPING

0090 452 346 32 59

GÜLEN BUNGALOW TATİL EVLERİ (S)

0090 452 324 66 86

UZUNKUM CAMPING

0090 452 323 20 22

10 EV, 60 KİŞİ

www.gulencamp.com

RESTAURANT / RESTORAN
ATAKALE RESTAURANT

0090 452 324 70 65

GALABUZU 100. YIL

0090 452 324 18 10

y_kckoglu@hotmail.com

PELİTPARK

0090 452 324 51 57

muratkilic72@mynet.com

İSKELE RESTAURANT

0090 452 323 30 53

muratkilic72@mynet.com

KÜÇÜK EV RESTAURANT

0090 452 323 44 47

KALEDİBİ ET LOKANTASI

0090 452 355 33 54

SOFRA ET LOKANTASI

0090 452 323 40 83

SARIKONAK

0090 452 323 78 75

KORDON RESTAURANT

0090 452 323 15 20

ÇAKIRTEPE SAMİ SOYSAL

0090 452 323 25 68

EGE RESTAURANT

0090 452 323 10 24
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serdar1903ocak@hotmail.com

sarikonak@hotmail.com
www.cakirtepe.com
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İSİM: SEBİLE HANIM KONAĞI BUTİK OTEL
ÖZEL KONAKLAMA TESİSİ 18 ODA,
ÖZELLİĞİ: 28 YATAK
ADRES: ÇAMURLU MAH. ÇUBUKCU ARİF
SOK. NO:10 ÜNYE/ ORDU
TELEFON:0452 323 74 74
FAKS: 0452 324 07 35
E-MAİL: sebilehanimkonagi@hotmail.com
WEB: www.sebilehanimkonagi.com
İSİM: ATİK OTEL
ÖZELLİĞİ:
ADRES: ATATÜRK MAH. DEVLET SAHİL
YOLU NO: 254 ÜNYE/ ORDU
TELEFON: 0452 333 1 444
FAKS: 0452 333 1 445
E-MAİL: info@atikotel.com
WEB: www.atikotel.com
İSİM: YALIHAN ARI OTEL
ÖZELLİĞİ: 3 YILDIZ, İŞLETME BELGELİ ***
| 15 ODA, 32 YATAK
ADRES: DEVLET SAHİL YOLU NO: 443 443/A ÜNYE/ ORDU
TELEFON: 0452 324 24 70
FAKS: 0452 324 24 71
E-MAİL: info@yalihanariotel.com
WEB: www.yalihanariotel.com
İSİM: OTEL HASANBEY
ÖZELLİĞİ: BELEDİYE BELGELİ OTEL
ADRES: DEVLET SAHİL YOLU GÖLEVİ MAH.
NO: 110 ÜNYE/ ORDU
TELEFON: 0452 324 13 13
FAKS: 0452 324 95 05
E-MAİL: cigdem@otelhasanbey.com
WEB: www.otelhasanbey.com
İSİM: DİKİLİTAŞ PİDE & KEBAP
ÖZELLİĞİ : ÖZEL YEME İÇME TESİSİ
ADRES: DEVLET SAHİL YOLU BURUNUCU
MAH. NO:110 ÜNYE/ ORDU
TELEFON: 0452 323 73 03
E-MAİL: dikilitaspide@hotmail.com
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Ünye Kalesi
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İkizce - Laleli Camii

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası
Hasan ŞİMŞEK
Yönetim Kurulu Başkanı
Liseler Mah. Devlet Sahil Yolu No: 357 ÜNYE
Tel: (452) 323 10 66
Web : www.unyetso.org.tr
l

Hazırlayanlar
Ahmet Derya VARİLCİ
Aynur TAN
Adnan SOBİ
Selim GÜREL
Süleyman DEMİREL
AydınEKMEKÇİ
Ekin GÜVEN
Ahmet KABAYEL
Cem HELVACI
l

İngilizce Çeviri
Ayşegül SİDER
İdris Can KOÇ
l

Sayfa Tasarımı
Okay LAFÇIOĞLU
l

Ofset Haz›rl›k ve Bask›:
Dünya Yay›nc›l›k A.Ş.
GLOBUS DÜNYA Basın evi
Kavacık Mahallesi Balamir Sokak No:7 64810
Beykoz - Kavacık - İSTANBUL
Tel: (0 216) 681 18 00
Faks: (0 212) 681 39 76
www.dunya.com

