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Bütün yayın hakları saklıdır. Rehberde yer alan
yazılar ve görseller, telif sahibinin izni alınmadan 
kısmen veya tamamen basılamaz ve çoğaltılamaz. 
Kaynak gösterilmeden kesinlikle alıntı yapılamaz.
Rehber kitapta geçen yürüyüş rotaları mutlaka 
bölgeyi bilen bir rehber veya alan kılavuzuyla birlikte 
gezilmelidir. Aksi takdirde oluşabilecek tüm
sorumluluklar gezginin kendisine aittir.
Yayımlanan GPS koordinatları sadece bilgilendirme 
amaçlıdır. Uydu sinyalleri ve / veya matbaa hataları 
sebebiyle oluşabilecek durumlardan yayımcı
sorumlu tutulamaz.
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KAYNAŞLI
Yakın Karadeniz
KAYNAŞLI
Yakın Karadeniz

İstanbul-Ankara karayolu üzerindeki Kaynaşlı 
ilçesi, gerek TEM gerekse E-5 karayolunu 
kullanarak içinden birçok kez geçtiğimiz tanıdık 
bir mekan. Kimi zaman dağların sarmaladığı 
derin bir vadi içinden viyadükler yardımıyla Bolu 
Tüneli’ne doğru yol alırken, otobüs camından 
Kaynaşlı doğasını hayranlıkla izleriz. Kimi zaman 
ise Bolu Dağı’na dönemeçlerle tırmanan 
anayol kenarındaki et lokantalarında mola 
verir ve günbatımında bir çay yudumlamanın 
ömre değdiği Bakacak mevkisinden aşağıdaki 
yemyeşil vadiyi seyrederiz. Çoğumuzun 
‘mola yeri’ olarak bildiği bu şirin ilçe, arka 
bahçesindeki tabiatın lütfettiği el değmemiş 
doğal güzellikleriyle bir turizm cenneti aslında. 
İlkbaharda doğanın uyanışıyla çiçeklenen 
sonbaharda ise renk cümbüşüne dönüşen 
ormanları, yamaçları kaplayan fındık bahçeleri, 

orman içlerinde mavi mavi göz kırpan sürpriz 
gölleri, çayırlıklara sıralanan dizi dizi yaylaları, 
çok kültürlü nüfusun farklı gelenekleriyle 
Kaynaşlı; gezginleri şaşırtan bir turizm 
zenginliğine sahiptir.

Batısında Düzce merkez, kuzeyinde
Yığılca ilçesi, doğu ve güneyinde ise Bolu
iliyle komşu olan Kaynaşlı; Melen Çayı 
havzasının doğusunda yer alır. Üç tarafı 
dağlarla çevrili derin bir çanağa konumlanan 
ilçe, Melen Çayı’nın bereketlendirdiği Düzce 
Ovası’na açılan bir kapı vazifesi görmektedir.
Gökyüzüne doğru kıvrımlar oluşturan ve 
yamaçları yemyeşil orman dokusuyla kaplı 
dağların kuşattığı yerleşim, denizden 315
metre yükseklikte kurulmuştur.

Kaynaşlı Genel
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Batı Karadeniz bölgesinde yer alan Düzce 
kentinin doğusuna konumlanan Kaynaşlı 
ilinin, boyları ortalama 1000 -1500 m ulaşan 
yükseltilere sahiptir. İlçenin en yüksek dağları, 
yerleşimin güney ve güneydoğusunda yer alır. 

Söz konusu zirveleri
Kızılkaya Tepesi                                 (1598),
Karaağaçlı Kaya Tepesi                      (1561),
Baldıranlı Tepe                                   (1502),
Çilek Tepe                                         (1407),
Çayırlı Tepesi                                     (1444),
Karadikmen Tepesi                            (1394),
Göybük Doruğu                                 (1391),
İkizler Tepesi                                      (1354),
Pilavlık Tepesi                                    (1259),
Kaynaşlı Tepesi                                  (1219), 
Eskikoruluk Tepesi                             (1209) 
olarak sıralayabiliriz.

Bölgenin kuzeyinde ise genellikle 1000 m 
altındaki doruklarıyla alçak tepeler görülür.

Üçköprü, Sarıçökek, Darıyeri Hasanlar ve 
Darıyeri Yörükler köyleri sınırlarındaki
Sarıgölcük                                          (936),
Karakütükbaşı                                     (970),
Sayvantepe                                        (874),
Tekmeşe                                            (878),
Sülüklügöl                                          (894),
Yedimezar                                          (897) 
tepeleri, söz konusu dağların en yüksek 
noktalarını oluştururlar. 

Yoğun ormanların hakim olduğu bu dağ 
silsileleri, derin vadilerle birbirinden ayrılır. Öyle 
ki ilçenin güney tarafına gidildikçe coğrafya 
şaşırtıcı bir şekilde değişir. Keskin ve dik 
sırtların birbirini kestiği bu arazi yapısı, küçük 
vadilerin ana vadiye açıldığı farklı bir topografya 
içerir. Özellikle Uğur Suyu havzasına kuzey ve 
güneyden açılan minik vadiler, nefes kesici 
manzaralar sunar. Sırtlara konumlanan şirin 
köyler, dere yatağına kadar inen sert yamaçları 
kaplayan fındık bahçeleri, türlü meyve ağaçları 
arasında boy gösteren asırlık tahıl ambarları, 
vadilerden gelen gür dereler ve giderek 
derinleşen yalçın vadiler söz konusu manzarayı 
betimleyen çarpıcı ayrıntılardır. 

Batı Karadeniz iklimin yarattığı etkili yağış ve 
sık ormanlık alan, Kaynaşlı dağlarından sayısız 
akarsu doğmasının başlıca nedenidir. Kaynaşlı 
ilçe sınırları içerisindeki en önemli iki akarsu, 
Uğur Suyu (Şimşirsuyu) ve Asar çaylarıdır. 
Bolu dağlarının kuzeybatı eteklerindeki Otlu 
Tepesi’nden doğan Asar Çayı, Kaynaşlı ilçe 
sınırlarından itibaren pek çok küçük dereyi 
bünyesine katar. Köm, Keçi, Elamlıpınar, 
Kanlıbıçkı, Meşelik, Kemikli, İncirler, Galıkdere, 
Karanlık, Hasanlı, Koca, Dedebıçkı, Onbaşı, 
Çıgırgenlik, Kestanelik, Çerkeşmehmet, 
Ilıcaklıpınar, İnciler, Karaçökek dereleri kuzey 
taraftaki tepelerden akarak Asar Çayı’na katılır. 
Güney istikametinde ise Köyköse Deresi, 
Sazköy’den doğup Bıçkı Deresi ismini alarak 
Şimşir köyünde Asar Çayı’na katılır. Yan dereler 
ve küçük kaynaklarla beslenen Asar, Düzce 
ilinin güneyinden geçer ve Küçük Melen 
Çayı’na karışarak Efteni Gölü’ne dökülür. 

Kaynaşlı ilçesinin bir diğer uzun akarsuyu 
olan Uğur Suyu ise iki ana koldan oluşur. 
Bıçkıyanı köyü sınırlarındaki Topuk Yaylası’nın 
kuzeydoğusundan doğan Küllük Deresi, 
öncelikle Bolu sınırlarından gelen Bıçkılı 
Deresi’yle güçlenir. Ardından Tıngırtı, Pender, 
Uzunhalil sularını alarak Uğur Suyu’nu 
oluşturur. Topuk Yaylası’nın kuzeybatısından 
Şimşirli, Kızılkaya Dağı’ndan Fakıyayla ve 
Pilavlı Tepesi’nden Pilav derelerini alan Sığırlık 
Deresi, Yeniyurt köyünün kuzeyinde Uğur 
Suyu ile birleşir. Bu noktadan itibaren yörede 
‘Şimşirsuyu, Dayanıksuyu’ isimleriyle anılan 

Uğur Suyu, Selderesi’ni bünyesine katarak 
Çakırsayvan köyünün kuzeyinde Saman Deresi 
ile birleşir. Düzce il merkezinin güney sınırlarını 
bir baştan diğer başa kat eden Uğur Suyu, 
35 kilometrelik yolculuğunun ardından Efteni 
Gölü’ne dökülür. Uğur Suyu ve Asar çayları, 
Düzce’nin güneyindeki Elmacık Dağı’ndan 
doğan Aksu Deresi ile birlikte Büyük Melen 
Çayı’nın ana kaynaklarını oluştururlar. Efteni 
Gölü’nden çıkan Melen, kuzeye yönelerek 
Düzce-Sakarya sınırındaki Melenağzı 
beldesinde Karadeniz’le kucaklaşır.

Düzce genelinde yaklaşık on beşe yakın 
irili ufaklı şelale bulunmaktadır. Özellikle 
Samandere ve Güzeldere şelaleleri, ilin turizm 
vitrininde görsellikleriyle öne çıkarlar. Henüz 
il turizm tanıtım broşürlerinde yer almayan 
ilçenin en önemli şelaleleri, Sazköy sınırlarından 
doğan Köyköse Deresi üzerinde yer alır. 
Meşelik Tepesi’nden beslenen ve Asar Çayı’na 
katılmadan önce Bıçkı Deresi ismini alan 
Köyköse, Sazköy-Fındıklı köyleri arasında derin 
bir vadiye girerek sert düşüşler gerçekleştirir. 
İlki 8 metre ikincisi ise 10 metre yüksekliğindeki 
şelalelere, Sazköy yerleşimindeki butik 
konaklama tesisi Tekir Köyevi yakınındaki eski 
değirmenden ulaşmak mümkündür. 

Dere kıyısını takip eden patika, gökyüzünü 
tamamen örten sık bir ormanlık alanda 

ilerleyerek sizi şelalelerin yanına götürecektir. 
Dinginliğin hüküm sürdüğü ortamda sessizliği 
bozan yegane ses, şelalenin önündeki gölete 
çarptığı anda çıkardığı gürültüdür. Akarsu 
üzerindeki en büyük şelale olan üçüncü 
çağlayana ise vadinin sarp bir bölgeye girmesi 
nedeniyle ulaşmak çok zordur. Bu arada 
ülkemizin ilk Tabiat Parklarından biri olan 
Samandere Şelalesi’nin ilçe merkezine 16, 
Çakırsayvan köyüne ise 4 kilometre mesafede 
olduğunu belirtelim. Kaynaşlı sınırlarındaki 
Kızılkaya’dan doğan Kelüklü Kıran Deresi; 
Düzce merkez ilçeden doğan Söbücealan ve 
Kapanca dereleriyle birleşerek Sadran Deresi 
ismini alır. Giderek debisi güçlenen akarsu, 
kayalık bir boğazda gür bir ivmeyle akarak 
Samandere Şelalesi’ni oluşturur.

Kaynaşlı ilçe sınırlarında çok büyük doğal 
göl yer almamakla birlikte, turizm potansiyeli 
yüksek göl ve göletler bulunmaktadır. Kurugöl 
ve Yaylagöl gölleri ile Topuk ve Çamlıpınar 
göletleri, yerleşimin başlıca gölleridir. Bölgede 
ayrıca Sarıçökek köyü sınırlarında Islak, Küçük, 
Kara ve Salık gölcükleri yer alır. Ancak bu 
gölcükler bataklık halindedir ve büyük oranda 
kurumuşlardır.  

Kaynaşlı Ormanları
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KurugölKurugöl

Üçköprü köyü sınırlarındaki 4,87 hektarlık 
alana sahip göl, ilçe merkezine 8 kilometre 
uzaklıktadır. 2004 yılında Tabiat Parkı ilan 
edilen alanın genişliği 24 hektara ulaşmaktadır. 
Etrafında henüz peyzaj düzenlemesi yapılmayan 
bu doğa harikası, deniz seviyesinden 480 
metre yükseklikte yer almaktadır. Gölü 
çevreleyen orman yolunu kullanarak yürüyüş 
yapabilir veya göldeki balık türlerini keşfetmek 
adına sportif olta balıkçılığı aktivitesine 
katılabilirsiniz.

Topuk GöletiTopuk Göleti

Bölgede yetiştirilen hayvanların içme suyu 
olarak kullanılmak üzere yapılan 1300 metre 
yükseklikteki gölet, Kaynaşlı ilçesinin en 
önemli turizm merkezlerinden biri olarak hizmet 
vermektedir. Tekçağman Tepesi’nden çıkan 
Ebe Pınarı olmak üzere çeşitli kaynak sularıyla 
beslenen göletin çevresinde otel, mesire 
ve kamp alanı bulunmaktadır. Olta balıkçılığı 
tutkunlarının vazgeçilmez mekanlarından olan 
göletin en lezzetli balıkları kadıncık ve sazandır. 
Bıçkıyanı köyü sınırlarındaki Topuk Göleti’ne 
ilçe merkezinden bakımlı ve iyi asfaltlanmış 19 
kilometrelik bir yoldan ulaşmak mümkündür.
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Çamlıpınar
(Dipsizgöl)Göleti(Dipsizgöl)Göleti

Yeşillikler içerisindeki bu küçük göl, insana 
huzur veren bir ortamda yer alıyor. Dipsizgöl 
köyü sınırlarında bulunan gölün çevresi
mesire alanı olarak düzenlenmiştir.
Göleti besleyen dere üzerindeki ahşap köprü, 
Çamlıpınar’a ayrı bir güzellik katmaktadır. 
Etrafında piknik masaları yerleştirilen göl, 
Kaynaşlı’ya 14 kilometre mesafededir. 
Deniz seviyesinden 1020 metre yüksekliğe 
konumlanan alan, kamp yapmak isteyenler için 
keyifli bir alternatif olanağı sunuyor.

Çamlıpınar
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Gülüklü (Kaşbaşı) ile Sarıbayır tepeleri 
arasındaki vadiye konumlanan göl, ormanlarla 
çevrili bakir bir alanda yer alıyor. Sarıçökek 
köyüne 3 kilometre uzaklıktaki gölün bir kısmı 
bataklık durumda. Haritalarda Yaylagöl Çökeği 
mevkisi olarak anılan bölge, aynı zamanda 
kuşlar için sulak bir alan vazifesi görüyor. 
587 metre rakımda yer alan göle, yağmurlu 
havalarda araçla ulaşmanın zor olacağını 
belirtelim. Çamurlu toprak yol, normal araçlar 
için sıkıntı yaratabilir.

Düzce il topraklarının neredeyse yarıya yakın 
bölümü, ormanlarla kaplıdır. Batı Karadeniz 
bölgesini yeşile boyayan bu özellikten, 
Kaynaşlı ilçesi de fazlasıyla nasibini almıştır. 
Darıyeri ve Şimşirlik orman işletme şefliklerinin 
denetimindeki ormanlık alan, kuzey ve güney 
sınırlarına yayılmaktadır. Sarıçökek köyünün 
kuzeyindeki meşe ormanları, bölge açısından 
olduğu kadar Türkiye için de tip itibarı ile 
korunması gereken tür kapsamındadır. Çiçek 
koklamanın, kırlara koşmanın zamanı olan 
ilkbahar aylarında yeşilin tüm tonlarını görmek 
mümkündür.

Yüksek kesimlerde açan orman gülleri 
(Rhododendron), bu mevsimde orman altını 
mor renge boyar. Kokularıyla insanı sarhoş 
eden bu nadide bitkinin görselliği, fotoğraf 
sanatçıları için müthiş kareler oluşturmaktadır. 
Sonbaharda ise Kaynaşlı ormanları, tanımsız 
güzellikte bir renk cümbüşüne bürünmektedir. 
Özellikle fotoğraf tutkunlarının rağbet ettiği 
Ekim ayının üçüncü haftası ile Kasım ayının ilk 
haftasındaki dönemde bu renk harmonisine 
tanık olabilirsiniz. 

Kaynaşlı ormanlarının genel yapısını, 
yapraklı bitki örtüsü oluşturur. En çok görülen 
ağaç türleri karaçam, sarıçam, köknar, kayın, 
meşe türleri, gürgen, kızılağaç, titrek kavak, 
karaağaç, üvez türleri, yabani kiraz türleri, 
dişbudak, porsuk, ıhlamur, çınar, kestanedir. 
Ağaççık ve çalı tipi ise fındık türleri, söğüt 
türleri, orman gülü, yemişen, çobanpüskülü, 
yabangülü, karayemiş (Laz kirazı), kızılcık, ayı 
üzümü, şimşirden oluşmaktadır. Otsu bitkiler 
arasında papaz külahı, orman sarmaşığı, 
eğrelti, ahududu, böğürtlen, mürver türleri, 
ısırgan, çilek, sütleğen, sığırkuyruğu, çayır 

YaylagölYaylagöl

üçgülü, kantaron, ökse otu, siklamen, muhtelif 
çayır otları sayılabilir. Ormanlık alandan geriye 
kalan bölgelerdeki hakim doku, fındık ağaçları 
egemenliğindedir. İlkbahar ve sonbahar 
mevsimlerinde özellikle yağmur sonrası 
orman altı bölgelerde çeşitli mantar türlerine 
rastlanabilmektedir.

Büyük bölümü ormanlık alan olan 
Kaynaşlı’daki en temel sorun; fındık bahçesi 
yaratmak amacıyla bilinçsizce yapılan ağaç 
kesimleridir. Dik yamaçlara dikilen fındık 
ağaçlarının derin olmayan köklerinin toprağı 
tutmaması, erozyona sebebiyet vermektedir. 
Ayrıca böcek zararlıları ve dikkatsizlik sonucu 
çıkan yangınlar ormanları tehdit eden diğer 
önemli sorunlar arasındadır. 

Kaynaşlı sınırlarındaki fauna çeşitliğinin 
başlıca elemanları ağaç sansarı, gelincik, tilki, 
kurt, çakal, porsuk, geyik, karaca, ayı, tavşan 
ve çeşitli kuş türleridir. 

Kışın genellikle boş kalan, ilkbaharla birlikte 
şenlenen ve yaz mevsimi boyunca kullanılan 
geleneksel yayla örnekleri, Kaynaşlı’nın 
güney tepelerine yayılmaktadır. Doğaseverler 
tarafından en çok ziyaret edilen mekanlardan 
olan yaylalar, Kaynaşlı ile Kapanca tepeleri 
arasındaki 1200-1500 metre yükseltideki 
çayırlık alanlara kurulmuşlardır. Doğanın 
sonsuz dinginliğini kuşanan bu yeşil mekanlar, 
Mayıs-Ekim ayları döneminde yaylacılar 
tarafından kullanılmaktadır. Envai çeşit ağaç 
topluluğundan oluşan ormanlarda dolaşırken 
bir yandan oksijen depolayabilir, diğer yandan 
ise geleneksel yaylacılık kültürüne tanık 
olabilirsiniz. Kaynaşlı yaylalarının bir diğer özelliği 
ise sonbaharla birlikte açan çiğdem çiçekleriyle 
mor renge dönüşmesidir. Yöre halkı tarafından 
‘kalk gidelim çiçeği’ olarak nitelenen çiğdemler, 
bir anlamda yayla faaliyetinin son günlerinin 
yaklaştığının habercisidir.

Eskiyayla, Abaza, Eskioba gibi mekanların 
artık kullanılmadığı Kaynaşlı yaylalarını şöyle 
sıralayabiliriz.

Ihlamur Toplayan Yaylacılar
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Kaynaşlı ilçesinin en gözde yaylası Topuk, 
aynı isimli göletin varlığından dolayı farklı bir 
görüntü sergiliyor. 1300 metre rakımdaki yaylayı 
Bıçkıyanı ve Hacıazizler köylüleri kullanıyor.  
Yayla evlerinin bulunmadığı alanda her yıl 26 
Haziran tarihinde şenlikler düzenleniyor. İlçe 
merkezine 19 kilometre uzaklıktaki yaylada 
Topuk Yaylası Resort Oteli ile büyük bir spor 
kompleksi yer alıyor. Tesislerin yüksek irtifada 
olmasının avantajlarından yararlanan farklı 
branşlardaki birçok spor kulübü, kamp yapmak 
için Topuk Yaylası’nı tercih etmektedirler. 
Özellikle Fenerbahçe Spor Kulübünün sezon 
açılış öncesi her yıl yaylada kamp yapması, 
ilçe turizmine önemli katkı yapmaktadır. Yaylayı 
ziyaret edenler, yöresel yiyeceklerin ve yerel 
eşyaların satıldığı dükkanlardan ihtiyaçlarını 
karşılayabilirler. Ayrıca yaylada mesire ve kamp 
alanı bölgelerinin bulunduğunu hatırlatalım.

Topuk YaylasıTopuk Yaylası

Topuk Yaylası/Topuk Resort Otel Arşivi
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İkizler (Oflu)
YaylasıYaylası
İkizler (Oflu)

Altunköy ile Oflu Mahallesi’nin kullandığı 
yayla, ilçeye 27 kilometre mesafede yer alıyor. 
1354 metre yüksekliğindeki İkiztepe sırtlarında 
çevreye hakim bir noktaya kurulan yayladan, 
Abant Dağları’nı içeren muhteşem bir manzara 
seyredebilirisiniz. Geleneksel evlerin yükseldiği 
İkizler Yaylası’nda, Ekim sonuna kadar yaylacılık 
faaliyeti devam etmektedir.
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Eğreltilik 
YaylasıYaylası
Eğreltilik

1407 metre yüksekliğindeki Çilek Tepesi 
eteklerindeki Eğrelitlik Yaylası, Kaynaşlı 
merkezine 29 kilometre uzaklıkta yer alıyor. 
Eski evleriyle geleneksel Yayla kimliğini yansıtan 
yerleşim, Altunköy sakinlerinin mekanı. Su 
kaynaklarının bol olduğu Eğreltilik’ten doğan 
Hamamtaş Deresi, Bolu sınırlarına doğru 
akmaktadır. Abant Dağları’nın gökyüzüne 
uzandığı bir manzara noktasına konumlanan 
Eğreltilik’te, günün her saatinde muhteşem 
güzellikte panorama izleme şansına sahipsiniz.
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1400 metre rakıma kurulan yayla, tamamen 
ormanlarla çevrili bir alana kurulmuştur. 
İlçe merkezine 31 kilometre mesafede yer 
alan yaylayı, Yeniyurt köyü kullanmaktadır. 
Yakınlarındaki Çillidüz mevkisi, doğaseverler 
tarafından kamp alanı olarak tercih edilmektedir.

Kütüklü 
YaylasıYaylası
Kütüklü

Kaynaşlı yaylaları içerisinde en güzel 
manzaraya sahip yayla, ilçeye 33 kilometre 
uzaklıktadır. Yaylanın hemen üzerindeki 
tepeden Abant Gölü’nü fotoğraflayabilirsiniz. 
Bolu-Düzce sınırında yer alan yayla, Tavak ve 
Çatalçam köylerinin kullanımındadır.

Çakırsayvan köylülerinin yüzyıllardır 
kullandığı yayla, ilçe merkezine 34 kilometre 
mesafede yer almaktadır. Bolu ili Mudurnu 
ilçesinden eskiden iğde ve uhud getirilen göç 
yolu üzerindeki yayladan Abant Gölü’ne 5 
kilometrelik yolla ulaşmak mümkündür. Sinekli 
Yaylası’nın bir bölümü, Bolu il sınırlarında 
kalmaktadır.

Sakarca 
Yaylası

Sinekli 
Yaylası
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Darıyeri Yörükler köyü sınırlarındaki yayla, 
465 metre rakımda bulunuyor. Araptarlası, 
Kazangölü ve Eskiköy tepeleri arasındaki bir 
düzlüğe konumlanan yayla, gür ormanlar 
arasında yer almakta. Daha çok şenlik alanı 
olarak kullanılan yaylada küçük bir gölcük 
görülebilir. Yayla alanı, her yıl geleneksel offroad 
yarışlarına ev sahipliği yapmaktadır. Meşe 
ağaçlarının yer yer gökyüzünü kapattığı yayla 
yolunun bazı bölümleri, nefis fotoğraf kareleri 
sunmaktadır.

Yörükler               
YaylasıYaylası
Yörükler

Batı Karadeniz bölgesinde yer alan Kaynaşlı, 
coğrafi konumu gereği Karadeniz iklimi etkisi 
altındadır. Dağların sahilden başlayarak iç 
kesimlere doğru yükselmesi, Kaynaşlı ile 
Karadeniz arasında doğal bir bariyer vazifesi 
görür. Dağların çevrelediği bir çanak içerisinde 
yer alması ve yoğun orman dokusunun 
varlığı, yağış miktarının artmasının en önemli 
etmenleri arasındadır. Yazları serin, kış aylarıysa 
ılık geçer. Her mevsim yağmur görülse de, 
ilkbahar ve sonbahar aylarında çok fazla 
yağış düşer. Küresel ısınmanın etkisiyle son 
yıllarda yazların çok sıcak, kışların ılıman geçtiği 
gözlemlenmektedir.

Düzce Ovası’nın doğusuna konuşlanan 
Kaynaşlı ilçesinin en önemli gelir kaynakları 
sanayi, fındık ve ormancılıktır. Giresun, Ordu 
ve Trabzon’dan göç alan bölge, son yıllarda 
fındık üretiminde önemli bir aşama kaydetmiş 
durumdadır. Bir diğer ekonomik gücü 
oluşturan ormancılığın tarihi ise çok eskilere 
dayanmaktadır. 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde kalyon 
ve gemi ihtiyacını karşılayan kereste, 
bölgenin zengin orman varlığından elde 
edilerek Melen Çayı aracılığıyla Karadeniz’e 
indirilirmiş. Yayla ve orman yollarında ağaç 
kesimi yapan köylülere ve istiflenmiş kereste 
depolarına rastlayabilirsiniz. Ayrıca yöreye özgü 
çiçeklerden bal üretmek amacıyla kırsal alanda 
arıcılık uğraşı, bir diğer ekonomik faaliyettir.
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Kış bakımı yapılan fındık ağaçları, ilkbaharla 
birlikte çiçeklenir ve meyveye durur. Yükseklik 
seviyesine göre Ağustos-Ekim ayları arasında 
toplanan fındıklar kabuğuyla birlikte kuruması 
için evlerin yanında bulunan harmanlara ve 
açık alanlara serilir. Hava koşullarına göre bir 
hafta içerisinde kuruması sağlanmalıdır. Tava 
geldikten sonra fındıklar patoz makineleri 
aracılığıyla zülüf denilen yeşil keselerinden 
ayrılırlar. Bir sonraki aşamada ise patozların 
ayıklayamadığı ‘tekleme’ denilen kabuklu 
fındıkların seçilme işlemine geçilir. Elde edilen 
kabuklu fındık tekrar kurutulup çuvallanır ve 
ardından taban fiyatı beklenmeye başlanır. Eğer 
Ağustos ayında Kaynaşlı bölgesine yolunuz 
düşerse bahçelerde fındık toplayanlara, 
damlara ya da sokaklara kuruması için serilmiş 
fındık öbeklerine rastlayabilirsiniz.

Huşgiller (Betulaceae) familyasından Corylus 
cinsini oluşturan çalı ve ağaç türlerinin ortak 
adı olan fındık, kabuklu bir yemiş çeşididir. 
Kolesterolü düşürmesi, kalp ritmini ayarlaması, 
vücut ve kemik gelişimini desteklemesi, 
kansızlığa iyi gelmesi gibi birçok faydası 
bulunan fındık, çok iyi bir enerji kaynağıdır aynı 
zamanda. 

Ticari değeri yüksek olan fındığın %80’i 
Karadeniz Bölgesi’ndeki Giresun, Ordu, 
Trabzon illerinde üretilir. Marmara ve Batı 
Karadeniz yöresinde ise Sakarya, Düzce, 
Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, 
Samsun, Kocaeli illerinde yetiştirilir. Söz konusu 
bu bölge daha genç, derin topraklı ve verimi 
yüksek fındık bahçelerine sahiptir. Ülkemiz, 
dünya fındık üretiminin %62-65 kadarını karşılar. 

FındıkFındık
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TarihçeTarihçe
Sarıçökek Kilise Kalıntısı

Anadolu coğrafyasının en önemli kavşak 
noktalarından birinde yer alan Kaynaşlı’nın 
tarihsel süreç içerisindeki serüveni, antik 
çağda Bithynia olarak anılan bölgede başlar. 
Trak kökenli bir kavim olan Bithynialılar sınırları 
doğuda Zonguldak ili Hisarönü beldesinde 
Karadeniz’e dökülen Filyos Çayı, batıda 
İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi, kuzeyde 
Karadeniz, güneyde ise Orhaneli Çayı’na kadar 
uzanan antik bölgede yaşıyorlardı. Bithynia 
yanı sıra Hitit, Pers, Bizans, Roma ve Osmanlı 
Beylikleri hakimiyetine giren bölge, Osman 
Gazi’nin oğlu Orhan Gazi ile silah arkadaşları 
Konuralp Beylikleri ve Akçakoca beyler 
zamanında Osmanlı İmparatorluğu’na katılmıştı.

Eski çağlarda Marmara Bölgesi’nin
İç Anadolu’ya geçiş güzergahındaki Roma yolu 
üzerinde bulunan Düzce ili, Anadolu kavimleri 
açısından stratejik önem taşıyordu. Düzce 
Ovası’nın bitiminde başlayan Bolu Dağları’na 
tırmanan antik yol, Konuralp (Prousias ad 
Hypium/Üskübü) üzerinden Bolu’ya (Bithynion/
Claudiopolis) ulaşıyordu. Bilim adamlarınca 
Konuralp’in Bölgesi’nin Dedakana isimli antik 
bir yerleşimden söz edilmektedir. Merkez 
ilçesindeki Asar köyü ile Kaynaşlı ilçesi 
Sarıçökek köyü arasındaki bir bölgeye tekabül 
eden bu yerleşimin izleri henüz bulunamamıştır. 

Kaynaşlı ilçesi sınırlarındaki en önemli tarihi 
kalıntıları Süleymanbey köyü kale/kilise yıkıntısı, 
Sarıçökek köyünde kilise harabeleri ve türbe,

Karaçalı Mahallesi’nde Şemsi Paşa Hanı 
(Hanyeri), söz konusu han yakınlarında Orhan 
Gazi Cami, Eskiköy Mahallesi’nde Ali Dede 
Türbesi, ilçe merkezinde tarihi dibek ve 
Muratbey köyü cami olarak sayabiliriz. 

Günümüzde restore edilen ve çantı 
tekniğinin (hiç çivi kullanılmadan ahşapların 
birbirine geçmesiyle inşa edilen mimari stil) 
en önemli örneklerinden biri olan Orhan Gazi 
Cami, cuma ve bayram namazlarında halen 
kullanılmaktadır. Yaklaşık 700 yıllık cami, 
Tem ile E-5 otoyollarının arasındaki Karaçalı 
Mahallesi’nde yer alır. Tarihi cami yakınında 
bulunan 16. yüzyıla ait Şemsi Paşa Hanı’ndan 
ise günümüze herhangi bir kalıntı kalmamıştır. 
Antik yolların devamı niteliğindeki eski
Bağdat Yolu üzerinde bulunan Kaynaşlı 
yerleşimindeki bu han, bir zamanlar 
kervanların mola verdiği önemli bir konaklama 
merkeziymiş. 19. yüzyıla tarihlenen Muratbey 
Cami, ahşap kütükler üstüne temelsiz olarak 
inşa edilmiştir. Eskiköy sınırlarında kalan Ali 
Dede Türbesi’nde ise her yıl Temmuz ayı 
içerisinde mevlit okutulup geleneksel pilav ve 
ayran dağıtılmaktadır. Aynı şekilde Sarıçökek 
köyündeki türbede de her Nisan ayında mevlit 
okutulmaktadır. Süleymanbey Köyü Asar Çayı 
kıyısındaki (Tursan tesislerinin arkası) çalılar 
ve ağaçlar arasında kalan kale/kilise yıkıntısı 
tamamen harap durumdadır. Sarıçökek 
köyündeki kilise harabelerinin duvar ve temel 
kalıntıları ise bir evin bahçesinde görülebilir.

Orhan Gazi Cami/Sarıçökek

Taşdibek
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YürüyüşYürüyüş
ParkurlarıParkurları

Kütüklü Yaylası
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Bölgeyi kuşatan gür orman örtüsü, pek 
çok eski patika ve göç yolunun kısa sürede 
ormangülü veya orman altı bitkileriyle (çalı, 
diken, sarmaşık vb) kaplanmasının temel 
nedeni.

Kaynaşlı’daki en önemli iki eski yol, yıllar 
önce Bolu’ya ulaşım sağlayan ve yerleşim 
içerisinden geçerek köyler üzerinden Bakacak 
mevkisine ulaşan Eski Bolu Yolu ile güneyden 
gelen Eski Mudurnu Yolu’dur. Bugün Eski Bolu 
Yolu’nun büyük bölümü asfalt altında kalmıştır. 
Günümüzde sadece Bıçkıyanı Köyü-Çamlıpınar 
Göleti arasında, otlarla kaplı toprak yol şeklinde 
görülebilmektedir. 

Bolu tarafından iğde ve uhud gibi metaların 
getirilip, karşılığında Kaynaşlı bölgesinden mısır 
ve patates gibi ürünlerle takas edildiği Eski 
Mudurnu Yolu, büyük oranda geniş orman 
yoluna dönüşmüştür. Söz konusu yolun orijinal 
patika bölümü,özellikle Sakarca Yaylası-Yeniyurt 
köyü arasında halen kullanılmaktadır. Bu arada 
güneydeki bazı köylerin pazara gitmek için 
kullandıkları, Kayaboğazı üzerinden Kaynaşlı’ya 
ulaşan eski Pazar Yolu’nun büyük bir kısmı 
da fındık bahçeleri ve orman dokusu altında 
kaybolmuştur.

Sakarca Yaylası

Barındırdığı tarih, kültür ve doğal güzellikler 
göz önüne alındığında genelde Düzce ili özelde 
ise Kaynaşlı ilçesi, turizm pastasından yeterli 
düzeyde yararlanamamaktadır. Oysa Ankara 
ve İstanbul gibi iki büyük kentin tam ortasında 
yer almasından dolayı ulaşılabilirliğinin kolaylığı 
ve kaynak değerlerinin varlığı, Kaynaşlı turizm 
potansiyelinin en önemli avantajıdır. Düzce 
Ovası’ndan bakıldığında bir sanayi kenti 
görünümündeki Düzce ile Kaynaşlı ilçesi, 
yemyeşil yamaçlara saklanmış pek çok doğal 
sürpriz barındırmaktadır. Eğer kuş cıvıltılarını, 
toprak kokusunu, buz gibi pınarlardan su 
içmeyi, çiçek bahçesi kıvamındaki çayırları, 
kelebeklerin dansını, doğanın armağanı 
dalından yemişleri,

farklı mutfak lezzetlerini özlediyseniz Kaynaşlı’ya 
mutlaka gelmeli ve sizler için hazırlanan yürüyüş 
parkurlarını adımlamalısınız.

Kaynaşlı Yürüyüş Parkurları projesinin 
ana omurgasını, Doğu Karadeniz bölgesiyle 
yarışacak zenginlikteki ormanlık alanlar ve 
özgün yaylalar oluşturmaktadır. Burada 
yaptığımız arazi çalışması ve araştırmalarda, 
her zaman ki gibi eski göç yollarının peşine 
düştük. Ne yazık ki son yıllarda Anadolu’nun 
her bölgesinde karşılaştığımız göç olgusu ve 
köylerin boşalması gibi sebeplerle, birçok 
patikanın kullanılmadığına ya da bitki örtüsü 
tarafından kapandığına tanık olduk. 
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Kaynaşlı Yürüyüş Parkurları çalışması 
doğaseverlere 95 kilometrelik bir yürüyüş 
güzergahı sunmaktadır. Söz konusu rotaların 
82 kilometresi güney tarafındaki yaylalardan 
geçerken, kuzey tarafta sadece Kurugöl-
Yaylagöl-Sarıçökek parkuru oluşturulmuştur. 
Çamlıpınar (Dipsizgöl) Göleti’nden başlayan 
bir kişi, Topuk Yaylası-Eğreltilik Yaylası-Kütüklü 
Yaylası-Samandere Şelalesi üzerinden Sazköy 
Tekir Köyevi’ne 34 kilometrelik üç günlük 
etkinlik sonunda varabilecektir. Kaynaşlı’dan 
Abant Gölü’ne yürümek isteyenler ise 30 
kilometrelik Çamlıpınar Göleti-Topuk Yaylası-
Eğreltilik yaylası-Kütüklü Taylası-Yeni Sefa 
yaylası (Bolu)-Sakarca Yaylası-Sinekli Yaylası 
güzergahını izleyerek iki günlük bir aktivite 
yapabilirler. Tüm Kaynaşlı parkurları; günübirlik 
yürüyüş güzergahları şeklinde organize 
edilebileceği gibi kamplı veya konaklamalı iki/üç 
günlük etkinlik olarak planlanabilir.

Düzce Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 
2013 yılında Düzce Doğa Yürüyüş Parkurları 
ismi altında bir rehber kitap yayınladı.Bölgede 
yürürken tüm yayla ve turizm değerlerini 
gösteren kahverengi tabelalar (Yayla yollarında 
kaybolmadan izleyebileceğiniz, Türkiye’de 
ilk ve en önemli yönlendirme çalışması) ile 
yürüyüş rotalarını işaret eden sarı levhalar 
göreceksiniz. İsmi geçen bu rotalar, araçların 
yaylalara ulaşım için kullandığı grup yollarından 
veya asfalt üzerinden geçmektedir. Kaynaşlı 
Yürüyüş Parkurları tabelaları ise bir karışıklık 
olmaması adına kavşak noktalarına dikilen 
ahşap levhalarla belirlenmiştir.Kaldı ki 
uluslararası standartlarda tespit edilen yürüyüş 
rotaları ile doğaseverlerin tercih ettiği yürüyüş 
güzergahları; genel olarak patikalar, bozuk 
traktör yolları veya araçların kullanmadığı 
orman yangın emniyet yolları üzerinden 
geçmektedir. Biz de bu anlayıştan hareketle 
araçların kullandığı orman grup ve asfalt 
yollardan olabildiğince kaçındık. Coğrafi yapının 
elverdiğince, yaylacıların eskiden beri kullandığı 
ve bugün günümüze bir bölümü ulaşan eski 
göç yollarını tercih ettik. Arazi koşullarının 
izin vermediği alanlarda ise sadece bağlantı 
sağlamak amacıyla, kısa mesafelerde geçilen 
orman grup yollarını projeye dahil ettik.

Tüm Kaynaşlı Yürüyüş parkurları, Coğrafi 
Pozisyon Sistemi (Gps) ile belirlenerek 
koordinatları çıkarılmış ve haritalandırılmıştır. 
İlerleyen bölümlerde her parkurun kendi özel 
haritasını görebileceğiniz gibi kitabın sonunda 
genel yürüyüş rotalarının haritasını bulabilirsiniz. 
Gps verilerini www.kaynaslioutdoor.com 
sitesinden edinebilir, info@kaynasli.com 
adresinden ise bilgi alabilirsiniz.

Unutmayın ki Kaynaşlı ilçesi, medeniyetin 
hayatımızı kolaylaştırırken bir yandan doğadan 
ne kadar uzaklaştırdığını fark edeceğiniz türlü 
ayrıntılarla doludur. Eğer şehir hayatından 
bir nebze olsun kaçmak istiyorsanız, kısa 
bir zaman diliminde ulaşacağınız Kaynaşlı 
doğasında, renklerin ve güzelliklerin keyfini 
çıkarabilirsiniz.
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Kaynaşlı Yürüyüş Parkurları çalışmasını oluşturan günübirlik güzergahlar, kendine güvenen ve 
trekkingle uğraşan herkesin katılabileceği etkinlikler arasında. 

Yürüyüş etkinliği sırasında yola yalnız çıkmayın. Yanınıza mutlaka çevreyi bilen bir rehber alın.
Seçtiğiniz parkuru yürümeden önce performansınıza uygun olup olmadığını kontrol edin. Rotanızı 

belirlerken mutlaka bölgeyi bilen kişilere danışın.
Kış aylarında yüksek kesimler ve yaylalar kar altındadır. Riske girmeyin ve kış mevsiminde uzun 

parkurları denemeyin. 
Bazı bölgelerde cep telefonunun çekmeyebilir. Yola çıkmadan önce seyahatinizle ilgili detaylı 

araştırma yapın.
Yağışlı aylarda tüm parkurların çamur olabileceğini hatırlatmak isteriz. Böyle dönemlerde nemli 

bitkilerin arasında epey ıslanacağınızı göz önünde bulundurun. Ormanlık alanların doğası gereği 
güneş görmeyen kısımlar özellikle sabah saatlerinde nemli olacaktır. Tozluk kullanabilirsiniz.

Tüm güzergahlar, su açısından yeterinden fazla olanak sunmaktadır. Yürüyüşler sırasında 
çeşmeler, su kaynakları ve pınarlardan yararlanabilirsiniz. 

Kaynaşlı ilçesinin geçim kaynaklarından birini orman envali oluşturmaktadır. Yürüyüş güzergahınız 
üzerinde eğer ağaç kesimi varsa dikkati elden bırakmayın. Olası tehlikelere karşı ormancılara 
seslenerek ya da düdük çalarak varlığınız belli edin.

Yanınızda mutlaka pusula, Gps, harita, bir çift baton ve panço bulundurun.
Bölgede ayı popülasyonu mevcuttur. Asla yalnız ve sessiz yürümeyin. Çantanıza bir çıngırak 

takın. Yürürken periyodik aralıklarla düdük çalın veya ses çıkarın. Unutmayın ki bir ayı ile 
karşılaşmanın en tehlikeli yanı, aniden rastlaşmaktır. Ses çıkardığınız sürece büyük bir olasılıkla 
varlığınızdan haberdar olan yaban hayvanı, muhtemelen sizi gözlemleyecek ancak yolunuza 
çıkmayacaktır. Issız yerlerden geçerken özellikle su kaynaklarında ve yaban yemişlerinin bulunduğu 
alanlarda hızlı ve gürültülü yürüyün. Ola ki bir ayı ile karşılaşırsanız, elden geldiğince sakin olun, asla 
paniğe kapılmayın. Ona kaçacak bir alan bırakarak yavaş yavaş geri yürüyün.

Bölgede hayvancılığın yaygın olması nedeniyle özellikle sürülerin otladığı alanlarda çoban 
köpeklerine karşı dikkatli olun.

Yanınızda mutlaka çöp poşeti taşıyın ve kesinlikle bütün çöplerinizi geri götürün. Unutmayın ki, 
doğaya ne kadar saygılı olur ve onun ritmini bozmazsak, bize cömertçe sunduğu nimetler o denli 
çoğalacaktır.

Ağaçlara ve çevrenize zarar vermeyin. Çiçekleri asla koparmayın. Her şey dalında ve ortamında 
güzeldir.

Kabuklar dışında herhangi bir yiyecek artığını doğaya bırakmayın. Yaban hayatın kendine özgü 
dinamiğini ve hayvanların alışkanlıklarını değiştirebileceğinizi göz önünde bulundurun.

Yürüyüşler İçin Önemli Uyarılar

Zorluk Derecesi (1) : Yürüyüş eğimi, çıkış ve yükselti çok azdır. Geniş patikalar. 2 saatlik bir 
etkinliği içerir. Yeni başlayanlar için uygundur.

Zorluk Derecesi (2) : Yürüyüş eğimi azdır. Toplamda 300 metreyi geçmeyen çıkışları içerir. 
Farkı süresidir. 3,5 saati geçmez. Hafif yürüyüşe katılmış herkese önerilir.

Zorluk Derecesi (3) : Yürüyüş eğimi artmaktadır. 500 metreyi geçmeyen çıkışlar söz 
konusudur. Daha dar patikalardan, bazen sık ormanlık alanlardan ve çarşak bölgelerden geçmek 
gerekebilir. Islak geçişler yoğunlaşmaktadır. Toplam yürüyüş 5 saat civarındadır. Yüksek kondisyonu 
ve yürüyüş deneyimi olan herkese uygundur.

Zorluk Derecesi (4) : Yürüyüş eğimi fazlalaşmaya başlar. Çıkışlar 700 metreyi bulmaktadır. 
Patikalar iyice bozuktur, bazı yerlerde yoktur. Daha kayalık ve çarşak arazide yol alınmaktadır. 
Yürüyüşün süresi 6,5 saati bulur. Sportif ve kondisyonu iyi olan kişilere uygundur.

Zorluk Derecesi (5) : Yürüyüş eğimi artık zorlu ve fazladır. Çıkışlar 1000 metreyi de geçmeye 
başlar. Sert yapılı, kayalık ve patikasız alanlardan gidilmektedir. Ormanlık alanlar oldukça zorludur. 
Islak geçişler de mevcuttur. Rehberin deneyimli olması gerekir. Yürüyüş süresi 8 saate ulaşır. Teknik 
çıkışlar içermemesine rağmen, bu zorluk derecesi yüksek yürüyüş, sportif, tecrübeli ve kondisyonu 
iyi ve deneyimli yürüyüşçüler için uygundur.

Zorluk Derecesi (6) : Bol eğimli, çıkışları ve inişleri fazla olan, 1500 metreyi bulabilen, uzun 
süreli rota takibi gerektiren, zorlu arazi şartlarında ilerleyen yürüyüşlerdir. Kamp ve konaklama 
yapılabilir. 8 saat ve üzeri sürelerdedir. Deneyim, dikkat, kondisyon, bilgi ve disiplin gerektirir.

Yürüyüş Zorluk Dereceleri
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Yaylaları ziyaret eden veya bölgeye piknik 
yapmaya gelen herkesin kolaylıkla yürüyeceği 
rota, Topuk Göleti’ni çepeçevre saran asfalt 
ve orman yollarından geçmektedir. Yayla 
düzlüğüne ulaştığınızda önünüze kavşak 
noktası çıkacaktır. Sağa dönerek kuzey 
yönünde asfalt yolu izleyin. Bir süre sonra sola 
ayrılan toprak yola girerek batıya dönün ve göl 
kıyısında yürümeye devam edin. Toprak yolun 
yeniden asfaltla birleştiği alanda bu kez güney 

istikametine dönerek sahildeki yürüyüşünüzü 
sürdürün. Yaklaşık 500 metre sonra mesire 
alanını ve Topuk Yaylası Resort Otel’in arka 
girişini göreceksiniz. Kapıdan girin ve otelin göle 
bakan arka tarafına doğru ilerleyin. Çimenlerin 
arasından geçen yürüyüş bantlarını takip 
ederek tekrar göl kıyısına erişebilirsiniz. Eğer 
otel alanına girmeden asfaltı izlemeye devam 
ederseniz aktiviteyi 500 metre daha uzatarak ilk 
başladığınız noktaya dönebilirsiniz.

 Topuk Yaylası Gölet Çevresi ( 2,5 km)PARKUR

1
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Yürüyüş Rotaları
Köy Yolları

Topuk Resort Otel

Topuk Göl
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Önereceğimiz rota, Topuk Yaylası’ndan 
başlayıp orman yolları ve eski patikalar 
üzerinden İkizler (Oflu) ,Yaylası’na ulaşıyor. 
Ormanın yeşiline ve temiz havaya doyacağınız 
yürüyüş rotamız, hemen herkesin katılabileceği 
günübirlik yürüyüş aktivitesi.

Topuk Yaylası’ndan Kaynaşlı’nın diğer 
yaylalarına uzanan toprak yola ulaşmak için, 
Topuk Yaylası Resort Otel önünden yürüyüşe 
başlıyoruz. 200 metre sonra asfalt yol yerini 
stabilize toprak güzergaha bırakıyor. Eyvanpınarı 
ayrımını geçtikten sonra grup yolundan sağa 
ayrılarak, güneye uzanan orman yoluna 
giriyoruz. Bir süre rampa yukarı yükselen rota, 
ilk kilometrenin sonuna yaklaştığında kavşak 
noktasına erişiyor. Şimdi orman yolundan ayrılın 
ve ağaç kesimi için orman işletmesinin açtığı 
sol tarafınızdaki belli belirsiz patikaya girin. 
Tekçağman Tepesi’nin güneyinden ilerleyen 
güzergah, sık ağaç dokusunun çevrelediği 
bu bölgede yumuşak bir eğimle inişe geçiyor. 
Köylülerin Yazlıkgeriş adını verdiği mevki 
geçildikten sonra parkur, İstihkam Deresi 
yatağına iniyor. Dereden karşıya geçildikten 
sonra otlarla kaplı traktör yoluna dönüşen rota, 
güneybatı istikametine yöneliyor. 

Üçüncü kilometreye yaklaşıldığında Topuk 
Yaylası’ndan gelen Kuşak Yolu’na kavuşan rota, 
önce sola dönerek Çoban Geçit Köprüsü’nden 
karşıya geçiyor. Yaklaşık 100 metre sonra 
önünüze çıkan tabelanın yönlendirmesiyle 
sağınızda kalan patikaya giriyorsunuz. Boyları 
gökyüzüne uzanan devasa ağaçlar arasında 
ilerleyen patika, konuklarını yormayan bir 
eğimle tekrar yükselmeye başlıyor. Bir süre 
sonra önünüzü kesen başka bir orman yoluyla 
karşılaşacaksınız. Yolun karşısına geçin ve 
patikanın kılavuzluğunda yokuşu tırmanmayı 
sürdürün. Ayıdağı sırtının doğu yamaçlarına 
tırmanan rota, tepe noktasında toprak bir yola 
çıkıyor. Şimdi sola dönün ve aşağıya doğru 
inişe geçin. Birazdan Altunköy’den İkizler 
Yaylası’na giden orman yoluna varacaksınız.

Hemen karşıya geçerek ağaçlar arasındaki 
tabanı kurumuş yapraklarla bezeli patikaya 
girin. Son kez yükselmeye başlayan parkur, 
5. kilometrenin sonunda sizi 1300 metre 
rakımdaki İkizler yaylasına ulaştıracaktır. Bolu 
Dağları manzaralı yaylada kamp kurabilir veya 
önceden ayarladığınız araçla geri dönebilirsiniz. 
Eğer yürüyüşe devam etmek isterseniz sadece 
yaylacıların kullandığı 6 kilometrelik grup yolu 
üzerinden, başlangıç noktanız olan Topuk 
yaylasına yürüyebilirsiniz.

Topuk Yaylası ve İkizler(Oflu) Yaylası
(5 km)   

PARKUR

2

Topuk Yaylası Kamping Alanı
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Yürüyüş Rotaları
Köy Yolları

Topuk Resort Otel

İkizler (Oflu) Yaylası

Topuk Göleti

Kütüklü-Topuk Kuşak Yolu
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Çamlıpınar (Dipsizgöl)
Topuk Yaylası (7 km) (Zorluk Derecesi1)

PARKUR

3
Kaynaşlı turizm potansiyelinin masalsı 

güzelliklerinden olan Çamlıpınar (Dipsizgöl) 
ile Topuk Yayla göletlerini birleştiren rota, eski 
patika ve orman yolları üzerinden yol alıyor.

Etkinliğe başlamadan önce bir doğa harikası 
sayılan ve sabahları ağaçların tüm ayrıntılarını 
gölet yüzeyinde seyredebileceğiniz Çamlıpınar 
Göleti çevresini yürüyün. Ağaç dallarının suya 
uzandığı göl yüzeyindeki yansımalar, çarpıcı 
görüntüler yaratmaktadır. Ardından 150 
metre kadar asfalt yoldan ilerleyerek tabelanın 
yönlendirmesiyle sola yani batıya uzanan 
patikaya girin. Kısa bir süre sonra önünüzü 
toprak bir yol kesecek. Karşıya geçerek eğrelti 
otları arasındaki patikayı bulun. Kuzeybatı 
yönünde ilerleyen patika, 50 metre sonra tekrar 
batıya dönerek Eski Bolu Yolu’na kavuşacaktır. 
Bir zamanlar katır ve eşeklerle yolculuk edilen 
yemyeşil otlarla kaplı yol, sizi bayır aşağı 
indirecektir. Yaklaşık 350 metre sonra eriştiğiniz 
Deregözü mevkisinde, Bıçkı Deresi yatağına 
inmiş olacaksınız. Derenin karşına geçerek 
sola dönün ve güney istikametinde yürüyün. 
Patikanın ikiye ayrıldığı noktada dereden 
yeniden karşıya geçerek bu kez akarsuyun sol 
tarafından yürüyüşünüzü sürdürün.

Patika yavaş yavaş yükselirken altınızdaki Bıçkı 
Deresi yatağı, müthiş görüntüler sergileyecektir. 
Kındıralıdüzü’nü geçtikten sonra sık ağaç 
topluluğunun arasına giren patika, yükselmeye 
devam edecek. Ayranlısu Pınarı’na eriştiğinizde, 
patika ayrımından sağa dönerek güneybatı 
yönünde inişe geçin.Sola giden patika, 
başlangıç noktasında terk ettiğiniz orman 
yoluna çıkmaktadır.

Topuk Göleti

Vadi tabanına indiğinizde dereden karşıya 
geçerek kurumuş yapraklarla örtülü patikadan 
tırmanmaya başlayın. Bıçkıyanı köylülerinin 
bir zamanlar tarlalara ulaşmak için kullandığı 
bu yol, tamamen orman örtüsü tarafından 
kuşatılmış bir ortamda ilerlemektedir. İzlediğiniz 
patika, Küçükyanık mevkisinde ikiye ayrılacaktır. 
Siz sağa dönerek yürüyüşünüzü sürdürün. 
Tırmanmaya devam eden patikanın bir sonraki 
kavşak noktalarında önce sola sonra sağa 
dönerek yöre halkının Canavarlıdüz olarak 
isimlendirdiği açıklık alana erişeceksiniz.

Şimdi sağa dönün ve giderek orman 
yoluna dönüşen rotada yürüyün. Güneybatı 
istikametinde ilerleyen güzergah, bir sayvanı 
geçtikten sonra dere yatağına ulaşacak. Uğur 
Suyu’nun ana kaynaklarından olan Küllük 
Deresi’ni bir köprü yardımıyla aştıktan sonra 
yokuşa dönüşen parkurda yürümeye başlayın. 
Hatırı sayılır bir eğimle yükselen güzergah, 
önce Tevekdüzü’nü geçecek ve sonrasında 
Köprüyanı mevkisine varacaktır. Sağınızda 
Kaynaşlı-Topuk Yaylası karayolu bulunmaktadır. 
Siz sola yani güneye yönelerek patikaya girin. 
Issız bir ortamda kıvrılan otlarla kaplı patika, 
keskin dönüşün ardından batıya yönelecek 
ve Topuk Yaylası Fenerbahçe Tesisleri’nin 
giriş kapısına çıkacaktır. Bu bölgede yer alan 
dükkanlardan birinde Topuk Gölet’i manzarası 
eşliğinde yorgunluk çayı içebilirsiniz.
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Yürüyüş Rotaları
Köy Yolları

Topuk Resort Otel

Çamlıpınar (Dipsiz) Göl

Topuk Göleti

Gözleme
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Bu rotayı denemek isteyenler öncelikle 
Topuk Yaylası’ndaki göletin batı yakasına 
ulaşmaları gerekir. Önereceğimiz rotanın 
başlangıcı, yaylalara ulaşım sağlamak için 
kullanılan ve bölge halkı tarafından ‘Kuşak 
Yolu’ olarak anılan geniş toprak yol. Yaklaşık 
3,5 kilometre kadar izleyeceğiniz söz konusu 
orman yolu, Altunköy’den gelen başka bir 
yolla birleştikten sonra yeşile doyacağınız bir 
bölgede yol alıyor. 

Güneyden gelen Çoban Geçiti Deresi 
yatağına ulaşıldığında, orman yolundan ayrılarak 
eski göç yolu olarak kullanılan patikaya girmeniz 
gerekmektedir. Bu mevkide karşılaşacağınız 
tabela ve beton köprü, sizi yönlendirecektir. 
Dereden karşı kıyıya atlarken, yılların 
acımasızlığına direnemeyen yıkık bir tahta köprü 
göreceksiniz. Eğrelti otları ve geniş yapraklı 
kabalak bitkilerinin arasından geçerek tatlı bir 
eğimle yükselen patikayı izleyin. Rotanın bu 
bölümünde her adımınızda ezilen kuru yaprak 
ve dal çıtırtıları dışında son derece ıssız bir 
ortamda yürüyeceğinizi hatırlatalım.

Ağaçlar altından döne kıvrıla yükseklere yol alan 
patika, Kuşak Yolu’yla yeniden birleşecektir. 
Yolun karşısına geçerek, dik bir eğimle tırmanan 
patikayı izlemeye devam edin. 

Anıtsal ağaçların varlığından dolayı 
güneş ışınlarının erişmediği ormanlık alanda 
yükselirken, birkaç kez önünüzü yol kavşakları 
kesecektir. Her seferinde düz ilerleyerek yokuş 
yukarı yükselişinizi sürdürün. 1407 metrelik 
Çilek Tepesi’nin zirvesine yaklaştığınızda, Topuk 
yaylasından gelen grup yolunu göreceksiniz. 
Güneye doğru devam eden yürüyüşünüzü bu 
noktada batıya (sağ tarafa) çevirerek belirgin 
patikaya girin. Berrak bir su kaynağı olan 
Şakirinsuyu mevkisini geçtikten sonra Eğreltilik 
Yaylası’na gireceksiniz. Her daim esintili bu 
yüksek yaylada, kısa bir süre dinlenmeyi hak 
ettiniz.

Tekrar yürümeye başladığınızda, Kütüklü 
Yaylası’na kadar toprak grup yolunu takip 
etmek zorundasınız. 1500 metrelere yükselen 
ana yol, 2 kilometrenin ardından sizi, ağaçlar 
arasındaki çayırlık bir alana kurulan Kütüklü 
Yaylası’na ulaştıracaktır. 

Topuk Yaylası , Eğreltilik Yaylası ve
Kütüklü Yaylası (10 km) (Zorluk Derecesi 3) 

PARKUR

4
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Yürüyüş Rotaları
Köy Yolları

Topuk Resort Otel

Kütüklü Yaylası

Eğreltilik Yaylası

Topuk Göleti

Eğreltilik Yaylası
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Kaynaşlı ilçesi yürüyüş güzergahları 
içerisinde en keyifli rotalardan biri olan 
güzergah, eski göç yolunu izleyerek Altunköy 
Oflu Mahallesi’ne ulaşıyor. 

Anadolu insanının asırlık geleneği olan 
yaylacılık serüvenine tanıklık edeceğiniz Kütüklü 
yaylası, deniz seviyesinden 1359 metre 
yükseklikteki bir sırtta yer alıyor. Etrafı tamamen 
ormanlarla çevrelenmiş olan yayladan başlayan 
yürüyüş, batıya giden grup yolunda ilerliyor. 
150 metre sonra kavşak noktasında sağa 
ayrılarak kuzeye yönelen orman yoluna giriliyor. 
Virajlarla inişe geçen orman yolu, Eskiyayla 
sapağının ardından Geçit Deresi vadi yatağını 
izlemeye başlıyor. Yöre halkı tarafından Şifalısu 
ismi verilen pınara vardığınızda, sularınızı 
tazelemek için kısa bir mola verebilirsiniz. 
1444 metre yüksekliğindeki Çayırlı Tepe’nin 
doğu eteklerinde ilerleyen etkinlik, akarsuyun 
küçük kayalardan düşerken çıkardığı ritmik şırıltı 
eşliğinde devam edecektir.

Yaklaşık 3,5 kilometre yürüdükten sonra 
bir dört yol kavşağına varacaksınız. Köprüden 
geçerek kuzey yönünde devam eden eski göç 
yoluna girin. Otlarla kaplı orman yolu, eskiden 
Altunköy sakinleri tarafından yaylaya çıkmak için 
kullanılmaktaydı.Artık Geçit Deresi solunuzda 
kalacak şekilde nefis bir vadi yatağında yokuş 
aşağı yürüyeceksiniz. Manzaranın aklınızı 
alacağı bu müthiş serüven, 1259 metrelik 
Pilav Tepesi’nin kuzey eteklerinde Çobangeçit 
Deresi ile birleşecektir. Vadi yatağının giderek 
genişlediği bu noktada, Geçit Deresi’nden 
karşıya geçeceksiniz. Nispeten düzleşen 
güzergah, Güney Tepe eteklerinde bu kez 
Topuk Yaylası’ndan gelen Şimşirsuyu Deresi’yle 
karşılaşacak. Geçit Deresi’nin Sığırlık Deresi 
ismini aldığı bu mevkide çaydan karşıya 
geçerek orman yolunda ilerleyin. Artık vadi 
yatağının açılmaya başladığı ve Uğur Suyu 
Vadisi sırtlarındaki köylerin görüş alanınıza 
girdiği noktada otlarla kaplı güzergah, toprak 
yola dönüşecektir. Her kilometrede doğanın 
eşsiz sergisine tanık olacağınız bu harika 
yürüyüş aktivitesi, Oflu Mahallesi girişinde sona 
erecektir.

Kütüklü Yaylası-Göç Yolu-Altunköy 
(10 km) (Zorluk Derecesi 3)

PARKUR

5

 Eğreltilik Yaylası
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Yürüyüş Rotaları
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Kütüklü Yaylası

Oflu Mahallesi
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Düzce ili Kaynaşlı ilçesinden başlayıp 
Bolu ili Mudurnu ilçe sınırlarındaki Abant 
Gölü’nde sona eren bu etkinlik, otantik 
yaylalardan geçerek ülkemizin en önemli turizm 
merkezlerinden biri olan Abant’ta sona eriyor.

Kütüklü Yaylası’ndan yürümeye başlayarak 
250 metre kadar grup yolunu izliyoruz. Daha 
sonra üç yol sapağından sola yani güneybatı 
yönündeki otlarla kaplı orman yoluna giriliyor. 
Dombayuçtu Deresi’nin sağından inişe 
geçen yol, Mantar Dağı ile Tuzla Tepesi 
(1422) arasında kalan çok büyük bir çayırlığa 
erişiyor. Bolu yaylası olarak da anılan Yeni Sefa 
yaylasının yer aldığı düzlükte kaynak sularından 
tadabilir, yaz aylarında ise yaylacıların ikramı 
buz gibi ayranla serinleyebilirsiniz. Yeni Sefa 
Yaylası çıkışında rota, kuzeybatı istikametinde 
yükselen sağdaki dik orman yoluna giriyor. Sizi 
hayli terletecek yokuşun sonunda, tanımsız 
güzellikteki manzarasıyla yorgunluğunuzu 
unutturacak Sakarca Yaylası’na ulaşılıyor. 
Yaylanın kuzeyindeki tepeden, nihai hedefiniz 
olan Abant Gölü’nü fotoğraflayabileceğinizi 
belirtelim. 

Tekrar yola koyulduğunuzda yaylanın batı 
çıkışındaki dar orman yolunu izleyin.
İnişe geçen parkur, bir kilometre sonra 
Samandere Şelalesi’nden gelen grup yoluna 
katılarak Sinekli Yaylası’na ulaşıyor.
Bir bölümü Bolu il sınırlarında yer alan 
Sinekli Yaylası, güneye bakan bir yamaca 
konumlanmaktadır. Yayla evlerinin sona 
erdiği düzlüğe indiğinizde dört yol kavşağına 
varacaksınız. Düz giderseniz Bolu-Abant 
asfaltına çıkarsınız. Siz sağa dönerek batı 
istikametinde yürümeye başlayın. Kındırlık 
Deresi’yle karşılaştığınız üç yol mevkisinde sola 
dönün. Birazdan yöre halkı tarafından Öküz 
Ovası olarak anılan düzlüğe erişeceksiniz. 
Geniş çayırlık sonrası rota, yeniden ormanlık 
alana girerek serin bir ortamda ilerlemeye 
devam edecektir.Yaklaşık 800 metre sonra 
toprak yolun ağaçların arasından çıktığı 
alanda, aniden Abant Gölü’nün muhteşem 
manzarasıyla yeniden karşılaşacaksınız. 
Sol tarafınıza yayılan bu eşsiz panoramayı 
fotoğraflamak için kısa bir süre mola 
verebilirsiniz.

Kütüklü Yaylası, Sakarca Yaylası, 
Sinekli Yaylası ve Abant Gölü (13 km)
(Zorluk Derecesi 3) 

PARKUR

6
Aslında aşağıda görünen ormanlık 

alana girerek kısa yoldan Abant’a ulaşma 
şansına sahipsiniz. Bizim önereceğimiz rota, 
solunuzdaki göl manzarası eşliğinde toprak 
yolu izleyerek Sarıyer ve Örencik yaylalarına 
uzanıyor. Geleneksel ahşap yayla evlerinin 
arasından geçin ve doğuya doğru ilerleyen 
asfalta inin. Birazdan Abant Gölü’nün güneybatı 
kıyısına erişeceksiniz. Her bütçeye uygun 
konaklama tesislerinin bulunduğu alanda 
dileyenler çadır kurarak kamp yapabilirler. 
Türkiye’nin en güzel peyzaj zenginliği olarak 
tanımlanan Abant Gölü çevresini mutlaka 
gezmelisiniz.

Abant Gölü/Bolu
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Sinekli Yaylası

Örencik Yaylası

Yürüyüş Rotaları
Köy Yolları

Abant Gölü

Kütüklü Yaylası

Yeni Sefa Yaylası

Sakarca Yaylası 

Abant Gölü
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Türkiye’nin ilk Tabiat Parkı olan Samandere 
Şelalesi’ne uzanan yürüyüş rotamız, Kaynaşlı 
ilçesinden başlayıp Düzce merkez ilçede sona 
eriyor.

Kütüklü yayla çıkışında kuzeye ilerleyen 
orman yolu, rotanın ilk bölümünü oluşturuyor. 
Geçit Deresi vadisi boyunca yokuş aşağı 
orman içi keyifli bu yürüyüş, doğaseverleri 
heyecanlandıracak ayrıntılarla dolu. Yaklaşık 
1 kilometre sonra önünüze çıkan üç yol 
kavşağından sola dönerek batıya ilerliyoruz. 
Sonbaharda renk harmonisine dönüşen 
ağaçlar arasından geçen parkur, geniş bir 
çayırlık alana ulaşıyor. Eskiyayla olarak anılan 
bu mevki, yıllar öncesine kadar Yeniyurt ve 
Altunköy köylüleri tarafından kullanılmaktaydı. 
Şimdi yüzünüzü kuzeye dönerek, yayladan 
çıkan Fakıyayla ve Kökpınar derelerinin 
arasındaki eski patikayı bulun. Sel sularının 
görece bozduğu bu patika, tekrar inişe geçerek 
bayır aşağı dik bir şekilde ilerleyecektir. Yaklaşık 
1 kilometre sonra ‘Kuşak Yolu’ ismiyle anılan 
toprak yola çıkacaksınız. Bu noktada sola 
dönerek batı yönünde yürüyün. Doğanın 
güneş ışınlarına geçit vermediği yeşil bir tünele 
dönüşen rota sizi, bir süre sonra Eşekcinindüzü 
mevkisine ulaştıracaktır.

Kütüklü Yaylası , Samandere Şelalesi
(14 km) (Zorluk derecesi 3)

PARKUR

7

Sakarca Yaylası

Orman kesimi için Adana yöresinden gelen 
mevsimlik işçilerin çadır kurduğu alanda 
kısa bir süre dinlenebilirsiniz.Sonra dört yol 
kavşağından sola dönerek 100 metre kadar 
yürüyün ve batı istikametinde yeniden inişe 
geçen dar bir orman yoluna girin.

Abaza Dere yatağı boyunca önce batı daha 
sonra kuzeybatı yönünde döne kıvrıla inen 
orman yolu, bir süre sonra Samandere’ye 
giden grup yoluyla birleşecek. Bu noktada 
siz sağa dönün ve kuzeye doğru yaklaşık iki 
kilometre kadar yürüyün. Eskigöllük mevkisinde 
tabelanın yönlendirmesiyle solunuzda 
göreceğiniz patikaya girmeniz gerekmektedir. 
Hayli dik bir sürtme yolu (kesilen ağaçların 
traktör veya mandalarla yerde sürükleyerek 
götürüldüğü orman patikası), rotanın bundan 
sonraki bölümünü oluşturacaktır. Tamamen 
ağaç gölgesinde ilerleyeceğiniz bu etap, bir 
dere yatağını geçtikten sonra batıya dönecektir. 
Az sonra varacağınız Çingildimdüzü mevkisinde 
önünüzü başka bir toprak yol kesecek.Sola 
dönün ve yokuş aşağı ilerlemeye devam 
edin. Abant-Sinekli Yaylası-Samandere 
Şelalesi arasında ulaşımı sağlayan grup 
yoluna ulaştığınızda Samandere köy evlerini 
göreceksiniz.

Yolculuğun sonunda yürüyüş platformu ve 
demir merdivenlerle düzenlenmiş Samandere 
Şelalesi’ni gezebilir ve alabalık çiftliklerinden 
birinde yemek yiyebilirsiniz.
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Kütüklü Yaylası

Eski Yayla

Yeniyurt Köyü

Samandere Şelalesi

Yürüyüş Rotaları
Köy Yolları

Samandere Şelalesi/Düzce Merkez
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Samandere Şelalesi ve Sazköy Tekir Evi
(11 km) (Zorluk derecesi 2)

PARKUR

8
Kaynaşlı bölgesinin coğrafi şartlarından söz 

etmiş ve bazı yürüyüş rotalarının bir bölümünün 
grup yollarından geçtiğini söz etmiştik. 
Önereceğimiz parkurun bir bölümü grup ve 
asfalt yollarını kat ederken, son bölümü ise eski 
göç yolunu takip etmektedir.

Samandere Şelalesi’nden yola çıkanlar 
öncelikle 500 metre kadar asfaltı izlemek 
durumundalar. Daha sonra ilk sapaktan 
sağ tarafı seçerek kuzeydoğu yönünde 
yükselen stabilize yola girmeleri gerekiyor. 
Yorucu olmayan bir eğimle yükselen rota, 
yaklaşık 4 kilometre sonra Çakırsayvan 
köyüne ulaşacaktır. Bir tepeye konumlanan 
yerleşimden solunuzda Samandere Vadisi’ni 
sağınızda ise fındık bahçeleri arasında 
kırmızı çatıları beliren Kaynaşlı köylerini 
seyredebilirsiniz. 

Şimdi köy içinden Zuvalıdüz Tepesi 
mevkisinde bulunan mezarlığa doğru 
yürüyün. Bu noktadan başlayan traktör yolu, 
etrafındaki fındık bahçeleri arasından döne 
kıvrıla inişe geçecektir. İzlediğiniz güzergah, 
fındık bahçelerinin yerini orman dokusuna 
bıraktığı bölgede patikaya dönüşecek ve kısa 
dönemeçlerle inmeye devam edecektir.

Yer yer taş döşeli bu eski göç yolunun çok 
küçük bir bölümü, ne yazık ki heyelandan 
dolayı bozulmuştur. Patika Şimşirsuyu deresi 
yatağına eriştiğinde, akarsudan karşıya geçin. 
Sonra evlerin arasından ilerleyerek stabilize 
yola çıkın. Yükselmeye başlayan parkur, dört 
yol ağzına ulaştığında düzleşecek ve asfalt 
köy yoluna katılacaktır. 800 metre kadar kuzey 
istikametinde ilerleyin ve sola ayrılan toprak yola 
sapın. Ormanlık alana giren güzergah, kısa bir 
süreliğine yokuş yukarı çıkacaktır. Bir çeşmeyi 
geçtikten sonra sağda göreceğiniz patika, 
rotanın son etabını oluşturmaktadır.

Şimdi Hacıbel Pınarı’ndan gelen dere 
yatağına doğru inin. Sazköy su deposunu 
geçtikten sonra dere boyunca, kuzeye doğru 
yürüyüşünüzü sürdürün. Eski bir değirmen 
gördüğünüzde dereden karşıya geçerek 
Tekir Köyevi’ne ulaşabilirsiniz. Kaynaşlı 
turizm potansiyelinin temel taşlarından biri 
olan butik otelde Abaza yemeklerini mutlaka 
denemelisiniz.

Pekmez Kaynatma/Bıçkıyanı
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Yürüyüş Rotaları
Köy Yolları Tekir Köyevi/Sazköy

Tekir Köyevi

Samandere Şelalesi
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Sazkoy-Fındıklı (4 km)  (Zorluk derecesi 2)PARKUR

9
Önereceğimiz bu rota, kısa olmasına karşın 

sürpriz şelaleleri ve tropik orman duygusu 
yaratan dokusu ile doğaseverleri fazlasıyla 
tatmin edecek farklı bir etkinlik içermektedir.

Tekir Köyevi’nden çıkarak sağa dönün ve 
Hacıbel Pınarı Deresi’ne ilerleyin. Akarsudan 
karşıya geçerek eski değirmenin yanına gelin. 
Bu noktada tekrar dereden karşıya geçmek 
durumundasınız. Sık bitki örtüsüyle kuşatılmış 
patika önderliğinde kuzey istikametinde 
yürüyüşünüzü sürdürün. Köyden gelen başka 
bir patika ile birleştikten sonra rota, 250 
metre ilerde ikiye ayrılacaktır. Siz solu seçerek 
patika yardımıyla yeniden akarsu yatağına 
inin. Dikkatli bir şekilde dere içindeki taşları 
kullanarak 30 metre kadar ilerleyip bir kez daha 
karşıya geçin. Asıl patika su deposundan 
çıkan hortumların döşendiği ağaç yapraklarıyla 
bezeli bir güzergahtır. Siz şelaleleri görmek için 
derenin solundan yürüyün. Önce 8 metreden 
düşen ilk şelale, ardından 12 metreden 
dökülen ikinci şelalenin yanına kadar inin.
Ağaç dallarının kapattığı loş bir ortamda akan 
şelaleler, günün her saatinde gün ışığından 
yararlanamamaktadırlar.

Fotoğraf çektikten sonra geri dönmek ve ana 
patikaya çıkmak durumundasınız. Çünkü vadi 
bu bölümden sonra daralacak ve derinleştiği 
noktada geçit vermeyen üçüncü bir çağlayan 
yaratacaktır. Sazköy ile Fındıklı köyleri 
arasında Bıçkı Deresi adını alan akarsu vadisi, 
yolculuğunun sonunda Şimşir köyü yakınlarında 
Asar Suyu’na dökülerek sona erecektir.

Şimdi vadi manzarası eşliğinde sürecek 
yürüyüş, gökyüzünü kapatan sık ağaçlar 
altından yol alacaktır. Yaklaşık bir kilometre 
kadar yürüdükten sonra izlediğiniz patika 
genişleyerek ikiye ayrılacaktır. Siz, sol 
taraftaki patikayı seçin. Giderek toprak 
yola dönüşen güzergah, bir su deposunun 
yanından geçtikten sonra bayır aşağı inmeye 
başlayacaktır. Sola doğru yükselen başka 
bir kavşak noktasını geçtikten sonra Fındıklı 
köyünün ilk evlerini göreceksiniz. Asfalta çıkarak 
etkinliğinizi sonlandırabilir ve daha önceden 
ayarlayacağınız araçla başlangıç noktanıza 
dönebilirsiniz.

Sazköy Şelalesi
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Tekir Köyevi

Yürüyüş Rotaları
Köy Yolları

Eski Değirmen/Sazköy
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Kurugöl , Yaylagöl ve Sarıçökek
(13 km) (Zorluk derecesi 3)

PARKUR

10
Kaynaşlı’nın kuzeyindeki alçak tepeler 

arasında yer alan Kurugöl ve Yaylagöl gibi 
iki doğa mucizesini ziyaret eden rota, orman 
yollarından geçmektedir.

Üçköprü yerleşimi sınırlarındaki Kurugöl, 
etkinliğimizin çıkış noktası. Öncelikle göl 
etrafında tur atarak, ayna gibi parıldayan su 
yüzeyindeki yansımaları fotoğraflayabilirsiniz. 
Sonra gölün kuzeyindeki orman yoluna girerek 
kuzeydoğu yönünde yürümeye başlayın. 644 
metrelik Boğuntu Tepesi’nin güney sırtlarında 
ilerleyen güzergah, bir kavşak noktasına 
eriştiğinde sağa yani batıya yönelerek inişe 
geçecek. Sol tarafı fındık bahçeleri sağ tarafı 
ise meşe ağaçlarıyla çevrili rota, dik bir şekilde 
bayır aşağı hızla irtifa kaybedecektir. Sazlıdere 
vadisine ulaştığınız başka bir kavşak noktasında 
bu kez, sağa dönerek güney istikametinde 
yürümeye başlayacaksınız. Eğer sola 
dönerseniz Aksu Fındıklı köy yoluna girersiniz.

Genellikle meşe ağaçlarının egemen 
olduğu bu vadi yatağında ara sıra fındık 
bahçelerine rastlayacaksınız. Kuş cıvıltıları 
ve rüzgarın yaprakları hışırdattığı dingin 
ortam, sizi ziyadesiyle keyiflendirecektir. 

İzlediğiniz toprak yol, bir vadi çatağında ikiye 
ayrılacaktır. Siz sağa giden dar orman yolunu 
seçin. Sarıbayır Tepesi’nin eteklerindeki vadi 
yürüyüşü, yağmurlu havalarda balçığa dönüşen 
yumuşak bir arazide devam edecektir. Yaklaşık 
iki kilometrelik yürüyüş sonrasında üç yol 
mevkisine erişeceksiniz. Sağınızdaki yola 
girerseniz 150 metre sonra Yaylagöl çanağına 
ulaşmışsınız demektir. Kuşların sulak alanı olan 
bu bakir göl, aynı zamanda muhteşem bir 
kamp alanıdır.

Devam etmek için orman yoluna geri dönün 
ve sağa doğru ilerleyin. Güney istikametinde 
yokuş aşağı inen parkur, bir süre sonra yeni 
bir kavşak noktasına erişecek. Bir kez daha 
sağdaki yolu seçerek dik yokuştan güneybatı 
yönünde yürümeye başlayın. Ağaç dallarının 
izin verdiği alanlarda Sarıçökek köyü ile az 
ilerde Kaynaşlı yerleşimi görüş alanınıza 
girecektir. Eski bir kilise kalıntısının bulunduğu 
Sarıçökek köyü, ilçe merkezine yaklaşık 2 
kilometre uzaklıkta yer almaktadır.

Kurugöl
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Yürüyüş Rotaları
Köy Yolları

Yaylagöl

Sarıçökek Köyü

Kurugöl

Yaylagöl Yolu/Sarıçökek
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Sinekli Yaylası ve Kocayayla
(7 km) (Zorluk derecesi 3) 

PARKUR

11
Önereceğimiz rota Kaynaşlı ilçesinden 

başlayıp Düzce yaylalarına uzanan nefis bir 
yolculuk vaat etmektedir. 

Rota başlangıcı, Sinekli Yaylası girişinde 
sağa uzanan bir hayli dik orman yoludur. 
Araçların pek kullanmadığı ve su borularının 
geçtiği için bozulmuş olan söz konusu orman 
yolu, devasa anıt ağaçlar ve gökyüzünü 
kapatan sık yapraklarla örtülmüş hoş bir 
yolculuktur. Rota ilk bölümde, konuklarını hayli 
terletecek batıya doğru tırmanan uzun bir çıkışı 
içermektedir. Söbücealan Tepesi’ne (1608) 
kadar tırmandıktan sonra düzleşen parkur, 
1719 metrelik Kapanca Zirvesi’nin güneyinde 
bir dört yol kavşağına erişiyor. Ardından batı 
istikametinde düz devam eden güzergah, 
geniş bir çayırlığa ulaşacaktır. Burada 
rastlayacağınız çeşmelerden birini, mola yeri 
olarak seçebilirsiniz. 1691 metre yükseklikteki 
İkizoluk Doruğu’nun güneyinden geçen rota, 
dönemeçler aracılığıyla inişe geçecektir. 
7.kilometrenin sonunda varacağınız orman 
ortasındaki yemyeşil çayırlık, Kocayayla’ya 
vardığınızın habercisi. Bu noktada sağa 
dönerseniz yaklaşık 1 kilometre sonra yayla 
evlerinin bulunduğu alana ulaşabilirsiniz. 
Soldaki yolun 3 kilometre sonra
Şehirli Yaylası’na vardığını hatırlatalım.
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Kocayayla

Örencik Yaylası 

Yürüyüş Rotaları
Köy Yolları

Sinekli Yaylası

Abant Gölü



84 85Yürüyüş & Bisiklet Rotaları Yürüyüş & Bisiklet Rotaları

BisikletBisiklet
ParkurlarıParkurları

Kaynaşlı bisiklet rotaları, şehir ve dağ bisikleti 
olmak üzere iki bölümde tespit edildi. Genel 
olarak Düzce Ovası ve Kaynaşlı ilçe merkezini 
kat eden tüm parkurlar, şehir bisikletiyle 
denenebilir. Toprak yayla ve stabilize köy 
yollarını kapsayan dağ bisikleti parkurlarını ise 
deneyimli ve kondisyonu iyi olan bisikletçilere 
öneriyoruz. Bölgenin arazi yapısı gereği 
vadiler ve tepeleri aşan söz konusu dağ 
bisikleti güzergahları, görece zorlu parkurlardır. 
Bisiklet rotalarının Gps verilerini www.
kaynaslioutdoor.com adresinden ücretsiz 
temin edebilirsiniz. 

Kaynaşlı ilçesinin coğrafi yapısını 
değerlendiren Türkiye Bisiklet Federasyonu, 
2015 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye 
Şampiyonası yarışmaların bir ayağını

Topuk Yaylası’nda düzenlemiştir.
15-16 Ağustos tarihlerindeki iki günlük ‘Düzce 
MTB Cup (C3) ve Maraton’ organizasyonu, 
‘elit erkek, elit bayan, maraton ve master 
erkekler’ kategorilerinde yapılmıştır. Kaynaşlı 
Kaymakamlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu 
arasında yapılan anlaşmaya göre, Türkiye 
Şampiyonaları’nın bir ayağının her yıl
Topuk Yaylası’nda düzenlenmesine karar 
verilmiştir. Ayrıca 2016 yılında Türkiye’de ilk 
kez organize edilmesi düşünülen ‘Etaplı Dağ 
Bisikleti Maratonu’, Sakarya-Düzce Kaynaşlı-
Bolu-Karabük Yenice Ormanları arasında 
yapılması planlanmaktadır.
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Sarıçökek, Yörükler Yaylası,
Kurugöl, Yaylagöl ve Sarıçökek (23 km)

PARKUR

1
307 metre rakımdaki Kaynaşlı ilçe 

merkezinden başlayan rota, Sarıçökek 
köyünden itibaren orman yollarını takip ederek 
iki doğal göle ulaşıyor. Sarıçökek-Kurugöl arası 
yokuş yukarı çıkış.

Parkurun en yüksek bölgesi 519 metre irtifa 
ile Kurugöl sonrası çıkılan tepe noktası. Son 
bölümde inişe geçen rota, Kaynaşlı’ya kadar 
pedal basmadan rahat bir şekilde geri dönüyor. 
Yağmurlu havalarda güzergahın çamur 
olacağını hatırlatalım.
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Topuk Yaylası, İkizler Yaylası-Eğreltilik Yaylası, 
Kütüklü Yaylası, Sakarca Yaylası,Sinekli Yaylası, 
Örencik Yaylası ve Abant Gölü (25 km) 

PARKUR

2
Topuk Yaylası göletinden Abant Gölü’ne uzanan 
bu keyifli parkurun tamamı, orman içi toprak 
yol. Son bölümde Bolu-Abant yoluna inilerek 
2 kilometre kadar asfaltta pedal çevriliyor. 
1288 metre irtifada bulunan Topuk Yaylası’nda 
başlayan rotanın ilk bölümünde Kütüklü 
Yaylası’na kadar bayır yukarı pedal basılıyor. 

Kütüklü Yayla geçildikten sonra karşılaşılan dört 
yol kavşağı, 1548 metre ile parkurun en yüksek 
noktası. Bu mevkiden itibaren inişe geçen rota, 
1344 metre rakımdaki Abant Gölü’ne iniyor.
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Topuk Yaylası, İkizler Yaylası,Eğreltilik Yaylası 
Kütüklü Yaylası,Kuşak Yolu veTopuk Yaylası (31 km) 

PARKUR

3
Topuk Yaylası’ndan başlayıp geniş bir daire 

çizerek başlangıç noktasına dönen rotamız, 
ormanlık alanlardan geçerek Kaynaşlı yaylalarını 
ziyaret ediyor. Tamamı orman içi toprak yolları 
kat eden parkur üzerinde bol su kaynağı 
bulunuyor. Denizden 1288 metre rakımdaki 
Topuk Yaylası’ndan start alanlar, yumuşak 
eğimli bir rampa çıkarak yaylalar bölgesini 
geçiyorlar.   

Güzergahın en yüksek noktası Kütüklü 
Yaylası’ndan sonra önünüze çıkacak olan 1548 
metre rakımdaki dört yol kavşağı. Bu noktadan 
itibaren inişe geçen rotada, 1147 metrelere 
kadar yokuş aşağı süzülerek iniliyor. Son 
bölümdeki kısa yokuşun ardından başlangıç 
noktasına varılıyor.
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Kaynaşlı, Sarıçökek, Darıyeri Yörükler, Üçköprü,
Gümüşpınar, Akpınar, Düzce, Şıralık, Muradiye, 
Mengencik, Fındıklı, Çele Mahallesi ve Kaynaşlı(39km)

PARKUR

4
Şehir bisikletiyle planlayabileceğiniz söz 

konusu rotanın neredeyse tamamı asfalt 
köy yollarından geçiyor. Görece düz bir 
parkur şeklinde niteleyebileceğimiz rotanın 
Mengencik-Fındıklı arasında küçük bir rampa 
tırmanılıyor.

Hemen herkesin deneyebileceği günübirlik 
parkur, Kaynaşlı’dan başlayarak pek çok köyü 
ziyaret edip Düzce kentine ulaşıyor. Asar ve 
Uğur Suyu çaylarının etrafındaki fındık bahçeleri 
arasından geçen güzergah, geniş bir daire 
çizerek başlangıç noktası olan Kaynaşlı’ya geri 
dönüyor.
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Topuk Yaylası, İkizler Yaylası, Eğreltilik Yaylası, 
Kütüklü Yaylası, Sakarca Yaylası, Yeniyurt, 
Altunköy ve Topuk Yaylası (45 km) 

PARKUR

5
2015 Türkiye Şampiyonası’nın düzenlendiği bu 
etap, sıkı bir dağ bisikleti rotası. 1288 metre 
irtifadaki Topuk Yaylası’ndan başlayan rota, 
Kütüklü Yaylası dört yol kavşağındaki 1548 
metreye kadar tırmanıyor.

Daha sonra Yeniyurt-Altunköy arasında 1001 
metrelere kadar inen parkur, son etapta tekrar 
rampalara sararak Topuk Yaylası’na çıkıyor. 
Yeniyurt-Altunköy arası asfalt, geri kalan 
bölümler toprak yol.
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Topuk Yaylası, İkizler Yaylası, Eğreltilik Yaylası-
Kütüklü Yaylası, Sakarca Yaylası, Sinekli Yaylası, 
Samandere Şelalesi, Çakırsayvan, Çamoluk, Sazköy, 
Kaynaşlı, Tavak, Altunköy ve Topuk Yaylası (70 km) 

PARKUR

6

Neredeyse Kaynaşlı İçesinin güney    
bölgelerindeki tüm köylere uğrayan dağ   
bisikleti rotamız, zorluk derecesi yüksek bir 
parkur. Samandere Şelalesi bölgesinde 
Düzce merkez ilçe sınırlarına giren rotanın 
Çakırsayvan-Kaynaşlı-Altunköy arası asfalt,   
geri kalan bölümleri ise toprak yol. İlk etapta 
1288 metreden 1548 metrelere tırmanan rota, 
daha sonra Samandere Şelalesi’ne dek inişe 
geçiyor. 

Ardından Çakırsayvan köyüne kadar yeniden 
rampalara saran güzergah, bu noktadan 
Sazköy’e kadar yokuş aşağı bir iniş içeriyor. 
Sazköy-Kaynaşlı bölümünde kısa bir rampa 
çıkışı sonrası 334 metre rakımdaki Kaynaşlı 
merkezine iniliyor. Son bölümün neredeyse 
tamamı rampa çıkışı olduğunun
altını çizelim.
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Bolu ve Köroğlu sıradağlarının devamı niteliğindeki tepeler, yaylalar ve vadiler üzerinden 
ilerleyen Kaynaşlı jip safari rotalarını, kış mevsimi dışında her sezon deneyebilirsiniz.

Jip SafariJip Safari

PARKUR
1

PARKUR
2

Düzce’nin belli başlı turizm merkezlerine 
uğrayan bu rotanın start noktası Topuk 
Yaylası. Pek çok yaylayla birlikte Güzeldere ve 
Samandere şelaleleri, Topuk-Pürenli ve Torkul 
göletleri ile Efteni Gölü rotamızın öne çıkan 
başlıkları. Neredeyse tamamına yakını toprak 
yayla yolları.

Kaynaşlı ilçesi sınırlarındaki Topuk 
Yaylası’ndan başlayarak Düzce Yaylalarını kat 
eden rota, Bolu ili Mudurnu ilçesi Sülüklügöl 
Tabiat Alanı’nda sona eriyor. 

Topuk Yaylası, Oflu (İkizler) 
Yaylası, Eğreltilik Yaylası, 
Kütüklü Yaylası, Sakarca 
Yaylası, Sinekli Yaylası, 
Kocayayla, Şehirli Yaylası, 
Torkul Yaylası, Odayeri Yaylası, 
Derebalık Yaylası, Hera Yaylası, 
Pürenli Yaylası, Balıklı Yaylası, 
Güzeldere Şelalesi, Efteni Gölü 
ve Göl Ormanı (98 km) 

Topuk Yaylası, Oflu (İkizler) 
Yaylası, Eğreltilik Yaylası, 
Kütüklü Yaylası, Sakarca Yaylası, 
Samandere Şelalesi, Kocayayla, 
Şehirli Yaylası, Torkul Yaylası, 
Odayeri Yaylası, Derebalık 
Yaylası, Hera Yaylası, Pürenli 
Yaylası, Balıklı Yaylası,
Ilıca-Taşkesti, Karamurat Gölü, 
Sülüklügöl (98 km) 

PARKUR
3

PARKUR
4

Düzce’yi bir baştan diğer başa kat eden 
rota, doğu-batı doğrultusunda hareket ederek 
il sınırlarındaki tüm yaylalara uğruyor. Kaynaşlı 
Topuk Yaylası çıkışlı rotanın, Düzce turizm 
değerlerinin doğal güzelliklerini oluşturan pek 
çok mekandan geçtiğini hatırlatalım.

Türkiye’de doğaseverler tarafından en çok 
ziyaret edilen bölgelerden biri olan Yedigöller 
Milli Parkı’na ulaşmak isteyen macera tutkunları 
için farklı bir seçenek. Rota, Kaynaşlı ilçe 
sınırlarından başlayarak Yığılca ilçe sınırlarına 
giriyor.

Derediken Orman İşletmesi bölgesinden 
itibaren Bolu il sınırlarında süren yolculuk 
nefes kesen manzaralar eşliğinde Yedigöller’e 
ulaşıyor. Son bölümde Yığılca ilçesine uğrayan 
bu uzun rota, geniş bir çember çizerek Kaynaşlı 
merkezde sona eriyor. İsteyenler Yedigöller’de 
kamp yaparak iki günlük bir etkinlik şeklinde 
planlayabilirler.

Topuk Yaylası, İkizler Yaylası, 
Eğreltilik Yaylası, Kütüklü 
Yaylası, Sakarca Yaylası, 
Samandere Şelalesi, Kocayayla, 
Şehirli Yaylası, Torkul Yaylası,
Odayeri Yaylası, Derebalık 
Yaylası, Hera Yaylası, Pürenli 
Yaylası, Balıklı Yaylası, Ilıca 
Yaylası, Kardüz Yaylası, 
Güzeldere Şelalesi, Efteni Gölü, 
Gölormanı (133 km) 

Topuk yaylası, Bakacak, Darıyeri 
Hasanlar, Mavruşma Tepesi, 
Derediken Orman İşletmesi, 
Sarımustan, Tuzla yaylası, 
Akçaağaç yaylası, Yedigöller, 
Yaylatepe, Yoğunpelit, Mengen 
Köyü, Karakaş-Şükürören, 
Bekirler, Hacılar, Doğanlar, 
Hebeler, Yığılca, Gökçeağaç, 
Sarıkaya, Kırık, Paşabükü 
Orman İşletmesi-Darıyeri 
Hasanlar-Kaynaşlı (198 km)
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Dağları süsleyen yemyeşil orman dokusu ve çayırlıklara serpişen yaylalardan 
geçeceğiniz Manzaralı Araç Rotaları, hem toprak hem asfalt yolları kat ettiğinden yola 
çıkmadan önce mutlaka hava ve yol koşullarını öğrenmenizi tavsiye ederiz.

Manzaralı Araç RotalarıManzaralı Araç Rotaları

Yedigöller/Bolu
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PARKUR PARKUR
1 2

Topuk Yaylası, İkizler Yaylası, 
Eğreltilik Yaylası, Kütüklü 
Yaylası, Sakarca Yaylası, Sinekli 
Yaylası, Samandere Şelalesi, 
Çakırsayvan, Çamoluk, Sazköy, 
Kaynaşlı, Tavak, Altunköy, Topuk 
Yaylası 

Topuk Yaylası, Oflu (İkizler) 
Yaylası, Eğreltilik Yaylası, 
Kütüklü Yaylası, Sakarca Yaylası, 
Sinekli Yaylası, Samandere 
Şelalesi, Kocayayla, Şehirli 
Yaylası, Derdin, Uğur, Fındıklı 
Aksu, Torkul Yaylası, Odayeri 
Yaylası, Derebalık Yaylası, Hera 
Yaylası, Pürenli Yaylası, Balıklı 
Yaylası, Güzeldere Şelalesi, 
Efteni Gölü, Gölormanı  

PARKUR PARKUR
3 4

Topuk Yaylası, Oflu (İkizler) 
Yaylası, Eğreltilik Yaylası, 
Kütüklü Yaylası, Sakarca 
Yaylası-Sinekli yaylası, Abant 
Gölü, Taşkesti, Karamurat 
Gölü, Tavşansuyu, Sülüklügöl, 
Tavşansuyu, Dokurcun, Ilıca, 
Balıklı Yaylası, Güzeldere 
Şelalesi, Efteni Gölü, 
Düzce,Kaynaşlı 

Topuk Yaylası, İkizler Yaylası, 
Eğreltilik Yaylası, Kütüklü 
Yaylası, Sakarca Yaylası, 
Samandere Şelalesi, Düzce, 
Yığılca, Yedigöller, Bolu, 
Kaynaşlı

Kaynaşlı’da Sonbahar
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Diğer AktivitelerDiğer Aktiviteler

Motor Sporları: Doğu Avrupa Ekstrem 
ve Türkiye Enduro Şampiyonasının 5. Ayağı, 
24-25 Ekim tarihleri arasında Kaynaşlı 
ilçesinde gerçekleştirilmiştir. Türkiye Motosiklet 
Federasyonu, Düzce Valiliği, Kaynaşlı 
Kaymakamlığı ve Belediyesi’nin düzenlediği 
Doğu Avrupa Ekstrem ve Türkiye Enduro 
Şampiyonasının bir etabının, önümüzdeki 
yıllarda yine Kaynaşlı ilçesinde yapılması 
kararlaştırılmıştır. Seyir keyfi yüksek ve çok 
çekişmeli geçen yarışlara yurtiçinin yanı sıra 
Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Makedonya, 
Moldova, Yunanistan, Arnavutluk, İran, Karadağ 
vb gibi çeşitli ülkelerden sporcular katılmıştır.

Su Sporları: Kurugöl, Topuk ve Çamlıpınar 
göllerinde olta balıkçılığı, Topuk Göleti’nde 
kürek, su bisikleti, durgunsu kanosu gibi su 
sporları yapılabilmektedir. 

Kamping - Karavan: Gırgın Çayırı 
mesire alanı, Topuk Göleti, Çamlıpınar Göleti, 
Kurugöl, Yaylagöl, Karadikmen Yangın Kulesi 
Orman İçi Dinlenme Yeri ve Kütüklü Yaylası 
Çillidüz mevki kamp yapmak isteyenlere veya 
karavanla seyahat edenlere önerebileceğimiz 
ideal mekanlardır.

Foto Safari: İlkbahar ve sonbaharda 
özellikle yaylaları ve ormanları bir renk 
cümbüşüne dönüşen Kaynaşlı, fotoğraf 
tutkunları için tanımsız güzellikte kareler 
sunmaktadır. Eylül ayıyla birlikte sararmaya 
başlayan meşe ağaçları, Ekim ayının üçüncü 
haftası ile Kasım ayının ilk haftası arasında 
renkten renge bürünen ormanlar, bahar 
aylarında mor çiğdemlerin doğal bahçeye 
dönüştürdüğü yaylalar; Kaynaşlı bölgesinde 
unutulmaz anların peşinde koşanların tercih 
ettiği başlıca güzergahlardır.

Offroad: Kaynaşlı geleneksel offroad 
yarışları hemen her yıl Yörükler Yaylası’nda 
yapılmaktadır. Zorluk derecesi yüksek arazi 
koşullarının oluşturulmasıyla gerçekleştirilen 
yarışmaya, Türkiye’nin pek çok şehrinden 
offroad kulüpleri katılmaktadır.

Tırmanma Rallisi: Otomobil tutkunlarının 
her yıl merakla beklediği Türkiye Tırmanma 
Rallisi’nin bir ayağı Kaynaşlı ilçesi Bıçkıyanı 
köyü-Topuk Yaylası yaylası arasındaki 
6 kilometrelik parkurda düzenlenmiştir. 
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, 
Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü, Kaynaşlı 
Kaymakamlığı, Kaynaşlı Belediyesi ile Düzce 
Valiliği tarafından organize edilen 2015 Türkiye 
Tırmanma Rallisi, 29 Ağustos 2015 tarihinde 
yapılmıştır.

Motor Sporları

Kamping-Karavan

Tırmanma Rallisi

Su Sporları
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Büyük göç hareketlerinin başlatan 
Osmanlı-Rus Savaşları (1877-1878) sırasında 
Anadolu’ya Abaza, Çerkez, Gürcü, Boşnak, 
Arnavut, Tatar, Makedon ve Rumeli göçmenleri 
gelmişlerdir. Göçmenlerden bir kısmı Bolu iline, 
durumları iyi olmayan Kırım, Kafkasya ve Rumeli 
göçmenleri ise Düzce Ovası ve Akçakoca 
çevresindeki çoğunlukla orman açmalarına 
yerleştirilmiştir. 

Düzce’nin Çerkez, Abaza, Laz, Gürcü, 
Hemşin, Tatar, Boşnak, Arnavut, Bulgar vb 
zengin kültürel mozaği, yaşamın her alanına 
yansımış durumdadır. Özellikle mutfak 
lezzetlerinde fark edilen bu çok kültürlülüğü 
Kaynaşlı ilçe sınırlarında görmek mümkündür. 
Geleneklerini koruyan hemen her etnik grup, 
bölgeye yerleştikten sonra kendi mutfağını 
geliştirmiş ve zenginleştirmiştir. Bu olgunun 
en somut örneklerini Arnavutların Arnavut 
böreği, Tatarların şıl böreği, göbete ve mantı, 

Muhacirlerin katlama, sarı burma ve su böreği, 
Boşnakların Boşnak tatlısı, yerlilerin höşmerimi 
ve tavuklu keşkeği, Gürcülerin lepsi, Çerkez 
ve Abazaların mamursa, Çerkez tavuğu ve 
halujları, Lazların kara lahana ve mısır ekmeği 
olarak sayabiliriz. 

Kaynaşlı ilçesindeki muhacir gruplardan 
biride Abazalardır. Çoğunluğu Karaçay-
Çerkezya, Adigey ve Abhazya’da yaşayan 
Kuzey Kafkas halkı olan Abazalar, günümüzde 
büyük bölümü Türkiye olmak üzere Ürdün, 
Suriye ve Mısır gibi Arap ülkelerinde 
yaşamaktadır. Abazaların en ünlü yemekleri 
arasında ceviz soslu tavuk (Aktu Sızbal), ceviz 
soslu lahana (Ahulçapa), barbunya ezmesi 
(Agud Rışşı), erik sosu (Aphosa Sızbal), abısta 
(Mamursa), Abaza peyniri, soslu ısırgan otu 
(Harşıl) öne çıkmaktadır. Söz konusu yemekleri, 
özellikle doğaseverlerin konaklama için tercih 
ettiği Sazköy Tekir Köyevi’nde tadabilirsiniz.

Yerel
Lezzetler

Ceviz Soslu Tavuk
(Aktu Sızbal): Malzeme olarak yarım kilo 
ceviz içi, tavuk göğsü veya üç tavuk butu, mısır 
unlu karışım veya isteğe göre bayat ekmek, 
tuzlu acıka (kişniş, biber salçası, sarımsak ve 
tuz karışımı) kullanılır. Tavuklar bir büyük soğanla 
birlikte haşlanır ve sonra süzülür. Cevizler 
önce sek olarak öğütülür daha sonra tuzlu 
acıka ile tekrar mikserden geçilir. Elde edilen 
karışım sıkılarak cevizin yağı çıkarılır ve bir kaba 
konur. Ilık tavuk suyuyla ceviz yağı el blendrıyla 
karıştırılır. Ardından tavuk etleri didiklenerek 
katılır. Servis tabağına konur ve üzeri ceviz 
yağıyla süslenir.

Erik sosu (Aphosa Sızbal): 
Bu lezzeti yaratmak için öncelikle yarım kilo 

köy yoğurdu, 5 yemek kaşığı köy kaymağı, 2 
yemek kaşığı acıka, yarım su bardağı ekşi erik 
posası, 1 bağ taze soğan (yeşil kısmı), çeyrek 
baş taze kişniş, 2 adet haşlanmış yumurta 
gibi malzemelere gereksiniminiz var. İlk önce 
yoğurdun içine acıka, kaymak ve erik posasını 
ekleyin. İyice karıştırın. Daha sonra içine 
yeşillikleri incecik doğrayın. Servis tabağına 
koyduktan sonra üzerine yumurtaları dörde 
bölerek yerleştirin. Süslediğiniz erik sosu, 
afiyetle yemek için artık servise hazırdır.

Mamalika:
Mısır unu elendikten sonra lapa haline 

gelinceye kadar su ile karıştırılır ve pişirilir. 
Sonra bu karışımdan kaşık kaşık alınıp bir 
tepside soğutulur. Aralarına ceviz, keş, 
peynir konulduğu gibi şekerli süt veya tartı ile 
zenginleştirilebilir.

Ceviz soslu lahana (Ahulçapa): 
Bu lezzetli Abaza yemeğini pişirmek için 3 
demet kara lahana, yarım kilo dövülmüş ceviz 
içi, süzme yoğurt, pul biber, çekilmiş kişniş, 
sarımsak, çok ince kıyılmış taze soğan ve tuz 
gibi malzemelere gereksiniminiz var. Hazırlanış 
safhasında önce lahanalar ayıklanıp yıkandıktan 
sonra birkaç gün buzlukta bekletilir. Sonra iyice 
haşlanıp elde veya robotta kıyılır. İnce kıyılmış 
ceviz içi, yoğurt, biber, dövülmüş sarımsak, 
taze soğan, bol kişniş ve tuzla tatlandırılır. Son 
aşamada üzerine biberli ceviz yağı gezdirilerek 
hazırlanır ve servis edilir.

Mamursa:
Mısır unu elenip su içinde karıştırılarak lapa 

haline getirilir. Bir tepsiye boşaltılır. Sayıya göre 
üzerine bardak veya başka bir cisim kullanılarak 
yuvalar açılır. Yumurtalar, tereyağında pişirilip 
her açılan yuvaya birer tane konulur. Etrafına 
peynirler bastırılır. Sunum sırasında tabağın 
yanına hamur konulur ve servis edilir.

Barbunya ezmesi (Agud Rışşı): 
Ana malzemesi 3 su bardağı barbunya 
(500 gram), 2 adet orta boy kuru soğan, 
1 diş büyük boy sarımsak, 1 yemek kaşığı 
kırmızı pul biber, 1 yemek kaşığı toz kişniş, 
1 yemek kaşığı ufalanmış dağ kekiği, yarım 
demet taze soğan ve tuzdur. Barbunya sıcak 
suda bir taşım haşlanır. Daha sonra süzülür 
ve tencereye konur. İçine kırmızı pul biber, 
büyükçe doğranmış soğan, kişniş, sarımsak, 
dağ kekiği ve tuz eklenerek üzerini örtecek 
kadar suyla birlikte pişirilmeye bırakılır. Suyu 
azalırsa sıcak su eklenir. Ayrı bir yerde küçük 
soğan rendelenir ve 30 gram tereyağın içinde 
hafif pembeleşinceye kadar karıştırılır. Bu 
karışım daha önce blendırda hafifçe ezilmiş 
barbunyanın üzerine dökülür. Servis tabağına 
üzeri ince kesilmiş taze soğanla süslenerek 
konur.

Soslu ısırgan otu (Harşıl): 
Kullanılacak ana malzemeleri 1 kase yoğurt, 1 
çorba kaşığı acıka, 1 haşlanmış ısırganotu, 2 
adet taze soğan, yarım demet maydanoz, 1 
tatlı kaşığı kişniş, 2 adet haşlanmış yumurta, 
1 tatlı kaşığı tuz olarak sayabiliriz. Yapım 
aşamasında önce karıştırma kabına konulan 
yoğurt çırpılır. Üzerine kıyılmış ısırganotu, 
maydanoz, kişniş, acıka, soğan ve tuz 
eklenerek karıştırılır. En son aşamada haşlanmış 
yumurtalar, küçük parçalar halinde kesilerek 
hazırlanan karışıma katılır. Servis tabağına 
konulduktan sonra afiyetle yenir. 
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El SanatlarıEl Sanatları
Kaynaşlı bölgesindeki el sanatları, 

günümüzde hizmet veren Meslek Yüksek 
Okulu bünyesinde çeşitli faaliyetlerle devam 
etmektedir. Geleneksel el sanatlarının en 
önemli örneği, ahşap işçilik eseri olan ahşap 
beşiklerdir. Bazı köylerde el emeği göz nuru 
ahşap beşik ustalığı halen devam etmektedir.
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KAYNAŞLI FESTİVAL VE ŞENLİKLERİ
Kaynaşlı Topuk Yaylası ve Göleti Yayla Şenlikleri

Her yıl Haziranın son haftasında Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı işbirliğiyle 
düzenlenmektedir.

Sinekli Yayla Şenliği
Beyköy Belediye Başkanlığı tarafından yayla alanında düzenlenen şenlik, her yıl Temmuz ayının 4. 

haftasında yapılmaktadır.

Geleneksel Gırgın Çayırı Şenliği
İlçenin en güzel mesire alanlarından biri olan Gırgın Çayırı’nda düzenlenen şenlik her yıl 10 

Ağustos tarihinde Belediye  Başkanlığı tarafından organize edilmektedir.

Topuk Yaylası/Topuk Resort Otel Arşivi

Tekir Köyevi/Sazköy
Kaynaşlı’da Sonbahar

Eğreltilik Yaylası

 ULAŞIM
Kaynaşlı ilçesi Düzce il merkezi’ne 15, Ankara’ya 276, İstanbul’a 234, İzmir’e 565, Bolu’ya 

ise 27 kilometre uzaklıktadır. Günün her saatinde il merkezine dolmuş bulabilirsiniz. Şehirlerarası 
otogarından kalkan çeşitli firmalar ile Türkiye’deki her noktaya seyahat edebilirsiniz.

Düzce Güven 
4446781
www.duzceguven.com.tr 

Kamil Koç
4440562
www.kamilkoc.com.tr

Metro Turizm
0850 2223455
www.metroturizm.com.tr

İlçeye en yakın havaalanı olan Sabiha Gökçen, Kaynaşlı merkezine 208 kilometre uzaklıktadır. 
Kaynaşlı-Sabiha Gökçen Havaalanı arasında, küçük otobüslerle servis sağlanmaktadır. 

Akmis Seyahat
4441609
www.akmisseyahat.org

KONAKLAMA
Fenerbahçe Topuk Resert Otel
(0380) 5477077
rezervasyonty@fenerbahce.org

Sazköyü Tekirköy Evi
(0380) 5452120
www.tekirkoyevi.com
tekirkoyevi@hotmail.com

Kumbasar Otel
(0380) 5444125
www.kumbasarotel.com

Durmuşoğlu Otel
(0380) 5442749

ÖNEMLİ TELEFONLAR
Polis   155
Jandarma  156
Acil Servis                 112
Orman Yangın  177
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BİLGİ ve YEREL REHBERLİK
Barış ŞİMŞEK (Kaynaşlı Kaymakamlığı)
0530 7772484

Cihan BAYRAK (Bıçkıyanı Muhtarı) 
0532 6362384  

Ersin DEMİREL (Tüm rotalar)
0535 2199326 
www.ersindemirel.blogspot.com

Rıdvan KARAGÜLLÜ (Yeniyurt Köyü)
0534 4841344

KAYNAKÇA
1. Bithynia ‘Bir tarihel coğrafya araştırması ve gezi rehberi
Bilge UMAR, İnkilap yayınları- 2004

2. Düzce Doğası Yürüyüş Parkurları
İlhan TURGUT/Özcan BUDAK/Ahmet BOZDEMİR/Reşat  CAN, Düzce Valiliği-2013

3.Düzce Kültür Envanteri
Düzce Valiliği-2013

4.Yenice Ormanları Doğa Yürüyüş Parkurları
Ersin DEMİREL, Yenice Kaymakamlığı-2009 

TEŞEKKÜRLER
Ahmet ÇAĞLI                 (Harita)
Barış ŞİMŞEK                        (Kaymakamlık)
Cihan BAYRAK  (Bıçkıyanı Muhtarı)
Harun YAMAN  (Kaynaşlı Kaymakamlığı)
Mustafa BAŞ  (Sarıçökek Köyü)
Rıdvan KARAGÜLLÜ (Yeniyurt Köyü)
Remzi TEFEK  (Darıyeri Orman İşletme Şefi)
Tekir Köyevi  (Sazköy )

NOTLAR
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NOTLAR NOTLAR
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NOTLAR


