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COĞRAFİ ÖZELLİKLER

Elmacık Dağları üzerinde bulunan Kardüz Yaylası 1.830 m yükselti ile ilin en yüksek

Konumu ve Genel Coğrafi Özellikleri

ile dinlenmek için ideal bir ildir. Kuzeyde Karadeniz’de 22 km uzunluğunda kıyı şeridine

noktasıdır. Düzce; akarsu ve gölleri, soğuk su kaynakları, yaylaları, eşsiz kumlu plajları
sahiptir. Merkez ilçenin yüzölçümü 484 km² olup, İl genelinin yüzölçümü 2.573 km²’dir.

Düzce ili, Bolu ili topraklarının batı ve kuzeyinde, Sakarya
ilinin doğusunda ve Zonguldak ilinin güneybatısında yer alır.
Kuzeyinde Karadeniz ile sınırlıdır. Batı Karadeniz Bölümü, Karadeniz Bölgesi’nin batı kesimiyle, Marmara
Bölgesi’nin doğusu ve İç Anadolu’ya geçiş bölgesinin
bir kısmını kapsamakta, kabaca 40°-42° kuzey
enlemleri ile 30°-33° doğu wboylamları arasında kalmaktadır.
Düzce’nin, rakımı 146 m’dir.
Efteni Gölü ve Büyük Melen
boyunca rakım 112 m’ye kadar
düşmektedir.

İlimiz toprakları, kıyı kesimi dışında ortası çukur, çevresi dağlarla
çevrilmiş alanlardan oluşur. Kuzey kesimde Akçakoca Dağları, doğu
kesimde Bolu Dağları, güney kesiminde Elmacık Dağları yer almaktadır. Orta kesimdeki çukur alanda tarımsal üretim açısından büyük
önem taşıyan Düzce Ovası yer almaktadır. Başlıca akarsuları; Küçük Melen, Asar Suyu, Uğur Suyu, Aksu Deresi ve Büyük Melen’dir.
Akçakoca kıyı kesimi dışında kalan akarsuların tümü Efteni Gölü’nde birleşir ve Büyük Melen Nehri ile taşınarak Karadeniz’e dökülür.
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Kardüz Yaylası
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Akçakoca
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İklimi ve Bitki Örtüsü
İlimiz, Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde görülen nemli ve
fazla sert olmayan iklimin etkisi altındadır. Karadeniz Bölgesi’nin
sınırları içerisinde kaldığından genel özellikleri ile Karadeniz ikliminin etkileri görülmektedir. Bunun yanında Karadeniz ikliminin yanı
sıra Akdeniz ve Karasal iklimleri arası geçiş özelliği de göstermektedir. Karadeniz kıyısında yer alan Akçakoca’ya göre Düzce merkez
ve diğer ilçeleri yaz aylarında daha sıcak, kış aylarında biraz daha
soğuk olmaktadır. En çok yağış sonbahar ve kış aylarında görülmektedir. Yaz aylarında iki ay kadar kuraklık hissedilmektedir.
Yıllık sıcaklık ortalaması 13,0 C°, yıllık toplam yağışların ortalaması
823,7 kg/m² olup, ortalama nispi nem %75’dir. Düzce doğal bitki
örtüsü açısından zengin olan bir ildir. Kıyı kesimi maki ve yalancı
makiler, kıyı ardındaki dağlar ise, gürgen, kayın, kestane ve meşelerden oluşan ormanlarla kaplıdır. Düzce Ovası’nı çevreleyen dağların
alçak kesimlerinde geniş yapraklı, yüksek kesimlerinde ise karaçam,
sarıçam ve göknar ağaçlarından oluşan ormanlar vardır.
İlimiz merkezinin %55 (38.903 ha), Gümüşova’nın %33’ü (3.992
ha), Gölyaka’nın 62’si (16.741 ha), Çilimli’nin%35’i (806 ha), Cumayeri’nin%33’ü (778 ha), Akçakoca’nın %42’si (17.266 ha), Yığılca’nın %65’i (32.666 ha) ve Kaynaşlı’nın % 64’ü (11.350 ha) ormanlık alan olup, il genelinin toplam %51’i (122.502 ha) ormanlık
alandır. Düzce’nin %86’sına karşılık gelen alanın yaklaşık olarak
2.200 km²’si dağlık ve engebeliktir. Dağlar birçok yerde derin vadilerle yarılmıştır.
Aksu Deresi
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Kardüz Yaylası
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Ulaşım
İlimiz doğu-batı yönünde uzanan D-100 Karayolu ile TEM
Otobanı üzerinde yer almaktadır. Bu yollar il merkezinden
geçmektedir. Bu konumu ile ilimiz Avrupa ve Asya Kıtaları
arasında transit yol üzerinde bulunmaktadır. Düzce, bu konumu ile bir yol kavşağı şehridir.

İlimizin Önemli Merkezlere Uzaklığı
Düzce-Ankara:		

236 km

Düzce-İstanbul:		

217 km

Düzce-Bursa:		

228 km

Düzce-Kocaeli:		

106 km

Düzce-Sakarya:		

69 km

İlimizin İlçelerine Olan Uzaklığı
Düzce-Akçakoca:

38 km

Düzce-Çilimli:		

15 km

Düzce-Cumayeri:

21 km

Düzce-Gölyaka:		

20 km

Düzce-Gümüşova:

20 km

Düzce-Kaynaşlı:

15 km

Düzce-Yığılca:		

36 km

Ankara-İstanbul TEM Otoyolu Kaynaşlı
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İDARİ YAPI VE NÜFUS
Düzce ili idari yapı olarak 279 köy,114 mahalle ve 2 beldeden oluşmaktadır. İlde; Düzce
Belediyesi (Merkez), Kaynaşlı, Çilimli, Gümüşova, Gölyaka, Yığılca, Akçakoca, Cumayeri
ilçe belediyeleriyle Beyköy ve Boğaziçi belde belediyeleri olmak üzere toplam 10 belediye
vardır. İlimize bağlı 7 ilçe bulunmaktadır. Bunlar; Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka,
Gümüşova, Kaynaşlı ve Yığılca’dır. İlin nüfusu 2016 yılı itibariyle 370.371 olup, Düzce
Merkez nüfusu 228.470’dir.
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Akçakoca
Yüzölçümü 440 km² olan Akçakoca ilçesi, doğuda Zonguldak ili, güneydoğuda Yığılca ilçesi, güneyde Merkez ilçe ve
Çilimli ilçesi, güneybatıda Cumayeri ilçesi, batıda Sakarya
ili, kuzeyde de Karadeniz ile çevrilidir. Akçakoca kenti denize yakın birkaç tepeyle, bu tepeler arasındaki bir düzlükte
kurulmuştur. 22 km denize kıyı şeridi bulunmaktadır. Nüfusu 2016 verilerine göre 37.660 olup ilimizin en fazla nüfusa sahip ilçesidir. İlçenin 38,903 ha (%42) ormanlık alanı
bulunmaktadır.
En önemli akarsuyu Karadeniz’e dökülen Büyük Melen
Nehri’dir. Akçakoca’daki başlıca ekonomik etkinlikler turizm ve tarımdır. İlçenin en önemli tarım ürünleri fındık
ve mısırdır. İlçede mayıs ve ekim ayları arasında canlı bir iç
turizm hareketi göze çarpmaktadır. Tarihi Ceneviz Kalesi
ve Plajı, Çuhallı, Çayağzı, Akkaya, Edilli, Melenağzı, Karaburun, Armutcuağzı ve Kalkın Plajları deniz turizmi için
önem arzeden yerlerindendir. Ayrıca ilçede, Fakıllı Mağarası, Aktaş, Sarıyayla, Tahirli ve Kurugöl Kanyonu Şelaleri
turizm açısından ilgi çekmektedir. İlçeye gelen turistlerin
konaklayıp eğlenebileceği önemli birçok tesis bulunmaktadır.

Akçakoca
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Cumayeri
Cumayeri ilçesi 52 km² yüzölçümüne sahip olup, doğuda Çilimli, güneyde Gümüşova, batı
ve kuzeyde Sakarya, kuzeydoğuda da Akçakoca ile çevrilidir. İlçe nüfusu 2016 verilerine
göre 13,676’dır. İlçenin 778 ha (%33) ormanlık alanı bulunmaktadır. İlçeden geçen Büyük
Melen Nehri üzerinde kasım ve mart ayları arasında rafting ve kano sporlarını yapmak
mümkündür. Dokuzdeğirmen köyünde bu amaca yönelik olarak kurulmuş birçok tesis bulunmaktadır.
Cumayeri Dokuzdeğirmen Köyü
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Gölyaka
Yüzölçümü 226 km² olan Gölyaka ilçesi, doğuda Merkez ilçe,
güneydoğuda Bolu ili, batıda
Sakarya ili, kuzeyde Gümüşova
ve Çilimli ilçeleriyle çevrilidir.
İlçe nüfusu 2016 verilerine göre
20.206’dır. İlçe 16.741 ha (%62)
ormanlık alana sahiptir. Kentin
en önemli turizm potansiyelleri
Kardüz Yaylası, Efteni Gölü,
Güzeldere Şelalesi ve Kültürpark’tır. İlçe merkezine 28 kilometre uzaklıkta bulunan Kardüz Yaylası, Kültür ve Turizm
Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak tespit ve ilan edilmiştir. Kış
sporları için uygun olup yatırıma hazır durumdadır. Bir diğer
önemli turizm potansiyeli olan
Kültürpark ta Bakanlar Kurulu
Kararı ile Turizm Merkezi ilan
edilmiştir. Alan havacılık ve golf
sporları için oldukça uygundur.
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Kaynaşlı
Kaynaşlı ilçesinin, doğu
ve güneyinde Bolu ili, batı
ve kuzeyinde Merkez ilçesi
ve kuzey doğusunda Yığılca ilçesi bulunmaktadır.
Yüzölçümü 443 km²’dir.
İlçe nüfusu 2016 verilerine göre 20.666’dır. İlçenin
ormanlık alanı 11.350 ha
(%64) dır. Ankara - İstanbul

geçiş

güzergâhında

bulunduğundan

dolayı

dinlenme ve yeme-içme
tesisleri açısından önemli
bir konumdadır. En önemli turizm potansiyeli Topuk
Yaylası ve Göleti olup, yeme-içme ve konaklama
mevcuttur.
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Yığılca
Yığılca ilçesi, 640 km² yüzölçümü ile ilimizin en büyük yüzölçümüne sahip ilçesidir. Kuzeyde Zonguldak, doğu ve güneyde Bolu illeri, güneybatıda Kaynaşlı, batıda Merkez ilçe, kuzeybatıda ise Akçakoca ilçeleriyle ile komşudur. 32.666 ha (%65) ormanlık alana sahip olup,
ilimizin en fazla ormanlık alana sahip ilçesidir. İlçe nüfusu 2016 verilerine göre 15.141’dür.
İlçenin en önemli turizm potansiyelleri Hasanlar Baraj Gölü, Saklıkent Şelalesi, Yoğunpelit-Mengen Şelaleleri, Yılançatı Kanyonu ve Sarıkaya Mağrası’dır.

Hasanlar Baraj Gölü
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Çilimli
Çilimli ilçesi 100 km² yüzölçümüne sahiptir. İlçe,
doğuda ve güneyde Merkez ilçe, batıda Cumayeri, güneydoğuda Gümüşova, kuzeyde ise Akçakoca ilçeleriyle çevrilidir. 2016 verilerine göre ilçe
nüfusu 19.692’dir. İlçenin 806 ha (%35) ormanlık
alanı bulunmaktadır. İlçede inanç tuzimi açısından önem arz eden Şeyh Aliyyü-l Muslihiddin
Hazretleri, Oğulları ve Torunları Türbeleri bulunmaktadır.
28

Gümüşova
Gümüşova ilçesi, D-100 Karayolu üzerinde bulunmaktadır ve yüzölçümü 188 km²’dir.
Düzce’nin güneybatısında yer alan Gümüşova, batıda Sakarya ili, güneybatıda Bolu ili,
güneyde Gölyaka, doğuda Çilimli ve kuzeyde Cumayeri ilçeleriyle komşudur. İlçe nüfusu
2016 verilerine göre 14.860’dır. İlçenin ormanlık alanı 3.992 ha (%33)dır. İlıwçe, Düzce il
merkezine 20 km mesafededir. En önemli turizm potansiyeli Çaybükü köyünde bulunan
Dedekoru piknik ve mesire alanıdır.
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TARİHTE BİR KEŞFE
HAZIR MISINIZ?
Düzce Tarihi
MÖ I.binde Batı Karadeniz’de bulunan koloni kentlerden
biri Diospolis (Akçakoca), bir diğeri Hypios Nehri (Melen)
yakınlarında bulunan ikinci bir kent Hypia’dır.
Düzce ilinin de içinde bulunduğu bölge Herodot, Xenophon ve Strabon gibi Antik Çağ yazarlarına göre MÖ
1200-700 yılları arasında Trakyalı halkların yurdu olarak
bilinmektedir. MÖ 6.yy. da Pers hükümdarı Darius tarafından Paflagonya, Frigya, Mariandinler ve Suriye ile birlikte
Düzce’nin de içinde bulunduğu bölge 3. Satraplık Bölgesi
haline getirilmiştir. Makedon Kralı Büyük İskender tarafından MÖ 334 yılından sonra imparatorluğun sınırları içine
alına bölge, Kralın MÖ 323’te Babil’de ölümü üzerine imparatorluğun generalleri arasında bölünmesi sonucunda da
Bithynia Krallığı’na dahil edilmiştir.
Bithynia, Anadolu’nun kuzeybatısında bugünkü Kocaeli
Yarımadası’nın yer aldığı Antik bir bölgedir.
Kuzeyinde Karadeniz, Doğuda Filyos Nehri (Billaios), batı
ve güneybatıda Antik Phrygia Epictetus ile çevrilidir. Bölgede bugün Kocaeli, İznik, Yalova, Bursa, Bilecik, Sakarya,
Düzce, Bolu ve Zonguldak illeri yer alır. Khalkedon (Kadıköy), Nikomedia (İzmit), Astakos (Başiskele), Kios-Prusias
ad Mare (Gemlik), Apameia/Myrleia (Mudanya), Prusa ad
Olympium (Bursa), Nikaia (İznik), Bithynion-Claudiupolis
Antik Tiyatro
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(Bolu), Herakleia (KDZ Ereğli), Otroia (Yenişehir), Modrene (Mudurnu), Malagina (Mekece), Agrilion (Bilecik), Kabaia (Geyve), Thynias-Apollonia (Kefken Adası), Dia-Diospolis (Akçakoca) ve Prusias ad Hypium (Konuralp) Antik
kentleri bulunmaktadır. Düzce il sınırları içerisinde yer alan
Prusias ad Hypium ve Diapolis Antik kentlerinde Helenistik ve Roma Dönemlerinin derin izlerini taşıyan arkeolojik
veriler bulunmaktadır. Bu kentlerden biri olan Dia-Diapolis, MÖ I.binde Karadeniz sahillerinde oluşturulan koloni
kentlerden biridir.
Kentle ilgili olarak Yrd. Doç. Dr. Zeynel ÖZLÜ, XVIIIXIX yüzyıllarda Karadeniz’de “Bir Kıyı Kenti Akçakoca”
kitabının 31. ve 32. sayfalarında ‘‘Bithynialılar, Romalılar
Döneminde Dia veya Diapolis olarak tanınan Akçakoca’nın hangi ilk çağ yerleşim bölgesinde ve ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmemektedir. Bölgenin XIII. yüzyılda Cenevizlilerin eline geçtiği sanılmaktadır.’’
Hamdi BİNGÖREN, Müstakil Bolu Sancağı Salnamesi
sayfa 214’te ‘‘Nahiye merkezinde kitaphane yoktur. Asar-ı
Attika’dan üç hamam ile Cenevizliler tarafından kalmış olduğu anlaşılan sahili bahirde mürtefi bir hisar vardır.’’
Evliya ÇELEBİ, Seyahatname cilt: 2, sayfa 443’te ‘‘Çarşı
içinde kiremitli ve emsalsiz bir mescidi vardır. Başka mescitleri ve kırk adet dükkanı vardır. Deniz kıyısında yetmiş
adet mahzenleri vardır ki hepsi kereste ve çam tahtaları ile
doludur.’’
Bir diğer kent Prusias ad Hypium, MÖ I.binde Hypios
nehir kenarında bir tepe üzerinde kurulan kent Nehirden
dolayı Hypia, sonraki dönemlerde Kieros olarak anıldığı
Konuralp Müzesi Lahit Mezar
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bilinmektedir. Antik Çağ yazarlarından
Memnon’a göre Bithynia Kralı I.Prusias’ın
(MÖ 237-192) Kioros kentini zapt ederek
Herakleialılar’dan aldığını ve kentin adını
Prusias Pros Hypios olarak değiştirildiğinden söz etmektedir. Roma Dönemi’nde
Latin Kültürünün etkisinde kalarak Prusias ad Hypium adını alan kent, yoğun imar
faaliyetleri neticesinde kent merkezinde
sosyal yapılar oluşturulmuş ve sanat eserleri ile süslenmiştir. Atlı Kapı, Surlar, Su Kemerleri, Roma Köprüsü, Tiyatro, Helenistik ve Roma Dönemin’den kalmış önemli
kültür varlıklarıdır.
Bölgede MÖ 297’de I. Zipoites tarafından
kurulan Bithynia Krallığı son kral IV. Nicomedes’in vasiyeti üzerine MÖ 74 yılında Roma İmparatorluğu’na devredilmiştir.
Roma İmparatorluğu’nun MS 395’te ikiye
bölünmesiyle bölge Doğu Roma İmparatorluğu sınırları içerisinde kalmıştır. Helenistik ve Roma Dönemi’nde refah içinde
yaşamış bölge Doğu Roma İmparatorluğu
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Döneminde durgun bir döneme girerek
varlığını sürdürmüştür. İlimizde bulunan
iki Antik kentten günümüze Doğu Roma
İmparatorluğu Dönemi’nden Ceneviz Kalesi dışında önemli kültürel varlıklar ulaşmamıştır.
Osmanlı İmparatorluğu Dönemi’nde Orhan Gazi’nin komutanlarından Akçakoca
Bey tarafından 1319 yılında Akçakoca,
1323 yılında Konuralp Bey tarafından Konuralp İslam coğrafyasına katılmıştır. Fetih
yapan beylerin adıyla anılan kentlerin giderek artan bir öneme haiz olduğu, yönetsel alanda değişiklikler geçirdiği Yrd. Doç.
Dr. Zeynel ÖZLÜ’nün ‘‘Batı Karadeniz’de
Antik Bir Kent’’ adlı kitabının 23. sayfasında söz edilmektedir.
Konuralp, 31 Mart 2014 tarihi itibariyle tüzel kişiliği kaldırılarak Düzce Merkez
ilçesinin mahallerine dönüştürülmüştür.
1981 yılında belediye olan Düzce ise 9
Aralık 1999 tarihinde ülkemizin 81. İli olmuştur.
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Düzce, MÖ III. yy’a kadar dayanan zengin tarihi, iklimi,
yerel yaşam tarzı ve gelenekleri, bozulmamış yemyeşil doğası ve su kaynaklarının yarattığı potansiyelleri ile eko turizm
ve alternatif turizme uygunluk arz ederken, ana pazarlara
yakınlığı, bütün Anadolu’yu büyük merkezlere bağlayan ve
özellikle Ankara – İstanbul gibi iki büyük metropol kenti
kat eden, TEM Otoyolu ve hava ulaşım ağlarına yakınlığı
ile de avantajlı bir bölgedir.

Konuralp (Prusias ad Hypium)
Antik Kenti
Düzce’den Akçakoca’ya giden yolun üzerinde bulunan
Konuralp, şehir merkezine 8 km uzaklıktadır. Melen Çayı
(Hypios) ile Tabak Çayı arasında yer alan, savunması kolay ve Düzce Ovası’na hakim bir tepede kurulmuş olan İÖ
III.yy’a (Helenistik Çağ) kadar tarihi uzanmaktadır. Antik
Kent bu dönemde, yakınındaki Melen Çayı’ndan dolayı
Hypia veya Hypios olarak adlandırılmış, İÖ II.yy’da Kieros olarak anılmıştır.

Düzce Konuralp Müzesi
Prusias ad Hypium Antik Kenti’nin zengin kültürel mirasını yaşatmak üzere yapılan müze, 2003 yılında ziyarete açılmıştır. 3 teşhir salonu, 1 laboratuvar, 2 depo, 1 konferans
salonu ve idari bölümlerden oluşur. Müzede, 1.848 arkeolojik, 491 etnografik ve 3.898 sikke olmak üzere toplam
6.237 eser bulunmaktadır.
Konuralp Müzesi
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Müzenin arkeoloji salonunda, Tunç Çağları’ndan (MÖ
3000-2000) Doğu Roma’ya (MS 395-1453) kadar çeşitli
dönemlere ait eserler, pişmiş toprak ve mermer heykelcikler, metal eserler, takılar, cam kaplar ve mezar hediyeleri olan bölümler kronolojik olarak sergilenmektedir.
Arkeoloji Salonu
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Kader, Şans, Başarı
Tanrıçası Tykhe

Taş Eserler ve Mozaik
Salonu

Konuralp Antik Kenti’nde bulunan

Bir yüzü sağa, bir yüzü sola bakan iki yüzlü

birçok heykel çok önceden il dışına gö-

Roma tanrısı diğer taş eserler gibi bu salonda

türülmüş ve gittiği müzelerde sergilen-

sergilenmektedir. Bu Tanrının resmine Roma

mektedir. Bunlardan en önemlisi mülajı

paralarında rastlanır.

arkeoloji salonunda sergilenen aslı İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde bulunan

Janus’a ait olan yüzlerden biri kentten içeri

Tykhe heykelidir. Orijinali MÖ IV. yüz-

girenlere, diğeri ise kentten çıkanlara bakar.

yıla ait olan bir eserin Roma Dönemi’n-

Böylece kentin güvenlik içinde yaşamını sür-

de MS II. yüzyılda yapılmış bir kopya-

dürdüğüne inanılırdı.

sıdır. Zengin bir süslemeye sahip kader,
şans ve başarı tanrıçası Tykhe’nin başının üzerinde zeytin yapraklarıyla süslü
şehir surunu temsil eden bir taç vardır.
Sol kolunda çeşitli meyvelerle dolu bir
bereket boynuzu ile zenginliğin simgesi
olan Plutos isminde bir çocuk taşımaktadır.
Tykhe Okeanos’un kızlarından biridir.
Kader, şans, başarı tanrıçasıdır. Her
kentin bir Tykhe’si vardır. Tykhe’ler
kentlerin koruyucu tanrıçaları olup,
başlarında şehir suru şeklinde bir taçla
gösterilirler.
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Orpheus Mozaiği
Orpheus konulu mozaik, Roma Dönemi bir taşınmaza ait zemin döşemesidir. Yaklaşık 45
metrekare olan mozaiğin tamamının konservasyonu yapılmış ve sergilenmektedir. Mozaiğin merkezinde Orpheus lirini çalar şeklinde, çevresinde ise mevsimler betimlenmiştir. Orpheus çaldığı müzikle ağaçları, kayaları harekete geçirdiği ve canavarları yatıştırdığına inanılan bir mitolojik kahramandır. Mozaiğin çevresinde aslan, kaplan, tavus kuşu gibi hayvan
figürleri ve dört köşesinde, dört mevsim tasvirli kadın başı figürleri yer almaktadır.
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Etnografya Salonu
Geleneksel kültüre ait eserlerin sergilendiği bu salonda, el işlemeleri, yöresel kıyafetler, süs
eşyaları, mutfak kapları, aydınlatma gereçleri, tartı aletleri, kişisel eşyalar, kılıçlar, tüfekler
vb. sergilenmektedir.
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Müze Bahçesi

Bu yazıtta ‘‘Roma İmparatoru Hadrian Prusias ad Hypium’u ziyaret etti.’’ ve ‘‘İmparator
Caracalla nisan ayında kentten geçerek şereflendirdi.’’ yazmaktadır.

Müze bahçesinde Konuralp (Prusias ad Hypium) Antik Kentinden çıkan büyük mimari
parçalar, sütunlar, bomoslar (adak yazıtları), ostothekler (ölü küllerinin konduğu küçük taş
lahitler), şehir yasası yazıtları, pythoslar (büyük depolama küpleri), mezar stelleri (mezar
taşları), çeşme parçaları, islami mezar taşları vb. sergilenmektedir.

Bu bahçedeki eserlerden bir diğeri MS sonra 1. yüzyıla ait olan lahittir. Konuralp’in batısında bulunan nekropolde 1937 yılında bulunmuştur. Lahitin uzun yüzünde kabartma olarak
öküz başlarının taşıdığı çelenkler işlenmiştir. Bunların ortasında yazıtsız bir tabulaansata
görülür. Lahitin alt kısmında çeşitli hayvan resimleri resmedilmiştir.
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Ostotek

Müze bahçesinde sıralı olarak sergilenen bomoslar, yaşarken itibarlı insanların ardından dikilmiş
birer övgü taşlarıdır.
48

Bomos

Mezar Steli
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Antik Tiyatro
Halk arasında kırk basamaklar olarak bilinen Antik Tiyatro, Helenistik Çağ’da (MÖ 300-30) yapılmıştır. Eklemeleri Roma Dönemi’ne (MÖ 30-MS 300) aittir. Prusias ad
Hypium Antik Kent’inde bulunan ve iki kademeli olan tiyatronun sahne arkası duvarı ile ikinci kademenin oturma
sıralarının bir bölümü günümüze ulaşmıştır. Ayrıca sağ ve
soldan giriş çıkışları sağlayan tonozlu geçitleri de toprak üstündedir. Tiyatronun sahne arkası binasının uzunluğu 144
ayak, genişliği 48 ayaktır.
Tiyatronun birinci kademesinde oturma sıraları görünmüyorsa da yaklaşık 17 oturma sıralık bir boyuta sahiptir. Orta
yoldan çok dik merdivenlerle bağlanan ikinci kademenin
15 sırası yerinde olmakla birlikte, aslında 4 sıralık daha yer
vardır. Böylece tiyatro yaklaşık toplam 36 oturma sıralıdır.
Işınsal yol kenarlarındaki sıra başlarına aslanpençeleri işlenmiştir. Işınsal yol basamakları ile süslemeleri Side Tiyatrosu’nda görüldüğü gibi uzunca tek bir taştan yapılmıştır.
5.978 m2 alana sahip, 100 metre uzunluğunda, 74 metre
eninde bir alana yayılan tiyatronun kapasitesi yaklaşık
10.000 kişiliktir.
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Roma Köprüsü

Su Kemerleri

Köprü Roma Dönemi’ne aittir. Mevcut ölçüleri 4.80x30.25x3.17, gerçek ölçüleri

Şehrin eski su tesisatından kalma 11 adet istinat ayağı günümüze kadar gelebilmiştir. Üze-

4.80x39.20x3.17 metre ebatlarındadır. Özelliği hiç harç kullanılmadan beyaz mermer

rinden geçen su kanallarını taşıdığı sanılan su kemeri, moloz taş ile yapılmıştır.

blokların bir araya getirilmesi ile yapılmış olmasıdır. 2010 yılında yapılan kurtarma kazısı
neticesinde hazırlanan projesi ile restorasyonu gerçekleştirilecektir.
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Atlı Kapı ve Uzantısı Surlar

Batı Sur Duvarları

Birinci grup anıt eser Atlı Kapı ve uzantısı surlar, Prusias ad Hypium Antik Kent’inin giriş

Batı surları 4.70 m yüksekliğinde 118 m uzunluğundadır. Surun batı ucunda devşirme blok

kapısıdır. Sur duvarları farklı dönemlerde onarım sırasında yazıtlı devşirme malzemeler

taşlar ile örülmüş giriş bulunmaktadır. Surlarda kesme blok taşlar kullanılmış ve harçsız ola-

kullanılmıştır. At kabartmalı kapı lentosu yerel kalker malzemeden yapılmıştır. Lento üze-

rak yapılmıştır. Sur duvarları Helenistik ve Roma Dönemlerine ait olmakla beraber Doğu

rinde at tasviri ve Grekçe bir yazıt bulunan bir Prusiaslı’nın annesine yaptırdığı mezar steli

Roma Dönemi’nde onarımlar sırasında devşirme olarak bomos ve diğer mimari parçalarda

yer almaktadır.

kullanılmıştır.
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Akçakoca Ceneviz Kalesi
Düzce ili, Akçakoca ilçesinde Cenevizlerle özdeşleşmiş olan kale, ilçenin 2,5 km batısında, iki
koy arasında bir falez üzerinde yapılmıştır. Kalenin güneyinde doğu-batı doğrultusunda surların
ortasında yüksek bir kulesi, iç avluda bir su sarnıcı bulunmaktadır. Kalede kullanılan tuğla ve
harç diğer Ceneviz Kalelerinde kullanılan tuğla
ve harçla benzerlikler göstermektedir. Kalenin
ne zaman yapıldığı kesin bilinmemekle beraber
Karadeniz sahil liman kentleri arasındaki konumu itibariyle 13. yüzyılın başında Cenevizliler
tarafından eklemeler yapılarak kullanılır hale getirildiği bir vakıa olduğundan kale Ceneviz Kalesi olarak bilinmektedir. Kale “Ceneviz Ticaret
Yolu’nda Akdeniz’den Karadeniz’e Kadar Kale
ve Surlu Yerleşimleri” adıyla 15.04.2013 tarihi itibariyle UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne
eklenmiştir.
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DOĞADA BİR KEŞFE
HAZIR MISINIZ?
Düzce, iklimi, doğal kaynakları, bozulmamış çevresi, tarihi, kültürel varlıkları, yerel yaşam tarzı ve
gelenekleri, coğrafi konumu nedeni ile ana pazarlara yakınlığı, üniversite kenti oluşu, genç ve dinamik
nüfusu, alternatif turizme uygunluğu, dört mevsim
turizm imkanları, temiz sanayisi ve sulu tarımı ile
gelecek vaat eden genç bir ilimizdir.
İlimiz, İstanbul, Ankara, Bursa ve Eskişehir gibi
önemli anakentlerin ortasında bulunan Marmara
Bölgesi’nin Doğusunda, Anadolu’yu Trakya’ya dolayısıyla Asya’yı Avrupa’ya bağlayan TEM Otoyolu ile İstanbul’u Karadeniz ve Ege’ye bağlayan hat
üzerinde, büyük şehirlere komşu olmasının getirdiği coğrafi avantaj ve sahip olduğu zengin çeşitlilik
nedeniyle hem bölgenin hem de ülkemizin cazibe
merkezi olmaya aday yerler arasında bulunmaktadır.
Düzce’nin mevcut turizm imajını şekillendiren temel unsurlar; MÖ III. yy’a kadar uzanan tarihi,
ekolojik çeşitliliği, dört mevsim doğa turizm potansiyelleri ve yerel yaşam tarzlarıdır. Bütün bu olumlu
potansiyelleri barındıran ilimiz, çevresindeki turizm potansiyellerine yakınlığı nedeniyle de önemli
bir destinasyon ağının merkezindedir.
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Deniz Turizmi
1950’li yıllarda deniz ve karavan turizmi ile ülkemizde ilk turizm hareketinin başladığı Düzce’nin denize kıyısı Akçakoca; denizi, kumu, balıkçı barınağı, her mevsimin özelliğine göre
balık çeşitleri, gün batımı, sivil ve dini mimarisi, dağ çileği, kestane balı, fındığı, kilometrelerce uzanan şifalı plajları, yemyeşil bitki dokusu, piknik ve mesire alanları, tarihi anıt
ağaçları, tarihi Ceneviz Kalesi, mağarası, şelaleleri ve yöresel ağız tatları ile yerli ve yabancı
turistler için dikkat çekicidir.
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Mavi Bayraklı Ceneviz Kalesi Plajı
Plaj tarih ve doğanın estetiğini bir arada sunduğu bölgemizdeki ender merkezlerden biridir. Tarihi Ceneviz Kalesi ile bölünen doğu-batı yönünde iki
ayrı plajı bulunmaktadır. Yalıyarlar olarak isimlendirilen bu plajlardan biri
kıyı boyunca yer alan mağaralar barındırması sebebiyle Fok Kayalıkları
olarak anılmaktadır. Ceneviz Kalesi doyumsuz plajları ve tarihi dokusunun
yanında, Akçakoca’nın en fazla tercih edilen piknik ve mesire alanı olma
özelliği taşır. Muhteşem manzarayı izleyerek tarihi kale ile iç içe piknik yapabilir, denizin ve kumun tadını çıkarabilirsiniz.
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Mavi Bayraklı Çuhallı Plajı
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Yaylalar
Düzce yaylalar bakımından oldukça zengin bir potansiyele sahiptir. Arazi yapısı, iklimi,
zengin su kaynakları ve bitki örtüsü ile her türlü doğa turizmine uygundur. Birbiri ardına
sıralı ve bütünsel bir yapı arz eden Düzce yaylaları, Abant’tan başlayıp Kardüz Yaylası’na
kadar uzanmaktadır. Bunlar sırası ile Topuk Yaylası, Eğrelti Yaylası, Altunköy Yaylası, Kütüklü Yaylası, Sakarca Yaylası, Sinekli Yaylası, Kocayayla, Çiçekli Yaylası, Şehirli Yaylası,
Torkul Göleti ve Yaylası, Odayeri Yaylası, Yanık ve Yanıkyanı Yaylası, Kekik Yaylası, Balıklı
Yaylası, Hira Yaylası, Pürenli Yaylası, Derebalık Yaylası, Kızık Yaylası ve Kardüz Yaylalarıdır. Bu yaylalar, birbiri ardına aynı paralelde uzanmış, yaylalar arası trans yolu bağlantısı
olan ve her bir yayladan diğerine geçiş mesafeleri, 5 ila 20 dakika olup kolay ulaşım olanakları ile dikkat çekmektedir.

Kardüz Yaylası
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Kardüz Yaylası
Düzce’nin Gölyaka ilçesinde bulunan Kardüz Yaylası, ilçe merkezine 28 km Düzce’ye 48 km D-100 Karayoluna
38 km ve en yakın yerleşim yerine 19 km mesafededir. Deniz seviyesinden yüksekliği 1.830 m olan yaylanın alanı
ise 180 hektardır. Düzce’nin en yüksek noktalarından biri olan Kardüz Yaylası kış turizmine adaydır. Bolu KartalKardüz Yaylası

kaya Kayak Merkezine uygun özellikte olan Kardüz Yaylası’nda kışın kış sporları yapmanın yanı sıra meraklıları
için; jeep safari, foto safari, dağ bisikleti, trekking, at binme ve kampçılık aktiviteleri yapılabilir. Kardüz Yaylası
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Bakanlar Kurulu Kararı ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak tespit ve ilan olunmuştur.
71

Kardüz Yaylası
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Kardüz Yaylası
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Topuk Yaylası ve Göleti
Düzce ili Kaynaşlı ilçesi Bıçkıyanı köyü mevkiinde bulunan Topuk Yaylası ve Göleti Düzce’ye 35 km mesafededir. Rakımı 1.300 m olan yayladan; Abant Gölü, Odayeri Yaylası, Sinekli Yaylası ve Samandere Şelalesi’ne ulaşmakta mümkün. Yaylada bulunan Yayla Göleti
ortamla bütünlük arz ederek buraya olan ilgiyi arttırmaktadır. Dağdan çıkan kaynak sularıyla beslenen gölette; Aynalı Sazan, Kadıncık ve Hollanda Sarısı gibi balık türleri yaşamakta olup, gölette olta balıkçılığı yapmakta mümkündür. Topuk Yaylası’nda önce ormanın
kokusu, ardından göletle buluşan sarıçam, köknar, kayın, gürgen ağaçlarının görüntüsü ile
birlikte farklı birçok kuş çeşidinden doğa konseri dinleyerek ormanın içinde bulunan patika
yollarda bisiklete binebilir, çadır kampı, trekking, foto-safari yapabilirsiniz.
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Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından 27.05.2010 tarihinde temelleri atılan Fenerbahçe Spor
Kulübü Topuk Yaylası Tesisleri 01.07.2011 tarihinde hizmete açılmıştır. 8.091 m2’lik inşaat
alanı ile tamamı doğal ahşap malzemeden yapılan tesisin kullanım alanı, üzeri açık spor
alanları ve bunlara bağlı ek tesislerle birlikte 8.605 m2’i buluyor.

Topuk Yaylası ve Göleti
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Topuk Yaylası ve Göleti
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Pürenli Yaylası
Düzce ili Gölyaka ilçesine bağlı olan Pürenli Yaylası, Gölyaka’ya 24 km Düzce’ye 28 km mesafede
olup rakımı 1.400 m’dir. Düzce, Efteni Gölü veya Güzeldere Şelalesi yolundan ulaşılabilen Pürenli
Yaylası, doğanın coşkusunun renk cümbüşüyle kaynaştığı, su seslerinin kuş sesleriyle karıştığı bir
yaylalar bütünüdür. Mudurnu ile sınır olan yayladan Abant’a, Odayeri Yaylası’na, Samandere
Şelalesi’ne ve Kardüz Yaylası’na ulaşmak mümkündür. Pürenli, gençlik kamplarının da yapıldığı
bir mesire alanıdır.
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Pürenli Yaylası

84

85

Darıyeri Yörükler Yaylası
İlimizde Darıyeri Yörükler Yaylası ile Düzce merkeze bağlı Kocayayla da çeşitli organizasyonlarla düzenlenen off-road yarışları, meraklılarına estetiği ve mücadeleyi bir arada
sunuyor. Hız ve gösteri amaçlı parkurları ile off-road yarışlarına oldukça elverişli olan bu
yaylalar yemyeşil doğası ile de kamp, trekking, foto safari yapmak isteyenleri de cezp ediyor.
Yörükler Yaylası, Düzce’nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Darıyeri Yörükler köyündedir. 475 m
rakımı olan yayla, 4 ha alana sahiptir. Düzce’ye 15 km mesafede bulunan Yörükler Yaylası
özellikle her yıl düzenlenen kamp ve off-road oyunları ile dikkat çeker.

Şehirli Yaylası
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Odayeri Yaylası
Düzce-Merkez Çınardüzü köyü sınırları içerisinde bulunan Odayeri Yaylası Düzce’ye 28
km mesafededir. Beyköy-Ugur köyü yolu üzerinden orman yolu takip edilerek gidilen yayla,
8,5 ha ve 1.200 m yükseklikte bulunmaktadır. Bakir güzelliklere sahip olan Odayeri Yaylası’nda asırlık ağaçlar dikkat çeker.
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Odayeri Yaylası
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Sinekli Yaylası
Düzce’ye 33 km en yakın yerleşim
yerine 6 km mesafede olan Sinekli
Yaylasına Beyköy, Uğur köyü, Samandere köyü ve Samandere Şelalesi
güzergahından ulaşılmaktadır. Ayrıca
Abat Gölü yol güzergahından da ulaşım sağlanmaktadır. 1.450 m rakım da
olup 100 dekar yayla alanına sahiptir.
Her yıl Temmuzun 4. haftası düzenlenen ve geleneksel hale gelen Sinekli Yayla
Şenliklerine katılım oldukça fazladır. Sinekli, Kütüklü ve Sakarca Yaylaları Abant Gölü
Milli Parkı’nın kuzeyinde Bolu ile Düzce sınır
arasında Kızılkaya Tepesinin etrafında yer alırlar
ve birbirleri arası mesafe 1-3 km’dir.
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Sinekli Yaylası
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Kocayayla
Düzce Merkez sınırları içerisinde bulunan Kocayayla, Düzce’ye 35 km en yakın yerleşim
yerine 11 km mesafededir. 1.449 m rakımı olan yayla, 86.159 m2 alana sahiptir. Kocayayla,
Şehirli, Çiçekli ve Sinekli Yaylaları ile bütünlük arz ederek yaylalar gurubu oluştururlar. Bu
yaylalar gurubu Abant’a 7 km mesafeden ulaşılan en kısa ulaşım güzergahı üzerinde yer
almaktadırlar.
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Hira Yaylası
Düzce merkez Aktarlar köyü sınırları içinde bulunan Hira Yaylası il merkezine 36 km en yakın yerleşim yerine ise 22 km mesafededir. 1.500 m rakımı
olan yaylaya her türlü binek araçla ulaşım mümkün. Yaylada sarıçam, gürgen, köknar ve kayın ağaçları hakimdir.
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Hira Yaylası
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Torkul Göleti ve Yaylası
Düzce Merkez Uğur köyü sınırları içinde bulunan Torkul Göleti ve Yaylası il
merkezine 34 km mesafededir. Torkul Göleti, 1.251 m yükseklikte bulunan
Torkul Yaylası içerisinde volkanik çöküntüden oluşmuş 5.000 m2 alana sahip
tabii bir gölettir. Alanın tamamı ise 78.801 m2’dir.
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Torkul Yaylası
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Balıklı Yaylası
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Derebalık Yaylası
Düzce merkez Aydınpınar köyü sınırları içerisinde bulunan Derebalık Yaylası, şehir
merkezine 36 km en yakın yerleşim yerine uzaklığı ise 22’km dir.1.400 m rakımı olan
yayla 12.9 ha olup her türlü binek araçla ulaşmanız mümkün.

108

109

Derebalık Yaylası
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Sakarca Yaylası
Bir kısmı Bolu bir kısmı Düzce’ye ait olan Sakarca Yaylası Düzce’ye 40 km
Kaynaşlı’ya 25 km en yakın yerleşim yerine ise 18 km mesafededir. 1.550 m
rakımı olan yayla eşsiz bir doğal güzelliğe sahiptir. Doğusunda çam, batısında kayın ormanı bulunan yayla, aralıksız kekik kaplı.
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Çiçekli Yaylası
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Sırık Yaylası
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Kütüklü Yaylası
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Kızık Yaylası
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Şelaleler
Düzce ili su kaynakları yönünden oldukça zengin bir
bölgedir. Su kaynaklarımız Düzce Ovası’nı çevreleyen
dağlardan doğar, Efteni Gölü’nde toplanır ve Büyük
Melen Nehri ile taşınarak Karadeniz’e dökülür. Dört
büyük akarsuyu, sayısız küçük akarsuları, bu akarsuların beslediği birbirinden güzel şelaleleri, bir baraj
gölü ve aynı zamanda bir doğa koruma alanı olan Efteni Sulak Alanı ilimizin doğal zenginliklerindendir.
İlimizde bulunan zengin su kaynakları alternatif doğa
sporları için de potansiyel arz eder.
Güzeldere Şelalesi

122

123

Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı
Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı Gölyaka ilçesi sınırları içerisinde, 22.76 ha alanı kapsamaktadır. Düzce’ye 18, Gölyaka’ya 11 km mesafedeki Gölyaka-Güzeldere köyündedir ve rakımı
600 m’dir. Mesire yeri olarak 28.12.1993 yılında, Tabiat Parkı olarak 11.07.2011 yılında
tescil edilmiştir.
Güzeldere köyünden geçen Bıçkı Deresi üzerinde bulunan şelale 120 m yükseklikten dökülen suyun doğal coşkusunu dev kayın ve gürgen ağaçlarıyla bütünleştirerek muazzam bir
görüntü arz etmektedir.
Şelale, düzenlenen üç ayrı patika ve merdivenler sistemiyle gezilebiliyor. Kışın beyaz yorganını örten, ilkbaharda ise ormangülleriyle canlanan Güzeldere’nin en görkemli zamanı
ilkbahar ve güz mevsimi. İlkbaharın ve sonbaharın renk cümbüşüne dönüşen tonları bir
tabloya benzetiyor bu nadide tabiat köşesini.
Güzeldere Şelalesi, doğal peyzaj bitki örtüsü, piknik alanları, düzenlenmiş orman içi dinlenme yerleri ve yürüyüş parkurları ile bölgenin önemli doğal değerlerindendir. Orman ve Su
İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından “Orman İçi
Dinlenme Yeri” olarak tescil edilmiştir. Bölge trekking, kampçılık, at binme, bisiklet binme,
foto-safari aktiviteleri için oldukça uygundur.
Elmacık Dağı (1.700 m)’na uzanan bu şelale ve çevresi orman yapısı ile de dikkat çekmektedir. Şelalenin bulunduğu alanda, kayın, gürgen, köknar, porsuk, sarıçam, karaçam, kestane,
ıhlamur, akçaağaç, dişbudak, ceviz, orman kavağı, orman söğüdü, orman gülü, kara yemiş,
papaz külahı ağaçları; böğürtlen, üvez, alıç, taflan, kantaron otu, kardelen, arap sümbülü,
sıklamen, menekşe, düğün, eğrelti, fiğ, burçak gibi bitkiler de görülmektedir.
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Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı
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Samandere Şelalesi Tabiat
Anıtı
Samandere Şelalesi, Düzce’nin güneydoğusunda, Beyköy beldesi Samandere köyü sınırları içinde yer almaktadır. Beyköy beldesine 15 km Düzce’ye 24 km TEM
Otoyolu’na 20 km D-100 Karayolu’na 26 km uzaklıktadır. Şelalenin kapladığı alan 10 ha olup, bu alandaki
akarsular Uğursuyu ile birleşerek Efteni Gölü’ne ulaşmakta, buradan da Büyük Melen suyu ile birleşerek Akçakoca sınırları içerisinden Karadeniz’e dökülmektedir.
Çevre çavlan, çağlayan ve cadı kazanı gibi ilginç jeolojik
özellikler ve yer yer anıt ağaçların da var olduğu zengin ve bakir bitki örtüsüne sahiptir. Samandere Şelalesi
Türkiye’nin tescil edilen ilk Tabiat Anıtı’dır. Bulunduğu
köye adını veren, tabiat olaylarının meydana getirdiği
özellikler ile oluşan Samandere Şelalesi doğal oluşum
özellikleri ile Milli Parklar Kanunu gereğince ve Orman
ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüğü’nce ‘‘Tabiat Anıtı’’ olarak tescil edilmiştir. Samandere Şelalesi’nin de bulunduğu 500 m
dere boyunca, anıt ağaçlar, üç adet şelale ve birde Cadı
Kazanı adı verilen derin bölümde tescillidir ve oldukça
ilginçtir.
Tabiat anıtı olarak ilan edilen Samandere Şelalesi, koruma altına alınmış doğal bir varlığımızdır. Zengin bitki örtüsünün su sesi ile bütünleştiği şelalede, mesire ve
piknik alanları, doğa yürüyüş parkurları, kamp alanları,
orman içi dinlenme yerleriyle muhteşem bir doğa güzelliğine sahiptir.
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Aydınpınar Şelaleleri Tabiat
Parkı
Düzce Merkez Aydınpınar köyü sınırları içerisinde bulunan Aydınpınar Şelaleleri, şehir merkezine 10 km mesafededir. Güzeldere ve Samandere Şelaleleri arasında ve yol
güzergahı üzerinde bulunan şelale, arka arkaya dökülen 5
ayrı şelale kümesinden oluşmaktadır.
Aydınpınar Şelaleleri Düzce’nin önemli yürüyüş parkurlarından birine sahiptir. Sağlıklı her insanın yürüyebileceği
orta zorluk ve orta zorluğu aşan parkurları vardır. Gürgen,
meşe, kestane gibi karışık yapraklı orman ağaçları arasında
trekking, foto-safari, çadır kampı yapabilirsiniz. Özellikle
mayıs ayında dağ çileği, ağustos ve eylül aylarında böğürtlenlerle renklenen vadi, tamamen Düzce’ye hakim bir konumdadır.
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Aktaş Şelalesi
Aktaş Şelalesi, İstanbul ve Ankara’nın sahille kesiştiği noktada bulunan Düzce’nin Akçakoca ilçesinin Aktaş köyü sınırlarındadır. Akçakoca şehir merkezine 11 km, Aktaş köyüne
3 km mesafede bulunan şelale, doğası, çevresindeki zengin bitki örtüsü ile Akçakoca’nın
görülmeye değer doğal güzelliklerindendir. Bölgeye deniz turizmi için gelen turistlerin yeni
keşfetmeye başladığı yerlerden biri olan Aktaş Şelalesi, 50 m yüksekten düşen suyun sesi ve
etrafını saran yeşillikler arasında trekking, foto-safari gibi doğa sporları için oldukça uygundur.
Aktaş Şelalesi aynı zamanda Akçakoca’nın önemli yürüyüş parkurlarından biridir. Akçakoca çevre yolu Göktepe köyü ayrımından yürüyüşe geçilen parkur 10 km’dir. Çoğunlukla
dere kenarını takip eden orta zorlukta bir parkurdur. Aktaş Vadisiyle devam ederek şelaleye
ulaşılmasıyla son bulur.

Aktaş Şelalesi
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Saklıkent Şelalesi
Yığılca sınırları içindeki Yağcılar köyünde bulunan Saklıkent Şelalesi, Yedigöller yolu güzergahında Düz-

Harmankaya
Şelalesi

ce’ye 40 km ilçe merkezine ise 5 km mesafededir. İlimizin yeni keşfedilen doğa güzelliklerinden olan Sak-

Düzce’nin

lıkent Şelalesi, ‘‘Yığılca Saklıkent Şelalesi Peyzaj Projesi’’ ile gerekli düzenlemeleri yapılarak bölgenin

Harmankaya köyünde bulunan

piknik ve mesire alanı olarak hareketlenmesi sağlanmıştır.

Harmankaya Şelalesi Düzce’ye

Cumayeri

ilçesi,

31 km ilçe merkezine 11 km
mesafededir. Harmankaya Şelalesi, Cumayeri - Dokuzdeğirmen köyü yanından geçen Büyük Melen Nehri üzerindeki 13
km’lik parkuru ile Türkiye’nin
3. büyük rafting alanına 5 km
mesafededir. Harmankaya Şelalesi kendi görkemli görüntüsünün yanında 700 m’lik orta
zorlukdaki yürüyüş parkuru ile
de bölgenin saklı cenneti. Bölge,
doğa yürüyüşü ve foto safari için
oldukça uygundur.
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Yoğunpelit Şelalesi
Düzce ili Yığılca ilçesi, Yoğunpelit köyünde bulunan şelale, Düzce merkeze 56 km ilçe merkezine 20 km mesafededir. Bölge doğal güzellikleri yanında eko-köy potansiyelinede sahiptir.
Yoğunpelit Şelalesi
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Kanyonlar
Yılançatı Kanyonu Tabiat Parkı
Yılançatı Kanyonu ilimiz Yığılca ilçesinin Karakaş ve Hoca köyü sınırlarında, Düzce merkezine 55 km mesafededir. Kanyonun olduğu bölge Yedigöller Milli Parkı ulaşım yolu güzergahında olup bu güzergahı kullanan ziyaretçilerin kolaylıkla ulaşabileceği ve tercih edeceği
bir konumdadır. Kanyon boyunca ormanlık alan, göknar, kayın, karaçam ve meşe ağaçları,
irili ufaklı bir çok gölcük ve şelale ile süslenmiş, seyir noktaları, dinlenme alanlarıyla doğal
bitki örtüsü ve berrak akan suları ile oldukça dikkat çekicidir. Sahada doğa yürüyüşü, foto
safari, günübirlik piknik, olta balıkçılığı, kanyon tırmanışı ve bisiklet gezisi gibi aktiviteler
yapılabilir.

Kurugöl Kanyonu
Düzce ili, Akçakoca ilçesi, Kurugöl köyünde bulunan Şelale ve Kanyon, ilçe merkezine 14
km uzaklıktadır. Kolay ve zor derecelerden oluşan, akarsu kenarı boyunca yürüyüş parkuru
ile doğa ve macera severler için stresten uzak, eşsiz doğasıyla, Akçakoca’nın görülmesi gereken güzelliklerinden biridir. Bölge, trekking, foto-safari, kaya tırmanışı için oldukça uygun
olup ziyaretçilere yemyeşil doğasıyla görsel şölen sunuyor.
Yılançatı Kanyonu
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Yılançatı Kanyonu Tabiat Parkı
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Kurugöl Kanyonu
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Göller
Efteni Gölü
Efeteni Gölü; Elmacık Dağ silsilesinin eteğinde Düzce
Ovası’nın akarsu ağının birleştiği (Aksu, Asar, Uğur, Küçük
Melen sularının ve yan dereler) ve Büyük Melen kanalıyla
Karadeniz’e döküldüğü ekolojik bir ağın düğüm noktasındadır. Düzce’nin Gölyaka sınırları içinde bulunan Efteni
Gölü, ilçe merkezine 5 km Düzce merkeze 25 km mesafededir.
Efteni Gölü ve çevresi sahip olduğu zengin bitki örtüsü ve
su kaynakları ile göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunan önemli ve ender merkezlerden biridir. 1992 yılında
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından, av ve yaban hayvanlarının muhafazası, göçmen türlerinin göç yollarının güvence
altına alınması, yaşama ortamlarının korunması, geliştirilmesi, iyileştirici tedbirlerin alınması, barınma, beslenme ve
uygun yaşama koşullarının sağlanması amacı ile koruma
statüsüne alınmış ve avlanma yasaklanmıştır. Efteni Gölü
kuş ve bitki gözlemciliği için uygundur.
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Efteni Gölü
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Hasanlar Baraj Gölü
Hasanlar Baraj Gölü Yığılca ilçemizde bulunmaktadır. Yığılca; bal ormanları, şelaleleri, mağaraları, bereketli toprakları ve doğal güzellikleri yanı sıra, ilimizin Yedigöller
Milli Parkı’na 35 km mesafede bulunması sebebi ile de
Düzce’nin önemli destinasyon ağının da ayaklarından biridir.
Göze sığmayan büyüklükte ve güzellikteki göl, her kıvrımından ve her yüksekliğinden tüm coşku ve güzelliğiyle
pastoral lezzetler vererek insanı cezp ediyor. Göle paralel
devam eden yol ara sıra göl kıyısına dek iniş müsaadesi verirken kıyıda piknik yapma şansı veriyor.
Göl çevresi özellikle mevsimine bağlı olarak doğanın değişen tonlarıyla etkileyicidir. Baraj gölü olta balıkçılığına,
çevresindeki ormanlar ise doğa yürüyüşlerine çok müsait
alanlardır. Alternatif su sporlarının yanı sıra, her yıl geleneksel olarak düzenlenen kano ve yelken yarışları, zengin
balık kaynakları ile sportif amaçlı olta balıkçılığına müsait
kıyıları ile dikkat çeken bir bölgedir.
Baraj Gölü; kano, yelken, kürek sporları, su bisikleti ve olta
balıkçılığı gibi aktiviteler için uygun olup, ilçede bulunan
doğal güzelliklere kısa mesafede olması sebebiyle de alternatif doğa sporları içinde oldukça uygundur.
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Kurugöl Tabiat Parkı
Kurugöl, 21,95 ha alanlık Tabiat Parkı içerisinde, 4,87 ha büyüklüğünde bir göldür. Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi sınırlarında yer alan Kurugöl mesire yeri olarak 2004 yılında, tabiat
parkı olarak da 2011 yılında tescil edilmiştir. Kayın, meşe ve gürgen ağaçlarıyla kaplı Kurugöl, foto-safari, sportif olta balıkçılığı, kampçılık aktiviteleri için oldukça uygundur.
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Torkul Göleti
Gölet çevresinde bulunan, kayın, köknar, gürgen, kestane, akçaağaç, karaçam gibi ağaçların panoramik görüntüsü eşliğinde, piknik, olta balıkçılığı,
foto-safari, çadır kampı yapabilir, Torkul ve Odayeri Yaylaları arasındaki 6
km’lik mesafede trekking turları gerçekleştirebilirsiniz.
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Topuk Yaylası ve Göleti
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Çamlıpınar Göleti
Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi, Dipsizgöl köyünde bulunan Çamlıpınar Göleti piknik ve mesire alanı, il merkezine 10 km mesafededir. 9,13 ha orman içerisinde
bulunan gölet, piknik, çadır kampı, trekking, bisiklet ve foto safari aktiviteleri
için oldukça uygundur.
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Kültür Park
Düzce’nin Gölyaka ilçesine bağlı olan Kültür Park, ilçe merkezine
2 km mesafededir. Bakanlar Kurulu Kararı ile turizm merkezi ilan
edilmiştir. Golf sahası için yerinin çok uygun olduğu düşünülmektedir. Yöre halkının mesire alanı olarak kullandığı Kültür Park, hava
sporları, doğa yürüyüşü, çadır ve karavan kampı, bisiklet ve foto sa156

fari aktiviteleri için oldukça uygundur.
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Toptepe
Düzce Ovası’nın kuş bakışı izlendiği en güzel noktalardan biridir. 162
basamak çıkılan 45m²’lik karkas gözlem terasında Efteni Gölü’nün
muhteşem manzarasını izleyebilir, kır gazinosunda yöresel yemeklerin
tadına bakabilirsiniz. C tipi mesire yeri olan Toptepe, ilimizin zengin
turizm potansiyellerine yakınlığı ile de dikkat çekmektedir.
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Mağaralar
Fakıllı Mağarası
Fakıllı Mağarası Düzce’nin Akçakoca ilçesinin 8 km güneydoğusundaki Fakıllı köyünde bulunmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu Müdürlüğü tarafından I. derecede sit alanı olarak
tescillenmiştir. Bulunduğu köyden ismini alan mağaranın
toplam uzunluğu 1.017 m ziyarete açık alanı ise 350 m’dir.
Doğal özellikler taşıyan mağaranın içinde çeşitli yönlere giden galeriler, sarkıt ve dikitler vardır. Özellikle beyaz
oda olarak anılan bölgeler damlataş bakımından zengindir. Mağaraya yağışlı dönemlerde düden girişler ile önemli
oranda su girişi vardır. Çok dönemli gelişimi karakterize
eden şekil ve yapılara sahip olan Fakıllı Mağarası yarı aktif
bir mağaradır.
Yüzeye yakın bir noktada bulunması nedeniyle yaz ve kış
mevsimlerinde büyük farklılıklar gösteren nemli, sıcak ve
serin bir havaya sahiptir. Mağaranın havasının astım ve nefes darlığı hastalığına iyi geldiği söylenmektedir.
Mağaranın çevresi yapılan düzenlemeyle piknik alanı olarak kullanılmaktadır.
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Sarıkaya Mağarası
Sarıkaya Mağarası, Düzce’nin Yığılca ilçesinin 5 km kuzeybatısında bulunan Sarıkaya köyünün 1,5 km kuzeydoğusunda yer
alır. Paleosen-Alt Eosen yaşlı kireç taşları içinde yarı yatay eğimli
olarak gelişmiş, düden konumlu, yarı aktif fosil bir mağaradır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından I. derecede sit Alanı
olarak tescillenmiştir.
Batı Karadeniz Bölümünün en büyük mağarası olan Sarıkaya
Mağarası, kireçtaşları ve kumtaşlarının kontağında kireçtaşlarının doğrultusu ve dağılımı yönünde eğimli olarak gelişmiştir. İki
birimin dokunağında zayıf zondan giren su, bir yandan kireç
taşlarını eritmiş, diğer yandan alttaki gevşek marn ve kumtaşlarını fiziksel olarak aşındırmıştır. Kireçtaşları ve kumtaşlarında
derine doğru kazılma ile oluşan Sarıkaya Mağarası aynı zamanda bir su geçiş yoludur.
Toplam uzunluğu 717 m olan mağaranın ana galeri uzunluğu 510 m, genişliği 80 m, boyu 75 m, tavan yüksekliği 15-40
m’dir. Salonda iki gelişim dönemine ait fosil ve genç damlataş
şekilleri bulunmaktadır. Salonun ortasında Aksu Çayı’ndan gelen derenin oluşturduğu küçük bir şelale ve ikinci evreye ait bir
kanyon-vadi bulunmaktadır ve ilk oluştuğu bölümden 17 m ve
gittikçe artan bir derinliktedir.
Melen Çayı tarafından derince yarılmış plato karakterinde bir
düzlüğün üzerinde düden konumunda bulunan mağara, yakın
çevresinin yüzey sularını toplayarak Aksu Mağarası ile Melen
Çayı’na boşaltır.
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Eko-Turizm
İlimiz sahip olduğu tarihi ve doğal
güzellikleri yanında farklı kültürel
zenginlikleri de içinde barındıran, sıcakkanlı, samimi ve hoşgörülü insanlarıyla eko-köy potansiyeline sahiptir.
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Eko-Köy
Dadalı Köyü
Dadalı köyü Düzce’ye 38 km mesafede bulunan Akçakoca ilçemizin bir köyüdür ve ilçe
merkezine 2 km mesafededir. Dadalı köyü bozulmamış doğası, yüksek organik tarım kapasitesi ile son yıllarda kırsal ve eko köy turizmi alanlarında dikkat çeken bir bölgemizdir.
Köyde kadınlar eko-köy turizmin öncüleridir. Hazırladıkları yöresel yemeklerin tamamı
organik ve inanılmaz lezzetli. Tamamı köy bahçelerinde yetişen ürünlerden yapılan birbirinden lezzetli meyve reçelleri, özellikle kızılcıktan yapılan tarhana çorbası, etli kara lahana
dolması, kaldirik, kabcuk fasülyesi, ısırgan otlu şibit ve mancarlı pide çeşitlerden bazıları.
Akçakoca’ya özgü Melengücceği ile fındık ve tereyağlı ev baklavası mutlaka tadılması gerekenlerden. Köye gelen misafirlere köy adabı ve kültürel değerleri çeşitli etkinliklerle tanıtılmaya çalışılıyor. Bunlardan kına gecesi, çeyiz serme ve orta oyunları dikkat çekenlerdendir.
Köy halkı tarafından evlerinde ağırlanan misafirler kendi tercihlerine göre hazırlanan temiz
ve hijyenik odalarda konaklayabiliyor. Ayrıca meyve ve çiçek toplama, doğa yürüyüşü, atv
safari, traktör kullanımı gibi etkinliklerde yaşadığınız köy atmosferine renk katabilir.
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Saz Köy
Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi bozulmamış doğası ve çevresindeki turizm potansiyelleri ile alternatif turizmin merkezi haline gelmiştir. Bu potansiyellerden biri de ilçe merkezine 7,5 km
mesafede bulunan Saz Köy’dür. Geleneksel yaşam tarzıyla alternatif tatil arayanlar ve köy
hayatı tecrübe etmek isteyenler için köy içinde bulunan ve Abhaz kültür geleneğine göre
yapılmış 90 yıllık Tekir Köy Evi konaklamak isteyenler için hizmet veriyor.
Doğası ve bahçesinde bulunan çiftlik hayvanları, kışın yanan odun sobası, şömine başında
yenen akşam yemekleri ve otantik havası ile misafirlerin beğenisini kazanıyor. Farklı damak
tadı arayanlar için Abhaz yemeklerinin de sunulduğu Tekir Köy Evi sessiz, sakin ve gürültüden uzak tatil yapmak isteyenler için mükemmel bir kaçış noktası.

Yoğunpelit Köyü / Yığılca
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Akçakoca Yukarı Mahalle

Yöresel Mahalle Pazarı
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Doğanın
Bereketi
Düzce Fındığı
İlimiz tarım ürünleri içerisinde fındık önemli bir yer
tutmaktadır. TÜİK 2014
yılı verilerine göre, ilimizde
626.850 da alanda üretim
yapılmakta, bu üretimle ilimiz, Ülkemiz genelinde dördüncü sırada yer almaktadır. İlçelerimiz arasında en yüksek üretim 218.650 da alan ve 29.519 ton üretimle Akçakoca’dır.
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Yığılca Arısı ve Balı
Türkiye’nin 56 farklı lokasyonundan örnek alınarak yapılan
araştırmada Yığılca arısı vücut iriliği ve organlarının uzunlukları bakımından diğer illerin arı popülasyonlarından farklı bulunmuştur. Daha sonra sürdürülen geniş çaplı araştırma sonuçları da Yığılca arı ekotipinin genetik ve morfolojik
bakımdan farklılığını ortaya koymuştur.
Literatürlere giren Yığılca ekotipi yüksek bal verimi, çalışkan, kışa dayanıklı ve bölgesine çok iyi adapte olmuştur. Türkiye arıcılığına gelecekteki ıslah ve seleksiyon çalışmaları için
ümit vaat etmektedir.
İlçede yapılan araştırmalar sonucu arıcıların dışarıdan ana arı satın almadığı, 20-30 yıllık
bir zaman diliminde atadan, dededen kalma kolonilerin devamlılığını sağladıkları anlaşılmıştır. Burada uzun yıllardır saf sürekli kendi içinde yetiştirme dışarıdan göç almama söz
konusudur. Dolayısıyla Yığılca’da coğrafik izolasyona bağlı olarak bulunduğu çevreye ve
floraya adapte olan bir ekotip gelişmiştir.
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Fındık

Bal Kabağı

Ceviz

Dağ Çileği

Kestane

Kara Üzüm

Taflan

Konuralp Pirinci

Töngel

Böğürtlen
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Kocayemiş

Süt Mısırı

Kara İncir

Mantar

Kızılcık
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Akçakoca

Tabiat Parklari ve
Tabiat Koruma Alanları
Tabiat Parkları
Düzce ili sınırları içerisinde 4 adet Tabiat Parkı bulunmaktadır. Bunlar; Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı,
Kurugöl Tabiat Parkı, Aydınpınar Şelaleleri Tabiat
Parkı ve Yılançatı Kanyonu Tabiat parklarıdır.

Tabiat Koruma Alanları
Düzce ilinde 1 adet Tabiat Koruma Alanı bulunmaktadır.

Demirciönü Tabiat Koruma Alanı
Akçakoca ilçesi sınırları içerisinde bulunmaktadır. Saha
430 ha ’dır ve 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 nolu orman bölmelerini kapsamaktadır. 12.04.1994 tarihinde tescil edilmiştir. Tabiat koruma alanı olarak belirlenen alan, zengin
bir alt flora ve fauna potansiyeline sahip bir orman ekosistemi özelliği göstermektedir. Akçakoca-Ereğli Karayolu’nun, Akçakoca’dan itibaren 10’uncu kilometresinde ve
Düzce-Zonguldak il sınırında bulunmaktadır.

Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı
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Tabiat Anıtları
Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı
Düzce ili, Merkez ilçe, Samandere köyü, köy içi mevkiinde bulunmaktadır. 10 ha alana sahiptir. 19.12.1988 tarihinde tescil edilmiştir.
Çavlan, çağlayan ve Cadı Kazanı gibi jeolojik özellikler ve yer yer
anıt ağaçların da var olduğu zengin ve bakir bitki örtüsüne sahiptir.
Türkiye’nin ilk tescil edilen tabiat anıtıdır. Şelalenin düşüş yüksekliği
20 m’dir. Besleme havzası 32 km²’lik bir alanı kapsamaktadır. Şelaleden akan sular Uğur Deresi ile birleşerek Efteni Gölü’ne ulaşmakta,
buradan da Büyük Melen suyu ile Akçakoca ilçesi sınırları içerisinden
Karadeniz’e dökülmektedir.

Sırıkyayla Göknarı Tabiat Anıtı
Düzce ili, Merkez ilçe, Çınardüzü köyü, Odayeri Bölgesi, Sırıkyayla mevkiinde ormanlık alanda yer almaktadır. Göknar ağacı (Abies
nordmanniana), 300 yaşlarında, 70 m boy, 1.36 m çap ve 6 m çevre
genişliğine sahiptir. 1.000 m2 alan Tabiat Anıtı olarak 06.09.2002 tarihinde tescil edilmiştir.

Paşabükü Dışbudak Ağacı Tabiat Anıtı
Düzce ili, Yığılca ilçesi, Kırık köyü, Paşabükü mevkiinde ormanlık
alanda yer almaktadır. Dışbudak Ağacı (Fraxinus oxycarpa), 110 yaşlarında, 46 m boy, 1 m çap ve 3 m çevre genişliğine sahiptir. 1.000 m2
alan Tabiat Anıtı olarak 06.09.2002 tarihinde tescil edilmiştir.

Kayadibi Porsuk Ağacı Tabiat Anıtı
Düzce ili, Yığılca ilçesi, Gökçeağaç köyü, Kayadibi mevkiinde ormanlık alanda yer almaktadır. Porsuk Ağacı (Taxus baccata) , 775
yaşlarında, 27,5 m boy, 1.90 m çap ve 4.80 m çevre genişliğine sahiptir. 1.000 m2 alan Tabiat Anıtı olarak 06.09.2002 tarihinde tescil
edilmiştir.
Samandere Şelalesi
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Paşabükü Dış Budak Ağacı Tabiat Anıtı
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Kayadibi Porsuk Ağacı Tabiat Anıtı

Sırıkyayla Göknarı Ağacı Tabiat Anıtı
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KÜLTÜREL BİR KEŞFE
HAZIR MISINIZ?
Camiler
İlimiz sınırları içerisinde, dini ve mimari açıdan önemi bulunan ve inanç turizmine yönelik birçok tarihi yapı, mezar
ve türbe bulunmaktadır. Bunlardan farklı mimari teknikler
kullanılarak inşa edilmiş çantı tipi Cuma Camileri en fazla
dikkat çekenler arasındadır.
Genel olarak Manav Türklerinin yerleştiği köylerde bulunan çantı tipi camiler Düzce’nin Akçakoca ilçesindeki en
eski dini mimari örneklerdir. 1323 tarihinden sonra yöreye yerleşen Türklerin ibadet etmek amacıyla merkezi bir
köyde inşa ettiği camilerdir. Yakın çevredeki köyler Cuma
namazı için bu camilerde toplanırlardı. Bu nedenle bu camiler genel olarak Cuma Camiisi olarak adlandırılmıştır.
Yörenin bol ağaçlı olması nedeniyle tamamen çantı tekniği
kullanılarak ahşaptan çivi kullanılmadan, kütüklerin birbirine kertilmesiyle inşa edilen camilerdir.

Akçakoca Merkez Camii
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Hemşin Köyü Camii
Çantı tipi camilere en iyi örneklerden diğeri ise Akçakoca’ya 15 km mesafede bulunan ve 1877 yılında Osmanlı-Rus Savaşı ardından Artvin’den gelen Hemşinlilerin kurduğu ve Hemşin köyünde bulunan Tarihi Hemşin Köyü
Camii’dir. Birinci katında taş işçiliği örneği, ikinci katında
ise çantı tekniği kullanılarak inşa edilen cami 150 yıla yaklaşan bir geçmişe sahiptir. Minaresinin de ahşap olduğu
Hemşin Camii mihrap ve minberi, tavan işçiliği ile dikkat
çekmektedir.
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Orhan Gazi Camii
Osmanlı Devleti’nin kurucularından Orhan Gazi’nin gelip konakladığı (Miladi 1323) ve kendi adı ile anılan bir de
cami yaptırdığı bilinmektedir. Sultan Orhan Camii Şerifi
olarak kayıtlara geçmiş bulunan bu kültür mirasımız, 2007
yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce restore edilerek, tekrar ibadet ve ziyarete açılmıştır. Bundan 687 yıl evvel çantı
tekniği ile uzun kütüklerin birbirine geçirilmesiyle, çivisiz
olarak inşa olunan, Tarihi Osmanlı Mescidi’nin kurulu bulunduğu alanda sarıklı mezar taşları da ayrıca dikkat çeker.
Ahşap mimaride tomrukların veya kerestelerin içine derin
çentikler açılarak, çandı tekniği ile oluşturulan dörtgen kasnak, bir çeşit temel oluşturur. Temeli olmadan inşa edilen
yapılar, iri taşların üzerine kasnakların yerleştirilmesiyle
sağlamlaştırılır. Hiç çivi kullanılmaması, bu yapıların en
büyük özelliği olarak biliniyor. Çandı yönteminde kerestelerin daha dayanıklı ve uzun ömürlü olması amacıyla çivi
tercih edilmiyor.
Orhan Gazi Camii
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Sarıçökek Camii
Uğurlu Köyü Yeni Meze Camii

İlimiz Kaynaşlı ilçesi Sarıçökek

Tarihi Uğurlu Köyü Yeni Meze Camii, Akçakoca’ya 16 km mesafede bulunan Uğurlu kö-

Gazi Dönemine ait olan cami,

yünde bulunmaktadır. Taş işçiliğinin güzel bir örneği olan cami 1885 yılında inşa edilmiştir.

birinci grup anıt eser olarak

İçinde Osmanlılardan kalma yazıların bulunduğu cami ilimizin önemli değerlerindendir.

tescil edilmiş, çantı tekniği kul-

Bahçesinde bir de su kuyusu bulunan cami çevre düzenlemesiyle de huzurlu bir ortam

lanılarak yapılmıştır. 14. yy bir

sunmaktadır.

Cuma Camii’dir.
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köyünde bulunmaktadır. Orhan
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Akçakoca Merkez Camii
Akçakoca kent merkezinde sıra dışı görünümüyle dikkat çeken Merkez Camii, tek
kubbe sistemiyle yapılan camilerin aksine çağdaş mimarisi ile dikkat çekiyor. Temeli
1989 yılında atılan ve 2004 yılında hizmete açılan caminin kubbe yüksekliği 31 m, minare yüksekliği ise 58 m’dir. Türk ve modern mimari sentezlerinin uygulandığı cami,
Türkiye’de bu tarz mimari şekilde inşa edilen tek camidir. En belirgin mimari özelliği
klasik tek çatı sistemi yerine Selçuklu Mimarisinde kullanılan sekizgen köşelerin üzerine oturtulmuş Türk otağ çadırından esinlenilmiş bir çatı sistemine sahip olmasıdır.
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Türbeler
Eş Şeyh Aliyyü-l Müslahiddin
Hazretleri, Oğulları ve Torunları
Türbeleri
Rivayetlere göre (H. 862, M. 1484) senelerinde doğduğu
ve Horasan’dan geldiği sanılmaktadır. Soy itibariyle Zeynel
Abidin Oğullarından Bakir / Bakir’in oğlu, Yahya / Yahya’nın soyundan geldiği söylenmektedir.
Anadolu’ya gelerek Ankara’da Hacı Bayram Dergah’ında ve İstanbul Fatih Külliyesi’nde ilim tahsilinde bulunan
Aliyyü-l Müslahiddin Hazretleri, Kastomonu’da meftun
bulunan Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleriyle tanışıp arkadaş
olmuştur. (H. 904, M. 1526) senesinde İstanbul-Ankara
yolculuğunda Bolu’nun Elmalık köyünden geçerken büyük
islam mutasavvıfı Halveti Tarikatı pirlerinden Şeyh Tokat-i
Hazretlerinin dergahına uğrayarak 12 sene kalıp Tokat-i
Hazretlerine hizmette bulundukları rivayetler arasında yer
almaktadır.
Sonra Şeyh Aliyyü-l Müslahiddin Hazretleri, irşat nasihadde bulunmak üzere Çilimli ilçesi Yukarı Karaköy’üne gönderilir. Buranın o günkü adı “Kokabelli” imiş. Bu mubarek
zat uzun bir süre burada insanları Kur’an’a ve islama davet
etmiştir. Burada vefat etmiştir. Vefat ettiği yere türbesi yapılarak defnedilmiştir. 		
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Konuralp Türbesi
Düzce’ye bağlı Konuralp Mahallesi’nde tarihi caminin yanında bulunan türbede, 1323 yılında şehri Bizanslılardan alan Konuralp’in türbesi bulunmaktadır. Bugün yeni bir yapı gibi
görünen türbenin içinde üç mezardan birinin de Konuralp’in yakınlarından Ali Hamza’ya
ait olduğu bilinmektedir.
Hasan Dede Türbesi

Hasan Dede Türbesi
Yaklaşık 300 yıl kadar önce Çilimli ilçesi Yukarı Karaköy’den gelen Hacı Kadir adlı bir
şahsın buraya yerleşmesi sonucu kurulmuş olan köy, ismini de bu şahıstan almıştır. Hasan
Dede Türbesi Çilimli ilçesi Yukarı Karaköy sınırları içerisindedir.

Yabalı Dede Türbesi
Rivayete göre; Rus Ordusuyla yapılan bir savaşta Türk Ordusunun çok sıkıştığı bir anda
köyünde harman yapan Yabalı Dede’ye manevi bir emir gelmiş ve oradakilere “Ben biraz
dinlenmek istiyorum.” diyerek oradan uzaklaşmış. Rus Ordusuna karşı yabası ile savaşmış,
bu sırada yabasının parmağı kırılmış. Ayni köyden bir asker de orada savaştaymış. Yabalı
Dede’yi düşmanı pişman ederken görmüş, yabanin kırılan parmağını oradan alıp çantasına
koyup köyüne getirmiş. Asker köye döndüğünde yabalı Dede’den, yabasını getirmesini ister.
Yabanın bir parmağının kırık ve kırık olan parmağının ayni yerden koptuğunu anlar ve
getirdiği kırık parmağı yabaya ekler. Türbede ismini buradan almıştır.

Konuralp Türbesi
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Ahmet Dede Türbesi
Akçakoca ilçemizde bulunan Cumayanı piknik ve mesire alanı, Akçakoca’nın 3 km güneybatısında, Göktepe köyü sınırlarındadır. Asırlık ulu çınar ağaçları ve yanı başındaki akarsuyuyla dinlence yeridir. Piknik ve mesire alanı olarak düzenlenen bölge aynı zamanda
Selçuklulardan kalma tarihi hamam kalıntısı, tarihi Evliya Camii ve Evliya Ahmet Dede
Türbesi ile de dikkat çekmektedir. Yöre halkının dileklerinin kabul olması için buraya gelerek dua yaptıkları bilinmektedir.
Ahmet Dede Türbesi

Kaplandede Türbesi
Kaplan Dede’nin kabri Düzce ili, Akçakoca ilçesi ile Çilimli ilçesinin sınırında, onun ismi
verilmiş olan Kaplan Dede Sıradağlarının en yüksek tepesi olan Dede Dağı’nın tam zirvesinde bulunmaktadır.

Dede Koru Türbesi
Dede Koru Türbesi, Gümüşova Çaybükü köyünde bulunan piknik ve mesire alanı içerisindeki Çaybükü Camii arkasında bulunmaktadır.

Muhap Dede Türbesi
Gölyaka Muhapdede köyü sınırları içerisinde bulunmaktadır. Köy merkezi ile Kadife Kale
arasında kalan yol güzergahı üzerindedir. Köye 3 km mesafede bulunmaktadır.

Cumayanı Tarihi Orhan Gazi Camii
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Sivil Mimari Örnekler
İlimiz, ilçeleri ve köylerinde sivil mimarinin güzel örneklerini barındırmaktadır. Yapılış dönemlerine ve köylerin yerleşimcilerinin kökenlerine göre bu yapılar farklı mimari özellikler
taşımaktadırlar. Özellikle bu yapıları Akçakoca ve Yığılca ilçelerimiz ile merkez ilçemize
bağlı Konuralp Mahallesi’nde görmek mümkündür.
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Tarihi Orhangazi İlköğretim Okulu
Akçakoca ilçemizde bulunan Tarihi Orhangazi İlköğretim Okulu Akçakoca’nın sivil mimari örneklerinin yoğun olduğu Orhangazi Mahallesi’nde bulunmaktadır.1928 yılında yapılan
Tarihi Orhangazi İlköğretim Okulu devlet eliyle yapılmış ilk okullarındandır. Restorasyonu
yapılan okulumuzda ünlü yazarımız Rıfat Ilgaz da öğretmenlik yapmış olup, “Karadeniz’in
Kıyıcığı” eserini bu dönemde yazmıştır. Halen eğitim-öğretim faaliyetinin devam ettiği okul
güzel mimarisiyle dikkat çekmektedir.
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Mehmet Arif Bey Köşkü
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Yöresel
Tatlar
Düzce ilinde görülen kültürel
çeşitlilik ilin mutfağına da
yansımıştır. Farklı kültürlere
ait pek çok tadı il mutfağında
görmekteyiz. Bu lezzetleri
inceleyecek olursak;
Akçakoca ilçesi, melengüççeği,
dardar pilavı, ısırgan yemeği,
laz böreği, mısır ekmeği, mancarlı pidesi, keşkeşi ile ünlüdür
ve balık çeşitleri açısından da
oldukça zengindir.

Kabak Tatlısı

Yerli Türkler’in, gözlemesi,
kaymaklı ekmek tatlısı,

Laz Böreği

Çerkezlerin, çerkez tavuğu,
lepsisi, mamursası, haluju,
Arnavutların, arnavut ciğeri ve
böreği,
Tatarların, şıl böreği ve göbete
mantısı,
Muhacirlerin, katlama, sarıburma ve su böreği
Boşnakların, boşnak tatlısı
farklı kültürel lezzetler olarak
karşımıza çıkmaktadır. Düzce
köftesi, şıra ve külbastı sayabileceğimiz diğer yiyeceklerdendir.
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Fındıklı Baklava

Melengücceği Tatlısı
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Çerkez ve Abaza Tavuğu

Çiğ Börek

Köy Ekmeği

Karalahana Dolması

Mamursa
Haluj

Hamsilii Pilav
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Peynir Çeşitleri

Tatar Mantısı
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Göbete

Düzce Köftesi

Şıra

Palabiye

Kaldrik Kavurması
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Arnavut Ciğeri
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Folklorik Değerler

Karadeniz Halk Oyunu

Kırım Türkleri Halk Oyunu

İstanbul ve Ankara gibi iki büyük kentin geçiş güzergâhında bulunan ilimiz, farklı kültürleri içinde barındırmaktadır. Bu kültürel çeşitlilik ilimiz toplumsal hayatının her yönünde
kendini göstermektedir. Halk oyunlarını, yöresel yemekleri ve el sanatları ürünlerini bunlara örnek olarak verebiliriz. Bu haliyle ilimiz çok zengin folklorik değerlere sahiptir.

Çerkez210
Halk Oyunu

Gürcü Halk Oyunu

Balkan Türkleri Halk Oyunu

Roman Halk Oyunu

Abhaz Halk Oyunu
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Festivaller ve Şenlikler

Hasanlar Baraj Gölü Su Sporları Festivali

Gölyaka Havacılık Festivali

214

Uluslararası Düzce Bisiklet Festivali
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Festivaller veYerel Etkinlikler Takvimi

Atatürk’ün Selamlar Köyüne Gelişi

Parlayan Kent Akçakoca Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali
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ETKİNLİĞİN ADI

DÖNEMİ

Avlayan Köyü Uçurtma Şenli̇ği

Mayıs Ayı

Kabalak Köyü Geleneksel Hıdrellez Şenliği

Mayıs Ayı

Karadere Hasanağa Köyü Hıdrellez ve Bahar Şenlikleri

Mayıs Ayı

Gırgın Çayırı Hıdrellez ve Bahar Şenliği

Mayıs Ayı

Uluslararası Düzce Bisiklet Festivakli

Mayıs Ayı

Geleneksel Beyören Köyü Hıdrellez Şenliği

Mayıs Ayı

Gümüşova Dereköyü Geleneksel Hıdrellez Şenliği

Mayıs Ayı

Geleneksel Düzce Otları Festivali

Mayıs Ayı

Yığılca Doğa ve Turizm Festivali Su Sporları Şenliği

Mayıs Ayı

Çilimli Yöresel Kültür, Sanat ve Kardeşlik Festivali

Haziran Ayı

Gölyaka Kültür, Turizm Festivali ve Kadırga Şenliği

Haziran Ayı

Parlayan Kent Akçakoca Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali

Haziran Ayı

Düverdüzü Yayla Şenliği

Haziran Ayı

Kaynaşlı Topuk Yaylası ve Göleti Şenliği

Haziran Ayı

Atatürk’ün Selamlar Köyüne Gelişi Kutlamaları

Temmuz Ayı

Gölyaka Geleneksel Kardüz Yayla Şenliği

Temmuz Ayı

Akçakoca Hemşin Köyü Tulum Kardeşliği Şenliği

Temmuz Ayı

Mahallede Şenlik Var Etkinliği

Temmuz Ayı

Geleneksel Sinekli Yaylası Kültür ve Turizm Festivali

Ağustos Ayı

Karaköy Şeyh Müslahiddin Anma Günü

Ağustos Ayı

Odayeri Yaylası Şenlikleri

Ağustos Ayı

Yığılca Kültür, Doğa ve Arı Festivali

Eylül Ayı

Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri Şenliği

Eylül Ayı

Geleneksel Beyören Köyü Kurban Bayramı Şenliği

Eylül Ayı

Akçakoca Ramazan Şenlikleri

Ramazan Ayı

Akçakoca Beyören Köyü Geleneksel Ramazan Bayramı Şenlikleri

Ramazan Ayı
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FARKLI HEYECAN VE DENEYİMLERİ
KEŞFE HAZIR MISINIZ?
Rafting
Düzce’nin kuzeybatısında yer alan Cumayeri, şehir merkezine 21 km mesafededir. Doğal
güzellikleri ve alternatif doğa sporlarına uygunluğu ile son yıllarda dikkat çeken bir bölgedir.
Cumayeri-Dokuzdeğirmen köyü yanından geçen Büyük Melen Nehri raftinge elverişli 13
km parkuru ile Türkiye’nin 3. büyük rafting sporlarının yapıldığı yerdir. İlçe merkezine 3
km mesafede bulunan Dokuzdeğirmen köyü, içinden geçen Melen Çayı üzerine kurulmuş
9 adet su değirmeninden dolayı bu isimle anılmaktadır. Yılın her döneminde profesyonel
rafting ve kano yapılmaktadır.
Köyde tabi varlıklara kayıtlı 600 yaşında, 20 m boyunda, 3,6 m çapında ve 11 m çevre genişliğinde asırlık çınar ağacı dikkatinizi çekebilir.
Dokuzdeğirmen köyü rafting alanına 5 km mesafede bulunan Harmankaya Şelalesi kendi
görkemli görüntüsünün yanında 700 m’lik orta zorluktaki yürüyüş parkuru ile de bölgenin
saklı cenneti. Bölge rafting sonrasında doğa yürüyüşü ve foto safari için ilginizi çekebilir.
Cumayeri Rafting
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Cumayeri Rafting
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Zipline
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Yelken ve Kano
Yelken sporları, denizi, doğayı ve heyecanı sevenlerin tercih
ettiği alternatif su sporlarının önde gelenlerindendir. İlimiz
Akçakoca ve Yığılca ilçeleri deniz ve göl avantajları ile yelken sporlarına uygun bir potansiyel arz etmektedir.
Karadeniz Bölgesi’nin batı ucunda, Orta Anadolu’nun denize açılan en yakın penceresi konumunda olan Akçakoca,
İstanbul ve Ankara gibi iki metropolün arasında yeşil ve
mavinin kaynaştığı şirin bir tatil beldesidir. Akçakoca, deniz-kum-güneş ekseni yanında, başta doğa turizmi olmak
üzere birçok alternatif turizm olanaklarıyla ayrıcalıklı bir
konumdadır. Dalma meraklıları, sörf yapmak isteyen heyecan tutkunları, yelken sporuyla denizin mavi dünyasına
açılmak ve olta balıkçılığına meraklı olanlar için alternatifler sunuyor.
Düzce’ye 20 km mesafede bulunan Yığılca, ilçe merkezine
girmeden hayranlık uyandıran güzellikteki Hasanlar Barajı
sizleri karşılıyor. Göze sığmayan büyüklükte ve güzellikteki göl, her kıvrımından ve her yüksekliğinden tüm coşku
ve güzelliğiyle insanı cezp ediyor. Alternatif su sporlarının
yanı sıra, her yıl geleneksel olarak düzenlenen yelken yarışları, zengin balık kaynakları ile sportif amaçlı olta balıkçılığına müsait kıyıları ile dikkat çekiyor.
Hasanlar Barajı Gölü
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Akçakoca
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Dalış Sporları
Akçakoca’da, dalış sporunu geliştirmek için 2009 yılında Akçakoca sahiline getirilen C-47
tipi nakliye uçağı, Kalkın köyü sahiline yaklaşık 1,8 deniz mili açıkta 29 m derinlikte denize
batırılmış durumda dalış meraklılarını beklemektedir. Sportif ya da turizm amaçlı, sualtı
dalış faaliyetlerini gerçekleştirilmek için oldukça elverişli olan Akçakoca’da tutkunu olanlar
rahatlıkla dalma imkanı bulabilirler.

Akçakoca
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Olta Balıkçılığı
İlimiz su kaynakları ile zengin olması münasebetiyle pek
çok bölgede olta balıkçılığına uygun göl ve akarsular bulunmaktadır. Bunlar; Hasanlar Baraj Gölü, Topuk Yaylası Göleti, Efteni Gölü, Kuru Göl, Yayakbaşı ve Muncurlu
Göletleri, Melen Nehri ve ilimizin Karadeniz’e kıyısı olan
Akçakoca’da yapılmaktadır.

Akçakoca
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Off-Road
Off-Road derin su geçişleri çamur ve bataklık parkurları
dik rampa ve inişler gibi normal araçlarla aşılması zor engelleri geçmeye yönelik yarışları ile zevkli seyir olanakları
sağlayan alternatif spor dallarındandır.
İlimizde Darıyeri Yörükler Yaylası ile Düzce merkeze bağlı
Kocayayla’da çeşitli organizasyonlarla düzenlenen off-road yarışları, meraklılarına estetiği ve mücadeleyi bir arada
sunuyor. Hız ve gösteri amaçlı parkurları ile off-road yarışlarına oldukça elverişli olan bu yaylalar yemyeşil doğası ile
de kamp, trekking, foto safari yapmak isteyenleri de cezbediyor.
Kaynaşlı Kaymakamlığı ve Düzce Otomobil Sporları ve
Off-Road Derneği (DOSOD) tarafından düzenlenen ve
geleneksel hale gelen Yörükler Yaylası off-road etkinlikleri
büyük ilgi görmektedir.
Düzce merkez sınırları içerisinde bulunan Kocayayla, Düzce’ye 35 km, en yakın yerleşim yerine 11 km mesafededir.
1.449 m rakımı olan yayla, 86.159 m2 alana sahiptir. Kocayayla, Şehirli, Çiçekli ve Sinekli Yaylaları ile bütünlük arz
ederek yaylalar gurubu oluştururlar. Bu yaylalar gurubu
Abant’a 7 km mesafeden ulaşılan en kısa ulaşım güzergahı
üzerinde yer almaktadırlar.
Yörükler Yaylası Düzce’nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Darıyeri Yörükler köyündedir. Düzce’ye 15 km mesafede bulunan
yayla, özellikle her yıl düzenlenen kamp ve off-road oyunları ile dikkat çeker. Doğa sporları içinde bölge oldukça uygundur.

232

233

Motocross
Kaynaşlı ilçemiz yaylaları, gölleri, ormanları ve coğrafi konumu ile ülkemizin doğa ve motor sporları merkezi olma
yolunda hızla ilerliyor. Bu amaçla ilçemizde 150 dönümlük bir arazi üzerine Motocross, Enduro, ATV, Off-Road
ve Dağ Bisikleti yarışlarının yapılacağı bir Motor Sporları
Merkezi, Ekstrem Enduro Şampiyonası ile birlikte ülkemiz
ve tüm dünyada ki sporculara hizmet vermeye başlamıştır.
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Kaynaşlı Motor Sporları Merkezi
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Bisiklet Sporları
Bütün dünyada hızla yayılan yeşil turizm anlayışına paralel olarak ilimizde de bisiklet etkinlikleri çeşitli organizasyonlarla gerçekleştirilmektedir. Bu sayede ilimizin doğal güzellikleri
keşfedilmekte hem de spor yapmanın keyfi yaşanmaktadır.

Hasanlar Baraj Gölü
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Havacılık Sporları
İlimiz Gölyaka ilçesi havacılık sporları için uygundur. Hava sporları tutkunlarını
ilimize bekliyoruz. Düzce’ye birde havadan bakın...
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At Biniciliği
Düzce, iklimi, zengin doğal kaynakları, bozulmamış çevresi, denizi, zengin tarihi, kültür
varlıkları, yerel yaşam tarzı, gelenekleri ve coğrafik yapısı ile alternatif birçok turizm çeşidine ev sahipliği yapmaktadır.
İlimizde bulunan at çiftlikleri, at biniciliği etkinlikleri ve verdikleri binicilik eğitimlerinin
yanında, yöresel ve geleneksel sunumları, otantik atmosferleri, çevresindeki turizm potansiyelleri, doğası, kamp ve karavan tipi konaklama hizmetleri ile turizm çeşitliliğimize renk
katmaktadır.

Binef At Çiftliği
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Dağ ve Doğa Yürüyüşü
Düzce ili sınırları içinde barındırdığı doğal güzellikleri ile,
hem dinginlik arayanlara, hem de macera meraklılarına
farklı olanaklar sunmaktadır. Yaz sıcaklarında kumsallarda
güneşlenmek, yükseldikçe rengi ve dokusu değişen ormanlarda yürüyüş yapmak, yaylalarda değişik etnik ve kültürel
kimlikleri tanımak, şelalelerin büyülü güzelliğini seyretmek,
ilimizde yaşayacağınız serüvenler arasında. Ankara ve İstanbul yolu üzerinde olmasından dolayı ulaşımı kolay olan
kent, az zamanda çok şey görmek isteyenlerin beklentilerini boşa çıkartmıyor.

İlimiz genelinde 23 yürüyüş
parkuru olup toplam parkur
uzunluğu 330 km’dir.

Aydınpınar Şelaleleri Doğa Yürüyüş Parkuru
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Kamp ve Karavan
Düzce bölgesi yapısal özellikleri sebebiyle kamp ve karavan turizmine yönelik uygun alanlar sunmaktadır. Akçakoca ilçemiz, ülkemizdeki ilk karavan turizmi hareketinin görüldüğü
alanlardan biridir. İlimizdeki dağlar, yaylalar, deniz ve akarsu kıyıları özellikle kamp ve karavan turizmine uygundur.
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Foto Safari
Düzce, fotoğraf severler için mükemmel çeşitlilikler sunan, her mevsiminde birbirinden güzel kadraj imkanı veren, tarihi, kültürel ve doğal
güzellikleri ile vazgeçilmez bir foto safari alanıdır.
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Kuş Gözlemciliği
Efteni Gölü ve çevresi sahip olduğu zengin bitki örtüsü ve
su kaynakları ile göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunan önemli ve ender merkezlerden biridir. 1992 yılında
Orman Bakanlığı Milli Parklar Av-Yaban Hayatı Koruma
Genel Müdürlüğü tarafından, av ve yaban hayvanlarının
muhafazası, göçmen türlerinin göç yollarının güvence altına alınması, yaşama ortamlarının korunması, geliştirilmesi, iyileştirici tedbirlerin alınması, barınma, beslenme ve
uygun yaşama koşullarının sağlanması amacı ile koruma
statüsüne alınmış ve avlanma yasaklanmıştır.
Koruma sahası içerisinde sazlık alanlar, açık su yüzeyleri
bataklıklar ve çamur düzlükleri gibi farklı ekolojik nitelikteki habitatlar başta su kuşları olmak üzere değişik türden
zengin bir hayvan hayatının barınmasını sağlamaktadır.
Efteni Gölü çevresindeki en önemli fauna elemanlarını su
kuşları oluşturmaktadır. Bünyesinde 35 tanesi kalıcı olmak
üzere toplam 150 çeşit kuşa ev sahipliği yapmaktadır. Leylekler, yaban ördekleri, tepeli beyaz balıkçıllar, angıt, sakarmeke, kuğular gölün gediklilerinden olup kolay görünenler
arasında yer almaktadırlar.
Kuzeybatı-güney rotasındaki ( Trakya-Boğaziçi-İç Anadolu) göç yolu üzerinde bulunan alan Türkiye’de ender görülen ya da nesli tükenmekte olan kuş türlerini barındırmaktadır. Kuşların göç yolları üzerinde önemli bir konaklama
ve beslenme sahası olan Efteni Gölü, özellikle kışları Avrupa’da yaşayan ancak daha güneye inemeyen bazı göçmen
kuşların kışlama ve bazı kuş türlerinin kuluçka alanıdır. Bu
nedenle göç mevsiminde değişik türden çok sayıda kuş gözlenebilmektedir. Efteni Gölü koruma alanında bulunan diğer kuş türleri ise; nesli tükenme tehlikesi altında olan kuğu,
turna, mezgeldek, toy, sibirya kazı, küçükkarabatak, bozördek, çıkrıkçın, kaşıkçın, potansiyel tehdit altında olanlar,
yeşilbaş, fiyu, bekri, kılkuyruk,mazar, pasbaş, elmabaş’dır.

Efteni Gölü
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Pelemir Otu

Bitki Gözlemciliği
Düzce, Euro-Siberian (Euxine) flora alanı ile Akdeniz
Flora alanı etkisinde bulunmaktadır. Düzce bölgesinde İç
Anadolu etkisi azdır. Bununla birlikte, Düzce’nin güneyi ile
Batı Karadeniz Bölümü’nden İç Anadolu Bölgesine açılan
Sakarya Nehri’nin kolu olan Mudurnu Çayı ile Elmacık
Dağı’nın kuzeyi; Efteni Gölü’nden doğan Melen Çayı’nın
Karadeniz sıcak ve nemli etkisini iç taraflara taşımasından
dolayı lokal Akdeniz ikliminden kaynaklanan Batı Ege etkisi altındadır. Akçakoca ile Düzce arasında kalan Kaplandede Dağı tamamen Euro-Siberian flora alanı etkisinde iken,
Kaplandede Dağı’nın Karadeniz’e bakan ön kuzey yamaçları ise Batı Ege etkisindedir. Bölgesel bitki geçiş noktalarına sahip olan Düzce, Elmacık Dağı, Efteni Gölü, Kaplandede Dağı, Karanlık Dere Vadisi ve Uğur Suyu Vadisi
zengin flora ve vejetasyon ekosistemlerine, nadir ve önemli
bitki habitatlarına sahiptir.

Efteni Gölü
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BUNLARI YAPMADAN GİTMEMELİSİN
•

Akçakoca Yukarı Mahallede ki tarihi evleri, Ceneviz Kalesi ve Plajı’nı görmeden, şifalı kumlarında güneşlenmeden, melengücceği tatlısı ve balık yemeden,

•

Prusias ad Hypium (Konuralp) Antik Kentini ve Düzce Konuralp Müzesi’ni görmeden,

•

KONAKLAMA TESİSLERİ VE SEYAHAT
ACENTALARI

Seyahat Acentaları
GRUBU

ACENTA ADI

ADRES

TEL

FAKS

Yığılca Hasanlar Baraj Gölü’nde kano, yelken ve olta balıkçılığı yapmadan,

A

AL ŞEHZADE
TURİZM

DÜZCE

(0380) 514 20 40

(0380) 514 19 70

•

Yığılca’dan Yedigöller’e doğanın ve yerel yaşam tarzının görselliği içinde bisiklet, foto safari
ve trekking yapmadan,

A

MİVAL TURİZM

DÜZCE

(0380) 514 17 61

(0380) 523 49 53

•

Yılançatı Kanyonu’nda trekking, Kurugöl Kanyonu’nda trekking ve kaya tırmanışı yapmadan,

A

GNR TURİZM

DÜZCE

(0380) 524 00 20

(0380) 524 94 46

A

H.HİDAYET TUR

DÜZCE

(0380) 514 10 22

(0380) 514 10 22

•

Güzeldere, Samanadere, Aktaş, Saklıkent, Harmankaya ve Yoğunpelit Şelaleleri’ndeki doğal güzellikleri görmeden,

A

DÜZCE TUĞBA TUR

DÜZCE

(0380) 525 04 04

(0380) 525 04 04

•

Sarıkaya ve Fakıllı Mağaralarını görmeden,

A

REKOR TURİZM

DÜZCE

(0380) 514 22 55

(0380) 514 22 55

•

Yığılca’ya has Avrupa’da ödül almış Yığılca Balını tatmadan ve almadan,

A

GRAND İMGE TUR

DÜZCE

(0380) 524 44 77

(0380) 524 97 00

•

Mevsiminde çilek ve böğürtlen yemeden,

A

GEZ-TOZ TURİZM

DÜZCE

(0380) 552 61 61

(0380) 552 61 65

•

Düzce köftesi ve yöresel yemeklerden tatmadan,

•

Efteni Gölü ve Kültür Parkı görmeden, Toptepe seyir terasından Düzce Ovası’nın panaromik görüntüsünü izlemeden,

A

TRAVEL NERİA

DÜZCE

(0380) 514 10 22

(0380) 514 10 22

A

AL HAYAT TUR

DÜZCE

(0380) 524 19 35

(0380) 524 19 35

A

MEVLÜTOĞLU
TURİZM

DÜZCE

(0380) 524 54 00

(0380) 523 54 55

A

KUDRET TURİZM

DÜZCE

(0380) 514 10 41

A

O TUR BU TUR
&ANATOLİA TUR

DÜZCE

(0380) 524 68 87

B

ÖZBAKIR TURİZM

DÜZCE

(0380)524 38 20

•

Cumayeri Dokuzdeğirmende rafting ve kano yapmadan, nehir evlerini ve Harmankaya
Şelalesi’ni görmeden,

•

Hemşin Köyü Camii, Uğurlu Köyü Yeni Meze Camii ve Sarıçökek Köyü Orhan Gazi
Camiilerini görmeden ve türbeleri ziyaret etmeden,

•

Kardüz Yaylası’ndan başlayıp, Abant’a kadar devam eden yaylalar bütününde gölleri, gürül
gürül akan şelaleleri ve Karadeniz’e özgü yemyeşil bitki örtüsünü görmeden, trekking, foto
safari, bisiklet, motocross, çadır kampı yapmadan… gitmemelisin.
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(0380)524 3820
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Turizm İşletme Belgeli Tesisler
SINIF

TESİS ADI

ADRES

TELEFON

FAKS

***

GÖSTERİŞLİ OTEL

DÜZCE

(0 380) 524 11 33

(0 380) 524 11 35

***

KONSOPA OTEL

DÜZCE

(0 380) 524 80 99

(0 380) 524 80 97

***

PAK OTEL

DÜZCE

(0 380) 523 43 44

(0 380) 514 61 33

**

ANIL OTEL

DÜZCE

(0 380) 524 94 94

(0 380) 524 88 77

*****

SKY TOWER OTEL AKÇAKOCA

(0 380) 611 99 99

(0 380) 611 67 59

****

OTEL AKÇAKOCA AKÇAKOCA

(0 380) 611 45 25

(0 380) 611 44 40

AKÇAKOCA

(0 380) 611 37 41

(0 380) 611 3790

TURKUAZ BEACH
AKÇAKOCA
OTEL

(0 380) 611 50 00

(0 380) 611 90 00)

***

DİAPOLİS OTEL

***
**

VADİ OTEL

AKÇAKOCA

(0 380) 618 84 84

(0 380) 618 70 53

*

BAYRAKTAR
OTEL

AKÇAKOCA

(0 380) 611 66 77

(0 532) 155 95 55

***

TURAN OTEL

DÜZCE

(0380) 514 27 81

(0380) 514 47 81

Turistik

TEZEL BUTİK
OTEL

AKÇAKOCA

(0 380) 611 41 15

(0 380) 611 95 55

Köy
Evi

TEKİR KÖY EVİ

KAYNAŞLI

(0 380) 545 21 20 -21

Turizm İşletme Belgeli Restaurantlar
SINIF

TESİS ADI

ADRES

Mola
Tesisi

Murat’ın Yeri Et
Lokantası

DÜZCE

256

TELEFON

FAKS

(0374) 225 2519 (0532) 277 0436

