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PRESENTATION
Our city, situated in main transport lines that connects Istanbul to Ankara and Anatolia, the youngest
province of our country continues to develop rapidly both socially and economically. Our values in culture and
tourism also significantly contribute to this development.
Düzce is the rising star of Black Sea Region with its unique nature, histoical richness, ecotourism
potentials and hosting different cultures.
Our province has a wide variety of natural beauty and rich water resources. Akçakoca District, the
door to the Black Sea, blue flagged Ceneviz Castle Beach, Samandere Waterfall which is the first nature
monument of our country, Güzeldere waterfall which is one of the highest, the third largest rafting area Great
Melen River with its 13 km parkour, the lakes, especially Efteni Lake which is a home to rare plant species
along with birds.
Our province is also rich in highlands. These highlands are sequential and show a holistic structure.
Among these Kardüz Highland has been declared as Culture and Tourism Conservation and Development
Zone. In the future, it is considered that it will make a significant contribution to our country and region in
winter tourism.
In our province, it is possible to see the beauty of four seasons and every shade of green and blue.
Among this diversity, there are wide options offered those who are adrenaline buffs and nature lovers. Along
with many alternative tourism facilities such as air, engine and water Sports, mountain and hiking, cycling,
camping and caravan, thermal, gastronomy, culture, faith, football tourism and orienteering, with being close
to the important destination centers of our country it is on the way to becoming a brand city.
Düzce has historical elements belonging to different ages such as Ancient theatre, Roma bridge,
aqueducts and mosques. Especially Ceneviz Castle, which is located in our Akçakoca district and put on the
list of temporary cultural heritage by UNESCO, is worth seeing.
One of the most prominent features of our province is the cultural diversity. Individuals who belong
to different cultures are the best examples of cultural cohesion,solidarity and harmony. Motives like foods of
these different cultures, handicraft products and folk dances show the cultural richness of our province.
I congratulate all of my friends who contribute efforts from the writing to the printing “Düzce
Prestige Book” which aims to contribute to the presentation of our province and raise awareness and I wish
it be useful for everyone.
Zülkif DAĞLI
Duzce Governor
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املقدمة

إن محافظتنــا التــي تعتــر األفتــى يف بلدنــا والتــي تقــع عــى خــط املواصــات الرئيــي الــذي يربــط أســطنبول بأنقــرة
ومنطقــة األناضــول مســتمرة يف التطــور الرسيــع مــن الناحيــة األجتامعيــة و األقتصاديــة .إن قيمنــا املوجــودة يف املجــال الثقــايف
والســياحي تســاهم بشــكل هــام يف هــذا التطــور.
إن دوزجــة هــي النجمــة الصاعــدة يف منطقــة البحــر األســود مــن ناحيــة طبيعتهــا الفريــدة وثروتهــا التاريخيــة ومقوماتهــا
الســياحة – األقتصاديــة ولكونهــا تســتضيف الثقافــات املتنوهــة يف بنيتهــا.
متتلــك محافظتنــا الكثــر مــن الجــال الطبيعــي واملــوارد املائيــة الغنيــة .إن قضــاء أكتشــاكوجا املفتوحــة بوابتهــا اىل البحــر
األســود وشــاطئ قلعــة الجنويــون ذات العلــم االزرق وشــاالت ســامانرتين التــي تعتــر مــن املعــامل الطبيعيــة االوىل لبلدنــا وشــاالت
كــوزل ديــري التــي تعتــر أحــد الشــاالت التــي تنبــع مــن أعــى املرتفعــات ونهــر ميلــن الكبــر الــذي يعتــر ثالــث أكــر مســاحة
للتجذيــف مبســافة تجذيــف تبلــغ  13كــم وبحرياتهــا وبحــرة أفتــن التــي تحتضــن الطيــور اىل جانــب أنــواع النباتــات النــادرة يف بنيتهــا
أحــد هــذه املعــامل.
إن محافظتنــا جميلــة أيضـاً مــن ناحيــة الهضــاب .إن هــذه الهضبــات بنيــة متسلســلة خلــف بعضهــا ومتكاملــة .تــم أعــان
هضــاب كاردوس كـــ منطقــة ثقافيــة ومحميــة ســياحية وتنمويــة .مــن املتوقــع أنهــا ســتوفر فوائــد كبــرة للمنطقــة والبلــد مــن ناحيــة
الســياحة الشــتوية يف املســتقبل.
ميكــن مشــاهدة جــال الفصــول األربعــة و كل نغمــة مــن الخضــار والــزراق يف محافظتنــا .يتــم تقديــم خيارات واســعة اىل
عشــاق الطبيعيــة وحامســة االدرينالــن يف داخــل هــذا التنــوع .أنــه يف طريــق التحــول اىل مدينــة ماركــة يف الســياحة لكونهــا تحتــوي
الكثــر مــن املقومــات الســياحية البديلــة مثــل الرياضــات الهوائيــة ورياضــات الدراجــات الناريــة والرياضــات املائيــة والطبيعــة واملــي
يف الطبيعــة وركــوب الدراجــات الهوائيــة واملعســكرات والكرفانــات والحـرارة وفــن الطبــخ والثقافــة واملعتقــدات وســياحة كــرة القــدم
والتزلــج اىل جانــب قربهــا مراكــز املقاصــد الهامــة يف بلدنــا.
تحتضــن دوزجــة يف بنيتهــا املكونــات التاريخــة العائــدة اىل العصــور املختلفــة مثــل املــرح االثــري والجــر الرومــاين
واملجــاري املائيــة والبيــوت واملســاجد التاريخيــة يف بنيتهــا .إن قلعــة الجنويــون التــي تقــع يف داخــل قضــاء أكتشــاكوجا والتــي حصلــت
عــى قامئــة املــراث الثقــايف املؤقــت مــن منظمــة اليونيســكو واحــدة مــن االثــار التــي يســتحق مشــاهدتها.
إن أحــد الخصائــص الهامــة الرائــدة ملحافظتنــا هــو التنــوع الثقــايف التــي متتلكــه .إن األف ـراد الذيــن يتمتعــون بثقافــات
مختلفــة يــدل عــى أجمــل النــاذج للتالحــم الثقــايف والتضامــن واالنســجام .إن العنــارص مثــل املأكــوالت ومنتجــات الفنــون اليدويــة
واأللعــاب الشــعبية العائــدة اىل التنــوع الثقــايف يــدل اىل الغنــى الثقــايف يف محافظتنــا.
أبــارك لجميــع األصدقــاء الذيــن ســاهموا مــن مرحلــة كتابــة "كتــاب مــكان دوزجــة" التــي تهــدف اىل املســاهمة يف
تعريــف محافظتنــا وأكتســاب الفائــدة لهــا اىل مرحلــة طباعتهــا ,وأمتنــى أن يكــون هــذا املؤلــف مفيــد للجميــع.
											
محافظ دوزجة
											
زولكيف داغيل
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PREFACE
The trends in the world show that the increase in education and welfare level of individuals will
continue, and that the experienced traveler group in culture and tourism will expand.
Types of tourism preferred by our province are suitable to world tourism trends. Tourist preferences
will become polarized, demand for innovation and diversity will continue to increase; history, culture, nature,
adventure and comfort will be predominant in tourism. Within this framework, it is important to diversify
and brand tourism potentials.
In our province, history, culture, art, nature, sea, sports, health, agriculture, gastronomy, youth,
thermal and many other alternative kinds of tourism are integrated with eco-tourism. For this new trend
which is eco-friendly and arousing the desire to return to nature,the conditions are available in our province.
In Düzce there is a general consensus on the role of the tourism industry in the economic development
of the province and the overall development of the province. For this, it is necessary to develop infrastructure
and superstructure,to make alternative tourism types be preferred, to make promotion and marketing subjects
more effective.
May “Düzce Prestige Book”, which is prepared with these aims, it be useful in the presentation of
our province.

							
Özcan BUDAK
Düzce Provincial Director of Culture and Tourism
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املدخل
إن األتجاهــات املوجــودة يف العــامل يــدل عــى أن املســتوى التعليمــي والرفاهيــة لألفــراد يف أرتفــاع مســتمر ومنــو
املجموعــات الغنيــة واملحرتفــة يف الثقافــة والســياحة.
إن أنــواع الســياحة التــي تفضلهــا محافظتنــا مالمئــة لألتجاهــات الســياحية العامليــة .ســوف تتحــول خيــارات الســياحة
اىل االســتقطاب وســوف يــزداد طلــب الحداثــة والتنــوع وســوف يتحــول التاريــخ والثقافــة والطبيعــة ودوافــع املغامــرة والراحــة اىل
مرجــع .يف هــذا النطــاق يتطلــب تحويــل القــدرات الســياحية التــي تتمتــع بهــا محافظتنــا اىل حالــة مــن التنــوع واملاركــة.
يوجــد الكثــر مــن أنــواع الســياحة مثــل التاريخيــة والثقافية والفنيــة والطبيعيــة والبحريــة والرياضيــة والصحيــة والزراعية
وفــن الطبــخ والشــباب والح ـرارة والعديــد مــن انــواع الســياحة البديلــة التــي أصبحــت متكاملــة مــع الســياحة – األقتصاديــة .إننــا
نراعــي شــعوركم أتجــاه الطبيعــة ورغبتكــم بالعــودة اىل الطبيعيــة لــدى فــإن الــروط املطلوبــة لهــذا األتجــاه الجديــد موجــودة يف
محافظتنــا.
يوجــد يف دوزجــة توافــق عــام يف الــرأي بخصــوص أهميــة مكانــة قطــاع الســياحة يف أقتصــاد املحافظــة ومهمة أســتخدامها
يف املحافظــة حســب األصــول .ألجــل هــذا يتطلــب تطويــر البنــى التحتيــة والفوقيــة وأختيــار أنــواع الســياحة البديلــة وتحويــل
مواضيــع الرتويــج والتســويق اىل حالــة فعالــة أكــر.
بهذا الهدف أمتنى أن يكون هذا املؤلف "كتاب مكان دوزجة" مفيد يف تعريف محافظتنا.

		
أوزجان بوداك
									
مدير الثقافة و السياحة يف محافظة دوزجة
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GEOGRAPHICAL FEATURES
Location and General Geographic Features
Düzce Province is located in the west and the north of
Bolu province lands, the East of Sakarya province and the
southwest of Zonguldak province. It is limited to the Black
Sea in the north. Western Black Sea Department covers the
western part of the Black Sea Region,the eastern of the
Marmara region and part of the transition region for
Central Anatolia, It roughly is situated between 40°
-42°north latitudes with 30° -33° east langitudes.
The altitude of Düzce is 146 m. Altitude
along Efteni Lake and the Melen
River falls up to 112 m.

الخصائص الجغرافية
موقعها وخصائصها الجغرافية العامة
تقع محافظة دوزجة يف شامل غرب محافظة بولو ورشق
 تحدها.محافظة صاكاريا وجنوب غرب محافظة زونغولداك
 يشمل القسم الغريب من البحر األسود القسم.من الشامل البحر األسود
الغريب من البحر األسود ورشق منطقة مرمرة وقسم من منطقة العبور اىل
 شامالُ ودرجات42 – 40  تقع عىل درجات عرض.منطقة األناضول الداخلية
 ينخفض هذا الرقم. مرت146  يبلغ أرتفاع محافظة دوزجة.ً رشقا33 - 30 طول
. مرت عىل طول بحرية أفتاين ومجرى نهر ميلني الكبري112 اىل
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Located on Elmacık Mountains, Kardüz Upland is the highest point of the province with
a height of 1.830 m. Düzce; with its streams and lakes, cold water sources, uplands, unique
sandy beaches, is an ideal province for rest. It has a 22 km. long coastal strip on the north,
Black Sea. The surface area of the Central District is 4 km2 and the whole surface area of
the province is 2.573 km2.
The lands of our province, dished apart from the coast region, consists of areas surrounded
with
mountains its around. Akçakoca Mountains is located in its the north zone, Bolu
Mountains is located in its the east zone, Elmacik Mountains is located in its the south
zone, Duzce Plain,is located in pit area of the center zone, is very important for agricultural
production. Main streams are Melen,
Asar Water, Ugur Water, Aksu
Stream and Melen River. All
of the rivers except Akçakoca
coast zone unite at Lake Efteni
and poured into the Black Sea
by transporting with the Melen
River.

 إن محافظة دوزجة. مرت1.830 إن أعىل نقطة مرتفعة يف محافظتنا هو هضبة كاردوز التي تقع عىل جبال أملاجيك بأرتفاع
مبياهها الجارية بحرياتها وموارد مياهها الباردة وهضابها وشواطئها الرملية التي ليس لها مثيل أحد املحافظات املثالية لقضاء الراحة
 بينام يبلغ املساحة العامة,² كم484  يبلغ مساحة قضاء املركز.ً كم يف البحر األسود شامال22  متتلك خط ساحيل بطول.واالستجامم
.² كم2.573 للمحافظة
 يقع جبال أكتشاكوجا يف قسمها.يتألف أرايض محافظتنا من مساحة يحيط بها الجبال ويف منتصفها حفرة خارج القسم الساحيل
 يقع سهل دوزجة الذي يتمتع بأهمية كبرية من ناحية أنتاج.الشاميل وجبال بولو يف قسمها الرشقي وجبال أملاجيك يف قسمها الجنويب
 ميلني الصغري ومياه أصار ومياه:  إن تسلسل املياه الجارية كاأليت.املحاصيل الزراعية يف املساحة الحفرية التي تقع يف قسمها األوسط
 إن جميع املجاري املائية التي تبقى خارج القسم الساحيل أكتشاكوجا تلتقي يف بحرية أفتاين و.أوغور ووادي أكصو وميلني الكبرية
.تنتقل اىل بحرية ميلني الكرب وتصب يف البحر األسود
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Kardüz Plateau

هضاب كاردوز
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Akçakoca

أكتشاكوجا
13

Aksu Stream
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Climate and Vegetation Cover

Not having too harsh climate that is seen in the coastal areas of the Black Sea Region, our Province
is under the influence of humid climate. Since it remains within the borders of the Black Sea Region,
Effects of Black Sea climate are seen with general characteristics. In addition to the Black Sea climate,
it also shows the transition characteristic between Mediterranean and Terrestrial climates. According
to Akçakoca located in the Black Sea coast, Düzce center and other counties are warmer in summers,
They are a little more cold in winter months. Most rainfall is seen in autumn and winter months.
Drought is felt for about two months in the summer months.
Average annual temperature is 13.0°C, average annual total precipitation is 823.7 kg/m², average
relative humidity is 75%. Düzce is rich in terms of natural plant cover. Its coastal zone are covered
with shrubs and false shrubs, as for the mountains behind of the coastal zone are covered with forests
consisting of hornbeam, beech, chestnut and bushes. In the lower parts of the mountains surrounding
Düzce Plain have broad-leaved trees, as for in the higher zones are forests made up of black pine, yellow
polk and fir trees.
55% (38,903 ha) of our province center, 33% (3.992 ha) of Gümüşova, 62% (16,741 hectares) of
Gölyaka, 35% (806 ha) of Cilimli, 33% (778 ha) of Cumayeri, 42% (17.266 ha) of Akçakoca, and 65%
(32,666 ha) of Yığılca and 64% (11,350 ha) of Kaynaşlı are forestland, 51% (121,502 ha) of total of the
provincial is forestland. The area corresponding to 86% of the Düzce is approximately 2,200 square
kilometer that is mountainous and rugged. In many places, mountains are fractured with deep valleys.

املناخ و الغطاء النبايت
تقــع محافظتنــا تحــت تأثــر منــاخ رطــب غــر قــايس الــذي يالحــظ يف القســم الســاحيل مــن منطقــة البحــر األســود .يالحــظ تأثــر الخصائــص العامــة
ملنــاخ البحــر األســود لكونهــا تقــع يف داخــل حــدود منطقــة البحــر األســود .اىل جانــب منــاخ البحــر األســود يالحــظ خصائــص األنتقــال بــن منــاخ البحــر
األبيــض املتوســط واملنــاخ القــاري .إن مركــز دوزجــة واألقضيــة األخــرى تكــون أكــر ح ـرارة يف أشــهر الصيــف و أقــل بــرودة يف شــهر الشــتاء بالنســبة
اىل أكتشــاكوجا التــي تقــع عــى ســاحل البحــر األســود .إن أكــر تســاقط للمطــر يكــون يف أشــهر الربيــع وأشــهر الشــتاء .يتــم الشــعور بالجفــاف ملــدة
شــهران يف موســم الصيــف.
إن متوســط درجــة الحـرارة يف الســنة هــو  13.0درجــة ,ومتوســط مجمــوع تســاقط املطــر يف الســنة هــو  823.7كــغ/م ²ومتوســط نســبة الرطوبــة .% 75
تعتــر دوزجــة مــن املحافظــات الغنيــة مــن ناحيــة الغطــاء النبــايت الطبيعــي .إن القســم الســاحيل مغطــاة باالشــجار والحــرش بينــا الجبــال املوجــودة
خلــف الســاحل مغطــاة بالغابــات التــي تتشــكل مــن أشــجار النــر وأشــجار الـزان والكســتناء والســنديان .يوجــد غابــات تتشــكل مــن أشــجار الصنوبــر
والتنــوب ذات األوراق العريضــة يف االقســام املنخفضــة مــن الجبــال التــي تحيــط بســهل دوزجــة بينــا يحيــط الغابــات التــي تتشــكل مــن أشــجار
الصنوبــر والتنــوب يف أقســامها العلويــة.
يتشــكل  % 55مــن مســاحة مركــز املحافظــة ( 38.903هكتــار) و  %33مــن جومــوش أوفــا ( 3.992هكتــار) و  %62مــن جوليــاكا ( 16.741هكتــار) و %35
مــن تشــيليميل ( 806هكتــار) و  % 33مــن جوماريــا ( 778هكتــار) و  %42مــن أكتشــاكوجا ( 17.266هكتــار) و  %65مــن يغلجــا ( 32.666هكتــار) و
 %64مــن كايناشــي ( 11.350هكتــار) مــن الغابــات .إن  122.502( %51هكتــار) مــن أجــايل مســاحة املحافظــة مــن الغابــات .إن  2.200كــم ²أي مــا
يعــادل  %86مــن مســاحة محافظــة دوزجــة جبليــة و وعــرة .إن الكثــر مــن الجبــال مقســومة بالوديــان العميقــة.
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Kardüz Plateau

هضاب كاردوز
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Ankara-Istanbul TEM Higyway Kaynaşlı

كايناشيل طريق أنقرة – أسطنبول الرسيع
18

Transportation

Our Province is located on TEM Higyway with the D-100
higyway extending in the east-west direction. These roads pass
through the province center. With this location, our province is
on the transit route between Europe and Asia. Düzce, with this
location, is a road-junction city.

Distance to Important Centers of Our Province
Düzce-Ankara: 236 km
Düzce-İstanbul: 217 km
Düzce-Bursa: 228 km
Düzce-Kocaeli: 106 km
Düzce-Sakarya: 69 km

Distance of Our Province to its Towns
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

املواصالت
تقــع محافظتنــا عــى الطريــق الرسيــع و الطريــق الــري د 100-املمتــدة بأتجــاه الــرق
– الغــرب .متــر هــذه الطرقــات مــن مركــز محافظتنــا .بهــذا املوقــع فــإن محافظتنــا تقــع
عــى طريــق الرتانزيــت (طريــق العبــور) بــن القــارة األوربيــة – القــارة األســيوية .إن
دوزجــة مبوقعهــا هــذا تعتــر مدينــة مفــرق طــرق.
مسافة بعد محافظتنا عن املراكز الهامة
 236كم
:
		
دوزجة – أنقرة
 217كم
:
		
دوزجة – أسطنبول
 228كم
:
		
دوزجة – بورصا
 106كم
:
		
دوزجة – كوجايل
 69كم
:
		
دوزجة – صاكاريا
مسافة بعد محافظتنا عن األقضية
 38كم
دوزجة – أكتشاكوجا :
 15كم
:
		
دوزجة – تشيميل
 21كم
:
		
دوزجة – جوماريا
 20كم
:
		
دوزجة – جولياكا
 20كم
دوزجة – جوموش أوفا :
 15كم
:
		
دوزجة – كايناشيل
 36كم
:
		
دوزجة – يغلجا
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ADMINISTRATIVE STRUCTURE AND POPULATION
As administrative structure, Düzce Province consists of 279 villages, 114 districts and 2 towns.
In the province; There are total 10 municipalities including Düzce Municipality (center),
Kaynaşlı, Çilimli, Gümüşova, Gölyaka, Yığılca, Akçakoca, with Cumayeri town municipalities
and Beyköy and Boğaziçi town municipalities. There are 7 towns affiliated to our province.
These are Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı and Yığılca. The
population of the province is 360,388 as of 2015, The central population of Düzce is 219,533.
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الهيكل اإلداري و السكان
مــن ناحيــة الهيــكل اإلداري فــإن محافظــة دوزجــة تتألــف مــن  279قريــة و  114محلــة و بلديتــان .يوجــد يف املحافظــة مجمــوع
 10بلديــات وهــي بلديــة دوزجــة (املركــز) وبلديــات أقضيــة كايناشــي وتشــيميل وجومــوش أوفــا وجوليــاكا ويغلجــا وأكتشــاكوجا
وجوماريــا وبلديــة بلــدة يب كــوي وبوغــاز أيجــي .يوجــد  7أقضيــة متصلــة مبحافظتنــا .وهــي  :أكتشــاكوجا وجوماريــا وتشــيميل
وجوليــاكا وجومــوش أوفــا و كايناشــي ويغلجــا .بلــغ عــدد ســكان املحافظــة  360.388نســمة ســنة  .2015بلــغ عــدد ســكان مركــز
محافظــة دوزجــة  219.533نســمة.
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Akçakoca

22

Akçakoca

Akçakoca district with a surface area of 440 square kilometers
is surrounded with Zonguldak Province in the east, Yığılca
district in the south-east, Central town and Çilimli district in the
south, Cumayeri district in the southwest, Sakarya in the west,
the Black Sea in the north, too. Akçakoca city established on a
flatness between these hills with a few hills near the sea. There is
a coastline of 22 km to the sea. Population is 37,570 according
to 2015 data. Akçakoca is the district with the highest population
of our province. The district has 38,903 ha (42%) forestland.
Its the most important stream is Melen River pouring into
the Black Sea. The main economic income in Akçakoca are
of tourism and agriculture. The most important agricultural
products of the district are nut and corn. In the town, a busy
domestic tourism climbs to the peak between May and October
months. Historic Ceneviz Castle and Beach, Çuhallı, Çayağzı,
Akkaya, Edilli, Melenağzı, Karaburun, Armutcuağzı and Kalkin
Beaches are places of importance for sea tourism. Also, in the
district, Fakıllı Cave, Aktaş, Sarıyayla, Tahirli and Kurugöl
Canyon Waterfalls draw interest in terms of tourism. There are
many important facilities for visitors for staying and having fun.

أكتشاكوجا

يبلــغ مســاحة قضــاء أكتشــاكوجا  440كــم .²يحدهــا مــن الــرق محافظــة زونغولــداك ومــن
الجهــة الجنوبيــة الرشقيــة قضــاء يغلجــا ومــن الجهــة الجنوبيــة قضــاء املركــز وقضــاء تشــيلميل
ومــن الجهــة الجنوبيــة الغربيــة قضــاء جوماريــا ومــن الغــرب صاكاريــا ومــن الشــال البحــر
األســود .تــم أنشــاء مدينــة أكتشــاكوجا عــى ســطح ممتــد بــن العديــد مــن التــال القريبــة
مــن البحــر .يوجــد رشيــط ســاحيل بطــول  22كــم .بلــغ عــدد ســكانها  37.570نســمة يف
أحصــاءات ســنة  .2015أنــه القضــاء االكــر كثافــة بالســكان يف محافظتنــا .يتشــكل 38.903
هكتــار ( )%42مــن مســاحة مــن الغابــات.
إن أهــم مجــرى مــاء فيهــا هــو نهــر ميلــن الكبــر الــذي يصــب يف البحــر األســود .إن الفعاليات
االقتصاديــة الرئيســية يف قضــاء أكتشــاكوجا هــو الســياحة و الزراعــة .إن أهــم محصــول زراعــي
ينتجــه القضــاء هــو البنــدق والــذرة .يالحــظ حركــة ســياحية داخليــة حيــة يف املحافظــة بــن
أشــهر أيــار و ترشيــن األول .إن قلعــة جنافيــز التاريخــي وشــاطئها وتشــوهاليل وتشــاي أغــزي
وأك كاي وأديلــي وميلــن أغــزي وكارابــورون وأرموتجوأغــزي وشــواطئ كالكــن مــن األماكــن
الهامــة ألجــل الســياحة البحريــة .كــا أن كهــوف فاكلــي وأكتــاش وصــاري يايــا وشــاالت
تاهريلــي وكــورو جــول كانيونــو مــن املناطــق الهامــة التــي تجــذب االنتبــاه مــن الناحيــة
الســياحية يف القضــاء .يوجــد العديــد مــن املنشــأت الهامــة التــي ميكــن فيهــا للســياح األقامــة
واألســتمتاع.
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Cumayeri

Cumayeri has the surface area of 52 square kilometers and is surrounded by Çilimli
in the east, Gümüşova in the south, Sakarya in the west and in the north, and Akçakoca
in the north east. The population of the town is 13,453 according to 2015 data. There
are forestland of 778 ha (33%) in district. It is possible to do rafting and canoeing
sports between November and March on the Melen River which passed from town.
There are many facilities established for this purpose in the Dokuzdeğirmen Village.
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جوماريا

يبلــغ مســاحة قضــاء جوماريــا  52كــم .²يحدهــا مــن الــرق تشــيلميل ومــن الجهــة الجنوبيــة جومــوش أوفــا ومــن الجهــة الغربيــة و
الشــالية صاكاريــا والجهــة الشــالية الغربيــة أكتشــاكوجا .بلــغ عــدد ســكانها  13.453نســمة حســب أحصــاءات ســنة  .2015يتشــكل 778
هكتــار ( )%33مــن مســاحة القضــاء مــن الغابــات .ميكــن مامرســة رياضــة الطوفــان و التجديــف يف نهــر ميلــن الكبــر الــذي ميــر مــن القضــاء
يف أشــهر ترشيــن الثــاين و أذار .يوجــد العديــد مــن املنشــأت التــي تــم تشــييدها لهــذا الغــرض يف قريــة دوكــوز دغريمــان.

Cumayeri Dokuzdegirmen Village

قرية دوكوز دغريمان جوماريا
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Gölyaka
The town of Gölyaka, which has a surface area of 226
square kilometers, is surrounded by Central town in the
east, Bolu province in the south, Sakarya province in the
west, Gümüşova and Çilimli in the north. The population
of the district is 20.157 according to 2015 data. The
town has 16,741 hectares (62%) of forestland the most
important tourism potentials of the city are Kardüz
Plateau, Efteni Lake, Güzeldere Waterfall and Culture
Park. Kardüz Plateau, 28 kilometers from the town center,
has been identified and declared as Culture and Tourism
Conservation and Development Zone. It is suitable for
winter sports and is ready to invest. Another important
tourism potential, Culture Park, has been declared
as Tourism Center by the decision of the Council of
Ministers. The area is very convenient for aviation and
golf sports.

جولياكا
يبلــغ مســاحة قضــاء جوليــاكا  226كــم .²يحدهــا مــن الــرق قضــاء املركــز ومــن
الجهــة الجنوبيــة الرشقيــة محافظــة بولــو ومــن الجهــة الغربيــة محافظــة صاكاريــا
ومــن الجهــة الشــالية قضــاء جومــوش أوفــا وتشــيميل .بلــغ عــدد ســكانها 20.157
نســمة حســب أحصــاءات ســنة  .2015ميتلــك القضــاء مســاحة مــن الغابــات يقــدر
بـــ  16.741هكتــار ( .)%62إن أهــم املقومــات الســياحية التــي تتمتــع بهــا املدينــة
هــو مرتفعــات كاردوز وبحــرة أفتــاين وشــاالت جــوزال دارة والحديقــة الثقافيــة .تــم
تحديــد وأعــان مرتفعــات كاردوز التــي تقــع عــى بعــد  28كــم مــن مركــز القضــاء
عــى أنهــا منطقــة متطــورة و ثقافيــة ومحميــة ســياحية .أنهــا يف حالــة جاهــزة
لألســتثامرات املالمئــة للرياضــات الشــتوية .تــم أعــان الحديقــة الثقافيــة التــي تعتــر
مــن أحــد املقومــات الســياحية االخــرى الهامــة كـــ مركــز ســياحية بقـرار مــن مجلــس
الــوزراء .إن املســاحة مالمئــة جــدا ً لرياضــة الط ـران والجولــف.
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Kaynaşlı

In the east and south of
Kaynaşlı
district,
Bolu
province is located. The
central town of Bolu is in the
direction of the west and the
North. Yığılca town is in the
north east of Kaynaşlı district.
The population of the district
is 20,550 according to the
2015 data. The forestland of
the town is 11.350 ha (64%).
Being located on the AnkaraIstanbul transit route, it is on
an important location in terms
of resting, eating and drinking
facilities. The most important
visiting sites are the Topuk
Plateau and Topuk Pond.
Accommodation facilities are
available also there.

كايناشيل

يحــد قضــاء كايناشــي مــن الجهــة الرشقيــة
و الجنوبيــة محافظــة بولــو ومــن الجهــة
الغربيــة و الشــالية قضــاء املركــز ومــن
الجهــة الشــالية والرشقيــة قضــاء يغلجــا.
يبلــغ مســاحتها  443كــم .²بلــغ عــدد ســكانها
 20.550نســمة حســب أحصــاءات ســنة .2015
يتشــكل  11.350هكتــار ( )%64مــن مســاحة
القضــاء مــن الغابــات .تتمتــع مبوقــع هــام
مــن ناحيــة منشــأت االسـراحة وتنــاول الطعــام
والــراب لكونهــا تقــع عــى طريــق العبــور
بــن أنقــرة – أســطنبول .إن أهــم مقوماتهــا
الســياحية هــو هضــاب وبحــرة توبــوك ,كــا
ويوجــد مقومــات لألقامــة وتنــاول الطعــام
والــراب.
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Yığılca
The Yığılca is the town with the biggest surface area of our province with an area of 640
square kilometers. It is adjacent to Zonguldak in the north, Bolu in the east and south,
Kaynaşlı in the southwest, Central town in the west, and Akçakoca in the northwest. The
forestland is 32.666 ha (65%). The town has the most forestland. The population of the
town is 15,573 according to 2015 data. The most important tourism potentials of the town
are Hasanlar Dam Lake, Saklıkent Waterfall, Yoğunpelit-Mengen Waterfalls and Sarikaya
Cave.
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يغلجا

يبلــغ مســاحة قضــاء يغلجــا  640كــم ²بذلــك تكــون القضــاء األكــر يف محافظتنــا مــن ناحيــة املســاحة .يجاورهــا مــن الشــال
زونغولــداك ومــن الشــال و الجنــوب محافظــة بولــو ومــن الجهــة الجنوبيــة الغربيــة كايناشــي ومــن الغــرب قضــاء املركــز ومــن
الجهــة الشــالية الغربيــة قضــاء أكتشــاكوجا .يتشــكل  32.666هكتــار ( )%65مــن مســاحة القضــاء مــن الغابــات وبذلــك تكــون
القضــاء االكــر أمتــاكاً للغابــات يف محافظتنــا .بلــغ عــدد ســكانها  15.573نســمة حســب أحصــاءات ســنة  .2015إن أهــم املقومــات
الســياحية التــي متتلكهــا القضــاء هــو بحــرة ســد هســنالر و شــاالت صــاكيل كنــت وشــاالت يوغــون باليــت – مينغــان وكهــف
صــاري كايــا.

Hasanlar Dam Lake

بحرية سد هسنالر
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Çilimli
The Çilimli town has a surface area of 100
square kilometers. The town is surrounded
by central town in the east and south,
Cumayeri in the west, Gumusova in the
southeastern, Akcakoca town in the north.
According to 2015 data, the population
of the town is 18,834. The town has 806
ha(35%) forestland. There are tombs of
Sheikh Aliyyu-l Muslihiddin, his sons and his
grandchildren. This tomb has the potential
in terms of religious tourism in the district.

تشيلميل

يبلــغ مســاحة قضــاء تشــيلميل  100كــم .²يحــد القضــاء مــن الــرق
والجنــوب قضــاء املركــز ومــن الغــرب جوماريــا والجنــوب الرشقــي جومــوش
أوفــا ومــن الشــال قضــاء أكتشــاكوجا .بلــغ عــدد ســكانها  18.834نســمة
حســب أحصــاءات ســنة  .2015يتشــكل  806هكتــار ( )%36مــن مســاحة
القضــاء مــن الغابــات .يوجــد مرقــد الشــيخ عــي مصلــح الديــن وأوالده و
أحفادهــا الــذي يتمتــع بأهميــة مــن الناحيــة العقائديــة يف القضــاء.
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Gümüşova

The Gümüşova town is located on the D-100 higyway and has a surface area of 188 square kilometers.
It is adjacent to Gümüşova on the south-west of Düzce, Sakarya on the west, Bolu on the southwest,
Gölyaka on the south, Çilimli on the east and Cumayeri on the north. The population of the district is
14,718 according to 2015 data. The forestland of the town is 3,992 ha(33%). The town is 20 km away
from Düzce province center. Dedekoru picnic and promenade area located in Çaybükü Village would be
considered as the most important place for the visitors.

جوموش أوفا

يقــع قضــاء جومــوش أوفــا يف املوقــع د 100-عــى الطريــق الــري ويبلــغ مســاحتها  188كــم .يجــاور قضــاء جومــوش أوفــا التــي تقــع يف جنــوب غــرب
دوزجــة مــن الغــرب محافظــة صاكاريــا ومــن الجهــة الجنوبيــة الغربيــة محافظــة بولــو ومــن الجنــوب قضــاء جوليــاكا ومــن الــرق تشــيلميل ومــن الجهــة
الشــالية قضــاء جوماريــا .بلــغ عــدد ســكانها  14.718نســمة حســب أحصــاءات ســنة  .2015يتشــكل  3.992هكتــار ( )%33مــن مســاحة القضــاء مــن
الغابــات .يبعــد القضــاء عــن مركــز املحافظــة  20كــم .إن أهــم املقومــات الســياحية للقضــاء هــو موقــع دادا كــورو لالســتجامم والتنــزه الــذي يقــع يف
قريــة تشــاي بوكــو.
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Ancient Theater

املرسح األثري
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ARE YOU READY FOR
?A DISCOVERY IN HISTORY
History of Duzce
In the First Millenium, B.C., one of the colony cities located in the Western Black Sea
Region is Diospolis (Akçakoca) and the other one is Hypia which is found around Hypios
(Melen).
According to the writers of antique age such as Herodotus, Xenophon and Strabon,
the area where Düzce also is included is known as the home of the Thracian people
between 1200 and 700 BC. in the 6th century, B.C., the region composed of the sites of
Paflagonya, Frigya, Mariandinler and Syria was announced as 3rd Satrap Region by the
persian Emparior. The region which was defined in the boundaries of reign by Alexander
the Great, the King of Macedonia, was get involved to the Kingdom of Bithynia when the
Alexander the Great was died in 323 B.C. in Babylon.
Bithynia is known as an ancient region in the north western part of Anatolia, including
Kocaeli peninsula of today. Düzce is surrounded by Black Sea in the north, Filyos River
(Billaios) in the east, ancient Phrygia Epictetus in the south west. In that region, today,
there are the cities of Kocaeli, İznik, Yalova, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Bolu and
Zonguldak.

هل أنتم جاهزون ألجراء أكتشاف يف التاريخ ؟
تاريخ دوزجة

إن مدينــة أكتشــاكوجا ( )Diospolisهــي أحــد املــدن االســتعامرية املوجــودة يف البحــر االســود الغــريب يف األلــف األول قبــل امليــاد
أمــا املدينــة الثانيــة فهــي مدينــة هيبيــا ( )Hypiaالتــي تقــع عــى مقربــة مــن نهــر ميلــن (.)Hypia
مــن املعــروف أن املنطقــة التــي توجــد فيهــا محافظــة دوزجــة هــي موطــن شــعوب تراكيــا مــا بــن ســنة  1200 – 700قبــل امليــاد
وذلــك حســب الكتابــات القدميــة مثــل هرييــدوت واكســنوفون وسـرابون .يف القــرن الـــ  6قبــل امليــاد تحــول املنطقــة التــي تتواجــد
فيهــا دوزجــة مــع بافالغونيــا و فريغيــا و مارينادنــار و ســوريا اىل واليــة فارســية  3يف زمــن الحاكــم الفــاريس داريــوس .تــم أدخــال
املنطقــة التــي كانــت ضمــن الحــدود النهائيــة ألمرباطوريــة امللــك املقــدوين أســكندر الكبــر ســنة  334قبــل امليــاد بعــد موتــه يف
بابــل ســنة  323قبــل امليــاد وتقاســم األمرباطوريــة بــن جرناالتــه اىل ممكلــة بيثينيــا.
إن بيثينيا هو املنطقة األثرية املوجودة يف شبه جزيرة كوجايل الحالية التي تقع يف شامل غرب منطقة األناضول.
يحيــط بهــا مــن الشــال البحــر األســود ومــن الــرق نهــر فيليــوس ( )Billaiosومــن الغــرب والجنــوب أنتيــك فريجيــا إبيكتيتــوس.
يف الوقــت الحــارض يقــع محافظــات كوجــايل وأيزنيــك ويالوفــا وبورصــا وبيالجيــك وصاكاريــا ودوزجــي وبولــو يف داخــل املنطقــة.
كــا ويوجــد مــدن أثريــة مثــل قــايض كــوي ( )Khalkedonو أزميــت ( )Nikomediaو باشــيس كايل ( )Astakosو جامليــك
( )Kios-Prusias ad Mareو مودانيــا ( )Apameia/Myrleiaو بورصــا ( )Prusa ad Olympiumو أيزنيــك ( )Nikaiaو بولــو
( )Bithynion-Claudiupolisو كــدز اريغــي ( )Herakleiaو ينــي شــهري ( )Otroiaو مودورنــو ( )Moderneو ميكيجــا
( )Malahinaو بيالجيــك ( )Agrilionو جيفــي ( )Kabaiaو جزيــرة كافــكان ( )Thynias-Apolloniaو أكتشــاكوجا (Dia-
 )Diospolisو كونــور ألــب (.)Prusias ad Hypium
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Around the region, numerous historical sites are found such as Khalkedon (Kadıköy),
Nikomedia (İzmit), Astakos (Başiskele), Kios-Prusias ad Mare (Gemlik), Apameia/
Myrleia (Mudanya), Prusa ad Olympium (Bursa), Nikaia (İznik), Bithynion-Claudiupolis
(Bolu), Herakleia (KDZ Ereğli), Otroia (Yenişehir), Modrene (Mudurnu), Malagina
(Mekece), Agrilion (Bilecik), Kabaia (Geyve), Thynias-Apollonia (Kefken Adası), DiaDiospolis (Akçakoca) ve Prusias ad Hypium (Konuralp. In the ancient cities of Prusias
ad Hypium and Diapolis, which are located in the boundaries of Düzce province, some
archaeological data about the Hellenistic and Roman periods were discovered.
Assistant professor Dr. Zeynel Özlü, on page 31st and 32nd in his book entitled as “A
coastal city Akcakoca”, indicates that Akçakoca, which was known as Dia and Diapolis
during the period of Bithynians and Romans, is not definitely known in which primeval
settlement area and when it was established. Dr. Özlü also informs that it is believed that
the Genoese took over the Region in the XIII. century.
Other researcher Hamdi Bingören, on page 214 in his book related to the independent
Bolu sanjak, indicates that there is no bookshop in the town center. He also informs that
there are three Attica baths and, at the cost, a fortress dating from the Genoese.
Evliya ÇELEBİ, in his famous book of Seyahatname (Travelbook), vol: 2, page 443,
wrote that there was a tiled and unique mosque in the bazaar. He also informed that the
city had other mosques and there were forty shops.Additionally, he indicated that there
were seventy cellars on the seashore, all filled with timber and pine trees.
Another city Prusias ad Hypium, the city of Hypia built on a hill by the river Hypios 1st
millenium, BC, is known as Kieros later times.

) وPrusias ad Hypium( يوجــد بيانــات أثريــة تحمــل األثــار العميقــة للعــر الهلنســتية والرومــاين يف مدينــة كونــور ألــب
 إن أحــد هــذه املــدن هــي مدينــة.) االثريــة التــي تقــع يف داخــل حــدود محافظــة دوزجــةDiospolis( مدينــة أكتشــاكوجا
.) االســتعامرية التــي تــم تشــييدها يف ســاحل البحــر املتوســط يف األلــف األول قبــل امليــادDia-Diospolis( أكتشــاكوجا
 يف عــر البيثانيــن وDiapolis  أوDia غــر معــروف تاريــخ تشــييد مدينــة أكتشــاكوجا املعروفــة بأســم,فيــا يتعلــق باملدينــة
 مــن كاتــب " املدينــة الســاحلية أكتشــاكوجا " يف البحــر32  و31 الرومانيــن وأي منطقــة هــي املنطقــة الســكنية االوىل يف الصفحــة
 مــن املتوقــع بــأن ســيطرة املنطقــة فــد.االســود يف القــرن الثامــن عــر والقــرن التاســع عــر لالســتاذة الدكتــور زينــل أوزلــو
.أنتقلــت اىل الجنوبيــن يف القــرن الثالــث عــر
 يوجــد. "اليوجــد مكتبــة يف مركــز ناهيــة, مــن كتــاب أرفــع رايــة أســتقالل بولــو للكاتــب حمــدي بينجوريــن214 ذُكــر يف الصفحــة
."هنــاك حصــار مرتفــع يف البحــر الســاحيل مــن قبــل الجنوبيــن مــع الحاممــات الثالثــة مــن اســار العتيقــة
 "يــوج مســجد مــن القرميــد ليــس لــه مثيــل يف داخــل, لكتــاب بيــان الســفر ألوليــاء جلبــي2  مــن الجلــد443 ذُكــر يف الصفحــة
 كان هنــاك ســبعون عــدد مــن املخــازن يف الســاحل البحــري. كان هنــاك مســاجد أخــرى و حــوايل أربعــون محــل تجــاري.الســوق
."وكانــت جميعهــا مليئــة بأخشــاب الكســتناء والصنوبــر
) لكونهــا مؤسســة عــى نهــرHypia( ) كانــت تعــرف بأســم هيبيــاPrusias ad Hypium( املدينــة األخــرى هــي كونــور ألــب
.)Kieros(  وعرفــت يف العصــور الالحقــة بأســم كــروس,املدينــة عــى تلــة قريبــة مــن نهــر هيبيــوس يف األلــف األول قبــل امليــاد
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Konuralp Museum - Sarcophagus Mausoleum
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حســب كتابــات ميمونــا التاريخيــة فــإن ملــك بيثينــا بروســيوس
األول قــد ســيطر عــى كــروس ( 237-192( )Kierosقبــل امليالد).
كــا وذُكــر بأنــه تــم أخذهــا مــن هرياكليــا وتغيــر أســمها اىل
بروسيســاس بــروس هيبيــوس ( .)Prusias Pros Hypiosتغــر
أســم املدينــة التــي تأثــرت بالثقافــة الالتينيــة يف العــر الرومــاين
اىل أســم كونــور ألــب ( )Prusias ad Hypiumونتيجــة فعاليــات
العم ـران املكثــف تــم تشــييد مبــاين أجتامعيــة يف مركــز املدينــة
وتــم تزيينهــا باألثــار الفنيــة .إن بــاب الخيــال واالســوار والقنــوات
املائيــة والجــر الرومــاين واملــرح قيــم ثقافيــة هامــة مــن
العــر الهلنســتي والرومــاين.
تــم تحويــل مملكــة بيثينيــا التــي تــم أنشــائها يف املنطقــة مــن
قبــل زيبويتيــس  1يف ســنة  297قبــل امليــاد اىل األمرباطوريــة
الرومانيــة ســنة  74قبــل امليــاد وذلــك بنــاء عــى وصيــة ملكهــا
االخــر نيكوميديــس الرابــع .بعــد تجــزء االمرباطوريــة الرومانيــة
اىل قســان ســنة  395بعــد امليــاد بقيــت املنطقــة داخــل حــدود
األمرباطوريــة الرشقيــة.
لقــد عاشــت املنطقــة يف رفــاه يف العــر الهلنســتي والرومــاين
بينــا أســتمرت يف الوجــود يف عــر الركــود يف فــرة األمرباطوريــة
الرومانيــة الرشقيــة .مل يتــم الوصــول اىل أي قيــم ثقافيــة مهمــة
عــدا قلعــة الجنويــن العائــدة اىل عهــد األمرباطوريــة الرومانيــة
الرشقيــة مــن املدينتــان األثريتــان املوجودتــان يف محافظتنــا اىل
يومنــا هــذا.
ذُكــر يف الصفحــة  23مــن الكاتــب الــذي يحمــل أســم (مدينــة
أثريــة يف البحــر االســود الغــريب) لالســتاذة الدكتــورة زينــب أوزلــو
بأنــه يف عهــد األمرباطوريــة العثامنيــة تــم أدخــال كونــور ألــب اىل
جغرافيــة العــامل االســامي مــن قبــل أكتشــا كوجــا يب وهــو أحــد
قــادة الســلطان أورهــان غــازي ســنة  1319ومــن قبــل كونــور
ألــب ســنة  .1323تــم تســميت هــذه املــدن بأســاء فاتحيهــا
ومــع الزمــن أصبحــت لهــا مكانــة ذات أهميــة كبــرة وشــهدت
تغ ـرات يف مجــال إدارتهــا.
تــم ألغــاء الكيــان القانــوين لكونــور ألــب وتحويلهــا اىل محلــة يف
قضــاء مركــز دوزجــة بتاريــخ  31أذار  .2014أمــا دوزجــة التــي
كانــت بلديــة يف ســنة  1981فقــد تحولــت اىل املحافظــة الـــ 81
لدولتنــا بتاريــخ  09كانــون األول .1999
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“According to Memnon from the Antique
Age authores, King of Bithynia, First
Prusias,(237-192 BC) said that he took it from
the Herakleians and is changed the name of
the city to Prusias Pros Hypios by conquered
the Kioros city. The city is called as Prusias ad
Hypium being under the influence of Latin
culture during the Roman period, Social
structures are formed in the city center as a
result of the intensive public improvements
and are decorated the city with artworks. Gate
with Horse, Walls, Aqueducts, Roman Bridge,
Theater are important cultural heritages left
from Hellenistic and the Roman Period.
In 297 BC, in that area, the Bithynia Kingdom
founded by First Zipoites is transferred to the
Roman Empire on the will of last king, fourth
Nicomedes in 74 BC. By dividing the Roman
Empire in 395 AD, the region remained within
the boundaries of the East Roman Empire.
The region that lived in prosperity during the
Hellenistic was keeping its existence by entering
a slow turn during the period of the Eastern
Roman Empire. From two antique cities in our
province,during the Eastern Roman Empire
period, important cultural heritages have
not been reached until today, except for the
Genoese Castle.
In the period of the Ottoman Empire, Akçakoca
is joined to Islamic region by Mr. Akçakoca in
1319, by Honorable Konuralp in 1323, one of
Orhan Gazi’s commanders. The cities, which
is called by the name of the males conquering,
have an increasing prevalence,undergone
changes in the administrative area,is mentioned
on page 23 of his book, entitled as “Ancient City
in the Western Black Sea” of Assoc. Prof. Dr.
Zeynel ÖZLÜ. As of March 31, 2014, Legal
entity of Konuralp was removed and converted
into the districts of Düzce Central town. In
1981, as for Düzce being the municipality,
became the 81st province of our country, on
”December 9, 1999.

Konuralp Museum
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Düzce has a rich history dating back to the 3rd BC. Century. Düzce has a special climate, local lifestyle
and traditions, unspoilt lush nature. It is affordable for ecotourism and alternative tourism with the
potentials created by water resources. Connecting all Anatolia to major centers of the Country and
surrounding two major metropolitan cities, especially such as Ankara and Istanbul, Düzce has the
advantage as being close to the TEM highway and air transportation networks is the region.

Konuralp (Prusias ad Hypium) Antique city
Located on the road to Düzce from Akçakoca, Konuralp is 8 km from the city center. Located between
Melen Stream (Hypios) and Tabak Stream, it is easy to defend. This place was founded on a dominant
hill of Düzce Plain. Its history dates back to 3rd BC. Century (Hellenistic Age). In this period, antique
city being nearby Melen River, was called as Hypia or Hypios. But, it was known as Kieros in the 2nd
century BC.

Düzce Konuralp Museum
The museum, built to maintain the rich cultural heritage of the Prusias ad Hypium ancient city, It was
opened to visitors in 2003. It consists of 3 exhibition halls, 1 laboratory, 2 warehouses, 1 conference
hall and administrative departments. In the museum, there are including 1.820 archeological, 456
ethnographic and 3.858 coins, a total of 6,144 works.

إن دوزجــة منطقــة مناســبة للســياحة األقتصاديــة والســياحة البديلــة مبقوماتهــا التاريخيــة الغنيــة التــي تســتند اىل القــرى الثالــث قبــل امليــاد ومناخهــا
وطـراز الحيــاة املحليــة وعادتهــا وطبيعتهــا الخـراء الغــر املتأثــرة بالعوامــل ومصادرهــا املائيــة اىل جانــب كونهــا منطقــة مفيــدة لقربهــا مــن شــبكة
املواصــات الرسيعــة واملواصــات الجويــة التــي تقطــع املســافة بــن أكــر مدينتــان تجاريتــان وهــا أســطنبول – أنقــرة ولقربهــا مــن االســواق الرئيســية
والتــي تربــط كامــل األناضــول باملراكــز الكبــرة.
املدينة األثرية

كونور ألب ()Prusias ad Hypium

يقــع كونــور ألــب عــى الطريــق املمتــد مــن دوزجــة اىل أكتشــا كوجــا ,تبعــد عــن مركــز املدينــة  8كــم .تقــع بــن ميلــن تشــاي ( )Hypiosطبــق تشــاي.
مشــيدة عــى تلــة مطلــة عــى ســهل دوزجــة بحيــث أن الدفــاع عنهــا ســهلة جــدا ً ويتمــد تاريخهــا اىل (العــر الهلنســتي) القــرن الثالــث قبــل االســام.
تــم تســمية املدينــة االثريــة يف هــذا العــر هيبيــا ( )Hypiaأو هيبيــوس ( )Hypiosبســبب ميلــن تشــاي القريبــة منهــا ,وتــم تســميتها بـــ كــروس
( )Kierosلغايــة القــرن الثــاين قبــل االســام.

متحف كونور ألب دوزجة

تــم أفتتــاح املتحــف الــذي تــم تشــييده لغــرض أحيــاء املـراث الثقــايف ملدينــة كونــور ألــب ( )Prusias ad Hypiumاألثريــة للــزوار ســنة  .2003يتألــف
مــن  3صــاالت للعــرض و مختــر  1و مخزنــان و صالــة مؤمت ـرات و قســم إداري .يوجــد يف املتحــف مجمــوع  6.134أثــر منهــا  1.820قطعــة أثريــة و
 456قطعــة أثنولوجيــا و  3.858قطعــة مــن العملــة.
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Archeology Hall
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صالة االثار

In the museum’s archeology hall, artifacts, terracotta and marble
figurines, metal artifacts, jewelery, glass containers and grave
gifts which are belonging to various periods, extending from the
Bronze Ages (3000-2000 BC) to Eastern Rome (395-1453 AD),
are exhibited chronologically.

يتــم يف صالــة أثــار املتحــف عــرض أثــار و هيــاكل مــن الرخــام و الفخــار و االثــار املعدنيــة
واملجوهـرات واالواين الزجاجيــة وأقســام هدايــا املقابرعائــدة اىل الفـرات التاريخيــة املتنوعــة
املمتــدة مــن العــر الربونــزي ( 3000 – 2000قبــل امليــاد) اىل العــر الرومــاين الرشقــي
( 1453-395بعــد امليــاد).
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Fate, Chance, Success
Goddess Tykhe

Many sculptures found in Konuralp Antique
City were already taken outside the province
and is exhibited in the museums where they
taken. The most important of these is the
Tykhe statue, is exhibited as original in the
Istanbul archeology Museum, is exhibited
as moulage at the Archeology Museum.
The Tykhe statue, Its the original, A workart
belonging to Fourth BC, is a copy made in
the II century AD during the Roman period.
Tykhe’s, fate-luck-success goddess has a rich
ornament. There is a crown representing
the city Decorated with olive leaves on of
the Tykhe’s. She carry abundance horn full
of various fruits and a child named Plutus,
symbol of wealthiness over herleft arm.
Tykhe is one of Okeanos’daughters. She is
fate, luck, success goddess. There is a Tykhe
of each city. The Tykhea are the guardian
goddesses of the cities. They are shown with
a crown in the shape of a city wall in their
heads.

تاييك ألهة
القدر و الحظ و النجاح

تــم نقــل العديــد مــن الهيــاكل التــي تــم العثــور عليهــا يف مدينــة
كونــور ألــب االثريــة اىل خــارج املحافظــة منــذ القــدم وعرضهــا يف
املتاحــف التــي تــم نقلهــا إليــه .إن أهــم هــذه الهيــاكل هــي هيكل
تايــي التــي توجــد هيكلهــا االصــي يف متحــف أثــار أســطنبول
واملعروضــة يف صالــة أثــار موالجــي .إن أصلهــا عبــارة عــن نســخة
مــن أثــر عائــد اىل القــرن الرابــع قبــل امليــاد تــم أستنســاخها يف
القــرن الثــاين بعــد امليــاد .يوجــد عــى رأس تايــي ألهــة القــدر و
الحــظ و النجــاح التــي متتلــك زينــة غنيــة تــاج ميثــل ســور املدينــة
املزيــن بــأوراق الزيتــون .وتحمــل يف يدهــا اليــرى طفــل يدعــى
بلوتــوس رمــز الغنــاء مــع قــرن الربكــة املليئــة بالفواكــه املتنوعــة.
إن تايــي أحــد بنــات املحيطــات .إنهــا إلهــة القــدر والحــظ
والنجــاح .إن التايكيــات هنــا األلهــات اللــوايت يحمــن املــدن .يتــم
عرضهــن بتــاج عــى شــكل ســور املدينــة يف رأســهن.
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Stone Workarts and Mosaic
Hall

Two-faced Roman god, one face to the right, one face
to the left is exhibited like other stone work arts in this
hall. the image of this God is run across on the Roman
money.
One of the faces belonging to Janus look to those who
enter the city, the other look those who out of city.
Thus, it was believed that the city maintains its security
life.

صالة األثار و الزخارف الحجرية

يتــم عــرض إلهــة الرومــان التــي ينظــر أحــد وجههــا اىل اليمــن واالخــر اىل اليســار
يف هــذه الصالــة مثــل األثــار الحجريــة األخــرى .يشــاهد هــذه اإللهــة عــى
العمــات النقديــة الرومانيــة.
إن أحــد الوجــوه العائــدة اىل جانــوس تنظــر اىل الداخلــن اىل داخــل املدينــة
واالخــر اىل الخارجــن مــن املدينــة .بهــذه الوســيلة يتــم االميــان بــأن الحيــاة يف
املدينــة مســتمرة بشــكل أمــن.
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Orpheus Mosaic

The mosaic on the Orpheus is a floor pavement belonging to a Roman immovable. The entire
mosaic, which is about 45 square meters, has been conserved and exhibited. In the center of
the mausoleum, Orpheus plays her the lyre and in her surrounding, the seasons are described.
Orpheus is a mythological hero who is believed that she bring into action the rocks, the trees and
she becalm monsters around mosaic. There are animal figures such as lions, tigers, peacocks and
female head figures with depicted four seasons on its four corners.

زخرف أورفيوس

إن زخــرف موضــوع أورفيــوس هــو عبــارة فــرش أرضيــة عائــدة اىل أنتقــال يف العــر الرومــاين .تــم صيانــة كامــل الزخــارف التــي تبلــغ مســاحتها
مــا يقــارب  45مــر مكعــب وعرضهــا .يوجــد يف منتصــف الزخــارف رســم ألورفيــوس وهــو يعــزف وتنتهــي باملواســم يف نهايتهــا إن أورفيــوس
باالشــجار الــذي يعزفهــا بطــل أســطوري يعتقــد بأنــه يقــوم بتحريــك الصخــور ويــروض الوحــوش .يوجــد رســوم حيوانــات مثــل أســد و منــر و
طــاووس يف محيــط الزخــرف ويوجــد يف زواياهــا االربعــة رســوم رأس نســاء يف املواســم االربعــة.
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Ethnography Hall

In this hall, handicrafts, local clothes, ornamental items, kitchen utensils, lighting equipment,
weighing instruments, personal items, swords, rifles etc. of traditional cultural artifacts are
exhibited.

صالة األنرثوبولوجيا الوصفية

يتــم يف هــذه الصالــة التــي تعــرض االثــار العائــدة اىل الثقافــة التقليديــة عــرض املنتجــات اليدويــة واملالبــس املحليــة وأشــياء الزينــة
واألواين املطبخيــة ومعــدات اإلنــارة وأالت التوزيــن واالشــياء الشــخصية والســيوف والبنــادق ألــخ.
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Museum Garden

In the garden of the museum is on shown large architectural pieces, columns, bomos (votive
inscriptions), ostotheks (small stone sarcophagi buried by dead ashes), city law inscriptions,
pythos (large storage cubes), grave stalks (tombstones) scraped from the ancient city of
Konuralp (Prusias ad Hypium), Fragments of fountains, Islamic tombstones and so on.

حديقة املتحف

)Prusias ad Hypium( يتــم يف حديقــة املتحــف عــرض األثــار واألعمــدة املعامريــة الكبــرة التــي تــم أخراجهــا مــن مدينــة كونــور ألــب
األثريــة وكتابــات النــذر والتوابيــت الحجريــة التــي يوضــع فيهــا رمــاد املــوىت وكتابــات قانــون املدينــة و أواين التخزيــن الكبــرة وأحجــار
.قبــور وأجـزاء مــن ميــاه الســبيل وأحجــار القبــور األســامية ألــخ
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In this inscription, “the Roman Emperor visited Hadrian Prusias ad Hypium” and “the
Emperor Caracalla honoured by passing through the city in april” is written.

إن " زيارة األمرباطور الروماين لـ كونور ألب ( )Prusias ad Hypiumو بأن االمرباطور كاراكاال قد رشف املدينة بالعبور منها يف شهر
نيسان " مدونة يف هذه الكتابات.

Another of the workarts in this garden is the sarcophagus belonging to the 1st Century AD.
as a relief, on the long side of the sarcophagus are carved wreaths carried by oxen heads. In
the middle of these, there is an inscribed tabulaansata. At the bottom of the sarcophagus,
various animal paintings are depicted.

إن أحــد األثــار األخــرى املوجــودة يف هــذه الحديقــة هــو التابــوت العائــد اىل القــرن األول بعــد امليــاد .تــم العثــور عــى نيكروبوليــد
الواقعــة يف غــرب كونــور ألــب ســنة  .1937يوجــد عــى الوجــه الطويــل للتابــوت أكاليــل تحمــل رأســا ثــوران بــارز اىل األمــام .ويالحــظ
يف منتصــف هــذا الثــوران لوحــة خاليــة مــن الكتابــات .ويحــوي القســم الســفيل مــن التابــوت رســوم حيوانــات مختلفــة.
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The bomos, which are displayed in order at the museum garden, are
stele for praise after the death of prestigious people in their lives.

إن كتابات النذر املعروضة بشكل متسلسل يف حديقة املتحف عبارة عن أحجار مدح تم وضعها
بعد وفاة األفراد الذين كانوا يتمتعون بحسن السمعة يف حياتهم.
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Ostotek

أوستوتيك

Bomos

بومبوس

Grave Stele

حجر قرب
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Antique Theatre

The Antique Theater with forty steps was built in the
Hellenistic Age (300-30 BC). Supplementations are belong
to the Roman period (30 BC - 300 BC). It is located in the
Prusias ad Hypium Ancient City. Unfortunately, only some
part of the seating places have reached to these days.
Even you do not see the seating lines in the first row of the
Theater, it has a size of about 17 sittings. Although existing
15 lines of the second level, which is connected by very
steep stairways from the middle road, is preserved, there
are 4 more places in fact. Thus the theater has a total of
about 36 seating places. The lion claws are pictured to the
beginning of the row of radial roads. The radial road steps
and ornaments are made from a single long stone as seen
in the Side Theater.
The capacity of the theater, which has an area of 5.978
square meters with 100 meters long and 74 meters wide,
has a capacity of about 10,000 people.

املرسح األثري

تــم بنــاء املــرح األثــري املعــروف بــن الشــعب بأســم مــرح ذات األربعــون مــدرج
يف العــر الهلنســتي ( 300 – 30قبــل امليــاد) .أضافتهــا عائــدة اىل العــر الرومــاين (30
قبــل امليــاد –  300بعــد امليــاد) .إن الجــدار الخلفــي لخشــبة املــرح التــي تتألــف
مــن مرحلتــان وجــزء مــن مدرجــات املرحلــة الثانيــة املوجــودة يف مدينــة كونــور ألــب
( )Prusias ad Hypiumموجــودة يف وقتنــا الحــارض .كــا أن املمـرات املقنطــرة التــي
توفــر الدخــول والخــروج مــن اليمــن والشــال فــوق الرتبــة .إن طــول املبنــى الخلفــي
لخشــبة املــرح  144قــدم وعرضهــا  48قــدم.
عــى الرغــم مــن أن مدرجــات الجلــوس غــر مشــاهدة يف املرحلــة األوىل مــن املــرح
إال أنهــا متتلــك طــول بـــ  17مــدرج جلــوس .إن املــدرج  15للمرحلــة الثانيــة املربوطــة
بســامل عاموديــة جــدا مــن الطريــق الوســطي موجــودة يف مكانهــا باالضافــة اىل حقيقــة
وجــود  4مدرجــات أخــرى .هكــذا فــإن املــرح يتألــف مــن مجمــوع  36مــدرج .تــم
وضــع فــك أســود عــى بدايــة املدرجــات املوجــودة عــى جانبــي الطريــق املنــار.
يشــاهد مدرجــات الطريــق املنــار وزينتهــا يف مــرح ســيدا باالضافــة اىل أنهــا مشــيدة
بحجــر واحــد طويــل .يتســع املــرح املشــيد عــى مســاحة قدرهــا  5.978م ²و طــول
 100مــر و عــرض  74مــر لـــ  10.000مشــاهد.
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Roma Bridge

The Bridge was built during the Roman Period. Existing sizes are 4.80x30.25x3.17, while
the actual sizes are 4.80x39.20x3.17 meters. A rescue work of restoration will be realized
according to a project prepared in 2010.

الجرس الروماين

يعود الجرس اىل العهد الروماين .إن أبعادها املوجودة  ,3.17 x 30.25 x 4.80إن أبعادها الحقيقية هو  3.17 x 39.20 x 4.80مرت .إن
أهم ميزة للجرس هو بنائه من بلوكات الرخام االبيض دون أستخدام أي خليط يف عملية توحيدهم .تم أعادة ترميم الجرس يف املرشوع
الذي تم أعداده نتيجة أعامل حفريات األنقاذ التي تم أجرائها سنة .2010
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Aqueducts

Eleven outriggers of plumbing date of the city have reached to these days. An aqueduct,
believed to convey water channels over its, is made of rubble stone.

القناطر املائية

إن  11عدد من اقدام املساند املتبقية من املرافق املائية القدمية يف املدينة موجودة يف وقتنا الحارض .إن القناطر املائية التي يعتقد
بأنها كانت تحمل القنوات املائية التي كانت تعرب فوقها مصنوعة من أحجار األنقاض.
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The Equestrian Gate and Its Extension Walls

First group monument workart, is the Equestrian Gate and its extension walls, is the
entrance gate of Prusias ad Hypium Antique City. Inscribed picking materials are used in
the fortification walls at different times during repair. Door lento with horse relief is made
from local limestone material. There is a statue of a horse imagery and stele of get tomb
done for his mother by a Prussian with a Greek inscription on the Lento.

أسوار باب الخيال و أمتداده

إن النصــب التــذكاري للفئــة األوىل أســوار بــاب الخيــال و أمتــداده وهــي بــاب الدخــول اىل مدينــة كونــور ألــب (Prusias ad
 .)Hypiumتــم أســتخدام املســتلزمات التــي تــم جمعهــا أثنــاء أعــال الرتميــم والتصليــح التــي تــم أجرائهــا لجــدران الســور يف عصــور
مختلفــة .تــم بنــاء عتبــة البــاب الــذي يحتــوي عــى الخيــول البــارزة مــن الحجــر الجــري املحــي .يوجــد عــى عتبــة البــاب شــاهد
القــر الــذي بنــاه بروسياســل لوالدتــه التــي تحتــوي عــى رســم خيــل وكتابــات مدونــة باللغــة اليونانيــة.
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West Fortification Walls

The west fortification walls are 4.70 m height and 118 m length. There is an entrance
masonning with picking stones at the west end of fortification. It was used cutting blok
stones for fortifications and they were made of mortarless. Fortification walls are belong to
the Hellenistic and Roman Periods and In the Eastern Roman Period, during the repairs,
picking bomos and other other architectural pieces are used, too.

الجدران الغربية للسور

يبلــغ أرتفــاع االســوار الغربيــة  4.70مــر وطولهــا  118مــر .يوجــد يف النهايــة الغربيــة للســور مدخــل مشــيد مــن بلــوكات أحجــار
مصنوعــة مــن املــواد التــي تــم جمعهــا مــن أعــال الصيانــة .تــم أســتخدام بلــوكات االحجــار املقطعــة يف األســوار وتــم تشــييدها
بــدون خليــط .إن جــدران الســور عائــدة اىل العــر الهلنســتي والعــر الرومــاين باالضافــة اىل االســتخدام االحجــار املكتوبــة والقطــع
املعامريــة االخــرى التــي تــم جمعهــا مــن أعــال الصيانــة يف العــر الرومــاين الرشقــي.

59

60

Akçakoca Genoese Castle

Being in the Akçakoca district, this Genoese castle was built on a cliff between two coves. In the south
of the castle, there is a high tower in the middle of the city walls and a water cistern at inner courtyard.
The brick and mortar used in the castle show similarities with the ones used in other Genoese castles. It’s
not clear when the castle was built. By the location of the Black Sea coastal port cities, at the beginning of
the 13th century, the castle can be able to use with supplementations made by Genovese and the castle is
known as the Genoese Castle. The castle was added to the UNESCO World Heritage List on 15.04.2013
under the name of “Castle and With Fortification Placements, From the Mediterranean to the Black Sea,
in Geneva Trade Road’’.

قلعة الجنوة أكتشا كوجا

إن القلعــة املعروفــة بأنهــا خاصــة للجنويــون مبنيــة عــى جــرف بــن خليجــان يف موقــع غــرب القضــاء يبعــد عــن القضــاء  2.5كــم داخــل قضــاء أكتشــا كوجــا
يف محافظــة دوزجــة .يوجــد بــرج مرتفــع يف منتصــف الســور بأتجــاه الــرق – الغــرب يف جنــوب القلعــة و بــر مــاء يف الفنــاء الداخــي .إن الطابــوق والخليــط
املســتخدم يف القلعــة يشــبه الطابــوق والخليــط املســتخدم يف القــاع االخــرى للجنويــون .إن تاريــخ بنــاء القلعــة غــر معــروف .إن القلعــة معروفــة بأنهــا
قلعــة الجنويــون بعــد تحويلهــم القلعــة اىل حالــة قابلــة لألســتخدام بأجـراء أضافــات عــى القلعــة يف بدايــة القــرن الـــ  13لكونهــا تتمتــع مبوقــع مهــم بــن
مــدن املوانــئ الســاحلية يف البحــر األســود .تــم أضافــة القلعــة بأســم القلعــة ومســاكنها داخــل االســوار مــن "البحــر األبيــض املتوســط اىل البحــر االســود عــى
طريــق تجــارة الجنــوة" اىل القامئــة املؤقتــة للمـراث العاملــي ( )UNESCOبتاريــخ .2013/04/15
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ARE YOU READY FOR A
?DISCOVERY IN NATURE

Düzce is a promising young city with its moderate climate, natural
resources, pristine surroundings, historical sites, cultural assets,
local lifestyle and traditions, geographical location, university,
young and dynamic population, suitability for alternative tourism,
four seasons tourism opportunities, clean industry and irrigated
agriculture facilities
Our province is in the east of the Marmara Region. The city is
located in the middle of it he area including important cities such
as Istanbul, Ankara, Bursa and Eskisehir, Closing to the TEM
Highway connecting Anatolia to Thrace, thus, Asia to Europe,
the city is on the line connecting Istanbul to the Black Sea and
the Aegean. With these geographical advantages, the city is
getting an attraction center, both regional and natonal scale.
The main elements shaping Düzce’s existing tourism image are
its history dating back to the 3rd Century, BC; its ecological
diversity; its four seasons nature tourism potentials; and its local
lifestyles. Our province hosting all these high potentials, is at the
center of an important destination network due to its proximity
to the tourist attractions around the city.

هل أنت جاهز ألجراء أكتشاف يف التاريخ ؟

ملحافظــة دوزجــة الفتيــة مســتقبل واعــد مبناخهــا ومواردهــا الطبيعيــة وبيئتهــا الخالبــة التــي
مل تتأثــر مــن التغـرات وأصولهــا التاريخيــة والثقافيــة وطـراز الحيــاة املحليــة وعاداتهــا وقربهــا
مــن االســواق الرئيســية بســبب موقعهــا الجغ ـرايف ولوجــود مدينــة جامعيــة فيهــا وســكانها
الشــبايب والديناميــي ولكونهــا مناســبة للســياحة البديلــة ومقومــات الســياحة يف املواســم
األربعــة وصناعتهــا النظيفــة وزراعتهــا املرويــة.
يحتــل محافظتنــا مكانتهــا بــن االماكــن املرشــحة لتكــون مركــز جاذبيــة ســواء للمنطقــة أو
الدولــة بســبب موقعهــا الكائــن يف رشق منطقــة مرمــرة الواقعــة يف منتصــف املــدن الرئيســية
الهامــة مثــل أســطنبول و أنقــرة و بورصــا و أســي شــهري وملوقعهــا عــى طريــق الســيارات
الــذي يربــط منطقــة األناضــول مبنطقــة تراكيــا والقــارة األســيوية بالقــارة األوربيــة والخــط
الــذي يصــل أســطنبول بالبحــر األســود و أيجــا وفائدتهــا الجغرافيــة ملوقعهــا املجــاور للمــدن
الكبــرة والتنــوع الــذي ميتلكــه.
أن العنــارص األساســية التــي تشــكل الصــورة الســياحية الحاليــة لدوزجــة كاأليت  :تاريخهــا املمتد
اىل القــرن  3قبــل امليــاد وتنوعهــا األثــري ومقومــات الســياحة الطبيعيــة يف املواســم األربعــة
ومنــوذج حياتهــا اليوميــة .تعتــر محافظتنــا التــي تحتضــن كل هــذه املقومــات الســياحة مركــز
لشــبكة مقاصــد هامــة لســلل قربهــا مــن املقومــات الســياحية التــي تحيــط بهــا.
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Sea Tourism

IIn the 1950s, the first tourism movement started in Akçakoca, the coastal city of
Düzce, with beach and caravan tourism. Akçakoca is attractive with its beaches, sand,
fisherman’s shelter, fish varieties according to all seasons, sunset,civil and religious
architecture, wild strawberry, chestnuts, hazelnuts, healing beaches that stretched for
kilometers, lush vegetation, picnic and recreation areas, historical monumental trees,
historic Genoese castle, cave, waterfalls, delicious dishes, etc.

السياحة البحرية

أصبــح ســاحل أكتشــا كوجــا البحــري يف دوزجــة التــي بــدأ فيهــا الحركــة الســياحية األوىل يف بلدنــا بســياحة الكرفانــات
والســياحة البحريــة ســنة  1950ببحرهــا ورمالهــا ومــأوى الصياديــن وتنــوع االســاك فيهــا حســب ميـزات كل موســم وغــروب
الشــمس فيهــا وعامراتهــا املدنيــة والدينيــة والفراولــة الجبليــة وعســل الكســتناء والبنــدق وشــواطئها الشــفائية التــي متتــد لعدة
كيلوم ـرات وغطائهــا النبــايت املتنــوع واملســاحات املخصصــة للتنــزه والرحــات واألشــجار التاريخيــة التذكاريــة وقلعــة جنــوة
التاريخيــة وكهوفهــا وشــاالتها وأذواق األكالت املحليــة مصــدر جاذبيــة للســياح األجانــب.
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Blue Flag Genoa Castle Beach

The beach is one of the rare centers in our region that combines the aesthetics of history and
nature. There are two separate beaches in the eastwest direction divided by the historic Genoese
Castle. One of these beaches, named as cliffs, is mentioned as Seal Rocks because of the hosting
for caves located along the coast. Geneviz Castle, in addition to its insatiable beaches and historical
texture, is the most preferred picnic and promenade area of Akçakoca. Watching the magnificent
scenery, you can have a picnic in touch with the historic castel and can enjoy the sea and sand.

شاطئ قلعة جنوة ذات الراية الزرقاء

إن الشــاطئ أحــد املراكــز النــادرة يف منطقتنــا التــي تقــدم الجــال التاريخــي و الطبيعــي معـاً .يوجــد شــاطئان منفصــان بقلعــة جنــوة التاريخيــة
بأتجــاه الــرق – الغــرب .إن أحــد هــذه الشــواطئ التــي تعــرف بأســم ياليــارالر تعــرف بأســم منزلقــات فــوك بســبب وجــود الكهــوف اىل طــول
ســاحلها .تحمــل امليـزات الرائعــة لشــاطئ قلعــة جنــوة ونســيجها التاريخــي اىل جانــب كونهــا املنطقــة األكــر تفضيـاً للتنــزه واالســتجامم يف منطقة
أكتشــا كوجــا .ميكــن القيــام بالتنــزه املتداخــل بتاريــخ القلعــة مــع مشــاهدة املناظــر الطبيعيــة الرائعــة اىل جانــب االســتمتاع بالبحــر والرمــال.
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Çuhallı Beach
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Plateaus
Düzce has a very rich potential in terms of plates. It is suitable for all kinds of nature
tourism with its land structure, climate, rich water resources and vegetation cover. Duzce
plateaus, which have a sequential and integral structure one after another, extend from
Abant to Kardüz Plateau. These include the Heuk Plateau, the Fern Plateau, the Altunköy
Plateau, Plateau, Sakarca Plateau, Fly Plateau, Kocayayla, Flowering Plateau, City Plateau,
Torkul Pond and Plateau, Odayeri Plateau, Yanık and Yanikyan Plateau, Thyme Plateau,
Balıklı Plateau, Hira Plateau, Purenli Plateau, Derebalı Plateau, Kızık Plateau and Kardüz
Plateau. These plateaus are extended one after the other in the same parallel, there is the
trans-path connection amoung the plateaus. Transit distance from one to another is about
5 to 20 minutes. With this feature ofeasy accessibility, the plateaous attract many visitors.
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الهضاب
ميتلــك دوزجــة مقومــات غنيــة مــن ناحيــة الهضــاب .مالمئــة لجميــع الســياحات الطبيعيــة بفضــل تضاريــس أراضيهــا ومناخهــا
ومواردهــا املائيــة الغنيــة وغطائهــا النبــايت .تبــدأ هضــاب دوزجــة التــي تتمتــع بتضاريــس متتاليــة ومتكاملــة خلــف بعضهــا مــن
أباتــان ومتتــد لغايــة هضبــة كاردوز .إن تسلســل هــذه الهضــاب كاأليت  :هضبــة توبــوك واغرتــي وألتــون كــوي وكوتوكلــو وصاكارجــا
وســيناكيل وكوجــا يايــا وشــهريل وبحــرة وهضبــة توركولــو وأوداي يــري ويانــك ويانــك يــاين وهضبــة كاكيــك وبالــكيل وهـرا وبورينــي
وديراباليــك وكزيــك وكاردوز .إن هــذه الهضــاب ممتــدة عــى شــكل متــوازي خلــف بعضهــا البعــض .إن املنطقــة يجــذب االنتبــاه
بســهولة املواصــات مبســافة عبــور  5اىل  20دقيقــة مــن هضبــة اىل أخــر و وجــود شــبكة عبــور بــن الهضــاب.

Kardüz Plateau

هضبة كاردوز
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Kardüz Plateau

The Kardüz Plateau, located in the Gölyaka town of Düzce, is 28 km to the district center, is 48 km to Düzce, is 38
km to D-100 higyway and is 19 km to the nearest settlement. Elevation above sea level is 1,830 m. The area of the
plateau is 180 hectares. One of the highest points of Düzce, Kardüz Plateau is appropriate for winter tourism. In
addition to winter sports in Kardüz Plateau, similar to Bolu Kartalkaya Ski Center, you can enjoy jeep safari, photo
safari, mountain bike, trekking, horse riding and camping activities. Kardüz Plateau is determined and announced
as Culture and Tourism Protection and Development Zone, with the decision of the Council of Ministers.

هضبة كاردوز

يبعــد هضبــة كاردوز الواقعــة يف محافظــة جوليــاكا يف دوزجــة  28كــم عــن قضــاء املركــز و  48كــم عــن دوزجــة و  38كــم عــن الطريــق الــري د 100-و  19كــم عــن
أقــرب موقــع ســكني .أمــا مســاحة الهضبــة التــي ترتفــع عــن مســتوى البحــر  1.830م هــو  180هكتــار .إن هضبــة كاردوز التــي تعتــر أحــد أعــى النقــاط يف دوزجــة
مرشــحة للســياحة الشــتوية .يتــم مامرســة الرياضــات الشــتوية يف هضبــة كاردوز التــي تتمتــع باملي ـزان املناســبة ملركــز بولــو كارتــال كايــا للتزلــج اىل جانــب القيــام
بنشــاطات جيــب الســفاري وتصويــر الســفاري وركــوب الدرجــات الهوائيــة يف الجبــال والرحــات وركــوب الخيــل واملعســكرات لهواتــه .تــم تحديــد وأعــاه هضبــة
كاردوز كـــ منطقــة ثقافيــة ومحميــة ســياحية وتنمويــة مبوجــب قـرار مجلــس الــوزراء.
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Topuk Plateau and Pond
Düzce Plateau and Pond, located in Bıçkıyanı village in Kaynaşlı district of Düzce, is 35
km to Düzce. From the plateau with an altitude of 1,300 m is possible to reach Abant Lake,
Sinekli Plateau and Samandere Waterfall. Plateau Pond located in plateau enhances the
interest here by providing integrity to the environment. In the pond, which is fed with
spring waters from the mountain, there are fish varieties such as Aynalı Sazan, Kadıncık
and Hollanda Sarısı. It is possible to do angling in the pond. At Topuk Plateau, you can
enjoy cycling, tent camping, trekking, photo-safari, trekking, photo-safari on pathways
inside of forest by listening to the nature concert from various kinds of birds. Together with
the appearance of yellow peach, there are fir, beech and hornbeam trees around the pond.
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هضبة و بحرية توبوك
يبعــد هضبــة و بحــرة توبــوك الواقعــة يف موقــع قريــة بتشــكايني يف قضــاء كايناشــي التابعــة ملحافظــة دوزجــة  35كــم عــن
دوزجــة .ميكــن الوصــول مــن الهضبــة التــي يبلــغ أرتفاعهــا  1.300مــر اىل بحــرة أبنــات وهضبــة أودايــري وهضبــة ســناكيل وشــاالت
ســانديري .إن بحــرة الهضبــة املوجــودة يف الهضبــة تزيــد االهتــام لهــذه املنطقــة بتكاملهــا مــع البيئــة .يعيــش يف البحــرة التــي
تتغــذى مبــوارد امليــاه التــي تنبــع مــن الجبــال أنــواع ســمك مثــل ســمك الشــبوط وكادنجيــك واالصفــر الهولنــدي باالضافــة اىل أمكانيــة
صيــد االســاك بالســنارة يف البحــرة .ميكــن االســتامع اىل حفلــة طبيعيــة بأصــوات الكثــر مــن الطيــور مــع منظــر أشــجار الصنوبــر
مــع البحــرة بعــد رائحــة الغابــة املنبعثــة بعــد هضبــة توبــوك
الــري والتنــوب وال ـزان والنــر التــي تلتقــي
مــع أمكانيــة ركــوب الدراجــات الهوائيــة يف الطرقــات الوعــرة املوجــودة يف داخــل الغابــات والقيــام بنشــاطات التخييــم والرحــات
وســفاري التصويــر.
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The Fenerbahçe Sports Club Topuk Plateau Facilities was established by Fenerbahçe Sports
Club, on 27.05.2010. It was opened to service on 01.07.2011. With a construction area of
8.091 m2, the area of use of the facility, which is made entirely of natural wood materials,
is 8.605 m2, together with the open sports areas and additional connections.
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تــم أفتتــاح منشــأت نــادي فنــار بهجــا الريــايض يف هضبــة توبــوك التــي تــم وضــع أساســاتها مــن قبــل نــادي فنــار بهجــا الريــايض
بتاريــخ  2010/05/27للخدمــة بتاريــخ  .2011/07/01إن مســاحة أســتخدام املنشــأة املبنيــة بشــكل كامــل مــن مســتلزمات الخشــب
الطبيعــي مــع مســاحة أنشــاء  8.091م ²هــو  8.605م ²مــع املســاحة الرياضيــة املفتوحــة واملنشــأت االضافيــة التــي تتبعهــا.
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Pürenli Plateau

The Pürenli Plateau, which is belong to the Gölyaka district of Düzce, is 28 km away from
Gölyaka and 24 km from Düzce. Witha height of 1,400 m, Pürenli Plateau can be reached from
Düzce, Efteni Lake, Güzeldere Waterfall. At the plateau, the flourish of the nature is mixed with
the color, while the sounds of the water are mixed with the birds’ voices.

هضبة بورينيل

يبلــغ أرتفــاع هضبــة بورينــي التابعــة لقضــاء جوليــاكا يف محافظــة دوزجــة  1.400مــر ويبعــد  24كــم عــن جوليــاكا و  28كــم عــن دوزجــة.
إن هضبــة بورينــي التــي ميكــن الوصــول إليهــا مــن طريــق دوزجــة وبحــرة أفتــاين أو شــاالت جــوزال ديـرا عبــارة عــن تكامــل الهضــاب مــع
أصــوات الطيــور و خريــر املــاء و األلــوان الحامســية للطبيعــة .ميكــن الوصــول مــن الهضبــة التــي تحدهــا مودورنــو اىل أبانــت وهضبــة أودايــري
وشــاالت ســامنديري وهضبــة كاردوز .إن بورينــي عبــارة عــن مســاحة تنــزه يتــم فيهــا أعــال تخييــم الشــباب.
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Darıyeri Yörükler Plateau

Dariyeri Yörükler Plateau in Kocayayla of Düzce offers off-road races organized by various
organizations for its enthusiasts. These plateaus are very suitable for off-road races by speed
and demonstration tracks. These plateaus are also attracting those who want to do the camping,
trekking, photo safari in a lush nature.
Yorukler Plateau is located in Dariyeri Yörükler Village which is border of Kaynaşlı district
of Düzce. Being 15 km away from Düzce, Yörükler plateau, which has a height of 475 m and an
area of 4 ha, draws attention with its camping and off-road races, held especially every year.

هضبة رحل داريري

يتــم يف هضبــة رحــل داريــري الواقعــة يف محافظتنــا و هضبــة كوجــا يايــا التابعــة ملركــز دوزجــة تقديــم مســابقات الطــرق الوعــرة املنظمــة
بالفعاليــات املتنوعــة و الجــال ومغامـرات االثــارة معـاً اىل هواتــه .إن هــذه الهضــاب املناســبة ألجـراء مســابقات الطرقــات الوعــرة بهــدف عــرض
الرسعــة واالثــارة تلبــي الهــواة الراغبــن بالقيــام بالتخييــم و الرحــات وســفاري التصويــر بطبيعتهــا الخالبــة.
تقــع هضبــة رحــل داريــري يف قريــة هضبــة رحــل داريــري التابعــة لقضــاء كايناشــي يف محافظــة دوزجــة .إن الهضبــة التــي يبلــغ أرتفاعهــا 475
مــر ممتــدة عــى مســاحة  4هكتــار .إن هضبــة رحــل داريــري التــي تقــع عــى بعــد  15كــم مــن دوزجــة تجــذب االنتبــاه بنشــاطات التخييــم
ومســابقات الطــرق الوعــرة التــي يتــم تنظيمهــا يف كل ســنة.
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Şehirli Plateau

هضبة شاهريل
89

Odayeri Plateau

Odayeri Plateau is located in the Çınardüzü village, which is 28 km away from Düzce.
Having a height of 1200 m and a size of 8,5 ha, the Plateau can be reached through a forest
path followed by Beyköy-Ugur village road. Odayeri Yayla, with its unspoiled
beauty and centuries-old trees, ise interesting to see.

هضبة أودايري

 يقع الهضبة التي ميكن الذهاب إليها بتتبع. كم عن دوزجة28 تبعد هضبة أودايري يف داخل حدود قرية مركز تشنار دوزو يف دوزجة
 إن االشجار التي يبلغ أعامرها. مرت1.200  هكتار و أرتفاع8.5 طريق الغابة املوجود عىل طريق قرية يب كويو – أوغور عىل مساحة
.قرون يف هضبة أودايري التي متتلك جامل عذراء يجذب األنظار
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Odayeri Plateau

هضبة أودايري
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Sinekli Plateau

Sinekli Plateau, which is 33 km away
from the nearest settlement of Düzce,
is reached from Beyköy, Uğur village,
Samandere village and Samandere
waterfall. It is also accessible from the
Abant Lake road.The altitude is 450 m
and it has a surface area of 100 decares.
Every year in the fourth week of July, the
traditional Sinekli plateau festival with
high participation is organized
Sinekli, Kütüklü and Sakarca Plateaus
are located in the north of the Abant
Lake National Park, These plateaus are
located around Bolu-Düzce border and
Kızılkaya Hill. The distance between
them is about 1-3 km.

هضبة سيناكيل

ميكــن الوصــول اىل هضبــة ســيناكيل الواقعــة عــى بعــد
 6كــم مــن أقــرب موقــع ســكني يبعــد عــن دوزجــة 33
كــم عــر طريــق قريــة يب كــوي وقريــة أوغــور كويــو وقريــة
ســامانديري كويــو وشــاالت ســامانديري .كــا وميكــن
الوصــول اىل الهضبــة مــن عــى طريــق بحــرة أبــات .يبلــغ
أرتفاعهــا  1.450مــر ومتتــد عــى مســاحة  100ديــكار
هضبيــة .إن املشــاركة متزايــدة اىل مهرجانــات هضبــة
ســيناكيل التــي يتــم تنظيمهــا يف االســبوع الـــ  4مــن شــهر
متــوز يف كل ســنة و التــي تحولــت اىل تقاليــد .يقــع هضــاب
ســيناكيل و كوتوكلــو و صاكارجــا يف جــوار تلــة كــزل كايــا
الواقعــة بــن حــدود بولــو و دوزجــة يف شــال حديقــة
بحــرة أبانــت ويبلــغ املســافة بينهــا  3-1كــم.
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Sinekli Plateau

هضبة سيناكيل
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Kocayayla

Kocayayla, located within the boundaries of the center of Düzce, is 35 km away from Düzce
and is 11 km away from the nearest settlement. Having an altitude of 1,449 m, the plateau has a
surface area of 86,159 square meters. Kocayayla forms a group of highlands by integrating with
Şehirli, Çiçekli and Sinekli. They are located on the shortest route, 7 km, to Abant.

هضبة كوجايايال

يبعــد هضبــة كوجايايــا الواقعــة يف داخــل حــدود مركــز دوزجــة  35كــم عــن دوزجــة و  11كــم عــن أقــرب موقــع ســكني .يبلــغ أرتفــاع
الهضبــة  1.449مــر ومتتــد عــى مســاحة قدرهــا  86.159م .²إن هضبــة كوجايايــا مــع هضــاب شــيهريل و تشيشــاكيل و ســيناكيل تشــكل
مجموعــة هضــاب متكاملــة .يقــع مجموعــة هــذه الهضــاب عــى طريــق املواصــات االقــر التــي تصــل اىل أبانــت مــن مســافة  7كــم.
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Hira Plateau

Hira Plateau, located in the boundaries of Aktarlar village which is close to Düzce, is 36 km
from the city center and 22 km from the nearest settlement. Having an altitude of 1,500 m, the
plateau can be reached with all kinds of passenger cars. The plateau is dominated by yellow peach,
hornbeam, fir and beech trees.

هضبة هريا

يبعــد هضبــة هـرا الواقعــة يف داخــل حــدود قريــة أكتــارالر يف مركــز دوزجــة  36كــم عــن مركــز دوزجــة و  22كــم عــن أقــرب موقــع ســكني.
ميكــن الوصــول اىل الهضبــة التــي يبلــغ أرتفاعهــا  1.500مــر مبختلــف وســائل املواصــات .إن غالبيــة أشــجار الغابــة مــن أشــجار الصنوبــر الــري
وأشــجار النــر وأشــجار التنــوب وأشــجار الـزان.
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Hira Plateau

هضبة هريا
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Torkul Lake and Plateau

Located in the boundaries of Ugur village which is one of the central villages of Düzce, Torkul Lake
and Plateau is 34 km from the center of the province. Torkul Lake, formed by volcanic depression
in Torkul Plateau at an altitude of 1,251 m, is a natural pond with an area of 5.000 square meters.

بحرية و هضبة توركول

تبعــد بحــرة و هضبــة توركــول الواقعــة يف داخــل حــدود قريــة مركــز أوغــور دوزجــة  34كــم عــن مركــز املحافظــة .إن بحــرة توركــول عبــارة
عــن بحــرة طبيعيــة تبلــغ مســاحتها  5.000م ²تشــكلت نتيجــة أنهيــارات بركانيــة داخــل هضبــة توركــول التــي تبلــغ أرتفاعهــا  1.251مــر .يبلــغ
املســاحة الكاملــة للمنطقــة  78.801م.²
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Torkul Plateau

هضبة توركول
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Balıklı Plateau

هضبة بالكيل
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Derebalık Plateau

Located in the boundaries of Aydınpınar village which is one of the central villages of Düzce, Derebalık
Plateau is 364 km from the city center and 22 km from the nearest settlement. Having an altitude of
1,400 m and a surface area of 12.9 ha, the plateau can be reached with all kinds of passenger cars.

هضبة ديراباليك

. كــم عــن أقــرب موقــع ســكني36  كــم عــن مركــز املدينــة و36 تبعــد هضبــة ديراباليــك الواقعــة يف داخــل حــدود قريــة مركــز أيــدن بنــار يف دوزجــة
. هكتــار مبختلــف وســائل النقــل12.9  مــر ومتتــد عــى مســاحة1.400 ميكــن الوصــول اىل الهضبــة التــي تبلــغ أرتفاعهــا
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Derebalık Plateau

هضبة ديراباليك
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Sakarca Plateau

Sakarca Plateau, partly belongs to Bolu and also to Düzce, 40 km away from Düzce, 25 km away
from kaynaşlı and 18 km from the nearest settlement.Having an altitude of 1,550 m the plateau, has
a unique natural beauty.

هضبة صاكارجا

تبعــد هضبــة صاكارجــا التــي يقــع قســم منهــا يف بولــو والقســم األخــر يف دوزجــة  40كــم عــن دوزجــة و  25كــم عــن كايناشــي و  18كــم عــن أقــرب
موقــع ســكني .يتمتــع الهضــاب الــذي يبلــغ أرتفاعــه  1.550مــر بجــال الطبيعــة الخالبــة التــي ليــس لهــا مثيــل .إن الهضبــة مغطــاة بالزعــر ومحاطــة
مــن الــرق بغابــات الصنوبــر و الغــرب بغابــات الـزان.
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Çiçekli Plateau

هضبة تشيشاكيل
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Sırık Plateau

هضبة سرييك
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Kütüklü Plateau

هضبة كوتوكلو
121

122

Kızık Plateau

هضبة كيزيك
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Waterfalls

Düzce is a region rich in water resources. Our water resources are originating from the mountains
surrounding Düzce Plain, gathered in the Efteni Lake and transported by the Great Melen River to the
Black Sea. With the four major rivers, countless small streams, beautiful waterfalls that these rivers feed,
a dam lake, and at the same time being a nature protection area, Efteni Wetland is one of the natural
wealthies of our city. The rich water resources in our city also offer potential for alternative nature sports.

الشالالت

إن محافظــة دوزجــة منطقــة غنيــة جــدا ً باملــوارد املائيــة .إن املــوارد املائيــة تنبــع مــن الجبــال املحيطــة بســهل دوزجــة وتتجمــع يف بحــرة أفتــاين وتنتقــل
اىل نهــر ميلــن الكبــر لتصــب يف البحــر األســود .إن املجــاري املائيــة الكبــرة واملجــاري املائيــة الصغــرة الغــر معــدودة والشــاالت الجميلــة التــي تغــذي
هــذه املجــاري وبحــرة الســد اىل جانــب مســاحة أفتــاين املائيــة التــي تعتــر محميــة طبيعيــة أحــد الــروات الطبيعيــة يف محافظتنــا .إن املــوارد املائيــة
الغنيــة يف محافظتنــا تشــكل مقومــات للرياضــات الطبيعيــة البديلــة.
Güzeldere Waterfall

شالالت جوزال ديرا
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شالالت جوزال ديرا
إن شــاالت جــوزال دي ـرا تشــمل مســاحة  22.76هكتــار يف داخــل حــدود
قضــاء جولكايــا يف محافظــة دوزجــة .تقــع يف قريــة جولكايــا  -جــوزال ديـرا
التــي تبعــد  18كــم عــن دوزجــة و  11كــم عــن جولكايــا وتبلــغ أرتفاعهــا
 600مــر .تــم تســجيلها كـــ متنــزه بتاريــخ  1993/12/28و كـــ حديقــة
طبيعيــة بتاريــخ .2011/07/11
تشــكل الشــالة التــي تقــع عــى وادي بتشــكاي املــارة مــن قريــة جــوزال
دي ـرا منظــر رائــع بأندمــاج امليــاه التــي تصــب مــن أرتفــاع  120مــر مــع
حــاس الطبيعــة والصخــور الضخمــة وأشــجار النــر.
ميكــن تجــول يف الشــاالت بواســطة ثــاث ممـرات و ســامل .إن أروع حالــة
تشــاهد فيهــا جــوزال ديـرا التــي تلبــس الثــوب األبيــض يف الشــتاء و تــزداد
حيويــة بزهــور الغابــات يف الربيــع هــو موســم الربيــع و الخريــف .أنهــا
زاويــة طبيعيــة نــاردة تقــوم بتشــبيه نغــات حــاس الفصــل الربيعــي و
الخريفــي يف لوحــة فنيــة.
إن شــاالت جــوزال ديـرا أحــد القيــم الطبيعيــة الهامــة للمنطقــة بغطائهــا
النبــاين الطبيعــي واملســاحات املخصصــة للتنــزه وأماكــن االســراحة
الداخليــة يف الغابــات ومســارات املــي .تــم تســجيلها كـــ " مــكان أسـراحة
داخليــة يف الغابــة " مــن قبــل املديريــة العامــة لحاميــة الغابــات و الحدائــق
الوطنيــة التابعــة لــوزارة الغابــات والشــؤون املائيــة .إن املنطقــة مالمئــة
جــدا ً لفعاليــات التنــزه والتخييــم وركــوب الخيــل والدراجــات الهوائيــة و
التصويــر – الســفاري.
إن جبــل أيلامجيــك يجــذب االنتبــاه بشــالتها التــي متتــد  1.700مــر وبيئتها
وتضاريــس غاباتهــا .يشــاهد يف املنطقــة التــي تقــع فيهــا الشــال أشــجار
الــزان والنــر والتنــوب والغريــر والصنوبــر الــري والصنويــر والكســتناء
والليمــون والقيقــب والشــاحب والجــوز وحــور الغابــة وصفصــاف الغابــة
وزهــور الغابــة والغــار وشــجرة القــس املخروطيــة ونباتــات مثــل مثــر
العليــق و الــروان والتفــان ونبــات ســانت جــون و زهــرة اللــن الثلجيــة
والصفــر العــريب ونبــات بخــور مريــم وزهــرة البنفســج والزفــاف ونبــات
الرسخــس ونبــات البيقــة ونبــات الكرســنة.
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Güzeldere Waterfall
Güzeldere Waterfall covers the area of 22.76 ha within
the boundaries of Gölyaka District of Düzce. Having
a height of 600 m, the waterfall is at the GölyakaGüzeldere village, which is 11 km away from Gölyaka.
Waterfall, is registered as a place of recreation in
28.12.1993, and as Natural Park on 11.07.2011.
The waterfall, on the Bıçkı Stream passing through the
village of Güzeldere, provides an enormous image by
integrating the natural enthusiasm of the water poured
from a height of 120 m with giant beech and hornbeam
trees.
The waterfall can be visited with three separate paths
and stairs system. The most glorious time of Güzeldere,
which covers the white cottage in winter and revives
with its rhododendrons in the spring, is the spring and
autumn season. In this rare nature corner, the tones
of the spring and fall that turn into color rendition are
likened to a painting.
Güzeldere Waterfall is an important natural asset of the
region with natural landscape plantations,picnic areas,
organized forest recreation areas and hiking trails. It
has been registered as “Forest Recreation Area” by
the General Directorate of Nature Conservation and
National Parks of the Ministry of Forestry and Water
Affairs. The area is very suitable for trekking, camping,
horse riding, cycling, photo-safari activities.
Extending to Elmacık Mountain (1,700 m), this waterfall
and the surrounding also attracts attention with its forest
structure. On the area where the waterfall is located,
trees such as beech, hornbeam, fir, yew, yellow pollack,
larch, chestnut, linden, maple, ash,walnut, forest cone,
forest shoulder, forest rose, chaplain can be seen. In
addition, plants such as blackberries, rye, hawthorn,
taflan, centaury, snowdrops, arabic hyacinths, squeeze,
violet, wedding, fern, vet are available in these area.
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Güzeldere Waterfall Nature Park

الحديقة الطبيعية لشالالت جوزال ديرا
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Samandere Waterfall
Samandere Waterfall is in the south-east of Düzce.
Beyköy Village is located within the borders of
Samandere village. Samandere Waterfall is 15 km to
Beyköy town, is 24 km to Düzce, is 24 km to TEM.
It is 20 km from the motorway and 26 km from the
D-100 Highway. Environment has Interesting yerine
Environment has interesting the rivers in this area
are merged with Uğursuyu to reach Efteni Lake and
from here they are merged with Büyük Melen water
and Akçakoca. It is poured into the Black Sea within
borders of Akçakoca.
Environment has Interesting geological features such
as the barb, cascade and witch boilerand has a rich
and virgin plant cover where there are monumental
trees locally. Samandere Waterfall is the first natural
monument registered in Turkey. Given its name
village where it has, The Samandere Waterfall, which
is formed by the characteristics of natural events that
was registered as a “Natural Monument” in accordance
with the National Parks Act and the General Directorate
of Nature Conservation and National Parks of the
Ministry of Forestry and Water Affairs. Along the 500
m stream where Samandere Waterfall is also located,
Monumental trees are registered three waterfalls and a
witch’s cauldron where it is deep section.
Samandere Waterfall declared as natural monument
is a natural property that is protected. Waterfall where
the rich vegetation cover is integrated with the sound
of water, promenade and picnic areas, hiking trails,
camping areas have the magnificent beauty of nature
with its resting places in the forest.
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شالالت سامانديري
يقــع شــاالت ســامانديري يف داخــل حــدود قريــة
ســامانديرا التابعــة لبلــدة يب كــوي الواقعــة جنــوب
رشق دوزجــة .يبعــد  15كــم عــن بلــدة يب كــوي و
 24كــم عــن دوزجــة و  20كــم عــن طريــق TEM
الرسيــع و  26كــم عــن الطريــق الــري د .100-إن
املســاحة التــي تغطيهــا الشــاالت هــو  10هكتــار.
يلتقــي املجــاري املوجــودة يف هــذه املنطقــة مــع ميــاه
أويغــور ســويو وتنتقــل اىل بحــرة أفتــاين وتلتقــي مــع
نهــر ميلــن الكبــر ويصــب يف البحــر املتوســط داخــل
حــدود أكتشــاكوجا.
متتلــك غطــاء نبــايت خــاب وغنــي مبعــامل االشــجار
القدميــة مــع ميــزة جيولوجيــا مثــرة مثــل شــال بيئــي
وشــاالت ودوامــات .إن شــاالت ســامانديري هــو أول
معلــم طبيعــي مســجل يف تركيــا .تــم تســجيل شــاالت
ســامانديرا التــي تشــكلت بالعوامــل الطبيعيــة التــي
أخــذت أســمها مــن القريــة التــي تتواجــد فيهــا كـــ "
معلــم طبيعــي " مبوجــب قانــون الحدائــق الوطنيــة
مــن قبــل املديريــة العامــة لحاميــة الغابــات و
الحدائــق الوطنيــة التابعــة لــوزارة الغابــات والشــؤون
املائيــة .كــا أن معــامل االشــجار القدميــة املوجــودة
عــى طــول الــوادي الــذي يبلــغ طولــه  500مــر التــي
تتواجــد فيهــا شــاالت ســامانديري والشــاالت الثالثــة
والقســم العميــق الــذي يطلــق أســم دوامــات الجــن
مســجلة و كــا أنهــا مثــرة جــدا ً.
يعتــر شــاالت ســامانديرا التــي تــم أعالنهــا كـــ معلــم
طبيعــي أحــد قيمنــا الطبيعيــة املوضوعــة تحــت
الحاميــة .يوجــد يف الشــالة التــي تتكامــل فيهــا الغطاء
النبــايت مــع خريــر امليــاه مســاحات للرحــات والتنــزه
ومســارات مــي يف الطبيعــة ومســاحات للتخييــم
وأماكــن لألسـراحة يف داخــل الغابــات وجــال طبيعــي
الميكــن صفــه.
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Aydınpınar Waterfalls
Aydinpınar waterfalls located in the border of Düzce
Merkez Aydınpınar village, is 10 km from the city center.
Waterfalls located between Güzeldere and Samandere
Waterfalls and on the road route, consist of a set of 5
separate waterfalls spilling in succession.
Aydinpınar Waterfalls have one of the most important
hiking trails in Düzce. There are trails that exceed the
medium difficulty and medium difficulty that every healthy
person can walk. You can trekking, photo-safari, tent camp
among mixed-leaved forest trees such as hornbeam, oak,
chestnut. Especially, colored valley with wild strawberries
in May, with blackberries in August and September is in a
position completely dominant to Düzce.

شالالت أيدن بنار
تبعــد شــاالت أيــدن بنــار التــي تقــع يف داخــل حــدود قريــة مركــز أيــدن بنــار دوزجــة
 10كــم عــن مركــز املدينــة .يتألــف الشــالة املوجــودة بــن شــاالت جــوزال ديــري و
ســاماندديري وعــى الطريــق مــن مجمــوع  5شــاالت تصــب بشــكل متسلســل.
متتلــك شــاالت أيــدن بنــار أحــد مســارات املــي الهامــة يف دوزجــة .يوجــد مســارات
مــي متوســطة الصعوبــة والصعبــة التــي ميكــن فيهــا لــكل أنســان صحــي املــي فيهــا.
ميكــن القيــام الرحــال و التصويــر – الســفاري والتخييــم بــن غابــات االشــجار ذات
االوراق العريضــة املتداخلــة مثــل أشــجار الـزان والبلــوط والكســتناء .إن الــوادي امللــون
بالفراولــة الجبليــة يف شــهر أيــار و مثــر العليــق يف شــهر أب و أيلــول مطلــة عــى
دوزجــة بشــكل كامــل.
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Aktaş Waterfall
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Aktaş Waterfall

Aktaş Waterfall is located in Aktaş village of Akçakoca district at the cost. Aktaş Waterfall, 11 km from
Akçakoca city center and 3 km from Aktas village, is the natural beauties of Akçakoca’s worth seeing
with rich vegetation. Aktas Waterfall, which is one of the places where the tourists coming to the region
for sea tourism are starting to discover new, is quite suitable for nature sports such as trekking, photosafari amoung sound of water falling from 50 m high and the greens surrounding the waterfall.
Aktas Waterfall is also one of the important hiking trails of Akçakoca. It is 10 km away from Akçakoca
ring road Göktepe village. It is mostly a medium-difficulty track following the creek. It continues with
Aktas valley and ends with reaching the waterfall.

شالالت أكتاش

يقــع شــاالت أكتــاش يف داخــل حــدود قريــة أكتــاش التابعــة لقضــاء أكتشــاكوجا يف دوزجــة عــى نقطــة تالقــي أنقــرة و أســطنبول بالســاحل .إن
الشــاالت التــي تقــع عــى بعــد  11كــم مــن مركــز مدينــة أكتشــاكوجا و  3كــم عــن قريــة أكتــاش ثــروة طبيعيــة تســتحق املشــاهدة يف أكتشــاكوجا
بطبيعتهــا وغطائهــا النبــايت الغنــي يف بيئتهــا .إن شــاالت أكتــاش واحــدة مــن االماكــن الجديــدة التــي ميكــن للســياح القادمــن اىل املنطقــة للســياحة
البحريــة أكتشــافها مالمئــة جــدا ً للرياضــات الطبيعيــة مثــل النزهــات و التصويــر – الســفاري بــن الخضــار الــذي يحيــط باملحيــط و خريــر امليــاه التــي
تصــب مــن أرتفــاع  50مــر.
باالضافــة اىل ذلــك فــإن شــاالت أكتــاش هــي أحــد مســارات املــي الهامــة يف أكتشــاكوجا .يبلــغ طــول مســار املــي مــن مفــرق قريــة جــوك تبــة عــى
طريــق أكتشــا كوجــا املحيطــي  10كــم .غالبــة مــا تكــون مســار متوســط الصعوبــة تتبــع حافــة الــوادي .تنتهــي عنــد الوصــول اىل الشــاالت بتتبــع
وادي أكتــاش.
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Saklıkent Waterfall

Saklıkent Waterfall located in Yagcilar village within the boundaries of Yığılca, is 40 km from Düzce
on Yedigöller road route and 5 km from the center of the town. Saklıkent Waterfall is one of the newly
discovered natural beauty of our province. With the “Stacking Saklıkent Waterfall Landscape Project”,
necessary arrangements were made and the region was activated as a picnic and promenade area.

شالالت ساكيل كنت

تبعــد شــاالت ســاكيل كنــت الواقعــة يف قريــة ياغجــار املوجــودة يف داخــل حــدود ياغجــار  40كــم عــن دوزجــة ,عــى طريــق يــدي جــوالر يولــو و
 5كــم عــن مركــز القضــاء .إن شــاالت ســاكيل كنــت التــي تعتــر أحــد املعــامل الجمليــة التــي تــم أكتشــافها حديث ـاً يف محافظتنــا تعمــل عــى تفعيــل
مســاحة التنــزه والرحــات يف املنطقــة مــن خــال أجـراء التعديــات الالزمــة لـــ "مــروع املنظــر الطبيعــي لشــاالت ســاكيل كنــت ياغجــار.
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Harmankaya
Waterfall

Harmankaya Waterfall located
in Harmankaya village of
Düzce’s Cumayeri town, is
31 km away from Düzce, is
11 km from the center of the
town. Harmankaya Şelalesi,
is 5 km away to Turkey’s 3rd
largest rafting area with the 13
km - track on the Melen River
passing through the village of
Dokuzdegirmen,
Cumayeri
Harmankaya Waterfall is beside
its magnificent view, a hidden
paradise of the region with a
700 m medium difficulty hiking
trail. The region is very suitable
for nature walk and photo safari.

شالالت هارمان كايا

تبعــد شــاالت هارمــان كايــا الواقعــة يف قريــة
هارمــان كايــا التابعــة لقضــاء جوماريــا يف
دوزجــة  31كــم عــن دوزجــة و  11كــم عــن
مركــز القضــاء .تبعــد شــاالت هارمــان كايــا 5
كــم عــن  3أكــر مســاحة للرحــات يف تركيــة
مبســار مــي يبلــغ  13كــم عــى نهــر ميلــن
الكبــر الــذي ميــر بالقــرب مــن قريــة دوكــوز
دغريمــان – جوماريــا .إن شــاالت هارمــان
كايــا عبــارة عــن جنــة مخفيــة للمنطقــة مبســار
مــي بطــول متوســط يبلــغ  700مــر اىل
جانــب منظرهــا الخــاب .إن املنطقــة مالمئــة
للمــي يف الطبيعــة و ســفاري التصويــر.
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Yoğunpelit Waterfall

شالالت يوغون باليت
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Yoğunpelit Waterfall

Yoğunpelit Waterfall located in the village of Yoğunpelit, Düzce, Yığılca, is 56 km to the
center of Düzce and is 20 km to the center of the town. The region has also both natural
beauty and ecovillage potential.

شالالت يوغون باليت

تبعــد الشــاالت الواقعــة يف قريــة يوغــون باليــت التابعــة لقضــاء يغلجــا يف محافظــة دوزجــة  56كــم عــن مركــز دوزجــة و  20كــم
عــن مركــز القضــاء .تتميــز املنطقــة بالجــال الطبيعــي اىل جانــب أمتالكهــا مقومــات القريــة الصديقــة للبيئــة.
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Yılançatı Canyon

وادي يالنتشايت الضيق
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Canyons

Yılançatı Canyon

Yılançatı Canyon is on the borders of Karakas and Hoca village of Yığılca town of our
province is 55 km away from the center of Düzce. The area where the canyon is located
is in Yedigöller National Park transportation routea and for those who the canyon, is in a
position for those who use this route, can easily reach and prefer. Throughout the canyon,
The wooded area, is decorated with fir, beech, larch and oak trees, many small ponds and
waterfalls, is quite striking with viewing spots, natural vegetation and clear flowing waters
with recreation areas. In that area, activities such as nature walk, photo safari, one-day
picnic, angling, canyon climbing and cycling can be done.

Kurugöl Canyon

Waterfall and Canyon, is located in Kurugöl village, Düzce Province, Akçakoca Town. It
is 14 km away to the town center. It is one of the beauties that Akçakoca must see with
its unique nature, which is composed of easy and difficult grades walking trail along the
river’s edge, away from stress for nature and adventure lovers. The area is very suitable for
trekking, photo safari, rock climbing the region offers a visual feast with lush nature.

الوديان الضيقة

وادي يالنتشايت الضيق

تبعــد واد يالنتشــايت الضيــق الواقعــة ضمــن حــدود قريــة كاراكاش و هوجــا التابعــة لقضــاء ياغلجــا يف محافظتنــا  55كــم عــن مركــز
دوزجــة .يقــع املنطقــة التــي تقــع فيهــا الــواد الضيــق عــى الطريــق الواصــل اىل حديقــة يديجــوالر الوطنيــة ,ميكــن للــزوار الذيــن
يبتعــون هــذا الطريــق الوصــول إليهــا بســهولة ,كــا أنهــا يف موقــع يتــم تفضيلهــا مــن قبــل الــزوار .إن مســاحة الغابــات املمتــدة عــى
طــول الــوادي املزيــن بأشــجار التنــوب وال ـزان والصنوبــر الــري والبلــوط والعديــد مــن الــرك املائيــة الكبــرة والصغــر والشــاالت
ونقــاط الســر ومســاحات االس ـراحة والغطــاء النبــايت الطبيعــي ومياههــا الرباقــة املتدفقــة تجــذب أنتبــاه الناظريــن .ميكــن القيــام
بنشــاطات املــي يف الطبيعــة وســفاري التصويــر والنزهــات اليوميــة وصيــد االســاك بســنارات الصيــد وتســلق الوديــان الضيقــة
والتنــزه بالدراجــات الهوائيــة يف هــذه املســاحة.

وادي كوروجول الضيق

تبعــد الشــاالت والــوادي الضيــق الواقــع يف قريــة كوروجــول التابعــة لقضــاء أكتشــا كوجــا يف محافظــة دوزجــة  14كــم عــن مركــز
القضــاء .أحــد املناطــق التــي تســتحق املشــاهدة يف أكتشــا كوجــا مبســاراتها املخصصــة للمــي عــى طــول حافــة مجــرى النهــر التــي
تتألــف مــن أدراج وعــرة وســهلة وبطبيعتهــا الخالبــة البعيــدة عــن االرهــاق لهــواة الطبيعــة واملغام ـرات .إن املنطقــة مالمئــة جــدا ً
للرحــات وســفاري – التصويــر وتســلق الصخــور ,باالضافــة اىل أنهــا تقــدم للــزوار منظــر طبيعــي خــاب.

141

Yılançatı Canyon

وادي يالنتشايت الضيق
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Kurugöl Canyon

وادي كوروجول الضيق
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Lakes

Efteni Lake

Efteni Lake, at where the river network of Düzce Plain
)merged (Aksu, Asar, Uğur, Melen waters and side ridges
is at the knot point of an ecological network that the Great
Melen (Melen River) channel poured into the Black Sea
on the edge of the Elmacık Mountain series. Efteni Lake
within Gölyaka border of Düzce is 5 km to the center of
the district, is 25 km to the center of Düzce.
Efteni Lake and its surroundings have rich vegetation
and is one of important and rare centers located on the
migration paths of migratory birds with water resources. In
1992, by Ministry of Forestry and Water Affairs, General
Directorate of Nature Conservation and National Parks,
for the purpose of Conservation of hunting and wild
animals, assurance of migratory ways of migratory species
The protection of living environments, the acquisition
of remedial measures, the provision of accommodation,
nutrition and appropriate living conditions have been
taken to the protection status and hunting is prohibited.
Efteni Lake is suitable for bird and plant observing.

البحريات
بحرية أفتاين

تقــع بحــرة أفتــاين يف نقطــة تالقــي مجــاري ميــاه ســهول دوزجــة املتدفقــة (أكصــو و
أســار و أوغــور و ميــاه ميلــن الصغــر والوديــان الجانبيــة عــى ســفح سلســلة جبــال
أيلامجيــك و يف نقطــة تعاقــد شــبكة بيئيــة تصــب مــع قنــاة ميلــن الكبــر يف البحــر
األســود .تبعــد بحــرة أفتــاين الواقعــة ضمــن حــدود جوليــاكا التابعــة لدوزجــة  5كــم
عــن مركــز القضــاء و  25كــم عــن مركــز دوزجــة.
إن بحــرة أفتــاين و محيطهــا مــن املراكــز الهامــة و النــادرة عــى طريــق هجــرة الطيــور
املهاجــرة و بغطائهــا النبــايت الغنــي و مصادرهــا املائيــة .يف عــام  1992تــم وضعهــا
يف نطــاق الحاميــة و منــع الصيــد مــن قبــل املديريــة العامــة لحاميــة الطبيعيــة و
الحدائــق الوطنيــة التابعــة لــوزارة الغابــات و الشــؤون املائيــة بهــدف الحفــاظ عــى
الحيوانــات الربيــة و حيوانــات الصيــد و وضــع مســار هجــرة الطيــور املهاجــرة تحــت
األمــان وحاميــة بيئتهــا الحياتيــة وتطويرهــا وأتخــاذ التدابــر التحســينية وتوفــر رشوط
املــأوى والتغذيــة ورشوط الحيــاة الطبيعيــة .إن بحــرة أفتــاين مالمئــة ملراقبــة الطيــور
و النباتــات.
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Efteni Lake

بحرية أفتاين
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Hasanlar Dam Reservoir

Hasanlar Dam Lake is located in the district of Yağılca. With honey
forests, waterfalls, caves, fertile lands and natural beauties, Yığılca is
located at a distance of 35 km from Yedigöller National Park. With
these features, Yığılca is also one of the important components of
Düzce’s destination network.
The lake, with its beauty and immense size, attracts people by giving
pastoral tastes with all the enthusiasm and beauty of every curvature
and every height. The road parallel to the lake gives occasionally a
chance to picnic on the shore while allowing the landing to the lake
shore.
The surrounding lands around the lake is particularly fascinating by
the changing tones of nature depending on the season. The reservoir
is a very suitable area for angling fish, while the surrounding forests
for nature walks. In addition to alternative water sports, canoe and
sailing races are organized every year in the reservoir. The reservoir
is a region that stands out with its rich fish resources and the shores
are very suitable for sportive angling.
The Dam Lake is suitable for activities such as canoeing, sailing,
rowing, water bicycle and angling. Being a short distance from the
natural beauties of the city, the dam is suitable for alternative nature
sports.

بحرية سد هاسانالر

تقــع بحــرة ســد هاســانالر يف قضــاء يغلجــا .تتميــز يغلجــا بغابــات العســل وشــاالتها وكهوفهــا
وتربتهــا الخصبــة وجاملهــا الطبيعــي ,اىل جانــب كونهــا أحــد وجهــات املقاصــد الهامــة لدوزجــة
ملوقعهــا الــذي يبعــد  35كــم عــن حديقــة يديجولــار الوطنيــة يف محافظتنــا.
إن البحــرة بحجــم الميــلء العــن وبجاملهــا الخــاب تشــكل مصــدر جــذب للنــاس وتقــدم الحــاس
و كافــة نكهــات الشــعور الجميــل يف كل ناحيــة وأرتفــاع فيــه .كــا أنهــا متنــح فرصــة القيــام
بالرحــات يف ســاحلها عنــد أق ـراب الطريــق املســتمر بشــكل مــوازي للبحــرة اىل ســاحل البحــرة
بشــكل عامــودي.
كــا إن املحيــط البيئــي للبحــرة مؤثــرة وخالبــة بنغــات الطبيعــة املتغــرة حســب مي ـزات كل
موســم .إن لبحــرة الســد مســاحة مناســبة جــدا ً لصيــد الســمك بالســنارة واملــي يف الطبيعــة
الخالبــة يف الغابــات املحيطــة بهــا .إنهــا منطقــة تجــذب األنتبــاه بســواحلها املالمئــة لصيــد الســمك
بالســنارة بهــدف الرياضــة وســواحلها الغنيــة باالســاك ومســابقات التجذيــف والــرع التــي يتــم
تنظيهــا عــى شــكل عــادات يف كل موســم اىل جانــب الرياضــات البحريــة البديلــة.
إن بحــرة الســد مالمئــة لنشــاطات مثــل التجذيــف والــراع ورياضــات التجذيــف والدراجــات
املائيــة وصيــد االســاك بالســنارة .كــا أنهــا مناســبة جــدا ً للرياضــات الطبيعيــة البديلــة ملوقعهــا
القريــب مــن جــال الطبيعــة التــي تتوجــد فيهــا القضــاء.
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Kurugöl
Kurugöl, within the 21.95 ha area Natural Park, is a lake of 4.87 hectares. Kurugöl, which
is located on the borders of Düzce’s Kaynaşlı town, was registered as a promenade in 2004
and as a nature park in 2011. Kurugöl, covered with beech, oak and hornbeam trees, is very
suitable for photo safari, sport fishing, camping activities.
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بحرية كوروجول
إن بحــرة كوروجــول عبــارة عــن بحــرة بحجــم  4.87هكتــار يف داخــل حديقــة طبيعيــة مبســاحة  21.95هكتــار .تــم تســجيل البحــرة
التــي تقــع يف داخــل حــدود قضــاء كايناشــي التابعــة لدوزجــة كـــ متنــزه ســنة  2004وكـــ حديقــة طبيعيــة ســنة  .2011إن بحــرة
كوروجــول املغطــاة بأشــجار ال ـزان والبلــوط والنــر مناســبة جــدا ً لنشــاطات مثــل ســفاري – التصويــر وصيــد االســاك بالســنارة
والتخييــم.
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Torkul Pond

Around the pond, accompanied by a panoramic view of trees such as larch trees, beech, fir, hornbeam,
chestnut, maple, black pine trees, people can enjoy picnic, angling, photo-safari and tent camping. You
can take trekking tours within 6 km distance between Torkul and Odayeri plateau.

بحرية توركول

ميكــن أجـراء الرحــات وصيــد األســاك بالســنارة وســفاري – التصويــر والتخييــم برفقــة املنظــر البانورامــي ألشــجار مثــل الـزان والتنــوب والنري والكســتناء
والقيقــب والصنوبــر الــري املوجــود يف محيــط البحــرة .كــا وميكــن القيــام بجــوالت رحليــة عــى مســافة تبلــغ  6كــم بــن هضــاب توركــول و أودايــري.
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Topuk Plateau and Pond

هضبة و بحرية توبوك
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Çamlıpınar Pond
Çamlıpınar Pond located in the village of Dipsizgöl belonging to the Kaynaşlı district of
Düzce, is known as picnic and promenade area being 10 km from the city center. The pond
in the forest of 9,13 ha is very suitable for picnic, tent camping, trekking, cycling and photo
safari activities.

بحرية تشاميل بنار

تبعــد مســاحة تنــزه و رحــات بحــرة تشــاميل بنــار الواقعــة يف قريــة ديبســيز جــول التابعــة لقضــاء كايناشــي يف دوزجــة  10كــم
عــن مركــز املحافظــة .إن البحــرة املوجــودة يف داخــل غابــة مســاحتها  9.13هكتــار ماســبة جــدا ً للرحــات والتخييــم والتنــزه وركــوب
الدراجــات الهوائيــة وســفاري التصويــر.
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The Culture Park

The Culture Park, which is bound to the Gölyaka district of Düzce, is 2 km from the district center. Park
was declared as tourism center with the decision of the Council of Ministers. It is thought that the parck is
very suitable for the golf course. The Culture Park, which is used by the locals as a promenade area, is very
suitable for activities such as aviation sports, hiking, tent and caravan camping, cycling and photo safari.

الحديقة الثقافية

تبعــد الحديقــة الثقافيــة التابعــة لقضــاء جوليــاكا يف دوزجــة  2كــم عــن مركــز القضــاء .تــم أعالنهــا كـــ مركــز ســياحي مبوجــب قـرار مجلــس الــوزراء .يعتقــد
بــأن صالحــة جــدا ً كـــ أرض لســاحة لعبــة الجولــف .إن الحديقــة الثقافيــة التــي تســتخدم الســكان املحليــن كـــ مســاحة للتنــزه مناســبة جــدا ً لنشــاطات مثل
الرياضــات الهوائيــة واملــي يف الطبيعــة والتخييــم ومعســكرات الكرفانــات وركــوب الدراجــات الهوائيــة وســفاري التصويــر.
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Toptepe

Toptepe is one of the most beautiful spots where the plain view of Düzce Plain can be seen.
At the 45-square-foot carcass observation terrace, with 162 steps, you can watch spectacular
scenery and you can enjoy regional dishes in a village restaurant. Toptepe, is a C-type
promenade, draws attention with its proximity to the rich tourism potentials of our province.

توب تبة

أحــد النقــاط األجمــل يف ســهل دوزجــة ملراقبــة الطيــور .ميكــن مــن خــال رشفــة كاركاس للمراقبــة التــي يبلــغ أرتفاعهــا  45مــر ويتــم
الصعــود إليهــا  162درج مشــاهدة منظــر الرائــع لبحــرة أفتــاين وتــذوق النكهــات اللذيــذة للأمكــوالت املحليــة يف كازينــو كــر .كــا أن
تــوب تبــة املمتــدة عــى مســاحة تنــزه عــى شــكل  Cتجــذب االنتبــاه مبقوماتهــا الســياحية الغنيــة.

161

Caves

Fakıllı Cave

The Fakıllı Cave is located in the Fakıllı village, 8 km southeast of the town of Düzce in Akçakoca. The cave has been
registered as a protected area by the Directorate of Regional
Board for the Protection of Cultural and Natural Assets, the
Ministry of Culture and Tourism. The total length of the
cave which takes its name from the village where it is located
is 1,017 m, and its visiting part is 350 m.
There are galleries, stalactites and stalagmites in various
directions in the cave which has natural characteristics.
Particularly called white rooms are rich in terms of stalactite.
In the rainy season, there is a significant spring originated flow
of water into the cavern with the entrance of the waterfall.
Having the form and structure that characterize various
geological periods, the Fakıllı Cave is a semi-active cave.
Due to its proximity to the surface, the cave has a humid,
warm and cool air that shows great differences in summer
and winter seasons. It is said that the air of the cave is good
for asthma and aphrodisia.
With the structural arrangement made, the surrounding area
of the cave is being used as a picnic area.

الكهوف

كهف فاكيل

يقــع كهــف فــاكيل يف قريــة فــاكيل الواقعــة عــى بعــد  8كــم جنــوب رشق قضــاء أكتشــا
كوجــا التابعــة ملحافظــة دوزجــة .تــم تســجيلها كـــ موقــع طبيعــي مــن الدرجــة الـــ 1
مــن قبــل مديريــة لجنــة حاميــة املعــامل الثقافيــة و الطبيعيــة التابعــة لــوزارة الثقافــة و
الســياحة .إن أجــايل طــول املغــارة التــي تســتمد أســمها مــن القريــة التــي تتواجــد فيهــا
 1.017مــر أمــا املســاحة املفتوحــة للــزوار فهــو  350مــر.
يوجــد يف داخــل الكهــف التــي يتمتــع بامليــزات الطبيعيــة رواق تتجــه اىل الجهــات
املختلفــة وهوابــط و صواعــد طبيعيــة .خاصــة إن املنطقــة املعرفــة بأســم الغرفــة البيضــاء
غنيــة مــن ناحيــة الرواســب الكلســية .إن كهــف فــاكيل التــي متتلــك االشــكال والهيــاكل
التــي تتميــز بتطــورات هامــة جــدا ً عبــارة عــن كهــف نصــف فعــال.
تتمتــع بجــو رطــب وحــار ومعتــدل متغــر بدرجــة عاليــة يف مواســم الصيــف و الشــتاء
بســبب وجودهــا عــى نقطــة قريبــة مــن الســطح .يشــاع بــأن جــو الكهــف جيــدة للغايــة
لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن أمـراض الربــو و ضيــق التنفــس.
كام ويتم أستخدام محيط الكهف كـ مساحة تنزه بعد التعديالت التي تم أجرائها.
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Sarıkaya Cave

Sarikaya Cave is located 1,5 km north-east of Sarıkaya village, 5 km north-west of Düzce’s
Yığılca district. It is a semi-horizontal, spring positioned, semi-active fossil cave which has a half
horizontal slope in the Paleocene-Lower Eocene limestones. The Cave, has been registered as
first degree protected area by the Ankara Regional Directorate of Protection of Cultural and
Natural Assets, Ministry of Culture and Tourism.
The Sarikaya Cave, the largest cave of the Western Black Sea Division, has developed in the
direction and distribution of limestones, as a result of the contact of limestones and sandstones.
The water entering the weak spots in the taps of the two units melted limestone on the one hand
and physically eroded the loose marls and sandstones on the other. The Sarikaya Cave, which
is formed by digging towards the deep in the limestones and sandstones, is also a water passage
way.
Having the total length of the cave is 717 m, the cave has the main gallery with a length of 510
m, a width of 80 m, a height of 75 m and a ceiling height of 15-40 m. In its bigger room, there
is fossil and young dripstone forms dating to two older geological development periods. In the
middle of the hall there is a small waterfall which is formed from the Aksu Stream and a canyonvalley belonging to the second geological stage. Having an increasing depth, the cave is 17 m
deep from the section where it was formed at the beginning of the process.
The cave, which is located on a flat on a plateau, which is deeply cut by the Melen River, collects
the surface waters of its immediate surroundings and empties into Aksu Cave and Melen River.

كهف صاكارجا

يقــع كهــف صاكارجــا عــى بعــد  1.5كــم شــال رشق قريــة صاكارجــا الواقعــة عــى بعــد  5كــم شــال غــرب قضــاء ياغلجــا التابعــة لدوزجــة.
عبــارة عــن كهــف أحفــوري نصــف نشــط ذات موقــع مجــرى تطــور بزاويــة نصــف منحنيــة بــن أحجــار كلــس باليوســن – الــت أيوســن
املســنة .تــم تســجيلها كـــ موقــع طبيعــي مــن الدرجــة الـــ  1مــن قبــل مديريــة لجنــة حاميــة املعــامل الثقافيــة و الطبيعيــة التابعــة لــوزارة
الثقافــة و الســياحة.
تطــور كهــف صاكارجــا الــذي يعتــر أكــر كهــف يف القســم الغــريب للبحــر املتوســط بأنحنــاء بأتجــاه أحجــار الكلــس و توزعــه يف نقطــة تالقــي
أحجــار الكلــس و االحجــار الرمليــة .قــد أدت امليــاه املتدفقــة مــن املنطقــة الضعيفــة يف كال الوحدتــان اىل إذابــة أحجــار الكلــس ومــن جهــة
أخــرى اىل تــأكل الطــن و االحجــار الرمليــة الرخــوة املوجــودة يف األســفل .باالضافــة اىل ذلــك فــإن كهــف صاكارجــا املتشــكل مــن الحفريــات
املبــارشة العميقــة يف أحجــار الكلــس واالحجــار الرمليــة هــي عبــارة عــن مجــرى لتدفــق امليــاه.
إن طــول الــرواق الرئيــي للكهــف الــذي يبلغطولــه  717مــر هــو  510مــر و عرضهــا  80مــر و أرتفاعهــا  75مــر و أرتفــاع ســقفها مــا بــن
 40 – 15مــر .يوجــد أحفــورات و رواســب كلســية فتيــة يف الصالــة عائــدة لعرصيــن مــن التطــور .يوجــد شــالة صغــرة و وادي ضيــق عائــدة
عــى مرحلتــان التــي تشــكلت مــن الــوادي القــادم مــن مجــرى أكصــو املوجــود يف منتصــف الصالــة ,بعمــق  17مــر مــن قســم التشــكل
األول وعمــق يــزداد كلــا تقدمنــا.
يقــوم الكهــف املوجــود عــى شــكل مجــرى ســطح يأخــذ شــكل معطــف مجــزء مبجــرى ميلــن بجمــع امليــاه الســطحية للمحيــط القريــب
وصبهــا مــن خــال كهــف أكصــو يف مجــرى ميلــن.
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Ecotourism

Having historical and natural beauties
and different cultural riches, our
province, with its friendly and tolerant
people, has a high ecovillage potential.

السياحة الصديقة للبيئة

تحتضــن محافظتنــا ثــروة تاريخيــة متنوعــة اىل جانــب
متتعهــا بجــال تاريخــي و طبيعــي خــاب .تتمتــع
مبقومــات القريــة الصديقــة للبيئــة بشــعبها الحميــم
والــودود واملتســامح.

166

167

Ecovillage

Dadalı Village

Dadalı village is a village of Akçakoca which is 38 km away from Düzce. The village is 2 km away from
the district center. The unspoiled nature of the Dadalı village with its high organic farming capacity is a
region that has attracted attention in rural and ecovillage tourism areas in recent years.
Women in the village are the forerunners of ecovillage tourism. All of the local dishes they prepare are
organic and incredibly tasty. All made from products grown in village gardens, the hand made products
can be listed as tasty fruit jams, tarhana soup made especially from cranberry, stuffed black cabbage,
kaldirik, kabcuk beans, nettled şibit and pide with mancar. The hand made baklava with melekücceği
which is unique to Akçakoca and with nuts and butter is one of the foods that should definitely be tasted.
With various activities, the village people are trying to introduce the village procedures and cultural values
to the guests who come as visitors. From these, henna night, dowry laying and traditional theater are
known as some activities attracting attention. Guests hosted by the people of the village can stay in clean
and hygienic rooms prepared according to their preferences. Activities such as fruit and flower gathering,
hiking, ATV safari, tractor driving can also add extra values to the village atmosphere you live in.

القرية الصديقة للبيئة
قرية دادايل
تقــع قريــة دادايل يف قضــاء أكتشــا كوجــا الواقعــة عــى بعــد  38كــم مــن دوزجــة و تبعــد  2كــم عــن مركــز القضــاء .تعتــر قريــة دادايل يف
الســنوات األخــرة أحــد مناطقنــا التــي تجــذب األهتــام يف املناطــق الريفيــة والســياحة الصديقــة للبيئــة مبقومــات الزراعــة الطبيعيــة العاليــة
وطبيعتهــا الغــر متأثــرة بالعوامــل الطبيعيــة.
إن النســاء يف القريــة رائــدات الســياحة يف القريــة الصديقــة للبيئــة .إن كامــل األطعمــة املحليــة التــب تعهدهــا هــؤالء النســاء طبيعيــة وذات
مــذاق رائــع .إن مــرىب الفواكــه الالذيــذة املصنوعــة مــن املنتجــات التــي يتــم زراتهــا بشــكل كامــل يف حدائــق القريــة وحســاء تارهانــا املصنــوع
مــن التــوت الــري ومحــي اللفــت األســود باللحــم وكالديريــك وفاصوليــة كابوجــوك وشــبيت النبــات الق ـراص والفطائــر أحــد أنــواع هــذه
النكهــات الرائعــة .إن البقــاوة املنزليــة بالبنــدق والزبــدة الخاصــة بأكتشــاكوجا مــن النكهــات التــي يجــب تذوقهــا .يتــم العمــل عــى تعريــف
أداب و القيــم الثقافيــة للقريــة اىل الضيــوف القادمــن اىل القريــة بالنشــاطات التــي يتــم تنظيمهــا .إن ليلــة الحنــاء وعــرض جهــاز العــروس
واأللعــاب املتوســطة تجــذب األنتبــاه .ميكــن للضيــوف الذيــن يتــم أســتقبالهم مــن قبــل ســكان القريــة يف منازلهــم البقــاء يف غــرف نظيــف
و صحيــة تــم تحضريهــا لهــم حســب رغبتهــم .كــا ميكــن لنشــاطات مثــل قطــف الفواكــه والزهــور واملــي يف الطبيعيــة ورحــات الســفاري
وقيــادة الجـرار أن تضيــف اللــون اىل جــو القريــة.
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The Dadali village is a village inhabited by the Manav Turks in general. It is one of the oldest
villages of Akçakoca. In the village, the historic properties are well preserved. Houses made
entirely of wood or wood-framed, brick-clad traditional architectural style still stand today. On
the hill to the left of the village entrance, there is a stone-built primary school building which is
constructed in 1924, at the beginning of the Republican period.
إن قريــة دادايل عبــارة عــن قريــة غالبيــة ســكانها مــن بائعــي الخضــار األتـراك .أحــد أقــدم القــرى يف محافظــة أكتشــا كوجــا .إن نســيجها التاريخــي محمــي
للغايــة .إن منازلهــا مشــيدة بأســلوب العــارة التقليديــة مــن الخشــب الكامــل أو بجــدران الطابــوق ذات األســقف الخشــبية قامئــة لتاريــخ هــذه اللحظــة.
تــم تســجيل املدرســة األبتدائيــة املبنيــة مــن االحجــار ســنة  1924التــي تــم بنائهــا يف الفــرة الجمهوريــة عــى التلــة املوجــودة يف الطــرف األيــر مــن
مدخــل القريــة.
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Saz Village

Kaynaşlı district of Düzce has become an alternative tourism center with its unspoiled
nature and tourism potentials around the town. One of these potentials is the Saz
Village,which is 7.5 km away from the district center. With the 90-year-old Tekir Village
House, located in the village and made according to Abkhaz culture tradition, serves for
those who want to stay and who are looking for an alternative holiday with traditional
lifestyle and village life experience.
With its nature, livestock in the garden,wood heater burning in winter, dinner at the
fireplace, authentic air.for those who are looking for different tastes, Saz Village is
gaining the appreciation of the guests . Tekir Village House where Abkhazian dishes
are served is a perfect shelter for those who want to be quiet and away from the noise.

قرية ساز

تحولــت قضــاء كايناشــي يف دوزجــة اىل مركــز ســياحي بديــل مبقومــات الســياحة يف طبيعتهــا و محيطهــا الغــر متأثــر بالطبيعــة .إن أحــد
هــذه املقومــات هــي قريــة ســاز التــي تبعــد  7.5كــم عــن مركــز القضــاء .إن منــازل قريــة تاكــر التــي يبلــغ عمرهــا  90ســنة والتــي تــم
أنشــائها حســب تقاليــد الثقافيــة األبخازيــة واملوجــودة يف داخــل القريــة تقــدم الخدمــات اىل الراغبــن باالقامــة والراغبــن بتجربــة الحيــاة
يف الريــف واالفـراد الذيــن يبحثــون العطــات البديلــة بطــرز الحيــاة التقليديــة.
تحصــل عــى أعجــاب الضيــوف بطبيعتهــا و حيوانــات املـزارع املوجــودة يف مزارعهــا وموقــد الحطــب يف أشــهر الشــتاء و وجبــات العشــاء
التــي يتــم تناولهــا بجانــب املواقــد وبيئتهــا الطبيعيــة .إن منــازل قريــة تاكــر التــي تقــدم الوجبــات األبخازيــة للباحثــن عــن مذاقــات
مختلفــة متثــل نقطــة هــروب رائعــة للراغبــن بقضــاء عطلــة ســاكنة وبعيــدة عــن الضجيــج طويلــة األمــد.
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محلة يوكاري أكتشا كوجا Akçakoca Uppertown /

السوق املحيل يف املحلة

Local Store
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Abundance of
Nature
Düzce Hazelnut

Hazelnut has an important place in
the field of agricultural products of
our province. According to 2014 data
of Turkish Statistical Institute (TSI),
hazelnut production is made in the field
of 626.850 decar. With this production,
our province is at the fourth rank in
Turkey overall. With a production area
of 218.650 and a production size of
29.639 tons, the highest production is in
Akçakoca.

بركة الطبيعية بندق دوزجة
يحتــل البنــدق مكانــة هامــة بــن املنتجــات الزراعيــة يف محافظتنــا .حســب بيانــات  TÜiKلســنة  2014فــإن محافظتنــا تقــوم باألنتــاج يف 626.850
مجــال .بهــذا االنتــاج تحتــل محافظتنــا املرتبــة الرابعــة يف االنتــاج يف جميــع أنحــاء بلدنــا .حصلــت أكتشــاكوجا عــى املرتبــة االوىل يف االنتــاج بــن األقضيــة
التابعــة ملحافظتنــا بأنتــاج يف  218.650مجــال وقــدرة أنتاجيــة  29.639طــن.
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Bee and Honey of Yığılca

In an investigation sampling from 56 different locations of Turkey, Yığılca Bee is
found differently from bee populations of other bees in terms of body size and
length of organs.
Later, extensive research results have also revealed some genetic and morphological
differences with high honey yield, hard working, winter resistant and very well
adaptation to its territory. It promises hope for future breeding and selection studies
on Turkey’s beekeeping.
As a result of the surveys conducted in the district, it is understood that the
beekeepers did not purchase queen bees from outside. Furthermore, it has also been understood that during
a period of 20-30 years, they have provided the continuity of the colonies ancestrally. Here, For may years,
beekeepers keep the rules of pure continuous and self-cultivation, instead of not getting migrants from
the outside. Therefore, depending on the geographic isolation in Yığılca, an ecotype compatible with its
environment and flora has developed.

نحل و عسل يغلجا

تبــن يف االبحــاث التــي تــم أجرائهــا بأخــذ منــاذج مــن  56مجموعــة مختلفــة يف تركيــا بــأن نحــل يغلجــا مختلفــة عــن باقــي أنــواع النحــل مــن ناحيــة حجــم
جســمها الكبــر وطــول أعضائهــا .يف نتيجــة االبحــاث املوســعة التــي تــم أجرائهــا تبــن بــأن إيكولوجيــا نحــل يغلجــا مختلفــة أيضــا مــن الناحيــة الوراثيــة
واملورفولوجيــا.
تتميــز نحــل يغلجــا التــي تدخــل يف ســياق املوضــوع بقــدرة أنتاجيــة عاليــة للعســل ومثابــرة ومقاومــة للشــتاء ومتالمئــة بشــكل جيــد مــع املنطقــة .كــا أنهــا
مصــدر أمــل لألعــال االصالحيــة والرتبيــة ملســتقبل تربيــة النحــل يف تركيــة.
تبــن يف نتيجــة االبحــاث التــي تــم أجرائهــا يف عمــوم القضــاء بــأن مــريب النحــل مل يقومــوا بـراء ملــكات النحــل مــن الخــارج وأســتمرار جذورهــا مــع الزمــن
مــن األجــداد اىل األبــاء .املوضــوع هــو عــدم الحصــول عــى النحــل املهاجــر خــارج النحــل الــذي يتــم تربيتهــا بشــكل صــايف فيــا بينهــا لســنوات طويلــة.
بذلــك جــاء أيكولوجيــا مالمئــة للبيئــة التــي تتواجــد فيهــا و النباتــات املتصلــة بالعــزل الجغـرايف يف يغلجــا.
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Hazelnut

Walnut

الكستناء

Chestnut

الزعرور
Black grape

Medlar

التني األسود
Backberry
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Arbutus

Sweet Corn

Black Fig

Pumpkin

Wild Strawberry

Evonymus

Konuralp Rice

Mushroom

Cranberry
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Akçakoca

Güzeldere Waterfall Nature Park

الحديقة الطبيعية لشالالت جوزيل ديري
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Nature Parks and
Nature Conservation
Areas
Nature Parks

There are 4 Natural Parks within the boundaries of Düzce.
These are Güzeldere Waterfall Natural Park, Kurugöl
Natural Park, Aydınpınar Waterfalls Nature Park and
Yılançatı Canyon Natural Parks.

Nature Conservation Areas

There is one Nature Conservation Area in Düzce province

Demirciönü Nature Conservation
Area

It is located within the boundaries of the Akçakoca Town.
The site is 430 ha in size and includes forest sections
numbered as 16, 17, 18, 19, 20, 21 and 22. It was
registered on 12.04.1994.The area, which was designated
as the nature conservation area, is a forest ecosystem with
a rich sub-flora and fauna potential. The area is located at
the 10th kilometer of the Akçakoca-Ereğli Highway from
Akçakoca and on the Düzce-Zonguldak provincial border.

الحدائق الطبيعية و املحميات الطبيعية
الحدائق الطبيعية

يوجــد  4حدائــق طبيعيــة ضمــن حــدود محافظــة دوزجــة .وهــي كاأليت  :حديقــة
شــاالت جــوزال ديــري الطبيعيــة وحديقــة كوروجــول الطبيعيــة وحديقــة شــاالت
أيــدن بنــار الطبيعيــة ووادي يــان تشــايت الطبيعيــة.
املحميات الطبيعية
يوجد محمية طبيعية واحدة ( )1يف محافظة دوزجة.
محمية دمريجي أونو الطبيعية
تقــع ضمــن حــدود قضــاء أكتشــا كوجــا .مســاحتها  430هكتــار .تشــمل أٌقســام
الغابــات رقــم  .22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16تــم تســجيلها بتاريــخ  .1994/04/12تتميــز
املســاحة التــي تــم تســجيلها كـــ محميــة طبيعيــة مبيــزة النظــام اإليكولوجــي للغابــات
التــي تتمتــع مبقومــات نباتيــة و حيوانيــة غنيــة .تقــع ضمــن حــدود محافظــة دوزجــة
– زونغولــداك يف املوقــع الــذي يبعــد  10كــم عــن أكتشــاكوجا عــى الطريــق الــري
الواصــل بــن أكتشــاكوجا – أرغــي.
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Samandere Waterfall

شالالت سامانديري
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Natural Monuments

Samandere Waterfall Natural Monument

It is located in the village of Samandere, Düzce Province. It has 10 hectares in size. It was registered on
19.12.1988. It has geological features such as the cavalry, the waterfall and the Witch-Winner. There are also
rich and virgin plant cover with monumental trees in place. It is Turkey’s first registered natural monument. The
fall height of the waterfall is 20 m. The watershed covers an area of 32 square kilometers. The water flowing
from the waterfall merges with the Uğur Stream reaching to the Efteni Lake. From here it flows into the Black
Sea through the borders of the Akçakoca district with the Great Melen water.

Sırıkyayla Fir Natural Monument

It is located in Sırıkkaya forestland of Düzce Province, Center Town, Çınardüzü village, Odayeri district, The
fir tree (Abies nordmanniana) is 300 years old, 70 m length, 1.36 m diameter and 6 m circumference. It is as a
Natural Monument of 1.000 square meters area. It was registered on 06.09.2002.

Paşabükü Ash Nature Monument
It is located in Paşabükü foresland, Düzce Province, Yığılca Town, Kırık village. The Foliage Tree (Fraxinus
oxycarpa), 110 years old. It has 46 m length, 1 m diameter and 3 m circumference. It was registered on on
06.09.2002 as as a natural monument of 1.000 square meters area.

Kayadibi Badger Tree Nature Monument

It is located in Kayadibi forestland of Düzce Province, Yığılca Town, Gökçeağaç village. The Porsuk Tree
(Taxus baccata) is 775 years old, 27,5 m length, 1.90 m diameter and 4.80 m circumference. It is registered on
06.09.2002 as a natural monument of 1.000 square meters area.

املعامل الطبيعية

املعلم الطبيعي لشالالت سامانديري

تقــع يف املوقــع الداخــي لقريــة ســامانديري التابعــة يف املركــز يف محافظــة دوزجــة .متتــد عــى مســاحة  10هكتــار .تــم تســجيلها بتاريــخ  .1988/12/19تتمتــع
بامليـزات الجيولوجيــا مثــل الشــاالت والدوامــات و غطــاء بنــايت بــردي غنــي جــدا ً مبعــامل األشــجار القدميــة .تعتــر املعلــم الطبيعــي األول املســجل يف تركيــا .إن أرتفــاع
تســاقط ميــاه الشــال  20مــر .تشــمل مســاحة حافظــة تغذيــة تبلــغ  32كــم .²إن امليــاه املتبقيــة مــن الشــالة تلتقــي مــع وادي أوغــور وتصــب يف بحــرة أفتــاين,
ومــن هنــا تصــب مــع ميــاه ميلــن الكبــر يف البحــر االســود مــن خــال املــرور مــن داخــل حــدود قضــاء أكتشــاكوجا.

معلم سرييك يايال و جوكنار الطبيعي

تقــع يف منطقــة غابــة يف موقــع ســريك يايــا يف منطقــة أودايــري – قريــة تشــنار دوزو – قضــاء املركــز يف محافظــة دوزجــة .إن أشــجار التنــوب بعمــر يناهــز 300
عــام وتتميــز بطــول  70مــر و قطــر  1.36مــر و عــرض محيطــي  6أمتــار .تــم تســجيل املســاحة التــي تبلــغ  1.000م ²كـــ محميــة طبيعيــة بتاريــخ .2002/09/06
معلم شجرة باشا بودوك دشبودوك الطبيعية
تقــع يف منطقــة غابــة يف موقــع باشــا بــودوك يف قريــة كرييــك – قضــاء يغلجــا يف محافظــة دوزجــة .إن أشــجار ديــش بــوداك (فراكســينوس أوكســيكاربا) بعمــر يناهــز
 110أعــوام وتتميــز بطــول  46مــر و قطــر  1مــر و عــرض محيطــي  3مــر .تــم تســجيل املســاحة التــي تبلــغ  1.000م ²كـــ محميــة طبيعيــة بتاريــخ .2002/09/06
معلم شجرة كايا ديبي بورسوك الطبيعي
تقــع يف منطقــة غابــة يف موقــع كايــا ديبــي يف قريــة جوكتشــا أغــاج – قضــاء يغلجــا يف محافظــة دوزجــة .إن أشــجار فــرو الغريــر بعمــر يناهــز  775عــام وتتميــز
بطــول  27.5مــر و قطــر  1.90مــر و عــرض محيطــي  4.80مــر .تــم تســجيل املســاحة التــي تبلــغ  1.000م ²كـــ محميــة طبيعيــة بتاريــخ .2002/09/06
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Paşabükü Ash Nature Monument

معلم شجرة باشا بودوك دشبودوك الطبيعية
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Kayadibi Badger Tree Nature Monumen

Sırıkyayla Fir Natural Monument
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معلم سرييك يايال و جوكنار الطبيعي

معلم شجرة كايا ديبي بورسوك الطبيعي

nt

184

ARE YOU READY TO A
?CULTURAL DISCOVERY
Mosques

Regarding to the faith tourism, within the boundaries of
the city, there are many historical buildings, tombs which
are important for religious and architectural purposes.
Among these, the Friday Mosques built using different
architectural techniques are among the most remarkable
ones.
In general, the interlaced type Friday Mosques in the
villages where the Manav Turks settled are the oldest
examples of religious architecture in Akçakoca district of
Düzce. Built by the Turks settled in that area after the date
of 1323, these mosques are the ones in order to worship in
a central village. The villagers in the immediate vicinity
were gathered in these mosques for the Friday prayers. For
this reason these mosques are generally called the Friday
Mosque. Because of the abundant woods, they are the
worship places which are built without using the napper
nails, by splitting the logs together.

هل أنتم جاهزون ألجراء أكتشاف ثقايف ؟

املساجد
يوجــد الكثــر مــن املبــاين التاريخيــة واملراقــد والقبــور املهمــة مــن الناحيــة الدينيــة
واملعامريــة والســياحة العقائديــة يف داخــل حــدود محافظتنــا .إن مســاجد جمعــة
مــن نــوع كانتــو املشــيدة بأســتخدام تقنيــات معامريــة مختلفــة أكــر املســاجد التــي
تجــذب األنتبــاه.
إن املســاجد مــن نــوع كانتــو املوجــودة يف القــرى التــي يســكنها بائعــي الخــرة
بشــكل عــام مــن النــاذج الدينيــة االقــدم يف قضــاء أكتشــاكوجا التابعــة ملحافظــة
دوزجــة .إنهــا املســاجد التــي تــم بنائهــا يف قريــة مركزيــة بهــدف مامرســة االت ـراك
الذيــن أســتقروا يف املنطقــة لعباداتهــم اعتبــارا ً مــن تاريــخ  .1323كان ســكان القــرى
املجــاورة يجتمعــون يف هــذه املســاجد لصــاة الجمعــة .لهــذا الســبب تــم تســمية
أغلــب هــذه املســاجد بأســم مســاجد الجمعــة .أنهــا عبــارة عــن مســاجد تــم أنشــائها
بالخشــب الكامــل دون اســتخدام املســامري بأتبــاع تقنيــة كانتــو بدمــج االخشــاب
ببعضهــا وذلــك بســبب كــون املنطقــة شــجرية.
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The Mosques in Hemşin Village

The other example for the interlaced type mosques is the
Historical Hemşin Village Mosque in Hemşin village,
which is located 15 km from Akçakoca, founded by the
Hemşinites who came from Artvin after the OttomanRussian War in 1877. Built with stone workmanship on
the first floor and an interlocked techniques on the second
floor, the mosque has a history approaching 150 years.
Having a wooden minaret, Hemşin Mosque also attracts
attention with its ceiling workmanship.

مسجد قرية همشني

أمــا أفضــل منــوذج أخــر مــن مســاجد املشــيدة عــى شــكل كانتــو هــي مســجد قريــة
همشــن التاريخيــة املوجــودة يف قريــة همشــن والتــي تــم تأسيســها مــن الهمشــيني
القادمــن مــن منطقــة أرتفــن بعــد الحــرب العثامنيــة الروســية ســنة  1877والتــي تقــع
عــى بعــد  15كــم مــن أكتشــا كوجــا .يعــود تاريــخ الجامــع الــذي شــيد طابقهــا األول
مــن األحجــار وطابقهــا الثــاين بأســتخدام تقنيــة كانتــو اىل مــا يقــارب  150ســنة .إن
مســجد همشــن التــي تتميــز بعامرتهــا الخشــبية تجــذب االنتبــاه مبحربهــا ومنارتهــا
وســقفها.
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Orhan Gazi Mosque
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Orhan Gazi Mosque

It is known that Orhan Gazi, one of the founders of the
Ottoman State, built a mosque where he came and stayed
(AC 1323). This cultural heritage, which was registered as
Sultan Orhan Mosque Şerifi, 2007 was restored in 2007 by
the General Directorate of Foundations and was opened
again in worship and prayer. Built about 687 years ago
with the use of interlocked techniques, without using the
napper nails, this historical Ottoman mosque also attracts
attention with the tombstones around the building.
The wooden frame which were made up of deep notches
in timbers forms a kind of base for the structure. Buildings
built without foundation were reinforced by placing
pulleys on large stones. The fact that no nails are used in
these buildings is known as the most important feature of
these structures. By the interlocked techniques, nail is not
preferred in order to make timber more durable.

مسجد أورهان غازي

كــا هــو معــروف فــإن أورهــان غــازي الــذي يعتــر مــن مؤســي الدولــة العثامنيــة
قــد جــاء اىل هنــا وســكن فيهــا ( 1323ميــادي) و أمــر ببنــاء مســجد أطلــق عليهــا
أســمه .تــم أعــادة ترميــم هــذا املـراث الثقــايف الــذي تــم تســجيله يف الســجالت بأســم
مســجد أورهــان غــازي الرشيــف مــن قبــل املديريــة العامــة لألوقــاف ســنة 2007
وتــم أفتتاحهــا للعبــادة والزيــارة مجــددا ً .كــا أن املســاحة التــي شــيد عليهــا املســجد
العثــاين التاريخــي بدمــج االخشــاب الطويلــة ببعضهــا بأســتخدام تقنيــة كانتــو قبــل
 687ســنة تشــكل مصــدر أهتــام بأحجــار القبــور املوجــودة فيهــا.
إن الطــوق املســتطيل املشــيد بتقنيــة الكانتــو التــي يتــم مــن خاللهــا فتــح الشــقوق
العميقــة يف األخشــاب تشــكل األساســات املختلفــة يف العــارة الخشــبية .تــم تقويــة
املبــاين التــي تــم تشــييدها بــدون أساســات بوضــع األطــواق فــوق االحجــار الضخمــة.
إن أهــم ميــزة لهــذه املبــاين هــو عــدم أســتخدام املســامري أبــدا ً .اليفضــل املســامري يف
تقنيــة الكانتــو لغــرض أن تكــون األخشــاب ذات مقاومــة أكــر و ذات صالحيــة أكــر.
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Yeni Meze Mosques in Uğurlu Village

Historical Uğurlu Village New Meze Mosque is located in the village of Uğurlu, which is 16 km away
from Akçakoca. Being a beautiful example of stone workmanship, the mosque was built in 1885. The
mosque in which the calligraphies from the Ottomans are used is an important value of our province.
The mosque, with a water well in its garden, also offers a peaceful environment with its landscaping.

مسجد أوغورلو كويو يني ميزي

 تم أنشاء املسجد الذي يعترب منوذج جميل للمباين املشيدة. كم من أكتشاكوجا16 يقع مسجد أوغورلو كويو يني ميزي يف قرية أوغورلو الواقعة عىل بعد
 إن املسجد. إن املسجد الذي يحتوي يف داخله عىل كتابات متبيقة من العرص العثامين واحد من أهم املعامل املوجودة يف محافظتنا.1885 من الحجر سنة
.الذي يحتوي عىل برئ يف حديقته يقدم محيط هادئ بعد تنظيم محيطه
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Sarıçökek Mosque

The mosque is located in the village of Sarıçökek
belonging to the province of Kaynaşlı. Built using the
interlocked techniques, the mosque belonging to the
Orhan Gazi Period was registered as a monumental
work in the first group category.

مسجد صاري تشوكاك

يقــع يف قريــة صــاري تشــوكاك التابعــة لقضــاء كايناشــي يف محافظتنــا.
تــم تســجيل املســجد العائــد لفــرة حكــم أورهــان غــازي كـــ أثــر تاريخــي
مــن الدرجــة األوىل .تــم تشــييدها بأســتخدام تقنيــة الكانتــو .أنــه مســجد
للجمعــة عائــد للقــرن  14ميــادي.
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مسجد أكتشاكوجا املركزي
إن املســجد املركــزي الــذي يتمتــع مبظهرهــا الرائــع يف مركــز مدينــة أكتشــا كوجــا
تجــذب االنتبــاه بعامرتهــا املعــارصة عــى عكــس املســاجد التــي تــم تشــييدها
بنظــام القبــة الواحــدة .يبلــع أرتفــاع قبــة املســجد الــذي وضــع أساســها ســنة
 1989و فتحهــا للخدمــة ســنة  31 ,2004كــم أرتفــاع املنــارة  58مــر .إن هــذا
املســجد الــذي تــم فيــه تطبيــق الرتكيبــة املعامريــة الرتكيــة و الحديثــة مع ـاً هــو
املســجد الوحيــد الــذي تــم تشــييده بهــذا الطـراز العمـراين يف تركيــا .إن أحــد أهــم
ميزاتهــا العمرانيــة هــو نظــام القبــة املســتوحاة مــن الخيمــة الرتكيــة املشــيدة عــى
الزوايــة الثامنيــة املســتخدمة يف العــارة الســلجوقية بــدالً مــن نظــام الســقف
الكالســييك الواحــد.
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Akçakoca Central Mosque
Located in the city center of Akçakoca, the Central Mosque attracts attention with its
contemporary architecture unlike the ones built with a single dome system. Founded
in 1989 and opened to service in 2004, the height of the dome of the mosque is 31
m and the height of the minaret is 58 m. The mosque, where Turkish and modern
architectural syntheses are applied, is the only one built in Turkey in this architectural
style. The most prominent architectural feature is that, instead of the classic single
roof system, it has a roof system inspired by the Turkish otak tent, which is placed on
the octagonal corners which was used in the Seljuk architecture.
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Tombs

Tombs of Sheikh Aliyyü-l Müslahiddin,
His Sons and His Grandchildren

According to the narratives, it is believed that they were born in the
years (Hijri year 862, gregorian calendar 1484) and come from Horasan.
It is said that they came from the descendants of Zeynel Abidin.
Aliyyü-l Müslahiddin, who came to Anatolia and was educated in Hacı
Bayram Dergah in Ankara and Istanbul Fatih Külliye, met with Sheikh
Shaban-i Veli, whose grave is in Kastomonu. While passing through
the Elmalik village of Bolu during the Istanbul-Ankara journey (Hijri
year 904, gregorian calendar 1526), it is reported that he visited Sheikh
Tokat-i, the Great Islamic Sufi of Halveti Order, and stayed there for
12 years, serving for the Sheikh. Then, Sheikh Aliyyu-l Müslahiddin,
was sent to Upper Karaköy Village, Çilimli district, where he guided the
locals. That day’s name here is “Kokabelli”. This honorable dervish has
invited people to the Qur’an and the Islam for a long time. He passed
away here. Where he died, he was buried in a tomb.

املراقد
حرضة الشيخ عيل مصلح الدين
و أوالدة و أحفاده
 يروى بأنه ينحدر, أما نسبه. ميالدي) وجاء من خرسان1484 –  هجري862( حسب الروايات ولد سنة
.من نسبة يحيى بن بكر أحد أوالد زين العابدين
جاء حرضة الشيخ عيل مصلح الدين اىل األناضول وحصل عىل العلم يف مركز حجي بريام للدراويش وكلية
 يروى بأنه بقى يف خدمة حرضة الشيخ.أسطنبول فاتح وتعرف عىل حرضة الشيخ شعبان ويل يف كاستامونو
 ميالدي) مرة بقرية أيلامليك يف بولو1526 –  هجري904( توكات أثناء سفره من أسطنبول اىل أنقرة سنة
وذهب عىل مركز حرضة الشيخ توكات للدراويش أحد شيوخ الطريقة الخلوة الصوفية االسالمية وبقى
. سنة12 فيها
بعدها تم أرسال حرضة الشيخ عيل مصلح الدين اىل قرية يوكاري كارا كوي التابعة لقضاء تشيلميل لغرض
 لقد عمل هذا الشيخ املبارك." كان أسم هذه املنطقة يف ذلك الفرتة هو "كوكابييل.تقديم نصائح االرشاد
 تم دفنه يف املكان الذي توفيه فيه.عىل دعوة الناس هنا اىل القرأن والدين األسالمي و تويف يف هذا املكان
.وتم بناء مرقد له
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Hasan Dede Türbesi

Konuralp Tomb
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مرقد كونور ألب

مرقد حسن دادا

Konuralp Tomb

In the Konuralp neighborhood, which is part of Düzce, next to the historic mosque there
is a tomb of Konuralp who conquered (in 1323) the city which was then belonging to the.
The Byzantine Empire. It is known that one of the three graves within the tomb, which
seems to be a new structure today, belonged to Ali Hamza from the relatives of Konuralp.

Hasan Dede Tomb

The village, which was established approximately 300 years ago by Hacı Kadir from the
Upper Karaköy of Çilimli district, received its name from this person. Hasan Dede Tomb
is located within the boundaries of Upper Karaköy, Çilimli district.

Yabalı Dede Tomb

According to the story; In a war with the Russian Army, when the Turkish Army was at
a push, Yabali Dede, who was threshing in a village, received a spiritual order and said to
those there: “I want to get some rest”. Then, he left. With his prong, he fought against the
Russian Army. However, at that time the finger of the winnow was broken. A soldier from
the same village fought there. He saw Yabalı Dede while he was ruining the enemy. He took
the broken finger of the winnow, put it in his bag and brought it to the village. When the
soldier returned home, he asked the Dede to bring the winnow out. The soldier understood
that the broken finger that he had was part of the winnow and accordingly he repaired the
winnow. The name of the tomb is coming from this story.

مرقد كونور ألب

يقــع مرقــد كونــور ألــب الــذي أخــذ املدينــة مــن البيزانطينيــن يف املرقــد املوجــود بجــوار املســجد التاريخــي يف محلــة كونــور ألــب
التابعــة لدوزجــة .يوجــد يف املرقــد الــذي يبــدو كـــ بنــاء جديــد يف الوقــت الحــارض عــى ثــاث قبــور ومــن املعــروف أن أحــد هــذه
القبــور يعــود اىل أحــد أقــارب كونــور ألــب و هــو عــي حمــزة.
مرقد حسن دادا
تــم بنــاء هــذه القريــة مبجــيء شــيخ يدعــى حجــي قــادر مــن قريــة يــوكاري كارا كــوي التابعــة تشــيميل اىل هنــا وأســتقر فيهــا قبــل
مــا يقــارب  300عــام وأطلــق أســم هــذا الشــيخ عــى هــذه القريــة .يقــع مرقــد حســن دادا داخــل حــدود قريــة يــوكاري كارا كــوي
التابعــة تشــيميل.
مرقد يابايل دادا
حســب الروايــات ,يف أحــد اللحظــات التــي كان يعــاين فيــه الجيــش العثــاين أوقــات صعبــة يف حربــه ضــد الجيــش الــرويس جــاء
أمــر روحــي اىل يابــايل دادا أثنــاء قيامــه بعمــل البيــدر يف قريتــه وأبتعــد مــن هنــاك قائـاً لألشــخاص املوجوديــن هنــاك بأنــه يرغــب
بقضــاء راحــة .حــارب باملــدراي ضــد الجيــش الــرويس ويف هــذا االثنــاء أنكــر أصبــع املــدراي ,كان هنــاك جنــدي مــن نفــس القريــة
و رأى يابــايل دادا وهــو يقاتــل األعــداء وأخــذ االصبــع الــذي أنكــر مــن املــدراي و وضعهــا يف حقيبتــه وعــادة اىل قريتــه .عنــد عــودة
الجنــدي اىل قريتــه طلــب مــن يابــايل دادا احضــار مــدراه .الحــظ بــأن أصبــع املــدراي مكســور وبأنهــا مكســورة مــن نفــس املــكان
وعليــه قــام بأضافــة االصبــع اىل املــدراي .وأخــذ املرقــد أســمه مــن هــذه الحادثــة.
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Ahmet Dede Tomb

مرقد أحمد دادا

Historical Orhan Gazi Mosque in Cumayanı
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مسجد أورهان غازي التاريخي جومايني

Ahmet Dede Tomb
The Cumayanı picnic and promenade area of Akçakoca district, 3 km southwest of
Akçakoca, located in the boundaries of Göktepe village. It is a place of recreation with
centuries-old great plane trees and a stream near to the area. The area, which is designed
as a picnic and promenade area, also attracts attention with the historic bath ruins dating
from Seljuks, the historic Evliya Mosque and Evliya Ahmet Dede Tomb. It is known that
the people of the region come here to pray and to wish.

Kaplandede Tomb

Kaplan Dede’s tomb is located at the summit of Mount Dede, the highest peak of the
Kaplan Dede Mountain Range, at the border of the Akçakoca district and the Çilimli
district of Düzce province.

Dede Koru Tomb

Dede Koru Tomb is located behind the Çaybükü Mosque in the picnic and promenade
area in the village of Gümüşova Çaybükü.

Muhap Dede Tomb

It is located within the borders of the Gölyaka Muhapdede village. It is on the road route
between the village center and Kadife Castle. The tomb is 3 km away from the Villagge.

مرقد أحمد دادا

 أنهــا. كــم جنــوب غــرب قضــاء أكتشــا كوجــا3 يقــع مســاحة جوماينــي للرحــات والتنــزه يف قريــة جــوك تبــه الواقعــة عــى بعــد
 ويف نفــس الوقــت فــإن املســاحة املخصصــة للرحــات والتنــزه.مســاحة مخصصــة للراحــة بأشــجارها املعمــرة لعصــور ومياهــا الجاريــة
 يــأيت.تجــذب االنظــار ببقايــا الحــام التاريخــي املتبقــي مــن الحقبــة الســلجوقية ومســجد أوليــاء التاريخــي ومرقــد الــويل أحمــد دادا
.ســكان املنطقــة اىل هنــا للتــرع بالدعــاء وقبولهــا

مرقد قبالن دادا

يقــع قــر قبــان دادا عــى قمــة جبــل دادا التــي تعتــر اعــى قيمــة يف سلســلة جبــال قبــان دادا الــذي أخــذ أســمه منهــا الواقعــة يف
.حــدود قضــاء تشــيميل وقضــاء أكتشــاكوجا التابعــة ملحافظــة دوزجــة

مرقد دادا كورو

.يقع مرقد دادا كورو خلف مسجد تشايبودوك الواقعة يف داخل مساحة الرحالت و التنزه يف قرية جوموش أوفا تشايبودوك

مرقد مهاب دادا

. كم عن مركز القرية3  تبعد.يقع ضمن حدود قرية جولياكا مهاب دادا عىل الطريق الواصل بني مركزالقرية و قلعة كاديفا
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Civil Architecture Examples
Our province, with its districts and villages, has beautiful examples of civilian architecture.
According to the construction periods and the origins of the settlers of the villages, these structures
carry different architectural features. Especially these structures can be seen in Akçakoca and
Yığılca districts, and also in Konuralp, a central district.

النامذج املعامرية املدنية

 تحمــل هــذه املبــاين ميـزات معامريــة مختلفــة حســب.تحتضــن محافظتنــا واالقضيــة والقــرى التــي تتبــع لهــا منــاذج جميلــة للعــارة املدنيــة
 وخاصــة ميكــن مشــاهدة هــذه املبــاين يف قضــاء أكتشــا كوجــا و يغلجــا ومحلــة كونــور ألــب.الفـرات التــي شــيد فيهــا وجــذور ســكان القــرى
.التابعــة لقضــاء املركــز
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Historical Orhangazi Primary School

The historical Orhangazi Primary School of Akçakoca district is located in Orhangazi Quarter
where the civil architectural examples of Akçakoca are concentrated. Built in 1928, Orhangazi
Primary School is one of the first state-built primary school. Rıfat Ilgaz was a teacher in our
renovated school where he wrote then his book “Shade of the Black Sea” The school, which still
continues its educational activities, attracts attention with its beautiful architecture.

مدرسة أورهان غازي االبتدائية التاريخية
يقــع مدرســة أورهــان غــازي االبتدائيــة التاريخيــة يف محلــة أورهــان غــازي املشــهورة بنــاذج العــارة املدنيــة يف قضــاء أكتشــاكوجا .تعتــر
مدرســة أورهــان غــازي االبتدائيــة التاريخيــة التــي تــم تشــييدها ســنة  1928أحــد املــدارس األوىل التــي تــم بنائهــا مــن قبــل الدولــة .إن كاتبنــا
املشــهور رفــات أيلغــاز قــد درس يف مدرســتنا التــي تــم أعــادة ترميمهــا ولقــد كتــب أثــره الــذي يحمــل أســم "ســاحل البحــر األســود" يف هــذه
الفــرة .إن املدرســة املســتمرة بفعاليــات الرتبيــة والتعليــم تجــذب االنتبــاه بعامرتهــا الجميلــة.
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Mehmet Arif Bey Residence

قرص محمد عارف يب
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Local Tastes

The cultural diversity seen in the
province of Düzce is also reflected in
the cuisine.In provincial cuisine, we can
see many tastes belonging to different
cultures. If we were going to examine
;these tastes
- Akçakoca is famous for melengüççesi,
dardar rice, nettagi, laz böreği, corn
bread, mancarli pidesi, cicadas. It is also
very rich in terms of fish varieties.
- Local Turkish people like gözleme and
bread creamy dessert
- Circassians have circassian chicken,
lepsis, mamursas and haluj
- Albanians have albanian cold and patty
- Tatars have şıl patty and göbete pasty
- Immigrants have katlama, sarıburma
and su böreği
- Bosnians have bosnian sweet,
All are seen as different cultural tastes.
Other meals include Düzce köfte, şıra
and külbastı.

النكهات املحلية

إن التنــوع الثقــايف الظاهــر يف محافظــة دوزجــة شــاهدة يف
مطبــخ املحافظــة .ميكــن مشــاهدة العديــد مــن النكهــات
العائــدة للثقافــات املتنوعــة يف هــذا املطبــخ .إذا قمنــا
بفحــص هــذه النكهــات :
إن قضــاء أكتشــا كوجــا مشــهورة بــرز ميلــن كوججاغــي
داردار ووجبــة أرسغــان وبــورك الز وخبــز الــذرة وفطــرة
مانجــاريل والكشــكاش ,كــا أنهــا غنيــة جــدا ً بأنــواع
وجبــات الســمك.
كــا وميكــن تــذوق املأكــوالت الرتكيــة املحلية مثــل جوزالما
وحلــوى الخبــز بالقشــدة واالكالت الجركســية مثــل دجــاج
الجركــس ولبســيس ومامورســاس وهالوجــو واملأكــوالت
األلبانيــة مثــل كبــد أرنافــوت والبــوراك واملأكــوالت
التاتاريــة مثــل بــوراك شــل ومانتــي جوبــايت ومأكــوالت
املهاجريــن مثــل كاتالمــا وصاريبورمــا و البــوراك املطبــوخ يف
املــاء واملأكــوالت البوســنية مثــل حلــوى البوســنا كـــ نكهــات
عائــدة للثقافــات املختلفــة .ميكــن تعــداد نكهــات أخــرى
وهــي كفتــت دوزجــة وكوفتــا و شــاري.
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Pumpkin Dessert

حلوى الكوسا

Laz Patty

بورك الز

Baklava With Hazelnut

البقالوة بالبندق

Melengücceği Sweet

حلوى ميلني كوججاغي
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Raw Pastry

Circassian Chicken

بورك ين

دجاج جركس و أبازا

Stuffed Karalahana

محيش اللفت األسود

Mamursa

مامورسا

Rice With Hamsi

رز بسمك الهاميس
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Types of Cheese

أنواع الجنب

الخبز الريفي

Village Bread

هالوجا

مانتي209
التاتار

Haluj

Tatar Pasty

Göbete

Düzce Meatball

Must

Palabiye

Kaldrik Braised Meat
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Albanian Cold
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Folkloric Values

Our Provinve, which is located on the transition route of two big cities like Istanbul and Ankara, is hosting
different cultures. This cultural diversity manifests itself in every aspect of our social life. These are examples
of folk dances, local dishes and handicrafts. By this way, our city has very rich folkloric values.

القيم الفولكلورية
تحتضــن محافظتنــا الواقعــة عــى طريــق العبــور اىل املدينتــان الكبريتــان مثــل أنقــرة و أســطنبول العديــد مــن الثقافيــات املتنوعــة يف داخلهــا .إن هــذا التنــوع
الثقــايف تظهــر نفســها يف جميــع نواحــي الحيــاة االجتامعيــة يف محافظتنــا .ميكننــا تقديــم األكالت الشــعبية ومنتجــات الفنــوان اليدويــة كـــ منــاذج لهــذا التنــوع.

األلعاب الشعبية الخاصة بالجراكسة

212 Folk Dance
Circassian

Crimean Turks Folk Dance

الرقصات الشعبية الخاصة بأتراك القرم

Balkan Turks Folk Dance

Georgian Folk Dance

Abkhazian Folk Dance

Roman Folk Game

الرقصات الشعبية الخاصة بأتراك البلقان

الرقصات الشعبية 213
الخاصة باالبخاز

الرقصات الشعبية الخاصة بالبحر األسود

Karadeniz Folk Dance

الرقصات الشعبية الخاصة بالجورجيني

الرقصات الشعبية الخاصة بالرومان
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Festivals and Carnivals

Hasanlar Dam Lake Water Sports Festival

Gölyaka Aviation Festival

216

مهرجان الطريان يف جولياكا

مهرجان الرياضات املائية يف بحرية سد هاسانالر

International Düzce Bike Festival

مهرجان الدرجات الهوائية الدولية يف دوزجة
217

Celebration of Atatürk’s arrival to Selamlar Village

مجيء أتاتورك اىل قرية سالمالر

Shining City Akçakoca International Culture and Art Festival

مهرجان باراليان كينت أكتشا كوجا للثقافة و الفنون الدولية
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Festivals and Local Activities Calendar
ACTIVITY NAME
Avlayan Village Kite Festival
Kabalak Village Traditional Hidrellez Festival
Karadere Hasanağa Village Hıdrellez and Spring Festival
Gırgın Çayırı Hidrellez and Spring Festival
International Düzce Bicycle Festivall
Traditional Beyören Village Hıdrellez Festival
Gümüşova Dereköyü Traditional Hıdrellez Festival
Traditional Düzce Otları Festival
Yığılca Nature and Tourism Festival Water Sports Festival
Çilimli Local Culture, Art and Brotherhood Festival
Gölyaka Culture, Tourism Festival and Kadırga Festival
Glowing City Akçakoca International Culture and Art Festival
Düverdüzü Plateau Festival
Kaynaşlı Topuk Plateau and Pond Festival
Arrival of Atatürk’s Selamlar Village, Celebrations
Gölyaka Traditional Kardüz Plateau Festival
Akçakoca Hemşin Village Tulum Brotherhood Festival
Local Festivals Activity
Traditional Sinekli Plateau Culture and Tourism Festival
Kar Karakoy Seyh Müslahiddin Commemoration Day
Odayeri Plateau Festival
Yığılca Culture, Nature and Bee Festival
Traditional Yağlı Pehlivan Festival
Traditional Beyören Village Feast of Sacrifice
Akcakoca Ramadan Festival
Akçakoca Beyören Village Traditional Ramadan Feast Festival,

PERIOD
May
May
May
May
May
May
May
May
May
June
June
June
June
June
July
July
July
July
August
August
August
September
September
September
Ramadan Month
Ramadan Month

تقوم المهرجانات و الفعاليات المحلية
الدورة
شهر أيار
شهر أيار
شهر أيار
شهر أيار
شهر أيار
شهر أيار
شهر أيار
شهر أيار
شهر حزيران
شهر حزيران
شهر حزيران
شهر حزيران
شهر حزيران
شهر تموز
شهر تموز
شهر تموز
شهر تموز
شهر أب
شهر أب
شهر أب
شهر أيلول
شهر أيلول
شهر أيلول
شهر رمضان
شهر رمضان

أسم الفعاليات
أحتفال أفاليان كوي للطائرات الورقية
أحتفال هدريلليز التقليدية لقرية كاباالك
أحتفاالت هدريلليز و الربيعي لقرية كاراديري حسن أغا
مهرجان دوزجة الدولي للدراجات الهوائية
أحتفال بيورين كويو هدريلليز التقليدية
أحتفال جوموش أوفا ديري كويو هدريلليز التقليدية
مهرجان نباتات دوزجة التقليدي
مهرجان ياغلجا للطبيعة والسياحة وأحتفاالت الرياضات المائية
مهرجان تشيلملي للثقافة الشعبية والفنون واألخوة
مهرجان جولياكا للثقافة والسياحة وأحتفال كاديرغا
مهرجان بارليان كينت أكتشا كوجا للثقافة والفنون الدولي
أحتفال دوفير دوزو يايال
أحتفال هضبة و بحيرة كايناشلي توبوك
أحتفاالت مجيء أتاتورك الى قرية سالمالر
أحتفال جولياكا كاردوز يايال التقليدي
أحتفاالت أكتشا كوجا همشين كويو تولوم كارديشلي
فعاليات يوجد أحتفال في المحلة
مهرجان هضبة سيناكلي التقليدي للثقافة والسياحة
يوم تذكاري للشيخ مصلح الدين كاراكوي
أحتفاالت هضبة أودايري
مهرجان ياغلجا للثقافة والطبيعة والنحل
أحتفال المصارعة التقليدي بالزيت
أحتفاالت عيد األضحى التقليدي في قرية بيورين
أحتفاالت أكتشا كوجا الرمضانية
أحتفاالت عيد الفطر التقليدي في قرية بيورين أكتشا كوجا
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Cumayeri Rafting
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ARE YOU RAEDY FOR DISCOVER
DIFFERENT EXCITATIONS AND
EXPERIENCE?
Rafting

Being located on the north-west of Düzce, Cumayeri is 21 km from the city center. It is a
region that has attracted attention in recent years with its natural beauties and its suitability
for alternative nature sports.
Dokuzdegirmen village of Cumayeri, through which The Great Melan river is passing,
with a 13 km of course which is convenient for rafting is the third biggest rafting sport place
in Turkey. The village of Dokuzdeğirmen, which is 3 km away from the center of town, is
refered to this name, because of the 9 water mills built on the Melen River passing through
this village. Professional rafting and canoeing in the River are available at all times of the
year.
Enrolled in natural assets in the village, a 600-year-old plane tree with a length of 20 m,
with a diameter of 3,6 m and with a circumference of 11 m, can attract your attention.
Harmankaya Waterfall, located at a distance of 5 km to the rafting area of Dokuzgirmen
Village, beside its magnificent view, is a hidden paradise of the region with a medium sized
hiking trail of 700 m. You may wish to enjoy nature walks and photo safari after rafting.

هل أنتم جاهزون ألكتشاف أثارة و خربة مختلفة ؟
التجذيف

 منطقة تجذب االنتباه يف السنوات االخرية لكونها مناسبة. كم عن مركز املدينة21 تبعد جوماريا الواقعة يف الشامل الغريب من دوزجة
.للجامل الطبيعي والرياضات الطبيعية البديلة
 مكان يتم فيها أجراء رياضة التجذيف مبساحة صالحة3 إن نهر ميلني الكبري الذي مير من جوار قرية جوماريا – دوكوز دغريمان أكرب
 كم عن مركز القضاء أسمها من الطاحونات3  تستمد قرية دوكوز دغريمان (الطاحونات التسعة) التي تبعد. كم13 للتجذيف يبلغ
. يتم يف كل سنة فعاليات التجذيف والطوفان للمحرتفني. املوجودة عىل مجرى ميلني املار من القرية9 املائية الـ
 سنة واملسجلة كـ معلم طبيعي للقرية600  مرت وبعمر11  مرت وعرض محيطي3.6  مرت وقطر20 إن أشجار الدلب املعمرة بطول
.تجذب أنتباه الزائرين
 كم من مكان التجذيف اىل5 إن قرية دوكوز دغريمان جنة مخفية للمنطقة مبظهر شالالت هارمان كايا الرائعة الواقعة عىل بعد
. بعد عملية التجذيف قد يجذب امليش الطبيعي و سفاري التصوير أنتباهكم. مرت700 جانب مسار ميش متوسط الصعوبة بطول
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Cumayeri Rafting

التجذيف يف جوماريا
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Zipline
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Hasanlar Dam Reservoir
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Sailing and Canoeing

Sailing sports are the leading of alternative water sports
preferred by the people who enjoying sea, nature and
enthusiasts. With sea and lake advantages, Akçakoca and
Yığılca districts of our province offer a potential for sailing
sports.
Being at the western end of the Black Sea Region and the
closest window of Central Anatolia to the sea, Akçakoca
is a nice holiday town where green and blue are merged
in such a location between two metropolises like Istanbul
and Ankara. Being at the sea-sand-sun axis, Akçakoca is
in privileged position with its nature tourism and many
alternative tourism opportunities. For enthusiasts of
diving, surfing, sailing and angling, Akçakoca offers many
alternatives.
Having an admirable beauty, Hasanlar Dam welcomes
you before arriving to Yığılca, which is 20 km away from
Düzce. With unmatched size and beauty, the lake attracts
people with all their enthusiasm. In addition to alternative
water sports, Hasanlar Dam is hosting traditional sailing
competitions every year and sportive angling.

الرشاع و التجذيف

إن رياضــة الــراع مــن الرياضــات املائيــة البديلــة التــي يفضلهــا محبــي البحــر
والطبيعــة واألثــارة .تتميــز قضــاء أكتشــاكوجا و ياغلجــا التابعــة ملحافظتنــا ببحرهــا
وبحرياتهــا ومقوماتهــا املناســبة للرياضــة الرشاعيــة.
إن أكتشــاكوجا التــي تتمتــع مبوقعهــا كـــ أقــرب نافــذة مفتوحــة لألناضــول الوســطى اىل
البحــر والواقعــة يف الناحيــة الغربيــة مــن البحــر األســود ,عبــارة عــن بلــدة ســياحية
حلــوة تتداخــل فيهــا الخضــار مــع الــزراق بــن اكــر املــدن مثــل أســطنبول – أنقــرة.
يتمتــع أكتشــا كوجــا مبوقعهــا املتميــز بالعديــد مــن املقومــات الســياحية وعــى رأســها
الســياحة يف الطبيعــة اىل جانــب محورهــا البحــري والرمــي والشــميس .تقــدم البدائــل
ألنفتــاح هــواة الغطــس وهــواة االثــارة الراغبــن بركــوب االمــواج وهــواة صيــد الســمك
بالســنارة.
إن ياغلجــا الواقعــة عــى بعــد  20كــم عــن دوزجــة و بحــرة ســد هاســانالر التــي
تبعــث الروعــة يســتقبلكم قبــل الدخــول اىل مركــز القضــاء .إن البحــرة الجميلــة التــي
التســع النظــر جــذب النــاس بجاملهــا و حامســتها مــن كافــة نواحيهــا و أرتفاعاتهــا .اىل
جانــب الرياضــات املائيــة تجــذب األنتبــاه بســواحلها املالمئــة لصيــد الســمك بالســنارة
بهــدف الرياضــة وســواحلها الغنيــة باالســاك ومســابقات الـراع التقليديــة التــي يتــم
تنظيمهــا يف كل ســن.
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Underwater Diving Sports
For developing diving sport in Akçakoca, a C-47 type carrying plane was taken to the shore
of Akçakoca in 2009. The plane, which was sunk into the sea approximately 1.8 nautical
miles off the coast of Kalkin village, is waiting sea diving enthusiasts in 29 m deep. In
Akçakoca where it is very suitable for underwater diving activitiesis for sportive or tourism
purposes, those who are enthusiastic about diving can find the opportunity to dive easily.

رياضة الغطس تحت املاء

 اىل ســاحل أكتشــا كوجــا وأغراقهــا أمــام47- تــم جلــب طائــرة نقــل مــن نــوع ج2009 يف عــام
 ميــل بحــري مــن الســاحل لغــرض1.8  مــر عــى بعــد29 ســاحل قريــة كالــكان يف عمــق
 ميكــن. وهــي يف حالــة تنتظــر هــواة الغطــس,تطويــر رياضــة الغطــس يف أكتشــا كوجــا
لهــواة الغطــس القيــام بفعاليــات الغطــس براحــة يف أكتشــا كوجــا املالمئــة جــدا ألجــل أجـراء
.فعاليــات الغطــس بهــدف الرياضــة والســياحة
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Angling Fishing

Having rich water resources in lakes and rivers, our province is
suitable for angling in many regions. Places can be listed as Hasanlar
Dam Lake, Height Plateau Pond, Lake of Efteni, Dry Lake,
Yayakbaşı and Muncurlu Ponds and Melen River. Angling fishing is
made in Akçakoca located at the the coast of the Black Sea.

صيد السمك بالسنارة

يوجــد يف املنطقــة العديــد مــن البحـرات واملجــاري املالمئــة لصيــد الســمك بالســنارة وذلــك لكــون
محافظتنــا غنيــة باملــوارد املائيــة .يتــم عمليــة الصيــد يف بحــرة ســد هاســانالر و بحــرة هضبــة
توبــوك و بحــرة أفتــاين و بحــرة كــورو و بحـرات كايــاك بــايش و مونجورلــو و نهــر ميلــن و أكتشــا
كوجــا املطلــة بســاحلها عــى البحــر االســود.
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Off-Road

With deep water passages, steep ramps and ups and downs, mud and swamp trails, that are
difficult to overcome with normal vehicles, Off-road is an alternative sporting branch that
provides enjoyable cruising opportunities.
In Kocayayla and Dariyeri Yörükler Plateau, Off-road races which are organized by
various organizations offers anesthetics and competitions to its fanciers. These places are
very convenient for off-road races with its speed and demonstration trails. It is also attracted
to those who want to do camping, trekking and photo safari with its lush nature.
Organized by Kaynaşlı Governorship, Düzce Automobile Sports and Off-Road Association
(DOSOD), traditional Yorukler Plateau off-road events have attracted great interest.
Kocayayla, located in the center of Düzce province, is 35 km away from Düzce and11 km
away from the nearest settlement. The plateau, which has an altitude of 1,449 m and an area
of 86.159 square meter, forms a group of highlands by integrating with Kocayayla, Şehirli,
Çiçekli and Sinekli Plateaus. These plateau group is located on the shortest transportation
route, which is 7 km away to Abant.
Yörükler Plateau is in Dariyeri village of Kaynaşlı, Düzce.Being 15 km away from Düzce,
the plateau is especially suitable for camping and off-road games. The area also is very
suitable for nature sports.

قيادة السيارات الجبلية يف الطرق الوعرة

إن قيــادة الســيارات الجبليــة يف الطــرق الوعــرة مــن الرياضــات البديلــة التــي متنــح أمكانيــة الســر املمتــع باملســابقات املنظمــة
بهــدف عبــور الطــرق التــي يصعــب تخطيهــا بالســيارات العاديــة مثــل املمـرات املائيــة والطــن ومســارات املســتنقعات واملنحــدرات
العاموديــة والنــزول.
إن ســباقات قيــادة الســيارات الجبليــة يف الطــرق الوعــرة التــي تنظيــم بالتنظيــات املتنوعــة يف هضبــة داريــري يــوروكالر و هضبــة
كوجايايــا التابعــة ملركــز محافظــة دوزجــة تقــدم لهواتــه الجــال واالثــارة معـاً .إن هــذه الهضــاب املناســبة جــدا ً ملســابقات قيــادة
الســيارات الجبليــة يف الطــرق الوعــرة مبســارات مخصصــة للرسعــة والعــرض تجــذب أنتبــاه الراغبــن بالقيــام بالتخييــم والتنــزه
وصفــاري التصويــر يف طبيعتهــا الخ ـراء.
تتمتــع فعاليــات هضبــة يــوروكالر لقيــادة الســيارات الجبليــة يف الطــرق الوعــرة املنظمــة مــن قبــل قائــم مقاميــة كايناشــي و جمعيــة
دوزجــة لرياضــة الســيارات و قيــادة الســيارات الجبليــة يف الطــرق الوعــرة ( )DOSODوالتــي تحولــت اىل تقاليــد بأهتــام كبــر.
تبعــد هضبــة كوجايايــا الواقعــة ضمــن حــدود مركــز دوزجــة  35كــم عــن دوزجــة و  11كــم عــن أقــرب مركــز ســكني .متتــد الهضبــة
التــي تبلــغ ارتفاعهــا  1.449مــر عــى مســاحة وقدرهــا  86.159م .²تشــكل هضبــة كوجايايــا مجموعــة الهضــاب باألندمــاج مــع
هضبــة شــهريل وتشيشــاكيل وســيناليك .تقــع هــذا املجموعــة الهضبيــة عــى طريــق املواصــات االقــر التــي ميكــن الوصــول اىل أبانتــا
مــن مســافة  7كــم.
يقــع هضبــة يــوروكالر يف قريــة داريــري يــوروكالر التابعــة لقضــاء كايناشــي يف محافظــة دوزجــة .إن الهضبــة التــي تبعــد مســافة 15
كــم عــن دوزجــة تجــذب األنتبــاه باملعســكرات ومســابقات قيــادة الســيارات الجبليــة يف الطــرق الوعــرة املنظمــة خصيصـاُ يف كل ســنة.
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Motocross
With its majestic rivers, lakes, forests and geographical
position, our town Kaynaşlı is rapidly progressing to
become the center of nature and motor sports. For this
purpose, on a land of 150 acres in our province, a Motor
Sports Center, began to serve that Motocross, Enduro,
ATV, Off-Road and Mountain Bike Races would be held
with Extreme Enduro Championship.

قيادة الدراجات النارية الجبلية

إن قضــاء كايناشــي تســر برسعــة لــي تكــون مركــز الطبيعــة
ورياضــات الدراجــات الناريــة لبلدنــا بهضابهــا وبحرياتهــا وغاباتهــا
وموقعهــا الجغـرايف .بهــذا الهــدف فــإن مركــز مســابقات الدراجــات
الناريــة التــي ميكــن فيهــا أجــراء مســابقات الدراجــات الناريــة
الجبليــة و  ATVو قيــادة الســيارات الجبليــة يف الطــرق الوعــرة
و الدراجــات الجبليــة عــى مســاحة قدرهــا  150دونــم يف قضائنــا
تقــدم الخدمــات اىل الرياضيــن مــن جميــع أنحــاء العــامل ويف دولتنــا
مــع بطــوالت اكســريم أنــدرو.
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Kaynaşlı Motor Sports Center

مركز كايناشيل لرياضة الدراجات النارية
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Cycling Sports
Parallel to the rapidly spreading green tourism concept throughout the world, bicycle
activities are being organized in various cities in our city. In this respect, the natural beauties
of our science are being explored. As well as pleasure of doing sports is experiencing.
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رياضات الدراجات الهوائية
يتم تنظيم فعاليات ركوب الدراجات الهوائية بالتنظيامت املتنوعة يف محافظتنا بالتوازي مع مفهوم السياحة الخرضاء التي يتم أجرائها
برسعة يف جميع أنحاء العامل .بهذه الوسيلة ميكن أكتشاف الجامل الطبيعي الذي يتمتع به محافظتنا و االستمتاع بالقيام بالرياضة.

Hasanlar Dam Reservoir

بحرية سد هاسانالر
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Aviation Sports

The district of Gölyaka is suitable for aviation sports. We are waiting for
passionate people for air sports. Look at Duzce from the air...

رياضات الطريان

 فلتنظر اىل دوزجة من. إننا ننتظر هواة الطريان يف قضائنا.إن قضاء جولياكا يف محافظتنا مالمئة لرياضات الطريان
.السامء
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Horseback Riding

With its plain, climate, rich natural resources, pristine surroundings, sea, rich history,
cultural assets, local lifestyle, traditions and geographical structure, Düzce is home to many
alternative tourism activities.
The horse farms in our city provide horse riding training. Besides, horse farms add values
to our tourism diversity with local and traditional presentations, authentic atmospheres,
tourism potentials around, nature, camping and caravan type accommodation services.

ركوب الخيل

تســتضيف دوزجــة الكثــر مــن الســياحات البديلــة مبناخهــا و مواردهــا املائيــة الغنيــة وبيئتهــا التــي مل تتأثــر بالعوامــل الطبيعيــة
وبحرهــا وتاريخهــا الغنــي ومعاملهــا الثقافيــة وط ـراز حياتهــا اليوميــة وعاداتهــا وتضاريســها الجغرافيــة.
إن م ـزارع تربيــة الخيــول املوجــودة يف محافظتنــا تقــدم فعاليــات ركــوب الخيــل والتدريــب عــى ركــوب الخيــل اىل جانــب تقديــم
خدمــات العــروض املحليــة والتقليديــة واألجــواء األصيلــة وخدمــات االقامــة مــن نــوع التخييــم والكرفانــات يف الطبيعيــة ومقومــات
الســياحة املوجــودة يف البيئــة.

Binef At Çiftliği

244

Binef Horse Farm

Founded in 2003 in Düzce, Binef Horse Farm is established with an authentic architect on a land of
20 thousand square meters for the purpose of providing horse riding and restaurant services. With
open buffet village breakfast of local products with delicious home-cooked specialties from each
other Binef Horse Farm, a family business, is an ambitious place to spend a peaceful day.
Binef Horse Farm, where you can taste the delicious products of the Circassian cuisine,will take
its place among the indispensable places where you can throw away work pace and stress. At
Binef Horse Farm; you can stay in the Gypsy caravan, you can take private riding lessons, you can
participate in safari tours, you can organize motivational picnics, and if you like, you can stay in a
tent and caravan.

Konaklı Horse Farm

Konaklı Horse Farm is located at a distance of 7 km to the center of Düzce and is located on a
165.000 m2 land in the middle of the beauties at 10 km distance to the Düzce Mountains and
enormous plains. The farm is a complex of poultry and pond, where you can study horseback riding
and your children can safely enjoy.
In the farm, you can do picnics, you can stay in tents and caravans, you can enjoy hobby gardens,
,you can catch fish in the pond. Furthermore, you can have a pleasant day at the camp fire.
The horse farm is on the edge of mountains and highlands. Guests can do such as trekking and
photo safari in the mountains and in the plateaus in the day.

مزرعة بيناف لرتبية الخيل

إن مزرعــة بينــاف لرتبيــة الخيــل التــي تــم تأسيســها يف دوزجــة ســنة  2003عبــارة عــن رشكــة تأسيســها بالهندســة املعامريــة األصيلــة عــى
مســاحة  20ألــف مــر مربــع بهــدف تقديــم خدمــات ركــوب الخيــل وتنــاول الطعــام يف مطعمــه .إن مزرعــة بينــاف لرتبيــة الخيــل العائليــة مــكان
مثــايل لقضــاء يــوم مــيء بالراحــة بوجباتهــا املنزليــة اللذيــذة والفطــور الريفــي املفتوحــة الــذي يتألــف مــن املنتجــات املحليــة.
ســوف تتمتــع مزرعــة بينــاف لرتبيــة الخيــل التــي ميكنــك فيهــا تــذوق الوجبــات اللذيــذة للمطبــخ الجركــي مبكانــة الميكــن التخــي عنهــا بجوهــا
الــذي ميكنــك فيهــا التخلــص مضغــط و أرهــاق العمــل الكثيــف.
ميكــن يف مزرعــة بينــاف لرتبيــة الخيــل القيــام بالســكن يف كرفانــات والحصــول عــى دروس خاصــة لركــوب الخيــل واملشــاركة يف رحــات الســفاري
والقيــام بالرحــات التحفيزيــة واالقامــة يف الخيــم والكرفانــات.
مزرعة تربية الخيول ذات املسكن
تقــع مزرعــة تربيــة الخيــول ذات املســكن عــى بعــد  7كــم مــن مركــز دوزجــة .تــم أنشــائها عــى قدرهــا  165.000م ²يف منتصــف منطقــة جميلــة
عــى بعــد  10كــم مــن طبيعــة وهضــاب دوزجــة .أنهــا مجمــع تحتــوي عــى بحــرة و حيوانــات دواجــن ميكنــك فيهــا الحصــول عــى دروس ركــوب
الخيــل واالســتمتاع مــع أطفالــك بشــكل مريــح و أمن.
ميكنــك يف املجمــع القيــام بالرحــات واألقامــة يف الخيــم والكرفانــات وميكــن القيــام بحدائــق الهوايــات وصيــد الســمك مــن البحــرة وقضــاء وقــت
ممتــع بأشــعال النــار يف املعســكر.
ميكــن للضيــوف القيــام بفعاليــات مثــل الرحــات وســفاري التصويــر يف الجبــال والهضــاب خــال اليــوم بســبب موقــع مزرعــة تربيــة الخيــول ذات
املســكن عــى ســفح الجبــال والهضــاب.
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Mountain and Nature Walk
With its natural beauties, Düzce Province offers different
possibilities both for those who looking for calmness, as well
as adventure enthusiasts. To sunbathe on the beaches in the
summer heat, to walk in the changing forests of color and
texture, to recognize different ethnic and cultural identities
in the springs, to watch the magical beauty of the waterfalls,
and to experience in our cities are among the adventures
you can enjoy in our province.
Being on the way to Ankara and Istanbul, the city, which
is easy to reach, it does not make wasted expectations of
those who want to see a lot of things at less time.

In general of Province,there are
23 hiking tracks. The total length
of the course is 330 km.

امليش يف الجبال و الطبيعة
تقــدم العديــد مــن االمكانــات املختلفــة ســواء للذيــن يبحثــون عــن الراحــة وللذيــن
يبحثــون عــن املغامــرة واالثــارة بجاملهــا الطبيعــي يف داخــل حــدود محافظــة دوزجة.
ميكــن يف حـرارة الصيــف التشــمس يف الشــاطئ واملــي يف الطبيعــة يف الطبيعــة التــي
تتغــر لونهــا وطبيعتهــا كلــا صعدنــا اىل األعــى والتعــرف عــى الهويــات العرقيــة
والثقافيــة املختلفــة يف الهضــاب ومشــاهدة الجــال الســاحر للشــاالت مــن بــن
املغامــرات التــي ميكنــك عيشــها يف محافظتنــا .إن املدينــة التــي تتمتــع بســهولة
املواصــات بســبب موقعهــا عــى الطريــق الواصــل بــن محافظــة أنقــرة و أســطنبول
تلبــي أمــال الراغبــن مبشــاهد الكثــر مــن االشــياء يف مــدة زمنيــة قصــرة.

يوجــد  23مضــار للمــي يف عمــوم أنحــاء محافظتنــا,
يبلــغ طــول مجمــوع مضــار املــي  330كــم.
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Aydınpınar Waterfalls Nature Walking Track

مضامر امليش يف طبيعة شالالت أيدن بنار
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Camping and Caravan
Düzce region offers suitable areas due to their structural properties for camping and caravan
tourism. Our Akçakoca town is one of the areas where the first caravan tourist movement
was held in our country. Mountains, streams, sea and stream bays are suitable especially for
camping and caravan tourism in our city.

املعسكر و الكرفانات
 إن قضاء أكتشا كوجا واحد من.إن منطقة دوزجة تقدم املساحات املالمئة لسياحة التخييم والكرفانات بسبب ميزاتها التضاريسية
.املساحات التي تم فيها مشاهدة سياحة الكرفانات األول مرة يف بلدنا
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Efteni Lake

بحرية أفتاين
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Bird Watching

Lake of Efteni and its surroundings, with its rich vegetation and water resources, are one of the
important and rare centers on the migration route of migratory birds. For safeguarding of wild
animals, protection of migratory roads of migratory species, protection of living environments, taking
remedial measures, providing accommodation, nutrition and living conditions have been taken into
consideration with protection in and around the Eftani Lake, hunting was forbidden in 1992 by
Ministry of Forestry National Parks Hunting and Wildlife Conservation General Directorate.
Reed field (rehabilitation areas) in protected is provides the shelter of animal life rich in various species
for habitats in different ecological qualities,mainly water birds such as open water surfaces, marshes
and mud flats. Around Lake Efteni, the most important fauna elements are consisting of water birds.
35 of them are permanent, a total of 150 species of birds are hosted. They are among storks, wild
ducks, crested white herons, angit, hare, swans the easy-tosee people of the lake.
On the northwest-south route (Trakya-Boğaziçi-Central Anatolia) Area on the migration route is hosting
endangered species of birds or birds seen rare in Turkey. Efteni Lake is an important accommodation
and feeding ground on the migration routes of birds, especially the winters living in Europe but it is
the incubation area of some migratory birds and other bird species that do not descend further south.
Therefore, during migration season a large number of birds of different species can be observed.
;Other bird species found in the protected area of Efteni Lake are
1.Under the threat of extinction:swan, pike, mezgeldek, toy, siberian excavation, chinchilla, chopper,
chopper, spoon,
2.Those who are potentially threatened: Greenbas, fiyu, bekri, kaptuyuk, evil eye, pasbaş, elmabaş.

مراقبة الطيور

إن بحــرة أفتــاين و محيطهــا مــن املراكــز الهامــة و النــادرة عــى طريــق هجــرة الطيــور املهاجــرة و بغطائهــا النبــايت الغنــي و مصادرهــا املائيــة .يف
عــام  1992تــم وضعهــا يف نطــاق الحاميــة و منــع الصيــد مــن قبــل املديريــة العامــة لحاميــة الطبيعيــة و الحدائــق الوطنيــة التابعــة لــوزارة الغابــات
و الشــؤون املائيــة بهــدف الحفــاظ عــى الحيوانــات الربيــة و حيوانــات الصيــد و وضــع مســار هجــرة الطيــور املهاجــرة تحــت األمــان وحاميــة بيئتهــا
الحياتيــة وتطويرهــا وأتخــاذ التدابــر التحســينية وتوفــر رشوط املــأوى والتغذيــة ورشوط الحيــاة الطبيعيــة.
إن مســاحات نبــات القصــب املوجــودة يف املنطقــة املحميــة توفــر املــأوى للكثــر مــن الحيونــات املتنوعــة مثــل الطيــور املائيــة يف بيئــة تتميــز
بخصائهــا البيئيــة املتنوعــة مثــل املســتنقعات ذات الســطح املــايئ املفتــوح والســهول الطينيــة .إن الطيــور املائيــة ستشــكل أهــم الحيوانــات الربيــة
التــي تعيــش محيــط بحــرة أفتــاين .تحتضــن يف بنيتهــا مجمــوع  150نــوع مــن الطيــور بحيــث أن  35نــوع منهــا دامئــة العيــش يف البحــرة .إن اللقلــق
والبــط الــري وطائــر امللــك الحزيــن األبيــض املتــوج والشــهرمان والطائــر املــايئ والبجــع مــن بــن هــذا الطيــور التــي ميكــن مشــاهدتها بســهولة.
إن املســاحة املوجــودة عــى مســار الهجــرة مــن الشــال الغــريب – الجنــوب (تراكيــا – البوســفور – االناضــول الداخليــة) تحتضــن أنــواع الطيــور التــي
ينــدر مشــاهدتها يف تركيــا أو التــي عــى وشــك األنق ـراض .إن بحــرة أفتــاين التــي تعتــر ســاحة أقامــة و تغذيــة هامــة للطيــور عــى طــرق الهجــرة
هــي مســاحة حاضنــة لبعــض أنــواع الطيــور و ســاحة لقضــاء فصــل الشــتاء لبعــض أنــواع الطيــور التــي تعيــش يف أوربــا ولكنهــا الترغــب بالهجــرة
اىل الجنــوب أكــر .لهــذا الســبب ميكــن مشــاهدة الكثــر مــن أنــواع الطيــور يف موســم الشــتاء .أمــا بالنســبة اىل الطيــور االخــرى التــي تتواجــد يف
مســاحة محميــة بحــرة أفتــاين فهــي البجــع والرافــع والحبــاري الصغــر ودجــاج الحبــاري والــوز الســيبريي وطائــر الغــاق الصغــر والبــط الرمــادي
والرششــر الصيفــي التــي عــى وشــك االنقـراض والطيــور التــي توجــد تحــت التهديــد فهــي البــط الــري والفيــو وبكــري وكلكويــروك ومــازار وباســباش
وأيلامبــاش.

251

Efteni Lake
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Cephalaria Syriaca

Plant Observation

Düzce, the Euro-Siberian (Euxine) flora field and the Mediterranean
Flora field are under the influence. The influence of Central Anatolia
in the Düzce region is scarce. Nevertheless,With the south of Düzce,
from the Western Black Sea Department, With the Mudurnu Stream,
which is the branch of the Sakarya River opened to Central Anatolia
Region, North of Mount Elmacik due to the hot and humid effect of
the Black Sea, which was born in Efteni Lake, is under Western Aegean
influence originating from the local Mediterranean climate. While fully
Kaplandede Mountain is influenced by the Euro-Siberian flora field
between Akçakoca and Düzce, the front north slopes of Kaplandede
Mountain overlooking the Black Sea are under the Western Aegean
effect. Having regional plant crossing points, Düzce, Elmacık Mountain,
Efteni Lake, Kaplandede Mountain, Karanlık Dere Valley and Uğur
Suyu Valley have rich flora and vegetation ecosystems, rare and
important plant habitats.

نبات البليمري
تقــع دوزجــة تحــت تأثــر منطقــة نباتــات يــورو – ســيبرييا ومنطقــة نباتــات البحــر االبيــض املتوســط.
إن تأثــر منطقــة األناضــول الداخليــة قليلــة يف دوزجــة .اىل جانــب هــذا فإنهــا تحــت تأثــر منطقــة أيجــا
الغربيــة الناشــئة مــن منــاخ البحــر االبيــض املتوســط املوضعــي بســبب نقــل تأثــر حـرارة ورطوبــة البحــر
األســود الســائد يف مجــرى نهــر ميلــن الناشــئ مــن بحــرة أفتــاين وشــال جبــل أيلامديــك ومجــرى مودورنو
التــي تعتــر فــرع لنهــر صاكاريــا املنفتــح مــن القســم الجنــويب لدوزجــة والقســم الغــريب للبحــر األســود
اىل منطقــة األناضــول الداخليــة اىل األطـراف الداخليــة .يقــع كامــل جبــل كابــان الواقــع بــن أكتشــا كوجــا
و دوزجــة تحــت تأثــر منطقــة نباتــات يــورو – ســيبرييا بينــا يبقــى القســم الشــايل األمامــي للجبــل
املطــل اىل البحــر األســود تحــت تأثــر منطقــة أيجــا الغربيــة .يوجــد يف دوزجــة التــي متتلــك نقــاط العبــور
للنباتــات املحليــة نباتــات نــادرة و هامــة وغطــاء نبــايت ذات نظــام أيكولوجــي ونباتــات غنيــة يف جبــل
أيلامجيــك وبحــرة أفتــاين وجبــل كابــان ووداي كارانليــك ديــري ووداي ميــاه أوغــور.
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YOU SHOULD NOT GO WITHOUT DOING THESE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akçakoca The historical houses in Upper Town, without seeing Genoese Castle and
Beach,sunbathing, melangücceği dessert-catching fish, and eating fish,
Without seeing Prusias ad Hypium (Konuralp) Antique City and Düzce Konuralp Museum,
Without having canoeing, sailing and angling at Hasanlar Dam Reservoir, Yığılca
Without trekking, local lifestyle in the visual sense of cycling, photo safari,From Yığılca to
Yedigöller
Without Trekking in Yılançatı Canyon, trekking in Kurugöl Canyon and climbing rock,
Without seeing the beauties of Güzeldere, Samanadere, Aktaş, Saklikent, Harmankaya and
the natural in the Yoğunpelit Waterfalls
Without seeing the Sarikaya and the Fakıllı Caves,
Without tasting and buying the award-winning Stacked Bread in Europe, honey of Yığılca,
which is unique to Yığılca
Without eating strawberries and blackberries in season,
Without tasting the plain meat and local dishes,
Without seeing Lake of Efteni and Culture Park, Toptepe panoramic view of Düzce Plain
from the viewing terrace. Without following the image,
Without seeing river houses and Harmankaya Waterfall before rafting and canoeing,
Without seeing Hamsin Village Mosque, Uğurlu Village New Meze Mosque and Sarıçökek
Village Orhan Gazi, without seeing the mosques and visiting the species,
Starting from the Kardüz Plateau and continuing up to Abant, you should not go without
trekking, photo safari, cycling, motocross, tent camping ... without seeing the lakes, the
flowing waterfalls and the lush vegetation typical to the Black Sea.

يجب عليكم عدم الذهاب قبل القيام بهذه األعامل

رؤية املنازل التاريخية يف محلة يوكاري أكتشا كوجا وشاطئ وقلعة الجنويون وقبل التشمس يف رمالها الشافية وقبل تذوق حلوة ميلني
•
.كوجغي والسمك
.) األثرية ومتحف كونور ألب يف دوزجةPrusias ad Hypium( رؤية مدينة كونور ألب
•
.التجذيف وفتح الرشاع وصيد السمك بالسنارة يف بحرية سد هاسانالر يف ياغلجا
•
.ركوب الدراجات الهوائية والقيام بسفاري التصوير والرحالت يف جامل الطبيعة وطراز الحياة املحلية املمتدة من ياغلجا اىل يدي جوللري
•
.القيام بالرحالت وتسلق الصخور يف وادي ياغلجا الضيق و وداي كوروجول الضيق
•
.رؤية الجامل الطبيعي لشالالت جوزال ديري وسامانديري وأكتاش وساكيل كنت وهارمان كايا ويوغون باليت
•
.رؤية كهوف صاكاريا وفاكليل
•
.تذوق ورشاء عسل ياغلجا الحاصل عىل الجاهزة األوربية والخاصة بياغلجا
•
.تناول الفراولة ومثر العليق يف املوسم
•
.تناول كوفتت دوزجة والوجبات املحلية
•
. وقبل مشاهدة املنظر البانورامي لسهل دوزجة من رشفة املشاهدة املوجودة يف توب تبة,رؤية بحرية أفتاين والحديقة الثقافية
•
.القيام برحالت والكانو يف دوكوزدغريمان جوماريا وقبل رؤية بيوت الوادي وشالالت هارمان كايا
•
.رؤية مسجد همشني كويو ومسجد أوغورلو كويو يني ميزي ومساجد صاري تشوكيك وأورهان غازي وزيارة املراقد
•
مشاهدة البحريات املتكاملة بالهضاب الذي يبدأ من هضبة كاردوز والتي تستمر اىل أبانت والشالالت املتدفقة املياه والغطاء النبايت الخاص
•
.يف كارادنيز وقبل القيام الرحالت وسفاري التصوير وركوب الدراجات الهوائية وقيادة الدراجات النارية ومعكرسات التخييم
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ACCOMMODATION FACILITIES AND TRAVEL AGENCIES

Travel Agencies
FAX
(0380) 514 19 70
(0380) 523 49 53
(0380) 524 94 46
(0380) 514 10 22

TELEPHONE
(0380) 514 20 40
(0380) 514 17 61
(0380) 524 00 20
(0380) 514 10 22

ADDRESS
DÜZCE
DÜZCE
DÜZCE
DÜZCE

(0380) 525 04 04

(0380) 525 04 04

DÜZCE

(0380) 514 22 55
(0380) 524 97 00
(0380) 552 61 65
(0380) 523 54 55
(0380) 514 90 80

(0380) 514 22 55
(0380) 524 44 77
(0380) 552 61 61
(0380) 524 54 00
(0380) 514 90 80
(0 541) 336 03 89
(0380) 524 19 35
(0380) 514 10 41
(0380) 524 38 20

DÜZCE
DÜZCE
DÜZCE
DÜZCE
DÜZCE
DÜZCE
DÜZCE
DÜZCE
DÜZCE

(0380) 524 19 35
(0380) 524 38 20

AGENCY NAME
DÜZCE TOURISM
MİVAL TOURISM
GNR TOURISM
H.HİDAYET TOUR
DÜZCE TUĞBA
TOUR
REKOR TOURISM
GRAND İMGE TOUR
GEZ-TOZ TOURISM
ASILTUR TOURISM
ARİSTAS TOUR
TRAVEL NERİA
AL HAYAT TOUR
KUDRET TOURISM
ÖZBAKIR TOURISM

GROUP
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B

منشأت الضيافة و الوكاالت السياحية
الفئة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
ب
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أسم الوكالة
دوزجة للسياحة
ميفال للسياحة
 GNRللسياحة
هـ .هيدايت للسياحة
دوزجة توغبة للسياحة
ريكور للسياحة
جراند للسياحة
جيز  -توز للسياحة
أسلتور للسياحة
أريستاس للسياحة
توافيل للسياحة
الحياة للسياحة
كودريت للسياحة
أوزباكر للسياحة

الوكاالت السياحية
رقم الهاتف
العنوان
)0380( 514 20 40
دوزجة
)0380( 514 17 61
دوزجة
)0380( 524 00 20
دوزجة
)0380( 514 10 22
دوزجة
)0380( 525 04 04
دوزجة
)0380( 514 22 55
دوزجة
)0380( 524 44 77
دوزجة
)0380( 552 61 61
دوزجة
)0380( 524 54 00
دوزجة
)0380( 514 90 80
دوزجة
)0541( 336 03 89
دوزجة
)0380( 524 19 35
دوزجة
)0380( 514 10 41
دوزجة
)0380( 524 38 20
دوزجة

رقم الفاكس
)0380( 514 19 70
)0380( 523 49 53
)0380( 524 94 46
)0380( 514 10 22
)0380( 525 04 04
)0380( 514 22 55
)0380( 524 97 00
)0380( 552 61 65
)0380( 523 54 55
)0380( 514 90 80
)0380( 524 19 35
)0380( 524 38 20

Facilities with Tourism Operation Certificate
CLASS

FACILITY NAME

ADDRESS

TELEPHONE

FAX

***

GÖSTERİŞLİ HOTEL

DÜZCE

(0 380) 524 11 33

(0 380) 524 11 35

***

KONSOPA HOTEL

DÜZCE

(0 380) 524 80 99

(0 380) 524 80 97

***

PAK HOTEL

DÜZCE

(0 380) 523 43 44

(0 380) 514 61 33

**

ANIL HOTEL

DÜZCE

(0 380) 524 94 94

(0 380) 524 88 77

*****

SKY TOWER HOTEL

AKÇAKOCA

(0 380) 611 99 99

(0 380) 611 67 59

****

HOTEL AKÇAKOCA

AKÇAKOCA

(0 380) 611 45 25

(0 380) 611 44 40

***

DİAPOLİS HOTEL

AKÇAKOCA

(0 380) 611 37 41

(0 380) 611 3790

***

TURKUAZ BEACH HOTEL

AKÇAKOCA

(0 380) 611 50 00

(0 380) 611 90 00)

**

VADİ HOTEL

AKÇAKOCA

(0 380) 618 84 84

(0 380) 618 70 53

*

BAYRAKTAR HOTEL

AKÇAKOCA

(0 380) 611 66 77

(0 532) 155 95 55

Touristic

TEZEL BOUTIQUE HOTEL

AKÇAKOCA

(0 380) 611 41 15

(0 380) 611 95 55

KAYNAŞLI

(0 380) 545 21 20
-21

Village
House

TEKİR VILLAGE HOUSE

Facilities With Tourism Operation Certificate
CLASS
Resting
Facility

FACILITY NAME

ADDRESS

Murat’ın Yeri Et
Lokantası

DÜZCE

TELEPHONE

FAX

(0374) 225 2519 (0532) 277 0436

المنشأت التي تمتلك شهادات تشغيل سياحي
رقم الفاكس

رقم الهاتف

العنوان

أسم الوكالة

الفئة

)0380( 524 11 35

)0380( 524 11 33

دوزجة

فندق كوستاريشلي

***

)0380( 524 80 97

)0380( 524 80 99

دوزجة

فندق كونصوبا

***

)0380( 514 61 33

)0380( 523 43 44

دوزجة

فندق باك

***

)0380( 524 88 77

)0380( 524 94 94

دوزجة

فندق أنل

**

)0380( 611 67 59

)0380( 611 99 99

أكتشا كوجا

فندق سكي توير

*****

)0380( 611 44 40

)0380( 611 45 25

أكتشا كوجا

فندق أكتشا كوجا

****

)0380( 611 37 90

)0380( 611 37 41

أكتشا كوجا

فندق ديابوليس

***

)0380( 611 90 00

)0380( 611 50 00

أكتشا كوجا

فندق تركواز بيج

***

)0380( 618 70 53

)0380( 618 84 84

أكتشا كوجا

فندق وادي

**

)0532( 155 95 55

)0380( 611 66 77

أكتشا كوجا

فندق بيركتار

*

)0380( 611 95 55

)0380( 611 41 15

أكتشا كوجا

فندق تيزال بوتيك

سياحية

545 21 20 -20
)0380(

أكتشا كوجا

منزل قرية تيكير

منزل قرية

رقم الفاكس
)0832( 277 04 36
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المطاعم التي تمتلك شهادات تشغيل سياحي
رقم الهاتف
العنوان
أسم الوكالة
)0374( 225 25 19
دوزجة
مطعم موراتن يري للحوم

الفئة
منشأة موال

