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Önsöz

İbni Haldun’un ‘Coğrafya kaderdir’ sözü ne kadar doğru ve güzel bir söz. Evet, içinde 
yaşadığımız, ekmeğini yediğimiz, odunuyla ısındığımız Yenice ormanları da bizim, Yenice’nin kaderi. 
Biz Yenice olarak, tarih boyunca hep,  kaderimiz olan bu Yenice ormanlarının kesimi ve tomruk 
üretimi yönüyle ilgilendik. Oysa Türkiye’nin en büyük blok ormanlarından biri olan, uçsuz bucaksız 
bir orman denizini andıran Yenice Ormanları, doğal yaşlı ve karışık ormanlarıyla, anıt niteliğindeki 
ağaçlarıyla, derin vadileriyle, akarsu ekosistemleri ile barındırdığı yaban hayatı çeşitliliğiyle eşsiz 
bir doğa harikası. 

Sahip olduğumuz bu eşsiz doğa harikasını, şehirlerde beton bloklar arasına sıkışmış, ağaca, 
yeşile doğaya hasret Türkiye ve dünya insanlarına tanıtmamız, değişen ve gelişen yeni turizm 
anlayışının yükselen trendi doğa turizmine kazandırmamız gerekiyordu. Bunun için 2014 yılında 
büyük bir turizm hareketi başlattık ve iki koldan çalışmalarımıza başladık. Birincisi yemek ve 
konaklama için altyapı çalışmaları, ikincisi ise tanıtım çalışmaları.

2018 yılı itibariyle, restaurant, kafe ve 20 adet bungalov evden oluşan Ihlamur Teras ve 
bungalov evler isimli sosyal tesissimiz faaliyete geçirdik. Diğer yandan da ‘Bir Orman En Çok Hangi 
Renk Yakışır’ isimli 20 dakikalık belgesel filmini ilgilisi ile buluşturduk. Tüm bunlara ek olarak 
Ihlamur Kokulu Yenice fotoğraf albümünü, Yenice Gezi Rehberini ve Yenice’nin Kelebekleri isimli 
kitapları yayımladık. Tüm bu çalışmaların yer aldığı www.dogayenicedir.com internet sayfasını 
hazırlayıp doğaseverlerin hizmetine sunduk.

Elinizdeki bu eser, başlatmış olduğumuz bu büyük turizm hareketinin bir ürünüdür. Yenice 
turizmi açısından birer kilometre taşı olacağına inandığımız bu çalışmalarımız Yenice’mize, 
doğaseverlere hayırlı olsun…

Zeki Çaylı 
Belediye Başkanı



KARABÜK İLİ HARİTASI
Map of Karabük Province



Merkez İlçe
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H
Ihlamur Kokulu Yenice

 “Her yer orman; her şey yeşil sessizlik içinde. Birbiri ardına sıralanan, önden arkaya doğru 
benizleri yağızlaşan ve ufukta akşam bulutlarıyla bir olan tepeler, hep orman…”

Prof. Dr. Hikmet Birand, 1957 yılında yayımlanan ‘Anadolu Manzaraları’ isimli kitabında, 
Yenice ormanlarının 1950’li yıllardaki halini anlatan üsteki yazıyı kaleme almış. Bu yazı; geçmişten 
günümüze gelen Yenice ormanlarını en iyi anlatan yazıdır.

Yeniceliler Yenice’yi tanıtırken mutlaka ‘Yeşil’ sıfatını da eklerler. Bu ‘Yeşil’ sıfatına anlam 
verebilmek için Yenice’yi görmek gerekli. Bu yayın Yenice’nin renklerini tüm dünyaya tanıtmak için 
hazırlandı. 

Orman Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre yüzölçümünün %71 orman olan Türkiye’deki 
birinci il Karabük ve yine yüzölçümünün %85’i orman olan birinci ilçe Yenice’dir.

Yenice ile ilgili bilgilere tarihin tozlu sayfalarında çok fazla rastlamak mümkün değil. Belki de 
Yenice’yi ilk önce doğası ile tanımak daha doğru olur. Yenice doğasına sadece ‘Yeşil’ demek de 
eksik olur. Bunu anlamak için de Yenice’yi görmek gerekli. Yenice’yi görmek için o kadar sebep 
var ki. Cevabı Yenice olan en az yüz soru hazır. Kış mevsiminde ya da güz mevsiminde Yenice 
çok daha farklı renklere bürünüyor. Tabiatta ne kadar renk varsa, Yenice’de var. Başka yöreler ve 
bölgelere haksızlık etmeyelim, gelin siz kendi renginiz bulun bu büyülü coğrafyada. 

Yenice, Fatih Sultan Mehmet’in Karadeniz seferi sırasında (1461) Osmanlı topraklarına 
katılmış. Bilinen en net gerçeklerden biri de; Cenevizliler bu tarihe kadar bu bölgede hüküm 
sürümüş olmaları. Bölgenin değişik yerlerinde bir takım kalıntılara da rastlanmış. Yenice’nin tarihini 
anlamak için, Anadolu tarihini de bilmek gerekli. Aynı şekilde, Yenice’nin doğasını anlamak için 
yaşadığımız ülkenin, Anadolu’nun coğrafyasını da iyi bilmek gerekli. Bu rehber kitap; gözlem ve 
deneyime dayalı sistematik bir çalışma neticesinde oluştu. 

Yenice, Osmanlı döneminde 15. yüzyılda Bolu’ya bağlı bir nahiye idi. Cumhuriyet döneminde 
ise Devrek’e bağlı nahiye iken, 1953 yılında Karabük’ün Zonguldak iline bağlı ilçe oluşuyla Yenice 
Karabük’e bağlanmış, 1987 yılında da Zonguldak iline bağlı ilçe olmuş. Karabük’ün 1995 yılında 
vilayet olması neticesinde Yenice bu tarihten itibaren toplam 1150 km2’lik bir alanla Karabük’ün 
ilçeleri arasında yerini almış. 

Yenice’de düz ve ova niteliğinde arazi yok denecek kadar az. İlçeye hayat veren ve şehrin 
ortasından akan Yenice Irmağı, Araç ve Soğanlı çaylarının bileşimi ile oluşup, Filyos Irmağı ismi 
ile Karadeniz’e dökülüyor. Yenice’nin topraklarını tamamı bu Filyos Havzası içerisinde bulunuyor. 
İlçe merkezine bağlı 10 mahalle, 34 köy, Yortanpazarı Beldesi’ne bağlı 7 mahalle mevcut. 
Toplam nüfus 2015 yılı sonu itibariyle, 20421 olarak gerçekleşmiş. İlçe ekonomisi ormana dayalı 
olup, ilçede irili ufaklı orman ürünleri üretim ve satışı yapan tesisler bulunmakta. Son yıllarda 
mobilya ve sandalye üretim tesisleri büyük gelişme göstermeye başlamış. 
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Yenice’nin Şimşir Kaşıkları
Yenice’de hediyelik eşya sektörüne yönelik ağaç ürünlerinden baston, ağaç kaşık, maket 

yenice evi yapılmakta. Özellikle şimşir ağacından yapılan kaşıklar çok değerlidir. Şimşir kaşıkları 
tamamen bu iş için özel yapılan aletlerle elde yapılıyor. Bir şimşir kaşık ortalama bir saatte 
bitiriliyor. Yenice’nin son kaşık ustalarından biri olan Şaban İncebacak’a göre; “Şimdilerde ise hem 
sağlık açısından hem de teflon gibi mutfak malzemelerine zarar vermediği için ahşap kaşıklara ilgi 
tekrar artmaya başladı. Yalnız, piyasada ahşap kaşığın kayın, gürgen, kavak gibi değişik 
ağaçlardan yapılanları var. Sağlık açısından en kullanışlı ahşap kaşık şimşir ağacından yapılan 
kaşıktır. Çünkü şimşir ağacı sert bir ağaç olduğundan geçirgen değildir. Yani yıkama esnasında 
deterjan gibi kimyasal maddeleri içine çekmez, içinde bakteri barındırmaz ve pürüzsüzdür. Şimşir 
kaşığı, yemek yapımının yanı sıra yemek yemede de kullanılmasını tavsiye ederim. Yemeğin tadını 
ve lezzetini tam alırız.”

Yenice’de Turizm 
Yenice, Yenice Belediyesi’nin başlattığı ekoturizm projesi ile önümüzdeki yıllarda bu 

alanda kendinden söz ettirecek bir konuma gelecek. Yapılan tüm çalışmalar Yenice’nin tarım 
ve hayvancılığa dayalı yeni bir turizm anlayışını ortaya koymak şeklinde. Bu açıdan Yenice’yi 
en mükemmel gören bir tepeye yemek ve konaklama tesisi inşa edilmiş. 2018 yılının Nisan 
ayından sonra tam kapasite ile hizmet verecek olan bu tesis Yenice’nin turizm hareketinin 
merkezi konumuna gelecek. Yenice Ihlamur Teras olarak isimlendirilen bölgede sadece yemek ve 
konaklama tesislerinin dışında, yörede üretilen tarım, hayvancılık ve el sanatları ürünleri de ilgilisi 
ile buluşturulacak. Yenice Ihlamur Terası’nın devreye girmesi ile bölge turizmde bir varış noktası 
konuma gelecek. 
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Konaklama ve Yemek
İlçede misafir ağırlamak için iki konaklama ve 

yemek, iki de sadece yemek için tesis bulunuyor. 
Yenice Belediyesi’nin Ihlamur Teras konaklama ve 
yemek işletmesi dışında özel girişimci tarafından 
işletilen tarihi Yenice evinden dönüştürülen 
işletme de toplamda 60 yatak bulunuyor. Sadece 
yemek için İncebacaklar Mahallesi’nde Kardeşler 
Alabalık ve kahvaltı işletmesinin dışında, mülkiyeti 
özel idarede olan ancak özel girişimci tarafından 
işletilen Yeşil Vadi kır lokantası ve kamp alanı 
bulunuyor.

Telefonlar:
Ihlamur Teras: 0 (370) 796 00 78
Albergo Butik Otel: 0 (370) 797 01 22
Kardeşler Alabalık: 0 (370) 797 05 01
Yeşil Vadi Restaurant: 0 (370) 796 83 80
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K
Jeolojik Yapı

Karabük ve çevresinde, I. Zaman’dan, kuvaternere kadar değişik yaşlarda, pek çok litolojik 
birim gözlenmektedir. Karabük-Safranbolu Tersiyer Havzası, batıda Bolu’nun kuzeyinden başlayıp 
doğuda Çelebiler ve Kastamonu’ya değin uzanan, genişliği batıda 2-2,5 km’den doğuda 30-35 
km’ye değin değişen, yaklaşık kuzeydoğu-güneybatı uzanımlı ve hemen tümüyle eosen yaşlı 
tortul kayalarla doldurulmuş, huni biçimli bir alandır. Havza, güneyden Çağlayan Formasyonu 
ve Anadolu Napı ile kuzey ve kuzeybatıdan ise jura öncesi yaşlı metamorfitler ve yine Çağlayan 
Formasyonu ile sınırlıdır. Karabük-Safranbolu Tersiyer havzası ve çevresinde Blumenthal (1948) 
tarafından çalışmalar yapılmıştır. Blumenthal (1948), havzanın kuzeybatı kenarını ‘Karabük Hattı’ 
olarak adlandırmış ve bunun tektonik nitelikli olduğunu vurgulamıştır. Bölgede temel birimleri 
oluşturan, paleozoyik yaşlı formasyonlar batıda, kuzeyde ve doğuda sınırlı alanlarda yüzeylenmiştir. 
Temel birimler üzerine gelen mezozoyik yaşlı birimler, İnaltı Formasyonu kireçtaşları olarak ve 
Ulus Formasyonu da fliş serisi olarak temsil edilmişlerdir. En üstte yatay ve yataya yakın katmanlı 
birimler, senozoyik yaşlı formasyonlardan oluşmuştur. Akarsu vadilerinde kuvaterner yaşlı alüvyon 
çökelleri en genç birimleri oluşturur. Kuzey Anadolu dağlarının bir parçası olan Karabük’teki 
dağlar, ana çatısı Alp orojeniziyle ortaya çıkan kıvrım dağlarıdır. Karabük’te III. Jeolojik Zaman’da 
oluşan kalkerli (kireçtaşı) araziler geniş yer kaplar. Kireçtaşları arasında killi ve kumlu tabakalarda 
bulunmaktadır. VI. Jeolojik Zaman’da (kuvaterner) Ovacık çevresindeki traverten (Kalker tabaka) 
alanı oluşmuştur. Vadiler ise kuvaternerde akarsuların gelişip, plato yüzeylerini yarmasıyla 
oluşmuştur. Safranbolu ve Eflani çevresindeki kalkerli arazi başkalaşıma uğramış, zengin mermer 
yatakları oluşmuştur. Eflani’de mermer dışında çakmak taşı ve kömür yatakları da bulunmaktadır. 
Ovacık’ta bol miktarda alçı taşı bulunmakta, ara ara gnays ve bazaltlara da rastlanmaktadır. 
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Yenice’de dolomit ve kuvarsit, Eflani’de kuvarsit yatakları bulunmaktadır. Karabük’ün hemen 
kuzeyinden geçen ve tersiyer çökellerini çizgisel olarak sınırlayan Karabük fayı ise kuzeydoğu-
güneybatı uzanımlıdır. 60 km izlenen bu çizgisellik boyunca kuzey bloktaki kretase yaşlı Ovacuma 
grubu çökelleri (Ulus Formasyonu) yükselmiştir. Güneydoğu bloktaki Safranbolu kireçtaşının eğimi 
genellikle 5°-10° iken bu zon boyunca sürüme nedeniyle düşey ve devrik konumlar kazanmıştır. 
Ancak bu fay şu an aktif değildir. Karabük fayı, çıplak gözle çok rahat bir şekilde izlenmektedir. Batı 
Karadeniz Bölgesi orojenik hareketler sonucunda topografik yapısı engebeli bir yapı oluşturmuştur.

Şeker Kanyonu
Yenice Şeker Kanyonu’nun da içerisinde bulunduğu bölge, jeolojik zamanlar içerisinde 

meydana gelen oluşum hareketlerinin etkisi altında kaldığından, engebeli bir topografya ve dar 
alanda çok büyük yükseltiler oluşmuştur. Daha önceki devirlerde derin denizel ortam altında 
kalan bölge, aşamalı olarak derinleşip sığlaşmıştır. Bu denizel ortamdaki çökelme neojen devrine 
kadar devam etmiş neojen denizinin çekilmesi sonucunda tamamen kara haline dönüşmüş ve dış 
olayların etkisi ile bugünkü kuvaterner oluşuklardan yamaç molozları, alüvyon çökelleri oluşmuştur.

Keltepe
Yenice coğrafyasının en yüksek noktası merkez ilçe ile sınır oluşturan yaklaşık 2 bin metre 

yüksekliğinde bulunan Keltepe’dir. Keltepe, iki ayrı fayın birbirini iteklemesi sonucu oluşmuş 
bir tepedir. Yapılan araştırmalarda daha önceki dönemlerde bölgede demir madeni işletmeciliği 
yapıldığı bilinmektedir. Keltepe’de bulunan Küre yerleşim bölgesi tarihi önem taşımaktadır. 
Yenice’nin merkez ilçe ile sınırını oluşturan Keltepe dışında en yüksek noktası 1400 metre 
yüksekliğindeki Keçikıran Tepesi’dir.
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D
Su Varlığı 
Dünya yüzeyinin %70’i suyla kaplıdır. Dünyadaki suların yaklaşık %97’si okyanuslarda 

bulunmaktadır. %2,5'ü buzul ya da kardır. %0,6’lık dilimi ise göller ve nehirlere aittir. 

Filyos Nehri ve Havzası
Yenice’ye hayat veren Filyos, Batı Karadeniz Bölgesi’nin önemli bir ırmağıdır. Uzunluğu 

228 km, yağış alanı 13 bin km2’den çoktur. Bol yağışlı Ilgaz ve Köroğlu dağlarından beslenen, 
birbirine eklenmiş görünüşleri olan, her bölümünün ayrı ayrı adı bulunan ilgi çekici bir ırmaktır. 
Denize döküldüğü yerde Filyos adlı bir köy ve iskele bulunduğu için buraya uğrayan gemiciler 
bu geniş ağızlı akarsuya Filyos adını vermişlerdir. Fakat 20 km kadar içerideki Çaycuma İlçesi 
yakınlarında bu akarsu Yenice Irmağı adını alır, çok içerilere kadar bu adla anılır, işte bu arada ve 
daha yukarı kesimlerinde birçok güçlü kollar alır ki, Devrek Irmağı, Ulusu ve Soğanlı Çayı, Araç 
Çayı bunların başlıcalarıdır. Bunlardan Araç Çayı ile Soğanlı Çayı, Karabük’te birleşerek Yenice 
Irmağı’nı meydana getirirler. Karabük'ten Tefen’e kadar Kısık adı verilen dar boğazlardan geçen 
Yenice Irmağı, Tefen’den denize kadar geniş bir vadide akar, ovaya yayılır. Yaz ayları dışındı yılın 
7-8 ayında geçit vermeyecek kadar geniş, derin ve saniyede 100 m3’ü bulan gür bir ırmak olarak 
denize ulaşır. Yenice Irmağı’nın kollarından Araç Çayı, kaynağını Ilgaz Dağları’ndan alır, geniş 
vadilerden geçer, Karabük yakınında Soğanlı Çayı ile birleşir. Araç Çayı, karların eridiği zamanlarda 
çok kabarır, yazın çekilir. Soğanlı Çayı ise, Gerede taraflarından sularını toplayan Ulusu, daha 
ileride Eskipazar taraflarında inen dereleri de alarak Karabük yakınında Araç Çayı ile birleşir. 
Soğanlı Çayı ve kolları ilkbaharda çok kabarır, taşkınlara yol açar. Yenice Irmağı’na daha aşağılarda 
bir büyük kol karışır ki, bu da Devrek Çayı’dır. Bu çayın kaynağı Abant Gölü’dür. Daha aşağılarda 
Çağa Gölü’nden çıkan kolu da alır. Karabük’ten Yenice’ye, Yenice’den Devrek’e, Devrek’ten 
Çaycuma’ya ve oradan da Filyos (Hisarönü) Karadeniz’e dökülür. Toplamda beş ilin coğrafyasına 
etki eder.

Diğer Su Kaynakları
Doğal göl bulunmayan Yenice’de, Eğriova ve Göktepe göletleri mevcuttur. Yenice coğrafyasının 

yükseltilerinin arasından İncedere, Şimşirdere, Karakaya ve Kızılkaya gibi derin ve uzun vadiler 
uzanır. Şimşir ve Çit derelerinin birleşmesinden oluşan Şeker Çayı, Filyos’a katılmadan önce Şeker 
Kanyon’u içerisinden geçer. İlçe sınırları içerisinde Fındıkaltı Acısu, Kaptan Mevkii ve Yamaç Köyü 
olmak üzere 3 adet şifa nitelikli kaynaklar mevcuttur. Özellikle Yenice’ye 30 kilometre uzaklıktaki 
Salavattepe orman yolu üzerindeki Sarıot Bölgesi’ndeki Acısu kaynağı, böbrek ve romatizma 
hastalıkları tedavisinde kullanılmaktadır.
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T
İklim
Türkiye orta kuşakta yer alması nedeniyle, dört mevsimi belirgin olarak yaşar. Yeryüzü şekilleri 

de Türkiye iklimini oldukça önemli şekilde etkiler. İklim, bir yerin konumuna, topografik yapısına, 
deniz ve büyük göllerden olan uzaklığına ve bitki örtüsüne bağlı olarak değişir. Türkiye’de genel 
olarak dört ana iklim tipi görülür. Bunlar; Karasal iklim, Akdeniz iklimi, Marmara (Geçiş) iklimi ve 
Karadeniz iklimidir. Batı Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Yenice’de, kısmen Karadeniz ikliminin 
özellikleri görülmektedir.

Yenice İklimi
Karadeniz Bölgesi’nin ‘Batı Bölümü’nde yer alan Yenice, idari yönden bağlı olduğu Karabük 

ile farklı iklim özellikleri göstermektedir. Karabük, kısmen Karadeniz ikliminin özellikleri görülmekle 
birlikte kıyıdan içeride kaldığı için, Karadeniz’in nemli havasından yeterince yararlanamamaktadır. 
Karabük’te, Yenice’den farklı olarak karasal iklimin özellikleri daha ağır basmaktadır. Karadeniz 
ikliminden karasal iklime geçiş sahasındaki Karabük’te, geçiş tipi iklim etkili olmaktadır. Yenice, 
yazları serin, kışları soğuk ve yağışlıdır. Nemli, yağışlı ve sisli bir iklime sahip olan yörede, yıllık 
ortalama sıcaklık 13,6 derece, yıllık ortalama yağış miktarı 693,3 milimetredir. Yenice’de en düşük 
sıcaklık -36,2 C ile Ocak ayında, en yüksek sıcaklık ise 39,2 C ile Temmuz ayında kaydedilmiştir. 
Sıcaklık, Ocak ayından Temmuz ayına kadar düzenli olarak artmakta; Temmuz ve Ağustos 
aylarından sonra Ocak ayına kadar da yine düzenli olarak azalmaktadır. Filyos Çayı’nın aktığı 
vadinin dar bir alanında Akdeniz ikliminin varlığı görülür. Bu özellik alanda ladin, sandal, erguvan, 
menengiç gibi maki türlerinin yetişmesine imkân sağlar.
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B
Biyolojik Yapı
Bitki örtüsü insan ve diğer canlıların yaşamında büyük öneme sahiptir. Ülkemizde 12 bini 

üzerinde bitki türü bulunur. Ülkemizde bitki örtüsünün çeşitlilik arz etmesinin nedenleri şunlardır: 
İklim çeşitliliğinin gözlenmesi, yeryüzü şekillerinin çeşitlilik arz etmesi, toprak ve ana kaya 
çeşitlerinin zengin olması, üç kıtanın kesişim noktasında yer alması, insan ve diğer canlıların 
etkileri, buzul dönemlerinin etkileri. Bu zenginliğin başlıca nedeni kısa mesafelerde değişen 
yerkabuğu düzeni ile buna bağlı olarak ortaya çıkan toprak özellikleri ve iklim şartlardaki farklılıktır.

Yenice’nin Biyolojik Yapısı
Anadolu’nun zengin bitki çeşitliğinin en güzel örnekleri Yenice’de bulunmaktadır. Yenice 

ormanları, ilçenin güneyinde ve Yenice Nehri’nin doğusunda yer alıyor. Bu uçsuz bucaksız orman 
denizi, Türkiye’nin en büyük blok ormanlarından bir tanesi. Yenice ormanları ayrıca, Türkiye’nin 
odunsu tür çeşitliliği en yüksek, yaşlı ve bütünlüğü bozulmamış nadir ormanları arasında 
gösteriliyor. Bu ormanlar, sahip olduğu yapıyla, uluslararası bir üne de sahip. WWF (Dünya Doğayı 
Koruma Vakfı) tarafından 1999 yılında ‘Avrupa Ormanlarının Sıcak Noktaları’ adı altında acil 
olarak korunması gereken 100 orman alanı belirlendi. Bu alanlardan dokuzu Türkiye sınırları 
içerisinde bulunuyor. Yenice ormanları da, biyolojik çeşitlilik açısından en değerli yerler sayılan bu 
dokuz alandan biri. Bu ormanlar, İncedere ve Şimşirdere / Çitdere su toplama havzaları içindeki 
yamaçlarda çok geniş alanlara yayılan karışık doğal yaşlı ormanları, anıt ağaçları, derin vadileri, 
akarsu ekosistemlerini ve muazzam bir yaban hayatını içinde saklıyor. Yenice ormanlarının 
barındırdığı bu değerli hazine, zengin biyoçeşitliliğinin habercisi ve neden tescilli bir sıcak nokta 
olduğunun bir göstergesi. Oldukça nemli ve yağışlı bir iklimin yaşandığı Yenice ormanları, 100 
metre ile 2 bin metre arasında değişen yükseltilere sahip bir havzada serpilip, sonsuza uzanıyor. 
Bölgenin bu engebeli yapısı, çevredeki yerleşim birimlerinin genişlemesine olanak tanımamış. 
Böylelikle, çok değerli bu ekosistem insan faktöründen azami seviyede korunmuş. Bölgede 
yalnızca Yenice Nehri’nin ve onun büyük kollarının çevresindeki alçak arazilere serpilmiş birkaç 
köy var. Bu yapılaşmalar da doğanın güzelliğine ister istemez ayak uydurmuş. Yenice ormanları 
Türkiye’deki en bakir orman alanlarından biri. Doğu kayını ve Uludağ göknarının baskın tür olduğu 
ormanda, birçok endemik bitki türü de kendine yaşam fırsatı bulmuş. Ayrıca, benzersiz örneklere 
sahip çınar yapraklı akçaağaç, kayın gövdeli akçaağaç, fındık, sapsız meşe, Anadolu karaçamı, 
porsuk ve dağ karaağacı gibi anıt ağaçlar da Yenice ormanlarının en önemli özelliklerinden. Yenice 
ormanları birçok önemli memeli türü için de vazgeçilmez bir yaşam alanı. Bunların arasında 
bozayı, vaşak, yaban kedisi, kurt, çakal, tilki, karaca, ulu geyik, yaban domuzu, porsuk, ağaç 
sansarı, kaya sansarı ve susamuru yer alıyor. Bölge, etobur hayvanların av türleriyle bir arada 
bulunduğu güvenli ve geniş bir doğal alan sunuyor. Ayrıca Yenice ormanlarında gökçe güvercin, 
ak sırtlı ağaçkakan, ortanca ağaçkakan, çizgili ötleğen, alaca sinekkapan gibi ılıman kuşak kuş 
türlerine büyük popülâsyonlarda rastlamak mümkün. Çok katmanlı özelliğe sahip yaşlı ormanlar 
farklı kuş türlerine ve onların besini olan böceklere yaşam olanağı sağlıyor. 
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Uludağ Göknarı (Batı Karadeniz 
Göknarı)

Türkiye için endemik bir tür olan Uludağ 
Göknarı (Abies nordmanniana subsp. 
bornmülleriana Mattf), ülkemiz için endemik bir tür 
olup, doğal yayılışını Batı Karadeniz Bölgesi’nde, 
Kızılırmak ile Uludağ arasında yapar. En güzel 
ormanlarını; içinde Yenice’nin de bulunduğu 
Ayancık, Ilgaz Dağları, Bolu Seben Dağları, Boyabat 
Göktepe ormanları, Abant ve Uludağ’da oluşturur. 
Doğu Karadeniz göknarına, iğne yaprak, kozalak 
renk ve şekli ile çok benzer. Genç sürgünlerinin 
çıplak, tomurcuklarının reçineli olması, iğne 
yapraklarının bazılarının uç kısımlarındaki beyaz 
lekeler ile farklılık gösterir. Doğu Karadeniz ve 
Uludağ göknarları, Türkiye’ de servetçe en zengin 
ormanları oluşturur. Ülkemiz asli orman ağacı 
türlerinden biri olan Uludağ göknarı, değişen 
pazar şartları doğrultusunda ekonomik öneminin 
zaman zaman çok yüksek değerlere çıkması 
yanında dekoratif bir tür olması sebebiyle peyzaj 
düzenlemelerinde aranan bir türdür. Bu tür, 
dünyada noel ağacı yetiştiriciliğinde en çok tercih 
edilen türlerin başında gelmesi nedeniyle de ayrı 
bir öneme sahiptir. 1925 yılında Prof. Bornmüller 
Uludağ göknarını ayrı bir tür olarak tanımlamış ve 
buna atfen de literatürde Abies bornmulleriana 
olarak adlandırılmıştır. Uludağ göknarı uygun 
koşullarda 30-40 metre boylanabilen, her zaman 
yeşil iğne yapraklı birinci sınıf orman ağacıdır. 
Piramidal gelişim gösterir, tepeden tabana kadar 
çok sık dallıdır. Gövde kabuğu gridir. Alt dallar 
yanlara doğru yatay uzanır. Yan sürgünlerinin 
ucundaki tomurcuklar reçinelidir. İğne yaprakları 
2-3,5 cm boyunda, parlak koyu yeşil, uç kısımları 
hafif oyukludur. Ortalama 15-16 cm boyunda ve 5 
cm çapında kırmızı-kahverengi kozalakları vardır. 
Toprak ve rutubet istekleri fazladır, ışık istekleri 
azdır, gölgeye dayanıklıdır.
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Yaban Yaşamı
Ülkemiz hayvan varlığı bakımından son derece farklı hayvan topluluklarını barındırması ile 

dikkat çeker. Anadolu Yarımadası’nın kıtalar arasındaki konumu buna başlıca etkendir. Ülkemizin 
kuzey ve güneyinde yer alan bazı hayvan türleri ‘IV Zaman’da meydana gelen iklim değişikliklerine 
bağlı olarak Anadolu Yarımadası üzerinde kalmış ve böylece tür zenginliği ortaya çıkmıştır. Buna 
göre ülkemizde mevcut doğal hayvan varlığını memeliler, kuşlar, sürüngenler ve kurbağalar 
yanında, balıklar olmak üzere dört ana grupta toplanır. Yenice’de yaban yaşamı tüm doğallılığı ile 
sürmektedir.

Yenice’nin Yaban Yaşamı
Biyolojik yönden zengin Yenice coğrafyasında pek çok hayvan çeşidi, yaşama imkânı 

bulmaktadır. Bu zengin yaban hayatı içerisinde, yapılan araştırmalar sonucunda; ulu geyik, karaca, 
yaban domuzu, bozayı, tilki, yaban kedisi, vaşak, porsuk, kurt, çakal, su samuru, ağaç sansarı, 
tavşan, kirpi, orman faresi, gelincik, sincap, küçük nal burunlu yarasa gibi memeli türlerin yaşadı 
anlaşılmıştır. Bölgede çulluk, tahtalı güvercin, guguk kuşu, puhu kuşu, alakarga, kuzgun, dağ 
horozu, küçük atmaca, gri doğan, aksırtlı ağaçkakan, alaca sinekkapan, küçük yeşil ağaçkakan, 
çizgili ötleğen başta olmak üzere yaklaşık 130 kuş türü de yaşamaktadır. Ilıman kuşak ormanında 
ayrıca nesli küresel olarak tehlike altında olan Apollo (Parnassius apollo) ve bölgesel ölçekte tehdit 
altındaki çokgözlü Eros mavisi (Polyommatus eroides) ile orman güzelesmeri (Erebia medusa) 
adlı kelebek türleri de mevcuttur. Bir başka deyişle bölgede besin zincirinin en üst halkasında 
bulunan ve genelde ortak avları olan ‘etçiller’ takımına mensup ayı, kurt, çakal, tilki, porsuk, 
ağaç sansarı, gelincik, yaban kedisi gibi 8 tür yaşamaktadır. Besin zincirinin ‘etçiller’den sonraki 
halkasını oluşturan ‘çift toynaklılar’ takımına mensup geyik, karaca, yaban domuzu gibi 3 önemli 
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tür de bulunmaktadır. Besin zincirinde bitkiler ve böceklerden sonra gelip ormanın ‘etçiller’ 
açısından en önemli besin kaynaklarından biri olan ‘kemirgenler’ takımına mensup sincap, orman 
faresi, büyük yedi uyur, kırmızı sırtlı fare gibi 4 türün bölgede yoğun olarak tespit edilmiş olması; 
bölgenin zengin bir besin ağına sahip olduğunu göstermektedir. Bölge, Avrupa’dan Asya ve Afrika 
kıtasına doğru geçiş yapan ormana bağımlı birçok hayvan türünün hem Anadolu’ya geçişini 
sağlamakta, hem de bu türlere Anadolu’da beslenme, barınma ve üreme için ideal ekosistemler 
sağlamaktadır. Bölgenin de içinde bulunduğu Batı Karadeniz Dağları, içindeki su kaynakları, yeşil 
alan örtüsü ve çeşitli besin zincirinin her kademesine ait çeşitli hayvan grupları ile Avrupa’dan 
gelen ormana bağımlı yaban yaşamı elemanlarını barındırıp, bu türlerin Anadolu’nun iç kısımlarına 
geçişini engelleyen bir bariyer görevi görmektedir. Bu bakımdan Yenice ormanları, ormana 
bağımlı bu türlerin Batı Karadeniz Bölgesi'nde yaşayabilecekleri sınırlı ve önemli alanlardan biridir. 
Yenice coğrafyasında var olan hayvan türleri çeşitliliği, bölgenin birçok farklı habitata sahip özel 
zoocoğrafik bölge olduğunu göstermektedir. Alan; karasal ana ekosistem tipi ve yoğun olarak 
orman alt ekosistemi özelliklerini taşımaktadır. Bölgedeki karışık orman oluşumu, yabani meyve 
ağaçlarının bölgedeki dağılımı, vadilerde su kaynaklarının bulunuşu, çeşitli yükseklik ve düzlüklerin 
oluşu; bölgedeki çeşitliliği ve doğal bir besin ağının varlığını mümkün kılmaktadır. Orman 
ekosistemi, alanın tamamına hâkimdir. Açık alanlar neredeyse yok denecek kadar azdır. Orman 
ekosistemi, bölgedeki sınırları kaplamış ve aşmış durumdadır. Bu şekilde hem su kaynaklarını 
barındıran, hem de çeşitli yüksekliklere sahip, karışık yüksek yapılı ağaçların bulunduğu, yabani 
meyve ağaçlarını barındıran, birçok hayvan türünü aynı anda yaşamasına uygun habitatları 
barındıran bir ekosistem; dünyada 100 tane olarak belirlenmiştir ve Yenice ormanları bu 100 
bölgeden birini temsil etmesi bakımından çok önemli bir konum arz etmektedir. Alan özelliği 
bakımından parçalı değil süreklidir; habitatlar arası geçiş mümkün olduğundan, alanı daha küçük 
sınırlara bölmek mümkün gözükmemektedir. Doğal olarak da parçalanmış bir ekosistemin sınırları 
görülmemektedir. Yenice’nin yaban yaşamında yer alan bazı türlere biraz daha yakından bakalım:
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Kurt (Canis lupus Linnaeus) 
Kurt, Yenice coğrafyasına varlığı ile değer katan memelilerden olup, uzunluğu160 cm’ye, 

ağırlığı da 50 kg’a kadar ulaşmaktadır. Boyun ve çene yapısı ile ayak pençeleri çok kuvvetli olan 
kurdun dişisi, erkeğine oranla daha küçüktür. Anadolu’da ‘Kurt kızanı’ diye bir kavram vardır ve 
bu aylarda saldırgan oldukları bilinmektedir. Aralık ile Şubat ayları arasında çiftleşen kutlar iki 
ay civarında bir zaman diliminde doğum yaparlar. Kurtların yaşam süreleri 15 ile 16 yıl arasında 
değişmektedir. Kurtlar, geyik, karaca, tavşan, tilki orman hayvanları dışında koyun, sığır, at ve 
köpek gibi evcil hayvanlara saldırırlar. 

Çakal (Canis aureus Linnaeus)
Çakallar, Yenice ormanlarında yaşayan tilkilerle ile birlikte en güzel bakışlı canlılardandır. 

Boyları bir metreye, ağırlıkları da 15 kg’a kadar ulaşan çakalların tipi tilkiden daha çok kurda 
benzemektedir. Ocak ile Şubat aylarında çiftleşen çakallar, iki aylık bir zaman diliminde doğum 
yaparlar. Çakallar etoburdur. Yenice ormanlarında bulunan böcekler, kurbağalar, fareler, tavşanlar, 
balıklar, kuşlar ve kuş yumurtaları ile yavrularını yiyerek beslenirler.

Gelincik (Mustela nivalis Linnaeus) 
Gelincikler, Yenice ormanlarının en küçük yırtıcı memeli türüdür. Gelinciklerin boyu 30 cm’yi 

geçmemekte olup, ağırlıkları da 100 gram civarındadır. Şubat ile Mart ayları arasında çiftleşen 
gelincikler küçük kemirgenler, kuşlar, hayvan yavruları ve yumurtaları ile böceklerle beslenirler.

Kızıl Geyik (Cervus elaphus Linnaeus) 
Kızıl geyiklerin uzunluğu 3 metreye yakın olup, ağırlıkları 250 kg’ı bulmaktadır. Erkek kızıl 

geyikler çatallı ve büyük boynuz taşımakta olup, dişi geyikler boynuzsuzdur. Bacakları ince yapılı 
olan geyiklerin vücut yapıları dolgundur. Mart ile Nisan ayları arasında boynuz atan geyiklerin 
boynuzları Ağustos ayına kadar gelişir. Sürüler halinde dolaşan geyiklerin Anadolu’da erkeklerine 
‘boğa’, dişilerine ‘inek’, yavrularına da ‘dana’ denir. Yenice’de Eylül ayının 15’inden 27’sine 
kadar olan süre içerisinde geyikler çiftleşir. Bölgede yağmur geyiğin beline vurmadan çiftleşme 
olmaz derler. Bu çiftleşmeden önce erkek geyikler arasında bir mücadele başlar. Ancak bu savaşı 
kazanan geyik çiftleşebilir. Erkek geyikler dişi geyiğe seslerini duyurmak için bağırırlar. Yenice’de 
bu bağırmaya ‘öğürmek’ denir. Geyiklerin doğum süreleri 8 ayı aşmakta olup, geyik ömrü 20 yılı 
bulmaktadır. Geyikler daha çok otlarla beslenirler. Bunun dışında yaprak, taze sürgün ve çeşitli 
meyveler geyiklerin besinleridir.

Yaban Domuzu (Sus scrofa Linnaeus)
Yenice ormanlarında yaban domuzunun boyu 150 cm’yi, yüksekliği bir metreyi,  ağırlığı da 

200 kg’ı bulmaktadır. Yaban domuzları hem bitkisel hem de hayvansal besin alarak beslenirler. 
Yaban domuzlarının en temel besin kaynakları; meşe, kayın ve kestane meyveleridir. Bunun 
dışında geyik, karaca ve tavşan yavruları, kuşların yumurta ve yavruları önemli besin kaynağıdır. 
Yaban domuzlarının kızışma dönemleri Kasım ayı içerisinde olup, 5 aylık bir zaman diliminde 
doğum yaparlar.
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Yenice’nin Kelebekleri
Yeryüzünde her varlık değerlidir. Kelebekler de 

ekosistem için önemli bir canlı türüdür. Kelebekler 
bütün bahar ve yaz boyunca çiçekten çiçeğe uçarak 
hem beslenirler hem de çiçeklerin tozlaşmasını 
sağlayarak bu bitkilerin üremesine yardımcı 
olurlar. Diğer taraftan kelebeklerin bizzat kendileri 
de arıkuşları ve yarasalar gibi pek çok canlının 
besininin önemli bir kısmını oluşturarak doğada 
besin zincirinde önemli bir yer tutarlar. Dünyada 
kelebeklerin tür sayısı 18 bin civarında, güvelerin 
tür sayısı ise 160 bin civarındadır. Türkiye’deki 
kelebek türü sayısı 413 iken güve türü sayısı 5 bin 
kadardır. Türkiye’deki tür çeşitliliğini yakın çevresi 
ile karşılaştırarak bu sayının değerini daha iyi ortaya 
koyabiliriz. Kelebeklerin tüm Avrupa’daki toplam 
tür sayısı 482’dir. Yani Türkiye’deki kelebek türü 
sayısı tüm Avrupa’daki tür sayısına yakındır. Ayrıca 
Avrupa’daki hiçbir ülkenin kelebek türü sayısı 
Türkiye’dekinden fazla değildir. Ülkemizin kelebekler 
açısından en zengin bölgeleri; Kaçkarlar, Aladağlar, 
Kura Havzası, Toroslar ve Yukarı Fırat Havzası’dır. 
Yenice'de bu güne kadar yapılan gözlemler göre 
129 kelebek türü belirlenmiştir. Yenice çevresinin 
kelebekler açısından çok önemli ve özel bir alan 
olduğunu, ayrıca sahip olduğu yüzün üzerinde 
toplam tür ve Apollo, Kafkas fistosu, büyük bakır, 
büyük korubeni, Rebel'in korubenisi, Geranyum 
çokgözlüsü, Gehard'ın çokgözlüsü, Firdevsi'nin 
çokgözlüsü, çokgözlü yalancıeros gibi çok sayıda 
nadir ve/veya nesli tehlikede türe sahip olmasıyla 
da ‘önemli bir kelebek alanı’ olduğunu ortaya 
koymuştur.
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Boz Ayı (Ursus arctos Linnaeus)
Boz ayı, Yenice coğrafyasının en büyük memeli 

türü olup, boyu 2,5 metreye, ağırlığı da 250 kg’a 
kadar ulaşmaktadır. İsmini postunun renginden 
alan boz ayılar, Haziran ve Temmuz aylarında 
çiftleşip, kış aylarında mağaralarda doğum yaparlar. 
Ayıların yaşam süreleri 50 ile 60 yıl arasında 
değişmektedir. Boz ayılar doğa ne bulurlarsa yerler. 
Otlar, kökler, yabani meyveler, meşe ve kayın 
tohumları, yabani fındık, yabani üzüm, mısır, göknar 
ve çam ağaçlarının kabukları, domuz yavrusu, 
geyik, karaca, tavşan, kuşların yavru ve yumurtaları, 
koyun, keçi, sığır gibi hayvanlarla beslenir. Ayrıca 
uygun su kaynaklarında balık, kurbağa ve yengeç 
ile de beslenebilirler.
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Kızıl Tilki (Vulpes vulpes Linnaeus) 
Kızıl tilkiler Yenice ormanlarının en yakışıklı 

hayvanıdır. Boyları 150 cm’ye (50 cm’si kuyruk), 
ağırlıkları da 10 kg’a kadar ulaşmaktadır. Ocak ile 
Mart ayları arasında iklim şartlarına göre çiftleşen 
tilkiler iki aylık bir zaman diliminde doğum yaparlar. 
Yaşam süreleri ve beslenme alışkanlıları çakallar 
ile aynıdır. 
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Yabani kedi (Felis silvestris Schreber)
Yenice ormanlarında yaşayan yaban kedilerinin 

boyları neredeyse bir metreye kadar uzanmakta 
olup, ağırlıkları 8 kg’i geçmemektedir. Şubat ile 
Mart ayları arasında çiftleşen yaban kedileri yaz 
başında doğum yaparlar. Ortalama yaşam süreleri; 
çakallar ve tilkiler gibi 15 yıl civarında olup yine aynı 
türler gibi beslenirler.
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Karaca (Capreolus capreolus 
Linneaus) 

Yükseklikleri bir metreye kadar çıkan 
karacaların ağırlıkları da 35 kg’a kadar 
çıkabilmektedir. Anadolu’da karacanın erkeğine 
‘teke’, dişisine ‘keçi’, yavrusuna da ‘oğlak’ denir. 
Karaca ilk boynuzunu Ocak ve Şubat aylarında 
olmak üzere bir yaşına kadar düşürür. Çiftleşme 
dönemleri Haziran ile Ağustos ayıları arasında olup, 
doğum süreleri 9 ay civarındadır. Ortalama 15 yıl 
yaşayan karacalar, taze yumuşak otlar ve yapraklı 
ağaçların tomurcukları ile beslenirler. 
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Korunan Alanlar
Milli park kavramı ilk olarak ABD’de ortaya çıkmıştır. Doğal güzellikleri ve yaban yaşamı 

sebebiyle 1872 yılında Yellowstone Milli Parkı, dünyada ilk milli park olarak ilan edilmiştir. 
Ülkemizde milli park çalışmalarına 1956 yılında başlanmış ve 1958 yılında Yozgat Çamlığı 
ülkemizin ilk milli parkı olarak ilan edilmiştir. Ülkemizde 40 adet milli park ilan edilmiş alan 
bulunmaktadır. 

Yenice’nin Korunan Alanları
Yenice ormanları, anıt niteliğindeki ağaçları, karışık doğal yaşlı ormanları, derin vadileri, akarsu 

ekosistemleri ve barındırdığı yaban hayatı çeşitliliğiyle Avrupa’nın biyolojik çeşitlilik açısından en 
değerli alanları arasında yer alıyor. Türkiye’nin en büyük blok ormanlarından biri olan ve uçsuz 
bucaksız bir orman denizini andıran Yenice sıcak noktası, Batı Karadeniz Bölgesi’nde, yaklaşık 
75 bin hektarlık bir alanı kaplamaktadır. Türkiye’nin en bakir orman habitatları arasında yer alan 
Yenice ormanları, bitkiler, kuşlar, memeliler ve sürüngenler gibi pek çok canlıya yaşam ortamı 
sağlamaktadır. Bu özellikleriyle Yenice ormanlarının sahip olduğu doğal yaşam alanlarından bazıları 
Batı Karadeniz doğu kayını ormanları, Batı öksin (Avrupa-Sibirya bitki bölgesinin, bütün Kuzey 
Anadolu’yu içine alarak Kafkasların batı bölümüne kadar uzanan kesimi) ormanları, Uludağ göknarı 
ormanları ve Batı Karadeniz’in alt kesiminde yetişen sarıçam ormanları, Bern Sözleşmesi’ne 
(Avrupa Yaban Hayatı ve Doğal Yaşam Ortamlarının Korunması Sözleşmesi) göre ‘Tehlike Altındaki 
Habitatlar’ listesinde yer almaktadır. Yenice ormanları, tropik bölgeler dışında, dünyanın ender 
bölgelerinde görülebilecek, birçoğu anıtsal boy ve kalınlığa ulaşmış ağaç türleri ile gerçek bir ağaç 
müzesidir. Bu ormanlarda barınan hayvanların çeşitliliği, yaban hayatı yönünden Yenice’ye ayrı bir 
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değer kazandırmaktadır. Ormanların bazı bölümleri ‘Tabiatı Koruma Alanı’ ilan edilmiştir. Gökpınar 
Mevkii’ndeki 4 hektarlık bir alan, 40 çeşit ağaç türü ve çok sayıda hayvanı ile birlikte arboretum 
olarak tescil edilmiştir. Alanın bazı kesimleri hâlâ ‘doğal yaşlı orman’ özelliğini korumaktadır. 
Yenice’deki doğal yaşlı ormanlar arasında Çitdere Tabiatı Koruma Alanı, Şekermeşe girişinde, 
toplam 103,5 hektar genişliğindeki Istranca meşesi topluluğu ile Dibekyanı’ndaki bir anıt meşe 
topluluğu dikkat çekmektedir. Yenice ormanlarında, Kavaklı ve Çitdere Orman İşletme şefliklerinde 
olmak üzere iki ‘Tabiatı Koruma Alanı’ yer almaktadır. Tabiatı koruma alanları, yaklaşık 75 bin 
hektar olan Yenice sıcak noktasının %1,4’ünü kaplamaktadır. Sınırları 2003 yılında tescil edilen 
‘Yenice Yaban Hayatı Koruma Sahası’ ise, sıcak noktanın büyük bir bölümünü içermektedir. 

Baklabostan Tabiat Parkı
Baklabostan Tabiat Parkı bozulmamış orman dokusu, yaklaşık 20 metreden düşen şelalesi 

ve manzara seyir noktası ile tabiatın huzurunu vaat ediyor. Alan bozulmamış orman yapısı, 
sahip olduğu yaban yaşamı ve bitki varlığı ile dikkat çekmektedir. Tabiat parkı olarak ilan edilen 
bölümlerde Uludağ göknarı hâkim tür olmakla birlikte karaçam, meşe türleri, doğu kayını yer alan 
asli ağaç türleridir. Bununla birlikte kızılcık, kuşburnu, maki elemanları çalı grubunda yer alan 
odunsu bitkilerdir. Otsu türlerden ise; çiğdem, orkide gibi türler alanda yer alır. Alan ve çevresinde 
yapılan çalışmalar ve gözlemlerde; büyük memelilerden, ayı, karaca, kurt başta olmak üzere, 
yaban domuzu, çakal, sincap, yılan gibi türler alanda yaşamaktadır. Saha üzerinde yapılan arazi 
çalışmasında sahanın yüksek doğal kaynak değerlerine sahip olduğu, yaban hayatı ve biyolojik 
çeşitlilik açısından oldukça zengin bir saha olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca saha ülkemiz ve 
bölge ölçeğinde değerlendirildiğinde yabanıllığı ve bakirliği ile de dikkat çeken önemli ve nadir 
sahalardan bir tanesidir. 
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Yenice Yaban Hayatı Geliştirme Sahası
Saha, 2006 yılında Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak tescil edilmiştir. Yenice Yaban 

Hayatı Geliştirme Sahası içinde akış gösteren önemli üç akarsu vardır. Bunlar Doksan Deresi, 
Aksudere ve İncedere’dir. Alanın doğu tarafında akış gösteren Çit Deresi ise çalışma alanının sınırı 
konumunda akış göstermektedir. Bu akarsuların dışında sahayı kapsayan çok sayıda kuru dere 
bulunmakta olup yukarıda ismi geçen akarsularının beslenmesini sağlamaktadır. Saha; Türkiye 
genelinde ayrılmış olan su havzalarından Batı Karadeniz Havzası, Filyos Çayı drenaj alanı içinde 
bulunmaktadır. Yenice Yaban Hayatı Geliştirme Sahası oldukça büyük bir alana yayıldığından, 
hidrolojik olarak dört ayrı alt havzaya girmektedir. Filyos Çayı drenaj alanında olan bölge, Yenice 
Deresi'nin genel drenaj alanı içinde kalmaktadır. Bu alt havzalar Doksan Deresi, Aksudere, 
İncedere ve Çit Dere’dir. Bölgede sınırları çizilen havza sınırları sonucunda, Doksan Dere ve 
Aksudere alt havzaları, İncedere’nin alt havzası durumunda olup; üç alt havzanın tamamı Yenice 
Deresi'nin drenaj alanıdır. Çit Deresi Havzası ise Yenice Havzası'ndan farklı bir hidrolojik yapıya 
sahiptir. Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nın hedef türlerini teşkil eden yaban boz ayı, geyik, karaca, 
kurt, tilki, çakal, porsuk, yabani kedi, sansar ve gelinciğin alan sınırları içerisindeki çeşitlilik ve 
zenginlik arz eden ekosistem tipleri (özellikle orman ekosistemleri) içerisinde yaşadığı ve yaşamsal 
faaliyetlerini (beslenme, barınma, gizlenme, üreme, avlanma, kışlama vs) yürüttüğü tespit 
edilmiştir. 26.687,87 hektarlık alanı kaplayan Yenice Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, bulunduğu 
jeomorfolojik-biyocoğrafik konumu ve büyüklüğü nedeniyle, çok sayıda ekosistem ve habitatı 
bünyesinde barındırmaktadır. Bu nedenle, bölgede orman ekosistemi ve alt tipleri ile pseudomaki 
ve akarsu ekosistemi görülmektedir.
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Kavaklı Tabiat Koruma Alanı
Saha, çok çeşitli ağaç türlerinin yanı sıra porsuk, fındık ve dişbudak gibi bazı ağaçların 

olağanüstü çap ve boya ulaşan örneklerini ihtiva etmekte oluşu ve zengin bir yaban hayatı 
potansiyeli bulunuşu ile eşsiz bir ekosistem özelliği göstermekte, bu ekosistem içerinde tipik, nadir 
ve tehlikeye maruz birçok bitki ve hayvan türü barındırmaktadır. Alanın çok çeşitli ağaç, ağaççık 
ve çalının yer aldığı nadir bir orman ekosistemi özelliği taşıması; olağanüstü boy ve çapta porsuk, 
fındık ve dişbudak ağaçlarının bulunması; Batı Karadeniz Bölgesi’nin geniş yapraklı ve ibreli 
orman ağacı türlerinin oluşturduğu farklı yapısal özelliklere sahip tür çeşitliliği yüksek, yaşlı orman 
ekosistemi ile kaplı olması koruma altına alınmasının ana nedenleri arasındadır. Kavaklı Tabiatı 
Koruma Alanı, ortalama 1350 metre yükseklikte bulunmakta ve 334 hektarlık alanı kaplamaktadır. 
Alanın çok çeşitli ağaç, ağaççık ve çalının yer aldığı nadir bir orman ekosistemi özelliği taşıması; 
olağanüstü boy ve çapta porsuk, fındık ve dişbudak ağaçlarının bulunması; Batı Karadeniz 
Bölgesi’nin geniş yapraklı ve ibreli orman ağacı türlerinin oluşturduğu, farklı yapısal özelliklere 
sahip tür çeşitliliği yüksek, yaşlı orman ekosistemi ile kaplı olması koruma altına alınmasının ana 
nedenleri arasındadır.

Çitdere Tabiat Koruma Alanı
Saha, çok sayıda orman ağacı türünün yanı sıra, dünyada eşine ender rastlanan boy ve 

çaptaki Istranca meşesinin (Quercus hartwissiana) yer aldığı nadir bir orman ekosistemi olup bu 
ekosistem dâhilinde nadir, nesli tehlikeye düşmüş ve düşebilir nitelikte pek çok bitki ve hayvan 
türüne barınak teşkil etmektedir. Alan, toplam 721,5 hektar büyüklüğündeki alanın koruma altına 
alınma nedenlerinin başında, alanda çok çeşitli ağaç türlerinin bir arada bulunması; dünyada eşine 
ender rastlanan boy ve çapta Istranca meşesi örneklerinin yer alması ve nadir, nesli tehlike altında 
veya nesli tehlike altına girme riski bulunan pek çok bitki ve hayvan türlerinin varlığı gibi nedenler 
sıralanmaktadır. Alanın koruma altına alınma nedenlerinin başında, çok çeşitli ağaç türlerinin bir 
arada bulunması; dünyada eşine ender rastlanan boy ve çapta Istranca meşesi örneklerinin yer 
alması ve nadir, nesli tehlike altında veya nesli tehlike altına girme riski bulunan pek çok bitki ve 
hayvan türlerinin varlığı gibi nedenler sıralanmaktadır.

Gökpınar Mevkii Arboretum Sahası (Açık Hava Ağaç Müzesi)
Kavaklı Bölgesi’nde yer alan 4 hektarlık alanda 19 ağaç türü, 8 ağaççık ve çok çeşitli şifalı 

otlar bulunmaktadır. Bu türlerin içinde olağanüstü çap ve boya ulaşan ağaçlar tabiat anıtı ağaç 
olarak tescil edilmiş ve koruma altına alınmıştır. Gökpınar Arboretumu’nda çapları 2,5 metreyi, 
boyları 25 metreyi bulan porsuk ile çapı 1 metre, boyu 20 metreye ulaşan Türk fındığı gibi 
dünyada az rastlanan ender türler gözlemlenebilmektedir.
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Y
Yenice’nin Rotaları
Yenice’nin rotalarını üç başlık altında topladık. 

Bu kitapta yer alan rotalar; yürüyüş ve bisiklet 
etkinliklerinden oluşuyor. Doğal yürüyüş ve bisiklet 
rotalarını; Günübirlik Yürüyüş Parkurları (Hiking), 
Kanyon Geçişleri (Kanyoning) ve Dağ Bisikleti 
Parkurları (Mountain Biking) şeklinde kategorize 
ettik. Oluşturmuş olduğumuz ilk disiplin; günübirlik 
yürüyüş parkurlarıdır. Günübirlik yürüyüş ya da 
hiking; doğada günübirlik yapılan yürüyüşün 
genel ismidir. Oluşturduğumuz rotaların çok büyük 
bir bölümü patikalardan oluşuyor. Oluşturmuş 
olduğumuz yürüyüş disiplinlerinden biri de; 
kanyoning olarak adlandırılan parkurlardır. Yenice 
coğrafyasında oluşturmuş olduğumuz doğal bisiklet 
parkurları ya da bir başka deyişle dağ bisikleti 
parkurları; doğal bir ortam içerisinde yapılan kros 
etkinlikleri şeklindedir. Doğa içerisinde, toprak araç 
yolları ve patikalardan uzun mesafeler alınacak 
şekilde hazırlamış olduğumuz kros parkurlarını;  
‘doğal’ temelli disiplinden oluşturduk.
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Hiking
Hiking, trekking kavramı ile benzer disiplinler 

gerektirir. Doğada olmanın kuralları, kullanılan 
malzemeler aynıdır. Dikkat edilmesi gereken 
kurallarda aynıdır. Hiking doğada günübirlik yapılan 
yürüyüşün İngilizce karşılığıdır. Etkinlikler gün içinde 
başlayıp, biter. Konaklama ya da kamp içermez. 
Trekking parkurları ile hiking parkurları aynı olabilir. 
Trekking ve hiking etkinliklerinde yürüyüş esnasında 
kullanılan giysiler hafif olmalıdır. Kıyafetler kişinin 
hareket kabiliyetini kısıtlamamalıdır. Pamuklu 
giysiler pek tercih edilmemelidir. Çünkü pamuklu 
giysiler çabuk ıslanır ve çok geç kurur. Kıyafetler 
özel kumaş veya sentetik, kumaşlardan yapılmış 
olmalıdır. Bu türden kumaşlar teri vücut ısısını 
sabit tutup, teri dışarı atar. Etkinliklerde ince 
malzemeleri kat kat giymek gereklidir. Bu yöntem, 
vücut sıcaklığını koruduğu gibi, terleme ve üşüme 
gibi olaylara sebebiyet vermez. Kalın giyinmek 
doğada yanlış bir davranıştır. Dikkat edilmesi 
gereken kurallardan biri de tüm etkinliklerde bere 
ya da şapka takmak gereklidir. Güneş ışığına karşı 
korunmanın yanında, insan vücudu, sıcaklığının % 
70’ini baş bölgesinden kaybeder.
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Kuzdağ Geçişi: 17 km
Yenice Irmağı kıyısında Kuzdağ Köyü’nün 

sapağında 143 metre yükseltide başlayan rota 
Kuzdağ’ı aştıktan sonra başladığı yere yakın 
bir yerde sona eriyor. Kuzdağ Köyü 151 metre 
yükseltide bir yerleşim alanı. Buradan orman içi 
toprak araç yolu takip edilerek yapılacak yürüyüş 
ile ilk önce Arboretum Sahası’na (2 km, 203 m) 
ulaşılıyor. Anıt Ağaç geçildikten 83,2 km, 328 m) 
sonra yürüyüşümüzün yedinci kilometresinde (752 
m) sağa dönüyoruz. Yol güzergâhı üzerinde Yenice 
Irmağı’nın derinliklerini görmek mümkün. Rotamızın 
dokuzuncu kilometresinde soldan patika yola (857 
m) giriyoruz. Buradan Kuzdağ’ın Sarıgöl (9,7 km, 
1004 m) olarak isimlendirilen bölgesine ulaşıyoruz. 
Bu bölgeden Şeker Kanyonu’na doğru iniş yaparken 
ilk olarak karşımıza Yazıköy’e bağlı İncebacaklar 
Mahallesi (13,3 km, 305 m) çıkıyor. Kanyona 
paralel olarak devam eden rotamız üzerinde 
bulunan şelaleyi (15,6 km, 205 m) görmeden 
geçmek olmaz. Şeker Mesire Alanı’na vardıktan 
sonra (16,5 m, 144 m) Yenice-Karabük Karayolu’na 
(17,2 m, 134 m) ulaşıyoruz. 

Pass
17
km
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Yenice Ormanları Geçişi: 15 km
Yenice ormanlarını batıdan doğuya doğru 

geçen bu rotanın büyük bir bölümü dik inişlerden 
oluşmaktadır. Kavaklı Arboretum Sahası’ndan 
başlayan rotamız, 1060 metreden önce 1340 
metrelere kadar çıkıp, Yenice Irmağı’na, 400 
metreye dik bir şekilde iniyor. Kavaklı Arboretum 
Sahası’ndan çıktıktan 400 metre sonra Anıt 
Fındık Ağacı’nın (corylus colurna L) bulunduğu 
1120 metrelik yükseltiden geçiyoruz. Bu bölgeyi 
geçtikten sonra yolumuz üzerinde tek içilebilir su 
kaynağını (1130 m) sol yanımızda bulunuyor. İlk 
ve son su kaynağından sonra rotamızın bin altı 
yüzüncü metresinde bu sefer bizi Anıt Porsuk Ağacı 
(taxus baccata) 1190 metre yükseltide karşılıyor. 
Rotamızın dördüncü kilometresinde sırt bölgesine 
(1340 m) ulaşıyoruz. Bu bölümden sonra rotamızda 
çıkış bulunmamakta. Buradan 100 metre sonra 
sağdan aşağıya doğru inişi kaçırmamak gerekli. 
1278 metre yükseltide, rotamızın 4400’üncü 
metresinde karşımıza bir sapak daha çıkacak. Bu 
sapaktan yine sağa dönüyoruz. Subatan Yaylası 
Sapağı’nın bulunduğu alandan (6,3 km, 1193 m) 
sola dönerek yaylaya ulaşıyoruz. Araç yolumuzun 
toplamı 7,2 km. Bu noktadan itibaren 100 metre 
ilerimizde muhteşem bir manzara bulunuyor. Yenice 
Irmağı’nı kuş bakışı görebilecek bu bölüm özellikle 
güz mevsiminde tadına doyum olmaz görüntüler 
sunuyor. 1200 metreden orman denizine bakmak 
burada her mevsim güzel. Seyir Terası’na varmadan 
sağdan aşağıya doğru inen patika yol Yenice-
Karabük Karayolu’na kadar iniyor.

Yenice  
Yenice Forests Pass

15
km
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Kanyoning
Kanyon, karstik karakterli kayaçların akarsular tarafından oluşturmuş olduğu derin 

vadilerin ismidir. Kanyon isminin öz Türkçe karşılığı ‘kapız’dır. Akarsuların, kalkerli 
kayaları aşındırması ile oluşan coğrafyaların dünyada en çok bilineni Amerika Birleşik 
Devletleri’nde bulunan Antilop ve Arizona’da bulunan Büyük Kanyon’dur. Ülkemizde de 
çok sayıda kanyon oluşumu bulunmaktadır. Kastamonu’da Valla Kanyonu ülkemizin zor 
geçit veren kanyonlarının en başında gelir. Isparta ile Antalya arasında uzanan Köprülü 
Kanyon’un bazı yerleri yine zor geçit veren bir yapıya sahiptir. Erzincan’daki Karanlık 
Kanyon dünyanın en uzun ikinci kanyonudur. Erzurum, Artvin ve Batum arasında akan 
Çoruh Vadisi’nin bazı bölümlerinde zor geçit veren kanyon oluşumları bulunur. Fethiye 
Saklıkent Kanyonu’nun bazı bölümleri çok zor geçit verir. Kanyonlar milyonlarca yılda 
su ve rüzgârın etkisi ile oluşmuş coğrafi oluşumdur. Su ve rüzgârın aşındırması etkisi 
ile yüksek duvarlar ve ilginç şekiller oluşur. Bu büyülü oluşumlar dikkat edilmemesi, 
malzeme ve yoğunluk eksikliğinden kaynaklanabilecek birçok tehlikeli durum oluşturur. 
Unutulmaması gereken ilk konu; kanyonlar yukarıdan aşağıya doğru geçilir. Yani suyun 
akışı yönünde hareket etmek gereklidir. Bu kitap içerisinde yer alan kanyonlar orta 
zorlukta ve çok az tehlike içeren coğrafi oluşumlardır. Kanyon geçişleri; mutlaka bölgeyi 
iyi bilen bir rehber eşliğinde olmalıdır. Kanyondaki suyun durumuna göre can yeleği 
bulundurmak gerekli. Kanyon geçişlerinin olmazsa olmazı; kasklar ve ıslak taşlar üzerinde 
kaymayan yürüyüş ayakkabılardır. Su geçirmez sırt çantası ve alın feneri yine kanyon 
yürüyüşlerinin olmazsa olmazları içerisindedir. Kanyon geçişleri çocuklar ve yaşlı insanlar 
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için teknik tırmanış yapılan bölgelerde sorun yaratabilir. Ayrıca yiyecek ve suyu bir tam 
gün yetecek miktarda bulundurmak gereklidir. Zaman çok iyi ayarlanmalı, karanlığa 
kalmadan geçiş tamamlanmalıdır. Her kanyonun coğrafyası farklıdır. Yine unutulmaması 
gereken konuların başında kanyonların küçüğü büyüğü yoktur, kanyonların kendine özgü 
riskleri bulunmaktadır. Temel yürüyüş kuralları dışında farklı bir disiplin içeren bu spor 
bilgi, beceri, sabır, tecrübe ve kuvvet gerektirir. Kanyonlarda kullanılacak malzemeler 
sadece bu coğrafi yapı için üretilmiş malzemelerden olmalıdır. Her şeyden önce kanyon 
geçişlerinde neopren kumaştan, suyun ayaktan çıkmasını sağlayan ya da girmesine 
engel olan bir yapıya sahip ve çabuk kuruyan, kauçuk tabanı sayesinde kaymayan 
ayakkabıya ihtiyaç vardır. En önemli malzeme ayakkabıdır. Canyeleği yine kanyonlarda 
ihtiyaç duyduğumuz malzemelerdendir. Ve kask, her şartta ayakkabı kadar önemli 
bir kanyon malzemesidir. Kasksız kanyona girilmez. Kaslar sadece taş düşmesinden 
sporcuyu korumaz, aynı zamanda düşüp de başımızı kayalara çarpmamızdan da korur. 
Kanyon coğrafyası yüksek kayalıklarla çevrili kaya duvarları ile örülüdür. Bu duvarlar 
ısı farklılığı ile yağış veya herhangi bir müdahale ile çabuk kopan yapıya sahiptir. O 
açıdan olmazsa olmaz kanyon malzemesi kasklardır. Sırt çantaları tüm gezginlerin 
ortak simgesidir. Ancak kanyonlar geçişlerinin çantası farklıdır. Yedek kuru eşyalarımızın 
bulunduğu, yiyecek ve ilkyardım malzemelerimizin bulunacağı çantanın su geçirmez 
olması şarttır. Kanyon geçişlerinin en basit teknik malzemesi ‘ip’tir. Bazı kanyonlar için 
çok fazla teknik malzemeye ihtiyaç duyulmaz ama ipin ekip içerisinde deneyim sahibi 
bir kişinin yanında bulunmasında çok büyük yararlar vardır. Kanyonlar için coğrafyanın 
durumuna göre kullanılacak diğer teknik malzemeler; dağcılıkta kullanılan kemerler, 
karabina, kazık, şişme bottur. Eğer kanyon bir günlük geçiş süresinde tamamlanmayacak 
bir yapıya sahip olursa, bu listeye kanyonlarda kullanılabilecek bir çadır ilave edilmelidir. 
Kanyonların coğrafyaları çok özel coğrafyalardır demiştik ya, işte bu özel kelimesinin 
altına, bu nemcil coğrafi yapının bir de kendine özgü bitki ve hayvan çeşitliliği bulunur. 
Bu yaban yaşamının hiçbir üyesi ‘cici’ diye sevilemeyecek karakterdedir. Tabiatta hiçbir 
canlı sebepsiz yere insana saldırmaz. Tüm doğal alanlar için geçerli olan ortak bilgi; 
onların yaşam alanlarına müdahale etmememiz gereklidir. Yavrusunun yanında ayıya, 
kurtkızanı döneminde kurtlara dikkat edilmesi durumunda hiçbir sorun olmaz. Bir de pek 
tabii ki yılanların üzerine basmamak gerekli. Yenice’de bulunan kanyonlar içerisinde en 
çok karşılaşabileceğimiz hayvanlar; su yılanları, balıklar, kurbağalar, yengeçler, sinekler 
ve çok da ender olarak ayılar ve domuzlardır. Tüm doğa sporları için geçerli kuralların 
biri de, gurup içerisinde ‘kapalı’ veya ‘açık alan’ fobisi bulanan kişilerin olup olmadığının 
araştırılması gereklidir. Kanyonlara ilk kez giren kişilerin fobileri, o an, orada oluşabilir, 
dikkat. Bu durumda yapılacak tek şey, sakinliği elden bırakmadan işin başında isek 
hemen geri dönmemizde yarar vardır. Orta bir yerde ise, kanyonu bitirmek gereklidir. 
Kanyonlar, arama ve kurtarma faaliyetlerinin en zor olduğu coğrafi oluşumlardır. Bu 
konu da çok önemli bir ayrıntıdır. Kanyonların pek çoğu soğuk, ıslak ve ışıksız coğrafi 
oluşumlardır. Soğuk su yorar ve sinirleri yıpratır. Bu açıdan ekip üyelerini iyi seçmek 
gereklidir. Kanyonlara tek girilmeyeceği gibi, çok sayıda insan topluluğu ile de girilmez. En 
az üç kişi, en çok 12 kişi kanyon sporu için yeterli bir sayıdır. 
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Şeker Kanyonu: 5 km
Şeker Kanyonu’nun bazı bölümleri zorluk 

içermektedir. Yenice Şeker Kanyonu geçişinde bota 
ihtiyaç yoktur. Kanyon, 100 metreden başlayıp 250 
metreye kadar yükselmektedir. Kanyonun kayalıkları 
kaya tırmanışına da uygundur. Kanyonda yer yer 
zorlu geçişler ve daralmalar olup, bazı yerlerde 
yüzmek zorunlu hale gelmektedir. Yenice Şeker 
Kanyonu’nun, Temmuz ile Ağustos ayları arasında 
geçilmesini tavsiye ediyoruz.

nyonu
nyon

5
km
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Dağ Bisiklet Parkurları
Keşifler ihtiyaçlardan doğar derler. İnsanoğlu, tüm keşiflerini ihtiyaç duyduğu için 

gerçekleştirmiştir. Ateşi keşfetmiştir insanoğlu, yazıyı keşfetmiş ve tekerleği keşfetmiştir. Bu 
keşiflerin her biri, günümüzden en az beş bin sene evvele dayanmaktadır. 5 bin yıl önce tekerleği 
keşfeden insanoğlu belki de kendine en yararlı keşfi ilk olarak 18. yüzyılın sonlarında Fransa’da 
bulabilmiştir. Bisiklet, insanoğlunun en önemli keşiflerinden birisidir. Bugünkü görünüş ve 
yapısına kavuşuncaya kadar pek çok merhaleden geçmiştir. Doğaya çakılan her çivi, doğanın 
doğallığından bir parça çalmaktır. Ama bisiklet tam anlamı ile hem çevresel değerlere saygılıdır 
hem de insanoğluna sağlık katmaktadır. Bisiklet insanoğlunun keşfettiği, kendisine hiç zarar 
vermeyen, en önemli keşiftir. Bisiklet, hem bir ulaşım aracı, hem de sağlık kaynağı konumundadır. 
Dünyanın her tarafında bisiklet kullanıcısı bulunmaktadır. Özellikte şehirlerde yaşayan insanlar 
için ruhsal ve fiziksel bir özgürlük aracıdır. Keşifler tarihi incelendiğinde tekerleğin keşfi, ateşin ve 
yazının keşfi gibi bir zaman diliminde yer almakta olmasına karşın, bisikletin keşfi insanlık tarihi 
içerisinde çok yenidir. Temiz bir coğrafyada sağlığa sağlık katmak için Karabük coğrafyasında farklı 
disiplinlerle doğal bisiklet parkurları oluşturduk. Doğada bisiklete binme isteği, bisikletin gelişmesi 
ve şehirleşmenin yaygınlaşması sonucu doğmuştur. Özellikle bisiklet teknolojisindeki gelişme ile 
artık bisikletle çok uzun mesafeli etkinlikler planlanmaktadır. Yenice Doğal Bisiklet Parkurları, daha 
çok orman içi toprak araç yollarından oluşmaktadır. Çok az patika ve kaplama yol içermektedir. 
Dağ bisikleti bisiklet sporunun farklı bir dalı olduğu gibi bu sporun alt disiplinleri de bulunmaktadır. 
Yenice Doğal Bisiklet Parkurları’nı oluştururken, coğrafyanın bize sunduğu imkânlar doğrultusunda 
disiplinler oluşturduk. Pek çok parkur inişli çıkışlı, dere geçişli ortamlar içermektedir. Parkurlarımız 
daha çok kros parkurlarıdır. Bu kros parkurlarında zorlanmadan, sıkıntı yaşamadan geçmek için 
kullanılan bisikletin dağ bisikleti modeli olmasında gereklilik vardır. Son kırk yılda ciddi bir değişim 
gösteren dağ bisikletleri çok hafif ve dayanıklı karbon gövde, ön ve arka amortisör, harekete 
duyarlı salıncaklı kadro, silikon dolgulu sele, hidrolik disk fren, çok rahat değiştirilebilen vites 
değiştiricileri, kilitli pedal gibi özelliklere sahip olarak bugünkü halini almıştır. Ve her geçen gün 
bisiklet teknolojisinde değişim ve bu spora ilgi artmaktadır. Dağ bisikletlerinin tekerlek çapları 
genellikle 26 inç olmakla birlikte 27,5 ve 29’luk örnekleri de mevcuttur. Dağ bisikleti güvenlik, 
rahatlık ve zemin tutuşu için özel olarak tasarlanmış, patlamaya da dayanıklı, hafif, kalın ve dişli 
tekerlekler kullanılır. 2.00x 26” ve 2.25x26” ebatlarıyla satılan lastikler sert araziler için üretilmiştir. 
Yenice Doğal Bisiklet Parkurları’nın geçtiği coğrafyaların pek çoğunda tehlikeli bir durum 
bulunmamaktadır. Dünyanın her tarafında olduğu gibi köpekler sorun oluşturabilir. Dağ bisikletleri 
de kullanım şartlarına göre Downhill (DH), Freeride (FR), All Mountain (AM), Cross-Country (XC) 
gibi sınıflara ayrılmıştır. Downhill’in Türkçesi ‘Tepe inişi’ anlamındadır. Zor arazi şartlarında hızlı 
ve dengeli inişler yapabilmeye uygun olarak diğer bisikletlere göre daha sağlam bisikletler 
gerektirmektedir. Freeride, yani serbest tarz sınıfındaki bisikletler sert arazi kullanımına uçuşlara ve 
zıplamaya uygun yapıda parça ve kadro araçlarına sahip bisikletler gerektirmektedir. Bu bisikletler 
çift amortisörlüdür. Freeride tarzı bisikletlerin kullanımı için parkurlarımız içerisinde uygun alanlar 
bulunmaktadır. All Mountain, Cross-Country’ye göre daha zor şartlara uygun yani daha bozuk 
zeminde dengeli sürüşlere imkân tanıyan, hem maşası hem kadrosu amortisörlü dağ bisikleti 
sınıfıdır. Bu tarz bisikletler için de oluşturmuş olduğumuz parkurlarda uygun alanlar bulunmaktadır. 
Yenice Doğal Bisiklet Parkurları’nın pek çoğu için en uygun bisiklet türü Cross-Country tarzında 
üretilmiş bisikletler gerektirmektedir. Bu bisikletler, ülkemizde çok yaygındır. Cross-Country 
bisikletler, diğer sınıflar için üretilmiş bisikletlerden daha çok hafif, daha az yoran amortisörsüz 
kadro yapısında ve tırmanmaya uygun geometride kadrolara sahip bisikletlerdir.
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Yenice Ormanları’ndan 
Küre Dağları’na: 153 km

Yenice Irmağı kıyısında Gökbel Sapağı’nda 170 
metre rakımda başlayan rota 7,5 km sonra 500 
metre yükseltide Gökbel Köyü’ne varıyor. Bu bölüm 8 
km sonra 560 metre yükseltide Hamazkıran Sırtı’na 
kadar sürüyor. Rota bu geçitten sonra Karakaya 
Orman Deposu’na (13,5 km) varıyor. Yükselerek süren 
rotanın 26. km’si (1057 m) önemli bir kavşak. Sol 
yol Baklabostan Tabiat Parkı ve şelalesine, sağ yol 
Karabük’e gidiyor. Rota direk giderek Tekir Mevkii’ne 
(31,5 km, 1560 m) varıyor. Büyükdüz’e (1550 metre 
yükselti) vardığımızda 39,6 km yol kat etmiş oluyoruz. 
Rotanın 44 km’sinde 1400 metre yükseltide Kokurdan 
Mevkii’ne varıyoruz. Bartın Ulus Soku Yaban Hayatı 
Geliştirme Sahası’nda yaptığımız yolculuk 1390 
metre yükselti, 46,8 km’de Fındıcak’a varıyor. Gezen 
Mevkii’ne vardığımızda 50 km yol kat edip 1350 
metre yükseltiye inmiş oluyoruz. 1280 metre yükselti 
57,4 km’de Ardıç Düzü’ne varılıyor. Rotamız Sarıçiçek 
Dağı’na uğramadan 66 km Ahmet Usta Geçidi 1100 
metre yükseltiye iniyor. Safranbolu-Ulus Karayolu’ndan 
karşıya geçen rota buradan Ovacuma’ya doğru 18 km 
sürekli iniş şeklinde sürüyor. 77. Km’de 702 metre 
yükseltide Emillahlı Köyü’ne vardıktan sonra Hacıhasan 
Köyü’ne 457 metre yükseltide varıyoruz. Safranbolu-
Bartın Anayolu 398 metre yükseltide 83 km’de, 
Ovacuma’ya da 358 metre yükseltide 85 km’de 
varmış oluyoruz. Kasabadan Uluyayla’ya ulaşmak 
için 14 km’lik bir yol bizi bekliyor. Tiryakioğlu Köyü’ne 
kadar derenin kenarından yol aldıktan sonra Gökçeler 
Köyü’nün Sofular Mahallesi’ne ardından da köye 
832 metre yükseltiye erişmiş oluyoruz. Uluyayla’nın 
bulunduğu platoya vardığımızda (bin metre yükseltide) 
ilk olarak İnağzı Mağarası’na uğruyoruz. Mağaranın 
suyu Bartın Çayı’na karışıyor. Platodan ilk önce Çöme 
Köyü’ne (750 metre yükseltide) iniyoruz. Buradan 
Kastamonu Pınarbaşı’na bağlı Çalcaören Köyü’ne 
(1014 metre yükselti) vardıktan sonra 1062 metre 
yükseklikte Kastamonu Pınarbaşı anayoluna ulaşıyoruz. 
Buradan Bitişoğlu (1039 metre) geçiyoruz. 1045 
metre yükseltiyi geçip 997 metre yükseltide Kayıkoğlu 
Mahallesi’ne ulaşıyoruz. Buradan Çukurgedik Köyü 
yolu ile Kokurdan Yaylası’na (1014 metre yükselti) 
ulaşıyoruz. Bu bölümden sonra Eflani’ye varmak için 
önümüzde Pınarözü Köyü ve Kadıköy Göledi bulunuyor. 
Parkur 863 metre yükseltide Eflani Köprübaşı’nda 
(153 km) sona eriyor. 

Y

From Yenice Forests to Küre 
Mountains

153
km
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İncedere Yolu: 38 km
Yenice şehir merkezinden (120 m) İncedere 

Yolu’nu takip ederek Bolu’nun Mengen İlçesi sınırlarında 
bulunan Şirinyazı Göledi’ne kadar bu rota eşine az 
rastlanır niteliğinde. Mayıs ile Kasım ayları arasında 
bisikletle geçilebilen rota yürüyüş amaçlı da kullanılabilir. 
İncedere’nin kenarında tünellerin içerisinden geçen 
rota sırası ile Çayköy (1,5 km, 140 m), Güney Köyü 
(4,3 km, 175 m), Camiyanı Orman Deposu’nu (5,2 km, 
190 m) takip ederek sürüyor. Fındıkaltı (11,2 km, 310 
m) ve Doksan Deposu (15,3 km, 380 m) geçildikten 
sonra doğa ile baş başa kalınıyor. Rota üzerinde içilebilir 
su kaynakları mevcut. Rota üzerinde dikkat edilmesi 
gereken konu; rotanın 27. km’sinde (710 m) köprüden 
sola geçip hemen sağa dönerek ilerlemek olacak. 
Rota üzerinde bir de konaklama (31,3 km, 1055 m) 
tesisi var. Bu rotanın en üst sınırına 34. km’de (1260 
m) ulaşabiliyoruz. Buradan itibaren Şirinyazı Göledi’ne 
(37,2 km, 1078 m) kadar rotamız iniş şeklinde. Rotamız 
göledin girişinde (38 km, 1140 m) sona eriyor.

Yolu 38
km



Yolu
Baklabostan Waterfall Road

58
km

Baklabostan Şelalesi 
Yolu: 58 km

Yenice Irmağı kıyısında Gökbel Sapağı’nda 
170 metre rakımda başlayan rota 7,5 km sonra 
500 metre yükseltide Gökbel Köyü’ne varıyor. 
Bu bölüm 8 km sonra 560 metre yükseltide 
Hamazkıran Sırtı’na kadar sürüyor. Rota bu geçitten 
sonra Karakaya Orman Deposu’na (13,5 km) 
varıyor. Yükselerek süren rotanın 26. km’si (1057 
m) önemli bir kavşak. Sol yol Baklabostan Tabiat 
Parkı ve şelalesine, sağ yol Karabük’e gidiyor. Sol 
yol Baklabostan Şelalesi’ne gidiyor. Bu alan tabiat 
parkı statüsünde bulunuyor. Bu rota üzerinde pek 
çok yerde içilebilir su kaynağı bulunuyor. Rota 
boyunca karşımıza yaban yaşamının çok farklı 
üyeleri çıkabilir. Baklabostan Şelalesi’nden sonra 
iniş şeklinde devam eden yol, ileride geldiğimiz yola 
birleşip, başladığı yerde sona eriyor.
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Yenice-Karabük: 39,5 
km

Yenice Irmağı kıyısında Gökbel Sapağı’nda 170 
metre rakımda başlayan rota 7,5 km sonra 500 
metre yükseltide Gökbel Köyü’ne varıyor. Bu bölüm 
8 km sonra 560 metre yükseltide Hamazkıran 
Sırtı’na kadar sürüyor. Rota bu geçitten sonra 
Karakaya Orman Deposu’na (13,5 km) varıyor. 
Yükselerek süren rotanın 26. km’si (1057 m) 
önemli bir kavşak. Sol yol Baklabostan Tabiat Parkı 
ve şelalesine, sağ yol Karabük’e gidiyor. Sağdan 
giden yol Karabük şehir merkezine kadar iniyor. 
Buradan iniş çok dik, dikkatli olmakta yarar var. 
Yolumuz üzerinde 28. km’de (bin metrede) içilebilir 
su kaynağının ardından Başköy (31,6 km, 710 m), 
köprü (35,1 km, 440 m) ve Kapullu Köyü (37 km, 
440 m) bulunmakta. Köyden hem Safranbolu’ya 
hem de Karabük’e gidiş var. Bu rota Karabük 
Otogar’ın (39,5 km, 270 m) karşısında sona eriyor.

Yenice-Karabük
Yenice-Karabük

39,5
km
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Yenice-Sorgun 
Yaylası-Karabük: 48 km
Şeker Kanyonu Sapağı’nda 130 metre 

yükseltide başlayan rota Karabük’e bağlı Pirinçlik 
Mevkii’nde sona ermekte. Rotamız ilk önce Şeker 
Mesire Alanı’na ulaşıyor. Şeker Kanyonu’ndan 
geçmeden önce şelale geçilip, İncebacaklar 
Mahallesi’nden (4,2 km, 505 m) sonra yerleşim 
alanı kalmıyor. Rotamız üzerinde içilebilir su 
kaynakları mevcut. Bu rotayı Mayıs ile Kasım ayı 
arasında geçmek mantıklı olur. Kanyonun vahşi 
yapısı en güzel yolculuğumuzun 7. km’sinde 
görülebilir. Şeker Kanyonu’nun girişi (11 km, 425 
m), Aslandibi (12,5 km, 460 m), Darıyazı (14,5 km, 
520 m) mevkileri geçildikten sonra Şekermeşe 
Mevkii’ne (18,6 km, 665 m) ulaşılıyor. Meyre 
Sapağı’nda (21,5 km, 815 m) yollar çatallaşıyor. 
Sapağı 10 metre geçtikten sonra sola dönerek 
tırmanışa geçen rota Sorgun Yaylası’na (30,2 km, 
1363 m) kadar tırmanış şeklinde. İniş şeklinde olan 
yolumuz üzerinde ilk önce Keltepe Sapağı (33,5 
km, 1073 m), ardından Karaağaç (34,5 km, 1044 
m), Sipahiler (40,5 km, 768 m) ve Düzçam (45,5 
km, 340 m) köyleri bulunmakta. Rotamız, Yenice-
Karabük Karayolu’nda Pirinçlik Köyü’nde (48 km, 
267 m) sona ermekte.

Yenice-Sorgun Y
Yenice-Sorgun Plateau-Karabük

48
km
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Doğal Mirastan Kültür 
Mirasına Yolculuk: 55 km

Yenice Irmağı kıyısında Gökbel Sapağı’nda 
170 metre rakımda başlayan rota 7,5 km sonra 
500 metre yükseltide Gökbel Köyü’ne varıyor. 
Bu bölüm 8 km sonra 560 metre yükseltide 
Hamazkıran Sırtı’na kadar sürüyor. Rota bu geçitten 
sonra Karakaya Orman Deposu’na (13,5 km) 
varıyor. Yükselerek süren rotanın 26. km’si (1057 
m) önemli bir kavşak. Sol yol Baklabostan Tabiat 
Parkı ve şelalesine, sağ yol Karabük’e gidiyor. Rota 
direk giderek Tekir Mevkii’ne (31,5 km, 1560 m) 
varıyor. Safranbolu’ya giden rotamız bu bölgeden 
sola dönerek inişe geçiyor. Rota üzerinde önce sol 
(32,5 km, 1260 m) bir sapak, ardından sağ (35,3 
km, 1263 m) bir sapak bulunuyor. Bu sapakları 
geçtikten sonra Sarıçiçek Yaylası’nda bulunan 
gölede (37,4 km, 1112 m) inmiş oluyoruz. Göletten 
sonra iniş devam ediyor. Önce Sarıçiçek Dağı 
Sapağı’nı (38,7 km, 1081 m) geçiyoruz. Ardından 
Çamtarla Piknik Alanı’nı (45,6 km, 763 m) geçip 
Gayzabaşı’ndan (İncekaya Köyü) (47 km, 698 m) 
sola dönüp 200 metre sonra mezarlığın içine sağa 
yöne doğru dönüş yapıyoruz. Rotamızın bu bölümü 
Tokatlı Kanyonu ve İncekaya Su Kemeri’ni en 
güzel gören (47,8 km, 661 m) noktalardan biri. Bu 
bölgeden sonra rotamız sırası ile Yukarı Tokatlı Köyü 
(48,3 km, 671 m), Düz Mahalle (49,3 km, 583 m), 
Aşağı Tokatlı Köyü (51,3 km 532 m), Taşköprü’den 
(51,6 km, 518 m) Gümüş Mahallesi’ne (53,7 km, 
463 m) iniyor. Rotamız, Asamazlar Havuzlu Konağın 
(54 km, 484 m) bulunduğu sokaktan Kazdağlı 
Meydanı’nda (55 km, 453 m)sona eriyor.

Yolculuk
Journey from Natural Heritage  
to the Cultural Heritage

55
km
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Yenice-Yalakuz Eğriova 
Yaylası-Eskipazar: 71 

km
Şeker Kanyonu Sapağı’nda 130 metre yükseltide 

başlayan rota Eskipazar’da sona ermekte. Karabük 
coğrafyasında Eğriova isimli üç yerleşim alanı var 
(Karabük Eğriova, Eskipazar Eğriova ve Yalakuz 
Eğriova). Rotamız ilk önce Şeker Mesire Alanı’na 
ulaşıyor. Şeker Kanyonu’ndan geçmeden önce şelale 
geçilip, İncebacaklar Mahallesi’nden (4,2 km, 505 
m) sonra yerleşim alanı kalmıyor. Rotamız üzerinde 
içilebilir su kaynakları mevcut. Bu rotayı Mayıs ile 
Kasım ayı arasında geçmek mantıklı olur. Kanyonun 
vahşi yapısı en güzel yolculuğumuzun 7. km’sinde 
görülebilir. Şeker Kanyonu’nun girişi (11 km, 425 m), 
Aslandibi (12,5 km, 460 m), Darıyazı (14,5 km, 520 
m) mevkileri geçildikten sonra Şekermeşe Mevkii’ne 
(18,6 km, 665 m) ulaşılıyor. Meyre Sapağı’nda (21,5 
km, 815 m) yollar çatallaşıyor. Sapağı 10 metre 
geçtikten sonra sağa dönerek devam eden rotamız 
Kocameşe Sapağı’na (25 km, 932 m) kadar düz 
devam ediyor. Buradan 100 metre sonra sağa dönüp 
ardından 100 metre sonra da tekrar sağa dönerek 
tırmanışa geçiyoruz. Yaklaşık olarak 5 km çıkış var. 
Bu bölgede Eğriova Yaylası Sapağı’nı (31,5 km, 1395 
m) kaçırmamak lazım. Bu sol sapaktan tırmandıktan 
sonra Eğriova Yaylası’na (32,3 km, 1386 m) ulaşmış 
oluyoruz. Bir zamanlar burada bir gölet vardı. Bu 
yaylanın aşağı kısmının ismi Yurtiçi olarak geçiyor. 
Buradan itibaren Yalakuz’a kadar muhteşem bir iniş 
var önümüzde. Yalakuz’dan önce Sofular Dereköy 
(39,2 km, 1025 m) bulunuyor. Ve ardından Yalakuz 
(40,4 km, 990 m) yerleşimi. Buradan tam sol yapıp 
Sofular Köyü’nden (42,8 km, 1050 m) geçiyoruz. 
Rotamız sırt bölüme geldiğinde (49 km, 1390 m) sağa 
dönüp rotanın bu bölümdeki sırt bölgesine (51,5 km, 
1532 m) ulaşıyoruz. Yol bizi, Yenice ormanlarının en 
güzel görülebilecek Seyir Tepesi’ne (52 km, 1508 m) 
ulaştırır. Bu bölge Seyir Terası olarak biliniyor. Buradan 
Yenice ormanlarını özellikle güz mevsiminde görmenizi 
tavsiye ederiz. Çitdere, Şimşirdere ve Bakırlıdere 
ayaklar altında ve rengârenk. Burada bir de ilginç 
mimarisi olan çeşme bulunuyor. Ardından rotamız 
Akpınar Sapağı’na (52,2 km 1488 m) ulaşıyor. Daha 
sonra köye varıp Akpınar (57 km, 1379 m) ve Haslı 
(64,8 km, 779 m) köylerini geçip, ana yoldan (67,7 
km, 705 m) Eskipazar’a (71 km, 730 m) varıyoruz.

Yenice-Y ova Y
Eskipazar
Yenice-Y ova Plateau 
Eskipazar

71
km
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Yenice Şeker 
Kanyonu-Sorgun 
Yaylası-Çetiören: 50 

km
Şeker Kanyonu Sapağı’nda 130 metre 

yükseltide başlayan rota Eskipazar’da sona 
ermekte. Rotamız ilk önce Şeker Mesire Alanı’na 
ulaşıyor. Şeker Kanyonu’ndan geçmeden önce 
şelale geçilip, İncebacaklar Mahallesi’nden (4,2 
km, 505 m) sonra yerleşim alanı kalmıyor. Rotamız 
üzerinde içilebilir su kaynakları mevcut. Bu rotayı 
Mayıs ile Kasım ayı arasında geçmek mantıklı olur. 
Kanyonun vahşi yapısı en güzel yolculuğumuzun 
7. km’sinde görülebilir. Şeker Kanyonu’nun girişi 
(11 km, 425 m), Aslandibi (12,5 km, 460 m), 
Darıyazı (14,5 km, 520 m) mevkileri geçildikten 
sonra Şekermeşe Mevkii’ne (18,6 km, 665 m) 
ulaşılıyor. Meyre Sapağı’nda (21,5 km, 815 m) 
yollar çatallaşıyor. Sapağı 10 metre geçtikten 
sonra sola dönerek tırmanışa geçen rota Sorgun 
Yaylası’na (30,2 km, 1363 m) kadar tırmanış 
şeklinde. Yayladan sola doğru tırmanışa geçen rota 
bir km (1419 m) sonra soldan giderek inişe geçiyor. 
Bu iniş bölümü bir yol (33 km, 1388 m) kesiyor. 
Bu bölümde sağa dönerek rotamız devam ediyor. 
Ardından bir sol sapak (34,2 km, 1358 m) daha 
var. Ve dört yol ağzından (36,8 km, 1417 m) sola, 
bir km sonra da sağa dönüp (1267 m), son bir kez 
daha sağa saparak Çetiören’e (40 km, 1088 m) 
ulaşıyoruz. Buradan tolumuz Eskipazar’a (50 km, 
730 m) ulaşıyor.

Y nyonu-Sorgun 
Y
Y nyon-Sorgun 
Plateau-Çetiören

50
km
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Yenice Şeker 
Kanyonu-Eğriova 
Göledi-Subatar-Yenice: 
64 km
Şeker Kanyonu Sapağı’nda 130 metre yükseltide 

başlayan rota Yenice-Karabük Karayolu’nda sona 
ermekte. Rotamız ilk önce Şeker Mesire Alanı’na 
ulaşıyor. Şeker Kanyonu’ndan geçmeden önce şelale 
geçilip, İncebacaklar Mahallesi’nden (4,2 km, 505 
m) sonra yerleşim alanı kalmıyor. Rotamız üzerinde 
içilebilir su kaynakları mevcut. Bu rotayı Mayıs ile 
Kasım ayı arasında geçmek mantıklı olur. Kanyonun 
vahşi yapısı en güzel yolculuğumuzun 7. km’sinde 
görülebilir. Şeker Kanyonu’nun girişi (11 km, 425 m), 
Aslandibi (12,5 km, 460 m), Darıyazı (14,5 km, 520 
m) mevkileri geçildikten sonra Şekermeşe Mevkii’ne 
(18,6 km, 665 m) ulaşılıyor. Meyre Sapağı’nda (21,5 
km, 815 m) yollar çatallaşıyor. Sapağı 10 metre 
geçtikten sonra sola dönerek tırmanışa geçen rota 
Sorgun Yaylası’na varmadan ilk sağ sapaktan (25 km, 
1150 m) dönüyor. Çıkış rotamız birinci sırtın (29 km, 
1460 m) ardında düz gidip ikinci sırttan (29,8 km, 
1510 m) sonra inişe geçiyor. İniş sırasında ilk sağ 
sapaktan (31,2 km, 1500 m) sapıp Karabük Eğriova 
Göledi’ne (34,1 km, 1480 m) varıyoruz. Yenice 
ormanlarının sırt bölümünden giden rotamız Belen 
Yaylası’ndan (39 km, 1160 m) sola dönüp (Karabük 
Sapağı) Subatan Yaylası’na doğru devam ediyor. Yol 
üzerinde ilk önce bir sağ sapak (41,1 km), ardından 
yine bir sağ (43 km, 1300 m) sapak, çeşme (45 
km, 1340 m) geçilip yaylaya (46 km, 1310 m) giriş 
yapıyoruz. Yaylanın sonunda muhteşem bir panaroma 
bulunuyor. Bu bölümden yaylaya saptığımız yere 
dönüp (46 km) sağdan devam ediyoruz. Tırmanış 
sürerken birinci sırttan sola (49,8 km, 1340 m) 
dönüp 400 metre sonra yine bir sırt bölgesinden 
(1400 m) sonra (Tarakçı Doruğu’nun arka kısmından) 
çılgın bir iniş rotası bulunuyor. İniş sürerken karşımıza 
ilk önce Anıt Porsuk ağacı (taxus baccata) (52,4 km, 
1190 m), ardından çeşme (53,3 km, 1130 m), daha 
sonra da Anıt Fındık ağacını geçip (corylus colurna L) 
(53,7 km, 1120 m), Kavaklı Tabiat Parkı’na (54,1 km, 
1060 m) ulaşıyoruz. Kuzdağ Sapağı (56,7 km, 840 
m) geçildikten sonra Anıt Ağaçlar bölgesi (60 km, 
330 m) geçilip Kuzdağ Köyü’ne (61,6 km, 420 m) ve 
ardından Yenice-Karabük Karayolu’na (64 km, 170 
m) ulaşıyoruz.

Y n ova 
Göleti-Subatar-Yenice
Y n ova 
Pond-Subatar-Yenice

64
km
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Şeker Kanyonu-
Eğriova Göledi-
Belen Yaylası-
Karabük: 54 km
Şeker Kanyonu Sapağı’nda 130 metre 

yükseltide başlayan rota Karabük Pirinçlik’te sona 
ermekte. Rotamız ilk önce Şeker Mesire Alanı’na 
ulaşıyor. Şeker Kanyonu’ndan geçmeden önce 
şelale geçilip, İncebacaklar Mahallesi’nden (4,2 
km, 505 m) sonra yerleşim alanı kalmıyor. Rotamız 
üzerinde içilebilir su kaynakları mevcut. Bu rotayı 
Mayıs ile Kasım ayı arasında geçmek mantıklı olur. 
Kanyonun vahşi yapısı en güzel yolculuğumuzun 
7. km’sinde görülebilir. Şeker Kanyonu’nun girişi 
(11 km, 425 m), Aslandibi (12,5 km, 460 m), 
Darıyazı (14,5 km, 520 m) mevkileri geçildikten 
sonra Şekermeşe Mevkii’ne (18,6 km, 665 m) 
ulaşılıyor. Meyre Sapağı’nda (21,5 km, 815 m) 
yollar çatallaşıyor. Sapağı 10 metre geçtikten 
sonra sola dönerek tırmanışa geçen rota Sorgun 
Yaylası’na varmadan ilk sağ sapaktan (25 km, 
1150 m) dönüyor. Çıkış rotamız birinci sırtın (29 
km, 1460 m) ardında düz gidip ikinci sırttan (29,8 
km, 1510 m) sonra inişe geçiyor. İniş sırasında ilk 
sağ sapaktan (31,2 km, 1500 m) sapıp Karabük 
Eğriova Göledi’ne (34,1 km, 1480 m) varıyoruz. 
Yenice ormanlarının sırt bölümünden giden rotamız 
Belen Yaylası’ndan (39 km, 1160 m) sağa dönüp 
(Karabük Sapağı) Karaağaç Köyü’ne doğru devam 
ediyor. Bu bölümden sonra rotamız iniş şeklinde 
sürerken ilk olarak karşımıza Karaağaç Köyü Sapağı 
(44,8 km) çıkıyor. Yol buradan Pirinçlik Mevkii’ne 
kadar yoldan devam ediyor. 

Y n ova 
Göleti-Belen Y
Y n ova 
Pond-Belen Plateau-Karabük

54
km
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