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Bu harita, T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Kültür ve Turizm Küçük 
Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında desteklenen "Gel Gez Gör 

Başiskele" proje faaliyeti kapsamında Başiskele Kaymakamlığı'nca yaptırılmıştır.

SOĞUKPINAR VEYSEL CANDAN MAĞARASI
Soğukpınar Veysel Candan Mağarası, yaklaşık 200 metre uzunluğa sahip, 
çeşitli damlataşı oluşumlarının görüldüğü ve rekristalize kireçtaşları 
içerisinde oluşan bir mağaradır. İçinde ilerlemenin oldukça zor olduğu 
mağaranın ilk 100 metresinde küçük bir göl, 200 metrenin sonunda ise 8 
metrelik bir şelale bulunmaktadır. Mağaranın yalnızca 50-60 metrelik kısmı 
görülebilmektedir. Trekking yapmak isteyenler için oldukça uygun bir yer 
olan Soğukpınar Veysel Candan Mağarası, gizemli atmosferi ve doğal 
güzellikleri ile eşsiz bir doğa deneyimi sunmaktadır. Başiskele ilçe merkezine 
yaklaşık 20 km uzaklıktaki Soğuksu mevkiinde bulunan Soğukpınar Veysel 
Candan Mağarası, Beşkayalar Tabiat Parkı’nda bulunmakta ve Cirbin Ali 
Mağarası’nın yaklaşık 1 km güneydoğusunda yer almaktadır.

Projemiz hakkında detaylı bilgi almak için

Başiskele Gezi

YÜRÜYÜŞ PARKURLARI 
1- Aytepe - Soğuksu Yürüyüş Parkuru 12 km
2- Aytepe - Bıçkıdere Yürüyüş Parkuru  14 km
3- Aytepe - Kazandere Yürüyüş Parkuru  16 km
4- Serindere Yürüyüş Parkuru  18 km
5- Menekşe Yaylası Yürüyüş Parkuru  12 km
6- Serindere Baraj Yolu Yürüyüş parkuru  8 km
7- Yuvacık Barajı - Hamzadağ Yürüyüş Parkuru  5 km
8- Kayaüstü Yaylası Yürüyüş Parkuru  11 km
9- Değirmendüzü Yürüyüş Parkuru  5 km
10-Silmen'in Sırtı (Simon'un Sırtı) Y. Parkuru  8km 
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* Kullar Kalesi'nin kalıntılarını göstermektedir.
** Astakos İskelesi'nin günümüzdeki konumunu belirtir.
*** Astakos Antik Şehri'nin günümüzdeki sınırlarını gösterir. 

ASTAKOS
ANTİK KENTİ

BAŞİSKELE SAHİL
Başiskele sahili, ilçenin en çok ziyaretçi çeken yerlerinden biridir. Sahil 
boyunca uzanan palmiye ağaçlarının yanı sıra 2,4 km uzunluğunda bir 
yürüyüş ve bisiklet yolu, gözlem evi, çocuk oyun alanları, otuza yakın kafe ve 
restoran, iki adet beş yıldızlı otel, düğün salonları, iskeleler, plajlar ve tekne 
limanları bulunmaktadır. Başiskele sahili mükemmel bir İzmit Körfezi ve 
Samanlı Dağları manzarasına sahiptir.
Başiskele sahilinin geniş ve yemyeşil çimlerinde veya spor alanlarında spor 
yapabilir, banklarda oturup kitap okuyabilir, sahilde bulunan kiralık 
bisikletlerle sahilde tur atabilir, iskelede balık tutabilir ya da sahildeki 
kafelerden birine oturup İzmit Körfezi’ndeki gün batımına karşı çayınızı 
yudumlayabilirsiniz. Ayrıca sahilde bulunan restoranlarda harika bir akşam 
yemeği yiyebilir ve akşam saatlerinde körfezin ışıldayan manzarasını 
seyredebilirsiniz.

İN ÖNÜ YAYLASI
Bir kısmı  Kocaeli ili Başiskele ilçesi sınırları içerisinde yer alan İn Önü Yaylası 
1050 metre rakımlı olup çam, köknar ve meşe ağaçlarının arasında uzanıp 
giden bölgedeki en güzel yaylalardan biridir. Adını yaylanın sol tarafında 
(batı yönünde) bulunan mağaradan alan İn Önü Yaylası; uzun ve geniş 
çayırları, etrafını çevreleyen ormanları ve temiz su kaynakları ile bölgenin 
ideal kamp alanları arasında yer almaktadır.
Etrafında irili ufaklı mağaralar ve yürüyüş için patikaların mevcut olduğu 
yayla, hem mükemmel bir kamp alanı, hem de doğa tutkunlarının vazgeçil-
mez noktalarından biridir. Yaklaşık 500 metre genişliğinde ve 1,5 kilometre 
uzunluğundaki yaylada dağınık vaziyette az sayıda yapılaşma da mevcuttur.
Yayla kampı yapmak isteyenler için güzel bir alternatif olan İn Önü Yaylası 
şehrin stresi ve sıkıntısından bunalan insanlar için adeta bir kaçış noktasıdır. 
Ayrıca ailelerin piknik yapması için de güzel bir ortam sunan yaylada; 
trekking aktiviteleri ile orman içerisinde günübirlik yürüyüşler yaparak 
doğayı keşfedebilir, eşsiz doğa manzaralarını fotoğra�ayabilir, eğlenceli ve 
hoşça vakit geçirebilirsiniz. Taptaze havası, tertemiz ve buz gibi soğuk suları, 
yazın en sıcak günlerinde bile ferahlık veren serinliği, büyüleyici güzellikteki 
manzaraları ile İn Önü Yaylası ziyaretçilerine harika deneyimler sunmaktadır.
İn Önü Yaylası, esas itibariyle Pamukova, kısmen Tepecik ve Serindere 
sınırlarında kalır. Yaylaya, Serindere’den ve Tepecik’ten orman yolu ile 
ulaşılabilir. İstanbul'a 140 km, İzmit'e 35 km, Başiskele'ye 20 km ve Pamuko-
va’ya ise 17 kilometrelik mesafede yer alan yaylanın koordinatları ise 40 34’ 
30’’ N / 30 00’ 48’’ E şeklindedir.

MENEKŞE YAYLASI
Kocaeli ili Başiskele ilçesi sınırları içerisinde yer alan Menekşe Yaylası kayın, 
gürgen ve çam ağaçları içerisinde ve nefis manzaralar eşliğinde doğal bir 
terapi alanıdır. Flora açısından zengin olan yaylada zengin ağaç türlerinin 
yanı sıra dağ kekiği, dağ çileği ve kantaron bitkileri görülmektedir. 1050 
metre rakımda bulunan yayla, ismini çevrede çokça bulunan dağ
menekşelerinden almıştır. 
Menekşe Yaylası’nın 100 metre güneyinde Papaz Çayırı, kuzeyinde ise 1073 
metre yüksekliğindeki Bayraktepe bulunur. Yaylada, eski bir kiliseye ait 
kalıntılar da mevcuttur.
Menekşe Yaylası; sahip olduğu doğal fizyocoğrafik yapısı, bitki örtüsü, yaban 
hayatı özellikleri ve manzara güzellikleri ile açık hava rekreasyonu yönünden 
kaynak ve manzara bütünlüğü sağlayacak özelliklere sahiptir. Yeşilin hâkim 
olduğu doğasıyla görenlerin beğenisini kazanan yayla, şehir kalabalığından 
uzaklaşıp doğa ile iç içe vakit geçirmek, tertemiz bir nefes almak, doğaya 
doymak için harika bir alternatif niteliğindedir. Büyüleyici güzellikteki yayla, 
ziyaretçilerine farklı manzaralar ve deneyimler sunmaktadır.
Menekşe Yaylası, özellikle doğa sporları için de oldukça elverişlidir. Öyle ki, 
doğa severler tarafından sürekli ziyaret edilen yaylada trekking yapabilir, 
harika fotoğra�ar çekebilir, bisikletle çevreyi keşfedebilirsiniz.
Menekşe Yaylası’ndan, Kırıntı ve Elmalı köyleri üzerinden İznik ve Bursa’ya 
gitmek mümkündür. İstanbul’a 135 km, İznik’e 34 km, İzmit’e 30 km ve 
Başiskele’ye 25 km mesafede yer alan doğa harikası yaylanın koordinatları 
ise; 40° 35' 57.43" N / 29° 53' 54.68" E şeklindedir.

SICAKDERE KANYONU 
Sıcakdere Kanyonu, eski Bahçecik beldesinden başlar ve Yuvacık Barajı 
üzerindeki tarihi kemerde son bulur. Kanyonun su kaynağı Bursa il sınırları 
içerisinde çıkmaktadır. Kanyon içerisinde şelaleler ve gizli göller bulunmakta-
dır. Sıcakdere Kanyonu kayalık alanlardan oluşmaktadır. Kanyondaki kayalar 
inişli çıkışlı olup, yüzeyleri yosunlarla kaplı olduğundan kayalarda kaygan bir 
zemin oluşmaktadır. Bu yüzden dikkatli olunması tavsiye edilir. Kanyon 
içerisinde kayın, gürgen ve orman gülleri bulunmaktadır.
Kanyon, Başiskele’de bulunan yürüyüş parkurları içerisindeki en zor 
parkurlardan biridir. Bu nedenle rotayı bilen bir uzman ekip eşliğinde 
gezilmesi tavsiye edilir. Ziyaret edeceklerin yaz mevsimini tercih etmeleri 
önerilir. 
Toplam uzunluğu 10 kilometre olan kanyon, İzmit’e 30 km, Başiskele’ye ise 20 
km uzaklıktadır.

SOĞUKDERE KANYONU
Su kaynağı Sakarya il sınırları içerisinden çıkan Soğukdere Kanyonu, 
Aytepe’den başlayıp tarihi su kemerinde son bulur. Kanyondaki su kaynağı, 
Yuvacık Barajı’na dökülen Kirazlıdere’yi oluşturan ana kollardan biridir.
Soğukdere Vadisi boyunca yer alan dik kayalık yamaçlar, görsel güzelliğin 
yanı sıra kaya tırmanışçıları için alternati�er sunmaktadır. 
Kanyon, Başiskele’de bulunan yürüyüş parkurları içerisindeki en zor 
parkurlardan biridir. Bu nedenle rotayı bilen bir uzman ekip eşliğinde 
gezilmelidir. Ziyaret edeceklerin yaz mevsimini tercih etmeleri önerilir.
Toplam uzunluğu 11 kilometre olan kanyon; İzmit’e 30 km, Başiskele’ye 20 
km uzaklıktadır.

AYTEPE YAYLASI
Rakımı 900 metre olan Aytepe Yaylası, zengin tabiatı ile ziyaretçilerin gözde 
mekânlarından biridir. Bölgede araştırma yapanların verdiği bilgilere göre, 
Aytepe’nin batısındaki tepelerde üç adet meteor çukuru ve 200 yıllık anıt 
ağaçlar vardır. Bu çukurlar tahmini 1900’lü yıllarda; bu tepeye göktaşlarının 
düşmesi sonucu oluşmuştur. Çevrede demir filizi şeklinde göktaşlarının 
mevcudiyeti, konunun bir delilidir. Göktaşları düştüğünde, bu tepelerde 
büyük bir yangın çıkmış ve çevre ormanları yanmış, tek tük ağaç kalmıştır. Bu 
sebeple Aytepe’de çok eski ağaçlar görülmesine rağmen, Aytepe Yaylası'nda 
70-80 yaşının üstünde ağaç nadir görülür. Görülenler de yanmayıp kalan, çok 
eski anıt ağaçlardır. 
Aytepe Yaylası’nın yakınlarında Soğukpınar Veysel Candan ve Cirbin Ali 
mağaraları bulunur. Bölgenin su ihtiyacını karşılayan iki kaynak buradaki 
mağaralardan çıkar. Aytepe Yaylası, diğer yaylalara oranla daha küçük bir 
alana sahiptir. Yaylanın üst kısmında Devlet Orman sınırı mevcuttur. 
Yayla, bünyesinde çok sayıda yürüyüş güzergâhını barındırır. Gelen 
ziyaretçilere hizmet veren birçok tesis vardır. Aytepe bölgesi, çadır kampı ve 
piknik için çok uygun alanları barındırmaktadır. 
Aytepe Yaylası İzmit’e 30 km, Başiskele’ye 22 km uzaklıktadır.

ERCUVA YAYLASI
Rakımı 1200 metre olan Ercuva Yaylası, geniş büyük çam ormanları içinde, 
çadırlı kamp yapmaya uygun bir yayladır. Yayla güzergâhında bulunan 
Hüseyinköy üzerinden Pamukova ilçesine geçilebilir.

Yaylaya iki ayrı güzergâh üzerinden gidilebilir. Aytepe üzerinden orman 
yoluyla ya da Tepecik Köyü üzerinden orman yolu kullanılarak yaylaya 
ulaşılabilir. Arazi engebeli olduğu için yüksek araçlar tercih edilebilir. Yaylaya 
ulaşım kış mevsiminde oldukça zordur. Ayrıca bu yaylada her yıl o�road 
yarışları da düzenlenmektedir.

KAYAÜSTÜ YAYLASI
Kayaüstü Yaylası, yaylaya adını veren yüksek kayalıklardan görülebilen 
muhteşem bir manzaraya sahiptir. İn Önü Yaylası ile aynı güzergâhta bulunan 
yayla, yerleşim birimlerine daha yakın olup ulaşımı daha kolaydır. 
Yuvacık Barajı’nın bitiminden sonra 17 kilometrelik mesafede olan yaylada 
yürüyüş parkurları bulunmaktadır. Çadır kampı yapmak isteyenler için ideal 
bir coğrafyaya sahiptir. İçinde ilkbahar ve yaz aylarını burada geçirmek 
isteyenler tarafından kurulmuş az sayıda yayla evi bulunmasına rağmen 
turistik tesis yoktur.

YUVACIK BARAJI ve HAVZASI
Yuvacık Barajı, Sıcakdere ve Soğukdere kollarının beslediği Kirazdere 
üzerindedir. Kocaeli ili ve çevresinin içme, kullanma ve endüstri suyu 
ihtiyacına katkıda bulunmak üzere 1999 yılında 
hizmete girmiştir. Baraj gövdesi deniz seviyesinden 110 metre yüksekliktedir. 
Uzunluğu 500 metre olan baraj havzası Bursa-İznik ilçesine kadar uzanmakta-
dır. Osmanlı’dan günümüze içilebilir su kaynaklarıyla bilinen bölgede 
bulunan Yuvacık Barajı, Kocaeli’nin turizm açısından potansiyeli en yüksek 
değeridir. 
Ormanlarla kaplı olan Samanlı Dağları’nın Başiskele kesiminde, genellikle 
dağların yukarı kesimleri iğne yapraklı ağaçlarla, aşağı kısımları geniş yapraklı 
ağaçlarla örtülü iken, İzmit Körfezi’ne yaklaştıkça Akdeniz ikliminin bitki 
örtüsüne rastlanmaktadır.
Yörede; noel gülü, siklamen, kardelen, menekşe, çuha çiçeği, çiğdem, 
öküzgözü, çançiçeği, sütleğen, kantaron gibi çiçek türleri yer alırken, 
karaçam, porsuk, köknar, kayın, meşe, gürgen, akçaağaç, karaağaç, ıhlamur, 
kestane, dişbudak, kavak, çınar, kızılağaç, karayemiş ve orman gülü gibi bitki 
türleri de bulunmaktadır. Yörede dağ çileği de oldukça yaygındır.
Yuvacık Baraj yolu üzerinde bazı yemek tesisleri ve barajın içinde alabalık 
çiftlikleri bulunmaktadır. Halkının büyük çoğunluğu Karadenizli olan bu 
yörenin gastronomisi Karadeniz mutfağı üzerine kuruludur. 
Yuvacık Barajı’nın sunduğu eşsiz manzara, Erzincan ve Servetiye yaylaların-
dan izlenebilmektedir. Çamlıktepe’ye çıkıldığında ise büyüleyici Yuvacık 
Barajı ve İzmit manzaraları kuş bakışı olarak görülebilmektedir. Yuvacık Barajı; 
Aytepe, Menekşe Yaylası, Soğukpınar Deresi, Kirazdere, Kungul Dağı, 
Kayaüstü ve daha birçok yerde bulunan yürüyüş parkurlarına yakınlığı ile 
doğa yürüyüşleri için ideal bir bölgedir. Baraj çevresindeki göl manzarası 
eşliğinde piknik yapmak hafta sonunu keyi�endirecek aktivitelerden biridir. 
Dereleri çevreleyen zümrüt yeşili ormanları, sahip olduğu doğal yapısı, bitki 
örtüsü, yaban hayatı özellikleri ve manzarası ile Yuvacık Barajı ziyaretçilerine 
eşsiz bir deneyim sunmaktadır. Doğa ve dağ yürüyüşü severlerin vazgeçil-
mez mekânlarından biri olan Yuvacık Barajı bölgesinde bulunan 1884 tarihli 
Servetiye Taş Köprüsü de tarih meraklılarının uğrak noktalarındandır.

BEŞKAYALAR TABİAT PARKI
Başiskele’nin en önemli doğal değerini Samanlı Dağları’nın kalbinde yer alan 
Beşkayalar Tabiat Parkı oluşturmaktadır. Birinci derece doğal sit alanı olan 
Beşkayalar Tabiat Parkı, Servetiye Cami ve Servetiye Karşı köyleri arasında 
kalan Kirazdere ile Sıcakdere ve Soğukdere’nin kollarından oluşan vadi 
içerisinde yer almaktadır.
İsmini içindeki derelerin birleşme noktasında yer alan beş adet yüksek 
kayalıktan alan Beşkayalar Tabiat Parkı; içinde bulundurduğu bitki örtüsü, 
yaban hayatı, vahşi yapısı, akarsuları ile doğaseverlerin ve doğa sporcularının 
gözdesi durumundadır. Sıcakdere, Soğukdere ve Kirazdere Beşkayalar 
Kanyonu içinde yer alır ve içinde barındırdığı yaban hayatı doğaseverlerin 
ilgisini çekmektedir. 
Yörede noel gülü, siklamen, kardelen, menekşe, çuha çiçeği, çiğdem, 
öküzgözü, çançiçeği, sütleğen, kantaron gibi çiçek türleri yer alırken; 
karaçam, porsuk, köknar, kayın, meşe, gürgen, akçaağaç, karaağaç, ıhlamur, 
kestane, dişbudak, kavak, çınar, kızılağaç, karayemiş ve orman gülü gibi bitki 
türleri de bulunmaktadır.
Beşkayalar, Kocaeli’nin Kelebekler Vadisi konumunda bulunurken kurt, ayı, 
çakal, tilki, domuz, tavşan ve sincap gibi yaban hayatının önemli üyeleri de 
çok zengin bir potansiyel oluşturmaktadır. 
Oldukça geniş bir alana sahip olan Beşkayalar Tabiat Parkı’nda hem 
profesyonel hem de amatör yürüyüş meraklıları için irili ufaklı, doğası zengin 
ve keyi�i pek çok yürüyüş parkuru bulunmaktadır. Bu yürüyüş parkurlarından 
Aytepe, Menekşe Yaylası ve Cirbin Ali Mağarasına ulaşılabilmektedir. Yürüyüş 
parkurlarının rehber eşliğinde gezilmesi tavsiye edilir. 
Beşkayalar Tabiat Parkı’nda, doğa yürüyüşleri kadar yaygın olmamakla 
beraber, Serindere Vadisi’ndeki dik kayalık yamaçlarda zaman zaman kaya 
tırmanışları da yapılmaktadır. Beşkayalar’da görülen Rasimin Kaya, Hasbahçe 
Kayaları ve Menekşe Yaylası kaya tırmanışı için uygun, keşfedilmemiş ve bakir 
alanlardır. 
Yörede görülmeye değer ve ilginç yerlerin arasında, Aytepe’nin batısı ve 
Üzmezler Dağı’nın tepesinde bulunan üç adet meteor çukuru ve 200 yıllık 
anıt ağaçlar gelmektedir. Bu çukurlar, tahmini 1900’lü yıllarda bu tepeye 
göktaşlarının düşmesi sonucu oluşmuştur. Göktaşları düştüğünde bu tepede 
büyük bir yangının çıktığı, yangında çevre ormanlarının yandığı ve tek tük 
ağacın kaldığı belirtilmektedir. Bu nedenle Aytepe bölgesinde çok eski 
ağaçların görülmesine rağmen, burada 70-80 yaşın üstünde ağaç nadir 
olarak görülür. Görülenler ise yanmayıp kalan çok eski anıt ağaçlardır. 

DÜZLÜK ŞELALESİ 
Kılıçarslan Mahallesi Düzlük mevkiinde yer alan Düzlük Şelalesi tek 
düşümde 22,5 metre yüksekliğe sahiptir. Osmanlı Dönemi’nde 
gayrimüslim vatandaşlarca Hadkan Suyu olarak ifade edilen bir mesire 
yeridir. Şelaleye Düzlük Yolu’ndaki patikadan aşağı doğru gidilerek ya 
da dere içinden yukarı doğru yürünerek ulaşılabilir.

MÜFLİZDERE ŞELALESİ 
Başiskele’nin, Kocaeli'nin ve hatta Marmara bölgesinin en zorlu ve en 
güzel doğa yürüyüşüne sahip kanyonu olan Mü�izdere Şelalesi’nde 
havuz şeklinde pek çok gölet bulunmaktadır. 8 kilometre uzunluğa 
sahip olan kanyonun içindeki en büyük şelale Mü�izdere Şelalesi’dir.  
Kanyonun başlangıç noktası, Mü�izdere’nin doğduğu yer olan İn Önü 
Yaylası’dır. Rotanın bitiş yeri, Sulardere ve Mü�izdere’nin birleşip 
Serindere’yi oluşturduğu Serindere alabalık çiftliğinin olduğu noktadır. 
Bu rotayı kullanacak olanlara profesyonel bir ekibin eşlik etmesi önerilir.

CİRBİN ALİ MAĞARASI
Başiskele’nin Beşkayalar Tabiat Parkı’nda yer alan Cirbin Ali Mağarası, 
ismini Veysel Candan’ın babasının lakabı olan Cirbin’den almaktadır. Yöre 
halkı tarafından 1 km uzunluğunda olduğu belirtilen Cirbin Ali Mağara-
sı’nda da bolca sarkıt ve dikitler göze çarpar. Damlataş oluşumunun 
devam ettiği mağaranın yalnızca 100 metrelik kısmına girilebilmiştir.

PARSIK MAĞARASI
Başiskele’nin Aksığın ve Kazandere mahalleleri arasında bulunan Parsık 
Mağarası’nda sarkıt, dikit, sütun ve soğan şeklindeki damlataşları 
görülebilmektedir. Yer yer oldukça daralan mağaranın damlataşı 
oluşumu devam etmektedir. Mağarayı ziyaret etmek için yılın en uygun 
zamanı yaz mevsimidir. Parsık Mağarası İzmit’e 30 km, Başiskele şehir 
merkezine ise yaklaşık 20 km uzaklıkta bulunmaktadır.

SERVETİYE MÜZESİ
Servetiye Cami Köyü merkezinde bulunan müzenin önünde Tek Kurşun 
Anıtı yer almaktadır. İkiye ayrılmış bir mermi çekirdeği görünümündeki 
anıtın iç kısmındaki çifte kitabede Kurtuluş Savaşı’ndaki yöresel olaylar ile 
Servetiye Cephesi’nde yer alan isimler sıralanmaktadır. Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 2012'de yaptırılan iki katlı müze, aynı zamanda köy 
konağı olarak da kullanılmaktadır. Zemin üzerine bir kat olan yapı 207 
metrekare kullanım alanına sahiptir. Yapının zemin katında giriş terası, 
müze odası, konuk odası, mutfak ve ıslak zeminler; ikinci katında ise 
muhtarlık, çok amaçlı toplantı odası ve sofa bölümü yer almaktadır. 
Müzenin inşaat sistemi betonarme karkas sistem şeklinde yapılmış olup 
müze köydeki evlerin özgün dokusuna uygun inşa edilmiştir. Bu çalışma 
için zemin kat dış cephe kaplaması olarak kayrak taşı, birinci katta ise 
ahşap yalı baskı kaplama gerçekleştirilmiştir. Müzede ahşap payandalar, 
ahşap söveler ve giyotin pencereler göze çarpmaktadır.
Müzede Kurtuluş Savaşı’na ait silahlar ve aletler, yöresel kültüre ait eşyalar, 
yazılı ve görsel ürünler ile muhtelif malzemeler sahiplerinin isimleriyle 
birlikte sergilenmektedir. Haftanın her günü 09:00-17:00 saatleri arasında 
açık olan Servetiye Müzesi, her mevsim ziyarete uygundur.

REQUIEM ANIT AĞACI
18. ve 19. yüzyıllarda yöre halkı, ölülerini mezarlığa defnetmeden önce 
bu ağacın altına getirir ve ruhları için dua ederdi. Bundan dolayı bu 
ağaca ağıt anlamına gelen “requiem” adı verilmiştir. Kılıçarslan 
Mahallesi’nde (Bahçecik) bulunan anıt ağaç ziyaretçilerini beklemektedir.

SERVETİYE CEPHESİ KURTULUŞ SİPERLERİ 
Kurtuluş Savaşı Siperleri; Başiskele'nin güneyinde, Bahçecik'ten Servetiye 
Karşı Köyüne giden yolun sol tarafındaki ormanlık alanın içindedir. 60 
metre dikey ve sağlı-sollu 30'ar metre de yatay olmak üzere toplam 120 
metrelik "T" şeklindeki Siperler, aslının güzergâhında ve doğal örtüdeki 
ağaçlar kullanılarak hazırlanmıştır.
Kasım 1918’de Birinci Dünya Savaşı’nın kaybedilmesinden hemen sonra, 
20 Kasım 1918 tarihinde bölgemize gelen düşman kuvvetleri Kocaeli’mizi 

2 yıl 7 ay süreyle işgal etmişlerdir. Bu işgale karşı yurdumuzun her 
köşesinde olduğu gibi, bölgemizde de direniş başlatılmıştır. Bu direnişler 
Körfez’in kuzeyinde, güneyinde ve doğusunda baş göstermiştir.
İzmit Körfezi çevresinde yoğunlaşan bu direnişler neticesinde açılan 
cephelerden biri de Servetiye Cephesi’dir. 1920 ve 21 yıllarındaki Millî 
Mücadele sırasında Bahçecik'te konuşlanan Yunan kuvvetlerine karşı 
Servetiye ve arkası Türk köylerinin mevzi hatları olarak kazılmıştır. Bu cephe 
düşman kuvvetlerinin deniz yolu ve Körfez üzerindeki tüm ordularını 
arkadan kuşatmak amacıyla açılmıştır. Servetiye ve yakın çevresinde 
yaşayanlardan oluşan cepheyi vatansever mücahitlerin yanı sıra kadınlar, 
hatta çocuklar bile canları pahasına savunmuştur.
Bahçecik ile Yeniköy’ü merkez edinen İngiliz ve Yunan kuvvetleri 1500 
kişiden müteşekkildi. İlave olarak; Rum-Ermeni çetelerinin yüzlerce milisi, 
bir Yunan dağ topçu grubu, dört İngiliz savaş uçağı ve Seymen’de de bir 
Yunan zırhlı gemisi (Kılkış) bulunmaktaydı.
Buna mukabil, Türk mevzilerinde Kuvayimilliyeci sayısı 150 civarındadır. 
Ağustos 1920 ortalarından Haziran 1921 sonuna değin 10-11 ay boyunca 
Servetiye Cephesi, 7-8 defa gerçekleşen düşman saldırısına direnmiştir. 
Kocaeli’nde Yunanlılara karşı “ilk kurşun” Servetiye Cephesi mevzilerinde 
atılmış, İngiliz tümgenerali aynı cephede öldürülmüş, bir İngiliz uçağı da 
cepheye yakın bir yerde hasar almıştır.
Servetiye Cephesi Türk mevzileri, Kara Fatma’dan Cemal Gökbayrak’a, 
Hasan Zobuoğlu’ndan Mahmut Nedim Bey’e, Soytarı Mustafa Efendi’den 
Kadem Çavuş’a kadar birçok öncü isme mekân olmuştur. Mücahitlerin bir 
kısmı Servetiye Cephesi’nde şehit, bir kısmı ise gazi olmuştur. Nihayet 28 
Haziran’da İzmit, 29 Haziran 1921’de de ilçemiz Başiskele’yi kapsayan 
topraklarımız düşman elinden temizlenmiştir. O gün bugündür, bu 
topraklar al bayrağın gölgesinde bağımsız yaşamaktadır.
Ne mutlu al bayrağımızı göklerden indirmeyenlere!
Onları şükran, minnet ve dualarla anıyoruz…

AZİZ MİNAS ANIT AĞACI
Günümüzde Soğuksu olarak adlandırılan yerde bulunan Aziz Minas 
Ağacı, yıldırım düşmesi sonucu yarılmış, ağacın içi zarar görmüş ve 
günümüze ancak bir parçası intikal edebilmiştir. Osmanlı Dönemi’nde bu 
anıt ağacın yanında Aziz Minas’ın adını alan bir de şapel bulunmaktaydı. 
Yörede yaşayan gayrimüslim halk tarafından bu şapel ve anıt ağacın 
altında bereket ayinleri yapılmaktaydı.

SALTANAT YOLU ÇINARLARI
Çuhaney-i Hümayun Fabrikası Yolu Çınarları olarak da bilinen, 1844 
yılında Sultan Abdülmecit tarafından hizmete açılan ve 1920 yılına kadar 
hizmet veren Çuha Fabrika-i Hümayunu’na ulaşan yol üzerinde iki tara�ı 
ve sıkça dikilen çınarlardır. Bugün Çuhane Caddesi olarak bilinen yol 
üzerinde bulunan çınar ağaçlarının cinsi ülkemizde genel yayılış gösteren 
Doğu Çınarı’dır. Saltanat yolu çınarları bir asrı aşan bir geçmişe sahiptir. 
Çapları 80-180 cm arasında değişmektedir. Çınarların önemli bölümü 
günümüze ulaşamadan yok olmuştur. Günümüze ulaşabilen 100 adet çınar 
ağacı KTVKYK ‘nin 18.11.2009 tarih ve 1175 sayılı kararıyla koruma altına 
alınmıştır.

TEPECİK KÖYÜ CAMİ
1900'lü yıllarda yapıldığı tahmin edilen cami kare şeklindedir. Ortalama 
137 metrekare kullanım alanına sahiptir. Dış duvarları kesme taştan olup, 
duvarlarının kalınlığı 67-69 santimetre aralığında değişmektedir. Ahşap 
sütunlar, ardıç ağaçlarından yapılmış özgün mimari elemanıdır. Merkezi 
kubbe, ahşap çıtalı tavan ile örtülüdür. 
Restorasyon projesi kapsamında caminin tahrip olan minberi ve minaresi 
1958 yılında yapılmıştır. Taş duvarlar elden geçirilmiş, kadınlar mahfili ve 
pencere doğramaları aslına uygun olarak düzenlenmiştir. Tavandaki 
ahşap işlemeler, projeye uygun yapılırken zemin döşemeleri yenilenmiş, 
taş cepheye derz işlemi uygulanmıştır. Hutbesi orijinal olan cami T.C. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğü tarafından tarihi eser olarak korumaya alınmıştır.

SERVETİYE KARŞI KÖYÜ TAŞ CAMİ 
 Servetiye Karşı Köyü Taş Cami, Osmanlı Dönemi’nde, bölgedeki taş 
ocaklarından çıkarılan kara taşlardan 1885’te yapılmıştır.
Kesme taş malzemeyle inşa edilen caminin dışı betondur. Yapının üst kısmı 
kiremitle kaplı, beşik çatı şeklindedir. İki katlı sade bir mimariye sahiptir. 
Giriş kapısı sade ve dikdörtgen formdadır. Pencereler; basık kemerli, iç 
bölümde ahşap sütunlarla desteklenmiştir. Minare, taş malzemeden; 
yuvarlak biçimli şadırvan, sade bir görünümdedir. Kesme taş malzemesi, 
ahşap tavan süslemeleri, minber detayları ve şadırvanıyla Karşı Köyü Taş 
Cami, ait olduğu bölgenin karakteristik mimari özelliklerini taşımaktadır.
Caminin minaresi,  depremlerle yıkılmış ve taş duvarları zarar görmüştür. 
Yıkılan minare, köyde yaşayan Salim Usta tarafından 1958’de yeniden 
yapılmıştır. Caminin minberi, el işçiliğiyle ve tahtadandır, özgün yapısı 
bozulmamıştır. Yapımında kullanılan orijinal taşlar, binanın köşelerinde hâlâ 
varlığını korumaktadır.

KİLEZDERE KEMER KÖPRÜ
Günümüzde Başiskele-İzmit ilçe sınırını oluşturan Kumla Deresi üzerinde 
ve 42 Evler Atıksu Arıtma Tesisi yakınında bulunan; kesme taştan 
yapılmış beş gözlü köprünün Osmanlı Dönemi’nden kaldığı tahmin 
edilmektedir. Bu köprü, tarihi Bağdat Yolu üzerinde bulunmaktaydı. Halk 
arasında “Kemer Köprü” olarak isimlendirilen köprü, 1998 tarihinde “ 
İzmit Kent İçi Dört Hatlı Demiryolu İnşaatı” yapımı için “Kültür Varlıklarını 
Koruma Kurulu” kararı ile asıl yerinden sökülerek 50 metre aşağıya 
taşınmış ve yeniden inşa edilmiştir.

SERVETİYE TAŞ KÖPRÜ
Servetiye Karşı Köyü ve Servetiye Cami Köylerini birbirine bağlayan ve 
Yuvacık Barajı’na su taşıyan Kirazdere üzerindeki köprünün, 19. yüzyılda 
Karadenizli ustalardan Mustafa Usta isimli mimar tarafından inşa edildiği 
tahmin edilmektedir. Osmanlı Dönemi'nden kalma Tarihi Taş Köprü, 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanlığı Tarihi Mekânlar ve 
Kent Estetiği Şube Müdürlüğü tarafından 2012 yılında restore edilmiştir.
Köprü, doğu-batı doğrultulu taş örgü sistemiyle örülmüş tek kemerli bir 
köprüdür. Uzunluğu 15 metre, genişliği 2 metre, yüksekliği ise 6 
metredir. Köprünün batı ayağının kuzey cephesinde yer alan pano 
içerisinde olduğu tahmin edilen kitabesi ise günümüzde mevcut 
değildir. Servetiye Taş Köprüsü, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Yüksek Kurulu’nun 25.11.2008 Tarih ve 668 Sayılı kararı ile tescil 
edilmiştir.
Araç trafiğine kapatılan köprünün orijinal taş yolu, dere ve orman 
manzarasıyla birlikte ziyaretçilerini beklemektedir.

AMERİKAN MEKTEBİ (BİTİNYA KOLEJİ)
Bardızak Amerikan Koleji ya da diğer ismiyle Bitinya Program Yüksekoku-
lu, Ermenileri Protestanlaştırmak için açılan okullardan biriydi. Amerikalı-
lar, büyük çoğunluğu Gregoryen yani Ermeni ulusal mezhebinden olan 
Bardızak’lı Ermeniler için 1856’da bir Protestan Kilisesi açmışlardır. Board 
Misyoner Heyetince özel görevli olarak buraya tayin edilen Rahip Justin 
W. Parsons, 1860’larda Bardızak’a varır varmaz iyi eğitime susamış 
insanlar arasında eğitim yoluyla Protestanlığı yaymak amacıyla yatılı bir 
kız koleji için kolları sıvamıştır. 
Bu sıralarda komşu Armaş (Akmeşe) ruhani bir merkez olarak Gregoryan 
Ermeni kültürüyle gelişimini biraz da Bardızak’la rekabet halinde 
sürdürüyordu. 1872’de her iki beldede iki ayrı yüksekokul açıldı. İlki 
Armaş’ta açılan Gregoryen Yatılı Erkek Okulu’ydu. Peşinden Rahip 
Parsons’ın Bardızak’taki Gharevlek Ailesi’nden kiraladığı evde Amerikan 
Yatılı Kız Okulu açıldı. 
Bardızak’taki okul Armaş’takinin aksine daha modern ve daha hayata 
yöneliktir. Bahçecik’teki Ermeni kız öğrencilerine okuma-yazma, 
aritmetik ve gündelik yaşama ait pratik bilgiler öğretmeyi amaçlayan bu 
okul Laura Farnham adlı bir genç öğretmenin öğretim kadrosuna 
katılmasıyla birlikte İngilizce, Ermenice, matematik, coğrafya, genel tarih, 
müzik, beden eğitimi gibi dersler de verilmeye başlanmıştır. Böylece 
okuldaki kız öğrenci mevcudu 50’ye ulaşmıştır. 1879’da okulun erkek 
bölümü de açılmış ve okulun mevcudu 140’a çıkmıştır. 1912 yılı itibariyle 
okulda 225 öğrenci eğitim görmektedir. 
1898 yılında okul tam teşekküllü bir kampüs haline gelmiş, okula beş 
yeni ek bina yapılmıştır. Bunlar kreş, bebek bakım evi, ilkokul, yetim evi 
ve meslek okulu binalarıdır. Meslek okulunda marangozluk, demircilik, 
ayakkabıcılık, ciltçilik, tenekecilik ve terzilik atölyeleri vardır. Kampüste 
tüm bunlara ek olarak okula ait sarnıç, çamaşırhane, kitaplık ve matbaa 
da bulunmaktadır.

MÜFLİZDERE KANYONU 
Mü�izdere Kanyonu 8 kilometrelik uzunluğu ile Kocaeli’nin en önemli 
kanyonlarından biridir. Kanyonu besleyen dereler Samanlı Dağları’ndan 
doğar. Kanyona ismini veren Mü�izdere; Erikli ve İn Önü Yaylalarından gelen 
iki kolun Çavuşoğlu Yaylası’na yakın bir mesafede birleşmesiyle oluşur. Bu iki 
birleşen kol, vadi tabanında Karpuz Çatlatan Deresi  ile birleşip Serindere’yi 
oluşturmakta ve nihayetinde bu derenin suyu Yuvacık Barajı’na can suyu 
olmaktadır.
Mü�izdere Kanyonu’ndaki parkura Serinlik Köyü’nden giriş yapıldıktan 1,5
km sonra su kolları ikiye ayrılmaktadır. Kızkalesi’nin alt tarafından sağa
dönüldüğünde, sol tarafta Karpuz Çatlatan Deresi yer almakta; ileriye devam 
edildiğinde ise eski bir değirmene ulaşılmaktadır. Parkur, kimi bölümlerde 
dere yolundan çıkıp patikadan ilerlemektedir. Parkur sonunda karşılaşılacak 
şelaleye ulaşmadan önce, bir diğer güçlü su kaynağının uğultusu duyulabilir. 
Bu kaynağın sonunda yol bulunmakta fakat kolayca görünmemektedir. 
Parkurun sonuna ulaşıldığında ise ziyaretçilerini harika bir şelale karşılar.

SERİNDERE KANYONU
Başiskele-Kartepe sınırında bulunan Serindere Kanyonu, Kocaeli’nin 
geçilmesi en zor parkurlarından biridir. Bu nedenle parkurun tamamını 
geçmek için ileri seviyede dağcılık eğitimi alınmış olması gerekir; kanyon 
tecrübesi olmayan
amatör doğa severlerin mutlaka profesyonel bir rehber eşliğinde ve gerekli 
ekipmanlarla kanyonu ziyaret etmeleri önerilir. Temmuz ve Ağustos 
aylarında kanyondaki su en düşük seviyesinde olduğundan, yaz mevsimi bu 
kanyonu ziyaret etmek için en uygun zamandır.

SUBATUM YAYLASI
Menekşe Yaylası’na 2 kilometre uzaklıkta bulunan Subatum Yaylası, 
özellikle kamping için ideal bir coğrafyaya sahiptir. Bölgede bulunan 
birkaç ev dışında yerleşim yoktur. Yaylada dağ çileği ve mantara bolca 
rastlanmaktadır. Yaylaya; Menekşe Yaylası, Yuvacık Barajı üzerindeki 
Servetiye Cami Mahallesi ya da eski Bahçecik beldesi üzerindeki Servetiye 
Karşı Mahallesi’ndeki orman yolu üzerinden ulaşılabilir. Subatum Yaylası 
Başiskele’ye 27 kilometre uzaklıktadır. 
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