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 Azdavay Çatak Kanyonu Küre Dağları Milli Parkı kapsamında bulunan, 
Azdavay ilçesi sınırları içerisinde yer alan dünyanın en büyük dördüncü 

kanyonu olduğu söylenen, yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda ve 1000 
metreyi geçen yüksekliğiyle ziyaretçilerine adeta görsel bir şölen 

sunar. Kanyonun her iki tarafı da yüksek kayalık ve ormanlarla çevrili 
ve başlangıç noktasının uç kısmında cam teras ile tüm manzarayı ve 

özellikle güneşin batışını karşınıza alabiliyorsunuz...

Çatak Kanyonu
(Azdavay Seyir Terası)

BURAYI BİLİYOR MUSUNUZ?
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Çatak Kanyonu da akarsu aşındırma-
larıyla meydana gelmiş bir kanyondur. 
Ülkemizde sadece 22 tane kanyon bu-
lunmaktadır ve Çatak Kanyonu da bun-
lardan bir tanesidir.

Çatak Kanyonu her geçen yıl daha 
da çok ilgi toplamaktadır.  Çatak Kanyo-
nu’ndaki cam seyir terası da şehre uzak-
tan bakış imkanı vermektedir.

Çatak Kanyonu Kastamonu’nun Az-
davay ilçesine yaklaşık 8 km uzaklıktadır. 
Şehre doğa turizmi bakımından önemli 
katkılar sağlamaktadır. Çatak Kanyonu, 
Çatak Köprüsü’nden başlayıp İnönü’ye 
kadar devam etmektedir. Ayrıca kanyon 
Nalbantoğlu Köyü’nden de geçmekte-
dir. Çatak Kanyonu şehrin merkezine ya-
kın mesafede olduğu için 10 dakika gibi 
kısa bir sürede gidilebilir. Araçla gidilen 
yolun ardından yaklaşık 1 km kadar yü-
rüyerek kanyona ulaşmak mümkündür. 
Yapılan orman yürüyüşünün ardından 
cam seyir terasa da ulaşılmış olur.

Kanyona şehrin merkezinden gidilecekse İnebolu – Küre güzergahı iz-
lenmelidir. Kanyon yolu engebeli olduğu için yola temkinli çıkılmalıdır. 
Ayrıca özel araç olmadan ziyaret etmek isteyenler şehir merkezindeki 
otogardan Azdavay’a giden araçları kullanabilmektedir.

Çatak Kanyonu akarsuların oyuklarıyla oluşmuştur. Azdavay ilçesinde 
bulunan kanyonun terası 2017 yılının Azdavay Belediyesi tarafından Eylül 
ayında ziyarete açılmıştır. 
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Çatak Kanyonu dünya üzerinde-
ki en büyük dördüncü kanyon olma 
özelliğine sahiptir. Uzunluğu kuzey 
ve güney yönlerinde 6 kilometre-
dir. Çatak Kanyonu’nun derinliği bazı 
bölümlerde 900 metreye kadar çı-
kabilmektedir. Cam seyir terasının 
yapıldığı bölümün yüksekliği ise 500 
metreye yakındır. Cam seyir terası 
250 kişiliktir. 15-16 metresi kanyonun 
boşluğuna denk gelmektedir. Teras 
genişliği 10 metre iken boyu 33 met-
redir. Teras 60 bin tona kadar ağırlığı 
taşıyabilecek şekilde inşa edilmiştir.

Kanyon civarında yabani ve yırtıcı 
hayvanlara rastlamak mümkündür. 
Kanyondan Devrekani Çayı izlene-
bilmektedir. Kanyonda engelli ziya-
retçiler için ayrı bir yürüyüş yolu da 
bulunmaktadır. Kanyondaki yürüyüş 
parkuru yaklaşık 1500 metredir. Ay-
rıca kanyon macera turizmine de uy-
gundur.


