
SOSYAL PROGRAM 
 

1. GÜN: 19 Mayıs 2016 PERŞEMBE 

(19.00, Açılış Kokteyli SAÜ Personel Lokali) 

 

2. GÜN: 20 Mayıs 2016 CUMA 

 (19.30-22.30, Gala Yemeği, Sapanca /Sakarya) 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

3. GÜN: 21 Mayıs 2016 CUMARTESİ 

Serbest Şehir Gezisi 

 

 

 

 



4. GÜN: 22 Mayıs 2016 PAZAR 

Taraklı-Göynük Gezisi  

08:30 Adapazarı'ndan Taraklı'ya Hareket 

12:00 Göynük (Öğle Yemeği) 

14:00 Göynük'ten Adapazarı'na Hareket 

 

TARAKLI'DA GEZİLECEK YERLER 

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında ülkemizin 2013 yılı Ulusal 

Destinasyonu seçilen Taraklı, adını şimşir tarak yapımından almış olup, ses ve çevre 

kirliliğinden uzak konumuyla İtalya merkezli Sakin Şehir (Cittaslow) ağına dâhil olan 

sayılı ilçelerden birisidir.  

Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan Taraklı bu yol üzerinde kalan tek ahşap han olan 

Hacı Atıf Han’ıyla, Osmanlı ahşap mimarisinin günümüze kadar gelen örnekleri ve 

bozulmamış tarihi dokusuyla, 16. yüzyıldan kalan Yunus Paşa Camisi, doğal anıt 

olarak tescillenmiş 700 yıllık çınar ağacı, tahta kaşık ve Taraklı bezinden yapılmış 

hediyelik eşyalarıyla seyahat severlerin ilgisini çekmektedir. Her mevsim panoramik 

görüntüsüyle amatör ve profesyonel fotoğrafçıların uğrak yeri olan ve son zamanlarda 

özgün niteliği ve görselliği ile Reklam filmlerine ev sahipliği yapan Taraklı ilçesi, iklimi, 

termal suları ve doğal ürünleriyle, kültür, doğa, sağlık ve eko turizminin önemli 

duraklarından birisi olarak dikkate değer niteliklere sahiptir. 

Taraklı Evleri  

Taraklı Evleri, uzun yıllar ayakta kalabilmiştir. Üstelik yemyeşil bir doğanın içinde yer 

almaktadır. Hıdırlık Tepesi ve Taraklı Hisarının yamaçları ile bu iki tepe arasındaki 

vadide kurulu, Taraklı’ya, Göynük cihetinden gelen dere de ayrı bir güzellik 

katmaktadır. Tarihi evlerin bazıları 3 asrın üzerindedir. Bu evlerin genel karakteristiği 

Osmanlı şehir dokusunu oluşturan üç katlı ev biçimidir. 

http://www.milliyet.com.tr/italya/
http://www.milliyet.com.tr/reklam/


         

 

 

Yunus Paşa Camii 

Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi sırasında Vezir-i Azamı Yunus Paşa tarafından 1517 

yılında yaptırılan Yunus Paşa Camii, kubbesi kurşun kaplı olduğundan, halk arasında 

“Kurşunlu Camii” diye anılır. Yunus Paşa Camii, kare planlı, tek minareli klasik üslupta 

inşa edilmiş, güzel bir Mimar Sinan eseridir. Cephe duvarları, ince yontu kefeki 

taşından inşa edilmiş olup, yine kefeki taşından işlenmiş saçak kornişleri ile 

sonuçlanmaktadır. 

    

      

Tarihi Han 

Taraklı, Bağdat Yolu üzerinde olduğundan kervanların Taraklı’da konakladığı ve yılların 

hiçbir zaman eskitemediği tarihi Hacı Atıf Han’ı ile yerli ve yabancı turistlere ben 

buradayım gelin misafirim olun diyen ihtişamıyla Taraklı’nın tarihini anlatır. 

 

 



Taraklı Sokakları 

Tarihi mekânlarımız arasında kalan ve buram buram tarih kokan daracık sokaklar 

Arnavut Kaldırımı mimarisinde yapılmıştır. Sokaklarda yük taşıyanların dinlenmeleri 

için dinlenme taşları bulunmaktadır. 

 

Tarihi Hamam 

Hamam, ilçe merkezinde, Yunus Paşa Cami’ne yakın bir yerdedir. Hamamın ilk 

yapıldığı yıllarda, hamamdan çıkan buhar, yakınındaki Yunus Paşa Camii’ni merkezi 

sistemle alttan ısıtılmasında kullanılmıştır. Osmanlı döneminden kalma tarihi bir 

hamamdır. Ayrı bölümlerde eski ve yeni iki havuzu var. Huzur dolu ortamında, 

doğanın içinde şifalı sularla yapılan kürlerden sonra kendinizi iyi hissetmemek 

imkânsız. 

Çınar Ağacı 

İlçenin Yusuf Bey Mahallesi’nde 7 asırlık çınar ağacı Osmanlı Kültürünü gelecek 

nesillere aktarmaktadır. Osmanlı devleti topraklarına kattığı her yerleşim yerine çınar 

ağacı dikme geleneğini Taraklı’da da sürdürmüştür. Asırlık çınar ağacı büyük bir 

yangın tehlikesi geçirmiş, ancak çok büyük bir zarar görmeden kurtarılmıştır. 

 



Hisar 

İlçenin savunulmasında stratejik öneme sahip olan "Hisar Tepesi" tarihi kalıntılar olan 

su sarnıçları ile ilçenin kalesi görünümündedir. Hisar tepesi’ndeki iki su sarnıcı 

MÖ.1000-MÖ.2000 yılları arasını tarihlemektedir. 

 

Su Değirmeni 

Akarsuların başında kurulmuş, su enerjisini dönel hareket enerjisine çeviren çark 

sisteminden güç alarak dönen ve öğütmeye yarayan; halk dilinde “Kara Değirmen” 

olarak anılan, beş taşlı veya iki taşlı su değirmeni köylüler tarafından günümüzde de 

kullanılmaktadır. 

 

GÖYNÜKTE GEZİLECEK YERLER 

Göynük Evleri 

Anadolu’da Türk yaşayışının, yerleşme kültürünün önemli örneklerini Göynük’te 

görebilirsiniz. Göynük içinden geçen derelerin yamaçlarına kurulmuş daracık 

sokaklarda bu güzel evler karşınıza çıkmaktadır. Göynük evleri, ilk Osmanlı yapılarının 

estetikleri, sadelikleri, yakınlıkları ve insana coşku veren özelliklerini taşımaktadır. Bu 

evler bir biri üstünden ileriye bakmaya çalışan ve dar sokakların çevresinde bahçeler 

içerisinde kurulmuştur.  

 



 

 

Tarihi Zafer Kulesi 

Göynük’ün simgesi haline gelen Zafer Kulesi ilçeye hakim bir tepeye 1923 tarihinde 

Cumhuriyet döneminin ilk Kaymakamı Hurşit Bey tarafından yaptırılmıştır. Altıgen taş 

temel üzerine, 3 katlı ahşap yalı baskı mimarisiyle yapılan Zafer Kulesi, Kurtuluş 

Savaşı’nın başarılarını sonsuza ulaştırmak istercesine halkın en coşkulu duygularını 

yansıtan anıtsal bir eserdir. 

 

Akşemseddin Hazretleri Türbesi 

Fatih Sultan Mehmet’in hocası Akşemseddin’in Göynük’deki Türbesi 1464 yılında Fatih 

Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Kefeki taşından yapılmış kasnaksız bir kubbe 

ile örtülü altıgen planlı bir yapıdır. Girişi doğu yönündedir. Kapının üzerinde sivri 

kemerli bir alınlık yer alır. 



 

Gazi Süleyman Paşa Camii ve Hamamı 

Gazi Süleyman Paşa Camii yanındaki hamamla birlikte 1331-1335 yılları arasında 

Osmanlı Hükümdarlarından Orhan Beyin oğlu Şehzade Gazi Süleyman Paşa tarafından 

külliye olarak inşa edilmiştir. Gazi Süleyman Paşa Camii ve Hamamı Göynük’ün en 

eski mimari yapıtlarından biridir. 

 

 

Türbeler 

BIÇAKCI ÖMER DEDE (Ömer Sikkin) TÜRBESİ 

Akşemseddin Hz.’yle aynı dönemde yaşamıştır. Hacı Bayram Veli 

Hz.’nin  Müritlerindendir. Göynük’te oturur, bıçakçılık yaparak geçimini sağlardı. Miladi 

1475 yılında vefat ettiği rivayet edilir. Bir Cuma günü namazdan sonra Akşemseddin 

Hazretleri cami’de zikir halkası kurar. Bıçakçı dede halkaya katılmayarak bir köşede 

sohbete başlar, bunun üzerine Akşemseddin Hz. “halkımıza katılmaz ise Hacı Bayram 

Veli Hz.’nin tacını ve hırkasını alırız” der. Bıçakçı Dede’de meydana bir ateş yaktırarak” 

“keramet tac’da ve hırkadaysa biz yanarız, bizdeyse onlar yanar” Bıçakçı dede ateşten 

sapasağlam çıkar. 



 

 

DEBBAĞ DEDE TÜRBESİ 

Hayatı menkıbelere dayanır. Mesleği deri tabakçılığıdır. Halk kendisini Tabak Dede 

diye tanır. Anlatılanlara göre ermiş ve ermişlikte yüksek bir mertebeye ulaşmıştır. Bir 

hac mevsiminde Göynük ve civarından bir grup müslüman hac  ibadetini yerine 

getirmek için Hicaz’a giderler ve görevlerini yerine getirirken hacılardan biri kaybolur. 

Diğer hacılar döner, o kalır, çaresizlik içinde kıvranırken bir Arap yanına  gelip derdini 

sorar, o da anlatır. Arap merak etmemesini Göynük’ten bir zat’ın her sabah namaz 

için Mekke’ye  geldiğini, onunla dönebileceğini söyler. ”Namazdan sonra sıkıca sarıl, 

ne derse desin sakın bırakma” der. Adam söylenenleri yapar, Tabak Dede bakar ki 

kurtuluş yok, ”gözlerini yum, ben aç demeden, açma, bu olayı da kimseye söyleme” 

der. Birlikte Göynük yakınlarına gelirler. 

 



Çubuk Gölü 

Göynük Bolu yolundaki Çubuk Gölü Kayabaşı Tepesinden inen heyelanın genişleyen 

vadiyi tıkaması sonucu oluşmuştur. 15 hektar büyüklüğünde olup deniz seviyesinden 

1150 metre yüksektedir. Kıyısında gölbaşı mahallesi vardır.  Çevresinde yürüyüş 

parkuru bulunmaktadır ve etrafı güzel çam ormanlarıyla çevrilidir. Günübirlik piknik ve 

kamp amaçlı geziler için tercih edilmektedir.  

 

Sünnet Gölü 

Göynük Bolu yolunun 20. km’sinden sağa dönüldüğünde Sünnet Gölüne varılmaktadır. 

Erenler ile Kurudal arasındaki dar vadinin heyelan sonucu tıkanmasıyla oluşan gölün 

büyüklüyü 18 hektar, deniz seviyesinden yüksekliği 820 metre, en derin yeri ise 22 

metredir. Konaklanabilecek modern tesislere sahiptir. Göl ve çevresinde balık 

avlayabilir, traking yapabilirsiniz.  

 


