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« Hiçbir şeye ihtiyacımız yok yalnız 
bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan 

olmak. S osya l hastalıklarımızı a ra ş 
tırırsak asıl o larak bundan başka 

bundan mühim bir hastalık keşfedeme- 
yiz. O halde ilk işimiz bu hastalığı 

esaslı surette tedavi etmektir. Milleti 
çalışkan yapmaktır. Servet ve onun 
doğal sonucu olan refah ve saadet 
yalnız ve ancak çalışkan insanların 

hafefetdtr. »
(Ocak 1923 Gazetecilere Yaptığı Konuşma.)
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İlk çağlardan günümüze kadar gelmiş geçmiş uygarlıkların izlerini ta
şıyan, tarihsel kimliği olan şehir. Sadece insanlığın var olmasıyla değil, bir 
çok uygarlık ve Cumhuriyet döneminde de önemli hadiselere tanıklık etmiş, 
bulunduğu dönemlere damgasını vuran şehir... SİNOP...

İşte bu şehirde, bu topraklarda yaşayan tüm insanlarımıza hizmet 
ederken Sinop’un en ücra yerindeki insanımıza da, şehir merkezindeki in
sanımıza da aynı yakınlıkta olmaya çalışarak hizmetlerimizi devam ettir
mekteyiz. Bu hizmetler sırasında , cenazede acıyı, düğünde sevinci, köyde 
ekmeği ikiye bölüp paylaştığımız kocaman bir aile olma anlayışıyla hareket 
ediyoruz.

Su tesisleri yapıyoruz, tarlalar susuz kalmasın, üretim artsın diye. 
Yollar yapıyoruz ki en kaliteli şekilde ulaşım sağlansın diye. Köylere sosyal 
yaşam alanları yapıyoruz ki köyler daha yaşanabilir bir çevreye kavuşsun 
diye. Tarihe, kültüre, çevreye, eğitime, sanata, spora, sağlığa desteğimizi 
gün geçtikçe artırıyoruz ki geçmişimizi, sanatımızı, kültürel değerlerimizi 
tüm ülkeye anlatabilelim, köy ile şehir arasındaki yaşam kalitesini eşit sevi
yeye getirelim diye.

İşte bu çalışmaları gerçekleştirme yolunda özveriyle çalışan bir kurum 
olan İl Özel İdaresi’nin kendini ifade edebilmesi, kamuoyuna tanıtılması 
adına başlatılan bu çalışma, Sinop halkı için yapılan hizmet ve yatırımın 
yine Sinop halkıyla buluşmasına vesile olacağına inanıyorum. Yaptıkları 
hizmetleriyle dört ayda bir yayınlanacak olan bu dergiye hayat veren tüm 
emeği geçenleri kutluyorum.

Hasan İPEK 
Sinop Valisi

http://www.sinopozelidare.gov.tr
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Yerel yönetimi güçlendirme çalışmaları kapsamında alınan kararlar ve 
yasal düzenlemeler, kamu kuruluşlarının stratejik planlarını ve performans 
planı hazırlamalarını, kuruluş bütçelerini de bu plan doğrultusunda yapma
larını ön görmektedir. Biz de İl Genel Meclisi olarak tüm çalışmalarımızı 
bu doğrultuda yürütmekte ve İlimizin en ücra köşelerine kadar en küçük ay
rım gözetmeksizin hizmet etmek gayreti içerisinde çalışmalarımıza devam 
etmekteyiz.

2016 yılı boyunca gerek İl Genel Meclis Üyeleri, gerekse İl Özel 
İdaresi’nin yönetici ve diğer çalışanları azami gayret göstermiş ve planladı
ğımız programın eksiksiz olarak uygulanmasını sağlamışlardır.

2017 yılı yatırım programının da aynı titizlikle uygulanacağına olan 
inancımla, programın uygulanmasında İdareye tecrübesiyle öncülük eden 
Sayın Valimiz, İl Genel Meclisi Üyelerimiz ve İdare’nin kıymetli yönetici 
ve çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Sinop İl Özel İdaresi Dergisi’nin hayata geçmesinde, okurlarla buluş
masında tüm emeği geçenleri kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum.

Şükrü GÜNDOĞDU 
İl Genel Meclis Başkanı

http://www.sinopozelidare.gov.tr
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B u g ü n e  k a d a r  ‘H e r  şey  S in o p  iç in ’ y a k la ş ım ıy la  h iz m e tle r in i g e rç e k le ş 
tire n  S in o p  Il Ö ze l id a re s i  o la ra k  d a im a  ç a lışm a la r ım ız ı p e rfo rm a n s  ç ıta m ız ı 
y ü k se lte re k  sü rd ü re c e ğ im iz  in an c ıy la , S in o p  İl Ö ze l İd a re s i o la ra k  S in o p ’u n  
g e lişm e s i v e  h a lk ım ız ın  ih tiy a ç la r ın ın  ta m  k a rş ıla n a ra k  re fa h  d ü z e y le r in in  
a r tır ılm a s ı a n a  g ay em izd ir. B u  d o ğ ru ltu d a  g e rç e k le ş tird iğ im iz  b ü tü n  a lt v e  ü s t 
y a p ı y a tır ım la r ım ız ı, K a m u  k a y n a k la r ın ı o ld u k ç a  ti t iz  v e  v e r im li k u lla n m a  
a n la y ış ım ız la  p lan lıy o ru z .

İh tiy a ç la r ın  b e lir le n m e s i a şa m a s ın d a n  p la n la m a  a şa m a s ın a  v e  u y g u la m a  
sü re c in e  k a d a r  g e ç e n  h e r  a n  b ü y ü k  titiz lik le  ta k ip  v e  d ik k a t g erek tiriy o r. B u  
h a ssa s iy e tle  d e ğ e r le n d ird iğ im iz  ih tiy a ç la r  d o ğ ru ltu su n d a  b e lir le d iğ im iz  p ro 
je le r in , 2 0 1 7  y ılı  y a tır ım  p ro g ra m ı ça rç e v e s in d e  h a y a ta  g e ç ir ilm e s in e  ö n em  
v e riy o ru z .

İ lim iz in  K ö y le r in d e  a lty a p ı h iz m e tle r i k a p sa m ın d a  y o l, su, k a n a liz a sy o n  
g ib i ç a lışm a la r ım ız a  v e  y a tır ım la r ım ız a  tü m  a z m im iz le  d e v a m  ed eceğ iz . İh ti
y a ç la r ın  te sp iti, g e rek li ç a lışm a la r ın  p la n la n m a s ı v e  y a tır ım la r ın  g e rç e k le ş tir il
m e s i sü re ç le r in in  h e r  b ir  a şa m a s ın d a  p e rso n e lim iz in  v e -r im li v e  k a lite li  h iz m e t 
v e rm e le rin i, z a m a n ın  d e ğ iş im  v e  g e liş im in e  a y a k  u y d u rm a la rın ı sağ la m a k  
a m a c ıy la  is tişa re le r im iz i sü rd ü rü y o r, b ir lik  v e  b e ra b e rlik  iç in d e  ç a lışm a la r ım ı
z a  d e v a m  ed iy o ru z .

Ç a lışm a la rım ız ı g e rç e k le ş tir irk e n  İ lim iz in  ö n c e lik le r i g ö z  ö n ü n d e  tu 
tu la ra k  h iz m e tle r i b e lli  b ir  p la n  d a h ilin d e  g e rç e k le ş tir ip  v a r  o la n  k a y n a k la r ı 
v e r im li v e  e tk in  k u lla n m a  ç a b a m ız d a  y a p tık la r ı  ç a lışm a  v e  a ld ık la rı k a ra rla r la  
b iz le re  d e s te k  o la n  b a ş ta  S ay ın  V alim iz  H a sa n  İP E K ’e, İl G en e l M ec lis  B a ş 
k a n  v e  Ü y e le r in e , İd a re m iz in  ç o k  k ıy m e tli b ir im  m ü d ü rle r i v e  ç a lışa n la r ın a  
so n su z  te şe k k ü rle r im i sunar, ç a lışm a la r ım ız ın  a rş iv le n m e s in e  v e  İd a re m iz  
fa a liy e tle r in in  ta n ıtım ı a şa m a s ın d a  b ü y ü k  k a tk ı s a ğ la y a c a ğ ın a  in a n d ığ ım ız  
“ S in o p  İl Ö ze l İd a re s i D e rg is i” n in  h a y ır la ra  v e s ile  o lm a s ın ı te m e n n i ed erim .

M e h m e t D E M İR C A N  
G en e l S e k re te r  V.

http://www.sinopozelidare.gov.tr
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Biz bir aileyiz. Hem de en uzak
taki Köylerimizin en ücra köşesin
de yaşayan insanlarımızın da üyesi 
olduğu kocaman bir aile... İl Özel 
İdaresi’nin tüm çalışanları olarak ai
lemize en iyi hizmeti verme adına bu 
güne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da tüm gayretimizle çalışmaya devam 
edeceğiz. Bu çalışmalarımızı yapar
ken kendimizi anlatma adına ilk kez 
bir başlangıç yaptık. Bir dergiden zi
yade bir aile albümü çıkarıyoruz. Sizi 
size, bizi bize anlatma adına... Sinop 
için hep birlikte, daha iyi bir gelecek 
için, el ele...

http://www.sinopozelidare.gov.tr
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SAYIN BAŞBAKANIMIZ
■ ■ &  u

BİNALI YILDIRIM SİNOP’TA

Başbakanımız Sayın 
Binali Yıldırım İlimize 
ziyaret gerçekleştirdi.

Başbakan Binali Yıl
dırım ve eşi Semiha 
Yıldırım, Sinop Hava
limanında Vali Hasan 
İpek ve eşi Gülten İpek 
hanımefendi, AK Par
ti Sinop Milletvekili 
Nazım Maviş, İl Jan
darma Komutanı J.Alb. 
Şefaattin Serten, Bele
diye Başkanı Baki Er- 
gül, Sinop Üniversitesi 
Rektörü Prof.Dr. Nihat

Dalgın, İl Emniyet Mü
dürü Ercan Dağdeviren, 
İl Genel Meclis Başkanı 
Şükrü Gündoğdu, AK 
Parti Sinop İl Başkanı 
Ali Çöpçü, Siyasi Parti 
Temsilcileri, İlçe Bele
diye Başkanları, Kurum 
Müdürleri ve protokol 
üyeleri tarafından karşı
landı.

Sinop halkı tarafından 
sevgi ve coşkuyla kar
şılanan Başbakanımız 
Sayın Binali Yıldırım, 
İlimize gelişinde ilk

olarak Tersane Mev- 
kiindeki balıkçılar ve 
diğer esnafları ziyaret 
ederek esnaf ve vatan
daşlarla bir süre sohbet 
etti. Sayın Başbakanı
mız ilimizdeki gezi ve 
ziyaretlerinin ardından 
halkımızın yoğun ilgisi 
ve sevgi gösterileri ara
sında İskele Meydanın
da binlerce Sinop’luya 
hitap ettikten sonra 
Sinop Valiliği’ni ziyaret 
etti.

http://www.sinopozelidare.gov.tr
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Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Valilik girişinde Sinop Valisi Hasan 
İpek ve Protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Karşılama sonrası Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım tarafından Valilik şe
ref defteri imzalandı. Valilik Makamı’na geçilmesinin ardından Sinop Valisi 
Hasan İpek Sayın Başbakanımıza Sinop İlinin genel durumu hakkında bri
fing verdi. Ziyarette Sinop Valisi Hasan İpek Tarafından Başbakan Binali 
Yıldırım’a Sinop’ta imal edilen Sinop’a özgü gemi maketi (Osmanlı Çekme
si) ve bıçak hediye edildi.

Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, Valilik ziyaret programı sonrasın
da Sinop Adliyesi’ni de ziyaret ederek diğer programlarına katılmak üzere 
İstanbul’a hareket etti.

Başbakan Sayın Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım’ın Sinop ziyaretine, 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Gençlik ve Spor Bakanı Akif 
Çağatay Kılıç, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğ
dem Karaaslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Çevre ve Şehir
cilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakan 
Yardımcısı Mehmet Ersoy eşlik etti.

. 13 .
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BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI SAYIN 
FARUK ÖZLÜ’DEN SİNOP’A ZİYARET

Karayoluyla Sinop’a gelen Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın 
Dr. Faruk Özlü ve AK Parti Sinop 
Milletvekili Nazım Maviş’i Sinop 
Valiliği önünde, Sinop Valisi Ha
san İpek, Vali Yardımcıları, 25.Dö- 
nem AK Parti Sinop Milletvekili 
Cengiz Tokmak, Belediye Başka
nı Baki Ergül, Sinop Üniversitesi 
Rektörü Prof.Dr.Nihat Dalgın, İl 
Jandarma Komutanı J.Alb.Şefa- 
attin Serten, İl Emniyet Müdürü 
Ercan Dağdeviren, İl Genel Mec
lis Başkanı Şükrü Gündoğdu, AK 
Parti Sinop İl Başkanı Ali Çöpçü, 
Siyasi Parti Temsilcileri ve Kurum 
Müdürleri karşıladı.

Karşılama sonrasında Valilik Ma
kamını ziyaret eden Bakan Özlü 
tarafından Valilik şeref defte-ri im
zalandı. Valilik Makamı’na geçil
mesinin ardından basın mensup
larına bir konuşma yapan Bakan 
Özlü, “Aslında uzun zamandan 
beri Sinop’a ve Boyabat’a gelmeyi 
düşünüyorduk. Nazım Bey benim 
değerli bir arkadaşımdır. Mecliste 
birlikte görev yapıyoruz. Kendisi 
aynı zamanda Milli Savunma Ko
misyonu üyesidir. Bende o komis
yonun üyesiydim.
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Özlü : “Nazım Bey benim değerli bir arkadaşımdır. 
Çok sevdiğim, çok takdir ettiğim bir kardeşimdir.”

Bu vesile ile birlikte altı ay ka
dar çalıştık. Çok sevdiğim, çok 
takdir ettiğim bir kardeşimdir. 
Aslında uzun zamandır Sinop’a 
gelmeyi Sinop’ta Bakanlığımızı 
ilgilendiren konularda görüşme
ler yapmayı planlıyorduk. Nasip 
bugüneymiş. Bugün aslında Parti
mizin İl Danışma Kurulu Toplan
tısı var hem ona katılacağız, hem 
de sanayicilerimizle, iş adamları
mızla, iş dünyasıyla ekonominin 
son gidişatı ile ilgili bilgiler pay
laşacağız. Si-nop için ne yapabi
liriz bunları konuşacağız. Sinop 
Karadeniz’in güzel ve şirin bir İli. 
Bugünkü toplantımızda inşallah

Sinop için neler yapabileceğimizi, 
hangi konularda Sinop’ta yatırım
lar yapabileceğimizi görüşeceğiz. 
Bunları da akşam sizlerle payla
şacağız. Bugün önce Boyabattay- 
dık. Boyabat’a bir Organize Sa
nayi Bölgesi kuracağız. Daha çok 
tuğla ve kiremit sanayicilerimizin 
sanayi bölgesi olacak. Buradan bu 
müjdeyi vermek istiyorum. Hepi
nize çok teşekkür ediyorum” di
yerek konuşmasını sonlandırdı.

Ziyarette Sinop Valisi Hasan İpek, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Sayın Dr. Faruk Özlü’ye Sinop’a 
özgü gemi maketi hediye etti.

http://www.sinopozelidare.gov.tr
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ADALET BAKANI 
SAYIN BEKİR BOZDAĞ'DAN 

SİNOP'A ZİYARET

Karayoluyla Sinop’a gelen Adalet 
Bakanı Sayın Bekir Bozdağ’ı Bo
yabat İlçesinde Sinop Valisi Hasan 
İpek, AK Parti Sinop Milletvekili 
Nazım Maviş, Aile ve Sosyal Poli
tikalar Bakan Yardımcısı Mehmet 
Ersoy, Sinop Cumhuriyet Başsavcısı 
Duygu Bayar, Boyabat, Saraydüzü 
ve Durağan Kaymakamları, İl Jan
darma Komutanı J.Alb.Şefaattin 
Serten, İl Emniyet Müdürü Ercan 
Dağdeviren, AK Parti Sinop İl Baş

kanı Ali Çöpçü, Siyasi Parti Temsil
cileri, Boyabat, Saraydüzü ve Dura
ğan Belediye Başkanları ve Kurum 
Müdürleri karşıladı.

Karşılama sonrası Boyabat İlçesin
deki pragramlarının ardından Sinop 
Polisevinde öğle yemeği programı
na katılan Bakan Bozdağ, program 
sonunda basın mensuplarının soru
larını cevapladı.

http://www.sinopozelidare.gov.tr
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Basın mensuplarının sorularını ce
vaplamasının ardından İlimizdeki 
programları çerçevesinde Tersane 
mevkiindeki balıkçıları ve esnafları 
ziyaret eden Adalet Bakanı Sayın 
Bekir Bozdağ, balıkçılarla ve esnaf
larla bir süre sohbet etti.

Balıkçı ve Esnaf ziyaretlerinin aka
binde Valilik Makamı’nı ziyaret 
eden Bakan Bozdağ, Valiliğe gelişin
de İl Protokolü tarafından karşılandı. 
Karşılama sonrası Bakan Bozdağ 
tarafından Valilik Şeref defteri imza
landı.

Ziyarette Sinop Valisi Hasan İpek 
tarafından Adalet Bakanı Bekir 
Bozdağ’a Sinop’ta imal edilen 
Sinop’a özgü gemi maketi ve bıçak 
hediye edildi. Bakan Bozdağ, Vali
lik üst kat toplantı salonunda Sinop 
Valisi Hasan İpek’ten Sinop İlinin 
genel durumu hakkında brifing aldı.

Valilik ziyareti sonrasında Sinop Ad- 
liyesine de bir ziyaret gerçekleştiren 
Bakan Bozdağ Ayancık İlçesindeki 
programlarına katılmak üzere Sinop 
Adalet Sarayından ayrıldı.

■ 17
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ayancık Belediyesi ziyareti ve Ayancık’taki 
diğer Programlarının ardından Sinop Valisi Hasan İpek, AK Parti Sinop Mil
letvekili Nazım Maviş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet 
Ersoy, Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar, İl Jandarma Komutanı 
J.Alb.Şefaattin Serten, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, AK Parti Sinop 
İl Başkanı Ali Çöpçü ile birlikte Sinop Açık Cezaevini ziyaret etti.

Ziyarette Sinop Açık Cezaevi bünyesindeki tekstil atölyesini gezen ve incele
melerde bulunan Bakan Bozdağ, tekstil atölyesinde çalışan mahkum ve sivil
lerle bir süre sohbet ederek, hatıra foroğrafı çektirdi.

Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, Sinop Açık Cezaevi Müdürü Özer 
Duman’dan bilgiler aldıktan sonra Sinop Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Mü
dürlüğü tarafından Atatürk Kapalı Spor Salonunda Çanakkale Zaferi ve Şe
hitlerini Anma etkinlikleri kapsamında hazırlanan İbrahim Sadri ile Çanakkale 
Türküleri Şiir Dinletisine katılmak üzere Sinop Açık Cezaevi ziyaretini sonlan- 
dırdı.

http://www.sinopozelidare.gov.tr
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MİLLİ EĞİTİM BAKANI 
SAYIN İSMET YILMAZ İLİMİZDE...

Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet Yılmaz çeşitli 
programlara katılmak üzere Sinop’a geldi.

H avayoluyla Sinop’a gelen M illi 
Eğitim  Bakanı Sayın İsm et Y ılm az’ı 
H avalim anında Sinop Valisi Hasan 
İpek, A K  Parti Sinop M illetvekili 
N azım  M aviş, Sinop Ü niversitesi 
Rektörü Prof. Dr. N ihat Dalgın, İl 
Jandarm a K om utanı J. Alb. Şefaattin 
Serten, İl Em niyet M üdürü Ercan 
D ağdeviren, Garnizon Kom utanı 
ve A skerlik Şubesi Başkanı P. Bnb. 
A lper Batu, İl Genel M eclis Başkanı 
Şükrü Gündoğdu, A K  Parti Sinop İl

Başkanı A li Çöpçü, B oyabat B e
lediye Başkanı Şefik Çakıcı, Siyasi 
Parti Temsilcileri ve K urum  M üdür
leri karşıladı.

İlim izdeki ilk ziyaretini Sinop Va
liliğine gerçekleştiren M illi Eğitim  
Bakanı Sayın İsm et Yılm az, Sinop 
Valiliğine gelişinde İl Protokolü ta 
rafından karşılandı. K arşılam a son
rası Bakan Y ılm az tarafından Valilik 
Şeref defteri imzalandı.

http://www.sinopozelidare.gov.tr
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Ziyarette Sinop Valisi Hasan İpek ta
rafından Milli Eğitim Bakanı Sayın 
İsmet Yılmaz’a Sinop’ta imal edilen 
Sinop’a özgü gemi maketi ve bıçak 
hediye edildi.

Bakan İsmet Yılmaz, Valilik üst kat
toplantı salonunda Sinop Valisi Ha

san İpek’ten Sinop İlinin genel duru
mu hakkında brifing aldı.

Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet 
Yılmaz, Sinop İlinin genel durumu 
hakkında brifing alması sonrasında 
çeşitli programlara katılmak üzere 
Sinop Valiliği’nden ayrıldı.

http://www.sinopozelidare.gov.tr
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İLİMİZE EK ÖDENEK SAĞLANDI

Sinop İl Özel İdaresine çıkartılan ek 
ödenek hakkında açıklamalarda bu
lundu.

Milletvekilimiz açıklamasında; 
‘Köy grup yollarının tama

mının asfaltlanması he
defimize Bakanımızdan 

da büyük destek” diye
rek şunları ifade etti: 

“Sinop 9 ilçesi 470 
1481 bağlısı 

olan bir şehirdir, 
köylerin 
L81 mahalle
sinin her biri 
mesafe ve 
iskân bakı

mından ayrı 
bir köy gibidir. Sinop’um uzun 

ancak zor coğrafyası 
her bir mahallemizin, ayrı 
ayrı köyler gibi yerleşmesini 
zorunlu kılmıştır. Yani Si- 

ı nop’umuzda yaklaşık 2000 
| adet kırsal yerleşim alanı 

vardır. Bu kadar geniş bir 
yerleşim alanına hizmet 

vermekte olan İl Özel İdaremizin,
AK Parti Yerel Yönetimler Başkan vatandaşlarımıza verimli hizmet ve-
Yardımcısı ve Sinop Milletvekilimiz rebilmesi için ek kaynaklara ihtiyacı
Sayın Nazım Maviş Başbakanlıktan olmaktadır. Bizde bu ihtiyaca binaen,

http://www.sinopozelidare.gov.tr


SİNOP İL ÖZEL İDARESİ - www.sinopozelidare.gov.tr

daha öncede açıkladığımız “Köy Grup 
Yollarının Tamamının 2019 Yılına 
Kadar Asfaltlanması” vizyon projemi
zin de aksamadan devam etmesi için 
İl Özel İdaremize ek kaynaklar oluş
turmak için gerekli girişimlerde bu- 
lunmuştuk.Sayın Başbakanımız Binali 
Yıldırım Bey nezninde gerçekleştir
diğimiz girişimler neticesinde Başba
kanlıktan Sinop İl Özel İdaremize 2 
gün arayla 3 milyon 684 bin TL ve 3 
milyon TL 2 adet ek ödenek çıkarttık.

Yani Sinop İl Özel İdaremize toplamda 
6 milyon 684 bin TL ek ödenek ka
zandırdık. Başbakanımız Sayın Binali 
Yıldırım’a ilimize verdiği önem ve 
ayırdıkları ek ödenekler için teşekkür 
ederim. İnşallah ilimize çıkartılan bu 
ödeneğin en verimli şekilde yine ilimiz 
ihtiyaçlarına harcanacağının takipçisi 
olacağımın sözünü buradan hemşerile- 
rime vermek istiyorum. Sinop’umuza 
hayırlı olsun.” dedi.

Hiç Kimse Başarı Merdivenlerini Elleri 
Cebinde Tırmanmamıştır. (Anonim)

http://www.sinopozelidare.gov.tr
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18 MART ŞEHİTLERİ ANMA GÜ 
102. YILDÖNÜMÜ TÖ

http://www.sinopozelidare.gov.tr


NÜ VE ÇANAKKALE ZAFERİNİN  
RENLERLE KUTLANDI

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 102. Yıldönü
mü tören programının sabah bölümü Deniz Şehitliği Anıtında gerçekleştiril-

Sinop Valiliği, Belediye Başkanlığı ve Şehit ve Gazi Aileleri Derneği 
Çelenkleri’nin Deniz Şehitleri Anıtına sunulmasının ardından Saygı Duruşu 
ve İstiklal Marşı okundu. Şehitlerimiz adına havaya saygı atışı yapıldı.

Sinop Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı 
Mehmet Özgen tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma ile 
şiirlerin okunması sonrasında Sinop Valisi Hasan İpek tarafından şehitlik 
defteri imzalandı.

fi*

Deniz Şehitliğindeki Törene Sinop Valisi Hasan İpek, Ak Parti Sinop Milletvekili 
Nazım Maviş, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, CHP Çorum Milletvekili 
Tufan Köse, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Belediye Başkanı Baki Ergül, 
Cumhuriyet Başsavcı V. Dilvin Atalay Aslan, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Nihat Dalgın, Vali Yardımcıları Mehmet Tanışır, Adem Ergül, Savaş Ünlü ve 
İzzet Ercan, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Şefaattin Serten, İl Emniyet Müdürü 
Ercan Dağdeviren, İl Genel Meclisi Başkanı Şükrü Gündoğdu, İl Garnizon ve 
Askerlik Şubesi Paşkanı P.Bnb. Cevdet Alper Batu, Ak Parti İl Başkanı Ali Çöp
çü, CHP İl Başkanı Barış Ayhan, MHP İl Başkanı Ali Çakır ve diğer siyasi parti 
temsilcileri, Kamu Kurumu Müdürleri, Askeri erkân, Sinop Şehit ve Gazi Ai
leleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Özgen, STK temsilcileri, gaziler, 
şehit ve gazi aileleri katıldı.

Sinop Valisi Hasan İpek ve beraberindeki heyet sabah töreninin sona ermesi 
ile birlikte Şehir mezarlığında yer alan şehitliği ziyaret ettiler. Şehitlerin ruhuna 
Kuran-ı Kerim okunarak dua edilmesi sonrasında şehit mezarlarına karanfil bıra
kıldı. Vali İpek, şehitlikte bulunan şehit yakınları ile sohbet etti.

Programın sabah kısmı Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Otelinde Şehit aileleri 
onuruna verilen öğle yemeğinde bir araya gelinmesinin ardından son buldu.
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Milletimiz, mukaddes vatanımızın
mkorunması için canı
zilerini hiç bir zaman unutmayacak 

rın bıraktıkları kutsal mirasa, 
vatanımıza ve bayrağımıza onurla sahip

çıkacaktır.

http://www.sinopozelidare.gov.tr
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18 Mart Şehitleri 
Anma Günü ve 

Çanakkale Deniz 
Zaferinin 102. 

Yıldönümü tören 
programının sabah 

bölümü Deniz 
Şehitliği Anıtında 
gerçekleştirildi.

http://www.sinopozelidare.gov.tr
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ŞEHİT JANDARMA KOMANDO ER 
SADETTİN YILDIZ’IN AİLESİ 

VALİ HASAN İPEK’İ ZİYARET ETTİ

13 Temmuz 1998 günü Tunceli’nin Pertek İlçesi Soğukpınar Deresi Mevkiinde bölü
cü terör örgütü mensupları ile çıkan silahlı çatışmada şehit olan Jandarma Komando 
Er Sadettin Yıldız’ın ailesi Vali Hasan İpek’i Makamında ziyaret etti.

Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette, Vali Hasan İpek, Şehit Jandarma Komando 
Er Sadettin Yıldız’ın ailesi ile bir süre sohbet ederek, “Şehit ailelerimizin her daim 
yanındayız.Sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz”dedi.

Vali İpek, Şehit Jandarma Komando Er Sadettin Yıldız’ın babası Hasan Yıldız’a ziya
ret anısına Sinop’a özgü gemi maketi hediye etti.

Şehit Jandarma Komando Er Sadettin Yıldız’ın ailesi, Vali Hasan İpek’e gösterdiği 
yakın ilgiden dolayı teşekkür ettiler.

http://www.sinopozelidare.gov.tr
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YAVUZ SULTAN SELİM CAMİİ INŞATI
DEVAM EDİYOR

Sinop Valisi Hasan İpek, Gerze İlçesinde yapımı devam eden Yavuz Sultan Selim 
Camii’nin inşatını ziyaret etti.

Yapımına 2011 yılında başlanan Yavuz Sultan Selim Camii’nin inşaatında inceleme
lerde bulunan Vali Hasan İpek, Caminin Dernek Başkanı Kasım Öztürk’ten Camiinin 
inşaat çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Vali Hasan İpek’in, Yavuz Sultan Selim Camii’nin inşaat ziyaretine Gerze Kaymaka
mı Bülent Bayraktar eşlik etti.

http://www.sinopozelidare.gov.tr
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(KUZKA) GÜDÜMLÜ PROJE ARAMA TOPLANTISI 
VALİ İPEK’İN BAŞKANLIĞINDA YAPILDI

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın 
2017 yılında ve müteakip yıllarda 
gerçekleştirmeyi planladığı Güdümlü 
Mali Destek Programı kapsamında 
desteklenecek proje konuları hakkında 
Sinop’ta proje uygulayacak muhtemel 
tarafları bir araya getirmek, destek
lenmesi önerilen proje fikirleri için 
talep toplamak ve uygulanabilir nite
likte olan projeleri belirlemek üzere

Güdümlü Proje Arama Toplantısı Vali 
Hasan İpek’in başkanlığında İl Genel 
Meclis Başkanlığı Toplantı Salonunda 
gerçekleştirildi.

Toplantı’da Kuzey Anadolu Kalkınma 
Ajansı (KUZKA) Program Yönetimi 
Birimi Başkanı Halil İbrahim KIRLI 
Güdümlü Mali Destek Programı kap
samında kamu kurum ve kuruluş tem

http://www.sinopozelidare.gov.tr
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silcilerine yönelik proje konuları ve 
içeriği hakkında bir sunum yaptı.

(KUZKA) Program Yönetimi Birimi 
Başkanı Halil İbrahim Kırlı’nın sunu
munun ardından, proje fikrinin oluş
turulmasına yönelik Kuzey Anadolu 
Kalkınma Ajansı (KUZKA) Uzmanı 
Osman Ucael’de, katılımcılara örnek 
projeler üzerinden bir sunum yaptı. 
Toplantıda son olarak Kamu Kurumu 
temsilcilerine hitap eden Sinop Valisi 
Hasan İpek, Ajansın destek program

larından faydalanmak üzere Sinop’tan 
şehrin ihtiyacı olan sorunlara çözüm 
üretecek, kaliteli projeler beklediğini 
ifade ederek, Ajans tarafından sunulan 
fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiği 
söyledi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 
(KUZKA) tarafından gerçekleştirilen 
Güdümlü Proje Arama Toplantısı, 
katılımcıların programa ilişkin proje 
fikirleri alınması ve sorularının cevap
landırılmasıyla sona erdi.

http://www.sinopozelidare.gov.tr


VALİ İPEKTEN KIZILAY 
SİNOP ŞUBESİNE 
İADE-İ ZİYARET

Ziyarette, Kızılay Sinop Şubesi Başkanı Mustafa Korucuoğlu ve Yö
netim kurulu Üyeleri ile bir süre sohbet eden Vali Hasan İpek, Baş
kan Mustafa Korucuoğlu’ndan Kızılay’ın Sinop’ta yaptığı çalışmalar 
hakkında bilgiler aldı.

Vali Hasan îpek, Sinop Kızılay Şubesi Başkanı Mustafa 
Korucuoğlu’na ziyaret anısına Sinop’a özgü gemi maketi hediye etti. 
Sinop Kızılay Şubesi Başkanı Mustafa Korucuoğlu ise ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Hasan İpek’e plaket tak-
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SAYIN VALİMİZ 
HASAN İPEK  

BAŞKANLIĞINDA 2017 
ASFALT SEZONU İLE İLGİLİ 
ÖN HAZIRLIK TOPLANTISI 

YAPILDI.

Sinop İl Özel İdaresi Encümen 
Toplantı Salonunda 02.02.2017 tarih
linde Sayın Valimiz Hasan İPEK’in 
başkanlığında, Sinop İl Özel İdaresi 
Genel Sekreter Vekili Mehmet DE- 
MİRCAN, Yol ve Ulaşım Hizmetleri 
Müdür Vekili Gürdal ERDAL, İşlet
me Müdür Vekili Ceyhan TURAN 
ve Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdür
lüğü teknik personellerinin katılımı 
ile gerçekleştirilen toplantıda, 2017 
yılında Merkez ve İlçe köy yolları
mızda yapılacak asfalt çalışmaları ile 
ilgili ön değerlendirmeler yapıldı.

dim etti.
Plaket takdiminin ar
dından Kızılay Sinop 
Şubesi ziyaret defte
rini imzalayan Vali 
Hasan İpek, Kızılay 
Sinop Şubesi Başkanı 
ve Yönetim Kurulu 
Üyelerine çalışmala
rında başarılar dileye
rek ziyaretini sonlan- 
dırdı.

http://www.sinopozelidare.gov.tr


KÖYDES kapsamında 2016 yılında yürütülen çalışmalar 
ve 2017 yılında planlanan projelerle ilgili değerlendirme 
toplantısı, Vali Hasan İpek’in başkanlığında yapıldı.

İl Özel İdaresi Encümen Toplantı 
Salonunda düzenlenen toplantıya, 
Vali Hasan İpek’in yanı sıra, Vali 
Yardımcısı İzzet Ercan, İlçe Kay
makamları, İl Genel Meclis Başkanı 
Şükrü Gündoğdu, İl Özel İdaresi 
Genel Sekreter Vekili Mehmet De- 
mircan, İl Özel İdaresinden ilgili 
Birim Müdürleri ile Köylere Hizmet

Götürme Birliği personeli katıldı.

Toplantıda, Yüksek Planlama Kuru
lunun ilgili talimatları gereği 2016 
yılı KÖYDES projesi uygulamaları
nın genel değerlendirmesi, Mahalli 
İdareler Genel Müdürlüğü’nün ta
lepleri
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üzerine 2017 yılı proje
lerinin önceliklerine göre 
belirlenmesi ve planlanan 
projelerin son durumları 
görüşüldü.

NİSAN AYI HALK TOPLANTISI 
VALİ HASAN İPEK’İN 

BAŞKANLIĞINDA YAPILDI

Vali Hasan İpek, Nisan ayı Halk Günü 
Toplantısında vatandaşlarımızla bir araya ge
lerek, istek, şikâyet ve önerilerini dinledi.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan 
toplantıda Vali Yardımcısı Savaş Ünlü, İl Özel 
İdaresi Genel Sekreter V. Mehmet Demircan, 
İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Türkkan, Aile 
ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Melih Keleş, 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
Müdürü Ümit Korkmaz, Çalışma ve İş Ku
rumu İl Müdürü Asaf Çalışır, Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Ahmet Tam, 
İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Alkan, Çalık 
Yedaş İl Koordinatörlüğünü temsilen Müşte
ri Teknik Hizmetleri Müdürü Fatih Çakır, İl 
Afet ve Acil Durum Müdür V. Recep Usta- 
oğlu ile Kadastro İl Müdürlüğünü temsilen 
Kontrol Mühendisi Adem Keleş hazır bu
lundu.

Vatandaşların talep ve sorunlarını dinle
yen Vali İpek, ilgili kurumlar tarafından sorun 
ve taleplerin ivedilikle çözümlenmesi talima
tını verdi.

http://www.sinopozelidare.gov.tr
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1 YILLIK GÖREV SURESİNİ TAMAMLAYAN 
ENCÜMEN ÜYELERİNE 
TEŞEKKÜR BELGESİ

İl Özel İdaresi Encümen Top- teşekkür belgesi takdim ederek,
lantı Salonunda yapılan Encü
men toplantısı öncesinde Vali 
Hasan İpek, 1 yıllık görev sü
resini tamamlayan İl Encümen 
Üyeleri Osman Taşgın, Sefer 
Gürleyen ile Kerim Ali Şahin’e

çalışmalarında başarılar diledi.

Teşekkür belgelerinin takdim 
edilmesinin ardından İl Encü
men Toplantısına geçildi.

f
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VALİ İPEK AYANCIK ŞANTİYEMİZİ ZİYARET EDEREK TÜM 
ÇALIŞANLARIMIZA İŞLERİNDE KOLAYLIKLAR DİLEDİ

Sinop Valisi Hasan İpek, ziyaret ve ince
lemelerde bulunmak üzere gittiği Ayancık 
ilçesinde Özel İdare Şantiye Şefliğini 
ziyaret etti.

Ayancık Özel İdare Şantiye Şefliğini ziya
ret eden Vali Hasan İpek, Özel İdare işçi
leri ile bir süre sohbet etti. İl Özel İdaresi 
Genel Sekreter V. Mehmet Demircan’dan 
Ayancık’ta yapılan çalışmalar hakkında 
bilgiler aldı. Şantiyede incelemelerde bu
lunarak, Özel İdare çalışanlarına işlerinde 
kolaylıklar diledi.

Vali Hasan İpek, ziyaret anısına Ayancık 
Özel İdare Şantiye Şefi Cumhur Öztürk’e 
Sinop’a özgü gemi maketi hediye etti.

Vali Hasan İpek’in Ayancık Özel İdare 
Şantiye Şefliği ziyaretine, Ayancık Kay
makamı Çağlayan Kaya, İl Jandarma Ko
mutanı J. Albay Şefaattin Serten, Ayancık 
Belediye Başkanı Ayhan Ergün, İl Özel 
İdaresi Genel Sekreter V. Mehmet De- 
mircan ve İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat 
Türkkan eşlik etti.
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HAYIRLI VE UĞURLU BİR SEZON 
DİLEĞİYLE...

2017 Yılı Çalışma Sezonunun 
Sinop Valisi Hasan İpek, İl Özel 
İdaresine ait Boyabat Bürnük 
Taşocağı ve Konkasör Tesisleri
nin yaz dönemi çalışma sezonu 
açılışına katıldı.

İl Özel İdaresine ait Boyabat Bürnük 
Taşocağı ve Konkasör Tesislerinin 2017 
yılı yaz sezonunun açılışına katılan Vali 
Hasan İpek, Bürnük Taşocağı ve Konka
sör Tesislerinde incelemelerde bulundu, 
yetkililerden tesiste yapılan çalışmalar 
hakkında bilgiler aldı.

Vali Hasan İpek, 2017 yılı yaz dönemi iş 
çalışma sezonunun İlimizde en iyi şe
kilde geçmesini dileyerek, söz konusu

hizmetlerin yapılmasında emeği geçen İl 
Özel İdaresi Genel Sekreteri’ne , İl Genel 
Meclis Başkan ve Üyelerine ve İl Özel 
İdaresi personeline teşekkür etti.

Kurulduğu tarihten bu yana yaklaşık 
250.000 m3 malzeme üretimi yapılmış 
olan Bürnük Kankasör tesislerinde üretim 
faaliyetleri devam etmekte olup, 2017 yılı 
içerisinde yaklaşık 120.000 m3 malzeme 
üretimi yapılması hedeflenmiştir.

Tesiste üretilen malzemeler yol üstyapı 
yapım, bakım ve onarım işlerinde kul
lanılmakta olup, tesis coğrafi konumu 
itibariyle Merkez İlçe, Gerze, Erfelek ve 
Dikmen İlçelerine tamamen, Boyabat 
ilçesine kısmen, diğer İlçelere ise dolaylı 
olarak hitap etmektedir.
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Şantiye bünyesinde 1 adet 
110 luk sabit konkasör 
tesisi, 2 adet paletli ekska
vatör, 1 adet yükleyici, 1 
adet paletli delici, 2 adet 
damperli kamyon olmak 
üzere 7 adet iş makinası 
ve 1 adet servis aracı ile 
11 personel görev yap
maktadır.

İl Özel İdaresine ait Bo
yabat Bürnük Taşocağı 
ve Konkasör Tesislerinin 
2017 yaz dönemi çalışma 
sezonu açılışına Vali Hasan İpek’in yanı 
sıra, Vali Yardımcısı İzzet Ercan, Saray- 
düzü Kaymakamı Muhammet Serkan 
Şahin, İl Jandarma Komutanı J. Albay 
Şefaatin Serten, İl Emniyet Müdürü Er
can Dağdeviren, İl Genel Meclis Başkanı

Şükrü Gündoğdu, İl Özel İdaresi Genel 
Sekreter V. Mehmet Demircan, Boyabat 
Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, AK Parti 
Sinop İl Başkanı Ali Çöpçü, İl Müftüsü 
Ali Hayri Çelik, İl Genel Meclisi Üyeleri 
ve İl Özel İdaresi Birim Müdürleri katıl
dı.
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ÇELTİK ÜRETİCİLERİNE 
SERTİFİKALI TOHUMLUK

İlimizde 2017 yılında İl 
Özel İdaresi ve İl Genel 
Meclisi’nin desteği ve 300 bin 
TL finansmanı ile Gıda Tarım 
ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 
tarafından çeltik üreticilerim
ize 76.800 kg sertifikalı çeltik 
tohumluğu dağıtımı yapıldı. Çel
tik Üretimini Geliştirme Projesi 
kapsamında Merkez ilçe ile birlikte 
Boyabat Saraydüzü ve Durağan il
çelerinde dağıtımı yapılan sertifikalı 
çeltik tohumluğu ile çiftçilerimizin 
desteklenmesi, verimin artırılması ve 
yüksek kalitede pirinç elde edilmesi

amaçlanmıştır. 
Bu bağlamda 

yöremize uygunluğu 
tespit edilmiş Osmancık-97, Gala 
ve Cammeo çeşidi sertifikalı çeltik
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Çeltik tohumunu %50 hibeli dağıtılmasındaki amaç, üreticilerimizin 
daha kaliteli ve verimli çeltik üretmelerini, hem kendi bütçelerine hemde 
ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır.

tohumluğu, çiftçilerimize % 50 hibe 
şeklinde dağıtılmıştır.
İlimizde yaklaşık 38.000 da alanda 
Çeltik üretimi yapılmakta ve dekara 
verim 850 kg olup yıllık ortalama 
33.000 ton civarında pirinç üretimi 
gerçekleştirilmektedir.
Proje ile uzun yıllar kendi 
ürününden bir kısmını tohum
luk olarak kullanan ve bu 
nedenle düşük verim elde 
eden üreticilere yüksek 
verimli sertifikalı tohumluk 
kullanımı imkanı sağlanmış 
olacak, ayrıca bu üreticilerin 
elde ettikleri ürünleri İlçedeki 
diğer üreticilere tohumluk olarak

vermeleri imkanı sayesinde pro
jenin faydaları İlçe veya İl çapında 
genişletilmiş olacaktır.
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2017 Yılı yaz sezonuna eriştiğimiz 
şu günlerde her yıl olduğu gibi İda
remize bağlı Karakum Sosyal Tesis
leri hizmete hazır hale getirildi. Ye
şil ile mavinin adeta dans ettiği uzun 
kumsalları ile göz dolduran İlimizin 
en güzel mekanlarından biridir Ka
rakum. Yıllık tatilinizi rahatlıkla 
geçirebileceğiniz ender mekanlar
dandır. İsterseniz denize sıfır bun
galovlarda konaklayarak gün boyu 
güneşin ve kumun tadını çıkarın, 
isterseniz Nisi Göleti ya da Çamlık 
Mevkiinde ızgaranızı yakıp piknik 
yapmanın tadını çıkarın. Kendi çadı

rını kurmak isteyenlere de tavsiye
lerimiz var. Camping alanında ister 
gecelik, ister aylık, isterseniz sezon
luk çadırınızı kurun ve yaz mevsi
minin tadını çıkarın. Karakum da 
seçenek bol. Şehir merkezine 2 km. 
kadar mesafedesiniz. Gezmek is
terseniz Sinop’ta yaz akşamları bir 
başka güzel. Balık tutmak isteyen 
alır oltasını ve iskeleden olta ile 
balık tutma zevkini yaşar. Sinop İl 
Özel İdaresi, Karakum Sosyal Te
sisleri her hali ile misafirlerini ağır
lamaya 2017 yaz sezonunda hazır 
bulunmaktadır.
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Bungalovların ve apart- 
ların dış cepheleri, 
ortak kullanım alanları, 
iç mekanların eskiyen 
boya ve badana bölüm
leri yeniden boyandı ve 
yeni sezona hazır hale 
getirildi.

Deniz kenarında 
kumsal temizliği 
yapıldıktan sonra 
gerekli olan tüm 
güvenlik tedbirle
ri gözden geçirildi. 
Güvenlik mantarları 
ve iskeleler kontrol 
edildi.

Nisi Göleti ve çevresin
deki piknik alanlarında 
detaylı bir şekilde çevre 
temizliği yapıldı. TYP 
kapsamında çalıştırı
lan personel ile birlikte 
Karakum sahil kesimi, 
Apartların olduğu bö
lüm, ağaç bungalovların 
çevresi ve çadır alanları 
tamamıyla titiz bir şekil
de temizlendi.
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Apartlar ve sahil bunga
lovlar denize karşı mü
kemmel manzaralı olup, 
sahil bungalovlar denize 
sıfır konumdadır. Yaz 
tatilini Sinop’ta geçirmek 
isteyenler için ideal din
lenme mekanları olduğu
nu rahatlıkla söyleyebili
riz.

İdaremiz tasarrufunda 
bulunan Karakum Sosyal 
Tesisleri, plaj bölümü, 
ağaç bungalov ve apartla- 
rın bulunduğu konaklama 
bölümü, Nisi Göleti ve 
çevresinden müteşekkil 
piknik alanları ve çadır 
alanı olarak kullanılan 
camping bölgesinden oluş
maktadır.

Apartlarımız ve ahşap 
bungalovlarda 5 kişi
lik bir aile rahatlıkla 
konaklayabilmektedir. 
Ahşap bungalovlar mis 
gibi çam ağaçlarının 
içinde bol oksijenli bir 
alandadır.
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5 kişilik bir ailenin ihti
yacına cevap verebilecek 
şekilde baza ve yataklar 
bulunmaktadır. Büyük 
apartlar ve küçük apartla- 
rın yanısıra sahil kesimin
de 2 kişilik ailenin konak
layabileceği küçük

Apart ve bungalovlar 
içinde bulunan mev
cut tuvalet ve banyo
ların kalebodurları 
yeniden döşenerek 
lavabo, klozet ve duşa 
kabin bölümleri de 
2016 yılında yenilen
miş bulunmaktadır.

bungalovlar 
da mevcuttur.
Bu mekanlarda 
Televizyon, gaz 
ocağı, buzdolabı, 
mutfak malze
mesinin yanısıra 
internet hizmeti 
de sunulmakta
dır.
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KOY YERLEŞİK ALANI VE CİVARI TESPİTİ 
ÇALIŞMALARIMIZ TAMAMLANDI

İdaremiz yetki
İmar ve

sel İyileştirme Müdürlüğümüz 
tarafından köy yerleşik alanı ve 
civarı tespiti çalışmaları mart ayı 
itibari ile tamamlanmıştır.

Ülkemizde kırsal yerleşim

yapılaşmanın denetim a 
tutulmasını güçleştiren 
etkenlerdendir. Ayrıca 
larda fen ve sağlık ku 
uygun olmayan yapıla 
deprem, heyelan, sel gibi

yerleşi
ölçüde etkilemektedir
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http://www.sinopozelidare.gov.tr


SİNOP İL ÖZEL İDARESİ - www.sinopozelidare.gov.tr

Kaçak ve mevzuata aykırı yapılaş
manın önlenmesi ile yöresel mimari 
özelliklerin korunarak geliştirilmesi 
ve planlı yapılaşmanın sağlanması 
da imar faaliyetlerinin bir parçasıdır.

Köy yerleşik alanı ve civarı tespiti 
süreci; Köy Muhtarının Kadastro 
Müdürlüğünden alacağı kadastral 
haritalar ile birlikte idaremize yazı

lı başvurusu ile başlar. Sonrasında 
İdaremiz teknik elemanlarınca büro 
ve arazi çalışmaları sonucunda yer
leşik alan ve civarı tespit edilir. Köy 
İhtiyar Heyeti ile birlikte imzalanır 
ve görüşülmek üzere İl Encümenine 
gönderilir.

KÖYLERDE YAPI RUHSATI VE İSKAN İŞLEMLERİ
K ö y le rd e  K a ç a k  Y a p ı la ş m a y a  G e ç i t  V e rm iy o ru z

İdaremiz yetki sahasında bulunan yapı ruhsatı ve yapı kullanma izini 
köylerde konut, ahır vb. yapı ya- verilmesi işlemleri devam etmekte-
pılması ile ilgili taşınmaz sahipleri dir.
tarafından yapılan başvurular sonucu
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KÖYLERDE NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI 
İŞLEMLERİNE DEVAM

İdaremiz yetki sahasında bulunan köylerde taşınmaz sahipleri tarafından 
başvuruları yapılan nazım ve uygulama imar planı işlemleri devam etmek
tedir.

İFRAZ VE TEVHİT İŞLEMLERİNDE VATANDAŞIN 
TALEPLERİNİ DİKKATLE DEĞERLENDİRİYORUZ
İdaremiz yetki sahasında bulunan köylerde taşınmaz sahipleri tarafından 
başvuruları yapılan ifraz ve tevhit işlemleri devam etmektedir.
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YENİ UMUTLARA YENİ 
YOLLAR AÇIYORUZ

Sinop İl Özel İdaresinin yapım, ba
kım ve onarım sorumluluğunda 5218 
km yol ağı bulunmaktadır. Bunun 
1482 km. asfalt kaplama, 3137 km. 
stabilize kaplama, 77 km ham yol, 
504 km. tesviye yol, 14 km. beton 
yol, 3 km. parke taşı yoldan oluş
maktadır.

Sinop İl Özel İdaresi sorumluluğun
da bulunan yol ağının alt yapı bakım 
onarım ve asfaltlama çalışmalarının

tamamını makine parkında bulunan; 
40 adet damperli kamyon, 4 adet çe
kici tır, 4 adet dozer, 22 adet greyder, 
11 adet lastik tekerlekli yükleyici, 8 
adet paletli ekskavatör, 1 adet lastikli 
ekskavatör, 7 adet kanal kazı yükle
yici, 12 adet silindir, 4 adet yapım 
distiribitör, 2 adet mobil konkasör, 4 
adet sabit konkasörünün içinde bu
lunduğu makine parkı ile gerçekleş
tirmektedir.
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2016 YILI İÇERİSİNDE YAPILAN FAALİYETLER

2016 yılı içerisinde 157 km. 1. Kat 
asfalt kaplama , 30 km. stabilize, 5 
km tesviye, 13 km onarım, 3.5 km 
greyderli bakım, 407 km asfalt 
yama çalışması yapılmış olup çalış
malar aralıksız devam etmektedir. 
İdaremiz sorumluluk alanı içeri
sinde bulunan merkez ve ilçe köy 
yollarının trafik akışının güvenli 
şekilde sağlanması için trafik işa
ret levhaları çakma faaliyetlerimiz 
devam etmektedir.

İdaremiz sorumluluk alanı içeri
sinde bulunan olumsuz hava şart
larından etkilenen köyyollarında 
ulaşımın daha kolay ve güvenli bir 
şekilde işleyebilmesi yol genişletme 
çalışmaları yapılmaktadır.

En zor günlerinde de Sinop İl Özel 
İdaresi olarak Vatandaşlarımızın 
yanında yer alarak zor zamanlarını 
kolay, kederlerini ise teselli etmeye 
çalışıyoruz. Cenaze nakil aracımız 
ile gece gündüz demeden hizmet 
vermeyi sürdürüyoruz. İlimizden 
İlçelerimize ve Ülkemizin dört bir 
yanına cenaze nakillerinde büyük

bir özveri ile cenazelerimizi nakli 
yapıyoruz.
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GECE GÜNDÜZ DEMEDEN 
KARLA MÜCADELE ETTİK

Sinop İl Özel İdaresi olumsuz hava cadele verilerek yolları kardan kapa- 
şartlarından dolayı kapanan köy- lı kırsal bölgelere ulaşımı sağlamak
yolu ve köyiçi yerleşim yerlerinde için yoğun bir çalışma sergilendi.
karla mücadele çalışmalarını büyük 
bir özveri ile gerçekleştirdi. Hava 
muhalefeti nedeniyle yaşam şartları 
zorlaşan kırsal bölgelerde yaşayan 
vatandaşlarımızın kış şartlarını en iyi 
şekilde geçirmeleri ve rahat ulaşım 
sağlamaları önceliğimizdir. İlimizin 
bir çok Köylerini etkisi altına alan 
yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı 
yollar yoğun bir çalışma ile açıldı.
İdaremizce bölgemizin engebeli ve 
dağlık coğrafyasında büyük bir mü-
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İlimizi sık sık etkisi altına alan 
soğuk ve yağışlı hava özellikle 
yüksek kesimlerde etkili oldu. 
Yüksek kesimlerde kar yağışının 
başlamasıyla birlikte İdaremize 
bağlı ekipler harekete geçti. Kar 
yağışının etkili olduğu Sinop’un 
yüksek bölümlerinde yolların açık 
kalması için ekiplerimiz tarafından 
sürekli müdahalede bulunuldu. 
Mesai mefhumu gözetilmeksizin 
vatandaşlarımızın hastaları, cena
zeleri olabileceği göz önünde bulun
durularak sürekli mücadele edildi. 
Yoğun kar yağışı ve buzlanma ile 
kapsamlı bir mücadele ortaya koyan 
Sinop İl Özel İdaresi, vatandaştan 
tam not aldı.

____________
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İl Özel İdaresi olarak Sinop ili sınırlarında bulunan 
köy yollarımızın standartlarını arttırmak, dolgu mal
zemesi olarak kullanmak için ve Sinop ili köy yolla
rının stabilize ve asfalt yapım malzemesi ihtiyacını 
karşılamak için kurulmuş olan konkasör tesisimiz 
2013 yılından bu güne hizmet vermektedir.
Konkasör ve ocak tesisinde 1 adet kurulu konkasör 
tesisi, 1 adet şantiye binası, 2 adet kamyon, 2 adet 
ekskavatör, 1 adet kepçe ve 1 adet delik delme maki- 
nası ile çalışma yapılmaktadır.
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Ocak sahasında kontrollü şekil
de yapılan patlatmalar sonucu 
istenilen ölçülere getirilen kaya 
malzemesi ekskavatör ve kam
yonlar ile konkasör tesisine ta
şınmakta ve konkasör tesisinde 
kırılarak A Tipi Mıcır-B Tipi 
Mıcır-Elakaltı-Balast malzeme 
üretimi yapılmaktadır.

Kurulduğu tarihten bu yana 
yaklaşık 250 000 m3 malzeme 
üretimi yapılmış olan konkasör 
tesisinde üretim faaliyetleri de
vam etmekte olup yıl içerisinde 
yaklaşık 120 000 m3 malzeme 
üretimi yapılması hedeflenmek
tedir.

Çalışanlar kötülük düşünmeye vakit bulamazlar. 
Çalışmayanlar ise, kendilerini kötülükten kurtaramazlar.

Hz. Ali (r.a.)
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ÇALIŞMALARIMIZ HIZLA 
DEVAM EDİYOR
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İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PERSONELİYLE TAM 
KADRO GÖREV BAŞINDA

İdaremiz bünyesindeki makine par
kında yer alan toplam 211 araç ve iş 
makinelerinin her türlü bakım, ona- 
rımı, akaryakıt vb ihtiyaçları Müdür
lüğümüzce karşılanmaktadır.
2017 yılı içinde İşletme Müdürlüğü 
bünyesinde yer alan atölyemizde 269 
adet, seyyar tamir ekibimizce arazi
de 498 adet onarım ve tamir hizmeti 
gerçekleştirilmiştir.

Müdürlüğümüzce 2017 mali yılı 
içinde Bürnük konkasör tesisimizin 
performansını artırmaya yönelik 
onarım ve yenileme faaliyetleri, 
ayrıca Durağan konkasör tesisimi
zin iş güvenliği açısından önem arz 
eden bantların üzerinin kapatılması 
personelimiz tarafından atölyede ve 
yerinde yapılan çalışmalarla tamam 
lanmıştır.

62 , M
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İşletme Müdürlüğü bün
yesinde yer alan atölyeye 
gelen araç ve iş makine
lerinin bakım ve onarımı 
açılan iş emrine istinaden 
gerçekleştirilir.
Makine tamiratının ya da 
imalatının yapılabilmesi 
için hazırlanan ihtiyaç 
listesini, ihtiyaçları temin 
edecek olan İkmal Mü
hendisliğine gönderilir, 
temin edilen malzemeler 
ambara girişi yapıldıktan 
sonra bakım ve onarım 
işi tamamlanarak iş emri 
kapatılır.
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PROJELERİMİZ BÜTÜN HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzce ihaleleri gerçekleştirilen projeleri-mizin 
yine aynı titizlikle yapım sürecleri de Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
müzce takip edilerek sonuçlandırılmaktadır.

SİNOP MERKEZ ADA OTEL 
ONARIM YAPIM İŞİ

22 Aralık 2016 tarihinde ihale edilen ADA OTEL onarım işi 1.125.000 TL 
bedel ile sözleşmeye bağlanmıştır. Onarım işi halen devam etmekte olup, 
sözleşmeye göre 11 Temmuz 2017 tarihinde tamamlanacaktır.

İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ (İŞGEM)

14 Temmuz 2016 tarihinde ihale 
edilen İŞ GELİŞTİRME MER
KEZİ (İŞGEM), Betonarme - 
Çelik Bina Yapım işi devam

etmektedir. 15 
Ağustos 2016 
tarihinde yapı
mına başlanan 
bina 3.319.000 
TL bedel ile 
sözleşmeye 
bağlanmıştır. 
Sözleşmeye 
göre işin bitiş 
tarihi 28 Nisan 
2017 ‘dir.

http://www.sinopozelidare.gov.tr


/ M SİNOP İL ÖZEL İDARESİ - www.sinopozelidare.gov.tr

i d a r e m i z d e n  k u l t u r  v e  t u r i z m e  y ö n e l i k  
ÇALIŞMALARA TAM DESTEK

5500 m2 Toplam İnşaat Alanı 
1760m2 Toplantı Salonu,
Sergi Salonu, Sanat Atölyesi,
Müzik Çalışma Salonu, Vestiyer, Ofis,
Arşiv, Islak Hacimler, Dekor Deposu, Teknik Ha
cimler, Sirkülasyon Zemin Kat 1925m2 Salon, Ana Giriş, 
Fuaye+Kafeterya,
Islak Hacimler, Ofis, Mutfak, Vestiyer, Sahne Amiri, Acil So
yunma Odası, Sirkülasyon, Birinci Kat 890m2 Okuma Odası, 
Ofis, Bay Hazırlık Odası, Bayan Hazırlık Odası, Depo, Arşiv, 
Projeksiyon Ses Işık Kontrol, Islak Hacimler, Sirkülasyon.

14 Ekim 2014 tarihinde ihalesi yapılan, 9.863.500 TL sözleş
me bedelli yapım işinin % 65’i tamamlanmış bulunmaktadır.
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s i n o p -e r f e l e k  12 d e r s l i k  o r t a o k u l u  
YAPIM Iş I

İHALE TARİHİ 
SÖZLEŞME TARİHİ 
SÖZLEŞME BEDELİ 
SÜRESİ
İŞİN BAŞLANGICI
SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞİN BİTİŞ TARİHİ
YÜKLENİCİ FİRMA
FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI

05.04.2016
27.04.2016 
3.494.000,00 
450
09.05.2016
11.08.2017 
HASAN ERBAŞ 
%30

YATIRIMIN ÖZELLİKLERİ : 1 Adet 12 derslikli Ortaokul
YAPIM İŞİ kapsamında Bodrum+Zemin+2 Normal katlı Zemin otur
ma alanı 760,08 m2 Toplam İnşaat alanı 2789,40 m2 , kapsamında 
Bodrum+Zemin+2 Normal 1 adet betonarme yapı tekniğiyle yapılmış 
binadan oluşmaktadır.
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SİNOP MERKEZ 16 DERSLİKLİ DENİZCİLİK 
ANADOLU MESLEK LİSESİ, 200 ÖĞRENCİ 

KAPASİTELİ PANSİYON BİNASI VE ATÖLYE 
BİNASI YAPIM İŞİ İLE EĞİTİM - ÖĞRETİME 

ÖNEM VERİYORUZ

II IIJ___1____* *■ II .111 II II 1
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3 Aralık 2015 tarihinde ihale edi
len yapım işinin sözleşme bedeli
10.224.000 TL’dır. 23 Ocak 2016 
tarihinde işe başlanmış olup, işin % 
49’luk bölümü tamamlanmış bulun
maktadır.

YATIRIMIN ÖZELLİKLERİ :
1 adet 16 DERSLİKLİ LİSE BİNA
SI kapsamında Bodrum+Zemin+3 
Normal katlı Zemin oturma alanı 
1105.08 m2 Toplam İnşaat alanı
5630.00 m2 , 1 adet 200 KİŞİ KA
PASİTELİ PANSİYON BİNASI

olan
3 adet betonarme yapı tekniğiyle 

yapılmış binadan oluşan Toplam 
inşaat alanı 11370 m2 olan okul 
kompleksinin bahçe ve istinat du
varları, okul bahçesi ile peyzaj işle
rini kapsayan lise yapım işidir.

Sözleşmeye göre iş bitim tarihi 1 
Nisan 2018 ‘dir.

kapsamında Bodrum+Zemin+3 
Normal katlı Zemin oturma ala
nı 880 m2 Toplam İnşaat alanı
4210,00 m2 1 adet ATÖLYE BİNA
SI kapsamında Zemin+1 Normal 
katlı Zemin oturma alanı 765,00 
m2 Toplam İnşaat alanı 1530,00 m2

http://www.sinopozelidare.gov.tr


9 Haziran 2016 tarihinde ihalesi ya
pılan Boyabat Hükümet Konağı Ya
pım İşi, 13 Temmuz 2016 tarihinde 
11.820.000 TL bedel ile sözleşmeye 
bağlanmıştır. 30 Eylül 2016 tarihinde 
işe başlanarak sözleşmeye göre işin 
bitiş tarihi 23 Nisan 2018’dir. Hali 
hazırda betonarme yapı tekniğiyle ya
pılmakta olan Hükümet Konağı inşaa
tının % 14’lük kısmı tamamlanmıştır.

DEVLER GİBİ ESERLER BIRAKMAK İÇİN, 
KARINCALAR GİBİ ÇALIŞMAK LAZIM.

Necip Fazıl KISAKÜREK
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SİNOP M ERKEZ İMAM-HATİP 
ORTAOKULU, PANSİYON BİNASI VE 

ÇOK AM AÇLI SALON YAPIM İŞİ

4 Aralık 2015 tarihinde 
ihalesi yapılan Sinop 
Merkez İmam-Hatip 
Ortaokulu, Pansiyon Bi
nası ve Çok Amaçlı Sa
lon Yapım İşi 30 Aralık
2015 tarihinde 7.665.900 
TL bedel ile sözleşme
ye bağlanmıştır. 8 Ocak
2016 tarihinde işe başla
narak sözleşmeye göre 
işin bitiş tarihi 6 Ocak 
2018’dir. İşin % 78’lik 
kısmı tamamlananmıştır.
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SU GİBİ AZİZ OLMAK İÇİN
Su ve Kanal Hizmetleri Mü
dürlüğü 3202 Sayılı Köye 
Yönelik Hizmetler Hakkında 
Kanun ve 5302 Sayılı İl Özel 
İdaresi Kanunu’nun 6. mad
desinde belirtilen, içme 
suları, tarım ve sulama 
hizmetleri, kanali
zasyon, katı atık 
depolama hiz
metleri, sondaj
ve gölet inşaat- ^
ları ile çevre 
koruma
hiz- metleri
Mü- dürlüğümüz tarafından 
gerçekleştirilerek, kırsal kesimde ya
şayan vatandaşlarımızın yaşam kali
tesi ve refah düzeyini, köylerimizde 
şebekeli içme suyu ve kanalizasyon 
tesisleri ile sulama tesisleri inşa ede
rek, bu tesisleri artırmakla görevlen
dirilmiştir.
Müdürlüğümüz çalışmalarında ve
rimlilik, etkinlik, ekonomiklik ve 
hizmetin zamanında ve yerinde kul
lanılmasını göz önünde bulundu
rarak, hesap verilebilir bir denetim 
mekanizması ile katılımcı bir anlayış 
ve bütçenin öngördüğü imkânlar ile 
azami ölçüde yatırımları gerçekleştir
mektir.
Müdürlüğümüz İl Özel İdaresi 2. 
katında, personele ait 10 büro, 2 adet 
binek oto ve 1 adet çöp toplama kam
yonu ile hizmetleri yürütmekte olup, 
bu hizmetleri l adet Müdür; Etüt,

proje, ihale, kontrol, kesin hesap 
işlerini yürüten 4 adet teknik perso
nel, yardımcı hizmetleri yürüten 21 
adet S/S personel ve çevre koruma 
hizmetlerinde görevli 2 adet hizmet 
alımı personel olmak üzere toplam 28 
çalışanla gerçekleştirmektedir.
470 köy, 1481 üniteden oluşan so
rumluluk alanımızdaki tüm ünitelerin 
sağlıklı ve yeterli içme suyuna ka
vuşmaları için gerekli etüt ve proje 
çalışmaları; Sondaj çalışmaları, Ka
nalizasyon etüt ve projelerinin tanzim 
ve tasdiki; Sulama projelerinin tan
zim ve tasdiki; Motopomp montaj ve 
arızalarının giderilmesi, İhaleli olarak 
yürütülen inşaat işlerinin ihale kont
rol, kabul ve kesin hesap işlemleri; 
Devlet-vatandaş işbirliği içerisinde 
yürütülen işlerin malzemelerinin 
satın alınması, takibi, gerektiğinde iş 
makinesi temini; KÖYDES Projeleri 
ile Çevre koruma hizmetleri Müdür
lüğümüz tarafından yürütülmektedir.
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Müdürlüğümüz tarafından yapılacak 
çalışmalar ile kırsal kesimde sağlıklı 
içme suyu olmayan köy bırakılma
ması, sulama suyu tesislerinin İl 
genelinde yaygınlaştırılması ile va
tandaşlarımızın gelir düzeyinin artı
rılması, çevre koruma hizmetleri ile 
kanalizasyon şebekeleri ve çökert- 
meli sistem fosseptik yapımına hız 
verilerek, yörenin yaşam kalitesini

artırmak hedeflenmektedir. 
Hizmetlerin uygulanmasında bütçe 
imkânları göz önüne alınarak, köy
lerimizin içme suyu, kanalizasyon 
ve çevre koruma hizmetlerine önce
lik verilmekte, tarım sektöründe ise 
kaynakların daha çok nüfusa hizmet 
verecek şekilde planlanması sağlan
maktadır.

http://www.sinopozelidare.gov.tr


Çetin şartlarda geçen 2016-2017 yılı kış sezonunda İl Özel İdaresi
nin sorumluluğunda yer alan yolları açabilmek amacıyla yürütülen 
Karla Mücadele Çalışmalarında mesai mefhumu gözetmeden çalı
şan personele başarılarından dolayı Teşekkür belgesi verildi.

Söz konusu çalışmalara fiilen katılan 
toplam 9 ilçede emek sarf etmiş 115 
personeli temsilen Dikmen İlçe Özel 
İdare Müdürlüğü bakımevinde çalışan 
personele Dikmen Kaymakamı Sayın 
Mustafa GÖZLET, İl Özel İdaresi Ge
nel Sekreter V. Mehmet DEMİRCAN, 
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdür V. 
Gürdal ERDAL, İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Müdür V. Emine BİLGİLİ, Sen
dika Temsilcileri ve çalışanların katıl
mış olduğu törende Teşekkür Belgeleri 
takdim edildi.

İl Özel İdaresi Yetkililerince, 2016
2017 yılı kış sezonunda İl genelinde 
İl Özel İdaresinin sorumluluğunda yer 
alan 895 köy yollunda 10255 km Karla 
Mücadele Çalışması yapıldığı, vatan
daşlarımızın mağdur olmaması için 
amiriyle memuruyla, işçisiyle sendi
kasıyla el ele verilerek canla, başla 
bir mücadele yürütüldüğü, bu azim ve 
çalışmaların aynı inançla 2017-2018 
kışında da yürütüleceği bildirilmiştir.



Kar ile mücadele hususunda gece gündüz 
demeden, mesai mefhumu gözetilmeden 
büyük bir azimle hizmet verildi,

SİNOP İL ÖZEL İDARESİ - www.sinopozelidare.gov.tr

Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili 
Sayın Mehmet DEMİRCAN, Personele 
Teşekkür Belgelerini takdim ederken.

Vatandaşlarımız mağdur olmaması için 
amiriyle, memuruyla, işçisiyle el ele, 
canla başla bir mücadele yürütüldü.
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13 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK 
BAYRAMI SİNOP’TA COŞKUYLA KUTLANDI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
Hükümet Meydanında bulunan Atatürk Anıtına çelenk 
ile başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Türkkan tarafından Ata 
çelenk konulmasının ardından Saygı Duruşu ve İstiklal 
okunması akabinde çelenk sunma töreni sona erdi. 23 Nisan Ul
usal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı ise Atatürk 
Kapalı Spor Salonunda İstiklal İlkokulu öğrencileri tarafından 
gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan pro
gram İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Türkkan’ın günün anlam ve 
önemini belirten konuşması ile devam etti. Konuşmanın ardından 
ilkokul ve ortaokul öğrencileri tarafından hazırlanan şiirler okundu. 
Ront gösterisi, dans gösterisi, Halk oyunları gösterisi ve çeşitli 
yarışmalar yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilkokul öğrencileri arasında 
düzenlenen Çocuk Gözüyle Ulusal Egemenlik konulu resim ve 
ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen şiir yarışmasında derec
eye giren öğrencilerin ödül töreni gerçekleştirildi. Dereceye giren 
öğrencilerin ödülleri ise Vali Hasan İpek, Cumhuriyet Başsavcı V. 
Hüseyin Çakırca ve Bel
ediye Başkanı Baki Ergül 
tarafından verildi.

23 Nisan Ulusal Egemen
lik ve Çocuk Bayramı 
kutlamalarına Vali Hasan 
İpek’in yanı sıra, Bel
ediye Başkanı Baki Ergül, 
Cumhuriyet Başsavcı V. 
Hüseyin Çakırca, Sinop 
Üniversitesi Rektör V. Prof. 
Dr. Ahmet Tabak, Vali 
Yardımcısı İzzet Ercan, İl 
Jandarma Komutanı J. Alb.
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Şefattin Serten, İl 
Emniyet Müdürü 
Ercan Dağdeviren, 
İl Özel İdaresi 
Genel Sekreter V. 
Mehmet Demir- 
can, İl Milli eğitim 
Müdürü Nevzat 
Türkkan, Siyasi 
Parti temsilcileri, 
Kurum Müdürleri, 
öğrenciler ve çok 
sayıda vatandaş 
katıldı.
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KÜLTÜREL HİZMETLERİ ÇOK 
ÖNEMSİYORUZ

idaremiz kültürel faaliyetler 
kapsamında bir çok eserlerin vücuda 
gelmesinde duyarlı olmuştur. İlimi
zin tanıtımına yönelik kitap, broşür, 
harita, CD v.s. eserlerin basım ve 
çoğaltımını üst-
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lenmiştir. İlimizin sosyal ve kültü
rel değerlerinin araştırılması ve araştı
ranlara destek olunması büyük önem 
arzetmektedir.
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y ö r e s e l  l e z z e t l e r im iz

Yapılısı
Un, yumurta, tuz ve su bir arada yoğrulur ve dinlendi
rilir.
Kıyma, doğranmış kuru soğan ve maydonoz, 
sarımsak, tuz ve karabiber ilavesi ile yoğrulur mantı 
içi hazırlanır.
Hamur dinlendikten sonra açılır, kare kare kesilir ve 
kıyma karışımı içine konur.
Kıyma konulan hamura kayık şekli verilir. 
Şekillendirilen hamurlar kaynayan tuzlu suda pişirilir. 
Pişirildikten sonra bir tabağa konur ve üzerine yoğurt 
ve erimiş yağ gezdirilir.
Arzuya göre yoğurt yerine ceviz de serpilebilir.

-  1 Su bardağı su 
İç Malzemeler
-150 gr yağsız kıyma
- Maydanoz
- Küçük boy soğan 
-1  Diş sarımsak
- Tuz, karabiber 
Üzeri İçin
- Yarım kilo yoğurt
- 65 gr tereyağı
- Ceviz

r

i Malzemeler
- 4 Su bardağı un 
-1  Yumurta

http://www.sinopozelidare.gov.tr
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Ic M alzemesi

- 2 Büyükbaş Kurusoğan
- Yarım kg. kıyma (yarım 
yağlı)
- Yarım çay bardağı sıvı
yağ
- İstenilen çeşitte baharat
lar
- Tuz
- Küçük boy soğan 
-Hamur İçin
-1 kg. un 
-1 paket yaş maya 
-1 tatlı kaşığı tuz

Not: Nokul, ceviz, üzüm ve şekerden hazırla
nan içle de yapılabilir.

İç Malzemesi: Kıyma sıvı yağda kavrulur. 
Küp küp doğranmış kuru soğanlar ilave edile
rek pembeleşinceye kadar pişirilir. Soğumaya 
bırakılır.
Hamuru: Un elenerek ortası havuz haline 
getirilir. İçerisine maya eklenerek ılık su ile 
birlikte maya edilir. Yavaş yavaş un eklenerek 
kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde 
edilir.
Mayalanan hamur bezelere ayrılarak açılır. 
İçerisine kıymalı iç konarak sarılır. Kendi ek
seni etrasında sarılarak yağlanmış tepsiye dö
şenir. 30 dakika dinlendirilir, üzerine yumurta 
sarısı sürülerek 200 derecede ısıtılan fırında 
180 derecede kızarıncaya kadar pişirilir.

Yapılısı
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BİR CENNET KÖŞESİ

H A M S İ L O S  K O Y U

Yemyeşil ormanı, rengarenk çiçekleri ile bir nehir gibi kara içine giren Ham- 
silos fiyordu, Sinop il merkezine 11 kilometre uzaklıkta, yani yaklaşık 20 
dakika.

Hamsilos Koyu tanıtımlarında, özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde rastlanan 
fiyord oluşumunun Türkiye’deki tek örneği olarak gösteriliyor. Hamsilos 
Koyu aslında bir fiyort değil bir deniz girintisi ama bir fiyorttan çok daha 
güzel. Gerçekten de deniz burada bir nehir gibi kıvrıla kıvrıla kara parçası
nın içlerine doğru girerken ilginç bir görünüm sergiliyor. Bu özel yapısından 
dolayı bölge, Kültür Bakanlığı tarafından 1991 yılında 1. derece doğal sit 
alanı ilan edilerek koruma altına alındı.

Koyun asıl adı Hamsolos olsa da halk tarafından Hamsilos olarak anılıyor. 
Oksijen yoğunluğu açısından bakıldığında ülke genelinde birinci sırada de
ğerlendirilmektedir.

1.Derece Doğal Sit Alanı da olan Hamsilos Tabiat Parkı, Türkiye’nin 22. 
Tabiat Parkı olup, Sinop’un da en özel alanlarından biridir. Sinop’un diğer 
cazibe merkezlerinden olan İnceburun ve Sarıkum Gölü dışında şehre gelen 
ziyaretçilerin en az %85’inin mutlaka uğradığı bir alandır.

Türkiye’nin turizm sembollerinden Hamsilos koyuna Akliman yolundan 
ulaşılıyor
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eveci Deresi adlı küçül
ntisidir. Hamsilos Limanı, ]

Deveci Deres
morfoJ

çöküntüler sonucunda sular altında kalma; 
Norveç ve Sinop’ta bulunan “ria” tipi bir kı

kesimihih, karada oluş;

orveç ve Si
«t !f

ria tipi Dir kıyıdır.

Özellikle gün batımında mutlaka Hamsilos’ta olmalısınız. Gün battığı 
sırada bu doğa harikası bambaşka bir manzaraya bürünür.
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A K G O L  Y A Y L A S I

Ayancık ilçesinin güneyinde, Ayancık-Boyabat karayolunun 31. kilometre-? "  
sinden 4 km. içeride yer almaktadır. Çevresinde sık çam ormanlarının oluş
turduğu Çangal ve Akgöl ormanları içerisinde yer almaktadır. Yapay bir gölet 
olan Akgöl, 1991 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Akgöl yaylası adı ile 
turizm merkezi ilan edilmiştir.Manzarası ile ziyaretçileri büyüleyen Akgöl’ü 
çevreleyen el değmemiş doğa, gölün güzelliğini eşsizleştiriyor.Sinop’taki en 
güzel mesire yerlerinden biri olan gölde sandal gezisi de yapabilirsiniz.

http://www.sinopozelidare.gov.tr
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1984 yılında kurulmuş olan Kulübü
müz, Köy Hizmetlerinin kapanması 
ile birlikte 2005 yılından itibaren Si
nop İl Özel İdaresi bünyesinde Özel 
İdare Spor Kulübü olarak faaliyetle
rini sürdürmektedir.

Kulübümüz Futbol branşında U-16, 
U-17, U-19 ve Amatör Küme olmak 
üzere 4 ayrı kategoride mücadele 
etmektedir. Bu kategorilerde, Kulüp 
bünyesinde toplam 50 sporcu bu
lunmaktadır. Son 7 yılda belirtilen

branşlarda toplamda 12 İl şampiyon
luğu ve 1 Bölgesel Grup Şampiyon
luğu elde edilmiştir.

Kulübümüz, 2016 - 2017 Futbol 
sezonunda, U-17 ve U-19 kategori
lerinde Sinop Lig Şampiyonluğunu 
kazanmıştır. U-17 yaş kategorisinde 
İlimizi Grup Turnuvalarında temsil 
etmiş olup, U-19 kategorisinde de 
önümüzdeki günlerde gerçekleştiri
lecek olan Bölgesel Turnuvada İli
mizi temsil edecektir.
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İDA R E SPOR
Amatör Ligde de cüzi maddi imkan- ve 14 yaş arasında bulunan yaklaşık 
larla mücadele etmesine karşılık şu 100 sporcuya ücretsiz olarak Yaz 
anda dördüncü sırada bulunan takı- Futbol Okulu Programı düzenlen- 
mımız şampiyonluk yolunda gereken mektedir. 
çabayı göstermektedir.

Ayrıca, Kulübümüzün Futbol 
Özel İdare Spor Kulübü olarak Fut- branşı dışında Su Altı Sporları ve 
bol branşında altyapıya çok büyük Yağlı Güreş branşlarında da faaliyet- 
önem verilmekte olup, her sene 7 leri bulunmaktadır.
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ÖZEL İDARE SPOR KULÜBÜ VALİ 
HASAN İPEK’İ ZİYARET ETTİ

Vali Hasan İpek, hayırlı 
olsun ziyaretine gelen Özel 
İdare Spor Kulübü Başka-

Sinop Özel idare Spor Kulübü Baş
kanı Ceyhan Turhan, Sinop İl Özel 
İdaresi Genel Sekreter V. Mehmet 
Demircan, Yönetim Kurulu Üyele
ri ve Kulüp sporcuları Vali Hasan 
İpek’i ziyaret etti.

nı Ceyhan Turhan, İl Özel İdaresi 
Genel Sekreter V. Mehmet Demir
can , Yönetim Kurulu Üyeleri ve 
kulüp sporcuları ile bir süre sohbet 
etti. Nazik ziyaretlerinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek Kulüp 
yönetimine başarılar diledi.

Valilik Makamında ger
çekleşen ziyarette, Özel 
İdare Spor Kulübü Başkanı 
Ceyhan Turhan Vali Hasan 
İpek’e Özel İdare Spor’un 
formasını hediye etti
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Nostalji

KAĞNI
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Güzel Sinop sana arttı hasretim Sarıkum’da sürü ördekler uçar,

-----Ayancık. Gerze’yi göresim geldi. Yaylalar yaylar, kuzular koşar,

Dayanılmaz oldu gayrı hilkatim,

Turnalarla uçup varasım geldi.

elde hasretinle ağlarım,

Zengin tarihinle baktım mazine, 

Tarihin bir servet, eşsiz hazine, 

Doyulmuyor baharına yazına, 

Geç kalmadan sana eresim geldi.

Sinop’ta birleşir şafakla gurup, 

Ruhum nefes alır adada durup, 

İster zehir olsun isterse şurup, 

Vuslat şarabını içesim geldi.

İç liman, dış liman, nefis denizi, Dikmen’i de güzel, güzel Erfelek,

Ada’dan bakınca bir deniz kızı, Orda kabul olur her türlü dilek;

Baharı bir güzel, mükemmel yazı, Çeçe Sultan, Seyit Bilal diyerek; 

Gurbette Sinop’u göresim geldi. Eşiğine yüzler süresim geldi.



KESTANE

NOKUL

HAMSİ

DIYOJEN
MANTI

SİNOP’UN 
MEŞHURLARI


