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Memleketimizin her köşesi güzel ve güzele layık... Bizler İlçelerimiz ile omuz 
omuza çalıştıkça daha da güzelleşmekte. El ele, gönül gönüle vatanımıza, 
yöremize, memleketimize hizmet etmenin verdiği mutluluk ve azim ile yolu ve 
suyu olmayan köyümüz kalmayacak. İlimizin ve İlçelerimizin en ücra köşesine 
kadar ihtiyaçlara cevap verebildikçe birlikteliğimiz güç kazanmakta ve Sinop İl 
Özel İdaresi ailesinin aile bağları da o derece kuvvetlenmekte... Tüm çabamız, 
Güzel Vatanımız için taşı taş üstüne koyarak Ülkemizin güçlenmesine katkı 
sağlamak... 

SİN
OP İÇ

İN
 

VARIZ
...

Merkez İşletme Müdürlüğümüz
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Vali İPEK: “Büyük milletimiz iman dolu yüreği, 
sarsılmaz cesareti, birlik ve beraberliğiyle destan 
yazmıştır.”
15 Temmuz Destanı Prog-
ramı etkinlikleri kapsamın-
da Sinop Valiliği tarafından 
hazırlanan  “ Şehitleri 
Anma Programı “ gerçek-
leştirildi.
 
Sinop Valilik Meydanında 
gerçekleştirilen programın 

1. Bölümü Saygı Duru-
şu ve İstiklal Marşımızın 
okunması ile başladı. Ar-
dından 15 Temmuz Destanı  
Şehitleri Anma,  Demok-
rasi ve Milli Birlik Günü 
etkinlikleri kapsamında 
Sinop Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürlüğü tara-

fından düzenlenen sportif 
faaliyetlerde  dereceye gi-
ren sporculara  Vali Hasan 
İpek ödüllerini takdim etti.  
Sinop Valisi Hasan İpek, 
dereceye giren sporcuların 
ödüllerini vermesinin aka-
binde  15 Temmuz Destanı 
Anı defterini imzaladı.

15 TEMMUZ DESTANI ŞEHİTLERİ ANMA 
PROGRAMI BİNLERCE VATANDAŞIN 

KATILIMIYLA SİNOP VALİLİK MEYDANINDA 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Daha sonra 15 Temmuz 
Destanı Şehitleri Anma 
Programı Sinevizyon gös-
terisi ve akabinde Cumhur-
başkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın  İstan-
bul’dan  halka hitap etmesi 
ile devam etti.
 
Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın  
halka hitap etmesinden 
sonra verilen arada Sinop 
Valisi Hasan ipek ve eşi 
Gülten İpek Hanımefendi 
halka simit ve ayran  ikra-
mında bulundular.

Sinop Valiliği tarafından 
hazırlanan programın ikin-
ci bölümünde ise saatler 
00:13 gösterdiğinde tüm 
Camilerimizden Salalar 
okundu ve  Kuran-ı Kerim 

Tilavetinin ardından 15 
Temmuz Şehitleri ve tüm 
şehitlerimizin ruhuna itha-
fen dualar edildi.
 
Daha sonra bir konuşma 
yapan Vali Hasan İpek, 15 
Temmuz Şehitleri Anma, 
Demokrasi ve Milli Birlik 
programı kapsamında bu 
akşam Sinop olarak de-
mokrasi nöbetindeyiz.  
 
Öncelikle Sinop Valisi 
olarak Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın şükranlarını, teşek-
kürlerini ve selamlarını 
iletmek istiyorum.
Ülkemiz, 15 Temmuz 2016 
tarihinde Milli iradeyi, De-
mokrasiyi, Hukuk Devleti-
ni ve halkımızın sarsılmaz 
birliğini hedef alan FETÖ 

terör örgütünün tarihin 
kaydettiği en büyük iha-
net girişimine, menfur bir 
darbe kalkışmasına maruz 
kalmıştır.
 
15 Temmuz gecesinde mil-
letimiz tüm renklerini, tüm 
farklılıklarını geride bıra-
karak elde bayrak, dilde 
tekbir, inancını, vatanını, 
milletini savunmak üzere 
tek millet, tek bayrak, tek 
devlet ilkeleri etrafında bir-
leşmiş ve halkın gücünün 
üstünde bir güç olmadığını 
tüm dünyaya göstermiş, 
tarihin en büyük demokrasi 
destanını yazmıştır. Milli 
iradeyi ve demokrasiyi 
koruma uğruna bedenlerini 
kalkan yapan,  mermilere, 
bombalara ve tanklara etten 
duvar ören yüce milletimiz, 
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selalarla meydanlarda top-
lanmış, vatan savunması 
uğrunda, 2196 gazi ve 250 
şehit vermiştir. hainlerin 
karşısında 7’den 77’ ye 
çocuğu, genci, kadını ve 
erkeğiyle bu şerefli müca-
delede vatanını ve demok-
rasisini savunmuştur. Bü-
yük milletimiz iman dolu 
yüreği, sarsılmaz cesareti, 
birlik ve beraberliğiyle 
destan yazmıştır. 
 
Bu topraklarda ki ilk şehi-
dimiz 675 yılında Seyyid  

İbrahim Bilal Hazretleri 
olmuştur, son şehidimiz ise 
Durağan’lı Hakan Tan-
rıkulu kardeşimizdir. Bu 
kardeşlerimiz şehit oldu-
ğu için Sinop’ta şuanda 
huzur içinde yaşıyoruz. 
‘’Toprakları toprak yapan 
üstündeki kandır, toprak 
eğer uğrunda ölen varsa 
vatandır.’’ Biz Türk milleti 
olarak hem kendi gelece-
ğimizin tapusunu şehit-
lerimizle, gazilerimizle 
onların anneleri, babaları 
ve kardeşleriyle çalışarak 

aldık, bunlarla yetinme-
dik, dünyanın neresinde 
mazlum bir millet varsa 
onlara da destek olduk ve 
olacağız. Çünkü biz Türk 
Milletiyiz. Bizler vatanımı-
zı devletimizi  kaybedersek 
bizim gidecek, bize sahip 
çıkacak dünyada başka bir 
millet yok. İşte biz bunu 
biliyoruz. 15 temmuz da bu 
milletin evlatlarını milletin 
parasıyla alınan silahlarla 
şehit ettiler. Lanet olsun 
FETÖ terör örgütüne ve 
destekçilerine. 

Bizim damarlarımızda ki 
asil kan kalbimizdeki iman  
onları alt etmeye yetiyor 
ve yetti. Bunu en son 15 
Temmuz da FETÖ törer ör-
gütüne ve onun destekçisi 
olan ülkelere millet olarak 

gösterdik. 

Devletimizin tüm kurum-
ları, güvenlik güçleri, sivil 
unsurları, milletimizin dua 
ve destekleriyle ülkemizin 
bekasına, birliğine, huzuru-

na ve geleceğine kast eden 
tüm hain odaklara ve bö-
lücü terör örgütlerine karşı 
verdiğimiz mücadeleden 
asla taviz verilmeyecektir, 
milletimizin verdiği bü-
yük kahramanlık destanı 
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ise asla unutulmayacak ve 
daima yaşatılacaktır. 
 
Bu vesile ile 15 temmuz 
darbe girişimine karşı can-

larını veren başta Sinop’lu 
şehidimiz Ömer Can Açık-
göz kardeşimize ve diğer 
tüm şehitlerimize bir kez 
daha Allah’tan rahmet dili-

yor, gazilerimizi şükran ve 
minnetle anıyorum diyerek 
konuşmasını tamamladı.
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Program Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın  Ankara 
Gazi Meclisi önünde  tekrar halka hitap etmesi ve  ardından kıılınan 
Sabah Namazı ile son buldu.
 
15 Temmuz Destanı Programı etkinlikleri kapsamında Sinop Valiliği 
tarafından hazırlanan Şehitleri Anma Programına  Vali Hasan İpek ve eşi 
Gülten İpek Hanımefendi’nin yanı sıra, Cumhuriyet Başsavcısı Duygu 
Bayar, Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Kol, Sinop Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, Vali Yardımcıları İzzet Ercan, Mehmet 
Tanışır, Savaş Ünlü ve Adem Ergül, İl Jandarma Komutanı Şefaattin 
Serten, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Genel Meclisi Başkanı 
Şükrü Gündoğdu,  Garnizon Komutanı Askerlik Şubesi Başkanı Personel 
Bnb. Cevdet Alper Batu, 25. Dönem AK Parti Sinop Milletvekili 
Cengiz Tokmak, Kurum Müdürleri, AK Parti Sinop İl Başkanı Ali 
Çöpçü, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları, Şehit ve 
Gazi Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Özgen,  Şehit ve Gazi Aileleri, 
Gaziler, 15Temmuz Gazisi Zekeriya Yaşar ve Binlerce vatandaş katıldı.
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SİNOP’TA 
BİNLER 

TEK YÜREK 
OLDU.
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15 Temmuz Destanı Progra-
mı etkinlikleri kapsamında 
Sinop Valiliği tarafından “ 
Milli Birlik Yürüyüşü” ger-
çekleştirildi. 
 
Eski otogar mevkiinden baş-
layıp Valilik Meydanında 
son bulan “ Milli Birlik Yü-
rüyüşüne Vali Hasan İpek ve 
eşi Gülten İpek Hanımefen-
di’nin yanı sıra, Cumhuriyet 
Başsavcısı Duygu Bayar, 
Adalet Komisyonu Başkanı 
Hasan Kol, Sinop Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Nihat 
Dalgın, Vali Yardımcıları İz-
zet Ercan, Mehmet Tanışır, 
Savaş Ünlü ve Adem Ergül, 
İl Jandarma Komutanı Şe-
faattin Serten, İl Emniyet 

Müdürü Ercan Dağdeviren, 
İl Genel Meclisi Başkanı 
Şükrü Gündoğdu,  Garnizon 
Komutanı Askerlik Şubesi 
Başkanı Personel Bnb. Cev-
det Alper Batu, 25. Dönem 
AK Parti Sinop Milletveki-
li Cengiz Tokmak, Kurum 
Müdürleri, AK Parti Sinop 
İl Başkanı Ali Çöpçü, Siyasi 
Parti Temsilcileri, Sivil Top-
lum Kuruluşları, Şehit ve 
Gazi Aileleri Dernek Baş-
kanı Mehmet Özgen,  Şehit 
ve Gazi Aileleri, Gaziler, 
15Temmuz Gazisi Zekeriya 
Yaşar ve Binlerce vatandaş 
katıldı.
 
Sinop’ta sivil toplum kuru-
luşlarının da  destek verdi-

ği yürüyüş için eski otogar 
mevkisinde bir araya gelen 
vatandaşlar, Türk bayrakla-
rıyla “ Milli Birlik Yürüyüşü 
“ne katıldı.
 
Sinop Off-Road Kulübü ile 
Motor Sporları Kulübü üye-
lerinin de destek verdiği yü-
rüyüş boyunca vatandaşlar 
slogan atarak 15 Temmuz 
darbe girişimine tepki gös-
terdi.
 
Gençlik Hizmetleri ve Spor 
İl Müdürlüğü sporcuları tara-
fından 150 metre uzunluğun-
da Türk bayrağının açıldığı 
yürüyüş, valilik binası önün-
de sona erdi.

SİNOP’TA MİLLİ BİRLİK YÜRÜYÜŞÜ 
BÜYÜK BİR COŞKUYLA 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Sinop Valisi Hasan İpek, 
çeşitli ziyaret ve incele-
melerde bulunmak üzere 
gittiği Türkeli ilçesinden 
dönüşte, 15 Temmuz darbe 
girişimi sırasında şehit edi-
len Ömer Can Açıkgöz’ün 
Büyükdüz Köyünde bulu-
nan kabrini ziyaret etti.
 
Vali Hasan İpek, 15 Tem-
muz gecesi Cumhurbaş-
kanlığı Beştepe Külliyesi 
civarında darbe girişimini 
engellemeye çalışırken şe-
hit düşen Üniversite öğren-
cisi Ömer Can Açıkgöz’ün 
kabrini ziyaret ederek, 
mezarı başında dua etti.

 
Şehit Ömer Can Açık-
göz’ün kabir ziyaretine 
Vali Hasan İpek’in yanı 
sıra,İl Jandarma Komu-
tanı J. Kd. Albay Halil 
Altıntaş ve  İl Emniyet 
Müdür V. Yüksel Ateşoğlu 
katıldı.
Ömer Can Açıkgöz, Anka-
ra Beştepe TOBB Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi’nde 
okuyordu. Henüz ikinci 
sınıfta olan 21 yaşındaki 
Açıkgöz, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
çağrısı üzerine sokağa 
çıktı. Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nin önüne giden 

Açıkgöz, helikopterden 
açılan ateş sonucu göğsün-
den vuruldu. Hastanede 
ameliyata alınan Ömer Can 
Açıkgöz, okumak için gel-
diği Ankara’da şehit düştü.
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın çağrı-
sıyla sokağa çıkan Açık-
göz, o gece darbeye kalkı-
şan hain askerlerin kendi 
milletinin üzerine bomba-
lar, kurşunlar yağdıracağını 

Bir Yiğit Can;          
ÖMER CAN AÇIKGÖZ...
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tahmin etmedi. En fazla 
gaz bombası atacaklarını 
düşünen Açıkgöz’ü babası 
Fahrettin Açıkgöz, ‘İnsan-
ları tarıyorlarmış, dikkat 
et’ diye uyarmıştı. Bu 
uyarıdan yarım saat sonra 
Cumhurbaşkanlığı Külliye-

si önünde darbeci hainler 
tarafından helikopterden 
açılan ateş sonucu göğsün-
den vurularak yaralanan 
Açıkgöz, hemen hastaneye 
kaldırıldı. İç kanama geçir-
diği için ameliyata alınan 
Şehit Ömer Açıkgöz, saba-

ha karşı 04.50’de şehadete 
kavuştu. Muhasebecilik 
yaparak evlatlarına bakan 
Baba Fahrettin Açıkgöz, 
‘Dikkat et’ diye uyardığı 
oğlunun şehadet haberini 
arkadaşından öğrendi.
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SİNOP ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 AKADEMİK 
YILI MEZUNLARINI VERDİ

Sinop Valisi Hasan İpek, Sinop 
Üniversitesi 2016-2017 Akademik 
Yılı Mezuniyet törenine katıldı.

Şehir Stadyumunda düzenlenen mezuniyet 
töreni; mezun olan  öğrencilerin tören 
geçidiyle başladı.  Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşımızın  okunmasının akabinde Sinop 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat 
Dalgın bir konuşma yaptı. 
 
Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat 
Dalgın’ın konuşması sonrasında, Eğitim 
Fakültesi öğrencileri öğretmenlik andını, 

Sağlık Meslek Yüksek Okulu öğrencileri 
ise hemşirelik andını okudular.
 
Mezuniyet töreninde 2016-2017 
Akademik yılında dereceye giren 
öğrencilerin ödülleri Sinop Valisi Hasan 
İpek, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Nihat Dalgın, İl Jandarma Komutanı J. 
Alb. Şefaattin Serten, İl Emniyet Müdürü 
Ercan Dağdeviren, Sinop Üniversitesi 
Rektör Yardımcıları  Prof. Dr. Serap 
Ustaoğlu Tırıl ve Prof. Dr. Ahmet Tabak 
tarafından verildi. 
 
Toplamda 2318 öğrencinin mezun olduğu  
Sinop Üniversitesi 2016-2017 Akademik 
Yılı Mezuniyet töreni, mezun olan 
öğrencilerin kep atmasıyla son buldu.
 



17

Şehir Stadyumunda 
düzenlenen Sinop 
Üniversitesi 2016-2017 
akademik yılı Mezuniyet 
törenine Sinop Valisi 
Hasan İpek’in yanı sıra, 
Sinop Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Nihat Dalgın, İl 
Jandarma Komutanı J. Alb. 
Şefaattin Serten, İl Emniyet 
Müdürü Ercan Dağdeviren, 
Sinop Üniversitesi Rektör 
Yardımcıları   Prof. Dr. 
Serap Utaoğlu Tırıl ve Prof. 
Dr. Ahmet Tabak, İl Özel 
İdaresi Genel Sekreter V. 
Mehmet Demircan, Kurum 
Müdürleri, Öğretmenler, 
öğrenciler ve çok sayıda 
veli katıldı.
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VE KARAKUM...
Karakum Sosyal Tesislerimiz, 2017 Yaz sezonunda havaların, geçen yıllara nazaran 
daha sıcak geçmesi nedeniyle İlimize gelen yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez 
mekanlarından biri haline geldi. Karakum Sosyal Tesisleri, Nisi Göleti ve çevresi, 
çamlık mesire alanı, çadır alanı ve 33 adet bungalov ve apartın yer aldığı konaklama 
alanından oluşmaktadır.

Yaz sezonunun başında 
çamlık piknik alanı için-
de mevcut bulunan beton 
oturma gruplarının kırık 
olan oturak ve masaları 
onarılarak boyandı, ilave 
beton masa ve oturaklar 
konuldu. Yoğun yaz sı-
caklarının başlaması ile 
bu alanların gölgesi yerli 
ve yabancı turistlerimizi 
serinletmeye devam etti. 
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Bir önceki sene plajdaki 
iskelelerin betonlarının ye-
nilenmesi, bu yıl da vatan-
daşların daha güvenli ve 
rahat sahil bölümünü kul-
lanmalarını sağladı. Deniz 
sıcaklığının artmasıyla 
plajlar dolup, taştı. 2017 
yılı yaz sezonunda da sahil 
bölümünde etli ekmek, 
köfte, çay, büfe, kahvaltı 
hizmetleri verildi. Sosyal 
Tesislerimize gelen yerli 
ve yabancı turistler gör-
dükleri ilgiden ve verilen 
hizmetlerden memnun kal-
dıklarını dile getirdiler. Masmavi denizin yemyeşil doğayı kucakladığı bu mükemmel 
Karadeniz köşesinde huzurlu bir yaz tatili geçirmenin zevkini yaşayanlar, bir sonraki 
sezon tekrar gelebilmenin hayaliyle Sinop’tan ayrılıyorlar. Issız kumsallardan yeşilin 
farklı tonlarının belirdiği, sessiz, sakin ve huzuru bulabileceğiniz, bizce sadece ülke-
mizin değil, dünyanın da en güzel şehirlerinden biri Sinop.  Düşünün ki, dolaştığınız 
her sokaktan denizi görüyorsunuz… Sinop, size mavinin ve yeşilin sonsuzluğu ile 
huzurun gerçek lezzetini gösteriyor.
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BOYABAT SEMALARINDA 
ADRENALİN DOLU ANLAR...

Sinop İl Özel İdaresi ile Boyabat Belediyesi’nin 
Ortak Porjesi Olan  “40 Kızlar 40 Atlayış” etkinliği 

nefes kesti.
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Sinop’ta 135 Metreden 
Nefes Kesen Atlayış
Sinop’un Boyabat ilçesinde 
basi jump sporcusu Cen-
giz Koçak tarafından 135 
metreden yapılan atlayış 
başarıyla tamamlandı.
Boyabat Belediyesi ve 
Sinop İl Özel İdaresi ortak 
projesi kapsamında Kır-
kkızlar Kayası, adrenalin 
dolu bir gösteriye sahne 
oldu. Türkiye’nin ilk ve tek 
profesyonel serbest atlayış 
(BASE JUMP) sporcusu 
Cengiz Koçak, Tarihi Bo-
yabat Kalesinin karşısında 
bulunan doğa harikası Kır-
kkızlar Kayasında kurulan 
platforma çıkarak kendisini 
boşluğa bıraktı.
Kırkkızlar Kayasının ser-
best atlayış için oldukça 
uygun olduğunu belirten 
Cengiz Koçak, İl Özel İda-
resi ve Boyabat Belediye 

Başkanlığı’nın da desteğiy-
le, Kırkkızlar Kayasının en 
uygun alanına 4 metrelik 
bir platform inşa ettirdi ve 
buradan atlayarak ilk ser-
best atlayışı gerçekleştir-
miş oldu.
Türkiye’nin ilk ve tek 
profesyonel serbest atla-
yış (base jump) sporcusu 
Cengiz Koçak tarafından 

135 metrelik uçurumda 
gerçekleşen atlayış sırasın-
da adeta nefesler tutuldu. 
Kayalıkların üzerine kuru-
lan platforma çıkan Koçak, 
kendini boşluğa bıraktı. Bir 
süre süzülen Koçak para-
şütünü açarak güvenli bir 
iniş gerçekleştirdi. Koçak’ı 
aşağıda Boyabat Belediye 
Başkanı Şefik Çakıcı ve 
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Sinop Havacılık Kulübü 
Derneği Başkanı Nuri 
Şişman karşıladı.
Sinop Havacılık Kulübü 
Derneği Başkanı Nuri 
Şişman, bölgenin bu 
sportif çalışmalar için 
aranan kriterlere sahip 
olduğunu söyledi. Nuri 
Şişman, “Boyabat Bele-
diye Başkanı Sayın Şefik 
Çakıcı’nın talep ve dave-
ti üzerine Sinop Sportif 
Havacılık Kulübü olarak 
23 Şubat 2012 tarihinde, 
Türkiye’deki ilk profes-
yonel base jump sporcusu 
Cengiz Koçak ve yamaç 

paraşüt eğitmeni Ekrem 
Çavuş’un görüş ve öneri-
leri ışığında, Boyabat ilçe-
mizde ’havacılık, uçuş ve 
atlayış’ ile ilgili projeler 
hakkında çalışmalar baş-
latılmıştı. Şimdi bunun ilk 
somut adımını atmış ol-
duk. Boyabat ilçemiz ad-
renalin dolu bir gösteriye 
sahne oldu. Türkiye’nin 
ilk ve tek profesyonel ser-
best aklayış (base jump) 
sporcusu Cengiz Koçak, 
Tarihi Boyabat Kalesi’nin 
karşısında bulunan doğa 
harikası Kırkkızlar Kaya-
sı’nda yaptığı bu atlayış 

ile ilçemizde start vermiş 
olduk. Bundan sonra bu 
tür etkinlikler bölgede ar-
tarak devam edecek” diye 
konuştu.
5-7 Mayıs tarihleri arasın-
da ulusal ve uluslararası 
arenadan sporcular Bo-
yabat Kalesi’ni kendisine 
manzara edinen Kırkkızlar 
Kayası’nda, 4 farklı branşta 
mücadele edecek. Festival 
havasında gerçekleşecek 
olan etkinlik Boyabat’ı, 
Türkiye’nin ve dünyanın 
ekstrem sporlar alanında 
önemli parkurlarından biri 
haline getirecek.
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Boyabat Kırkkızlar Kayası ve Kalebağı Mevkii.
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   Haber57

Sinop Valisi Hasan İpek, 
Sinop Milletvekili Nazım 
Maviş ve Ak Parti Sinop İl 
Başkanı Ali Çöpçü, Du-
rağan, Boyabat ve Saray-
düzü’nde düzenlenen iftar 
programlarına katılarak, 
Sinop’taki ramazan coşku-
suna ortak oldular.
Durağan, Boyabat ve 
Saraydüzü belediyeleri 
tarafından organize edilen 
mahalle iftarları, renkli gö-
rüntülere ve coşkulu anlara 
sahne oldu.

GENÇ-YAŞLI YÜZLER-
CE BOYABATLI AYNI 
SOFRADA BULUŞTU
İftar programlarının ilki 
Boyabat Belediyesi tara-
fından Yıldız Mahallesin-
de gerçekleştirildi. İftara 
katılan Sinop Valisi Hasan 
İpek, Sinop Milletvekili 
Nazım Maviş ve Ak Parti 

Sinop İl Başkanı Ali Çöp-
çü, Boyabatlılar ile birlikte 
iftarlarını açarak Boyabat 
Belediyesinin Ramazan 
etkinlik alanını gezdiler. 
Vatandaşların yoğun ilgi 
gösterdiği iftar programın-
da renkli anlar yaşandı.

DURAĞAN’LI ŞEHİDİ-
MİZ UNUTULMADI
İftar programlarının ikin-
cisi Durağan’da gerçekleş-
tirildi. Durağan Belediyesi 
tarafından düzenlenen iftar 
programında Sinop Valisi 
Hasan İpek, Sinop Millet-
vekili Nazım Maviş, Ak 
Parti Sinop İl Başkanı Ali 
Çöpçü ve İl Genel Meclisi 
Başkanı Şükrü Gündoğdu 
Durağanlıların Ramazan 
coşkusuna ortak oldular. 
Vali İpek, Milletvekili 
Maviş, İl Başkanı Çöpçü 
ve İl Genel Meclisi Başka-

nı Gündoğdu, İftar prog-
ramının ardından İstanbul 
Beşiktaş’taki hain terör 
saldırısında şehit olan Ha-
kan Tanrıkulu’nun ailesini 
ziyaret ettiler. Ziyarette Si-
noplu şehidimiz için dualar 
okundu.

SARAYDÜZÜ’NDE RA-
MAZAN SEVİNCİ
Sinop’ta Ramazan coşku-
sunun yaşandığı bir diğer 
ilçe ise Saraydüzü oldu. 
Saraydüzü belediyesi tara-
fından organize edilen iftar 
buluşmasında; Sinop Valisi 
Hasan İpek, Sinop Millet-
vekili Nazım Maviş ve Ak 
Parti Sinop İl Başkanı Ali 
Çöpçü Saraydüzülülerle 
aynı sofrada buluşarak, 
Ramazan sevincine ortak 
oldular.
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KADİR GECESİN’NDE 
SİNOP ALAATTİN 
CAMİİ AVLUSUNDA 
VATANDAŞLARIMIZA 
TATLI VE SU İKRAM 
EDEREK KANDİLLE-
RİNİ KUTLADIK. 

Kalplerimizin huşu 
ve huzur bulduğu, 
bin aydan hayırlı olan 
Ramazan_ı Şerif’in 
içinde bulunduğu 

Mübarek Kadir 
Gecesinde Vatan-
daşlarımız ile el ele 
omuz omuza olma-
nın mutluluğunu 
yaşadık. 
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BEM-BİR-SEN İDAREMİZ PERSONELİNE İFTAR 
YEMEĞİ VERDİ.

Sinop Bem-Bir Sen şubesi tarafından Sinop 
İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri Lokali’nde 
iftar programı düzenlendi.

Her yıl geleneksel olarak yapılan iftar 
programına, Konuk Sendika Temsilcilerinin 
yanı sıra çok sayıda Özel İdare personeli 

katıldı.

İftar Programı öncesinde duygu ve 
düşüncelerini aldığımız BEM-BİR-SEN 
Sinop Şubesi Başkanı Sayın Mustafa 
TURAÇ  “Gelenekselleştirmeye gayret 
ettiğimiz ve artık her yıl Sendikamızın 

yaptığı iftar yemeğine 
hepiniz hoş geldiniz. 
Bizler tüm üyelerimizin 
desteği ve birlikte omuz 
omuza çalışmaları 
neticesinde buradayız. 
Sendikamızın temel 
varlığı olan Saygıdeğer 
Üyelerimiz olmasa, 
biz burada olmazdık. 
Uzaktan, yakından gelerek 
bizleri onurlandıran 
tüm üyelerimize ve 
misafirlerimize teşekkür 
ediyorum. Afiyet Olsun.” 
dedi.
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Ateist bir adam bir gün ormanda geziyor 
ve etrafindaki güzelliklere bakıyor-
muş. “Evrim ne güzellikler yaratıyor!” 
diye düşünüp mest oluyormuş. Birden 
arkasında kocaman bir ayı belirmiş ve 
onu kovalamaya başlamış. Adam bütün 
gücüyle kaçıyormus ama her arkasına 
bakışta ayının daha yaklasmış olduğunu 
farkediyormuş. Dakikalarca süren bir 
kaçışın sonunda adamın ayağı yerdeki 
dala takılmış, ayı adamın üzerine atlamış, 
pençesini kaldirmış. Tam vurmaya hazır-
lanırken adam ; “TANRIM” diye bağır-
mış. Bir anda zaman durmuş, ayı donmuş, 
ormandaki nehir bile akmaz olmuş. Bir 
anda orman kararmış ve gökyüzünden bir 
ışık hüzmesi adamın uzerine parlamiş. 
Çok derinden gelen ilahi bir ses adama:
– “Yıllarca bana inanmadın, yaratılı-
şı kozmik bir kazaya bağladın, sana bu 
durumda yardım etmemi mi istiyorsun? 
Seni sevgili bir kulum mu saymalıyım?” 
demis. Adam utanc icinde:

– 

“Biliyorum 
bunca yıldan sonra 

dindar biri olmayı istemem hak-
sızlık, ama belki AYIYI dindar yapabilir-
siniz”. demis. Ses: “Peki.” diye karsilik 
vermiş ve ışık kaybolmuş. Nehir tekrar 
akmaya baslamış. Herşey eski haline dön-
müş. Ayı pençesini indirmis, iki pençesini 
de göğe dogru çevirmiş, ve konuşmaya 
başlamış:
– “Tanrım, senin rızan için oruç tuttum, 
senin rızkınla orucumu açıyorum, ham-
dolsun verdiğin nimetlere.”…

TEBESSÜM

HAMDOLSUN VERDİĞİN 
NİMETLERE...
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Sıcak asfalt yol çalışma-
ları toplantısı Vali Hasan 
İpek’in Başkanlığında 
Valilik Toplantı Salonunda 
gerçekleştirildi.
 
Vali Hasan İpek’in Baş-
kanlığında Valilik Toplantı 
Salonunda gerçekleşen 
toplantıda, birinci derece 

grup köy yollarında BSK 
( bütümlü sıcak kaplama) 
yapımına ihtiyaç duyulan 
yolların 3 yıla sari olarak 
öncelik sırasına göre İl 
BSK ( bütümlü Sıcak kap-
lama) programı belirlendi.
 
Valilik Toplantı Salonunda 
gerçekleşen sıcak asfalt 

yol çalışmaları toplantı-
sında İl Özel İdaresi Ge-
nel Sekreter V. Mehmet 
Demircan, İl Özel İdaresi 
Yol ve Ulaşım Hizmetleri 
Müdür V. Gürdal Erdal 
ve teknik personel hazır 
bulundu.

BAKANLIĞIMIZIN TALİMATIYLA  
SICAK ASFALT PROJELENDİRME 

ÇALIŞMALARIMIZ BAŞLADI
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Vilayetler Hizmet Birliği 
Genel Sekreteri Ömer Fa-
ruk Yamlı, Mali Hizmetler 
Müdürü Emine Ketgen, 
Erzincan İl Genel Mecli-
si Üyesi Recep Gündüz, 
Bartın İl Genel Meclisi 
Üyesi Kenan Dursun İl 
Genel Meclisi Başkanı 
Şükrü Gündoğdu, İl Özel 
İdaresi Genel Sekreter V. 
Mehmet Demircan  ve 
Vilayetler Hizmet Birliği 
Personeli ile birlikte Vali 
Hasan İpek’i Makamında 
ziyaret etti.

 
Makamda gerçekleşen 
ziyarette, Erzincan İl Ge-
nel Meclisi Üyesi Recep 
Gündüz Vali Hasan İpek’e 
karakalem çalışmasıyla 
yapılmış portresini hediye 
etti. Vali Hasan İpek ise, 
ziyaret anısına Vilayetler 
Hizmet Birliği Genel Sek-
reteri Ömer Faruk Yamlı, 
Erzincan İl Genel Meclisi 
Üyesi Recep Gündüz ve  
Bartın İl Genel Meclis 
Üyesi Kenan Dursun’a 
Sinop’a özgü gemi maketi  

hediye etti.
 
Vilayetler Hizmet Birliği 
Genel Sekreteri Ömer Fa-
ruk Yamlı, Mali Hizmetler 
Müdürü Emine Ketgen, 
Erzincan İl Genel Mecli-
si Üyesi Recep Gündüz, 
Bartın İl Genel Meclis 
Üyesi Kenan Dursun ve 
Vilayetler Hizmet Birli-
ği Personeli ile bir süre 
sohbet eden Vali Hasan 
İpek, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getire-
rek teşekkür etti.

VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ GENEL 
SEKRETERİNDEN VALİ HASAN 

İPEK’E ZİYARET
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DEVAM EDEN YAPIM İŞLERİMİZ

Sinop Merkez 16 
Derslikli Denizcilik 

Anadolu Meslek 
Lisesi, 200 Öğrenci 
Kapasiteli Öğrenci 
Pansiyon Binası ve 

Atölye Binası Yapım 
İşi  %78 oranında 

tamamlandı.

Sinop Merkez İmam-Hatip 
Ortaokulu, Pansiyon Binası 
ve Çok Amaçlı Salon Yapım 

İşi’nin % 96 oranında tamam-
lanmıştır.

Rehberlik Araştırma 
Merkezi Yapım İşi başla-
mış olup, %11’lik bölü-

mü yapıldı.

Türkeli İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Binası Yapım 
İşi’nin % 21’lik bölümü 

yapılmış durumda.
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Sinop Kültür Merkezi  Yapım 
İşi ‘nin %75’lik bölümü ta-
mamlandı ve çevre düzenle-

mesi ve peyzaj iş ve işlemleri 
hızla devam etmektedir.

Boyabat Hükümet Konağı Yapım İşi 
bütün hızıyla devam etmektedir. Ta-

mamlanan kısım; %25 Erfelek 12 Derslikli Ortaokulu Ya-
pım İşi’nin % 55’lik bölümü ta-

mamlanmış olup, inşaat hızla devam 
etmektedir.

Sinop Merkez İş Geliştirme Mer-
kezi Yapım İşi ( İŞGEM ) % 98 

tamamlandı.

Sinop Merkez Ada Oteli Onarım Ya-
pım İşi % 50 tamamlanmış olup, dış 
cephe ve iç onarımları halen devam 

etmektedir.

Boyabat 12 Derslikli Özel Eğitim 
Okulu Binası Yapım İşi’nin % 36’lık 

bölümü tamamlandı.
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04.05.2017 Sinop Merkez 
İlçe Sultan Hatun Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lise-
si Onarımı, 02.05.2017 
Sinop İl Özel İdaresine 
bağlı birimlerde hizmet 
aracı olarak araç kirala-
ma, 22.05.2017 Sinop 
Merkez İlçe Atatürk Ana-
dolu Lisesi Onarımı ve 
Engelli Asansörü Yapımı, 
14.06.2017 Akaryakıt 
(Motorin) satın alınma-
sı 30.000 lt, 29.06.2017 
Akaryakıt (Motorin) sa-
tın alınması 450.000 lt, 
13.07.2017 Sinop Merkez 
Mehmet Akif Ersoy Ortao-
kulu sentetik çim halı saha 
yapım işi
14.07.2017 Sinop İl Em-
niyet Müdürlüğüne çift 
kanatlı güvenlik bariyeri 

alım işi, 17.08.2017 Tür-
keli Mimar Sinan Çok 
Programlı Anadolu Lisesi 
Atölye binası yapım işi 
ihaleleri yapılmış olup, 
doğrudan temin usulü ile 
de diğer bir çok işlerimiz 
tamamlanmaktadır. Yüzme 
alanı olarak belirlenmeyen 
deniz alanlarına uyarıcı 
levhalar yaptırıldı. Sinop 
İl Jandarma 
Komutanlığı 
sorumluluk 
bölgelerin-
de Emniyet 
ve Asayiş 
hizmetle-
rinin daha 
etkin sevi-
yede sürdürülmesi ve terör 
örgütlerinin faaliyetleri-
nin tespit emek amacıyla 
kamuya açık alanlarda 
kullanılmak üzere foto-
kapan alındı. Mülkiyeti 
İdaremize ait Bürnük mev-
kiinde bulunan taş ocağı 
ve konkasör tesisinde iş 
sağlığı ve işçi güvenliği 
için gerekli olan kişisel 
koruyucu donanım malze-
meleri temin edildi. Sinop 

İli Boyabat İlçesi Bürnük 
mevkiinde kurulu bulu-
nan taş ocağı ve konkasör 
tesisimizdeki kontaktörler 
yenilendi.
İdaremize ait Bürnük ve 
Saraydüzü şantiyesinde 
kullanılmak üzere su arıt-
ma cihazı ile şantiyelerde 
kullanılmak üzere televiz-
yon alımı gerçekleştirildi.

Ayancık ve Dikmen şanti-
ye binalarında kullanılmak 
üzere 8,5 KVA jeneratörler 
temin edildi.
İşletme Müdürlüğü, Su 
ve Kanal Hizmetleri Mü-
dürlüğü ile Yol Ulaşım 
hizmetleri Müdürlüğününn 
çalışma odalarında kulla-
nılmak üzere çalışma ma-
sası, koltuk, sehpa, evrak 
dolapları temin edildi.

DESTEK HİZMETLERİMİZCE 
ÇALIŞMALARIMIZ BÜTÜN 
HIZIYLA DEVAM EDİYOR
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Sinop’ta Köy Yollarını Asfaltlama Çalışmaları
AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, kentte devam 
eden köy yollarını asfaltlama çalışmalarını inceledi.
Beraberindeki heyet-
le birlikte  Ayancık 
ilçesi Direkli köyün-
de devam eden yol 
çalışmalarını incele-
yen Maviş, gazete-
cilere yaptığı açıkla-
mada, kentteki tüm 
grup yollarının 2019 
yılına kadar asfaltla-
nacağını söyledi.

Çalışmaların tamam-
lanmasıyla köylerde-
ki ulaşım kalitesinin 

yükseleceğini ifade 
eden Maviş, şöyle 
konuştu: 

“İlimizdeki köy 
grup yollarımız hızla 
asfaltlanıyor. Ça-
lışmaların tamam-
lanmasıyla birlikte 
köylerimizdeki ula-
şım kalitesi de art-
mış olacak inşallah. 
Bizim öncelikli he-
defimiz; Hedefimiz 
2019’a kadar asfalt-

lanmamış köy grup 
yolunun kalmama-
sıdır. Şimdi bu he-
deflere ulaşmak için 
son hızla çalışmaya 
devam ediyoruz. Bu 
yıl hava şartlarının 
elvermesi durumun-
da yaklaşık 350 kilo-
metre köy grup yolu 
asfaltı yapacağız. Bu 
rakam  Sinop için bir 
rekor olacak.”



34

Kuzeyde Kamp Ateşi Pro-
jesi kapsamında  bu yıl 2.si 
düzenlenen Kuzeyde Kar-
deşlik Kampının Şırnak’lı 
misafirleri Vali Hasan İpek 
tarafından karşılandı.
 
Sinop Valiliği himayesinde, 
Sinop Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürlüğü orga-
nizesinde bu yıl 2.si düzen-
lenen Kuzeyde Kamp Ateşi 
Projesi  Şırnak ilinden 41, 
Sinop İl ve İlçelerinden 25 
toplamda 66 gencin katılı-
mıyla 21-25 Ağustos 2017 
tarihleri arasında Akliman 
Mesire alanında gerçekle-
şecektir.
 
Kuzeyde Kamp Ateşi 

Projesi;  doğayı seven, 
spora meraklı, Şırnak’ta ve 
ilimizde yaşayan gençleri 
buluşturarak doğayı tanı-
ma ve kaynaşma fırsatları 
oluşturmak, sportif eğitim 
ve güncel konular, sos-

yal ve kültürel faaliyetler 
yapılarak gençler arasın-
daki diyaloğu artırmak ve 
Şırnak ve Sinop’lu genç-
lerimizi kardeşlik kampın-
da buluşturmak amacıyla 
planlanmıştır.

KUZEYDE      KAMP ATEŞİ
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Akliman Mesire alanında 
gençleri karşılayan Vali 
Hasan İpek, gençlerle tek 
tek selamlaştıktan sonra 
Basın Mensuplarına yap-
tığı açıklamada; ‘’Ben 
daha önce Şırnak Valiliği 

yaptım. Sinop Valisi iken 
de Şırnak’lı gençlerimizi 
Sinop’a davet ederek Si-
nop’un güzelliklerini gör-
melerini Sinop’lu genç-
lerimizle kaynaşmalarını  
istedim. Sağolsun onlarda 
davetimize icabet ettiler. 

41 tane Şırnak’tan 25 tane 
de Sinop’tan kardeşimiz 
inşallah Sinop’ta 5 gün 
sürecek olan güzel bir 
kamp yapacaklar. İnşallah 
herkes mutlu olur mem-
nun olur. 1000 yıllık bir 
kardeşliğimiz var bu kar-
deşliğin tüm Türkiye’de 
ve tüm Osmanlı coğrafya-
sında yaygınlaşması için 
bir dileğimiz var bu dile-
ğimiz inşallah gerçekleşir. 
Gençler burada kaynaş-
sınlar burada güzel günler 
geçirsinler. Ülkemizin her 
köşesi nasıl güzelse hep 
birlikte bu güzelliği yaşa-
yalım istiyoruz. Biz daha 
sonra bu gençlerimizin 

KUZEYDE      KAMP ATEŞİ
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ailelerini kardeşlerini de 
Sinop’ta görmek istiyoruz. 
Şırnak’tan gelen tüm genç-
lerimize  hoşgeldiniz diyor 
ve iyi tatiller diliyorum’’ 
dedi. 

 
Akliman Mesire Alanında 
kamp kuran  Şırnak’lı ve 
Sinop’lu gençler Sayın Va-
limize bu anlamlı projeyle 
Sinop’ta misafir olmanın 

sevincini ve mutluluğunu 
yaşadıklarını dile getirerek 
teşekkürlerini sundular.
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HASRET BİTİYOR...

En son Sinop İl Özel İda-
resine devrolan Mülga Köy 
Hizmetleri Müdürlüğü 
döneminde gerçekleştirilen 
ve işçi personel tarafından 
büyük bir özlemle bekle-
nen işçi personelin pozis-
yon değişikliği sınavının 
yapılması için düğmeye 
basıldı. 

pozisyon dışında çalış-
makta olan işçilerin fiilen 
çalıştıkları pozisyonlara 
geçebilmelerini amaçlayan 
ve bir çeşit terfi niteliğinde 
olan pozisyon değişikliği 
sınavı için İnsan Kaynak-
ları ve Eğitim Müdürlüğü 
tarafından yapılan teklif, İl 
Genel Meclisi tarafından 

kabul edildi. 

Sınava açılacak olan 27 
çeşit pozisyonu ise Valilik 

Makamının 25 Temmuz 
2017 tarihli onayı belirledi. 

Sınav tarihleri ise, yoğun 



39

geçen iş sezonu nedeniyle Genel Sekreter Vekili Mehmet Demircan tarafından, yazılı 
sınav için 11 Ekim, sözlü sınav için 17 Ekim ve tatbiki sınav için 24 Ekim 2017 olarak 
belirlendi. 

İşçi personel arasında büyük bir heyecan ve sevinç yaratan söz konusu sınava 117 per-
sonelin katılması bekleniyor.

1) Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenle çalışması 
önceliğimizdir. 
2) Kuralcı değil, kazaları önleyici yaklaşımla hareket 
ediyoruz.
3) İş yerimizde, İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Heki-
mi bulundurulmaktadır.

4) Çalışanlarımızın düzenli sağlık taramaları yapılmaktadır.
5) İşyerlerimiz acil durumlara karşı hazır tutulmaktadır.
6) Çalışanlarımıza iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim verilmektedir.
7) İş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli kurullarımız oluşturulmuş olup, 
iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunacak kurulun, mevzuata 
uygun kararlarını uygulamaktadır.
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İhalesi Merkez İlçe Köyle-
re Hizmet Götürme Birliği 
tarafından yapılan, İlimiz 
Dikmen İlçesi ve diğer İl-
çelerimizini asfalt ve yol 
bakınm onarım çalışma-
larında ihtiyaç duyulan 
elekaltı-mıcır malzeme 
teminini sağlaması için 
845.000,00 TL (KDV hariç) 
fiyat ile balınmış olan mo-
bil konkasör Dikmen İlçe-
sinde 30.06.2017 tarihinde 
hizmete başladı. 

Söz konusu mobil konkasör 
saatte 100-150 ton arası 
üretim kapasitesine sahip 
olup, taşınabilir olması 

DİKMEN İLÇEMİZDE MOBİL 
KONKASÖR HİZMETE BAŞLADI.
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nedeniyle ihtiyaç duyulan diğer İlçelere de hizmet verebilecek durumdadır. Şu an için 
Dikmen İlçemizde çalıştırılmakta olan konkasör tesisinin, Dikmen’in İlçemizin 2017 yılı 
için ihtiyaç duyduğu elekaltı ve mıcır malzemelerinin büyük kısmını üretmesi hedef-
lenmekte olup, İlçeye uzak mesafelerden malzeme nakli yapılmasının da önüne geçi-
lecektir.

Konkasörün açılış 
programına Sinop 
Milletvekili Nazım 
Maviş, Sinop Valisi 
Hasan İpek, İl Özel 
İdaresi Genel Sekreter 
V. Mehmet Demircan 
ve Dikmen Kayma-
kamı Mustafa Gözlet 
ve Dikmen İl Genel 
Meclis Üyeleri Kerem 
Ali Şahin ve Süleyman 
Yıldırım’ın  yanısıra 
bir çok vatandaşımız 
katıldılar.l
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Erfelek İlçemizin köy 
yollarında çalışmalarımız 
hız kazandı. Değirmenci-
li-İncemeydan-İncirpınarı 
köyleri arası 10 km, Soğu-
calı-Tombul-Sarıboğa-Ça-
yır-Ormantepe grup yolu 

25 km, Tatlıca Şelale yolu 
17 km, Dere-Hacılar  7 km, 
Yeniköy köy yolu 4 km 
asfalt yama yapılarak yaz 
sezonuna hazırlandı. 
 ( 46 Köy) 276 Mahalleye; 
587.927 km yol ağında 

191.420,02 asfalt yolda 1.  
Müdür, 3 Kadrolu işçi, 10 
Taşören , 1 Köylere Hizmet 
Götürme Birliği personeli  
ile hizmet vermektedir. 

İLÇELERİMİZDE YOL ÇALIŞMALARIMIZ BÜTÜN 
HIZIYLA DEVAM EDİYOR.
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Bir yandan kendi im-
kanları ile elekaltı ve 
asfalt malzemesini 
üretirken, bir yandan 
da Sarıboğa-Çayır-
Ormantepe-Hürrem-
şah-Himmetoğlu Grup 
Yolu 9Km. 1.Kat asfalt, 
Veysel-Hamidiye Grup 
Yolu  2,5Km. 1.kat 
asfalt, Horzum-Kazma-
sökü Grup Yolu 3,5Km. 
1.kat asfalt, Emirhalil-
Aydınlar-Sorgun Grup 
Yolu 7,8Km 1.kat as-
falt, Akcasöğüt Köyü 5,7Km. 1.kat asfalt, Hacılar-Yeniköy  Grup Yolu  2,2Km 
1.kat asfalt, Salı-Şerefiye bağlantı yolu  4Km. 1.Kat asfalt, Hasandere-Ahatlı-Ki-
razlı-Kurcalı arası 1,5Km. 1.Kat asfalt (2016 yılından kalma 2017 de yapıldı)
Toplam; 36,2Km. asfalt yapılması planlanmıştır.

İdaremiz hizmet alanında bulunan köy yollarımızda malzeme nakilleri, ser-
me-sıkıştırma ve astar çalışmaları devam etmekte olup, Ayancık İlçesi Kesta-
nelik Köyü Kaşüstü mahalle yolunda 2 km. 1. kat asfalt kaplama yapılarak 
2017 yılı Asfalt Programı kapsamında ilk asfalt uygulaması bitirilmiştir. 
Asfalt kaplama çalışmalarımız İdaremiz sorumluluğunda olan köy yolları-
mızda hızla devam etmektedir.
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ASFALTSIZ YOL KALMAYANA KADAR...

Sinop İl Özel İdaresi yol 
standartlarının iyileştiril-
mesi çalışmalarını aralıksız 
sürdürüyor.

Sinop İl Özel İdaresi Yol 
ve Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğü olarak, kırsal 
kesimde yaşayan vatandaş-
larımızın yaşam kalitesi 
ve refah düzeyini yükselt-
mek amacıyla köylerin 
ve bağlı ünitelerin yol 
alt yapılarını geliştirerek 
standartlara uygun, güvenli 
ve konforlu ulaşım sağla-
maları için Özel İdare ve 
KÖYDES(Köylere Hizmet 
Götürme Birliği) program-
ları dahilinde çalışmalara 
devam ediyoruz.

Sinop’ta 470 Köy ve bin 
481 üniteden oluşan so-
rumluluk alanımızda top-
lam 5 bin 218 km 1 ve 2. 
Derece yol ağı bulunmak-
tadır. Yol standartlarını 
yükseltmek ve ihtiyaçlarını 
gidermek amacıyla yeni 
yol açılması, onarımı, 
stabilize kaplama, 1. ve 
2. kat asfalt kaplama ve 
plentmiks yama malzeme 
üretimi işleri malzemeli ve 
greyderli bakım, kar müca-
delesi, köprü ve sanat yapı-
larının yapılması ve yaptı-
rılması, heyelan nedeniyle 
kapanan yolların ulaşıma 
açılması, ihaleli olarak 
yürütülen inşaat işlerinin 
ihale, kontrol, kabul kesin 

hesap işlemleri etüt proje 
çalışmaları ile KÖYDES 
kapsamındaki projelerinin 
ve keşiflerinin hazırlanma-
sı gerektiğinde protokoller 
çerçevesinde gerçekleştiril-
mektedir.

Şu ana kadar, 2017 Özel 
İdare asfalt programında 
olan 225.35 km’lik yolun 
184.15 km; Müteahhite 
ihale edilen 124.05 km’lik 
asfalt yolun 89.70 km 
olmak üzere toplam 273.85 
km yol asfalt sathi kaplama 
yapılmıştır. Ayrıca 18,3 km 
yola malzeme nakli, 30.07 
km yolda serme sıkıştırma 
yapılmış olup 28.10 km 
yola da astar çekilmiştir. 
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Program dahilinde gerçek-
leştirilen çalışmalarımız 
sezon sonuna kadar devam 
edecektir.

2017 yılı çalışma sezo-
nunda asfalt programına 
ağırlık verilmekle birlikte 
şuana kadar program da-
hilinde; 3.9 km tesviye, 
29.90 km stabilize kapla-
ma, 12.3 km onarım, 450 
km malzemeli bakım, 353 
km asfalt yama, bin 756 
km greyderli bakım çalış-
ması yapılmıştır.

SİNOP’TA ASFALTSIZ 
KÖY YOLU KALMAYA-
NA DEK ÇALIÇACAĞIZ!

2017 yılı asfalt programı-
mız tamamlandığında, 

Sinop genelinde ileriki 
çalışma sezonlarında yak-
laşık olarak 550 km daha 
asfalt sathi kaplaması 
yapılması durumunda tüm 
köy merkezlerine asfalt yol 
ile ulaşılabilecektir.

BÜRNÜK KONKASÖR 
TESİSİMİZDE ÜRETİME 
DEVAM EDİYORUZ!

2017 yılında Boyabat ilçesi 
Paşalıoğlu köyü Bürnük 
mevkiinde kurulu olan 
İdaremize ait taş(kalker) 
ocağımızda üretim devam 
etmekle birlikte 9 bin 540 
metreküp A tipi mıcır, 10 
bin 665 metreküp B tipi 
mıcır, 46 bin 335 metreküp 
elekaltı, 12 bin 105 me-
treküp balast malzeme 
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olmak üzere toplam 78 bin 
645 metreküp malzeme 

üretimi yapılmıştır. 
2017 yılı yatırım progra-
mı kapsamında ilçelerde 
asfalt, tesviye, stabilize 
kaplama, onarım, malze-
meli bakım, asfalt yama ve 
greyderli bakım gibi alt-
yapı çalışmalarına devam 
eden Sinop İl Özel İdaresi 
Yol ve Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğü, eski köy yol-
larının altyapı problemini 
çözüme kavuşturmaya 
devam etmektedir.

BÜRNÜK KONKASÖR TESİSİMİZDE ÜRETİME DEVAM EDİYORUZ!
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Yol ağı içerisinde bulunan 
köy yollarının açılması, 
onarımı stabilize kaplama 
ve asfalt kaplama ile stan-
dartlarının yükseltilmesi 
yol ağımızdaki yolların 
dört mevsim güvenli ve 
konforlu ulaşım sağlanabi-
len yollar haline getirilebil-
mesi, % 28,4 seviyesindeki 
asfalt kaplama yol oranının  
ayrılan ödenekler çerçe-
vesinde artırılması hedef-
lenmektedir. Bu kapsamda 
mevcut konkasör tesisleri-
miz vasıtası ile önümüzde-
ki üç yıllık süreçte 799,9 
km. daha asfalt yapılarak 
İlimizdeki tüm köy mer-
kezlerine asfalt kaplama 
yol ile ulaşılabilmesi he-
deflenmektedir. 

Hizmetlerin uygulanma-
sında bütçe imkanları göz 
önüne alınarak  temel 

öncelik, fazla nüfusa sahip 
köy yerleşim yerlerine ait 
1.derecede öncelikli köy 
yollarımızın standartları-
nın yükseltilerek  ulaşım 
konusunda köylümüzün 
mağduriyetinin giderilme-
si, rahat ve güvenli ulaşım 
sağlanmasıdır. 

Ayrıca önceki yıllarda 1. 
katı yapılmış asfalt kapla-
maların gerekli onarımları 
yapılarak 2. katlarının ya-
pılması suretiyle yollardaki 
bozulmaların önlenmesi 
hedeflenmektedir. 
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SAĞLIKLI VE YETERLİ 
İÇME SUYU İÇİN...
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü 
olarak 470 köy, 1481 üniteden oluşan 
sorumluluk alanımızdaki tüm ünite-
lerin sağlıklı ve yeterli içme suyuna 
kavuşmaları için gerekli etüt ve proje 
çalışmaları; Sondaj çalışmaları, Ka-
nalizasyon etüt ve projelerinin tanzim 
ve tasdiki; Sulama projelerinin tanzim 
ve tasdiki; Motopomp montaj ve arı-

zalarının giderilmesi, İhaleli olarak 
yürütülen inşaat işlerinin ihale kontrol, 
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 Müdürlüğümüz tarafından 
yürütülmektedir.
Müdürlüğümüz tarafından yapılacak 
çalışmalar ile kırsal kesimde sağlıklı 
içme suyu olmayan köy bırakılmaması, 
sulama suyu tesislerinin İl genelinde 
yaygınlaştırılması ile vatandaşlarımızın 
gelir düzeyinin artırılması, çevre ko-
ruma hizmetleri ile kanalizasyon şebe-
keleri ve çökertmeli sistem fosseptik 
yapımına hız verilerek, yörenin yaşam 
kalitesini artırmak hedeflenmektedir.
Bu kapsamda Ayancık ilçesinde yapı-
mı devam eden 1adet projemizde 6400 
mt. İsale ve şebeke hattı ile 1 adet depo 
yapımı, Boyabat ilçesinde yapımı de-
vam eden 11 adet projemizde 14550 mt 
İsale ve şebeke hattı, 3 adet depo ya-
pımı ile 8 adet depo yenileme –bakım 
çalışmaları, Dikmen ilçesinde yapımı 
devam eden 2 projemizde 500 mt. İsale 
ve şebeke hattı ile 1 adet depo yenile-
me –bakım çalışmaları, Durağan ilçe-
sinde yapımı devam eden 8 adet proje-



49

mizde 24350 mt İsale ve şebeke 
hattı, 4 adet depo yapımı ile 5 adet 
depo yenileme –bakım çalışmala-
rı, Erfelek ilçesinde yapımı devam 
eden 3 adet projemizde 25600 
mt İsale ve şebeke hattı, 2 adet 
depo yapımı ile 2 adet depo yeni-
leme –bakım çalışmaları, Gerze 
ilçesinde yapımı devam eden 2 
adet projemizde 1850 mt İsale ve 
şebeke hattı, 1 adet depo yapımı, 
Merkez ilçesinde yapımı devam 
eden 8 adet projemizde 10550  
mt İsale ve şebeke hattı, 2 adet 

depo yapımı ile 5 adet depo 
yenileme –bakım çalışmaları, 
Saraydüzü ilçesinde yapımı 
devam eden 2 adet projemizde 
300 mt İsale ve şebeke hattı, 
3 adet depo yenileme –bakım 
çalışmaları, Türkeli ilçesinde 
yapımı devam eden 2 adet 
projemizde 5500 mt İsale ve 
şebeke hattı yapım çalışma-
ları olmak üzere bu zamana 
kadar  toplam 89600 mt. İsale 
ve şebeke hattı, 13 adet depo 
yapımı ile 23 adet depo ye-
nileme –bakım çalışmaları 
devam etmektedir.
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Sinop Valisi Hasan İpek  05.08.2016 tarihinde Bitlis İli Hizan İlçesinde bölücü terör 
örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin 
Dolma’nın şehadetinin sene-i devriyesinde İdaremizce yeni yaptırılan mezarı başında 
düzenlenen anma programına katıldı.
 
Dikmen İlçesi Merkez Camiinde Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan mevlit progra-
mında, şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma ve tüm şehitlerimiz için dualar 
edildi.

Dikmen İlçesi Merkez 
Camiinde  okutulan 
mevlid-i şerif programı-
na, Sinop Valisi Hasan 
İpek’in yanı sıra, Dikmen 
Kaymakamı Mustafa 
Gözlet, İl Jandarma Ko-
mutan V. J. Yarbay Özgür 
Kılıç, İl Emniyet Müdürü 
Ercan Dağdeviren, Dik-
men Belediye Başkanı 

ŞEHİDİM HAKKINI HELAL ET BİZE...
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Saim İstanbullu, İl Özel 
İdaresi Genel Sekreter V. 
Mehmet Demircan, Aile 
ve Sosyal Politikalar İl 
Müdürü Melih Keleş, 
İlçe Kurum Müdürle-
ri, Sinop Şehit ve Gazi  
Aileleri Dernek Başkanı 
Mehmet Özgen, Şehit  
Uzman Onbaşı Bahattin 
Dolma’nın ailesi, yakın-
ları ve çok sayıda vatan-
daş katıldı.
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RAHMET VE MİNNETLE...
İlimize bağlı muhtelif İlçe 
ve Köylerde mevcut şehit 
mezarları şanına yakışır 
şekilde yapılırken, şehit 
yakınları tarafından yapı-
lan müracaatlar neticesinde 
Köylerimizde mevcut şehit 
mezarlarının da onarımı 
ve yenilenmesi için çalış-
malarımız başladı. Sayın 
Valimiz Hasan İpek’in 
talimatı ile şehitlerimizin 
mezarları İdaremizce  ye-
nilenmeye başladı. “Şehit-
lerimiz ve aileleri için ne 
yapsak onlara borcumuzu 
ödeyemeyiz” diyen İl Özel 
İdaresi Genel Sekreter Ve-
kili Sayın Mehmet Demir-
can “Şehitlerimizin Allah 
katındaki makamları he-
pimiz tarafından biliniyor. 

Onlar vatanımız, milleti-
miz, millî değerlerimiz uğ-
runa canlarını feda ettiler. 
Bizler de şehit yakınlarının 
talepleri doğrultusunda he-
men çalışmaya başlayarak 
şehitlerimizin ebedî istira-

hatgâhlarını onlara yakışır 
hale getirmek istedik. Bu 
vesileyle tüm şehitlerimi-
zi bir kez daha rahmet ve 
minnetle yâd ediyorum.” 
şeklinde konuştu.

ŞEHİTLERİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ.



53

BİR ÖLÜR, BİN DİRİLİRİZ.
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Sinoplu Gazilerden ahirete göç edenlerin kervanına 
bu kez bir KORE Gazisi daha eklendi. 2.kafile ile 
1952’de Kore’ye giden; Sinop Merkez Kılıçlı Köyü 
nüfusuna kayıtlı Gazi İsmail Özmen(1932)hayata veda 
etti.
Sinop’un sevilen spikeri Emin Özmen,Sinop Valili-
ğinde çalışan Mustafa Özmen ve Telekom’da çalışan 
Turan Özmen’in babası İsmail Özmen,85 yaşında 
tedavi gördüğü Atatürk Devlet Hastanesinde bu sabah 
vefat etti
Devlet Erkanının katılımıyla kaldırılacak Merhum 
İsmail Özmen’in Cenazesi 26.05.2017 Cuma (Yarın) 
Sinop-Merkez Kılıçlı köyü Camisinde kılınacak Cuma 
namazından sonra aile kabristanında toprağa verilecek-
tir.
Merhuma Allah rahmet,ailesi ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.

Kore Gazisi İsmail Özmen’in cenazesi Devlet Hastanesinden alınarak Kılıçlı köyüne 
getirildi. Özmen, Kılıçlı Köyü Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze na-
mazının ardından düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreninde Özmen’in Kore gazisi arkadaşları ve 
sevenleri duygusal anlar yaşadı.

KORE GAZİLERİMİZİ EBEDİYETE 
UĞURLADIK
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BİR KORE GAZİMİZ DAHA...

Sinop Valisi Hasan İpek, 
Erfelek İlçesi Başaran 
Köyünde ikamet eden 
Kore Gazisi Ali Can’ın 
cenaze törenine katıldı.  
26.07.2017 günü akciğer 
yetmezliği sonucu vefat 
eden Kore Gazisi Ali Can,  
Erfelek  Başaran Köyünde 
düzenlenen törenin ardın-
dan toprağa verildi. 

Vali Hasan İpek, cenaze-
nin defnedilmesinin ardın-
dan vefat eden Kore Gazisi 
Ali Can’ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve taziyelerini iletti.
Başaran Köyünde düzenlenen cenaze törenine Vali Hasan İpek’in yanı sıra, Türkeli  
Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, İl Jandarma Komutan V. J. Yarbay Özgür Kılıç, 
Sinop Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı P. Bnb. Cevdet Alper Batu, 
Erfelek Belediye Başkanı Muzaffer Şimşek, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, Aile ve Sos-
yal Politikalar İl Müdürü Melih Keleş, Kurum Müdürleri, Sinop Şehit ve Gazi Aileleri 
Derneği Başkanı Mehmet Özgen, Kore Gazileri, Merhumun ailesi ve çok sayıda va-
tandaş katıldı.
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Erfelek İlçesi’ndeki Toplu 
Temel Atma ve sertifika 
dağıtım törene katılmak 
üzere Sinop’a gelen Orman 
ve Su İşleri Bakanı Prof. 
Dr. Veysel Eroğlu, Sinop 
Valiliği’ni ziyaret etti. 
Sinop Valiliği girişinde İl 
Protokolü tarafından karşı-
lanan Bakan Eroğlu, Kar-
şılama sonrasında Valilik 
Şeref defterini imzaladı.
 
Ziyarette Sinop Valisi 
Hasan İpek,  Orman ve 

Su İşleri Bakanı Prof. Dr.  
Veysel Eroğlu’na Sinop’a 
özgü gemi maketi ve bıçak 
hediye etti. Bakan  Eroğlu, 
Valilik üst kat toplantı salo-
nunda Sinop Valisi Hasan 
İpek’ten Sinop İlinin genel 
durumu hakkında brifing 
aldı.
 
Orman ve Su İşleri Bakanı 
Prof. Dr.  Veysel Eroğlu 
basın mensuplarına yap-
tığı açıklamada, “Sinop 
gerçekten Karadeniz’in 

incisi güzel bir ilimiz. Bu 
günde Erfelek ilçemizde 
83 milyon TL değerinde 6 
tane tesisin temelini attık. 
Orman Genel Müdürlüğü-
müzün hayata geçirdiği, 
“İnsanı yaşat ki devlet 
yaşasın” mantığı ile or-
manlarımızı biz kırsal 
kalkınmanın lokomotifi 
yapmaya karar verdik. 
Erfelek ilçemizde dedik ki; 
kestane ormanı kuracağız. 
Kestane balı üretiminde 
Sinop’u şaha kaldıracağız. 

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu: “Sinop şuanda 
nüfus başına en büyük yatırımı alan illerimizden birisidir.Bugüne 
kadar 1 Milyar 225 Milyon TL’lik yatırım yaptık.”

Sayın Bakanım;
SİNOP’A HOŞ GELDİNİZ.
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Hatta öyle destek verece-
ğiz ki; yüzde 20’si hibe, 
yüzde 80’i de faizsiz 5 yıl 
geri ödemeli. Bunun dışın-
da DSİ’nin tesisleri vardı. 
Boyabat, Durağan, Erfelek, 
Saraydüzü ve Dikmen’de 
dere ıslahları var. Onların-
da temelini attık ve kısa 
zamanda bitecek. Geçen 
yıl geldiğimde  29 müjde 
vermiştim. Bu müjdelerin 
15’ni tamamladık. 14’ünü 
de bitiriyoruz. Ayrıca 8 
müjde getirdim. Bunlar-
dan 1’i DSİ’nin, 5 tanesi 
Orman Genel Müdürlüğü, 
1 tane Doğa Koruma Milli 
Parklar, 1 tanede Meteoro-
lojiye ait. Allah nasip eder-
se Gerze, Boyabat, Dura-
ğan içme suyu isale hattını 
yapacağız.Ayrıca Boyabat 
ve Durağan ilçelerinin 

içme suyu arıtma tesisi 
projesi hazırlanıyor.Bunlar 
bizim taahhüdümüz.Biz 
sözünün eri bir hükümetiz.
Söz verince de ne pahasına 
olursa olsun yaparız.Sinop 
şuanda nüfus başına en 
büyük yatırımı alan ille-
rimizden birisidir.Bugüne 
kadar 1 Milyar 225 Milyon 
TL’lik yatırım yaptık.Yılan 
hikayesine dönen Erfelek 
Barajını Cumhurbaşkanı-
mızın talimatıyla tamam-
ladık.Sinop dahil Erfelek 
ilçe merkeziyle birlikte 
33 yerleşim merkezine su 
getirdik.47 Bin 390 dekar 
araziyi sulamaya açtık.26 
dereyi ıslah ettik.45 Mil-
yon fidanı toprakla bu-
luşturduk.2 şehir ormanı, 
3 bal ormanı kurduk.Bu 
rakamı 10’a çıkaracağız.

Ayrıca bal üreticilerine 
de tam destek vereceğiz.
Sinop turizmden yeteri 
kadar pay alamıyor.Sadece 
deniz değil tabiat turizmine 
de yönelmeli.Muhteşem 
tabiat güzelliklerine sahip 
Sinop’u zengin turistlerin 
geleceği bir turizm mer-
kezine dönüştürmek gere-
kir.Bu konuyu Kültür ve 
Turizm Bakanımız Numan 
Kurtulmuş ile de görüştüm.
İnşallah Sinop önümüzde 
ki yıllarda turizmde de 
hakettiği yere gelecek di-
yerek Bakan Eroğlu konuş-
masını tamamladı.
 
Orman ve Su İşleri Baka-
nı Sayın Prof.Dr. Veysel 
Eroğlu,basın açıklaması 
yapmasının ardından Sinop 
Valiliği’nden ayrıldı.
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Orman ve Su İşleri Bakanı 
Sayın Prof.Dr.Veysel Eroğ-
lu İlimizi ziyaret ederek, 
Erfelek İlçesinde 6 tane 
tesisin temel atma töreni 
ile  sertifika dağıtım töreni-
ne katıldı.
 
Erfelek Musa Can Meyda-
nında düzenlenen 83 mil-
yon TL değerinde 6 tane 
tesisin temelini atma ve 
Orman Köylülerine kullan-
dırılan ORKÖY kredileri 
ile gelir getirici tür ağaç-
landırmaları Sertifikaları 
dağıtım törenine katılmak 
üzere Erfelek ilçemize 
gelen Orman ve Su İşle-
ri Bakanı Sayın Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu’na, Sinop 
Valisi Hasan İpek, AK 
Parti  Sinop Milletvekili 
Dr. Nazım Maviş,  Or-

man Genel Müdürü İsmail 
Üzmez, Devlet Su İşleri 
Genel Müdürü Murat Acu, 
Meteoroloji Genel Müdürü 
İsmail Güneş, Doğa Koru-
ma ve Milli Parklar Genel 
Müdürü Nurettin Taş eşlik 
etti. 
 
Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşımızın okunması ile 
başlayan Toplu Temel 
atma ve sertifika dağıtım 
töreninde  açılış konuş-
malarının yapılmasının 
ardından AK Parti  Sinop 
Milletvekili Dr. Nazım 
Maviş, “Sayın Bakanımız 
bugün  buraya müjdelerle 
geldi. 6 büyük yatırımın 
temel atma törenini Erfelek 
İlçemizde gerçekleştiriyo-
ruz. Erfelek Veysel Köylü  
Orman ve Su İşleri Bakanı-

mıza Ülkemize ve İlimize 
yaptığı hizmetlerden dolayı 
teşekkür ediyorum ama 
özellikle Sinop’a yaptığı 
hizmetler ve  sağladığı 
katkılar için sizler adına 
teşekkür ediyorum. Bugün 
Erfelek’e girdiğimiz andan 
itibaren büyük bir coşkuyla 
büyük bir heyecanla Sayın 
Bakanımızı Karşılayan 
Erfelek’li hemşerilerime 
teşekkür ediyor, hepini-
ze saygı ve sevgilerimi 
sunuyorum”dedi.
 
AK Parti  Sinop Milletve-
kili Dr. Nazım Maviş’in 
konuşmasının ardından  Si-
nop Valisi Hasan İpek yap-
tığı konuşmasında, “ İlimiz 
ve İlçelerinde  Orman 
Genel Müdürlüğü,  DSİ, 
barajlar, milli parklar ve 
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tabiat parkları, dere ıslah 
çalışmaları gibi önemli ya-
tırımlar yapıldı. Bunlardan 
en güzeli de Sinop’un en 
fazla ziyaretçi akınına uğ-
rayan Erfelek Şelaleleridir. 
Tüm bu yatırımları İlimiz 
ve İlçelerimize sağlayan 
Sayın Bakanımıza Erfelek 
ve Sinoplular adına teşek-
kür ediyorum. İlimize şeref 
veren ve bizlere bir çok 
müjdeyle gelen Orman ve 
Su İşleri Bakanımız Sayın 
Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na 
tekrar hoş geldiniz diyor, 
hepinize saygı ve sevgileri-
mi sunuyorum”dedi.
 
Törende bir konuşma 
yapan Orman ve Su İşleri 
Bakanımız Sayın  Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu, “Değerli 
kardeşlerim biliyorsunuz 

her yıl Sinop’a geliyo-
ruz. Geçen yıl geldiğimde 
Muhtarlarımız dediler ki 
bir daha geldiğinizde mut-
laka Erfeleğe bekliyoruz. 
Allah nasip etti çok şükür 
bugün buradayız. Hem 
DSİ’nin hem de Ormanın 
bir takım hizmetleri için 
Erfelek İlçemize geldik. 
Buraya gelirken çok güzel 
müjdelerle geldim ama 
özellikle Sinop’a gelece-
ğimi ifade edince Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan sizlere en 
Kalbi selam ve hürmetle-
rini iletmemi istedi. Birde 
Sayın Başbakanımızda 
Sinop’a ne gerekiyorsa ya-
pın ve benden de Sinop’lu 
kardeşlerime selam söy-
leyin dedi. Bugün buraya 
bir takım yatırımlar için 

geldik. Değerli Erfelek’li-
ler, sizlere Kestane ormanı 
kuracağız dikimi, bakımı 
herşeyi bize ait. Allah’ın 
izniyle 49 yıl toplayıp 
satması ise size ait olacak. 
Sevgili kardeşlerim bunun 
dışında da özellikle sizleri  
kalkındırmak için Orman 
teşkilatı bir paket hazırla-
dı. İsterseniz koyunculuk, 
isterseniz süt sığırcılığı 
isterseniz Bal Ormancılığı 
yapabileceksiniz. Erfeleğin 
kestane balı da gerçekten 
çok güzel. Erfelek’te her 
kim gelip te bende kestane 
balı üreteceğim derse ona 
Bakanlık olarak her türlü 
desteği vereceğiz. Değerli 
kardeşlerim 6 tesis toplam 
maliyeti 83 milyon TL. 
Bu tesisler hayılı olsun. 
Hayırlara vesile olsun. 
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Erfelek ve Sinop’umuza 
bereket getirsin. Biz Sinop 
için gerçekten çok çalışı-
yoruz. Değerli kardeşlerim, 
Sinop daha önce  samimi 
söylüyorum bizden önce 
kıyıda köşede unutulmuş 
bir ildi. İlk defa Sinop’u 
bizim hükümetimiz o 

zaman Başbakan olan 
Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan 
hatırladı. Bende Erfeleğin, 
Sinop’un suyu yok dedi-
ğimde bana Veysel hocam 
derhal Erfeleğe gidiyorsun 
ve o barajı bitirip Erfeleğe 
ve Sinop’a su verip bana 

da bilgi vereceksin dedi. 
Bizde bitirip 33 tane yere 
Allah’a şükür suyu götür-
dük. Biz Sinop’a geçen 
yıldan bu yana 29 müjde 
verdik. Bunların 15 tanesi 
bitti diğer 14’ü ise hala 
yapılıyor inşallah onları da 
önümüzdeki yıla kadar bi-



62

tireceğiz, sözümüz sözdür. 
Ayrıca, Gerze içme suyu 
isale hattı, Türkeli Zimari 
Barajı, Saraydüzü Barajı 
ve Ayancık Gebelit ve 
Tarakçı derelerinin ıslah 
çalışmaları da devam 
etmektedir. Bugün bura-
ya temellerini atmak için 
geldiğimiz 6 projemizde 
en kısa sürede bitirile-
cektir. Değerli Sinoplular 
bu tesisler başta Erfelek 
olmak üzere Sinop’umu-

za, Ülkemize bereket 
getirsin, hepinizi en kalbi 
duygularımla selamlı-
yorum Allah’a emanet 
olun” diyerek konuşma-
sını tamamladı.
 
Konuşmaların yapılması 
sonrasında Orman Köy-
lülerine kullandırılan 
ORKÖY Kredileri ile 
gelir getirici tür ağaçlan-
dırmaları Sertifikalarının 
dağıtımı Orman ve Su 

İşleri Bakanı Sayın Prof. 
Dr. Veysel Eroğlu, Sinop 
Valisi Hasan İpek, AK 
Parti  Sinop Milletvekili 
Dr. Nazım Maviş ve Pro-
tokol üyeleri tarafından 
gerçekleştirildi. 
 
Orman ve Su İşleri Baka-
nı Sayın Prof. Dr. Veysel 
Eroğlu’nun katılımı ile 
gerçekleşen Toplu Te-
mel Atma ve  Sertifika 
dağıtım törenine Sinop 
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Valisi Hasan İpek, AK Par-
ti  Sinop Milletvekili Dr. 
Nazım Maviş,  Orman Ge-
nel Müdürü İsmail Üzmez, 
Devlet Su İşleri Genel Mü-
dürü Murat Acu, Meteoro-
loji Genel Müdürü İsmail 
Güneş, Doğa Koruma ve 
Milli Parklar Genel Müdürü 
Nurettin Taş, Erfelek İlçe 
Kaymakamı Murat Mete, 
İl Jandarma Komutanı J. 
Kd. Albay Halil Altıntaş, 
İl Emniyet Müdürü Ercan 
Dağdeviren, İlçe Belediye 
Başkanları, İl Genel Meclisi 
Başkanı Şükrü Gündoğdu, 
AK Parti İl Başkanı Ali 
Çöpcü, Kurum Müdürleri, 
Siyasi Parti Temsilcileri, 
Köy Muhtarları ve vatan-
daşlar katıldı.
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AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ 
MİHRİMAH BELMA SATIR VALİ 
HASAN İPEK’İ ZİYARET ETTİ

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Dilekçe Komis-
yonu Başkanı AK Parti 
İstanbul Milletvekili 
Mihrimah Belma Satır, 
Vali Hasan İpek’i maka-
mında ziyaret etti.
 
Sinop Valiliği girişinde 
Vali Hasan İpek tarafın-
dan karşılanan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 
Dilekçe Komisyonu Baş-
kanı AK Parti İstanbul 
Milletvekili Mihrimah 
Belma Satır, Sinop Vali-

liği şeref defterini imza-
lamasının ardından Vali 
Hasan İpek ile birlikte 
Valilik Makamına geçti.
 
Makamda gerçekleşen 
ziyarette, Vali Hasan 
İpek, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Dilekçe 
Komisyonu Başkanı AK 
Parti İstanbul Milletveki-
li Mihrimah Belma Satır 
ile bir süre sohbet ettik-
ten sonra Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Dilekçe 
Komisyonu Başkanı AK 

Parti İstanbul Milletve-
kili Mihrimah Belma 
Satır’a ziyaretinden duy-
duğu memnuniyeti dile 
getirerek teşekkür etti.
 
Sinop Valisi Hasan İpek, 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Dilekçe Komis-
yonu Başkanı AK Parti 
İstanbul Milletvekili 
Mihrimah Belma Satır’a 
ziyaret anısına Sinop’a 
özgü gemi maketi hediye 
etti.
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AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ 
ŞİRİN ÜNAL VALİ HASAN İPEK’İ 

ZİYARET ETTİ

Makamda gerçekleşen 
ziyarette, Vali Hasan İpek 
ve AK Parti İstanbul Mil-
letvekili Şirin Ünal bir 
süre sohbet etti. AK Parti 
İstanbul Milletvekili Şirin 
Ünal, Vali Hasan İpek’e 
TBMM’nin fotoğrafının 

bulunduğu tabak plaket  
hediye etti.
 
Vali Hasan İpek ise, AK 
Parti İstanbul Milletvekili 
Şirin Ünal’a ziyareti anı-
sına Sinop’a özgü gemi 
maketi takdim etti.

 
AK Parti İstanbul Milletve-
kili Şirin Ünal’a ziyaretin-
de, AK Parti İl Başkanı Ali 
Çöpcü, AK Parti Merkez 
İlçe Başkanı Fatih Özçelik 
ve yönetim kurulu üyeleri 
eşlik etti.
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ÇANKIRI VALİSİ HAMDİ BİLGE 
AKTAŞ, VALİ HASAN İPEK’İ ZİYARET 

ETTİ

Kuzey Anadolu Kalkınma 
Ajansı (KUZKA) Ağustos 
ayı toplantısına katılmak 
üzere Sinop’a gelen Çan-
kırı Valisi Hamdi Bilge 
Aktaş, Vali Hasan İpek’i 
makamında ziyaret etti.
 
Sinop Valiliği girişinde 

Vali Hasan İpek tarafından 
karşılanan Çankırı Valisi 
Hamdi Bilge Aktaş, Si-
nop Valiliği şeref defterini 
imzalamasının ardından 
Vali Hasan İpek ile birlikte 
Valilik Makamına geçti.
 
Makamda gerçekleşen 

ziyarette, Vali Hasan İpek, 
Çankırı Valisi Hamdi Bilge 
Aktaş ile bir süre sohbet 
etti. Vali Hasan İpek, Vali 
Hamdi Bilge Aktaş’ı ziya-
retinden duyduğu memnu-
niyeti dile getirerek teşek-
kür etti.

Dostluk iki yürek arasında akan 
bir nehir gibidir. Gittiği yeri de 

temizler, geldiği yeri de...
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SİNOP GAZETECİLER 
CEMİYETİ’NDEN VALİ HASAN İPEK’E 

ZİYARET

21 Temmuz 2017 tarihin-
de yapılan genel kurulda 
yeniden Sinop Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanlığına se-
çilen Hikmet Kurada yeni 
Yönetim Kurulu Üyeleri 

ile birlikte Sinop Valisi 
Hasan İpek’i makamında 
ziyaret etti. 
 
Sinop Valisi Hasan İpek, 
Sinop Gazeteciler Cemiye-

ti Başkanı Hikmet Kurada 
ve yeni Yönetim Kurulu 
Üyelerini tebrik ederek, 
çalışmalarında başarılar 
diledi.
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8. BAYAT KÖYÜ BUZLUK 
YAYLA ŞENLİĞİ

Sinop Valisi Hasan İpek, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş ile birlik-
te bu yıl  8. si düzenlenen Durağan Bayat Köyü Buzluk Yayla Şenliğine katıldı.
 
8. Bayat köyü Buzluk Yayla şenliğinde açılış konuşmalarının yapılmasının ar-
dından bir konuşma yapan Vali Hasan İpek, ‘’Özü, sözü, ve kendi Türk olan ve 
Türk soyunun en önemli boylarından bir boyun adını taşıyan çok değerli bayat 
köylüsü ve civar köylerden gelen çok değerli Sinoplu vatandaşlarım öncelikle 
sizlerle böyle 
güzel bir günde 
birlikte olmak-
tan dolayı duy-
duğum memnu-
niyeti belirtmek 
istiyorum.
 
Bu tür şenlikleri 
birlik ve bera-
berlik içinde 
önümüzdeki 
yıllarda devam 
ettirerek, huzu-
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rumuza, kardeşliğimize, 
birlik ve beraberliğimize 
kastedenlere asla fırsat 
vermeyeceğiz.Bu vesiley-
le şenliğin yapılmasında 
emeği geçenlere teşekkür 
ediyor, hepinizi saygı ve 
sevgilerimle selamlıyo-
rum’’ dedi.
 
Vali Hasan İpek, konuş-
masının ardından Bayat 
Köyü Muhtarı Hüseyin 
Maviş ve 2016  Koç Ağa-
sı Faik Menteş’e Sinop’a özgü gemi hediye etti.
 
8. Bayat köyü Buzluk Yayla şenliğine; Vali Hasan İpek’in yanı sıra AK Parti 
Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Durağan Kaymakamı Akın Oruç, Boyabat 
Kaymakamı Fatih Aksoy, Durağan Belediye Başkanı Ahmet Kılıçaslan, Boyabat 
Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Halil Altın-
taş, çevre köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
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VE BOYABAT KOZKULE KÖYÜ ŞENLİKLERİ... 
SEVGİ, MUHABBET, BİRLİK VE BERABERLİK...

Sinop Valisi Hasan İpek, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş ile birlikte, Bo-
yabat Kozkule Köyü Yardımlaşma Derneğinin düzenlemiş olduğu Yayla şenliklerine 
katıldı.
 
Yayla Şenliklerinde açılış konuşmalarının yapılmasının ardından bir konuşma yapan 
Vali Hasan İpek, ‘’ Öncelikle burada bulunan ve katılım sağlayan herkesi saygı ve 
sevgilerimle selamlıyorum.Sinop’ta bulunduğumuz sürece sizlere hizmet etmek için 
elimizden geleni yapacağız. Sizler herşeyin iyisine layıksınız. Bu ülkenin varlığı ve 
birliği için, demokrasimize sahip çıkmak için, devletimize, hükümetimize,  bayrağımı-
za sahip çıkmak için her türlü fedakarlığı gösterdiniz. Ben sizleri tebrik ediyorum.Say-
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gıdeğer annelerinizin ellerinden öpüyorum. Geleneksel olarak 15.yılını kutladığımız 
şenliğin önümüzdeki yıllarda böyle güzel, mutlu, huzurlu geçmesini temenni ederek, 
hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum’’ dedi.
 
Vali Hasan İpek, konuşmasının ardından Kozkule Köyü Yardımlaşma  Derneği Başka-
nı Cemal Erbaş’a Sinop’a özgü gemi maketi hediye etti.
 
Yayla Şenliklerine Vali Hasan İpek’in yanı sıra, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım 
Maviş,Boyabat Kaymakamı Fatih Aksoy, İl Jandarma Komutanı Kd.Alb. Halil Altın-
taş, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Boyabat eski Belediye Başkanı Mehmet 
Ermiş, dernek üyeleri, çevre köy muhtarları, gurbetten gelen vatandaşlar ve köy halkı 
katıldı.
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BOYABAT KOZKULE KÖYÜ 
ŞENLİKLERİNDEN...
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“Başını Vermeyen Şehîd”
 SEYYİD İBRAHİM BİLAL HAZRETLERİ

Sinop evliyâsından. Peygamber efendimizin torunu hazret-i Hüse-
yin’in soyundan geldiği rivâyet edilen şehîd mücâhid.
Peygamber efendimizin; 
“İstanbul elbette feth oluna-
caktır. Onu feth eden ku-
mandan ne güzel kumandan 
ve onu feth eden asker ne 
güzel askerdir.” hadîs-i Şerî-
findeki müjdesine kavuş-
mak ve o büyük Şehri İslâm 
beldelerinin sınırları içine 
katmak isteyenlerden birisi 
de Halîfe Ömer bin Abdü-
lazîz idi.Halîfe bu düşünce 
ile bir gün ordu komutan-
larını ve devlet ileri gelen-
lerini sarayında toplantıya 
çağırdı ve onlara şöyle dedi:
“İslâmı gönderen Allahü 
teâlâ nasıl olsa onu koruya-
cak ve muzaffer edecektir. 
Yalnız biz de ona hizmet 
vazîfesinden mutlaka soru-

lacağız. İslâm ordularının 
Anadolu’ya açılmasına 
Bizans engeldir. Bu sebeple 
de İstanbul’un fethi gecik-
mektedir. Dördüncü defâ 
onu kuşatmamıza rağmen 
bir türlü feth edemedik. 
Peygamber efendimizin 
müjdesi gerçekleşecek, bir 
gün surlar mutlaka yıkılacak 
ama, ben istiyorum ki bu şe-
refe biz nâil olalım. Yeniden 
sefer düzenleyip surları bir 
defâ daha sarsmak istiyo-
rum. Bu seferle belki o yüce 
Habîbin müjdesine muvaf-
fak olabiliriz. Ordularımızın 
muzafferiyeti için sizlerin de 
görüşlerinizi almak istiyo-
rum.”
Herkese seferin nasıl olması 

gerektiği ve sefer hazırlık-
ları hakkında görüşlerini 
belirttikten sonra Seyyid 
Bilâl hazretleri ayağa kalktı. 
Uzun boylu, geniş omuz-
lu, heybet ve vakar sâhibi 
bir zâttı. Herkes onu bir 
ordu komutanı olmasından 
ziyâde Peygamber efendi-
mizin torunu olduğu için 
seviyor, hürmet ediyordu. O 
heybetli olduğu kadar mü-
tevâzi de idi. Yavaş yavaş 
ve tâne tâne şöyle konuştu:
“Ey Emîrül-Mü’minîn! Ben 
ordumuza yeni kuvvetlerin 
katılmasında fayda görüyo-
rum. Bunun için Orta As-
ya’dan cesur Türk savaşçıla-
rını toplamayı arzu ederim. 
Türklerin savaşçılıklarının 
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çok üstün olması inkâr 
edilmez bir gerçektir. Bu 
da İstanbul’un fethinde çok 
işimize yarayacaktır.” Halî-
fe bu teklife çok sevinerek, 
Seyyid Bilâl’e şöyle dedi: 
“Çok doğru söylersin yâ 
Seyyid! Bunu hiç düşünme-
miştim. Bu işin başına seni 
getiriyorum. Ordumuzun 
bir kolu Akdeniz’den, diğer 
kolu ise Anadolu üzerinden 
İstanbul’a yürüyecektir. Biz 
İstanbul’a ulaşıncaya kadar 
sen de Karadeniz’den yeni 
savaşçılarınla bize katılırsın. 
İnşâallah surların önünde 
buluşuruz. İstediğin kadar 
at, adam ve erzak alabilir-
sin.” Bundan sonra Halîfe-i 
müslimîn ile Seyyid Bilâl 
hazretleri baba-oğul gibi 
birbirlerine sarılıp helalleş-
tiler.
Böylece 675 senesinde 
merkezde ordu hazırlıklar 
yaparken, Seyyid Bilâl de 
yanına birkaç yiğit alıp Ho-
rasan’a doğru at sürdü. İran 
yaylalarını geçiyorlarken 
eşkıyâlar yollarını kesti.Ya-
pılan çarpışmada yol kesi-
ciler perişan oldular, reisleri 
esir düştü. Seyyid Bilâl ve 
yanındakiler, bütün Orta 
Asya’yı yer yer dolaşıp gö-
nüllü savaşçılar topladılar. 
Gittiği her yerde İstanbul’un 
fethinin öneminden bahsetti 
ve Peygamber efendimizin 
müjdesini bildirdi. Kısa 
zamanda gözü pek, kalbi 
îmânla dolu yiğitlerden 
sanki ikinci bir ordu kur-

du. Karadeniz limanlarında 
yeni kadırgalar inşâ ettirdi. 
Niyetleri en kestirme yol 
olan denizden kısa zamanda 
İstanbul önlerine varmak-
tı. Ancak deniz yolculuğu 
ümid ettikleri gibi çıkmadı. 
Yola çıktıktan birkaç gün 
sonra şiddetli bir yağmur 
ve fırtınaya yakalandılar. 
Karadeniz’in güçlü dalgaları 
gemileri öyle bir savurmaya 
başladı ki, Orta Asya’nın 
bahadır yiğitleri deniz hava-
sına alışık olmadıklarından 
ümitsizlik içinde kalmış-
lardı. Seyyid Bilâl hazret-
lerinin metâneti, güven ve 
îtimât telkin edici sözleri 
olmasa hepsi kendilerini 
çoktan ölmüş sayacaklardı. 
Seyyid Bilâl onlara:
“Korku kadınlara, ümitsizlik 
de kâfirlere mahsustur. Siz 
ise Allah yolunda nice çöl-
leri, geçit vermeyen dağları 
aşan cengâver mücâhidlerin 
torunlarısınız. Allahü teâlâ-
nın dînine hizmet edenin 
yardımcısı Allah’tır. Hak 
yolda cihâd edene O’nun 
yardım ve inâyeti haktır ve 
muhakkaktır. Ümitvâr olun, 
cenâb-ı Hakk’a güvenin 
kardeşlerim.”
Seyyid Bilâl hazretleri bun-
dan sonra ellerini semâya 
doğru kaldırarak gözyaşları 
içerisinde şöyle yalvardı: 
“Ey içimizi dışımızı bilen 
yüce Rabbim! Senin büyük-
lüğünün karşısında küçül-
dük, kapında kul olduk. 
Gönlümüzdeki ümitleri bu 

denizde boğma. Ümitsizliğe 
düşürüp karanlıkta koyma. 
Bizleri yalnız bırakma. Her 
şeyimizle sana emânetiz. 
Sen ise emâneti en güzel 
koruyansın!” Gâziler âmin 
diyerek ellerini yüzlerine 
sürerken, gözcünün; “Kara 
göründü.” diye bağırdığı 
duyuldu. Bunun üzerine 
gâziler hep birden şükür 
secdesine vardılar.
Güçlükle sığındıkları yer 
Sinop limanı olup gemiler, 
hastalar bakıma muhtaç 
bir haldeydi. Seyyid Bilâl 
hazretleri, eski kölelerden 
Zeyd, Buhârâlı Ömer ve 
Semerkantlı Buğra isimli üç 
mücâhidi alarak ve kardeşi 
AliEkber’i yerine vekil bıra-
karak karaya çıktı. Etrâfı 
yüksek kulelerle çevrili 
olan kalede şehrin vâlisi 
olan tekfurla görüştü. Ona 
fırtınada gemilerinin ha-
sar gördüğünü, dolayısıyla 
bakıma alınmaları gerek-
tiğini, ayrıca kendilerinin 
de dinlenmeye ihtiyaçları 
olduğunu bildirip belli bir 
vergi karşılığında bu işleri 
görünceye kadar müsâade 
edilmesini istedi.
Bir kese altın karşılığı tek-
furla anlaşan ve her türlü 
emniyet ve güvenleri için 
söz verilmesinden sonra sa-
raydan ayrılan SeyyidBilâl 
ve berâberindekiler, ken-
dilerine tahsis edilen alana 
döndüler. Çadırlar kuruldu. 
Hastalara sıcak yiyecekler 
ve içecekler hazırlandı.
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Diğer taraftan tekfur, 
müsâade vermiş olmasına 
rağmen müslümanları göz 
hapsinde tutuyor ve kuvvet-
leri hakkında bilgi edinme-
ye çalışıyordu... Güneyden 
Arapların, doğudan Türk-
lerin zaman zaman Ana-
dolu’ya yaptıkları akınlar 
sebebiyle zâten tedirgin olan 
tekfur, verdiği sözde dur-
mak ve belli bir süre sonra 
konakladıkları yerden ay-
rılmalarına müsâade etmek 
yerine, bir baskınla işlerini 
bitirmeyi düşündü. Bir gece, 
en nişancı ve savaşçı asker-
lerini seçerek, zırhlı elbise-
lerle kuşandırdı. Havanın da 
karanlık olmasından fay-
dalanarak gece yarısından 
sonra saldırıya geçti.
Seyyid Bilâl hazretleri ve 
askerleri, neye uğradık-
larını bile anlayamadılar. 
Onlar, vergisini ödedikleri 
bir yerde kendilerini güven-
likte sanmışlardı. Tekfurun 
kalleşlik yapacağını tahmin 
etmemişlerdi.
Çıkan çatışmada birçok 
mücâhid, pür silâh ve zırhlı 
kâfirlere karşı kahramanca 
karşı koydu ise de, sonunda 
bir bir düşüp şehîd oldu.Sa-
atlerce çarpışan Seyyid Bilâl 
hazretleri ise pekçok kâfiri 
öldürdükten sonra tekfur ta-
rafından şehîd edildi. Tekfur 
bir kılıç darbesiyle Seyyid 
Bilâl hazretlerinin mübârek 
başını gövdesinden ayırdı. 
Ancak o anda Seyyid Bilâl 
hazretleri mübârek başlarını 

alıp koltuğunun altına kıstır-
dı ve bu hâliyle tekfura yö-
neldi. Tekfur, gördüklerine 
bir süre inanamadı. Sonra 
da müthiş bir korku içerisin-
de kaçmaya başladı.
Seyyid Bilâl hazretleri bir-
kaç adım daha yürüyüp yere 
düştü.Rûhu, büyük dedesi 
Resûl-i ekreme kavuşmuştu.
Tekfur, daha sonra çatışma-
yı durdurdu. Karşısındaki-
nin alelâde birisi olmadığı-
nı, bilâkis ermiş veya ulu bir 
kişi olabileceğini anlamakta 
gecikmedi. Askerlerine dö-
nüp bağırdı:
“Her şey bitti artık. Yaralı-
ların yaraları derhal sarılsın. 
Müslüman ölüler, dinlerinin 
gerektiği gibi gömülsün!”
Aradan günler, haftalar ve 
aylar geçmesine rağmen 
tekfur, günlerce bu olayın 
tesirinde kalıp, azâbla kıv-
randı durdu... Yatıyor; Sey-
yid Bilâl hazretlerinin, kesik 
başıyla yürümesi gözlerinin 
önüne geliyor, uyuyamıyor-
du... Uyusa, rüyâlarında hep 
aynı hâdise ile karşılaşıyor-
du... Gündüzleri hayâlinde, 
geceleri düşünde hep o 
vardı.
Bu duruma daha fazla daya-
namadı ve bir gün sarayında 
din adamlarıyla bir toplantı 
yaparak hâdisenin yorumu-
nu istedi. Cevâbında kendi-
sine; “Allah’ın çok sevdiği 
bir kulun öldürüldüğü, onun 
kerâmet ehli bir kişi olduğu, 
kendisini affettirmesi gerek-
tiği” söylenince de, Seyyid 

Bilâl hazretlerinin meza-
rının üstüne bir çatı örtül-
mesini, kendisinin öldüğü 
zaman ise onun kapı eşiğine 
gömülmesini, bu sûretle onu 
ziyârete gelenlerin çiğneye-
rek üzerinden geçmelerini 
istedi ve; “Belki o zaman 
affolunurum.” dedi.
Vasiyeti gibi yapıldı ve 
tekfur, şehîd Seyyid Bilâl 
hazretlerinin kabr-i şerîfinin 
yanına defnedildi.
Şehir, mîlâdî 1214 yılında 
Selçuklu Sultanı Birinci 
İzzeddîn Keykavus tarafın-
dan zaptedildikten sonra 
Alâeddîn Keykubat döne-
minde yeniden îmâr ve inşâ 
edildi. Bu arada Sultanın 
ziyâreti sırasında Seyyid 
Bilâl hazretlerinin kabrinin 
yanına câmi ve türbe yapı-
mı için ferman çıkartıldı. 
Kabr-i şerîfi yanında sürekli 
Kur’ân-ı kerîm okunması 
buyruldu.
Seyyid Bilâl hazretlerinin 
türbesi bugün de Sinoplular 
ve çevre illerden gelenler 
tarafından ziyâret olunmak-
ta ve mübârek rûhu vesîle 
edilerek cenâb-ı Hak’tan af 
ve mağfiret niyâz edilmek-
tedir.
 
KAYNAKLAR
1) Seyyid Bilâl, H.Ş. Erleli; 
s.1-32
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SEYYİD BİLAL HAZRETLERİ’Nİ 
ANMA PROGRAMI

Sinop Valisi Hasan İpek ve AK 
Parti Sinop Milletvekili Dr. Na-
zım Maviş, Sinop Aile Dost-
luk Eğitim ve Kültür Derneği 
(SADER) ve Sinop İl Müf-
tülüğü tarafından Seyyid 
Bilal Hz. Anma Günü 
Etkinliği kapsamında, 
Seyyid Bilal Camiinde 
düzenlenen programa 
katıldı.

 
Seyyid Bilal Hz. Anma etkinlikleri-

ne katılan Sinop Valisi Hasan İpek ve AK 
Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Seyyid 

Bilal Camiinin içinde  bulunan Seyyid Bilal Hz. Türbesi-
nin başında dua  etti.
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Seyyid Bilal Hz. Türbesi-
nin başında dua  ettikten 
sonra  bir konuşma yapan 
AK Parti Sinop Millet-
vekili Dr. Nazım Maviş; 
“Sinop, Seyyid Bilal Haz-
retleri ile anılır. Sinop’a 
uğrayan çoğu kişi de Sey-

yid Bilal Hazretlerinin kab-
rini ziyaret eder. Bu açıdan 
Seyyid Bilal Hazretlerinin 
metfun bulunduğu bu tepe 
bu anlamda manevi bir 
yerdir. Seyyid Bilal Haz-
retleri ile birlikte Sinop’un 
tarihinde Sarı Saltuk Haz-

retleri var, Mahmut Kefevi 
Hazretleri var, Seydi Ali 
Reis var. Bu açıdan Sinop;  
inanç, kültür ve medeniye-
tin kentidir. Sinop’un Seyit 
Bilal Hazretleri ile anılma-
sının çok önemli olduğunu 
düşünüyorum.Cenab-ı Hak 

bu manevi iklimi hepimiz 
için devamlı kılsın” diye-
rek konuşmasını tamamla-
dı.

AK Parti Sinop Milletve-
kili Dr. Nazım Maviş’in 
konuşmasının ardından, bir 
konuşma yapan Vali Hasan 
İpek, Seyyid Bilal Hazret-
leri’nin nasıl şehit edildiği-
ni anlattı ve konuşmasının 
devamında “Seyyid Bilal 
Hazretleri Sinop’umuz 

için, Anadolu için, İslam 
alemi için çok önemli 
bir şehidimizdir. Kendisi 
tabiindir. Yani Peygamber 
efendimizi  görmemiş, 
fakat Ashab-ı Kiram’ın 
sohbetine kavuşan, onlarla 
görüşüp konuşanlar arasın-
dadır. Bu anlamda bugün 
derneğimizle beraber Müf-
tülüğümüzle beraber Sey-
yid Bilal Hazretlerini anma 
programı  düzenledik. Tüm 
Türkiye’yi ve bütün İslam 

alemini Seyyid Bilal Haz-
retlerinin türbesini ziyaret 
etmeleri için Sinop’a bekli-
yoruz’’ dedi.
 
(SADER) tarafından orga-
nize edilen ve bu yıl 2’in-
cisi gerçekleştirilen Seyyid 
Bilal Hz. Anma Günü Et-
kinliği kapsamında Seyyid 
Bilal Camiinde düzenlenen 
programa Sinop Valisi Ha-
san İpek’in yanı sıra, AK 
Parti Sinop Milletvekili Dr. 
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Nazım Maviş, İl Jandarma 
Komutanı J. Kd. Albay 
Halil Altıntaş, İl Emniyet 
Müdürü Ercan Dağdeviren, 

Sinop İl Müftüsü Ali Hayri 
Çelik, SADER Başkanı 
Remzi Yüksel ve etkinlik 
kapsamında İstanbul’dan 

Sinop’a gelen öğretmen-
ler ile çok sayıda Sinoplu 
vatandaş katıldı.
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30 AĞUSTOS 
ZAFER BAYRAMINIZ 

KUTLU OLSUN

30 Ağustos Zafer Bayramının 95. Yıl dönümü kutlamaları; Sinop Valiliği 
Hükümet Meydanındaki Atatürk Anıtı’na Vali Hasan İpek ve Belediye 
Başkanı Baki Ergül tarafından çelenk konulması ile başladı.
 
Çelenklerin sunulmasının ardından, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 
ve Aziz Şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı 
okunarak göndere bayrağımız çekildi. 
 
Sinop Valiliği Hükümet Meydanındaki Atatürk Anıtı önünde yapılan 
programının tamamlanmasıyla, Sinop Valisi Hasan İpek  Valilik Maka-
mında tebrikleri kabul etti.
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Kıymetli Sinop’lular;

Şanlı tarihinde, hiç-
bir zaman tutsaklığa 
boyun eğmeyip ba-
ğımsızlığını muhafaza 
eden aziz milletimiz, 
bu uğurdaki mücade-
lesiyle insanlığın ortak 
hafızasında, asırlar bo-
yunca haklı ve saygın 

bir yer edinmiştir.
 
Milletimiz son olarak 
bundan 95 yıl önce, 26 
Ağustos’ta başlayıp 30 
Ağustos 1922 tarihinde 
sona eren Başkomu-
tanlık Meydan Muha-
rebesinde, kahraman 
ordumuzun kazandığı 
“Büyük Zafer”le de bu 

konumunu pekiştirmiş-
tir.
 
30 Ağustos’ta kazanı-
lan bu Zafer; İstiklal 
Mücadelemizin en 
önemli ve en büyük 
başarılarından biridir. 
Bu nedenledir ki; ara-
dan geçen 95 yıla rağ-
men zihinlerimizdeki 

Sinop Valisi Hasan İpek, 30 Ağustos Zafer Bayramı münase-
betiyle bir mesaj yayımladı.
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güçlü sadasını halen 
korumaktadır.
 
Bu Zafer aynı zaman-
da; Türküyle, Kürdüy-
le, Lazıyla, Çerkeziyle, 
doğusuyla, batısıyla 
tıpkı Çanakkale Ru-
hu’nda olduğu gibi va-
tanımızda bizlerin, bir 
ve bütün olduğumuzun 
en somut nişanelerin-
den biridir.
 
O günkü işgal kuvvet-
lerine karşı kazanılan 
bu zafer, özellikle 
milletimizin 15 Tem-
muz  darbe girişiminde  
gösterdiği demokrasi 

mücadelesi, sarsılmaz 
kardeşliğimize birli-
ğimize ve bütünlüğü-
müze zarar vermeye 
çalışan  şer odaklarına 
da verilen en büyük 
derstir.
 
Şimdilerde bizlere 
düşen görev; atalarımı-
zın bizlere vatan kıl-
dıkları bu cennet misal 
toprakları, çağdaş ve 
gözde bir yaşam alanı 
haline dönüştürmek 
için gayret sarf etmek, 
barışı ve huzuru, bu 
asil coğrafyada hakim 
kılmak için var gücü-
müzle çalışmaktır.

 
30 Ağustos Zafer Bay-
ramı münasebetiyle; 
bizlere üzerinde hür 
olarak gururla ya-
şadığımız bu vatanı 
bırakan, başta Büyük 
Önder Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk ve silah 
arkadaşları olmak üze-
re, bütün isimli- isim-
siz kahramanlarımızı 
rahmet, saygı ve şük-
ranla anıyorum.
 
Tüm Sinopluların ve 
milletimizin 30 Ağus-
tos Zafer Bayramını 
kutluyor, sevgi ve say-
gılarımı sunuyorum.
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Sinop Valiliği Hükümet 
Meydanındaki Atatürk 
Anıtı önünde yapılan 
programının tamamlanma-
sıyla, Sinop Valisi Hasan 
İpek  Valilik Makamında 
tebrikleri kabul etti. 
 
Tebriklerin kabulü sonrası, 
30 Ağustos Zafer Bayra-
mının 95.Yıl dönümü kut-
lamalarının devamı için  
İskele Meydanına geçildi.
 
İskele Meydanındaki 
törende; Vali Hasan İpek 
ve Belediye Başkanı Baki 
Ergül  halkın ve tören 
birliğinin bayramını kutla-
dılar.
 
Saygı duruşu ve İstiklal 

Marşının okunmasından 
sonra, 30 Ağustos Zafer 
Bayramının anlam ve 
önemini belirten konuş-
ma, Halk Eğitim Merkezi 
ve Akşam Sanat Okulu 
Öğretmeni Kaşif Özkan 
Özcan tarafından yapıldı. 
Günün anlam ve önemini 
belirten şiirin okunması 
ve Folklor gösterileri ile 
tören devam etti.
 
Belediye Bandosu eşliğin-
de Tören Birliği askerleri-
nin, Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürlüğü öğrenci 
ve spor gruplarının, askeri 
araçların tören geçişiyle  
30 Ağustos Zafer Bayramı 
kutlamaları sona erdi.
 

Tören Programına, Sinop 
Valisi Hasan İpek, AK 
Parti Sinop Milletvekili 
Dr. Nazım Maviş, İl Jan-
darma  Komutanı J. Kd. 
Albay Halil Altıntaş , Be-
lediye Başkanı Baki Ergül, 
Cumhuriyet Başsavcı V 
Mithat Öz,  Baro Başkanı 
Hicran Kandemir, Vali 
Yardımcısı Savaş Ünlü, İl 
Emniyet Müdürü Ercan 
Dağdeviren, Sinop Üni-
versitesi Rektör V. Serap 
Ustaoğlu Tığrıl,  Kurum 
Müdürleri, Askeri Erkan, 
Siyasi Parti Temsilcileri, 
Şehit yakınları ve Gazile-
rimiz, STK temsilcileri ve 
vatandaşlar katıldı.
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Bayramlar, milli ve dini duyguların, 
inançların, örf ve adetlerin uygulanıp 
sergilendiği, bir toplumda millet olma 
şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği 

KURBAN BAYRAMINIZ 
KUTLU OLSUN
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günlerdir. Hep bir arada, sevgi dolu 
ve huzurlu nice bayramlar geçirmek 
dileğiyle, 
Kurban Bayramınız kutlu olsun.
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Bayramlar milli birlik ve 
beraberlik, karşılıklı sev-
gi, saygı ve hoşgörü duy-
gularının doruğa ulaştığı 
müstesna günlerdir. Özel-
likle bu günler toplumsal 
ve manevi değerlerin 
yeşertilmesi ve yeni nesil-
lere aktarılması açısından 
çok önemlidir.
 
Bu müstesna günlerde 
kırgınlıklar, dargınlıklar 
bir kenara bırakılmalı, eş, 
dost, akraba bir araya ge-
linilmeli, sevinçler, coşku-
lar, hüzünler hep beraber 
paylaşılmalı, milli birlik 
ve beraberlik bilincimiz 
pekiştirilmelidir.            
 
Özellikle bayrama buruk 
giren şehit ailelerimizi, 

gazilerimizi, kimsesiz, 
fakir ve muhtaç vatan-
daşlarımızı, hastalarımızı 
ziyaret etmeli, onların 
gönüllerini almalı, bayram 
sevincimizi ve coşkumuzu 
onlarla paylaşmalı, ihti-
yaçlarını gidermeli ve her 
zaman yanlarında olduğu-
muzu onlara hissettirme-
liyiz.                           
 
İhtiyaç sahibi vatandaş-
larımıza destek olmak 
ve yardımlaşmak sadece 
bayramlarla sınırlı kal-
mamalıdır. Bu kapsamda 
ilimizde 2017 yılı içerisin-
de Sinop Valiliği Sosyal 
Yardımlaşma ve Daya-
nışma Vakfı tarafından  
589 kişiye 118.126.40 TL 
tutarında gıda yardımı, 

343 kişiye 175.262.32 TL 
tutarında kömür yardımı, 
385 kişiye 57.753.71 TL 
tutarında sağlık yardımı, 
ayrıca Kurban Bayramı 
yardımı olarak ise 517 
aileye 176.825.00 TL ve 
çeşitli alanlarda toplamda 
814.125.76 TL tutarın-
da yardım yapılmıştır ve 
yapılmaya devam edile-
cektir.    
                      
Bu duygu ve düşüncelerle 
başta Sinop’lu hemşeh-
rilerimin, tüm Türk hal-
kının ve İslam Alemi’nin 
Kurban Bayramını kutlar, 
Mübarek Kurban Bayra-
mının karşılıklı saygı ve 
hoşgörü ortamında geç-
mesi dileklerimle;  selam 
ve saygılarımı sunarım.

Sinop Valisi Hasan İpek, Kurban  Bayramı münasebetiyle 
bir mesaj yayımladı.
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Sinop Valisi Hasan İpek, 
AK Parti Sinop Milletve-
kili  Dr. Nazım Maviş ile 
birlikte Kurban Bayramı 
Öncesi Boyabat Şehir  
mezarlığı Şehitliğinde  
bulunan Şehit Jandarma 
Er Ersoy Gürsu, Şehit 
Piyade Er Mustafa Kara-
demir ve Şehit Mekanize 
Piyade Er Hasan Arı’nın 
kabirlerini ziyaret etti. 

Vali İpek’in şehitlik ziya-
retinde  görevli İmam Ha-
tipler  tarafından Kuran-ı 
Kerim okundu. Okunan 
Kuran-ı Kerim tilaveti 
sonrası hep  birlikte dua-
lar edilerek, şehitlerimiz 
rahmet ve minnetle yad 
edildi.
 
Vali Hasan İpek’in Sinop 
Şehitliğini ziyaretine, AK 

Parti Sinop Milletvekili  
Dr. Nazım Maviş, Boya-
bat İlçe Kaymakamı Fatih 
Aksoy,  İl Jandarma Ko-
mutanı J. Kd. Alb. Halil 
Altıntaş, İl Emniyet Mü-
dürü Ercan Dağdeviren, 
Boyabat Belediye Başkanı 
Şefik Çakıcı, Şehit yakın-
ları  ve vatandaşlar katıldı.
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TURİZM KÖŞESİ
TATLICA TAKIM ŞELALELERİ
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İl merkezine 42 km. uzaklıkta, Erfelek 
ilçesi Tatlıca köyü sınırları içerisindedir. 
Aynı vadi içinde ardarda sıralanmış 28 
irili ufaklı şelaladen oluşmuştur. Bu özel-
liği ile dünyada benzeri yoktur. Dar ve 2 
km. uzunlukta bir vadi içinde, şelaleler 

kenarında, kayın ormanları içinde yapıla-
cak iki saatlik yürüyüş oldukça zevkli ve 
heyecanlıdır. Doğal sit alanı olan bölgede 
trekking, piknik, gezi ve av turizmi ola-
nakları sağlanmaktadır.
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SİNOP KALESİ
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BULGURLU KARALAHANA KAVURMASI
1 çay bardağı pilavlık bulgur
1 demet karalahana
1 adet kuru soğan
1 çorba kaşığı tereyağı
1 çorba kaşığı salça
1 su bardağı su
1 tatlı kaşığı pul biber

Karalahanalar güzelce yıkandıktan sonra kaynar suya batırılır, 5 dakika sonra çıkarılır. 
Sonra iri şekilde doğranır. Tavaya çok ince kıyılmış soğan ve tereyağı konur, gevşeye-
ne kadar kavrulur. Salça, tuz ve pul biber ilave edilir. Bir kaç dakika çevirdikten sonra 
yıkanmış bulgur ve su ilave edilir. 10 dakika daha kavurduktan sonra ateşten alınır.

YÖRESEL LEZZETLER
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ETLİ KARALAHANA DOLMASI

Etli Karalahana Dolması Yapılışı
BİR tencereye bol su koyup ocağa oturtun. Su kaynamaya başladığında temizlenmiş 
karalahana yapraklarını içine atıp 7-10 dakika süreyle haşlayın. Çıkarır çıkarmaz so-
ğuk su dolu bir kaba koyun. Soğuduktan sonra sudan alın. Kıymayı derin bir kaba alıp 
üzerine ayıklanıp yıkanmış 2 su bardağı osmancık pirinci ilave edin. İnce kıyılmış be-
yaz kuru soğanı ve iç yağı üzerine ekleyin. Zeytinyağı hariç kalan malzemeyi da harca 
katıp yoğurun. Lahana yapraklarını hazırladığınız harçla doldurup sarın. Dolmaları 
tencereye dizip üzerini geçecek kadar soğuk su ile zeytinyağını ekleyin. Ocağa oturtup 
kanayana kadar orta ateşte tutun. Kaynadıktan sonra kısık ateşte 30 dakika daha pişi-
rin. 10 dakika dinlendirip, dilerseniz sarmısaklı yoğurtla servis edin.

Malzemeler
2 demet karalahana 
250 gram orta yağlı 
dolmalık kıyma 
2 su bardağı osmancık pirinç 
Bir buçuk kg beyaz kuru soğan 
50 gram iç yağı (kuyruk yağı) 
1 tatlı kaşığı karabiber 
1 tatlı kaşığı tuz 
1 tatlı kaşığı yenibahar 
1 su bardağı zeytinyağı
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BOYABAT ÇEMBERİNİN KÖYDEN KENTE GÖÇÜ
YAZI DİZİSİMelishan BÜYÜKKAYIKÇI

Boyabat, Anadolu Göçer 
Kültürünün izlerinin sürüle-
bildiği köyden kente göçün 
izler bırakarak kendini gös-
terdiği ilçedir. Karadeniz’in 
incisi olarak tabir edilen 
Sinop ilinin en büyük ilçesi 
olan Boyabat da sanayileş-
menin henüz oluşmadığı 
yerleşmenin daha çok köyde 
hüküm sürdüğü bölgeler-
de dokumacılık önemli bir 
geçim kaynağı olarak görül-
mekte ve kadın erkek tüm 
aile dokumada rol oynamak-
taydı. Dokumacılık tarım 
kültürünün bir yansıması 
olarak düşünüldüğünde elde 
edilen pamuk ve pamuğun 
işlenmesi ile geçirdiği evre-
ler dokumacılığın gerektirdi-
ği emeği, bekleme sürecini 
tarım toplumunda yaşayan 
bireylerin her zerresinde 
sabırla işledikleri çemberin 
ortaya çıkış serüvenini oluş-
turmaktadır. Ancak sonrasın-
da sanayileşme, değişen ve 
gelişen dünyanın da etki-
siyle göçleri doğurmuş ve 
gerek tarım gerek dokuma 
yerini sanayiye bırakmıştır. 
Daha iyi şartlarda yaşama 
isteği kentin çekiciliği ve iş 
imkânlarının çeşitliliği sebe-
biyle göç eden insan elbette 
kültürünü de beraberinde 
getirmiştir. Ancak köyde var 
olan dokusunu koruyama-
mış her insan ve her nesne 
gibi kültürde değişmiş ve bu 

değişim Boya-
bat Çemberin-
de de kendisini 
göstermiştir. 
Göç ile bera-
ber çemberin 
kullanım 
alanların-
da kültürel 
değişim gözlenmektedir. 
Göçün beraberinde getirdiği 
yenidünya ve yeni düzen 
bir kültür öğesi olan çem-
berin göç ile olduğu gibi 
aktarılmasını engellemiş, 
yenidünya yapısı ve değişen 
düzenden etkilenilerek yeni-
den canlandırılması yoluna 
gidilmiştir. Kültür bir değer-
ler bütünü olarak düşünüldü-
ğünde değeri kaybedilmeden 
göçle beraber taşınması ve 
taşındığı coğrafyada o coğ-
rafyadan etkilenerek yeniden 
hayat bulması çembere yeni 
bir kimlik kazandırmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Boyabat 
Çemberi, Göç, Kültür De-
ğişmesi, Köy, Kent, Kültürel 
Kimlik *Gazi Üniversitesi,  
Türk Halk Bilimi Bölümü 
Yüksek Lisans Öğrencisi. 
Giysi insan vücuduna ör-
tünmek amacıyla giyilen 
parçaların bütünüdür. İnsan 
her devirde örtünme ihtiya-
cını farklı biçimlerde karşı-
lamıştır. Değişen ve gelişen 
dünya ile beraber ihtiyaç ve 
gereklilikler çerçevesinde 
giyinmede faklı coğrafya ve 

kül-
tür özelliklerine 
bağlı olarak değişim gös-
terebilir. Kadınların örtün-
me amacıyla kullandıkları 
çember dikkate alındığında 
Sinop ilinin Boyabat ilçe-
sinde Boyabat’a bağlı tüm 
köylerde çember dokuma ve 
kullanmanın mevcut oldu-
ğunu görmekteyiz. Ancak 
Bıçakçılı Köyünde su ke-
narında olması sebebiyle 
pamuk yetiştirme ve sulama 
imkânlarının elverişli oluşu 
köyün başlıca geçim kay-
nağının dokuma olmasını 
ve ailenin kadın erkek tüm 
fertlerinin dokumada rol 
oynamalarını sağlamıştır. 
Boyabat ilçesinin köylerinde 
çemberin dokunması ve kul-
lanılması motif çeşitliliğini 
de beraberinde getirmiş ve 
farklılaşan motif yapılarıyla 
beraber birçok çember tipi 
ortaya çıkmıştır. Bir köyde 
sıklıkla dokunan motif o köy 
ile özdeşleşmiş ve böyle-
likle bir kimlik kazanmıştır. 
Boyabat kadını çemberi 
örtünme amacıyla kullanmış 
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ve aynı zamanda ona gerek 
süsleme gerekse toplum 
içindeki benliği motif ara-
cılığıyla katarak özgünlük 
yaratmıştır. Ancak köyden 
kente göçle birlikle geçmişte 
bütünüyle var olan çember, 
aktarımı sırasında kullanım 
alanı olarak bütünüyle var-
lığını koruyamamıştır.  Erol 
Güngör’ünde bahsettiği gibi 
‘’Geçmişin bütünü içinde 
yeri olan şeylerin yeni ha-
yata olduğu gibi aktarılması 
mümkün değildir’’(Güngör, 
1980:66).Tarihi seyrinde 
Boyabat Çemberi köyden 
kente göçün içinde olmuş ve 
insanlarla beraber bir değer 
olan çemberde bu kültür de-
ğişiminden nasibini almıştır. 
Göç, bir topluluğun kültür 
değişimini her yönü ile orta-
ya koyan topluluğa ait değer 
yargılarının da insanlarla 
beraber taşınması sağlamış-
tır. Köylerde fesin üzerine 
örtülen çember göç ile bera-
ber kente taşınmış ve burada 
fes olmadan yalnız örtünme 
amaçlı kullanılmıştır. Geç-
mişin bütünü içinde var olan 
çember bugüne olduğu gibi 
aktarılamaz. Gerek şekil 

gerekse kullanım alanı açı-
sından değişiklik göstermesi 
muhtemeldir. Boyabat çem-
beri daha çok ırmak ve çay 
yataklarındaki köylerde ilgi 
ve değer bulmuş yerleşme-
nin olduğu bu kesim tarıma 
elverişli toprağı pamuk 
yetiştirme imkânı ile coğraf-
yanın önemini gözler önüne 
sermektedir. Pamuktan elde 
edilen ipin çember yapımın-
da geçirdiği evreler çembere 
özgün bir form teşkil etmek-
tedir. Toplanan pamuklar te-
mizlendikten sonra ip haline 
dönüştürülür. Kelepçelerle 
çile haline getirilir. Çember 
ipinin oluşturulması için 
ipin ıslatılması gerekir ipin 
ıslatılması için önce büyük 
bir kaba su konur suyun içi-
ne bir miktar un ilave edilir. 
Karıştırılıp sulu bir bulamaç 
haline getirilir. Bulamaç 
başka bir kaba alınarak 
soğumaya bırakılır soğuyan 
suya hazırlanan beyaz ve 
kırmızı ipler daldırılır, üç 
gün bekletilir.  Hamurdan 
çıkan pamuk ipliği kelepçe-
lere geçirilerek çıkrık yardı-
mı ile masulara sarılır. Islak 
iplik tezgâhta çözülür. Ve 24 

saat tezgâhta kuruması için 
kalır. Kuruyan ipler yumak 
yapılır önce kücuya sonra 
tezgâha geçirilir. Daha sonra 
tarağa geçirilerek dokuma 
işlemine başlanır. Görüldüğü 
gibi çemberin dokunmaya 
başlamasına kadar sürege-
len zamanda birçok evreden 
geçen pamuk çember için 
özgün bir forma kavuşmuş 
olur. Daha sonra dokuma 
başlar ve iplikler çembe-
rin kenarları beyaz-kırmızı 
olacak şekilde hazırlanır. 
Çember içine yerleştirilecek 
renkli motifler dokuma ara-
sında modele göre istenilen 
yere elle atılır. Kullanılan 
motiflerin yöresel isimler 
almakta ve Boyabat ilinin 
köylerinde, köy kadınlarının 
çember dokumasında kul-
landığı ortak motifler bulun-
maktadır. Böylelikle belli bir 
motif belli bir grup insanı 
simgelemiş olur. Giyimde 
kullanılan parçaların simge-
sel gücü çemberde motifler 
aracılığıyla kendisini göster-
mektedir.  

Yazının Devamı Gelecek Sayıda
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SİNOPSPOR 4 - AMASYASPOR 2

Ziraat Türkiye Kupası 
1’nci tur ön eleme ma-
çında Bölgesel Amatör 
Lig’de mücadele eden 
Sinopspor, konuk ettiği 
yine Bölgesel Amatör 
Lig Takımlarından Yeni  

Amasyasporu 4-2 yenerek 
bir üst tura çıkan takım 
oldu.
 
Sinopspor ile  Yeni Amas-
yaspor arasında oynanan 
Ziraat Türkiye Kupası 

1’nci tur ön eleme müsa-
bakasını tribünden izleyen 
Vali Hasan İpek, Sinops-
por’un galibiyet sevincini 
Sinop’lu taraftarlar ve Si-
nopspor Kulübü Başkanı 
Ayhan Özhan ile birlikte 

SİNOPSPOR AZİMLE İLERLİYOR!
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yaşadı.
 
Sinopspor’un  güzel bir 
futbol sergileyerek, Yeni  
Amasyaspor’a karşı 4-2 
galip geldiği  maç son-
rasında Vali İpek, her iki 
takımın sporcu ve yönetici-
lerini tebrik ederek, bun-
dan sonraki müsabakalarda 
başarılar diledi.

 
Sinopspor ile  Yeni Amas-
yaspor arasında  Sinop 
Dokuzoğlu Stadında oyna-
nan Ziraat Türkiye Kupası 
1’nci tur ön eleme müsaba-
kasını Vali Hasan İpek’in 
yanı sıra Sinop Belediye 
Başkanı Baki Ergül, İl 
Jandarma Komutanı J. 
Kd. Alb. Halil Altıntaş, İl 

Emniyet Müdürü Ercan 
Dağdeviren, Gençlik Hiz-
metleri ve Spor İl Müdürü 
Kazım Açıkbaş, AK Parti 
Sinop İl Başkanı Ali Çöp-
çü, Sinopspor Kulübü Baş-
kanı Ayhan Özhan ve çok 
sayıda Sinopspor taraftarı 
izledi.
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Sinopspor ile Erbaaspor 
Dokuzoğlu Stadyumu’nda 
karşı karşıya geldi. 90 dakika 
golsüz sona ererken, uzatma 
dakikalarında iki takımın 
karşılıklı golleriyle noktalandı. 
Böylece penaltı atışlarını 

geçildi. Ev sahibi Sinopspor, 
5 penaltı atışında da fileleri 
havalandırırken, Erbaaspor, 5 
penaltıdan 1’ini gole çeviremedi. 
Mücadele Sinopspor’un 5-4 
üstünlüğü ile tamamlanırken, 
Karadeniz ekibi 3. tura yükseldi.

SİNOPSPOR - ERBAASPOR 
Son Maç Sonucu: 5-4

Türkiye Kupası 2. turunda Sinopspor, normal sü-
resi 1-1 sona eren karşılaşmada Erbaaspor’u pe-
naltı atışları sonucunda 5-4 mağlup ederek üst tura 
yükseldi.

TÜRKİYE’de daha önce 
Trabzonspor, Balıkesirspor 
ve Gaziantep Büyükşehir 
Belediyespor forması giyen 
Alanzinho, Bölgesel Amatör 
Lig ekiplerinden Sinopspor ile 
bir yıllık sözleşme imzaladı.
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İstanbul Senin gibi, Sen İstanbul gibisin.
Bir farkın var sadece; Sen birazcık şirinsin.
Varsın olsun. Ey Sinop, Sen şirin de güzelsin...
Gecen ayrı mest eder, mehtap denize yansır.
Cezaevin hüzünlü; içinde binlerce sır...
Yıldızın ışıl ışıl oynar, mutluluk taşır.
Saraydüzü, Durağan, Dikmen, Gerze, Boyabat...
Erfelek’te şelale, Ayancık’ta bir tur at.
Mantı, kestane, balık,Türkeli’nde kal, yat.
Deniz herkesin aşkı, sarmaş dolaş şehirle.
Ayyıldızlı Albayrak, cezaevi ve kale,
Fener ışık verdikçe şarkı söyler iskele.
Kuzeyin uç noktası ok gibi uzanmışsın. 
Deniz, orman, mavi gök yeşile boyanmışsın.
Hamsilos’ta kıvrılıp gizlenip saklanmışsın.
Martılar kanat açmış süzülür gökyüzünde,
Mutluluk huzur şehri tebessüm var yüzünde.
İnsanı başka güzel, özün de bir, sözün de...
Sinop, Şirin İstanbul bugün tanışma günü.
Denizin gökyüzünü, yeşilin maviliği, sarılıp öpüşünü...
Mutluluklar Şehri Sinop, sevdim samimi gülüşünü.

SİNOP

Ercan DAĞDEVİREN
Sinop İl Emniyet Müdürü
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SİNOP’UN
MEŞHURLARI
Dergimizin bir önceki sayısında 
kestane, nokul, hamsi ve mantı 
gibi meşhurlarımızı belirtmiştik.  
Bu sayımızda da Sinop’a özgü 
kotra, Boyabat pirinci, tavuklu 
veya etli tirit, palamut, çupra, 
barbunya balıkları ve Tarihi Si-
nop Cezaevi ile tanıtıma devam 
ediyoruz.


