


TURİZM ALANINDA İHTİSASLAŞMA
1. İhtisaslaşma alanın bölge ile ilişkisi nedir?

Sinop ili bulunduğu konum açısından, sahip olduğu kültürel ve tarihi değerler bakımından turizm merkezleri 
arasında yer almaktadır. Alternatif turizm çeşitlerinin uygulanabilmesi için elverişli bir bölge olması 
bakımından bölgeye gelen ziyaretçi sayısının arttırılması potansiyeline sahiptir. Bölge genel olarak 
incelendiğinde özellikle şehir merkezi ve yakın ilçelerde geçim kaynağının turizm olduğu görülmektedir.   
Alternatif turizm türlerine gerekli önem verilmediği, şehrin pazar olarak yakın coğrafyaya hitap etmesi, ağırlıklı 
olarak deniz turizminin ön plana çıkartılması iki ila üç aylık kısa bir sezonu kapsayan dönemde turizm sektörü 
ile doğrudan ve dolaylı bağlantılı sektörlerde sezon dışı dönemde darboğaz oluşmasına neden olabilmektedir.

2018 yılında yaklaşık bir milyon ziyaretçi ağırlamış olan Sinop, alternatif turizm türlerinin canlandırılması 
ve buna bağlı olarak sezonun 12 aya yayılması ile birlikte mevcut turist sayısında ve turizm gelirlerinde büyük 
bir artış sağlayabilecektir. 

Sinop ilinde gerçekleştirilebilecek alternatif turizm türlerinden ön plana çıkartılma potansiyeline sahip 
turizm türleri şu şekilde sıralanabilmektedir;

 Hüzün Turizmi: Sinop Tarihi Cezaevi, Türkiye’nin farklı bölgelerinden ziyaretçileri 
ağırlamaktadır. Cezaevi’nde yaşanan olaylar, çekilen filmler ve bestelenen şarkılar ile ön plana 
çıkan Sinop Tarihi Cezaevi, yılın 12 ayında ziyaretçileri ağırlayacak kapasiteye sahiptir. 

 Foto Safari Turizmi: Hamsilos, Erfelek Şelaleleri, Akliman, İnceburun, Sarıkum, Karakum, 
Akgöl, İnaltı Mağarası, Bektaşağa Göleti vb. 

 Doğa Temelli Turizm Çeşitleri: Korunan alanların sayısının fazla olmasından dolayı doğa turizm 
faaliyetleri de il kapsamında yapılmaktadır. Ekoturizm, trekking, doğa yürüyüşleri, kuş 
gözlemciliği, flora ve fauna gözlemciliği, sportif olta balıkçılığı gibi birçok aktivite 
uygulanmaktadır. Ayrıca Orta Karadeniz Bölgesi’nde son 5 yılda korunan alan ziyaretçi sayılarına 
bakıldığında ziyaretçi sayısı en çok olan il Sinop olarak kayıtlara geçmiştir.

 Dağcılık ve Doğa Sporları Turizmi: Söz konusu alan içerisinde gerekli altyapılar sağlanması ile 
ATV ve atlı doğa sporları, off-road, bisiklet, moto-kross, avcılık, yelkenli, scuba diving, yamaç 
paraşütü de uygulanabilecek düzeydedir. 

 Kamp ve Karavan Turizmi: Sinop ili sahip olduğu dağlık ve ormanlık alanları ile kamp ve 
karavan turizmi açısından zengin potansiyele sahiptir. 

 İnanç Turizmi: Sinop Seyit Bilal Türbesi ve Camii, Yesari Baba Türbesi, Durağan Yağıbasan 
Türbesi, Alaaddin Camii, Aynalı Kadın Türbesi, Boyabat Koyun Baba,  Gerze Çeçe Sultan Türbe 
ve mevkiileri, Balatlar Kilisesi ve Yapı Topluluğu, Serapis Tapınağı, Aya Yani Rum Kilisesi, 
Meryemana Kilisesi, Ayakiryaki Rum Kilisesi, Vangelsner Rum Kilisesi

 Yaratıcı Turizm: Ayancık Keten dokumaları, Ayancık Göynek Yakaları, Boyabat Çemberi, 
Mahrama, Durağan Bezi,  Sinop Model Tekne yapımı (Ahşap Kotra), El yapımı Bıçak  (Özekes 
Bıçak), Çiftlik evleri, Kestane yetiştiriciliği vb. 

 Festival Turizmi: Ayancık Keten ve Ahşap Festivali, Boyabat Hıdrellez Şenlikleri ve Panayırı, 
Sinop Bektaş Ağa Panayırı,  Tarihi Türkeli Panayırı (Morza) ve Bal Festivali, Gerze Deniz 
Şenlikleri, Sinop Festivali, Helesa Şenliği, Yakadibi Hıdrellez Şenliği ve Karakucak Güreşleri, 
Dikmen Yağlı Güreşleri, Sırık Kebabı ve Kültür Festivali, Sinop Sazlı ve Akbaş Köyü Karakucak 
Güreşleri ve Keşkek Festivali,  Boyabat Akgöl Yayla Şenliği, Gerze Yağlı Pehlivan Güreşleri.

 Diğer Turistik Değerler: Pervane Medresesi, Paşa Tabyaları, Geleneksel Boyabat Evleri, Gerze 
Ahşap Mimarisi, Ayancık Bakırlı Zaviye Köyü Ahşap Evleri, Boyabat Orta Çarşı, Boyabat Kalesi,  
Yalı Hamamı, Aşağı Hamam, Alaeddin Hamamı, Erenlik Tepesi ve Kalebağı Tepesi.

2. İhtisaslaşma alanın bölgeye kalkınma açısından ne gibi katkıları olacaktır?
 Bölgede yerel halkın en önemli geçim kaynaklarından olan turizmin gelişmesi ile ev pansiyonculuğu 

yasal zemine uygun şekilde geliştirilmesi için eğitimler verilecek böylelikle hem kamu gelirleri hem 
de müşteri memnuniyetinin arttırılması ile bölgeye ekonomik katkı sağlanacaktır.

 Sezonun 12 aya yayılması ile konaklama işletmelerinin doluluk oranları ve buna bağlı olarak 
bölgesel istihdam arttırılacaktır. 

 Konaklama işletmeleri ve yiyecek içecek işletmelerinin sayısı da turist sayısı ile beraber artış 
gösterecek ve istihdam oranında artış sağlanacaktır. 



 Yaratıcı turizm kapsamında yöresel ürün üretiminin ve satışının gerçekleştirileceği alanlar 
oluşturulacak böylelikle hem yerel kültür korunmuş olacak hem de yerel halkın turizmden aldığı pay 
arttırılacaktır.  

 Orman ve Su İşleri Müdürlüğü bünyesinde yer alan korunan alanlarda alternatif turizm faaliyetlerin 
(trekking, doğa yürüyüşleri, kuş gözlemciliği, flora ve fauna gözlemciliği, sportif olta balıkçılığı, 
okçuluk vb.) uygulanması ile turizm gelirlerinde artış yaşanacaktır.

 Gastronomik olarak ön plana çıkan Nokul ve Sinop mantısına ek olarak Sinop’un yerel ürünlerinin 
belirlenmesi ve tanıtımı gerçekleştirilerek yeni iş alanları ve işletmelerin kurulması 
sağlanabilecektir.

 Sinop kestanesinin tanıtımı ve gastronomik anlamda kestanenin değerini arttırıcı çalışmalar 
gerçekleştirilecek ve böylelikle ürünün bölgeye ekonomik anlamda katkısı arttırılabilecektir. 

 Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde bölgenin alt yapı sorunlarına çözüm önerileri sunulacak, planlı 
bir turizm gelişimin gerçekleşmesi sağlanmaya çalışılacak ve bölgenin ekonomik, sosyo-kültürel ve 
çevresel anlamda gelişimi desteklenecektir.  

 TR 82 Düzey 2 Bölgesi bölge planı çerçevesinde 2023 hedefi olan 15 adet A grubu seyahat acentesi, 
4 adet 4 yıldızlı otel, 25 adet turizm belgeli tesis hedeflerine ulaşılması yönünde katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir.

3. İhtisaslaşma alanınızda nasıl özgün bir yaklaşım/yöntem izleyeceksiniz?
Turizm alanındaki akademisyenlerin öncülüğünde ve paydaşların da katılımı ile Sinop Turistik Bölge Geliştirme 

Örgütü kurulması öngörülmektedir. Bu örgüt kapsamında destinasyon geliştirme ve markalama faaliyetleri yapılacaktır. 
Buna ilişkin örnekler şu şekilde sıralanmaktadır; 

 Sinop Nokulu gibi değerlerin coğrafi işaret ile tescillenmesine yönelik çalışmalar yapılacak ve marka 
değeri yükselen bu değerlerin turistik ürün olarak kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.  

 Yaratıcı turizm kapsamında yerel ürünlerin üretiminin ziyaretçiler tarafından deneyimlenmesine 
yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.

 TATUTA (Tarım-Turizm-Takas) çiftliklerinin geliştirilmesine yönelik eğitimler verilecek ve konu 
ile ilgili çalışmalar yapılacaktır. 

 SÜSEM ile ortak bir çalışma yapılarak Turizm Eğitim Ofisi açılacak ve turizm alanında her 
departmanla ilgili düzenli periyotlarla sertifika programları düzenlenerek eğitimli bireylerin sektörde 
yer alması sağlanacaktır. Alanında uzman kişilerin sektörde yer alması ile turist memnuniyeti de 
artacaktır.

 Kullanıma açık olan korunan alanlarda rota geliştirme faaliyetleri yapılacaktır (Yürüyüş rotaları, 
bisiklet rotaları vb.)

 Sinop ilinin folklorik değerlerinin sergilenebileceği “Yaşayan Müze” ile ilgili çalışmalar 
yapılacaktır. 

 Sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda yapılacak stratejik yönetim planları ve eylem planları ile 
ihtisaslaşma sağlanması hedeflenmektedir. Bu ilkelerin tüm paydaşlara aktarımı sağlanarak yerel 
halk, STK’lar, kamu işletmeleri ve özel işletmeler ile ortak bir şekilde çalışmalar 
gerçekleştirilecektir.  

4. Seçtiğiniz ihtisaslaşma alanı bölgedeki rekabet gücünü nasıl arttıracak?
 Karadeniz Bölgesi içerisinde doğa ve deniz turizmine yönelik imkanlar diğer merkezlerde de 

bulunmakla birlikte alternatif turizm çeşitlerinin ön plana çıkartılması bölgenin çekicilik düzeyini 
arttırabilecektir. Özellikle son dönemlerde ziyaretçilerin önem verdiği turizm aktiviteleri ile kaliteli 
deneyimler yaşama konusuna önem verileceği için bölge içerisinde cazibe merkezine dönüşme 
imkanı yüksek olacaktır

 Planlanan çalışmalarla turizm ile ilgili tüm süreçlere tüm paydaşların aktif katılımı sağlanacak, tüm 
paydaşların turizmden pay almasına olanak sağlanacak böylelikle sosyal taşıma kapasitesinin 
aşılmasının önüne geçilebilecektir. Bölgenin turiste karşı tolerans düzeyi daha yüksek bir merkez 
olması da rekabet avantajı sağlayabilecektir. 

 Kurulacak olan Sinop Turistik Bölge Geliştirme Örgütü ilgili yerel yönetimler ve kamu kuruluşlarına 
belli dönemlerde raporlar sunarak şehirde hizmet, uygulama ve fiyatların standart haline gelmesi 
sağlanabilecektir.



 Planlanan çalışmalarla bölgedeki eğitimli personel sayısı arttırılacak böylelikle kaliteli hizmet verme 
imkanı sağlanacaktır. Hizmet kalitesinin artması rekabet gücünün de artmasına katkı sağlayacaktır. 

 Turizm alanında sertifika programları düzenlenecek ve bölgede çalışan personelin uzmanlaşmasına 
katkıda bulunarak rekabet gücü elde edilebilecektir. 

 Turizm fotoğrafçılığı gibi son dönemde ön plana çıkan meslek dallarına ilişkin dersler verilerek 
istihdama katkı sağlanabilecektir.  

 Turizmin gelişmesi doğrudan ve dolaylı olarak turizmle ilişkili sektörlerin de gelişmesine katkı 
sağlayacak böylelikle bölge ekonomik anlamda rekabet avantajı elde edebilecektir. 


