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Degerli Sinoplular; 
Belediye hizmetlerimizi, göreve gel-
diğimiz günden bu yana sosyal de-
mokrat yeni nesil belediyecilik anla-
yışı çerçevesinde sürdürüyoruz. 21. 
yüzyılın en yaşanılabilir kentlerinden 
biri olmak, yönetimin hiyerarşik değil, 
katılımcı ve eşitlikçi bir düzlemde inşa 
edilmesiyle mümkün olacaktır. Katı-
lımcı yönetim olarak tanımladığımız 
yönetim anlayışımız; belediye başkanı, 
belediye meclisi, belediye çalışanla-
rından ayrı olarak; muhtarların, sivil 
toplum örgütlerinin, kent konseyinin 
ve üniversitenin etkin bir şekilde katıl-
dığı yeni bir anlayıştır. Halka en yakın 
kamu hizmet birimi olan belediyeler; 
ancak halkın katılımı, denetimi ve 
paydaşlığı ile sağlıklı bir şekilde tüm 
toplum kesimlerini kapsayacak şekil-
de yönetilebilir. Bu anlayışla, değerli 
meclis üyelerimiz ve tüm çalışanları-
mızla  uyum içerisinde çok çalışarak 
hedeflediğimiz  Sinop’u birlikte inşa 
edeceğiz.

Belediyecilik çalışmalarımızı toplum-
sal hayatın tüm alanlarında; sahip 
olduğumuz tarihi ve kültürel değerle-
rimiz ile geleneklerimizi koruyup ge-
leceğe aktaracak bir anlayışla şekillen-
diriyoruz. Sinop’un  vizyonuna bağlı 
kalarak turizm, kültür, eğitim kavram-
larının anlam bulacağı bir kent olarak 
gelişmesini sağlamak temel amacımız, 
toplumun tüm kesimlerinin birlikte 
olabildiği, birbirini anlayabildiği, bir-
likte yaşamak anlayışını gösterebilece-
ği sosyal bir kent yaratmak öncelikli 
hedefimizdir. Bu iki yıllık süreç içe-
risinde; altyapı ve üstyapı çalışmaları 
başta olmak üzere temel belediyeci-
lik hizmetlerimizi eksiksiz bir şekilde 
sürdürürken, Sinop’a değer katacak ve 
kentin yarınlarına ışık tutacak Çocuk 
Köyü, Sabahattin Ali Kültür Merkezi 
ve yapımı devam eden Çekek Yeri pro-
jelerimizi de hayata geçiriyoruz.  

Sinop’u her geçen gün daha iyiye ve 
daha güzele kavuşturmak için çalış-
malarımızı her geçen gün arttırarak 
sürdürüyoruz.
İçinde bulunduğumuz pandemi 
sürecini de en az zararla atlatmak için 
çalışmalar yürüttük,çalışmalarımızı 
aynı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu 
süreç içerisinde ihaleleri iptal ede-
rek, çok sayıda ihaleyi de erteleyerek 
bütçemizi virüsle mücadeleye ayırdık. 
Kent genelinde toplu kullanım alanla-
rı başta olmak üzere; camiler, dolmuş 
ve dolmuş durakları, kamu kurum ve 
kuruluşları,  taksileri, çocuk parkla-
rı cadde ve sokakları ekiplerimizle 
dezenfekte ettik. Maskeye ulaşmanın 
güç olduğu pandeminin ilk zaman-
larında Mavi masa birimimizde, 
kapalı pazaryerinde vatandaşlarımıza 
onbinlerce maske dağıttık. Çok sayıda 
aileye ayni ve nakdi yardımlarda bu-
lunduk. Sosyal belediyecilik anlayışı-
mızla vatandaşımızın yanında olmaya 
devam edeceğiz.        

Cumhuriyetin 100. yılında, kurucu lide-
rimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ün or-
taya koyduğu modern Türkiye’nin yan-
sıması, Sinop’ta hayata geçmiş olacaktır. 
Çalışmalarımızı; yaşanabilir bir kent, 
sürdürülebilir çevre ve kalkınma, iklim 
değişikliği ile mücadele eden bir beledi-
ye anlayışı içerisinde sürdüreceğiz.

YENİ PROJEMİZ 
ÇOCUK KÖYÜ
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Kentimizin yarınlarına ışık tutacak, 
kentimizin değerine değer katacak pro-
jelerimizi hayata geçiriyoruz. 
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Kentimizde uzun yıllar Buzhane olarak 
hizmet veren tarihi binada restorasyon 
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ASFALT
ÇALIŞMALARI
Göreve geldiğimiz günden bu yana 
kentimizde mahalle statüsüne kavuşan 
dört yeni yerleşim birimimiz dahil ol-
mak üzere yol yapım çalışmalarımızı 

sürdürüyoruz. 

ŞEHRİMİZİ 
GÜZELLEŞTİ-
RİYORUZ
Kentimizin muhtelif alanla-
rında düzenli budama çalış-
maları sürüyor. 

YENİ BİNAMIZA 
TAŞINIYORUZ
Kentimizde çalışmaları süren 
meydan projesiyle birlikte dö-
nüşüm için ilk adımı Sinop 
Belediyesi olarak atacağımızı 
belirtmiştik. 

Barış Ayhan
B e l e d i y e  B a ş k a n



Faaliyet2018 - 2020

BELEDİYE BÜLTENİ

2

Doğalgaz çalışmaları ve olumsuz hava koşulları ne-
deniyle tahrip olan yollarımızda zemin etüdü gerçek-
leştiriyor, altyapı düzenlemesini yapıyor ve yollarımı-
zı sıcak asfaltla buluşturuyoruz. Son yıllarda turizmle 
adı anılmaya başlanılan kentimizde çok sayıda turist 
ağırlayan Akliman mevkiini ilk defa asfalt ile buluş-
turduk. Kentimizin yaz aylarında gözde alanı halkı-
mızca ‘’Aşıklar Caddesi’’ olarak bilinen Gazi Cad-
desi’nde yağmurlu havalarda cadde üzerinde biriken 
suyu tahliye edecek yağmur hatları döşeyerek cadde-
yi bu problemden kurtardık, ardından caddeyi sıcak 
asfaltla buluşturduk. Yine Karakum ve Kiraztepe-DSİ 
yolunda zemin iyileştirmeleri yaparak sıcak asfalt 
çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Yerel seçimlerde ma-
halle statüsüne kavuşan  dört yeni yerleşim alanımız-
da sathi kaplama işlemlerimizi sürdürüyoruz. Doğal-
gaz ve altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra bu 
bölgelerde de sıcak asfalt çalışmalarımıza ivedilikle 
başlayacağız.  

SICAK ASFALT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

2019-2020 yılları arasında ya-
pımı tamamlanan güzergahlar; 
Sinop-Akliman yolu üzerinde 
2.700 Metre,

Babacan Yolu (DSİ-İncekaralar 
Arası) 1.750 Metre,

Enver Bahadır Caddesi üzerin-
de Karakum Devlet Konuk Evi 
mevkii 900 Metre,

Ahmet Muhip Dıranas Caddesi 
700 Metre,

Ordu Caddesi (Nokta Kavşa-
ğı-Yuvam Yolu) 450 Metre,  

18 Evler Sokak 200 Metre ve 
Fatih Caddesi üzerinde Nokta 
Mevkiinde 150 Metrelik kısım 
asfaltla buluştu. 
 

Göreve geldiğimiz günden bu yana kentimizde ma-
halle statüsüne kavuşan dört yeni yerleşim birimimiz 
dahil olmak üzere yol yapım çalışmalarımızı sürdü-
rüyoruz. 

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
İSMET DAMAROĞLU
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SATHİ KAPLAMA ÇALIŞMALARI...

Fen İşleri ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri-
miz kent genelinde sathi kaplama işlemlerine devam 
ediyor.

Yerel seçimlerle mahalle statüsüne kavuşan dört 
yeni yerleşim yerimiz Korucuk, Bostancılı,Osmani-
ye ve Ordu mahallelerimiz başta olmak üzere  kent 
genelinde zemin iyileştirme ve sathi kaplama işlem-
lerimizi sürdürüyoruz. Gerekli altyapı çalışmaları 
tamamlandıktan sonra ana arterler başta olmak üze-
re grup yollarımızı da sıcak asfaltla buluşturacak, 
vatandaşlarımızı modern ve daha kullanışlı yollara 
kavuşturacağız. Vatandaşlarımıza hizmet noktasın-
da çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.  

Öğrencilerimizin güvenli bir şekilde okullara ulaşımını sağlayan vatandaşlarımız tara-
fından da sıklıkla kullanılan Okullar Caddesi’nde baskı beton çalışması gerçekleştir-
dik, kaldırımı daha modern ve kullanışlı hale getirdik.Meydankapı Mahallesi, Sakarya 
Caddesi’ni Batur Sokak’a bağlayan Bahadır Sokak, Büyükcamii Yokuşu ve Tütüncü 
Sokaklarımızı da modern bir kaldırıma kavuşturduk. Stad Yolu’nda vatandaşlarımızın 
talebi üzerine kaldırım çalışması gerçekleştirdik. Kentimizin muhtelif alanlarında ana 
arter ve ara sokaklarımızda kaldırım çalışmalarımız sürüyor.  

Kent genelinde çeşitli nedenlerle bozulan, restorasyona gerek duyulan 
noktalarda kaldırım yenileme çalışmalarımızı Fen İşleri Müdürlüğü 
ekiplerimizle sürdürüyoruz. 

KALDIRIM ÇALIŞMALARI

MODERN ŞEHRİN

MODERN YOLLARI

‘‘ ‘‘
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PARKE TAŞI ÜRETİM TESİSİMİZ 

SU ve KANALİSAZYON ÇALIŞMALARI
Koronavirüs pandemisiyle mücadele ederken temel belediyecilik hiz-
metlerimizi de hız kesmeden sürdürüyoruz. 
Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz kanalizasyon ve su 
hatlarında bakım onarım ve yenileme çalışmalarına aralıksız devam 
ediyor. Bostancılı ve Gelincik Camii mevkiinde yaklaşık 70 metre hat 
yenilendi. Çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Sinop Belediyesi olarak parke taşı üretimi-

ne başladık.

Destek Hizmetleri ve Fen İşleri Müdürlüğü 

bünyesinde kurduğumuz tesisle, kentimi-

zin muhtelif yerlerinde kullanılmak üzere 

ihtiyaç duyulan parke taşlarını istediğimiz 

kalıp, çeşit ve renklerde kendimiz üretiyo-

ruz.  

Kendi ürettiğimiz parke taşlarımız çalış-

malarımıza hız kazandıracak, bütçede yap-

tığımız büyük tasarrufla da vatandaşımıza 

hizmet sağlayacağız. 

HEDEFİMİZ 
KENDİ KENDİNE 
YETEBİLEN BELEDİYE
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DAHA GÜÇLÜ DESTEK HİZMETLERİ...

Belediyemiz araç filosuna vatandaşları-

mıza en iyi hizmeti hızlı ve eksiksiz ulaş-

tırmak amacıyla kendi bütçemiz dahilinde 

10 yeni araç kazandırdık. Artık dolmuş 

duraklarımızı Destek Hizmetleri Müdür-

lüğümüzde, ihtiyacımız olan boyutlarda 

kendimiz üretiyoruz. Belediyemiz Destek 

Hizmetleri Müdürlüğümüzde konumlanan 

asfalt plentimizle de ihtiyacımız olan as-

faltı kendi tesisimizden temin edebiliyo-

ruz. Bütçeden tasarruf ettiğimiz her bir lira 

vatandaşımıza hizmet olarak geri dönüyor.

Belediyemize uzun yıllar hizmet veren ve yakın süreçte hurdaya 

ayrılan belediyemizin sembol aracı Destek Hizmetleri Müdür-

lüğü ekiplerimizce restore edilerek yeniden belediyemiz bünye-

sine kazandırıldı. Özellikle kamuda tasarrufun öneminin konu-

şulduğu günümüzde  Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerimiz 

makina parkında özenle çalışmalarını sürdürüyor.  
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 SİNOP SADECE BİZİM DEĞİL ONLARIN DA

Sinop Belediyesi olarak can dostlarımızı önemsiyor, 
daha sağlıklı koşullarda yaşamaları için Veterinerlik 
İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle aralıksız çalışıyoruz. 
Tülay Sevgi ERŞAHİN Can Dostları Bakımevi’mizde 
düzenli olarak sağlık kontrollerini yapıyoruz. 
Covid-19 süreci öncesinde yaptığımız çalışmaları arttı-
rarak sürdürüyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamalarında da 
can dostlarımızı unutmadık, mama dağıtımlarını rutin 
olarak gerçekleştiriyoruz.
Can dostlarımız için birlikte çalıştığımız Sahipsiz Hay-
vanları Koruma ve Yaşatma Derneği’ne mama bağışın-
da bulunduk, bir cana daha ulaşmak için sivil toplum 
kuruluşları ve derneklerimizle ortak çalışmalarımız sü-
rüyor. 

Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünce yapıla-
rak kentimizin muhtelif yerlerine konumlandırdığımız 
kedi ve köpek evleriyle can dostlarımızı soğuk hava 
muhalefetinden koruduk, mamalarını da düzenli ola-
rak veriyoruz. 
Belediyemiz, POLESİE TR Oyuncak Fabrikası, Sinop 
Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle fabrika,kurum ve 
kuruluşların yemek artıklarının toplanarak mama hali-
ne dönüştüren, barınağımızda yaşayan can dostlarımı-
zın daha iyi şartlarda beslenmelerini sağlayan ‘’Empa-
ti’’ projemizi hayata geçirdik. Can dostlarımız daha iyi 
şartlarda besleniyor. 

CAN 
DOSTLARIMIZ

İçin...
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DAHA TEMİZ DAHA GÜZEL BİR SİNOP İÇİN...

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz vatandaşlarımızı her geçen gün 
daha da temiz bir Sinop’a uyandırmak için mesai mefhumu gözetmeden 
çalışıyor. 

Pazaryerlerimiz  pazar hizmeti verilen günlerin akşamında düzenli ola-
rak tazyikli suyla yıkanıyor,rutin dezenfekte işlemleri gerçekleştiriliyor. 

Kent merkezimizde plajlar çöp ve doğaya zararlı atıklardan arındırılıyor. 

Pandemi öncesinde farkındalık yaratmak amacıyla, tamamen gönüllü 
halkımızın büyük katılımıyla temizlik kampanyaları gerçekleştirdik. 
Üniversite gençliği ile birlikte Hamsi Yolu’nda plaj temizliği yaptık, Ada-
başı mevkiinde birlikte çöp topladık. 

Kentimizde Adabaşı mevkii olarak bilinen Karakum üzerinde ilk defa 
detaylı temizlik çalışmasını biz gerçekleştirdik, alana gelen vatandaşları-
mızın kullanımına çöp kutuları yerleştirdik. 

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekibimiz her gün daha da temiz bir Sinop 
mottosuyla çalışmalarını sürdürüyor.    
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PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜMÜZ

KENTİN
MUHTELİF ALANLARI
DÜZENLENİYOR

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz 
maviyle yeşilin birleştiği güzide kentimi-
zi daha da yeşil yapmak ,gelecek nesile 
daha yaşanabilir bir Sinop bırakmak için 
aralıksız çalışıyor. 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 
kentimizin muhtelif yerlerine çocukla-
rımız için daha sağlıklı olan ahşap oyun 
parkları yerleştiriliyor. Ada Mahallesi Su 
Deposu 2 Numaralı Sokak Seyir Apart-
manı önüne yaptığımız tamamen ahşap 
ekipmanlardan oluşan çocuk parkına Şe-
hit Jandarma Astsubay Şenel AĞIL adını 
vererek şehidimizin adını yaşatıyoruz. 

Kentimizin muhtelif alanlarında düzenli 
budama çalışmaları sürüyor. Çocuk oyun 
parkları ve açık hava alanlarında rutin te-
mizlik çalışmaları devam ediyor, mevsim-
lik çiçeklerimizi toprakla buluşturuyoruz.   

Belediye Başkanlığımız ve Sinop Bilim 
Kültür Eğitim Derneği birlikteliğiyle ya-
pılan proje kapsamında; Zeytinlik Mahal-
lemize bir zeytin fidanlığı daha kazandır-
dık.  Tarih boyunca zeytinciliğin önemli 
merkezlerinden biri olan kentimizde zey-
tini yeniden doğaya ve ticarete kazandır-
mayı hedefliyor, asırlık Sinop zeytinini 
yeniden canlandırıyoruz.

Uğur Mumcu Meydanı’nda yeniliğe gi-
derek yaptığımız peyzaj düzenlemesi ile, 
alanı rengarenk bir görünüme kavuştur-
duk. Otomatik sulama sistemini de içinde 
barındıran ve modern bir ışıklandırma ile 
aydınlatılan alanı vatandaşlarımızın uğ-
rak noktası haline getirdik.   

Kurum içi eğitimlerimiz sürüyor. Yapılan 
toplantılarda verilen teorik eğitim saha 
çalışmalarıyla pratiğe dökülüyor.  
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ELAZIĞ’A  YARDIM KAMPANYASI

HALKIMIZIN DESTEKLERİ İLE...

TEKNOLOJİ İLE TEMAS

24 Ocak 2020’de Elazığ Sivrice’de meydana gelerek büyük yıkımlara yol açan deprem sonrası 
yardımsever halkımızın desteğini de arkamıza alarak tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda 
bir yardım kampanyası başlattık.

Yaklaşık üç gün süren yardım kampanyası sonrası halkımızın büyük katılımıyla toplanan 
kuru gıda, mama,erzak, giyecek ve battaniye gibi materyalleri yine gönüllü vatandaşları-
mızla bir araya gelerek sınıflandırdık, bir büyük tır ve kamyonetle Elazığ ilimize gönderdik.   

Pandemi döneminde vatandaşlarımızın evde kalmaları, fatura ve belediye-
mize ait ödemelerini belediyemize gelmeden yapabilmeleri için bankalarla 
anlaşma sağladık. 

Vatandaşlarımız artık otomatik ödeme talimatı vererek su faturaları ve 
belediyemize ait diğer ödemeleri mobil bankacılık sistemi ile yapabiliyor.  
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1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 yürürlülük tarihli TÜMBEL-SEN ile imzaladığımız 
sözleşmeyle %54 zam yapılarak aylık 770 Tl ek ödeme yapılması kararını aldık. 
Birlikte çalıştığımız her bir arkadaşımız bizim için değerli, onların ekonomik ve 
sosyal haklarını korumaya devam edeceğiz. 

Hayal ettiğimiz Sinop’u birlikte inşa edeceğimiz, bu kent için birlikte mesai 
harcadığımız çalışma arkadaşlarımıza değer veriyor, çalışma şartlarında iyileş-
tirmelere gidiyoruz. Ekonomimizin iyiye gitmediği, paramızın her geçen gün 
değer kaybettiği günümüzde her iş kolundaki mesai arkadaşımızın ekonomik 
olarak refah seviyesini arttırmak  her daim önceliğimiz oldu. Belediye İş Sen-
dikası ile Sinop Belediyesi Personel Limited Şirketi arasında 01.06.2019 -31. 
05.2021 tarih ve yürürlülük süreli Yüksek Hakem Heyeti’nden gelen Toplu İş 
Sözleşmesi ek protokolü  imzaladık. İmzalanan protokole göre  01.07.2020 
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Belediye-İş Sendikası üyelerinin 
30.06.2020 tarihinde almakta oldukları yevmiyeler  101 TL’den 145 TL’ye yük-
seldi, en düşük taşeron işçi maaşı 2545 TL iken 3534 TL oldu. Yemek, yakacak 
ve sosyal kalemlerde de iyileştirilmeler yapılarak mütabakata varıldı.   

SENDİKALARIMIZ İLE SÖZLEŞMELER İMZALANDI

KENTİMİZE DÜZEN ve TERTİP GETİRİYORUZ

Turistik alanlarımızdaki esnafımıza tek tip stantlar hazırladık.   
Çok sayıda turist ağırlayan kentimizde özellikle yaz aylarında rağbet gösterilen Gazi Caddesi deniz kenarında ve İskele girişi mevkiindeki hediyelik eşya satışı 
yapan esnaflarımıza ihaleye çıkarak tek tip stantlar hazırladık. Söz konusu alanları hem daha kullanışlı hem de daha modern görünüme kavuşturduk.   
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BELEDİYEMİZ TAŞINIYOR

ŞEHİR İÇİ HİZMET BİNASI

‘‘

YAPILAN HATALARI DÜZELTMEYE
BELEDİYE BİNASINDAN BAŞLIYORUZ
Kentimizde çalışmaları süren meydan projesiyle birlikte dönüşüm 
için ilk adımı Sinop Belediyesi olarak atacağımızı belirtmiştik. Bu 
bağlamda vatandaşlarımızın şehir içinde işlemlerini yapabilecek-
leri bir birim oluşturarak Bostancılı’da yeni binamıza taşınıyor, 
mevcut binamızı da yıkıyoruz. 

Yıkım işleminden sonra 70’li yılların başında yıkılan o eski tarihi 
belediye binasını da rekonstrüksiyon yöntemi ile tarihi dokuyu da 
yaşatarak bu binanın olduğu yerde yeniden inşa edip; hemşehrile-
rimize hizmet verecek bu yapıyı Sinop’a ve Sinopluların hizmetine 
sunmayı planlıyoruz.

Kentimizde çalışmaları süren meydan projesiyle 
birlikte dönüşüm için ilk adımı Sinop Belediyesi 
olarak atacağımızı belirtmiştik. Bu bağlamda mev-
cut binamızı yıkıyor, Bostancılı’da yeni binamıza 
taşınıyoruz. Vatandaşlarımızın  işlemlerini şehir 
içinde yapabilecekleri veznelerimizin,

zabıta, halkla ilişkiler ve evrak kayıt bürolarını da 
içinde barındıran  bir birim oluşturacağız. 
Sakarya Caddesi Tütüncü Sokak’ta oluşturacağımız 
birimle vatandaşlarımız Bostancılı’ya gelmeden iş-
lemlerini şehir içinde gerçekleştirebilecek.  
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COVİD-19 MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR

2019 yılı Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde tes-
pit edilen ve Dünya Sağlık Örgütünce Pandemi ilan 
edilen Koronavirüs (Covid-19)’un ilk günlerinde 
Sinop Belediyesi olarak önlemlerimizi aldık. Mart 
ayında ülkemizde tespit edilen ilk vakayla birlikte 
saha çalışmalarımıza başladık. Temizlik,Veteriner-
lik İşleri ve İtfaiye Müdürlüğü ekiplerimizce Biyosi-
dal ürünlerle halkın toplu kullanım alanları, kamu 
kurum ve kuruluşları, apartmanda sağlık hizmeti 
veren aile hekimlikleri, devlet ve özel öğrenci yurt-
ları, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın 
apartmanları, dolmuş durakları, çocuk oyun alan-
ları, şehir içi dolmuş ve taksiler başta olmak üzere 
caddeler, sokaklar kentin muhtelif yerlerinde de-
zenfekte ve yıkama işlemleri gerçekleştirildik. Mavi 
Masa birimimizde halkımızın mağduriyet yaşama-
ması için maske dağıtımı gerçekleştirdik. Dışarıdaki 
enfeksiyonun hastaneye, hastanedeki enfeksiyonun 
dışarıya taşınmasını engellemek, salgının yayılma-
sının önüne geçmek ve hem sağlık çalışanlarımızın 
hem de vatandaşlarımızın sağlığı için sağlık çalışan-
larımıza özel servis tahsis ettik.

COVİD-19 İLE
MÜCADELE
ÇALIŞMALARIMIZ 

TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR...

Maskede
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VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ

65 yaş üzeri vatandaşlarımızın temel ihtiyaç-
ları ve temel bankacılık işlemlerini karşılamak 
üzere  24 saat çalışacak özel bir birim oluştura-
rak vatandaşlarımızın yanında olduk. 
Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları, 
mümkün mertebe evde kalarak bu süreci atlat-
maları için su faturaları ile belediyemizin hak 
sahibi olduğu alanların kiralarını ilk etapta er-
teledik. Ocak 2021 Yılı Belediye Meclisimizce 
aldığımız karar neticesinde 3 ay boyunca kira 
almadık.  
Pandemi  sürecinde işini kaybeden ve maddi 
durumu iyi olmayan vatandaşlarımıza ayni ve 
nakdi yardım yaptık, evlere erzak kolilerini 
teslim ettik. 

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz pandemi öncesinde ger-
çekleştirdiği çalışmaları arttırarak sürdürüyor, sokakta yaşayan 
can dostlarımız sokak hayvanlarının yem ihtiyaçlarını rutin 
olarak karşılıyoruz. Tülay Sevgi Erşahin Can Dostları Bakım 
Evi’miz pandemi öncesinde de olduğu gibi can dostlarımıza ste-
ril bir yaşam alanı yaratmak amacıyla düzenli olarak dezenfekte 
ediliyor. Bakıma ihtiyacı olan can dostlarımızın sağlık kontrol-
lerini düzenli olarak  Tülay Sevgi Erşahin Can Dostları Bakım 
Evi’mizde gerçekleştiriyoruz.      
 

Kapalı Pazar Yeri alanında Zabıta Müdürlüğü 
ekiplerimizce güvenlik kapıları oluşturularak 
maskesi olmayan esnaf ve vatandaşlarımıza 
maske dağıtımı gerçekleştirdik. İçişleri Bakan-
lığı Genelgesi’nde de yer alan tezgahlar arası 
mesafeler ekiplerimizce ayarlanarak düzenli 
kontrolleri yapılıyor. 
Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz kentimizde 
hizmet veren fırın ve unlu mamül işletmele-
rini düzenli olarak teftiş ediyor, hijyen konu-
sunda işletme sahipleri ve çalışanları uyaran 
ekiplerimiz maske ve eldivensiz üretime izin 
vermiyor. Zabıta ekiplerimiz kentimizde faa-
liyet gösteren marketlerde haksız fiyat artışları 
yaşanmaması adına denetlemelerini sürdürü-
yor.

VATANDAŞLARIMIZIN 24 SAAT HİZMETİNDEYİZ

SOKAK CANLILARININ YANINDAYIZ

İhtiyaç Sahiplerine 
DestekVerdik

‘‘ ‘‘

Mavide
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FESTİVAL ŞEHRİ OLMA YOLUNDA

KARADENİZ’İN
İLK MURAL FESTİVALİ 
SİNOP’TA

Vatandaşlarımızın desteği ile göreve geldiği-

miz günden bu yana; temel belediyecilik hiz-

metlerimizi sürdürürken çağdaş ve sanatse-

ver Sinop halkı için sanatsal etkinlikleri de 

hayata geçirdik.

Seçim döneminde projelerimiz arasında da 

yer alan Mural Fest (Gri Duvar) projemizi 

kentimizin muhtelif yerlerinde, Dünyaca 

ünlü Mural sanatçılarının katılımlarıyla ha-

yata geçirdik. Caddelerimizi sokaklarımızı 

yine halkımızın katılımıyla renklendirdik. 

Balıkçılık kenti Sinop’ta kültürel faaliyetlerimizi her geçen gün üzerine artı de-
ğer katarak sürdürüyoruz. İlki 2018 yılında yapılan Lakerda Festivali’ni pande-
mi öncesinde ‘’Buzda Değil Tuzda Balık’’ mottosuyla Sinop Kültür ve Turizm 
Derneği Derneği birlikteliğiyle gerçekleştirdik. 
Üç gün boyunca çok sayıda misafir ağırlayan festivalde misafirler Zeynel Zeki 
ÖZCANOĞLU koleksiyonundan eski Sinop fotoğraflarını inceleme şansı bu-
lurken balık temalı karikatür sergisi de ilgilileriyle buluştu. Düzenlenen panel-
lerde brifingler verilirken, el atölyeleriyle de ziyaretçilere model ahşap tekne 
yapımı, ahşap balık boyama  gibi kazanımlar sağlandı. Festival boyunca Tel-
vin Sanat Akademi çocuk tiyatroları sergilerken açtıkları stantla da çocukların 
gönlünü kazandı. Festivalin ikinci gününde Karadeniz’in güçlü sesi Fuat SAKA 
dinleyenleriyle buluştu.   Festival Buzhane binasında yapılan ödül töreni ile son 
buldu. 

DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKAN FESTİVAL LAKERDA
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FESTİVAL ŞEHRİ OLMA YOLUNDA

Ankara Sinema Derneğince 2019 yılın-
da 25.’si düzenlenen Gezici Film Festi-
valini Telvin Sanat Akademi birlikteliği 
ile Sinop’ta gerçekleştirdik. 

Ulusal ve uluslararası festivallerde ödül 
almış çok sayıda filmi, yönetmen ve 
oyuncuları kentimizde ağırladık. Hal-
kımızın yoğun katılımıyla  gerçekleşen 
film gösterimleri sonrası yapılan söyle-
şilerle, çok sayıda ödül sahibi yönetmen 
ve oyuncuyu halkımızla buluşturduk. 

3 gün boyunca süren ve tüm gösterim-
lerin ücretsiz yapıldığı festival yönet-
men ve oyuncu ekibinin de katılımıyla 
‘’Soluk’’ filmi ile başladı. Çocuk film-
lerinin de yer aldığı seçkisiyle Gezi-
ci Film Festivali her yaştan izleyiciye 
hitap eden bir festival olarak kayıtlara 
geçti. Sinemaseverler tarafından büyük 
ilgi gören festival şehir dışından da çok 
sayıda izleyiciyi ağırladı.  

İlk olarak 2006 yılında kentimizde yapılmaya başlanan Sinopale Bienali’nin “Burada 
ve Nerede/ Yerin Politikası” başlığıyla yedincisini pandemi öncesinde gerçekleştirdik.

Aslı Serbest ve Mona Mahall  küratörlüğünde 15-20 Ağustos 2019 tarihleri arasında 
uluslararası çapta gerçekleşen Sinopale, Sinop’un adını uluslararası arenada sanatla 
duyuruyor, Sinop için marka değeri oluşturuyor. 

Kurulduğu günden bu yana tarihiyle, doğasıyla, doğal bir liman kenti olmasıyla önem 
taşıyan Sinop’ta çok sayıda sanatçıyı ağırlıyor, maviyle yeşilin iç içe geçtiği güzide ken-
timizle sanatı buluşturuyoruz. 

SİNOPALE

GEZİCİ FİLM 
FESTİVALİ
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MİLLİ BAYRAMLARDA HEP BİRLİKTEYDİK

Milli bayramlarımızı meydanlarda her yıl bir öncekine 

göre daha da büyük coşkuyla kutluyoruz. Gerçekleştirdiği-

miz organizasyonlarla milli değerlerimizi kuşaktan kuşağa 

aktarıyor, daha bilinçli daha çağdaş bir nesil yetişmesi adı-

na gayret gösteriyoruz. Bu toprakları bizlere miras bırakan 

başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları 

olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi birlikte anıyoruz. 

Pandemi öncesinde gerçekleştirdiğimiz;

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’mızda 

Fener Alayı Yürüyüşü’nün ardından Feridun DÜZAĞAÇ  

konseri ile meydanda bir araya geldik. 

30 Ağustos Zafer Bayramı’mızda Cem KILIÇ 

Konseri’nde şarkılara birlikte eşlik ettik.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATA-

TÜRK’ün Sinop’a gelişinin yıl dönümü olan 

15 Eylül’de göklerdeki gururumuz Solo-

Türk’ün eşsiz gösterisini izledik.Ardından 

Ata’ya Saygı Yürüyüşü ve Fener Alayı ger-

çekleştirdik. Devamında Grup Gündoğarken 

konseriyle hep bir ağızdan şarkılar söyledik. 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızda; Cum-

huriyet Gazetesi Yazarları Sertaç EŞ, Şükran 

MİLLİ DEĞERLER
MİLLİ BAYRAMLAR

Hep Bir Arada
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MİLLİ BAYRAMLARDA HEP BİRLİKTEYDİK

SONER ve Işık KANSU’nun katıldığı Cumhuri-

yet Söyleşisi’ni çok sayıda vatandaşımızın katı-

lımıyla gerçekleştirdik.  Belediye bandomuzun 

marşları ve elleri bayraklı çok sayıda Sinoplu-

nun coşkusuyla gerçekleşen Saygı Yürüyüşü’nün 

ardından Yılmaz Küçük ve 

Grup Kardelen’le Cumhuriyet Konseri’nde Ulu 

Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün sev-

diği türküleri hep birlikte söyledik. 

ÇANAKKALE GEZİCİ
MÜZESİ SİNOP’TA

Belediye Başkan Vekilimiz Hüseyin Mi-

noğlu; Çanakkale 1915 Savaş Malzeme-

leri 105. Yıl Etkinlikleri Müzesi açılışına 

katıldı. 

Çanakkale ruhunu yaşatan savaş malze-

melerinin yer aldığı karma sergi, Kültür 

Merkezi’nde yapılan törenle açıldı. Yalnız 

Türk askerlerinin değil diğer askerlerin 

de hatıralarını yaşatan sergi 17 Şubat Pa-

zartesi gününe kadar sabah 09:00 ila

18:00 saatleri arasında gezilebilecek. 

Açılış törenine Sinop Vali Vekili Murat Girgin, Sinop Vali Yardımcısı, Abdullah Şahin, Sinop 

Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nihat Dalgın, J. Kd. Alb. Hakan Başakçı, kamu kurum ve ku-

ruluşlarının müdür ve amirleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılım gösterdi.

Katılımın ücretsiz olduğu bu önemli sergiye tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz.



Faaliyet2018 - 2020

BELEDİYE BÜLTENİ

18

SİNOP SANATA DOYACAK

Belediyemiz konservatuvarında Türk Sanat Müziği,Batı Müziği ve 

Türk Halk Müziği bölümlerimizle kursiyerlerimize müzik eğitimi 

veriyoruz. Ud,kanun,keman, gitar, kaval, ney,bağlama,bateri ve çello 

enstrüman eğitimlerimizle çok sayıda müzisyen yetiştiriyoruz.

Pandemi öncesinde  düzenlediğimiz Türk Halk Müziği ve Türk Sa-

nat Müziği konserlerinde bir araya geldik, halkımızla birlikte şarkılara 

türkülere eşlik ettik.  Konservatuvarımız bünyesinde müzik eğitimi 

alan kursiyerlerimizi kıymetli halkımızla buluşturduk. 

Sinop tarihinde balıkçılarımızla bir ilki ger-

çekleştirdik. 2019 - 2020 Balıkçılık Sezonu 

Açılış Etkinliği’nde çok sayıda balıkçımızın 

katılımıyla  ‘’Vira Bismillah’’ dedik.   İskele 

Meydanı Atatürk anıtı önünde saygı duruşu 

ve İstiklal marşı ile başlayan programda Be-

lediye Başkanımız Barış AYHAN  av sezo-

nunun tüm balıkçılarımıza hayırlı olmasını 

diledi. Belediye Başkanımız Barış AYHAN, 

ilimizdeki en yaşlı balıkçı olan Şükrü GÜ-

MÜŞ nam-ı diğer Habeş Kaptan’a plaket 

takdim etti.

Program protokol üyelerinin konuşmaları 

ve Belediye konservatuvarımızın vermiş ol-

duğu konserle devam etti. Dönemin Sinop 

İl Müftüsü Ali Hayri ÇELİK tarafından ba-

lıkçılarımızın kazasız ve bereketli bir sezon 

geçirmeleri için dua edildi.

Program Sinop iskelesinde gerçekleşen kur-

dele kesme töreni ile son buldu.

BİZİM KONSERVATUARIMIZ BİZİM İNSANIMIZ

VİRA BİSMİLLAH
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BERKAY AKBAŞ UNUTULMAYACAK...

10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Beşiktaş’ta hain terör örgütünce ger-

çekleştirilen saldırıda kaybettiğimiz Sinoplu evladımız, kardeşimiz 

Mustafa Berkay AKBAŞ’ın adını yaşatacak etkinlik ve organizasyon-

ları sürdürüyoruz.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğü 

Yolu’nu Kuruçeşme Sokağa bağlayan merdivenleri gökkuşağı renkle-

rine boyadık, merdivenlere barışın sembolü güvercin figürünü işledik. 

Berkay AKBAŞ’ın babası Salim AKBAŞ annesi Zeynep AKBAŞ’ın da 

katıldığı törenle merdivenlere ‘’Berkay AKBAŞ Barış Merdivenleri’’ 

adını verdik.   

Berkay AKBAŞ’ın arkadaşları ve ailesi, Amatör Spor Kulüpleri Fede-

rasyonu ve Belediyemiz birlikteliğiyle planlanan Berkay AKBAŞ Bas-

ketbol Turnuvası Berkay’ın doğum gününde 16 Temmuz 2017 tarihin-

de başladı. Turnuva için Belediyemiz ekiplerince yeniden düzenlenen 

alanda her yıl çok sayıda sporcu bu anlamlı turnuva için Sinop’ta ter 

döküyor. Her yıl ülkemizin dört bir yanından sporcu ağırlayan turnu-

vayı 2020 yılında pandemi nedeniyle gerçekleştiremedik fakat pande-

mi son bulduğunda ünü ülkemizi aşan bu anlamlı turnuvayı uluslara-

rası boyuta taşıyacağız. Berkay’ın adını her yerde duyuracağız.
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MEDYA YOLU İLE SİNOP’U TANITIYORUZ

PANELLERLE ANIYORUZ

SERHAN ASKER’LE 
GÖRKEMLİ HATIRALAR
HALK TV

Kentimizin tanıtımına her platformda 

öncelik veriyoruz. Haftasonları Halk Tv 

ekranlarında canlı yayınlanan ve büyük 

bir izleyici kitlesine hitap eden Serhan 

ASKER’le Görkemli Hatıralar programı-

nı Sinop’tan canlı yayınla gerçekleştirdik. 

Gazeteci Yazar Serhan ASKER’in sunumuy-

la ekrana gelen Görkemli Hatıralar progra-

mında; CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu  

Genel Başkan Yardımcısı Ordu Milletvekili 

Seyit TORUN, Türk Halk Müziği Sanatçısı 

Sadık GÜRBÜZ ve Belediye Başkanımız Ba-

rış AYHAN’ın katılımı ile canlı yayında yak-

laşık üç saat Sinop konuşuldu.   

Uğur Mumcu Meydanı’nda Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile baş-
layan törende Uğur MUMCU’nun dostu önceki dönem milletvekil-
lerinden Gazeteci Yazar Mustafa BALBAY yaptığı konuşmada Uğur 
MUMCU’nun başına geleceklerini bildiği halde korkmadan  gerçek-
lerin üzerine yılmadan gittiğini dile getirdi. Ardından  tören Belediye 
Başkan Yardımcımız Aydın Hakan SÖNMEZ’in Uğur MUMCU’nun 
Sesleniş şiirini okumasıyla devam etti. Tören anıta karanfil bırakıl-
masıyla sona erdi. 

Saat 14:00’te Belediyemiz ile 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti birlikte-
liğiyle düzenlenen  Gazeteci Yazar Mustafa BALBAY’ın konuşmacı 
olarak katıldığı ‘’Uğur MUMCU’dan Bugüne Türkiye’’ konferansı 
gerçekleşti.   

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Cumhuriyet Söyleşisi ya-
pıldı. 
Sinop Kültür Merkezi’nde yapılan söyleşi Sinop 15 Eylül Gazeteciler Ce-
miyeti Başkanı  Cengiz Demirel moderatörlüğünde; Cumhuriyet Gaze-
tesi yazarları Sertaç Eş, Şükran Soner ve Işık Kansu’nun katılımlarıyla 
gerçekleşti.  Yoğun katılımın gözlendiği söyleşiye Belediye Başkanımız 
Barış Ayhan, Belediye Başkan Yardımcılarımız Hüseyin Minoğlu ve Ay-
dın Hakan Sönmez, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Av. İnan Savaş 
Yüksel katılım gösterdi.

29 EKİM SÖYLEŞİUĞUR MUMCU’YU ANDIK
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SİNOP’U TANITMAYA DEVAM EDİYORUZ

SOSYAL DEMOKRAT BELEDİYE BAŞKANLARINI AĞIRLADIK

Mavisiyle yeşiliyle muhteşem doğa-
sıyla öne çıkan, özellikle son yıllarda 
adı yaz turizmiyle anılan kentimizin 
tanıtımına büyük önem veriyoruz. 
31 Ekim- 3 Kasım tarihleri arasında 
İstanbul Yenikapı’da 6.sını düzenle-
diğimiz Sinop Tanıtım Günleri’nde 
kentimizi ilçelerimizle, örf adet, gele-
nek ve göreneklerimizle, kentimizin 
doğal güzellikleriyle tanıttık. Açılış 
töreninde TBMM Başkanı Prof.Dr. 
Mustafa ŞENTOP’u, etkinliğimizin 
son gününde ise İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ekrem İMAMOĞ-
LU’nu ağırladık. İstanbul Tüyap Fuar 
Merkezi’nde düzenlenen Emitt 2020 
Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fu-
arı’nda kentimizin ulusal ve uluslara-
rası çapta tanıtımını yaptık. 30 Ocak 
- 2 Şubat tarihleri arasında açık olan 
fuarda, İstanbul Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Ekrem İMAMOĞLU’nu 
Belediye Başkanımız Barış AYHAN 
ile 2.salonda yer alan standımızda 
ağırladık. İstanbul Fuar Merkezi’nde 
19 - 22 Aralık tarihleri arasında dü-
zenlenen Sinop İş Adamları Fuarı’nı 
çok sayıda siyasetçi, iş adamı ve ziya-
retçinin katılımıyla gerçekleştirdik. 
Açılış töreninde söz alan Belediye 
Başkanımız Barış AYHAN yerli ve 
yabancı yatırımcıları Sinop’a yatırım 
yapmaya, Sinop’un gelişiminde söz 
sahibi olmaya  davet etti.

Birlik ve beraberlikle Sinop’u daha 
iyiye taşımak istediklerini belirten 
Belediye Başkanımız fuar boyun-
ca standımızda misafirlerini ağırla-
dı. Batum’da düzenlenen 2019 Expo 
Batumi Travel/ Expo Med Batumi 
Uluslararası Turizm Fuarı’na Bele-
diyemiz adına Belediye Başkan Yar-
dımcımız Aydın Hakan SÖNMEZ, 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüz 
İsmet DAMAROĞLU katıldı. Açılış 
töreninin ardından Fuar kapsamında 
İlimiz standını Acara Özerk Cum-
huriyeti Başbakanı Tornike Rijvadze 
ve Türkiye’nin Batum Başkonsolosu 
Makbule Koçak ziyaret edenler ara-
sında yer aldı. Daha sonra Belediye 
Başkan Yardımcımız Aydın Hakan 
SÖNMEZ, Batum Belediye Başkan 
Yardımcısı Tengiz PEDRİDZE’yi ma-
kamında ziyaret etti. Sinop’u her ge-
çen gün daha iyiye, güzele taşımak, 
ulusal ve uluslararası pazarda tanıtı-
mını yaparak eğitim kültür ve turizm 
kenti yapma yolunda çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. 

Sosyal Demokrat İl Belediye Başkanları Çalıştayı’nı Sinop’ta 8 Belediye 

Başkanı’nın katılımıyla gerçekleştirdik.  

Üç gün süren çalıştayda; belediyeler arası koordinasyon, yatırım projeleri, 

iş birlikleri,sorunların çözümü noktasında fikir alışverişleri, yapılması dü-

şünülen projeler masaya yatırıldı. 

Sosyal Demokrat İl Belediye Başkanları Çalıştayı’na; Ardahan Belediye Başkanı Fa-

ruk DEMİR, Bilecik Belediye Başkanı Semih ŞAHİN, Bolu Belediye Başkanı Tanju 

ÖZCAN, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, Çanakkale Belediye Baş-

kanı Ülgür GÖKHAN, Edirne Belediye Başkanı Recep GÜRKAN, Kırşehir Belediye 

Başkanı Selahattin EKİCİOĞLU ve Yalova Belediye Başkanı Vefa SALMAN ve eşleri 

katılım sağladı. 
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TARİHİ BUZHANE DÖNÜŞÜYOR

Kentimizde uzun yıllar Buzhane olarak hizmet veren tarihi binada

restorasyon çalışmalarımız sürüyor. Tarihi Buzhane Binası,

restorasyonu bittiğinde Sabahattin Ali Kültür Merkezi olarak

vatandaşlarımıza hizmet verecek. Proje 11.11.2021 tarihinde teslim

alınacak.

Kentimize doğa bilincini aşılayan, ileri görüşlü kişiliğiyle akıllarda 

yer eden ve Tarzan Kemal lakabıyla bilinen Kemal KOCA’nın adı-

nı yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak amacıyla çalışmalarımızı 

sürdürüyoruz. Tarzan Kemal’in heykelini dikecek, onu ve felsefesini 

yaşatacağız.   

Kentimize uzun yıllar Buzhane olarak hizmet vermiş, kentin sembol 

binasını tarihi dokusuna uygun restore ederek vatandaşlarımızın 

hizmetine sunacağız. 

Restorasyon sonrası bina, Sinop Tarihi Cezaevi’nde kalmış edebi-

yatımızın değerli kalemi Sabahattin ALİ’nin adını yaşatacak ve   Sa-

bahattin ALİ Kültür Merkezi olarak Sinop’a değer katacak. Kültür 

Merkezi önüne de Sabahattin ALİ’nin  heykelini dikeceğiz.  

Kent belleğinde yer edinen bu değerli isimleri pandemi sonrasın-

da gerçekleştireceğimiz  festivallerle de ölümsüzleştireceğiz. Tarzan 

Kemal’i 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Çevre Festivali ile, Saba-

hattin ALİ’yi Ekim ayında yapacağımız Sabahattin Ali Kültür Festi-

vali ile ulusal çapta ses getirecek etkinliklerle anacağız.  

SOKAKLAR HEYKELLER İLE
ANLAMLANIYOR
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SİNOP EKOLOJİK TURİZM VE ÇOCUK DOĞAL YAŞAM MERKEZİ

ÇEKEK YERİ YENİ KİMLİĞİNE KAVUŞACAK

Kentimizin yarınlarına ışık tutacak, kentimizin değerine değer katacak 

projelerimizi hayata geçiriyoruz. 

Uzungürgen Köyü’nde mülkiyeti belediyemize ait 22 dönümlük arazi 

üzerine önem verdiğimiz Sinop Ekolojik Turizm ve  Çocuk Doğal Yaşam 

Merkezi projemizi gerçekleştiriyoruz. Proje içerisinde mesire alanları, 

küçük hayvan barınakları,hobi bahçeleri gibi vatandaşlarımızın çocuk-

ları ile güzel vakit geçirebilecekleri alanları içinde barındıracak. Bu pro-

je, dezavantajlı grupların, engelli vatandaşlarımızın, çocukların herkesin 

kendilerinden bir şeyler bulabileceği boş vakitlerini güzel bir şekilde de-

ğerlendirebilecekleri, çocuklarımızı toprakla ve tabiatla buluşturacak bir 

proje olacak.  

Kent merkezimizde uzun yıllar Tersane olarak hizmet veren Çekek Yerimiz hayata geçireceğimiz proje ile vatan-

daşlarımıza yeni bir açık hava meydanı olacak. Bisiklet yolu, yürüyüş yolları,spor aletleri ve dinlenme alanlarını 

da içinde barındıracak olan alan festival konser ve diğer etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Balıkçılarımız 

meydanın onlara ayrılan bölümünde kayıklarının tamir, onarım ve bakımlarını sağladığımız modern sistemlerle 

gerçekleştirebilecek.Kale surlarının önünde kentimize yeni bir meydan yaratacağız. 
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SPOR VE SPORCUNUN DESTEKCİSİYİZ

Belediye Başkanlığı olarak sporu ve sporcuyu 

gönülden destekliyor, yerel ve ulusal bazda 

çok sayıda spor organizasyonuna ev sahipliği 

yapıyoruz. 

Deniz kenti,liman kenti Sinop’ta düzenledi-

ğimiz Sinop Belediyesi Belediye Başkanlığı 

Kupası Yelken Yarışlarıyla çok sayıda Yelken 

Kulübünden sporcuyu kentimizde misafir 

ediyor, bu değerli organizasyonla yelken, kü-

rek yüzme gibi sporlara doğası gereği elverişli 

bu güzide şehrimizde çocuklarımızı da spora 

yönlendiriyoruz.  

Türkiye Voleybol Federasyonu ile birlikte dü-

zenlediğimiz TVF Plaj Voleybolu ile; altın ren-

gi kumsallarımızla sporu buluşturuyor, ülke 

genelinde ses getiren bu büyük organizasyonu 

kentimizde büyük bir katılımla gerçekleştiriyo-

ruz.  

Kentimizde bir gelenek haline getirdiğimiz 

Off-Road Yarışları ile ülkemizin dört bir ya-

nından ekipleri Sinop’ta buluşturuyor, iki etap 

halinde düzenlenen yarışlarda  kentimizin ta-

nıtımına da büyük katkı sağlıyoruz. 

SOSYAL
VE

SAĞLIKLI BİR
TOPLUM İÇİN
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