“ TURİZM COĞRAFYASI BAKIMINDAN SİNOP»
Doç. Dr. Aydoğan K Ö K S A L

Karadenizi tanıyanlar, onun yer yer çam orm anlarıyla süslü,
sevimli koylarını, bazan sâkin, zam an zaman çatlayan dalgalarıyla
haşmetli denizini, halkının içtenliğini unutabilirler mi?
Bafra ovasından, yemyeşil dik dağların kıvrım kıvrım yollarından,
oldukça sarp yam açlı nefis koylarından geçip, ince burunlu, ince
kumlu, birbirinden değişik koylarla süslü, her tarafı tabiî plâjlaıla
kaplı bir yöreye gelinir. Sinop ili’nin de bulunduğu bu yöre, Karadeniz
Bölgesi’nin Batı Karadeniz Bölümünü teşkil eder. Turizm Coğrafyası
bakımından ele aldığımız Sinop ili, Boztepe Burnu’nun batısında dar
bir kıstak üzerinde kurulmuştur. Deniz yoluyla İstanbul’a 305, Sam
sun’a 80 mil ve karayolu ile Ankara’ya 458 K m (Ankara-ÇankırıKastamonu-Sinop) uzaklıktadır \
Sinop, K aradeniz kıyısında doğal bakımdan içte ve dışta, başka bir
örneği bulunmayan, iki limana sahip bir şehirdir. Öteden beri söylenen
K aradeniz’de üç liman vardır; temmuz ve ağustos ayları ile Sinop
limanı (günümüzde bunlara Zonguldak, Samsun ve Trabzon liman
larını da eklemek lâzımdır). Bu söz, K aradeniz’in senenin iki yaz
ayında nisbeten az dalgalı ve Sinop’un da iki limain ile her mevsimde
deniz taşıtlarının barınak yeri olduğunu ifade eder. Gerçekten de,
başka bir kıyıda görülmeyen ve yalnız tabiatın Sinop’a bahşettiği
bu durum, yaz mevsimi boyunca denizden yararlanm a olanakları sağ
lar. Zira, limanın birisi dalgalı olduğu zaman, diğeri sâkin ve durgun
dur.
Sinop’un tabiat zenginliği yanında iklimi de müsaattir. Her ne
kadar, turizm bakımından yaz mevsimi elverişli ise de, bilhassa tem
muz ve ağustos ayları en uygunudur. O rtalam a sıcaklıklar, Tem muz
1 B ugün otobüsler, A nkara-Ç orum -Sam sun-B afra üzerinden Sinop’a gitm ektedirler ve
b u mesafe tak rib en 600 K m den fazladır.
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ayında 22,6 derece, Ağustos’ta 23,9 derece olmakla beraber (şekil-1),
termometrenin temmuz ayında 30 dereceyi aştığı (17 Tem m uz 1940
yılında 34,5 derece) da bir gerçektir.
Batı K aradeniz Bölümü’nde yer alan Sinop’ta yağışlar her mev
sim vardır ve bu özelliği ile Akdeniz Bölgesi’nden ayrılır. Aslında bu
özellik bütün Karadeniz havzasına aittir. Sebebi ise, havzanın yazın
subtropikal antisiklonunun tesirinden kurtulmasıdır 2. A ynı zamanda
“ buradaki bol yağışları gezici minimumlar getirir, yüksek dağ yam aç
ları bu yağışların daha bol yağmasına imkân verir” 3. Karadeniz
kıyı bölgesinin hemen her tarafı çok yağışlı olmayıp, yer yer orta
derecede de yağış alan kısımları mevcuttur. D oğu’da Trabzon (850
mm), orta kısımda Samsun (719 mm) ve Batı Karadeniz Bölümünün
O rta K aradeniz Bölümü’ne yakın yerde bulunan Sinop (662 mm),
R ize (2415 mm) ve Zonguldak’tan (1255 mm) az yağış alır. “Buralar
Alm an coğrafyacılarının tâbirince, Y ağm ur gölgesi-Regenschatten
içinde bulunuyor” 4.
Sıcaklıkta olduğu gibi, yağış bakımından da elverişli aylar Temmuz
ve Ağustos’tur. Zira Sinop’ ta yağışın en az vuku bulduğu aylar, uzun
yılların ortalama değerlerine göre, Tem m uz (30,0 mm) ve Ağustos
(32,3 mm) aylarıdır (Şekil: 2). Y ıllık ortalama değerler de gene bu
ayların az yağış aldığını gösterir. Örneğin, 1969 yılında Tem muz
ayı 9,4 mm ve Ağustos ayı ise 0,3 mm yağış almıştır. Görüldüğü gibi
bölgede “yaz mevsimi en kurak mevsim değildir” 5.
Turizm bakımından önemli olan bir diğer husus da deniz suyu
sıcaklıklarıdır. Genel olarak ülkemizde, denize girebilmek için sıcak
lığın 20 dereceyi aşması lâzımdır. Sinop’ ta deniz suyu sıcaklığı
Haziran ayından itibaren artm ağa başlar. Bu değerler (ortalama
olarak), Tem m uz’da 23,2 derece, Ağustos’ ta 22,9 derece ve hatta
Eylül ayında 20,4 derecedir. Görülüyor ki Sinop’ ta bu iki yaz ayı
deniz banyoları için elverişlidir.
Rüzgârlara gelince, genellikle yaz mevsiminde K aradeniz’de
kuzeybatıdan güneydoğu’ya doğru müstakar bir hava akımı hâkim
dir. Sinop’un rüzgâr diyagram ı (Şekil: 3), bu hususu teyid eder. Yaz
mevsiminde bütün kıyı boyunca esen bu rüzgârlar, denizde dalga
2
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4
5

A rdel (A.) Izb ırak (R.)
A rdel: a.g.e.
E rinç (S.) -

U m u m î Coğrafya Dersleri. C ilt: 1, K lim atoloji. S a: 303
- T ürkiye 1. Sa.-181
S a: 303
T a tb ik î K lim atoloji ve T ürkiye’n in İklim Ş artları. Sa: 124.
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meydana getirir ve zaman zaman insanların denize girmesine engel
olur. Hatta, Samsun’da K arayolları kampı bu durumu önlemek ve
tatillerini geçirmeğe gelenlerin denizden yararlanm a olanaklarını
sağlamak için, kıyıda bir yüzme havuzu inşa etmiştir. Sinop’ta ise,
yukarıda ifade ettiğimiz gibi, iki limanın mevcudiyeti denizden yarar
lanmayı sağlar. Zira, limanın birisi dalgalı olduğu zaman, diğeri
sâkin ve adetâ tabiî bir havuz durumundadır.
Kıyılarının eşsiz güzelliğine ve yaz mevsiminin elverişliliğine
rağmen Sinop, turizme açılmamış bir ilimizdir. Sebebini, SamsunSinop karayolunun henüz tamamlanmış olmasında aramalıdır.
1970 yılm a kadar asfalt yol, Bafra’dan itibaren Alaçam ’ın biraz
ilerisine kadar devam ediyordu. Nihayet 1971 yılında tamamlanarak
Sinop’a ulaştı. Böylece denizyolu ile yapılan ulaşıma karayolu da
eklenmiş oldu.
Bugün, şehirde kamp ve dinlenme tesisleri pek azdır. Bunlar,
Orm an kampı (devlete ait), Belediye kampı (çadırlı) ve Öztürkler
kampı (şahsa ait) olup, bunlar da yeterli değildir. Çünkü, karayolunun
inşası ile yakın çevreden (Samsun) ve uzaktan (Ankara ve İstanbul)
tatillerini geçirmeğe gelenlerin sayısı gitgide artmaktadır.
Kam pların, işletmesinde bazı aksaklıklar vardır. K am p devre
lerinin bulunmayışı, yer ayırtm adaki güçlükler, tesislerinin kapasi
tesinin az olması ve ihtiyacı karşılıyamaması gibi hususların gideril
mesi lâzımdır. M evcut otellerden ancak bir tanesi turizm belgesine
sahiptir. Gerek bu ve gerekse diğer oteller yeterli değildir.
Karakum , Sarıkum, Hamsaroz gibi emsâli bulunmayan bu kı
larda, yemyeşil orman ile mavi deniz adetâ kucaklaşmış durumdadır.
Başlangıçta işaret ettiğimiz gibi, doğal plâjları boldur. Buraların
seyrine doyum olm az; herbirisi küçük inci gibi koylarda bulunan bu
kıyılara çeşitli turistik tesislerin kısa zamanda inşası (plânlı olarak),
Sinop’un kalkınmasına yardım edeceği Şüphesizdir. Bugün turizm
den gelir sağlayan ve kalkınmasına büyük katkıda bulunan ülkelerin
mevcudiyeti bir gerçektir. Buna Türkiye de inanmış ve her yıl hazır
ladığı turizm plânları ile çaba harcam aya başlamıştır. Sinop’un da
bu kervana katılacağı muhakkaktır. Ancak, iç turizme olduğu
gibi dış turizme de açılması lâzımdır. Y abancı turistler her ne kadar
geliyorlarsa da henüz sayıları pek azdır. Y eri gelmişken hemen
işaret edelim ki, Türkiye’ nin her tarafında olduğu gibi burada da,
ister yerli, ister yabancı olsun, gelen turistlerin adedi belli değildir;

226

A Y D O Ğ A N K O K SA L

çünkü istatistik tutulmamaktadır. Zira, dağılış haritalarının hazırlan
masında istatistik elzemdir.
İfade ettiklerimizin yapılması için, önce turistik tesislerin in
şası ve bunların da gerek iç’te ve gerekse dış’ta tanıtılması icap eder.
Sinop’un renkli broşürlerinin basılması, çeşitli gazete ve dergilerle ve
renkli afişlerle tanıtılması, icabında renkli slaytların ve dokümanter
filimlerin hazırlanması gereklidir. Tekrar edelim ki, bu propogandanın
yapılması, herşeyden önce, konaklama tesislerinin kurulmasına bağ
lıdır; aksi halde gelen turistler açıkta kalırlar. Bu tesislerin ihtiyaca
cevap verecek şekilde, fazla masraflara girerek büyük tesisler yerine
küçük, temiz ve bakımlı olması maksada uygundur.
Sinop ve çevresi termalizm bakımından da oldukça elverişli bir
durum gösterir. M erkez’ de Sazlı köyü şifa suyu ile Aloğlu şifalı suyu,
Boyabat ilçesinde Elekdağı, Çukurhan, Dam laca, înkaya maden
suları ile Emiroğlu ılıcası bulunur. Ayrıca Saraydüzü bucağında Zeyne
ılıcası ve Gerze’ de de Acısu maden suyu mevcuttur6. Fakat, hemen
hemen Türkiye’nin her tarafında olduğu gibi, Sinop yöresinde de
konaklama ve tedavi tesisleri mevcut değildir. Bu tesislerin inşası
ile iç turizm gelişecek ve böylece termalizm de katkıda bulunmuş
olacaktır.
Sinop’un doğal zenginlikleri yanında, tarihî zenginlikleri de
turizm bakımından önemlidir. Meşhur filozof Diogenos’un doğduğu
Sinop, bir söylentiye göre, M .Ö . 1300-1200 yıllarında Am azonlar
tarafından kurulmuş ve adını da “Sinova” isimli Am azon kraliçesinden
almıştır7. Şehir, M .S. X III. yüzyılda Selçukluların eline geçmiş,
sonra Çandaroğulları Beyliği hakim olmuş ve nihayet X V . yüzyılda
(1461) Fatih Sultan M ehm et tarafından Osmanlı topraklarına katıl
mıştır. Osmanlı devrinde bir Sancak merkezi olan Sinop, Cum huri
yetten sonra II merkezi olmuştur.
Kentin T ürk Denizcilik tarihinde de yeri önemlidir. Osmanlı
Donanmasının en güzel gemileri Sinop Tersanesinde yapılırdı. Biri
kalenin yanında bulunan ve Bizans’tan, diğeri şehir parkı’ nın önünde
yeralan OsmanlIlardan kalma tersaneler, bugün görülmeğe değer
eserlerdir.
T arihî eserlerin en önemlisi meşhur Sinop kalesidir. M .S.V .
yüzyılda Bizans devrinde inşa edilmiş, Isfendiyaroğulları, Selçuklular
6 T urizm E nvanterleri. 1964. K arad en iz Bölgesi. Sa: 231
7 O tom obil ile T ürkiye. Sa: 134
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ve Osmanlılar tarafından tamir görmüştür. K ale, yerli ve yabancı
turistlerin dikkatini çekecek güzelliktedir.
Günüm üzde turizm aynı zam anda bir endüstri olduğuna göre
Sinop, el sanatları bakımından da önemli bir şehrimizdir. Zira, çeşitli
tezgâhlan ve el sanatlarıyla mükemmel bir atölye durumunda bulunan
Sinop Cezaevi, meşhur kalenin içinde kurulmuştur. A yrıca şehirde
ağaç oyma atölyesinde imâl edilen biblo kontralar, tavla, dikiş ve
ve tuvalet kutuları, sigaralık, ağaç üzerine yapılmış tablolar ve oyma
süs eşyaları, turistleri cezbeden el sanatlarıdır. Ancak, bunların gelişritilmesi ve genişletilmesi icap eder.
Sonuç olarak, yukarıdan beri ifade etmeğe çalıştığımız Sinop’un,
Turizm Coğrafyası yönünden, K aradeniz’in önemli bir merkezi
olduğunu göstermektir. Ancak, turizmin Sinop’a faydalı olabilmesi
için, çeşitli konaklama tesislerinin inşası, mevcutlarının kapasitesinin
artırılması ve düzenli bir idare şeklinin sağlanması, oraya hâs el
sanatlarının geliştirilmesi lâzımdır. Bunun tahakkuku için görev,
Sinoplulara düşmektedir. Yatırım projelerini turizm konaklama
tesislerine yöneltilecek olursa, Sinop’ un kısa zamanda çehresinin
değişeceği şüphesizdir. Zira, coğrafî yönden Karadeniz kıyılarımızda
Sinop, en elverişli bir beldemizdir. Y eter ki, tahakkuk safhasına
hemen geçilsin ve bu beldemiz lâyık olduğu seviyeye kısa zamanda
ulaşsın; temennimiz bundan ibarettir.
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