
Erfelek Şelalesi: Sinop’un doğal güzelliklerinden sadece birisidir. 
muhteşem görünümü ile Erfelek Şelalesi turizm konusunda oldukça 
aktiftir ve ziyaretçilerine huzur katmaktadır. 
   Gerek Şelalenin yukarıdan aşağıya akıttığı sert suyun çıkarttığı su 
sesi ve iç açıcı görseli ile dibinde oluşan mavi gölü.

ERFELEK ŞELALESİ

HAMSİLOS KOYU

Hamsilos Koyu: Türkiye’nin en kuzey ucunda yer alan koy; buzul 
aşındırması sonucu oluşmuştur ve Dünya’da kendiliğinden oluşan tek 
koy olma özelliğini taşır. Mesire alanları olduğu için gününüzü burada 
geçirmeniz mümkün.



Sinop Arkeoloji Müzesi: Müzecilik faaliyetleri 1921 yılında başlayan 
Sinop’taki arkeoloji müzesinde zengin bir koleksiyon sergilenmektedir. 
Elde bulunan eserler zaman geçtikçe çoğalmış ve 1941 yılında 
arkeoloji müzesi kurularak hizmete açılmıştır

SİNOP ARKEOLOJİ MÜZESİ

İNALTI MAĞARASI

İnaltı Mağarası: Ayancık İlçesine 40 km uzaklıkta bulunan İnaltı Köyü 
sınırları içerisinde olan mağara denizden 1070 metre yüksekliktedir. 
Mağaranın 50 m altına kadar araçla ulaşım bulunmaktadır. Buradan 
da merdivenler aracılığıyla mağaranın ağzına ulaşılabilmektedir.



Akgöl: Sinop’un Ayancık ilçesi sınırlarında bulunan 1200m. 
yüksekliğinde bir yayladır. 2 çayın beslediği göl, sık orman içerisinde 
piknik yapmaya  oldukça uygun. Gölü çevreleyen orman içerisinde 
yaban hayatı da gözlemlenebilmektedir.

AKGÖL

AKLİMAN KUMSALI

Akliman Kumsalı: Yeni Çiftlerinde hatıra fotoğrafı için gittikleri 
yerlerden birisidir. İl merkezine 9 km uzaklıktadır. Ayrıca koy sayesinde 
plajlarıyla turistlerin ilgisini çekmiştir.



Sinop Kalesi: Roma, Bizans ve Selçuklular döneminde onarılarak 
kullanılmıştır. Günümüzde hâlâ özelliğini koruyan kalenin 2050 m. 
uzunluğu, 25 m. yüksekliği, 3 m. genişliği olup, iki ana giriş kapısı 
bulunmaktadır. Kale duvarı şehri çevrelemektedir.

SİNOP KALESİ

SİNOP TARİHİ CEZAEVİ

Tarihi Sinop Cezaevi: Tarihî Sinop Kapalı Cezaevi, bir dönem 
“Anadolu’nun Alkatrazı” tabiri ile de tanınan ve 1999 yılında 
kapatılarak müzeye çevrilen cezaevidir. Tarihi eskilere dayanan yapı, 
şiirlere, şarkılara konu olmuştur



İnceburun Feneri: Ülkemizin en önemli deniz fenerlerinden biri. Bunun 
nedeni ise, Türkiye’nin en kuzey ucunda yer alıyor olması. 
İnceburun’da, sahil kenarında, düzlük bir yerde bulunuyor bu sıra dışı 
fener. Konum itibariyle, diğer deniz fenerlerinin en şanslısı belki de.

İNCEBURUN FENERİ

PERVANE MEDRESESİ

Pervane Medresesi: Sinop il merkezinde bulunan Süleyman Pervane 
Medresesi’ni, Selçuklu Veziri Muinüddin Süleyman Pervani 1262 
yılındayaptırmıştır. Medrese, Alaüddin Medresesi, Alaiye Medresesi 
gibi isimler ile tanınmıştır.



Seyyid Bilal Türbesi: Türbe, Sinop'un doğu tarafında, Ada mevkii 
üzerinde bulunan Cezayirli Ali Paşa Camisi'nin sol yanındadır. Yapı, Yaş 
Bey diye anılan Hoca Ebubekir oğlu, Oğul Beyoğlu, Koçkad oğlu, 
İlbasmış’ın oğlu Emir Tayboğa için; oğlu Emir Beklemiş tarafından H 679 
(M 1280) yılında yaptırılmıştır. 

SEYYİT BİLAL TÜRBESİ

ALAADDİN CAMİ

Alaaddin Camii: Şehirdeki Selçuklu dönemi eserlerindendir. Aynı 
zamanda Kuzey Anadolu'daki en büyük Selçuklu camisi olarak kabul 
edilir. Kayıtlarda Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubat'a ait olduğu 
yazılı bulunan bu caminin, Selçuklu Devleti'nin 1214 yılında Sinop'u 
fethinden hemen sonra yapılmış olduğu sanılmaktadır.


