
SİNOP 
SIRA NO İLÇESİ ADI SİT TÜRÜ 

1 MERKEZ HAMSİLOS-AKLİMAN 1. VE 2. DERECE DOĞAL SİT ALANI 

2 MERKEZ SARIKUM GÖLÜ 1. VE 3. DERECE DOĞAL SİT ALANI 

3 ERFELEK TATLICAK ŞELALELERİ 1. DERECE DOĞAL SİT ALANI 

4 BOYABAT  BOYABAT KALESİ DOĞAL SİT ALANI 

SIRA NO İLÇESİ MEVKİİ STATÜ 

1 BOYABAT KURUSARAY KÖYÜ 
TABİAT VARLIĞI (TESCİLLİ BAZALT 

KAYALIKLARI) 
2 MERKEZ TERSANE MINTIKASI ANIT AĞAÇ ( 1 ADET ÇINAR AĞACI ) 

3 MERKEZ BEKTAŞAĞA KÖYÜ ANIT AĞAÇ ( 1 ADET MEŞE AĞACI) 

4 MERKEZ KOZCUĞAZ KÖYÜ- ÇALI MAH. 
ANIT AĞAÇ (1  ADET KESTANE 

AĞACI) 
5 MERKEZ DİZDAROĞLU KÖYÜ ANIT AĞAÇ ( 1 ADET MEŞE AĞACI ) 

6 MERKEZ GELİNCİK MAH. ANIT AĞAÇ (1 ADET MEŞE AĞACI) 
7 AYANCIK ÜNLÜCE KÖYÜ- HULU YALISI MAH. ANIT AĞAÇ ( 1 ADET ÇINAR AĞACI ) 

8 ERFELEK SALI KÖYÜ- SÖKÜ MAH. 
ANIT AĞAÇ ( 1 ADET KESTANE 

AĞACI) 

9 GERZE ÇARŞI MAH. 
TABİAT VARLIĞI (TESCİLLİ 

SERVİLİK) 

DOĞAL SİT ALANLARI 

TABİAT VARLIKLARI 



 Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nun 21.11.1991 tarih ve 1198 sayılı kararı ile; Sinop ili Merkez 

İlçe sınırları içerisinde kalan, Hamsilos Fiyordu’nun bulunduğu alan 1. 

derece doğal sit alanı, Akliman mevkii 2. Derece doğal sit alanı olarak 

belirlenmiştir. 

 Alana adını veren denizin bir nehir gibi kara içine girdiği 

Karadeniz’deki ria tipi kıyı oluşumunun en güzel örneklerinden biri olan 

Hamsilos Koyu (Hamsaroz) ile Akliman Koyu gibi iki eşsiz güzellikteki 

doğal limanı, bataklık-kumul-deniz ve ormanlık alanları ile zengin 

biyoçeşitliliği bir arada barındıran doğa harikası bir alan olup İl 

Merkezine 14 Km. uzaklıktadır. 

 Hamsilos Mevkii İskandinavya'daki fiyortlara benzerliğinden 

yola çıkılarak birçok yayında fiyort olduğu belirtilen bir doğal liman olan 

Hamsilos Limanı ve yakın çevresini kapsamaktadır. Hamsilos; görünüş 

itibariyle bir fiyort'a benzemekle birlikte, aslında Deveci Deresi 

Vadisi'nin daha derin kazılmış bölümlerinin denizin yükselmesi 

sonucunda boğularak limana dönüşmesiyle oluşmuş bir yer şeklidir. 

Hamsilos Fiyort’u olarak anılan bu oluşum, ziyaretçilerine; deniz, koy ve 

yeşilin bir arada yer aldığı eşsiz ve doyumsuz bir görsel peyzaj zenginliği 

sunmaktadır. 

 Birçok faktörün etkisi altında çeşitlenen sit alanının bitki örtüsü 

de zengin bir biyoçeşitliliğe ev sahipliği yapmaktadır. Alanda, yabani 

karanfil(Dıanthus carmelitarum), kastamonu soğanı (Allium 

kastambulense), deve dikeni (Cirsium pseudopersonata 

sp.pseudopersonata), teke sakalı (Tragopogon aureus), 

sütleğen( Euphorbia cardiophylla), sinop çiğdemi(Crocus speciosus 

ssp.xantholaimos) gibi 6 endemik ve bir çok tehlike kategorisi sınıfı 

içerisinde değerlendirilen korunmaya değer  bitki türü bulunmaktadır. 

Kuşlar açısından bakıldığında da yaban hayatı özellikli bir alandır ve 150 

sayıda kuş türünün barınmak, konaklamak  ya da göç amaçlı tercih 

ettikleri bir alandır. 

 

Hamsilos Mevkii 

Akliman Mevkii 



 Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nun 21.11.1991 tarih ve 1199 sayılı kararı ile; Sinop ili, 

Merkez ilçe sınırları içerisinde bulunan Sarıkum Gölü’nün 

bulunduğu alan 1. Derece doğal sit alanı, söz konusu alan 

içerisindeki Araba Durağı Mahallesi’nin yer aldığı alan ise 3. 

Derece doğal sit alanı olarak belirlenmiştir. 

 Sarıkum Lagün Gölü ve Kumulları, Sinop’un 20 km 

batısında yer alırlar. Bölgeye Sinop-Ayancık Karayolundan 

ayrılan stabilize bir yolla ulaşılır. Farklı ekosistemlerin bir arada 

bulunduğu bu saha eski bir körfezin önünün kıyı kumulları ile 

kapanması sonucunda oluşmuştur. Önünün kıyı kumulları ile 

kapanmasını takiben akarsuların getirdiği alüvyonlar ve 

kumullarla doldurulması yoluyla büyük ölçüde karalaşan bu 

körfezden geriye Sarıkum Gölü diye adlandırılan yaklaşık 200 

hektar alana sahip sığ bir lagün gölü kalmıştır. Tuzluluğu % 3-4 

civarında olan bu göl yaklaşık 30 metre genişliğinde bir boğazla 

açık denize bağlanmaktadır. Sarıkum Lagün Gölü’nde tatlı su 

balıkları olan, sazan, sudak ve yılanbalığı ile denizlerle bağlantılı 

olduğu dönemlerde kefal bulunmaktadır. Gölün çevresi bataklık 

ve sulak alan bitki toplulukları ile kuşatılmıştır. Gölün batısında, 

sarı sazlık olarak adlandırılan kesim gölün yakın zamanda 

karalaşmaya başlayan bölümünü oluşturmaktadır. Göl kenarında 

ağaç cinsleri olarak kızılağaç, dişbudak, gürgen, kayın ve çam 

yer almaktadır. Sarıkum kumullarının gelişme yönü bunların 

günbatısı ve lodos rüzgarlarının etkisiyle oluştuğunu ortaya 

koymaktadır. Sarıkum Gölü ve sazlıkları ayrıca; önemli bir kuş 

barınma alanıdır. 

 



 Sinop ili, Erfelek ilçesi, Tatlıcak köyü, Gürleyük 

Mevkii’nde yer alan şelaleler, Trabzon Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 29.06.2000 tarih 

ve 3874 sayılı kararı ile 1. Derece doğal sit alanı olarak 

belirlenmiştir.  

  

  

Erfelek ilçesi Tatlıca köyü sınırları içerisinde 

bulunmakta ve kent merkezine 42 km uzaklıkta 

yer almaktadır. Aynı vadi üzerine ardı ardına 

sıralanmış irili ufaklı 28 adet şelaleden oluşmuş 

olan Tatlıca Şelaleleri’nin bu özelliği dünyanın 

başka bir yerinde bulunmamaktadır. Doğal sit 

alanı olan bölgede çeşitli turizm aktiviteleri 

gerçekleştirmek mümkün olmaktadır. 



 Boyabat Kalesi Kültür ve Turizm Bakanlığı Taşınmaz 

Kültür ve tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 23/10/1987 

tarih ve 3772 sayılı kararı ile Doğal Sit Alanı olarak ilan 

edilmiştir.  

 

 Boyabat ilçesinin bulunduğu Gökırmak Vadisi'nde, 

karşılıklı sarp iki kayalık tepeden biri üzerinde kurulmuştur. 

Kale, kayaların doğal yapısına uygun şekilde inşa edilmiştir. 

 

  Kale bedenleri arasındaki kulelerin bazıları 

dikdörtgen bazıları yuvarlak olarak yapılmış olup iç kısmında 

kulelere çıkan merdivenler yer almaktadır. Kaleye giriş 

güneydoğu köşesinden büyük yuvarlak kulenin yanındaki 

küçük bir kapıdan sağlanmaktadır. Geç Roma, Erken Bizans 

dönemine ait buluntuların da sergilendiği yapı, bugünkü 

haliyle Osmanlı Kalesi özelliği göstermektedir. Bu durum 

kalenin, Geç Roma döneminden Osmanlı dönemine kadar 

kullanıldığını göstermektedir. Bugünkü durumu ile sur ve 

burçları ve yapım malzemesi, Osmanlı Kalesi olduğunu açıkça 

ortaya koyar. Ancak kalenin temelleri daha önceden atılmıştır. 

Bu nedenle kaleyi, eski ve yeni kale olarak iki bölümde 

incelemek mümkündür. Kalenin eski temellerinde kale iç 

duvarlarının bir kısmında Roma ve Bizans eserlerine 

rastlamak mümkündür. Yeni kalenin bugünkü halinin 

Osmanoğulları zamanında yaptırıldığı kesindir. Ancak kalenin 

bir kitabesine rastlanılmaması yüzünden yapılış tarihi 

bilinmemektedir. 

 



 Sinop ili, Boyabat ilçesi, Kurusaray Köyü, 

Harunçayı mevkiinde bulunan kayalar; Trabzon Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 

08.03.1996 tarih ve 2406 sayılı kararı ile korunması 

gerektiğine  karar verilmiştir.   

 Sinop ili, 

Erfelek ilçesi, Salı 

Köyü, Sökü 

Mahallesi’nde bulunan 

kestane ağacı; Samsun 

Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu’nun 

30.01.2008 tarih ve 

1524 sayılı kararı ile 

anıt ağaç olarak 

belirlenmiştir. 

Sinop ili, Gerze ilçesi, 

Çarşı Mahallesi’ndeki 

servilik alan; Trabzon 

Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu’nun 

27.01.1989 tarih ve 299 

sayılı kararı ile 

korunması gerekli 

taşınmaz kültür varlığı 

olarak belirlenmiştir.   



 Sinop ili, Merkez İlçe, Kozcuğaz 

Köyü Çalı Mahallesi’nde bulunan kestane 

ağacı;  Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu’nun 22.03.2007 tarih ve 

1123 sayılı kararı ile anıt ağaç olarak 

belirlenmiştir.  

 Sinop ili, Merkez İlçe, 

Dizdaroğlu Köyü’nde bulunan meşe ağacı; 

Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu’nun 15.01.2011 tarih 

ve 2960 sayılı kararı ile anıt ağaç olarak 

belirlenmiştir. 

 Sinop ili, Merkez ilçe 

Tersane Mıntıkasında bulunan 

tescilli çınar ağacı,  



 Sinop ili, Merkez İlçe, Bektaşağa 

Köyü’nde bulunan meşe ağacı;  Samsun Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 

09.06.2001 tarih ve 185 sayılı kararı ile anıt ağaç 

olarak belirlenmiştir.  

 Sinop ili, 

Merkez İlçe, Bektaşağa 

Köyü’nde bulunan meşe 

ağacı;  Samsun Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge 

Kurulu’nun 09.06.2001 

tarih ve 185 sayılı kararı 

ile anıt ağaç olarak 

belirlenmiştir.  

 Sinop 

ili, Ayancık İlçesi, 

Ünlüce Köyü, Hulu 

Yalısı Mahallesi’nde 

bulunan çınar ağacı; 

Samsun Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge 

Kurulu’nun 20.05.2010 

tarih ve 2589 sayılı 

kararı ile anıt ağaç 

olarak belirlenmiştir. 


