
     Binlerce yıllık tarihi geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmasından dolayı Kültür ve Turizm
potansiyeli bakımından oldukça zengin olan İlimiz; antik dönemden beri önemli bir liman şehri olup; bu
medeniyetlerin izlerini taşıyan çok sayıda eseri bünyesinde barındırmasıyla önemli bir antik şehir olmanın
yanında önemli bir Selçuklu Şehridir.

     Antik dönemlerde de önemli bir ticari liman ve stratejik üs olarak kullanılan Sinop kalesi (iç kale) ve
tersanesi; Koloni döneminde şato, Roma döneminde Hükümet binası olarak kullanılmış, 1214 yılında
Selçuklu Hükümdarı Keyhüsrev tarafından gerçekleşen Sinop fethi ile Selçuklular ve Osmanlılar
tarafından da tersane ve askeri üs olarak kullanılmaya devam edilmiş, Türklerin ilk denize açıldığı liman
olarak tarihe geçmiştir. 

     1877 yılından itibaren iç kalede inşa edilen ceza evi, yüksek  güvenlikli  konumu  ve  şartları  gereği
''Anadolu'nun Alkatrazı'' olarak tarihe geçmiş, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde de cezaevi olarak
kullanılmış, 1997 yılında Adalet Bakanlığımızca kullanımına son verilerek  boşaltılıp, Kültür  ve  Turizm
Bakanlığımıza devredilerek Müze ve ören yeri olarak ziyarete açıldıktan sonra, her yıl binlerce kişi
tarafından görülmek istenmiş, Türkiye’nin en çok ziyaret edilen beş destinasyonundan biri olarak İlimiz
turizminin lokomotifi haline gelmiştir.

     Aslına uygun olarak restore edilmesi amacıyla çalışmalar devam etmekte olup, fonksiyonlandırma
çalışmalarına hız verilmiştir. Başlangıcı denizcilik ve tersane olan ve daha sonra cezaevine dönüştürülen
yapı kompleksi içerisinde denizcilik müzesi bölümü, tarihi ceza evi anıları müzesi, kültür, sanat ve
edebiyat etkinlik alanları vb. şeklinde fonksiyonlandırılması  planlandığından,  bu  çalışmalar kapsamında
değerlendirilmek, sergilenmek ve arşivlenmek üzere bilgi, belge ve malzeme depolama işlemlerine
başlanmıştır. İlimizin Denizcilik tarihi ve ceza evi hatıraları ile ilgili bilgi, belge ve malzemeye sahip olan
kişi ve kurumların muvafakat  vermeleri  halinde;  bilgi,  belge  ve  malzemeler  sahiplerinin  isimleri  ile
sergilenerek  İlimizin kültür ve turizmine sunulacaktır. 

     İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzde oluşturulan derleme deposuna bilgi, belge ve malzeme ile katkı
sağlayacak kişi ve kurumların bilgi belge ve malzemelerini İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne muvafakat
maddelerini içeren bir tutanak ile teslim etmeleri önem arz etmektedir.

     Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün aşağıda belirtilen iletişim araçlarından
ve yetkililerden sağlanabilir. 

     Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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