
BAŞKAN’DAN

	 Sivas	 Anadolu	 medeniyetinin	 kadim	 şehirlerden	 biri-
dir.	 Sivas;	 tarihin	 ilk	 çağlarından	 itibaren,	 Dünya	 coğrafyasında	
imparatorlukların	 kurulup,	 yok	 olduğu	 nice	 kervanların	 uğrak	
noktası	 olarak	 her	 daim	 insanlığın	 vazgeçilmez	 merkezle-
rinden	birisi	olmuştur.	 	 	 	 	 	
 
	 Anadolu	 topraklarının	 Türklere	 açılışından	 sonra	 Türkle-
rin	 kurduğu	 tüm	 devletlerde	 önemli	 bir	 merkezdir.	 Selçuklu	
Devleti’nin	 başkenti,	 bilim	 ve	 ticaret	 merkezi	 olan	 Sivas	 Osmanlı	
da	 devrin	 büyük	 eyaletlerinden	 birisidir.	 Genç	 Cumhuriyetin	
temel	 taşı	 olan	 Sivas’ımız	Ata’ya	 108	 gün	 ev	 sahipliği	 yaparak,	 Tür-
kiye	 Cumhuriyeti’nin	 ilk	 başkenti	 olma	 onurunu	 yaşamaktadır.	
 
Günümüzde	 Sivas;	 tarihteki	 bu	 medeniyet	 ve	 ihtişamlı	
imparatorluklardan	 kalan	 ecdat	 yadigârı	 eserlerle	 doludur.	 Si-
vas	 Kent	 Meydanı;	 Selçuklunun,	 Osmanlının	 ve	 Cumhuriyet’in	
kuruluşuna	 tanıklık	 eden,	 birçok	 yapıyı	 içinde	 barındıran,	 açık	 hava	
müzesi	 konumundadır.	 Son	 yıllarda	 yapılan	 düzenleme	 ve	 resto-
rasyonlarla	 birlikte	 bu	 eserler	 daha	 da	 gün	 yüzüne	 çıkarılmış	
ve	 ebediyete	 taşıma	 noktasında	 önemli	 adımlar	 atılmıştır.	
 
	 Kara,	 hava	 ve	 demir	 yolu	 ulaşımı	 açısından	 ülkemizin	 kavşak	
noktasında	 bulunan	 Sivas	 kaplıcaları,	 kayak	 merkezleri	 ve	 doğal	
güzellikleri	 ile	 görülesi	 bir	 şehir	 olmasının	 yanı	 sıra	 her	 zevke	 hi-
tap	eden	damak	tatları	 ile	de	zengin	bir	mutfağa	sahip	bir	 şehirdir.	
Âşıkları,	 halk	 ozanları,	 folklorik	 değerleri	 ve	 tarihin	 derinliklerin-
den	 süzülerek	 günümüze	 taşınan	 şehir	 kültürü	 ile	 yaşayanın	 zevk	
aldığı,	 bir	 görenin	 bir	 daha	 mutlaka	 görmek	 istediği,	 insanların	
giderken	 gözyaşları	 ile	 veda	 ettiği	 bir	 medeniyet	 şehridir	 Sivas...
Elinizde	tutuğunuz	bu	kitapçık,	bu	kadim	şehirde	nereler	gezilir,	ne-
reler	ecdadın	 izini	 taşır,	neler	yenir,	hangi	mekânlar	ölmeden	görül-
melidir	 noktasında	 sizlere	bir	 nebze	 rehberlik	 edecek	bir	 kaynaktır.	
Bu	kitapçıkta	gördüğünüz	eserler	Sivas’ı	Sivas	yapan	değerlerimiz	ol-
makla	birlikte	sizlerin	de	görmenizi	istediğimiz	mekânlar	ve	alanlardır.	
Sivas’ın	 kadirşinas	 insanı,	misafirperverliği	 ile	 nam	 salmış	 bir	 toplu-
luk	olarak	bu	unvanını	sizleri	misafir	ederek	taçlandırmaya	kararlıdır.	
 
Saygılarımla Belediye	Başkanı

Sami	AYDIN



	 Genel	 olarak	 dağlık	 ve	 yüksek	 bir	 plato	
üzerinde	 kurulan	 Sivas’ın	 arazi	 yapısının	 ortalama
	 yüksekliği	 1000	 metrenin	 üzerindedir.	 Dağlar,	
bu	 dağlar	 arasında	 vadiler,	 	 çukurlardan	 oluşan	
ovalar	 ve	 dağların	 aşınması	 ile	 oluşan	 yük-
sek	 platolar	 ilin	 başlıca	 yüzey	 şekillerini	
oluştururlar.	 Ülkemizin	 doğal	 yapısı	 itibarıyla	
doğuya	doğru	gidildikçe	rakım	yükselir.	

Coğrafi Özellikler ve Tarihçe

	 İI	merkezinin	batısında	yer	alan	Gemerek,	
Şarkışla,	Yıldızeli,	orta	kesimlerindeki	Merkez	ve	
güneyindeki	 Kangal	 ilçeleri	 aşınma	 ile	 düşmüş	
dağlar	ve	geniş	platolarla	kaplıdır.	İl	merkezinin	
doğusunda	kalan	Hafik,	Zara,	İmranlı,	kuzeyinde	
kalan	Koyulhisar,	Suşehri,	güneydoğusunda	yer	
alan	Gürün	ve	Divriği’de	batı	ve	orta	ke-simlere	
göre	 çok	 sarp	 ve	diktir.	Geniş	 alanlar	 kaplayan	
sıradağlara;	derin,	sarp	ve	uzun	vadilere	buralar-
da	 rastlanmaktadır.	 Kızılırmak	 vadisi	 boyunca	
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uzanan	 kıyı	 düzlükleri	 ile	 Suşehri	 ovası	 ve	
Divriği-Palanga	 düzlüğü	 dışında,	 bölgede	
önemli	düzlüğü	yoktur.	Güç	geçit	veren	yük-
sek	 yörelerin	 kimi	 kesimleri	 fundalıklarla	
kaplı	 olmakla	 birlikte	 buralar	 genellikle	
bitki	 örtüsünden	 yoksundur.	 Doruklardan	
vadi	 tabanlarına	 batıya	 doğru	 yükselti	 hızla	
düştüğünden	 bu	 çıplak	 kesimde	 aşınım	 çok	
şiddetlidir.	 Sivas;	 Kızılırmak,	 Yeşilırmak	 ve	
Fırat	Nehri’nin	oluşturduğu	üç	vadi	arasında	
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yer	 almaktadır,	 il	 topraklarının	 büyük	 bölü-
mü	 iç	 Anadolu	 ikliminin	 etkisinde	 olmakla	
birlikte,	Karadeniz	ve	Doğu	Anadolu	iklimle-
rinin	 de	 etkisi	 göz	 ardı	 edilemez.	 	 Kuzeyde	
Kelkit	 Vadisi,	 doğuda	 Köse	 Dağları’nın	 biti-
minde	yer	alan	Kuruçay	Vadisi	ve	Yaman	Dağı,	
Güneyde	 Kulmaç	 Dağı,	 batıda	 Karababa,	
Akdağlar	ve	İncebel	Dağları	gibi	yükseklikler	
kentin	doğal	sınırlarını	belirler.	Sivas,	35å	50’	
ve	38	å	14’	doğu	boylamlarıyla	38	å	42’	ve	40	
å	 16’	 kuzey	 enlemleri	 arasında	 yer	 almakta	
olup,	 	28.488	km’lik	alanıyla	toprak	genişliği	
bakımından	 Türkiye’nin	 ikinci	 büyük	 ilidir.
 
	 Kızılırmak,	 Kelkit	 Çayı,	 Tozanlı	 Çayı,	
Yıldız	 Irmağı,	 Çaltı	 Çayı	 ve	 Tohma	 Çayı	 en	
önemli	akarsularıdır.	Şarkışla-Gemerek	Ovası,	
Yıldızeli	 (Bedehdun)	 Ovası,	 Suşehri	 Ovası,	
Tohma	 Vadisi,	 Kızılırmak	 Vadisi,	 Çaltı	 Suyu	
Vadisi	 ve	 Kelkit	 Vadisi	 ilin	 belli	 başlı	 tarım	
alanları	 ve	 ulaşımı	 belirleyen	 önemli	 alan-
larıdır.		 Sivas’ta	 ilk	 yerleşimler	 MÖ	 7000-
5000	 yıllarına	 uzanır.	 Hititlerin	 yerleşim	
alanları	 içerisinde	 bulunan	 Sivas,	 	 Frigler-
in,	 	 Lidyalıların,	 	 Romalıların	 ve	 Bizanslıların	

egemenliğine	geçti.	Sivas,	Roma	devrinde	
Sebasteia	 adıyla	 anılmıştır.	 Sivas	 adının	
Sebastia’dan	 türediği	 ve	 kent	merkezinin	
Roma	İmparatorluğu	devrinde	inşa	edildiği	
birçok	yazılı	kaynakta	geçmektedir.	Kentin	
ilk	 kuruluş	 yeri,	 bugün	 kent	 merkezinde	
Topraktepe	adı	verilen	yükseltinin	üzerin-
de	gelişen,		Roma	imparatoru	Justinianus	
(527-565)	 tarafından	 yaptırılan	 kaledir.	
Danişment	 Beyliği	 1071	 ‘de	 Sivas’ı	
sınır-larına	 katmıştır.	 Sultan	 İzzettin	
Keykâvus,	 Sivas’ı	 1220	 yılında	 Selçuk-
lu	 Devleti’nin	 başkenti	 yapmıştır.	 Kent	
1256-1343	 yılları	 arasında	 ilhanlıların	
egemenliği	 altında	 kalmıştır.	 1343’te	
Eretna	 Beyliği’nin,	 1381	 ‘de	 Kadı	 Burha-
nettin	 Ahmet	 Devleti’nin	merkezi	 olmuş-
tur.	 Kent,	 1398	 yılında	 Osmanlıla-
rın	 egemenliği	 altına	 alınır	 ve	 “Eyalet-i	
Rum”	adını	taşıyan	geniş	bir	bölgenin	eya-
let	merkezi	 konumuna	gelir.	4	Eylül	1919	
tarihinde	 toplanan	 Sivas	 Kongresi’yle	
Cumhuriyetimizin	 temellerinin	 atıldığı	
şehir	olan	Sivas,	Atatürk	ve	Kongre	delege-
lerini	 108	 gün	 konuk	 ederek	 Cumhuriyet	
Dönemi’nin	önemli	şehirlerinden	biri	olur.	



Sivas Kalesi  

Sivas	kent	merkezinin	gelişiminde	önemli	bir	yer	 tutan	kale-
nin	(Topraktepe),	Arkeolog	Prof.	Dr.	Tahsin	ÖZGÜÇ	tarafından	
1946	yılında	yapılan	kazılar	neticesinde	MÖ	II.	bin	başlarından	
itibaren	iskân	edildiği	 ispat	edilmiştir.	Selçuklu	Sultanı	Alâat-
tin	Keykubat,	yaklaşan	Moğol	tehlikesine	karşı	Sivas	surlarını	
tamir	 ettirmiştir.	 1243	 yılında	 Selçuklu	 ve	 Moğol	 orduları	
arasındaki	 Kösedağ	 Savaşı	 öncesinde	 yapılan	 bu	 tamiri	 an-
latan	 kale	 kitabesi	 Sivas	 Müzesi’nde	 korunmaktadır.	 Kenti	
tamamen	 kuşatan	 dış	 surların	 beş	 veya	 yedi	 kapısı	 vardır.	
Kapı	 sayılarındaki	 değişiklikler,	 	 her	 onarımda	 yeni	 kapıların	
açılması	 veya	 kapatılmasından	 kaynaklanmıştır.	 Bunlar;	 Kay-
seri	 Kapısı,	 Dolap	 Kapı,	 Tokmak	 Kapı,	 Cancun	 Kapısı,	 Şalpur	
Kapısı,	Bağdat	Kapısı,	Tokat	Kapısı	gibi	isimlerle	anılmaktadır.	

Şehir Merkezi Tarihi ve Kültürel Yapılar

Sivas Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi 

	 Mülki	 idadi	olarak	1892	yılında	hizmete	giren	ve	1911	
yılında	Vilayet-i	Sultani	olan	bu	bina	millî	tarihimizde	müstesna	
bir	yere	sahiptir.	Mustafa	Kemal	Atatürk’ün	daveti	ve	düzen-
lemesiyle	yapılan	ve	ilk	millî	kongre	olma	özelliğine	sahip	Si-
vas	Kongresi	4-11	Eylül	1919	tarihlerinde	burada	toplanmıştır.	
Diğer	 taraftan	 2	 Eylül-18	Aralık	 1919	 tarihleri	 arasında	 (108	
gün)	 fiilen	 ülkenin	 başkenti	 olarak	 İstiklal	 Harbi’nin	 idare	
edildiği	 ilk	Millî	Mücadele	karargâhı	olma	özelliğine	sahiptir.	
1924	yılında	“Sivas	Lisesi”	hizmet	binası	olmuş	ve	1981	yılına	
kadar	 lise	olarak	kullanılmıştır.	1983	yılında	müze	olarak	son	
şeklini	almıştır.	Üç	katlı	binanın	birinci	katında	etnografik	eser-
ler	teşhir	edilirken,	ikinci	katında	ise	Atatürk-Sivas	Kongresi	ve	
Millî	Mücadele	ile	ilgili	bilgi	ve	belgelerin	teşhiri	yapılmaktadır.	
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Hükümet Konağı 

Hükûmet	 Konağı	 kentin	 o	 zamanki	 valisi	 Halil	 Rıfat	 Paşa	
tarafından,	1884	yılında	yaptırılmıştır.	Binanın	ilk	iki	katı	kesme	
taş,	üçüncü	katı	 ise	1913	yılında	ahşap	olarak	 inşa	edilmiştir.	
Geçirdiği	bir	yangın	sonucunda	üçüncü	katı	 tümüyle	yanmış,	
birinci	ve	 ikinci	katın	yalnızca	duvarları	kalmıştı.	2005	yılı	 so-
nunda	 yeniden	 eski	 görünümüne	 ve	 işlevine	 kavuşmuştur.	

Jandarma Binası

“1908	 yılında	 Vali	 Reşit	 Akif	 Paşa	 zamanında	 Jandarma	
Dairesi	 olarak	 yaptırılmıştır.	 “Batı	 ve	 kuzey	 yönünde	 uzan-
an	 Jandarma	 Binası’nın	 planı	 “L”	 biçimindedir.	 Her	 iki	 kolun	
birleştiği	 köşe	 yapının	 ağırlık	 noktasını	 oluşturmaktadır.	 Bu	
köşede	 yapı	 üç	 katlı	 olarak	 düzenlenmiştir.	 Üçüncü	 katta	
tek	 mekân	 bulunur.	 İkinci	 katta	 ise	 bunun	 yanlarına	 ikişer	
mekân	 eklenmiştir.	 Zemin	 katta	 ise	 kollar	 tek	 katlı	 ve	 çok	
mekânlı	 olarak	 uzanmaktadır.	 Yapı;	 kolların	 kesiştiği	 köşede	
sekizgen	 olarak	 düzenlenmiş,	 her	 üç	 kattaki	 odalar	 bu	 plan	
düzenine	 uyularak	 yapılmıştır.	 Sekizgenin	 güney	 yönünde	
asıl	 giriş	 bulunmaktadır.	 Arazinin	 eğimi	 nedeniyle	 yapıya	
taş	 merdivenle	 çıkılırken,	 daha	 sonra	 bu	 giriş	 kapatılmıştır.	
Bugün	 yapıya	 köşenin	 iç	 tarafındaki	 kapıdan	 girilmektedir.	
Sekizgen	 planlı	 köşe	 kulesi	 denebilecek	 bölümün	 silmeler-
le	 çerçevelenmiş	 alınlığında	 yapım	 kitabesi	 bulunmaktadır.	
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Ahi Emir Kümbeti 

	 1332-33	 yılında	 yaptırılan	 Ahi	 Emir	 Ahmet	 Küm-
beti;	 	 kare	 planlı,	 	 köşeleri	 pahlanmış	 sekizgen	 gövdeli-
dir.	 Giriş	 kapısı	 dar	 ve	 basıktır.	 Selçuklu	 özelliği	 taşıyan	
bir	 mihrap	 bulunmaktadır.	 Kitabesi	 saçak	 altındadır.	 1960	
yılında	 Vakıflar	 Genel	 Müdürlüğü’nün	 yenileme	 çalışması	
sırasında	kare	kaide	ve	esas	mezar	odası	ortaya	çıkarılmıştır.	
Mezar	 odasına	 giriş	 kuzeydedir.	 Yapı,	 2005	 yılında	 Vakıflar	
Bölge	 Müdürlüğü	 tarafından	 bir	 kez	 daha	 onarılmıştır.	

Sivas Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi 

	 Mülki	 idadi	olarak	1892	yılında	hizmete	giren	ve	1911	
yılında	Vilayet-i	Sultani	olan	bu	bina	millî	tarihimizde	müstesna	
bir	yere	sahiptir.	Mustafa	Kemal	Atatürk’ün	daveti	ve	düzen-
lemesiyle	yapılan	ve	ilk	millî	kongre	olma	özelliğine	sahip	Si-
vas	Kongresi	4-11	Eylül	1919	tarihlerinde	burada	toplanmıştır.	
Diğer	 taraftan	 2	 Eylül-18	Aralık	 1919	 tarihleri	 arasında	 (108	
gün)	 fiilen	 ülkenin	 başkenti	 olarak	 İstiklal	 Harbi’nin	 idare	
edildiği	 ilk	Millî	Mücadele	karargâhı	olma	özelliğine	sahiptir.	
1924	yılında	“Sivas	Lisesi”	hizmet	binası	olmuş	ve	1981	yılına	
kadar	 lise	olarak	kullanılmıştır.	1983	yılında	müze	olarak	son	
şeklini	almıştır.	Üç	katlı	binanın	birinci	katında	etnografik	eser-
ler	teşhir	edilirken,	ikinci	katında	ise	Atatürk-Sivas	Kongresi	ve	
Millî	Mücadele	ile	ilgili	bilgi	ve	belgelerin	teşhiri	yapılmaktadır.	
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Ziya Bey Yazma Eserler Kütüphanesi  

	 Ziya	 Bey	 Yazma	 Eserler	 Kütüphanesi	 1908	 yılında	
yapılmıştır.		Kurucusu		 7.	 Dönem	 Milletvekili	 Yu-
suf	 Ziya	 BAŞARA’nın	 ölümüne	 kadar	 tüm	 giderleri	 onun	
tarafından	karşılanmıştır.	Yapı,	1978	yılında	Kültür	ve	Turizm	
Bakanlığı	 Kütüphaneler	 ve	 Yayımlar	 Genel	 Müdürlüğü’ne	
devredilmiştir.	 1981	 ve	 2005	 yıllarında	 onarılan	 yapı	
hâlen	 yazma	 eserler	 kütüphanesi	 olarak	 kullanılmaktadır.	

Güdük Minare 

	 Eretnaoğulları’ndan	 Şeyh	 Hasan	 Bey’in	 türbesi	 olan	
Güdük	Minare,	1347’de	yaptırılmıştır.	Kesme	taş	kare	alt	yapıya	
tuğladan	iri	üçgenlerle	oturtulan	silindirik	gövdeyle	ilginç	bir	
mimari	eser	oluşturulmuştur.	Tuğladan	silindirik	gövde,	firuze	
çinilerle	 süslenerek	 renkli	 bir	 görünüm	 elde	 edilmiştir.	 He-
men	her	yönde	penceresi	olan	yapının	giriş	kapısı	kuzeydedir.	
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Kale Camisi

	 III.	 Murad’ın	 veziri	 Sivas	 Valisi	 Ali	 Beyoğlu	
Mahmut	 Paşa	 tarafından	 1580	 yılında	 yaptırılmıştır.	
Kale	 planlı,	 tromp	 geçişli	 kubbesi	 dıştan	 on	 iki	 gen	 tam-
bur	 ve	 üzerinde	 on	 altı	 gen	 kasnaklıdır.	 Caminin	 beden	
duvarlarıyla,	 kasnak	 tamburu	 kesme	 taştan	 ve	 mermer-
den	 yapılmıştır.	 	 Mihrabı	 ve	 minberi	 mukarnas	 süslemelidir.	

Buruciye Medresesi

Buruciye	 Medresesi,	 sağlam	 kalmış	 muhteşem	 taç	 kapısıyla	
Sivas’ın	 ve	 Anadolu’nun	 en	 ünlü	 yapıları	 arasındadır.	 1271	
yılında	Selçuklu	Sultanı	III.	Gıyaseddin		Keyhüsrev		döneminde		
yapılan	medrese	Hamedan	(İran)	yakınlarındaki	Burucerd’den		
gelme		Muzaffer		Burucerdî;		fizik,	kimya,		astronomi	öğretimi		
amacıyla	 	 yapmıştır.	 Mimarı	 belli	 olmayan	 yapı,	 Anadolu’da	
simetrisi	en	düzgün	medrese	planına	sahiptir.		Açık	avlulu	me-
drese,	 kesme	 taştan	 örülmüştür.	 Dört	 eyvanlı	 ve	 iki	 katlıdır.	
Buruciye	 Medresesi;	 dışa	 taşkın	 taç	 kapısının	 yanlarındaki	
mukarnaslı	iki	penceresi	ve	köşelerdeki	yivli	kuleleriyle,		uyum-
lu	 ögelerden	 oluşan	 çok	 düzenli	 bir	 görünüm	 taşımaktadır.	

11



Çifte Minareli Medrese  

	 Taç	kapının	hemen	üzerinde	üç	yönden	akan	kitabeden	
medresenin,		İlhanlı	veziri	Sahip	Şemseddin	Mehmet	Cüveynî	
tarafından	 1271/72	 yılında	 yaptırıldığı	 anlaşılmaktadır.	
Yapının	 günümüze	 ulaşan	 tek	 özgün	 yanı,	 Anadolu’nun	
en	 yüksek	 taç	 kapısına	 sahip	 görkemli	 ön	 cephesidir.	 Taç	
kapı	 üzerinde	 yükselen	 iki	 minare	 ise	 âdeta	 Sivas’ın	 sem-
bolü	 olmuştur.	 	 Anadolu’da	 yapılmış	 en	 abidevi	 medrese-
lerden	biri	olup,	Darü’l-hadis	adıyla	da	bilinir,	 	 iki	katlı,	 	dört	
eyvanlı	 bir	 yapıdır.	 Taç	 kapının	 üzerindeki	 tuğla	 minareler	
çini	 bezemelidir.	 Bitkisel	 ve	 geometrik	 motiflerle	 süslü	 taş	
kapı	 ile	 yanlarındaki	 mukarnaslı	 nişler	 yapıya	 hareketli	 bir	
görüntü	 kazandırmıştır.	 Köşelerde	 yivli	 yarım	 kuleler	 vardır.	

Şifaiye Medresesi ve Darü’ş-Şifası 

	 Bu	yapı,	Selçuklu	Dmnemi’nde	hastaların	tedavi	edildiği	
ve	aynı	zamanda	tıp	tahsilinin	de	yapıldığı	en	önemli	medre-
selerden	 biridir.	 Günümüze	 ulaşabilen	 bölümü,	 Anadolu’nun	
en	büyük	şifahanesidir.	1217/18	yıllarında	1.	 İzzeddin	Keykâ-
vus	 tarafından	 yaptırılmıştır.	 Görkemli	 taç	 kapıdan,	 	 dört	
eyvanlı,	 revaklı	 avluya	 girilir.	 	 Taç	 kapıda	 güneş	 ve	 ay	 sem-
bolleri,	 ana	 eyvanda	 ise	 kadın	 ve	 erkek	 başı	 biçiminde	 röly-
efler	yer	alır.	1220’de	 I.	 İzzetttin	Keykâvus’un	buraya	gömül-
mesiyle	 birlikte	 güney	 eyvanı	 türbeye	 dönüştürülmüştür.
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Arkeoloji Müzesi 

Vali	Ahmet	Muammer	Bey	Efendi	tarafından	1914	yılında	Me-
kteb-i	Sanayi	 imalathanesi	olarak	yapılan	bina,	Kültür	ve	Tur-
izm	Bakanlığınca	29.04.2009	tarihinde	Sivas	Arkeoloji	Müzesi	
olarak	ziyarete	açılmış	olup	Orta	Anadolu’nun	en	büyük	arke-
oloji	müzesi	durumundadır.	Müzede;	bölgede	9	milyon	yıl	önce	
yaşamış	çeşitli	memeli	hayvanlara	ait	fosil	kalıntıları,	Kalkolitik	
Çağ’a	(M.Ö.	550-3000),	Eski	Tunç	Çağı’na	(M.Ö.	3000-2000)	ve	
Hititlere	ait	birçok	buluntunun	yanı	sıra	Roma,		Bizans,		Selçuk-
lu	 ve	 Osmanlı	 dönemlerine	 ait	 eserler	 de	 sergilenmektedir.	

Eğri Köprü

	 Eski	 dönemlerde	 Bağdat	 (İpek)	
Yolu’nun	üzerindeki	Eğri	Köprü,	yakın		zamana
kadar	 Sivas-Malatya	 yolu	 ve	 Güneydoğu	
Anadolu’nun	 ulaşımını	 sağlamıştır.	 Selçuk-
lu	 yapısı	 olan	 köprü	 173	 m	 uzunluğundadır.	
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	 Biri	 12	 kemer,	 biri	 6	 kemer	 olmak	 üzere	
iki	bölümden	oluşmaktadır.	Köprü	batı	yönünde	
düz	 bir	 şekilde	 devam	ederken	orta	 kısımlarda	
güneye	 doğru	 eğik	 olarak	 kesme	 taştan	 inşa
edilmiştir.	



Kesik Köprü  

	 Eski	 Sivas-Kayseri	 yolu	 üzerinde	 bulunan	 Kızılırmak	
üzerindeki	 köprü	 iki	 kısımdan	 meydana	 gelmiş	 olup	 birinci	
köprü	yuvarlak	ve	 sivri	 kemerli	17	gözden	oluşmuştur.	 İkinci	
bölümü	yaklaşık	10	m	uzaklıkta	olup	yuvarlak	kemerli	iki	gözden	
oluşmuştur.	 	 İkinci	 kısım,	 altından	 su	 akmamasına	 rağmen	
birinci	 köprünün	 devamı	 olması	 nedeniyle	 kullanılmaktadır.	

Behram Paşa Hanı  

	 İlimizdeki,		Kepçeli	mevkisinde	tarihî	Kurşunlu	Hamamı	
ile	yan	yana	bulunan	tarihî	han,	Sağır	Behram	Paşa	tarafından	
1573	 yılında	 yaptırıldı.	 Ortası	 açık	 bir	 avlunun	 çevresinde	
sıralanmış	iki	katlı	52	odadan	meydana	gelen	han,	kesme	taş	
malzemeli	 olarak	 inşa	 edildi.	 İçerisinde	 bir	 de	 ahır	 kısmı	 bu-
lunan	 hanın,	 güney	 yönünde	 dışa	 taşıntılı,	 sivri	 kemerli	 bir	
girişi	 ve	 bu	 girişin	 üzerinde	 üç	 dilimli	 kemere	 sahip	 iki	 pen-
ceresi	 bulunuyor.	 Pencerelerin	 sağ	 ve	 solunda	 aslan	 mo-
tifi	 işlenen	 han,	 halk	 arasında	 Taşhan	 olarak	 da	 biliniyor.	
Yapı,	 ilimizin	 önemli	 tarihî	 eserleri	 arasında	 yerini	 koruyor.	
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Ulu Cami 

	 Anadolu’nun	 en	 eski	 camilerinden	 biri-
dir.	 Anadolu’daki	 mimarlık	 tarihinde,	 cami	 iç	
mekân	fikrinin	gelişmesinde	önemli	bir	yapıdır.	
Avlusuna	 üç	 yönden	 girişi	 ve	 düz	 damlı,	 dik-
dörtgen	 planlı,	 kûfe	 tipli	 cami	 sınıfına	 giren	
ender	 örneklerdendir.	 Kubbe	 fikrinin	 henüz	
gelişmediği	 bir	 dönemde	 yapılmıştır.	 Bazı	 bil-
im	adamlarına	göre	Danişmendî	Dönemi	eseri	
olarak	 da	 kabul	 edilmektedir.	 Danişmendliler	
1178’de	 Selçuklulara	 bağlanmasına	 rağmen	
adlarına	 yapılan	 yapılar	 yüzyılın	 sonuna	 ka-
dar	 uzanmaktadır.	 Ulu	 Cami’yi	 de	 Danişmedli	
Dönemi’nin	önemli	eserlerinden	saymak	müm-
kündür.	Böylesine	önemli	bir	eserin	ne	yazık	ki	
avlusuna	1974	yılında	betonarme	bina	yapılarak	
avlu	plan	tertibi	bozulmuştur.	Asıl	ibadet	alanına,	
kuzey	duvarının	tam	ortasında	asıl	ve	köşelere	
yakın	yerlerden	birer	olmak	üzere	üç	ayrı	kapı	
ile	 girilmektedir.	 İbadet	 alanının	 kuzey-güney	
doğrultusundaki	 kıbleye	 (güney	 duvarı)	 dikey	

uzanan	 on	 bir	 sahnı	 oluşturan	 kesme	 taş	 örgülü	
yığma	50	adet	kırma	ayak	birbirine	sivri	kemerlerle	
bağlanmıştır.	 Mihrap	 eksenine	 uzanan	 orta	 şahın	
diğerlerinden	 biraz	 daha	 geniş	 tutulmuştur.	 Ulu	
Cami,	54.70mx33.70m	iç	ölçülerindedir.	Yapının	asıl	
giriş	kapısı	ile	diğer	kapıları	süslemesizdir.	1955	yılı	
onarımında	ortaya	çıkarılan	özgün	mihrabın	üzerin-
de,	birbirini	kesen	sekizgenlerden	geometrik	örgü	
motifli	 iç	 içe	 iki	 sekizgenin	 kenarlarından	 çıkan	
kollarla	 kesilmesi	 ile	 kareler	 oluşturan	 süsleme	
elamanları	 bulunuyormuş.	 Onarımda	 mihrabın	
süslemeleri	 taş	 malzemeyle	 sade	 bir	 şekilde	
düzenlenmiştir.	 Üstünde	 yukarıya	 doğru	 gittikçe	
daralan	 yedi	 sıra	 mukarnaslı	 kavsaradan	 başka	
süsleme	elemanı	görülmez.	Ulu	Cami’nin	Osmanlı	
Dönemi’ne	 ait	 23	 mezardan	 oluşan	 bir	 haziresi	
bulunmaktadır.	 Kutbettin	 Melikşah	 Dönemi’nde	
Kızılarslan	 bin	 İbrahim	 tarafından	 Kul	 Ahi’ye	
yaptırılan	caminin	1955	yılındaki	onarımı	sırasında,	
hem	yapım	hem	de	onarım	kitabesi	bulunmuştur.	
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Taşhan 

	 19.	yüzyılın	ikinci	yarısında	kesme	taştan	yapılmış	olup	
açık	 avlulu	 ve	 iki	 katlıdır.	 Dikdörtgen	 planlı	 olan	 yapı,	 doğu,	
güney	ve	kuzey	cephelerinde	demir	kanatlı	ve	yuvarlak	kemerli	
üç	girişe	sahiptir.	Orta	avlunun	tabanı	blok	taş	döşemelidir.	Av-
lunun	ortasında	elips	şeklinde	bir	havuz	ve	havuzun	ortasında	
zıt	yönlerde	ağzından	su	akan	iki	adet	çift	başlı	aslan	bulunur.	
Orta	 avlunun	 güney	 ve	 kuzeyinde	 tek	 parça	 silindir	 gövdeli	
altı	büyük	sütunun	oluşturduğu	revaklar	yer	alır.	Revaklarda-
ki	sütunlar	birbirine	yuvarlak	kemerlerle	bağlanmıştır.	Revak	
gerisindeki	 odalar	 ve	 revak	 üzeri	 beşik	 tonoz	 ile	 örtülüdür.	
Dıştan	 ise	her	mekânın	üzeri	 kırma	 çatılı	 ve	 kiremit	 kaplıdır.	

Meydan Hamamı 

	 Sivas	 il	merkezinde,	Meydan	Camisi’nin	karşısında	bu-
lunan	 bu	 hamam	 1564	 yılında	 yaptırılmıştır.	 	 Klasik	Osmanlı	
hamam	 mimarisinden	 bir	 örnek	 olup;	 soğukluk,	 ılıklık	 ve	
sıcaklıktan	 meydana	 gelmiştir.	 Kesme	 taştan	 yapılmış	 olan	
hamam	 dikdörtgene	 yakın	 bir	 alan	 düzeninde	 olup,	 üzeri	
kubbe	 ile	 örtülüdür.	 Sıcaklık	 bölümü	 dört	 eyvanlı	 olup,	
eyvanların	 içlerine	 kurnalar	 yerleştirilmiş,	 ortasına	 da	 sekiz-
gen	 bir	 göbek	 taşı	 oturtulmuştur.	 1980’li	 yıllarda	 harap	
durumda	 olan	 hamam	 daha	 sonra	 onarılmıştır.	 Bu	 onarım	
sırasında	 hamama	 dinlenme	 ve	 okuma	 salonları	 eklenmiştir.	
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Kurşunlu Hamamı 

	 Beden	 duvarlarında	 bulunan	 demir	 bağlantılara	 kurşun	
dökü-lerek	 inşa	 edildiği	 için	 Kurşunlu	 Hamam	 adı	 verilen	 yapı,	
1576	yılında	Behram	Paşa	tarafından	kesme	taştan	çifte	hamam	
olarak	yaptırılmıştır.	Osmanlı	Devri	klasik	hamamlarının	özelikleri-
ni	taşıyan	hamamda	kadınlar	ve	erkekler	için	ayrı	bölümler	vardır.

Eski Paşa Hamamı

	 Sivas	 il	merkezinde,	Uluanak	Mahallesi’nde	bulunan	
bu	hamamın	kitabesi	bulunmamakla	beraber,	yapı	üslubun-
dan	XVII.	yüzyılda	yapıldığı	anlaşılmaktadır.	Klasik	Osmanlı	
hamam	mimarisi	üslubunda	yapılmış	olan	hamam;	soğukluk,	
ılıklık	ve	sıcaklık	bölümlerinden	meydana	gelmiştir.	Soğukluk	
ve	sıcaklık	bölümleri	kesme	taştan	kare	planlı	olup	üzerle-
ri	merkezi	 birer	 kubbe	 ile	 örtülmüştür.	 Soğukluk	 kısmının	
içerisine	yakın	tarihlerde	iki	katlı	ahşap	soyunma	hücreleri	
eklenmiştir.	 Soğukluk	 ve	 sıcaklık	 arasındaki	 ılıklık	 daha	
küçük	ölçüde	olup,	çevresinde	küçük	odalar	bulunmaktadır.	
Sıcaklığın	 üzerini	 örten	 kubbeye	 pandantiflerle	 geçiş	
sağlanmıştır.	 Sıcaklığın	 çevresinde	 halvet	 hücreleri	 vardır.
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Mehmet Ali Hamamı 

	 Sivas	Akdeğirmen	Mahallesi’nde	bulunan	bu	hamamın
	 kitabesi	 bulunmadığından	 yapım	 tarihi	 kesinlik	 kazanama-
mıştır.	 Yapı	 üslubundan	 XVII.	 	 -	 XVIII.	 yüzyılda	 yapıldığı
	sanılmaktadır.	 	 	 	

Gökmedrese 

	 Türk	 mimarisinin	 ve	 süsleme	 sanatının	 birlikte	
görülebildiği	en	önemli	yapılardandır.	 	Yapının	çeşitli	bölüm-
lerindeki	yazıtlardan	IV.	Kılıçaraslan’ın	oğlu	III.	Gıyaseddin	Key-
hüsrev	 döneminde	Vezir	 Sahip	Ata	 Fahreddin	Ali	 tarafından	
1271	 yılında	 yaptırıldığı	 anlaşılmaktadır.	 	 Gökmedrese’nin,	
mermer	taş	kapısı,	ışık-gölge	oyununu	yaşatacak	denli	zengin	
bir	görünüme	sahiptir.		Yapı,		açık	avlulu,		dört	eyvanlı,	iki	katlı	
plan	özelliğine	sahiptir.	Yapıldığı	tarihten	itibaren	dinî	ilimlerin	
tahsil	edildiği	medrese	olarak	hizmet	verdiği	bilinen	bina	1926	
yılında	müzeye	dönüştürüldü.	2006	yılında	başlatılan	restoras-
yon	işi	bitmek	üzere	olan	medresenin	onarımı	tamamlandıktan	
sonra	Selçuklu	Müzesi	olarak	hizmete	açılması	planlanmaktadır.	
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Abdiağa Konağı 

	 Sivasımızın	 kadim	 mütevelli	 ailesine	
mensup	 ve	 vakıf	 tarihinde	Daru’r-raha	 	 Vakfı	
1321	 (Hicri,	 721)	 ile	 meşhur	 olan	 Abdulva-
hab	 Efendi	 (Abdulvahab)	 Ali	 Ağa’nın	 1827	
(Hicri	 1343)	 tarihinde	 yaptırdığı	 bu	 konak	
torunları	 emekli	 öğretmen	 Hatice	 Mutlu	 ve	
emekli	 hâkim	 Abdi	 Başaran	 tarafından	 Si-
vas	 Konağı	 olarak	 ihya	 edilmek	 ve	 kültürevi	
olarak	 kullanılmak	 üzere	 	 	 	 Sivas	 Belediye	
Başkanlığı’na	 bağışlanmıştır.	 Tarihî	 konak	 12	
odadan	 meydana	 gelmekte	 olup	 iki	 kattan	
oluşur.	 Üst	 katında	 mutfak,	 büyük	 salonu,	
iki	 misafir	 odası,	 iki	 büyük	 hol,	 iki	 oturma	
odası	 ve	 bir	 yatak	 odası;	 alt	 katında	 ise	 iki	
oturma	 odası,	 bir	 büyük	 mutfak,	 mahzen	 ve	

kömürlük	 bulunmaktadır.	 	 Eski	 Türk	 evinin	 bütün	
sıcaklığını	 yansıtan	 bu	 konak,	 ilimizde	 giderek	 yok	
olmaya	 yüz	 tutmuş	 nadide	 Sivas	 evlerinden	 gü-
zel	 bir	 örnektir.	 Harabe	 bir	 şekilde	 Belediyemize	
devredilen	 Abdiağa	 Konağı’nın	 aslına	 uygun	
olarak	 restore	 edilmesi	 için	 başlatılan	 çalışmalar	
doğrultusunda	 ilk	 olarak,	 sonradan	 yapılan	 ve	
konağın	 özelliğini	 bozan	 müdahaleler	 iptal	 edildi.	
Rölöve	 restorasyon	 çalışmaları	 tamamlanarak	Kay-
seri	 Kültür	 ve	 Tabiat	 Kurulu’ndan	 alınan	 onay	 ile	
tüm	 masrafları	 Belediyemizce	 karşılanan,	 ilimizde	
sayısı	yok	olmaya	yüz	tutmuş	tarihî	Sivas	evlerinden	
Abdiağakonağı	 da	 kültür	 mirasımıza	 kazandırıldı.	
1997-2001	 yılları	 arasında	 yaptırılan	 çalışma	 ile	
Sivas	 halkının	 hizmetine	 hazır	 hâle	 getirilmiştir.	
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İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Kültür Merkezi (Çorapçı Hanı)  

	 Sivas’ın	ticari	tarihinde	önemli	bir	yere	sahip	olan	19.		yüzyıl	
yapımı	Çorapçı	Hanı;	Sivas’ın	büyük	velilerinden	olan	 İsmail	Hakkı	
Toprak	 Hazretleri’nin	 bir	 müddet	 kullandığı	 ve	 İslamî	 ilimleri	
öğrettiği	 Sivas’ın	 önemli	 tarihî	 eserlerindendir.	 	 Yıllarca	 kader-
ine	 terk	 edildikten	 sonra	 Sivas	 Belediyesi	 tarafından	 alınmış	 ve	
2010	 yılı	 Mayıs	 ayında	 restorasyonuna	 başlanmıştır.	 2012	 yılında	
İhramcızade	 İsmail	 Hakkı	 Toprak	 Kültür	 Merkezi	 olarak	 hizmet	
vermeye	 başlamıştır.	 Çorapçı	 Hanı	 Restorasyon	 Projesi,	 Tarihi	
Kentler	 Birliği	 Kayseri	 buluşmasında	 Proje	 Ödülü	 kazanmıştır.

Kolağası Konağı 

	 T150	 yıllık	 tarihe	 sahip,	 uzun	 yıllardan	 beri	 ka-
derine	 terk	 edilen	 Kolağası	 Konağı	 Sivas	 Belediye-
si	 tarafından	 restore	 edildi.	 Kolağası	 Konağı,	 kültürevi	
ve	kütüphane	olarak	hizmet	vermektedir.	 	

İnönü Konağı 

	 Türkiye	 Cumhuriyeti’ni	 kuran	 kadronun	 önde	 gel-
en	 şahsiyetlerinden	 biri	 ve	 II.	 cumhurbaşkanı	 olan	 İsmet	
İnönü’nün	 1891-1897	 yılları	 arasında	 orta	 öğrenim	 gördüğü	
dönemde	 yaşadığı	 konak	 Sivas	 Belediyesi	 tarafından	 1945	
yılında	 satın	 alınıp	 müzeye	 dönüştürülmüş	 ve	 uzun	 yıllar	
müze	 olarak	 kullanıldıktan	 sonra	 Sivas	 İI	 Özel	 İdaresi’ne	
devredilmiştir.	2000	yılında	restore	edilen	konak	hâlen	müze	
ev	ve	Sivas	mutfağından	bazı	 lezzetlerin	 sunulduğu	ve	Sivas	
türkülerinin	dinlendiği	bir	mekân	olarak	hizmet	vermektedir.	
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Susamışlar Konağı
 
	 Sivas’ın	 fiziki	 ve	 manevi	 dokusunda;	 iki	 mahalle	 adı,	
bir	 cami,	 bir	 zaviye,	 bir	 mektep	 ve	 bir	 çeşme	 ile	 iz	 bırakan	
büyük	 şahsiyetlerden	 olan	 Ali	 Baba,	 büyük	 bir	 ihtimalle	
1470’li	 yıllarda	doğmuş	ve	1574’te	bir	asırdan	 fazla	sürdüğü	
rivayet	edilen	ömrünü	 tamamlayıp	ahirete	 intikal	 eylemiştir.

	 Büyük	 Ali	 Baba	 ve	 torunu	 Küçük	 Ali	 Baba	 büyük	
kısmı,	 devrin	 padişahları	 tarafından	 kendilerine	 mülk	
olarak	 tahsis	 edilen	 gelir	 kaynaklarını	 vakfederek	 yukarıda	
sözünü	 ettiğimiz	 müesseseleri	 inşa	 ettirerek	 Sivaslılar	
ile	 gelip	 geçen	 yolcuların	 hizmetine	 sunmuşlardır.

	 Bugünkü	 konağın	 girişinin	 üstündeki	 köşk	 kısmı	 ile	
konağın	 önündeki	 çeşme	 1815	 yılında	 Benderli	 Ali	 Ağa	
tarafından	 yapılmıştır.	 Konağın	 diğer	 kısımlarının	 bu	 tari-
he	 yakın	 bir	 zamanda	 yapılmış	 olduğu	 söylenebilir.	 O	 dö-
nemlerde	 yazlık	 ve	 kışlık	 odalar,	 mutfak,	 kiler,	 çardak,	
yolcular	 için	 misafirhane(han),	 ambar,	 iki	 ahır,	 samanlık,	
kapıcı	 odası,	 fırın,	 çeşme	 ile	 avlu	 ve	 bahçesi	 bulunuyordu.
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Paşabahçe	Mesire	Alanı	(Sivas)





Doğal Güzellikler

Koyulhisar Eğriçimen Yaylası 

	 Eğriçimen	 Yaylası;	 etrafı	 çam	 ormanlarıyla	 dolu	 eşsiz	
görünüme		sahiptir.	1800m	yüksekliktedir.	Koyulhisar’a	17	km	
Sivas’a	ise	197	km	mesafededir,	ulaşımı	kolaydır.	Her	mevsimi	
farklı	 ve	 harika	 güzelliktedir…temiz	 havası	 ve	 dengeli	 iklimi	
ile	yaz	kış	herkesin	tatil	merkezi	haline	gelmiştir.özellikle	yaz	
mevsiminde	 şenlikleri	 ile	 cıvıl	 cıvıl	 olan	 bu	 yaylayı	 görmeli-
siniz.	Eski	ağaç	evlerden	oluşan	yayla	şimdilerde	yerini	beto-
narma	ve	şık	evlere	bırakmıştır.	Bu	muazzam	yaylayı	yerinde	
görmeli	 ve	 doğanın	 muhteşemliğini	 bizzat	 yaşamalısınız…

Doğanşar Dipsizgöl 

	 Doğanşar	 İlçemiz	 sınırları	 içersinde	 kalan	 Dipsiz	 göl,	
Doğanşar	 Sivas	 karayolu	 üzerindedir.	 Çatpınar	 köyüne	 3	
km’dir.	 Doğanşar	 İlçe	 merkezine	 uzaklığı	 yaklaşık	 olarak	
15	 km	 mesafededir.	 Küçük	 bir	 göldür.	 Derinliğinin	 bilin-
memesi	 nedeniyle	 bu	 ismi	 almıştır.	 Gölün	 tabanından	 çıkan	
su	 etraftaki	 kayaların	 oluşmasını	 sağlamıştır.	 Gölün	 eskiden	
şimdikine	 göre	 dört	 beş	 kat	 daha	 geniş	 ve	 derin	 olduğu	
sanılmaktadır.	 Karayolu	 ve	 göl	 arası	 200	 metre	 olup	 etrafı	
ormanlarla	 çevrilidir.	 En	 güzel	 piknik	 alanlarından	 birisidir.	
Gölde	balık	yetiştirilmemektedir.	Dipsiz	Göl	çevresi	gezilme-
ye	 değer	 oldukça	 yeşil	 bir	 mekana	 sahiptir.Gölün	 etrafının	
ormanlık	 olması	 nedeniyle	 Yöreyi	 gezip	 görmeye	 gelenler	
kendilerini	yeşilin	değişik	tonlarının	ortasında	bulmaktadırlar
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Yıldız Dağı

Yıldız	Dağı,	 Sivas	 ili	 sınırları	 içerisinde	bulunan,	 2.552	metre	
yükseklikte	kıtaların	yükselmelerine	bağlı	olarak	oluşmuş	bir	
kıvrım	 dağıdır.	 Yıldızeli	 ilçesi	 adını	 bu	 dağdan	 almıştır.Kay-
ak	 için	 uygun	 pist	 alanları	 bulunan	 dağ,	 Sivas’ın	 kış	 turizmi	
için	 önemli	 merkezlerinden	 birisi	 olarak	 ön	 plana	 çıkmıştır.	



Hafik Gölü 

	 	 Sivas;	 Hafik	 Gölü’yle	 ve	 çevresiyle	 yıl	 içerisinde	
birçok	 ziyaretçisini	 ağırlar.	 Koçhisar	 Gölü	 olarak	 da	 bi-
linen	 Hafik	 Gölü’nde	 birçok	 balık	 türü	 vardır.	 Bu	 bölge-
ye	 geldiğinizde	 serbest	 olta	 balıkçılığı	 yapabilirsiniz.
Aynı	 zamanda	 gölün	 çevresinde	 birçok	 tesis	 bulunuyor.	
Hafik	 Gölü’nün	 çevresini	 keşfe	 çıkarken	 ve	 doğal-sıcak
bir	 ortamda	 zaman	 geçirmenin	 tadına	 doyamıyacaksınız.
Hafik	Gölü’nü	ilk	keşfedenlerden	biri	de	siz	olun.	
    

Gürün Gökpınar 

	 En	 güzel	 doğal	 ve	 tabiat	 güzellikleri	 arasında	 yer	
almaktadır.	 Bu	 eşsiz	 güzellikte	 ki	 gölün	 turkuvaz	 mavisi	
görüntüsü	herkesi	büyülemektedir.	İlk	bahar	aylarında	çiçeklerin	
açmasıyla	birlikte	hem	turkuvazın	mavisi	hem	de	yeşilin	güzelliği	
ile	 adeta	 cennetten	 bir	 bahçeye	 dönüşen	 Gürün	 Gökpınar
 
	 Gölü,	 havaların	 güzel	 gitmesiyle	 birlikte	 binlerce
kişiyi	 ağırlaktadır.	 Gökpınar	 Gölü‘nden	 akan	 çay	 üzerinde
kurulan	 alabalık	 tesisleri	 çevrede	 ki	 halkın	 geçim	 kaynağını	
oluşturan	 ender	 işlevlerden	 birisidir.	 	 Gökpınar	 Gölü	 esasen	
3	 bin	 metreka-relik	 bir	 alan	 üzerindedir.	 Doğal	 bir	 akvaryu-
mu	 andıran	 yapısı,	 suyunun	 tatlı	 ve	 soğuk	 olması,	 renginin	
turkuvaz	ve	gökmavi	olması	sebebiyle	Gökpınar	adını	almıştır.

Sızır Şelalesi 

	 Gerçek	 bir	 doğal	 güzellik	 olan	 Sızır	 Şelalesi,	 Sivas’ın	
Gemerek	 ilçesindedir.	 Şelalenin	 etrafı	 yeşilliklerle	 kaplı	 ve	
gerçekten	 kendine	 hayran	 bırakan	 bir	 manzarası	 vardır.
Sızır	 Şelalesinin	 bulunduğu	 bölge	 çok	 sayıda	 su	 kaynağı	
olan	 bir	 yer.	 Şelaleyi	 besleyen	 sular	 da	 şelaleye	 500	
m	 mesafeden	 çıkıyor.	 Sadece	 şelaleye	 dalıp	 kala-
bilirsiniz	 ama	 etrafı	 da	 dolaşmanızı	 tavsiye	 ederiz.
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Sıcak Çermik 

İl	merkezine	31	km	uzaklıktaki	kaplıcanın	su	sıcaklığı	46°C-50°C		
arasında	 değişmektedir.	 Sodyumlu,	 sülfatlı,	 hidrokarbonatlı,	
magnezyumlu	 ve	 karbonatlı	 bileşime	 sahip	 olan	 kaplıca	
suyu;	 	romatizma,	 	sinir	sistemi,	 	solunum	yolu,	metabolizma	
bozuklukları,	 böbrek	 ve	 idrar	 yolları,	 kan	 dolaşımı	 ve	 kalp	
hastalıklarının	 tedavisinde	 etkili	 olmaktadır.	 Turizm	merkezi	
ilan	 edilen	 kaplıca,	 yakınındaki	 oteliyle	 konaklama	 hizmeti	
sağlamaktadır.	Ayrıca	kaplıca	içinde	Cumhuriyet	Üniversitesi’ne	
bağlı	 bir	 Rehabilitasyon	 Merkezi	 de	 bulunmaktadır.	

Soğuk Çermik 

	 İl	 merkezine	 20	 km	 uzaklıkta	 bulunan	 çermiğin	
su	 sıcaklığı	 28°C	 olup	 prefabrik	 evlerde	 konakla-
ma	 imkânı	 bulunmaktadır.	 Kaplıca	 suyu;	 sinir	 sistemi	
rahatsızlıkları	 başta	 olmak	 üzere,	 mide,	 bağırsak	 ve	
safra	kesesi	hastalıklarına	iyi	gelmektedir.	 	

Kangal Balıklı Çermik 

		 Sivas	 İli	 sınırları	 içerisinde;	 İl	 merkezine	 90	 km	
uzaklıktaki	 Kangal	 İlçesinin	 13	 km	 kuzeydoğusunda	 bulu-
nan	 Hamam	 Deresi	 (Topardıç	 Deresi)	 vadisinde	 yer	 alan,	
Balıklı	 Çermik-	 Yılanlı	 Çermik	 adlarıyla	 da	 anılan	 kaplıcadır.
Balıklı	 Kaplıcanın	 bulunduğu	 vadi	 boyunca	 güneye	 doğru	 gi-
dildikçe	 diğer	 bazı	 kaynaklara	 da	 rastlanmaktadır.	 açılmıştır.
Günümüzde	 ise	 dört	 kısım	 otel,	 altı	 havuz,	 16	 adet	 özel	 ban-
yo,	 lokanta	 ,	 market	 ve	 çay	 bahçesi	 hizmet	 vermektedir.
Kangal balıklı kaplıca, ülkemizde deri hastalıklarından; Sedef Hastalığı 
(Psoriasis) Ve romatizmal hastalıkların tedavisinde ün yapmış bir 
kaplıcadır.Bu kaplıcamızın önemi; suyun kimyasal özelliklerinden 
ve içinde yaşayan balıklardan ileri gelmektedir. Kaplıca suyunun 
35+ 0.5 olması ve kimyasal içeriği nedeniyle çeşitli hastalıkları te-
davi edici yöre halkı tarafından bilinmekte olup, bu tedavi özelliğinin 
tüm ülke ve dünya geneline yaygınlaştırılmasına çalışılmaktadır.
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Aksu

	 Sivas	bir	zamanlar	ortasından	akan	dereleri	ile	meşhur	
bir	şehirmiş.	Ancak	zaman	içerisinde	bu	dereler	genişleyen	ve	
gelişen	şehir	insanının	kıymet	bilmemesi	sonucunda	kirletilmiş	
ve	kanalizasyon	atıkları	ile	etrafına	mikrop	ve	kötü	koku	yay-
an	bir	hal	 almış.	Bazıları	 zaman	 içerisinde	kapanmaktan	kur-
tulamazken,	Mısmılırmak	gibi	dereler	 ise	 şehre	 sorun	olarak	
yansımış.	 Bu	 durum	 ta	 ki	 2004	 yılında	 Sivas	 Belediyesi’nin	
başına	 Sami	 Aydın’ın	 geçmesine	 kadar	 böyle	 devam	 etmiş.	
 
	 Her	 konuda	 olduğu	 gibi	 şehir	 planlaması	 ve	 peyzaj	
düzenlemeleri	noktasında	Sivas’ı	imrenilen	bir	kent	yapma	vi-
zyonu	olan	Aydın	Mısmılırmak	Deresi’ni	AK-SU’ya	dönüştüren	
projeyi	 devreye	 alması	 ile	 birlikte	Mısmılırmak	Deresi	 şehre	
sorun	 değil	 güzellik	 katıyor.	 	 Aydın’ın	 uyguladığı	 proje	 ile	
2006-2008	yılları	arasında	önce	Mısmılırmak	Deresi	atıklardan	
temizlenerek	 ıslah	 edildi.	 Sonra	 tabanı	 dere	 yatağı	 betonla	
kaplandı.	Kuruyan	dereye	su	takviyesi	yapıldı.	Dere	yatağı	yer	
yer	oluşturulan	bentlerle	su	şişirilerek	dolgunluk	sağlandı.	İçine	
yerleştirilen	 ışık	 ve	 fıskiyelerle	 suya	 renk	 ve	 hareket	 verildi.
Her	 iki	 yakasına	 ortalama	 50	 metre	 derinliğinde	 pey-
zaj	 düzenlemesi	 yapıldı.	 Peyzaj	 alanlarında	 eğlence	
ve	sosyal	alanlar	yerleştirildi.	 	 	 	
 
	 Projenin	 tamamlanması	 ile	 birlikte	 AK-SU	 hem	 istih-
dam	 hem	 de	 turizm	 merkezi	 oldu.	 Şimdilerde	 Mısmılırmak	
Deresi	 tarihteki	 ihtişamlı	 günlerini	 yaşıyor.	 2008	 yılında	
dönemin	Başbakanı	Recep	Tayyip	Erdoğan’ın	 açılışını	 yaptığı	
günden	 itibaren	binlerce	kişi	her	gün	AK-SU	 ile	nefes	alıyor.
 
Sivas’a	 gelen	 her	 gurbetçi	 ve	 turist	 mutlaka	 AK-SU	 parkını	
ziyaret	 ediyor.	 AK-SU	 sultan	 şehrin	 ortasında	 mavi	 bir	
gerdanlık	 gibi	 şehre	 güzellik	 katmaya	 devam	 ediyor.
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30Paşabahçe	(	Sivas	)
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Paşabahçe

	 Paşabahçe	 yılarca	 Sivas’ın	 su	 ve	 enerji	 kaynağı	
olmuş	 bir	 doğa	 harikası…	 Zamanla	 tarih	 içerisinde	
yıpranan	 ve	 enerji	 noktasında	 gözden	 çıkarılan	 Paşabahçe	
yıllarca	 kimsenin	 girmediği	 hoyrat	 ağaçlar	 ve	 düzen-
siz	 yapısı	 ile	 âlemci	 mekânı	 olmuş	 bir	 doğa	 merkezi	 idi.	
 
Sivas’taki	 birçok	 merkez	 gibi	 2004	 yılı	 Paşabahçe	 içinde	
dönüm	 noktası	 oldu.	 Sivas	 Belediyesi	 Paşabahçe’yi	
Sivas’a	 kazandıracak	 mesire	 alanı	 projesini	 hayata	 geçir-
di.	 Paşabahçe	 alanındaki	 300	 dönümlük	 alan	 modern	 bir	
parka	 dönüştürüldü.	 Ağaçlar	 belli	 bir	 düzende	 yeniden	
şekillendirildi.	 Zemin	 parke	 taşlarla	 oluşturulan	 yürüyüş	
yollarının	 yanı	 sıra	 çimlerle	 kaplandı.	 Vatandaşın	 kullanımı	
için	 kamelyalar	 yerleştirildi.	 Sosyal	 alanlar	 inşa	 edildi.	 Dere-
ler	 ıslah	 edilerek	 suyun	 güzelliği	 de	 bütünlüğü	 sağladı.	
 
Paşabahçe	 10	 yıldır	 Sivas’ın	 piknik	 ve	 gezi	 için	 en	 çok	
tercih	 ettiği	 mekânların	 başına	 yerleşti.	 Her	 gün	 bir-
lerce	 insanı	 ağırlayan	 Paşabahçe	 mesire	 alanı	 yaz-kış	
Sivaslıları	 ve	 Sivas’ın	 misafirlerini	 ağırlıyor.	 Doğal	 güzelliği	
ve	 sağladığı	 sosyal	 imkânları	 ile	 hem	 görülesi	 hem	 de	
yaşanası	 bir	 imkân	 sunan	 Paşabahçe	 mesire	 alanında	 özel-
likle	 hafta	 sonlarında	 yer	 bulmak	 pek	 mümkün	 olmuyor.	
 
	 Bu	 yoğunluğu	 azaltmak	 isteyen	 Sivas	 Beledi-
yesi	 Paşabahçe	 mesire	 alanını	 genişletmeye	 ve	 fonksi-
yonu	 nu	 artırmaya	 devam	 ediyor.	 	 Paşabahçe	 tüm	
yoğunluğu	 rağmen	 Sivas’a	 yolu	 düşen	 herkesi	 serinlemeye	
ve	doğanın	keyfini	çıkarmaya	davet	ediyor.	 	 	



Yukarı	Tekke’den	Gece	Manzarası	(	Sivas	)





Sivas Köftesi 

Sivas	 köftesinin	 dünyaca	 ünlü	 bir	 marka	 hâline	 gelme-
si	 amacıyla	 Türk	 Patent	 Enstitüsü’ne	 yapılan	 başvuru	
sonuçlandı.	Sivas	köftesi	tescillenerek	koruma	altına	alındı.	

Sivas Sebzeli Kebabı

Özellikle	yaz	aylarında	tüketilen	Sivas	Kebabı’nda,	kuzu	eti	(but	
ve	pirzola),	patlıcan,	domates,	biber	ve	sarımsak	kullanılır.		

Katmer - Çörek

	 Mahalle	 fırınlarında	 ekmek	 için	 hazırlanan	 hamu-
ra	 bol	 yağ	 katılıp	 üzerine	 sürülen	 yumurtanın	 sarısı	 ile	
kızartıldığında	 nar	 gibi	 bir	 görünüm	 alan	 katmer	 ile	 üzeri-
ne	 bol	 susam	 serpilerek	 mayalı	 hamurdan	 yapılan	 Sivas	
çöreği	kahvaltı	sofralarının	vazgeçilmezleri	arasındadır.	

Sivas Mutfağı
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Sivas Tabağı

	 İçerisinde	içli	köfte,	etli	mantı,	patatesli	hıngel,	bumbar	
(mumbar)	dolması	ve	yaprak	sarmasından	oluşan	Sivas	yöre-
sine	ait	lezzetlerin	bir	arada	bulunduğu	yöresel	tabağımızdır.



Madımak Yemeği

	 Türkiye’nin	 birçok	 ilinde	 yetişen	 madımak,	
özellikle	 Sivas	 ve	 Tokat	 yöresinin	 vazgeçilmez	 be-
sin	 maddelerinden	 biridir,	 ince	 ince	 kıyılan	 madımağın	
içerisine	kıyma,	pastırma	ve	sucuk	konulur.	 	

Peskütan 

	 Peskütan,	 süt	 ürünlerinden	 yapılan	 bir	 çorba	 malzeme-
sidir.	 Özellikle	 sonbaharda	 yoğurdun	 içine	 az	 miktarda	 un	
katılarak	 pişirilmesi	 suretiyle	 elde	 edilir.	 Bu	 şekilde	 hazırlanan	
peskütan	kaplara	doldurularak	 saklanır	 ve	kış	boyunca	kullanılır.	
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Pehli Yemeği

	 Türkiye’nin	pek	çok	yöresinde	farklı	şekillerde	
hazırlanan	pehli	yemeği	Sivas	yöresinde	özellikle	yaz	aylarında	
20-30	kişilik	gruplara	hazırlanır.	Kuzunun	but	bölgesi,	patlıcan,	
domates	ve	sarımsağın	taze	karabiber	ve	kaya	tuzu	ile	har-
manlanarak	odun	ateşinde	saatlerce	pişirilmesi	sonucunda	
hazırlanan	bir	tepsi	yemeğidir.







Görmeden Dönmeyin 

•	Ulu	Cami	ve	Darüşşifa	(Divriği)
•	Gökmedrese
•	Çifte	Minareli	Medrese
•	Buruciye	Medresesi
•	Şifaiye	Medresesi
•	Ulu	Cami	(Sivas)
•	Sivas	Atatürk	Kongre	ve	Etnografya	Müzesi	
•	Susamışlar	Konağı
•	Abdiağa	Konağı
•	Osmanağa	Konağı
•	İnönü	Konağı
•	Akaylar	Konağı
•	Behrampaşa	Hanı
•	Gemerek	Sızır	Şelalesi
•	Gürün	Şuğul	Vadisi
•	Gürün	Gökpınar	Gölü
•	Balıklı	Kaplıca	(Kangal)
•	Sıcak	Çermik
•	Soğuk	Çermik
•	Kangal	Köpeği
•	Hafik	Gölü
•	Zara	Tödürge	Gölü
•	Koyulhisar	Yaylaları
•	Altınyayla	Kuşaklı	(Sarissa)	Ören	Yeri	
•	Kangal	Alacahan	Kervansarayı	
•	Arkeoloji	Müzesi
•	İhramcızade	İsmail	Hakkı	Toprak	Kültür	Merkezi	(Çorapçı	
Hanı)
•	Kol	Ağası	Konağı
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Tatmadan Dönmeyin

•	Sivas	Kebabı
•	Sivas	Köftesi
•	Sivas	Kazan	Simidi
•	Sivas	Fırın	Katmeri	ve	Çöreği	
•	Sivas	Usulü	Fırında	Kelle
•	Sivas	Madımak	Yemeği
•	Sivas	Peskütan	Çorbası
•	Sivas	Pezik	Turşusu	ve	Mıhlaması	
•	Sivas	Hurması
•	Zara	Balı
•	İmranlı	Balı

Almadan Dönmeyin

•	Zara	Balı
•	İmranlı	Balı
•	Sivas	Halısı	ve	Kilimi
•	Nakışlı	Sivas	Çorabı
•	Sivas	Bıçağı
•	Sivas	Ağızlığı
•	Sivas	Kalemi	
•	Sivas	Gümüşü
•	Sivas	Kemik	Tarağı	

İzlemeden Dönmeyin

•	Sivas	Halk	Oyunları
•	Kangal	Köpeği	Gösterileri
•	Konaklarda	Sıra	Gezmesi	Programı	
•	Cirit	Gösterileri	
•	Otantik	Mekânlarda	Taş	Plak	Dinletisi	
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