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Nüfusu : 621.224
Yüzölçümü : 28.619 km2

İlçe Sayısı : 17
Köy Yerleşim Sayısı : 1235
Tarım Alanı : 1.106.085 hektar
Orman Alanı : 309.144 hektar
2016 Yılı İhracatı : 180.169.016 $
2016 Yılı İthalatı : 85.673.060 $

Sivas
Sivas 28.619 kilometrekare yüzölçümü ile ülkemizin 

en büyük 2. İlidir. Coğrafi olarak Karadeniz, Doğu 
Anadolu, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesinden 8 vi-

layet ile komşudur. Karadeniz Bölgesine yakın olan yer-
lerde iklim daha ılımandır ve orman alanları yönünden 
ilin kuzey kesimleri daha zengin ve yeşildir. Yine kuzey 
kesimleri akarsular ve baraj gölleri nedeniyle daha su 
yüzeyi olarak zengindir. Orta ve güney kesimleri karasal 
iklim özelliklerini yansıtır, toprak rengi hakimdir. Ama 
bozkırın ortasında turkuaz rengi ile Gürün Gökpınar çı-
kar karşınıza.

Dört mevsim bütün özellikleriyle yaşanır Sivas`ta. Kışın 
karla kaplı olması nedeniyle de beyaza bürünür. Dağlık 
alanlar, platolar ve yaylalar arazinin büyük bölümünü 
kapsar. Ortalama yükselti 1000 metrenin üzerindedir. 
İlde Kuzey Anadolu sıradağlarının uzantısı olan Köse 
Dağları, Torosların kuzey kollarından Tecer Dağları ve 
İncebel Dağları, Akdağlar, Yama Dağı yer almaktadır. Kı-
zılırmak, Kelkit Çayı, Zara Tödürge Gölü, Gürün Gökpınar 
Gölü gibi birçok doğal zenginlik Sivas`ın geniş coğrafya-
sını süslemektedir.

Dört mevsimin şehri

Susamışlar Konağı

Kale Camii

Çifte Minare
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Sivas`a farklı dönemlerde hakim olan 
devletler, Sivas´a farklı isimler vermiş-
lerdir. Bunlar; Sebasteia, Sipas, Mega-
lopolis, Kabira. Diaspolis (Tanrı Şehri), 
Talaurs, Danişment İli, Eyaleti Sivas ve 
Sivas`tır. Sivas adının Sebasteia veya 
Sipas`tan geldiği düşünülmektedir.

Eski adı “Sebasteia” olan Sivas, Ana-
dolu’nun en eski ve önemli yerleşim 
merkezlerinden biridir. Kazı ve araş-
tırmalarda ele geçen buluntular, 
yörede ilk yerleşimin Neolitik Çağ’a 
(M.Ö. 5000-3000) ve İlk Tunç Ça-
ğına (M.Ö. 3000-2000) uzandığını 
göstermektedir.

Bölge coğrafi yapısı nedeniyle arke-
oloji literatüründe Doğu Kapadok-
ya diye de adlandırılır. Anadolu’da 
M.Ö. 1800’lü yıllarda ilk siyasi birliği 
kurarak imparatorluğa geçen Hitit-
ler’in yerleşim alanları içerisinde 
bulunan Sivas, Frigyalıların, Lidya-
lıların, Romalıların ve Bizanslıların 
egemenliğinde kalmıştır.

Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’ın 
komutanlarından Emir Danişment 
1071’de Sivas’ı fethederek Daniş-
ment Beyliğini kurmuştur. Sultan 
İzzettin Keykavus Sivas’ı 1220 yı-
lında Selçuklu Devletinin başkenti 

yapmış, 1343’te Eratna Devleti, 
1381‘de Kadı Burhanettin Devleti 
Sivas’ta kurulmuştur. 1413 yılında 
Sivas Osmanlıların egemenliğine 
girdikten sonra Eyalet-i Rum adı al-
tında Amasya, Çorum, Yozgat, Div-
riği, Samsun ve Arapkir şehirlerini 
kapsayan geniş bir bölgenin eyalet 
merkezi olmuştur.

Milli mücadelenin en önemli tarih-
lerinden biri olan 4 Eylül 1919’da 
Gazi Mustafa Kemal Paşa´nın baş-
kanlığındaki milli kongre Sivas’ta 
toplanmış ve yeni Türkiye Cumhuri-
yeti’nin temelleri Sivas’ta atılmıştır.

Anadolunun Bağrında Tarih ve Kültürün 
Harman Yeri: Sultan Şehir Sivas

Şifaiye Medresesi
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Zengin tarihi geçmişinin bir sonu-
cu olarak Sivas`ta çok sayıda arke-
olojik sit alanı ve taşınmaz kültür 
eseri bulunmaktadır. Selçuklu ve 
Osmanlı döneminden kalan eserler 
başta olmak üzere 625 adet taşın-
maz ve 346 arkeolojik sit alanı bu-
lunmaktadır. Taşınmaz kültür eser-
leri arasında medreseler, camiler, 
hanlar, konaklar, köprüler, idari bi-

nalar bugün dahi sosyal ve kültürel 
hayatla iç içedir.

Sivas’ın Hititler için önemli bir yerle-
şim yeri olduğunu gösteren Kuşaklı 
(Sarissa) Örenyeri’nde yapılan kazı-
lardan ve diğer arkeolojik alanlar-
dan elde edilen eserler ve kalıntılar 
Sivas Arkeoloji Müzesinde sergilen-
mektedir. Bu tarihi miras Sivas`ı kül-

tür turizminde ve inanç turizminde 
önemli bir turizm merkezi yapmaya 
yetecek gücü Sivas`a vermektedir.

Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet 
dönemlerini temsil eden eserleri bir 
arada yaşatan Tarihi Sivas Kent Mey-

danı, ülkemizin en güzel mekânları 
arasındadır. Anlatmaktan çok ge-
zilmesi, görülmesi ve yaşanması 

gereken Tarihi Kent Meydanında 
Selçuklu dönemine ait Çifte Mina-
reli Medrese, Şifaiye Medresesi ve 
Buruciye Medresesi, Osmanlı Döne-
mine ait Kale Camii, Kongre Binası, 
Jandarma Arasta Binası ve Hükümet 
Konağı yer almaktadır. Meydana 
çok yakın mesafelerde ise Arkeolo-
ji Müzesi, Tarhan, Sivas Ulu camii, 
Subaşı Hanı gibi diğer eserler, sos-
yal, kültürel ve ticari mekânlar yer 
almaktadır. Sivas`ın kentsel, sosyal 
ve kültürel hayatının vazgeçilmez 
mekânı olan, ecdadımızın mirasını 
taşıyan bu tarihi mekânı korumak 
ve daha da güzelleştirmek, gelecek 
nesillere aktarmak için de çalışma-
lar yürütülmektedir.

Alacahan Kervanı İç Görünüm Ulu Cami İç Mekânı Kale Cami

Anadolu Türk-İslam Kültürünün Beşiği

1000 Yıllık Anadolu Tarihimizin Mührü: 
Sivas Tarihi Kent Meydanı
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Kurtuluş Mücadelesinin en önemli 
adımlarından biri olan Sivas Kong-
resi, Atatürk`ün başkanlığında 4 
Eylül-11 Eylül 1919 tarihleri arasın-
da Sivas`ta, o zamanki ismiyle Mek-
teb-i Sultani binasında yapılmıştır.

Tarihi önemi, alınan kararlar ve so-
nuçlarının herkes tarafından bilin-
mesi gereken Sivas Kongresi; milli 
egemenlik ve bağımsızlık için Ana-
dolu’nun her türlü direnişe hazır 
olduğunun bütün dünyaya ilan edil-
diği Kongre`dir.

Atatürk, arkadaşları ile 108 gün 
süreyle Sivas`ta kalarak Milli Mü-
cadeleyi Sivas`tan idare etmiştir. 
Atatürk`ün ikamet ettiği Mekteb-i 
Sultani Binası, uzun yıllar lise bina-
sı olarak kullanıldıktan sonra, 1983 
yılında müzeye dönüştürülmüştür.

Sivas Halkı, bu tarihi Kongre`ye ev 
sahipliği yapmanın, Atatürk ve ar-
kadaşlarını 108 gün boyunca misa-
fir eden emin şehir olmanın guru-
runu taşımakta, her yıl düzenlenen 
anma programı ve çeşitli etkinlikler 
düzenleyerek bu tarihi anı yaşat-
maktadır.

Mengücek Beyliğinin başkentliğini yapmış olan Div-
riği, Anadolu’nun ve tüm dünyanın ortak mirası ol-
muş, ismi kendi ismi ile bütünleşmiş Ulu camii ve 
Darüşşifası’na sahip olmanın ayrıcalığını yaşamakta-
dır. Mengücekoğulları, Anadolu’da isimlerini sonsuza 
kadar yaşatacak muhteşem eserlerini, şehre yakın 
ve hakim bir konumda inşa etmişlerdir. Ahmed Şah 
ve eşi Turan Melek tarafından 1228 yılında yapımına 
başlanmıştır.

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, eşsiz özellikleri ne-
deniyle hem ilklik hem de teklik yönü ile bilinir. Eser, 
bir kadın ile erkeğin ayrı ayrı yaptırmış oldukları ya-
pıtların bir çatı altında birleşmesinden oluşmaktadır.

Sivas Kongre Müzesi ve 4 Eylül Etkinlikleri

Türk-İslam Mimarisinin Şaheseri:  
Divriği Ulucamii ve Darüşşifası

Atatürk'ün Konakladığı Oda
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Süslemeleri ve bu süslemelerdeki derin anlam-
ları ile benzersizdir. Eşsiz süslemeler günün belli 
zamanlarında insan gölgesi ile bütünleşmektedir. 
Namaz kılan insan gölgesi de ayrı bir güzellik ola-
rak ortaya çıkmaktadır.

Özgün mimarisi, estetik, kültürel, evrensel değe-
ri ve ayrıca 13. yüzyılda kadın-erkek eşitliğini de 
simgeleyen bir anıt olarak 1985 yılında Dünya 
Kültür Mirası listesine alınmıştır.

Cennet Kapısı
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YENİ KONAKLAMA 
TESİSLERİ İLE TURİZM 
SEKTÖRÜ BÜYÜYOR

Öncelikle Sivas`ta turizm işlet-
meli belgeli tesislerde önemli 
bir artış olduğu görülmektedir. 
Son 10 yıllık süreçte 350 yatak 
kapasiteli 5 adet yeni otel işlet-
meye açılmıştır. Şu anda il ge-
nelinde 850 yatak kapasiteli 9 
adet tesis hizmet vermektedir.

Ayrıca 1567 yatak kapasiteli 8 
adet turizm yatırım belgeli tesi-

sin de yatırımlarını tamamlama-
sı beklenmektedir.

Turizm sektöründe en önem 
altyapı ihtiyaçlarından olan 
kaliteli ve nitelikli konaklama 
tesisi ihtiyacı Sivas`ta hızla gi-
derilmektedir.

Pir Sultan Abdal’dan Âşık Ruhsati-
ye ve Âşık Veysel’e kadar binlerce 
âşık Sivas yöresinden yetişmiştir. 
Âşıklık geleneği halen yaşamakta, 
âşıklar kahvesinde bu geleneğin 
öncüleri buluşmaya devam etmek-
tedir. Geleneksel Âşıklar Şenliği ile 
de bu köklü Anadolu kültürünün 
yaşatılmasına ve tanıtılmasına kat-
kı sağlanmaktadır. Âşıklık geleneği 
binlerce türküyü de Sivas kültürüne 
miras bırakmıştır. Muzaffer Sarısö-
zen doğup büyüdüğü Sivas ile birlik-
te birçok ilimizde binlerce türküyü 
derlemiştir.

Âşıklık geleneği denilince, akla ilk 
gelen ve bu geleneğin en güçlü 
temsilcilerinden olan Âşık Veysel 
Şatıroğlu 1894 yılında Şarkışla ilçe-
sinin Sivrialan köyünde dünyaya gel-
miştir. 7 yaşında iken geçirdiği çiçek 
hastalığı ile nedeniyle görme yetisi-

ni kaybetmiştir. Babasının aldığı saz 
ile diğer âşıkların türkülerini çalıp 
söylemiştir. Ahmet Kutsi Tecer’in 
teşvikiyle kendi türkülerini yazıp 
söyleyen Âşık Veysel, bugün dahi 
dillerden düşmeyen, unutulmaz 
türkülerin ozanı olmuştur. 1973 
yılında aramızdan ayrılan, âşıklık 
geleneğinin bu büyük temsilcisinin 
yaşadığı ev müze haline getirilmiş-
tir. “Dostlar beni hatırlasın” diyen 
Âşık Veysel adına her yıl Şarkışla il-
çesinde “Âşık Veysel Kültür ve Sanat 
Festivali” düzenlenmektedir.

Türkülerin ve Âşıkların Diyarıdır Sivas

Turizmde Yeni Rota Sivas
Sahip olduğu tarihi, doğal ve 
kültürel mirası, Sivas`ı turizm 
sektöründe önemli bir merkez 
haline getirmeye yetecek 
kadar çok özelliği ve zenginliği 
taşımaktadır.

Sivas`ın kültür turizmi, doğa 
turizmi, kaplıca turizmi ve kış 
turizminde önemle adımların 
atıldığı ve turizm sektörüne 
yönelik yatırımların arttığı 
görülmektedir.
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TERMAL TURİZM VE KAPLICA 
TURİZMİNİN YENİ MERKEZİ 
SİVAS

Sıcak Çermik Turizm Merkezi Alanı

İl merkezine 35 km, Yıldızeli ilçesine 
15 km, Sivas Nuri Demirağ Havaa-
lanına 22 km uzaklıktadır. Sıcaklığı 
48 dereceye varan kaplıca suyunun 
kemik ve kireçlenme hastalıklarına, 
kadın hastalıklarına, deri hastalıkla-
rına, böbrek ve idrar yolu rahatsız-
lıklarına ve romatizmal hastalıklara, 
banyo kürleri şeklinde uygulanırsa 
faydası olduğu bilinmektedir. Fizik-
sel özellikleri bakımından organo-
leptik kokusuz, normaldir. Kimyasal 
özellikleri bakımından bikarbonatlı, 
kalsiyumlu, sodyum magnezyumlu 
florür karışık termomineralli sudur. 
Bu bölgede halen hizmet veren 
devremülk-tatil köyü ile 5 yıldızlı bir 
otel hizmet vermektedir.

Sivas Belediyesi ve Sivas İl Özel İdaresi 
tarafından Sıcak Çermik Turizm Merke-
zi Alanının altyapı ve tesisler yönünden 

zenginleştirilmesi ve özel sektör yatı-
rımlarının bölgeye daha fazla çekilmesi 
için de çalışmalar yürütülmektedir.

Kangal Balıklı Kaplıca

Sivas İl Merkezine 98 km, Kangal 
ilçesine 13 km uzaklıktadır. Kangal 
Balıklı Kaplıca 36-37 derece sıcak 
suda yaşayabilen, başta sedef ol-
mak üzere, cilt hastalıklarını tedavi 
edici doktor balıklarıyla tüm dün-
yada bilinmektedir. Özel sektör ta-
rafından işletilen Kaplıca, Türkiye 
Kaplıcalar Birliği (TÜKAP) ve Avrupa 
Kaplıcalar Birliği (ESPA) üyesidir.

Sağlık Bakanlığı tarafından işletme 
izni bulunan Kangal Balıklı Kaplıca`-
ya tam teşekküllü hastanelerden 
sevk ile gelinebilmektedir. Kaplıcada 
270 yatak kapasiteli bir otel hizmet 
vermektedir.

Soğuk Çermik

Sivas, şehir merkezinin kuzey doğu-
sunda Erzincan karayolunun 17. ki-
lometresinde bulunmaktadır. Sıcak 

Çermik Kaplıcası’na oranla su sıcak-
lığı daha düşük olduğu için Soğuk 
Çermik adı verilmiştir.

Yaz aylarında hizmete açık olan So-
ğuk Çermik Kaplıcası’nda; su sıcak-
lığı 28 derecedir. 2 adet havuzda 
ve banyolarda kullandırılan kaplıca 
suyu; diyabet, mide, bağırsak ve 
safrakesesi hastalıkları, yüksek tan-
siyon, romatizma ve sinir hastalık-
larına iyi gelmektedir. Çevresindeki 
doğal yapısıyla da dikkati çeken kap-
lıcanın bir çekim merkezi olması için 
Sivas Belediyesi tarafından çeşitli 
tesis yatırımları ve çevre düzenleme 
çalışmaları yapılmaktadır.

Termal Otel

Sıcak Çermik

Kangal Balıklı Kaplıca

Kangal Balıklı Kaplıca Soğuk Çermik

Termal Otel
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SİVAS`IN YÜKSELEN YILDIZI: 
YILDIZ DAĞI KIŞ SPORLARI 
TURİZM MERKEZİ

2015 yılında hizmet vermeye başla-
yan Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezin-
de 5 mekânik tesis, 110 yatak kapasi-
teli 1 otel, 5 günübirlik tesis, buzpark, 
yapay karlama sistemi, sağlık merkezi, 
karakol binası, yönetim ve teknik ida-
re merkezi inşa edilmiştir. Merkezin 
geliştirilmesine yönelik çeşitli yatırım-
lar da projelendirilmektedir. Mevcut 
tesisler aynı anda 3.000 kişiye hizmet 
verecek kapasitedir.

Sivas’ın kuzeyinde bulunan Yıldız 
Dağı 2 bin 552 metre yüksekliktedir. 

Kasım ayı ortasından mart sonuna 
kadar karla kaplı olan, sağlam zemin 
yapısı ve kar kalitesi ile göze çarpan 
Yıldız Dağı, kış turizminin yanı sıra 
doğa ve jeoturizme de hizmet ve-
rebilecek özelliklere sahiptir. Yörede 
bulunan antik ve estetik görünümlü 

traverten oluşumlar, şelale ve dere-
ler de önemli tabiat varlıklarıdır.

Yıldız Dağı; batı yamacında yer alan 
arkeolojik eserleri, güneyindeki Yıl-
dız Gölet’i, şelalesi ve mağaraları, 
eşsiz doğal güzellikleri ve barındır-
dığı endemik bitki türleri ile doğase-
verlerin vazgeçilmez uğrak yerlerin-
den biri olmaya adaydır.

Şehir merkezine 58 Km mesafede 
bulunan Yıldız Dağı Kayak Merkezi 
sahip olduğu doğal özellikleri, pist 
güvenliği ve nitelikleri, hizmet kali-
tesine önem veren tesisleriyle tüm 
kayakseverleri ve kış sporları tut-
kunlarını beklemektedir.

Buzpark
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Sivas, konum olarak Türkiye’nin 
kuzeyini güneye, doğusunu batıya 
bağlayan karayolu ağının merkezin-
de yer almaktadır. Sivas, Avrupa’yı 
Asya’ya bağlayan uluslararası yol 
ağındaki E80 karayolu üzerindedir.

Bölünmüş yol yatırımlarıyla kuzey-gü-
ney ve doğu-batı hattı tamamen bö-
lünmüş yol haline getirilmiştir.

İlk kez Osmanlı döneminde, 1880 yı-
lında gündeme getirilen, Sultan Ab-
dülhamit döneminde projesi Fran-
sız mühendislere çizdirilen, yaklaşık 
600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz 
Yolu % 90 oranında tamamlanmıştır.

Sivas`ın dünyaya açılan kapısı Sivas 
Nuri Demirağ Havalimanı, Sivas 
Kent Merkezine 23 km mesafededir. 
Yapılan yatırımlar sonucunda ulus-
lararası uçuşların yapılabileceği bir 
konuma yükseltilmiştir. 2010 yılında 
Bakanlar Kurulu Kararı ile Havalima-
nının ismi Sivas Nuri Demirağ Hava-
limanı olarak değiştirilmiştir.

NURİ DEMİRAĞ

1886 yılında Sivas`ın Divriği İlçesin-
de doğan Nuri Demirağ, Sivas`tan 
yetişen önemli bir şahsiyet, sanayi-
ci ve siyaset adamıdır. Ülkemizin ilk 
demiryolu müteahhitlerinden olan 
Nuri Demirağ, 1250 kilometrelik 
demiryolu inşaatını gerçekleştirmiş, 
bu nedenle 1934 yılında Atatürk 

tarafından kendisine Demirağ so-
yadı verilmiştir. Yine ülkemizin en 
önemli sanayi tesislerinden olan 
Sivas Çimento Fabrikası, Bursa`da 
Sümerbank Merinos Fabrikası, Ka-
rabük’te Demir ve Çelik Fabrikası, 
İzmit’te selüloz fabrikası Nuri Demi-
rağ tarafından yapılmıştır. Havacılık 
sektörünün temellerini de atan Nuri 
Demirağ ülkemizin ilk uçak fabrika-
sını kurmuş, 1936 yılında da seri 
üretime başlamıştır. Ayrıca ilk yer-

li paraşüt üretimi, ilk sigara kağıdı 
üretimi, ilk köy ve şehir planını da 
yapmıştır. Çok partili hayata geçiş 
döneminde ilk muhalefet partisini 
de (1945) Nuri Demirağ kurmuştur. 
Türkiye Cumhuriyetine daha birçok 
değerli eseri ve hizmeti kazandıran 
Nuri Demirağ unutulmamış, Sivas`-
ta isminin yaşatılması için ilk olarak 
havalimanına onun ismi verilmiştir.

Sivas Her Zamankinden Daha Yakın
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DEMİRYOLU PROJELERİNİN 
ODAĞINDAKİ İL SİVAS

Cumhuriyet döneminde demiryo-
lu ulaşımındaki en önemli yatırım 
merkezlerinden birisi de Sivas ol-
muştur. Milli mücadele yıllarında 
Ankara-Sivas Demiryolu hattının 
inşaatına başlanmış ve Sivas 1930 
yılında demiryolu ulaşımına bağlan-
mıştır.

Demiryolu ağı incelendiğinde, Si-
vas`ın tüm bölgelere, önemli şe-
hirlere ve limanlara demiryolu ile 
ulaşım sağlayabildiği, doğu-batı ve 

kuzey-güney istikametinde önemli 
bir noktada olduğu görülecektir.

Küçük Asya ile İpek yolu güzergâ-
hındaki Asya ülkelerini birleştiren 
demiryolu koridorunun önemli 
akslarından biri olan Ankara-Sivas 
Yüksek Hızlı Tren hattının yapımı 
devam etmektedir. Daha sonraki 
yıllarda Sivas-Erzincan, Erzincan-Er-
zurum-Kars hızlı tren hatlarıyla Ba-
kü-Tiflis-Kars demiryolu projesine 
entegre edilecektir. Proje tamam-
landığında Ankara-Sivas arası de-
miryolu ulaşım süresi 12 saatten 2 
saate düşecektir.

Sivas-Zara, Zara-İmranlı, İmran-
lı-Erzincan olmak üzere planlanan 
Sivas-Erzincan Hızlı Demiryolu Hat-
tının, I. kısım inşaatı (75 km) ihale 
edilirken, II. kısım inşaatı (39 km) 
ihale aşamasındadır.

Cumhuriyet Üniversitesi Sivas`a Güç Katıyor
Sivas, tarih boyunca önemli medeni-
yetlerin ve devletlerin merkez şehir-
lerinden biri olmuştur. Siyasi, ekono-
mik, bilimsel ve diğer tüm alanlarda 
güçlü bir birikime sahip olmuştur. 
İpek Yolu ve Baharat Yolu üzerinde 
bulunan Sivas, medeniyetlere ku-
cak açmış; medreseleriyle bilime 
yön vermiştir. Bu köklü geçmişin 
birikimi üzerine, Cumhuriyet Üni-
versitesi 1974 yılında Türkiye’nin 13. 
üniversitesi olarak kurulmuştur. 17 

Fakültesi, 6 Yüksekokulu,14 Meslek 
Yüksekokulu, 4 Enstitüsü,26 Araş-
tırma Merkezi ve Rektörlüğe bağlı 
3 bölümle bölgede önemli bir bilim 
ve eğitim merkezidir. Lisans, yüksek 
lisans ve doktora düzeyinde yaklaşık 
55.000 öğrencisi bulunan Cumhuri-
yet Üniversitesi, Sivas ve bölge için 
önemli bir güç kaynağıdır. Kızılırmak 
ve Kardeşler Ormanı arasında yer 
alan merkez kampüsü sahip olduğu 
bilimsel, sosyal ve kültürel altyapıla-

rıyla en güzel ve donanımlı kampüs-
ler arasındadır.

Hergelen gün büyüyen ve gelişen 
Cumhuriyet Üniversitesinde Diş He-
kimliği, Eczacılık Fakültesi, Edebiyat 
Fakültesi, Eğitim, Fen, Güzel Sanat-
lar, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat, 
İletişim, Mimarlık, Mühendislik, 
Sağlık Bilimleri, Teknoloji, Tıp, Ve-
teriner, Hukuk ve Turizm fakülteleri 
bulunmaktadır.
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TÜRKİYE’NİN 

YURT PROJESİ 
EN BÜYÜK 

Ülkemizde tek seferde yapılan en büyük 
yurt projesi olan 10 bin kişilik Sivas 
Merkez ‘Yükseköğrenim Öğrenci Yur-

du’ yapımına başlandı.

Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü içerisinde 
inşa edilecek olan ‘Yükseköğrenim Öğrenci 
Yurdu’ hem ülkemizde tek seferde yapılan en 
büyük yurt projesi olacak, hem de Cumhuri-
yet Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencile-
rin barınma ihtiyacı sorununu çözmüş olacak.

169.502 m² inşaat alanına sahip olacak olan 
‘Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu’nda 8 adet 
Yurt Binası, 4 adet Sosyal Tesis Binası, 1 adet 
Öğrenci Yaşam Merkezi, 1 adet Giriş Kontrol 
ve Ziyaretçi Binası ile Dış Sosyal Donatı Bina-
ları yer alacak. 8 adet yurt binasının her biri 
zeminle birlikte toplam 10 kattan oluşacak.

10 ayda tamamlanacak

Yurt yatak odalarının 4 kişi kapasiteli olarak 
planlandığı odalarda çalışma odası ve yatak 
bölümleri ayrı olarak tasarlandı. Ayrıca genel 
çalışmalar içinde binaların zemin katında etüt 
odaları yer alacak. Yine her blokta engeliler 
için ayrılmış odalar da mevcut olacak.

Öğrencilerin spor etkinliklerinin de düşünüldüğü 
projede 8 adet basketbol ve voleybol sahası, 20 
adet çardak ve pergola yapıları, dış alanda spor 
yapılacak fitness aletlerinin olduğu bölümler ve 
yeşil alanlar ile gezinti yolları da yapılacak.  Proje 
10 ayda tamamlanarak faaliyete geçecek.
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Toprak kaynakları, bitkisel üretim ve 
hayvancılık faaliyetleri Sivas’ın bir 
tarım şehri olarak anılmasını sağla-
mıştır. İl yüzölçümünün % 41’i tarım 
arazilerinden, % 27’si mera arazi-
lerinden oluşturmaktadır. 2016 yılı 
verilerine göre tarım arazilerinin % 
33’ünde hububat ve % 8’inde yem 
bitkileri üretimi yapılmaktadır.

İl genelinde sulanabilir arazi varlığı 
327.928 hektardır. 43.872 hektar 
arazi İl Özel İdaresi tarafından sula-
maya açılmıştır. DSİ tarafından 2016 
yılı sonu itibariyle 59.994 hektar 
arazinin tarımsal sulama şebekesi 
tamamlanmıştır. Halk sulamaları 
toplam alanı ise 85.305 hektardır.

Tarla ürünlerinde buğday, arpa, yulaf, 
çavdar, şeker pancarı, patates, nohut 
ve yem bitkileri ön plana çıkmaktadır.

İl genelinde 271.284 adet büyükbaş 
(sığır-manda) ve 468.260 adet kü-

çükbaş (koyun-keçi) hayvan varlığı 
bulunmaktadır.

2016 yılı verilerine göre Sivas, en 
fazla buğday (diğer), arpa, şeker-

pancarı, patates, süt ve bal üreten 
10 ilimizden birisidir. Alabalık üreti-
minde de Sivas, önemli bir üretim 
merkezi olma yolundadır.

Tarım ve hayvancılık Sivas için her 
zaman önemli bir sektördür. Bu 
sektörün gelişmesi için gerekli tüm 
altyapıların kurulması ve tarım-
sal teşviklerin artırılması için çalı-
şılmaktadır. Et entegre tesisi gibi 
önemli bir altyapı tamamlanırken, 
Şarkışla Organize Hayvancılık Böl-
gesinin kurulması için de çalışmalar 
devam etmektedir.

Sivas, maden çeşitliliği ve re-
zervleri bakımından ülkemizin 
en önemli illeri arasındadır. 
Metalik madenlerden altın, 
demir, krom, kurşun-çinko ve 
manganez, endüstriyel ham-
maddelerden doğaltaş (mer-
mer), sölestin, jips (alçıtaşı), çi-
mento hammaddeleri, kaolen, 
tuz, asbest, talk, zeolit ve tuğ-
la-kiremit hammaddesi, ener-
ji hammaddelerinden linyit, 
kaplıca kullanımına uygun jeo-

termal enerji ve doğal karbon-
dioksit kaynakları Sivas`ın öne 
çıkan yeraltı zenginlikleridir.

Sivas’ta bulunan 19 adet jeo-
termal enerji kaynağı da özel-
likleri itibariyle daha çok kaplı-
ca amaçlı kullanıma uygundur.

Sivas`ın sahip olduğu yeraltı 
zenginlikleri ekonomik olarak 
değerlendirilmektedir. Sivas 
demir madeni işletmeciliğinde 
ülkemizin en önemli merke-

Tarım ve Hayvancılıkta Üretim  
Merkezi Sivas

Maden Şehri Sivas
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zidir. Linyit rezervleri Kangal Ter-
mik Santralinde elektrik enerjisi-
ne dönüşmektedir. Kangal Termik 
Santrali Türkiye enerji üretiminin 
% 1`ini karşılamaktadır. Çimento 
hammaddelerinin değerlendiril-
mesi amacıyla özel sektör tarafın-

dan yabancı sermayeli ikinci bir 
çimento fabrikası da 2017 yılında 
üretime başlamıştır.

Sivas’taki 330 kadar maden işletme 
ruhsatının %55`i metalik maden,% 
21’i kırmataş-mıcır, % 20’si mer-

mer-traverten bloktaş ve %16’sı di-
ğer gruplarda yer almaktadır.

Sivas, ülkemizin traverten rezervinin 
% 18´ine sahiptir. Bu potansiyelin de-
ğerlendirilmesi ile birlikte mermer ve 
mermer ürünleri Sivas`ın en önemli 
ihraç ürünleri arasında yerini almıştır.

Sivas`ın coğrafi yapısı ve iklim özellik-
leri güçlü ve düzenli hava akımlarının 
oluşmasına neden olmaktadır. Yapı-
lan araştırmalara göre Türkiye rüz-
gar enerjisi potansiyeli 48.000 MW 
olarak belirlenmiştir. Sivas`ın toplam 
rüzgar enerjisi potansiyeli ise 1.642 
MW`dır. 2000`li yıllardan sonra baş-
layan yatırımlar sonucunda Türkiye 
ve Sivas rüzgar enerji santralleri ile 
tanışmıştır. Üretime geçen Kangal 
Rüzgâr Enerji Santrali (I. Etabı) 66 
MW, Sivas Karaçayır RES 10 MW ve 
Gürün Konakpınar RES 12 MW üre-

tim kapasitesine sahiptir. Ayrıca 37 
MW üretim kapasitesine sahip Yıldı-
zeli Demirözü RES için üretim lisansı 
verilmiş olup, yatırım aşamasındadır.

Enerji Bakanlığı’nın, Türkiye’de kuru-
lu rüzgar enerjisi üretim kapasitesini 
yüzde 17 artıracak olan 1.000 me-
gawatt (MW) gücündeki rüzgar sant-
rali kurulum ve türbin üretimi proje-
sine Sivas ili de dahildir. Bu projenin 
gerçekleşmesi ile Sivas, yenilenebilir 
enerji üretiminde ülkemizin önemli 
merkezlerinden biri haline gelecektir.

Rüzgar Enerji Santralleri Türkiye`ye  
Güç Katıyor
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Cumhuriyet döneminde devlet yatı-
rımlarıyla ile kurulan sanayi tesisleri 
Sivas`ın ekonomisinde uzun yıllar 
ağırlığını korumuştur. 1939 yılında 
Cer Atölyesi (TÜDEMSAŞ), 1943 
yılında Çimento Fabrikası, 1946 
yılında Askeri Dikimevi ve 1955 yı-
lında Divriği Madenleri Müessesesi 
dönemin önemli sanayi tesisleri 
olarak kurulmuştur. Sonraki yıllar-
da Beton Travers Fabrikası, Kangal 
Termik Santrali, Et Balık Kombinası, 
Sivas Demir Çelik Fabrikası ve Sivas 
Dokuma Sanayi A.Ş. kurulmuştur. 
Özelleştirme uygulamalarının hız 
kazanması ile birlikte TÜDEMSAŞ 
ve Beton Travers Fabrikası dışındaki 
kamuya ait tesisler özelleştirilmiştir. 
Özel sektör tarafından kurulan en 
önemli ve büyük sanayi kuruluşu 
ESTAŞ`tır. 1977 yılında kurulan ve 
otomotiv sektöründe faaliyet gös-
tere ESTAŞ bugün dahi Sivas`ın en 
önemli sanayi kuruluşlarından biri-
sidir.

Özel sektör eliyle sanayileşmenin 
en önemli adımını Sivas 1. Organize 
Sanayi Bölgesi oluşturmaktadır.

I. OSB`deki tüm parsellerin tahsis 
edilmesi ve büyük yatırımlar için 
yeterli parsel oluşturulması ama-

cıyla yeni bir OSB kurulması ihtiyacı 
ortaya çıkmış ve Sivas Demirağ OSB 
teşekkül ettirilmiştir. Organize sa-
nayi bölgeleri dışında İŞGEM başta 
olmak üzere yeni sanayi altyapıları 
projelendirilerek girişimcilerin hiz-
metine sunulması ve böylece Si-
vas´ın sanayileşmesi ve kalkınması 
için çalışmalar yoğun şekilde devam 
etmektedir.

SİVAS I. ORGANİZE SANAYİ 
BÖLGESİ

1976 yılında kurulan ve 1989 yılın-
da faaliyetlerine başlayan 1. OSB`de 
2000´li yılların başına kadar istenen 
düzeyde gelişme sağlanamamıştır. 
5084 Sayılı Teşvik Yasası ve sonra-
sındaki yeni teşvik düzenlemeleriyle 
birlikte bölgedeki yatırımlar da hız-
lanmış ve bugün Sivas`ın en önemli 
sanayi alanı I. Organize Sanayi Böl-
gesi olmuştur. İl Merkezine 6 km 
mesafede Erzincan karayolu üze-

Üreten Şehir Sivas
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rinde 435 hektarlık alan üzerinde 
bulunmaktadır. Halen 153 firmanın 
üretime devam ettiği bölgede yakla-
şık 7.500 kişi istihdam edilmektedir. 
Tüm yatırımlar tamamlandığında 
ise toplam istihdam 10.000`in üzeri-
ne çıkacaktır. I. Organize Sanayi böl-
gesi gıda, mobilya, konfeksiyon, çe-
şitli metal ürünler, kauçuk ve plastik 
ürünler, kimyasal ürünler üretimi-
nin yoğunlaştığı, karma nitelikli bir 
sanayi bölgesidir.

DEMİRAĞ ORGANİZE SANAYİ 
BÖLGESİ

850 hektar alan üzerinde kurulma-
sı planlanan Demirağ OSB`nin arazi 
tahsisi ve imar planı tamamlanırken, 
kamulaştırma ve arsa tahsisi hazırlık 
çalışmaları devam etmektedir.

Demirağ OSB, 2018 yılında yapımı-
na başlanması planlanan demiryolu 
lojistik merkezi ile entegre şekilde, 
içinde demiryolu ağı bulunacak şe-
kilde projelendirilmektedir.

Başta demiryolu sektörü olmak 
üzere, büyük ölçekli yatırımlara yer 
tahsisi yapılması ve bu yatırımlarla 
40.000 kişiye istihdam sağlanma-
sı hedeflenmiştir. Şu ana kadar 24 

firma toplam 1.500.000 metrekare 
arsa tahsis talebinde bulunmuşlardır.

2018 yılında altyapı işlerinin ve arsa 
tahsislerinin başlatılması planlanan 
Nuri Demirağ OSB, Sivas`ın sanayi-
leşmesinde yeni bir dönemin baş-
langıcı olacaktır.

CUMHURİYET TEKNOLOJİ 
GELİŞTİRME BÖLGESİ 
(CUMHURİYET TEKNOKENT)

4691 sayılı Kanuna göre 2007 yılın-
da kurulmuştur. 92 dönüm alanın 
tahsis edildiği bu bölgede halen iş-
letmede bulunan 26 ofis kapasiteli 
ar-ge binasına ilaveten, 69 ofis ka-
pasiteli 2. ar-ge binası da 2017 yılın-
da hizmete açılacaktır.

Savunma sanayinin ihtiyaç duydu-
ğu optiklerin tasarımı, seri üretimi 
ve nişangâhlarının üretimi amacıyla 
bu bölgede ASELSAN Hassas Optik 
Üretim Tesisi kurulmuş ve geçtiği-
miz yıl üretime başlamıştır.

Cumhuriyet Üniversitesi Merkezi 
Araştırma Laboratuarı da Cumhuri-
yet Teknoloji Geliştirme Bölgesinde 
yer almaktadır.

İDARECİNİN SESİ / EYLÜL / EKİM
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SİVAS İŞGEM

Sivas İŞGEM, girişimcilerin iş kurma-
sını ve geliştirmesini destekleyecek 
ve kolaylaştıracak, dolayısıyla da 
işletmelerin hayatta kalma ve büyü-
me imkânlarını arttırarak istihdam 
yaratacak bir iş kurma modeli olarak 

uygulamaya konulmuştur. Proje kap-
samında Sivas Organize Sanayi Böl-
gesi’nde yer alan 21.000 metreka-
relik bir alanın 10.000 metrekarelik 
kısmında Sivas İŞGEM kurulmuştur.

Sivas İŞGEM, idari bina ile 4 farklı 
büyüklükte 35 adet işlikten oluş-

maktadır. AB hibe kaynakları ile 
gerçekleştirilen projenin toplam 
bütçesi 7,2 milyon Euro`dur. Sivas 
İŞGEM`in 2017 yılı içinde inşaatı 
tamamlanacak, girişimcilere tahsis 
edilmek suretiyle işletme aşaması-
na geçilecektir.

ATATÜRK`TEN ARMAĞAN: TÜDEMSAŞ

TCDD’nin kullanmakta olduğu buharlı lokomo-
tif ve yük vagonlarının onarımını yapmak gaye-
si ile 1934 yılında temeli atılmıştır. 1937 yılında 
Atatürk tarafından inşaatı ziyaret edilmiş, 1939 
yılında da Sivas Cer Atelyesi adıyla açılışı ger-
çekleştirilmiştir.

Bugün itibariyle 418.000 m2’lik toplam alanı, 
100.000 m2’lik kapalı alanı, yaklaşık 1500 çalı-
şanı ile ülkemizin en güçlü sanayi kuruluşların-
dan birisidir.

TÜDEMSAŞ; Yük vagonu bakım-onarımı, her 
türlü yük vagonu ve yedek parça üretimi 
ile demiryolu ulaşımının gelişimine katkıda 
bulunmaya devam etmekte, yurtdışına yük 
vagonu ve yedek parçaları ile sanayi ürünleri 
ihraç etmektedir.
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SİVAS`IN ÖRNEK KURULUŞU: ESTAŞ

1977 yılında kurulan ESTAŞ, Türkiye’nin ilk ve en bü-
yük kam mili üretim tesisidir. İlk yıllarda yedek parça 
piyasası için üretim yapan ESTAŞ, 1979 yılından iti-
baren ana sanayi firmaları (OEM) için de kam mili 
üretmeye başlamıştır. Bugün yurt içi ve yurt dışında 
16 otomotiv araç üreticisi motorlarında ESTAŞ kam 
millerini kullanmaktadır. Orijinal parça üreticisi ol-
manın yanı sıra ESTAŞ, 40 ülkenin yedek parça pi-
yasasına kam mili ihraç etmektedir. ESTAŞ’ın üretim 
programında dünya genelinde yaygın 1300 ün üze-
rinde araç ve cihaz motoruna ait kam mili bulun-
maktadır. ESTAŞ üretimini, 800 çalışanı ile döküm ve 
kam mili üretim fabrikalarının 32.000 m² kapalı ve 
88.000m² açık, toplamda 120.000m² alanda enteg-
re bir şekilde organize olduğu Sivas`ta, I. Organize 
Sanayi Bölgesinde yapmaktadır.

Sivas`ın sahip olduğu ekonomik, 
sosyal ve kültürel altyapılar, Si-
vas`ı İç Anadolu Bölgesinin yeni 
cazibe merkezi yapmıştır.

Cumhuriyet Üniversitesi büyü-
meye ve gelişmeye devam eder-
ken ikinci devlet üniversitesinin 
kurulması için girişimler devam 
etmektedir. Yurt ihtiyacının yakın 
bir zamanda ortadan kalkacağı 
Sivas, eğitim şehri olma yolunda 
hızla ilerlemektedir. Milli eğitim-
de resmi ve özel eğitim kurumları 
sayesinde eğitim kalitesi her ge-
çen gün artmaktadır.

Sağlık alanında her türlü hizmeti 
kamu, üniversite ve özel sektör 
hastanelerinde kaliteli ve vatan-
daş memnuniyetini esas alan bir 
yaklaşımla almak mümkündür.

Çocukların, gençlerin ve her ke-
simden vatandaşın hizmetine 
sunulmuş her türlü spor tesisle-

ri, kültür merkezleri, sinemaları, 
tiyatrosu, AVM`si ve diğer altya-
pıları ile Sivas, sosyal ve kültürel 
yönden yaşanabilirlik düzeyi üst 
seviyededir.

Ulaşım alanında yapılan yatırım-
larla Sivas`ın ulaşılabilirlik düzeyi 
sürekli artmaktadır. Yüksek hızlı 
tren ulaşımının yakın bir gelecekte 
başlaması ile birlikte tam anlamıy-
la ulaşılabilir bir şehir olacaktır.

Kentsel altyapıları, sanayi ve KOBİ 
altyapıları, turizm, tarım ve hayvan-
cılıktaki altyapıları ve bu alanlarda 
projelendirilen yeni yatırımlarla Si-
vas hak ettiği ve arzuladığı düzeye 
emin adamlarla ilerlemektedir.

Huzurun, güvenliğin, toplumsal 
barışın ve hoşgörünün şehri Si-
vas; yaşamak, yatırım yapmak, 
okumak ve seyahat etmek için 
gerekli tüm imkânlara ve nitelik-
lere sahiptir.

Türkiye'nin İçanadoludaki Yeni  
Cazibe Merkezi Sivas

Yeşil Konak
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• Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası
• Gök Medrese
• Çifte Minareli Medrese
• Buruciye Medresesi
• Şifaiye Medresesi
• Sivas Ulu Camii
• Taşhan
• Behrampaşa Hanı
• Sivas Atatürk Kongre Müzesi
• Sivas Arkeoloji Müzesi
• Şarkışla Âşık Veysel Müzesi
• Sivas Kalesi
• Sivas Konakları
• Kurşunlu Hamamı
• Paşabahçe Mesire Alanı
• Karşıyaka Mesire Alanı
• Gemerek Sızır Şelalesi
• Gürün Şuğul Vadisi
• Gürün Gökpınar Gölü
• Kangal Balıklı Kaplıca
• Sıcak Çermik
• Soğuk Çermik
• Zara Tödürge Gölü
• Koyulhisar Yaylaları

Tarihi ve Doğal Mekânlarımız Sizi Bekliyor

Alın Teri Göz Nuru: Yaşatılan El Sanatlarımız

• Sivas Halısı ve 
Kilimi

• Nakışlı Sivas 
Çorabı

• Sivas Bıçağı
• Sivas Ağızlığı, 

Sivas Kalemi
• Sivas Gümüşü
• Sivas Kemik 

Tarağı

Gemerek Sızır Şelalesi Koyulhisar Arpacık Yaylası

Hafik Gölü Susamışlar Konağı

Kent Meydanı Taşhan

Sivas Bıçağı Kemik TarakNakışlı Sivas ÇorabıSivas Kilimi
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Yaprak Sarma İçli Köfte

Sulu Köfte

•	 Sivas	Kebabı

•	 Sivas	Köftesi

•	 Sivas	Kazan	Simidi

•	 Sivas	Fırın	Katmeri	ve	Çöreği

•	 Sivas	Usulü	Fırında	Kelle

•	 Sivas	Madımak	Aşı

•	 Zara	Balı

•	 İmranlı	Balı

•	 Koyulhisar	Domatesi

Sivas'a Özgü Lezzetler

Etli Pide

Mumbar Dolma

Madımak Aşı

Hingel

Sivas Köftesi
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ÖZEL DOSYA

Bozkırın Bekçisi: Kangal Köpeği

“Sivas Kangalı” ve “Kangal” ad-
larıyla da bilinen Kangal Köpeği, 
çok güçlü ve iri yarı olmasının yanı 
sıra, sahibine sadakati ile ünlüdür. 
Türklerin Orta Asya’dan Anado-
lu’ya göçü ile birlikte getirildiği 
tahmin edilmektedir. Kangal kö-
pekleri genellikle çoban köpeği 
olarak nitelendirilir. Ancak bekçi 
köpeği tanımına daha çok uymak-

tadır. Kangallar çok iyi dövüşçü 
olup kurt, çakal gibi yabani hay-
vanlara karşı çok etkin bir muhafız 
görevi üstlenirler. Gücü, üstün ko-
ruyuculuğu ve sadakati ile tercih 
edilen Kangal Köpeğinin ırk özelli-
ğinin korunması için çalışmalar ya-
pılmaktadır. Ayrıca Kangal İlçesin-
de her yıl Kangal Köpeği Festivali 
de düzenlenmektedir.


