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Sayın Valim öncelikle “İdarecinin Sesi Dergisi” olarak 
bize bu röportaj imkânını verdiğiniz için teşekkür ederiz.

Sivas Valisi  Davut Gül

Sivas İlinde bir yıldan 
uzun bir süredir görev 
yapıyorsunuz. Genel 
olarak Sivas İlini nasıl 
tanımlarsınız?
Sivas’ta bir yıldan biraz fazla süredir 
Vali olarak görev yapıyorum. Ama 

benim Sivas’la ve Sivaslılarla tanışık-
lığım çok daha eski. Daha önce Si-
vas’ın güzide ilçelerinden Gürün ve 
Şarkışla’da kaymakam olarak görev 
yaptım. Anadolu’nun kadim şehri 
Sivas’ı ve aziz Sivaslıları iyi tanıdığı-
mı söyleyebilirim. Bu bağlamda da 
bir tanımlama yapacak olursam bu 
şehir için söylenen; “Havası sert, 

insanı mert” tabiri benim de çok 
hoşuma giden ve Sivas’ı özetleyen 
veciz bir ifadedir. Âşıklar şehridir 
Sivas. Pir Sultan Abdal’ın, Âşık Vey-
sel’in, Ruhsati’nin, Sefil Selimi’nin 
memleketidir. Kadı Burhaneddin 
gibi Şemseddin Sivasi gibi Muzaffer 
Sarısözen gibi isimlerini burada tek 
tek sayamayacağım yüzlerce insa-
nın medeniyetimizin inşasına kat-
kı sunduğu vatan toprağıdır Sivas. 
Anadolu medeniyetinin nişanesi 
olan tarihi eserleri, kültürel mirası, 
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doğal güzellikleri ile içinde yaşanıla-
cak, yaşadıkça sevilecek bir şehirdir 
Sivas. İçinde bulunduğumuz Valilik 
Binasından baktığınızda bir tarafta 
Selçuklu yadigârı Buruciye Medre-
sesini, Şifaiye Medresesini, Çifte Mi-
nareli Medreseyi, Osmanlı emaneti 
Kale Camisini, Cumhuriyetimizin gu-
rur kaynağı 4 Eylül Kongre Binasını 
görürsünüz ve kendinizi dünyanın 
en büyük açık hava müzesinde his-
sedersiniz. Bu duyguyu hissettiren 
ender şehirlerden olan Sivas’a ve 
Sivaslılara hizmet etmekten onur 
duyuyorum.

Sivas tarihte önemli 
yeri olan bir ilimizdir. 
Sivas’ın tarihsel 
geçmişinde öne çıkan 
dönüm noktalarından 
bahsedebilir misiniz?
Sivas şehir tarihinin M.Ö. 8000’li yıl-
lara kadar gittiği son yıllarda yapılan 
araştırmalarla ortaya konulmuştur. 
Sivas’a farklı dönemlerde hakim 
olan devletler, şehre kendilerine 
özgü değişik isimler vermişlerdir. 
Bunlardan bazıları; Sebaste, Sipas, 
Kabira, Danişment İli, Eyalet-i Rum, 
Eyalet-i Sivas ve Sivas isimleridir. 
Sivas’ın tarihini incelediğimizde bu 
topraklarda vaktiyle Hititler, Asurlar, 
Medler, Persler ve Roma İmparator-
luğunun (Bizans’ın) hüküm sürdü-
ğünü görürüz.

Şehrin Türk egemenliğine girmesi 
1071’den sonra gerçekleşmiştir. Kısa 

bir süre Selçuklu hükümranlığında 
kalan Sivas’ta 1075’te Danişmentli 
Beyliği kuruldu. 1143’den sonra Da-
nişmentliler arasında baş gösteren 
taht kavgaları bu beyliğin gücünü 
kırınca, Anadolu Selçukluları’nı ye-
niden birleştiren I. Mesud, 1152’de 

Sivas’ı ele geçirdi. Anadolu Selçuk-
luları ile Danişmentliler arasında 
sürekli el değiştiren Sivas, 1175’te 
II. Kılıç Arslan tarafından Selçuklula-
ra bağlandı. Selçuklular döneminde 
de Sivas’ın güç savaşlarının iktidar 
kavgalarının içinde olduğunu görü-

Çifte Minareli Medrese

Meydan
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yoruz. Bunlardan dikkat çekici olan-
larından biri de Anadolu’yu kasıp 
kavuran Moğol istilasıdır. 1243’te 
Kösedağ Savaş’ında Gıyaseddin Key-
hüsrev’i yenilgiye uğratan Moğol 
güçleri, Sivas’ı işgal ettiler.1318’de 
Anadolu Selçuklu Devleti sona erin-
ce Anadolu’da beylikler döneminin 
başladığını biliyoruz. Bu dönemde 
Sivas’ta sırasıyla İlhanlılar ve Eret-
na Beyliği hüküm sürmüştür. Bu 
dönemin dikkat çeken bir ismi de 
Kadı Burhaneddin’dir. Eretna Bey’in 
ölümünden sonra, oğlu Gıyaseddin 

Mehmed’in yaşının küçüklüğünden 
yararlanan vezirleri, ülkeyi arala-
rında paylaşırlar. Bölünerek iyice 
zayıflayan Eretna Beyliği, Kadı Bur-
haneddin’in vezirliğe getirilmesiyle 
yeniden güçlenir. Kadı Burhaneddin 
Eretna Beyliği’nde kadılık, vezirlik, 
ve naiplik görevleri yaparak edindiği 
devlet yönetimi tecrübesini Eretna 
Beyliğini ele geçirerek uygulama fır-
satı bulmuştur. Son Eretna Bey’i Ali 
Bey’in zevkine düşkün olmasından 
yararlanarak, kendine muhalif olan 
kişileri birer birer ortadan kaldır-

mış, 1388 yılında Ali Bey’in ölümü 
üzerine Sivas’ta bağımsızlığını ilan 
etmiştir. Kendi adıyla anılan Kadı 
Burhaneddin Devletini kurmuştur. 
Memluk akınlarına başarıyla karşı 
koyan Kadı Burhaneddin, Timur teh-
likesine karşı Osmanlı ve Memlukler 
‘in desteğini sağlamaya çalışırken, 
Akkoyunlu Osman Bey’e yenilerek 
öldürülmüştür.

Kadı Burhaneddin’in ölümüyle 
bir iktidar boşluğu oluşan Sivas’ta 
kentin ileri gelenlerinin isteğiyle 

Divriği Ulu Camii (Cennet Kapı)

Jandarma Binası Tarihi Eğri Köprü Şifaiye Medresesi
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Osmanlı egemenliği tanınmıştır. 
1400’de Anadolu’ya giren Timur, az 
sayıda Osmanlı askerince savunulan 
Sivas’ı uzun bir kuşatmadan sonra 
alarak, yakıp yıkmış ve geri çekilmiş. 
Osmanlıların Ankara Savaşı’nda Ti-
mur’a yenilmesinden sonra, Yıldı-
rım Bayezid’in oğulları arasında taht 
kavgaları baş göstermiş. 1408’de 
Sivas’ı ele geçiren Çelebi Mehmed, 
1413’te ülkede duruma egemen 
olunca, Sivas Osmanlı topraklarına 
katılmış. Kısa süreli olarak Akkoyun-

lular’ın eline geçmesi dışında, hep 
Osmanlı egemenliğinde kalmıştır.

Osmanlı egemenliğinde eyalet mer-
kezi haline getirilen Sivas’a Amasya, 
Çorum, Tokat, kısmi olarak Malatya 
ve Kayseri illeri bağlı birer sancak ol-
muştur. Evliya Çelebi Seyahatname-
si’nde belirtildiği gibi Sivas zamanın 
en önemli eyaletlerinden biridir.

Cumhuriyete giden yolda Sivas’ın 
ne derece önemli bir şehir olduğu 

da hepimizin malumudur. Sivas Kur-
tuluş Mücadelesinde 4 Eylül Sivas 
Kongresi’nden başlayarak tam 108 
gün boyunca Gazi Mustafa Kemal 
ATATÜRK ve arkadaşlarına ev sahip-
liği yapmıştır.

Önceki soruyla bağlantılı 
olarak, Sivas Kongresi 
Cumhuriyetin kuruluşuna 
giden süreçte önemli bir 
dönüm noktası olmuştur. 
Bu konuda neler ifade 
etmek istersiniz?
Sivas, 2 Eylül 1919 ‘da başlayıp 18 
Aralık 1919 da sona eren 108 gün 
süreyle Milli Mücadeleye merkezlik 
yapmış ve Sivas Kongresinde alınan 
kararlar bağımsızlığımızın temelini 
oluşturmuştur.

Sivas Kongresinin bu yıl 98. yıl dö-
nümü idi. Her yıl olduğu gibi bu yıl 
da Kongrenin yıl dönümünü çeşitli 
etkinliklerle kutladık.

Sivas Kongresi bir milletin yeniden 
uyanış günüdür. O gün, Gazi Mus-
tafa Kemal ATATÜRK ve arkadaşları, 

Kongre Müzesi

Sivas Kongresi Heyeti
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Türk milletine olan inancıyla yurdun 
dört bir tarafından gelen, bağımsız-
lığa inanmış, gönülleri iman ve hür-
riyet aşkıyla yanan bir avuç insanı, 
bir araya getirmiş ve yeni Türk dev-
letinin temellerini Sivas’ta atmıştır. 
Destanların yazıldığı Kurtuluş Sava-
şı, Sivas Kongresiyle güç bulmuş ve 
zaferle sonuçlanmıştır.

Sivas denilince Âşık 
Veysel akla geliyor. Bu 
konuda ne söylemek 
istersiniz?
Evet, Sivas denilince akla gelen en 
önemli isimlerdendir Âşık Veysel. 
Hemen herkesin hafızasında bir 
Âşık Veysel Türküsü de mutlaka 
vardır. Mesela “Uzun ince bir yol-
dayım/Gidiyorum gündüz gece” 
ya da “Benim sadık yârim kara 
topraktır.” Dizelerini neredeyse bil-
meyenimiz yoktur. Bu topraklarda 
doğmuş, büyümüş, yaşamış, ünü 

dünyaya yayılmış bir değerdir Âşık 
Veyselimiz.

Sivas’ın Şarkışla ilçesi Sivrialan kö-
yünde dünyaya gelmiştir. 21 Mart 
1973’te yine Sivrialan’da hayata 
gözlerini kapamıştır. Her yıl ölüm yıl 
dönümünde Sivrialan’daki kabri ba-
şında büyük ozanımızı anarız.

Çocukken geçirdiği çiçek hastalığı 
yüzünden gözlerini kaybetmiştir.

Saz çalmayı öğrenmiş. Yunus Emre, 
Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan, Em-
rah, Dadaloğlu gibi halk ozanları-
mızdan etkilenerek türkü yorumu 
ve sazda ustalaşmıştır.

Türkçesi çok sadedir. Dili ustalıkla 
kullanır. Saz çalma tekniği gösteriş-
siz ve nerdeyse kusursuzdur. Yaşa-
ma sevinciyle hüzün, iyimserlikle 
umutsuzluk, şiirlerinde iç içedir. 
Doğa, toplumsal olaylar, din ve siya-
sete ince eleştiriler yönelttiği şiirleri 
de mevcuttur.

Sivas üretimi, doğal 
kaynakları, turizmi, 
tarihi ve kültürel 
varlıkları, yaşam tarzı 
gelenekleri ile ülkemizin 
ilgi çeken illerinden biri 
olarak tanınmaktadır. 
Bu bağlamda 
ilin sahip olduğu 
potansiyelin yeterince 
değerlendirildiğini 
düşünüyor musunuz? 
Bu konuya yönelik 
çalışmalardan söz 
edebilir misiniz?
Sivas’ın doğal kaynakları, turizmi, 
tarihi ve kültürel varlıkları, yaşam 
tarzı gelenekleri ile ülkemizin en bü-
yük potansiyele sahip illerinden biri 
olduğunu düşünüyorum. Sivas’ın 
öyle potansiyeli var ki biri ile ilgili 
yoğun çalışma yapsanız diğeri eksik 
kalır. Mesela potansiyeli ile ilgili ana 
başlıklar halinde bir değerlendirme 
yapacak olursak;

Kaplıca şehridir Sivas; Sıcak Çermik, 
Soğuk Çermik, Kangal Balıklı Çermik Aşık Veysel Şatıroğlu
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Kaplıcaları. (Kangal Balıklı Çermik 
Kaplıcaları dünyaca meşhurdur. 
Burada çeşitli deri hastalıklarına iyi 
gelen şifalı sularının yanında doktor 
balıklarını da anmadan olmaz.)

Maden şehridir Sivas; Özelikle de-
mir, bakır, krom, mermer, kurşun 
ve çinko madenleri rezerv açısından 
zengindir.

Doğal, Tarihi ve Kültürel varlıkları açı-
sından Sivas; Çifte Minareli Medre-
se, Şifaiye Medresesi, Buruciye Med-
resesi, Gök Medrese, Ulu Cami (Sivas 
Merkezde olanı) , Divriği Ulu Cami 
ve Darüşşifası, Sivas Kongre Müzesi, 
Gürün Gökpınar Gölü, Gürün Şuğul 
Vadisi, Gemerek Sızır Şelalesi, Zara 
Tödürge Gölü, Hafik Gölü, Koyulhi-
sar Eğriçimen Yaylası, Yıldız Dağı Kış 
Sporları ve Kayak Merkezi v.s gezilip 
görülecek yerlerdir.

Sadece bu belirttiklerim bile Si-
vas’ımızın potansiyeli hakkında 
kısa bir bilgi vermiştir umarım. 
Bunun yanı sıra gelenekleri, göre-
nekleri, halısı, kilimi, yemekleri, el 
sanatları da ayrı birer başlık olarak 
değerlendirilebilir.

Bu potansiyelin değerlendirilmesi 
hususu şehrin bütün paydaşları ile 
değerlendirilecek bir konudur. Yani 
tek başına Valilik ya da Belediye bu 
potansiyeli tanıtmaya, anlatmaya 
kifayet edemez. Şehrin bütün asli 
unsurlarının STK’ların, esnaf odala-
rının ortak hareketi ile ancak belli 
bir seviyeye ulaşılabilir.

Çağımız iletişim çağı bu bakımdan 
tanıtım konusunda en çok kullanılan 
alanlardan biri de iletişim araçları; 
internet siteleri, sosyal medya v.b.

Büyük şehirlerimizde düzenlenen 
Sivas Tanıtım Günleri etkinlikleri-
miz var. Buralarda her ilçemiz, her 
kurumumuz kendi özel tanıtımını 
yapıyor. Çeşitli vesilelerle ilimizde 
yaptığımız etkinliklerle de şehrin 
potansiyelini tanıtmaya gayret edi-
yoruz. İş adamlarımız, kültür ve 
sanat adamlarımız, yazarlarımız v.b 
şehri ziyaret ettiğinde onlara Si-
vas’ın değerlerini anlatıyoruz, gös-
teriyoruz.

Bu anlamda bir ayrı başlıkta bu sene 
altıncısını düzenlediğimiz “Sivas El-
lerinde Kitap Okunur” sloganıyla 
yola çıkan 6. Sivas Kitap Günleri’n-
den bahsetmeliyiz. Her yıl yüzün 
üzerinde yayın evi, şairler, yazarlar 
ve kültür adamımızın katılımıyla 
tarihi kent meydanı içindeki alanda 
bir hafta süreyle etkinlikler düzen-
liyoruz. İmza günleri, söyleşilerle 
yazar-okur buluşmaları gerçekleşti-
riyoruz.

Gürün Gökpınar Gölü Kangal Balıklı Kaplıca Yıldız Dağı

Gürün Şuğul Kanyonu
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İlin sanayi, tarım, 
kültür-turizm ve 
istihdam potansiyelini 
değerlendirerek; 
Sivas İlinin farklı 
alanlarda sahip olduğu 
potansiyelin ülkemize 
ve ülke ekonomisine 
katkıları konusundaki 
düşüncelerinizi bizimle 
paylaşır mısınız?
Sanayi; Sivas’ta resmi ve özel sek-
törde hazır giyim, tekstil, inşaat, 
otomotiv yedek parçaları üretimi, 
vagon imalatı, mermer gibi pek çok 
alanda faaliyet gösteren sanayi ku-
ruluşumuz var. Sanayi potansiyelini 
değerlendirmek ve istihdamı artır-
mak adına 2. Organize Sanayi Bölgesi 
projesini önemsiyorum. Üretimin ve 
ihracatın zaman içerisinde tarım ve 
hayvancılıktan sanayiye yönelmesi, 
bu sektör için kaliteli ve ekonomik 
hammadde ihtiyacını ortaya çıkar-
mıştır. Bu kapsamda önemi açığa 
çıkan madencilik sektörü, sanayinin 
gelişmesi için öncü etkili bir kuvvet.

Gelişmiş sanayiye sahip olmak is-
teyen ülkelerin üzerinde titizlikle 
durduğu madenler yönünden Ana-
dolu son derece bereketli bir yapıya 
sahiptir. Bu cömertlikten nasibini 
alan Sivas’ta da çeşitli tenör ve re-
zervlere sahip metalik madenler, 
endüstriyel hammaddeler ve enerji 
hammaddeleri önemli bir potansi-
yel oluşturmakta. Özellikle demir, 

krom, kurşun-çinko, sölestin, jips, 
traverten, tuz, asbest, talk, zeolit, 
linyit ve kaplıcalar yönünden zen-
gin bir yapı sergileyen Sivas’ta, bu 
kaynakların değerlendirilmesine 
yönelik çalışmaların yapılması, yeni 
projelerin uygulamaya konması ve 
ülkemiz ekonomisine kazandırılması 
için gereken tüm gayretler gösteril-
mekte.

Tarım; Sivas 28 619 kilometre kare 
yüzölçümü ile ülkemizin ikinci bü-
yük kentidir. Geniş yüzölçümü ve 
coğrafi özellikleriyle yatırımcıya 
sunduğu imkânlarıyla tarım ve 
hayvancılık sektöründe gerekli alt 
yapıya sahip olan İlimiz, ürün çeşit-
liliğiyle de dikkat çekmekte. Artık Si-
vas’ta buğday, pancar, hayvan yemi, 
vişne, elma gibi ürünlerin yanı sıra 
patates, çilek, ahududu, böğürtlen, 
kayısı, kiraz, ceviz gibi ürünler de 
yetiştirilmekte. Ayrıca Sivas, organik 
tarıma uygun bir araziye sahip. Son 
yıllarda bu yönde başarılı çalışmalar 
yapılmakta.

Kültür-Turizm; Turizm, ekonomik 
kalkınmaya çok büyük katkısı olan 
ve tüm dünyada hızla gelişen ve 
genişleyen sektörlerin başında gel-
mekte. Sivas, Selçuklu, Osmanlı ve 
Cumhuriyet dönemlerine ait zengin 
mimari eserleriyle, Gürün Gökpı-
nar Gölü, Gemerek Sızır Şelalesi, 
Koyulhisar Eğriçimen Yaylası ve So-
ğuk Çermik, Sıcak Çermik ve Balık-
lı Kaplıca gibi doğal güzellikleriyle 
turizm açısından değerlendirilmesi 
gereken çok geniş imkânlara sahip 
bir şehir. Bu imkânlar fırsata dönüş-
türülürse yılda 1,5 milyon yerli ve 
yabancı turiste ev sahipliği yapacak 
kapasite olduğunu düşünüyorum.

İstihdam; Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip ERDOĞAN’ın himayele-
rinde başlatılan istihdam seferberliği 
kapsamında Sivas’ta 2017 Temmuz 
ayı itibari ile 16 bin 637 kişi ilave is-
tihdam edildi. Bu Sivas ölçeğinde 
çok ciddi bir rakam, normal şartlarda 
10 bin civarında olacağı tahmin edi-
liyordu. Temmuz ayında 16 bin 637 

Ulaş Gölü
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sayısına ulaşıldı. Bu sayının muhte-
melen biraz daha artabileceğini ön 
görüyoruz. Başta Belediyemiz, Esnaf 
Odamız, Ticaret Odamız olmak üzere 
bütün Kaymakamlıklarımız, Beledi-
yelerimiz, Kamu Kurum ve Kuruluş-
larımız Sivas’ta istihdam seferberli-
ğinin daha da başarılı olabilmesi için 
elinden gelen her şeyi yapıyor.

İstihdam seferberliğinde bu işin 
lokomotifi özel sektör, iş dünyası, 
esnaflar ve iş adamları. Bize düşen 
onların önündeki engelleri kaldır-
mak. Biz özel sektörün önünü açtı-
ğımız müddetçe onların önündeki 
engelleri kaldırdığımız müddetçe, bu 
rakam 16 bin 637 de olur, 20 bin de 
olur, daha fazlası da olur. Özellikle bu 
yıl içerisinde ilave istihdama sigorta 
ve buna benzer katılımların devlet 
tarafından karşılanması çok ciddi bir 
teşvik oldu. Ülke ekonomisine katkı 
noktasında bir başlık da Rüzgar Ener-
jisi ve Güneş Enerjisine açmak lazım. 
Sivas bu iki enerji kaynağının değer-
lendirilmesinde çok önemli bir nokta 
ve bu kapsamda da yapılan çok ciddi 
yatırımlar var. Sivas’ın bu potansi-
yelinin de iyi değerlendirilirse hem 
enerji ihtiyacına hem de ekonomimi-
ze katkı sağlayacağını düşünüyorum.

Sivas İlinin ileriye 
dönük vizyonu nedir? 
Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 100. 
yıldönümünde Sivas 
İlini nerede görmek 
istiyorsunuz? Bununla ilgili 
bir yol haritanız var mı?
• Sivas’ın ileriye dönük vizyonunu 

kısaca şu şekilde ifade edebiliriz; 
Kaynakları ve Potansiyellerine 
Uygun Üretim Yapan ve İhraç 
Eden, Kaplıca ve Kış Turizminde 
Hak ettiği Yerde Olan, Eğitim, 
Kültür, Bilim ve Sanatta Güçlü, 
Rekabet Gücü Artmış, Yaşam 
Memnuniyetinin Yüksek Ol-

duğu, Çevreyle Dost, Bölgesel 
Cazibe Merkezi olmuş bir şehir 
olabilmek. Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 100. yıldönümün-
de Sivas İlini nerede görmek isti-
yorsunuz sorusuna gelince;

• Her kesimden insan için yaşam 
memnuniyetinin yüksek olduğu, 
göç veren değil, göç alan,

• Her alanda insan odaklı olmayı 
esas alan,

• Barış, hoşgörü ve kardeşliğin 
her zaman güçlü olduğu, dünya-
ya örnek bir hemşehrilik bilinci-
ne sahip, huzurlu ve güvenli,

• En az iki üniversitesi olan bilim 
kenti olmayı başarmış,

• Okul öncesinden başlayarak, 
temel eğitimden orta öğretime 
akademik başarı da ülke sırala-
masında ilk 20 de olan

• Tarihi, kültürel ve doğal mirası-
nı korumayı ve değerlendirmeyi 
başarmış,

• Kış sporları, kaplıca turizmi, sağ-
lık turizmi ve doğa turizminde 
önemli bir merkez olmayı başar-
mış, (Yılda ortalama 1,5 milyon 
turist ağırlayabilen)

• Marka şehir olmayı başarmış,
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• Her bireye eşit ve kaliteli sağlık 
hizmeti sunulan, Bölgenin Sağ-
lık Merkezi olmuş, (Şu an itiba-
riyle resmi, özel toplam 2660 
olan hasta yatak kapasitesini 
6000’lere çıkarmış)

• Engellilerin unutulmadığı, haya-
tın ve kentsel yaşamın her ala-
nına engellerle karşılaşmadan 
katılabildiği,

• Modern kent dokusu içinde sos-
yal, kültürel, sanatsal, ekonomik 
altyapılarını tamamlamış,

• Ar-ge ve inovasyonu içselleştirmiş, 
kentin ekonomik gelişimi yanında 
diğer yönlerden gelişmesine özen 
gösteren güçlü özel sektöre ve gi-
rişimcilere sahip,(İstihdamını 150 
000’lere çıkarmış)

• Sürdürülebilirlik ilkesine bağlı 
olarak üreten, ürettiklerini dün-
yanın her tarafına ihraç edebi-
len,(İhracatı 500 milyon dolar 
seviyelerine ulaşmış)

• Tarımsal potansiyelini kullanabi-
len ve tarımsal altyapısını geliştir-
miş, hayvancılık, yem bitkileri ve 
organik tarım alanında gelişmiş,

• Yaşamak, yatırım yapmak ve zi-
yaret etmek için cazibe merkezi 
olmuş,

• Kara, hava ve demiryolu ulaşı-
mında sürekli ve kesintisiz hiz-
metin sunulduğu, ulaşımda ülke 
çapında önemli bir kavşak olan,

• Doğaya en az zarar veren, kent-
sel ve ekonomik büyümesinde 
doğayı her zaman gözeten,

• Doğal yaşamın kent hayatı ile 
bütünleştirilebildiği Yeşil Bir Si-
vas’ı görmeyi çok isterim.

Sivas İlinde başlamış 
olan ve vizyon açısından 
özellikle önem verdiğiniz 
proje ya da projeler var 
mı? Bahsedebilir misiniz?
• Önceki soruyla da bağlantılı ola-

rak 2023 hedeflerimiz açısından 
çok önemli bulduğum devam 
eden projelerimiz var;

• Yapımı devam eden Ankara-Sivas 
arası Yüksek Hızlı Tren Projesi

• Adını Nuri Demirağ koyduğu-
muz yaklaşık olarak 40 000 yeni 
istihdam oluşturacağını düşün-
düğümüz 2.Organize Sanayi Böl-
gesi Projesi

• Şehir içi cazibe merkezini artıra-
cak olan Şehir Meydanı Projesi

• Sulanabilir tarım arazilerimizin 
hali hazırda DSİ tarafından 622 
960 dekarı sulanmakta bu raka-
mı 2023 yılında 790 660 dekara 
çıkaracak olan sulama kanalı, 
gölet ve baraj projelerimiz var.

• 1235 köyümüzden 727’sinin alt 
yapısı tamamlanmış durumda. 

2023’e kadar kalan köylerimizin 
de alt yapısını tamamlamak yine 
projelerimiz arasında.

Son olarak Dergimizin 
bu sayısının konusu 
olan, “Kriz ve Acil 
Durum Yönetimi” ile 
ilgili düşüncelerinizi 
öğrenebilir miyiz?
Yaşadığımız çağın önemli konula-
rından biri de “Kriz ve Acil Durum 
Yönetimi”dir. Bir kriz durumunda(-
Yangın, doğal afet, trafik kazası v.s) 
devletimizin ilgili tüm kurumlarının 
tam bir uyumla çalışması önemlidir. 
Sivas’ımızda meydana gelebilecek 
her türlü afet ve acil durumla etkin 
müdahale edebilmek için 112 Acil 
Çağrı Merkezi, GAMER, İl Afet ve Acil 
Durum Yönetim Merkezi birbirleri 
ile entegreli olarak kuruldu. İlk da-
kikadan itibaren olayları haber alma 
ve tüm imkânları harekete geçirme 
noktasında etkin bir yönetim mekâ-
nizması oluşturuldu. Ayrıca ilimizin 
çok büyük coğrafi alana sahip olma-
sından kaynaklanan dezavantajını 
azaltabilmek için AFAD İl Müdürlüğü 
koordinesinde Suşehri, İmranlı, Gü-
rün, Şarkışla ve Divriği merkezli Afet 
ve Acil Durum Merkezlerinin kurul-
ması ile olayları yerinden yönetme 
ve müdahale imkânları oluşturuldu.
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