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GİRİŞ 

 Turizm, insanların çalıştıkları ve yaşadıkları yerler dışında, sürekli kalmamak 

ve gelir getirici bir faaliyette bulunmamak şartıyla, yaptıkları seyahat ve 

konaklamalarından oluşan ilişkiler toplamı olarak ifade edilebilir. Son yıllarda 

turizm, içeriği itibariyle çeşitlenmiş ve toplumların ekonomik gelişmişliğine paralel 

olarak da bir ayrıcalık olmaktan çıkmaya başlamıştır. Turizm içeriği itibariyle sahil 

turizmi, kış turizmi, doğa turizmi, sağlık turizmi, kültür turizmi, inanç turizmi, av 

turizmi vb. olmak üzere gün geçtikçe çeşitlenmektedir. 

 Yaşanan sosyo-ekonomik değişimlerle birlikte son yıllarda yaşam 

koşullarının daha da iyileşmeye başlaması, boş zamanların artması, gelir düzeyinin 

yükselmesi, insan ömrünün uzaması, sosyal güvenlik, seyahat özgürlüğü, turizm 

bilincinin oluşması, kültür ve eğitim düzeyinin yükselmesi gibi nedenler insanların 

turizme katılımını arttırmıştır.  

 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren hızlı bir gelişme gösteren turizm, gerek 

turist sayısı gerekse turizm gelirleriyle günümüz toplumları için oldukça önemli bir 

yere sahiptir. Turizm ülkelere önemli döviz girdisi sağlayan, istihdam sorunlarının 

çözümü için önem arz eden, ülke ekonomilerini canlandıran çok önemli bir 

sektördür. 

 Turizm sektörünün hızla gelişmesine paralel olarak, turizm hareketliliği ve 

turizm harcamaları hızla artmakta buna bağlı olarak da yerel yönetimler ve yerel halk 

turizm sektöründen daha fazla kazanç sağlamak için çaba sarf etmektedir. Yaşanılan 

bölgeyi turistler tarafından daha da tercih edilebilir hale getirebilmek, turistlerin ve 

bölgenin ihtiyaçlarını sağlamak amacı ile yetersiz olan bölgenin yolları, havaalanları, 

su, kanalizasyon, iletişim, ulaştırma sistemleri, elektrik ve benzeri alt yapı hizmetleri 

gibi sosyal servisler, hizmetlerin altyapısı da gelişmekte ya da iyileştirilmektedir. Bu 

yatırımlardan yerel halkta faydalanmaktadır. Turizm yalnızca ekonomik bir olay 

olmayıp, çevresel, siyasi, sosyal ve kültürel yönleri de olan toplum ve sosyal yapı 

üzerinde önemli rol oynayan uluslararası bir harekettir. Bir yörede turizm gelişimi 

için doğal ve kültürel çevreden başka buralarda yaşayan yerel halkın turizme bakış 

açısı da çok önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye gerek doğal gerekse kültürel 



anlamda turizm açısından gelişmiş olan ülkelerden çok daha fazla kaynaklara sahip 

olmasına rağmen, yerel halkın bu anlamda desteğini sağlayamadığı için turizmden 

çok daha az bir gelir elde etmektedir. Turizm büyük oranda yerel halkın iyi niyetine 

bağlıdır. Onların desteği ve turizme olumlu bakmaları başarılı ve sürdürülebilir bir 

turizm gelişimi için gereklidir. 

 Yerel halkın bazı olumlu ve olumsuz etkilerle yüzleşeceği, alışık olmadığı 

kültürler ile tanışması, baskın kültür de kültürlerinde değişmelere sebep 

olabilmektedir. Bu nedenle, turizmin etkilerini değerlendirirken sadece gelir getirici 

ve döviz kazandırıcı özellikleri gibi maddi ve ekonomik sonuçları değil, sosyal ve 

kültürel açıdan meydana gelen etkilerinde incelenmesi de büyük önem taşımaktadır.  

 Bir bölgede turizmin gelişimi, sektörde yer alan tüm turizm paydaşlarının bir 

arada etkin ve koordineli bir şekilde çalışmasıyla mümkün olacaktır. Sektör 

temsilcileri, siyasetçiler, yöneticiler ve yerel halk ortak bir payda da buluşarak turizm 

gelişimine yönelik girişimlerin başarılı ve sürdürülebilir olmasında etkin rol 

oynamaktadır. Ancak bu paydaşlar içerisinde sadece bir kesimin bile turizm 

gelişimine yönelik olumsuz bir algıya sahip olması gerçekleştirilen girişimlerin 

başarısız olmasına neden olacaktır. Bu doğrultuda turizm gelişimi sonucu ortaya 

çıkan etkilerin nasıl algılandığını belirlemeye çalışmak, var olan sıkıntıları çözüme 

ulaştırmak ve turizm planlamalarının etkin bir şekilde uygulamasını sağlamak 

sürdürülebilir turizm gelişiminin ve başarılı bir kalkınmanın belirleyicisi olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

 Türkiye turizm stratejisine göre, ülkemizin her tarafına yayılmış olan sağlık, 

termal, yayla, kış, dağ sporları ve kültür koridorları açıdan bölgedeki önemli yerlerin 

alternatif turizm açısından değerlendirilmesi, zayıf olan yerleşmelerin de turizm 

konusunda güçlenmeleri sağlanmalıdır. 

 Sivas ilinde ikamet eden yerel halkın turizme dair algı ve beklentilerini 

ölçmek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma, altı bölüm halinde hazırlanmışır.   

Araştırmanın ilk dört bölümü bölümü teorik olarak oluşturulmuş, beşinci 

bölümde uygulama ağırlıklı çalışılmıştır. Altıncı ve son bölümde sonuç ve önerilere 



yer verilmiştir. 

 Çalışmanın birinci bölümünde turizmin tanımı yapılarak, turizmin öneminden 

bahsedilmiştir. Turizmle ilgili temel kavramlar bölümde verilmiştir. İkinci bölümde 

Türkiye'nin turizm alanındaki politikalarına yer verilmiştir. Üçüncü bölümde ise, 

turizmin ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel etkilerine değinilmiştir. Dördüncü 

bölümünde Sivas’ın turizm potansiyelini belirlemeye yönelik, Sivas İli’nin konumu 

ve sınırları, turizm arz kaynakları, doğal değerleri, iklimi, bitki örtüsü, başlıca coğrafi 

özellikleri ve tarihi eserleri hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. 

 Çalışmanın beşinci bölümünde Sivas halkının turizme bakış açısını 

belirlemeye yönelik yapılan anket çalışmasının analizi yapılmış, hipotezler test 

edilmiş ve elde edilen bulgular yorumlanmıştır. Aynı zamanda bu bölümde turizmle 

ilgi kamu ve özel sektör temsicileri ile odak grup görüşmeleri gerçekleştirilmiş ve 

analiz edilmiştir.  

 Çalışmanın son bölümü ise sonuç ve değerlendirme kısmından oluşmaktadır.  

Bu bölümde çalışmanın genel bir değerlendirilmesi yapılmış, nicel ve nitel araştırma 

bulgularının sonuçları verilmiş; elde edilen veriler yorumlanarak Sivas'ta turizme 

dair bir takım öneriler sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 



BİRİNCİ BÖLÜM 

TURİZM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 

 

1.1 Turizm Kavramı 

 

Tarih akışı içerisinde insanlar çeşitli nedenlerle sürekli yaşadıkları bölgelerden 

başka bölgelere seyahat etmişlerdir. Bu seyahatlerin nedenleri çoğu kez ticaret ve 

dinsel amaç taşırken, bazen de sağlık amacına yönelik olmuştur. (Kahraman ve 

Türkay, 2006:1). Gelişen teknolojik imkânların ulaşımda sunduğu kolaylık, artan 

ekonomik refah ve sahip olunan boş zaman imkânları sebebi ile seyahatler 

günümüzde turizm boyutu kazanmıştır. 

Turizm, insanların yeni yerler görmek ve tanımak, yeni deneyimler kazanmak, 

diğer insanlar, çevreler, hayat şartları ve davranış biçimleriyle temasa geçip kendi 

kültürlerini geliştirmek, eğlence dinlence faaliyetlerinde bulunmak amacıyla seyahat 

ve hareketleri içeren bir faaliyettir (Lobo,1996). Bir diğer ifade ile turizm, kazanç 

sağlama amacına yönelik olmamak ve sürekli yerleşmemek koşuluyla insanların bir 

yere seyahatleri ve orada konaklamalarından doğan aktiviteler bütünü olarak 

tanımlanabilir (Bayer,1992). 

Turizm sosyolojik, psikolojik, kültürel ve ekonomik yönleriyle geniş ve 

karmaşık bir olgu olduğundan değişik tanımları yapılmaktadır. Dünya Turizm 

Örgütü (WTO) turizmi şöyle tanımlamaktadır: 

“Turizm; sürekli kalışa dönüşmemek ve gelir getirici hiçbir uğraşıda 

bulunmamak şartı ile bireylerin geçici süre konaklamalarından doğan olay ve 

ilişkilerin tümüdür.” 

Turizm bir harekettir, bir yer değiştirme olayıdır. Fakat uzun bir süre sadece 

tatil, deniz, güneş demek olan turizm anlayışında bugün artık davranış değişiklikleri 

ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla turizm yeni kavramsal yapısı içinde sadece deniz, güneş 

ve tatil tanımlamasından çıkmış, dinlenme, eğlenme ve serbest zamanları 



değerlendirme ile bütünleşen bir olgu olarak kabul görmeye başlamıştır 

(Çubuk,1996). 

Türkiye’de 1980’li yılların sonrasındaki hızlı küreselleşme çağında büyük bir 

ivme ile gelişen turizm sektörü hem yeni istihdam sahaları yaratırken hem de 

destinasyonlar arasındaki gelir transferinin akışını farklılaştırmaktadır (Elgin ve 

Nuhoğlu, 2004). 

1.2. Turizmin Özellikleri 

Turizm tanımları doğrultusunda turizmin kendine özgü bir takım 

özelliklerinin olduğu araştırmacılar tarafından ortaya konulan ve bilinen bir 

gerçektir.  

Turizm tanımları göz önüne alındığında, turizmin sahip olduğu özellikler şu 

şekilde sınıflandırılabilir (Usta, 2002:8; Kozak, 2001:7; Kousis,2000; Olalı,1990:6). 

1. Turizm biri dinamik, diğeri statik iki unsurdan oluşmuştur; 

a-Statik unsur, konaklamayı ve bunu oluşturan tesisleri ve kuruluşları 

kapsamaktadır. Konaklama, kişilerin kendi konutlarının dışında, turizm amacıyla 

yapılan yapı ve tesislerden yararlanmayı ifade etmektedir. 

b-Dinamik unsur, seyahat etmeyi, ulaşım araçlarından yararlanmayı 

kapsamaktadır. Turizm olayının gerçekleşebilmesi için yer değiştirmeyi sağlayan 

seyahat temel koşuldur. Ancak bu seyahatin kapsamının, tanımda belirtildiği gibi 

geçici ve kişilerin kendi konaklama yerlerinin dışında olması, tekrar sürekli kaldığı 

konuta geri dönüş amacını taşıması gerekir. 

2. Turizm, ticari bir kazanç amacının yerine getirilmesine yönelik değildir. 

Aksine, bir tüketim olayıdır. 

3. Turizm, boş zaman değerlendirme faaliyetidir. 

4. Turizm, bir ürün-hizmet endüstrisidir. Turistlerin yararlanacağı altyapı, üst 

yapı ve tamamlayıcı nitelikteki turistik donanımın oluşturulması, turizm 

faaliyetlerinin “endüstri” niteliğinde olduğunu ortaya koymaktadır. Diğer yandan, 

turizm faaliyetleri kapsamında; doğa, girişimci, sermaye, emek gibi üretim 



faktörlerinin bir araya getirilerek ürünün(turistik ürün) oluşturulması söz konusudur. 

Bu bakımdan turizm, “endüstriyel” bir faaliyettir. Ayrıca turizm; entegre endüstri, 

hizmet endüstrisi ve endüstrileşmeyi sağlayan bir sektör olma özelliğine sahiptir. 

5. Turizm bir kültür endüstrisidir ve Turizm sosyal bir olaydır, çünkü turizm 

toplum içinde gerçekleşmektedir, diğer alanlar gibi (hukuk, dil, din, ekonomi) 

insanlar var oldukça süreklidir. Ayrıca turizm ölçülebilen, rakamlarla ifade edilebilen 

bir olaydır ve toplumlar arasında etkileşim yaratmaktadır. 

1.3.Turizmin Önemi 

Turizm bütün ülkelerin üzerinde önemle durmaya başladıkları ekonomik 

faaliyetlerden biri haline gelmiştir. Turizmi cazip hale getiren çok sayıda faktör 

bulunmaktadır. Bunlardan biri turizmin ülkeler açısından önemli bir döviz girdisi 

sağlayarak ödemeler dengesi üzerinde pozitif etki yapabilen bir sektör olmasıdır. 

Diğer etkileri ise turizm emek-yoğun bir sektör olduğu için yaratmakta olduğu 

istihdam sebebiyle ülkeler açısından cazip hale gelen bir sektör olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Yarattığı istihdam sayesinde işsizlik sorununun çözümüne sağladığı 

katkı nedeniyle hükümetler tarafından da arzu edilen bir sektör olarak görülmektedir. 

Turizm sayesinde gıda, inşaat, tekstil, mobilya ve ulaşım gibi birçok sektör 

gelişebilmektedir. Ayrıca turizm hükümetler için yeni vergi kaynakları 

yaratmaktadır. Turizm günümüzde döviz girdisini arttırıcı ve istihdam sağlayıcı 

özellikleriyle ulusal ekonomiye katkıda bulunan, uluslararası kültürel ve toplumsal 

iletişimi sağlayıcı ve bütünleştirici etkisiyle dünya barışının korunmasında da önemli 

etkisi olan bir sektördür. Turizm dış ticaret açığına, enflasyona ve işsizliğe çare 

arayan hükümetlerin önemle üzerinde durduğu bir sektördür. Ayrıca Türk 

ekonomisinin de vazgeçilmez temel taşlarından birisidir. Sektörel gelişim açısından 

bakıldığında turizm en hızlı gelişen sektörlerden birisidir (Altunışık, 2009:32). 

 

Dünya turizm örgütü (WTO) verilerine göre Dünyada ve Türkiye’deki turist 

sayısı ve turizm gelirlerinde paralel bir değişim olduğu gözlenmektedir. Özellikle de 

2000 sonrasında Türkiye’nin turizm gelirlerinde önemli bir artış görülmüştür. Bu 

artış artan turizm yatırımlarından kaynaklanmayıp, sunulan turistik ürün 

alternatiflerinin artırılması yanında turizm hizmetlerinde çeşitlenme, iyileştirilen 



turizm hizmet kalitesi ve yoğun pazarlama stratejileri sayesinde sağlanan rekabetçi 

pazarlama uygulamaları ile mümkün olmaktadır. 

Türkiye, coğrafi konumu ile eski dünya kıtaları olan Asya, Avrupa ve Afrika 

arasında doğal bir köprü gibidir. Bu nedenle tarihte kıtalararası ilişki büyük ölçüde 

Anadolu toprakları üzerinden olmuştur. Birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan 

Türkiye, doğal kaynak donanımı ve bulunduğu jeopolitik konumu sebebiyle çok 

önemli bir turizm potansiyeline sahip bir ülkedir. Ancak Türkiye sektör içerisinde 

hak ettiği payı alamamıştır.2014 yılında Türkiye yaklaşık 36 milyon turist girişi ile 

dünya turizm pazarında ilk onda(altıncı sırada) yer almasına rağmen turizm gelirleri 

açısından daha küçük bir oran olan 34 milyar dolar ile yetinmek zorunda 

kalmıştır.(Tuik,2014) 

1.4. Turizmin Çeşitleri 

Genel olarak üzerinde durulan turizm çeşitleri ise aşağıdaki başlıklarda 

açıklanmaktadır. 

1.4.1. Kitle Turizmi 

Kitle turizmi, önceden planlanmış, gezi süresince yapılacak etkinliklerin 

belirli bir fiyattan, grup halinde, seyahat organizatörleri tarafından düzenlenen bir 

turizm türüdür. Bu turizm şekli, turistik yörelere etkisi açısından çok yararlı olmasa 

da sıkça görülebilmektedir (Bennett vd., 1999:11). 

Modern toplumun bir özelliği olan kitle turizmi, ekonomik, hizmet ve altyapı 

çeşitliliğinde gelişimlere neden olabildiği gibi, bireysel anlamda sosyal deneyimler 

kazandırmaktadır. Fazla sayıda turistin katıldığı bu turizm çeşidi oldukça ilgi 

görmektedir (Urry, 1996:116). 

Kitle turizmi, turistlerin sayıca fazla olarak, turistik yöreleri ziyaret etmesiyle 

gerçekleşmektedir ve yaygın olarak görülen bir turizm çeşididir. Kitle turizminin 

turistik yöreler açısından kazançları olduğu kadar, çevresel, sosyal ve kültürel 

bozulmalara da neden olduğu görülebilmektedir (Bennett vd., 1999:55). 

Kitle turizminde turistler yığınlar halinde geldiği için, turistik bir yörede 

kalabalık oluşturmaktadırlar. Bu kalabalık, yöre insanında hem memnuniyetsizlik 

yaratmakta hem de yerel kültür üzerindeki etki sürecini hızlandırmaktadır. Belirli 



sezonlarda, turistik yörelere yapılan seyahatler, turizmin sadece üç veya dört ay ile 

sınırlandırılmasına neden olmaktadır. Turizm sezonunun bu belirli dönemlerde 

yapılması ise, turistlerin aktivitelerini etkilemektedir. Aynı zamanda, turistik 

yörelerde, çevre kirliliğine, ekonomik kayıplara, turistik işletmelerde kapasitenin 

dışına çıkılmasına ve böylelikle hizmet kalitesinin düşmesine, bitki ve hayvan 

topluluklarının doğal yaşamına olumsuz yönde etki edilmesine neden olmaktadır 

(Butler, 2001:10-11). 

Kitle turizminin turistik yörelere verdiği çevresel, ekonomik ve sosyo-kültürel 

zararlar kontrol altına alınamamaktadır. Bu durum, turistik yörelerdeki kalitenin 

azalmasına yol açabilmektedir. Bu sorun ise, seyahat eden kişilerin paket turlarla 

yığınlar halinde gelmelerinin yerine, bireysel seyahat etmeleri konusundaki 

yönlendirmelerle değil, yörelerin turistik kapasitelerine göre planlı seyahat 

programlarının yapılmasıyla çözülebilecektir. (Kirstges, 2002:179) 

Kitle turizmi şu şekilde sınıflandırılabilir; 

-Yaz-kış turizmi: Seyahat için yılın hangi mevsiminin seçildiğine bakılarak 

belirlenen turizm türüdür. 

-Sezon içi ve dışı turizm: Turizm hareketlerinin yoğunluğuna bağlı olarak 

sezon içi ve dışı turizm biçiminde ikiye ayrılır. Sezon içi turizm; yerleşim yerinin 

sahip olduğu iklimsel, kültürel ve coğrafik şartlara göre belirlenen turist 

yoğunluğunun en fazla olduğu döneme göre değişkendir. 

1.4.2. Alternatif Turizm  

Alternatif Turizm kavramı kitle turizminden farklı bir ürün sunumunu ifade 

etmektedir. Bu ürün, yavaş yavaş gelişen bir turizm hareketliliğini, yüksek kârlılığın 

göz önünde bulundurulmasını, uzun vadeli programlarla turistik gelişmenin 

sağlanmasını, değişime karşı direnci, çevre değerlerine saygıyı ve çevreyle 

bütünleşmeyi ifade etmektedir.  

Bu kavram başlıca şu noktalara vurgu yapmaktadır (Altınay, 1996:60): 

• Yeniye, özele olan ilgiye bağlı araştırma isteği, 



• Küçük gruplarla, başka insanlarla bir arada olma, sosyal deneyim isteği, 

• Dağ yürüyüşlerinde, spor etkinliklerinde bir deneyim sağlama eğilimi, 

• Açık havada yaşama sevgisi gibi durumlar sayılabilir. 

Alternatif turizm kavramının ortaya çıkışında üzerinde durulan konu; bu türün 

çevreye duyarlı turizm çeşidi oluşturma amacıyla geliştirilmiş olduğudur. Aynı 

zamanda rekabet avantajı sağlayabilmek adına ürün farklılaştırması yoluna 

gidilmektedir. Bu tür seyahatlere katılanların doğal çevrede bulunmak isteyen ve 

yerel kültür öğelerini tanımak arzusu taşıyan turistler oldukları belirlenmektedir. 

Yani çevresel kaynaklar turizmde, hem bir pazarlama aracı hem de ziyaret 

amacını oluşturduğu görülmektedir (Wight, 1993:5). 

Kitle turizmine alternatif olarak düşünülmekte olan alternatif turizmde, grup 

tüketimi karşısında bireysel turlar ön planda tutulmakta ve turizmden, yerel nüfus, 

doğal çevre, yerel ekonomi gibi konularda kazanç sağlama amacı taşınmaktadır. Bu 

anlayış doğrultusunda turistlerin konaklama ihtiyaçları, yerel ve kültürel öğelerin 

esas alındığı bir tarzda döşenmiş küçük konaklama birimlerinde gerçekleşmektedir. 

Turist türleri alternatif turizmin oluşmasında etkin rol oynamaktadır. Her 

turist, ilgi alanına göre, turizm etkinliklerine katılmaktadır (Salazar,2004:89-90). 

Alternatif turizme katılanlar gittikleri bölgelerdeki doğal çevre değerlerine ve 

kültürel yaşam tarzına aktif olarak katılma isteği göstermektedirler. Bu özelliği 

nedeniyle alternatif turizm kavramı uluslararası turizm pazarına önemli bir yeni 

anlayış kazandırmıştır. Kitle turizminin gelişimiyle birlikte turistik faaliyetlerin 

sahillerde yoğunlaştığı bilinmektedir. Son yıllarda ise “her şey dahil sistem” gibi 

geliştirilen yeni formüllerle turistin otelin dışına çıkarak alış veriş yapması bile 

engellenmektedir. Bu durumda turizmin, yerel ekonomiye katkısı en düşük seviyeye 

çekilmiş, yöre halkına ekonomik olarak bir şey kazandırmamaya başlamıştır. 

Alternatif turizm çeşitlerinin geliştirilmesi ile yerel üretici ve satıcıların 

turistle teması sağlanmakta, hem turistin sosyo-kültürel deneyimleri en üst seviyede 

gerçekleşmekte, hem de olayın bölge ekonomisine faydası arttırılmaktadır. Ayrıca, 



aşırı yüklenme ile gerçekleşen kitle turizminin çevresel bozulmalara etki etmesinin 

aksine alternatif turizmde bu oran oldukça aşağılara çekilebilmektedir (Lickorish ve 

Jenkins, 1997:85-86). 

Kitle turizmi ile alternatif turizm karşılaştırıldığında, kitle turizminin 

yaklaşımının kontrolsüz ve plansız gelişmeye açık, çevreye fazla önem vermeyen, 

kâr odaklı, insanların kalabalık ve yoğun gruplar halinde turizme katıldıkları 

görülmektedir. Alternatif turizm yaklaşımının ise, kontrollü ve planlı gelişmeyi 

hedefleyen, kâra değil çevreye değer veren, kalabalık halinde değil, bireyler ya da 

küçük topluluklar halinde, dağınık tatil dönemlerinde turizme katılarak çevresel 

bozulmaları en aza indirecek bir anlayışa, yöre halkının sosyal yapısını olumsuz 

etkilemediği görülmektedir (Butler, 1990:38). 

Alternatif turizm kavramının ortaya çıkmasında, turizmin gittikçe artan 

çevresel etkilerinin fark edilmesi, yeni turizm çeşitlerini arayan turist sayılarındaki 

artış, ekonomik ve çevresel etkenlerin önem kazanması, turizm pazarındaki genel 

eğilimlerin büyük etkisi söz konusudur. Ayrıca doğaya zarar vermemeyi hedefleyen 

alternatif turizmin geliştirilmesi için aşağıdaki noktalara dikkat edilmesi 

gerekmektedir (Hunter ve Green, 1996:79-80): 

• Alternatif turizm alanı, bölgesel turistik yapıları ve doğal çevreyi içine 

alacak şekilde oluşturulmalıdır. 

• Kaynak kalitesini oluşturma, koruma ve genişletme üzerinde 

yoğunlaşmalıdır. 

• Alanın doğal, kendine has özellikleri tamamlayıcı nitelikte olmalıdır 

• Yerel gelişme gereklidir. 

• Sürdürülebilir olmalıdır. 

• Öneriler, bölgesel halkın yaşam şekillerine karşı duyarlı olmalıdır. 

• Bölgede konuyla ilgili her birim destekleyici faaliyetlerde bulunmalıdır. 

• Hayat standartları iyileştirilmelidir. 



• Kültürler arası kaynaşma desteklenmelidir. 

• Öncelikli yapılması gerekenler yerine getirilmelidir (altyapı, eğitim,vb.). 

• Hem toplumsal, hem de çevresel taşıma kapasitesi belirlenmelidir. 

• Konuyla ilgili ve gelişmelerden etkilenen her türlü faaliyetin gelir ve gider 

durumları değerlendirilmelidir. 

• Toplum, değişmelere karşı, yapıcı davranışlar içine girmelidir. 

Alternatif turizm ile kitle turizmi arasında, turizmin gelişmesi ile ilgili 

uygulanan stratejiler farklılık gösterebilmektedir. Kitle turizmi, alternatif turizme 

göre daha plansız işlemektedir ve turizmin her yerde geliştirilmesini amaçlayan bir 

anlayışa sahiptir. 

Bunun yanında alternatif turizm, doğayı koruyucu bir politikada geliştiği, 

daha planlı ve uygulanacağı yerdeki fiziki kapasiteye uyum sağlayıcı bir şekilde 

varlığını sürdürdüğü görülmektedir. Bunların yanında kitle turizmi kent mimarisine 

öncelik verirken, alternatif turizm yerel mimariye önem vermektedir. Turizmin 

dışarıdan gelenler tarafından geliştirilmesini amaçlayan kitle turizmine karşılık, 

alternatif turizm bunun yöre halkı tarafından gerçekleşmesi gerektiğini 

düşünmektedir. 

Turizm aktivitelerinin çoğunu kapsayan alternatif turizmin çok çeşitli türleri 

vardır. Bu çeşitlemenin temel nedeni ise, kitle turizminin neden olduğu 

olumsuzlukları ortadan kaldırmak ya da en aza indirmektir.  

Alternatif turizm türleri genel olarak şu şekilde sıralanabilir (Smith ve 

Eadington, 1992:32): 

Kültür turizmi: Yerleşilen her alanın kendine ait bir kültürel görünümü ve 

kültürel yapısı vardır. Turizmde, bu farklılıklar turizmin başlangıç aşamasından bu 

yana ilgi çekici özelliğini korumaktadır. Ancak son yıllarda iletişim ve ulaşım 

araçlarındaki gelişmeler insanların değişik kültürleri görme, öğrenme, tanıma 

merakını körüklemiş ve bu yerleri gezip görme arzusu kültür turizmini doğurmuştur. 

( Iversen , Hem and Mehmetoglu,2015) Farklı kültürleri görüp tanımak için yapılan 



bu seyahat ve konaklamalar “kültür turizmi” olarak adlandırılmaktadır. İnsanlar eski 

medeniyetlerin ya da kültürlerin izlerini görmenin yanı sıra kendi kültürleri dışındaki 

kültürlere de ilgi duymaktadırlar(Arınç, 2002:101). 

Kültür turizminin içeriği oldukça geniştir. Bu turizm çeşidine katılan turistler, 

arkeolojik alanları ve müzeleri, mimari yerleri, sanatsal galerileri, festivalleri, 

heykelleri, müzik ve dans etkinliklerini, tiyatro gösterilerini, dini festivalleri izlemek 

ve katılmak amacını taşırlar (Richards,2001:23). Kültür turizmi politikaları 

geliştirildiği takdirde bu turizm çeşidi, ülkelerin ekonomik ve sosyal refahını 

arttırabilecek bir güçtedir. Bunun için kültürel kaynaklardan en etkili şekilde 

faydalanılması gerekmektedir (Cano ve Mysyk, 2004:882). 

Av turizmi: Av ve yaban hayatı kaynaklarının denetim altında yerli ve 

yabancı avcıların kullanımına sunulmasını, bu kaynakların turistik açıdan 

değerlendirilerek ülke turizmine ve ulusal ekonomiye katkıda bulunmasını 

amaçlayan etkinliklerdir. Başka bir ifadeyle, av turizmi insanların çeşitli 

gereksinimlerine cevap veren bir turizm çeşididir. Avlanma için açılan alanlar, 

acentalar tarafından av meraklıları için düzenlenen av programları, av turizmi 

kapsamında yer almaktadır (Şafak, 2003:135). 

İnanç turizmi: Kutsal yerlerin ziyaretini amaçlayan turizm türüdür. Burada 

amaç, dini duyguları tatmin etmek, dini gereklilikleri yerine getirmektir. İbadetlerin 

mekâna bağlı olması, insanları o mekâna çekmektedir (Tunç ve Saç, 1998:24-26). 

Kongre, seminer, toplantı turizmi: Turizmin bu çeşidi, çeşitli konularda 

düzenlenen seminer, toplantı veya konferans gibi organizasyonlardan oluşmaktadır. 

Eğitim seminerleri veya firmaların iş toplantılarına katılan katılımcılar, 

toplantıların yapıldığı yöredeki çeşitli hizmetlerden yararlandıkları için ekonomik bir 

katkı sağlamaktadırlar. Kongre turizminin bir diğer özelliği ise, turizm sezonunu 

uzatması ile ülkelere ekonomik canlılık katabilmesidir (Gartner, 1996:318). Ülke 

ekonomilerine oldukça katkısı olan kongre turizminin, diğer turizm çeşitlerine göre 

konaklama süresi daha uzundur. Ziyaretçiler, ülkelerine döndükten sonraki 

zamanlarda ailelerini alarak tatil sezonlarını bu ülkelere yapabilmektedirler. Ayrıca 



kongre turizmi, turistik açıdan çekiciliğin artmasında büyük rol sahibidir (Balaz ve 

Mitsutake, 1998:435). 

Spor turizmi: Kişilerin dağ tırmanışı, doğa yürüyüşleri gibi sportif 

aktivitelere katılmalarıyla oluşan turizm çeşididir. Özellikle yörelerin geleneksel 

yarışlarına ait aktivitelere katılımlar oldukça yüksek olabilmektedir (Tezcan, 

2004:24). 

-  Dağ turizmi; Gezi, araştırma, yürüyüş, tırmanma, kış, sporları sağlıklı 

iklimde bulunma kapsamında yapılan turizm türüdür. 

- Golf turizmi; Değişik ülkelerdeki golf alanlarında, farklı tasarlanmış golf 

sahalarında golf oynama amacıyla yapılan ziyaretlerdir. 

Sağlık turizmi: İnsanların sahip oldukları sağlıklarını korumak ve devamını 

sağlamak veya bozulan sağlıklarını iyileştirmek amacıyla yaptıkları, doğal su 

kaynakları, doğal ortam veya iklimin tedavi aracı olarak kullanıldığı turizm çeşididir.  

- Termalizm: Şifalı sularla uygulanan tedavi sistemidir ( Kaplıca, İçmece). 

- Klimatizm: Dağ istasyonlarındaki temiz hava ile uygulanan tedavi 

sistemidir. 

- Kür Turizmi: Zayıflama, estetik ve güzelleşme. 

Katılımcılar hem günlük yaşamın stresinden uzaklaşırken hem de sağlıklarına 

kavuşabilme imkânı bulabilmektedirler (Gartner, 1996).  

İş turizmi: İş turizmi bir anlamda ticaret amaçlıdır. Fuarlar, panayırlar ve 

sergilerle ilgili etkinlikleri kapsamaktadır. Bu turizm çeşidinde, her tür hizmet paket 

halinde katılımcılara sunulmaktadır. Bir taraftan ülkenin ürünleri tanıtılırken diğer 

yandan turistlere konaklama ve eğlence imkânları sağlanmaktadır. Aynı zamanda 

kongre amaçlı geziler iş turizmi kapsamında ele alınmaktadır (Bayer, 1992:25-26). 

-  Politika turizmi: Diplomat, devlet adamı ve kamu görevlilerinin ulusal veya 

uluslararası politik ilişkiler nedeniyle yaptıkları seyahatlerdir. 



Ekoturizm(Doğa turizmi): Ekoturizm, doğal bölgelere yapılan, doğal çevreyi 

korumayı, yerleşik toplumların bütünlüğüne, varlıklarına saygılı, yöre halkının 

kültürünü tanımayı amaçlayan, doğal çevrenin korunmasına katkıda bulunan ve 

bunların sorumluluğunu gerektiren bir turizm çeşididir (Kontogeorgopoulos, 

1999:318). 

- Çiftlik Turizmi: İnsanların gerçek veya turizm amacıyla kurulmuş 

çiftliklerde, doğa ile iç içe yaşamak, sebze ve çiçek yetiştirmek, meyve 

toplamak için seçtikleri turizm türüdür. 

 

- Yayla Turizmi; Kent dışı yaşam koşullarının olduğu yaylalara yapılan 

seyahatlerdir. 

Ekoturizmin temel hedefleri arasında, doğal alanların görünümünün 

korunması, su, hava, deniz ve toprak kirliliğinin önlenmesi, çevre kültürü bilincinin 

oluşturulması, ekosistem ve biyolojik çeşitliliğin korunması, sosyo-kültürel 

değerlerin korunması ve bunların hem turist hem de yöre halkı tarafından 

uygulanmasını sağlamak sıralanabilir (Doan, 2000:289). 

Alternatif turizmin ortaya çıkmasındaki etken, turizmi on iki aya yaymak ve 

turizmin sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Böylece turizm aktiviteleri çeşitlilik 

kazanacak ve turizmin meydana getirdiği olumsuz etkiler en aza indirilmeye 

çalışılabilecektir. Sürdürülebilir turizm, “insanın etkileşim içinde bulunduğu ya da 

bulunmadığı çevrenin bozulmadan veya değiştirilmeden korunarak, kültürel 

bütünlüğün, doğal süreçlerin, biyolojik çeşitliliğin ve yaşamı sürdüren sistemlerin 

devam ettirildiği turizm faaliyetidir. Sürdürülebilir turizm, tüm kaynakların ziyaret 

edilen bölgedeki insanların ve turistlerin ekonomik, sosyal ve estetik ihtiyaçlarını 

doyuracak şekilde ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri biçimde 

yönetildiği kalkınma şeklidir” (Dinçer, 1996:342). 

Turizmi on iki aya yaymak için geliştirilen turizm çeşitleri bir anlamda 

turizmi sürdürülebilir kılmaktadır. Başka bir ifadeyle, sürdürülebilir turizm kavramı 

sürdürülebilir kalkınmanın, çevresel değerler üzerinde bir olumsuz etkiye sebep 

olmadan, ekonomik kalkınmanın devam ettirilmesini özellikle vurguladığı göz 



önünde bulundurularak, “sektörü besleyen doğal çevre ve insan kaynaklarını 

olumsuz yönde etkilemeden, turizm kapasitesini ve turizm ürünlerinin kalitesini 

arttırmak” olarak tanımlanabilir (Holden, 1999:99). 

Sürdürülebilir turizmin, turistik yöreler için birçok olumlu katkısı vardır. 

Bunlar arasında turizmin doğal, tarihi, kültürel ve diğer kaynakların devamı adına 

koruması, ziyaretçi sayısının yöre kapasitesi ile orantılı olmasını sağlaması, genel 

çevre kalitesinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, yerel ekonomik kazanç sağlaması, 

yöre halkı ile turistler arasındaki ilişkinin hoşgörü sınırları içinde olması gibi 

faktörler sayılabilir (Bramwell ve Lane, 2005:21-22).  

Bunların yanında sürdürülebilir turizm ile turizm de dâhil olmak üzere diğer 

yerel sektörlere katkı sağlanabilmektedir. İnsanlara farklı gezi hizmetleri sunularak, 

seyahate olan bakış açıları zenginleştirilebilmektedir. Ayrıca en önemli katkısı, 

turizmin olumsuz etkilerini en az düzeyde tutmakta büyük rol oynayabilmesidir 

(Swarbrooke, 1999:10). 

1.5. Turizmin Arz Yapısı 

Turizm arzını, bir ülkenin veya bölgenin seyahat edenlerin ihtiyacını 

karşılamada sahip olduğu varlık, değer ve olanakların tümü ile belli bir zaman süresi 

içindeki yolculuk ve konaklamaya dönük ve belli bir fiyata satılmaya hazır mal ve 

hizmet akımı olarak tanımlanmaktadır (Olalı ve Timur, 1986:171). 

Başka bir deyişle, turizm arzı, belirli şartlar altında belirli bir fiyatta, bir 

memleketin veya bir bölgenin turistlere satmaya ya da turistlerin faydalanmasına 

sunduğu her türlü doğal, tarihi, kültürel, arkeolojik değerlerle tesis ve hizmetlerin 

tümüdür (Sezgin, 2001:50).  

Turistik arzını, diğer sektörlerdeki işletmelerin arzlarından ayıran temel 

özellikler aşağıda maddeler halinde sıralanmaktadır (Olalı ve Timur, 1986:179-180): 

 Turizmde arz ancak büyük yatırımlarla meydana gelebilmektedir. Belirli bir 

yörenin turizm pazarlarında etkin olmaya başlaması, ileride yapılacak yatırımların 

daha da masraflı olmasına yol açar ve arazi fiyatlarında baskılar artar. Bununla 

birlikte, işletmelerde personel sorunu ortaya çıkarır. 



 Turizm sektöründe krizler, turizm talebindeki mevsimsel dalgalanmalar, politik 

huzursuzluklar ile tesadüfî faktörlerden kolay etkilenir. Bu nedenle turizm arzını 

oluşturan mal ve hizmetlerin üretildiği anda tüketilmesi gerekmektedir. 

 Turizm arzında ikame olanaklarının yüksek olması risklerin dağıtımını 

güçleştirmektedir. 

 Hizmet sektöründe gelişen teknoloji ile birlikte insan gücü yerine makinelerin 

ikame edilmesi sayısız güçlükler ortaya çıkarmış ve yeni teknolojinin 

uygulanması verimlilikte değişikliğe yol açmamıştır. Emek-yoğun üretimin 

egemen olduğu turizm arzında ve konaklama endüstrisi maliyetlerinde azalma 

görülmemiştir. 

 Turizm arzı, diğer turistik bölgelerdeki fiyatların etkisi, tüketicilerdeki değişik 

eğilimler ve ihtiyaçlar gibi dış unsurların etkisi ile farklılıklar gösterir. Her 

bölgenin sahip olduğu doğal kaynakların farklılığı, turizmin mevsimlik oluşu, 

turizm arzı ile turizm talebinin birbirinden uzakta oluşu gibi nedenler turizmi tam 

rekabet ortamından uzaklaştırır.  

 Turizm arzı kapasite kullanımına dayalı bir esnekliğe sahiptir ve konaklama 

tesislerinde kapasiteyi yatak sayısı ifade eder. Bu nedenle, kapasite kullanımı 

günlük, aylık, mevsimlik ve yıllık geceleme olarak hesaplanır. 

  Turizm arzı inelastik bir özellik gösterir. Yatak sayısının artışı, yeni konaklama 

tesislerinin yapımının azalışı ve mevcutların kapatılmasına bağlıdır. Ancak bütün 

bu değişimler için belli bir sürenin geçmesi gerektiğinden turistik arz analizlerinde 

zaman faktörünün göz önüne alınması gerekmektedir. 

1.5.1.Turizm Arzını Etkileyen Faktörler 

Turizmi bir ürün olarak değerlendirdiğimizde turizm arzını etkileyen temel 

etmenler olarak; çekicilik, ulaşılabilirlik, etkinlikler, turizm işletmeleri, imaj ve yerel 

halkın turizme bakışı sayılabilir. 

1.5.1.1.Çekicilik 

Çekicilik turistin seyahat etmek istediği bir yeri, başka bir yere tercih etmesini 

etkileyen unsurdur. Çekicilik kendi arasında dört gruba ayrılır. Bunlar, doğal 

unsurlar, sosyo-kültürel unsurlar, ekonomik unsurlar, psikolojik unsurlardır.  



Doğal unsurlar: Turizm ürününü oluşturan unsurlardan çekiciliği etkileyen en 

önemli unsur, doğal unsurlardır. Bunlar, coğrafik yapı, iklim, doğal güzellikler, temiz 

hava, temiz su kaynakları, temiz deniz, yaz mevsiminde güneş, kış mevsiminde kar, 

hayvan türleri, bitki örtüsü, sebze ve meyve çeşitleridir (Hacıoğlu, 1997:41). 

Sosyo-Kültürel unsurlar: Misafirperverlik, gelenek ve görenekler, kültür, 

siyasal yapı, ekonomik yaşam, kültürel varlıklar (müzeler, anıtlar, ibadet yerleri, 

tarihi kentler vb.) eğitim durumu, kentleşme düzeyi (Kozak, 2008:126).  

Ekonomik unsurlar: Bir turizm ürününün talep görmesinde ve satın 

alınmasında ekonomik koşulların uygunluğu da önemli bir çekicilik unsurunu 

oluşturur. Turizm ürününün fiyatı, genel ekonomik durum, paranın satın alma değeri 

,altyapı olanakları gibi (Karakaya, 1998:61).  

Psikolojik unsurlar: Ülkeler arasındaki tarihsel, kültürel ve dinsel ilişkiler, 

toplumların gelenek görenek ve davranış biçimleri, yöneticilerin davranışları, moda, 

alışkanlıklar, sempati ya da iticilik duygusu gelmektedir (Kozak,2008:127). 

1.5.1.2.Ulaşılabilirlik 

Ulaşılabilirlik turizm ürününü oluşturan önemli bir unsurdur. Turizm 

merkezlerine ve turizm işletmelerine kolay ulaşılabilmesine yönelik alt yapı 

olanaklarının varlığıdır. Turizm ürününün çekiciliği yüksek olsa da ulaşım için 

yeterli altyapı bulunmuyor ise, başka anlamda havayolu, karayolu, denizyolu ulaşımı 

yetersiz ise turizm ürünlerinin pazarlanmasında güçlükler çıkabilir. Bir turizm 

ürününün ulaşılabilirliği, onun kolay ve ekonomik oluşuna bağlıdır (Manzione, 

1982:108-114). 

1.5.1.3.Etkinlikler 

Turizm ürününü oluşturan bir unsurda etkinliklerdir. Festival, fuar, karnaval, 

şenlikler, kongreler ve bunların yanı sıra spor organizasyonları da bu kapsamda yer 

alır (Aymankuy, 2003:2-3). 

1.5.1.4.İmaj 

Bölgelerin ve turizm işletmelerinin sahip olduğu imaj da turizm ürünü olarak 

değerlendirilir. Örneğin Antalya deniz-kum-güneş turizmi imajına, Kıbrıs kumar 

turizmi imajına sahiptir (Kozak:2008:128-130).  



1.5.1.5.Yerel Halkın Turizm Algısı 

Günümüzde turizm sayesinde Fransa, İtalya ve İspanya gibi diğer birçok ülke 

çok yüksek gelir elde etmektedirler. Turizmin bu ülkelerde gelişimine bakıldığında 

doğal, tarihi ve kültürel çevreden başka buralarda yaşayan yerel halkın turistlere olan 

yaklaşımlarının da çok önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Türkiye gerek doğal 

ve tarihi gerekse kültürel anlamda turizm açısından gelişmiş olan ülkelerden çok 

daha fazla kaynaklara sahip olmasına rağmen, yerel halkın bu anlamda desteğini 

sağlayamadığı için turizmden elde edebileceğinden çok daha az bir gelir elde 

edebilmektedir.  

Turizm araştırmacıları sosyal ve kültürel etkilerin yerel halk tarafından 

değerlendirilmesi konusunda farklı görüşler belirtmişlerdir. Yerel halkın bir kısmı 

turizmin kültürel değişimi sağladığını, eğlence imkânlarını artırdığını, farklı dünya 

görüşlerinin birleşmesine imkân verdiğini belirtirken, diğer bir kısım halk ise kültürel 

yozlaşmaya, ahlakın bozulmasına sebep olduğuna inanmaktadır. Aynı şekilde yerel 

halkın bir bölümü turizmin doğal ve tarihi çevreyi korumada ve çevre kirlenmesini 

önlemede önemli bir faktör olduğunu düşünürken diğer bir bölümü de bu etkinin 

negatif yönlü olacağını düşünmektedir. Turizm büyük oranda yerel halkın iyi 

niyetine bağlıdır, onların desteği başarılı, sürdürülebilir bir turizm gelişimi için 

gereklidir. Eğer yerel halkın turizm algısı olumlu ise turistlerle mübadeleye gönüllü 

olmakla birlikte turizm gelişmesine katkı da sağlayacaklardır (Cengiz ve Kırkbir, 

2007: 20).  

Olumlu davranışlar olumlu tutumlardan kaynaklanırlar. Bu nedenle, yerli 

halkın turistlere karşı tutumları olumlu olduğu ölçüde; aralarındaki ilişkiler olumlu 

olacak; yerli halkın turistlere karşı olumsuz tutumlar takınması oranında, aralarındaki 

ilişkiler olumsuz bir nitelik alacaktır (Doğan, 2004:95) 

1.6.2.Türkiye Turizminin Arz Yapısı  

Türkiye’nin doğal ve tarihi güzellikleri, konaklama tesisleri, seyahat acentaları 

ve turizme dönük olarak çalışan diğer yan sektörler turizm arzını oluşturmaktadır. 

Türkiye’nin turizm arzı içerisinde en önemli kaynağı doğal, kültürel ve tarihi 

güzellikleridir. 

Bilindiği üzere, “Türkiye, coğrafik konumu itibari ile eski dünya kıtaları olan 

Asya, Avrupa ve Afrika arasında doğal bir köprü gibidir. Bu nedenledir ki, tarihin ilk 



devirlerinden beri kıtalar arası insan ilişkileri büyük ölçüde Anadolu toprakları 

üzerinde olmuştur. 

Türkiye’deki uygarlık izleri M.Ö. 8000 yıllarına kadar gitmektedir. Uygarlık 

geçmişinin bu kadar eski oluşunun yanı sıra, bu topraklarda yaşamış olan kavimlerin 

çeşitliliği de Türkiye’nin arkeolojik ve kültürel zenginliklerini benzersiz kılmaktadır. 

Hattiler, Hititler, Sümerler, Urartular, Likyalılar, Lidyalılar, Frigyalılar, İyonlar, 

Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar, Cumhuriyet Türkiye’sine 

gelinceye kadar ki uygarlıkların sahibidirler. Tüm bu uygarlıkların birleşimi, 

bugünkü Anadolu kültürünün temelini oluşturmuştur. Zengin tarih ve kültür 

mirasının yanı sıra Türkiye doğal değerler açısından da büyük bir zenginlik ve 

çeşitlilik göstermektedir. Anadolu’nun batı dillerindeki adı küçük Asya (Asia Minor) 

ismi bir kıtanın özelliklerini kendi ölçeğinde göstermekte olmasından dolayı 

verilmiştir. İlgi çekici jeolojik yapısı, yağış ve ısı dağılımında görülen büyük 

farklılıklarda karakterize edilen iklim koşulları ile aynı gün içinde dört mevsimin 

yaşandığı, birbirinden farklı nicelik ve nitelikteki doğal yapının var olduğu, binlerce 

yabani bitki ve hayvan türü ile Türkiye çok yönlü bir zenginlik sergilemektedir. Bu 

doğal ve kültürel zenginliği, üç semavi dinin (Müslümanlık, Hıristiyanlık, Musevilik) 

ahenk ve huzur içinde yan yana yaşadığı cami, kilise, sinagog ve insanının 

konukseverliliği ile birleşince Türkiye, turizm için çok çekici bir ülke durumuna 

gelmektedir. (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2014). 

Günümüzde deniz-kum-güneş üçlüsüne dayalı turizm hareketleri çekiciliğini 

muhafaza ederken yeni arayışlarla turizm faaliyetleri değişmekte ve de 

çeşitlenmektedir. Söz konusu değişim içerisinde; tarih, kültür, golf, çevre, eko, dağ, 

termal, özel ilgi, spor, gastronomi vb. turizm türleri yer almaya başlamıştır.  

2000-2014 yılları arasında Türkiye’deki konaklama tesisleri ve yatak 

kapasitesinin dağılımı tablolarla sunulmuştur. 1982 yılında çıkarılan 2634 sayılı 

Turizm Teşvik Kanunu Türkiye’de konaklama tesisleri ve yatak kapasitesinin 

attırılmasında önemli ölçüde etkili olmuştur.  

 

 



Tablo 1.Türkiye’nin Yıllara Göre Yatak kapasitesi ve Tesis

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı 2014 İstatistikleri, www.kultur.gov.tr  

2014 yılı itibariyle Türkiye’deki konaklama tesislerinin yıldız ve sınıflarına 

göre ulaştıkları sayısal durum Tablo 1’de sunulmuştur. Tablo incelendiğinde, 

Türkiye’deki konaklama tesislerinin büyük bir çoğunluğunu otellerin oluşturduğu 

fark edilmektedir. Bunu tatil köyleri ve pansiyonlar izlemektedir. 

0 

0 

0 

1 

10 

100 

1000 
2

0
0

0
 

2
0

0
1

 

2
0

0
2

 

2
0

0
3

 

2
0

0
4

 

2
0

0
5

 

2
0

0
6

 

2
0

0
7

 

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

Tesis 

Oda 

Yatak 



Tablo 2. Türkiye’nin Türlerine ve Sınıflarına Göre Turizm Belgeli Konaklama 

Tesisleri

 

             Kaynak: Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, www.tursab.org.tr 

Türkiye turizm arzı 2014 yılı itibariyle değerlendirildiğinde; 1117 Yatırım 

belgeli tesisin bulunduğu ve 309556 yatak kapasitesi sağladığı; 3131 turizm işletme 

TURİZM  YATIRIMI  BELGELİ TURİZM  İŞLETMESİ  BELGELİ

TÜRÜ SINIFI Tourism Investment Licenced Tourism Operation Licenced

Type Class TESİS SAYISI ODA SAYISI YATAK SAYISI TESİS SAYISI ODA SAYISI YATAK SAYISI
Number of Number of Number of Number of Number of Number of

Establishments Rooms Beds Establishments Rooms Beds

  5 YILDIZLI / 5 Stars  199 56 247 121 615  485 155 593 329 725

  4 YILDIZLI / 4 Stars  309 40 554 81 275  657 96 973 200 662

  OTELLER  (Hotels)   3 YILDIZLI / 3 Stars  328 20 106 40 619  823 52 317 106 437

  2 YILDIZLI / 2 Stars  33 1 417 2 992  414 15 650 30 801

  1 YILDIZLI / 1 Star  23  614 1 188  51 1 889 3 655

  TOPLAM  - Total  892 118 938 247 689 2 430 322 422 671 280

  1.SINIF / 1st Class  1  13  25

  MOTELLER  (Motels)   2.SINIF / 2nd Class  2  78  159

  Motel / Motel  7  208  419

  TOPLAM  - Total     10  299  603

  1.SINIF / 1st Class (5 YILDIZLI / 5 Stars)  17 4 193 9 946  66 25 752 57 335

  2.SINIF / 2nd Class (4 YILDIZLI / 4 Stars)  18 4 065 9 278  17 3 253 6 858

  TOPLAM  - Total  35 8 258 19 224  83 29 005 64 193

  5 YILDIZLI / 5 Stars  15 5 697 12 274  24 6 076 12 720

  4 YILDIZLI / 4 Stars  17 2 279 5 238  21 2 524 5 640

  TERMAL OTELLER  (Thermal Hotels)   3 YILDIZLI / 3 Stars  4  382  972  18 1 159 2 386

  2 YILDIZLI / 2 Stars

  1 YILDIZLI / 1 Stars

  TOPLAM  - Total  36 8 358 18 484  63 9 759 20 746

  TERMAL TATİL KÖYLERİ                                            5 YILDIZLI / 5 Stars  1  129  310

  (Thermal Holiday Villages)   4 YILDIZLI / 4 Stars  1  200  638

  TOPLAM  - Total  2  329  948

  TERMAL MÜSTAKİL APART OTEL (Thermal Apart Hotel)  1  48  96

  PANSİYONLAR (Boarding Houses)  3  60  122  45  607 1 225

  KAMPİNGLER (Campings)  3  268  764  6  631 2 005

  OBERJLER (Inns)  3  442  942

  APART OTELLER (Apart Hotels)  4  309  817  108 5 604 13 389

  ÖZEL TESİS (Special Establishments)  20  561 1 135  290 9 271 19 386

  GOLF TESİSLERİ (Golf Facilities with Accommodation)  1  60  228  2  201  424

  EĞİTİM VE UYGULAMA TESİSLERİ (Training and Practice Establishments)

  TURİZM KOMPLEKSİ (Tourism Complex)  7 4 097 9 426  3 2 763 5 864

  BUTİK OTEL (Boutique Hotel)  101 3 701 7 765  74 2 823 5 710

  B TİPİ TATİL SİTESİ (B Type Holiday Site)  3  583 2 702  1  224  748

  BUTİK TATİL VİLLALARI (Boutique Holiday Villa)  1  68  136

  DAĞ EVİ (Mountain House)  2  98  272

  ÇİFTLİK EVİ / KÖY EVİ ( Ranch / Village House )  7  59  118  7  52  103

  YAYLA EVİ  ( Mountain Pasture House)  1  40  80  1  14  28

  HOSTEL ( Hostel)  2  27  54  1  123  166

   T  O  P  L  A  M   /  T  o  t  a  l 1 117 145 648 309 556 3 131 384 454 807 316

 TÜRLERİNE VE SINIFLARINA GÖRE TURİZM BELGELİ KONAKLAMA TESİSLERİNİN SAYISI : (31.12.2014)

  TATİL KÖYLERİ (Holiday Villages)

http://www.tursab.org.tr/


belgeli tesisin bulunduğu ve 807316 yatak kapasitesi sağladığı toplam yatak 

kapasitesinin 1,5 milyona ulaştığı bilinmektedir.  

Türkiye turizm arzı içerisinde turizm sektörünün işlemesini sağlayan ve 

özellikle dış turizmde konaklama-acenta-ulaştırma üçlüsünün en önemli basamağını 

oluşturan seyahat acentaları istenen düzeyde gelişme gösterememiştir. Bunun nedeni 

Türkiye’deki seyahat acentalığının, daha çok iç turizme yönelik olarak örgütlenmesi 

ve dış ülkelere yönelik tur düzenlemeleri ile ilgili “tur operatörlüğü” 

kurumlaşmasının gerçekleşememesidir. Bu tür operasyonlar A grubu seyahat 

acentalarına bırakılmıştır. Ancak A grubu seyahat acentalarının sahip olduğu 

sermaye yapıları, deneyimleri ve örgütlenmeleri “tur operatörü” gibi çalışmalarını 

engellemektedir. (Kozak, 2001:123). 

Türkiye’de 2014 yılı itibariyle, 7950 adet seyahat acentası faaliyet 

göstermektedir.  

1.6.Turizmin Talep Yapısı  

Toplumsal açıdan turizm talebi, yeterli satın alma gücüne ve boş zamana sahip 

olan insanların turistik mal ve hizmetlerden, belirli bir piyasada belirli bir fiyata 

rasyonel ve irrasyonel sebeplerle belirli bir dönemde kendi konaklama yeri dışında 

satın alma isteğinde bulunmalarıdır. Bir ülke açısından turizm talebini ülke içi ve dışı 

olmak üzere iki gruba ayırmak mümkündür. Ülke içi turizm talebi; ülke 

vatandaşlarının kendi ülkelerinde turistik ihtiyaçlarını karşılamaları durumudur. Ülke 

dışı turizm talebi; vatandaşların ülkeleri dışında turistik ihtiyaçlarını karşılamaları 

sonucu oluşmaktadır (Olalı ve Timur, 1986:195). 

Uluslararası turizm talebi, belirli bir piyasada, belirli bir fiyata, turistik mal ve 

hizmetleri, rasyonel veya irrasyonel nedenlerle kendi konaklama yeri dışında satın 

alma isteğinde bulunan, bu isteğini gerçekleştirmeye imkân verecek kadar satın alma 

gücüne ve boş zamana sahip olan insanların miktarıdır (Şahin, 1990:18). Turizm 

talebi genellikle turist sayıları ve döviz gelirleri ile ölçülmektedir. 

Turizm talebinin belli başlı özellikleri şunlardır (Yağcı, 2003:38):  

 Turizm talebi bağımsızdır ve insanı seyahate yönelten etkenler kişiden kişiye 

değişiklik göstermektedir.  



 Turizm talebi çok yönlüdür. Talepte fiziksel bir rahatlama veya ticari bir faaliyete 

katılma isteğinden kaynaklanabilir.  

 Turizm talebi, kişisel kullanılabilir gelire bağlıdır ve satın alma gücüne bağlı 

olarak değişiklik göstermektedir.  

 Turizm talebinde, ikame olanakları yüksektir.  

 Turistik tüketime konu olan mal ve hizmetler arasında aşırı bir rekabet vardır. 

  Turizm talebi mevsimlik bir karakter taşır ve turizm hareketleri belli mevsimlerde 

yoğunlaşır. 

1.6.1.Turizm Talebini Etkileyen Faktörler  

Turizm talebini etkileyen faktörlerin esas etkinliği, turist gönderen ülkelerde 

olmakla birlikte, bir bölümü de turist kabul eden ülkelerde olabilmektedir (Öztaş, 

2002:57). Turizm talebinin oluşumu için bazı ekonomik, sosyal, fiziksel ve 

psikolojik faktörlerin bir araya gelmesi gerekmektedir. Toplumların yaşadıkları yer, 

sosyal ve ekonomik durumlar bölgeler bakımından farklılıklar ortaya koymaktadır. 

Bu durum turizm talebini doğrudan ve dolaylı olarak etkilemektedir. Turizm talebini 

sadece tek bir faktör olumlu veya olumsuz yönde etkileyebileceği gibi, birçok 

faktörde aynı anda farklı şekilde etkileyebilmektedir. Talebi etkileyen faktörlerin çok 

olması etkilerinin tespitinde zorluklar ortaya koymaktadır (Olalı ve Timur, 

1986:197).  

Aşağıda turizm talebini etkileyen faktörler ekonomik ve toplumsal faktörler 

olarak ele alınmaktadır. 

1.6.1.1.Ekonomik Faktörler  

Turizm talebine etki eden çok sayıda ekonomik faktörler vardır. Bunlar 

arasında gelen yabancı turistlerin gelir düzeyleri, seyahat edilecek ülkenin turizm 

işletmeleri, tesis ve yatak kapasiteleri, ulaşım olanakları ve bunların fiyatları gibi 

faktörler sayılabilir (Gürbüz, 1988:83-91).  

Turizm talebini etkileyen ekonomik faktörler şu şekilde sıralanmaktadır (Olalı 

ve Timur, 1986:198-203): 

 Milli Gelir Miktarı: Turistik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için uygun 

miktarda gelire ihtiyaç vardır. Turizmin en önemli unsuru seyahat, ancak gelir 

seviyesi bu harcamaları karşılayabilecek olan kişiler tarafından gerçekleştirilebilir. 



Turizm talebi milli gelir hacmine bağlı olduğundan, milli gelir düzeyi yüksek olan 

ülkelerde turizm talebi daha yüksektir. Ancak milli gelirinin yüksek, nüfusunun fazla 

olduğu ülkelerde bu durum geçerli olmayabilir. Nüfusun fazla olduğu ülkelerde kişi 

başı gelir miktarı da düşük olmaktadır. Milli gelirin tek başına yüksek olması o 

ülkenin refah seviyesinin yüksek olduğu anlamı da taşımayabilir. Bu nedenle, milli 

gelir seviyesinin turizm talebine etkisi ülkelerin genel özelliklerine göre 

değişmektedir.  

 Kişi Başına Düşen Gelir Miktarı: Turizm harcamaları kişi başına düşen 

gelirden yapılan harcamaları kapsamaktadır. Kişi başına gelir miktarı yüksek olan 

ülkelerin turizm talebi kişi başı gelir miktarı düşük ülkelere göre daha yüksektir. 

Ancak kişi başı gelir miktarı, bir grubun toplam gelirlerinin gruptaki kişi sayısına 

bölümünden elde edildiğinden, diğer bir değişle milli gelir ile nüfusun oranı 

olduğundan aşırı zenginlik ve fakirliği gizlemektedir. 

Milli Gelirin Dağılış Şekli: Turizm talebi açısından ele alındığında milli gelirin 

dağılış şekli önemlidir. Milli gelirin dağılış şeklinin adaletli olması, kişi başı gelir 

miktarının yüksek ve doğru olmasını ortaya kaymaktadır. Bu durumda turizm talebi 

yüksek olmaktadır.  

Milli Gelirin Üretim Faktörleri Arasında Dağılış Şekli: Son yıllarda milli 

gelir içerisinde arazi, ücret gelirleri, faiz ve karın payı artmıştır. Gelirin üretim 

faktörleri arasındaki bu gelişimi, ücretlilerin turistik tüketime katılmaları olanaklarını 

da artırmıştır. Bu durumda da, turistik talepte değişmeler olmasına ve kitle turizminin 

doğmasına yol açmıştır.  

Cari Piyasa Fiyatı: Turistik ihtiyaçlar lüks ve kültürel ihtiyaç niteliğinde 

olduğundan, turizme katılacak kişilerin zorunlu ihtiyaçları dışında ayırmış oldukları 

serbest gelirlerini kullanması gerekmektedir. Turizme katılmak isteyen kişiler, diğer 

ihtiyaçları yerine turistik ürün ve hizmetleri tercih etmeleri durumunda turist kimliği 

kazanmaktadırlar. Bu durumda fiyat, diğer mal ve ürünlere göre turistik talebe daha 

büyük etkide bulunmaktadır.  

Ulaştırma: Seyahat edilecek yerlere mesafe ve ulaştırma imkânları turizm 

talebine doğrudan etki etmektedir. Ulaştırma araçları, güvenlik, hız, konfor, kapasite 

ve tarifeler turizm talebini etkiler. Ancak, turistler için tatil fiyatı ulaştırmayı da 

kapsadığı için doğrudan ulaştırma unsuru düşünülmeyebilir. 



Ödemeler Dengesi: Bir ülkede kişi başı gelir miktarı yüksek ve gerçek olsa da 

ödemeler dengesinin olumsuz bir durumda olması talebi azaltabilir. Ödemeler 

dengesinin pasif artan vermesi seyahate ayrılan döviz miktarını sınırlanmasına yol 

açabilir.  

Turizm Endüstrisinin Durumu: Ülkenin turist kabul etme imkânları, 

ihtiyaçları karşılama durumu, hizmet kalitesi, fiyat seviyesi ve turistlerin aradığı 

özellikleri taşıması talep durumunu da etkilemektedir. Ekonomik durumu vasat olan 

turistlere yönelik olan bir bölgeye olan talep artacaktır ancak, fiyat yükselmesi ile bu 

bölgeye talebi azaltacaktır. 

1.6.1.2.Toplumsal Faktörler  

Turizm talebine etki eden önemli faktörlerden biri de yaşamış olduğu toplumun 

özellikleri ile hayat görüşü ve kişinin yaşam biçimi gibi faktörlerdir. Nüfus yapısı, 

eğitim seviyesi ve boş zaman gibi faktörler sosyal faktörler içerisinde turizm talebine 

etki etmektedir. Turizme katılacak kişinin seyahat kararında etkili olan sosyal 

faktörleri şu şekilde sıralamak mümkündür (Olalı ve Timur, 1986:205): 

 Ailevi özellikler  

 Dil güçlükleri  

 Politik düzensizlik  

 Sosyal mevzuat  

 Sosyal hareket yeteneği  

 Şehirleşme  

 Konaklama şekli  

 Ekonomik faaliyet alanının özellikleri 

     1.7.2.Türkiye Turizminin Talep Yapısı  

Türkiye’ye yönelik uluslararası turizm talebi ve buna bağlı turizm geliri Tablo 

3. de gösterilmiştir. Tablo incelendiğinde, Turizm Teşvik Kanunu’nun yarattığı 

etkinin olumlu yansımaları belirgin biçimde kendini göstermiş ve gelen turist sayısı 

belirgin biçimde artmıştır 

 

 



Tablo 3. Türkiye’ye Gelen Turist Sayısı ve Turizm Gelirinin Yıllara Göre Dağılımı 

 

Tablo 4. Türkiye’ye Gelen Turistlerin Yıllara Göre Ortalama Harcama Dağılımı 

Kaynak: Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, www.tursab.org.tr 

2000 yılında, turist sayısı 10 milyon 412 bin kişi iken,  2003 yılında bu sayı16 

milyon 302 bin 053 kişi olmuştur. 2005 yılında Türkiye’ye gelen turist sayısı artarak 

24 milyon 124 bin 501 kişi şeklinde gerçekleşirken, 2006 yılında kuş gribi, karikatür 

krizi, dünya kupası maçları gibi nedenlerden etkilenen turizm için gelen turist sayısı 

düşerek 23 milyon 148 bin 669 kişi olarak gerçekleşmiştir. 2007 yılı itibariyle turizm 

talebinde yeniden bir artış kaydedilmiş, bu yıl Türkiye’ye gelen turist sayısı 27 
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milyon 214 bin 988 olarak gerçekleşmiş, turizm talebinde kaydedilen artış 2008 

yılından itibaren diğer yıllarda da artmaya devam ederek 2014 yılında 41 milyon  

415 070 turist Türkiye’ye gelmiştir. 

Türkiye’nin elde ettiği turizm geliri ise, 2000 yılında 7 milyar 636 milyon dolar 

iken 2003 yılında artarak 13 milyar 854 866 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

2005 yılında Türkiye’nin turizm geliri,  20 milyar 322 112 milyon dolara Yükselmiş 

ve 2006 yılında düşerek 18 milyar 593 951 milyon dolara gerilemiştir. 2007 yılında 

gelen turist sayısına paralel olarak turizm gelirleri de artış göstermiş, 2007 yılı turizm 

geliri 20 milyar 942 500 milyon dolar olarak gerçekleşmiş, bu artış diğer yıllarda da 

devam ederek, 2014 yılında 34 milyar 305 904 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Tablo 5. Türkiye’ye Gelen Turistlerin Aylara Göre Dağılımı 

 

          Kaynak: Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, www.tursab.org.tr 

Diğer taraftan, Türkiye’ye yönelik turizm talebi mevsimsel özellik göstermekte 

ve Türkiye’ye gelen turistlerin aylara göre dağılımına bakıldığında, Mayıs-Ekim 

aylarında talebin arttığı fark edilmektedir. Diğer bir deyişle, Türkiye’ye yönelik 

turizm talebi genellikle yaz aylarında yoğunlaşmaktadır. 

Bu yoğunluğun doğal sonucu olarak birçok turistik yörede aşırı yığılmalar 

gerçekleşmekte ve fiziki kapasiteler zorlanmaktadır. Dolayısıyla turiste sunulan 
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hizmetin kalitesi de düşmektedir. Türkiye’de turizm hareketlerini tüm yıla yaymak 

ve turizm çeşitlendirmeleri ile ilgili politikaların oluşumunun diğer bir nedeni, bu tür 

olumsuzlukları asgariye indirmektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



İKİNCİ BÖLÜM 

TÜRKİYE’DE TURİZM POLİTİKALARI 

Türk turizm politikasını iki ana bölümde incelemek gerekmektedir. Bunlardan 

birincisi, planlı dönemden önce izlenen turizm politikası, ikincisi ise planlı dönemle 

birlikte izlenmekte olan turizm politikasıdır. 

 

Şekil 1. Türkiye Turizm Stratejisi Kavramsal Eylem Planı 

2.1. Planlı dönem öncesi Türkiye’nin turizm politikası (1949-1962) 

Planlı dönemden önceki turizm politikası 1949 yılında yapılan “Birinci 

Turizm Danışma Kurulu” toplantısı ile başlamıştır. Bu kurul Türkiye milli turizm 

politikasında temel olacak bir rapor hazırlamış, ana esasları devletin ve özel 

teşebbüsün üzerine alacağı görevleri saptamıştır. 

Bu dönemde turizm ile ilgili çıkarılan kanun, yönetmelik ve tüzükler 

şunlardır; 



- 1953 yılında; 6086 sayılı “Turizm Endüstrisi Teşvik Kanunu”, 

- 1956 yılında; “Türkiye Turizm Bankası Kanunu”, 

- 1960 yılında; 7470 sayılı “T.C. Turizm Bankası Kanunu”, 

- 17 Eylül 1955 tarihinde; “Turizm İşbirliği Nizamnamesi”, 

- 1964 yılında; 4/2269 sayılı kararname ile “Turizm Müesseselerine ve 

Ulaştırma Tesislerine Ait Yönetmelik” tir. 

2.2. Planlı dönemde Türkiye’nin turizm politikası (1963-1994) 

Türkiye 1963 yılından itibaren kalkınma politikası özelliği taşıyan, devlet ve 

özel teşebbüs kesimlerinin yan yana bulunduğu karma ekonomi politikası 

izlemektedir (DPT, 2013). Devlet Planlama Teşkilatının kurulduğu 1962’den 2013’e 

kadar dokuz adet Beş Yıllık Kalkınma Planı uygulamaya konulmuştur. Bu sayede 

Pazar ekonomisinin çözümleyemeyeceği ekonomik sorunlar planlama yoluyla 

çözülmeye çalışılmaktadır. Ülkedeki tüm sektörler tek tek ele alınarak sektör 

programları düzenlenmektedir (Olalı ve Timur, 1988). Bu sektörlerden biri olan 

Turizm sektörü içinde beş yıllık süreçte gerçekleştirilmesi beklenen hedefler 

konulmaktadır. Bu hedefler arasında turizm yatırımlarının artırılması kadar turizm 

ürünlerinin tanıtımı da oldukça önemli bir yer tutmaktadır. 

1963 yılında kurulan Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, “Batı Türkiye Turizm 

Gelişimi Etüdü Çalışmaları” 1968 yılında tamamlanmış ve olaya, fiziki boyuttan 

yoksun, sadece “sosyo-ekonomik” planlar hazırlama anlayışı içinde yaklaşılmıştır. 

1969 yılında planlara fiziksel boyut ilave edilmiştir. 6/12209 sayılı kararname 

ile Çanakkale-Balıkesir il hududu ile Antalya-Mersin il hududuna kadar olan kıyı 

bandı 3 km’ye kadar bir derinlikte “Turizm Bölgesi” olarak ilan edilmiştir. Bu 

yaklaşım fiziki boyutta sadece bir sınır belirleme olgusu olarak kalmıştır. 

1970-1990 dönemi fiziksel planlamanın başladığı dönem olmuş turizm 

bölgesi olarak belirlenen kıyı bandında turizm gelişim planları yapılmıştır. Birçok 

alanında turizm amaçlı fiziki plan yapılmıştır.  



1975-1985 yıllarında iç, dış ve sosyal turizmi geliştirmek, tanıtmak, 

organizasyon, denetim faaliyetlerini kitle turizmi esaslarına göre yürütmek temel 

hedef olmuştur. 

1985-1989 döneminde turist sayısının ülkede kalış süresinin ve elde edilen 

gelirlerin arttırılması hedef alınmış, ayrıca çevreyle ilgili koruma konularına da yer 

verilmiştir. Bu ana hedefler doğrultusundaki plan ilkeleri ise şunlardır: 

- Türkiye’nin doğal, tarihi, arkeolojik ve kültürel varlığı, kış, av ve su sporları, 

festival, sağlık ve gençlik turizmi ile mevcut diğer turizm potansiyeli, ekolojik 

dengeyi koruma, çevreyi sağlıklı ve temiz tutma ilkeleri doğrultusunda 

değerlendirilecektir. 

- Türkiye, OECD ve OPEC ülkelerinin yanı sıra Balkan ve üçüncü dünya ülkeleri ile 

turistik ilişkilerini geliştirecektir. 

- Kitle turizmine öncelik verilecek ancak bireysel turizm de ihmal edilmeyecektir. 

- Turizm hareketleri ile ilgili istatistik verilerin yetersizliği dikkate alınarak, ayrıntılı 

ve güncel bilgilerin toplanmasında modern teknik imkânlardan yararlanılacak, iç 

turizm hareketleriyle ilgili bilgilerde sağlanmaya çalışılacaktır şeklinde 

belirlenmiştir.  

6. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde (1990-1994) ise turizm gelirlerinin 

yükseltilmesi, turizm sektöründe eğitim ve çevre koruma konularına yer verilmiştir. 

Bu döneme ait turizm sektörünü geliştirici ilke ve politikalar ise: 

- Turizm sektöründe doğrudan veya dolaylı olarak hizmet verenlerin sayıca yeterli 

düzeye getirilmesi ve eğitilmek suretiyle bilgi ve becerilerinin artırılması 

sağlanacaktır. 

- Sektörlerde kış, av ve su sporları ile festival, sağlık, gençlik, kongre, termal, golf ve 

3.yaş turizmini daha cazip hale getirecek teşvik politikaları gerçekleştirilecektir. 

- Turizm alt ve üst yapısının nitelik ve niceliğinin yükseltilmesine önem verilecektir. 



- Tarihi değerler etkin şekilde korunacak, çevre ile kültür peyzajı ilkeleri esas 

alınarak turizm yatırım ve faaliyetleri planlanacak ve uygulanacaktır. 

- “Charter” taşımacılığı geliştirilecek ve yerli seyahat acentelerinin tur operatörlüğü 

teşvik edilecektir. 

- Mevcut tesislerde doluluk oranını artırıcı, faaliyet mevsimini uzatıcı ve nitelik 

yükseltici önlemler alınacaktır. 

- Doğal güzelliklerin ve kültürel değerlerin korunmasına öncelik verilecek, belirli 

sahaların korunmaya alınarak turizme açılması teşvik edilecektir. 

7. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde (1996-2000) turizm gelirlerinin ve 

turist sayısının yükseltilmesi, turizme yönelik potansiyel alanların yaratılması gibi 

konulara yer verilmesi olarak sıralanabilir. Bu döneme ait turizm sektörünü geliştirici 

ilke ve politikalar ise, 

- Rekabet gücü yüksek ve verimli bir turizm ekonomisinin geliştirilmesi, yerel halkın 

ve turistlerin turizmden beklentilerinin karşılanması, doğal ve kültürel değerlerin 

zenginleştirilerek sürekliliğin sağlanması sektörün temel amaçlarıdır. 

- Turizmin mevsimlik ve coğrafi dağılımını iyileştirmek ve dış pazarlarda değişen 

tüketici tercihleri de dikkate alınarak yeni potansiyel alanlar yaratmak amacıyla golf, 

kış, dağ, yayla, sağlık, yat, kongre ve eğlence turizmini geliştirme faaliyetlerine 

devam edilecektir. 

- Turizm hareketlerinin yoğunlaştığı bölgelerde yerel yönetimlerin ve halkın turizm 

ile ilgili kararlara katılması sağlanacaktır. 

- Talep yapısındaki yeni eğilimlere bağlı olarak sektörde küçük ölçekli işletmelerin 

gelişmesine öncelik verilecektir. 

- Yerli tur operatörlüğünün yaygınlaştırılmasına çalışılacak, tanıtma ve pazarlama 

faaliyetlerinin geliştirilmesi ve uygulanması için yeni finansman kaynaklarının 

oluşturulmasına kamu kesiminin yanı sıra, özel sektörün katılımı da sağlanacaktır. 



- Turizm üst yapısının yeterli bir altyapı ile bütünleşmesi için gerekli düzenleme ve 

teknik önlemlere ağırlık verilecek, “Akdeniz, Ege, Turizm Altyapısı ve Kıyı 

Yönetimi”(ATAK) projesinin hızlı uygulanması için gerekli düzenlemeler 

yapılacaktır. 

- Kullanan öder, kirleten öder ilkesi uyarınca kamu eliyle yapılacak teknik altyapının 

finansmanına kullanıcıların katılımı sağlanacaktır. 

- Turizm sektörünün uzun vadeli ve sağlıklı gelişmesini sağlamak amacına yönelik 

dinamik ve stratejik “TUSAP Ana Planı” uygulamaya geçirilecektir. 

- Sektörde hizmet kalitesinin yükseltilmesi için sertifikasyon sistemine geçilmesi 

sağlanacaktır. 

- Öncelikli bölgelerde mevcut ikinci konutların pazarlanmasına yönelik 

organizasyonlar geliştirilmesi şeklinde belirlenmiştir. 

8. Kalkınma Planı döneminde (2001 – 2005) turizm sektörü ile ilgili plan 

başlıklarından önemli olanları şunlardır;  

- Turizm, dış pazarlarda rekabet gücü yüksek bir sektördür. Bunun için turizmin 

sağlıklı bir yapıya kavuşturulması gerekir. 

- Tüketici tercihlerine göre turistik mal üretilerek turizm, yılın bütün aylarına 

yayılacaktır. 

- Turizm yatırımları doğal, tarihi ve sosyal çevreyi bozmayacaktır. 

- Teşvikler pazarlamaya, hava ulaştırma ve toplam kalite iyileştirmesine verilecektir. 

- Turizm hareketinin yoğunlaştığı bölgelerde yerel yönetimlerin ve halkın turizm ile 

ilgili kararlara katılması sağlanacaktır. 

- Küçük ölçekli işletmeler KOBİ statüsünde değerlendirilecektir. 

- Arazi kullanımıyla ilgili yeni yasal düzenleme yapılacaktır. 

- AB'den kaynaklanacak talep azalmasına karşılık, dış pazarlarda optimum talep 

dağılımı yaratılacaktır. 



- Bazı önemli hukuki ve kurumsal düzenlemeler yapılacaktır. 

Özellikle sekizinci ve dokuzuncu kalkınma planlarında tanıtımla ilgili olarak 

yapılması gerekenler belirtilmiş, bu konu çok daha ayrıntılı olarak ele alınmıştır. 

Hatta bu planlar hazırlanmadan önce tanıtım veya turizm ihtisas komisyonları 

kurularak daha ayrıntılı çalışmalar yapılmıştır.  

9. Kalkınma Planında (2007-2013) turizm sektörünün uzun vadeli ve sağlıklı 

gelişmesini sağlamak üzere turizm sektörü ana planının hazırlanacağı belirtilmiştir. 

Kalkınma planına uygun olarak 2007’den başlayarak Cumhuriyetin kuruluşunun 100. 

yılı olan 2023 yılına kadarki 16 yıllık süreyi kapsayan üretim, yönetim ve uygulama 

süreçlerinde sektörün önüne bir yol haritası koyarak yönlendirilmesi amacı ile 

Türkiye Turizm stratejisi 2023 hazırlanmıştır.  

Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan 10.Kalkınma Planı 

(2014-2018); yüksek ve istikrarlı ekonomik büyümenin yanı sıra hukukun üstünlüğü, 

bilgi toplumu, uluslararası rekabet gücü, insani gelişmişlik, çevrenin korunması ve 

kaynakların sürdürülebilir kullanımı gibi unsurları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. 

9. ve 10. kalkınma planlarında; 

-Turizmde nitelikli işgücü, tesis ve hizmet kalitesiyle uluslararası bir marka 

haline gelinmesi; daha üst gelir grubuna hitap edecek şekilde turizm ürün ve 

hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve iyileştirilmesi; turizm değer zincirinin her 

bileşeninde kalitenin artırılması ve sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde bölgesel 

kalkınmada öncü bir sektör haline gelinmesi temel amaçtır. 

            -Sektörde, doğal ve kültürel değerlerin koruma-kullanma dengesinin 

gözetilmesi ve nitelikten ödün vermeden sürdürülebilir bir büyümenin 

gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 

 Bu kalkınma planlarında yer alan politikalar ise şu şekildedir; 

           - Sağlık turizmi başta olmak üzere, kongre turizmi, kış turizmi, golf turizmi ve 

kültür turizmine ilişkin altyapı eksiklikleri tamamlanarak pazarın çeşitlendirilmesi 

sağlanacak ve alternatif turizm türlerinin gelişimi desteklenecektir. 



 -Turizm türleri bütüncül bir şekilde ele alınarak “Varış Noktası Yönetimi” 

kapsamında yeni projeler hayata geçirilecektir. 

 -Pazardaki ve müşteri profilindeki gelişmeler sürekli izlenerek dış tanıtım 

faaliyetleri etkinleştirilecektir. 

 - Turizm hareketlerinin yoğunlaştığı bölgelerde yerel yönetimlerin, 

STK’ların ve halkın turizmle ilgili kararlara katılımı artırılacaktır. 

 -Turizm sektöründe işgücü kalitesi artırılarak, nitelikli turizm personeliyle 

turiste daha yüksek standartlarda hizmet sunumuna önem verilecektir. 

 -Çevreye duyarlı ve sorumlu turizm anlayışı kapsamında sürdürülebilir 

turizm uygulamaları geliştirilecek, turizmin sosyokültürel ve çevresel olumsuzlukları 

azaltılacaktır. 

2.2.1.Türkiye Turizm Stratejisi 2023 

Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ile turizm sektöründe, kamu ve özel sektörün 

yönetişim ilkesi çerçevesinde işbirliğini gündeme taşıyarak, stratejik planlama 

çalışmalarının yönetim ve uygulamasına yönelik açılımlar sağlanması 

hedeflenmektedir. Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ile birlikte onun önemli bir 

bileşeni olan Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı da hazırlanmıştır. Eylem planı 

2007-2013 yıllarını kapsamaktadır ve Türkiye turizminin kısa, orta ve uzun vadede 

öncelikli olarak ele alacağı sorun alanları, bu sorunları çözmekle sorumlu kuruluşlar 

ve bunların rollerinin açıklığa kavuşturulması hedeflenmektedir.  

Eylem planı, hedeflerden eylemlere doğru Türkiye turizmine çizilen ulusal bir 

turizm gelişme planıdır. Türkiye Turizm Stratejisinin uzun süreli Eylem planının ise 

kısa süreli olmasının nedeni ise uygulamaya konulacak hedeflerin ölçülebilir ve 

izlenebilir olmasını sağlamaktır. Eylem planın izlenmesi ve değerlendirilmesi 

Türkiye Turizm Stratejisinin performansının izlenmesini sağlarken aynı zamanda 

geri bildirimler ve değerlendirilmeler sonucu çalışma yenilenmektedir.(Kültür ve 

Turizm Bakanlığı, 2014). 

Türkiye Turizm Stratejisi 2023 içerisinde planlama, yatırım, örgütleme, 

hizmet kalitesi, ulaşım ve alt yapının güçlendirilmesi, turizm çeşitlendirilmesi gibi 



önemli konuların yanı sıra tanıtım ve pazarlama içinde yapılması gerekenler ayrıntılı 

olarak ele alınmıştır.  

Bu raporda tanıtmanın baştan sona bilimsel analizler ve araştırmalara 

dayandırılması gerektiği belirtilmektedir. Halkla ilişkiler faaliyetlerine ağırlık 

verilmesi düşünüldüğünden halkla ilişkiler araçlarından daha etkin yararlanılması 

planlanmaktadır. Yeni bilgi ve iletişim teknolojilerine uyum sağlanarak müşteri ile 

bağlantının daha çok bu yönde yapılması hedeflenmektedir. Tanıtımlarda kitlesel 

tanıtımdan ziyade özelleştirmeye gidilerek pazarlanacak hedef ürünlerin belirlenmesi 

planlanmaktadır. Ülke markalaşması yanı sıra varış noktası markalaşmasına da 

gidilecek ve tanıtımda varış noktalarına ayrı yer verilmesi düşünülmektedir. 

Tanıtımda uluslararası organizasyonlara katılımın yanı sıra sinema sektörünün de 

tanıtımda kullanılması amaçlanmaktadır. Pazar payını arttırmak amacıyla turizm 

açısından hızla büyüyen Doğu Asya Pasifik bölgesi ve özellikle Hindistan ve Çin’e 

özel önem verilmesi ve Ortadoğu ülkeleri, İran ve Orta Asya’daki Türk 

Cumhuriyetleri’ne yönelikte özel tanıtım kampanyalarının düzenlenmesi 

planlanmaktadır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2014). 

2.2.2. Sürdürülebilir Turizm Planlaması 

Turizm sektörü, ekolojik tabanlı bir sektördür. Bu nedenle doğal değerlerin 

varlığı sektörün gelişimini desteklemektedir. Doğal değerlerin yanı sıra kültürel ve 

tarihi değerlerinde varlığı da sektör açısından son derece önemlidir. Bir anlamda 

denilebilir ki turizm sürekliliği kaynak aldığı doğa, kültürel ve tarihi değerlerin 

sürdürülebilirliği ile doğrudan ilişkilidir. ( Foszto,2014) 

Dünya Turizm Örgütü, sürdürülebilir turizmi tanımlarken, sürdürülebilirliği 

üç temel konuda (ekolojik sürdürülebilirlik, sosyal ve kültürel sürdürülebilirlik, 

ekonomik sürdürülebilirlik) ele almış ve sürdürülebilir turizm gelişimini; gelecek için 

fırsatları artırırken ve korurken, bugünkü turistlerin, konukların ve ev sahibi 

bölgelerin ihtiyaçlarını karşılamak olarak tanımlamıştır. Bu bağlamda sürdürülebilir 

turizm ise; kültürel bütünlüğü, gerekli ekolojik süreçleri, biyolojik çeşitliliği ve 

yaşam destek sistemlerini korurken ekonomik, sosyal ve estetik gereklilikleri yerine 

getirmek koşulu ile tüm kaynakların korunmasını ve yönetilmesini sağlayan turizm 

olarak tanımlanmıştır. 



Turizmin bir yandan önemli bir sektör olarak gelişmesiyle birlikte, diğer 

yandan kendini besleyen kaynakları yok etmeye başlaması, doğal, kültürel ve tarihi 

değerlerin geleceğini tehlikeye sokması istenilmeyen bir durumdur (Puczko,1998). 

Turizm gelişiminin gerçekleştirilmesinde en önemli faktör “koruma” dır. 

Sürdürülebilir turizmin gelişimi, doğal alanların korunması, yenilenmesi ve ekolojik 

dengenin korunmasının yanı sıra tarihi, kültürel ve sosyal değerlerinde korunması ile 

mümkün olacaktır. Turizmin kaynağı olan bu değerlerin korunmaması durumunda, 

turizmin geleceğinin, tehdit altına gireceği açıktır. Aynı şekilde, turizm de, koruma 

adına da bir tehdit unsuru olarak gerçekleşmemelidir. (Iordache,2015). 

Planlamada hazır bir reçete bulunmayıp her düzenlemenin arkasında zamanla 

değişen, akılcı, uygun bir mantık bulunmaktadır. Yıllara göre kavramlar değişmiştir. 

Uzun süredir yapılan bölgeleme kavramı uzun süre yanlış olarak yaşatılmaya 

çalışılmıştır. Tekdüze alan kullanımı yerine karma etkinlikler karma kullanımlar 

turistik yaşamda öne çıkmaktadır.  

Bu kapsamda önerilen yöntemler: 

- Planların zaman içinde çeşitliliği ve sürekliliğinin geliştirilebilmesi, 

- Planların toplumun katılmasına olanak sağlaması, 

- Planda değişikliklerin daha açık, daha esnek veya daha birbirine uyumlu 

olabilmesi, 

- Plandaki değişikliklerin yani üretimin ve taleplerin karşılanmasını sağlaması 

ve teknolojik gelişmeye uyumlu olması, 

- Tek işlevli bölgelerin ilke olarak terk edilmesi yaşam ortamında çeşitlilik ve 

süreklilik sağlanması olarak belirlenmiştir. 

Turizm tüm toplumun gereksinimlerine yanıt vermekte, bir çok ülkede 

politik, ekonomik ve sosyal gelişmenin önemli bir nedeni olmaktadır.  

Turizmin önemli etkileri olduğu gibi yerel kimliğin kaybedilmesi bir çevrenin 

bozulması gibi olumsuz etkileri de olmaktadır. Turizm planlamasında amaç, 



gelişmenin sürdürülebilir olması bugünkü ve gelecekteki toplumların yaşam 

kalitesini artırmasıdır. Planlamada amaç bugünün ihtiyaçlarına cevap verecek özel 

turizmin taleplerine çözüm aramak, aynı zamanda gelecek nesillerin ihtiyaçlarını 

tehlikeye sokmamak olmalıdır.  

2.3. Türkiye’de Turizm Planlaması  

Türkiye’de turizm sektörünün planlanmasına yönelik ilk girişimler 1954 

yılında turizm planlamasında ihtisaslaşan resmi bir kurum olan Turizm Bankası’nın 

kurulması ile başlamıştır. Bu kurum sayesinde öncü ve örnek turizm planlama ve 

uygulamaları Türkiye kamuoyuna tanıtılmıştır.  

Turizm sektöründe bu dönemden sonra yapılan diğer önemli atılım 1963 

yılında Turizm Bakanlığı’nın kurulmasıdır. Turizm Bakanlığı’nın kurulması turizm 

planlanmasının merkezi düzeyde yapılması ve örgütlenmesi konusunda yapılmış 

önemli girişimlerden biridir. Ancak turizm sektöründe yapılan bu hareketler, Turizm 

Bakanlığı’nın Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca yeniden örgütlendiği 1980’li yıllara 

kadar yeterli bir seviyeye ulaşamamıştır. 1982 yılında kabul edilen Turizmi Teşvik 

Kanunu ile özel sektör yatırımları için çeşitli teşvikler ve fiziki turizm planlaması 

konusunda Turizm Bakanlığı’na önemli yetki ve sorumluluklar verilmiştir. 

Bu kanunla Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen turizm merkezlerinde; 

- üst ölçekli fiziki planların Turizm Bakanlığı’nın teklifi ile Bayındırlık ve İskan 

Bakanlığı tarafından onaylanması  

- alt ölçek uygulama imar planların Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanması ve 

onaylanması kabul edilmiştir. 

Bu gelişim, turizm sektörü gibi hizmette yüksek kalite talep eden, küresel ve 

yerel eğilimler ve değişimler sonucu sürekli bir gelişim içinde olan sektörün 

ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalmıştır. Turizm sektöründe farklı kamu 

kurumları, yerel yönetimlerde bulunan planlama ve yatırım yönlendirme araçları 

kurumsal bir karmaşanın yaşanmasına neden olmuştur. Bu ihtiyaca binaen, 2003 

yılında “Turizmi Teşvik Kanunu” ve “Kültür ve Turizm Bakanlığı Kuruluş Kanunu” 

nda düzenlemeler yapılmış, Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen “Kültür ve Turizm 



Koruma ve Gelişim Bölgelerinde” (KTKGB) ve turizm merkezlerinde her ölçekteki 

plan yapma ve onama yetkisi Kültür ve Turizm Bakanlığına verilmiştir. 

Türkiye 8.000 km. uzunluğunda sahilleri, doğal güzellikleri, çeşitli 

uygarlıklardan kalan zengin tarihi ve kültürel değerleri ile uluslararası turizm 

pazarında büyük bir potansiyele sahiptir. Çevre turizmin önemli bir kaynağıdır. Bir 

ülkenin turizm potansiyelini oluşturan sosyal, tarihi, doğal, kültürel değerleri ve 

bunların içinde bulunduğu çevrenin korunması ve tahrip edilmemesi, turistlerin çevre 

korumaya ve sorunlarına karşı gün geçtikçe daha duyarlı oldukları da göz önüne 

alındığında, turizm aktivitelerinin sürekliliği için çok önemlidir. Turizmin sağlam 

temeller üzerine oturabilmesi ve sağlıklı gelişebilmesi için temiz ve düzenli çevreye 

ihtiyaç vardır. Çevreyi korumak ve yeni kirlenmelere neden olmamak için ülkesel ve 

bölgesel fiziki gelişme planları hazırlanmalıdır. 

2.4. Turizmin Türk Ekonomisindeki Yeri 

Turizm, günümüzde döviz girdisini artırıcı ve istihdam sağlayıcı özellikleriyle 

ulusal ekonomiye katkıda bulunan, uluslararası kültürel ve toplumsal iletişimi 

sağlayıcı ve bütünleştirici etkisi ile dünya barışının korunmasında büyük payı olan 

bir sektördür. Türk ekonomisinin de vazgeçilmez temel taşlarından birisi olan turizm, 

bugünkü dış ticaret açığına, enflasyona ve işsizliğe çare arayan hükümetlerin önemle 

üzerinde durduğu bir konudur. 

Türkiye, coğrafi konumu itibari ile eski dünya kıtaları olan Asya, Avrupa ve 

Afrika arasında doğal bir köprü gibidir. Bu nedenledir ki tarihin ilk devirlerinden beri 

kıtalar arası ilişkileri büyük ölçüde Anadolu toprakları üzerinden olmuştur. Göçler, 

savaşlar, istilalar, ticaret yolları ve haberleşme için Anadolu toprakları sürekli 

kullanılmış ve birçok uygarlığın beşiği olmuştur. Tüm bu uygarlıkların birleşimi, 

bugünkü Anadolu kültürünün temelini oluşturmuştur. (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

2014). 

Türkiye’de ekonomi politikalarının geniş bir perspektifle tartışılmaya 

başlandığı 1960’lı yıllar, turizmin öneminin de kavranmaya başlandığı yılları ifade 

etmektedir (Çımat ve Bahar, 2003:3). 1963 yılında başlayarak hemen hemen her 

kalkınma planında, daha sonraları 1980’li yıllarda çıkan Turizm Teşvik Kanunu ve 



gerekli yasal düzenlemelerin çoğunda turizm endüstrisinden beklenenlerin başında 

döviz gelirlerini artırmak gelmektedir. Döviz gelirlerinin en önemli etkisi ise 

ödemeler dengesi üzerindedir. Bilindiği üzere ödemeler dengesi, bir ülkenin 

ekonomik durumunu en iyi şekilde gösteren bir ölçüdür. Gelişmekte olan Türkiye 

için gerek yatırım malı gerekse petrol ürünleri ve diğer tüketim mallarını dışarıdan 

ithal edebilmek için de dövize gereksinim duyulmaktadır. Sürekli olarak artan dış 

borç anapara ve faiz ödemeleri de döviz ile yapıldığından, Türkiye’nin dövize olan 

gereksinim günden güne artmaktadır. Bu nedenle de çok az dış alım gerektiren ve 

kısa zamanda döviz getirisi sağlayan turizm, ödemeler dengesi açıklarını 

kapatılmasında önemli bir rol oynamaktadır (Kozak, 2001:126). 

2.4.1. Turizm Gelirlerinin GSMH içindeki Payı  

Turizmden elde edilen döviz gelirlerinin ülke ekonomisindeki önemini en net 

şekilde ortaya koyan veriler turizmin GSMH içindeki payı ve turizm gelirlerinin 

ihracat gelirlerine oranıdır. 

Turizm yaygın bir ekonomik etkinliktir. Turizm gelirlerinin Gayri Safi Milli 

Hasıla içindeki payı yükseldikçe çok sayıda üretim ve hizmet sektörü turizm 

endüstrisinden etkilenir. Gayri Safi Milli Hasıla içindeki payının %5 ve daha fazla 

olması ülkenin turizm ülkesi ve ekonomisinin kısmen turizme bağlı olduğunun 

göstergesidir (Yarcan, 1995:8). Tablo 1.5 de görüldüğü gibi 2000’li yıllardan sonra 

Türkiye’nin turizm gelirleri GSMH içinde %5 oranında pay alırken, 2005 yılından 

sonra düşmüş, 2003 yılından itibaren düşmüş,2014 yılında %4,3 olarak 

gerçekleşmiştir. 

 

 

 

 

 

 



Tablo 6. Turizm Gelirlerinin Gayri Safi Milli Hasıla İçindeki Payı ve Turizm 

Gelirlerinin İhracata oranı 

 

Kaynak: Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, www.tursab.org.tr 

2.4.2. Turizm Gelirlerinin ihracat Gelirleri içindeki Payı 

Turizmin ekonomik göstergelerinden bir diğeri de, turizmden elde edilen 

döviz gelirlerinin ihracattan elde edilen gelire oranıdır.  

Turizmden kazanılan döviz gelirlerinin ihracat içindeki payı gelirlerin 

ödemeler dengesindeki katkısını belirtir. Türkiye’de turizm gelirlerinin ihracat 

içindeki payı yüksektir. Bu durum 1980’li yıllarda ihracata teşvik primi verilmesi 

sonucunda ihracat gelirlerinin ilk yıllarında artışı ve daha sonra ihracat artış hızının 

azaltılması ile açıklanabilir (Çakır, 2001:385). 

Görüldüğü gibi Türkiye’nin turizm gelirlerinin ihracat gelirleri içindeki payı, 

2000 de % 27,5 iken 2002 yılında % 33,9 oranıyla bugüne kadar ihracat gelirleri 

içerisinde aldığı en yüksek paya ulaşmıştır. Bundan sonraki yıllarda turizm 

gelirlerinin ihracat gelirleri arasında aldığı pay düşüşe geçmiş, 2014 yılında % 21,8 

olarak gerçekleşmiştir. 
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2.4.3. Turizm Gelirlerinin Dış Ticaret Açığının Kapatılmasındaki Payı 

Tablo 8'de görüldüğü üzere; turizm gelirlerinin dış ticaret açığının 

kapatılmasındaki payı; 2000 yılında %37,38 iken, 2001 yılında %133,63, 2006’da  

%42,83, 2009 da %82,52, 2013’de %32,35 ve 2014 de ise %40.59 olarak 

gerçekleşmiştir. 

Tablo 7. Turizm Gelirlerinin Dış Ticaret Açığının Kapatılmasındaki Payı 

 

 

 

         Kaynak: Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, www.tursab.org.tr 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TURİZMİN EKONOMİK, SOSYO-KÜLTÜREL ve 

ÇEVRESEL ETKİLERİ 

3.1. Turizmin Etkileri 

Turizm sadece ekonomik bir olay olmayıp aynı zamanda toplumsal, politik ve 

çevresel yönleri ile toplumsal yapıyı etkileyen bir olgudur. Bu nedenle turizmin 

etkileri değerlendirilirken sadece maddi ve ekonomik sonuçları değil aynı zamanda 

toplumsal ve kültürel yansımaları içeren yönleri de ele alınmalıdır (Özdemir, 1992). 

Turizm istihdam yaratan, iş fırsatları ortaya çıkaran bir olgu olmanın yanı sıra 

yerel ekonominin dengeli hale gelmesi, yerel halk ve turistler arasındaki kültürel 

değişimin sağlanması, topluluk refahı ve daha iyi rekreatif faaliyetlerin oluşturulması 

için gereklidir (Richardson, 1991). 

Turizmin birey, sosyal yapı ve kültür üzerindeki etkilerinin bilinmesi, 

turizmin toplumsal yapı üzerinde meydana getirdiği değişimlerin anlaşılmasını 

sağlamaktadır. Bunun için sosyolojik bir bakış açısıyla hareket edilmelidir. Yerel 

halk ve turist arasında ortaya çıkan ilişkilerin yapısı irdelenmeli, ilişkiler sonucunda 

gelişen bireysel davranışlar ele alınmalı, grup ilişkilerinin yapısı ve ilişkilerde 

meydana gelen değişimler değerlendirilmelidir. (Avcıkurt,2007) 

Turizm tabanlı aktiviteler, ürünler, hizmetler, topluluktan topluluğa değişiklik 

gösteren önemli sosyal, ekonomik ve çevresel etkiler ortaya çıkartmaktadır. Turizm 

çeşitliliğin artması turizmin ortaya çıkardığı sosyal-kültürel, ekonomik ve çevresel 

etkilerin daha önemli hale gelmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla sosyal, 

ekonomik ve çevresel etkiler birbirine bağlıdır ve birbirlerinden etkilenirler. (Dyer 

vd.,2007) 

Turizm gelişimine bağlı olarak ortaya çıkan etkiler üç kategoride 

değerlendirilmektedir; ekonomik etkiler, sosyo-kültürel etkiler ve çevresel etkiler.  

Ekonomik etkiler, vergi geliri, artan iş imkânları, ek gelir, vergi yükü, 

enflasyon, bölgesel yönetim borçları gibi konuları kapsamaktadır.  



Sosyo-kültürel, etkiler geleneksel sanatların, gelenek ve göreneklerin yeniden 

canlanması, kültürlerarası etkileşimin artması ve kültürlerin tanınması olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  

Çevresel etkiler ise parkların ve doğal yaşamın korunması, kalabalıklaşma, 

hava, su ve gürültü kirliliği ve doğal yaşamın yok edilmesi gibi etkilerden 

oluşmaktadır (Andereck vd., 2005). 

3.2. Turizmin Ekonomik Etkileri 

Turizm en çok ekonomik yönüyle ele alınan toplumsal bir etkinlik olarak 

görülmektedir. Ekonomik yaklaşımın yaygınlaşması turizmin ülkelere gelir getirici 

ve döviz kazandırıcı özelliğinden kaynaklanmaktadır. Ekonomik ve kitlesel bir olgu 

haline gelen turizmin ülke ekonomileri üzerindeki olumlu etkileri turizmin ekonomik 

yönünün ön plana çıkmasına neden olmuştur. Ziyaretçi sayısında yaşanan artış, yeni 

konaklama, yiyecek-içecek ve rekreasyon tesisleri, alışveriş alanlarının yanı sıra 

diğer alt yapı yatırımlarına olan gereksinimi de arttırmaktadır. Turizmin ekonomik 

etkileri sektöre yansımakla birlikte turizm endüstrisinde gerçekleştirilen bir yatırım 

diğer endüstriler için de ekonomik bir faaliyeti de beraberinde getirmekte, yeni 

istihdam alanlarının yaratılmasına katkıda bulunmakta, yaratılan bir birimlik gelir 

ise, hem turizm endüstrisinde hem de diğer endüstrilerdeki yatırımlara etkide 

bulunmaktadır (Kozak, 2001). 

Turizmin ekonomiye yönelik yarattığı katkılar farklı şekillerde görülmektedir; 

turizmin emek-yoğun bir yapıya sahip olması hem vasıflı hem de vasıfsız iş görenler 

için istihdam olanakları sağlamakla birlikte, sanatçı ve müzisyenler gibi diğer meslek 

sahipleri de turistlerin yerel kültüre gösterdiği ilgi nedeniyle iş olanaklarına 

kavuşmaktadır. (McIntosh and Goeldner ,1986).Turizm döviz kazandırıcı ve gelir 

getirici bir etkiye sahip olmakla birlikte ekonominin çeşitlenmesine, gayri safi milli 

hasılanın büyümesinde, bölgesel kalkınmada ve devlet gelirlerinin artmasında da 

etkili rol oynamaktadır. Ayrıca altyapı çalışmalarının tamamlanmasında yardımcı 

olan turizm, yöredeki ticari faaliyetlerin gelişmesine sebep olmaktadır. Yerel halka 

turizm bağlantılı iş imkânı sağlamaktadır. (Saarinen,2010) 



Turizmin olumlu etkilerinin yanında olumsuz ekonomik etkileri de söz 

konusudur. Turizm enflasyona, fırsat maliyetlerine ve turizme olan aşırı bağımlılığa 

neden olmaktadır. Enflasyon, arsa, ev, yiyecek-içecek fiyatlarını artırırken, fırsat 

maliyetleri, turizm sektöründe yapılan yatırım sonucunda başka bir ekonomik alanda 

yapılamayan yatırımın maliyetine dikkat çekmektedir. Turizme aşırı bağımlılık 

sonucu küçük topluluklar başka bir gelişme stratejisi izlemedikleri için turizm 

gelirlerinde yaşadıkları bir azalma sonucu krize maruz kalmaktadırlar (Mason, 2003). 

Dış ülkelere bağımlılık, mevsimsel dalgalanma, yabancı işgücü etkisi ve dışalım 

eğilimindeki artış gibi etkiler turizmin diğer olumsuz ekonomik etkileri arasında yer 

almaktadır (Kozak vd., 2001). 

Turizm gelişiminin ortaya çıkardığı istihdam olanakları üç başlık altında 

toplanabilir. Turizm sektöründe doğrudan yer alan işletmelerde(konaklama, yiyecek-

içecek, ulaşım gibi) gerçekleşen “doğrudan istihdam” , doğrudan turistik tüketicilere 

hizmet sağlamayan fakat endüstriye girdi veren diğer endüstrilerde oluşan “dolaylı 

istihdam” (destinasyonda gerçekleşen turizm gelişimi sonucu açılan eğlence ya da 

alışveriş merkezlerine istihdam edilen iş gücü) ve turizm gelişiminden elde edilen 

gelirin harcanması ile ortaya çıkan “uyarılmış istihdam” (bu durumun ortaya 

çıkmasında turizmin çarpan etkisi etkilidir). (Vellas ve Becherel,1995) 

Turizmin istihdam üzerindeki etkisi genel olarak kabul görmekle birlikte bu 

etkinin tam olarak belirlenmesi mümkün değildir. Turistik işletmelerin önemli bir 

bölümünün küçük ölçekli işletmelerden oluşuyor olması sebebiyle kendi işinde 

çalışan insanların sayısı oldukça fazladır. Dolayısıyla turizm istihdam istatistiklerinin 

tam olarak gerçeği yansıtmıyor olması mümkündür. Ayrıca turizmle ilgili bazı 

işlerde çalışanlar turizmde istihdam ediliyor olarak gösterilmeyebilir (Burkart ve 

Meldik, 1982). 

Turizmin gelişmesi ve turizmin gelir etkisinin artması ile birlikte tarım 

endüstrisinde üretim kalitesi yükselir, standardizasyon sağlanır ve ürünün değeri 

artar. İç ve dış turizmin yarattığı ek talep ve turizm mevsimindeki kısa süreli bölgesel 

fiyat artışları sonucunda tarım endüstrisinin toplam hasılatı yükselir. Ayrıca turistik 

yiyecek-içecek işletmelerinin talepleri nedeniyle endüstride bir canlanma yaşanır. 

(Olalı ve Timur,1986) 



Turizm gelişimi sanayi endüstrisinde, tüketim ara malı ve yatırım malı üreten 

sanayi dallarını canlandırmaktadır. Özellikle inşaat malzemeleri, mobilya, dokuma, 

kimyasal maddeler üreten işkollarında, turizm işletmelerinin talepleri doğrultusunda 

bir iş kapasitesi artışı yaşanmaktadır (Kozak vd., 2001). 

Hizmet sektörü üzerindeki turizm gelişiminin etkileri beş başlık altında 

toplanabilir; 

(1) Cari tüketim ile ilgili olarak hizmet üretim endüstrisini geliştirir (ekmek, 

et, manav, bakkal vb.) 

(2) Donatım satanlar ile ilgili olarak hizmet endüstrisini geliştirir (elektrikçi, 

boyacı, demirci vb.) 

(3) Konforla ilgili olarak hizmet endüstrisini geliştirir (moda evleri, kuaförler, 

spor malzemeleri, pastane vb.) 

(4) Yardım ve güvenlikle ilgili olarak hizmet endüstrisini geliştirir. 

(5) Lüks ihtiyacı ile ilgili olarak hizmet endüstrisini geliştirir (kuyumcu, gece 

kulübü vb.) (Olalı ve Timur, 1986). 

Ekonomik anlamda sıkıntı içerisinde olan bölgelerde yerel halk turizmin 

getireceği ekonomik kazançlar konusunda daha hevesli olurken turizm gelişim 

maliyetini göz ardı etmektedirler (Liu ve Var, 1986). 

Yerel halk turizmin ekonomik öneminin farkında olmakla birlikte 

bölgelerinde gerçekleşen gelişimin devamına izin verilip verilmeyeceği konusunda 

kaygılanmaktadır (Ryan, Scotland ve Montgomery, 1998). 

Turizm faaliyetleri doğru planlama veya yönetimle gerçekleştirilmediğinde 

turizmin ekonomik faydaları eşit dağılım göstermemektedir. Dolayısıyla bu süreçte 

yerel halk/toplumlar turizme yönelik olumsuz davranışlar göstermektedir. 

(Harrill,2004) 

Turizmin olumlu ve olumsuz ekonomik etkilerinden döviz kazandırıcı etkisi, 

gelir etkisi, istihdam etkisi, altyapı değişikliklerine olan etkisi, iç fiyat seviyesine 



olan etkisi ve turizme ekonomik olarak bağımlı olma etkisi sayılabilir. (Altunel, 

2009). 

Turizm, yöre halkına gelir yaratıcı etkisi, istihdam yaratıcı ve diğer sektörleri 

canlandırıcı etkisi, yerel, beşeri, ekonomik olanakları ve yatırımları artırıcı etkileri ile 

ekonomik gelişime katkı sağlar. 

3.3. Turizmin Sosyo-Kültürel Etkileri 

Sosyal ve kültürel kavramların iç içe geçmesi, inanç, kurum, değer ve sosyal 

ilişkiler arasında mevcut olan sıkı bağlar sayesinde gerçekleşmektedir. Sosyo 

kültürel yapı, kültür unsurlarının ve sosyal kurumların zaman içinde tekrarlanarak 

meydana getirdikleri ve onların karşılıklı etkileşimleri sonucu oluşan sosyal denge 

olarak adlandırılmaktadır. Sosyo-kültürel yapı içerisindeki etkileşimin düzenliliği 

temel normlar tarafından sağlanır. Temel normlar, insanlar arası etkileşimin 

yönelimini belirler böylece sosyo-kültürel yapıda yer alan sosyal ilişki ve 

etkileşimler tahmin edilebilir bir hal alır. Sonuç olarak bir örgü meydana gelir ve bu 

örgü aile, inanç, iktisat, eğitim, siyaset gibi sosyal kurumları olan ve bunların 

karşılıklı etkileşimi/bütünleşmesi sonucu sosyo-kültürel yapı ortaya çıkar (Yazıcı, 

1988). 

Turizm farklı sosyal ve kültürel yapılara sahip olan toplumların birbirleriyle 

ilişkiler kurmasına, farklı bilgi, görgü, gelenek ve kültür düzeyleri arasında 

etkileşime neden olmaktadır. Etkileşimler sonucu turizm sosyal yapıdaki ahlak 

anlayışının ve toplumsal davranış kalıplarının değişmesine yol açan sosyal bir olay 

olarak karşımıza çıkmaktadır(Kozak vd., 2001). 

Farklı sosyo-kültürel yapıya sahip toplumlar arasındaki etkileşim turizm ile 

gerçekleşmektedir ve bu etkileşim, sosyal yapıda bazı değişimlere yol açmaktadır. 

(Berber, 2003)  Sosyal çevrenin etkisi turizm sektörü açısından, oldukça önemlidir. 

Sosyal yapının benimsemediği, tolerans gösteremediği süreçler, işletme ya da bölge 

turizminin yaşamını sona erdirebilmektedir. Turizmin sosyo-kültürel etkileri, temel 

olarak turizm endüstrisinin gelişimi veya turistlerin varlığının (ve turist yerli 

ilişkisinin niteliği) bir sonucudur (Ratz, 2000). 

Gidilen ülkede ortaya çıkan sosyo-kültürel değişiklikler şunlardır;  



(1)Turizm sosyal yapı üzerinde değişikliklere neden olmaktadır. 

 (2) Turizm toplumun değer yargılarını değiştirmektedir.  

 (3) Turizm kültürel çevrede değişimlere neden olmaktadır.  

 (4)Turizm halkın gelenek ve göreneklerini etkilemektedir. Turistler de 

benzeri etkileri ve değişimleri yaşamaktadır. (Usta, 2009) 

Turizmin sosyo-kültürel olumlu ve olumsuz etkileri söz konusudur. Olumlu 

etkiler; yaşam kalitesini iyileştirme, yeni fikir, değer ve yaşam biçimleri ortaya 

çıkarma, farklı toplumlar arasında hoşgörü ve barışa katkı sağlama, mesleklerde 

profesyonelleşme, ev sahibi toplumun tarihi ve kültürel mirasının korunmasını 

sağlama olarak karşımıza çıkmaktadır. Olumsuz etkiler ise; fuhuş, sigara, alkol, 

kumar gibi kötü alışkanlıkların ortaya çıkmasına, tüketim kalıplarında değişime, 

kaçakçılık, toplumun sosyal yapısının değişmesine, ırksal gerginliklerin ortaya 

çıkmasına neden olabilmektedir. (Avcıkurt,2007) 

Turist ve yerel halk arasındaki ilişkilerin türü onların etkileşimini ve 

birbirlerine olan davranışlarını etkilemektedir. Bu durum, turizmin sosyo-kültürel 

etkilerinin belirlenmesinde büyük bir öneme sahiptir. Turist, bir bölge için farklı 

inanç, kültür, tutum, alışkanlık ve davranışlara sahip bir yabancıdır. Yerel halk ile 

turistler arasındaki etkileşimin yansımaları özellikle yerel halk açısından 

gözlemlenebilen ve ölçülebilen sonuçlar ortaya çıkarmaktadır(Tayfun ve Kılıçlar, 

2004). 

Uzun dönemde sosyal değerler, inançlar ve kültürel uygulamalarda kademeli 

değişmeler, turizmin sosyo-kültürel etkilerine bağlı olarak gelişmektedir. Turist 

sayısı, turizmin bölgedeki gelişim düzeyi gibi faktörler hangi sosyo-kültürel 

niteliklerin ne derecede etkileneceğini belirlemektedir. Turizmin mevcut sosyal 

değerlere, yöre halkına, aile içi ilişkilere, ahlaki kurallara ve toplumun sosyal 

yapısına, kültürüne doğrudan veya dolaylı yapmış olduğu etkiler sosyo-kültürel 

etkileri oluşturmaktadır. (Brunt ve Courtney,1999) 



Yerel halkın geleneksel el sanatlarını ortaya çıkarma ve turistlere yönelik 

hediye eşya talebini karşılamaya yönelik üretimlerini, geleneksel sanat biçimlerine 

yenilikler getirerek turizme katkıda bulunmaktadır. (Esman,1984) 

Turizm geleneksel sanatlara yönelik talep yaratmakta, kültürel kimliği 

geliştirmekte, toplumları birbirine yaklaştırmakta, fikirlerin karşılıklı olarak değişim 

olanağı bulduğu ve bölgenin kültürü hakkında bilgileri artırmakta, kültürel değişim 

ve yerel geleneklerin yaşatılması için fırsat yaratmakta, yaşam kalitesini arttırmakta 

ve toplumun imajını yenilemektedir. (Besculides vd.,2002) 

Diğer taraftan, birçok yazar geleneksel sanatların kademeli olarak ortadan 

kaybolduğunu ya da taklitleri ile yer değiştirdiğini vurgulamaktadır. Kültürün 

ticarileşmesi ve yozlaşması ortaya çıkan diğer bir olumsuzluktur (Haralambopoulos 

ve Pizam, 1996). Benzer şekilde turist ve yerel halk arasındaki satın alma gücü ve 

kültürel farklılıkları yerel halk üzerinde sosyal ve kültürel karmaşıklığa neden 

olmaktadır (Tosun, 2002). Değişimin bir sonucu olarak turizm gelişimi geleneksel 

aile değerlerini olumsuz yönde etkileyerek olumsuz kültürel etkiler de yaratmaktadır 

(Kousis, 1989). 

Ülkelerinde çeşitli sosyal baskılar ve kısıtlamalar nedeniyle özgürce hareket 

edemeyen turistler yabancı bir ülkede diledikleri gibi davranışlar sergilemektedirler. 

Turistlerin istekleri çoğu zaman yerel halk tarafından karşılanmaktadır. Bu sayede 

turistlerle karşılaşan ve onlarla iletişim kuran yerel halkın ahlaki değerleri 

zayıflamaya ve değişmeye başlamaktadır. Yalnızca ekonomik anlamda çıkar 

sağlamak için turistlere sunulan hizmetlerden (yabancı madde, fuhuş, kumar vs.) bir 

süre sonra kendileri de yararlanmaya başlamaktadırlar (Altunel, 2009). 

Turistlerle yerel halkın arasında gerçekleşen etkileşim neticesinde tarafların 

değerlerinde değişiklikler yaşanabilmektedir. Toplumun oluşturmuş olduğu gelenek 

ve görenekler, örf ve adetler bu etkileşim neticesinde değişikliğe uğrayabilmektedir 

(Zengin,2006). Cinsel ahlakın turizmden etkilendiği, yerli kültürün değer yapısının 

daha maddeci ve ticari bir niteliğe büründüğü, gelenek ve törenlerin ticari bir özellik 

göstermeye başladığı ve anlamından uzaklaştığı, güzellik kavramının değişikliğe 

uğradığı özellikle belirtilen noktalardan bazılarıdır (Doğan, 2004). 



Turizm, aile kurumu üzerindeki etkileri, hoşgörü ortamının artması, kırsal 

kadının öneminin artması, kültür etkileşimi, el sanatlarına verilen önemin artması, 

kültürü koruma, yabancı dil öğrenimine yönlendirme ve toplum alt yapısını 

oluşturma gibi etkileri ile sosyo-kültürel gelişime katkı sağlar. 

3.4. Turizmin Çevresel Etkileri 

Belirli bir yöreye ya da ülkeye yönelik turizm talebinin oluşması ve bu talebin 

sürdürülmesi sırasında fiziksel (tarihi ve doğal) çevre önemli bir etken olmaktadır. 

Ayrıca, turistlerin gidecekleri yerin seçiminde ve kalış sürelerinin saptanmasında da 

fiziksel çevre önemli bir belirleyicidir. Turizm ve fiziksel çevre birbirinden ayrılmaz 

bir ilişki içerisindedir. Turizm tümüyle fiziksel çevrede oluşmakta ve fiziksel 

çevrenin çekim öğeleri turizm talebi üzerinde etkilidir. Turizm faaliyetleri fiziksel 

çevre üzerinde çeşitli şekillerde etki göstermektedir. Bu etkiler, doğal ve tarihi 

çevrenin tahribatı şeklinde olumsuz olabileceği gibi, onların kazanılmasına yönelik 

ciddi önlemlerin alınması şeklinde olumlu yönde de olabilmektedir (Kozak vd., 

2001). 

Doğal, arkeolojik ve tarihi alanların korunması, çevre kalitesinin 

iyileştirilmesi, çevrenin değerinin arttırılması, altyapı olanaklarının geliştirilmesi, 

çevrenin ön plana çıkarılması çevresel olumlu etkiler içerisinde yer alır iken olumsuz 

etkiler olarak su, hava ve gürültü kirlilikleri, görsel kirlenme, katı atıklar, ekolojik 

bozulmalar ve biyolojik çeşitliliğin azalması, arkeolojik ve tarihi alanların zarar 

görmesi ile alan kullanım sorunlarını göstermektedir. (Mansuroğlu, 2006) 

Turizm gelişimi mevcut tarihi yöre, anıt ve yapıların restorasyonu ya da 

iyileştirilmesi yönünde itici bir güç olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarihi öneme sahip 

yöreleri çekim ögesi olarak kullanan turizm bu yörelerin korunmasında olumlu 

yönde katkıda bulunmaktadır. Ayrıca turizm eski yapıtların yeni kimlikleriyle 

günümüzde de yaşamalarını sağlayacak düzenlemelere gidilmesini de sağlamaktadır 

(eski hanların, kışlaların, sarnıçların, kalelerin restore edilerek otel, restoran vb. 

tesislere dönüştürülerek kullanılması). Pazarlamasını yaparak para kazandığı en 

önemli meta olan çevrenin korunmasına yönelik politikaların geliştirilmesini sağlama 

turizmin çevre üzerindeki olumlu etkileri arasında yer almaktadır(Kozak vd., 2001). 



Turizmin doğal çevre üzerindeki olumsuz etkileri, turistlerin doğanın 

kendisini yenileyebilmek için insanlara sunabileceğinden daha fazlasını tüketmeleri 

sonucunda meydana gelmektedir. Kontrolsüz bir şekilde büyüyen turizm giderek 

doğal alanları ve kaynakları tüketmeye başlamaktadır. Bu durum tüm dünya için 

ciddi bir sorun oluşturmakla birlikte özellikle yörenin yerel halkı için çok daha 

vahim sonuçlara yol açabilmektedir. Turizmin fiziksel çevre üzerindeki olumsuz 

etkileri OECD tarafından şöyle sınıflandırılmıştır(Ap ve Crompton, 1998): 

-Kirliliğe olan etkisi (hava, su, gürültü, çöp) 

-Tarımsal ve kırsal araziler dahil olmak üzere doğal alanların yok olması 

- Bitki örtüsü ve hayvanların yok olması 

-Doğal alanların ve tarihsel yapıların tahrip edilmesi 

-Kalabalıkların yaratmış olduğu etki 

-Çatışma ve anlaşmazlıkların etkisi 

-Rekabetin etkisi 

Turizm, benzer şekilde, yerel kaynakların tükenmesine de sebep 

olabilmektedir. Bu kaynaklar yerel halkın geçimini sağladığı yiyecekler, 

hammaddeler ve enerji kaynaklarıdır. Özellikle yoğun sezonlarda turistik ihtiyaçların 

artması sonucunda yörenin tüm kaynakları kısa bir sürede tüketilebilmektedir. 

Turizm toprağın bozulmasına ve kaybolmasına da sebebiyet verebilmektedir. 

Gerçekten de turistik işletmelerin ve altyapı çalışmalarının inşaatları nedeniyle 

toprak kayıpları yaşanmaktadır. Bu inşaatlar sırasında ormanlar tahrip edilmekte, 

toprağın içindeki mineraller zarar görmekte, vahşi yasam tükenme noktasına 

gelmektedir. Turizm potansiyelinin Akdeniz Bölgesi’ne yönelmesiyle birlikte 

tarımsal araziler turizm lehine küçülmeye başlamıştır. Uygulanan kitle turizmi 

politikası doğrultusunda tatil köyü ve kıyı oteli yatırımları plansız bir şekilde 

desteklenerek kamu arazisi olan ormanlık alanlar turizm yatırımcılarına tahsis 

edilmiştir (Akış, 1999). 



Turizm, altyapı ve üstyapının iyileşmesi, çevresel kirliliğin azaltılması, 

restorasyon çalışmalarının artması gibi etkileri ile çevresel gelişime katkı sağlar. 

3.5. Yerel Halkın Turizm Gelişimine Yönelik Algısını Etkileyen Faktörler  

Sosyo-ekonomik faktörler, mekânsal faktörler, ekonomik bağımlılık, turizm 

gelişiminde etkili olan ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerin algısı gibi faktörlerin 

yerel halkın turizm gelişimine verdiği desteği etkilemektedir. (Harrill, 2004)  

Demografik Değişkenler: Sosyo-demografik değişkenler yerel halkın turizm 

algılamaları üzerinde etkili olmaktadır. Sosyo-demografik değişkenler içerisinde 

cinsiyet, yaş, doğum yeri (yörenin yerlisi olup olmama durumu), medeni durum, 

eğitim seviyesi, ikamet süresinin uzunluğu gibi unsurlar yer almaktadır. 

Cinsiyet: Cinsiyet faktörü yerel halkın turizm gelişimine yönelik algısında ve 

turizm gelişimine verdiği desteğin belirlenmesinde rol oynayan faktörlerden biri 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Turizme yönelik bakış açılarında, turizm gelişimine 

yönelik beklentilerinde ve turizme verilen destek konusunda erkek ve kadınlar 

arasında farklılıklar bulunmaktadır (Petrzelka vd., 2005) 

Yaş: Yaş grupları arasında turizm gelişimine yönelik bakış açısı ve 

beklentilerde farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla turizm planlamacılarının 

gerçekleştirecekleri girişimler sırasında yaş grupları arasındaki farklı ihtiyaçları göz 

önünde bulundurmaları gerekmektedir. Yaşı daha ileride olan kişiler turizm 

gelişimine yönelik gençlere oranla daha olumsuz tutum sergilemektedir. (Brougham 

ve Butler, 1981) 

Eğitim Durumu: Farklı eğitim seviyesine sahip yerel halk arasında turizm 

gelişimine yönelik algı ve tutumlarda çeşitli farklılıklar bulunmaktadır. Eğitim 

seviyesi yüksek olan bireylerin turizm gelişimine daha ilgili ve destekçi oldukları 

sonucuna varmışlardır. (Ayres ve Potter, 1989) 

Medeni Durum: Turizm gelişimine verilen desteğin medeni duruma göre 

belirgin bir farklılık göstermediğini söylemek mümkündür. Ancak, bekâr halkın 

turizm ve cinsel taciz arasında bir ilişki olmadığını düşünmelerine rağmen, evli 



insanların bu konuda turizmin olumsuz etkisinden söz etmektelerdir. 

(Haralambopoulos ve Pizam,1996)  

Doğum Yeri: Başka yerden göç etmiş bireyler kendini o topluma ait 

hissedebilmekle beraber, zaman zaman yörenin yerlisi kadar toplumla 

bütünleşmeyebilmektedir. Dolayısıyla turizme verdikleri destek bölgenin yerlisi olup 

olmama durumuna göre farklılık gösterebilmektedir. Turizm gelişiminin sağlıklı 

sonuçlar verebilmesi adına yöre yerlisinin hassasiyetlerinin yanı sıra topluma 

dışarıdan katılmış bireylerin ihtiyaçları da göz önünde bulundurulmalıdır. 

Yaşam (İkamet) Süresi: Uzun süre bölgede yaşayan yerel halk turizmin 

olumsuz etkilerine karşı daha hassas davranabilmektedir. Turizm gelişimine yönelik 

girişimlerde bölgede uzun süredir yaşayan yerel halkın desteğinin alınabilmesi için 

görüşlerine önem verilmeli ve olumsuz etkileri azaltacak düzenlemelere 

gidilmelidir.) Toplumda uzun süredir yaşayanların turizm gelişimine karşı tutumları 

kısa süreli yaşayanlara göre daha hassas ve olumsuz olmaktadır. ( Sheldon vd. ,2001) 

Meslek: Turizm ile ilişkili mesleğe sahip olan bireylerin turizm gelişimi 

etkilerine yönelik daha olumlu bir yaklaşım göstermektedirler(Lankford 1994; 

Milman ve Pizam 1988; Pizam, Milman ve King, 1994; Tyrell ve Spaulding 1984). 

Yerel halk temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yeni iş fırsatlarına olumlu 

yaklaşmakta, turizmin istihdam yaratıcı özelliğinden dolayı turizm gelişimine karşı 

hoşgörüyle yaklaşmaktadır. (Tosun, 2002) 

Ekonomik Bağımlılık: Bireyin ve toplumun turizmden kazanılan gelire olan 

bağımlılığı artış gösterdikçe turizm gelişimine yönelik vereceği destek de artmaktadır 

(Harrill,2004) 

Turistlerle Etkileşim: Turistlerle etkileşim seviyesi halkın turizm gelişimine 

yönelik tutumunu olumlu/olumsuz yönde etkilemektedir (Brougham ve Butler, 

1981;Lankford ve Howard, 1994; Murphy, 1985). Yerel halk turistlerle ne kadar sık 

iletişim halinde bulunursa turizm gelişiminin sağladığı faydalara yönelik algısı o 

denli olumlu olacaktır (Andereck vd., 2005).  



Mekânsal Faktörler: Yerel halk turizmin yoğunlaştığı yerlere ne kadar yakın 

oturursa, turizmin gelişmesine yönelik olumsuz görüşleri o kadar artmaktadır.  

3.6. Turizmin Yerel Halk Üzerindeki Etkileri 

Turizm sektörünün son yıllarda, bir ekonomik etkinlik olarak kırsal alanlara 

yönelmesi sebebiyle, bu yörelerde turizmin olumlu-olumsuz etkilerinin 

araştırılmasına başlanmıştır. Turizmin etkisiyle bu yörelerde bir taraftan gelir artışı 

yaşanırken diğer taraftan bilinçsizce kullanılan doğal ve tarihi güzelliklerin 

bozulması da söz konusu olmaktadır. Tüm bu etkiler yerel halkı etkilemekte ve 

turizm algısını değiştirebilmektedir. 

3.6.1. Turizmin Olumlu Etkileri  

 Kırsal turizm, nüfus kaybına uğrama riskleri ile karşı karşıya bulunan yöreleri 

canlandırmak suretiyle, yöre halkının başka bölgelere göç etmesini 

önleyebilmektedir (Olalı ve Timur, 1986: 181).  

 Şehir ve kırsal yöreler arasındaki ilişkilerin gelişmesi, zamanla şehir ve kırsal 

yöre arasındaki yaşam ve davranış farklılıklarını yumuşatmaktadır. 

 Aile bireyleri, küçük çocuklar için daha hoş, daha değişik vakit geçirmeye 

imkân veren bir ortam bulmaktadırlar.  

 Turizm, kırsal yörelerin kalkınmasına yardımcı olarak ülke ekonomisine 

katkıda bulunur. Tarımsal ve turistik etkinlikler bir arada ve birbirinin 

tamamlayıcısı olarak yer alırsa, hem o yöre hem de ülke ekonomisine önemli 

olumlu etkilerde bulunmaktadır.  

 Turizm, kırsal yöreler halkına çok çeşitli kaynaklardan gelir kazanma 

olanakları yaratmaktadır. Tarım ürünler ve kırsal yörelerde ev ve el sanatları 

gelişerek ek gelirleri çoğalmaktadır. Konaklama, yeme-içme vb. ilgili 

tesislerin artması ile istihdam ve ücret gelirleri de artmaktadır. İnşaat ve ona 

bağlı yan sektörler ve gelirleri ile turistik mal ve hizmet sektörü ile 

hizmetlerinin çoğalması, hem kişisel hem de kamu gelirlerini arttırmaktadır.  

 Turistlerin her türlü hizmette belirli bir kalite aramaları yerli halkın da hayat 

standartlarının yükselmesine yol açmaktadır.  

 Turizm, altyapı, konut ve çalışma şartlarının iyileştirilmesine neden 

olduğundan bu olumlu gelişmeler halkın yararına olmaktadır.  



 Kırsal yöreler, turizmin doyum noktasına geldiği ve bu nedenle dinlendirme 

özelliklerini büyük ölçüde yitirmiş bulunan geleneksel tatil istasyonlarının 

yükünü hafifletir.  

 Turizm, kırsal alanlarda yeni ekonomik etkinlikler doğmasına yol açar, 

yörenin ekonomik yapısının esnekliğe kavuşmasına yardım etmektedir 

(Morgül, 2006:48-49) 

 Turizmin kırsal bölgelerin kentleşmesini hızlandırması da bir başka olumlu 

etkiyi oluşturmaktadır. Turizm tarafından kırsal bölgelerde yaratılan yeni iş 

alanları, çağdaş endüstri toplumlarının kültürel değerlerinin benimsenmesi 

yoluyla kentsel uygarlıkların bütünleşmesini sağlayabilir.  

 Turizm, farklı toplumlardan gelen bireylerin birbirleri ile bilgi alışverişinde 

bulunmaları ve kültürel yapılarını daha yakından tanımaları, dostluk ve 

arkadaşlıklar oluşturarak zıtlıkları törpülemeleri sayesinde toplumsal barışı ve 

hoşgörüyü artırabilir.  

 Turizm, aile yapısı ve kadın hakları konusunda birtakım değişimleri de 

beraberinde getirmektedir. Özellikle az gelişmiş ülkelerde ekonomik ve 

toplumsal açılardan daha önce aile içinde sıkışmış olan kadın, turizm yoluyla 

daha özgür bir konuma gelebilmektedir (Kozak, 2008:93). 

 Turizm çoğu zaman yöresel sanatların canlanmasına neden olmaktadır. 

Hediyelik ve hatıra eşyalarının, turistlerin daha fazla döviz bırakmalarını 

sağlamak ve izlenimlerini canlı tutmak ve görüldükleri yerlerde yöreyi 

tanıtmak gibi fonksiyonları vardır (Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006:76). 

3.6.2.Turizmin Olumsuz Etkileri 

Turizm hareketlerinin yoğunlaştığı yörelerde, yöreye olumlu olduğu kadar 

olumsuz birtakım etkilerin de olduğu yapılan araştırmalar sonucu ortaya konulmuş 

bulunmaktadır (Sezgin, 2001:133).  

Bu olumsuz etkiler ;  

 Turizm tarımdan gelir sağlayan halkın, tarım sektörü dışına kaymasına neden 

olmaktadır. Turizmin plansız gelişimi, tarımsal alanların azalmasına yol 

açmaktadır.  



 Arazi ve diğer gayrimenkul fiyatlarında spekülatif artışlar olmaktadır. 

Kiralama bedelleri aşırı yükselerek, tarım üreticisi tarafından gelir sağlamak 

yerine, arazisini boş bırakarak rantı bekler duruma yönelebilmektedirler. 

 Yabancıların satın alma gücü ile yerli nüfusun satın alma gücü arasındaki 

farklılıklar, fiyatların yükselmesine dolayısıyla enflasyonun artmasına sebep 

olmaktadır (Zengin, 2006:77).  

 Kırsal turizmden sağlanan gelir, yerli halka bu geliri tarım dışı hatta o yöre 

dışında değerlendirme şansı yaratır; o da başka sektörlere sermaye akımını 

kuvvetlendirir ve kırsal turizmi yöreyi kalkındırma amacından uzaklaşmasına 

neden olabilir.  

 Tarımsal ürün deseni değişerek verimlilik azalmaktadır (Olalı ve Timur, 

1986:183).  

 Kırsal yörelerde turizmin gelişmesi sosyal ve kültürel planda yerli halkın 

tarım yörelerine özgü gelenek ve göreneklerinin kaybolmasına kadar varan 

bir “kültürel kirlenme” ye neden olabilmektedir. Böyle bir durumda yerli halk 

ile turist kültürleri arasındaki karışma, yerli halktan turiste karşı 

birbirlerinden sert çizgilerle ayrılabilen iki aşırı davranış sekli ortaya 

çıkmaktadır (Morgül, 2006:70) 

3.7. Turizmin Gelişmesine Yönelik Tedbirler  

Türkiye'de "kırsal alanlarda turizmin, ekonominin verimli bir sektörü olarak 

geliştirilmesi isteniyorsa, girişilen çabalar arasında koordinasyon sağlanmalıdır. 

Kırsal ekonominin gelişmesi ancak, devlet, mahalli idareler ve halkın işbirliğiyle 

sağlanabilir.(Gherco and Trandafır, 2014) 

Turistik talebin faktörlerini iyi tanıyabilmek, talebi etkileyecek çeşitli 

yönelimleri kavrayabilmek ve arz verileri ile hizmetleri bunlara uyarlayabilmek için 

araştırmaların sürekli olması gerekmektedir. Alışkanlıklardaki değişiklikler veya 

halkın gereksinimlerine daha uygun düşen yeni turistik arzın ortaya konması gibi 

değişiklikler yakından izlenmelidir.  

Turizme katılma ve bir kontrol sistemi oluşturma ve turistik donatımın mülkiyeti 

genellikle yörede yaşayanlara ait olmalıdır. Başka ülkelerin turizm acentalarıyla 



iletişime geçebilecek, devletle işbirliği olan yerel otoriteler kurulmalıdır. Yerel 

acentalara daha fazla sorumluluk verilmelidir.( Md Saad,2014). 

Turistlerin yaratıcılığını ortaya çıkaran uygun etkinliklerle turizm geliştirilebilir.( 

Tan vd.,2014)Yöresel ürünler sunan ticari kuruluşlar, turizm ve rekreasyon 

merkezlerinin hemen yakınına kurulmalı ve turistik çekiciliklere paralel olarak 

gelişmesi sağlanmalıdır. Yerel işletmeler turistleri yöresel el yapımı ürün üretimine 

katarak çekiciliğini artırıp, ekonomiye ve toplumsal yaşama olumlu katkılar 

sağlayabilecektir. (McGehee vd.,2014) 

Alınacak önlemler, gerekli bütün araçlarla desteklenerek kırsal yaşam düzeyinin 

yükselmesine yardımcı olmalıdır. Genel olarak, yüksek kaliteli tarımsal araziler 

turizm ve rekreasyon amaçlı kullanılmamalıdır. Turistlere bireysel ve grup halinde 

yapabilecekleri aktiviteler, kendilerini geliştirecek yeni deneyimler sunulmalıdır 

(Kiráľová,2014) 

Temel yatırımlara katılan otel, motel, restoran gibi tesislere sahip yöresel 

kooperatifler kurulmalı ve var olanlar desteklenmelidir. Yatırıma yönelecek gerçek 

ve tüzel kişilere gerekli teşvikler sağlanmalıdır. .( Weng and Peng, 2014).Eğitim ve 

uygulama programları sadece turistik amaçlara değil, kırsal alanların temel uğraşısı 

olan, tarıma da yönelik olmalıdır. Böylece, halkın daha çok ilgisi çekilebilecek ve 

daha geniş katılım sağlanabilecektir. Turizm ve rekreasyon projelerinin ortaya 

konularak ve finanse edilmesi ile ilgili örgütler arasında her türlü karmaşa ve yetki 

çatışmasını önleyecek iyi bir koordinasyonun sağlanmasına dikkat edilmelidir 

(Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006:33). 



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

SİVAS ve TURİZM 

 

Şekil 2. Sivas ve Turizm Değerleri 

Sivas ili tarihi eserler, değerli mimari anıtlar, kaplıca, içmeler ve doğal 

güzellikleri bakımından önemli turizm potansiyeline sahip büyük bir destinasyondur. 

Bu özellikleri nedeniyle “Abideler şehri” de denmektedir. Bilhassa Selçuklu eserleri 

bakımından çok zengindir. 



 

4.1.Sivas Tarihi  

Sivas ilinin tarihi, M.Ö. 5 binli yıllara, Kalkolitik Çağ’a kadar inmektedir. 

Sivas ve çevresindeki ilk yerleşim alanları, şehrin 8 km doğusundaki Kızılkavraz 

köyünde ve Kızılırmak kenarındaki Hanyazı bölgesindedir. Halkın, su taşkınlarından 

korunmak için Hanyazı bölgesini terk ettiği ve Sivas Kalesi’nin bulunduğu bölgeye 

yerleştiği tahmin edilmektedir.  

Kalkolitik Çağ’dan beri pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Sivas’ta, 

Hititler, Frigyalılar, Lidyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Danişmentliler, Selçuklular ve 

Osmanlı Devleti hüküm sürmüştür. 

Sivas ili, Asur Ticaret Kolonileri döneminde (M.Ö. 2000 – 1200), kuzey 

Mezopotamya’dan Orta Anadolu’ya giden ticaret yolu üzerinde yer almaktaydı. 

Şehir, M.Ö.16. yüzyıldan itibaren Hititlerin sınırları içerisinde kalmıştır. “Sivas” 

adının da bu dönemde Hititlerin bir kolu olan “Sibapis” kavminden geldiği 

sanılmaktadır. 

Asur Hükümdarı Sargon, M.Ö.710 yılında Sivas’ı ele geçirmiştir. M.Ö. 676 

yılında Kafkaslardan gelen İskitler ardından İran’dan gelen Medler Anadolu içlerine 

kadar ilerleyip Sivas’ı da işgal etmişlerdir. Kapadokya Bölgesi’nde M.Ö. 585 yılında 

Medler ve Lidyalılar arasında yapılan anlaşma gereği Sivas ve çevresi Medlere 

bırakılmıştır. Ancak Medlerin bölgedeki hâkimiyeti fazla uzun sürmemiştir. M.Ö. 

550 yılında Persler, Sivas’ı ele geçirmiştir. Makedonya Kralı Büyük İskender; M.Ö. 

334 yılında Anadolu içlerine akınlar düzenlemiş ve Sivas’ı Perslerin elinden almıştır. 

Sivas bir dönem Makedonyalı subaylardan Sabistes’in de yönetiminde kalmıştır. 

Büyük İskender’in M.Ö.323 yılında ölümünden sonra imparatorluk 

parçalanmış, Sivas’ın kuzeyi Pontus Krallığı’na, güneyi de Kapadokya Krallığı’na 

bağlanmıştır.  

Roma Kralı Tiberius, 17 yılında Sivas ve çevresini ele geçirmiş, şehre 

“Diaspolis” adını vermiştir. Romalılar, Sivas’ın yönetimini Pontus Krallığı’na 

bırakmışlardır. Bunun üzerine Pontus Kralı Polemon’un karısı Pythodoris, şükran 



ifadesi olarak, “Diaspolis” ismini “Sebasteia” olarak değiştirmiştir. Sivas ili, Roma 

ve Bizans devletleri döneminde Avrupa ile Asya arasındaki Baharat Yolu ve 

Mezopotamya ile Karadeniz arasındaki ticaret yolu üzerinde bulunmaktaydı. 

Bununla birlikte şehir, mal ve esir ticaretinin de merkezi konumundaydı. 

Roma İmparatorluğu’nun 395 yılında ikiye bölünmesinden sonra Sivas, 

Bizans İmparatorluğu’nun sınır bölgesi şehirlerinden biri olmuştur. 

Sivas’a hakim olan ilk Türk devleti, 1075 yılında kurulan Danişmentliler dir. 

Selçuklu sultanı II. Kılıçarslan, 1174 yılında Danişmentlileri egemenliği altına 

almıştır. 1217 yılında Anadolu’nun ilk Tıp Fakülteleri’nden olan Şifaiye 

Medresesi’ni açan I. İzzettin Keykavus, 1220 yılında Sivas’ı Selçuklu Devleti’nin 

başkenti yapmıştır. Selçukluların Moğollarla yaptığı Kösedağ Savaşı’nı (1243) 

kaybetmesi sonucunda Anadolu’da ve Sivas’ta Moğol egemenliği başlamıştır. 

Sivas, 1256-1343 yılları arasında İlhanlıların egemenliğinde kalmıştır. 

Alaattin Eretna 1343 yılında Eretna Beyliği’ni kurmuş ve Sivas’ı başkent yapmıştır.  

Şehir, 1381’e gelindiğinde Kadı Burhaneddin Ahmet Devleti’nin merkezi 

olarak tarih sahnesindeki yerini almıştır. Sivas’ın Osmanlı topraklarına katılması 

1398 yılında Yıldırım Beyazıt döneminde gerçekleşmiştir. Sivas, Timur 

tehlikesinden dolayı, kendi isteğiyle Osmanlı yönetimine katılmıştır. Yıldırım 

Beyazıt, oğlu Süleyman Çelebi’yi Sivas’a vali olarak atadı. Sivas’ın Osmanlı 

yönetimine katılması üzerine Timur, 1400 yılında Sivas üzerine yürüdü. Sivas’ı işgal 

eden Timur, şehri yakıp yıkmıştır. Halk arasında söylenen “Sana öyle bir iş edeyim 

ki, Timur Sivas’a yapmamış ola!” sözü, şehrin gördüğü yıkımı anlatması bakımından 

önemlidir. 

Timur’un Ankara Savaşı’nda Osmanlı’yı ağır bir yenilgiye uğratmasından 

sonra Kadı Burhaneddin’in damadı Macit Bey, Sivas’ı ele geçirmiştir. Ancak bu 

ayrılık çok uzun sürmemiş ve 1408 yılında Çelebi Mehmet, şehri tekrar Osmanlı 

topraklarına katmıştır. 



1472 yılında Osmanlı ile Akkoyunlu devletleri arasında yapılan savaş 

sırasında Sivas, Akkoyunlu ordusu tarafından yağmalanmıştır. Bu yağma, Timur’dan 

sonra şehrin gördüğü ikinci büyük yıkım olarak tarihteki yerini almıştır. 

Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman ve IV. Murat çıktıkları doğu 

seferlerinde Sivas’ta konaklamış ve buradan hareket etmişlerdir. 

Osmanlı döneminde Sivas’a atanan valilerden Halil Rıfat Paşa’nın gayretli 

çalışmaları, bayındırlık alanında Sivas’a önemli eserler kazandırmıştır. Yol yapımına 

da büyük önem veren Halil Rıfat Paşa’nın “Gidemediğin yer senin değildir” sözü bir 

vecize olarak günümüze ulaşmıştır. 

 

Şekil 3.Tarihi Sivas 

27 Haziran 1919’da Sivas’a gelen Mustafa Kemal Atatürk, burada Milli 

Mücadele için bir kongre yapmayı uygun görmüş ve 4 Eylül 1919’da Sivas Kongresi 

düzenlenmiştir. Milli Mücadele’nin sonunda 23 Ekim 1923 tarihinde Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla Sivas Türkiye’nin önemli şehirlerinden biri haline 

gelmiştir. (Sivas Valiliği, 2014). 



 

Şekil 4.Sivas kongresi delegeleri (Heyet-i Temsiliye üyeleri) , Eylül 1919 

Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşünü hazırlayan Mondros Mütarekesi 

sonrasında Sivas, İtilaf güçlerince işgal edilmeyen Anadolu kentlerinden biri 

olmuştur. 19 Mayıs1919’da Atatürk’ün Samsun’a çıkmasıyla başlayan Kurtuluş 

Savaşı tarihinde Sivas’ın önemli biri yeri vardır. 22 Haziran 1919’da yayımlanan 

Amasya Genelgesi’ndeki bir madde, Sivas’ın Kurtuluş Savaşı’ndaki önemini 

vurgulamakta son derece anlamlıdır. Genelgede, “Anadolu’nun her yönden en 

güvenli yeri olan Sivas’ta milli bir kongrenin toplanması” öngörülmüştür. 

Mustafa Kemal, Erzurum Kongresi’ni tamamladıktan sonra, bu kongrede 

oluşturulan “Temsil Heyeti” ile 2 Eylül 1919’da Sivas’a gelmiştir. Atatürk 2 Eylül 

günü halk tarafından coşku ile karşılanmıştır. 4 Eylül’deki kongre açılışında yaptığı 

konuşmada; Anadolu ve Rumeli’de kurulan cemiyetlerin milli istiklali kurtarmak için 

çalıştığını anlatmış, manda ve himayenin kabul edilemez olduğunu savunarak Türk 

halkının milli mücadeleye tek vücut olarak devam etmesi gerektiğini söylemiştir. 

Çoğunluğun oylarıyla kongre başkanlığına M. Kemal Paşa, ikinci başkanlığa ise 

İsmail Fazıl Paşa ile Rauf (Orbay) Bey seçilmiştir. 



 4 Eylül 1919 Perşembe günü saat 14.00’te Türk tarihinin dönüm 

noktalarından biri olan ve 23 Nisan 1920’de kurulacak yeni Türk Devleti’nin 

temellerinin atıldığı, Atatürk’ün başkanlığını yaptığı 41 delegeden oluşan Sivas 

Kongresi; Sivas Sultanisi’ nde (Sivas Lisesi) toplanmıştır. 4 Eylül 1919 - 11 Eylül 

1919 günleri arasında sekiz oturumdan oluşan kongrede alınan en önemli karar, 

“Milli sınırları içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz” maddesidir. 

Kongrede; Anadolu ve Rumeli’deki cemiyetleri “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i 

Hukuk Cemiyeti” adıyla tek çatı altında toplanmış ve “Kuvay-ı Milliye” tek kuvvet 

olarak tanınmıştır.  

Erzurum Kongresi’nde (23 Temmuz – 7 Ağustos 1919) alınan kararlar, Sivas 

Kongresi’nde genişletilmiş ve ulusal bir niteliğe kavuşturulmuştur. Yeni bir Türk 

devletinin kuruluşuna temel olması bakımından Sivas Kongresi, Türkiye 

Cumhuriyeti için tarihi bir öneme sahiptir. M. Kemal Paşa, Sivas Kongresi için; 

“Cumhuriyetin Temelini Burada Attık” demiştir. 

Mustafa Kemal ve Heyet-i Temsiliye üyeleri yaklaşık üç ay Sivas’ta kalmıştır 

(Mahiroğulları, 2003). 

4.2 Sivas’ ın Doğal Yapısı 

Bu bölümde coğrafi özellikler, iklim, flora-fauna irdelenmiştir. 

4.2.1. Sivas ili’nin coğrafi özellikleri 

Sivas İli, Anadolu yarımadasının ortasında, İç Anadolu Bölgesi’nin Yukarı 

Kızılırmak bölümünde yer almaktadır. İl topraklarının büyük bölümü yukarı 

Kızılırmak, bir bölümü de Yeşilırmak ve Fırat havzalarında yer almaktadır. 

Sivas, coğrafi konum olarak 35°-50' ve 38°-14' doğu boylamları ile 38°-32' ve 

40°-16' kuzey enlemleri arasındadır. Sivas ili, 28.488 km²’lik yüzölçümüyle, 

Konya’dan sonra Türkiye'de toprak büyüklüğü bakımından ikinci sırada yer 

almaktadır. Sivas, 17 ilçesi (Merkez ilçe, Akıncılar, Altınyayla, Divriği, Doğanşar, 

Gemerek, Gürün, Gölova, Hafik, İmranlı, Kangal, Koyulhisar, Suşehri, Şarkışla, 

Ulaş, Yıldızeli ve Zara), 38 belediyesi, 1275 köy ile ülkemizin en çok yerleşim 

birimine sahip ilidir. İl topraklarının deniz seviyesinden yüksekliği genel olarak 1000 

m. üzerindedir. 



İl alanı kuzeyden Kelkit Vadisi, Doğudan Köse Dağları’nın uzantıları, 

Kuruçay Vadisi ile Yama Dağı, güneyden Kulmaç Dağları, Tahtalı Dağları’nın 

uzantıları ve Hezanlı Dağı, batıdan Karababa, Akdağı ve İncebel Dağları gibi doğal 

sınırlarla çevrilidir. (Sivas Valiliği, 2014). 

Sivas, kuzeyden Giresun, Ordu ve Tokat, doğudan Erzincan, güneyden 

Malatya, Kahramanmaraş ve Kayseri, batıdan ise Yozgat ile komşudur. İç 

Anadolu’nun yüksek platoları üzerinde başlayan ve doğuya doğru yükselen il alanı, 

kuzeydoğu ve güneydoğuda dağlık ve sarp bir kesimle son bulmaktadır. 

Genel olarak dağlık ve yüksek bir plato üzerinde kurulan Sivas İli’ nin 

ortalama yüksekliği 1000 metrenin üzerindedir. Dağlar, bu dağlar arasında vadiler ile 

çukurlardan oluşan ovalar ve dağların aşınması ile oluşan yüksek platolar ilin başlıca 

yüzey şekillerini oluştururlar. Ülkenin doğal yapısı sonucu yerleşim doğuya doğru 

gidildikçe yükselir. İlin batısında yer alan Gemerek, Şarkışla ve Yıldızeli ile orta 

kesimlerindeki Merkez ve Kangal ilçeleri aşınma ile düşmüş dağlar ve geniş 

platolarla kaplıdır (Mahiroğulları, 2003). 

Sivas İli’nde ağırlıklı yeryüzü şeklini platolar oluşturmaktadır. İl alanının % 

47.6’sı platolarla, % 46.2’si dağlarla, %6.2’si ise ovalarla kaplıdır. (Sivas Valiliği, 

2014). 

Orta Anadolu platolarının en önemlilerinden olan Uzunyayla Platosu ilde çok 

geniş alan kaplamaktadır. Uzunyayla-Gemerek-Şarkışla sınırından başlayan plato 

Kangal ilçesinin büyük bir bölümünü içine aldıktan sonra Gürün yöresinde Malatya 

sınırına kadar uzanmaktadır. Uzunyayla Platosu 1500-2100 m. yükseklik kuşağında 

yer almaktadır 

Sivas İli’nin en önemli dağları kuzeyinde yer almakta olup ilin kuzey sınırı ile 

Kızılırmak arasında kalmaktadır.  

Başlıcaları: Yıldız Dağı (2537 m.), Köse Dağları(3050 m.), Kızıldağ (3015 

m.), Tekeli Dağ (2621 m.), Asmalı Dağ (2406 m.), Tecer Dağları (2079 m.), Yama 

Çalgal Dağları (2631 m.), Hezanlı Dağı (2283 m.), Gövdeli Dağı (2719 m.), Gürlevik 

Dağı (2688 m.), Bey Dağı (2802 m.), Dumanlı Dağı (2374m.), Çengelli Dağ (2596 



m.), Oyuklu Dağ (2139 m.), Karababa Dağı (2235 m.) ve Çamlıbel Dağlarıdır. (Sivas 

Valiliği, 2014). 

Sivas İli’nde ovalar oldukça azdır. Ovalar daha çok vâdilerin genişlemesinden 

meydana gelmiş olup, büyük kısmı Kızılırmak Vadisi’ndedir. Ova olarak ilde 

Gemerek-Şarkışla, Yıldızeli-Suşehri ovaları bulunmaktadır. 

Sivas İli’nin en önemli akarsuyu Kızılırmak’tır. Sivas İli’nin doğusunda 

Kızıldağ’dan çıkmakta ve birçok kol almaktadır. Kızılırmak’a katılan başlıca 

akarsular; Tecer Irmağı, Tavra Suyu, Göksu, Kalın Deresi, Mısmıl Irmağı, Koçdere 

ve Haramidere’dir. Akarsu Deveboynu yöresinde il topraklarının dışına çıkmaktadır. 

Kızılırmak’ın 250 km.’lik bölümü Sivas toprakları içinde kalmaktadır 

(Mahiroğulları, 2003). 

Sivas il dâhilinde büyük göller yoktur. Fakat çok sayıda küçük göl vardır. 

Bunlar; Hafik, Lota, Tödürge ve Gökpınar gölleridir. 

4.2.2 İklim 

Sivas çevre illere göre kendine has bir iklim karakterine sahiptir. Çevresine 

göre bir mikro klima iklim bölgesidir. Bu özelliği sağlayan temel faktörler; çevre 

illere göre daha yüksek oluşu, kuzey rüzgârlarına açık oluşu, engebeli bir yapıya 

sahip oluşu, yıl içinde değişen basınç farkı ve il topraklarının farklı coğrafi 

bölgelerde yer almasıdır. Sivas'ta aralarında küçük farklar olmakla birlikte ana 

hatlarıyla karasal iklim görülmektedir. Kışları soğuk ve sert geçmekte, genelde kış 

aylarında bol kar yağışı görülmekte ve ortalama 3-5 ay karla örtülü olmaktadır. 

Yazları sıcak ve kurak, ilkbahar ve sonbahar ayları yağmurlu geçmektedir. (Sivas 

Valiliği, 2014). 

Sivas İli’nin büyük bir kesimi yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve karlı 

geçen karasal İç Anadolu ikliminin etkisinde kalmaktadır. Fakat ilin kuzey 

bölümünde, “Tozanlı Vadisi, Koyulhisar, Suşehri, Gölova ve Akıncılar ilçelerinde” 

karasal iklimden tipik Karadeniz iklimine geçiş görülmektedir. Bu bölgelerde, iç 

kesimlere göre havalar ılık geçmektedir. Doğu kesimlerde de doğu Anadolu yüksek 

bölge ikliminin etkileri bulunmaktadır. (Sivas Valiliği, 2014). 



Bölgede yaz sıcakları ancak haziran ayı sonlarına doğru başlamakta; ağustos 

sonlarına kadar sürmektedir. İlde sıcaklık -30,4 °C ile +38 °C arasında 

seyretmektedir. Eylül başlarında genel olarak sabah ve akşamları hava 

serinlemektedir. Yörede yaz aylarında sıcaklık ortalaması 25 °C civarında 

seyretmekte; bazı günler 35 °C’ye çıkmaktadır. Fakat 25 °C’nin üzerinde seyreden 

gün sayısı oldukça azdır. Kış aylarında sıcaklık geceleri -30 °C’ye kadar 

düşmektedir. Kış aylarının ortalama sıcaklığı 0 °C; yıllık ortalama sıcaklık ise 9 °C 

civarındadır. +30°C’nin üzerinde gün sayısı 30 günden az ve 0°C’nin altında gün 

sayısı 120’dir. Yapılan gözlem ortalamalarına göre en soğuk ay -34.6 °C ile Ocak 

ayıdır. En sıcak ay 38.3 °C ile Temmuz ayıdır. (Sivas Valiliği, 2014). 

İl genelinde gece/gündüz sıcaklık farkı, karasal iklimin tipik özelliğini 

göstererek kışları 25 °C, ilkbahar aylarında 10-15 °C, yaz aylarında ise ortalama 10 

°C’den aşağı değildir. Sivas, yağış bakımından da tipik karasal iklim özelliği 

gösterir. Yöreye yağmur olarak en fazla yağış ilkbahar ve sonbaharda düşmektedir. 

Yazlar oldukça kurak geçmekte; yağışlar, kışın genel olarak kar şeklinde görülmekte; 

ortalama 30 gün kar yağmaktadır. Yıllık ortalama yağış miktarı 420 mm’dir ve 

yöreye düşen yağışların yıl içindeki dağılımı; ilkbaharda % 36, kışın % 32, 

sonbaharda % 22, yazın % 10 oranındadır. Yıl içinde aylık yağış ortalaması en 

yüksek ay Mayıs, en düşük ay Ağustos’tur. (Sivas Valiliği, 2014). 

Yörede esen hakim rüzgarlar; kuzeybatıdan esen karayel (gün doğuşu), 

kuzeydoğudan esen poyraz gibi soğuk menşeli; güney ve güneybatıdan esen kaba yel 

ve batı gibi sıcak menşeli rüzgarlardır (Mahiroğulları, 2003). 

2.2.3 Flora-Fauna 

Sivas’ın bitki örtüsü; boyları 20-25 cm’yi geçmeyen step bozkırlardır. 

Karasal iklim kuşağında yer alan Sivas’ta, ilkbaharda karların erimesiyle dağlar, 

tepeler ve platolar yeşil bir bitki örtüsü ile kaplanmakta, ancak uzun sürmemektedir. 

Sıcakların artmasıyla kuruyan bu bitkilerin yerlerini geven (Astragalus sp.), 

sığırkuyruğu (Verbascum sp.) ve kekik (Thymus sp.) gibi bozkır bitkileri almaktadır. 

Yine ilin karasal iklim bölgelerinde kısa süreli bitkilere, ayrıca orman ağaçlarından 

oluşan küçük kümelere rastlanmaktadır. Genellikle karaçam (Pinus nigra), kızılçam 

(Pinus brutia) ve ardıç (Juniperus sp.) gibi iğne yapraklı ve meşe (Quercus sp.) gibi 



yapraklı ağaçlardan oluşan bu topluluklar, yüz yıl kadar önce tüm bölgeyi kaplayan 

zengin orman örtüsünün son kalıntıları durumundadır. (Sivas Valiliği, 2014). 

Sivas İli’nin Yeşilırmak Havzası'na giren ve Karadeniz ikliminden etkilenen 

Suşehri ve Koyulhisar yörelerinde bitki örtüsü açısından tümüyle değişik bir 

görünüm vardır. Bu yöreler iğne yapraklı ağaçlardan oluşan zengin ormanlarla 

kaplıdır. Bu orman örtüsünü sürekli yeşil kalan çok çeşitli ve zengin ağaççıklar ile 

otsu bitkiler tamamlamaktadır. Sivas İl topraklarının % 11’i ormanlık ve fundalık, % 

43’ü çayır ve mera, % 42’si ekili ve dikili alanlardır. Sivas çevresinde orman alanları 

geniş bir yer tutmaz. Buna karşın, Şarkışla-Yıldızeli sınırları içerisinde bulunan Ak 

Dağlar, İç Anadolu’nun en önemli orman bölgesidir. (Mahiroğulları,2003). 

Sivas İli endemik bitki açısından son derece zengindir. Sivas kenti ve yakın 

çevresinde hem Cumhuriyet Üniversitesi botanik bölümünün yaptığı araştırmalar 

hem de yörede yapılan çevreyi ve doğayı korumaya yönelik projeler sonucunda 

birçok endemik bitki tespit edilmiştir. Endemik bitkilerden bazıları Achillea 

sintenisii, Centaurea sivasica, Cousinia sivasica, Astragalus ulashensis, Salvia 

vermifolia, Helichrysum noeanum’dur (Envy, 2004). 

 

Şekil 5.Sivas Ölmezi (Helichrysum sivasicum) 



Sivas İli genelinde yaban hayatı oldukça zengindir. Bu zenginlik, il 

topraklarının çok geniş ve farklı yeryüzü şekillerinden oluşması, göl, akarsu sayısı, 

yüksek dağlar ve ormanlık alanların mevcut oluşu gibi etkenlerden 

kaynaklanmaktadır. 

Divriği’nin Danişmend ve Sincan yöresinde; Zara’nın Beypınar ve Bolucan 

yöresinde; Yıldızeli’nin Yıldız Dağı kesiminde, Suşehri’nin Gökçekent taraflarında 

keklik ve tavşan bulunmaktadır. 

Merkez ilçe, Ulaş ve Hafik’in Çukurbelen köyü civarında kanatlı av 

hayvanlarından bıldırcın bulunmaktadır. Yine Hafik’in Çukurbelen köyü; Zara 

Tödürge Gölü ve Seyfebeli yöresindeki sazlıklarda yaban ördeği ve yaban kazı 

bulunmaktadır(Mahiroğulları, 2003). 

İldeki tüm akarsular ve göllerde bol miktarda sazan, gümüş ve yayın balığı 

yaşamakta; ayrıca Yarhisar’da Topçuyeniköy civarında Avrasya su samuru (Lutra 

lutra) bulunmaktadır. 

Koyulhisar, Suşehri ve Zara’nın Şerefiye ormanlarında yabandomuzu ve 

ayıya rastlanmaktadır. Kurt, tilki, çakal, kızıl şahin, şah kartalı ve doğan bütün il 

coğrafyasında sıkça rastlanan yaban hayvanlarıdır. 

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik 

Envanter ve İzleme Projesi" kapsamında, 2014 yılı itibariyle Sivas'ta 555 damarlı 

bitki, 13 kuş, 8 sürüngen, 3 iç su balığı, 3 iki yaşamlılar ve 3 memeli olmak üzere 

585 yeni tür kayıt altına alınmıştır. Yeni türlerden en önemlileri alaca sansar, sivri 

burunlu tarla faresi, Anadolu çöl faresi, benekli kaplumbağa, sarı kertenkele, bozkır 

keleri, lekeli semender, kuzey şeritli semender ve  Uludağ kurbağası dır. (Orman ve 

Su İşleri Sivas Müdürlüğü,2014)  

http://www.hurriyet.com.tr/index/anadolu/
http://www.hurriyet.com.tr/index/uludag/


 

Şekil 6.Alaca Sansar 

4.3 Sivas’ ın Kültürel Yapısı 

Sivas, Anadolu’daki tarihi İpek yolu güzergâhlarının kesiştiği bir yerde 

konumlanması ve ünlü Kral Yolu’nun geçtiği büyük bir il olması nedeniyle, farklı 

kültürlerin etkileşim içinde bulunduğu bir şehir olmuştur. Bu etkileşimle birlikte 

Sivas, Orta Anadolu’nun bir kültür merkezi haline gelmiştir. Sivas’taki bakır ve 

bıçak işlemeciliğindeki zengin işçiliğin bir benzeri, evlerdeki mimari yapıda da 

görülmektedir. Edebiyat ve müzik alanında önemli isimler yetiştiren, halk ozanı Âşık 

Veysel’i bağrından çıkaran Sivas, halk müziğinin beşiği sayılmaktadır. 

 

Şekil 7.Sivas Kültürü 



 

4.3.1 Edebiyat 

Sivas, “âşıklar yatağı” olarak bilinmektedir. Âşık edebiyatı izlerinin 

görüldüğü bu şehirde yetişen âşıklardan birkaçı; Kul Hüseyin, Pir Ali, Pir Gaip 

Abdal, Pir Sultan Abdal, Somut, Budala, Hüseyin Abdal, İsmail, Karaoğlan, Kul 

Mustafa, Senem, Âşık Veysel, Ali Nebi, Hayrani, Kul Mehmet, Öksüz ve Sefil 

Öksüz’dür. Şairlerin hemen hepsi aşk, ölüm, hasret, yiğitlik, tabiat, din gibi konuları 

işlese de “aşk” başköşeyi tutmaktadır. Âşık için saz çok önemlidir. Sazına gözü gibi 

bakar, şiirlerinde ondan da söz ederler. Bütün şairler şiirlerinde, türkülerinde en duru, 

en özlü Türkçeyi kullanmışlardır. 

 

Şekil 8. Sivas Âşıkları 

4.3.2 Müzik 

Âşık edebiyatının izleri Sivas’ın müziğinde de görülmektedir. Âşık Veysel, 

gerek söz gerekse müzik alanında eşsiz örnekler sergilemiştir. Veysel’in söylediği 

türküler deyiş-semah türünden olup dillerden düşmeyen birer klasik eser haline 

gelmiştir. Sivaslı diğer âşıkların da şiirleri, türküleri dilden dile dolaşarak yöre 

müziğine katkıda bulunmuştur. Halk müziği, ozanlar ve âşıklar tarafından anonim 

olarak bestelenen türküler, deyişler ve kır hayatının yarattığı çeşitli oyunlardan 

meydana gelmektedir. Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu, 1990 yılında, Türk 

Halk Müziği’nin beşiği sayılan bu ilde kurulmuştur. 



Halk müziği alanında oldukça zengin olan Sivas yöresine ait çok sayıda türkü 

ve deyişler bulunmaktadır.  

Bu gün TRT repertuarında yer alan yaklaşık 4500 türkünün 700 adedi Sivas 

yöresine aittir. Sivas bu gün yaklaşık 100 adet halayı, semahları ve sayısı 1000’e 

ulaşmış halk şairi ve âşıklarıyla Anadolu’nun en önemli kültür merkezlerinden 

biridir. Uzun havaları, kırık havaları, mayaları ve deyişleri ile Sivas türküleri önemli 

birer markadır. Bu alana damgasını vurmuş olan Âşık Veysel ve Muzaffer 

Sarısözen’i ayrıca anmak şarttır.   

 

Şekil 9.Muzaffer Sarısözen 

Türk Halk Müziğine büyük katkılar yapmış olan Muzaffer Sarısözen Sivas 

doğumludur (1898-1963). Anadolu’dan derlediği binlerce türküyü TRT repertuarına 

kazandırmış, TRT korolarının kurulmasında çok büyük katkıları olmuştur. 1940'ta 

Ankara Radyosu Yurttan Sesler Korosu'nu kurmuş ve yönetmiş; bunu 1953'te İzmir, 

1954'te İstanbul radyolarında kurduğu korolar izlemiştir. Derlediği halk türkülerini 

bu korolarla seslendiren Sarısözen halk oyunları konusunda da araştırmalar 

yapmıştır. Seçme Köy Türküleri (1931), Yurttan Sesler (1958) ve Türk Halk 

Musikisi Usulleri (1962) başlıca yapıtlarıdır.  



Kangallı Aşık Ruhsati’nin sözleri de diğer aşıklar tarafından değişik 

makamlarla okunarak Halk Müziği repertuarına girmiştir. Zaralı Halil Söyler, 

Zara’nın adını tüm Anadolu’ya tanıtmış önemli bir sanatçıdır. Halil Söyler, 

müziklerini ince saz dediğimiz enstrümanlarla dile getirmiş, oldukça popüler 

olmuştur. Son tespitlere göre Sivas, 1000’e yakın aşığa sahiptir. Bunların bir çoğu 

saz çalmasını bilmez ancak, söz söyleme ve mana açısından Âşık İsmeti, Âşık 

Gülşadî, Âşık Erdemcan, Âşık Kulfani, Âşık Kaptani, Aşık Eseri gibi aşıklar bu 

geleneği devam ettiren önemli isimlerdendir. 

Ankara ve İstanbul Radyosu’nda uzun yıllar görev yapmış olan merhum 

Selahattin Erorhan, İstanbul Radyosu’nda görev yapmış olan merhum Ömer Şan ve 

halen görev yapmakta olan Ahmet Turan Şan, Ankara Radyosunda görevini sürdüren 

Kubilay Dökmetaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Türk Halk Müziği 

Korosunda görev yapan Rahmi İbicek, Uğur Kaya, Enver Merallı, Sivas Korosunda 

görev yapan Sait Döşkaya, Cafer Üvenç, Sinan Ünalmışer, Ömer Korçum, Özlem 

Kızıltaş ve Hülya Akdağ Sivas’ın yetiştirdiği diğer sanatçılardır. Yine derlemeci 

olarak İhsan Öztürk, Mehmet Erdoğmuş, Medine Köseoğlu’da TRT repertuarına çok 

sayıda türkü kazandırmışlardır. Sivaslı önemli müzik adamları olan TRT sanatçısı 

Tanburî Ömer Altuğ, Udî Kirkor Elmasdağı, Ömer Dilek Talu ve Haluk Çağdaş da 

özellikle Türk Sanat müziği dalında yapmış oldukları hizmetlerle dikkat 

çekmişlerdir. 

4.3.3. El sanatları 

Sivas'ta geleneksel el sanatları oldukça gelişmiştir. Halıcılık, dokumacılık, 

bakırcılık, çarıkçılık, gümüş işçiliği, çubukçuluk, çorap örücülüğü, ve çakı-bıçak 

yapımcılığı en köklü el sanatlarıdır. Bunlardan çorap örücülüğü giderek önemini 

yitirirken, diğerleri bugün de sürdürülmektedir. Sivas'ın çok zengin kompozisyonlu 

ve renkli dokumaları ile kara kemik saplı bıçakları ünlüdür. 

 



 

  

Şekil 10. Sivas El sanatları 

Halıcılık: 

Ülkemiz halıcılığında olduğu kadar dünya halı sanayinde de seçkin bir yeri 

bulunan Sivas halıları Selçuklu devrinden (13. yy) beri süregelen bir geleneğin ve 

özgün bir çalışmanın ürünüdür. Sivas halılarının en belirgin özellikleri kullanılan 

ipliğin inceliği, iç boyamalarının orijinalliği, dokumadaki ustalık, ilmek sayısının 

fazlalığı ve üzerindeki motif, desen ve renk uyumunun ahengidir. Halılarda, en az 12 

olmak üzere 25’e varan renk çeşidi kullanılmaktadır. En çok kullanılan tonlar 

arasında lacivert ve kırmızı yer almaktadır. Sivas halısı dendiğinde, tek düğüm 

(Gördes) sistemiyle yapılan, yuvarlak hatlı, madalyonlu ve küçük çiçek desenli 

halılar akla gelmektedir. Desenine göre “lalezar”, “çeşmibülbül”, “yılanlı”, 

“çamurlu” gibi adlar almaktadır. Sivas çevresinde Divriği, Gürün, Kangal, Şarkışla 

ve Zara'da dokunan halılar; makat (sedir halısı), halı yastık (yastık yüzü), duvar 

halısı, taban halısı, tüllüce, namazlık (seccade), heybe ve çanta şeklinde 

kullanılmaktadır. (Mahiroğulları 2003). 



 

Şekil 11. Sivas Halısı 

Kilim dokumacılığı:  

Kilim dokumacılığı daha çok Sivas’ın ilçe ve köylerinde gelişmiştir. Yaygın 

olarak kullanılan kilimler; yan kilim, kebir orta kilim, çul kilim, devetüylü kilim, 

nakışlı kilim, kırmızı ve beyaz kilim gibi isimlerle anılmaktadır. Sivas’ın özellikle 

Şarkışla kilimleri çok ünlüdür Desenler ve motifler dikdörtgendir. Sivas çevresi 

kilimlerinde bitkisel ve hayvansal motiflerin yanında geometrik ve sembolik motifler 

de kullanılmaktadır. Tümüyle yünden dokunması, çözgünün sık olması ve çözgüde 

düğüm ya da eklemlerden kaçınılması Sivas kilimlerinin değerini artırmaktadır. 

(Mahiroğulları, 2003). 



 

Şekil 12. Sivas Kilimi 

Çorap Örmeciliği: 

Geçmişte Gürün’de çok gelişmiş olan çorap örmeciliği günümüzde 

kaybolmaya yüz tutmuştur. Burada, eski dönemlerde tiftikten ince görünümlü 

çoraplar örülmüştür. Doğanşar, Zara, Hafik, İmranlı ilçelerinde bu el sanatı hala 

sürdürülmektedir. Kullanılan stilize bitki, hayvan ve insan motifleri dokuyanın iç 

dünyasını yansıtacak biçimde işlenmiştir. "Yandım Alamadım, Yarimi Eller Aldı, 

Kakül, Ergen Bıyığı, Eli Mektuplu, Elif-Be, Aşık Kirpiği, Gönül Kilidi, Katip 

Çimdiği ve Civan Kaşı" en yaygın motiflerdir. Bu çoraplar; genellikle 5 şiş ile örülür 

ve hemen her çorapta en az 5 renk ip bulunur.(Mahiroğulları, 2003). 



 

Şekil 13. Sivas Çorap Örmeciliği 

Çarıkçılık: 

Anadolu insanının ayağının giyeceği ve süsü olan çarık, günümüzde artık 

halk oyunlarında ve evlerin şark köşelerinde bir süs eşyası olarak kullanılmaktadır. 

Sırımlı ve tokalı olmak üzere iki çeşidi bulunan çarık; günümüzde az sayıda kalan 

ustalar tarafından hediyelik eşya olarak yapılmaktadır. 



 

Şekil 14. Çarıkçılık 

Çubukçuluk (Ağızlık yapımcılığı): 

Çubukçuluk “Ağızlıkçılık” adıyla da bilinen bu el sanatının başlangıcı 19. 

Yüzyıla dayanmaktadır. Kişisel kullanım ya da satış için yapılan çubuklar 

günümüzde turistik bir değer kazanmıştır. Son yıllarda Sivas’taki çubukçu ustaları 

meşhur kalem ve ağızlıklarının yanı sıra, kalemlik, isimlik, tığ sapı, şamdan ve saz 

gibi hediyelik eşyalar da yapmaktadırlar. 

 

Şekil 15. Çubukçuluk 



Bakırcılık: 

 Bakırcılık günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş, Sivas’ın geleneksel el 

sanatlarından biridir. Sivas’ta üretilen bakır el sanatı ürünlerinde yazı, bitkisel ve 

geometrik motifler en yaygın süslemeler olarak dikkat çekmektedir. Geometrik 

motiflerde, geçmeli daireler, üçgenler, dörtgenler; bitkisel motiflerde, yaprak, lale, 

nar, narçiçeği ve servi kullanılmaktadır.  

 

Şekil 16. Bakırcılık 

Çakı-Bıçak Yapımcılığı: 

 Bıçakçılık Sivas’ın 150 yıllık geçmişe sahip el sanatlarından biridir. Şehrin 

özellikle kara saplı bıçakları ünlüdür. Bununla birlikte; Kentte bulunan bıçak 

atölyelerinde genellikle kılıç tipli bıçaklar, bağ bıçakları, büyük ekmek bıçakları, bir 

iki üç ağızlı veya ustura ağızlı bıçaklar Sivas’ta üretilmektedir. Çakı ve bıçakların 

ağızları “namlu” denilen çelikten, sapları ise boynuzdan yapılmaktadır. Günümüzde 

çakı-bıçak yapımcılığı, eski yaygınlığını yitirmiştir. (Kaya ve Mesci, 2002). 

 



 

Şekil 17. Sivas bıçakları 

Kemik Tarakçılığı: 

Sivas kemik tarağı koç, manda ve öküz boynuzundan yapılmaktadır. Kemik 

tarağının, saçta kepeklenmeyi ve elektriklenmeyi önlediği bilinmektedir. Boynuzlu 

tarak, oymalı tarak, bayan tarağı, erkek tarağı, sakal tarağı, çanta tarağı şeklinde 

çeşitleri vardır. Boynuzdan kemik toka, zarf açacağı, yemek kaşığı, çay tabağı ve 

kolye ucu da üretilmektedir. 

 

Şekil 18. Kemik taraklar 



Gümüşçülük: 

Gümüş işçiliği, sabır ve azim gerektiren bir meslektir. Sivas’ta; çeşitli 

aşamalardan geçerek tel ve ince levha haline getirilen gümüşten ahşap malzeme 

kaplanarak gümüş çekmece ve gümüş nalınlar yapılmaktadır. Diğer bir gümüş 

işçiliği ise telkari ve kalem işi savattır. Bu işçiliklerde gümüş kemerler, bilezikler, 

bardak ve fincan zarfları, çay tabakları, çay tepsileri, broşlar, ağızlıklar ve tespih 

süsleri yapılmaktadır.(Mahiroğulları, 2003). 

 

Şekil 19.Sivas gümüş nalinleri 

4.3.4. Gelenekler ve Görenekler 

Sivas’ta Başta Âşıklık Kültürü olmak üzere, köklü bir müzik geleneği olan 

“Sıra Gezmesi”, “Halay Çekme”, “Eğrilce”, “Koç Katımı”, “Saya Gezme”, gibi 

gelenekler halen yaşatılmaktadır. Gelenekler etrafında oluşan mutfak ve kıyafet 

kültürünün yaşatılıyor olması ise ayrı bir güzelliktir. 



 

Şekil 20. Hafik Düzyayla’da Eğrilce (Hıdırellez) 

Kent merkezinde yaşayanların çoğunun köylerle bağlantılarının bulunması, 

aile yapısının fazla bozulmadan devam etmesini ve aile içi dayanışmanın olmasını 

sağlamaktadır. 

Toplumsal diriliği sağlayan festivallerin, yayla şenliklerinin yapılması hem 

gelenekleri yaşatan hem de kent kültürü ile kırsal kesim kültürünü bir arada tutan 

etkinliklerdir. (Frost w. & Laing,2015) Akraba ve dostların topluca yemek yedikleri, 

toplumdaki sosyal dayanışmayı canlı tutan tören yemekleri de özel gün yemekleri 

olarak önem taşırlar. Dini bayramlar, kandiller, aşure ayı, nevruz ve eğrilce 

(hıdrellez) gibi mevsimlik bayramlar, evlenme ve sünnet düğünleri, iftar davetleri, 

hac dönüşü yedirilen yemekler, ölü evine gönderilen yemekler, özel gün yemekleri 

olarak yenildiği günlerin anlamını belirtmektedirler. 



 

Şekil 21.Doğanşar Festivali 2012 

Sivas ve çevresinin geleneksel giyim-kuşam genel karakteri ile İç Anadolu ve 

Doğu Anadolu illerinin giyim kuşam karakteri birbirine çok yakındır. Kadın ve erkek 

giyimi diğer illerde olduğu gibi son yıllarda hızlı bir değişime uğramasına karşın 

Hafik Tozanlı yöresi, Doğanşar, Zara ve Sivas merkez köylerinin bir kısmında 

günlük kıyafet olarak giyilen yerel giysiler Anadolu giyim kültürünün çok önemli 

örnekleridir. 

Sivas Halk Oyunları “Halay” grubuna girmekte ve günümüzde halayların 

merkezi Sivas sayılmaktadır. Sivas Halayları içe dönük yapısı, oyun düzeni, oyun 

formları, dizilişleri, oynanış şekliyle diğer halaylardan farklıdır. Sivas kız ve erkek 

oyunları kendine has tavrı, üslubu ve estetik figürleri bakımından göz kamaştırıcıdır. 

Kızlar ve erkekler ayrı ayrı halay çekmektedir. Alaca (karma) diziliş Sivas yöresinde 

görülmemektedir.  

Giyim-kuşam 

Sivas ilinin giyim kuşam kültürü, İç Anadolu ve Doğu Anadolu illerinin 

giyim kuşamına benzerdir.  



 

Şekil 22. Sivas yöresel kıyafetleri 

Geleneksel erkek giyiminde; “poşu” ya da “hindi” ile bağlanmış fes yaygın 

başlık biçimidir. İnce ak ipekten, yakası düz ketenden, omuzdan düğmeli işlik ve 

üzerine kolsuz yelek giyilir. Kalın kumaştan yapılan kalçadan büzgülü “şayak” ya da 

“zıvga” denen pantolonların üzerine şal bağlanır. Aksesuar olarak; gümüşten yapılan 

köstek, muska ve saat kullanılır. Ayağa çarık ve yemeni, bunun içine işlemeli ya da 

beyaz yün çorap giyilir. 

Kadın kıyafetleri, Sivas’ın bazı ilçe ve köylerinde farklılıklar gösterir. 

Genelde köynek, iç saya, dış saya, şalvar, bindallı, üç etek ve dövme giyilir. Üzerine 

salta cepken ve önlük; bele kuşak veya gümüş kemer takılır. Aksesuar olarak; tepesi 

sıra altını, hutlama, hamaylı, şerit altını veya gümüş takılar kullanılır. Günlük 

giyimde her zaman fes kullanılmaz; daha çok “değirmi” denen düz, “hindi” denen 

renkli ve desenli tülbentler bağlanır. 

Halk oyunları 

Sivas halayları, içe dönük bir yapı sergiler ve oyun formları, oynanış 

şekilleriyle diğer halaylara benzememektedir. İki veya dört bölümden oluşan Sivas 

halaylarında, bilinen bütün oyun formları kullanılır. Bu bölümler; ağırlama, yanlama, 



tek ayak ve hoplatmadan oluşmaktadır. Ağırlama, aczin ve çaresizliğin; Yanlama, 

birlik ve beraberliğin; Hoplatma, sevincin, mutluluğun ve zaferin ifadesidir. 

 

Şekil 23. Sivas Halayı 

Halaylarda, erkekler mendil, kadınlar ise krep sallar. Baştaki oyuncuya, 

“halay başı” veya “baş çeken”, sondaki oyuncuya ise “pöçük” denir. Oyunlara davul 

zurna eşlik eder. 

Erkeklerin oynadığı halaylar, yöre oyunlarının tüm karakteristik özelliklerini 

taşıyan asıl halaylardır. Figürlerin zenginliği ve duyguların estetik bir biçimde 

yansıtılması hem oynayanı hem de seyredeni coşturur. Erkek halaylarından birkaçını; 

Sivas Halayı, Köy Ağırlaması, Abdurrahman Halayı, Kızık, Karkın oluşturur. 

Türkülü veya türküsüz oynanan kadın halaylarında ise hareketler daha 

yumuşaktır. Kız halayları arasında Hanım Esme, Sarıkız, Yanlama, Karamuk, 

Madımak, Pınarın başı yer alır. 

Nişan ve düğün törenleri 

Misafirlere ikram edilen şerbetten dolayı köylerde nişana, “şerbet içme” de 

denilir. Şerbet içme, genellikle Perşembe veya Pazar günleri yapılır. Erkek ve kıza 

nişan yüzüğü takıldıktan sonra misafirler getirdikleri altın, gümüş bilezik ve paradan 

oluşan hediyeleri ortaya konan tepsiye bırakırlar. 



 

Şekil 24. Sivas kına gecesi 

Sivas’ta köy düğünü, davul ve zurna eşliğinde; çalgılar çalınıp, türküler 

söylenerek yapılır. Genç kızlar halay çeker, davetlilere yemek ikram edilir. 

Tatlıların başında baklava, hurma, tava hurması, sarığı burma, kırım 

baklavası, kadayıf, yufka böreği, helva, hasuda (aside), paluza (pelte), garaş, pestil 

kızartması, incir dolması, ballı börek ve daha çok ramazan tatlısı olan güllaç 

gelmektedir. 

4.3.5. Sivas Mimarisi 

Sivas’ta sivil mimarinin gelişiminde yörenin sert iklim koşulları etkili 

olmuştur. Bu nedenle evler şehrin güney tarafında birbirlerine bitişik düzende inşa 

edilmiştir. Baskınlardan korunmak amacıyla evlerin bahçe duvarları yüksek 

planlanmış, atlı arabaların geçebileceği büyüklükte, avluya açılan ana kapılar 

yapılmıştır. 

Sivas evleri geniş avlular ve bahçeler içerisinde kurulduklarından, evlerin 

cephe görünümlerinin gösterişli olmasına dikkat edilmiştir. Birçok evde cumba veya 

köşk şeklinde çıkmalar bulunmaktadır. Evlerin saçak altı çoğunlukla düz ahşap 

kaplamalıdır. Çatılar ise beşik çatı, kırma çatı olarak iki ayrı tipte uygulanmıştır. 

Bunların üzeri de alaturka kiremitle kaplanmıştır. 



 

Şekil 25.Divriği Abdullah Paşa Konağı 

Evlerin çoğu kesme taş örgülü, ahşap çatkıların arasına kerpicin 

doldurulmasıyla yapılmıştır. Dış yüzeyleri samanlı bir çamur, iç yüzeyi ise alçıyla 

sıvanmıştır. Bazı evlerin tavanlarında, oda kapılarında, yüklük ve dolap 

kapaklarında, merdiven korkuluklarında, ocak davlumbazlarında ahşap ve sıva 

üzerine uygulanan kalem işçiliği görülmektedir. Ahşap tavanlara yapılan çıtakâri 

denilen süsleme Sivas evlerinde çok yaygındır. 

19. yüzyıldan sonra Sivas’ta harem ve selamlık tipi evlerin yapıldığı 

görülmektedir. Bu tür evler bazen aynı yapı içerisinde, bazen de aynı avluda 

birbirleri ile bağlantılı olarak yapılmışlardır. Çoğunlukla bodrum, zemin kat ve 

birinci kat olarak planlanan evlerin zemin katları kış aylarında kullanılmaktadır. Bu 

katın basık ve az pencereli oluşu iklimden kaynaklanmaktadır. Kiler ve ocaklar bu 

katta bulunmaktadır. Caddeye ve sokağa bakan birinci katta ise, oturma mekânları 

yer almaktadır. Çıkmalarla odalar genişletilmiş, bol pencerelerle de içerisi 

aydınlatılmıştır. Sivas evlerinin sedir, kilim ve halılarla döşeli olan odalarına “Ağa 

Gözü”, “Hatun Gözü”, “Dana Gözü”, “Gelin Gözü” gibi isimler verilmiştir. Sivas 

ilinde Divriği sivil mimarisi ayrı bir önem taşımaktadır. 



4.3.6. Sivas Mutfak Kültürü 

Daha çok madımak aşı, peskütan çorbası, Sivas köftesi, sebzeli Sivas kebabı, 

kazan simidi, fırın katmeri, fırın çöreği ve hurmasıyla tanınan Sivas oldukça zengin 

bir mutfak kültürüne sahiptir. Sivas Köftesi’nin tescil edilerek markalaştırılması 

ilimiz mutfağı için önemli bir gelişme olmuştur. 

Sivas halk mutfağında çorbalar yemekte ön sırayı alan ve bilhassa yaşlılar 

tarafından "yürek yağmuru" diye latife yapılan bir yiyecektir. Kış çorbalarının 

başında gelen peskütan çorbasıdır Yazın en meşhur çorbası ise pancar çorbasıdır. 

Bunlardan başka kesme çorbası (hamur çorbası), tarhana, şalgam, patates, şehriye, 

mercimek, bulgur, düğülcek çorbaları da vardır.  

 

 

Şekil 26. Sivas Mutfağı 

Et yemeklerinin başında sebzeli et yemeği gelir. Pehli, çirli et, yaprak 

sarması, lahana sarması, dolmalar, köfteler, kızartma köftesi (kadınbudu köfte), sulu 

köfte (bulgurlu köfte), mirik köftesi (etsiz), yahni ve mıhlamalar diğer 

yemeklerdendir. 

Sebze yemekleri içinde kabak yemekleri, kavurması, sütlü kabak, üzümlü 

kabak, şalgam kavurması ve yemeği, patates tiritlisi, baharda kırlarda kendiliğinden 

yetişen madımak bitkisinden yapılan madımak yemekleridir. 

 



Sofraların vazgeçilmez yemeği olan pilav için "ekmek hazır, pilav vezir" 

denilmiştir. Bulgur, pirinç, kuskus, erişte pilavları değişik lezzet ve görünümde olan 

çeşitler olarak sofrada yerlerini alırlar. Hoşaflar ve bayram çorbası, pilavların 

yanında sofraya getirilir. Sivas yöresinde et ve nohutla hazırlanan Divriği pilavı 

düğün yemeğidir.  

Sivas mutfağının börekleri ise lezzetin ve nefasetin birer mahsulüdürler. Su 

böreği, köylü böreği, yufka böreği, tel böreği, yarımca börek, dible gibi çeşitleri 

vardır. 

4.4 Sivas’ın Sosyo-ekonomik Yapısı 

Kuzey-güney, doğu-batı yolları arasında bir geçiş noktasında bulunan Sivas, 

Anadolu Selçuklu döneminden bu yana önemli bir ticaret merkezi olmuştur. 

Sivas’ın ekonomisi tarım, hayvancılık, hizmet, sanayi ve madenciliğe 

dayanmaktadır. Yer altı zenginliği, sadece maden alanında değil, şifalı göl ve 

kaplıcaları ile de şehrin ekonomisine destek vermektedir.  

Günümüzde Sivas, ekonomik ve sosyal gelişmenin yetersizliğinden kaynaklı 

olarak yurt içine ve dışına göç veren illerden biridir. 

4.4.1 Nüfus 

Sivas ilinin nüfusu, 2014 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına 

göre 623.116 kişidir. İlin 17 ilçesi ve 1 279 köyü bulunmaktadır. Şehirde yaşayanların 

oranı %70, köyde yaşayanların oranı ise %30 'dur. Yüzölçümü 28.619 km
2
 olan Sivas 

ilinde nüfus yoğunluğu ise km² başına 22’ dir.  



Tablo 8. Yıllara Göre Sivas Nüfusu 

Kaynak:  www.tuik.gov.tr 

Göç veren bir il olan Sivas’ın nüfusu 2013 yılına göre 708 azalmıştır. 

Nüfusun %49,73 ‘ü erkek,  %50,27 ise kadındır.  

Tablo 9.  2014 Yılı İlçelere Göre Sivas Nüfusu 

Kaynak:  www.tuik.gov.tr 
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Sivas nüfusunun %71,68’ lik kısmı il ve ilçe merkezlerinde, %28,32’ lik 

kısmı ise köy ve beldelerde yaşamaktadır. Nüfus bakımından en büyük ilçeleri 

sırasıyla Yıldızeli ve Şarkışla’dır. Nüfus bakımından en küçük ilçesi Doğanşar’dır. 

4.4.2 Eğitim 

Sivas’ta yer alan en eski eğitim kurumları, Selçukluların eserleridir. 

Selçuklular döneminde Anadolu'nun ilk üniversitesi (1217) Sivas'ta kurulmuştur. Bu 

üniversitenin Şifahiye Medresesi bölümünde (tıp, göz, ruh, cilt hastalıkları 

bölümleri); Buruciye Medresesinde ilmiye (diğer fen ilimleri), Gök medresede ise 

fıkıh ve din ilimleri öğrenimi yapılmıştır. 

Sivas, Osmanlı devrinde de eğitim merkezi olma özelliğini korumuştur. 

Bölgenin ilk Rüştiye, idadi ve sultanileri burada açılmıştır. 1881 yılında Erkek İlk 

Öğretmen Okulu, 1887 yılında Sivas Lisesi, 1902 yılında Sanat Enstitüsü 

kurulmuştur. 

Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte çok önemli gelişmeler olmuş; çağdaş eğitimin 

yakalanması için hızlı bir çalışma başlatılmış; il merkezinde ve köylerinde yeni 

okullar açılmış ve öğretmen yetiştirilmesine hız verilmiştir. 

Günümüzde Sivas, il genelindeki 823 okulunda 122.394, üniversitede ise 53. 

339 olmak üzere, 175 bini aşkın öğrenciye hizmet vererek eğitim alanında kendini 

her geçen gün geliştirmeye devam etmektedir. 

Sivas Lisesi, eğitim ve öğretim hayatına Sivas Mekteb-i Sultanisi adıyla, 1887 

yılında, günümüzde “Kongre Binası” adıyla anılan binada başlamıştır. Temelleri, 

Sırrı Paşa tarafından atılan binanın inşasına, daha sonra yerine gelen Vali Memduh 

Paşa devam etmiştir. 1894 ders yılında öğretime açılan lise, 31 Mart 1918’de Hacı 

Hasan Hilmi Paşa döneminde restore edilmiştir. Tarihte önemli yeri olan 4 Eylül 

1919 Sivas Kongresi, bu binada yapılmıştır. Bina, 1925 yılında Sivas Lisesi adını 

almıştır. 



 

Şekil 27. Sivas Lisesi 

Selçuk Anadolu Lisesi, Sivas eğitim tarihinin önemli okullarından biridir. Son 

dönem Osmanlı mimari üslubunda inşa edilen taş binası, 1916 yılında Erkek 

Muallim Mektebi olarak hizmete açılmıştır. Taş bina, 1973 – 1974 öğretim yılında 

Öğretmen Lisesi’ne dönüştürülmüş, 1974 –1979 yılları arasında Eğitim Enstitüsü, 

1981 – 1982 eğitim sezonunda Meslek Yüksekokulu, 1982 – 1984’te Milli Eğitim 

Gençlik ve Spor Müdürlüğü hizmet binası olarak kullanılmıştır. Bina,1984 – 1985 

öğretim yılında Selçuk Anadolu Lisesi olarak öğretime yeniden açılmıştır 

 



 

Şekil 28. Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü 

Cumhuriyet Üniversitesi, şehir merkezinin güneyinde,11 bin m
2
’lik alan 

üzerinde, 5 Nisan 1974 tarihinde kurulmuştur. Cumhuriyetin 50.yıldönümünü, 

bilimsel bir anıtla ölümsüzleştirmek amacıyla kurulan üniversite, Hacettepe 

Üniversitesi bünyesinde hizmet vermeye başlamıştır.1974 yılında açılan Cumhuriyet 

Üniversitesi’nin Sivas'ın eğitimine ve kültürüne önemli katkıları olmuştur. 

Üniversite, 2015 yılı itibariyle 5 Enstitü, 16 Fakülte,1 Konservatuvar, 5 Yüksekokul 

ve 14 Meslek Yüksek Okulu ile 53. 339 öğrenciye yükseköğrenim imkânı 

sunmaktadır.  

4.4.3.Tarım 

Sivas arazisinin engebeli ve yüksek platolardan oluşması nedeniyle 

topraklarının ancak % 42.7’ si tarıma elverişlidir. Sivas’tan İstanbul, Bursa, Antalya 

gibi büyük şehirlere göçün yoğunluk kazandığı 1980 sonrası dönemde, özellikle 

köylerde tarım topraklarının önemli bir kısmının terk edilmesiyle tarıma elverişli 

arazinin de, ancak % 68’inde ziraat yapılmaktadır. Diğer taraftan, yöre topraklarının 

verimli kısmının rüzgar ve sel erozyonuyla sürekli aşınması, iklimin sertliği, gece-

gündüz sıcaklık farkının fazlalığı, tarımsal mekanizasyonda bilinçsizlik gibi 

nedenlerle tarım sektöründe pek çok temel üründeki verimlilik, Türkiye 

ortalamasının oldukça altındadır. Tarım ürün miktarı mevsim şartlarına göre her sene 

değişmektedir. (Mahiroğulları,2003). 



 

Şekil 29. Sivas’ta tarım 

Sivas’ta genellikle hububat, endüstri bitkileri, yem bitkileri ve yemeklik 

baklagil tarımı yapılmaktadır. Başlıca tarım ürünleri buğday, çavdar, fasulye, 

mercimek, şeker pancarı ve patatestir. Sebzecilik ve meyvecilik pek gelişmemiştir. 

İlde üretim miktarının %56’sını hububat %29’unu endüstri bitkileri oluşturmaktadır. 

Ekili alanların % 86’sını hububat, % 9’unu da yem bitkileri oluşturmaktadır. Köy 

Hizmetleri İl Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Müdürlüğü’nce yaptırılan baraj ve 

göletler sayesinde sulu tarımın yaygınlaşmasıyla tarımda verimliliğin artacağı 

umulmaktadır. Sivas’ta 310 bin hektarlık sulanabilir tarım arazisinin 146 bin 767 

hektarlık kısmı sulanabilmektedir. 

4.4.4 Hayvancılık 

Sivas’ın, tarım ile birlikte önemli geçim kaynaklarından biri de hayvancılıktır. 

Sivas, Türkiye genelinde yüksek hayvancılık potansiyeline sahip iller arasındadır. 

Hayvancılığın gelişmesinde, il arazisinin önemli bir kısmının meralardan 

oluşmasının büyük payı vardır. Yörede son yıllardaki kültür ırkı hayvancılığı dışında, 

geleneksel nitelikli, yerli ırklara dayalı hayvancılık da yapılmaktadır. Dolayısıyla 

niceliksel büyüklüğe rağmen Sivas’ta hayvansal ürünlerde istenilen verimliliğe 

henüz ulaşılamamıştır. 

Sivas’ın en önemli ekonomik faaliyetlerinden biri olan hayvancılık büyükbaş, 

küçükbaş, kanatlı, tek tırnaklı ve arıcılık olmak üzere beş farklı kolda 

yürütülmektedir. İlde en çok koyun, sığır, kıl keçisi ve kümes hayvanları 



beslenmektedir. Ayrıca belirli günlerde ilçe merkezlerinde kurulan hayvan 

pazarlarında takas ve satış yoluyla hayvan ticareti de yapılmaktadır. 

 

 

 

Şekil 30. Suşehri ilçesindeki modern besi ahırı 

Yıllar içerisinde bazı ilçelerdeki çiftçilerin ek gelir kaynağı olarak arıcılığa 

yöneldiği gözlemlenmektedir. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıktan elde edilen 

ürün miktarı düşüş gösterirken, arıcılık ve kanatlı hayvancılıktan elde edilen ürün 

miktarı yükselmiştir. Özellikle Zara, İmranlı, merkez ilçe köyleri ve Koyulhisar’da 

arıcılık giderek yaygınlaşmaktadır. Yöre arazisinde bol bulunan kekik ve diğer 

çiçekler, Sivas balının kalitesini, dolayısıyla tedavi edici özelliğini artıran önemli 

etkenlerden biridir. Sivas, bal üretiminde Ordu, Muğla ve Adana’dan sonra dördüncü 

büyük şehirdir. 

Sivas’ta su ürünleri yetiştiriciliği de yapılmaktadır. Gürün’de başlatılan 

Kültür balıkçılığı (alabalık), Gemerek, Doğanşar, Ulaş, Divriği, Gölova ve Zara gibi 

ilçelerde hızla yayılan diğer bir hayvancılıktır. (Mahiroğulları, 2003). 

4.4.5 Ticaret 

Ticaret, Sivas ekonomisinde tarım ve hayvancılıktan sonra en büyük 

sektördür. İldeki ticari faaliyet, daha ziyade iç tüketime yönelik gıda ve diğer ihtiyaç 

maddeleri ticaretine dayanmaktadır. İç ticarete konu olan malların bir kısmını, il 

içinde üretilen bitkisel ve hayvansal ürünler ile, il dışından gelen sebze, meyve ve 

diğer tüketim malları oluşturmaktadır. İlde üretilen tarımsal ürünler içinde; un, 

bulgur, yeşil mercimek, süt, yoğurt, peynir, tereyağ, bal ve peskütan yer almaktadır. 

İl merkezinde tugay düzeyinde askeri bir birliğin bulunması, yine 50.000’i geçen 



öğrenci sayısı ile Cumhuriyet Üniversitesinin varlığı şehirde tüketime dayalı bir 

ticarete canlılık sağlamaktadır.  

En fazla ticari ilişkinin kurulduğu iller, özellikle sebze-meyve alımının 

yapıldığı Adana, Mersin, Amasya, Tokat, Samsun; sanayi ağırlıklı ürünlerin alındığı 

Kayseri, Ankara ve İstanbul’dur (Mahiroğulları 2003). 

Sivas dışından satın alınan mallar; yaş meyve ve sebze, akaryakıt, makine ve 

oto yedek parçaları, tekstil ürünleri, inşaat malzemeleri ve plastik gibi ürünlerdir. 

Sivas’ın ihraç ettiği mallar arasında hububat, canlı hayvan, deri, yün ve sakatat gibi 

tarımsal ürünler; el sanatlarına dayalı hediyelik eşyalar, bazı madenler, metal ve 

plastik ürünleridir. 

4.4.6 Madencilik 

Sivas maden bakımından zengin bir yöredir. MTA verilerine göre, 120’si 

işletme, 400’ü arama ruhsatlı 520 maden sahası bulunmaktadır. Sivas’ta demir, 

krom, bakır, kurşun, mermer, tuz, asbest, kaolin, jips, barit, talk madenleri 

bulunmaktadır. Bu madenlerden bir kısmı işletilmektedir. Çoğunluğunu krom 

sahalarının oluşturduğu bölgede demir rezervleri de önemli yer tutmaktadır. İlin 

gayri safi milli hasılası içinde madencilik sektörünün payı giderek 

artmaktadır.(Mahiroğulları, 2003). 

Demir: Türkiye’nin en büyük demir yatakları Divriği’de bulunmakta ve 

potansiyel rezervin 60 milyon tonun üzerinde olduğu sanılmaktadır. Ayrıca Kangal-

Çetinkaya, Kangal-Yellice ve Gürün-Otlu kilise’de zengin demir yatakları mevcut 

olup bu yataklar işletilmektedir. (Mahiroğulları, 2003). 

Linyit: Linyit Sivas’ta oldukça bol bulunmaktadır; fakat kalorisi pek yüksek 

değildir. Kangal’ın Kalbur çayırı, Etyemez ve Hamal yörelerindeki zengin linyit 

yatakları nedeniyle Kangal Hamalköy yakınına “termik santral“ kurulmuştur. Ayrıca, 

Hafik- Düzyayla, Gemerek-Yeniçubuk, Divriği-Uluçayır, Yıldızeli-Çırçır’da linyit 

yatakları tespit edilmiştir. Kangal-Kalburçayırı, Divriği-Uluçayır ve Yeniçubuk’taki 

linyit ocakları özel sektörce işletilmektedir. (Mahiroğulları, 2003). 

Krom: İlin krom yatakları, Kangal’ın Eskiköy; Zara’nın Beypınar; 

Divriği’nin Galin; Gürün Merkez, Doğanşar ve Kızıldağ yöresinde bulunmaktadır. 

En fazla krom rezervi Eskiköy’de olup, bu yataklardaki krom özel sektör tarafından 

işletilmektedir (Mahiroğulları, 2003). 



 

Tuz ve Tuzlalar: Sivas’ta asırlardan beri işletilen tuz yatakları bulunmaktadır. 

Tuzlalar özel sektöre devredilmiştir. (Mahiroğulları, 2003). 

Sivas tuzu; Türkiye'de deniz, kaya, göl ve doğal kaynak tuzları olmak üzere 4 

şekilde tuz çıkarılmaktadır. Doğal kaynak tuzlarının büyük bir bölümü ise İç 

Anadolu’da yer almaktadır. Türkiye'de bulunan 36 kaynak tuzlasından 11'i Sivas 

bölgesinde bulunmaktadır. Merkez-Fadlım Tuzlası, Divriği-Hamo Tuzlası, Hafik 

Tuzlası, Hafik-Manastıraltı Tuzlası, İmranlı-Gölemiş Tuzlası, Şarkışla-Piliç Tuzlası, 

Zara-Cedit Tuzlası, Zara-Çakrı Tuzlası, Zara-Hargün Tuzlası en zengin olanlarıdır. 

(www.mta.gov.tr, 29.09.2015) 

 

Şekil 31. Sivas çiçek tuzu 

Sivas yöresinde üretilen tuz tamamen doğal yöntemlerle elde edilmekte, 

içerisinde herhangi bir kimyasal madde ve katkı bulunmamaktadır. Tamamen doğal 

olduğundan insan sağlığı için gereken faydalı 84 element minarelini kaybetmeden 

içerisinde bulundurmaktadır. Oluşum esnasında zerrecik üzerinde kristal oluşturması, 

tane iriliğinin küçük, erime ve dağılma çözünürlüğünün yüksek olması sebebiyle 

doğrudan kullanılabilmektedir. Doğal kaynak tuzu üretimi Haziran ve Ekim ayları 

arasında, yaklaşık 4-5 aylık bir sürede yapılmaktadır. 

 



Sivas'ta çiçek tuzu, kırmızı tuz, lacivert tuz, bej ve kahverengi tuz 

bulunmaktadır. O çevrede bulunan bakır ve kömür madenleri tuzun rengine katkı 

sağlayarak doğal renginin oluşmasını sağlamaktadır. 

Türkiye'nin ikinci büyük tuzlası olan ve Zara'daki Tuzlagözü' nden çıkarılan 

çiçek tuzu tescillenerek, marka haline gelmiştir. Bu tuz tescillenen Sivas köftesinde 

de kullanılmaktadır. Ayrıca Zara ilçesinde bulunan Hargün Tuzlası' ndan elde edilen 

doğal kaynak tuzları, tansiyon hastalarınca tercih edilmektedir. 

Divriği’deki Hamo bölgesinde ender bulunan kırmızı tuz çıkarılmaktadır. 

Bölgede Hamo tuzu diye bilinen kırmızı tuz için 'Hamo'nun tuzu, bir koyuna iki 

kuzu' denilmektedir. Bu tuzun içerisinde kısmi folik asit olduğu için üremeyi 

artırarak, hayvancılığa katkı sağlamaktadır. Bölgedeki hayvanlara bu tuz 

yedirildiğinde ikiz yavrulamalar olduğu bilinmektedir. 

(www.haberturk.com,29.09.2015) 

Mermer: Mermer, çermiklerin bulunduğu yörelerdeki traverten yataklarından 

elde edilmektedir. Gürün ve Yıldızeli’nde mermer yatakları vardır (Mahiroğulları 

2003). 

 

Şekil 32. Sivas sarı traverten Blok 

http://www.haberturk.com,29.09.2015/


Kurşun: Koyulhisar’ın Muradin ve Aksu köyü civarında, İmranlı-Aktepe ve 

Yıldızeli İğnebey köyünde kurşun yatakları bulunmaktadır (Mahiroğulları, 2003). 

Asbest: Asbest yatakları, Divriği-Karşıcık, Hafik-Celalli/Aktaş, Kangal-

Kurtağıl ve Zara-Beypınar yöresindedir (Mahiroğulları, 2003). 

Kaolin: Zara’nın Kösedağ civarındaki Kumoğlu Köyü yakınlarında zengin 

kaolin yatakları bulunmaktadır (Mahiroğulları, 2003). 

Selestit: Ulaş civarında Akkaya, Budaklı ve Bostankaya; Hafik Pirhüseyin, 

Zara’da Tuzlagözü, Alişanağılı ve Nasır Köyü’nde bulunmaktadır. (Mahiroğulları, 

2003). 

Talk: Alçı yapımında kullanılan talk, Hafik’in Örencik ve Zara’nın 

Tuzlagözü Köyü yakınlarında bulunur. Hafik’te ki ocak işletilmektedir 

(Mahiroğulları, 2003). 

4.4.7 Sanayi  

Kara ve demiryollarının kavşak noktası olan ve mâden bakımından zengin 

olan Sivas, sanayi bakımından gelişmektedir. 1980’li yılların başına kadar Sivas’ın 

sanayileşmesi ihmal edilmiş, 1939’da kurulan Cer Atölyesi, 1943’te Çimento 

Fabrikası dışında hem istihdam hacmi, hem de üretim bakımından kayda değer 

tesisler kurulamamıştır. 1980’li yılların sonlarına doğru il merkezinde ve ilçelerde 

çok sayıda işyerinden oluşan sanayi siteleri, yine özel sektöre ait önemli sayıda 

küçük/orta ölçekli işletmeler açılmış; kamuya ait Et Balık Kurumu, Demir Çelik 

İşletmesi gibi tesisler faaliyete geçirilmiştir. 

Günümüzde Sivas’ta, I. Organize Sanayi Bölgesi (I.OSB) ve II. Organize 

Sanayi Bölgesi (II. OSB) adıyla iki ana bölge belirlenmiştir. Bu iki organize sanayi 

bölgesinde çeşitli tesisler kurulmaya başlanmıştır. Çok sayıda fabrikanın üretime 

geçtiği bu bölgelerde; madencilik, gıda, dokuma-tekstil gibi sektörler öne 

çıkmaktadır. Sanayideki bu gelişmeler ile Sivas’ın dışarıya göçünü durdurmak 

amaçlanmaktadır.  



 

Şekil 33. Sivas Organize Sanayi bölgesi 

Türkiye’nin en önemli sanayi kuruluşlarından biri olan TÜDEMSAŞ, 

Sivas’ta bulunmaktadır. 418.000 m
2
’lik toplam alanı, 100.000 m

2
’lik kapalı alanı, 

yaklaşık 1500 uzman personeli ile Ortadoğu ve Balkanlar’ın en güçlü sanayi 

kuruluşlarından biri olan TÜDEMSAŞ, ulusal demiryolu sektörünün faaliyet alanına 

giren ihtiyaçlarını karşıladığı gibi yurtdışına da yük vagonu ve yedek parçaları ile 

sanayi ürünleri ihraç etmektedir. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine 

sahip olan TÜDEMSAŞ, yük vagonu bakım-onarımı, her türlü yük vagonu ve yedek 

parça üretimi gerçekleştirmekte ve Sivas ekonomisinin de lokomotiflerinden biri 

olmaktadır. 

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ise Sivas, Yozgat ve Kayseri illerinin 

ekonomik olarak gelişmesi ve kalkınması amacıyla kurulmuştur. Sivas’taki 

kalkınmanın önünü açmak amacıyla tarım, hayvancılık, enerji, maden ve turizm 

sektörleri için çalışma grupları oluşturan ORAN, bu kapsamda faaliyetlerine devam 

etmektedir. 

4.4.8 Ulaşım 

Kızılırmak, Fırat ve Kelkit gibi üç önemli havzada, doğuyu batıya, kuzeyi 

güneye bağlayan yolların kavşağında ve Anadolu’nun merkezinde yer alan Sivas’a 

günümüzde hava, kara ve demiryoluyla sorunsuzca ulaşmak mümkündür. Yeni 



havaalanı ve bölünmüş yollarıyla Sivas ulaşım alanındaki kalitesini artırmıştır. Hızlı 

trenin gelmesiyle birlikte bu kalitesini daha da artıracaktır.  

4.4.9 Turizm  

Sivas, Anadolu'nun en eski tarih ve kültür merkezlerinden biridir. MÖ. 2000 

yıllarında Hititler’le başlayan yazılı tarihine Frigyalılar, Lidyalılar, Romalılar, 

Selçuklular ve Osmanlılar etkili olmuş 4 Eylül 1919’da Büyük Atatürk'ün 

başkanlığında toplanan Sivas Kongresi ile yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli de 

Sivas'ta atılmıştır. 

 

Şekil 34. Sivas Kent Meydanı 

Sivas, 4000 yıllık tarihi ile bir açık hava müzesi gibidir.  İl genelinde 139 sit 

alanı olup, bunun 128’i arkeolojik 8’i kültürel/tarihi, 3’ü de doğal sit alanlarıdır. 

Bunlar içerisinde 1993 yılından itibaren arkeolojik kazı çalışmaları devam eden ve 

Altınyayla ilçesinde bulunan Kuşaklı (Sarissa) Ören yeri Hititler döneminden kalma 

önemli şehirlerinden biridir. 

Sivas İli Anadolu topraklarının Selçuklu hâkimiyetine girmesinden sonra da 

önemli bir yerleşim merkezi olmuş ve bu özelliğini bugüne kadar korumuştur. 

Tarihinin çeşitli dönemlerinde başkent olması, ticari ve kültürel kimliğe sahip olması 

nedeniyle her dönemde yapılan çok sayıda eserlerle doludur. İl merkezinde bulunan 



Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesinde arkeolojik, etnografik, sikke, tablet, mühür 

ve el yazması kitaplar olmak üzere toplam 11.305 eser bulunmaktadır. 

Selçuklu döneminden kalan Divriği Ulu Camii, Şifaiye Medresesi, Gök 

Medrese, Çifte Minerali Medrese, Buruciye Medresesi; Osmanlı döneminden kalan 

Kale Camii, Behram Paşa Hanı, Kurşunlu Hamamı gibi eserler Sivas’a tarihi ve 

kültürel bakımdan büyük değerler kazandırmaktadır. Ayrıca Türk ve İslam 

Kültürü’nü günümüze taşıyan camileri, medreseleri, hanları, kaleleri, köprüleri gibi 

birbirinden güzel ve görülmeye değer tarihi ve kültürel zenginlikleri, doğal 

güzellikleri, kaplıcaları Sivas’ı turizm açısından önemli bir merkez konumuna 

getirebilecek potansiyele sahiptir.  

İl kültürel zenginlikleriyle kültür turizmi, şifalı sularıyla (kaplıcalarıyla) 

özellikle Kangal Balıklı Kaplıcasıyla sağlık turizmi, doğal güzelliklerinden 

Eğriçimen Yaylası, Sızır Şelalesi, Gürün Gökpınar Gölü, Hafik Gölü, Lota, Tödürge 

gölleri, Paşabahçe'si vb. günübirlik olanaklarıyla doğa turizmi, türbeleriyle inanç 

turizmi, kış şartlarının elverişli oluşuyla da kış turizmi açısından büyük bir potansiyel 

taşımaktadır. 

Ancak, tarihi eserlerin restorasyonlarının uzun sürmesi, turizm sektöründeki 

mevcut tesislerin standartlarının düşük olması, kalifiye eleman yetersizliği, tanıtım 

eksikliği, eğlence ve alışveriş merkezlerinin olmayışı, Sivas’ın sahip olduğu kültür 

ve turizm potansiyelini yeterince değerlendirememesine sebep olmaktadır. İlde 

turizm potansiyelini artırmak için Sivas valiliği, Sivas belediyesi, İl kültür turizm 

müdürlüğü, Cumhuriyet üniversitesi ve diğer resmi kurumlar tarafından birçok proje 

üretilip hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. 

Ayrıca Sivas turizmi, mevsim olarak Haziran-Temmuz ve Ağustos aylarında 

yoğunlaşmaktadır. Turizm aktiviteleri yılın on iki ayına yayılırsa turizm 

potansiyelinin harekete geçmesi sağlanabilecektir. İlin özelliğine uygun olan termal, 

kongre, inanç ve kış turizmi turizm aktivitelerinin, ilin ekonomik kalkınmasıyla 

paralel olarak geliştirilmesi, turizm yatırımlarının da bu doğrultuda 

yaygınlaştırılması, ilin turizm hareketliliğini artıracaktır.  

4.5 Sivas Turizm Arzı  

              Sivas Turizm arzına ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur. 



4.5.1. İlin Ziyaretçi Potansiyeli 

Kültür ve Turizm Bakanlığı istatistiklerine göre, 2014 yılında ili 335.405 kişi 

ziyaret etmiştir. 

 

Tablo 10. Yıllara Göre Sivas’a Gelen Ziyaretçi Sayıları 

Yıllar Yabancı Yerli Toplam Yabancı Yerli Toplam Toplam 

2009  2 081  94 265  96 346  4 841  150 045  154 886  251 232 

2010  3 170  102 986  106 156  6 365  148 302  154 667  260 823 

2011  1 513  119 694  121 207  4 118  190 024  194 142  315 349 

2012  6 889  111 549  118 438  4 860  152 123  156 983  275 421 

2013 581  124 434  125 015  3 980  715 325  719 305  844 320 

2014 1 154 129 171 130 325 6 037 199 043 205 080 335 405 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı İstatistikleri 

Yukarıdaki rakamlardan anlaşılacağı gibi, Sivas’a gelen ziyaretçi sayıları 

2011 yılına kadar düzenli artış göstermiş, 2013 yılında ise 844.320 kişiye ulaşmıştır. 

Ancak, 2014 yılında dünyada ve Türkiye’de yaşanan siyasi ve ekonomik 

dengesizlikler nedeniyle gelen ziyaretçi sayısında düşüş gerçekleşmiştir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı istatistiklerine göre, Sivas ziyaretçi sayısı 

bakımından Türkiye genelinde 17. sırada yer almaktadır. Önündeki beş İl Eskişehir, 

Isparta, Edirne, Samsun, Şanlıurfa olup gerisindeki 5 İl ise Malatya, Sinop, Tokat, 

Zonguldak ve Mardin’dir 

Sivas ziyaretçi sayısı bakımından İç Anadolu Bölgesinde 6. sırada yer 

almaktadır. Önündeki İller Ankara, Nevşehir, Konya, Kayseri, Eskişehir, gerisindeki 

İller ise Aksaray, Yozgat, Çankırı, Kırşehir, Karaman, Niğde, Kırıkkale’dir. 

Sivas ziyaretçi sayısı bakımından komşu İller arasında 4. sırada yer 

almaktadır. Önündeki üç İl Kahramanmaraş, Kayseri, Ordu, gerisindeki İller ise 

Malatya, Tokat, Erzincan, Giresun, Yozgat’tır. 

4.5.2 İlin Konaklama Kapasitesi 

İlde 47’si merkezde, 31’i ilçelerde olmak üzere toplam 78 adet konaklama 

tesisi yer almaktadır. Sivas’a gelen ziyaretçilere, 6484 yatak kapasitesi ile hizmet 

verilmektedir. 



 

 

 

Tablo 11. Sivas Genelindeki Konaklama Tesis Sayıları 

Tesis Türü Adedi Yatak kapasitesi 

Yatırım İşletme Belgeli 

Oteller 

4 1170 

Turizm İşletme Belgeli 

Oteller 

7 660 

Belediye İşletme Belgeli 

Oteller 

41 2186 

Pansiyonlar 

 

26 2468 

Genel Toplam 

 

78 6484 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı İstatistikleri 

Tablo 12. Sivas İl Merkezinde Yer alan Tesis Sayıları 

Tesis Türü Adedi Yatak kapasitesi 

Yatırım İşletme Belgeli 

Oteller 

4 1170 

Turizm İşletme Belgeli 

Oteller 

6 620 

Belediye İşletme Belgeli 

Oteller 

11 703 

Pansiyonlar 

 

26 2468 

Genel Toplam 

 

47 4961 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı İstatistikleri 

 



 

 

 

Tablo 13. Sivas’ın İlçelerinde Yer alan Tesis Sayıları 

Tesis Türü Adedi Yatak kapasitesi 

Turizm İşletme Belgeli 

Oteller 

1 40 

Belediye İşletme Belgeli 

Oteller 

30 1483 

Genel Toplam 

 

31 1523 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı İstatistikleri 

4.5.2.1.İldeki Turizm İşletme Belgeli Tesisler 

Sivas’ta yer alan Turizm işletme belgeli tesisler Tablo da gösterilmektedir. 

Tablo 14. Sivas İlindeki Turizm İşletme Belgeli Konaklama Tesisleri 

Turizm İşletme Belgeli Konaklama Tesisleri Envanteri (2015) 

Sır

a 

no 

Tesisin adı  İlçesi Türü Kuruluş 

tarihi(belge) 

Oda 

sayısı 

Yatak 

sayısı 

Restoran 

(kişi) 

1 Büyük  otel  

(****)      

Merkez Otel 16.09.1988       

3540 

114 235 270 

2 Buriciye otel  

(****)   

Merkez Otel 02.11.2010       

12764 

28 56 100 

3 Paşabey otel 

(***)     

Merkez Otel 20.01.2010       

12222  

36 69 160 

4 Sultan  otel   

(***) 

Merkez Otel 04.05.1977       

1489 

27 57 50 

5 Köşk  otel      

(***) 

Merkez Otel 15.04.1966      

484-11578 

67 140 70 



6 Nevv otel      

(***) 

Merkez Otel 15.01.2010      

12219 

33 63 50 

7 Zara2000 otel 

(**) 

Zara Otel 26.02.2001      

8094 

20 40   

TOPLAM 325 660 700 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı İstatistikleri 

4.5.2.2.Sivas İlindeki Turizm İşletme Belgeli Yiyecek-içecek İşletmeleri 

Sivas’ta Turizm işletme belgeli yiyecek içecek hizmeti sunan 3 restaurant 

bulunmaktadır. Bunlar Tablo 16’da sunulmuştur. 

Tablo 15. İldeki Turizm işletme Belgeli Lokanta ve Kafeteryalar 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı İstatistikleri 

4.5.2.3. İldeki Belediye Belgeli Tesisler 

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre İl merkezinde 703 yatak 

kapasitesiyle 11 adet otel, ilçelerde ise 1783 yatak kapasitesiyle 30 olmak üzere 

toplamda 41 adet belediye belgeli otel de hizmet sunmaktadır. 
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Tablo 16. Sivas İl Merkezinde Yer alan Belediye Belgeli İşletmeler (Oteller ) 

Belediye belgeli konaklama tesisleri envanteri (İl merkezi-2015) 

Sıra 

no 
Tesisin adı  İlçesi Türü Sınıfı 

Oda 

sayısı 

Yatak 

sayısı 

1 4 eylül       otel 
Merkez Otel 1. Sınıf  35 70 

2 Akgül         otel 
Merkez Otel 1. Sınıf  54 80 

3 Altay           otel 
Merkez Otel 1. Sınıf  28 50 

4 Yuvam        otel 
Merkez Otel 3. Sınıf  12 24 

5 Yavuz          otel 
Merkez Otel 1. Sınıf  19 45 

6 Çakır           otel 
Merkez Otel 1. Sınıf  35 70 

7 Fatih           otel 
Merkez Otel 1. Sınıf  38 62 

8 Divan      otel 
Merkez Otel 1. Sınıf  47 70 

9 Ak               otel 
Merkez Otel 2. Sınıf  32 50 

10 Revag      otel 
Merkez   1. Sınıf  45 130 

11 Kaptan       otel 
Merkez Otel   29 52 

Toplam   374 703 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı İstatistikleri 

 



 

 

 

 

Tablo 17. Sivas İlçelerinde Yer alan Belediye Belgeli İşletmeler (Oteller) 

Belediye belgeli konaklama tesisleri envanteri (İlçeler-2015) 

Sıra 

no 
Tesisin adı  İlçesi Türü Sınıfı 

Oda 

sayısı 

Yatak 

sayısı 

1 Balıklı kaplıca Kangal Kaplıca 1. Sınıf 130 262 

2 Anadolu otel Kangal Otel 2. Sınıf 9 18 

3 Yün palas otel Kangal Otel 2. Sınıf 8 24 

4 Sedef otel Kangal Otel 1. Sınıf 18 30 

5 Feza otel Gürün Otel 1. Sınıf 16 37 

6 Bozkuşlar otel Gürün Otel 1. Sınıf 12 20 

7 Taşbaşı bel.otel Divriği Otel 7. Sınıf 22 40 

8  Ninni otel Divriği Otel 1. Sınıf 21 58 

9 Güllüoğlu otel Divriği Otel 1. Sınıf 10 16 

10 Divriği otel Divriği Otel 1. Sınıf 40 70 

              11 Mengücek otel Divriği Otel 1. Sınıf 29 60 

12 Zara bel.otel Zara Otel 2. Sınıf 25 39 

13 İşleyen otel İmranlı Otel 1. Sınıf 14 30 

14 Avrupa otel İmranlı Otel 1. Sınıf 11 23 

15 Suvadi otel Suşehri Otel 1. Sınıf 72 100 

16 Şahin otel Suşehri Otel 1. Sınıf 15 25 

17 Karaca otel Suşehri Otel 3. Sınıf 15 20 

18 Safir otel Suşehri Otel 3. Sınıf 30 60 

19 Karabulut otel Şarkışla Otel 2. Sınıf 40 80 

20 E. Bozkaya otel Şarkışla Pansiyon   5 50 

       21 Ş.Büyük otel Şarkışla Otel 2. Sınıf 18 48 



22 Şentürkler otel Şarkışla Otel 2. Sınıf 10 20 

23 Cinpolat otel Gemerek Otel Yok 13 30 

24 Tanem otel Gemerek Otel 1. Sınıf 12 26 

25 Osmanlı otel Yıldızeli Otel 3. Sınıf 27 53 

26 Çamlıca otel 

Yıldızeli  

(s.çermik) 
Otel Yok 28 44 

27 Sefa otel 

Yıldızeli  

(s.çermik) 
Otel Yok 34 60 

28 Karlıpınar otel 

Yıldızeli  

(s.çermik) 
Otel Yok 16 32 

29 Şifa otel 

Yıldızeli  

(s.çermik) 
Otel Yok 29 68 

30 Fırat otel Koyulhisar Otel 3. Sınıf 8 20 

Toplam 737 1483 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı İstatistikleri 

4.5.2.4 İldeki Turizm Yatırım Belgeli Tesisler 

İl merkezinde yer alan 4 adet yatırım belgeli tesis, 1170 yatak kapasitesi ve 

2050 kişilik yiyecek içecek hizmet verebilecek mekânlarıyla turizme destek 

olmaktadır.  

Tablo 18. Sivas Yer Alan Yatırım Belgeli Tesisler 

Turizm yatırım belgeli konaklama tesisleri envanteri (2015) 

Sıra 

no 
Tesisin adı  İlçesi Türü 

Kuruluş 

tarihi(belge) 

Oda 

sayısı 

Yatak 

sayısı 

Restoran  

(kişi) 

1 

Eretna otel 

(****) 
Merkez Otel 

11.07.2014 

      15382 
60 120 100 

2 

Savona otel 

(****) 
Merkez Otel 

26.09.2014   

       15522 
45 114 200 



3 

Hilton garden 

inn otel 

(*****) 

Merkez Otel 
03.10.2012  

       13804 
155 320 500 

4 

Çermik resort 

otel          

(*****) 

Merkez Otel 27.12.2011  

       13371 

270 616  1 250 

Toplam 530 1170 2050 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı İstatistikleri 

4.5.3.İldeki Seyahat Acentaları 

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstatistiklerine göre 2015 yılında Sivas’ta tüm 

seyahat acentalığı hizmetlerini ifa eden 15 adet A grubu Seyahat acentası faaliyet 

göstermektedir. Çoğunluğu inanç turizmine yönelik hac ziyaretleri organize eden 

acentalar Tablo 18 ‘de verilmiştir. 

Tablo 19. İldeki Seyahat acentaları 

Sıra No SEYAHAT ACENTAS ADI GRUBU 

1 Gazi Turizm Seyahat Acentası (A) 

2 Eslem Turizm Seyahat Acentası (A) 

3 Hafız Hoca Turizm Seyahat Acentası (A) 

4 Kayadır Turizm Seyahat Acentası (A) 

5 Sivas Turizm Seyahat Acentası (A) 

6 Aymila Turizm Seyahat Acentası (A) 

7 4 Eylül Turizm Seyahat Acentası 

 

(A) 

8 Aysema Turizm Seyahat Acentası (A) 

9 As Yarar Turizm Seyahat Acentası (A) 

10 Hilal Turizm Seyahat Acentası (A) 

11 Atamet Turizm Seyahat Acentası (A) 



Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı İstatistikleri 

4.5.4.Sivas İline Ait Turizm İstatistikleri 

Sivas turizmine ait bazı istatistikler aşağıda verilmiştir. 

4.5.4.1 Sivas İline Gelen turistlerin Tesis Türüne Göre Dağılımı 

Son yıllarda Türkiye’de hareketlenen turizm potansiyelinden Sivas ili yeterli 

olmasa da payını almaktadır. Konaklama istatistiklerine bakıldığında, ili ziyaret eden 

turistlerin %95'nin yerli, %5'nin yabancı olduğu görülmektedir.  

Tablo 20. Turizm İşletme Belgeli Tesise Gelen Turist Sayısı 

 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı İstatistikleri 
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12 Hizmet Turizm Seyahat Acentası (A) 

13 HRPTR Turizm Seyahat Acentası (A) 

14 Gezinn Turizm Seyahat Acentası (A) 

15 Puan Turizm Seyahat Acentası (A) 



 

 

 

 

 

 

 

Tablo 21. Belediye belgeli tesise gelen turist sayısı 

 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı İstatistikleri 

4.5.4.2. Sivas İline Gelen Turistlerin Geceleme Sayısı 

Tablo 23’ de görüldüğü üzere Sivas’a gelen turistlerden Turizm işletme 

belgeli tesiste geceleme yapanların sayısı 125 498 iken, belediye belgeli tesislerde 

gecelemeyi tercih edenlerin sayısının ise 421 351 olduğu görülmektedir. 

Tablo 22. Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Geceleme sayısı 
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Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı İstatistikleri 

Tablo 23.  Belediye Belgeli Tesiste Geceleme sayısı 

 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı İstatistikleri 

4.5.4.3 Sivas İline Gelen Turistlerin Ortalama Kalış süreleri 

Sivas İline Gelen Turistlerin Ortalama Kalış süreleri Tablo 25 ve Tablo 26'da 

gösterilmiştir. 

Tablo 24.Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Ortalama Kalış süresi 
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Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı İstatistikleri 

 

Sivas iline gelen turistlerin Turizm işletme belgeli tesislerde ortalama kalış 

süreleri yerli 1,6 ve yabancı 1,8 gündür. Ülke toplamıyla karşılaştırıldığında, Türkiye 

değerlerinin altında olduğu bir gerçektir.  

Tablo 25. Belediye Belgeli Tesislerde Ortalama Kalış Süresi 

 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı İstatistikleri 
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Sivas iline gelen yabancı turistlerin belediye belgeli otellerde daha çok 

kaldıkları görülmektedir. 

4.5.4.4. Sivas İlinde Yer Alan Konaklama Tesislerin Doluluk Oranları 

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Sivas ilindeki konaklama tesisi 

doluluk oranları 2009 yılında %35,49 iken, 2013 yılında % 50,50 ye yükselmiş; 

ancak 2014 yılında 39,83 e düşmüştür. 

 

 

 

 

Tablo 26. Yıllara Göre Sivas ilindeki konaklama tesisleri doluluk oranları 

 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı İstatistikleri 

Tablo 27. Sivas İli 2014 yılı Turizm İşletme Belgeli Tesislerin Doluluk Oranları (%) 
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Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı İstatistikleri 

Tablo 28. Belediye Belgeli Tesisin Doluluk Oranı(%) 

 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı İstatistikleri 

Tablolarda yer alan verilerden de anlaşılacağı üzere Sivas’ta yer alan 

tesislerde yerli turist daha çok kalmaktadır. 

Yabancı 

Yerli 

Toplam 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

Sivas merkez 
Zara 

Toplam 

0,52 
0,1 

0,49 

53,33 

37,03 

52,32 

53,84 

37,12 

52,82 

Yabancı 

Yerli 

Toplam 

Yabancı 

Toplam 0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

0,51 
0 1,2 

1,63 
1,03 

28,41 

17,08 

24,06 
27,96 

25,83 

28,92 

17,08 

25,26 
29,59 

26,85 

Yabancı 

Yerli 

Toplam 



4.6. Sivas İli Turizm Potansiyeli 

Sivas, doğu-batı, kuzey-güney ulaşım hatlarının kavşak noktasında 

bulunmasından ve önemli medeniyetlere beşiklik etmesinden dolayı tarihin her 

döneminde büyük bir stratejik ve kültürel öneme sahip olmuştur. Herodotos, Sivas’ı 

“Halys (Kızılırmak) nehrinin bu tarafındaki memleket” diye adlandırmaktadır. Şehre 

tarihin çeşitli dönemlerinde “Taulara, Sebas, Sebaste, Sebastia, Sipas,” gibi farklı 

isimler verilmiştir.  

Sivas’ın yazılı tarihi M.Ö. 2000 yılı başlarında, Topraktepe’den (Sivas 

Kalesi) ilk yararlanmasını bilen Hititlerle başlamaktadır. Hitit Devletinin 

kurulmasından önce “Hatti Ülkesi” diye adlandırılan Orta Anadolu’nun adeta 

merkezi kabul edilen Sivas’ta Altınyayla İlçesi Başören Köyü Kuşaklı (Sarissa) ve 

Yıldızeli İlçesi Kayalıpınar Köyü Harabe ören yerinde yapılan kazılar sonucunda 

ortaya çıkarılan tabletler bu bölgenin belli başlı Hitit yerleşim alanlarından birisi 

olduğunu ortaya koymaktadır.  

Sivas’taki Frig yerleşimini, Hitit yerleşim alanlarının üst katmanlarında 

görmek mümkündür. Lidyalılar zamanındaki meşhur Kral Yolu da Sivas’tan 

geçmektedir. Sırasıyla İskit, Kimmer, Pers, Helenistik, Roma ve Bizans döneminde 

yerleşim gören Sivas, Selçuklular döneminde Anadolu’nun önemli kültür 

merkezlerinden birisi olmuştur. Bu dönemde Sivas; Şifaiye Medresesi, Gök Medrese, 

Buruciye Medresesi, Çifte Minareli Medrese gibi muhteşem eserlerle taçlandırılarak 

Anadolu’nun ışığı olmuştur. Osmanlı döneminde de Kale Camii, Kurşunlu Hamamı, 

Behrampaşa Hanı gibi önemli eserlerle süslenen İlimiz, Divriği İlçesindeki Dünya 

Kültür Mirası içinde yer alan Mengücekli Şaheseri Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası 

yanında 52 adet de anıtsal esere sahiptir. Sivas aynı zamanda tarihi kent meydanı ile 

bir açık hava müzesi niteliğindedir. 

İçinde barındırdığı kültürel, dini, idari ve sivil yapıların yanında Sivas; halısı, 

kilimi, kemik tarağı, çubukçuluğu, gümüş işçiliği ve bıçağıyla dünyaca tanınmış el 

sanatlarına sahiptir. Âşıklık geleneğinin son temsilcisi olan Aşık Veysel ile adeta 

bütünleşen ilimiz sayısı bine ulaşmış çok önemli halk ozanlarıyla ünlüdür. 



Günümüzde çarpık kentleşme ve kültürel mirasa duyarsızlıktan dolayı 

taşınmaz kültür varlıkları büyük ölçüde tahrip olmuş ve bu varlıkların bir kısmı da 

yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Ayrıca modernleşme sürecinde 

insanların yaşam şekilleri ve tüketim kalıpları değiştiğinden somut olmayan kültürel 

miras da zamanla kaybolmaya başlamıştır. İlimizde yer alan sivil, dini mimari 

örnekleri ile kültürel yapılar ve arkeolojik yerleşimlerin modernleşme süreci ile 

birlikte tahrip olmalarının da belli bir sürece kadar önüne geçilememiştir. Ülkenin 

tamamına egemen olan bu tehlikeli gelişme sürecine rağmen son yıllarda bu 

konularda gösterilen özel hassasiyet nedeniyle Sivas bu süreci tersine çevirmeye 

çalışmakta ve tarihi kültürel miras, bu mirasa ekonomik taban oluşturma gayretleri 

ile birlikte yeniden insanların ilgisini çekmeye başlamaktadır. 

Bu süreçte yapılan tespit ve tescil çalışmaları ile birlikte Divriği ilçesi büyük 

oranda koruma altına alınmaya çalışılmıştır. 

1990’lı yıllarda başlatılan arkeolojik çalışmalar sonucunda 1993 yılında 

Alman bilim adamlarıyla Müze Müdürlüğünün ortak çalışmalarıyla Altınyayla 

İlçesinde bulunan Hitit İmparatorluk Dönemi kenti olan Sarissa’da bilimsel kazılar 

başlatılmıştır. Burada elde edilen bilimsel başarı ilimizin uluslararası tanıtımına 

büyük katkı sağlamış ve Yıldızeli Kayalıpınar Harabe Ören yerinde de yeni bir 

arkeolojik kazının başlamasını sağlamıştır. Böylece arkeolojik kazıların yapıldığı 

yörelerde yaşayan halkımızın kültürel mirasa karşı olan ilgisi artmış ve yörede kaçak 

kazılar azalmıştır.  

Taşınmaz kültür varlıklarının korunmalarına yönelik yapılan çalışmalarda 

yurdumuzda ilk defa ilin kültür envanteri çıkarılarak dijital ortama aktarılmıştır Bu 

çalışmalarla zengin bir kültür varlığı mevcudiyetinin ortaya çıkması, İlimizde 

Koruma Bölge Kurulunun kurulmasını sağlamıştır. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

kayıtlarına göre ilde 621 adet tescilli kültür varlığı mevcuttur. Bunlardan 214 adedi 

arkeolojik, kültürel, doğal, kentsel, tarihi sit alanları, 407 adedi ise idari, dini, 

kültürel ve sivil mimari yapılardır. 

4.6.1.Sağlık ve Termal Turizmi Potansiyeli 

Sıcak Çermik: 



Sivas-Ankara karayolu üzerinde, şehir merkezine 35 km, Yıldızeli ilçesine 

15km, Sivas Havaalanı’na 25 km mesafede yer almaktadır. 200 metrenin altındaki iki 

kuyudan çıkarılan kaplıca suyu, 50 derecenin üzerinde sıcaklığa sahiptir. Kaplıca 

suyu; kalsiyum, magnezyumsodyum, sülfat, hidrokarbonat ve karbonat klorür 

içermektedir. Romatizma, deri, kemik ve kireçlenme gibi hastalıkların tedavisinde 

yararlı olan kaplıca suyu; böbrek ve idrar yolu hastalıklarına, metabolizma 

bozukluklarına iyi gelmektedir. 

Sıcak Çermik, Anadolu’nun en güzel termal turizm merkezlerinden biridir. 

Günübirlik ziyaretçilerin en çok yaz aylarında tercih ettiği Sıcak Çermik’te, 365 gün 

hizmete açık konaklama tesisleri bulunmaktadır. Burada, Sivas Belediyesi’ne ait 4 

apart otel ve 10 prefabrik ev hizmet vermektedir. Çermik içinde; lokanta, bakkal, 

manav, fırın ve çok sayıda çadır kurulabilecek alan yer almaktadır. Sivas’ tan her 

saat başı Belediye otobüsleri sefer düzenlemektedir. 

 

 

Şekil 35. Sıcak çermik Termal Havuzu 

Kaplıcada Yer Alan Konaklama Tesisleri:  

Sivas Sıcak Çermik Kaplıca alanında, Sivas Belediyesi tarafından işletilmekte 

olan 457 yatak kapasitesine sahip 4 adet termal otel bulunmaktadır. Ayrıca, özel bir 

şirket tarafından işletilen 50 yatak kapasitesine sahip otel, 10 adet prefabrik ünite ve 

Cumhuriyet Üniversitesi’ne ait 15 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 

Merkezi bulunmaktadır. Ayrıca yaz sezonunda çadır kent görünümünde olan kaplıca 

alanında 1200 adet kapasiteli çadır alanı bulunmaktadır.  

Cumhuriyet Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi : 



Kaplıca alanına çok yakın bir mesafede bulunan ve 15 yatak kapasitesine 

sahip olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde fizik tedavi uzmanları 

gözetiminde yapılmakta olan tedavi ve hidroterapi üniteleri yer almaktadır.  

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine, Sağlık Bakanlığı tarafından 

20.09.2005 tarih ve 60 sayı ile kaplıca işletme izni verilmiştir. 

 

 

Şekil 36. Cumhuriyet Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi 

Soğuk Çermik: 

Sivas şehir merkezinin kuzey doğusunda Erzincan karayolunun 17. km’sinde 

bulunmaktadır. Sıcak Çermik Kaplıcası’na oranla su sıcaklığının daha düşük 

olmasından dolayı Soğuk Çermik adını almıştır. Kaplıca suyu, 137 m derinliğindeki 

kuyudan çıkarılmaktadır. Suyun sıcaklığı 28 derece civarındadır.  

Bulunduğu bölge itibariyle dağlarla çevrili kaplıca, ziyaretçilere termal 

özelliğinin yanı sıra bir doğa harikası sunmaktadır. 

Yaz aylarında binlerce insana hizmet veren kaplıca kışın kapalıdır. 1 Haziran-

15 Eylül tarihleri arasında hizmete açık olan Soğuk Çermik Kaplıcası’nda; biri tarihi 

olmak üzere iki havuz ve 10 banyo bulunmaktadır. 

Kaplıca suyu; diyabet, mide, bağırsak ve safra kesesi hastalıkları, yüksek 

tansiyon, romatizma ve sinir hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır. 



 

Şekil 37. Soğuk Çermik Termal Havuzu 

Soğuk Çermik Kaplıca Tesisleri  

Yaz döneminde hizmet veren ve Sivas Belediyesi tarafından işletilen tesiste 

birinin tarihi niteliği bulunan 2 adet havuz, 10 adet termal banyo ve 12 apart daire 

bulunmaktadır. Kaplıca alanı günübirlik kullanımlara hizmet vermekte olup 

konaklama tesisi bulunmamaktadır.  

Balıklı Kaplıca (Kangal): 

Balıklı Kaplıca Sivas'a 96, Kangal ilçesine ise 13 kilometre uzaklıktadır. 

Kangal Balıklı Kaplıcanın ülkemiz termal kaplıcaları içerisinde kendine özgü bir yeri 

vardır. Tedavi özelliği itibari ile dünyada bir benzerini bulmanın mümkün olmadığı 

kaplıca, ilmi ve tıbbi bir mucizeyi "Sedef Hastalığını tedavi ederek" sergilemektedir. 

Yaklaşık 215 Lt/sn debisi olan 36-37 °C sıcaklıktaki kaplıca suyunda bulunan 

balıkların mucizevi bir şekilde tedavi yöntemi uygulaması bu kaplıcanın ününü ve 

özelliğini daha da artırmaktadır. Çünkü, modern tıpta şimdiye kadar fayda görmeyen 

dünyanın her yerindeki cilt hastalıkları için Kangal Balıklı Kaplıcası en son ümit 

kaynağı olmaktadır.  

Tahriş olmuş durumdaki veya herhangi bir enfeksiyondan oluşmuş cilt 

dokusundaki yaraları; egzama, cerahatli sivilceler ve hatta tıpta tedavisinin imkânsız 

olduğu bilinen "Sedef hastalığı gibi cilt hastalıkları 2-10 cm. büyüklüğündeki 

Cyprinide (Sazangiller) familyasından Cyprinion Macrostamus (Beni Balığı) ve 

Garra rufa (Yağlı Balık) türündeki balıklar tarafından iyileştirilmekte ve izleri 

kaybolmaktadır. 



 

Şekil 38. Kangal Balıklı Kaplıcası’nın “doktor” balıkları 

PH' ı yaklaşık 7,2 olan su, izotermal olup yıl boyunca sıcaklığı yaklaşık (ort.) 

35 derecedir. Suyun romatizmal hastalıklara, nörolojik (nevralji, nevrit, felç), 

ortopedik ve travmatolojik sekellerde (kırıklar, eklem travması ve kas hastalıkları), 

jinekolojik sorunlarda (lavaj ile), deri hastalıklarında, böbrek taşlarında (içme ile) ve 

psikosomatik bozukluklarda yararlı olduğu rapor edilmiştir.  

Tesiste biri yarı olimpik olmak üzere 5 adet havuz, 16 adet özel banyo, 

restoran, market, çay bahçesi ve çocuk parkı bulunmaktadır. 131 odası, 262 yatak 

kapasitesi olan otel kış aylarında da çok sıcaktır.  

Kaplıcalar ilin turizm sektöründe lokomotif rolü üstlenmesine rağmen, 

özellikle sedef hastalığının dünyada tek tedavi merkezi olan Kangal Balıklı Kaplıca 

dış turizme yeterince açılamamıştır.  

 

İlde dünyada bir örneği bulunmayan Kangal Balıklı Kaplıcası, Haziran-Eylül 

ayları arasında tam kapasite ile çalışmakta geriye kalan dönemlerde ise düşük 

kapasite ile çalışmaktadır. Termal tesislerin öncelikle çağın gereklerine ve dünya 

termal standartlarında yeni yatırımlarla kapasitelerin arttırılması işletmelerin 

modernizasyonu ile geniş bir termal turizm potansiyeline ulaşması mümkündür.  

Bu kapsamda müstecir firma tesisini yenilemeli, ek ünitelerle dünya 

standartlarına uygun bir tesis oluşturulmalıdır. Aynı zamanda sedef hastalığına 

yönelik özel bir rehabilitasyon merkezinin kurulması tedavi amaçlı gelen turistler 

için büyük önem arz etmektedir.  



Kangal Balıklı Kaplıca'nın 24 hektarlık alanı 13.08.1991 tarih ve 20997 sayılı 

Resmi Gazetede yayınlanarak "Termal Turizm Merkezi" ilan edilmiştir. 

Burada halen 130 odalı ve 262 yatak kapasiteli termal otel, restoran, market, 

çay bahçesi, çocuk parkı ve 6 adet termal havuz mevcuttur.  

Kalkım Balıklı Çermik (Kangal): 

Kalkım Balıklı Çermik, Sivas ili, Kangal ilçesi, Çetinkaya Kasabasının 

yaklaşık 6 km. güneyinde, Kalkım Köyü doğusundan geçen Kalkım Deresi vadisinde 

yer almaktadır. Kaynaklar, Kalkım Deresi boyunca uzanan fay hattından alüvyon 

içerisinde boşalmaktadır ve çıkış noktalarında iki adet havuz oluşmuştur.  

Kaynakların su sıcaklığı 28.0-28.6˚C arasında olup, toplam debi 24 Lt/sn dir. 

Kaynakların çıkış noktasındaki havuzlarda Kangal Balıklı Kaplıca suyunda yaşayan 

balıklarda aynı tür balıklar yaşamaktadır. Kaklım Balıklı Çermik’i suyunun Kangal 

Balıklı Kaplıca suyuna benzer şekilde cilt hastalıklarına (sedef) iyi geldiği 

söylenmektedir. 

Kalkım Balıklı Çermik’te sıcak sular iki noktadan yeryüzüne çıkmaktadır. 

Çetinkaya-Malatya demiryolu hattının bitişiğinde yer alan Büyük kaynak 30 Lt/sn 

debiye sahiptir ve suyun sıcaklığı 28.0-28.6 ˚C arasındadır. Küçük kaynak ise 

demiryolu ile Kalkım Deresi arasında, alüvyonun orta kesiminde yeryüzüne 

çıkmaktadır. Kaynağın debisi 5 L/s, sıcaklığı 28.1 ˚C’ dir.  

Büyük kaynağın akıntısı yaklaşık olarak 150 m kuzeyde Kalkım Deresi’ne 

karışmaktadır. Bu kaynakta Cyprinidae familyasına ait 4 adet balık türü 

yaşamaktadır. Bundan C. Macrostomus (ben balığı), G.rufa (yağlı balık, doktor 

balık), L.cephalus (tatlı su kefali), c.trutta (kara balık)dır. Küçük kaynakta yine 150 

m. kuzeyde Kalkım Deresi’ne karışmaktadır. Bu kaynakta da Cyprinidae familyasına 

ait 4 adet balık türü yaşamaktadır. Bunlar C. macrostomus (beni balığı),C.trutta (kara 

balık) dır.  



 

Şekil 39. Kalkım balıklı çermiği 

Kalkım Balıklı Çermik sularının genel kimyasal özellikleri Kangal Balıklı 

Kaplıcası suyu ile benzer özelliklere sahiptir. Her iki su çözünmüş mineral maddeler 

yönünden fakir sulardır. Kalkım Balıklı Çermiği alanında yararlanmak amacıyla 

herhangi bir tesis inşa edilmemiştir.  

Kalkım Balıklı Kaynak'ın 2555 hektarlık alanı 05.06.2011 tarih ve 27955 

sayılı resmi gazetede yayınlanarak "Termal Turizm Merkezi" ilan edilmiştir.  

Yeni yapılan bir sondaj çalışmasıyla 240 m derinlikten 28 °C sıcaklığında ve 

20 Lt/sn debiye sahip ek su çıkarılmıştır. 

Alanın hali hazır haritası 2012 yılında hazırlanmış olup halen imar planı 

hazırlamaya yönelik ön çalışmalar devam etmektedir. 

Kalkım Balıklı Kaynak Termal Turizm Merkezinde henüz hiçbir tesis 

bulunmamaktadır.     

    Uyuzpınar Gölü (Gürün): 

Gürün ilçesinin görülmeye değer doğal güzelliklerinden biri olan Uyuzpınar 

Gölü dipten kaynayan tertemiz sularıyla güzel bir mesire alanıdır.  

 

Kükürtlü suları ve doktor balıkları ile başta kaşıntı olmak üzere birçok deri 

hastalıklarına şifa olan göl, Sivas merkeze 96 km, Gürün’e ise 46 km uzaklıkta 

bulunan Mağara Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Aynı zamanda Kangal 



ilçesi sınırındadır. Uyuzpınar Gölü’nde de Kangal Balıklı kaplıcalarındaki gibi 

insana yaklaşan balıklar mevcuttur.  

 

 

Şekil 40. Uyuzpınar gölü 

Ayrıca gölün yakınlarında “Tamtun” adıyla bilinen ve yeraltına 200 

basamakla inilen gizemli bir mağara yer alır.  

Termal suyuyla ilgili kapsamlı bir çalışma yapılmamış olan Uyuzpınar 

Gölü’nde henüz hiçbir tesis bulunmamaktadır. 

 Akçaağıl Çermiği (Suşehri): 

 Suşehri ilçesinin Akçaağıl Köyü yakınlarında Erzincan - Tokat yolu üzerinde 

ve Kelkit Çayının güney kenarında yer alan bu kaplıca suyunun sıcak olması 

nedeniyle birçok hastalıklara iyi gelmektedir. Burada kadın ve erkekler için ayrı 

banyolar mevcut olup halk tarafından büyük ilgi görmektedir.  

 Yaklaşık 1 Lt/sn debisi ve 40 °C sıcaklıktaki suyu şişmanlığa ve kadın 

hastalıklarına iyi gelmekte olup kaynak alanında henüz bir tesis bulunmamaktadır. 

 



 

Şekil 41. Akçaağıl Çermiği 

 Ortaköy Çermiği (Şarkışla): 

 Şarkışla ilçesinin Akçakışla bucağına bağlı Alaman Köyü sınırları içindedir. 

İlçe merkezine 33 km. uzaklıkta olup suyu oldukça kükürtlü olduğundan içilmez. 

Sıcaklığı 36 °C ve debisi 24,5 Lt/sn olan termal suyun bulunduğu alanda havuz ve 

eski bir konaklama tesisinin dışında başka bir tesis bulunmamaktadır.  

Alaman Çermiği (Şarkışla): 

Şarkışla ilçesinin Akçakışla bucağına bağlı Alaman köyü sınırları içindedir. 

İlçe merkezine 33 km. uzaklıkta olup suyu oldukça kükürtlü olduğundan içilmez. 

Sıcaklığı 37 °C olan termal kaynağın debisi ise 4 Lt/sn'dir. Burada inşa edilmiş bir 

havuzun dışında başkaca bir tesis bulunmamaktadır.  

 

Şekil 42. Alaman Çermiği 



Ilıca Kaynağı (Yıldızeli): 

Yıldızeli’ne 9 km uzaklıktaki Ilıca Köyü’nde yer almaktadır. 2002 yılında 

yaptırılan analiz sonuçlarına göre suyun doğal sıcaklığının 35 °C, debisi ise 3 

Lt/sn’dir. Termal sular içerisinde sınıflandırıldığı, mikrobiyolojik, bakteriyolojik, 

kimyasal ve fiziksel açılardan temiz olduğu tespit edilmiştir.  

Fiziksel ve kimyasal özelliklerinden dolayı banyo ve içme kürleri şeklinde 

tedavi amaçlı kullanılabileceği anlaşılmıştır. Florür içeriği nedeniyle florür 

noksanlığında ve özellikle çocuk, ergenlik çağı ve yaşlılıkta, diş çürüğü önlemlerinde 

günlük 1,5 mlg florür alımını geçmemek koşuluyla içme kürü şeklinde kullanımı 

uygundur. Hareket sistemi, kalp-damar sistemi hastalıkları, lokomotor sistem 

hastalıkları, sinir sistemi hastalıklarında da banyo kürü şeklinde kullanılabilir.  

Şu anda üzerinde basit sistemle yapılmış banyolar mevcut olup, yapılacak 

yatırımlarla önemli bir kaplıca turizm merkezi olabilecek özellikler taşımaktadır.   

Uyuz Çermiği (Yıldızeli): 

Bakırcıoğlu köyünde kaya mezarının da bulunduğu mevkide doğal mağara ve 

sıcak su kaynağı yer almaktadır. Çermik traverten yatakları, Türkiye'nin, en önemli 

traverten yataklarındandır. Suyun sıcaklığı 36,5 °C olup, debisi ise 0,8 Lt/sn'dir.  

Halk arasında uyuz çermik olarak geçmekte olup, suyun uyuz hastalığı ve 

sivilcelere iyi geldiğine inanılmaktadır.  

Bu alanın dünyada örnekleri nadir bulunan “semer tipi” travertenden oluşması 

nedeniyle, daha çok “jeopark” olarak değerlendirilmesi mümkündür. 

4.6.2.Kış turizmi potansiyeli  

 

 

 

Şekil 43. Yıldız dağı kayak merkezi 

 

 



Yıldız dağı Kış Turizm Merkezi: 

Turizm tür ve şekillerinin birçoğunu bünyesinde barındıran Yıldız Dağı 

turizm açısından önemli bir potansiyel arz etmektedir. Yıldız Dağı, Sivas İl 

merkezine 58 km. mesafede,  etrafında 3’ü büyük belediye olmak üzere 125 yerleşim 

merkezi bulunmaktadır.  

Kar kalitesinin yüksek olduğu ve yılın büyük bir bölümünde ihtiyaç duyulan 

yükseklikte kar bulunan 2552 rakımlı Yıldız Dağı dünya standartlarında kayak sporu 

yapabilecek niteliklere sahiptir. Dağın eteğinde doğan Yıldız Irmağının üzerinde 

kurulan Yıldız Barajında da su sporları yapma imkânı mevcuttur. 

Dağın tepesinde bulunan ormanlık ve çimenliklerin dışında Yıldız Irmağı’nı 

besleyen birçok tatlı su kaynağı dağın eteklerini bir dantel gibi süslemekte ve 

buralarda bulunan yaylalar turizm açısından son derece önemli görülmektedir.  

Yıldız Dağı ile İlimiz Sıcak Çermik arasında yaklaşık 60 km mesafe 

bulunmaktadır. İyi bir organizasyonla sağlık turizmi ve kış turizminin bir arada 

sunulma imkânı bulunmaktadır. İki potansiyelin birlikte değerlendirilmesinin talebi 

daha da artıracağı düşünülmektedir. Dağda ayrıca kükürtlü birçok sıcak su kaynağı 

bulunmaktadır. 

Yöredeki köylerde dünyaca meşhur Sivas halıları ve Sivas kilimleri 

dokunmakta olup hemen hemen her evde bir dokuma tezgâhı bulunmaktadır. Halk 

oyunları, âşıkları, yöresel adet ve yemekleri ile tam bir kültür zenginliğine sahip 

yöreden, Sivas’a ulaşmak ve benzersiz Selçuklu ve Osmanlı eserlerini görmek de son 

derece kolaydır. 

Sonuç olarak; Yıldız Dağı ve çevresi, kaplıca, dağ, doğa, yayla ve kültür 

turizmi bakımından turizme hitap edebilecek çok önemli potansiyele sahip bir 

bölgedir.  Bu potansiyelin her yönüyle ortaya çıkarılıp, etkin bir şekilde ülke 

turizmine kazandırılabilmesi için Sivas Yıldız Dağı ve çevresi 26.07.2010 tarih ve 

27653 sayılı Resmi Gazete’ de “Kış Sporları Turizm Merkezi” olarak ilan edilmiştir 

 

 



Kızıldağ: 

Gerek kar kalitesi, gerekse arazi yapısı itibariyle her türlü kış sporlarını 

yapmaya uygun olan 3025 m yüksekliğindeki Kızıldağ'da “kış turizmi” potansiyeli 

mevcuttur. Yıldız dağı’ nın kış turizmine açılması gerçekleştirildikten sonra 

Kızıldağ’ın da kış turizm merkezi ilanı edilmesine yönelik çalışmalar yapılabilir. 

 

Şekil 44. Kızıldağ 

İğdir Dağı (Koyulhisar): 

 Kar kalitesi ve arazi yapısı itibariyle kayak sporu yapmaya uygun olan 2500 

m yüksekliğindeki İğdir Dağı’nda kış turizmi potansiyeli mevcuttur. Uzun vadede kış 

turizm merkezi ilanıyla ilgili çalışmalar yapılabilir. 

Şekil 45. İğdir Dağı 

 



4.6.3. Kültür Turizmi Potansiyeli 

1.Tescilli Kültür Varlıkları: İlde, 16 adet idari, 153 adet dini-kültürel, 238 

adet sivil mimari olmak üzere 407 adet anıt eser ve 230 adet sit alanı olmak üzere 

toplam tescilli 637 adet eser mevcuttur.  

a. Sit Alanları: 

Köse Süleyman Tarihi Sit Alanı: Suşehri İlçesi Aksu Köyü’nde bulunan 

3050 metre yükseklikteki Köse Dağı üzerinde bulunan ziyaret alanı 1243 Selçuk 

Moğol Savaşına konu olan bölgedir.  Suşehri, Akıncılar, Gölova ve Giresun ili  

Şebinkarahisar ilçeleri ile bunlara bağlı yaklaşık 100 köyün her yıl Temmuz ayının 

ilk haftası kültürel etkinlikler yaptıkları ve Selçuklu kumandanlarından olduğu 

bilinen Köse Süleyman’a şükranlarını ifade ettiklerinden dolayı burada kültürel 

etkinliklerin yapılması amacıyla çevre düzenlemesi ve kurban kesim yerleri gibi 

sosyal tesislerin yapılması gerekmektedir.  

Kuşaklı (Sarissa) Ören yeri: İlimiz Altınyayla ilçesi Başören Köyünde 

bulunan ve Kuşaklı Ören yeri olarak bilinen "sarissa" şehri dünya tarihinde 4 Büyük 

İmparatorluk kuran Hititlerin önemli şehirlerinden biridir. Dünyanın devletler arası 

ilk antlaşması  olan ve Mısırlılarla Hititler arasında yapılan Kadeş Savaşı (M.Ö. 1285 

) sonucu yapılan antlaşmada Sarissa'nın Fırtına Tanrısının şahitliğinden söz 

edilmektedir. M.Ö. 1500 ve 1400’lü yıllarda önemli bir yerleşim merkezi olan ve 

Hitit Krallarının Başkentleri Boğazköy’den gelerek yazlık çalışmalarını yürüttükleri 

Kuşaklı Yerleşimi, yurdumuzda tablet buluntusu veren 5. merkezdir. Burada 1992 

yılında arkeolojik kazı başlatılmıştır.   

 

Şekil 46. Sarissa Höyüğü’nde ortaya çıkarılan yapı kalıntıları 



Kuşaklı ören yerinin turizme açılma projesi kapsamında Nevşehir iline gelen 

yabancı turistlerin Kayseri üzerinden Sarissa, Kangal Balıklı Kaplıca ile Divriği ilçe 

merkezinde konaklamaları Sivas turizmi için önemli katkılar sağlayacaktır. 

Kayalı pınar Harabe Ören yeri: Yurdumuzda Hitit Tableti veren 6. Merkez 

olması nedeni ile önemli bir Hitit yerleşimi olması ve Hititlerin Başkenti Hattuşa ile 

Sarissa arasında bulunması önemini artırmaktadır. Yerleşim alanında Roma ve 

Bizans dönemi buluntularına da rastlanılmıştır. Bu önemli alanda 11.08. 2005 

tarihinde başlatılan Arkeolojik kazı 2009 yılına kadar devam etmiştir. 

b. Selçuklu Eserleri: 

Sivas Kalesi: Şimdiki Kale Parkı’nın bulunduğu yerdir. Yapıldığı tarih kesin 

olarak bilinmemektedir. Roma, Bizans, Danişmendli, Selçuklu Kadı Burhaneddin 

Ahmed Devleti ve Osmanlı dönemlerinde tamir edildiği tarihi kaynaklarda 

geçmektedir. Kalenin bulunduğu tepenin eteklerinde yer yer tarihi taşlara rastlanır. 

Halen park ve çay bahçesi olarak hizmet veren kaleden bakıldığında hemen hemen 

Sivas’ın bütün mahalleleri görünür. Muhteşem bir park olarak düzenlenen kaleden 

Sivas’ı seyretmek doyumsuz bir zevk verir. 

 

Şekil 47. Sivas Kalesi 

Divriği Kalesi: İlçenin kuzeyinde Çaltı Irmağına bakan kayalığın üstüne 

yapılmıştır. Mengücekoğulları tarafından yapılmış ve günümüze kadar ayakta 

kalmayı başarmış önemli bir Anadolu Türk kalesidir. 



 

Şekil 48. İlçeye hâkim bir tepe üzerinde yer alan Divriği Kalesi 

Sivas Ulu Camii: Anadolu’nun ve Sivas’ın en eski camilerinden biridir. 

Sivas Müzesinde korunan kitâbesine göre 1196-1197 yıllarında İbrahim oğlu Kızıl 

Arslan tarafından Kul Ahi’ye yaptırılmıştır. Yaklaşık 1674 m² lik bir alana oturan 

caminin üst örtüsü düz dam şeklindedir. 13. yüzyılın ilk yarısında inşa edilen 

minaresinde, geçen asırların etkisiyle önemli miktarda eğilme olmuştur. Halen 

ibadete açık olup bakımlı durumda bulunan Ulu Cami, aynı zamanda Sivas halkının 

ve misafirlerin yoğun ilgi gösterdiği önemli bir tarihi mekândır.  

 

Şekil 49. Sivas Ulu Camii Bahçe Kapısı 

Divriği Kale Cami: Türkler tarafından Anadolu’da yapılan ilk camiidir. 

1180-81 yıllarında Şehinşâh bin Süleyman bin Emir İshak tarafından yaptırılmıştır. 

Dikdörtgen planlı kesme taştan yapılmış kıymetli bir eserdir. Kale içinde en yüksek 

noktaya ve Çaltı Çayı’nın ürpertici uçurumuna sıfır mesafede yapılmıştır. Vakıflar 

Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilmiş olup halen bakımlı durumdadır. 



 

Şifâiye Medresesi: İl merkezinde, Selçuk Parkı içerisinde, Çifte Minareli 

Medrese’nin tam karşısındadır. Aslen şifâhâne olan eser 1217 yılında Selçuklu 

Sultanı 1. İzzettin Keykâvus tarafından yaptırılmıştır. Anadolu Selçuklu tıp 

sitelerinin ve hastanelerinin ayakta kalan, en eski ve en büyük boyutta olan 

örneklerinden biridir. 1220 yılında vefat eden 1. İzzettin Keykâvus vasiyeti üzerine 

Şifâiye’nin güney eyvanında yer alan şimdiki türbe bölümüne defnedilmiştir. 1768 

yılında medreseye dönüştürülen eser halen Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 

restore edilerek faaliyete geçmiştir. 

 

            

Şekil 50. Sivas, Şifaiye Medresesi iç avlu 

Yapı incelendiğinde Selçuklu dönemi karakteristiği olan stilize çift başlı 

kartal ve kuş motifleri görülmektedir. Ana eyvanın sağında ay sembolünün içinde 

örgülü saçları olan bir hanım başı ve çevresinde kelime-i şahadet yazılıdır. Ana 

eyvanın solunda ise; bir güneş sembolü ve ortada bir erkek başı figürü yer 

almaktadır. Bugün bu figürler tanınmayacak haldedir. Gerek taç kapı cephesi, gerek 



pencereler, gerekse ana eyvan cephesi iç içe geçmiş yıldız biçiminde zarif motiflerle 

kaplıdır. 

Darüşşifa'nın güney eyvanı I. İzzettin Keykavus'a türbe olarak ayrılmış ve 

inşa edilmiştir. Türbe kare bir plana sahip olup ongen tuğla örgülü bir kasnağa sahip 

kubbe ile örtülü ve sivri külahlıdır. 

 

Şekil 51. I. İzzettin Keykavus türbesi 

1220 yılında vefat eden I. İzzettin Keykavus'un sandukasından başka, 

hanedanına mensup on iki mezar sandukası daha yer almaktadır. Türbe cephesi, 

Selçuklu sanatının zengin çini süslemelerine sahiptir. Süslemede geometrik motifler, 

yıldızlar, kufi yazılar, mavi, lacivert, firuze ve beyaz renkleri ile şifahanenin en 

önemli bölümünü oluşturmaktadır. Bu çini süslemeyi yapanın Ahmed Bekirül 

Marendi olduğu sağ pencere üzerindeki alınlıkta yazılıdır. Üstteki büyük çini 

kabartma kitabede; “Biz geniş saraylardan dar kabirlere çıkarıldık. Malın mülkün 

bana fayda vermedi, saltanatım mahvoldu. Fani dünyadan ahrete yolculuk günü 617 

Şevvalin dördü” anlamına gelen bir yazı kuşağı yer almaktadır. 1220 tarihli en eski 

vakfiyeye de sahip olan ve dönemin tıp öğrenimi yapılması yanında hastane olarak 

hizmet veren Şifaiye Medresesi Selçuklu döneminin en özgün sağlık yapılarından 

biridir 

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifâsı: Anadolu’da Türkler tarafından yapılmış 

en muhteşem eserdir. Mengücek oğulları’ndan Hükümdar Süleyman Şah’ın oğlu 

Ahmed şah tarafından 1228 yılında yaptırılmıştır. 1280 m² lik bir alana oturan 

camiye, kuzey, doğu ve batı yönlerinden süslemeleriyle dikkat çeken üç ayrı 

görkemli kapıdan girilir. Bu kapılar etrafında yer alan taş oymalar yeryüzünün hiç bir 

noktasında bir benzeri daha olmayan sanat şaheserleridir.  



 

Şekil 52. Divriği Ulu cami Taç kapısı 

Camiinin bitişiğinde yer alan Darüşşifâ ise, Behram Şah’ın kızı Melike Turan 

Melek tarafından 1228 tarihinde yaptırılmıştır. 768 m² lik alan üzerine kurulmuş olan 

bu eserin taç kapısı akıllara durgunluk verecek derecede güzel taş oymalarla 

süslüdür.  

Görenleri hayrete düşüren Divriği Ulu Camii ve Darüşşifâsı UNESCO 

tarafından 1985 yılında “Dünya Kültür Mirası”  listesine alınmıştır. Halen Kültür ve 

Turizm Bakanlığı tarafından röleve ve restorasyon projeleri hazırlanmakta, yapısal 

hareketin bilgisayar ortamında izlenmesi işi devam etmektedir.  

Gök Medrese: Selçuklu veziri Sahip Ata Fahrettin Ali tarafından 1271 

yılında yaptırılmıştır. Taç kapısı üzerinde yükselen tuğla örgülü iki minaresindeki 

mavi çinilerden dolayı “Gök Medrese” adını almıştır. Selçuklu Mimarisinin eşsiz 

örneklerinden biri olan Gök Medrese,  dört eyvanlı, iki katlı ve açık avlulu bir 

yapıdır. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir.    



 

 

Şekil 53. Gök medrese 

Buruciye Medresesi: Anadolu Selçuklu Sultanı 3. Gıyaseddin Keyhüsrev 

zamanında dönemin ileri gelenlerinden Hîbetullah Burucerdi oğlu Muzaffer Bey 

tarafından 1271 yılında yaptırılmıştır. Taç kapısındaki ince taş işçiliği ve türbe 

bölümündeki çinileriyle meşhur olan medrese, 4 eyvanlı ve ortası açık avlulu olarak 

yapılmıştır. 

 

Şekil 54. Buruciye Medresesi 



Çifte Minareli Medrese: İlhanlı veziri Şemseddin Mehmet Cüveyni 

tarafından 1271 yılında yaptırılmıştır. Hadis ilmi okutulan medresenin sadece doğu 

yönündeki asıl cephesi ile iki minaresi ayakta kalmıştır.  İhtişamlı taç kapısı ile 

dikkat çeken eserin taş işçiliği görülmeye değer güzelliktedir. Küçük onarım görmesi 

gereken medrese genel durumu itibariyle bakımlıdır.    

 

Şekil 55. Çifte minareli medrese 

Abdulvehhâb Gazi Türbesi: Sivas halkının ve Sivas’a gelen misafirlerin 

yoğun olarak ziyaret ettikleri bir mekândır. Sivas’ta kutsal sayılan mekanların 

başında gelir ve her türlü dilek için ziyaret edilir. Mimari özelliği itibariyle 12. yy da 

yapıldığı intibaını vermektedir.  II. Beyazıt zamanında 1481 yılında yeniden inşa 

edilen türbenin yanındaki mescit 1495 yılında yapılmış olup, 1747 yılında Sivas 

Valisi Zaralızâde Mehmet Paşa tarafından genişletilerek yanına bir minare, çeşme ve 

zâviye ilave edilmiştir. Halen bakımlı durumdadır.    



 

Şekil 56. Abdülvehhâb Gazi Camii 

Şeyh Çoban Türbesi ve Çeşmesi: Çeşme kitabesinde Hicri 723 (Milâdi 

1323) tarihinde yaptırıldığı kayıtlıdır. Türbenin de yine aynı yılda veya ona yakın 

yıllarda yapılmış olması muhtemeldir. Şeyh Çoban Türbesi, Sivas halkının ve 

misafirlerin yoğun olarak ziyaret ettikleri önemli bir mekândır. Çeşme ise, Sivas’ta 

Selçuklulardan günümüze intikal etmiş halen suyu akan önemli bir örnektir.    

Ahi Emir Ahmed Türbesi: Tokmakkapı Mahallesi’nde, Kurşunlu Hamamı 

karşısındadır. 14. yüzyılın ilk yarısında Ahi Emir Ahmed için yaptırılmıştır. Kare 

kaide üzerinde yükselen sekizgen gövdesi ve piramidal külahı ile tamamı kesme 

taştan inşa edilmiş zarif bir Selçuklu eseridir. Halen bakımlı durumdadır. 

(Mahiroğulları, 2003). 



 

Şekil 57. Ahi Emir Ahmed Türbesi 

Güdük Minare (Şeyh Hasan) Türbesi: Sivas’ta bir süre devlet kurmuş olan 

Alâaddin Eretna tarafından 1347 yılında yaptırılmıştır. Türbede Alâaddin Eratna’nın 

genç yaşta vereme yakalanarak ölen oğlu Şeyh Hasan yatmaktadır. Kısa bir minareyi 

andırmasından dolayı, halk bu türbeye “Güdük Minare” adını vermiştir. Halen 

bakımlı durumdadır. 

 



Şekil 58.  (Şeyh Hasan) Türbesi 

Yıldız Köprüsü: Sivas-Ankara karayolu 18. kilometresinde Yıldız Irmağı 

üzerindedir. Selçuklu dönemine ait bir köprü olup, döşeme uzunluğu 70 metredir. 

Sivri kemerli ve 13 gözlü olarak bina edilmiştir. Halen bakımlı durumdadır. 

 

Şekil 59. Yıldız Köprüsü 

Kesik Köprü: Eski Sivas-Kayseri yolu üzerinde olup, Kızılırmak üzerine 

yaptırılmıştır. 13. yüzyıl Selçuklu yapısıdır. 1875 yılında Sultan Abdülaziz tarafından 

tamir ettirilmiştir. Uzunluğu 326,35 m. olan köprü 19 gözlüdür. Restore edilmesi 

gerekmektedir. 

 

Şekil 60. Kesik Köprü 

Eğri köprü: Eski Sivas Malatya Karayolunun 3. km. sinde ve Kızılırmak 

üzerine kurulmuştur. Bağdat İpek Yolu asırlarca bu köprü üzerinden geçmiştir. 



Kitabesi olmamakla birlikte, yazılı kaynaklarda Selçuklular döneminde yapıldığı 

kayıtlıdır. Halen bakımlı durumdadır. 

 

Şekil 61. İpek yolu önemli geçiş noktası olan eğri köprü 

Handere (Mirçinge) Köprüsü-Divriği: Divriği’de Livanlı Çayı üzerindedir. 

Mengücekoğulları tarafından 13. yüzyılda inşa edilmiştir. Büyük sivri kemeri ve tek 

gözüyle zarif bir görünüm sergileyen köprü, meşhur Malabadi Köprüsü’nün küçük 

bir örneği gibidir. İvedi olarak restore edilmesi gerekmektedir. 

c. Osmanlı Eserleri: 

Abdülvehhâb Gazi Camii: Camiinin yerinde bulunan ilk mescit, kitabesinde 

verilen bilgiye göre II. Beyazıt zamanında Ahmet Paşanın emri ile 1495 senesinde 

yaptırılmıştır. 1747 yılında Sivas Valisi Zaralızâde Mehmet Paşa tarafından 

genişletilerek yanına bir minare, çeşme ve zâviye ilave edilmiştir. Küçük bir mahalle 

mescidi görünümündeki bu eser 1972 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 

yıktırılarak yerine şimdiki iki katlı camii yaptırılmıştır. Camiinin yanında bulunan 

Abdülvehhâb Gazi Türbesi halk tarafından Sivas’ın en kutsal mekânı olarak kabul 



gördüğünden senenin her gününde yoğun ziyaretçi akınına uğramaktadır. Halen 

bakımlı durumdadır.         

Meydan Camii: 1564'te Kanuni Sultan Süleyman dönemi vezirlerinden 

Sivaslı Koca Hasan Paşa tarafından yaptırılan cami; kesme taştan, 19.00x27.50 m. 

Ölçüsünde dikdörtgen planlı ve enine iki sahanlıdır. Üst örtü dört köşeli kalın sütun 

ile desteklenmiştir. Cami ahşap, eğimli çatı ile örtülüdür. Minber ve mihrabı özellik 

göstermemektedir. Kare kaide üzerinde tuğladan yuvarlak gövdeli ve tek şerefeli 

minaresi bulunmaktadır. Önündeki son cemaat yeri 19. yüzyılda buraya eklenmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1968 yılında onarılmıştır. Halk arasında Çukur 

Cami ismi ile de tanınmaktadır. Caminin avlusunda Zileli Şeyh Şemseddin Sivasi’nin 

türbesi bulunmaktadır. Halen bakımlı ve ibadete açıktır. 

Ali Baba Camii: Büyük Ali Baba tarafından 1574 yılından önce bir mescit 

olarak yapılan eseri 1714 yılında Küçük Ali Baba genişletti ve bir minber ve son 

cemaat yeri  ilave ederek camiye dönüştürdü. Halen bakımlı ve ibadete açıktır. 

 



Şekil 62. Ali baba camii 

Kale Camii: Kongre Müzesi ile Buruciye Medresesi arasındadır. Sivas Valisi 

Mahmut Paşa tarafından 1580 yılında yaptırılmıştır. Kareye yakın planlı üzeri kubbe 

ile örtülü küçük ve zarif bir yapıdır. İbadete açık olup, kubbesi sekizgen bir kasnağa 

oturmuştur. Restorasyonu tamamlanarak ibadete açılmıştır. 

 

Şekil 63. Kale camii 

Ali Ağa Camii: Behram Paşa’nın oğlu Mustafa Bey tarafından 1589 yılında 

yaptırılmıştır. Halen ibadete açık olup bakımlı durumdadır. 

Zincirli Cami: Seyidoğlu Şeyh Hacı Muhammed Seyyid tarafından 1742-43 

yılları arasında yaptırılmıştır. Minaresinin bileziğinden gövdesine doğru sarkan 

demir zincirden dolayı “Zincirli Minare”-“Zincirli Camii” adını almıştır. Halen 

ibadete açık olup bakımlı durumdadır. 

Osman Paşa Camii: 1591 yılında Osman Paşa tarafından yaptırılan camiinin 

aslı zamanla yıkılmış, orijinal olarak geriye sadece minaresi kalmıştır. Halen ibadete 

açık olup bakımlı durumdadır. 

Şems Camii ve Minaresi: Mimari özelliği itibariyle 18. yy ortaları veya 

sonlarında yapıldığı kanaatini oluşturmaktadır. Aslı korunmadan yapılan onarımlar 

sonucunda camii orijinalliğini yitirmiş, ancak kesme taştan yapılan minaresi ayakta 

kalmayı başarmıştır. Minaresi mimari açıdan önemlidir. Halen ibadete açık olup 

bakımlı durumdadır.  



Yeni Camii-Mahkeme Camii: Sivas eşrafından Selim Ağanın eşi Âlime 

Hatun tarafından 1770 yılında yaptırılmıştır. 1940-1945 yılları arasında harap 

vaziyette olan cami tamamen yıkılarak yerine şimdiki eser inşa edilmiştir. Halen 

ibadete açık olan camiden geriye orijinal olarak sadece minaresi kalmıştır. Hali 

hazırda bakımlı bir camiidir. 

Yiğitler (Fertelli) Camii: Hayır ve hasenat sahibi Hacı İbrahim tarafından 

1794 yılında yaptırılmıştır. 2010 yılında restorasyonu tamamlanarak ibadete 

açılmıştır.       

Büyük Kazancılar Camii ve Minaresi: Minaresindeki kitabede 1812 yılında 

tamir edildiği kayıtlı olan camii, mimari özellikleri itibariyle 18. yy da yapıldığı 

izlenimini vermektedir. Mimari açıdan önemli bir özelliği olmayan camiinin 

minaresi kayda değer güzelliktedir. Halen ibadete açık olup bakımlı durumdadır.   

Mehmet Paşa Camii: Seyyid el Hâc Ahmed tarafından 1802 yılında 

yaptırılmıştır. Ahşap mahalle camilerinin güzel örneklerinden biridir. Mehmet Paşa 

mahallesinde bulunmasından dolayı bu adı almış olması muhtemeldir. Halen ibadete 

açık ve bakımlıdır.  

Kabalı Camii: Minaresindeki kitabede hicri 1218 (Miladi 1803) yılında 

yapıldığı kayıtlıdır. Minaresi Sivas’ta 18-19. yy da yapılan minarelerin geleneksel 

mimari özelliklerini yansıtmaktadır. Cami hali hazırda ibadete açık olup bakımlı 

durumdadır. 

Uzun Hacıoğlu Camii: Uzun Hacızâde Ahmed Ağa tarafından 1807 yılında 

yaptırılmış olup halen ibadete açıktır. 

Sait Paşa Camii: Sivas Mutasarrıfı Sait Paşa tarafından 1820 yılında 

yaptırılmıştır. 1991 yılında büyük onarım gören camii halen bakımlı ve ibadete 

açıktır. 

Korkmazoğlu (Çatalpınar) Camii: Camii demirbaşına kayıtlı bir belgede 

camiinin Aşkar Paşa tarafından 1833 yılında tamir edildiği yazılıdır. Mimari özelliği 

itibariyle 18. yy da yapıldığı intibaını vermektedir. 1993 yılında Sivas Belediyesi ve 

ÖZBELSAN işbirliğiyle gerçekleştirilen onarımda, dışarıdan temel güçlendirme işi, 



tuvalet ve abdest alma yerleri yapılmış, minaresi onarılmış, çatısı yenilenerek, çevre 

düzenlemesi yapılmıştır. Camiinin 2010 yılında Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü 

tarafından genel onarımı yapılmıştır. 

Örtmeli Camii: Avlu giriş duvarında yer alan kitabede 1836 yılında onarım 

gördüğü yazılıdır. Ancak mimari özelliği itibariyle 18. yy da yapıldığı intibaını 

vermektedir. Bakımlı ve ibadete açık olan camii, tipik bir mahalle camii 

görünümündedir.   

Hacı Zahit Camii ve Minaresi: Minaresinin mimari özelliği itibariyle 19. 

yy. da yapıldığı kanaatini oluşturmaktadır. Camiinin aslı yıkılmış, yerine yeni bir 

camii yapılmış geriye orijinal olarak sadece minaresi kalmıştır.  Minaresi mimari 

açıdan önemli olan camii bakımlı ve ibadete açıktır.  

Hoca İmam Camii: 19. yy da Sivas’ta yapılan ahşap camilerin güzel bir 

örneğidir. 1953 yılında İsmail Hakkı Toprak tarafından onarılarak minaresi yeniden 

yaptırılmıştır. Cami halen bakımlı ve ibadete açıktır. 

Pulur (Billur) Camii: Mimari özelliği itibariyle 19. yy. da yapıldığı 

kanaatini oluşturmaktadır. Sivas’ta yapılan ahşap minareli camilerin en güzel 

örneklerinden biridir. Halen ibadete açık olup bakımlı durumdadır. 

İmaret Camii: Rahatoğulları sülâlesi tarafından kurulan büyük bir imaret 

huzurevi ve zaviyenin bir parçası olan camii muhtemelen 19. yy sonlarında 

yapılmıştır. Halen ibadete açık ve bakımlıdır. 

Yeşil Camii: Giriş kapısında Türkçe harflerle 1868 yılında yapıldığı yazılıdır. 

Sivas’ta örneğine az rastlanan ahşap minaresiyle dikkat çeker. Yeşile boyanmış 

olduğundan dolayı bu adı alan camii bakımlı ve ibadete açıktır. 

Atölye Camii: Minare kitabesinde 1895 yılında el Hâc İbrahim Ağa 

tarafından yapıldığı yazılıdır. Bu camii 1956 yılında yıkılarak yerine şimdiki 

betonarme camii yapılmış, ancak ilk camiinin minaresi orijinal haliyle ayakta 

kalmıştır. Cami bakımlı ve ibadete açıktır. 



Abadan Camii: Kitabesine göre II. Abdülhamit zamanında Sivas Valisi Hacı 

Reşit Paşa tarafından Kars muhacirleri için 1905 yılında yaptırılmıştır. Cami halen 

bakımlı ve ibadete açıktır.       

Ganem (Tarhana) Camii ve Minaresi: Renkli ve sırlı tuğlaların minare 

gövdesinde burmalar-helezonlar oluşturarak yükseldiği camii farklı bir mimariye 

sahiptir. Halen ibadete açık olup bakımlı durumdadır. 

Behrampaşa Hanı: Sivas Merkez, Kepçeli semtinde kurşunlu hamamı ile 

yan yanadır. Sağır Behrampaşa tarafından 1576 yılında hayrat olarak yapılmıştır. 50 

x 48 metre boyutlarında olan han Sivas’ın önemli eserlerinden biri olup halen Sivas 

Belediyesi tarafından restore edilmektedir.   

 

Şekil 64. Behrampaşa Hanı 

Subaşı Hanı: Yazılı kaynaklarda 1525 yılında vefat eden Sivas Valisi Sinan 

Paşa vakfına ait bir bina olduğu kayıtlıdır. Mimari özelliğinden 16. yy da inşa 

edildiği anlaşılmaktadır. Dikdörtgen planlı, iki katlı, açık avlulu, ortasında havuz 

bulunan, üç cephesi revaklı tipik bir Osmanlı hanıdır. 1984 yılında Vakıflar Bölge 

Müdürlüğü tarafından onarılan han, son şekliyle bakımlı olup çoğunlukla kuru gıda 

satan esnafın yer aldığı görülmeye değer bir mekândır.      



 

Şekil 65. Subaşı hanı 

Taşhan: Yazılı kaynaklarda 19. yy lın ikinci yarısında inşa edildiği belirtilen 

han, Sivas şehir merkezindeki Dörtyol mevkiindedir. Avlulu, iki katlı ve kesme 

taştan yapılmış olan eserin üç girişli avlusunun ortasında güzel bir şadırvan 

bulunmaktadır. Özellikle yaz aylarında her iki katın revak altları ferah ve nezih bir 

dinleme merkezi olarak kullanılmakta; dükkânlarda ise esnaf günlük faaliyetlerini 

sürdürmektedir. 2012 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilerek 

yeniden faaliyete geçmiştir. 



 

Şekil 66. Taşhan 

Çorapçı Hanı: Mimari özelliğinden 19 yy sonlarında yapıldığı 

anlaşılmaktadır. Açık avlulu, iki katlı, temel kesme taş, üzeri ahşap karkas arası 

kerpiç dolgu malzemelidir. 2012 yılında Sivas Belediyesi tarafından restore edilerek 

İhramcızade Kültür ve Sanat Evi olarak faaliyete geçmiştir.    

    

 



Şekil 67. İhramcızade Sanat evi 

Alacahan Kervansarayı: Eski Bağdat “İpekyolu” nun içinden geçtiği 

Sivas’a 100 km. mesafede olan Alacahan Bucağının merkezinde yer alır. Yapılış 

tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 17. yy da inşa edildiği bazı uzmanlarca öne 

sürülmüştür. Han hacim olarak büyük ve geniş, üstü tamamıyla kapalı “Kışlık Han” 

özelliğindedir. Siya-beyaz taş örgülü duvarlarına atfen Alacahan denilmiştir. Vakıflar 

Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilmiş olup halen bakımlı durumdadır.  

 

Şekil 68. Alacahan 

Sultan Murat Hanı: Eski Sivas-Kayseri yolu üzerinde ve Merkez Tatlıcak 

köyüne ayrılan yolun kuzeyindedir. Çevre köylerde anlatıldığına göre, burasını 

Sultan IV. Murat Bağdat seferine giderken yaptırmıştır. Şu anda harap halde olan ve 

birkaç hücresi ile çevre duvarları ayakta kalmış bulunan han mimari özelliği 

itibariyle 18. yy hanlarını andırmaktadır.   

Meydan Hamamı: 1564 yılında yapılan Meydan Camiinin vakfiyesine bağlı 

bir eser olması sebebiyle bu camiden önce veya onun inşasına yakın yıllarda 

yapılmış olması muhtemeldir. Klasik planda yapılmış bir hamamdır. 1991 yılında 

onarılan eser halen hamam olarak hizmet vermektedir. 



 

Şekil 69. Tarihi Meydan hamamı 

Kurşunlu Hamamı: Sivas Merkez, Kepçeli semtinde Sağır Behrampaşa 

tarafından 1576 yılında yaptırılmıştır. Osmanlı Hamamlarının güzel bir örneği olan 

yapı kadınlar ve erkekler bölümü olmak üzere çifte hamamdır. İki hamam 

birbirlerinin tam simetriğidir. 40.5x32.5 metre boyutlarında bir yapı olan hamam dört 

eyvan şemasına göre yapılmıştır. Bugün kadınlar ve erkekler hamamı olarak 

kullanılmakta olup bakımlı durumdadır.  

 

Şekil 70. Kurşunlu hamamı 

Kale Hamamı (Mahmut Paşa Hamamı): 1580 yılında Mahmut Paşa 

tarafından yaptırılan hamamdan geriye bu gün Kale Camiinin yanında yer alan temel 

duvarları kalmıştır. 

Mehmet Ali Hamamı: Sivas Merkez Akdeğirmen mahallesindedir. Yapılış 

tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte mimari özelliğinden 17. yy da yapıldığı 

anlaşılmaktadır. Soğukluk, ılıklık ve sıcaklık bölümleri ile klasik Osmanlı 



hamamlarının temel özelliklerine sahip olan eser 2003 yılında onarılmış olup halen 

hamam olarak hizmet vermektedir. 

Eski Paşa Hamamı: Sivas Merkez Uluanak Mahallesindedir. Kitabesi 

bulunmayan hamamın mimari özelliğine göre 17. yy da yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Klasik Osmanlı hamamlarının çoğu özelliklerini yansıtır. Sağlam ve bakımlı olan 

yapı halen hamam olarak hizmet vermektedir. 

Şirinoğlu Hamamı: Sivas Merkez Akdeğirmen Mahallesindedir. Kitabesinde 

1904 yılında yaptırıldığı kayıtlıdır. 1960 yılında onarılan hamam 1991 yılına kadar 

faal olarak çalışmış; 1991 yılında çıkan yangında soyunmalık bölümü yanmış, 

kubbesi çökmüş ve kullanılmaz hale gelmiştir. Özel mülkiyet olan ve Sivas’ın en 

geniş hamamlarından biri olan bu eserin acilen onarılması gerekmektedir.  

Boğaz Köprüsü: Sivas’ın eski Hafik-Celalli-Karayün yolu 10. km. sindedir. 

Kızılırmak üzerine kurulmuştur. Yer yer okunamayacak derecede yıpranmış 

kitabesinde hicri 932 (miladi 1525) tarihi şans eseri okunabilmektedir. Bu tarih 

kaydından köprünün büyük bir onarım gördüğü veya inşa edildiği sonucunu 

çıkarmak mümkündür.  Sivri kemerli ve altı gözlü olarak inşa edilen köprünün 

uzunluğu 102 m genişliği 4,45 m dir. Halen hizmet vermeye devam eden köprünün 

küçük onarıma ihtiyacı vardır. 

 

Şekil 71. Boğaz köprüsü 

Fadlım Köprüsü: Sivas’tan çıkıp eğri köprüyü geçtikten sonra eski Malatya 

yolu üzerinde karşılaşılan ilk köprüdür. Fadlım Deresi üzerine kurulmuştur. Yapı 



tekniği ve mimari özelliğine bakıldığında 18. yy da yapılmış olabileceği izlenimi 

vermektedir. Kesme taşlardan üç kemer gözlü olarak inşa edilmiştir. Ayakları 

birbirine bağlayan kemerler basık olup üç göz de birbirine eşit açıklıktadır. Halen 

sağlam durumdadır.  

 

Şekil 72. Fadlım köprüsü 

Çerçihan Köprüsü: Eski Sivas Kayseri yolu üzerinde Kesik Köprü’yü 2-3 

km geçtikten sonra karşılaşılan köprüdür. Basık yuvarlak kemerli ve iki gözlüdür. 

Kitabesinde Osmanlıca 1906, Latince 1908 tarihleri kayıtlıdır. 

Şehit Sorhan Tunçöz Çeşmesi: Sivas Merkez Dörtyol kavşağında Vakıflar 

Bölge Müdürlüğü binasının batı duvarında yer alan çeşme 1838 yılında Sultan II. 

Mahmut zamanında yaptırılmıştır. Kitabesinde padişah II. Mahmut’a övgüler 

mevcuttur. Şehit Sorhan Tunçöz yazısı sonradan yazılmıştır. Cephesi mermer 

kabartmalarla süslü, lülesinden Sivas’ın meşhur Kepenek Suyu akan ve en işlek 

noktada bulunan ve ilimizin en çok su içilen çeşmesidir. Halen bakımlı durumdadır.  

Hükümet Konağı: Sivas Merkez Hükümet Meydanında bulunan konak, 

meşhur Sivas Valisi Halil Rıfat Paşa tarafından 1884 yılında yapılmıştır. Osmanlı 

son dönem eserlerindendir. Zemin ve 1. kat duvarları taş, 2. kat tuğladandır. Hâlen  

Sivas Valiliği hizmet binası olarak kullanılmakta olup bakımlı durumdadır. 



 

Şekil 73. Sivas Hükümet Konağı 

Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi Binası: Sivas Merkez kent 

meydanında bulunan, bina 1892 yılında Sivas Valisi Mazlum Paşazâde Mehmed 

Memduh Bey tarafından yapılmıştır. 4 Eylül 1919 tarihinde Türkiye Cumhuriyetinin 

temellerinin atıldığı Sivas Kongresi bu binada toplanmış ve milletimizin geleceğiyle 

ilgili önemli kararlar alınmıştır. Uzun yıllar Kongre Lisesi olarak hizmet veren bina 4 

Eylül 1981 tarihinde müzeye dönüştürülmüştür. 2010 yılında TBMM’ ye devredilen 

binanın restorasyon ihalesi 2013 yılında yapılmış olup, teslimi gerçekleşmiştir. 



 

Şekil 74. Sivas Kongre Binası 

Jandarma Binası: Sivas Merkez Hükümet Meydanında bulunan bina, Sivas 

Valisi Reşit Akif Paşa tarafından 1908 yılında Jandarma Dairesi olarak yaptırılmıştır.  

Bina (L) şeklindeki planı üzerine kesme taştan yapılmış olup, iki kolun birleştiği 

köşede üç katlı bir görünüm sergiler. Burada katlar, kademeli olarak küçülerek son 

kat tek mekân olacak şekilde düzenlenmiştir. Son Dönem Osmanlı mimarisinin 

Sivas’ta önemli bir örneği olan bina, bakımlı olup halen İl Jandarma Alay 

komutanlığı sosyal tesisi olarak kullanılmaktadır. 



 

Şekil 75. Jandarma Binası 

Eski Sanat Okulu Binası (Şimdi Arkeoloji Müzesi): Sivas’ta Kabakyazısı 

mevkiindedir. Vilayetin sanat alanında gelişmesini sağlamak ve sanatkârlar 

yetiştirmek amacıyla 1902 yılında açılan Sivas Sanayi Mektebi’nin sonradan (1916 

yılında) yapılmış olan ek binasıdır. Kurulduğu günden itibaren sırasıyla, Sanatlar 

Mektebi, Sanatlar Evi, Sanat Enstitüsü ve Endüstri Meslek Lisesinin atölye birimi 

olarak kullanılan bina sonunda “Arkeoloji Müzesi” yapılmak üzere Milli Eğitim 

Bakanlığı tarafından Sivas İl Özel İdare Müdürlüğüne tahsis edilmiştir. Eser, yapılan 

restorasyonun ardından 26 Nisan 2009 tarihinde “Sivas Arkeoloji Müzesi” olarak 

hizmete açılmıştır. Bakımlı durumdadır.        

Eski Göğüs Hastanesi Binası (Sivas Çevre Kültür ve Sanat Evi): Sivas il 

merkezi Bezirci Mahallesindedir. Yapım tarihi kesin olarak tespit edilememekle 

birlikte 19. yüzyılın son çeyreğinde yapılmış olması muhtemeldir. 1. Dünya 

Savaşından önce de mevcut olan yapı Fransız Hastanesi olarak kullanılmıştır. 1920 

yılında Memleket Hastanesi, cumhuriyetin ilanından sonra 1925’te Öksüzler Yurdu 

Yatakhane binası ve daha sonra Numune Hastanesi olarak görevini sürdürmüştür. Bu 

günkü Numune Hastanesi yapıldıktan sonra Verem Hastanesi’ne dönüştürülmüş ve 

1976 yılına kadar Göğüs Hastanesi olarak kullanıldıktan sonra Sağlık Müdürlüğü 



hizmet binası olmuştur. Uzun süre bu amaçla kullanılan bina 2003 yılında Sivas 

Çevre Kültür ve Sanat Evi olarak hizmet vermeye başlamıştır. Bakımlı durumdadır.    

 

Şekil 76. Sivas Çevre Kültür ve Sanat Evi 

Yarı Açık Ceza Evi Binası: 1902 yılında Sivas Valisi Reşit Akif Paşa 

tarafından Sanayi Mektebi olarak yaptırılan bina uzun yıllar Sanat Okulunun Halı 

Atölyesi, yemekhanesi ve bando birimi olarak kullanıldıktan sonra Yarı Açık 

Cezaevine dönüştürülmüştür. Halen açık cezaevi olarak kullanılan binanın 

restorasyona ihtiyacı bulunmaktadır.    

İnönü Müzesi (İnönü Konağı): Şehir merkezinde İnönü Mahallesindedir. 

Türkiye Cumhuriyeti ikinci cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün 1891-1897 yılları 

arasında Sivas’ta ortaöğrenimini yaparken ailesiyle birlikte kaldığı evdir. 1945 

yılında Sivas Belediyesi tarafından satın alınarak “İnönü Müzesi” adı altında hizmete 

açılmıştır. Uzun süre bu amaçla kullanılan konak, 2000 yılında Sivas Valiliği Özel 



İdare imkanlarıyla satın alınarak “Müze Ev” olarak kullanılmak üzere restore edilip 

hizmete açılmıştır. Hali hazırda bakımlı olan konak aynı amaçla kullanılmaktadır.    

 

Şekil 77. İnönü konağı 

Ziyabey Kütüphanesi: 1908 yılında, Sivas Eşrafından ve eski 

milletvekillerinden Yusuf Ziya Başara tarafından kitaplık olarak yaptırılmış ve aynı 

yıl hizmete açılmıştır. Binanın tüm masrafları 1943 yılında ölümüne kadar Yusuf 

Ziya Başara tarafından, daha sonra ise oğulları tarafından karşılanmıştır. Kütüphane 

1978 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel 

Müdürlüğüne devredilmiştir. 1981 ve 2006 yıllarında onarılan bina halen bakımlı 

durumda olup ihtisas kütüphanesi olarak hizmet vermektedir.  

 



 

Şekil 78. Ziya bey Kütüphanesi 

Eski Öğretmen Okulu Binası: Şimdiki Selçuk Anadolu Lisesinin eğitim 

öğretim verdiği tarihi binadır. 1915 yılında yapılmıştır. Uzun yıllar Öğretmen Okulu, 

bir süre Meslek Yüksek Okulu olarak hizmet veren bina halen Selçuk Anadolu Lisesi 

olarak kullanılmakta olup küçük onarıma ihtiyacı bulunmaktadır.  

Soğuk Çermik Kitabeli Havuz: Soğuk çermikte üstü çatı ile kapatılmış bir 

havuzdan ibaret olup, 1904 yılında Sivas Valisi Reşit Akif Paşa tarafından 

yaptırılmıştır. Giriş kapısının üstünde kitabesi bulunan havuz halen kullanılmaktadır.  

Susamışlar Konağı: Bugünkü konağın girişinin üstündeki köşk bölümü ile 

konağın önündeki çeşme 1815 yılında Benderli Ali Ağa tarafından yaptırılmıştır. 

Konağın diğer kısımlarının bu tarihe yakın bir zamanda yapılmış olduğu söylenebilir. 

Bu haliyle Sivas Belediyesi tarafından restore edilen konak halen bakımlı 

durumdadır.  

 



 

Şekil 79. Susamışlar Konağı 

Abdi Ağa Konağı: 1830 yılında Geç Osmanlı mimarisi üslubunda yapılmış, 

tipik bir geleneksel Türk evidir. Sivas’ın köklü ailelerinden Rahat oğullarının 

soyundan Abdi Ağa tarafından yaptırılmış ve ailenin temsilcisi Yücel Mutlu 

tarafından Sivas Belediyesine bağışlanmıştır. Sivas Belediyesince restorasyon ve 

dekorasyon çalışmalarından sonra 2001 yılında Sivas Kültür Evi olarak hizmete 

açılmış olup bakımlı durumdadır.  

 

Şekil 80. Sivas Kültür Evi 



Osman Ağa Konağı: Mesrur Süreyya Başara konağı olarak da bilinen 

Osman Ağa Konağının rölöve ve restorasyon projesi Sivas Belediyesi tarafından 

hazırlanarak 2003 yılında Sivas Valiliği tarafından restore edilmiştir. 9 Şubat 2004 

tarihinde Sivas Hizmet Vakfı Genel Merkezi olarak kullanılmak üzere hizmete 

açılmıştır. Konağın restorasyonu ile Sivas Kalesi, Abdi Ağa konağı ve Osmanağa 

Konağının oluşturduğu tarihi bir doku ortaya çıkmıştır. 

 

Şekil 81. Osman Ağa Konağı 

Sancaktar Evi: Divriği Kaymakamlığınca restore edilmiş olan konak bakımlı 

durumdadır.   

Ayan Ağa Konağı: 1838 yılında yapılmıştır. Divriği’nin eski evlerinin, en 

dikkate değerlerindendir. Konağın orijinal şekli: selamlık, arkada avluya bakan 

mabeyn, daha arkada ara sokak boyunca uzanan harem olmak üzere, üç ana 

bölümden meydana gelmiştir. Ancak: bu orijinal plan şekli korunmadığı gibi, 

günümüzde, yalnızca selamlık bölümünün sır kısmı restore edilerek ziyarete 

açılmıştır. Bu üç bölüm alt ve üst katta birbirine sofalar, dehlizler ve kapılarla 

bağlıdır. Ancak günümüzde bir bütünlük ve bağlantı kalmamıştır. Avlular da birer 

ara duvarla bölünmüştür. En büyük tahribat ise: selamlık ve mabeyn daireleri 

arasındaki bağlantılarda olmuştur. Burada bulunan büyük divanhane ve dört oda ile 

alttaki ahır; tamamen yıkılmıştır. 



 

Şekil 82. Ayan Ağa Konağı 

Günümüzde: ön cephesindeki boşlukta: kış odası, kahve odası, ikinci yaz 

odası ve arka odalardan bir tanesi kalmıştır. Başodanın pencere ve tavan süslemeleri 

Divriği içindeki en dikkat çekici süslemedir. 

Demiralay Konağı: Divriği Kaymakamlığınca restore edilmiş olan konak 

bakımlı durumdadır. 

 

Şekil 83. Demiralay Konağı 



 

Şıhoğlu Konağı: Divriği Kaymakamlığınca restore edilmiş olan konak 

bakımlı durumdadır. Konaklama amaçlı kullanılmak üzere küçük onarım görmesi 

gerekmektedir.  

Abdullah Paşa Konağı: Divriği Kaymakamlığınca restore edilmiş olan 

konak bakımlı durumdadır. Konaklama tesisi olarak hizmet vermelidir.  

 

Şekil 84. Abdullah Paşa Konağı 

2. Kültür Kurumları: Halkın yoğun talebi ve devlet desteğiyle Sivas’ta bir 

çok kültürel kurum açılıp faaliyete geçmiştir. Bunlar arasında: Atatürk Kültür 

Merkezi, Sivas Devlet Tiyatrosu, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Kültür Bakanlığı 

Devlet Türk Halk Müziği Korosu, İl Halk Kütüphanesi, Ziya bey İhtisas 

Kütüphanesi, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi, Arkeoloji Müzesi vb. 

sayılabilmektedir. 

a. Atatürk Kültür Merkezi: 

Sivas Atatürk Kültür Merkezi 6500 m² kapalı alan üzerine kurularak 1987 

yılında hizmete açılmıştır. İçerisinde halen tiyatro gösterilerinin yapıldığı 540 kişilik 

çok amaçlı salonu, Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Amatör Sanat Müziği Korosu, 

Muzaffer Sarısözen Amatör THM Topluluğu, Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Sergi 



Salonu ile Galeri, Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

hizmet binası bulunmaktadır.  

b. Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi: 

1999-2000 eğitim-öğretim döneminde hizmete açılan Kültür Merkezi'nde 470 

kişilik çok amaçlı salon (konferans, sempozyum, konser, tiyatro gösterimleri vb.), 

sergi salonu, kokteyl salonu, protokol salonu, kulis ve mutfak bulunmaktadır. Kültür 

Merkezi'miz 75. Yıl Cumhuriyet Meydanıyla birlikte 27 Ekim 1999'da hizmete 

açılmıştır. 

 

Şekil 85. Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi 

c. Sivas Devlet Tiyatrosu:  

Sivas Devlet Tiyatrosu 26 Kasım 1997 tarihinde Sivaslı seyircilere perdelerini 

açmıştır. İl Merkezindeki haftalık oyunlarının yanı sıra çevre illerdeki turnelere de 

katılmaktadır. Sivas Devlet Tiyatrosu Cumhuriyet Üniversitesi Oda Tiyatrosunu 

kurarak üniversiteli gençleri tiyatro uğraşısı ve tiyatro sevgisi ile kaynaştırmaktadır.   

 



Devlet Tiyatrosu kendi sahnesi olmadığından il merkezinde bulunan 479 kişi 

kapasiteli Atatürk Kültür Merkezi salonunu kullanmaktadır.  

 

Şekil 86. Sivas Devlet Tiyatrosu 

d. Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu: 

Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu 15.11.1990 tarihinde faaliyete 

geçmiştir. Halen Atatürk Kültür Merkezi hizmet binasında hizmetini sürdüren koro, 

Türkiye’de faaliyet gösteren üç önemli korodan birisidir. Seçkin sanatçıları, 

müzisyenleri ve periyodik konserleriyle kültür hayatımıza renk katan koro, Sivas’ın 

Kültür Turizmi açısından önemli bir şansı konumundadır. 

e. Müzeler:  

 Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Âşık Veysel 

Müzesi olmak üzere toplam üç müze mevcuttur. Bu müzelerde 11870 adet eser 

mevcuttur.  

f. Kütüphaneler:  

İl merkezinde 4, ilçelerde 23 adet olmak üzere toplam 27 adet halk 

kütüphanesi mevcuttur. İl merkezindeki Ziya Bey Yazma Eserler Kütüphanesiyle 

birlikte toplam kütüphane sayısı 28 adettir.    

g. Devlet Güzel Sanatlar Galerisi: 

Devlet Güzel Sanatlar Galerisi 1980 yılında faaliyete başlamış, 1988 yılına 

kadar Ziya Bey Kütüphanesi zemin katında hizmet verdikten sonra Atatürk Kültür 

Merkezi bünyesinde yer alan binasına taşınmıştır. Halen bu binada hizmetini 

sürdürmektedir.  



 

h. Sinemalar:  

   İlde 2 adet sinema mevcut olup toplam 3 ayrı mekânda hizmetini 

sürdürmektedir. 

l. Özel Tiyatrolar:  

İl Merkezinde 2 adet özel tiyatro faaliyetini sürdürmektedir.    

3. Basın Yayın Kurumları: 

a. Matbaalar: İlde halen 21 adet matbaa faaliyet göstermektedir. 

b. Gazeteler: İlde halen 22 adet yerel gazete yayın faaliyetini 

sürdürmektedir. 

c. Dergiler: Hayat Ağacı, Sultan Şehir, Sivas Kültür adlı 3 adet dergi yayın 

hayatını sürdürmektedir. 

d. Televizyonlar: SRT, TV 58, SİPAS TV,4 EYLÜL adlı 4 Televizyon 

kanalı uydu üzerinden yayın faaliyetini sürdürmektedir.  

e. Yerel Radyolar: İlimizde halen 13 adet yerel radyo faaliyet 

göstermektedir. 

4. Yaşayan Gelenekler: Sivas’ta Âşıklık Kültürü başta olmak üzere, köklü bir 

müzik geleneği olan “Sıra Gezmesi”, “Halay Çekme”, “Eğrilce”, “Koç Katımı”, 

“Saya Gezme”, gibi gelenekler halen yaşatılmaktadır. 

5. Amatör Topluluklar: İl Merkezinde, Türk Halk Müziği alanında 3 adet, Klasik 

Türk Müziği alanında 3 adet, Türk Tasavvuf Musikisi alanında 2 adet, Halk Oyunları 

alanında 4 adet olmak üzere toplam 12 amatör topluluk faaliyetini sürdürmektedir. İl 

merkezinde ayrıca Sema ve Semah ekipleri mevcuttur.  

6. El Sanatları: Halı-Kilim Dokumacılığı, nakışlı çorap örücülüğü, gümüş işçiliği, 

kemik tarak, çubukçuluk ve bıçakçılık ilimizde yaşayan başlıca el sanatlarıdır." 

7. Sivas Mutfağı: Daha çok madımak aşı, peskütan çorbası, Sivas köftesi, sebzeli 

Sivas kebabı, kazan simidi, kelle, fırın katmeri, fırın çöreği ve hurmasıyla tanınan 

Sivas oldukça zengin bir mutfak kültürüne sahiptir. Sivas Köftesi’nin tescil edilerek 

markalaştırılması il mutfağı için önemli bir gelişme olmuştur.  

 



 

Şekil 87. Sivas köftesi 

8. Sivas Halk Müziği:  Halk müziği alanında oldukça zengin olan Sivas yöresine ait 

çok sayıda türkü ve deyişler bulunmaktadır.  Bu gün TRT repertuarında yer alan 

yaklaşık 4500 türkünün 700 adedi Sivas yöresine aittir. Sivas bu gün yaklaşık 100 

adet halayı, semahları ve sayısı 1000’e ulaşmış halk şairi ve âşıklarıyla Anadolu’nun 

en önemli kültür merkezlerinden biridir. Uzun havaları, kırık havaları, mayaları ve 

deyişleri ile Sivas türküleri önemli birer markadır. Bu alana damgasını vurmuş olan 

Âşık Veysel ve Muzaffer Sarısözen önemli değerlerdir.  

9. Sivas Hamam Kültürü: Sivas hamam kültürü açısından oldukça zengin bir 

ilimizdir. Asırlarca süregelen bu kültürü günümüzde yaşatan başlıca tarihi hamamlar 

şunlardır:  Kurşunlu Hamam, Meydan Hamamı, Eski Paşa Hamamı, Mehmet Ali 

Hamamı, Hamamcıoğlu Hamamı. Bunların dışında tarihi özelliği olmayıp da halen 

bu kültürü yaşatan Selçuk Hamamı ve Menekşe evler Hamamı da mevcuttur. 

10. Şenlik ve Festivaller: İlde yaklaşık olarak her yıl 60 adet festival 

düzenlenmektedir.  

4.6.3.1. İlçelerdeki Kültür Turizm Potansiyelleri 

Sivas merkez ilçe 

Selçuklu eserleri, müzeleri, kültür merkezleri, galerileri, yaşayan âşıklık 

geleneği, köklü müzik kültürü, halayları, hamam kültürü, zarif el sanatları, zengin 

mutfak kültürü, yetiştirdiği kültür adamları ve etkin kültür ortamıyla Sivas İl merkezi 

kültür turizmi açısından büyük bir potansiyele sahiptir. 

    



Akıncılar 

 

Şekil 88. Sivas Akıncılar ilçesi 

Kavunu, lezzetli sebzeleri, yaylaları ve diğer doğal güzellikleriyle meşhur bir 

ilçedir. Tarihi Sultan Süleyman Çeşmesi, Kâmil Ağa Konağı ve Hatipoğlu Camii ve 

ilçede henüz tescil edilmemiş olan otantik evler az da olsa bir potansiyel 

oluşturmaktadır. İlçenin otantik halayları ve zengin müzik kültürü, fıtı çorbası, tepsi 

tava, piyaz gibi yerel yemekleri ve İlçenin organik sebzeleriyle hazırlanan diğer 

yemekler kültür turizmini destekleyen başlıca değerlerdir. İlçede her yıl düzenlenen 

“Kavun Festivali” ilçenin en önemli kültürel etkinliğidir. 

Altınyayla 

 

Şekil 89. Sivas Altınyayla ilçesi 



Tarihi köy odaları, konakları, Hitit'lerden kalma Sarissa Şehri kalıntıları, 

halısı, kilimi, diğer dokuma ürünleri, yaşayan gelenekleri, otantik kıyafetleri ve 

zengin mutfağıyla meşhur bir ilçedir. Bir Hitit şehri kalıntısı olan Sarissa, Osmanlı 

Dönemi eserlerinden Altınyayla Merkez Camii, Subaşıların Konağı, Büyük Pınar, 

İsmail Ağa Konağı, Ali Efendi'nin Konağı, Kale Beldesi'ndeki Toprak Kale, Taşkale 

ve Hacı Ağa'nın Konağı başlıca görülebilecek yerlerdir. Tonus Köftesi, tomas, tandır 

çöreği gibi otantik lezzetleri, mum sekili ve ahşap oyma tavanlı tarihi köy odaları, 

halısı, kilimi, diğer dokuma ürünleri, yaşayan gelenekleri ve otantik kıyafetleri 

İlçenin kültür turizmine katkı verecek başlıca değerleridir. 

Divriği 

 

Şekil 90. Divriği Ulu camii ve Darüşşifası 

Ulu Camii ve Darüşşifası, Kalesi, konakları, zengin kültürü, pilavı ve ilginç 

doğasıyla, meşhur bir ilçedir. UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesine 

alınmış Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, temelinden burcuna kadar bir Türk Kalesi 

olan Divriği Kalesi, Türkler tarafından Anadolu’da inşa edilmiş ilk camilerden biri 

olan Divriği Kale Camii, 19 Adet Osmanlı Dönemine ait camileri, tarihi çeşmeleri, 

hanları, hamamları, türbeleri ve 119 adet tescilli sivil mimari örneği konaklarıyla İlçe 

büyük bir kültür turizmi potansiyeline sahiptir. Divriği Pilavı (Alatlı Pilav), kuru 



kaymak, saf bal, dut pekmezi gibi kendine has değerlerden oluşan oldukça zengin bir 

mutfağı, kaşık havaları, türküleri ve ozan makamlarından oluşan yerel müziğiyle 

Divriği, kültür turizmine ivedi olarak açılması gereken bir ilçedir. Yaz aylarında 

düzenlenen “Ulu Cami Şenlikleri”, ve “Camşıh Halk Ozanları Festivali”  büyük ilgi 

görmektedir.         

Doğanşar 

  

Şekil 91. Doğanşar Yöresel Kıyafetleri 

Otantik Kıyafetleri, bozulmamış ve zengin kültürü, yaylaları ve diğer doğal 

güzellikleriyle meşhur olan bir ilçemizdir. “Çatma” adı verilen yerel mimari örneği 

evleri, otantik kıyafetleri, halayları, türküleri, yaşayan yayla gelenekleri, Kızılderili 

çadırlarını andıran ve yöreye has olan “kıl çadır”ı, keşkek, kuzu dolması, peskütan ve 

kuşburnu ekşisi gibi lezzetleriyle öne çıkan zengin mutfağı İlçenin başlıca kültür 

potansiyelini oluşturan değerleridir. İlçede her yaz “Ahmet Ayık Karakucak Güreş 

Festivali” düzenlenmektedir.  

Gemerek  

Doğal Güzellikleri, Sızır Şelalesi, Sızır Ormanları ve zümrüt gibi yaylalarıyla 

meşhur bir ilçedir. Eski uygarlıklardan kalma Dendil Kaya Mağaraları, Osmanlı 

dönemi yapılarından Gemerek Merkez Camii, Çepni Camii, Yeniçubuk Köprüsü, 

Aslanbey Konağı, Niyazi Bozbek Evi, Ömer Ünalmış Evi, Rıfat Bey Konağı, 



Ehmaloğlu Konağı, Hacı Kürdün Konağı, Cadıoğlu Konağı, Çepni Kilisesi, Maşat 

Çeşmesi kültür turizminde değerlendirilebilecek yapılardır. Yaşayan yayla kültürü, 

türküleri, halayları, alabalık ve gilâburu turşusuyla dikkat çeken zengin mutfak 

kültürü İlçenin belirgin değerleridir. Yaz aylarında “Çepnililer Dayanışma ve 

Yardımlaşma Günü”, “Sızır Yayla Şenlikleri”, “Eğerci Kasabası Geleneksel Pilav 

Günü”, etkinlikleri düzenlenmektedir.         

 

Şekil 92. Gemerek Sızır Şelalesi 

Gölova 

Baraj Gölü, yaylaları ve diğer doğal güzellikleriyle meşhur bir ilçedir. Tarihi 

Çobanbaba Türbesi, Kara Yakup Ziyareti, Eski Cumhuriyet Okulu İlçenin görülmeye 

değer başlıca tarihi eserleridir. İlçede her yaz “Gölova Yayla Festivali” 

düzenlenmektedir.    



 

Şekil 93. Sivas Gölova ilçesi 

Gürün 

Alabalığı, cevizi, elması, kayısısı, dutu, dut pekmezi, ekşili köftesi, konakları, 

Gökpınar Gölü, Şuğul Vadisi ve şalıyla meşhur bir ilçedir. Ulu Camii, Eski Halk 

Kütüphanesi Binası, Gürün Kilisesi, Kaya Mağaraları, Şahin Moroğlu Evi, A. Rüştü 

Köseoğlu Evi, Fuat Orhanoğlu Konağı, Kemal Yalçınkaya Evi, Talat Kırış Konağı, 

Doruk Beyler Konağı, Moroğlu Konağı, Börklü Şeyh Hamit Ağa Evi, Kürkçüoğlu 

Konağı, Hacı Özdeğer Evi, Mehmet Çiftçi Evi ilçe merkezinde görülmeye değer 

tarihi eserlerdir. İlçe merkezine çok yakın olan Şuğul Vadisindeki Hitit yazısıyla 

yazılmış yazılı kayalar da görülmeye değer güzelliktedir. Ekşili köfte, alabalık, 

haşlak, dut pestili, dut pekmezi, gün kurusu gibi lezzetlerle ön palana çıkan İlçe 

oldukça zengin bir mutfak kültürüne sahiptir. Anadolu konut mimarisinin güzel 

örneklerini oluşturan kerpiç konakları, taştan örülmüş otantik bahçe duvarları, kar 

kuyuları, tarihi su değirmeni ve yerel özelliğini koruyan sokaklarıyla Gürün kültür 

turizminde değerlendirmeye müsait bir ilçedir. Bir zamanlar dünyaca meşhur “Gürün 

Şalı”nın ne yazık ki günümüzde ustası kalmamıştır. İlçede her yıl “Gürün Kültür 

Festivali” ve “Suçatı Dut Şenlikleri” düzenlenmektedir.  

Hafik  

Otantik kıyafetleri, dokumaları, nakışlı yün çorapları, türküleri, halayları, 

zengin mutfağı, yaşayan gelenekleriyle meşhur bir ilçedir. İlçe merkezindeki Eski 

Koçhisar Mektebi, Hükümet Konağı, Manastır Binası, Vahap İmeryüz Evi, Sandıkçı 

Evi ve Eski Tekel Hizmet Binası başlıca tarihi eserlerdir. Tuzhisar Kilisesi, Düzyayla 



Kilisesi, Günyamaç Kilisesi ve Gökdin Kilisesi İlçe köylerinde görülebilecek tarihi 

yapılardır. Tarihi Kalemköy Mağaraları, Durulmuş/Deliktepe Höyüğü ve Mağarası, 

Yarhisar/ Ambarkaya Mağaraları, Çimenyenice Köyü Köroğlu Mağarası ve 

Dışkapı/Kenkürük Mağaraları eski uygarlıklara görülmeye değer sitlerdir. İlçede her 

yaz “Hafik Kültür Turizm ve Güreş Festivali” ile “Tozanlı Şenliği” 

düzenlenmektedir. 

İmranlı 

Yaylaları, mesire yerleri, diğer doğal güzellikleri ve balıyla meşhur bir 

ilçemizdir. İlçe merkezinde, Merkez Camii, Hamdi Atillasoy Evi, Ali Bey'in Konağı 

ve Kazan Kardeşler Konağı görülmeye değer yerel mimari örnekleridir. Türküleri, 

halayları,zengin mutfağı ile ön plana çıkan İlçede her yaz “İmranlı Kızılırmak 

Kültür-Sanat Festivali” düzenlenmektedir.  

Kangal 

Kangal Köpeği, Balıklı Kaplıcası, Kangal Koyunu, Türküleri, Âşık Ruhsati'si, 

buğdayı ve zengin kültürüyle meşhur bir ilçemizdir. Alacahan Kervansarayı, 

Alacahan Camii, Halil Rıfat Paşa Köprüsü ve Samut Baba türbesi ilçenin başlıca 

tarihi eserleridir. Ozanları, Deyişleri, halayları ve zengin mutfağıyla ön plana çıkan 

İlçede her yaz “Uluslar arası Kangal Festivali” ve “Âşık Ruhsati Şenliği” 

düzenlenmektedir.  

Koyulhisar  

Alemdar Camii, tarihi Anıt Çeşme ve Şehitlik İlçe merkezinde başlıca 

gezilebilecek yerlerdir. Meşhur “Koyulhisar Domatesi”, tandır kurusu ve zengin 

mutfağı ile ön plana çıkan İlçede her yaz “Koyulhisar Kültür ve Sanat Festivali” ve 

“Duman Baba Festivali” düzenlenmektedir.   

Suşehri 

Kılıçkaya Barajı, yaylaları, diğer doğal güzellikleri, cevizi ve ipek halısıyla 

meşhur bir ilçedir. İlçe Merkezinde Şerif Tezel Evi, Eski Gazino Binası, Süleyman 

Ağa Konağı, Hayri Bey Konağı başlıca gezilebilecek sivil mimari örnekleridir. 

Halayları, organik fasulyesi, tandır kurusu ve zengin mutfak kültürüyle ile ön palana 

çıkan İlçede her yaz “Köse Süleyman Ziyareti” ve “Şehr-i Su Festivali” 

düzenlenmektedir.    

 



Şarkışla 

Şarkışla, genellikle Âşık Veysel'i, halk ozanları, türküleri, kilimi ve yaşayan 

gelenekleriyle tanınan bir ilçedir. Şarkışla Kalesi, Ulu Camii, Hacı Himmetli Camii, 

Fazıl Polat Evi, Fuat Sadıkoğlu Evi, Rasim Çeliker Evi, Şemsi Efendi Konağı İlçe 

merkezinde görülmeye değer tarihi yapılardır. Ünlü halk ozanımız Âşık Veysel’in 

Sivrialan Köyündeki mezarı ve burada adına açılmış olan “Âşık Veysel Müzesi” ilçe 

dışında gezilip görülebilecek önemli mekânlardır. İlçede her yaz “Uluslararası Âşık 

Veysel Kültür ve Sanat Festivali” düzenlenmektedir. 

 

Şekil 94. Aşık Veysel Müzesi 

Ulaş  

Ulaş genellikle, Tecer Dağı, Doğal Gölleri, Zengin Kültürü, türküleri, halı 

yastıkları ve halk kahramanı Mihrali Bey'iyle meşhur bir ilçedir. Mihrali Bey Konağı 

ve Acıyurt Camii ilçenin tescilli iki önemli eseridir. İlçede her yaz “Ulaş Kültür 

Festivali” düzenlenmektedir. 

Yıldızeli 

Yıldızeli genellikle, Ozanları, türküleri, doğal güzellikleri, dokumaları ve 

otantik kıyafetleriyle tanınan bir ilçedir. Sıcak Çermik ve Yıldız Irmağı kıyısındaki 

kavaklıklar hem ilçenin hem de Sivas halkının yoğun olarak gittikleri mesire 

yerleridir. Kemankeş Kara Mustafa Paşa Camii, Hamamı, Cumhuriyet İlkokulu, İlçe 

merkezindeki başlıca tescilli eserlerdir. İlçe dışında ise Şeyh Halil Türbesi, 

Güneykaya Camii, Eski Pamukpınar Köy Enstütüsü Binaları gezilip görülmeye değer 

güzelliktedir. Her yaz İlçede “Karakucak Güreş Festivali” ve “Pir Sultan Abdal 

Şenliği” düzenlenmektedir. 

 



Zara 

Türküleri, otantik kıyafetleri, dokumaları, konakları, yaylaları, balı ve 

yaşayan gelenekleriyle meşhur bir ilçemizdir. İlçe merkezinde Çarşı Camii, Sami 

Paşa Konağı, Halil İşözen Konağı, Nufların Konağı, Mehmet Şenol Konağı, 

Seyfullah Paşa Konağı, Hakkı Şenol Konağı, Zara Şehitliği ve Büyük Hamam 

görülebilecek başlıca tarihi eserlerdir. İlçe Merkezi dışında ise, Şeyh Merzuban 

Türbesi, Kuşcu Köyü Camii, Pir Gökçek Türbesi, Acısu köprüsü ve tarihi Tödürge 

Mağaraları gezilip görülmeye değer güzelliktedir. İlçede her yaz “Zara Bal Festivali” 

düzenlenmektedir. 

4.6.4.Ekoturizm (Doğa Turizmi) potansiyeli 

Aşırı göç almamış, farklı kuşaklardan yeteri kadar nüfusun bulunduğu, kırsal 

hayatın canlı olduğu ve doğal güzellikleri bulunan tüm İlçe, Belde ve Köylerimizde 

eko turizm potansiyeli mevcuttur. Bu potansiyelin turizmde değerlendirilebilmesi 

için pilot yerlerin seçilmesi, yöre halkının eğitilmesi ve sürekli olarak tanıtım 

yapılması gerekmektedir.   

Gerek rakım gerekse klimatik özellikleri itibariyle doğal bir yayla olan 

Sivas’ta çok yayla olmasına rağmen, orman, su ve tesis kurma ihtiyaçları açısından 

Yayla Turizmine açılacak alanlar sınırlıdır. 

Merkez ilçe 

Kardeşler Ormanı: Şehir merkezine 7 km. uzaklıkta İl Özel İdare 

Müdürlüğü'ne ait orman sahasında Sivas Valiliği Çevre Koruma Vakfı'nca yaptırılan 

güzel bir dinlenme ve mesire yeridir. Şehre hâkim olan bu piknik alanından Sivas'ı 

kuş bakışı izlemek mümkündür. Ayrıca bu alanda basketbol, voleybol gibi çeşitli 

spor aktivitelerinin gerçekleştirilebileceği sahaların yanı sıra çocukların 

oynayabileceği oyun alanı ve piknik alanı için gerekli tüm altyapı mevcuttur.  

Kale Park: Şehrin orta kesimindeki eski Sivas Kalesi bugün ağaç ve 

çiçeklerle kaplı bir dinlenme yeridir. Çay bahçesi vardır.  

Belediye Parkı (Ethembey Parkı): Şehir merkezinde bir dinlenme yeri olup, 

çocuk parkı ve çay bahçesi vardır.  



 

Şekil 95. Ethembey Parkı 

Aksu Parkı: Şehir merkezinde ve Mısmılırmak’ın üzerinde daha çok 

kafeteryalarıyla ünlü gezilip görülmeye değer bir yerdir. 

 

Şekil 96. Aksu Parkı 

Oğuzlar Parkı: Şehir merkezi yiğitler mahallesinde daha çok çay içilip 

dinlenilebilecek küçük bir parktır.  



Paşabahçe (Paşa Fabrikası): Şehir merkezine 7 km. uzaklıkta, gerçekten 

gezilip görülmeye değer muhteşem bir mesiredir. 

 

Şekil 97. Paşabahçe 

Kızılkavraz Ormanı: Sivas Hafik yolu güzergâhında ve şehir merkezine 16 

km uzaklıkta bir piknik alanıdır.    

Karaçayır Ormanı: İl merkezine 27 km. uzaklıktadır. Piknik yapmak için 

düzenlenmiş bölümleri mevcut olduğundan, tercih edilen bir dinlenme alanıdır.   

Değirmenaltı Şelalesi: Yıldız Beldesine 2 km uzaklıkta Yıldız Irmağı 

üzerinde gezilip görülmeye değer bir mesiredir.   

Akıncılar   

Akıncılar ilçesinde Kelkit Havzası'ndaki Ezbider Ovası dışında neredeyse hiç 

düz alan bulunmaz. Kızıldağ eteklerinde gelişen yayla kültürü günümüzde de 

sürmektedir. Deliklitaş Mağarası, Bahattin Şeyh Deresi, Gökalan, Solhun, Hışhış, 

Beşoluk, Örtülü, Killik, Okçaören yaylaları ile Kayı Boğazı, Damdüzleri, Kılıçköy, 

Alaattin Çiftliği, Uçurum Dibi mesire yerleri başlıca gezilecek alanlardır.  

Divriği  

Çaltı Çayı havzası, Şeytan Kayalıkları ve Sarıçiçek Yaylası başlıca gezilip 

görülecek alanlardır. Flora ve fauna yönünden oldukça zengin olan Divriği 

coğrafyası dağları, vadileri ve kanyonlarıyla başlı başına bir güzellik sergiler.  



 

Doğanşar  

Sivas’ın yeşil alanlarını oluşturan bir kaç merkezlerinden birisidir Doğanşar. 

İçerisinde barındırdığı doğal yaşamı ile herkesin görmesi gereken merkezlerin 

başında yer alır. Karadeniz ile sınır olması nedeniyle yeşilliği bir hayli fazla olan 

Doğanşar’da sportif amaçlı faaliyetler yapmak mümkündür.  Ortaköy civarlarında 

daha da sıklaşan orman içerisinde yürüyüş yapmak önemli bir potansiyel 

oluşturmaktadır.   

Dipsiz göl Şelalesi, eski ilçe evleri ve otantik kıl çadırları görülmeye değer 

güzelliktedir. İlçenin bir diğer güzelliği ise Karakaya Kanyonudur. Karakaya 

Kanyonu Tekeliiçi çayı üzerinde, Doğanşar ilçe merkezine yaklaşık 3 km mesafede 

bulunmaktadır. Tekeliiçi çayının önceleri 1447 rakımlı Cücü Tepesi’nde aktığı 

anlaşılmakta olup Cücü tepesinin birçok yerinde çay taşları mevcuttur.  

Yörenin suları Cücü Tepesi’nden akarken ilçe merkezi göl konumundaymış. 

Sular bir müddet sonra Cücü Tepesi ile Tavşantepesi arasını yol edinerek Ütük 

köyüne doğru akmış,yörenin suları zamanla Karakaya Kanyonunu oluşturmuştur. 

1447 rakımlı Cücü Tepesi’nde aşağı akan sular günümüzde 1300 mertreden 

akmaktadır.  

Kanyonun girişi birkaç metredir. İleriye doğru gidildikçe yer yer genişler ve 

tekrar daralır. Bir kaç km aşağıda ise bir şelale vardır. Yeşilırmak’ın balıklarının 

Doğanşar’a çıkışına bu şelalenin engel olduğu söylenir.  

Trekking ve kanyon yürüyüşü yapmak için son derece ilginç ve elverişli olan 

bu kanyon ziyaretçilerini her zaman ayrı bir dünyaya götürür.  

Gerçekten harika görüntüleri, şelaleleri, içerisinden geçen dere ve benzeri 

güzellikler ile Doğanşar’ın turizm potansiyeli taşıyan yerler arasında bulunuyor.  

Dipsizgöl ve Şelalesi: 

Dipsizgöl, Doğanşar’a 16, Sivas’a 82 km mesafede; Doğanşar-Sivas 

karayolunun yanı başındadır. Amatörce ölçüm yapanlar gölün derinliğinin 14 metre 

olduğunu söylemekte. Gölün suyundaki mineraller, etraftaki kaya kütlelerini 

oluşturmuş. Suyun çıktığı alanın çökmesiyle Dipsizgöl oluşmuş. Oluşturduğu 

kayanın üzerinde akan su, bir müddet sonra kaya kütlesinin yedi sekiz metre altından 

yol bularak buradan akmaya başlamış. Yaklaşık 200 m. aşağıda ise tekrar yüzeye 



çıkarak Dipsizgöl Şelalesi’ni meydana getirmiş. Suyun kaya kütlesinin altından 

akmasıyla, göl altı yedi kat küçülmüş. Suyun aktığı kısım kapatılarak gölün eski 

haline dönüştürülmesi mümkündür. Gölün etrafında, göl tabanından çıkan suyun 

haricinde, çok sayıda tatlı su gözesi ile dört ayrı çeşme bulunmaktadır. 

   

Şekil 98. Dipsiz Göl Şelalesi 

Gemerek  

İlçe çok sayıda tarihi esere sahip olup turizm bakımından da çok  değişik 

doğa güzelliklerine sahiptir. Çepni Kasabası ve Dendil  köyünde bulunan Mağaralar 

araştırmacıların dikkatini çekmektedir.  



 

Şekil 99. Sızır Şelalesi 

Sızır Şelalesi: Gemerek ilçesinin Sızır kasabasına 1 km. mesafede, Göksu 

Çayı üzerindedir. Zengin görsel imkanlar sunan dinlenme yerinde küçük bir 

günübirlik tesis vardır. Çağlayanın bulunduğu Göksu Çayı’nın kaynağı bünyesinde 

alabalık tesisleri vardır. Göksu Çayı’nın bazı kısımlarında Sazan türü balıklar 

avlanabilmektedir.  

Gürün  

Gökpınar Gölü: Gürün’ün Yelken Köyü ve Karahisar sınırları içerisinde 

bulunan Gökpınar Gölü, ve Gökpınar Vadisi, Türkiye’nin sayılı doğal 

güzelliklerinden birisidir. Bu göl günümüze kadar, kirletilmeden korunabilmiş, ender 

göllerimizdendir. Bu gölden doğan, Gökpınar suyu milyonlarca yıl içerisinde, 

kendisi tarafından santim, santim aşındırarak oluşturmuş olduğu, yaklaşık 20 Km 

uzunluğundaki Gökpınar Vadisi içerisinden kıvrılarak akar ve Karahisar Köyü 

sınırları içerisinden geçerek Suçatı Beldesi’nde, Gürün İlçesinden gelen Tohma Çayı 

ile birleşerek Darende İlçesi sınırları içerisinden de geçerek, Malatya’da Karakaya 

Barajına dökülür. 

Gökpınar Çayı, Tohma nehri ile birleşmeden önce geçtiği yerlerde, insanlar 

tarafından içme suyu olarak kullanılır. Bu su billur gibi berrak ve zemzem suyu 

kadar tatlı ve soğuk bir sudur. Çay üzerinde kurulan alabalık çiftlikleri insanların 

geçim kaynağını oluşturur. Gökpınar Vadisinde yetişen meyve ve sebzelerin tadına 

doyum olmamaktadır. Ancak günümüze kadar tanıtımı yapılamamış olan bu göl, 

Karahisar sınırları içerisinde oluşturmuş olduğu vadi ve vadinin kenarındaki dik 



kayalar ile bu kayaların üzerindeki mağaralar gerçekten görülmeye değer doğa 

harikası yerlerdir. 

 

Şekil 100. Gökpınar Gölü 

Gökpınar Gölü’nden doğan Gökpınar Çayı, Malatya İlindeki Karakaya 

Barajına ulaşana kadar 150 km. yol kat eder. Rafting sporu ile ilgilenen insanlar için 

görülmeye değer harika bir yerdir. Ancak bu güne kadar keşfedilememiş bu yöreler, 

çevreci, doğa dostu ve doğa sporları ile ilgilenen insanları beklemektedir.  

Gökpınar Gölünün alanı 3000 metrekare olup doğal bir akvaryum 

görünümündedir. Suyu güzel ve soğuktur. Gölün rengi mavi-gök renginden olduğu 

için bu adı almıştır. Burada biri büyük, diğeri küçük olmak üzere iki tane göl 

mevcuttur. Gökpınar Gölü iç ve dış turizme hizmet vermektedir.  

Gökpınar Gölü’nde suyunun çok soğuk ve berrak olması sebebiyle çok iyi ve 

lezzetli alabalıklar yetişmektedir. Ayrıca göl kıyısında alabalık üretim tesisleri 

kurulmuştur.  

Gökpınar Gölünün suyu güneş ışığını günün çeşitli saatlerinde farklı 

yansıttığı için günün her saatinde göl bir başka güzelliğe bürünür.  

Şuğul Vadisi: Gürün ilçe merkezine Kayseri yönünde yaklaşık 2 km mesafe 

uzaklıktaki Şuğul Mahallesine ayrılan tali yoldan yaklaşık 3,5 km gidildiğinde  

Mağarabaşı ve Kuşkayası Mevkilerinde yer alan “Gürün Tohma’sı” da denilen ve 

Gövdeli Dağından kaynaklanan ırmağın aktığı etrafı dik kayalarla çevrili dar vadiye 

ulaşılmaktadır. 



Mevcut beton ve stabilize yürüme bandı üzerinde vadi gezildikçe, 

kayalıkların dikliği, oluşturdukları doğal şekiller, içlerinden kaynayan sular (kış 

aylarında sarkıtlar halindedir), ırmağın berrak, mavi suları ve içinde ışıldayan 

balıklar ve yer yer kayalıklarda doğal olarak oluşmuş mağara ağızlarının yer aldığı 

görülmektedir. Kayalıklarda meydana gelen doğal aşınmalar sonucu, iri kaya 

parçalarının ırmağa ve ırmak kenarlarına düşmesi, bazı kayaların ise ufalanması bu 

görsel zenginliği artırmaktadır. 

 

Şekil 101. Şuğul Vadisi 

Vadinin bitki örtüsünü; dere kenarında söğüt, yamaçlarda ise yabani badem, 

kuşburnu ve sumak ağaçları oluşturmaktadır. Kayaların üzerinde nadiren küçük ardıç 

ağaçları da görülmektedir. Sivas İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden alınan Ön Etüt 

Raporuna göre, vadi jeolojik zamanlardan II. Zaman (Mezozoik) Kretase döneminde 

oluşmuştur ve oldukça sert ve dik kayalıklarla çevrili vadinin ana kayası 

sedimanterdir. Vadinin iki yamacı taşlık olup killi toprak yapısına sahiptir, bunun 

yanında vadi tabanı gevşek granüllü strüktüre sahip kumlu topraktan oluşmaktadır. 



Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Biyoloji Bölümü Zooloji ve Botanik Anabilim Dalları 

balık ve bitki türleri üzerinde araştırma yapmıştır. 

Hafik  

Hafik Gölü: Sivas’a 39 km. uzaklıktadır. Bu göle Hafik Büyük Gölü demek 

daha doğrudur. Çünkü birkaç göl, Hafik yöresine serpilmiştir. Büyük Göl Hafik ilçe 

merkezinin kuzeybatısında yer almaktadır. Hafik ilçesine iki kilometre uzaklıkta 

bulunan gölün yüzeyi bir 1 km²’yi geçmektedir. Göl dipten kaynaklanan sularla 

beslenmektedir. Ortalama derinliği 6 m.’ye yaklaşmaktadır. Gölün ortasında bulunan 

“Pılır Adası”, göle farklı görsel özellikler kazandırmaktadır. Gölün fazla suları 

Kızılırmak'a akmaktadır. Balığı bol ve çeşitlidir. Yörenin en güzel mesire yerlerinden 

olan Hafik Gölü’nde kayık gezintisi yapılabilmektedir (Mahiroğulları,2003). 

 

Şekil 102. Hafik Pılır Adası 

Hafik Gölü, Lota Gölü, Kurugöl, Kemis Gölü, Hanzar Bataklığı, Gökdin 

Gözbaşı Suyu, Vaska Gölü, Çimenyenice Gölü, Akgöl, Karagöl, Taşlıgöl, Bezirci 

Gölü ve Sarıkaya'nın Gölü ilçenin başlıca doğal gölleridir. Gürlevük, Tekeli ve 

Dumanlı Dağları ise ilçenin gezilip görülmeye değer önemli dağlarıdır.   



 

İmranlı  

Bağrından Kızılırmak ve Yeşilırmak gibi önemli iki nehir doğuran, Fırat’ın 

önemli bir kolu olan Karasu’yu ise Karabudak Çayı ile besleyen Kızıldağ, özellikle 

Kızılırmak’ın doğduğu kaynaklar, İmranlı Barajı, Karabudak Çayı havzası ve 

Koyunkaya Mesiresi ilçenin görülmeye değer başlıca doğal güzellikleridir.  

Koyunkaya Mesiresi: İmranlı İlçesine 12 km. uzaklıkta, çam ormanlarıyla, 

temiz havasıyla, su kaynaklarıyla güzel bir dinlenme yeridir. Ancak gelenlerin 

ihtiyaçlarını karşılayacak tesislerden yoksundur. 

Kangal 

Türkiye coğrafyasında tanınmış bir plato olan Uzunyayla ’nın bir bölümü 

Kangal topraklarındadır. Coğrafyacılar, üzeri masa gibi düz tepelerin oluşturduğu 

“kepez” örneklerinin en güzellerinin Kangal’da olduğunu yazmaktadırlar.  

Kuzeye akan sularını Kızılırmak’a, güneye akan sularını ise Fırat’a gönderen 

Kulmaç Dağları ve Yağ donduran Geçidi İlçenin dünyada benzeri az bulunur nadir 

güzelliklerindendir. 

Bu toprağın markaları olan Kangal Köpeği ve Koyunu ise ilçenin dünyaca 

meşhur doğal değerleridir. 

 

Şekil 103. Kangal köpeği 



Yine, yeryüzünde sedef hastalığının doğal olarak tedavi edildiği tek yer olan 

Kangal Balıklı Kaplıca ve Doktor Balıklar İlçenin çok önemli değerleridir.  

Kalkım Balıklı Kaynak ise, tıpkı Balıklı Kaplıca gibi, gelecekte çok önemli 

bir merkez olmaya aday bir potansiyeldir.  

Kangal’ın doğa turizmine katkı sağlayacak diğer bir değeri ise Turnalı 

Kanyonu’dur.       

Koyulhisar  

Yaylaları, zümrüt gibi ormanları, doğal domatesi ve ipek halısıyla meşhur bir 

ilçemizdir Koyulhisar. Eğriçimen, Kengercik, Arpacık, Kalınpınar, Topalan ve 

Sarıçiçek yaylaları, İlçe kuzeyini kaplayan ormanlık alan gezip görmek, yürüyüş ve 

doğa sporları yapmak için bir benzeri daha bulunmayacak özellik ve güzelliktedir.   

Eğriçimen Yaylası (Koyulhisar): Eğriçimen Yaylası Sivas'a 197 km., 

Koyulhisar ilçe merkezine 17 km. uzaklıktadır. Yayla ormanlar arasında 

güneybatıdan kuzeybatıya doğru uzanan bir vadinin içerisindedir. Vadinin yamaçları 

çam ormanlarıyla kaplıdır. Şaşalağan boğazı ile Yedigözelerden çıkan kaynaklar 

yayla içerisindeki gözelerle birleşerek 70 Lt/sn bir akarsu oluşturmaktadır. Bu 

derenin yayla içerisinde kıvrıntı şekilde akışından ve derenin etrafının çayırlık 

oluşundan ötürü yaylaya Eğriçimen ismi verilmiştir.   

Eğriçimen yaylası en az 500 yıllık bir yayladır. Eğriçimenin benzeri bir yayla 

Orta Anadolu'da mevcut değildir. Buz gibi suyu, oksijeni bol havası ile ve 

altyapısının büyük bir bölümünün halledilmiş olması buraya bir şehir havası 

vermektedir. Yaylanın İlkbaharda yeşilliğine doyum olmadığı gibi, Sonbaharda renk 

cümbüşüne boğulan tabiat adeta insanı büyülemektedir. Yaylanın Yedigözeler 

tepesinde rakım 1800 metredir. Bu tepeden 600 m. yükseklikte olan Kelkit Vadisini 

ve Suşehri ilçesini seyretmek hiçbir yerde görülmeyen bir manzara oluşturmaktadır. 

Son yıllarda bir gelenekle Koyulhisar dışında yaşayan özellikle de İstanbul'da oturan 

Koyulhisarlılar belli günlerde burada toplanarak yayla şenlikleri düzenlemektedirler. 

Yöre yapısı itibariyle dağ turizmi için her türlü doğa imkânlarına sahiptir. 

Yörede bulunan derelerde alabalık tutma imkânı olduğu gibi avcılık açısından da 

uygun bir alandır. İlkbaharda yoğun yeşil olan yöre sonbaharda ise farklı bitki türleri 

ile çeşitli renklerin zengin birlikteliğinin izlendiği bir alandır. 

 



 

Şekil 104. Eğriçimen Yaylası 

Söbüce Yaylası: Henüz bir yapılaşmanın olmadığı bu yayla, mevcut doğal 

güzellikleri itibariyle “Yayla Turizmi Merkezi” olmaya aday bir yerdir. 

Ayrıca bu yörede Sarıçiçek Yaylası, Kalınpınar Yaylası, Arpacık Yaylası, 

Kengercik Yaylası, Toplan Yaylası ve Başyayla gibi yaylalar bulunmaktadır. 

Koyulhisarlılar arazinin engebeli olması nedeniyle daha çok hayvancılıkla 

uğraşmaktadır. Yayla hayatının Koyulhisarlıların yaşantısında önemli bir yeri 

olduğundan, yöre halkı ve köylüler yazın yaylalara çıkmaktadır.  

Suşehri 

Suşehri ilçesi tarihin değişik dönemlerinde yerleşmelere sahne olmuşsa da bu 

medeniyetlerden kalan izler ciddi bir araştırmaya tabi tutularak ortaya 

çıkarılmamıştır. Ancak, ilçenin tabii güzelliği, gezilip görülmeye değer yayla ve 

ormanları değerlendirilmesi gereken turizm potansiyelinden bazılarıdır.   

Ayrıca ilçe sınırları içinde inşa edilen Kılıçkaya ve Çamlıgöze barajlarının 

arkasında oluşan göller, yeni turizm imkânları doğurmuştur.  

 



 

Şekil 105. Kılıçkaya Barajı 

Baraj göllerinde yapılan tatlı su balıkçılığı, meraklılar için bulunmaz bir 

nimettir. Yayla ve ormanlarda alabalık meraklıları için bulunmaz yerler mevcuttur. 

Gemin deresi, Tatar ormanında Alakavak Deresi, bunların başında gelmektedir. 

İlçe civarında bitki örtüsü av hayvanlarının üremesine müsait olduğundan av turizmi 

geliştirilebilir.   

Ova tabanında bıldırcın, yükseklere çıkıldıkça kınalı keklik, tavşan, yaban 

domuzu avı yapılabilir. Baraj gölleri ise yaban ördeği ve yaban kazı avı yapılan 

uygun alanlardır. Ayrıca baraj göllerinde yayın balığı ve aynalı sazan balığı 

tutulmaktadır.  

Her yıl Temmuz ayında Kösedağ Şehitlerinin anıldığı, toplu ziyaret edildiği 

“Anma Günü”ne ilçe ve civardan çok sayıda kişi katılmaktadır. Tatar ormanları, 

Alakavak, Eşek meydanı gibi mesire yerleri görülmeye değer güzelliktedir.  

İlçe, her yıl yaz aylarında gurbette bulunan sakinlerini Karacaören’nin 

Kirazlıpınar yaylasında ağırlamakta, bu dönemde İlçenin nüfusu iki katına 

çıkmaktadır. Yeni oluşturulan Karacaören Kirazlıpınar Yayla Şenlikleri çok büyük 

bir katılımla önemini artırmaktadır. Son günlerde Kılıçkaya baraj gölünde su kayağı, 

sörf, su bisikleti gibi su sporları yapılmaktadır. 

Zara  

Türküleri, otantik kıyafetleri, dokumaları, konakları, yaylaları, balı ve 

yaşayan gelenekleriyle meşhur bir ilçedir. Tödürge Gölü, Kaz Gölü, Çermik Gölü, 



Sülük Gölü, Kız Gölü, Şerefiye Yaylaları, Şerefiye Ormanı, Kızılırmak, Acısu ve 

Habeş Çayı ilçenin gezilip görülmeye değer önemli doğal güzelliklerindendir. 

İlçenin en yüksek dağı Suşehri tarafında 3015 metre yüksekliğindeki 

Kösedağ’dır. Diğer yüksek dağları ise Beydağı ve Yılanlı Dağı’dır. Bu dağlar gezip 

görülmeye değer güzelliktedir. Temiz havası, soğuk suları ve farklı arazi yapısıyla 

Zara, doğa turizminde potansiyeli olan bir İlçedir. Şerefiye Beldesi ormanlık olup 

yine otantik yaylalarıyla dikkat çeker.  

Tödürge Gölü: Gölün alanı 5 km², ortalama derinliği 20 metredir. Gerek 

dipten kaynayan su gerekse yöredeki kaynaklardan oluşan sular gölü beslemektedir. 

Çok sayıda kuş türünü barındıran Tödürge Gölü ülkemizin sayılı ve nadir sulak 

alanlarından biridir. Gölde çok çeşitli ve bol miktarda balık bulunmaktadır. Gölün 

doğusunda iki tane adacık dikkati çekmektedir. Buralar turnaların uğrak yerleridir.   

 

Şekil 106. Zara Tödürge Gölü 

Sülük Gölü: Zara ilçesinin kuzeydoğusunda yer alan Şerefiye beldesi 

sınırları içerisindeki Sülük gölü Zara’ya 33 km. Sivas’a ise 103 km. mesafededir. 

Şerefiye belde merkezinin 1 km. batısında sarıçam ormanları içerisinde bulunan ve 

suyu tatlı olan göl; dipten kaynayan sular ve gözelerden akıp gelen sularla 

beslenmektedir.  

 



Zara ilçesi ve Şerefiye beldesinin en önemli mesire yerlerinden biri olan 

Sülük Gölü sağlık turizmi açısından da büyük önem taşımaktadır. Gölün doğal 

ortamında yaşayan sülükler yöre halkı ve diğer bölgelerden gelen insanlar tarafından 

tedavi amaçlı kullanılmaktadır. Sülük tedavisi atardamar ve toplardamar hastalıkları 

başta olmak üzere birçok dolaşım sistemi hastalığında iltihaplı ve iltihapsız eklem 

romatizmalarında, yumuşak doku romatizmalarında, sedef ve egzama gibi cilt 

hastalıklarında başarıyla uygulanmaktadır. Sülük gölüne tedavi için gelen insanlar 

göl kıyısında sarıçam ormanları içerisinde piknik yapma imkânından da 

yararlanmaktalardır.  

  Şerefiye Yaylası: Ulaşım sorunu bulunmaması, hali hazırda kullanılmayan 

bir yayla olması, tesis kurmaya uygun alanlarının olması ve kurulacak tesislere 

yetecek kadar suyu bulunması nedeniyle önemli bir potansiyel konumundadır.  

2.6.4. Av turizmi potansiyeli 

Genel arazi yapısı ve av hayvanlarının zenginliği bakımından Av Turizmine 

uygun bir ortam oluşturan Sivas’ta bu turizm türüne cevap verebilmek için avlaklar 

oluşturulması gerekmektedir. Divriği İlçesi ve Gemerek/Sızır beldesi arazileri 

içinde, bu ihtiyacı karşılayabilecek alanlar mevcuttur.  

2.6.5. İnanç turizmi potansiyeli 

İnanç turizmi, insanların inançlarını tazelemek amacıyla kutsal buldukları 

yerleri ziyaret etmeleriyle başlamış, günümüzde kitlesel bir harekete dönüşmüştür.  

Şehir merkezinde ve ilçelerde geniş bir alana yayılmış durumda olan türbe ve 

kümbetlerimiz yöresel bir hareketliliğe sahip olmakla birlikte ayrıca turizme 

gerekmektedir. İl merkezinde inanç turizminde değerlendirilebilecek başlıca ziyaret 

yerleri şunlardır: 

Güdük Minare (Şeyh Hasan Bey Türbesi) (Merkez): Eratna oğullarından 

Alaeddin Eratna’nın büyük oğlu Şeyh Hasan Bey için 1347 yılında yaptırılmıştır. 

Türbe basit bir minare görünümünde olduğu için halk arasında Güdük Minare olarak 

bilinir. Kesme taştandır. Halen sağlam olarak ayakta olan türbenin içinde siyah 

mermerden bir sanduka vardır.   



Ahi Emir Ahmet Türbesi (Merkez): Kesme taştan sekizgen olarak 

yapılmıştır. Kümbetin yapılış tarihi bilinmemekte, ancak 1333 tarihli vakfiyesi 

bulunmaktadır. Halen sağlam durumdadır.  

Abdulvahabi Gazi Türbesi (Merkez): Türbe şehrin kuzeyindeki Akkaya 

(Yukarı Tekke) tepesindedir. İnşa tarihi olarak 17’nci yüzyıl ortaları kabul 

edilmektedir. Sivas halkının önem verdiği ve sıkça ziyaret edilen bir türbe olup, 

Anadolu'nun fetih devri evliyası olarak bilinmektedir. Halen sağlam durumdadır.  

Şeyh Çoban Türbesi (Merkez): 1371 yılından önce yapılmıştır. Kesme 

taştan kare planlı sekizgen kasnağa oturan bir kubbe ile örtülüdür. Halen sağlam 

durumdadır.  

Şemseddin Sivasî Türbesi (Merkez): 1600 yılında yapılmıştır. Dikdörtgen 

planlı olan yapı iki kısımdan meydana gelir. Kasnaklı bir türbe ile örtülü olan birinci 

kısmı Şemseddin Ahmet Türbesidir. İkinci kısmı torunlarının türbesidir. Üzeri çift 

eğimli bir çatı ile örtülüdür. Halen sağlam durumdadır.  

Şeyh Erzurumî Türbesi (Merkez): Yapım yılı bilinmemektedir. 1998-1999 

yıllarında Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restore edilmiştir. Yenişehir 

Mahallesindedir. 

 

 

Şekil 107. İncili hanım türbesi 



Ayrıca, Arap Şeyh Türbesi, Akbaş Baba Türbesi, İncili Hanım Türbesi, 

Bunbaba Türbesi,  İhramcızâde İsmail Hakkı Toprak Türbesi ve Kadı Burhaneddin 

Ahmed Türbesi de ziyaret edilen yerlerdendir. 

 

 

Şekil 108. Kadı Burhaneddin Türbesi 

Sivas’ın ilçelerindeki bazı ziyaret yerleri ise şunlardır: 

Kemareddin Kümbeti (Divriği): 1196 yılında yaptırılmıştır. Sekizgen 

planlı, içten kubbe dıştan pramidal külahla örtülüdür. Emir Kemareddin, 

Mengücekoğullarının hazinedarıdır.  

Kemenkeş (Nurettin Salih) Kümbeti (Divriği): 1240 yılında yaptırılmıştır. 

Sekizgen planlı içten kubbe dıştan pramidal külahla örtülüdür.  

Naip (Gazezler) Kümbeti (Divriği): Kitabesine göre 1291 yılında Naibı 

Eşref için yaptırılmıştır. Sekizgen planlı piramidal külahlıdır.  

Sinaniye Hatun Türbesi (Divriği): Kalealtı mahallesindedir. Harap bir 

haldedir. Muhtemelen Mengücekoğulları dönemine aittir.  



 

Şekil 109. Sitte Melik Kümbeti 

Sitte Melik Kümbeti (Divriği): Mengücekoğullarından Emir Süleyman 

Seyfeddin Şahinşah için 1195 yılında yaptırılmıştır. Sekizgen planlı, sivri pramidal 

külahla örtülüdür. Tamamı kesme taştan inşa edilen türbenin süslemeleri dikkati 

çekmektedir.  

Divriği’de bunlardan başka; Ahi Yusuf Türbesi (13’üncü yüzyıl). Araplık 

Türbesi, Saracın Türbesi (18’inci yüzyıl) Nasreddin Mehmet Yatırı (1489), Dumluca 

Köyü Dilber Kümbeti (13’üncü ve 14’üncü yüzyıl), Seyit Baba Türbesi, Saçlı Baba, 

Akça Baba, Hasan Paşa Türbesi, Hüseyin Gazi Türbesi, Gani Baba Türbeleri de 

vardır.  

Gölova’da Çobanbaba, Kangal’da Samut (Samet) Baba, Yıldızeli’nde Şeyh 

Halil, Zara’da Şeyh Merzuban türbeleri bulunmaktadır.  

 



Sivas merkezinde, Akdeğirmen mahallesinde Rum Kilisesi, Hafik’de 

Tuzhisar Köyü Kilisesi, Gürün’de Gürün Kilisesi, Suşehri’nde Çataloluk Köyü 

Kilisesi, Gemerek’de Çepni Kilisesi, Divriği’de Yukarı Kilise, Aşağı Kilise, 

Kayaburun Köyü Kilisesi, Kaya Yakup Kilisesi, Erşün Kilisesi, Uzunkaya (Pargam) 

Kilisesi bulunmaktadır.  

 

Şekil 110. Tuzhisar köyü kilisesi 

 

 

 

 

 

 



BEŞİNCİ BÖLÜM   

Yerel Halkın Turizmin Etkileri İle İlgili Algı Ve Beklentileri:  

Sivas İli Üzerine Araştırma 

5.1.Araştırmanın Konusu ve Önemi  

İçinde birçok faktör ve değişkeni barındıran evrensel bir olgu olan turizm, 

bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda yükselen bir değer olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Her geçen gün büyüyen turizm pazarından faydalanabilecek 

potansiyele sahip olan Sivas, köklü tarihsel geçmişi, tarihi ve doğal varlıkları, zengin, 

kültürel miras ve değerleri ile gerek bölgesinde gerekse tüm Türkiye’de turizm 

alanında önemli çekim merkezlerinden biri olabilir. Zira, Türkiye’nin İç Anadolu 

Bölgesinde yer alan Sivas, ülkemizin yüz ölçümü bakımından ikinci büyük ilidir. 

Doğu ile batının kuzey ile güneyin kesişme noktasında bulunan Sivas, konumu itibarı 

ile gerek Türkiye ve gerekse yerel turizm pazarı açısından önemli bir yere sahiptir. 

Sahip olduğu zenginlik ve potansiyelleri yeterince değerlendiremeyen ve en fazla 

göç veren iller arasında yer alan Sivas’ın, gerek sanayide gerekse kalkınma ve 

kentleşmede ülkenin gelişen kentleri arasında ilk sıralarda yer alamadığı 

görülmektedir.  Oysa Sivas’ın mevcut turizm potansiyeli ve konumu daha iyi 

değerlendirilebilirse bu durumun değişme ihtimali oldukça yüksektir.  

Turizm, gelişmiş toplumlar için olduğu kadar aynı zamanda gelişmekte olan 

toplumlar için de oldukça önemli bir kalkınma aracı olarak görülmektedir. Turizm 

gelişimi sonucu ortaya çıkan ekonomik, sosyal ve çevresel olumlu etkileri fark eden 

yerel halk, bölgelerine daha fazla turistin gelmesini sağlamak amacıyla daha fazla 

girişimde bulunmaktadır. Dünyanın en hızlı gelişen sektörlerinden biri olan turizm, 

aynı zamanda oldukça kırılgan bir yapı sergilemektedir. Çünkü turizmin hayata 

geçmesi ve sürdürülebilirliği için içerdiği tüm değişkenlerin birbiriyle iç içe olması 

ve birbirini desteklemesi gerekmektedir. Bu değişkenlerden biri de, turizm 

bölgesindeki halkın turizmi ve turisti nasıl algıladığıdır.  Turizmin bir yörede 

gelişebilmesi için turistlerin ilişkide bulunabilecekleri bireylerin bilinçli ve 

farkındalık düzeylerinin yüksek olması gerekmektedir. Turizm işletmeleri, ne kadar 



iyi ve kaliteli hizmet sunarlarsa sunsunlar veya yasa ve yönetmeliklerle turistlere ne 

kadar kolaylık sağlanırsa sağlasın eğer, turistlerle ilişkide bulunabilecek yerel halkın 

turizme dair bilinç düzeyleri artırılmaz ve onların yardımı ve olumlu tutumları 

sağlanamazsa turizm çabaları başarıya ulaşamayacaktır. Yerel halk, turistlerin 

gittikleri yerlere dair olumlu ya da olumsuz izlenim oluşturmalarında ve bir kanaate 

varmalarında anahtar durumdadırlar. Yerel halkın turistlere karşı, anlayışlı, nazik, 

misafirperver, yardımsever vb. olumlu davranış ve tutumları, turizmin bir yörede 

gelişmesi için vazgeçilmezdir.  Bu bakımdan, yerel halkın turizme dair algı ve 

beklentilerinin dikkate alınması ve planlamaların bu doğrultuda düzenlenmesi 

gerekmektedir.  Yerel halk, turizmin pozitif etkilerinin negatif etkilerinden fazla 

olduğu algısına sahip olursa, turizmin gelişim sürecine dâhil olacak, turizme katkı 

sağlayacak ve turistlere karşı olumlu davranışları da o ölçüde artacaktır.  

5.2.Araştırmanın Amacı  

Gerçekleştirilen araştırmanın amacı, Sivas’ta yaşayan insanlar tarafından 

turizmin nasıl algılandığını, ortaya koyarak turizme etki eden faktörleri açığa 

çıkarmak, bu etkilere atfedilen önem seviyelerini belirlemek ve turizmin algılanan 

etkileri ile yerel halkın bazı özellikleri arasındaki ilişkiyi belirtmektir.   

Bu kapsamda; Sivas Halkının turizme yönelik eğilimlerini belirleyebilmek,  

turizmin algılanmasında etkili olan faktörleri tespit ederek önem seviyelerini ortaya 

koymak, Sivas’ta yaşayan insanların turizme verdiği önemi belirleyebilmek ve bu 

düşünce kapsamında yörede turizmi geliştirecek önlemlerin alınabilmesine katkıda 

bulunmak amaçlanmıştır.  

5.3.Araştırmanın Yöntemi 

Araştırma genelde iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, konuya dair yerli 

ve yabancı literatür taraması yapılarak araştırmanın içeriği oluşturulmuştur. Literatür 

taramasında turizm gelişiminin yerel halk üzerinde çeşitli düzeylerde etkisi olduğu 

görülmüştür. Araştırmanın ikinci bölümünde uygulama aşamasına yer verilmiştir. Bu 

bölümde Sivas’ta yaşayan insanların turizme dair algı ve beklentilerini ölçmek için 

anket uygulanmış ve turizmde etkili olan kurum, kuruluş ve sektör temsilcileri ile 

odak grup görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. 

 



Literatür taramasında yapılan çalışmalara bakıldığında, bölgenin gelişmişlik 

düzeyi, halkın yaşam süresi, turizmin yörenin ekonomisindeki yeri ve önemi, 

yaşanılan yerin yerlisi olup olmama durumu, turizm merkezinin yerli halka göre 

uzaklığı/mesafesi, turistlerle iletişim seviyesi, yaşam süresi ve demografik faktörler 

aracılığı ile yürütüldükleri ve tarama modeline dayalı olarak gerçekleştirildikleri 

görülmüştür.  

Bu bağlamda araştırmada cinsiyet, yaş, doğum yeri, eğitim seviyesi, yaşam 

süresi, meslek, gelir durumu gibi değişkenleri kullanılarak Sivas ilinde ikamet eden 

yerel halkın turizm gelişim etkilerine yönelik algısı ve turizme katılımı belirlenmeye 

çalışılmış ve araştırmanın hipotezleri bu doğrultuda oluşturulmuştur. 

5.4.Araştırmanın Hipotezleri 

Araştırmanın ana hipotezi yerel hakın turizme dair bilinç ve algısı sosyo 

kültürel, ekonomik ve bireysel şartlardan etkilenmektedir varsayımı üzerine 

kurulmuş ve bu bağlamda alt varsayımlar oluşturulmuştur. 

 

Tablo 29:  Hipotezler Tablosu 

H1: Turizmin etkilerine yönelik algılar cinsiyete göre farklılaşmaktadır. 

H2: Turizmin etkilerine yönelik algılar yaşa göre farklılaşmaktadır. 

H3: Turizmin etkilerine yönelik algılar eğitime göre farklılaşmaktadır. 

H4: Turizmin etkilerine yönelik algılar mesleklere göre farklılaşmaktadır. 

H5: Turizmin etkilerine yönelik algılar gelir seviyesine göre farklılaşmaktadır. 

5.5.Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırmanın evreni Sivas il merkezi ve turizm alanında önemli doğal ve 

tarihi mirasa sahip olduğu varsayılan Divriği, Kangal, Gürün, Şarkışla ve Suşehri 

olmak üzere beş ilçesinden oluşmaktadır. Sivas merkez ve ismi geçen beş ilçede 

ikamet eden yerel halk olarak araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Araştırmanın 

örneklemi ise tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen Sivas merkezde üç bin olmak 

üzere Divriği, Kangal, Gürün, Şarkışla ve Suşehri İlçelerinde ikamet eden iki bin kişi 

ile birlikte toplam beş bin kişiden oluşmaktadır. 

 



5.6.Veri Toplama Aracı 

Gerçekleştirilen literatür taraması ve odak grup görüşmelerinden sonra 

araştırma için bir ölçüm aracı geliştirilmiştir. Ölçek, turizmin ekonomik katkısını, 

turizmin çevresel katkısını, turizmin eğlence sektörüne katkısını ve turizmin olumsuz 

etkilerini ölçmeye yönelik ifadelerden oluşmaktadır. Daha önce uygulaması yapılmış 

anket soruları incelenmiştir. Anket sorularının hazırlanmasında literatürden daha 

önce yapılmış bir çalışmadan da faydalanılmıştır (Karaman,1998). Araştırma aracı 

olarak kullanılan anket formu, açıklayıcı bir önyazı ve 3 bölümden oluşmaktadır. 

Önyazıda, çalışma hakkında kısa bir bilgi verilmiş ve formu cevaplayacak olan 

kişilere de kısa bir açıklama yapılmıştır. 

Araştırmada kullanılan anketi üç bölümde incelemek mümkündür. Anketin 

birinci bölümü katılımcıların demografik özelliklerine yönelik cinsiyet, yaş, eğitim 

seviyesi, medeni durum, meslek, doğum yeri, gelir düzeyi ve ikamet edilen ilçe ile 

ilgili toplam sekiz sorudan oluşmaktadır.  

Anketin ikinci bölümünde ise, katılımcıların Sivas’ın doğal ve kültürel 

zenginlikleri hakkında ne kadar bilgiye sahip oldukları, Sivas denince akla ilk ne 

geldiği, Sivas’ta ağırlık verilmesi gereken turizm türleri, son beş yılda Sivas’ta 

ziyaret ettikleri turistik mekânlar,  yaşadıkları yerlerdeki turistlerin yoğunluğuna dair 

düşünceleri, aylık toplam gelirlerinin tatil yapmak için yeterli olup olmadığı, tatil 

planlarını nasıl organize ettikleri,  yılda kaç defa tatile çıkabildikleri ve son olarak da 

eğer tatile çıkabiliyorlarsa tatillerini nerde geçirdiklerini öğrenmek amacıyla 

hazırlanan sorulara yer verilmiştir.  

 Anketin üçüncü bölümünde ise yerel halkın turizm gelişim etkilerine yönelik 

algısını ve turizm gelişimine yönelik desteğini ölçen soru ifadeleri yer almaktadır. 

Yerel halkın turizm gelişim etkileri algısı ölçeğine, turizmin ekonomik katkısına, 

turizmin çevresel katkısına, turizmin soyo-kültürel katkısına ve turizmin olumsuz 

etkilerine yönelik soru ifadeleri bulunmaktadır. Turizm gelişim etkilerine ilişkin 

yerel halkın algısına yönelik cevaplar 5’li Likert tipi ölçek (Cevaplayanların algı ve 

beklentilerini tespit edebilmek için beşli Likert ölçeğinden 5=Tamamen 

katılıyorum...1=Kesinlikle katılmıyorum)  ile değerlendirilmiştir.  

 



Tablo 30:  Ölçekte Kullanılan İfadeler 

Turizm Sivas’ta istihdam olanaklarını arttırır. 

Turizm yörenin ekonomisinin canlanmasını sağlar. 

Turizm halkın gelir düzeyini artırır. 

Turizm bölgede diğer ticari ve sanayi faaliyetlerin gelişmesini sağlar. 

Turizm, iç ve dış ticareti canlandırır. 

Turizm, inşaat, mobilya, hediyelik eşya gibi sektörlerin 

gelişmesinisağlar. 

Turizm, devletin yöreye yol, demiryolu, havayolu gibi altyapı yatırımları 

yapmasını sağlar. 

Turizm yörede fiyat yükselmelerine neden olur. 

Turizm halkın yaşam kalitesini yükseltir. 

Turizm eğitim seviyesinin yükselmesine yol açar. 

Turizm farklı kültürlerin tanınmasında bir köprü görevi üstlenir. 

Turizm Sivas’ta ahlaki bozulmalara neden olur. 

Geleneklerimiz, örf ve adetlerimiz turizmden olumsuz yönde 

etkilenmektedir. 

Turizm tarihi-kültürel dokunun korunmasına yardımcı olur. 

Turizm Sivas şehrinin görünüşü görsel açıdan geliştirmektedir. 

Turizm halkın çevreyi daha temiz tutmasına neden olur. 

Turizm doğanın korunmasına destek olur. 

Turizm Sivas’ın gelişmesinde lokomotif rol oynar. 

Turizm ilimizin dışa açılmasını sağlar. 

Turizm kırsal bölgelerin kentleşme olgusunu hızlandırır. 

Sivas ili turizm alanında zengin bir potansiyele sahiptir. 

Turizm Sivas’ın imajına olumlu katkı sağlar. 

Turizm bölgenin tanıtımına katkı sağlar. 

Sivas’ta festivaller turizmin gelişmesine önemli katkılar sağlar. 

Turizmin gelişmesi için Sivas diğer illerle ortak hareket etmelidir 



Sivas’ta turizmin gelişmesi için öncelikle turizm yatırımlarının 

arttırılması gerekir 

Turizmi gelişme ve planlamasında yöre halkının fikirleri alınmalıdır. 

Turizmde başarı için halkın ve tüm kesimlerin katılması gerekir 

Sivas’a gelen turistlere yerel halk tarafından nezaket ve konukseverlik 

gösterilmelidir. 

Sivas’ın doğal ve kültürel zenginliklerinin tanıtımı yetersizdir. 

Sivas’ın turizmde önemli alt yapı sorunları bulunmaktadır. 

Sivas’ta/Sivaslılar turizme yeterince önem vermemektedir. 

Sivas’a gelen turistlerin eğlenceli vakit geçirebileceği mekânlar 

yetersizdir. 

      Sivas’ta turizm sektöründe hizmet veren personelin eğitimi yetersizdir. 

Sivas’ta turizm danışma imkânları yetersizdir. 

Sivas ili sahip olduğu turizm potansiyelini yeterince kullanamamaktadır. 

Sivas halkı turizm konusunda bilinçsizdir. 

      Sivas turizminin gelişmesi açısından ilin temel kuruluş ve birimleri 

arasında yeterli ve etkin bir dayanışma, işbirliği, iletişim ve 

koordinasyon yoktur. 

Anket uygulamalarında, Sivas’ta yerel halkın turizme yönelik algı ve 

beklentilerinin tespiti kapsamında uygulanan örneklem seçiminde, %5 örneklem 

hatası ve %95 güven aralığı ölçütleri temel alınarak, Sivas nüfusunun yaklaşık 

346,626 temsil yeterliliği olan 3000 kişi aralığına ulaşılması hedeflenmiştir. Bu 

bağlamda Sivas İl Merkezinde 3250 anket uygulanmış, 238 anket hatalı görüldüğü 

için değerlendirilmemeye alınmamış toplamda 3018 anket başarılı bulunarak SPSS 

ortamına aktarılmıştır. Buna paralel olarak belirlenen ilçelerde 450’şer anket 

uygulanmıştır. Bu ilçelerden; Kangal’da, uygulanan anketlerden 34 tanesi 

değerlendirilmeye alınmamış, geriye kalan 416 tanesi uygun bulunmuştur. Divriği’de 

407 anket değerlendirilmeye alınmıştır, Suşehri’nde, 405 anket başarılı bulunmuştur. 

Gürün’de 51 ankette eksiklik ve yanlışlıklar farkedilmiş, 399 tanesi SPSS ortamına 

yüklenmiştir. Şarkışla’da ise, 408 anket değerlendirmeye alınarak Sivas Merkez ve 

bahsedilen 5 ilçe olmak üzere toplamda 5052 anket değerlendirmeye uygun 



bulunmuş ve bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Anketlerin uygulanması 20.08.2015 

ve 02.09.2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde SPSS 18 

PAWS paket programı kullanılmıştır.  

Yapılan analizlerde frekans, dağılımları, faktör analizi ve varyans analizleri 

kullanılmıştır. Aynı zamanda analiz kapsamında, betimleyici istatistikler, güvenilirlik 

analizi, Faktör Analizi, ANOVA, Kruskal Wallis, Man Whitney-U analizlerinden 

yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde SPSS 18 PAWS paket 

programı kullanılmıştır. Değişkenler arasında ilişki ve farklarda 0.05 önem düzeyi 

dikkate alınmıştır. 

Araştırmada anket uygulamasının yanında odak grup görüşmeleri de 

yapılmıştır. Odak grup görüşmeleri 20.07.1015 ve 28.08.2015 tarihlerinde olmak 

üzere iki defa gerçekleştirilmiştir. Odak grup görüşmelerinde, Sivas Belediyesi 

Sosyal ve Kültürel işler Müdürü ve Sosyal İşler Sorumlusu,  İl Özel İdare 

Kurumundan temsilciler, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden Müdür Yardımcıları, 

Cumhuriyet Üniversitesi’nden öğretim elemanları, Oran Kalkınma Ajansı’ndan 

temsilciler, Sivas’ta görev yapan Turizm acentalarından temsilciler, Sivas Ticaret ve 

Sanayi Odası sekreteri ve temsilcileri, Sivas’ta görev yapan rehberlerden temsilciler, 

Sivas Lokantıcılar Birliğini temsilen Başkan, Sivas MÜSİAD’dan temsilciler ve 

Sivas’ta bulunan otelleri temsilen Sivas Buruciye Otel sorumluları hazır 

bulunmuşlardır. Odak grup görüşmelerinde, yerel halka uygulanacak olan anket 

soruları da ele alınmış ve birlikte düzenlenmiştir. Bu görüşmelerde, Sivas Turizmi 

farklı boyutlarıyla ele alınmış ve daha önceden yarı yapılandırılmış sorular 

hazırlanarak, detaylı görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Yapılan görüşmeler sonucu elde 

edilen veriler, kaydedilmiş ve nitel analiz yöntemleriyle çözümlenmiştir.  

Araştırmanın sonuç ve değerlendirme bölümünde nicel ve nitel veriler 

yoluyla hipotezler test edilmiş ve elde edilen sonuçların genel bir değerlendirmesi 

yapılmıştır. 



5.6.1. Nicel Araştırma Bulguları 

5.6.1.1.Araştırmanın Demografik Bulguları  

 Yapılan istatistiksel analiz sonucunda elde edilen demografik özelliklerin 

dağılımı aşağıdaki Tablo 30’da sunulmuştur.  

Tablo 31: Katılımcıların Kişisel Özelliklerine Göre Dağılımı 

Cinsiyet N    

Kadın 1773 35,10   

Erkek 3279 64,90   

Medeni Durum N    

Evli 2867 56,75   

Bekar 2185 43,25   

Yaş N    

18-28 1986 39,31   

29-39 1445 28,60   

40-50 880 17,42   

51 ve üzeri 741 14,67   

Eğitim Durumu N    

Okuryazardeğil 77 1,52   

İlkokul 663 13,12   

Ortaokul 500 9,90   

Lise 1735 34,34   

Önlisans 402 7,96   

Lisasns 1412 27,95   

Lisanüstü 263 5,21   

Meslek N    

İşçi 627 12,41   

Memur 654 12,95   

Emekli 380 7,52   

Esnaf-Tüccar 1115 22,07   

Çifçi 21 0,42   

Ev Hanımı 585 11,58   



İşsiz 133 2,63   

Öğrenci 976 19,32   

Doğum Yeri N    

Sivas 4053 80,23   

Sivas Dışı 999 19,77   

Sivas’ta Yaşama Süresi N    

1 yıldan az 180 3,56   

2-5 yıl arası 518 10,25   

6-9 yıl arası 393 7,78   

10 yıldan daha fazla 3961 78,40   

Gelir Düzeyi N    

1000 TL'den az 1199 23,73   

1000-2000 TL arası 1887 37,35   

2001-3000 arası 1210 23,95   

3001-4000 arası 417 8,25   

4001 ve üstü 339 6,71   

 

Katılımcıların demografik özellikleri Tablo 30’da yer almaktadır. Ankete 

dâhil olan 5052 katılımcının %35,1’i kadın, %64,9’u erkek, %56,75’i evli, ve 

%43,25’i bekâr durumdadır. 

Katılımcıların yaş grupları incelendiğinde, %39,31’i 18-28 yaş aralığında, 

%28,6’sı 29-39 yaş aralığnda, %17,42’si 40-50 yaş aralığında, %14,67’si de 51 yaş 

ve üstü yaş grubunda yer almaktadırlar. 

 Katılımcıların eğitim düzeyleri incelendiğinde ise, %1,5’nin okuryazar 

olmadığı, %13,1’nin ilkokul mezunu olduğu, %9,9’unun ortaokul mezunu olduğu, 

%34,4’ünün lise mezunu olduğu, %7,9’unun ön lisans mezunu olduğu, %27,9’unun 

lisans mezunu olduğu, %5,2’inin ise Master/Doktora mezunu oldukları 

görülmektedir.  

Anket katılımcılarının mesleklerine bakıldığında ise, % 12,4’ünün işçi, 

%12,9’unun memur, %7,5’inin emekli, %22’sinin esnaf-tüccar, %0,4’ünün çifçi, 

%11,5’inin ev hanımı, %2,6’sının işsiz, %19,3’ünün ise öğrenci olduğu görülmüştür.  

  



Doğum yerleri incelendiğinde katılımcıların %80,23’ünün Sivas doğumlu 

olduğu ve %19,77’sinin diğer şehirlerde doğdukları bilgisi elde edilmiştir. 

 Bölgedeki yaşam süreleri incelendiğinde ise katılımcıların %3,56’sının 1 

yıldan az Sivas’ta yaşadıkları, %10,25’inin 2-5 yıl aralığında Sivas’ta yaşadıkları, 

%7,78'inin 6-9 yıl arası Sivas’ta yaşadıkları ve %78,40’ının ise 10 yıldan fazla 

Sivas’ta yaşadıkları görülmüştür. Ankette elde edilen verilere bakılacak olunursa 

ankete katılanların büyük çoğunluğu Sivas’ta yaşayan yerel halktan oluşmaktadır.  

Katılımcıların gelir düzeylerine bakıldığında ise, katılımcıların aylık 

gelirlerinin %23,73’ünün 1000 TL’den az olduğu, %37,35’inin 1000-2000 TL 

arasında olduğu, %23,95’inin 2001-3000 TL aralığında olduğu, %8,25’inin 30001-

4000 TL arasında olduğu ve %6,71’inin ise 4001 TL’den fazla olduğu görülmüştür. 

Araştırma sonuçları aslında Sivas’ta yaşayan yerel halkın aylık gelirlerinin çok da 

yüksek olmadığını, Türkiye ortalamasının altında olduğunu bize göstermektedir. 

Sivas’ın organize sanayisinin yeterince gelişmemiş olması, tarım ve hayvancılığın 

Sivas ekonomisinde önemli bir yer tutmaması, Sivas’ta yaşayan yerel halkın daha 

çok kamu sektörü ve hizmet sektöründe istihdam edilmesi gibi nedenler yukarıda 

ortaya çıkan sonuçların nedenlerinden bazıları olarak değerlendirilebilir. 

5.6.1.2. Araştırmaya Katılanların Turizmin Etkilerine Yönelik 

Algı ve Bekletinlerine dair Bulgular 

Tablo 32: Katılımcıların Sivas Denince Akıllarına Gelen Sivas’a Dair İlk Üç 

Unsurun Dağılımı 

  İlk akla gelen İkinci akla 

gelen 

Üçüncü akla 

gelen  

N % n % N % 

 Divriği Ulu Cami 1552 30,7 422 8,4 441 8,7 

Kangal Balıklı 

Kaplıca 

694 13,7 740 14,6 441 8,7 

Sıcak-Soğuk Çermik 347 6,9 640 12,7 641 12,7 

Medreseler (Şifaiye, 

Buruciye, Gök 

medrese) 

763 15,1 781 15,5 718 14,2 



Yıldız Dağı 54 1,1 153 3,0 111 2,2 

Kangal Köpeği 684 13,5 1043 20,6 704 13,9 

Aşık Veysel 274 5,4 470 9,3 552 10,9 

Sivas Köftesi 209 4,1 461 9,1 701 13,9 

4 Eylül Kongresi 194 3,8 223 4,4 465 9,2 

Diğer 281 5,6 119 2,4 278 5,5 

Total 5052 100,0 5052 100,0 5052 100,0 

 

 Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere, Sivas denilince katılımcıların aklına 

ilk sırada %30, 7 ile Divriği Ulu Cami gelmektedir. Divriği Ulucami’den sonra akla 

%20,6 ile Kangal Köpeği ve üçüncü olarak da %14,2 ile Medreseler takip 

etmektedir. Medreselerden sonra ise çermikler ve Kangal Balıklı Kaplıca’nın izlediği 

görülmektedir. Marka kent olma yolunda hızla ilerleyen Sivas’ın yerel halk 

tarafından akla ilk gelen üç unsur sıralaması turizm araştırmaları açısından önemlidir. 

Bu sıralamaların böyle gerçekleşmiş olmasında tanıtım ve medyanın önemi olduğu 

aşikardır. Divriği Ulucami gerek ülkemizin gerekse bölgemizin en bilinen tarihi ve 

turistik eserlerinden biri olduğu için yerel halkın da Sivas denilince akla gelen ilk 

unsur olarak Divriği Ulucami’yi söylemeleri beklenen bir durumdur. Divriği 

Ulucami’den sonra medyada en çok yer alan ve Sivas’a özgü kabul edilen başka bir 

unsur da Kangal Köpeğidir. Kangal Köpeğide medyada çok sık yer alan, gerek ülke 

gerekse bölge düzeyinde en fazla bilinen unsurlardan biri olduğu için insanların 

Sivas denilince aklına gelen ikinci unsur olmuştur. Sıralamada üçüncü sırada az 

farkla Sivas merkezdeki medreseler, çermiklerden önce yer almaktadır. Medreseler 

Kenti olarak bilinen Sivas’ta yerel halk tarafından medreselerin üçüncü sırada yer 

alması ve onları çermiklerin takip etmesi önemlidir.  

 Araştırma sonuçlarında dikkati çeken önemli noktalardan biri de, Kangal 

Balıklı Kaplıca’nın, dünyaca tanınmasına ve yöreye birçok turist çekmesine rağmen, 

Sivaslılar tarafından Sivas denilince akla elen ilk üç unsur sıralamamasına girememiş 

olmasıdır. Kangal Balıklı Kaplıcası, Yerel halk tarafından önemli oranda bilinmesi 

ve tanınmasına rağmen Sivas denilince ilk akla gelenler arasında yer almamıştır. 

 



 Sivas’ın önemli değerlerinden biri olan Âşık Veysel’de Sivas denince ilk akla 

gelenlerden biri olmadığı görülmektedir. Oysaki Âşık Veysel, Sivas’ın Sivas dışında 

en çok bilinen değerlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Âşık Veysel’in doğduğu 

yer olan Şarkışla İlçesi dışındaki araştırma yapılan yerlerde Âşık Veysel’in insanlar 

tarafından pek dile getirilmediği görülmektedir. Dikkati çeken bir unsurda 

Şarkışla’da elde edilen verilere bakıldığında Âşık Veysel’in ön sıralarda yer alması 

ama Sivas genelinde pek akla gelmemesidir. 

 Sivas’ın tescilli markalarından biri olan Sivas Köftesi ve Ülkemizin kurtuluş 

mücadelesinde önemli bir yeri olan 4 Eylül Kongresi de araştırmada öne çıkan 

unsurlar arasına girememişlerdir. Son zamanlarda kış sporları ve turizmi bağlamında 

oldukça gündeme gelmeye başlayan Yıldız Dağı’nın da, yerel halk tarafın pek 

bilinmediği ve öne çıkmadığı görülmektedir. Sivas denilince akla gelenler arasında 

en son sırayı Yıldız Dağı’nın aldığı görülmektedir. Bu durum da bize, son 

zamanlarda oldukça önemli yatırımlar yapılan Yıldız Dağı Projesi’inin yerel halka 

daha çok tanıtılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Zira, bu projenin devam 

edebilmesi yerel halk tarafından tanınıp benimsenmesinden geçmektedir. 

Tablo 33: Katılımcılara Göre Sivas'ta Ağırlık Verilmesi Gereken Turizm 

Türlerinin(İlk Üç) Dağılımı 

   

  Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent 

 Kış turizm 2043 40,4 929 18,4 847 16,8 

Termal 

Turizm 

322 6,4 1161 23,0 816 16,2 

Yayla 

Turizm 

332 6,6 727 14,4 716 14,2 

Eko 

Turizm 

319 6,3 597 11,8 515 10,2 

İnanç 

Turizm 

180 3,6 523 10,4 392 7,8 

Av Turizm 130 2,6 212 4,2 318 6,3 

Kültür 

Turizm 

1654 32,7 817 16,2 1137 22,5 



Diğer 72 1,4 81 1,6 273 5,4 

   3 0,1 4 0,1 

   2 0,0 21 0,4 

Total 5052 100,0 5052 100,0 5039 99,7 

 Araştırma sonuçlarına bakılacak olunursa katılımcıların büyük bir çoğunluğu 

Sivas’ta Kış turizmine ağırlık verilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.  Kış turizmine 

ağırlık verilmesi gerektiğini ifade edenlerin oranı %40, 4’tür. Kış turizminden sonra 

katılımcılar %23 oranla Sivas’ta Termal Turizme ağırlık verilmesi gerektiğini ve 

üçüncü olarak da %22,5 oranla Sivas’ta Kültür Turizmine ağırlık verilmesi 

gerektiğini belirtmişlerdir. Kültür turizminden sonra katılımcılara göre Sivas’ta 

ağırlık verilmesi gereken turizm türü ise Eko turizm dir. 

 Bu sonuçlar, yerel halk tarafından uzun ve zorlu bir kış süreci geçirilen 

Sivas’ta Kış turizmine daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğini göstermektedir. Son 

zamanlarda Yıldız Dağı gibi projeler hayata geçirilmeye çalışılmış olsa da bu 

projenin henüz tamamlanmamış olması ve halk tarafından yeterince bilinmiyor 

olması da dikkate değerdir. Sıcak ve Soğuk Çermik gibi termal alanları bulunan 

Sivas’ta termal turizme ağırlık verilmesi gerektiğinin yerel halk tarafından 

belirtilmesi de önemlidir. Zira, son zamanlarda özellikle Sıcak Çermik bölgesine 

önemli yatırımların yapıldığı görülmektedir. Buna rağmen, gerek Sıcak Çermik 

gerekse Soğuk Çermik bölgesine daha fazla yatırım yapılması gereği de Sivas’ta 

turizmin gelişmesi açısından hayati öneme sahiptir. 

 Yerel halkın önem verilmesi gerektiğini belirttiği turizm türlerinden biri de 

kültür turizmi dir. Sivas zengin tarihsel ve kültürel varlıklarıyla öne çıkan bir 

şehirdir. Gelenek ve görenekleri, zengin yemek kültürü ve kültürel varlıklarıyla Sivas 

Zengin bir turizm potansiyeline sahiptir. Bu da yerel halk tarafından bilinen ve öne 

çıkarılması istenen bir özelliktir.  

Yerel halk tarafından öne çıkarılması gerektiğinin düşünüldüğü diğer turizm 

türü de eko turizm dir. Sivas’ın sahip olduğu doğal güzellikler, Eko turizmin 

canlanması ve gelişmesi bağlamında kayda değerdir. Özellikle, Gürün Gökpınar, 

Şuğul Vadisi, Sızır Şelalesi, Hafik ve Zara gölleri, Eğriçimen Yaylaları Sivas’ın eko 

turizm alanında başta gelen doğal zenginlikleri arasındadır. 



Tablo 34: Katılımcıların Sivas Denilince Akıllarına Gelen İlk Üç Şeyin Dağılımı 

  FREQUENCY PERCENT 

 DİVRİĞİULUCAMİİ-

MEDRESELER-CERMİK 

912 18,1 

DİVRİĞİULUCAMİİ-

MEDRESELER-KAPLICA 

529 10,5 

DİVRİĞİULUCAMİİ-

MEDRESELER-

GÖKPINAR 

430 8,5 

DİVRİĞİULUCAMİİ-

MEDRESELER-MÜZE 

388 7,7 

DİVRİĞİULUCAMİİ-

MEDRESELER-

4EYLÜLKONGRE 

152 3,0 

DİVRİĞİULUCAMİİ-

MEDRESELER-

PASABAHCE 

74 1,5 

DİVRİĞİULUCAMİİ-

MEDRESELER-

SİVASKALESİ 

158 3,1 

DİVRİĞİULUCAMİİ-

CERMİK-

4EYLÜLKONGRE 

72 1,4 

MEDRESE-CERMİK-

KAPLICA 

484 9,6 

MEDRESE-CERMİK-

PASABAHCE 

196 3,9 

MEDRESE-CERMİK-

SİVASKALESİ 

85 1,7 



MEDRESE-KAPLICA-

CERMİK 

190 3,8 

MEDRESE-CERMİK-

HAFİK 

85 1,7 

MEDRESE-KAPLICA-

MÜZELER 

54 1,1 

MEDRESE-CERMİK-

MÜZELER 

124 2,5 

CERMİK-YILDIZDAGI-

KAPLICA 

140 2,8 

CERMİK-HAFİK-

KONAKLAR 

50 1,0 

CERMİK-PASABAHCE-

KAPLICA 

26 0,5 

SIZIR-GÖKPINAR-

TÖDÜRGE 

248 4,9 

KAPLICA-CERMİK-

MEDRESE 

32 0,6 

CERMİK-KAPLICA-

YILDIZDAGI 

29 0,6 

MEDRESE-PASABAHCE-

SİVASKALESİ 

23 0,5 

DİVRİGİULUCAMİİ-

KAPLICA-CERMİK 

145 2,9 

MEDRESE-GÖKPINAR-

KAPLICA 

77 1,5 

KERVANSARAY-

MEDRESE-KAPLICA 

40 0,8 



KONAKLAR-

DİVRİGİULUCAMİ-

TÜRBE 

66 1,3 

MERKEZULUCAMİİ-

MEDRESE-TASHAN 

243 4,8 

TOTAL 5052 100,0 

 Araştırma sonuçlarına bakılacak olursa, yerel halkın Sivas’ta son beş yılda en 

çok ziyaret ettikleri turistik mekânların başında, Divriği Ulu cami, Medreseler, 

Çermikler ve Balıklı Kaplıca gelmektedir.  Katılımcıların en çok Divriği Ulucami’yi 

ziyaret ettikleri görülmektedir.  Divriği Ulucami’den sonra Medreseler Yerel halkın 

ziyaret ettikleri mekânlar arasında önde gelenlerdendir. Sıralamada üçüncü durumda 

bulunan ise Çermiklerdir. Çermikleri Balıklı Kaplıca Takip etmektedir. Yerel halkın 

Sivas’ta daha sonra ziyaret ettiklerini söyledikleri mekânlar, 4 Eylül Kongre Binası, 

Sivas Kalesi, Hafik Gölü, Gürün Gökpınar Gölü ve Tödürge Gölü’dür. 

Tablo 35: Katılımcıların Sivas'ta Turist Yoğunluğunu Nasıl Bulduğunu Dağılımı 

  FREQUENCY PERCENT 

 ÇOK AZ BULUYORUM 3100 61,4 

AZ BULUYORUM 1515 30,0 

YETERLİ BULUYORUM 352 7,0 

FAZLA BULUYORUM 50 1,0 

ÇOK FAZLA BULUYORUM 35 0,7 

TOTAL 5052 100,0 

 Araştırmaya katılanlar Tablo 34'de görülebileceği gibi yaşadıkları yerlerdeki 

turist yoğunluğunu yetersiz bulmaktadırlar. Sonuçlara göre Çok az bulanların oranı 

%61,4 iken az bulanların oranı %30’dur. Sivas’a gelen turistlerin yetersiz olduğunu 

ifade edenlerin oranı yaklaşık olarak %92 civarındadır. Bu sonuçlar da Sivas’a gelen 

turistlerle yerel halkın pek karşılaşmadığını ya da Sivas’a çok az turist geldiğini 

göstermektedir. 

 



Tablo 36 : Katılımcıların Ailelerinin Aylık Gelirinin Tatil Yapılması İçin Yeterli 

Olup, Olmaması Durumuna Göre Dağılımı 

  FREQUENCY PERCENT 

 EVET YETERLİ 1942 38,4 

HAYIR YETERSİZ 3106 61,6 

                           TOTAL 5052 100,0 

 Araştırmaya katılanların büyük bir kısmı tatil yapmak için ailelerinin aylık 

gelirlerinin yetersiz olduklarını düşünmektedirler. Aylık gelirlerinin yetersiz 

olduğunu ifade edenlerin oranı %61,6’dır.Tatil yapmak için aylık gelirlerinin yeterli 

olduğunu ifade edenlerin oranı ise %38, 4 olarak görülmektedir. Bu sonuçlar, aylık 

gelir durumu tablosundaki sonuçlarla da uyum içindedir. Sivas’ta yaşayan insanların 

büyük kısmımın yaklaşık olarak  %65’inin aylık gelirlerinin 2000 TL’den az olduğu 

hatırlanacak olunursa, insanların tatile gitmek için gelirlerinin yetmediğini 

söylemeleri gerçekçi bir ifade olacaktır. 

Tablo 37: Katılımcıların Bir Yılda Çıktıkları Tatil Sayısına Göre Dağılımı 

  FREQUENCY PERCENT 

 HİÇ ÇIKMIYORUM 2688 53,2 

YIDA 1 DEFA 1627 32,2 

YILDA 2 DEFA 468 9,3 

YILDA 2DEN FAZLA 269 5,3 

TOTAL 5052 100,0 

 Katılımcıların yarıdan fazlası %53,2’si hiç tatile çıkmadıklarını ifade 

etmişlerdir. Bu sonuçlarda diğer sonuçlarla uyum içindedir. Yılda bir defa tatile 

çıktıklarını ifade edenlerin oranı ise, %32,2’dir. Yılda ikiden fazla tatile çıktıklarını 

ifade edenlerin oranı ise yaklaşık olarak %15 civarındadır. 

 

 

 

 

 



Tablo 38: Katılımcıların Tatil Planlarını Organize Etme Şekline Göre Dağılımları 

 

  

Frequency Percent Validpercent 

Cumulativeper

cent 

 YEREL 

ACENTALAR 

168 3,3 7,0 7,0 

İNTERNET 744 14,7 30,8 37,7 

GÖRSEL VE YAZILI 

MEDYA (TV 

GAZETE DERGİ) 

96 1,9 4,0 41,7 

AKRABA-

ARKADAŞ 

1119 22,1 46,3 88,0 

DİĞER 289 5,7 12,0 100,0 

TOTAL 2416 47,8 100,0  

MİSSİNG SYSTEM 2636 52,2   

                          TOTAL 5052 100,0   

Araştırma sonuçları, tatile çıkabilen katılımcıların büyük oranda, yani %22’si 

tatil planlarını akraba-arkadaş vasıtasıyla organize ettiklerini göstermektedir. İnternet 

aracılığıyla düzenlenen tatil organizasyonları yaklaşık olarak %15 ile ikinci sırada 

gelmektedir. İnternetten yapılan tatil planlamalarını yerel acentalardan yapılan 

rezervasyonlar izlemekte ve en son sırada da gazete, dergi ve TV aracılığıyla yapılan 

tatil organizasyonları gelmektedir. Sivas’ta yerel acentalar, daha çok hac 

organizasyonları düzenlemekte; tatil ve gezi organizasyonlarına yeterince ağırlık 

vermemektedirler. Hac organizayonuda dini bir vecibe olarak algılandığı, turizm 

faaliyeti olarak yerel halk tarafından değerlendirilmediği için yerel acentaların tatil 

organizasyonundaki oranlarının bu kadar düşük çıkmasında etkisi olduğunu ifade 

etmek mümkündür. Aynı zamanda yukarıdaki tabloda görülen missing değeri tatile 

çıkmayanları göstermektedir. Tatile çıkmayanların oranlarının da yaklaşık %53 



civarında olması araştırmanın diğer sonuçlarıyla da bir uyum içinde olduğunu 

göstermektedir. 

Tablo 39: Katılımcıların Tatillerini Geçirdiklere Yerlere Göre Dağılımı 

  FREQUENCY PERCENT 

 EVDE 2077 41,1 

KÖYDE_KASABADA 634 12,5 

AKRABA_ARKADAŞ 

ZİYARETİNDE 

883 17,5 

YAZLIKTA 318 6,3 

TURİSTİK TESİSLERDE 1021 20,2 

KAMU TESİSLERİNDE 71 1,4 

YURT DIŞINDA 48 1,0 

                        TOTAL 5052 100,0 

Tatilinizi nerede geçiriyorsunuz sorusuna katılımcıların büyük çoğunluğu 

%41,1’i evde cevabını vermişlerdir. Tatilini evde geçirenleri akraba-arkadaş 

ziyaretinde diyenler %17,5 ile izlemektedir. Köyde-Kasabada diyenlerin oranı ise 

%12,5’tir. Tatilini turistik tesislerde geçirdiğini ifade edenlerin oranı ise %20,2’dir. 

Katılımcıların yaklaşık %7’sinin tatillerini yazlıkta geçirdikleri görülmektedir. 

Ortaya çıkan bu sonuçlar araştırmanın diğer sonuçlarıyla da uyumlu olduğunu 

göstermektedir. Ekonomik durumun turizmi etkilediği bir gerçektir. Katılımcıların 

aylık gelirleriyle tatile çıkmaları arasında bir ilişki kurulabilir. Araştırma sonuçları, 

katılımcıların aylık gelirlerinin tatile çıkmak için yeterli olmadığını, dolayısıyla 

katılımcıların boş zamanlarını büyük bir çoğunlukla evde geçirdiklerini ya da akraba-

arkadaş ziyaretinde bulunduklarını göstermektedir.  

Araştırma sonuçlarında dikkati çeken unsurlardan biri de Sivas’ta yazlık 

kültürünün pek gelişmediği insanların tatile çıktıklarında ise turistik tesisleri 

seçtikleridir. Yazlık kültürünün pek gelişmemiş olmasının nedenleri arasında 

ekonomik etkenlerin yanında coğrafi konumun etkilerini de hesaba katmak 

gerekmektedir. İç anadolu’nun ortalarında yer alan Sivas, denize en uzak mesafesi 

olan illerimizden biridir. Dolayısıyla yazlığa sadece kısıtlı bir zaman diliminde 

gidilebilecek ve yazlıklardan istenilen fayda sağlanamayacaktır. 



 

  

Tablo 40: Katılımcıların Turizm Etkilerine Katılma 

Ortalama ve Standart Sapmaları 

 

Mean 

Std. 

Deviation 

Turizm Sivas’ın gelişmesinde lokomotif rol oynar. 4,1011 1,03773 

Turizm Sivas’ta istihdam olanaklarını arttırır. 4,2072 ,93736 

Turizm ilimizin dışa açılmasını sağlar. 4,3129 ,84987 

Turizm yörenin ekonomisinin canlanmasını sağlar 4,3961 ,77381 

Turizm kırsal bölgelerin kentleşme olgusunu hızlandırır. 4,1502 ,95628 

Turizm halkın gelir düzeyini artırır. 4,2175 ,89941 

Turizm halkın yaşam kalitesini yükseltir. 4,1772 ,93740 

Turizm bölgede diğer ticari ve sanayi faaliyetlerin gelişmesini 

sağlar. 
4,2740 ,84246 

Turizm, iç ve dış ticareti canlandırır. 4,3254 ,79359 

Turizm, inşaat, mobilya, hediyelik eşya gibi sektörlerin 

gelişmesini sağlar. 
4,3268 ,83236 

Sivas ili turizm alanında zengin bir potansiyele sahiptir. 3,9361 1,15570 

Turizm Sivas’ın imajına olumlu katkı sağlar. 4,3108 ,82814 

Turizm bölgenin tanıtımına katkı sağlar. 4,3761 ,77240 

Sivas’ta festivaller turizmin gelişmesine önemli katkılar 

sağlar. 
4,2532 ,84344 

Turizmin gelişmesi için Sivas diğer illerle ortak hareket 

etmelidir 
4,0990 ,95602 

Sivas’ta turizmin gelişmesi için öncelikle turizm yatırımlarının 

arttırılması gerekir. 
4,3614 ,80731 

Turizmi gelişme ve planlamasında yöre halkının fikirleri 

alınmalıdır. 
4,2458 ,88372 

Turizmde başarı için halkın ve tüm kesimlerin katılması 

gerekir 
4,3106 ,80310 

Sivas’a gelen turistlere yerel halk tarafından nezaket ve 

konukseverlik gösterilmelidir. 
4,3981 ,82412 

Turizm eğitim seviyesinin yükselmesine yol açar. 4,1900 ,94468 

Turizm farklı kültürlerin tanınmasında bir köprü görevi 

üstlenir.  
4,3707 ,77306 



Turizm tarihi-kültürel dokunun korunmasına yardımcı olur. 4,3403 ,78444 

Turizm Sivas şehrinin görünüşü görsel açıdan geliştirmektedir. 4,2874 ,82654 

Turizm halkın çevreyi daha temiz tutmasına neden olur. 4,1253 ,95801 

Turizm doğanın korunmasına destek olur. 4,1827 ,91343 

Turizm, devletin yöreye yol, demiryolu, havayolu gibi altyapı 

yatırımları yapmasını sağlar. 
4,3187 ,85552 

Turizm yörede fiyat yükselmelerine neden olur. 4,1817 ,95381 

Sivas’ın doğal ve kültürel zenginliklerinin tanıtımı yetersizdir 4,3426 ,83431 

Sivas’ın turizmde önemli alt yapı sorunları bulunmaktadır. 4,2945 ,88987 

Sivas’ta/Sivaslılar turizme yeterince önem vermemektedir. 4,2904 ,90611 

Sivas’ta turizm sektöründe hizmet veren personelin eğitimi 

yetersizdir. 
4,2526 ,90092 

Sivas’a gelen turistlerin eğlenceli vakit geçirebileceği 

mekânlar yetersizdir. 
4,3751 ,86693 

Sivas’ta turizm danışma imkânları yetersizdir. 4,3323 ,84247 

Sivas ili sahip olduğu turizm potansiyelini yeterince 

kullanamamaktadır. 
4,3409 ,84857 

Sivas halkı turizm konusunda bilinçsizdir. 4,2215 ,99067 

Sivas turizminin gelişmesi açısından ilin temel kuruluş ve 

birimleri arasında yeterli ve etkin bir dayanışma, işbirliği, 

iletişim ve koordinasyon yoktur. 

4,1227 ,97503 

Turizm Sivas’ta ahlaki bozulmalara neden olur. 2,5857 1,37243 

Geleneklerimiz, örf ve adetlerimiz turizmden olumsuz yönde 

etkilenmektedir. 
2,5544 1,34372 

Turizm yöre insanın yaşam tarzının değişmesine sebep 

olmaktadır. 
3,0817 1,37108 

 

 

 

 

 

 



Tablo 41: Katılımcıların Sivas’ta Turizmin Gelişmesi İçin  

Görüş Ve Önerilerinin Dağılımı 

 

  Frequency Percent ValidPercent 

 Alt Yapı çalışmaları 

artırılmalı 

126 2,5 10,3 

Eğitim 104 2,1 8,5 

iyi hizmet 110 2,2 9,0 

Turistik tesislerin sayısı 

artırılmalı 

101 2,0 8,2 

Tanıtım ve Reklam 283 5,6 23,0 

Halkın 

bilinçlendirilmesi 

120 2,4 9,8 

Yatırım yapılmalı 230 4,6 18,7 

Turistik tesislerin 

bakım ve restarasyonu 

154 3,0 12,5 

Total 1228 24,3 100,0 

Missing System 3824 75,7  

Total 5052 100,0  

Sivas'ta turizmin gelişmesi için yerel halktan gelen görüş ve önerilerine 

bakıldığında, katılımcıların %75,7' sinin yani büyük bir çoğunluğunun bu konuda 

fikir belirtmediği görülmektedir. Sivas'ta turizmin gelişmesi için görüş ve öneri 

sunan katılımcıların,  %5,6'sı reklam ve tanıtımın çalışmalarının arttırılmasının, 

%4,6'sı bölgeye kamu ve özel sektörden daha fazla yatırım yapılmasının, %3'ü 

turistik tesislerin yetersiz olması nedeniyle sayılarının arttırılmasının,  %2,5'i 

turizmin gelişmesi için alt yapı çalışmalarının arttırılmasının, %2,2'si turistik 

tesislerdeki hizmet kalitesinin yükseltilmesinin, %2,1'i turizmin gelişmesi için bu 

alanda daha fazla eğitimin verilmesinin, %2'si ise bölgedeki turistik tesislerinin 

sayısının arttırılmasının gerektiğini ve bölgede turizmin gelişmesine katkı sunacağını 

belirtmişler. 

 



5.6.1.3.GÜVENİLİRLİK ANALİZİ: 

 Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenirliliğini saptamak için iç tutarlılık 

testi yapılmıştır. İç tutarlılık testini ölçmek için Cronbach’s Alpha metodu sıklıkla 

tercih edilen bir metottur. Cronbach’s Alpha ile ölçülen değer 0 ile 1 arasında 

değişebilmektedir. Sosyal bilimlerde değerler 0,7 ve üzerinde ise istenen düzeyde 

olduğu kabul edilmektedir (Andrew ve diğerleri 2011, 202).  

 Bu çalışmada da anketin güvenirliliğini ölçmek üzere Cronbach’s Alpha 

yöntemi kullanılmıştır. 

Cronbach's Alpha Madde Sayısı 

,892 38 

 Güvenirlik analizi sonuçlarına bakıldığında analize dâhil edilen 38 maddenin 

çok yüksek güven düzeyinde olduğu bulunmuştur. 

5.6.1.4.FAKTÖR ANALİZİ: 

 Katılımcıların verdikleri cevaplar değerlendirilerek faktör analizi 

uygulanmıştır. Analiz sonucunda aşağıdaki faktörler elde edilmiştir. 

Tablo 42:  KMO Değerleri 

KMO Değeri Yorumu   

0,80 ve yukarısı Mükemmel 

0,70 ve 0,80 arası İyi 

0,60 ve 0,70 arası Orta 

0,50 ve 0,60 arası Kötü 

0,50’den aşağı Kabul edilemez 

Kaynak: (sipahi, yurtkoru ve çinko 2010, 80) sosyal bilimlerde spss’le veri analizi    

Anket verilerinin faktör analizine uygun olup olmadığını değerlendirmek için 

Barlett Küresellik testi ve Kaiser-Meyer–Olkin (KMO) Örneklem yeterliliği testleri 

uygulanmıştır. 

Bu çalışma bir ölçek geliştirme çalışmasıdır. Araştırmada kullanılan ölçme 

aleti anket, daha önce farklı çalışmalarda kullanılan anketlerdeki sorular baz alınarak 

hazırlanmıştır. Asıl araştırmaya geçilmeden önce, anketin geçerlilik ve 

güvenirliliğinin sağlanması amacı ile bir ön test gerçekleştirilmiştir. Bu ön teste 

toplam 150 katılımcı iştirak etmiştir. Tüm katılımcılar basit rassal yöntem ile 

belirlenmiştir. Hiçbir katılımcının resmi kimlik bilgileri kullanılmamıştır. 150 



katılımcının demografik dağılımları birbirinden farklılık göstermektedir. Bu 

katılımcılardan elde edilen veriler SPSS 18 PAWS istatistik programı ile analiz 

edilmiş, Cronbach’s Alpha kat sayısı olarak 0,673 değeri elde edilmiştir. Analize 

dâhil edilen toplam 5’li lirekt ölçekten oluşan madde sayısı 41 tanedir. Bu 

maddelerden 3 ölçekli olan soru anket geçerlilik ve güvenirliliğinin sağlanması 

amacıyla yapılan Cronbach’s Alpha kat sayısının düşmesine neden olmuştur. Bu üç 

ölçekli soru analiz dışında bırakılarak yeniden analiz gerçekleştirilmiş ve son yapılan 

analiz sonucunda geçerlilik ve güvenirlilik değeri 0,892 olarak sağlanmıştır. Bu 

değer araştırmada kullanılan ölçme aleti anketin güvenirliği açısından uygun 

olduğunu ve asıl uygulamaya geçilebileceğini göstermiştir.  

Asıl araştırma yaklaşık bir ay sürmüştür. Bu süre içerisinde tüm katılımcılar 

basit rassal yöntem ile belirlenmiştir. Katılımcılara anketler yüz yüze uygulanıştır. 

Bu oran tüm analize dâhil edilenlerin %10’u kadardır. Araştırmamız Sivas ili 

merkezi ve çevre ilçelerinden oluşmaktadır. Evren örneklem olarak ise Sivas ili 

evreni Sivas ilçeleri örneklemi şeklinde değerlendirilebilir. Araştırma öncesinden 

anket sorularının hazırlanmasında istatistik ölçme ve değerlendirme uzmanı, turizm, 

sosyoloji, psikoloji, eğitim, ekonomi, çevre bilimci, müzik, iletişim ve beslenme 

uzmanları tarafından da görüşler alınmıştır. Bu uzmanların görüş önerileri 

doğrultusunda anket formu hazırlanmıştır. Ayrıca, analiz sonrasında analize dahil 

edilen 38 ölçekli soru 4 alt boyuta ayrılarak araştırma daha fonksiyonel hale 

getirilmiştir. Araştırma ileri teknik analiz yöntemleri ile desteklenmiştir. 

Katılımcılardan elde edilen verilerin daha nitelikli analizi yönünde farklı yöntemler 

kullanılarak analiz edilmiştir. Literatür ve farklı araştırmacıların yaptıkları 

uygulamalar incelenmiş ve ölçme aleti anketin daha kalıcı bir değere sahip olması 

için değerlerin değişken özellikleri de test edilmiştir.  Araştırmanın bu alanda 

çalışma yapanlara iyi bir ölçme aleti anket, literatür açısından önemli bir kaynak 

oluşturduğunu söyleyebiliriz. 

Araştırmada 38 değişkenden oluşan ölçeğe faktör analizi uygulanmıştır. 

Yapılan Anti İmaj Korelasyon sonucunda faktör yükü 0,50 değerinin altında olan 3 

değişken analizden çıkarılmış ve faktör analizi tekrar edilmiştir. Faktör analizinde 

KMO oranının (0,5)’in üzerinde olması gerekir. Oran ne kadar yüksek olursa veri 

seti faktör analizi yapmak için o kadar iyidir denilebilir (Kalaycı, 2006:322). 



Araştırmada KMO değeri 0,892 çıktığı için veriler faktör analizine uygun 

bulunmuştur.  

 Aşağıdaki Tablo da özdeğerlerin nispi değerleri görülmektedir. Rotasyon 

uygulanacak faktör sayısını belirlemede özdeğeri 1 ve üzerinde olan faktörler dikkate 

alınmıştır. Toplam varyans, kümülatif yüzdelere bakıldığında 4 faktör tarafından 

açıklanmaktadır. Dolayısıyla faktör analizi ilk 4 faktörle sınırlandırılmıştır. 

 Sivas’ta yaşayan yerel halkın turizm ile ilgili beklentilerine ilişkin verdikleri 

cevaplardan oluşan toplam 38 madde faktör analizi sonrasında kalan 4 faktörel alt 

boyuta yüklenmiştir 

1. Faktör : "Turizmin Ekonomik Katkısı" 

2. Faktör : "Turizmin Çevresel Katkısı" 

3. Faktör : "Turizmin Sosyo-kültürel Katkısı" 

4. Faktör : "Turizmin Olumsuz Etkileri" 

Tablo 43: Faktör analizi 

 

Bileşenler 

1 2 3 4 

Turizmin ekonomik katkısı ,767       

Turizmin ekonomik katkısı ,763       

Turizmin ekonomik katkısı ,739       

Turizmin ekonomik katkısı ,653       

Turizmin ekonomik katkısı ,632       

Turizmin ekonomik katkısı ,623       

Turizmin ekonomik katkısı ,617       

Turizmin ekonomik katkısı ,596       

Turizmin ekonomik katkısı ,591       

Turizmin ekonomik katkısı ,530       

Turizmin ekonomik katkısı ,518       

Turizmin ekonomik katkısı ,484       

Turizmin ekonomik katkısı ,419       

Turizmin ekonomik katkısı ,357       

Turizmin ekonomik katkısı ,356       

Turizmin çevresel katkısı   ,663     



Turizmin çevresel katkısı   ,654     

Turizmin çevresel katkısı   ,615     

Turizmin çevresel katkısı   ,610     

Turizmin çevresel katkısı   ,601     

Turizmin çevresel katkısı   ,586     

Turizmin çevresel katkısı   ,567     

Turizmin çevresel katkısı   ,543     

Turizmin çevresel katkısı   ,521     

Turizmin çevresel katkısı   ,493     

Turizmin çevresel katkısı   ,468     

Turizmin çevresel katkısı   ,402     

Turizmin Sosyo-kültürel katkısı     ,777   

Turizmin Sosyo-kültürel katkısı     ,772   

Turizmin Sosyo-kültürel katkısı     ,740   

Turizmin Sosyo-kültürel katkısı     ,739   

Turizmin Sosyo-kültürel katkısı     ,715   

Turizmin Sosyo-kültürel katkısı     ,696   

Turizmin Sosyo-kültürel katkısı     ,605   

Turizmin Sosyo-kültürel katkısı     ,602   

Turizmin Sosyo-kültürel katkısı     ,570   

Turizmin Sosyo-kültürel katkısı     ,313   

Turizmin olumsuz etkileri       ,905 

Turizmin olumsuz etkileri       ,892 

Turizmin olumsuz etkileri       ,785 

 

 

5.6.1.5.Hipotezlerin Testleri 

H1: Turizmin etkilerine yönelik algılar cinsiyete göre farklılaşmaktadır. 

 Yerel halkın cinsiyete göre turizmin etkilerine yönelik algılarına bakıldığında, 

yalnızca Turizmin eğlence sektörüne yönelik katkısına ilişkin Sig. değeri 0,05’ten 

büyük, diğer Sig. değerlerinin eşik değer olan 0,05’ten ufak olduğu görülmektedir.   



Tablo 44: Cinsiyetlerine Göre Turizm Etkilerine Yönelik Algı Değişkeni İçin T Testi 

ve Ki-Kare Testi Sonuçları 

 
TURİZMİN 

EKONOMİK 

KATKISI 

TURİZMİN 

ÇEVRESEL 

KATKISI 

TURİZMİN 

SOSYO-

KÜLTÜREL 

KATKISI 

TURİZMİN 

OLUMSUZ 

ETKİLERİ 

Mann-Whitney U 2780542,000 2755281,000 2857949,000 2455921,000 

Wilcoxon W 4353193,000 4327932,000 4430600,000 7833481,000 

Z -2,552 -3,063 -,988 -9,113 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,011 ,002 ,323 ,000 

"Turizmin ekonomik katkıları", Çevresel katkıları, Sosyo-kültürel katkıları ve 

Olumsuz katkıları cinsiyete göre değerlendirildiğinde, analiz sonuçlarının anlamlı 

farklılıklar gösterdiği görülmektedir. Erkekler kadınlara oranla, turizmin ekonomik, 

sosyo-kültürel katkıları ve çevresel katkılarının fazla olacağını düşünmektedirler. 

Kadınlar ise, turizmin olumsuz etkilerinin erkelerden daha fazla olacağını 

düşünmektedirler.  

 "Turizmin etkilerine yönelik algılar cinsiyete göre farklılaşmaktadır." 

biçimindeki 1. Hipotez , "Turizmin çevresel katkısı" faktörü ve "Turizmin olumsuz 

etkileri" faktörü açısından doğrulanmıştır. 

H2: Turizmin etkilerine yönelik algılar yaşa göre farklılaşmaktadır. 

 Yaşa göre turizmin yöreye etkilerine yönelik algılarına bakıldığında, 

Turizmin ekonomik katkısı ve Turizmin olumsuz etkilerine ilişkin Sig. değerleri 

0,05’ten büyük, diğer Sig. değerlerinin eşik değer olan 0,05’ten ufak olduğu 

görülmektedir.  

 

Tablo 45: Yaşa Göre Turizmin Etkilerine Yönelik Algıların Değişkeni İçin F Testi 

Sonuçları 

 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

TURİZMİN 

EKONOMİK KATKISI 

Between 

Groups 
4,886 3 1,629 1,629 ,180 

Within Groups 5046,114 5048 1,000   

Total 5051,000 5051    



TURİZMİN 

ÇEVRESEL KATKISI 

Between 

Groups 
54,998 3 18,333 18,523 ,000 

Within Groups 4996,002 5048 ,990   

Total 5051,000 5051    

TURİZMİN SOSYO-

KÜLTÜREL KATKISI 

Between 

Groups 
52,989 3 17,663 17,840 ,000 

Within Groups 4998,011 5048 ,990   

Total 5051,000 5051    

TURİZMİN OLUMSUZ 

ETKİLERİ 

Between 

Groups 
2,197 3 ,732 ,732 ,533 

Within Groups 5048,803 5048 1,000   

Total 5051,000 5051    

Analiz sonuçlarına göre, "Turizmin ekonomik katkısı ve Turizmin olumsuz 

etkileri" faktörlerinin yaşa göre farklılık göstermedikleri görülmektedir. "Turizmin 

çevresel katkısı" faktörü ile Turizmin sosyo kültürel etkisi faktörlerinin yaşa göre 

farklılık gösterdikleri görülmüştür. Araştırma sonuçlarında turizmin ekonomik katkı 

sağlayacağını belirten en yüksek yaş ortalaması 40-50 yaş grubuna aittir. "Turizmin 

sosyo-kültürel katkısı"nda ise en yüksek oran 51 ve üzeri yaş grubuna aittir.  

 "Turizmin etkilerine yönelik algılar yaşa göre farklılaşmaktadır." biçimindeki 

2. Hipotez "Turizmin çevresel katkısı" faktörü ve "Turizmin Sosyo-kültürel katkısı" 

faktörü açısından doğrulanmıştır. 

H3: Turizmin etkilerine yönelik algılar eğitime göre farklılaşmaktadır. 

 Eğitime göre turizmin yöreye etkilerine yönelik algılarına bakıldığında, 

yalnızca Turizmin ekonomik katkısına ilişkin Sig. değeri 0,05’ten büyük, diğer Sig. 

değerlerinin eşik değer olan 0,05’ten ufak olduğu görülmektedir.  

 

 

Tablo 46: Eğitime Göre Turizmin Etkilerine Yönelik Algıların Değişkeni İçin T 

Testi ve Ki-Kare Testi Sonuçları 

 
TURİZMİN 

EKONOMİK 

KATKISI 

TURİZMİN 

ÇEVRESEL 

KATKISI 

TURİZMİN 

SOSYO-

KÜLTÜREL 

KATKISI 

TURİZMİN 

OLUMSUZ 

ETKİLERİ 

Chi-square 10,820 41,811 62,860 99,575 

Df 6 6 6 6 



Asymp. Sig. ,094 ,000 ,000 ,000 

 Analiz sonuçlarına göre "Turizmin ekonomik katkısı" ile Turizmin sosyo 

kültürel katkısı faktörlerinin eğitime göre farklılık göstermediği görülmüştür. 

"Turizmin çevresel katkısı" faktörü ile Turizmin olumsuz etkileri" faktörleri,  

katılanların eğitim durumlarına göre farklılık göstermiştir. Turizmin çevreye katkısı 

noktasında en yüksek ortalama, Önlisans mezunlarına aittir. "Turizmin olumsuz 

etkileri" faktöründe ise, en yüksek ortalama Lisansüstü grubuna aittir.  

 "Turizmin etkilerine yönelik algılar eğitime göre farklılaşmaktadır." 

biçimindeki 3. Hipotez, " Turizmin ekonomik katkısı" faktörü , " Turizmin çevresel 

katkısı" faktörü ve "Turizmin Sosyo-kültürel katkısı" faktörü açısından 

doğrulanmıştır. 

H4: Turizmin etkilerine yönelik algılar mesleklere göre farklılaşmaktadır. 

 Mesleklere göre turizmin yöreye etkilerine yönelik algılarına bakıldığında, 

Sig. değerlerinin eşik değer olan 0,05’ten ufak olduğu görülmektedir.  

Tablo 47: Meslek Gruplarına Göre Turizmin Etkilerine Yönelik Algıların Değişkeni 

İçin F Testi Sonuçları 

 
Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

TURİZMİN 

EKONOMİK KATKISI 

Between 

Groups 

39,259 8 4,907 4,938 ,000 

Within Groups 5011,741 5043 ,994   

Total 5051,000 5051    

TURİZMİN 

ÇEVRESEL KATKISI 

Between 

Groups 

70,226 8 8,778 8,888 ,000 

Within Groups 4980,774 5043 ,988   

Total 5051,000 5051    

TURİZMİN SOSYO-

KÜLTÜREL KATKISI 

Between 

Groups 

45,734 8 5,717 5,760 ,000 

Within Groups 5005,266 5043 ,993   

Total 5051,000 5051    

TURİZMİN OLUMSUZ 

ETKİLERİ 

Between 

Groups 

31,440 8 3,930 3,948 ,000 

Within Groups 5019,560 5043 ,995   

Total 5051,000 5051    



Katılımcıların meslekleri ile, faktörler arasındaki ilişki incelendiğinde; 

"Turizmin ekonomik katkısı ile Sosyo kültürel katkısı" faktörlerinin mesleklere göre 

farklılık göstermediği görülmektedir. "Turizmin çevresel katkısı ile Olumsuz 

etkileri" faktörlerinin ise, mesleklere göre farklılık gösterdiği görülmüştür.  Turizmin 

çevresel katkısında en yüksek ortalama Emeklilere aittir. "Turizmin olumsuz etkileri" 

faktöründe ise en yüksek oranın öğrencilerde olduğu görülmektedir.  

 "Turizmin etkilerine yönelik algılar mesleklere göre farklılaşmaktadır." 

biçimindeki 4. Hipotez " Turizmin ekonomik katkısı" faktörü , " Turizmin çevresel 

katkısı" faktörü , " Turizmin Sosyo-kültürel katkısı " faktörü ve " Turizmin olumsuz 

etkiler" faktörü açısından doğrulanmıştır. 

 

H5: Turizmin etkilerine yönelik algılar gelir seviyesine göre 

farklılaşmaktadır. 

 Gelir seviyesine göre turizmin yöreye etkilerine yönelik algılarına 

bakıldığında, Turizmin ekonomik katkısı ve Turizmin çevresel katkısına ilişkin Sig. 

değerleri 0,05’ten büyük, diğer Sig. değerlerinin eşik değer olan 0,05’ten ufak olduğu 

görülmektedir.  

Tablo 48: Gelir Seviyesine Göre Turizmin Etkilerine Yönelik Algıların Değişkeni 

İçin T Testi ve Ki-Kare Testi Sonuçları 

 
TURİZMİN 

EKONOMİK 

KATKISI 

TURİZMİN 

ÇEVRESEL 

KATKISI 

TURİZMİN SOSYO-

KÜLTÜREL 

KATKISI 

TURİZMİN 

OLUMSUZ 

ETKİLERİ 

Chi-square 7,707 5,945 32,784 51,578 

Df 4 4 4 4 

Asymp. Sig. ,103 ,203 ,000 ,000 

 Gelir seviyesi ile faktörler arasındaki ilişkiye bakıldığında ise, "Turizmin 

ekonomik katkısı, Turizmin sosyo kültürel katkısı ve Turizmin olumsuz etkileri " 

faktörlerinde anlamlı farklılıklar görülmüştür. Turizmin sosyo kültürel katkısının en 

yüksek çıktığı gelir aralığı 1000 Tl ve daha az kazananlardır. Turizmin olumsuz 

etkilerinin en yüksek çıktığı gelir aralığı ise, 4000 TL ve üzeri kazandıklarını ifade 

edenlerdir. "Turizmin çevresel katkısı" faktörünün gelir seviyesine göre farklılık 

göstermediği görülmüştür. Bütün bu sonuçlardan hareketle, araştırmada kurulan 



hipotezlerin doğrulandığı görülmektedir. 

 "Turizmin etkilerine yönelik algılar gelir seviyesine göre farklılaşmaktadır." 

biçimindeki 5.Hipotez, "Turizmin Sosyo-kültürel Etkisi" faktörü ve "Turizm 

olumsuz etkileri" faktörü açısından doğrulanmıştır. 

5.6.2. Nitel Araştırma Bulguları 

5.6.2.1. Odak Grup Görüşmeleri Bulgu ve Yorumları 

 Araştırmada nitel ve nicel yöntemler kullanılmıştır. Sivas’ta yerel halkın 

turizme yönelik algı ve beklentilerinin tespit etmek için Sivas il merkezi başta olmak 

üzere, Gürün, Şarkısla, Suşehri, Kangal ve Divriği ilçelerinde anket uygulaması 

yapılmıştır. Odak grup görüşmeleri ise Sivas’ta turizm ile ilgili (İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, Turizm işletmecileri, il ve ilçe belediyeleri, İl Özel İdare Müdürlüğü, 

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, ORAN Kalkınma Ajansı, Seyahat Acentaları, Tur 

Operatörleri vb.) kişilerle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nitel ve nicel yöntemler 

bir arada bulundurularak karma bir yöntem kullanılmıştır. 

Odak grup görüşmeleri nitel veri toplamada önemli bir işleve sahiptir. Nitel 

araştırma desen ve yöntemleri içerisinde sınırları belirlenmiş bir konuya odaklanmış 

ve grupla yapılan görüşme tartışma tekniği odak grup görüşmesi olarak ifade 

edilebilir (Yıldırım & Şimşek, 2008). Odak grup görüşmelerini proje yürütücüsü 

başta olmak üzere, yardımcı araştırmacılar tarafından beraber yürütülmüştür.  

Araştırmada veri toplama aracı olarak odak grup görüşmelerinden 

yararlanılmış ve katılımcılara yöneltilen soruların her biri tema olarak belirlenmiştir. 

Bu temalar; “Sivas’ın kültürel ve doğal mirasının farkında olunmamasının önündeki 

engeller/sorunların neler olduğu”, “Sivas’ta turizmin önündeki en önemli sorunların 

neler olduğu”, “kültür turizmi konusunda sahip olduğu potansiyele rağmen Sivas’ın 

kültür varlıklarının korunamaması ve sahip olunan turizm potansiyelinin 

değerlendirilememesinin önündeki engellerin neler olduğu”, “Koruma ve yaşatma 

bilincinin Sivas halkı tarafından içselleştirilmesi için neler yapılabileceği”, “Sivas’ta 

turizm canlandırılarak daha cazip hale gelmesi için neler yapılabileceği” ve “Sivas’ta 

öne çıkması gereken en önemli turizm türlerinin (ilk üç) neler olabileceği” nin 



belirlenmesine yönelik sorulardan oluşmaktadır. Bu bağlamda; yapılan odak grup 

görüşmelerinde katılımcılara aşağıdaki sorular sorulmuş ve tartışmaya açılmıştır:  

1.Şehrin kültürel ve doğal mirasının farkında olunmamasındaki önündeki 

engeller/sorunlar nelerdir? 

2.Turizmin önündeki en önemli sorunlar nelerdir? 

3.Kültür turizmi konusunda sahip olduğu potansiyele rağmen Sivas’ın kültür 

varlıklarının korunamaması ve sahip olunan turizm potansiyelinin 

değerlendirilememesinin önündeki engeller nelerdir? 

4.Koruma ve yaşatma bilincinin Sivas halkı tarafından içselleştirmek için 

neler yapılabilir? 

5.Sivas’ta turizm canlandırılarak daha cazip hale getirmek için neler 

yapılabilir? 

6.Öne çıkması gereken en önemli turizm türleri nelerdir? (ilk üç) 

Görüşmeye katılan her katılımcıya proje ekibi tarafından önceden hazırlanmış 

sorular sorulmuş ve cevaplar alınmıştır. 20.07.2015 ve 28.08.2015 tarihleri arasında 

toplamda üç adet görüşme yapılmıştır. 

Odak grup görüşmelerinde, Sivas Belediyesi Sosyal ve Kültürel işler Müdürü 

ve Sosyal İşler Sorumlusu,  İl özel İdare Kurumundan temsilciler, İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü’nden Müdür Yardımcıları, Cumhuriyet Üniversitesi’nden 

öğretim elemanları, Oran Kalkınma Ajansı’ndan temsilciler, Sivas’ta görev yapan 

Turizm acentalarından temsilciler, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası sekreteri ve 

temsilcileri, Sivas’ta görev yapan rehberlerden temsilciler, Sivas Lokantıcılar 

Birliğini temsilen Başkan, Sivas MÜSİAD’dan temsilciler ve Sivas’ta bulunan 

otelleri temsilen Sivas Buruciye Otel sorumluları hazır bulunmuşlardır.  

Odak grup görüşmelerinde, yerel halka uygulanacak olan anket soruları da ele 

alınmış ve birlikte düzenlenmiştir. Bu görüşmelerde, Sivas Turizmi farklı 

boyutlarıyla ele alınmış ve detaylı görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Yapılan 

görüşmeler sonucu elde edilen veriler, kaydedilmiş ve nitel analiz yöntemleriyle 

çözümlenmiştir. Her toplantı yaklaşık 90-120 dakika arası sürmüş toplantılarda bütün 



katılımcıların fikirleri alınmıştır. Görüşmede önceden hazırlanan sorular proje 

yürütücüsü tarafından katılımcılara yöneltilmiştir, aynı zamanda iki proje yardımcısı 

da görüşmenin bütün detaylarını not almıştır ve görüşmelerin fotoğrafları çekilmiştir. 

Üç toplantının sonuçları ayrı ayrı değerlendirilerek genel başlıklar altında 

raporlanmıştır.  

İlk tema olarak, “Sivas’ın kültürel ve doğal mirasının farkında 

olunmamasının önündeki engeller/sorunlar” ele alınıp değerlendirilmeye 

çalışılmıştır. Verilen cevaplardan en önemlileri şunlar olmuştur: 

 

Katılımcılar, kurum olarak kültürel ve doğal mirasın farkında olduklarını 

buna sahip çıkmak gerektiğine söylemişler ve buna yönelik projeler oluşturduklarını 

ifade etmişlerdir. Bu konuda ORAN Kalkınma Ajansı kültürel ve doğal mirası 

korumaya ve geliştirmeye yönelik projelere destek verdiklerini,  Marka Kent Ofisinin 

daha işlevsel hale getirilmesi ile şehrin sadece turizm alanındaki sorunları değil diğer 

birçok sorununa dair çözüm bulunacağını ifade etmişlerdir.   

Yapılan görüşmelerde göze çarpan sonuçlardan biri de özel sektör ile kamu 

sektörünün konuya bakışındaki farklılıklardır. Kamu sektörü temsilcileri bu olaya 

daha duyarlı ve korumacı yaklaşırken özel sektör temsilcilerinin bu alanda projeler 

geliştirmedikleri ve çalışmalar yapmadıkları gözlenmiştir. Özel sektör temsilcileri 

için kendi çıkarlarının ön planda olduğu, kamu çıkarlarının fazla gözetilip 

önemsenmediği fark edilmiştir. Ayrıca özel sektörün kültürel ve doğal mirasın 

farkındalık olayını da kamu sektörüne bıraktığı gibi bir imaj ortaya çıkmaktadır.  

Yapılan görüşmelerde dikkat çeken bir nokta da, her iki sektör temsilcilerinin 

de kültürel mirası korumanın ve yaşatmanın farkında olduklarını söylemelerine 

rağmen Sivas’ta yaşayan insanların yeterince farkında olmadıklarını dile getirmeleri 

oldukça önemlidir. Yapılan görüşmelerde, tarihsel dokunun korunamadığı, 

restorasyon çalışmalarının yetersiz ve özensiz yapıldığı, zamanında bitirilemediği 

(özellikle Gök medrese), yerel halkın yeterli bilince sahip olmadığından dolayı 

çevreyi kirlettiği, tarihi eserlerinin üzerine yazılar yazıldığı ve korunamadığı ifade 

edilmiştir. Divriği Ulu Cami’nin çevresinin bir türlü düzenlenemediği, eski evlerin 

restorasyonun yapılamadığı, şehir içinde kaleye açılan yeşil bir koridorun 

oluşturulamadığı, Atatürk Kongre&etnografya Müzesi ve Buruciye Medresesinin 



restorasyonunda sorunlar çıktığını ifade edilmiştir. Ayrıca, tarihi eserleri korumak ve 

yaşatmak adına gerek medreseler gerekse Taşhan içindeki işletmelerin bu yapıları 

kendi tarihsel dokularından uzaklaştırdığı ve kimliğinden kopardığı da ifade 

edilmiştir. 

Tarihte önemli bir yere sahip olan Sivas’ın tarihi yapısının ön plana 

çıkarılmadığı dikkat çeken konulardan biridir. Gerek Hitit döneminden kalan eserlere 

sahip çıkılmaması gerekse başkentlik ettiği Selçuklu dönemine ait eserlerin ön plana 

çıkarılmaması da vurgulanan konulardan biridir. Sivas’ın kültürel zenginliklerinde 

önemli yeri olan yöresel yemeklerinin ön plana çıkarılmayışı da tartışılan 

konulardandır. Yöresel yemeklerin menülerde yer almaması Sivas’ta bu konuda 

hizmet verecek yerlerin olmayışı eleştirilen konulardan biri olmuştur. 

 İkinci tema olarak “Sivas’ta turizmin önündeki en önemli sorunların neler 

olduğu” ele alınıp değerlendirilmeye çalışılmıştır. Verilen cevaplardan en önemlileri 

şunlar olmuştur: 

Katılımcılar, Sivas’taki turizm önündeki sorunlardan birini, koordinasyon 

eksikliği olarak ifade etmişlerdir. Kurumun ve sektörlerin temsilcilerinin birbirlerinin 

yaptıkları etkinliklerden haberdar olmayışı göze çarpan en önemli konudur. Kurum 

temsilcileri kendilerinin turizm ve kültür alanında çok önemli çalışmalar 

gerçekleştirdiklerini fakat halka yeterince ulaşamadıklarını ifade etmişlerdir. 

Özellikle İl Kültür Müdürlüğü yetkilileri turizm ve kültür alanında önemli faaliyetler 

gerçekleştirdiklerini ama tek başlarına yeterli olmadıklarını ifade etmişlerdir. Gerek 

belediye gerekse İl Özel İdare ve özel sektör temsilcileri ortak hareket etmenin 

önemli olduğunu ama Sivas’ta bunu gerçekleştiremediklerini ifade etmişlerdir.  

Yapılan görüşmelerde Sivas’ta turizmin önemli sorunlarından birinin de 

tanıtımının yapılmasındaki yetersizlikler olduğu ifade edilmiştir. Bu konuda önemli 

çalışmalar yapılmış olsa da, ortak kanı Sivas’ın reklamının ve tanıtımının 

profesyonel bir şekilde yeniden revize edilmesi gerektiği üzerinedir. 

Turizm’in altyapı sorunu da önemli sıkıntılardan biridir. Gerek turistik 

işletmelerin azlığı ve yetersizliği gerekse personelin eğitimsizliği dolayısıyla hizmet 

kalitesinin düşüklüğü dile getirilmiştir. 



Tarihi ve kültürel yapıların restorasyon ve onarımının uzman görüşüne 

başvurulmadan yapılması oldukça önemli bir sorundur. Koruma ve yaşatma 

bilincinin şehirde yaşayanlar tarafından içselleştirilmemiş olması da diğer önemli bir 

sorundur. 

Görüşmeye katılan sektör temsilcileri, Sivas’a turizm alanında ciddi 

yatırımlar yapılması gerektiğini, bunun için de devletin Sivas gibi gelişmekte olan 

bölgelere kolaylıklar göstermesi, yatırımları teşvik edici kolaylıklar sağlamasını dile 

getirmişlerdir. 

Odak grup görüşmelerinde vurgulanan konulardan biri de, Sivas’ın kendi 

değer ve kaynaklarının yani potansiyelinin daha efektif kullanılması gerektiği 

üzerinedir. Sivas’ın tarihi ve doğal kaynakları tespit edilerek, bu kaynakların turizme 

açılması gerektiği, katılımcılar tarafından ifade edilmiştir. Yöneticilerin aldıkları 

kararlarda halkın beklenti ve görüşlerini dikkate almaları, yerel halka rağmen ben 

istedim oldu tavrı sergilememeleri gerektiği katılımcılar tarafından önemle 

vurgulanmıştır. 

Üçüncü tema olarak “kültür turizmi konusunda sahip olduğu potansiyele 

rağmen Sivas’ın kültür varlıklarının korunamaması ve sahip olunan turizm 

potansiyelinin değerlendirilememesinin önündeki engellerin neler olduğu” ele alınıp 

değerlendirilmeye çalışılmıştır. Verilen cevaplardan en önemlileri şunlar olmuştur: 

 

Katılımcılar kurumlar arasındaki koordinasyon eksikliği burada da göze 

çarptığını belirtmişler. Belediye, İl Özel İdare ve turizm ile ilgili özel sektör 

kurumlarının bir araya gelip bu konuda daha detaylı ve geleceğe yönelik planlamalar 

yapması ve turizm stratejisi oluşturmalarının gerektiği üzerinde önemle durulan 

konulardan biridir. Bu konunun çok boyutlu olduğu görülmüştür. Bu konunun yerel 

boyutu yanında ülkesel boyutunun olduğu da görüşmelerde ifade edilmiştir. 

Oluşturulacak politikalarla özellikle tarihi ve kültürel varlıklar ve sit alanı ilan etme 

politikalarının gözden geçirilmesi ve ülkenin gerçeklerine göre yeniden 

düzenlenmesi gerekmektedir. Bu konu ile ilgili ifade edilen bir başka hususta yerel 

halkında kültürel varlıkları koruma ve sahip çıkma bilincine sahip olmadığı ve halkı 

bilinçlendirmek için çalışmalar yapılması gerektiğidir. Birçok medeniyete ev 



sahipliği yapmış Sivas ilinde turizm potansiyelinin yüksek olduğu birçok kez dile 

getirilmesine rağmen turizm potansiyelini ekonomik getiriye dönüştürme noktasında 

sıkıntılar yaşanmakta, turizm kaynakları etkin olarak kullanılmamaktadır.  

Dördüncü temada ise “Koruma ve yaşatma bilincinin Sivas halkı tarafından 

içselleştirilmesi için neler yapılabileceği” konusu ele alınıp değerlendirilmeye 

çalışılmıştır. Verilen cevaplardan en önemlileri şunlar olmuştur: 

Katılımcılar, göze çarpan en önemli unsurun, yerel halkın bu konuda 

bilinçlendirilmesi gerektiği olduğunu dile getirmişler. Bunun da ancak eğitimle 

olacağı ifade edilmiştir. İlköğretimden yükseköğretime kadar eğitimin her 

aşamasında düzenlemeler yapılması gerektiği vurgulanmıştır. Özellikle ilkokul 

çocuklarına yönelik olarak doğa, tarih ve kültürün korunmasına yönelik dersler 

müfredata alınmalıdır. Eğitim kurumlarında turizm ve kültürümüze yönelik derslerin 

konulması önerilmiştir. Kısa vadede halkı bilinçlendirmek için seminerler, 

bilgilendirme toplantıları, konferanslar, tanıtım gezileri ve projeler düzenlenmelidir. 

Beşinci tema olarak “Sivas’ta turizm canlandırılarak daha cazip hale gelmesi 

için neler yapılabileceği” konusu ele alınıp değerlendirilmeye çalışılmıştır. Verilen 

cevaplardan en önemlileri şunlar olmuştur: 

Katılımcılar, Medeniyetlerin beşiği konumunda olan Sivas’ın, geçmişten bu 

yana birçok tarihi eseri günümüz şartlarına kadar koruyabildiğini ve kültürel 

zenginliklerle dolu bir şehir olduğunu belirtmişler. Başta turizm haftası olmak üzere 

tüm yıl boyunca etkinlikler düzenlenmesinin gerekliliğine vurgu yapmışlar. Bu 

bağlamda, seminerler, eğitimler verilerek, altyapısal eksikliklerin giderilmesi 

gerektiği söylenmiştir. Sivas’ın kendi geçekleri göz önüne alınarak planlamaların 

yapılması gerektiği ve diğer illerle ortak paket turlar düzenlenmesinin önemi 

vurgulanmıştır. Sivas için farklılık potansiyeli yaratabilecek Balıklı kaplıcanın 

altyapısı iyileştirerek cazibe merkezi haline getirilmelidir. Sıcak ve Soğuk çermik 

bölgeleri termal turizm açısından revize edilerek Sivas a kazandırılmalıdır. Gerek 

üniversite öğrencileri ve gerekse şehre dışarıdan gelen asker vb. turizm elçilerine 

yönelik çalışmalar yapılmalı, belli periyodlar halinde tekrarlanan ücretsiz tanıtım 

gezileri düzenlenmelidir. Turizm faaliyetlerine katılmada belirleyici olan ev 

hanımları da göz ardı edilmeyerek, Sivas’ı tanıtıcı çalışmalara dâhil edilmelidir. Kısa 



metrajlı filmler ile Sivas’a dair kültürel unsurların, gelenek ve göreneklerin çekilerek 

sosyal medyada paylaşımı da tanıtım için etkili olacaktır. 

Turizm potansiyelini değerlendirmek için il bazında değil bölge bazında 

tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yapılmalıdır. Şehrin turizm potansiyelini ortaya 

çıkartacak şekilde il tanıtım broşürleri, kataloğu vb. tanıtım materyalleri hazırlanarak 

turist potansiyelini artıracak şekilde kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 

Tanıtımların ulusal ve uluslararası arenada gerçekleştirilmesi şehrin söz konusu 

turizm potansiyelinin ekonomik hayata katkısını artıracaktır. Sivas’ta tarihi değeri 

olan yapıların korunması için restorasyon konusunda olumlu yönde değişimlere 

ihtiyaç vardır.  

Turizm denince insanların ilk aklına gelen deniz-kum-güneş algısını 

değiştirip kültür turizminin önemi vurgulanmalıdır. Böylece önemli kültürel 

varlıklara sahip olan Sivas, önemli bir kültür turizm merkezi olarak gündeme 

gelebilir. Kültür turizmi ekonomik getirisinin yanında Sivas’ın kültürel değerlerinin 

canlanmasını ve korunmasını sağlayacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en eski izlerine sahip olması Sivas’ın özel bir 

yere sahip olmasını sağlamaktadır. Bu da tarih bilimcileri, öğrencileri ve birçok 

turistin şehre gelmesi için bir zemin oluşturmaktadır. Sivas, aynı zamanda zengin 

yemek kültürüne ve çini sanatı gibi el sanatı birikimine sahiptir. Sivas el sanatları 

özellikle kendisini hediyelik eşya yapılması ve satışında göstermektedir. Şehrin 

turistik yapısının gelişmesinde bu el sanatının ürünü olan hediyelik eşyaların 

istenilen düzeye ulaşırsa katkısı büyüktür. 

Ayrıca tur operatörlerinin Sivas’ın tanıtımına yönelik programlar oluşturması 

gerekmekte ve bankalar tarafından kültürel ve tarihi zenginliklerin tanıtımının 

sağlanması için turizm tesislerine yönelik kredi paketlerinin oluşturulması 

gerekmektedir. 

Altıncı ve son temada ise “Sivas’ta öne çıkması gereken en önemli turizm 

türlerinin (ilk üç) neler olabileceği” konusu ele alınıp değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

Verilen cevaplardan en önemlileri şunlar olmuştur: 



Katılımcılar,  Birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı için kültürel zenginliğe 

sahip olan Sivas’ın öne çıkması gereken en önemli turizm türünün “Kültür turizmi” 

olduğu vurgulamışlardır. Çünkü kültür turizmi sayesinde turistik bir ürün haline 

gelen kültürel değerler bir taraftan korunurken, diğer taraftan bu sayede geleneksel 

kültürü tekrar canlandırmaya da katkı sağlayabilineceği belirtilmiştir. Sivas’ın sahip 

olduğu tarihi kültürel varlıklar, kültürel değerlerin yaşatılması gerekliliği ve bu 

yönde çalışmalar planlanmasının gerekliliği dile getirilmiştir. Örneğin Sivas’ın 

önemli kültürel değerlerinden biri olan Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi 

içerisinde belirli günlerde halka açık canlandırmalar yapılmasının gerekli olduğunu 

vurgulamışlardır. 

Sahip olduğu Jeotermal kaynaklar açısından Sivas zengin bir karakteristik 

özellik sergilemektedir. Jeotermal su kaynakları, şehir ekonomisine en çok sağlık 

turizmi adına katkı sağlanmaktadır. Gerek Sıcak ve Soğuk çermikte bulunan, içerdiği 

mineralle tedavi edici özelliği olan ılıcaların gerekse dünyada tek olan Balıklı 

kaplıcanın altyapı ve üst yapı olanaklarının iyileştirilerek turizme kazandırılması 

gerektiği vurgulanmıştır. Bu kaplıcalara her yıl birçok hasta gelmekte ve yaşadıkları 

problemlere yönelik tedavi aramaktadır. Jeotermal kaynakların tanıtımının artırılması 

ve halk bilincinin oturtulması adına alternatif tedavi yöntemleri konusunda sağlık 

merkezleri ile görüşmeler yapılmalıdır. Görüşmeler esnasında tedavi edilebilecek 

olan noktalar ilgili uzmanlara aktarılmalı ve doğal yollarla tedavinin teşvik edilmesi 

sağlanmalıdır. Kaplıca tesislerinde alternatif tedavi üzerine eğitim görmüş olan 

sağlık uzmanlarının bulunması ilin sağlık turizm potansiyelini artıracaktır. Ayrıca 

kaplıcaya gelen hastaların tedavileri sonrasında vakit geçirebileceği sosyal aktivite 

merkezlerinin açılması da bu kaplıca merkezlerinin cazibesini yükseltecektir.  

Karasal iklim özelliği nedeniyle uzun süre kış yaşayan Sivas’ta kar turizm 

için önem arz etmektedir. 2014 yılı itibariyle bu potansiyeli değerlendirilmeye 

başlanmış, Yıldız dağı kayak merkezi projesi hayata geçirilerek kış turizmine yönelik 

önemli bir adım atılmıştır. 

 

 



 

 

 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu bölüm, gerek literatür taramasından gerekse nicel ve nitel araştırma 

tekniklerinden elde edilen sonuçların yorumlanmasını ve turizmin Sivas’taki 

gelişimine dair önerileri kapsamaktadır. 

 Dünyada hızlı gelişim gösteren sektörlerden biri olan turizm, gerek bölgesel 

gerekse ulusal düzeyde ekonomik kazanç sağlayan önemli bir olgudur. Turizm 

faaliyetleri ile toplumların ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeleri arasında yakın 

ilişki olduğu, araştırma çevreleri tarafından kabul edilen bir gerçektir.  

Tarihsel gelişim süreci içerisinde turizm, 1950’li yıllara kadar sadece elit 

tabakanın ve zenginlerin gerçekleştirdiği lüks faaliyetler olarak kabul edilirken, son 

yıllarda değişen sosyo-ekonomik koşullarla birlikte, farklı tabakalardaki insanların da 

katılabildiği bir etkinlik haline gelerek yaygınlaşmıştır. Toplumların sosyo-ekonomik 

düzeylerinin gelişmesiyle birlikte hayat standartlarının da yükselmesi, eğitim ve 

öğrenim olanaklarının gelişmesi, insanların boş zamanlarının çoğalması gibi 

etkenler, turizme duyulan ilginin artmasında etkili olmuştur. Dolayısıyla turizm 

faaliyetlerine katılan insan sayısı her geçen gün daha da artmaktadır.  Bu süreçte, 

özellikle ulaşım ve kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle birlikte, kültürler 

birbirlerine daha çok yaklaşmış; insanlarda değişik yerlere gitme arzusu çoğalmış, 

organize tur programları ile toplu seyahatler ve uzun yolculuklar günümüzde 

yaygınlaşmıştır. 

Turizmin ortaya çıkışında ve gelişmesinde rol oynayan en önemli faktörler, 

doğal ve kültürel kaynaklardır. İnsanları, toplumları ve kültürleri birbirine yaklaştıran  

turizm; gerek fiziksel gerekse toplumsal hareketliliği hızlandırarak ekonomik alanda 

ülkeler için önemli sektörlerden biri haline gelmiştir. Ancak turizm, sadece 



ekonomik değil, sosyo-kültürel ve çevresel etkileri de olan çok boyutlu ve içinde 

farklı değişkenleri barındıran bir sektördür. Dolayısıyla, turizmin gelişmesine 

yönelik düzenleme ve planlamalar yapılırken bu unsur ve değişkenleri dikkate alan 

detaylı bir planlama süreci oluşturulmalıdır.  Yeterli planlama ve düzenlemelerin 

yapılmadığı bölgelerde turizmin gelişimi,  beklenilen düzeylere ulaşamayabilir. Etkin 

ve başarılı bir turizm gelişimi, yerel halkın da planlama sürecine dâhil edilmesi ile 

gerçekleşebilir. 

Bir yörede turizmin fiziksel gelişimi beraberinde yörede yaşayan yerel halk 

açısından ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel bir çok değişikliği beraberinde 

getirmektedir. Ortaya çıkan bu değişikliklerden etkilenen yerel halkın söz konusu 

gelişimi olumsuz algılaması ve buna paralel olumsuz tutum geliştirmesi, turizmin 

gelişimini sekteye uğratacaktır. Turizmin gelişiminin sağlıklı bir yapıya 

kavuşturulabilmesi için yörede yaşayan halkın turizme ilişkin algılarının ve 

tutumlarının bilinmesinde yarar vardır. Bu nedenle, turizmin ekonomik, sosyo-

kültürel, çevresel fayda ve zararlarının yerel halk üzerindeki etkileri konusu, 

araştırmacılar ve akademisyenler tarafından araştırılan konulardan biri haline 

gelmiştir. Bu çalışmada Sivas’ta yaşayan yerel halkın turizmin etkileri ile ilgili algı 

ve beklentileri ölçülmeye çalışılmıştır. 

Araştırma genelde iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, konuya dair yerli 

ve yabancı literatür taraması yapılarak araştırmanın içeriği oluşturulmuştur. Literatür 

taramasında turizm gelişiminin yerel halk üzerinde çeşitli düzeylerde etkisi olduğu 

görülmüştür. Araştırmanın ikinci bölümünde uygulama aşamasına yer verilmiştir. Bu 

bölümde Sivas’ta yaşayan insanların turizme dair algı ve beklentilerini ölçmek için 

anket uygulanmış ve turizmde etkili olan kurum, kuruluş ve sektör temsilcileri ile 

odak grup görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. 

Araştırma sonuçlarına genel olarak bakacak olursak, araştırmaya katılan yerel 

halkın Sivas’ın kültürel ve doğal varlıkları hakkında yeterli bilgiye sahip olduklarını 

düşündükleri görülmektedir. Araştırmaya katılanların demografik özellikleri 

aşağıdaki gibidir. 

Ankete dâhil olan 5052 katılımcının %35,1’i kadın, %64,9’u erkek, %56,75’i 

evli ve %43,25’i bekar durumdadır. Katılımcıların yaş grupları incelendiğinde; 



%39,31’i 18-28 yaş aralığında, %28,6’sı 29-39 yaş aralığında, %17,42’si 40-50 yaş 

aralığında, %14,67’si de 51 yaş ve üstü yaş grubunda yer almaktadırlar.   

Doğum yerleri incelendiğinde katılımcıların %80,23’ünün Sivas doğumlu 

olduğu ve büyük çoğunluğunun Sivas’ta yaşadığı görülmektedir.  

Araştırmada uygulanan anketin ikinci kısmındaki sorularda katılımcıların 

Sivas’a dair ne kadar bilgiye sahip oldukları, Sivas denilince akıllarına nelerin 

geldiği ve tatile çıkıp çıkmadıklarına dair sorular sorulmuştur. Bu sorulara verilen 

cevaplar ve değerlendirilmeri aşağıdaki gibidir. 

Yerel halka,   Sivas denilince akıllarına ilk neyin geldiği sorulduğunda %30, 

7 ile Divriği Ulu Cami ilk sırada yer almaktadır. Divriği Ulucami’den sonra %20,6 

ile Kangal Köpeği gelmekte ve bunu üçüncü olarak da %14,2 ile Medreseler takip 

etmektedir. Medreselerden sonra ise çermikler ve Kangal Balıklı Kaplıca’nın 

sıralamayı izlediği görülmektedir. Marka kent olma yolunda hızla ilerleyen Sivas’ın 

yerel halk tarafından akla ilk gelen üç unsur sıralaması turizm araştırmaları açısından 

önemlidir. 

Turizm türlerinden hangisine ağırlık verilmelidir sorusu da çalışma esnasında 

araştırılan konulardan biridir. Araştırma sonuçlarına bakılacak olunursa 

katılımcıların büyük bir çoğunluğu Sivas’ta Kış turizmine ağırlık verilmesi 

gerektiğini ifade etmişlerdir.  Kış turizmine ağırlık verilmesi gerektiğini ifade 

edenlerin oranı %40,4’tür. Kış turizminden sonra katılımcılar, Sivas’ta Termal 

Turizme ağırlık verilmesi gerektiğini (%23) ve üçüncü olarak da Sivas’ta Kültür 

Turizmine (%22,5) ağırlık verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Kültür turizminden 

sonra katılımcılara göre Sivas’ta ağırlık verilmesi gereken turizm türü Eko turizmdir. 

 Yerel halkın yaşadıkları bölgedeki doğal ve kültürel varlıklardan ne kadar 

haberdar oldukları ve bunları görüp görmediklerini ölçmek amacıyla  son beş yıl 

içinde ziyaret ettikleri turistik mekanları söylemeleri istendiğinde sırasıyla; Divriği 

Ulucami, Medreseler, Çermikler ve Balıklı Kaplıca’nın ön plana çıktığı görülmüştür.   

 Katılımcılar, Sivas’a gelen turist sayısını az bulduklarını, dolayısıyla gelen 

turist sayısının yetersiz olduğunu ifade etmektedirler. 

 Katılımcıların büyük bir kısmı, kendilerinin tatile çıkamadıklarını bunun için 

bütçelerinin yetersiz olduğunu belirtmektedirler. Tatile çıkabilenlerin de, ağırlıkla 



(?!!çıkarılmalı) tatillerini genellikle ya akraba yanında ya da köy ve kasabalarında 

geçirdikleri görülmektedir. Araştırmaya katılanların büyük bir kısmı da tatillerini 

evlerinde geçirdiklerini ifade etmişlerdir. Sivas’ta yazlığa gidenlerin oranı ise 

oldukça düşüktür. Tatile gidebilenlere tatillerini nasıl organize ettikleri sorulduğunda 

ise, akraba-arkadaş vasıtasıyla diyenlerin ağırlıkta olduğu, daha sonra da internet 

aracılığıyla tatillerini planladıkları görülmektedir. Sivas’ta yerel acentaların etkisi 

tatili planlama hususunda yok denecek kadar azdır. 

Araştırma sonuçlarına göre, yerel halk turizmin gelişiminin Sivas için önemli 

olduğuna inanmakta ve sosyo-kültürel, ekonomik negatif etkilerine katılmamaktadır. 

Turizmin yerel halkın davranışlarını olumsuz yönde etkilemediğini, ahlaki 

bozulmalara neden olmadığını (2,58), gelenek, örf ve adetlerimizin turizmden 

olumsuz etkilenmediğini (2,55), yöre insanının yaşam tarzını değiştirmediğini (3,08), 

düşünmektedirler. Ayrıca yerel halk, turizmin Sivas’ın gelişiminde lokomotif rol 

oynayacağını (4,10) ve istihdam olanaklarını artıracağını (4,20), bölgenin 

ekonomisini canlandıracağını (4,39), bölgede diğer ticari ve sanayi faaliyetlerin 

gelişmesini sağlayacağına inandıklarını (4,27) belirtmişlerdir. Aynı zamanda 

katılımcılar, Sivas halkının turizm konusunda bilinçsiz olduğunu (4,22), Turizme 

yeteri önemi vermediklerini (4,29) ve Sivas yöresinde zengin bir turizm potansiyeli 

bulunmasına rağmen, bu potansiyelin iyi değerlendirilemediği ve turizm 

faaliyetlerinin henüz yeterli düzeyde bir gelişme gösteremediğini de 

düşünmektedirler. Bunun en önemli sebebi, yörenin sahip olduğu değerlerin 

yeterince tanıtılmamış ve yeterli yatırımların yapılmamış olmasıdır.  

Araştırma esnasında kullanılan soru formunda üçüncü bölüm Sivas’ta 

yaşayan yerel halkın turizmin etkilerine dair algı ve beklentilerini ölçmek için 

hazırlanan likert tipi soruların değerlendirilmesinden oluşmaktadır.  Bu soruların 

değerlendirilmesinde, tek tek genel ortalamalarına yer verilmiş ve de faktör analizi 

ile elde edilen sonuçlar aşağıda sunulmuştur.  

 "Turizmin ekonomik katkıları", Çevresel katkıları, Sosyo-kültürel katkıları ve 

Olumsuz katkıları cinsiyete göre değerlendirildiğinde,  anlamlı farklılıklar 

gösterdiği görülmektedir. Erkekler kadınlara oranla, turizmin ekonomik, 

sosyo-kültürel ve çevresel katkılarının fazla olacağını düşünmektedirler. 



Kadınlar ise erkeklere göre bakıldığında, turizmin olumsuz etkilerinin daha 

fazla olacağını düşünmektedirler.  

 Faktörlerin yaşa göre değerlendirilmesine bakıldığında ise, "Turizmin 

ekonomik katkısı ve Turizmin olumsuz etkileri" faktörlerinin yaşa göre 

farklılık göstermedikleri görülmektedir. "Turizmin çevresel katkısı" faktörü 

ile "Turizmin sosyo kültürel katkıları" faktörlerinin yaşa göre farklılık 

gösterdikleri görülmüştür. Araştırma sonuçlarında turizmin ekonomik katkı 

sağlayacağını belirten en yüksek yaş ortalaması 40-50 yaş grubuna aittir. 

"Turizmin Sosyo-kültürel katkıları"nda ise en yüksek oran 51 ve üzeri yaş 

grubuna aittir.  

 "Turizmin ekonomik katkısı" ile "Turizmin sosyo kültürel katkısı" 

faktörlerinin  eğitime göre farklılık göstermediği görülmüştür. "Turizmin 

çevresel katkısı" faktörü ile "Turizmin olumsuz etkileri" faktörleri,  

katılanların eğitim durumlarına göre farklılık göstermiştir. Turizmin çevreye 

katkısı noktasında en yüksek ortalama, Önlisans mezunlarına aittir. "Turizmin 

olumsuz etkileri" faktöründe ise, en yüksek ortalama Lisansüstü grubuna 

aittir.  

 Katılımcıların meslekleri ile, faktörler arasındaki ilişki incelendiğinde; 

"Turizmin ekonomik katkısı ile Sosyo kültürel katkısı" faktörlerinin 

mesleklere göre farklılık göstermediği görülmektedir. "Turizmin çevresel 

katkısı ile Olumsuz etkileri" faktörlerinin ise, mesleklere göre farklılık 

gösterdiği görülmüştür.  Turizmin çevresel katkısında en yüksek ortalama 

Emeklilere aittir. "Turizmin olumsuz etkileri" faktöründe ise en yüksek 

oranın öğrencilerde olduğu görülmektedir.  

 Gelir seviyesi ile faktörler arasındaki ilişkiye bakıldığında ise, "Turizmin 

ekonomik katkısı, Turizmin sosyo kültürel katkısı ve Turizmin olumsuz 

etkileri " faktörlerinde anlamlı farklılıklar görülmüştür. Turizmin sosyo 

kültürel katkısının en yüksek çıktığı gelir aralığı 1000 Tl ve daha az 

kazananlardır. Turizmin olumsuz etkilerinin en yüksek çıktığı gelir aralığı ise, 

4000 TL ve üzeri kazandıklarını ifade edenlerdir. "Turizmin çevresel katkısı" 

faktörünün gelir seviyesine göre farklılık göstermediği görülmüştür. Bütün bu 

sonuçlardan hareketle, araştırmada kurulan hipotezlerin doğrulandığı 



görülmektedir. 

 "Turizmin etkilerine yönelik algılar cinsiyete göre farklılaşmaktadır." 

biçimindeki 1. Hipotez , "Turizmin çevresel katkısı" faktörü ve "Turizmin 

olumsuz etkileri" faktörü açısından doğrulanmıştır. 

 "Turizmin etkilerine yönelik algılar yaşa göre farklılaşmaktadır." biçimindeki 

2. Hipotez "Turizmin çevresel katkısı" faktörü ve " Turizmin Sosyo-kültürel 

katkısı " faktörü açısından doğrulanmıştır. 

 "Turizmin etkilerine yönelik algılar eğitime göre farklılaşmaktadır." 

biçimindeki 3. Hipotez, " Turizmin ekonomik katkısı" faktörü , " Turizmin 

çevresel katkısı" faktörü ve " Turizmin Sosyo-kültürel katkısı" faktörü  

açısından doğrulanmıştır. 

 "Turizmin etkilerine yönelik algılar mesleklere göre farklılaşmaktadır." 

biçimindeki 4. Hipotez " Turizmin ekonomik katkısı" faktörü , " Turizmin 

çevresel katkısı" faktörü , " Turizmin Sosyo-kültürel katkısı" faktörü  ve " 

Turizmin olumsuz etkileri" faktörü  açısından doğrulanmıştır. 

 "Turizmin etkilerine yönelik algılar gelir seviyesine göre farklılaşmaktadır." 

biçimindeki 5.Hipotez, " Turizmin Sosyo-kültürel katkısı" ve "Turizm 

olumsuz etkileri" faktörleri açısından doğrulanmıştır. 

Araştırma esanasında nicel ve nitel yöntemler birlikte kullanılmış, derin bir 

literatür taraması yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, Sivas kentinin sahip 

olduğu kültürel ve rekreasyonel kaynaklar açısından öncelikle yurtiçi ve daha 

sonrasında yurtdışından ilgi çekebilecek bir turizm potansiyeline sahip olduğunu 

söylemek mümkündür. Ancak ilde konaklama ile sonuçlanan talep düzeyi, turizm 

sektörünü il ekonomisi içerisinde belirgin bir ağırlığa ulaştırmada yeterli 

olmamıştır.  Sivas İli’nin turizm ve rekreasyon potansiyelinin incelenmesi 

sonucunda; 

 İlde turizm ve rekreasyona yönelik alt ve üst yapı yatırımlarının yeterince 

yapılmadığı, 

 Ekonomik yaşamda turizm sektörünün, tarım dışındaki diğer sektörlerle 

beraber arka planda kaldığı, 

 Turizm sektörüne, il içi ve dışından yeterli sermayenin çekilemediği, 



 Kişi başına düşen gelir seviyesinin düşüklüğünden kaynaklanan talep 

yetersizliğinin, konaklama dışındaki rekreasyonel faaliyetlerin gelişimini 

olumsuz etkilediği, 

 İnsan kaynaklarını turizm konusunda motive edecek eğitim çalışmalarının 

yeterince yapılamadığı, 

 Doğal ve kültürel kaynakların, turizm ve rekreasyonel talep arttırıcı nitelikte 

geliştirilemediği söylenebilir.  

Kısaca ilin bu konudaki mevcut potansiyelinden yararlanma düzeyinin 

yetersiz olduğu belirlenmiştir. Oysaki turizm, ülkelere önemli döviz girdisi sağlayan, 

istihdam sorunlarının çözümü için önem arz eden, ülke ekonomilerini canlandıran 

çok önemli bir sektördür. Devletler, bölgelerarası gelişmişlik farklarını azaltmak, 

yörenin ekonomisini canlandırmak için her yörenin turizm değerlerini ön plana 

çıkararak yörenin geliştirilmesini istemektedirler. 

Araştırma sonuçları, Sivas halkının turizmin olumlu etkilerini algılama yani 

katılma düzeyinin yüksek olduğunu diğer bir ifadeyle, turizmin olumlu etki 

kriterlerini benimsediğini göstermektedir. Dolayısıyla, "yerel halk turizmin öneminin 

farkındadır ve bölgede turizmin gelişimine yönelik yapılacak yatırımları 

destekleyeceklerdir" görüşüne varılabilir. 

Turizmin etkilerinin bir bölgede yaşayan yerel halk tarafından nasıl 

algılandığının araştırıldığı bu çalışmada elde edilen sonuçlara göre, bir takım öneriler 

aşağıda maddeler halinde verilmiştir. 

 Sivas halkının turizmin olumlu etkilerini ve dolayısıyla turizmi 

algılamalarının olumlu olması yani turizmin olumlu etki kriterlerine 

katılmaları çok önemlidir. Bu sonuç, ülke ekonomisi için önemli olan 

turizmin bir yörede uygulanabilmesi ve geliştirilebilmesi için gerekli olan 

halk desteğinin yörede alınabileceğini ve Sivas halkının turizm anlayışını, 

uygulama alanında da benimsemeye açık olduğunu göstermekte ve gelecekte 

turizm faaliyetlerinin içerisinde yer alabileceğinin işaretini vermektedir. Bu 

durum, yörede turizmin geliştirilmesine yönelik stratejilerin tespitinde, 

uygulanmasında  ve yatırımların yapılmasında ilgililerce göz önünde 

tutulmalıdır. 



 Bu kapsamda yörede mevcut turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve 

yöreye uygun turizmin geliştirilmesi için, turizmle ilgili olan resmi ve özel 

kuruluşların yerel halkı turizm aktiviteleri konusunda aydınlatmaları, halka ve 

özellikle girişimcilere yönelik olarak eğitimler ve seminer programları 

düzenlenmeleri, girişimcilere danışmanlık hizmetleri vermeleri böylece, 

katılımcılara turizm konusunda yapabilecekleri gösterilmeli ve araştırma; 

proje konularında gerekli destekler verilmeli, müşteri beklentilerine uygun 

kaliteli turizm hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve yörenin turizm gelirinin 

arttırılması sağlanmalıdır. 

 Yöresel turizmin geliştirilmesi, ülke turizminin gelişmesi, çeşitlendirilmesi ve 

pazar koşullarına uyum sağlanması açısından yöresel potansiyelin 

kullanılması amacıyla ilgili kuruluşlar tarafından proje, danışmanlık, eğitim 

hizmetleri yanı sıra teşvikler, uzun vadeli düşük faizli krediler ve vergi 

muafiyetleri gibi çeşitli kolaylıklar sağlanması yönünde çalışmalar 

yapılmalıdır. 

 Turizmin bir yörede geliştirilmesi için, o yörenin doğal değerleri ve turistik 

zenginlikleri tespit edilerek “Turistik Merkez İmajı”nın geliştirilmesi gerekir. 

Sivas’ın merkez imajının geliştirilmesinde  Divriği Ulucami, Kangal Köpeği, 

Medreseler, Balıklı Kaplıca vb. bir çok unsurdan faydalanılabilir. 

 Sivas halkının turizm hareketlerinin sosyo-kültürel etkilerine yönelik 

algılarının genel itibariyle olumlu yönde olması, bu yörede girişilecek turizm 

planlamaları ve yatırımları açısından olumlu bir sosyo-kültürel alt yapı 

olanağı sunmaktadır. 

 Bu sosyo-kültürel alt yapı, yörede sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi için 

uygun bir ortam oluşturmaktadır. 

 Sivas'ta turizmin gelişmesinin önündeki önemli sorunlardan biri, 

koordinasyon eksikliği olarak görülmektedir. Kurumun ve sektörlerin 

temsilcilerinin birbirlerinin yaptıkları etkinliklerden haberdar olmayışı göze 

çarpan en önemli konudur. Bir bölgede turizmin gelişimi, sektörde yer alan 

tüm turizm paydaşlarının bir arada etkin ve koordineli bir şekilde çalışmasıyla 

mümkün olacaktır. Sektör temsilcileri, siyasetçiler, yöneticiler ve yerel halk 

ortak bir payda da buluşarak turizm gelişimine yönelik girişimlerin başarılı ve 



sürdürülebilir olmasında etkin rol oynamaktadır. Ancak bu paydaşlar 

içerisinde sadece bir kesimin bile turizm gelişimine yönelik olumsuz bir 

algıya sahip olması gerçekleştirilen girişimlerin başarısız olmasına neden 

olacaktır. 

 Yerel yönetimler, turizm yatırımcıları ve yerel halk arasında kurulabilecek bir 

koordinasyon ile eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılabilir. Bu 

koordinasyon Cumhuriyet Üniversitesi ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nün 

ortak girişimleri ile gerçekleştirilebilir. Sivas şehrinde mevcut turizm 

potansiyelinin değerlendirilmesi, turizmin çeşitlendirilmesi hakkında Sivas 

Valiliği, Sivas Belediyesi, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Cumhuriyet 

Üniversitesi ve ORAN Kalkınma Ajansı öncülük etmeli ve bilimsel 

çalışmalar yapılmalıdır. Turizmi yöneten ve destek veren ilgili resmi ve özel 

kuruluşların yerel halkı turizm konusunda aydınlatmaları gerekmektedir. 

 Yerel halkı da turizm çalışanı ya da yatırımcısı olarak değerlendirmek için 

eğitim programları, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri geliştirme başkanlığı 

(KOSGEB), OrtaAnadolu  Kalkınma Ajansı (ORAN) gibi kuruluşların 

girişimcilere yönelik eğitim, seminer programları düzenlemeleri, girişimcilere 

proje hazırlama eğitimleri ve danışmanlık hizmetleri vermeleri yerel halkında 

birer turizm yatırımcısı olması ve  daha fazla istihdam sağlanabilmesi 

konusunda öncü olabilirler.  

 Sivas’ta girişilecek turizm planlaması ve yatırımlarında, geliştirilecek yöresel 

turizm politikalarında yöre halkının sosyo-kültürel özellikleri dikkate 

alınmalıdır.  

 Turizmin bir yörede geliştirilmesinin sağlanması açısından, yerel halkın 

turistle olumlu ilişkiler geliştirmesi önemlidir. Sivas halkının turist olarak 

başka yerlere gitmesi, başka kültürleri tanıyıp öğrenmesi turizme dair bilinç 

ve algısını etkileyecektir. Bunun için günü birlik veya kısa süreli 

düzenlenecek turlarla turistik aktivitelere katılımının özendirilmesi, teşvik 

edilmesi; Sivas’ta turizm gelişimi için önemli bir etken olacaktır.  

 Politika belirleme, planlama ve yatırım aşamalarında yerel halkın görüşüne 

başvurulmalı, yöre halkının turizmden beklentilerine, turizmin etkilerinin 

yerel halk tarafından algılanışını ve bu etkilere karşı geliştirdikleri tutumları 



belirlemeye yönelik olarak çalışmalar farklı zamanlarda tekrarlanmalıdır.  

 Turizm aşamalı olarak geliştirilmeli ve yerel halk turizm hareketlerinin 

doğurabileceği olumlu ve/veya olumsuz etkilere karşı bilgilendirilmelidir.  

 Bölgenin taşıma kapasitesi dikkate alınmaksızın yapılacak girişimlerin, 

olumsuz sosyo-kültürel maliyetlere yol açabileceği gibi çevre ve elbette doğal 

kaynaklar üzerinde de olumsuz ve onarılması imkânsız etkilere yol açacağı 

unutulmamalıdır.  

 Yerel halkın normlarına uygun turizm türünün yörede faaliyette bulması, 

derin sosyo-kültürel farklılıkların yaratacağı olumsuz etkileri önlemenin bir 

yolu olarak görülebilir.  

 Turizmin gelişmesi ile ortaya çıkacak istihdam olanaklarından ve elde 

edilecek gelirin dağılımından yöre halkının optimal düzeyde faydalanmasına 

çalışılmalıdır.  

 Turizm alanında girişilecek planlama ve yatırımlarda, doğal çevrenin 

tabiiliğinin korunmasına ve kültürel unsurların özgünlüğünün muhafaza 

edilmesine dikkat edilmelidir.  

 Sivas’a çevre iller ve Türkiye’nin dört bir yanından düşük maliyetlerle 

seyahat imkanlarının ayarlanması gereklidir. Bunun sağlanabilmesi için 

gündemde olan ve hazırlıkları devam eden hızlı tren çalışmaları bir an önce 

bitirilmeli ve uçak seferleri çeşitlenerek artırılmalıdır. Türkiye’nin tam 

ortasında bulunan Sivas’ta Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan yol bir an önce 

bitirilemeli, ulaşım imkanları iyileştirilmelidir. 

 Daha çeşitli ve daha fazla sayıda konaklama ünitesi, yerel yemeklerin 

sunulduğu daha kaliteli restoranlar, uluslararası menüye sahip lokanta 

seçenekleri sunulmalıdır. 

 Yurt dışında yabancı dillerde Sivas rehber kitapları yayınlanmalı, yabancı 

medya organlarında Sivas tanıtımları yapılmalıdır. 

 Zengin bir turizm potansiyeline sahip olan Sivas’ta turizm alternatiflerinin 

çoğaltılması gerekmektedir. Turizm pazarında bulunan şehirlerin birbirlerine 

benzemeleri, tüketici olan turistlerin gittikleri yerleri hemen hemen aynı 

olarak algılamaları, kişilerin tercihleri, turistlerin farklı arayışlar içinde 

bulunmalarından dolayı Sivas’ta turizm potansiyelini ekonomiye kazandırma 



seçenekleri üzerinde durulmalıdır. 

 Sivas, tarih açısından kendini diğer şehirlerden ayrıştıran eşsiz kaynaklara 

sahiptir. İçanadoludaki tarihi yerleşim yerlerinin ve kültürel unsurlarının, 

arkeolojik kazılar ile gün ışığına çıkarılması ve etkin şekilde pazarlanması 

gerekmektedir. Dünyanın sekizinci harikası olarak da değerlendirilen ve 

UNESCO tarafından koruma altına alınan Divriği Ulu Camii’nin  Sivas’ta 

bulunması, Sivas için çok büyük dinsel ve kültürel turist potansiyeli 

sağlamaktadır. Ulu Cami çevresi bir an önce düzenlenmeli, bu eşsiz şaheser 

gerekli bakımları yapılarak hak ettiği değere kavuşturulmalıdır. 

 Sivas’ta bulunan kokartlı yasal tur rehberi sayısı sadece ikidir. Sivas gibi 

zengin tarihi ve kültürel potansiyele sahip bir ilde bu sayı oldukça azdır.  

 Sivas son zamanlarda tur programları içinde yer almaya başlamışsa da, 

Sivas’a yeterli sayıda turistin çekilemediği de aşikardır. Gerek yurt içi 

gerekse yurt dışı tur programlarına Sivas ve bölgesi dahil edilmeli, alternatif 

tur programları düzenlenmelidir. 

Kısaca ifade etmek gerekirse, Sivas kenti, turizm potansiyelinin daha etkin 

değerlendirilerek ve gelir yaratacak bir yapıya kavuşturulması için; doğal 

çevrenin geliştirilmesi ve kullanılması, tarihi ve kültürel kaynakların 

korunması ve kültür turizminde kullanılması, insan kaynaklarının eğitim ve 

kültür düzeylerinin yükseltilmesi ile turizme yönlendirilmesi, turizmin 

geliştirilmesine yönelik; altyapı, plan-proje gereksinim, nitelik ve 

önceliklerinin belirlenmesi, turizm sektörüne hizmet eden tesislerin 

çeşitlendirilmesi ve standartlarının yükseltilmesi hedeflerini kapsayan “turizm 

altyapısının” geliştirilmesi gerekmektedir. Bütün bunların yanında 

yatırımların mekansal dağılımında ekonomik kaynakların yerinde kullanılarak 

israfın önlenmesi ve önceliklerin belirlenerek, nicelik ve niteliklerinin tespit 

edilmesi son derece önemlidir. Var olan potansiyel kaynaklara dayalı 

geliştirilecek turizm türlerinin belirlenmesi ve yatırımların bu kapsamda 

çeşitlendirilmesi, talep artışı sağlayacak fiziki ve organizasyonel kararların 

alınması hedeflerini kapsayan “arz ve talebin yönlendirilmesi” amacına 

uygun olarak planların yapılması ve uygulamaya konulması gerekmektedir. 



 

Sivas kenti turizm potansiyeli ve bu potansiyelin arttırılması için yörenin 

niteliği doğrultusunda turizm türlerine göre aşağıdaki önerileri sunmak mümkündür. 

Kültür turizmi potansiyeli 

Sivas kenti; camileri, medreseleri, türbeleri, hanları, hamamları, köprüleri, 

çeşmeleri, geleneksel konutları ve kapalı çarşılarıyla kültür turizmi açısından önemli 

potansiyele sahip bir yerleşimdir. Bir açık hava müzesi durumunda olan kentin, 

yapılacak turizm planlamasıyla ve kentsel tasarımlarla sahip olduğu kültürel 

değerlerin ortaya çıkarılması gerekmektedir. Kent merkezinde olduğu gibi turistlerin 

Sivas kentinde yer alan eserleri inceleyerek Selçuklu mimarisi ve yaşam tarzı 

hakkında bilgi edinmeleri ve kültür alışverişinde bulunmaları sağlanmalıdır. Kent 

Meydanı ve çevresi bu anlamda medreselerin, camilerin ve müzelerin bulunduğu bir 

mekan olarak Selçuklu kültürü ve yaşam tarzını anlatırken, Cumhuriyet dönemi tarihi 

yapılarıyla da ilgi çekici olup kent bütünü farklı dönem ve uygarlıklara ilişkin yapı 

kültürü ile etkileyicidir. Ayrıca Sivas kent merkezi ve yakın çevresinde belirli konu 

başlıkları altında turlar düzenlenmesi (Sivas Coğrafyasında Selçuklu ve Osmanlı 

turları, İpek yolunda seyahat, Hitit şehirlerinden Sivas’a yolculuk vb.) kültür 

turizminin gelişmesi açısından son derece faydalı olacaktır. 

Sivas geleneksel el sanatları açısından renkli bir mozaiğe sahiptir. Halıcılık, 

dokumacılık, bakırcılık, çarıkçılık, gümüş işçiliği, çubukçuluk, çorap örücülüğü ve 

çakı-bıçak yapımcılığı en köklü el sanatlarıdır. Bu el sanatlarının gelişimi ve 

sürdürülebilirliği açısından yerel yönetimler tarafından atölyeler ve kurslar 

açılmalıdır. Böylelikle halka hem bir şeyler üretmenin zevkini yaşatırken hem de bu 

el sanatlarının zamanla yok olması engellenmiş olacaktır. Ayrıca el sanatı ürünlerinin 

hediyelik eşya olabilecek şekilde tasarlanarak üretilmesine yönelik çalışmalar 

yapılmalı, üreticiler bu şekilde yönlendirilmeli ve tarihi mekanlarda oluşturulacak 

satış noktalarında, üretilen bu ürünler turistik hediyelik eşya olarak satışa 

sunulmalıdır. Bunun yanında Sivas İli tanıtımına katkısı olan ürünlerin markalaşması 

için de çalışmalar yapılmalıdır (Sivas bıçağı, Sivas halısı, Sivas tarağı, Sivas kalemi 

vb.). 



Sivas İli zengin bir mutfak kültürüne sahiptir. Geleneksel Sivas mutfağına ait 

yemekler arasında; sebzeli Sivas kebabı, Sivas köftesi, kazan simidi, fırın katmeri ve 

çöreği ile madımak yemeği gelmektedir. Bu yemeklerin gelen turistlere tattırılması 

ve Sivas mutfağının tanıtılması amaçlı, restorasyon ve onarımı yapılan; Abdi Ağa 

Konağı, Osman Ağa Konağı, Susamışlar Konağı gibi tarihi Sivas evlerinin ve 

konaklarının mutfakları aktif hale getirilmelidir. 

Sivas’ta yapılan ve her yıl geleneksel olarak tekrarlanan; 4 Eylül Sivas 

Kongresi kutlamaları kapsamında verilen çeşitli konserler, açılan sergiler ve 

şenlikler, aşıklık geleneğinin en önemli isimlerinden biri olan ve Sivas’la 

özdeşleşmiş Aşık Veysel’i anma ve yaşatma amaçlı yapılan; Aşık Veysel Kültür 

Festivali ve Sivas’ın değişik ilçelerinde yetiştirilen balı ve balcılığı tanıtma ve 

geliştirme amaçlı yapılan Bal Festivali yerli ve yabancı bir çok turisti kente 

çekmektedir. 

Sivas kent merkezi ve yakın çevresi gerek tarih öncesi çağlardan gerekse 

binlerce yıldır üzerinde yaşanan uygarlıkların bıraktığı izler açısından önemli bir 

turizm potansiyeline sahiptir. Sivas ili, “Sarissa” antik kenti ve müzeleriyle yerli ve 

yabancı turistlerin dikkatini çekmektedir. Kent merkezine 65 km. uzaklıkta bulunan 

ve Kuşaklı örenyeri olarak bilinen “Sarissa” antik kentine günübirlik turlar 

düzenlenerek turistlerin “Sarissa” antik kentini ziyaret etmeleri sağlanabilir. 

Sağlık turizmi potansiyeli 

Sivas sahip olduğu Sıcak Çermik, Soğuk Çermik, Orta Bucak Çermiği, 

Alaman Çermiği, Akça Ağıl Çermiği ve Kangal Balıklı Çermiği sayesinde çok 

büyük bir sağlık turizmi potansiyeline sahiptir. Bu alanlarda bulunan şifalı sular 

mide, bağırsak, safra kesesi, cilt hastalıkları gibi birçok hastalığın tedavisinde son 

derece faydalıdır. Özellikle Kangal Balıklı Çermik, Sıcak ve Soğuk Çermikte mevcut 

tesislerin iyileştirilmesi ve yeni tesislerin yapılmasıyla Sivas termal sağlık turizmi 

merkezi durumuna gelebilecektir. 

Hızla büyüyen Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve 

Uygulama Hastanesi de gerek bölgesel gerekse ülke çapında önemli hizmetler 

vermeye devam etmektedir. Organ nakli merkezi faaliyete geçmiş olup, organ nakli 

yapılmaya başlanmıştır. Organ nakli için Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt 

dışından insanlar, Sivas’a gelecek ve nakil olmaları durumunda bir süre Sivas’ta 



kalmaları gerekecektir. Organ nakli olacak hastanın kendisi ve yakınları nakilden 

sonra da bir süre kontroller için Sivas’ta kalmaları gerektiğinden dolayı, bu durum, 

sağlık turizminde Sivas için önemli katkılar sağlayacaktır.  

Organ Nakli Merkezi yanında, tüp bebek merkezi ve yanık merkezleri ile de 

Cumhuriyet Üniversitesi gerek bölgesinde gerekse Ülke çapında bir sağlık merkezi 

olma yolunda hızla ilerlemektedir. 

Doğa turizmi potansiyeli 

Kent merkezine ortalama uzaklıkları 7 ile 50 km. arasında değişen; Tödürge 

Gölü, Hafik Gölü, Sıcak Çermik, Soğuk Çermik, Paşa Fabrikası, Karaçayır Ormanı, 

Seyfebeli, Paşapınarı, Kardeşler Tepesi Çamlığı ve kent merkezindeki Ethem Bey 

Parkı ile Kale Parkı dinlenmek için uygun alanlardır. 

Özellikle Sivas’a 39 km. uzaklıkta bulunan Hafik Gölü bu alanlar arasında en 

önemli yere sahiptir. Hafik İlçesi’ne iki kilometre uzaklıkta bulunan gölün yüzeyi bir 

1 km²’ yi geçmektedir. Dipten kaynaklanan sularla beslenen gölün ortasında bulunan 

Pılır Adası göle farklı bir nitelik ve güzellik vermektedir. Yörenin en güzel mesire 

yerlerinden olan Hafik Gölü’nde kayık gezintisi yapılabilmektedir, balığı bol ve 

çeşitlidir. Göl ile Pılır Adası arasında bir bağlantı kurularak; göl üzerinde kano veya 

sal ile gezinti yapılacak servis ve olanaklar oluşturularak doğa turizmi için potansiyel 

artırılmış olacaktır. 

İl merkezine 50 km. uzaklıktaki, 5 km²’lik yüzölçümü ile Tödürge Gölü adeta 

küçük bir denizi andırmaktadır. Göl kenarında bulunan ufak bir plaj ve Cumhuriyet 

Üniversitesi tesisleri sayesinde dinlenme turizmine olanak sağlayan potansiyel bir 

alandır. Dipten ve çevreden kaynaklanan sularla beslenen gölde bol balık 

yaşamaktadır. 

Hafik ve Tödürge gölleri, bir çok kuş türünün konakladığı mekanlardır. Bu 

alanda insanlar kuş gözlemleri yaparak kuş çeşitliliğini keşfedebilir; bilimsel 

araştırmalar gerçekleştirebileceklerdir. Ayrıca kırsal ve dağlık alanlardaki endemik 

ve ender tür çeşitliliği yöre için önemli bir alternatif turizm potansiyelidir. 

Tabiatı koruma alanı olarak ilan edilen Tödürge ve Hafik sulak alanları, 

birçok bitki ve kuş türüne sahip olduğu için bilimsel araştırma yapan botanikçi ve 

kuş bilimcileri için önemli alanlardır. Bunun yanında Sivas’ta değişik yörelerde, 

sadece ile özgü 57 adet endemik bitki türü yer almaktadır. Bu alanlarda bilimsel 



araştırmalar yapmak, botanik ve kuş gözlemciliği (ornitoturizm) turizmlerini 

geliştirmek için çevreyle uyumlu, doğaya zarar vermeyecek servis imkanları 

sağlanmalıdır. Bu amaçla en kısa zamanda Tödürge ve Hafik’te belirli noktalara kuş 

gözleme kuleleri ve teleskoplar kurulmalıdır. 

İnanç turizmi potansiyeli 

Sivas’ta Ahi Emir Ahmed, Abdülvahabi Gazi, Şemseddin Sivasi Türbeleri, 

Güdük Minare ile Ulu Camii, Kale Camii ve Meydan Camii gibi İslam dünyası 

açısından önemli olan bir çok cami ve türbe yer almaktadır. Bu mekanların yakın 

çevrelerini de kapsayan ve kentsel entegrasyonlarını sağlayacak olumlu 

düzenlemeler önemlerini daha da artıracaktır. 

Kongre turizm potansiyeli 

Sivas kenti özellikle Selçuklu dönemi eserlerinin yoğun olarak bulunduğu bir 

kenttir. Bu durum Selçuklu seminer günleri yapılarak değerlendirilebilir. Yapılacak 

olan bu seminerlere birçok meslek odası katılarak fikir alışverişinde bulunabilecektir. 

Ayrıca 4 Eylül 1919 tarihinde Sivas Kongresi’nin toplandığı Atatürk Kongre 

ve Etnografya Müzesi de diğer bir seminer turizmi potansiyelidir. Müzeler 

haftasında, Atatürk’ü ve 4 Eylül Sivas Kongresi’ni anma etkinlikleri sırasında kente 

gelen uzmanlar, diğer meslek grupları ve turistler Kongre Binası yanındaki açık 

alana yapılacak Cumhuriyet dönemi, Atatürk ve Sivas’la ilgili eserleri hayranlıkla 

izleme imkanı bulacaklardır. 

Eko Turizm 

Eko turizm, kırsal alanlarda yaşayanlar tarafından verilen turizm hizmeti olarak 

tanımlanabilir. Ekoturizmde çevreyi koruyan ve yerel halkın refahını gözeten, doğal 

alanlara karşı duyarlı olunması gerektiğini savunan bir anlayış söz konusudur.Turizm 

pazarında, doğaya dayalı turizm olarak tarif edilen ekoturizm, sürdürülebilir 

kalkınma aracı olarak görülmektedir.  

Eko turizmin işlevsel olması için organik tarım yapılabilmelidir. Sivas kenti 

kırsal alanlarındaki tarıma elverişli topraklarıyla eko-agro turizminin yapılmasına 

elverişlidir. Bu anlamda Sivas’ta çiftçilere ek maddi destek getirilerek bu turizm 

çeşidi geliştirilmelidir. 
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