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A. DÜNYADAKİ MARS EĞRİBUCAK-EMİRHAN 

KAYALIKLARI ALAN YÖNETİM PLANI

1. AMAÇ

Bu projenin konusu, Sivas Valiliği’nin 02.02.2019 tarih ve 1846 sayılı 

yazısına istinaden Yukarı Kızılırmak Jeoparkı’nın UNESCO Global 

Jeoparkı kapsamına alınması amacıyla gerekli olan “Dünyadaki Mars 

Eğribucak-Emirhan Kayalıkları Alan Yönetim Planı”nın, Orta Anadolu 

Kalkınma Ajansı (ORAN) 2019 yılı Çalışma Programının Yerel 

Kalkınma Fırsatları UNESCO Listesinde yer alan eser sayısı çıktı hedefi 

kapsamında yapılması işidir.  

Sivas Valiliği’nin yazısına istinaden Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 

(ORAN) tarafından desteklenen, Yukarı Kızılırmak Jeoparkı’nın 

UNESCO Global Jeopark kapsamına alınması amacıyla gerekli olan 

“Dünyadaki Mars Eğribucak-Emirhan Kayalıkları Alan Yönetim Planı” 

isimli projede, başlıca doğal ve kültürel mirasın tespiti, yürüyüş rotaları 

ve bisiklet yollarının tespiti, kamp alanlarının tespiti, kuş ve yaban 

gözlem istasyonlarının yer tespiti, bilgilendirme panellerinin yer tespiti 

(yön levhası, bilgi paneli vb.), kamelyaların tespiti, merdiven yerlerinin 

tespiti, konaklama alanı yer tespiti, otopark yeri tespiti, Mars uygulama 

evi yer tespiti yapılacak olup, rotaların CBS ile haritalanması, Alan 

Yönetimi Stratejik Planı’nın Hazırlanması toplantısı ile yöre halkına ve 

ilgili kamu yetkililerine yönelik bilgilendirme toplantısının 

düzenlenmesi amaçlanmıştır.  Bu projeden elde edilen verilerle Sivas 

turizmine yeni bir destinasyon sahası oluşturmak, rotaları çıkararak ve 

ilin turizm çeşitliliğini belirleyerek ziyaretçi kapasitesini arttırmak, il 

ekonomisine turizmle katkı sağlamak ve tüm bu hedeflerin 

gerçekleştirilebilmesi için alt yapı ve yönlendirmelerin doğru şekilde 

planlanması amaçlanmıştır.  

2. GEREKÇE

Bu proje ile sahanın alan yönetim planı hazırlanacak böylece  

turizminin çeşitlendirilmesi ve il turizm master planının 

hazırlanmasına 



bir kaynak oluşturulacaktır. Bu proje ile ilin sağlık turizmi, termal 

turizmi, kış turizmi, yayla turizmi yanında ekoturizmi, doğa turizmi 

veya jeoturizmi gibi doğa turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi için 

gerekli olan turizm altyapısı belirlenecek ve niteliği arttırılacaktır. Doğa 

amaçlı turizmin yapılacağı Emirhan –Eğribucak yörelerinde rotalarla 

tur güzergâhları ve durak noktaları belirlenerek planlama çalışmaları 

yönlendirilecektir. Tespiti yapılan rotalarda kamu, özel sektör, sivil 

toplum kuruluşları ve yerel halk ile işbirliği sağlanması konularında 

bütün paydaşlarla birlikte hareket etme olanağı oluşacaktır. Yöre 

ekonomisinin güçlendirilmesi, kırsal alanda göçün engellenmesi ve yeni 

iş olanaklarının geliştirilmesi ve kapasiteye yönelik stratejilerin 

belirlenmesi bu projenin hedefleri arasındadır.  

Rotaların çıkarılması ve gerekli alt yapının inşasıyla birlikte ziyaretçi 

hedef gruplarına yönelik planlamalar daha doğru şekilde yapılacaktır. 

Proje sahası ile ilgili hedef grubu ziyaretçileri turistler ve öğrenciler 

oluşturmakta, başlıca yararlanıcının ise yerel halk olması istenmektedir. 

Nitekim sahanın kısa süreli tanıtım haberleriyle bile ziyaretçi sayısı 

binlerce kişiyi bulmuştur. Ülke ölçeğinde Kilis, Ankara, Erzurum, 

Çanakkale ve Amasya illerinden öğrenciler proje sahasını ziyaret 

etmiştir. Proje çerçevesinde yapılması gereken alt ve üst yapı uygulama 

ve tesislerin tamamlanmasıyla 350 000 nüfuslu Sivas şehri bu sahadan 

yoğun bir biçimde faydalanacaktır. Proje sahası içerisindeki köylerde 

yaşayan nüfus kılavuzluk geliri elde edecek, burada kafeler 

işletebilecekler,  sahanın şehir merkezine yakın olması sayesinde de 

esnaf ve otel işletmecileri gelir elde edebileceklerdir.   

3. YÖNTEM

Bu çalışmada öncelikle literatür çalışması yapılmış ve kavramsal 

çerçeve çizilmiştir. Projede belirtilen amaç ve hedefe uygun olacak 

şekilde bilgi paylaşımında bulunmak, görüş almak ve alınacak nihai 

kararlarda işbirliği sağlamak amacıyla çalışma konusu ile doğrudan 

ilgili kuruluş ve kişilerin de projede (üniversite öğretim üyesi, 

akademisyen, uzman vb) yer alması sağlamıştır. Çalışma sürecinde, 



proje sahalarına yönelik arazi çalışmaları gerçekleştirilmiş, toplanan 

veriler bilgisayar ortamına aktarılmış ve coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ile 

ölçek değerleri haritalandırılmıştır. Arazi çalışmaları ve CBS veri tabanı 

oluşturmada 1/25000 ve 1/100 000 ölçekli haritalardan yararlanılmıştır. 

Arazi çalışmalarında veri üretilmesi küresel konum belirleyicisi (GPS) 

ile yapılmış ve doğal ve kültürel kaynak değerleri tespit edilmiş, rotalar 

(yürüyüş, dağ tırmanışı, mağara, bisiklet, foto safari, kuş ve yaban 

hayatı gözlem istasyonları), bilgilendirme ve yön tabelaları sayısal 

olarak belirlenmiş ve gerekli saha çalışmalarının yapılmasının ardından 

elde edilen yazılı ve görsel veriler işlenmiştir. Fotoğraf ve rotalar 

üzerinde drone çekimi yapılarak bu çekimlerden elde edilen sonuçlar 

ile görüntü kaydı oluşturulmuştur. Dünyadaki Mars Eğribucak-

Emirhan Kayalıkları Alan Yönetimi Stratejik Planının Hazırlanması 

Toplantısı düzenlenmiş, ilk gün Eğribucak-Emirhan kayalıklarına 

yönelik hazırlanan rotalar gezilmiş, rotalar üzerinden saha araştırması 

yapılmış,  ikinci gün ise arazi gözlemleri ofis çalışmalarında 

değerlendirilmiştir. Sonuç olarak toplanan bütün veriler harita üretimi 

için kullanılmıştır.  

B. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Yukarı Kızılırmak Jeoparkı içerisinde yer alan “Rotam Emirhan –

Eğribucak Kayalıkları” projesi, son yıllarda turizm içinde önemli bir 

farkındalık oluşturan jeoturizm faaliyetlerine dikkat çeken bir projedir. 

Uluslararası turizm sektörünün yapısındaki değişiklikler,  bireylerin 

eğitim seviyelerinin  artması, çevre konularına karşı duyarlılığın, ilgi ve 

bilincin gelişmesiyle doğa turizmi veya jeoturizm gibi turizm 

çeşitlendirmelerine yönelim de artmış, miras değer taşıyan yerlerin 

turizm planlamasını yapmak bir gereklilik olmuştur. Bu planlamada en 

önemli kısım turizm için cazibe oluşturacak doğal ve kültürel kaynak 

değerlerinin tespiti ve bu değerler boyunca ortaya çıkan rotaları 

belirlemektir. Miras teması kapsamında çekicilik oluşturan unsurları 

görmek ve deneyimlemek isteyen ziyaretçilerin bir başlangıç 

noktasından başka bir varış noktasına hareket etmesini sağlayan rotalar 



turizmin ekonomik bir değer oluşturması için gereklidir. Özellikle 

kırsal alanlarda daha önce pek fazla insan tarafından keşfedilmemiş 

rotalar yeni cazibe alanlarıdır.  Turizm rotalarının temel amacı, bölgede 

ziyaretçilerin vakit geçirmesi ve harcama yapması için her biri tek 

başına yeterince çekici olmayan turistik değer ve aktiviteleri birbirine 

bağlamaktır (Alkan, 2018: 1019).  

Proje sahasında turizmi geliştirecek jeopark ve jeoturizm gibi bazı 

kavramların iç dinamiklerinin bilinmesi doğru turizm stratejilerinin 

belirlenmesi ve alan yönetiminin başarılı olması için şarttır. Jeoparklar, 

doğal ve kültürel kaynakların korunmasını içeren bir coğrafik alanda 

nadir, bilimsel, estetik ve ekonomik değer oluşturan jeolojik ve 

jeomorfolojik mirasın topluca bulunduğu doğal alanlardır (Akbulut ve 

Ünsal, 2012: 535). Jeoparklarda jeoturizm en önemli ekonomik 

faaliyettir. Jeoturizm, turistlere bilimsel, estetik, nadir, ulusal veya 

uluslararası önem arz eden herhangi bir yerin doğal ve kültürel 

özellikleri hakkında bilgilendiren, doğal mirası ve yerel kültürü 

koruyan ve ekonomiyi geliştiren sürdürülebilir bir doğa turizmidir 

(Dowling ve Newsome, 2006, Akbulut, 2009). Bu turizm sahasının alan 

yönetimi için yapılması gereken bazı adımlar vardır. Bunlar: 

- Turizm yönetim planında hangi paydaşların olacağı 

belirlenmelidir. Bu aşamada kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, 

yerel halk, ziyaretçiler ve öğrenciler gibi tüm paydaşları sisteme dâhil 

etmek gerekir.   

- Planlama ve uygulamalar için veri oluşturulması gerekir.

- Öğrenme çeşitliliği ve sürdürülebilir büyümenin çerçevesinin

belirlenmesi için varış yerleri belirlenirken, il, yöre, bölge ve ülkedeki 

diğer rakip destinasyonların özellikleri dikkate alınmalıdır. 

- Gelecekte sahayı ziyaret edecek turistlerin beklentilerini doğru ve

planlı bir şekilde yönetmek gerekir.     



1. Coğrafi Konum ve Sınırları

Araştırma sahası Sivas şehir merkezinin 23 km. doğusunda yer 

almaktadır. Proje sahasının toplam yüzölçümü 300 km2 dir. Ulaşım 

açısından elverişli bir konumda bulunan proje sahasının en önemli 

yerleşimlerini Eğribucak ve Emirhan köyleri oluşturmaktadır. 

Harita 1: Araştırma Sahasının Lokasyonu 



2. Coğrafi Özellikleri

Proje sahasının litolojik özelliklerine bakıldığında Alt Miyosen’den 

günümüze kadar farklı dönemlere ait birimlere rastlamak mümkündür. 

Sahada, “kalın katmanlı kırmızı-gri renkli çamurtaşı-kumtaşı 

ardalanması ve ince katmanlı, laminalı jips-bitümlü şeyl- kumtaşı- siyah 

renkli dolomotik kireçtaşı ardalanmasından oluşan Alt Miyosen yaşlı 

Karayün Formasyonu; kumtaşı, marn, kireçtaşı ardalanmasından 

oluşan Alt-Orta Miyosen yaşlı Karacaören formasyonu ve Kuvaterner 

yaşlı alüvyonlar yüzeylenmektedir” (Bilici, 2006: 11: Harita 2).  

Harita 2: Proje sahasının jeoloji haritası 



Emirhan –Eğribucak kayalıkları ve yakın çevresinde reliefin oluşum 

ve gelişiminde hem iç hem de dış etkenlerin ve süreçlerin rolü vardır. 

Tektonik hareketlerle yereyin yapısal özelliklerinde önemli farklılıklar 

belirmiştir. Nitekim sıkışmayla koşut eğim yükselti farkları oluşmuş ve 

dış etkenlerin birlikteliğinde yerey şiddetli erozyonun etkisiyle aşınarak 

tepeler, sırtlar, vadiler, aşınım yüzeyleri, hogbek tipi sırtlar gibi 

münferit yer şekilleri ortaya çıkmıştır (Akbulut vd, 2017: 20; Harita 3). 

Kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan hogbeklerin en yüksek 

noktasını Emirhanbaba Tepesi (1799 m) oluşturur.  Sahadaki diğer 

önemli yükseltileri Toptaş Tepe (1750 m), Kara Tepe (1700 m), Ortakaya 

Tepe (1725 m.), Yüce Tepe (1500 m.) ve Hüyük Tepe (1500 m.)dir.   

Harita 3: Araştırma Sahasının Topografya Haritası 



Proje sahasının iklim özellikleri yazların sıcak ve kurak, kışların 

soğuk ve kar yağışlı olmasıdır. Sahada karasal iklim koşulları hâkimdir. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Sivas ilinin ortalama 

sıcaklık değeri 90 C ve ortalama yağış değeri 429.3 mm.dir. Deniz 

seviyesinden yaklaşık 1200 m. yükseltide bulunan sahanın yakın 

çevresinde yapılan barajlar iklim elemanlarını etkilemiş ve kış aylarında 

sıcaklık değerleri mevsim ortalamalarının üzerinde seyretmeye, 

dolayısıyla yağış miktarında azalış görülmeye başlanmış ve iklim 

ılımanlaşmıştır.  

Yöredeki en önemli akarsu Kılıç Deresidir. Kılıç deresinin kolları 

ilkbahar aylarında aldıkları yağış ile birlikte aktif olup, yaz başlarında 

sıcaklık ve buharlaşma miktarındaki artışa bağlı olarak derenin kolları 

kurumaktadır. Eskiköy Deresi ve Kaplan Deresi vadi içinde akış 

gösteren mevsimlik akarsulardır. Tektonik hareketler nedeniyle vadiler 

boyunca eğim kırıklıkları görülmekte ve akarsuların düşüş 

noktalarında çağlayanlar oluşmaktadır. 

Sahanın doğal bitki örtüsü antropojen steptir. İlkbahar aylarında 

yeşeren yaz sıcaklığı ile sararan step vejetasyonu ile birlikte çalı 

gruplarına az dağılım gösteren ardıç ve meşe topluluklarına da 

rastlanmaktadır. Dere yatakları boyunca halk tarafından kavak ağaçları 

dikilmiştir. Orman bölge müdürlüğü tarafından tepelerin yamaçlarına 

teraslama yöntemi ile ağaçlandırma çalışmaları yapılmıştır. Kuşburnu, 

Karamuk ve Dane gibi meyveli bitkiler, altınotu, kekik, ebe gümeci gibi 

otlar mevsiminde toplanılarak kurutulmaktadır. Saha da fauna 

çeşitliliği söz konusudur. Dağ keçilerinin üreme ve yaşam alanı olan 

sahada yaban yaşamının korunması son derece önemli ve dikkate 

alınması gereken bir konudur. Akbaşlı akbaba,  kızıl şahin, keklik, 

sığırcık ve karaleylek yörede görülen başlıca kuşlardır.      

Proje sahasında turizm bağlamında öne Emirhan ve Eğribucak 

köyleri çıkmaktadır. 2019 TÜİK verilerine göre Emirhan Köyü’nün 

nüfusu 105 kişi ve Eğribucak Köyü’nün nüfusu ise 42 kişidir. Nüfus 

yıllar içinde azalmış İstanbul, İzmir ve Antalya gibi büyük şehirlere 



insanlar göç etmişlerdir. Yine köylerin şehir merkezine yakın olması 

sebebiyle tarımsal faaliyetlerden vazgeçen aileler Sivas şehir merkezine 

göç etmişlerdir. Proje sahasında yer alan köylerin temel ekonomik 

faaliyetlerini tarım oluşturur. Ekim sahalarına buğday ekilir. Bahçelerde 

az sayıda meyve ağaçları bulunur. Köy nüfusunun büyük bir kesimi 

yaz aylarında köylerine dönmekte kış aylarını ise büyük şehirlerde 

geçirmektedirler. Son yıllarda Yukarı Kızılırmak Jeoparkı içerisinde 

kalan proje sahasında turizmi geliştirmek için tanıtım çalışmaları 

yapılmış ve yöre, ziyaretçilerin uğrak yerlerinden biri olmuştur. Aynı 

zamanda öğrencilerin doğa eğitimi faaliyetlerini sürdürdüğü yerlerden 

biri olan saha, doğal ve açık bir coğrafya laboratuvarı özelliği 

taşımaktadır. Turizmin gelişmesiyle yöre halkı yeni bir gelir kaynağı 

elde edecektir.   

Proje sahasına ulaşım karayolu ile sağlanmaktadır. Kış aylarında 

anayola yakınlığı sebebiyle köy yolları kapanmamaktadır. Köy yolları 

asfalttır. Hava ulaşımı Sivas Nuri Demirağ Havalimanından 

sağlanmaktadır.  

C. ANALİZ VE DEĞERLENDİRME

1. Doğal ve Kültürel Miras Kaynakları

Proje sahasında turizme kaynak oluşturacak ana tema doğal ve 

kültürel kaynak değerleridir. Eğribucak-Emirhan kayalıkları, yaklaşık 

25-30 milyon yıl önce yatay konumda çökelmiş jips katkılı yüksek ve 
sarp kumtaşlarının sonraki dönemlerde tektonik faaliyetlerin etkisiyle 
dikleşmesi ve dış süreçlerle aşındırılması sonucunda oluşan yer 
şekilleridir. Bu yer şekillerinin en tipik olanı hogbeklerdir (Akbulut vd, 
2018; Foto 1).  Sahanın bugünkü yerşekillerinde tektonizmanın etkisi 
büyüktür.  Saha geç Kretase’den Orta-Geç Miyosen’deki Neotektonik 
dönemin başlangıcına kadar kuzey-güney yönlü bir sıkışma rejiminin 
etkisinde kalmış ve bu sıkışma rejimine bağlı olarak bindirme fayları, 
doğrultu atımlı faylar ve kıvrılma tektoniği sahada gelişmiştir (Temiz 
1996; Akbulut Özpay, 2017;  Tablo 1-2; Foto 2).



Tablo 1: Proje sahasının doğal kaynakları ve coğrafi koordinatlar (2019). 

No Doğal Kaynak 
Enlem (X) Boylam (Y) 

No Doğal Kaynak 
Enlem (X) Boylam (Y) 

1 
Bingöl Sulak Alan 39°43'22.63"K 37° 7'27.24"D 

19 
Kaplan Deresi 39°43'4.89"K 37°12'48.89"D 

2 
Bingöl Tuzlası 39°43'0.10"K 37° 7'36.27"D 

20 
Emirhan Deresi 39°42'41.77"K 37°12'35.42"D 

3 
Şıhçoban Bindirme Fayı 39°42'4.96"K 37°13'27.97"D 

21 
İlkindi Vadisi 39°40'38.41"K 37°13'35.16"D 

4 
Hogbek I 39°42'8.92"K 37°14'1.63"D 

22 
Karstik Şekiller 39°40'44.65"K 37°13'47.83"D 

5 
Eskiköy Vadisi 39°42'38.88"K 37°13'21.74"D 

23 
Jips Hum 39°42'39.56"K 37°16'1.24"D 

6 
Şelale I 39°42'39.95"K 37°13'23.48"D 

24 
Monolitik Kule 39°43'5.49"K 37°16'20.94"D 

7 
Ballıkayalar 39°42'53.52"K 37°13'30.17"D 

25 
Tafoni II 39°43'18.68"K 37°16'35.32"D 

8 
Mantar Kaya 39°42'53.04"K 37°13'31.93"D 

26 
Eğribucak Kanyonu 39°43'18.37"K 37°16'48.83"D 

9 
Eklem Makaslama 39°43'1.22"K 37°13'56.40"D 27 Kanyon 39°43'25.60"K 37°17'5.04"D 

10 
Fay 39°43'2.30"K 37°14'5.80"D 28 Ejderha Sırtı 39°43'37.20"K 37°17'4.44"D 

11 
Pınarca Fayı 39°43'46.64"K 37°14'37.58"D 29 Dairesel Çözülme 39°43'25.48"K 37°16'35.30"D 

12 
Tafoni I 39°42'52.56"K 37°14'25.04"D 30 Aşınım Dikliği 39°43'26.26"K 37°16'30.25"D 

13 
Tesbih Kayalar 39°42'50.94"K 37°14'19.31"D 31 Fosil 39°43'8.70"K 37°16'57.25"D 

14 
Doğal Köprü 39°42'50.63"K 37°14'23.25"D 32 Hogbek 39°43'33.81"K 37°16'35.37"D 

15 
Mantar Kaya II 39°42'48.26"K 37°14'19.10"D 33 Kıvrımlar 39°43'45.05"K 37°16'17.48"D0

16 
Emirhan Kayalıkları 39°42'46.12"K 37°14'12.81"D 34 Nap 39°44'25.73"K 37°18'24.98"D 

17 
Şelale II 39°42'39.83"K 37°13'26.45"D 35 Çek ayır 39°43'57.81"K 37°13'56.74"D 

18 
Vadi Çıkışı 39°42'38.42"K 37°13'24.40"D 

Kaynak: Arazi çalışmaları 



Foto 1: Emirhan Kayalıklarından bir görünüm. 

Tablo 2: Proje sahasının Kültür kaynakları ve coğrafi koordinatlar (2019). 

No Kültürel Kaynak 
Enlem (X) Boylam (Y) 

1 
Bingöl Tuzlası Bina 39°43'0.10"K 37° 7'36.27"D 

2 
Emirhan Gözetleme Kulesi 39°42'46.18"K 37°14'12.29"D 

3 
Emirhanbaba Türbesi 39°42'45.13"K 37°14'27.49"D 

4 
Eski Emirhan Köyü 39°43'4.06"K 37°12'40.57"D 

5 
Mağara I 39°43'3.87"K 37°12'44.12"D 

6 
15 Temmuz Çeşmesi 39°41'44.08"K 37°15'36.33"D 

7 
Kaya Mezarları 39°43'17.23"K 37°16'51.16"D 

8 
Mağara II 39°43'23.88"K 37°17'3.53"D 

9 
Mağaralar III 39°43'44.82"K 37°16'56.83"D 

Kaynak: Arazi çalışmaları 

Emirhan-Eğribucak- Arpayazı köyleri arasında uzanan hat boyunca 

kumtaşı-çamurtaşı ardalanmasında görülen yapısal şekillenmeler, yarı 

dairesel-oval şekildeki mekanik çözülme sonucu ortaya çıkan kumtaşı 

topları, geniş bir satıh aşınımı ve parçalanması şeklinde görülen 

kırgıbayır ve monoklinal tabakalaşma başları ve tafonileşme sonucu içi 

boşalmış aşınım artığı bloklar sahada görülmektedir (Akbulut vd., 2017; 

Foto 3-4-5). Kumtaşlarının bir kısmı insanlar tarafından oyulmuş 



mağara yerleşmeleri olarak kullanılmıştır. Konglomeratik birimler 

işlenerek dibek taşı yapılmış, fonksiyonlar değişince zamanla bu 

kültürel kaynak çeşme taşı olarak kullanılmıştır (Foto 6). 

Foto 2: Pınarca fayı eski birimler genç birimlerin üzerine gelmiştir. 

Foto 3: Eğribucak jeositleri içinde yer alan yarı dairesel-oval kumtaşı topları. 



Foto 4: Eğribucak kayalıklarında selektif aşınma neticesinde dikliğini 

korumayı başarmış bloklar ve bloklar üzerinde gelişmiş Tafoniler.  

Foto 5: Eğribucak kanyonundan genel bir görünüm. 



Foto 6: Arpayazı köyü girişinde dibek taşının çeşme taşına dönüşmesi. 

2. Yürüyüş Rotaları

Yukarı Kızılırmak Jeoparkının üçüncü rotası olan Eğribucak-

Emirhan kayalıklarının rotaları jeoturizmin geliştirilmesi amacıyla 

çıkarılmıştır. Bu rotalara ve rotalar üzerindeki doğal ve kültürel 

kaynakların her yaştan insanın erişimine ve ulaşımına uygun olması ve 

ziyaretçilerin beklentilerin karşılanması ve güvenliği üzerinde 

düşünülmesi gereken konulardır. Bu nedenle Emirhan-Eğribucak 

kayalıklarında farklı uzunlukta ve zorlukta yürüyüş rotaları 

çıkarılmıştır. Toplam beş rotada yaklaşık 100 km. uzunluğunda bir 

rotanın tamamlanması hedeflenmiştir. Bu rotalar; 

Rota 1 (Ballıkayalar Rotası): Rotanın toplam uzunluğu yaklaşık 7,9 

km.dir. Rotanın başlangıcı (39°42'6.59"K - 37°12'54.95"D) ve bitiş noktası 

(39°42'37.67"K- 37°13'19.46"D) arasındaki alanda kanyon vadileri, 

çağlayanları, tektonizmaya bağlı oluşan devrik yapıları, fayları, 

hogbekleri, tafonileri, mantar kayaları ve doğal köprüleri görmek 

mümkündür. Yine mevcut rotada mağaralar, eski yerleşim yerleri, 



çeşmeler ve eski köy evleri ziyaret edilebilir. Emirhan kayalıkları 

denilen en yüksek noktada bir gözlem kulesi ve eski bir yerleşim alanı 

bulunmaktadır. Sahanın görüntüsü manzara aşısından, estetik ve nadir 

görüntüler sunar. Rota 1, proje sahasındaki en zor parkurdur. Bazı 

noktaları iple tırmanışa uygundur. Proje sahasına güvenli 

erişilebilirliğin sağlanması adına, tırmanış gerektiren noktalara 

(39°42'39.13"K - 37°13'21.80"D;  39°42'39.40"K - 37°13'22.11"D; 

39°42'40.70"K- 37°13'22.91"D; 39°42'46.33"K- 37°14'8.64"D; 39°42'39.83"K- 

37°13'26.45"D) ip gerilmesi yararlı olacaktır. Rota üzerinde 

işaretlemelerin yapılması gerekmektedir. Benzer noktalar kırmızı beyaz 

olarak işaretlenebilir. 

 Emirhan kayalıklarında kamp alanları için uygun koşullar vardır. 

Kamp alanı 2 (39°42'47.47"K- 37°14'1.31"D): Emirhan kaya gözlem 

kulesinden inilen dere yatağı kamp alanı olarak uygundur. Kamp alanı 

3 (39°42'49.44"K-  37°14'21.91"D): Emirhan Kayalıkları meydanı denilen 

düzlük alan kamp alanı olarak uygundur ve manzara güzelliği 

sunmaktadır (Foto 7-8).   

Foto 7: Emirhan rota 1 vadiye giriş. İki 

metrelik bir basamak aşılarak vadiye giriş 

Foto 8: Vadi içerisinde çok sayıda eğim 

kırıklığı vardır ve bu eğim kırıklarından 



yapılmaktadır. düşey yönde akış yapan sular çağlayanları 

oluşturmaktadır.

Rota 2 (Eski Köy vadisi): Rotanın toplam uzunluğu 4 km.dir. Rotanın 

başlangıcı (39°43'1.75"K- 37°12'42.45"D) ve bitiş noktası (39°42'8.48"K- 

37°12'31.53"D) arasındaki  Eskiköy Deresi Vadisinde yürüyüş yapılabilir 

ve bu yürüyüş sırasında antiklinal ve senklinalleri, tektonizmanın 

arazide oluşturduğu devrik yapıları, kumtaşlarının oluşturduğu farklı 

ikonları, kaya kartalı, dağ keçileri, akbaşlı akbaba, leylek ve bıldırcınları 

görmek mümkündür. Bu rota içerisinde 2,5 km.lik yaklaşık 1 saat 

sürecek bir ara parkur vardır. Kaplan deresi vadisi olarak adlandırılan 

bu alternatif güzergâhta kuş yuvaları gözlemlenebilir. Doğal manzara 

özelliği, vadiden aşınım yüzeylerinin farklı renklerde oluşturduğu 

görünümler ilgi çekicidir. Vadi içindeki kumtaşları içerisinde insanlar 

tarafından oyularak açılan mağara yerleşmeleri vardır. Yaban 

hayatından korunmak ve gözlem yapmak amacıyla yüksek noktalara 

açılan bu mağaralara bugün erişim bulunmamaktadır. Rota 2’de Eski 

Emirhan köyünün kalıntıları bulunmakta ve bu alan güvenlik ve suyun 

bulunması nedeniyle kamp alanı  (39°43'4.06"K- 37°12'40.57"D) olarak 

önerilmektedir (Foto 9). 



Foto 9: Kaplan Deresi vadisi saha içerisindeki ikinci önemli zor parkurdur. 

Vadinin başlangıç noktasında Eski Emirhan köyü bulunmaktadır. 



Harita 4: Rotam Emirhan-Eğribucak Kayalıkları 



Rota 3 (Eski Emirhan Köyü): Toplam uzunluğu 11.3 km. olan bu 

parkur hem yürüyüş hem de motorsikletçiler için ideal koşullara 

sahiptir. Rotanın başlangıcı (39°42'15.86"K- 37°11'54.24"D) ve bitiş 

noktası (39°42'6.59"K- 37°12'54.95"D) arasındaki rotada vadileri, 

çağlayanları, fayları, çek-ayır sistemi ile gelişen ovayı, Pınarca fayını, 

polyeleri, tafonileri, ikonları, dağ keçilerini, ayıları, vaşakları, kızıl 

şahinleri, leylekleri ve bıldırcınları görmek mümkündür. Son yıllarda 

bu parkur doğa fotoğrafçılarının da uğrak noktalarından biri olmuştur. 

Parkurun bir kısmı Rota 1’nin güzergâhını da içine almaktadır. Rota 1 

kısmı hariç parkur her yaş grubu tarafından rahatlıkla yürünebilir. 

Sivas ve yakın çevredeki köyler bu alana madımak toplamak için 

gelmektedir. Rota turizme açıldığında madımak safari adında bir 

turizm etkinliği ilgi çekecektir. Rota 3 stabilize ve engebeli bir yol 

güzergahına sahip olması sebebiyle motosikletçilerin sıklıkla pist olarak 

kullandığı bir güzergahtır. Dolayısıyla bu güzergâh üzerinde yol dışı 

etkinlikler de dâhil olmak üzere motor parkuru düzenlenebilir. Yine 

yöre halkı sahadaki kumtaşlarından yararlanarak evlerin inşasında, 

bahçe duvarlarında ve masa yapımında bu malzemeyi kullanmış ve 

ortaya ilginç görüntüler çıkmıştır (Foto 10).   

Foto 10: Kumtaşlarından yapılan masalar ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. 



Rota 4 (Eğribucak Kanyonu) : Eğribucak Kanyonu sahanın en dikkat 

çeken rotasıdır. Rotanın toplam uzunluğu 3.5 km.dir. Rotanın başlangıcı 

(39°43'18.37"K- 37°16'48.83"D), kanyonun çıkış noktası (39°43'27.47"K- 

37°17'4.83"D) ve bitiş noktası (39°43'25.48"K- 37°16'35.30"D)dir. 

Rotadaki kanyon vadi başlıca çekicilik oluşturan doğal kaynak 

değeridir. Rota üzerinde farklı görsellik sunan kumtaşlarının 

oluşturduğu şekiller, ejderha sırtı olarak adlandırılan aşınım yüzeyleri, 

çapraz tabakalanma, konglomeratik yapılar, mağaralar, fosiller ve 

tafoniler ile tektonizmanın etkilerini görmek mümkündür. Bu jeositlerin 

oluşturduğu şekillerle ilgili meteforlar üretmek mümkündür. Gelin 

kayası, kaplumbağa, tost ekmeği ve yumurta kayalar gibi ikonları 

sahada çokça görmek mümkündür (Akbulut vd, 2017). Parkur içinde 

akbaşlı akbaba, karaleylek, keklik  ve kızıl şahin gibi kuşlar 

gözlemlenmektedir. Kaya mezarları ve mağaralarda antropojenik 

faktörün etkileri söz konusudur. Mağara içinde oturma alanları, kandil 

yerleri ve depo alanları bulunmaktadır. Yüksekte kalan mağaralara 

bugün ulaşım sağlanamamaktadır. Eğribucak Kanyonu ve rota 

üzerindeki dairesel çözülme unsurlarının rengi kırmızımsıdır ve bu 

nedenle yüzeyi mars gezegenini andırmakta ve doğaseverlerin 

dikkatini çekmektedir. Saha “Dünyadaki Mars” adıyla sosyal medyada 

ünlenmiş ve son yıllarda ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri 

olmuştur. Sahadaki yabancı turist profilini Fransızlar ve Japonlar 

oluşturmaktadır. Eğribucak kayalıkları coğrafya derslerine hizmet 

edecek doğal bir açık hava müzesi ve laboratuvarıdır. Saha 

ilköğretimden yükseköğretime kadar her bölümden öğrenciye 

yerkürenin tarihi hakkında eğitsel rehberlik yapacak konumdadır. 

Jeolojik oluşumu ve jeomorfolojik özellikleri dikkate alındığında 

bilimsel öneme sahip sahada çok sayıda kaynak değer vardır. Rota 4 ile 

bağlantılı uzun ve kısa iki alternatif rota daha çıkarılmıştır. Eğribucak 

Kanyonu-Tuzhisar köyü arasındaki güzergâhta bindirmelere, 

sürüklenmeye bağlı gelişen topografya ve kiliseleri görmek 

mümkündür. Bu rotalardan Rota4a’nın uzunluğu 5-6 km. Rota4b’nin 

uzunluğu 4 -5 km. arasında değişmektedir (Foto 11-12-13).    



Foto 11: Eğribucak Kanyonu kumtaşı ve çamurtaşı ardalanmasının 

görüldüğü akarsular tarafından aşındırılarak oluşmuş bir vadidir. 

Foto 12:  Sahada jeomorfolojik oluşumlar bir canlıya ya da bir forma 

benzetilmektedir. Bu fotoğrafta gelin kayası ve çocuğu ile kaplumbağa 

görülmektedir.  



Foto 13:  Sahada halk tarafından ejderha sırtı denilen eklem çatlakları 

vardır. Yöre halkı tarafından bu tür şekiller için hikâyeler uydurulmuştur. 

Rota 5 (İlkindi) : Toplam uzunluğu 5 km. olan ve İlkindi vadisi ile 

doğaseverlerin dikkatini çeken rotadır. Kumtaşları ve çamur taşlarının 

ardalandığı vadiler ile birlikte kireçtaşının sert ve dik bir şekilde 

aşındırıldığı alanda akarsular tarafından topografya şekillenmiştir.  

3. Bisiklet Rotaları

Proje sahası içerisinde bisiklet rotaları vardır. Bu rotaların ilki Sivas 

Toki binalarının bulunduğu kavşaktan başlamakta, Emirhan- Akpınar 

Köyünde tamamlanmaktadır. Rotanın toplam uzunluğu yaklaşık 41 

km.dir. Bu rota anayol üzerinde olup, tırmanış noktalarına gitmek için 

doğaseverler bu güzergâhı kullanmaktadır (Foto 14). 

İkinci bisiklet rotası Eski Emirhan Köyü yolundan Emirhan 

kayalıklarının bulunduğu meydan olarak adlandırılan düzlüklere kadar 

uzanan bisiklet severler ve off-roadçular tarafından kullanılan rotadır. 

Rotanın toplam uzunluğu 7,3 km.dir. Üçüncü rota ise Arpayazı ve 

Eğribucak köyleri arasındaki rotadır. Rotanın toplam uzunluğu 

yaklaşık 6 km.dir. 



Foto 14: Sivas-Emirhan-Akpınar köyleri arasındaki güzergâhta özellikle yaz 

aylarında bisikletçileri görmek mümkündür. 

4. Tırmanış Rotaları

Proje sahası içerisinde tırmanış rotaları bulunmaktadır.  En önemli 

tırmanış noktasını Emirhan kayalıkları oluşturur.  Arazide Sivas 

Cumhuriyet Üniversitesi öğrenci toplulukları ve sivil destekçilerle 

birlikte kaya tırmanışı ve inişleri gerçekleştirilmektedir. Sahanın başlıca 

tırmanış rotaları, İşhan yakınlarındaki (39°42'56.95"K- 37°04'20.65"D), 

Emirhan kayalıkları  (39°42'46.18"K- 37°14'12.29"D) ile Eğribucak 

Kayalıkları(39°43'23.17"K- 37°17'2.00") dır. Tırmanış rotalarının 

uzunlukları 4 metre ile 30 metre arasında değişmektedir. Bu noktalar 

aynı zamanda tırmanış eğitimlerinin yapıldığı yerlerdir.  

5. Manzara Gözlem Noktaları

Proje sahası içerisinde manzara güzelliği sunan yerlerin sayısı 

fazladır. Arazinin jeolojik ve jeomorfolojik evriminden kaynaklanan 

görüntüler ziyaretçilerin dikkatini çekmektedir. Başlıca gözlem 

noktaları Emirhan Kayalıkları (39°42'44.68"K- 37°14'18.74"D), Pınarca 



Fayı (39°42'58.84"K- 37°14'15.33"D), Eskiköy Vadisi (39°43'4.89"K- 

37°12'48.89"D), Eskiköy Kayalıkları (39°43'4.97"K- 37°12'59.73"D), 

Kaplan Deresi (39°42'57.88"K- 37°12'45.62"D), Emirhan Kayalıkları 

(39°42'8.63"K- 37°14'4.11"D), Eğribucak Kanyonu (39°43'26.17"K- 

37°17'3.09"D), Ejderha Sırtı (39°43'32.83"K- 37°17'4.00"D), Eğribucak 

Köyü manzarasıdır (39°43'52.72"K-37°16'42.79"D). (Foto 15).  

Foto 15: Gözlem noktası 6’dan Emirhan kayalıklarının görünümü. 

6. Kamp Alanları ve Konaklama

Kamp alanlarının belirlenmesinde su kaynaklarına yakınlık,

güvenlik, ulaşılabilirlik, çadır kurulabilecek düz alana sahip olabilme, 

çevrenin kontrolünü sağlama ve manzara değeri yüksek olan yerler gibi 

koşulların uygun olması gerekir. Buna göre proje sahasında Rota 1 

üzerinde Emirhan kayalıklarının bulunduğu mevkiide meydan adı 

verilen düz veya düze yakın bir saha bulunmakta ve bu alan kamp 

alanı olarak uygun koşullar sunmaktadır. Birinci kamp alanının coğrafi 

konumu 39°42'49.86"K- 37°14'22.84"D’dır. İkinci kamp alanı Rota 2’de 

Eski Emirhan Köyünün bulunduğu mevkiidir. Terkedilmiş olmasına 



rağmen köy evlerinin büyük bir kısmı az maliyetli bir yenileme 

çalışmasıyla konaklama yeri olarak kullanılabilir. Bu köy yapılacak 

peyzaj ve devamında oluşturulacak bahçeler ve kamelyalar sayesinde 

günlük gezi programlarında ziyaretçilerin mola vermek için ideal bir 

durak konumunda olacaktır.  Köy doğru bir planlamaya tabii 

tutulduğunda ziyaretçilerin kısa süreli dinlenip, yemek yiyebilecekleri 

ve kişisel ihtiyaçlarını modern bir biçimde giderebilecekleri, liselere 

yönelik doğa eğitimlerine ve izci kamplarına ev sahipliği yapabilecek, 

doğasever sivil toplum kuruluşlarının temsilciliklerinin bulunduğu, 

köylüler için de toplanma yeri görevi üstlenecek, çok fonksiyonlu bir 

yapıya dönüşecektir. Aynı mevkii ideal bir kamp alanıdır. Çadır 

kurulacak düz ve düze yakın bir topografyaya sahiptir. İkinci kamp 

alanının coğrafi koordinatları 39°43'4.06"K- 37°12'40.57"D’dır. Emirhan 

Köyüne 2 km., Sivas şehir merkezine 20 km. uzaklıkta bulunan eski köy 

ideal bir konaklama olanağı sunmaktadır (Foto 16).  

Foto 16: Eski Emirhan Köyü ideal konaklama olanağı sunmaktadır. 

Üçüncü kamp alanı Rota 1 üzerinde Eskiköy vadisinin ikinci 

etabında yer almaktadır (39°42'47.47"K - 37°14'1.31"D). Rota 4 olarak 

geçen Eğribucak kanyonunda ağaçlık alan hem görünüm hem de su 



kaynaklarına yakın olması sebebiyle en popüler kamp alanıdır. Bu 

kamp alanının coğrafi koordinatı 39°43'19.42"K- 37°16'20.21"D’dır (Foto 

15). Manzara değeri yüksek yerlere özellikle grup tur ziyaretçilerinin 

topluca güvenli bir biçimde toplanabilecekleri, fotoğraf 

çektirebilecekleri ve kamp yapabilecekleri alanların düzenlenmesi ve 

taşınabilir tuvaletlerin yapılması gerekir. Yürüyüş rotalarından Rota 3 

güzergâhında Eski Emirhan Köyü (39°43'4.06"K- 37°12'40.57"D) ve 

Eğribucak Köyü (39°43'47.37"K-  37°16'39.63"D) olmak üzere iki 

noktaya, ziyaretçilerin cinsiyetlerine göre tuvalet ihtiyaçlarını sıhhi ve 

modern biçimde karşılayabilecekleri, prefabrik tuvaletler 

yerleştirilebilir. Araç ulaşımı olan yerlere konulacak bu tuvaletlerin su 

takviyesi belirli dönemlerde tankerlerle takviye edilecek ve su depoları 

aracılığı ile sağlanacaktır. Ayrıca sahada bütünleşmiş atık yönetim planı 

oluşturulmalı ve tuvaletlerde ve konaklama tesislerinde sıcak suyun 

temini için güneş panelleri yapılmalıdır.   

7. Bilgilendirme Panoları

Proje sahasında beş ana rota ve ara rotalarla toplam 100 km. 

uzunluğa ulaşan yürüyüş ve bisiklet parkurlarında estetik, bilimsel ve 

eğitsel açıdan önem arz eden noktalara bilgi panelleri yerleştirilecektir. 

Bu bilgi panellerinde doğal veya kültürel sitin özelliklerini anlatan, 

sahanın litolojik yapısı hakkında bilgi veren, görsel bakımdan zengin 

İngilizce, Türkçe ve Korece açıklamalara yer verilecektir. Bilgilendirme 

paneli üzerinde paydaşların isimleri ve logoları yer alacaktır. Yapılması 

planlanan bilgi panelleri iki şekilde tasarlanacaktır. İlk üç önemli 

noktaya Sivas’ın temsili olan travertenler üzerinden isimlendirme 

yapılacaktır. Bu üç nokta,  TOKİ kavşağı  (39°43'28.86"K- 37° 3'16.24"D), 

Eski Emirhan Köyü Girişi ( 39°42'13.29"K- 37°11'58.85"D) ve Arpayazı 

Yol Kavşağı (39°41'43.76"K- 37°15'36.53"D)dır. İkinci bilgilendirme 

panelleri ise Avrupa standartlarına uygun Orman Bölge Müdürlüğü ve 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün görüşleri alınarak yapılacaktır. Bu 

noktalar ise; Bingöl Tuzlası Bilgilendirme Paneli (39°43'2.48"K- 37° 



7'38.56"D), Bingöl Sulak Alanı Bilgilendirme Paneli (39°43'29.61"K- 37° 

7'49.01"D), Emirhan Kayalıkları-Meydana Giriş Ön Tarafı Bilgilendirme 

Paneli (39°42'52.94"K- 37°14'24.22"D), Eski Emirhan Köyü Bilgilendirme 

Paneli (39°43'3.05"K- 37°12'39.07"D), Eğribucak Kanyonu Bilgilendirme 

Paneli (39°43'18.43"K-37°16'48.75"D) ve Gelin Kayası Bilgilendirme 

Paneli (39°43'26.12"K- 37°16'31.95"D)’dir. Ayrıca jeolojik ve 

jeomorfolojik bağlamda görsellik oluşturan birkaç noktaya gözlem 

kutuları konulacaktır. Gözlem kutuları noktaları 39°43'21.50"K- 

37°16'34.03"D;  39°42'1.89"K- 37°13'56.62"D;  39°43'42.48"K-37°6'44.53"D 

‘dır .  

8. Yönlendirme Tabelası

Proje sahasındaki beş ana rota ve ara rotalarla toplam 100 km. 

uzunluğundaki yürüyüş ve bisiklet parkurlarında 15 mihenk noktaya, 

2-3 metre boyunda ve metal veya tahta iskelet üzerine alüminyum 
kompozit kaplama ve lazer kesim pleksi glass İngilizce ve Türkçe 
yazıları ve kodları barındıracak yönlendirme tabelaları yapılabilir. 
Tabelalar üzerinde yapılacak etkinliklere ve yürüyüş parkurlarının 
mesafelerine ve zorluk derecelerine yer verilecektir. Yönlendirme 
tabelaları ziyaretçilerin ilgisini çekecek şekilde düzenlenmelidir 
Ziyaretçilerin mevcut rotalara doğru ve sağlıklı bir biçimde 
yönlendirmesi amaçlanmaktadır. Yönlendirme tabelalarında bütün 
paydaşların logolarına yer verilmelidir. Buna göre yönlendirme 
tabelaları 39°43'28.84"K- 37° 3'16.48"D; 39°43'42.48"K- 37° 6'44.53"D; 
39°43'29.58"K- 37° 7'48.75"D; 39°42'13.29"K- 37°11'58.85"D; 39°43'1.12"K-

37°12'33.50"D; 39°43'2.68"K- 37°12'41.62"D; 39°43'1.75"K- 37°12'42.45"D; 
39°43'5.99"K-  37°12'37.35"D;39°42'53.32"K-37°14'23.70"D; 39°41'43.86"K-

37°15'37.84"D; 39°42'38.55"K-37°15'57.81"D;39°43'18.93"K-37°16'29.77"D; 
39°43'17.53"K-  37°16'49.51"D; 39°43'26.12"K- 37°16'31.95"D’; 
39°41'54.77"K-  37°13'9.18"D’dir.

İşaretleme noktaları rotalar üzerinde yer almalıdır. Rota 2 üzerinde 

(39°43'2.68"K- 37°12'41.62"D; 39°43'0.87"K-  37°12'42.29"D; 39°43'3.34"K - 



37°12'44.12"D; 39°43'5.52"K- 37°12'50.12"D; 39°43'7.48"K- 37°12'52.75"D; 

39°43'6.24"K- 37°12'56.42"D; 39°43'3.69"K- 37°13'4.35"D; 39°43'1.95"K- 

37°13'5.58"D; 39°42'59.38"K- 37°13'3.59"D; 39°42'58.18"K- 37°12'52.54"D; 

39°42'56.60"K-37°12'46.24"D; 39°42'52.76"K-37°12'43.36"D; 39°42'41.77"K- 

37°12'35.42"D; 39°42'15.05"K-37°12'32.18"D; Rota 3 üzerinde; 

39°43'25.85"K-37°12'39.16"D; 39°43'19.81"K- 37°13'20.01"D; 39°42'53.32"K 

-37°14'23.70"D; 39°42'47.18"K-37°14'16.97"D; Rota 1 üzerinde; 

39°42'46.18"K-  37°14'12.29"D; 39°42'46.33"K-37°14'8.64"D; 39°42'47.84"K- 

37°13'56.72"D; 39°42'39.83"K- 37°13'26.45"D; 39°42'25.13"K- 

37°13'10.50"D; Rota 4 üzerinde; 39°43'21.15"K- 37°16'52.88"D; 

39°43'25.60"K- 37°17'5.04"D; 39°43'32.83"K- 37°17'4.00"D; 39°43'31.79"K- 

37°16'56.45"D; 39°43'27.12"K- 37°16'40.87"D’dir. İşaretleme noktalarında 

iki yöntem uygulanabilir. Bunlardan ilki kumtaşlarından ziyaretçiler 

için yönlendirme tabelaları oluşturmak, ikincisi ise boyama yoluyla 

işaretlemektir (Şekil 1-2).Arazinin konumu, topografya ve eğim 

değerlerine göre yapılan işaretlemelerin aralıkları 20- 200 metre 

arasında değişmektedir. Ziyaretçilerin yön bulmasına yardımcı olması 

sebebiyle yönlendirme işaretleri önemli bir konudur.  İşaretleme 

sisteminde Grande Randonnee işaretleme sistemi tercih edilebilir. 

İşaretlemeler,  boya ile yürüyüş güzergâhları boyunca dönemeç ve bitki 

yoğunluğunun arttığı noktalarda yer almalıdır 

(https://yoldanciktim.com/doga-yuruyusu-rota-yol-isaretleri/). 

https://yoldanciktim.com/doga-yuruyusu-rota-yol-isaretleri/


Şekil 1: Boyama tekniği ile rotalardaki işaretlerin anlamını gösteren şema. 

(https://yoldanciktim.com/doga-yuruyusu-rota-yol-isaretleri/) 

Şekil 2: Boyama tekniği ile rotalardaki işaretlerin anlamını gösteren şema. 

(https://yoldanciktim.com/doga-yuruyusu-rota-yol-isaretleri/) 

 Yine zorluk derecesine göre ve faaliyete göre farklı renk tercihleri 
yapılmalıdır. Rota 1 dışında sahadaki bütün rotalar her yaş grubu için 
uygundur. Rota 1 dağcılık ve trekking için uygun olup, uzman 
yürüyüşçüler ve sporcular tarafından kullanımı daha uygundur.  

https://yoldanciktim.com/doga-yuruyusu-rota-yol-isaretleri/
https://yoldanciktim.com/doga-yuruyusu-rota-yol-isaretleri/


Şekil 3: Boyama tekniği ile rotalardaki işaretlerin anlamını gösteren şema. 

(https://yoldanciktim.com/doga-yuruyusu-rota-yol-isaretleri/) 

9. Mars Evi cafe ve kamelya noktaları

Proje sahası içerisinde yapılan binaların ve işletmelerin sahanın 

litolojik yapısına uygun olması gerekir. Ayrıca sahada yer alan köylerin 

işgücünün burada değerlendirilmesi rotaların sürdürülebilir turizmin 

bir parçası olması açısından önemlidir. Proje sahası içerisinde iki 

noktada cafe düşünülmektedir. Bu noktalardan ilki Eski Emirhan 

köyüdür. İkinci nokta ise Eğribucak Kanyonu dönemecinde kalan 

hazine arazisi üzerine yapılacak bir taş parktır ( 39°43'19.05"K- 

37°16'31.63"D; ikinci alternatif; (39°43'15.96"K- 37°16'25.79"D) olarak 

Amerika Birleşik Devletlerinde bir örneği bulunan ve Castle Rock 

adıyla bilinen park, model alınmıştır. Bu tarihi park harçsız inşa 

edilmesi, mimari ve tarihi sebebiyle binlerce turistin ziyaretine ev 

sahipliği yapmaktadır (Foto 17-18).  

https://yoldanciktim.com/doga-yuruyusu-rota-yol-isaretleri/


 Foto 17: Castle Rock’un üstten görünümü. 



Foto 18: Castle Rock’un görünümü. 

Proje sahasında var olan kumtaşları kullanılarak ve travertenlerden 

yararlanılarak burada benzer bir taş park oluşturulması ziyaretçilerin 

dikkatini çekecektir. Böyle bir girişim yöre ekonomisine katkı da 

sağlayacaktır.  

Sahadaki diğer konu kamelya yapımıdır. Bitki örtüsünden yoksun ve 

çıplak kumtaşlarının ve güneşin etkilerinden ziyaretçileri korumak, 

dinlendirmek ve eğlendirmek amacıyla kamelyalar yapılabilir. Manzara 

değeri yüksek 4 noktada güneşten ve yağmurdan korunmak amacıyla 

kamelya yapılması uygundur. Kamelyaların yanına çöp bidonları 

konulmayacaktır. Temizlik faaliyetlerini gerçekleştirmek zor 

olacağından herkes çöpünü taşımaya yönlendirilmeli ve alana uyarı 

levhaları asılmalıdır. Kamelya noktaları Bingöl Sulak Alanı mevkii 

(39°43'42.48"K- 37° 6'44.53"D); Eski Emirhan Köyü  (39°43'2.97"K- 

37°12'40.83"D), Eğribucak Köyü çeşme başı (39°43'19.42"K- 

37°16'20.21"D; 39°43'19.04"K- 37°16'21.29"D)’dır.  

Proje kapsamında planlanan yürüyüş ve bisiklet parkurlarının 

manzara değeri yüksek noktalarına özellikle gurup tur ziyaretçilerinin 

topluca güvenli bir biçimde toplanabilecekleri ve fotoğraf 

çektirebilecekleri ulaşım olanaklarının sağlanması gerekir. Gelen 

araçların 39°43'15.96"K- 37°16'25.79"D konumunda park etmesi 

sağlanmalı ve günlük taşıma kapasitesi belirlenmelidir.  



C. DÜNYADAKİ MARS EĞRİBUCAK-EMİRHAN 

KAYALIKLARI ALAN YÖNETİM PLANI ÇALIŞTAYI 

Dünyadaki Mars Eğribucak- Emirhan kayalıklarının son yıllarda 

popülaritesi artmış, turizm için il ekonomisinde yeni bir değer 

oluşturacak bir potansiyel taşıdığı ortaya çıkmıştır. Yürüyüş rotalarının 

çıkarıldığı yaklaşık 300 km 2 lik bir alanı kaplayan sahanın doğal ve 

kültürel mirasının tespiti, UNESCO kriterlerine göre değerlendirilmesi, 

koruma usul ve esaslarını, bu doğal yapıların mevcut ve potansiyel 

kullanımlar bakımından taşıma kapasitelerinin tayini, sosyo-ekonomik 

kırsal kalkınma ve turizm gelişim stratejilerinin belirlenmesi amacıyla 

Atatürk Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İstanbul 

Üniversitesi ile ilgili kamu ve kurumların katılımı ile yapılan arazi 

çalışması ve devamındaki çalıştay çerçevesinde Dünyadaki Mars 

Eğribucak- Emirhan Kayalıklarının Alan Yönetim Stratejik Planını 

hazırlanmıştır. Toplantı iki iş gününde yapılmıştır. İlk gün Eğribucak-

Emirhan kayalıklarına yönelik hazırlanan rotalar gezilmiş, rotalar 

üzerinden saha araştırması yapılmış, ikinci gün ise arazi gözlemleri ofis 

çalışmalarında değerlendirilmiştir. Çalıştayın sonucunda şu sonuçlara 

ulaşılmıştır:  

-Arazi çalışmaları neticesinde bilimsel, eğitsel, nadir  değer taşıyan 
ve ilgi çekici çok sayıda doğal ve kültürel mirasa rastlanılmıştır. 

Sahanın jeolojik ve jeomorfolojik evriminin sonucunda oluşan yer 

şekilleri açık bir doğa müzesi ve coğrafya laboratuvarıdır. Bu değerlerin 

koruma esaslarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.  

- Sahaya yönelik olarak hazırlanacak olan coğrafi veri tabanında tüm 
sözel ve görsel verilerinin bulunması yönetim planının hazırlanmasına 

katkı sağlayacaktır. Doğal ve kültürel mirasın tespitine yönelik saha 

çalışmaları, yürüyüş rotaları ve bisiklet yollarının tespiti, kamp 

alanlarının tespiti, gözlem istasyonlarının yerlerinin tespiti, 

bilgilendirme panellerinin yelerinin tespiti (yön levhası, bilgi paneli vb), 

kamelyaların tespiti, konaklama alanı yer tespiti, otopark yeri tespiti, 

Mars uygulama evi yer tespiti) ile veri tabanı oluşturulmuştur. Bu 



verilerin uygulanması ve sahanın kontrollü şekilde turizme açılması 

önerilmektedir.  

- Doğal mirasın olduğu gibi korunması ve çevrenin korunumu

önemlidir. Sahanın sosyal medyada tanınırlığı artıktan sonra alan 

içerisinde çöp odaklı kirlilik başlamıştır. Turizmin geliştiği sahalarda 

karşılaşılan bir durum olsa da bu sahaya nitelikli ziyaretçinin gelmesi 

hedeflenmeli ve planlama çalışmaları buna uygun şekilde yapılmalıdır. 

Çöp bidonlarının bulunması çevrenin temiz olacağı ve korunacağı 

anlamına gelmemektedir. Ziyaretçilerin çöplerini kendilerinin taşıması 

yönünde uyarıcı levhalara proje sahasında yer verilmelidir   

Foto 19: Yöre halkının çevre duyarlılığını gösteren yazı 

- Bütün paydaşların proje sahasındaki faaliyetlere katılması gerekir.

- Proje sahasındaki köylerde yaşayan insanların eğitimli olması,

turizm ölçütlerinin yerine getirilmesi, burada yaşayan insanların 

huzurunu koruyan ve rahatsızlık vermeyen sürecin takibi ve 

planlanması son derece önemlidir. 

Sonuç 



Proje sahası ile ilgili ayrıntılı çalışmalar yapılmıştır. Yukarı 

Kızılırmak Jeoparkı proje sahasının bir kolunu meydana getiren proje 

sahası ile ilgili detaylı arazi çalışması yapılmış ve veriler toplanmıştır. 

Coğrafi veri tabanı tüm sözel ve görsel verileri (başlıca doğal ve 

kültürel mirasın tespitine yönelik saha çalışmaları, yürüyüş rotaları ve 

bisiklet yollarının tespiti, kamp alanlarının tespiti, gözlem 

istasyonlarının yer tespiti, bilgilendirme panellerinin yer tespiti (yön 

levhası, bilgi paneli vb), kamelyaların tespiti, konaklama alanı yer 

tespiti, otopark yeri tespiti, Mars uygulama evi yer tespiti) ile beraber 

ilişkisel veri tabanı üzerinde depolanmıştır.  Proje sahasında doğal 

yapının korunması esas alınmış ve proje koordinatörü olan Sivas 

Valiliğinin isteği ile merdiven alanlarının tespitinden vazgeçilmiştir.  

Alan yönetim planı çerçevesinde proje sahasının konum, mesafe, 

coğrafi özellikler doğal,  kültürel ve ekonomik kaynaklar, su kaynakları, 

mimari ve geleneksel evler, nüfus, çöp ve diğer çevre sorunları, 

sürdürülebilir ekonomik büyüme turizm, atık depolama ve enerji 

üretimi konularına çalışmada yer verilmiştir.   

Arazi çalışmaları neticesinde beş ana rota çıkarılmıştır. Bu rotaların 

mesafeleri, zorluk dereceleri, doğal ve kültürel sitleri diğer ifade ile 

nelerin görüleceği tespit edilmiş ve haritalanmıştır. Rotam Emirhan- 

Eğribucak Kayalıkları adındaki harita 35*50 şeklinde katlanabilir bir 

nüsha şeklinde basılmış, bunun yanında haritaya alternatif harita 

tasarımları projede sunulmuştur.  

Proje sahası ile ilgili çekimler yapılmış ve 2 dakikayı aşan bir tanıtım 

videosu hazırlanmıştır. 

Dünyadaki Mars Eğribucak-Emirhan Kayalıkları Alan Yönetimi 

Stratejik Planın Hazırlanması Toplantısı organize edilmiştir. Sahanın 

doğal ve kültürel mirasının tespiti, UNESCO kriterlerine göre 

değerlendirilmesi, bu doğal yapıların mevcut ve potansiyel kullanımlar 

bakımından taşıma kapasitelerinin tayini, sosyo-ekonomik kırsal 

kalkınma ve turizm gelişim stratejilerinin belirlenmesi amacıyla Atatürk 

Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ile 

ilgili kamu ve kurumların katılımı ile bir arazi çalışması yapılmıştır. 



Çalıştay çerçevesinde Dünyadaki Mars Eğribucak- Emirhan 

Kayalıklarının Alan Yönetim Stratejik Planını hazırlanmıştır. Proje ile 

ilgili iki kez Sivas Valiliğine bilgilendirme yapılmıştır. Sivas Valiliği 

tarafından düzenlenen etkinlikte proje sahası hakkında yerinde 

bilgilendirme yapılmıştır.  Elde edilen verilerin tamamı ORAN 

Kalkınma Ajansına sunulmuştur. 

Öneriler 

- Coğrafi veri tabanında tüm sözel ve görsel verilerin kullanılması

ve turizm için alt yapının hazırlanması gerekir. 

- Coğrafi koordinatların belirlendiği bu projede karekod yazılımı 
ve ilgili teknolojilerden de yararlanılarak bir web mobil sistem 

kurulmalıdır.  

- Bir nüsha şeklinde hazırlanan harita basılmalı ve il turizmindeki 
yerini almalıdır. 

- Turizm faaliyetinin öncül olduğu sahada nüfus, göç, eğitim, 
sağlık, yerleşme, mimari ve ekonomik kaynaklar ele alınması gereken 

başlıca konulardır. Yerel halkın projeye dâhil edilmesi ve işgücü olarak 

yerini alması projenin sağlıklı ve verimli şekilde uygulanabilirliğine 

katkı sağlayacaktır.   

- Görüntü verileri sosyal medyada paylaşılmalı ve sahanın 
tanıtımına katkı sağlanmalıdır. 

- Türkçe ve İngilizce dillerinde parkur rehber kitaplarının 
metinlerinin hazırlanması ve fotoğraflarının sunulması gerekir. 

- Yöreye özgü ürünlerin toplanılması, paketlenmesi ve satışının 
yapılması önerilmelidir. Mars Evi Kafe’nin faaliyete geçmesi ile 

ziyaretçilerin bu ürünleri temini de kolaylaşmış olacaktır  

- Proje sahasındaki köylerde yaşayan insanların eğitimli olması, 
turizm ölçütlerinin yerine getirilmesi, burada yaşayan insanların 

huzurunu koruyan ve rahatsızlık vermeyen sürecin takibi ve 

planlanması son derece önemlidir. 

- MEB ile ilgili kurumlar protokol imzalamalı ve ilköğretimden 
üniversiteye kadar öğrencilere sahanın tanıtımı yapılmalıdır. Doğa 

eğitimi programı çerçevesinde bu çalışma faydalı olabilir.  
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