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ÖN SÖZ

Yaşadığımız coğrafya, tarihin her döneminde cazip bir yer olmuştur. 
Birçok medeniyete ev sahipliği yaparak, sayısız tarihi olaya tanıklık etmiş 
bir şehirdir Sivas. Böylesine güçlü, kadim bir mirasa sahip olan bu kent, 
gerektiğinde ülke geleceğine ışık tutabildiğini de her zor şartta göstermiştir. 
Bu nedenle bu şehrin yönetiminin bu  potansiyelden ayrı düşünülmemesi 
büyük bir zorunluluktur.

Kamu yönetiminde çağdaş bir anlayışın gereği olarak,  ilimizin bütün 
dinamiklerini bir araya getiren katılımcı(yönetişim), saydam ve hesap ve-
rebilir bir yönetim mekanizmasıyla çalışmalarımızın sürdürülmesine büyük 
özen gösterilmektedir. Bu kapsamda şehrimizi ilgilendiren hususlarda tüm 
aktörlerin görüşlerine değer verilmekte ve yol haritamız bu görüşler dikkate 
alarak oluşturulmaktadır. 

26 Aralık 2018 Yılında gerçekleştirdiğimiz “Ortak Akılla Yarınlara” Si-
vas Çalıştayı, şehrimizde ortak akıl kültürünün hakim kılınması adına önemli 
bir çalışma olmuştur. 5 ana sektör başlığında 350 katılımcı ile gerçekleşti-
rilen bu çalıştay şehrimize bir yol haritası sunmuştur. Çalıştay sonrasındaki 
dönemde tüm kurumlarımız çalıştay raporu ışığında 2023 Vizyonlarını ka-
muoyu ile paylaşarak şeffaf bir yönetim anlayışına katkı sunmuşlardır.

Çağdaş yönetim anlayışının en önemli gerekliliklerinden biri de he-
sap verebilirliktir. “Ortak Akılla Yarınlara” Çalıştayının tam bir yıl sonrasında 
26 Aralık 2019’da çalıştay ardından geçen 1 yıllık sürede yapılanların orta-
ya konulduğu “Dünden Bugüne, Bugünden Yarınlara” 1. Yıl Değerlendirme 
Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, yapılanlar kadar yapılamayanlar 
ve nedenleri de katılımcılar ve kamuoyu ile açık bir şekilde paylaşılarak, 
tüm çalışmaların bir ödev bilinci içerisinde gerçekleştirildiği ifade edilmeye 
çalışılmıştır.

Uzun vadeli çalışmalarda zamanın ruhundan kopmamak çok önem-
lidir. Bu nedenle yol haritamızı belirlediğimiz “Ortak Akılla Yarınlara” 2018 
Sivas Çalıştayı sonrasında değişen koşullar ve yeni oluşan ihtiyaçlara yö-
nelik çeşitli revizyonların yapılmasının faydalı olacağı değerlendirilmiştir. Bu 
amaçla 2020 Sivas Sektörel Çalıştaylarının yapılmasına karar verilmiştir.
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6 ana sektör başlığında planlanan çalıştaylar ile sektör ile ilgili daha 
spesifik bilgiler alınması ve sektörün yol haritasının bu bilgiler ışığında gün-
cellenmesi amaçlanmıştır. 

Eğitim-Öğretim/Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm,  Tarım ve Hayvan-
cılık, Sağlık ve Sosyal Hizmetler, Ekonomik Kalkınma ve İstihdam, Altyapı, 
Çevre ve Şehircilik başlıkları altında çalıştaylar sektörlerin tüm paydaşları-
nın katılımları ile gerçekleştirilmiştir. 

Kültür ve turizm Sivas için üstünde yoğun bir şekilde durulması ge-
reken bir alandır. Bu kadar zengin bir kültürel mirasa sahip bir şehrin, bu 
mirası koruması ve gelecek kuşaklara aktarması önemli bir sorumluluktur. 
Gerek kamusal gerekse toplumsal açıdan bu şehirde var olan herkesin bu 
bilinç içerisinde hareket etmesi gerekmektedir.

Kültür ve turizm alanında yapılan ve yapılacak olan çalışmalarda iki 
temel faaliyet alanı belirlenmiştir. İlki kültürel değerlerimizin korunması, ge-
lecek kuşaklara aktarımın sağlıklı olarak sağlanmasıdır. İkincisi ise kültürel, 
doğal tüm değerlerimizi bir turizm potansiyeline çevirme ve şehrimize bu 
anlamda bir ivme kazandırmaktır.

Kültür ve turizm alanında yapılacak olan çalışmalar, arkasında bir 
felsefe, uzun vadeli bir politika barındırmalıdır. Bu anlamda dünyadaki ge-
lişmelerin iyi izlenmesi, ulusal politikaların iyi okunması ve yerel dinamik-
lerin belirlenen hedeflere yönelik harekete geçirilmesi gerekmektedir.  Bu 
kapsamda ilimizde oluşturulan Kültür ve Turizm Platformu bu alanda yer 
alan tüm paydaşların fikirlerini alan ve ortak aklı hakim kılmayı amaç edinen 
önemli bir yapı olmuştur. 

Sivas Belediyemiz ve İl Özel İdaremiz ortaklığında şehrin kültür ve 
turizminin tek bir noktadan profesyonel bir biçimde yönetilmesi amacıyla 
kurulan Sivas Kültür-Turizm Tanıtım AŞ, şehrimizde ortak akıl kültürü açı-
sından da önemlidir.
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Salih AYHAN
Sivas Valisi

Müze Kenti Sivas Vizyonuyla, turizme kazandırılan gölleri ile, ahde vefa 
ile restore edilen ve yaşama döndürülen sivil mimari eserleriyle, Hamidiye Eko 
Turizm Vadisi gibi kurulan yeni cazibe merkezleriyle Sivas, 2023 hedeflerine 
doğru emin adımlarla ilerlemektedir. 

2020 Sektörel Çalıştaylarında sunulan tüm fikir ve öneriler hiçbir süz-
geçten geçirilmeden çalıştay raporlarına yansıtılmıştır. Sivas’a dair söyleyecek 
sözü olan ve düşüncelerini bu şekilde çalıştaylarda bizlerle paylaşan tüm katı-
lımcılarımıza öncelikle çok teşekkür ediyorum. Kurumsal anlamda şehrimizde 
ortak aklın hakim kılınması adına büyük katkı sağlayan Sivas Belediyesine, 
sektörel çalıştayların tümünün paydaşı olan Cumhuriyet Üniversitesi ve Sivas 
Bilim ve Teknoloji Üniversitesine, İl Özel İdaremize, Sivas Ticaret ve Sana-
yi Odamıza ayrıca çalıştayların düzenlenmesinden raporlaştırılmasına kadar 
emeği geçen tüm kurumlara ve çalışma arkadaşlarıma yaptıkları katkılardan 
dolayı teşekkür ediyorum.

ÖN SÖZ
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1.1. Kapsam

Sivas Kültür ve Turizm Çalıştayı, Sivas Valiliği himayelerinde 2018 yılında ger-
çekleştirilen “Ortak Akılla Yarınlara Sivas Çalıştayı”nın yıl dönümünde yine Sivas Va-
liliği öncülüğünde başlatılan sektörel çalıştaylar kapsamında yapılmaya karar verildi. 
Sivas Valiliği tarafından 15 Ocak 2020 tarihinde ilgili kurumlara havale edilen resmi 
yazı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Kültür A.Ş. koordinatör kurumlar olarak gö-
revlendirildi. Çalıştay 03 Şubat 2020 günü Sivas Öğretmenevi’nde tamamlandı.

1.2. Hazırl ık Faaliyetleri

Sivas Valiliği görevlendirmesinin ardından geçen bir ay sürede ilgili kurum ve 
paydaşlarımızla toplantılar organize edildi. Basın Yayın Kurulumuzun görüşleri alındı. 
Bu toplantılarda, çalıştaya katılacak kurum ve firmalar, çalıştayın şekli, yeri, süresi, 
moderatörleri, çalıştay soruları, dosyası, görünürlük faaliyetleri ve diğer hazırlıklar 
konusunda katılımcı bir süreç sağlandı. Yukarıda belirtilen tüm iş ve işlemler çalıştay 
süresine kadar tamamlandı. 

Açılış programı ve masa çalışmalarına davet edilecek listelerin belirlenmesinin 
ardından, on beş adet çalıştay masası oluşturulmaya karar verildi. Kültürel Varlıkları-
mız, Müze, Arkeolojik Çalışmalar, Müzik, Halk Kültürü, Termal ve Kış Turizmi, Gast-
ronomi, Görsel ve Sahne Sanatları, El Sanatları, Turizm Treni ve Hızlı Trene Hazırlık, 
Turizm Akademisi, Kültür ve Doğa Turizmi, Şehir Kültürü, Medya ve Kültür, Yayıncılık 
ve Kütüphane gibi konuların tartışılması uygun görüldü.

 On beş masa için kurumların ve üniversitelerimizin ortak görüşü ile belirlenen 
moderatörlere önceden bilgilendirme yapıldı. Çalıştay öncesi moderatörler ile soru-
lar, çalıştayın şekli ve zamanlama ile ilgili toplantı gerçekleştirildi. Akademisyenlerin 
ve paydaş kurumların görüş ve önerilerinden çalıştay öncesi fayda sağlandı.  
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ÇALIŞTAY HAKKINDA

“Kültür ve Turizm Çalıştayı” 03 Şubat 2020 tarihinde Sivas Öğretmenevi Top-
lantı Salonu’nda düzenlendi. Programa Sivas Valisi Salih AYHAN, Sivas Belediye 
Başkanı Hilmi BİLGİN, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ah-
met ALİM, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa EKEN, il protokolü, ilgili 
kurum ve kuruluşlarla birlikte özel sektör, akademik camia ve sivil toplum temsilci-
leri katılım sağladı. Açılış toplantısına yaklaşık 140 kişinin katılım sağladığı çalıştayın 
masa çalışmalarında ise 124 katılımcı özgürce fikirlerini beyan ederek, Sivas’ın kültür 
ve turizmine dair potansiyeli, sorunları, çözüm ve proje önerilerini dile getirdi.   

Sivas Valiliği öncülüğünde yapılan çalıştayda İl Kültür ve Turizm Müdürü Te-
oman KARACA, Sivas TSO Başkanı Mustafa EKEN, Sivas Belediye Başkanı Hilmi 
BİLGİN ve Sivas Valisi Salih AYHAN konuşmalarını gerçekleştirdi. 





KÜLTÜR ve TURİZM
ÇALIŞTAYI

KATILIMCILARIN
GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ
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GÖRSEL VE SAHNE SANATLARI

Bu bölümde katılımcılar, Görsel ve Sahne Sanatları konu-
sunda Sivas’ın sorunları, potansiyel ve fırsatları; bu potansiyel ve 
fırsatların değerlendirilmesi ve proje-yatırım önerileri konusunda 
görüşlerini bildirmişlerdir.

Görsel ve Sahne Sanatları Alanında Sivas İl inin Bugününe 
ve Geleceğine Yönelik En Önemli Sorunları Nelerdir?

Çalıştay katılımcıları Sivas’ın Görsel ve Sahne Sanatları ala-
nında en önemli sorunlarını şu şekilde ifade etmişlerdir:

•  Görsel ve sahne sanatları alanında halkın ve öğrencilerin 
eğitimsiz olması,

•   Kültür çatışması (Köy- şehir çatışması),
•   Kültür sanat faaliyetlerinde reklam eksikliği,
•   İlde faaliyet gösteren sanat kurumlarının birlik olmaması.



KÜLTÜR ve TURİZM 
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Görsel ve Sahne Sanatları Alanında Sivas İl inin Potansiyelleri ve Fırsatları 
Nelerdir?

Çalıştay katılımcıları Sivas’ın, Görsel ve Sahne Sanatları alanında sahip olduğu 
potansiyeli ve fırsatları şu şekilde ifade etmişlerdir:

• Köklü kültüre sahip olması,
• Kamu ve özelde faaliyet gösteren kurumların varlığı, (Devlet Tiyatroları, özel 

tiyatrolar, dernekler vb.) 
• Kültür ve edebiyat alanında Sivaslı edebiyatçı, şair, yazar ve ozanların fazla 

olması,

• Coğrafi konumu ve doğal güzelliklerinin çok olması.

,
Sorunların Çözümlenmesi, Potansiyel ve Fırsatların Değerlendirilmesi İçin 
Önerileriniz Nelerdir?

Katılımcıların Sivas’ın görsel ve sahne sanatları konusunda sahip olduğu po-
tansiyeli ve fırsatları değerlendirebilmesi adına sunduğu öneriler şu şekildedir:

• Yapılan faaliyetlerin tüm medya kanallarında anlatılması,
• Her mahallede bir sanat köşesi oluşturulması,
• Dijital ortak platform oluşturulması,
• Uluslararası tiyatro festivali düzenlenmesi,
• Görsel sanatlar alanında kongre ve seminerler düzenlenmesi,
• Liseler arası müzik ve tiyatro festivali yapılması,
• Devlet Tiyatrolarına atölyeler açılması,
• Usta oyuncularla söyleşiler düzenlenmesi (Ayda bir), 
• Dizi film ve belgesel çekimleri yaptırılması,

• Şehir Tiyatroları’nın açılması.



            KÜLTÜR ve TURİZM 
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MÜZİK

Bu bölümde katılımcılar, müzik konusunda Sivas’ın sorunları, 
potansiyel ve fırsatları; bu potansiyel ve fırsatların değerlendirilmesi 
ve proje-yatırım önerileri konusunda görüşlerini bildirmişlerdir.

Müzik Alanında Sivas İl inin Bugününe ve Geleceğine Yönelik 
En Önemli Sorunları Nelerdir?

Çalıştay katılımcıları Sivas’ın müzik alanında en önemli so-
runlarını şu şekilde ifade etmişlerdir:

• Şehir kültüründe yozlaşma ve yok olma tehlikesi.
• Sosyal faaliyetlerin nitelik yönünden iyi değerlendirilmeme-

si.
• Kültür-sanat alanında yapılan çalışmaların planlanması ve 

desteklenmesinde profesyonel yaklaşım eksikliği.

Müzik Alanında Sivas İl inin Potansiyelleri ve Fırsatları 
Nelerdir?

Çalıştay katılımcıları Sivas’ın, müzik alanında sahip olduğu 
potansiyeli ve fırsatları şu şekilde ifade etmişlerdir:

• Müzik alanında yapılacak planlama ve çalışmalar neticesin-
de ülke genelinde önemli bir noktaya gelinebilir.

• Kamu kurumlarında Amatör TSM ve THM koroları oluşturu-
labilir, etkinlikler yapılabilir.



KÜLTÜR ve TURİZM 
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Sorunların Çözümlenmesi, Potansiyel ve Fırsatların Değerlendirilmesi İçin 
Önerileriniz Nelerdir?

Katılımcıların Sivas’ın müzik konusunda sahip olduğu potansiyeli ve fırsatları 
değerlendirebilmesi adına sunduğu öneriler şu şekildedir:

• Okullarda Kültür-Sanat sohbetlerinin yapılması,
• Nitelikli bir Kent Orkestrası oluşturulması, 
• THM-TSM ve Gençlik koroları kurulması.(Çocuk koroları dâhil )
• Müzik festivalleri düzenlenmesi.(Bağlama Festivali, Geleneksel Müzik Festivali) 
• TRT Sivas Radyosu açılması.
• Sesli Sivas Türküleri Arşivi oluşturulması.
• Sivaslı bestekârların eserlerinin kitaplaştırılması.
• Sivas bağlama standartı oluşturulması.

            Sivas THM Korosu
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HALK KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI

Bu bölümde katılımcılar, Halk Kültürü ve Edebiyatı konusunda 
Sivas’ın sorunları, potansiyel ve fırsatları; bu potansiyel ve fırsatların 
değerlendirilmesi ve proje-yatırım önerileri konusunda görüşlerini bil-
dirmişlerdir.

Halk Kültürü ve Edebiyatı Alanında Sivas İl inin Bugününe ve 
Geleceğine Yönelik En Önemli Sorunları Nelerdir?

Çalıştay katılımcıları Sivas’ın Halk Kültürü ve Edebiyatı alanında 
en önemli sorunlarını şu şekilde ifade etmişlerdir:

•  Sivas Folklor Dergisi’nin olmaması ve halk kültürüne ait do-
kümantasyon merkezinin olmaması kültür çatışması. (Köy-Şehir ça-
tışması)

•  Sivas’ın yetiştirdiği değerlerin adlarının yaşatılmaması.
•  Sivas Halk Kültür Müzesi’nin olmaması.
•  Ozanların/âşıkların şairlerin ve zakirlerin yeterince destek-

lenmemesi.
•  Kültür İstişare Kurulu’nun olmaması.
•  Bugünkü neslin özelde Sivas, genelde ise milli ve kültürel 

bilinçten yoksunluğu.
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Halk Kültürü ve Edebiyatı Alanında Sivas İl inin Potansiyelleri ve Fırsatları 
Nelerdir?

Çalıştay katılımcıları Sivas’ın, Halk Kültürü ve Edebiyatı alanında sahip olduğu 
potansiyeli ve fırsatları şu şekilde ifade etmişlerdir:

• Kültür varlıklarımızın çok olması.
• Kültür-sanat alanında ulusal düzeyde tanınmış insanların varlığı.
• Şehrin tarihinin ve kültürünün eskilere dayanması.
• Sosyolojik yapısının çeşitliliği. (Türk, Kürt, Çerkez, Karapapak vb.) 
• İnanç kültürünün çeşitliliği. 
• Kültürel renk ve çeşitliliğin fazla olması.
• El sanatları ve yemek kültürünün zengin olması (Yıldızeli Tülüce Dokuma, Gü-

rün Şalı, bıçakçılık, ağızlıkçılık, yorgancılık, dokumacılık.),
• Sivas’ın coğrafi bakımdan yüzölçümünün genişliği ve buna bağlı olarak zengin 

yöresel kelime ve söyleyişlere sahip olması.
• Konumu dolayısıyla Türkiye’nin hemen her yerine eşit mesafedeki uzaklığı.
• Türkiye’nin her yerinde Sivaslıların olması.

Sorunların Çözümlenmesi, Potansiyel ve Fırsatların Değerlendirilmesi İçin 
Önerileriniz Nelerdir?

Katılımcıların Sivas’ın Halk Kültürü ve Edebiyatı konusunda sahip olduğu po-
tansiyeli ve fırsatları değerlendirebilmesi adına sunduğu öneriler şu şekildedir:

• Kültürel değerlerin çeşitli dizi, film gibi medya dünyasına aktarılması
• Geleneğin güncellenmesi, kültür ve sanat icracılarının da dijital dünya ile bu-

luşması 
• Sivaslı şair ve yazarlara ait önemli dörtlük, dize veya sözlerin şehrin müsait 

yerlerine yerleştirilmesi.
• Yaşayan Sivaslı şairlerin eserlerinin set halinde kitaplaştırılması.
• Halk kültürü Kültürel Miras Müzesi ve Kütüphanesi kurulması.
• Sivas Halk Kültürü Günleri düzenlenmesi.
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• Sivas türkülerinden oluşan albümler hazırlanması, albümde tanıdık simalara 
yer verilmesi.

• Zikredilen konularda İlçeler ile birlikte hareket edilmesi, birlikte çalışmalar ya-
pılması. 

• Spor müsabakalarında Sivas’a özgü söz ve söylemlere yer verilmesi.
• Sivaslı Meşhurlar Bahçesi ya da Meydanı yapılması.
• Cadde ve sokaklara Sivaslı mümtaz şahsiyetlerin, kültür, edebiyat alanında 

çalışma yapmış kişilerin adlarının verilmesi.
• Halk kültürü sembolleri oluşturulması ve ulusal ve uluslararası alanda tanıtım 

yapılması.
• Sivas Günlerinin Sivas’ ta yapılması, festival havasından çıkarılması, içeriğinin 

zenginleştirilmesi. 
• Yapımı devam eden Millet Bahçesi’ne Halk Kültürü, Edebiyatı Bölümü oluştu-

rulması. Millet Bahçesi duvarına kültürel unsurlara ilişkin resimler yapılması.
• Şehrin belli bölgelerine (park, bahçe ya da bina kaplamalarına) kültürümüz ve 

edebiyatımızı yansıtacak görseller, semboller yerleştirilmesi, dijital algı için sembol 
oluşturulması.

• Kültür ve Edebiyat alanında ulusal ve uluslararası sempozyum, çalıştay düzen-
lenmesi.

• Kültür gezilerinin arttırılarak devam ettirilmesi, cazip hale getirilmesi.

• Kültürel faaliyetler için (konser vb.) mekânların yapılması.
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YAYINCILIK VE KÜTÜPHANE

Bu bölümde katılımcılar, Yayıncılık ve Kütüphane konusunda 
Sivas’ın sorunları, potansiyel ve fırsatları; bu potansiyel ve fırsatların 
değerlendirilmesi ve proje-yatırım önerileri konusunda görüşlerini bil-
dirmişlerdir.

Yayıncılık ve Kütüphane Alanında Sivas İl inin Bugününe ve 
Geleceğine Yönelik En Önemli Sorunları Nelerdir?

Çalıştay katılımcıları Sivas’ın Yayıncılık ve Kütüphane alanında 
en önemli sorunlarını şu şekilde ifade etmişlerdir:

•  Yayımcılık alanında finans problemlerinin olması.
•  Sivas’ın yetiştirdiği kurum erbabının Sivas’taki okur kitlesi 

tarafından tanınmaması, 
•  Ülkemizin yetiştirdiği kurum erbabının Sivas’taki okur kitlesi 

tarafından tanınmaması.
•  Okurun iyi duyacağı okura cazip geleceği eserlerin azlığı veya 

var olanların fiyatının yüksekliği.
•  Kitaba ilgiyi artırmaya çalışan STK’ların kamu kurumları ta-

rafından yeterince desteklenmemesi.
•  Sivas Cumhuriyet Üniversitesindeki ilgili birimlerin Si-

vas’taki yayın dünyasına ve edebiyat, kültür adamlarına ilgisinin 
azlığı.

•  Kültür yayınlarının okur kitlesine ulaştırılmasında problem-
lerin olması.

•  Sivas’ta dijital yayıncılığın zayıf olması.
•  Sivas’ta kadınların yayın dünyasında yeterince yer almaması.

Ziyabey Yazma Eser Kütüphanesi
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Yayıncılık ve Kütüphane Alanında Sivas İl inin Potansiyelleri ve Fırsatları 
Nelerdir?

Çalıştay katılımcıları Sivas’ın, Yayıncılık ve Kütüphane alanında sahip olduğu 
potansiyeli ve fırsatları şu şekilde ifade etmişlerdir:

• Kültür ve yayıncılık faaliyeti bakımından mekân zenginliği olması.
• Eğitime yönelik pozitif eğilimin, yayıncılık ve kütüphanecilik bakımından zengin 

bir fırsat sunması.
• Sivas’ın yazar, şair bakımından zengin bir potansiyelinin olması.
• Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin okur ve ortam bakımından zengin bir fırsat 

kaynağı olması.
• Ulusal bazda yayıncılık yapan kuruluşların veya bu kuruluşlardaki kişilerin Si-

vas’la bağlantısının bulunması.

Sorunların Çözümlenmesi, Potansiyel ve Fırsatların Değerlendirilmesi İçin 
Önerileriniz Nelerdir?

Katılımcıların Sivas’ın Yayıncılık ve Kütüphane Altyapı konusunda sahip olduğu 
potansiyeli ve fırsatları değerlendirebilmesi adına sunduğu öneriler şu şekildedir:

• Yayıncılık alanındaki finans problemlerin giderilmesine katkı için yayınlanacak 
eserlere sübvansiyon uygulanması.

• Okur kalitesinin yazarlarla buluşması işlemleri bireysel gayretlerin ötesine ge-
çerek kurumsal, periyodik ve sistemli hale getirilmesi, bu buluşmalar özellikle her gün 
öğretim öğrencileri dikkate alınarak organize edilmesi.

• Kadınların yayın dünyasında daha fazla yer alması için pozitif yayımcılık yapıl-
ması,

• Sivas’ın kültürel, sanatsal, bilimsel birikimlerin eser haline getirilmesi için Si-
vaslı yazarlara eser sipariş edilmesi.

• Dijital yayımcılığın Sivas’ta zenginleşmesi için özel yayın evlerinin cesaretlendi-
rilmesi ve kurum kuruluşların bu konuda bilgi, birikim ve eleman desteği sağlaması,

• Eğitim öğretim kurumlarının dijital yayıncılık konusunda cesaretlendirici olması 
ve her okulda öğrencilerin dijital yayınlar yapması için ortam hazırlanması.
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• Yazarlık konusunda potansiyelin harekete geçirilmesi için bir plan dahilinde 
yazarlık atölyeleri kurulması.

• Sivas kökenli yayınevlerinin Sivas dışındaki kitap fuarlarına katılımı için finansal 
destek sağlanarak bu yayınevlerinin ulusal bazda tanınmalarını sağlayacak uygula-
malar yapılması.

• Yayıncılık alanında uluslararası ölçüde prestij sahibi olacak bir yayın ajansı ku-
rulması veya var olan ajansların prestijinin yükseltilmesi için Valilik tarafından destek-
lenmesi.

• Mahallelerde hem basılı kâğıt üzerinde hem de dijital ortamda yayın takip edi-
lecek mekânların oluşturulması.

• Yayın dünyasına ilgi duyan kişilerin oturacağı, sohbet edeceği, fikir alış verişin-
de bulanacağı bir Kültür Evi, Kıraathanesi kurulması.
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EL SANATLARI

El Sanatları Alanında Sivas İlinin Bugününe ve Geleceğine Yö-
nelik En Önemli Sorunları Nelerdir?

El Sanatları Alanında Sivas İl inin Bugününe ve Geleceğine 
Yönelik En Önemli Sorunları Nelerdir?

Çalıştay katılımcıları Sivas’ın El Sanatları alanında en önemli 
sorunlarını şu şekilde ifade etmişlerdir:

• Marka olmuş değerlerin sürdürülememesi.

El Sanatları Alanında Sivas İl inin Potansiyelleri ve Fırsatları 
Nelerdir?

Çalıştay katılımcıları Sivas’ın, El Sanatları alanında sahip oldu-
ğu potansiyeli ve fırsatları şu şekilde ifade etmişlerdir:

• Geleneksel el sanatlarımızı icra eden ustalarımızın varlığı.
• Sivas nüfusunun ülkemizin ve dünyanın her tarafına dağılmış 

olması, Sivas dışında kültür etkinliklerinin varlığı.
• Hikâyesi olan el sanatları ürünlerinin, değerlerin hala varlığını 

sürdürmesi.
• İki üniversitenin olması, ilimizin coğrafi ve tarihi konumu.
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Sorunların Çözümlenmesi, Potansiyel ve Fırsatların Değerlendirilmesi İçin 
Önerileriniz Nelerdir?

Katılımcıların Sivas’ın El Sanatları konusunda sahip olduğu potansiyeli ve fır-
satları değerlendirebilmesi adına sunduğu öneriler şu şekildedir:

• El sanatları ustalarımıza manevi desteğin sağlanması. Bu kapsamda sosyal 
güvenliklerin güvence altına alınması.

• Kurumlar arası işbirliğinin sağlanması, eğitim alanında usta öğreticilerin yetiş-
tirilmesi,

• İlimizde el sanatların sergilenmesi ve satışının yapılması ile ilgili çarşıların oluş-
turulması.

• El sanatlarına yönelik işbirliğinin sağlanması için koordinasyon merkezine ive-
dilikle ulaştırılması.

• El sanatları ile uğraşan sanatkârlarımıza KOSGEB desteklerinin artırılması (can 
suyu kredisi vb.),

• El sanatları sergisi ve çarşısı merkezlerinin ivedilikle açılması, üretim ve sergi-
nin aynı merkezde yapılması.

• Fuar merkezinin il içi ve il dışına katılım desteği sağlanması (ulusal ve uluslara-
rası), 

• El sanatlarımızı tanıtıcı heykellerin şehrimizin muhtelif yerlerine kurulması.
• Dokumaların canlandırılması, ev tipi ve atölye tipi dokuma sistemi uygulanma-

sı.
• El sanatları müzelerinin ivedilikle oluşturulması.
• El sanatları için ortak tasarım vakfının oluşturulması.
• El sanatlarımız için ortak bir sanat bülteninin çıkarılması ( 6 aylık, yılda iki defa 

periyodik).
• Görsel şovların artırılması.
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Sivas El Sanatları Kalemlik

El Yapımı Çanta
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MEDYA VE KÜLTÜR

Bu bölümde katılımcılar, Medya ve Kültür konusunda Sivas’ın 
sorunları, potansiyel ve fırsatları; bu potansiyel ve fırsatların değerlen-
dirilmesi ve proje-yatırım önerileri konusunda görüşlerini bildirmişlerdir.

Medya ve Kültür Alanında Sivas İl inin Bugününe ve 
Geleceğine Yönelik En Önemli Sorunları Nelerdir?

Çalıştay katılımcıları Sivas’ın Medya ve Kültür alanında en önemli 
sorunlarını şu şekilde ifade etmişlerdir:

• Kamu ve özel kuruluşlarda sosyal medyanın altyapı eksikliği.
• Yetişmiş değerlerin sanat ve kültür insanlarının şehirde kalmayı-

şı, beyin gücünün küstürülmesi.
• Medya sektöründe yetişen genç kuşakların iş bulamayışı ve 

sektörün kalifiye elaman sorunu.
• Şehrimizin tanıtımında sosyal medyanın yeterince kullanılma-

ması.
• Sanatsal faaliyetler alanında uluslararası çapta organizasyonla-

rın olmayışı.
• Yerel Medya’nın yeterince desteklenmeyişi.
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Çalıştay Katıl ımcıları Sivas’ın, Medya Ve Kültür Alanında Sahip Olduğu 
Potansiyeli Ve Fırsatları Şu Şekilde İfade Etmişlerdir:

Katılımcıların Sivas’ın Medya ve Kültür konusunda sahip olduğu potansiyeli ve 
fırsatları adına sunduğu öneriler şu şekildedir

• Sivas tarihi ve coğrafyasının ulaşım rahatlığı.
• Şehir merkezi nüfusunun az olmasına karşın, şehir dışında hayatlarını sürdüren 

Sivaslı vatandaşların çokluğu (Sıla turizmi, şehir tanıtımı, yöresel ürünlerin pazarlan-
ması vs.).

• Şehrimizde yer alan basın, radyo, televizyon ve gazetelere sahip olması.
• Selçuklu ağırlıklı olmak üzere tarihi eserlerin bulunması, kaplıcalar ve doğa 

turizmine uygun alanların olması.
• Şehrimizden bürokrasi, kültür sanat, siyaset ve ekonomide yetişmiş insanları-

mızın olması.

Sorunların Çözümlenmesi, Potansiyel ve Fırsatların Değerlendirilmesi İçin 
Önerileriniz Nelerdir?

Katılımcıların Sivas’ın Medya ve Kültür konusunda sahip olduğu potansiyeli ve 
fırsatları değerlendirebilmesi adına sunduğu öneriler şu şekildedir:

• Kamu ve özel teşebbüslerin internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında Si-
vas tarih ve kültürüne yönelik doğru ve güncel içerikler bulundurması.

• Kültür ve sanat insanlarının çalışmaları için yer tahsisi yapılması ve geleneksel 
medyada yer alması için destek olunması.

• Yerel rehberlerin yasal statüye kavuşturulması, sayılarının artırılması,
• Yeni kurulan Kültür AŞ’nin kültürel, sosyal faaliyetlerin tanıtımı noktasında aktif 

kullanılması ve bu konuda ilimizde var olan benzeri siteleri teşvik etmesi. 
• Sivas tanıtımına yönelik kısa film, klip, dizi film gibi alanlarda tanıtımına yönelik 

faaliyetler yapılması, film festivali gerçekleştirilmesi.
• Medya ödül törenlerinin yapılması.
• Şehir haritasının güncel tutulması.
• Sağlık turizmin canlandırılması, özel merkezi yönetiminin desteği ile ( yaşlı, 

yaşam kartı) oluşturulması.
• Kent meydanında ücretsiz wi-fi hizmeti verilmesi ve tarihi mekânların lokasyo-

nunun eklenmesi.
• Geleneksel el sanatlarının tanıtım ve pazarlamasının yapılabileceği alanların 

oluşturulması.
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ŞEHİR KÜLTÜRÜ

Bu bölümde katılımcılar, Şehir Kültürü  konusunda Sivas’ın so-
runları, potansiyel ve fırsatları; bu potansiyel ve fırsatların değerlendi-
rilmesi ve proje-yatırım önerileri konusunda görüşlerini bildirmişlerdir.

Şehir Kültürü Alanında Sivas İl inin Bugününe ve Geleceğine 
Yönelik En Önemli Sorunları Nelerdir?

Çalıştay katılımcıları Sivas’ın Şehir Kültürü alanında en önemli 
sorunlarını şu şekilde ifade etmişlerdir:

• Sivas’ın tarihî ve kültürel değerlerinin tanınmaması ve tanıtılma-
ması.

• Tarihî şahsiyetlerin tanıtılması noktasında hikâye ve destan tarzı 
anlatıların olmaması. 

• Sivas’ın tanıtımı çalışmalarında odakların belirlenmemesi.
• Turizm noktasında kaplıcalar arası ve ilçeler arası bir işbirliği 

olmaması.
• Çarpık kentleşmeye bağlı sorunlar.
• İstişare kurullarının eksikliği. 
• Kent Estetik Kurulunda şehir hafızasını bilen kişilerin yer alma-

ması.
• Mimarî mirasın korunmasında yeterli bilincin oluşturulmaması
• Kültür ve sanat faaliyetlerinde yönetsel birimlerin işbirliği eksik-

liği
• Şehirde birlikteliğin sağlanamaması.
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Şehir Kültürü Alanında Sivas İl inin Potansiyelleri ve Fırsatları Nelerdir?

Çalıştay katılımcıları Sivas’ın, Şehir Kültürü alanında sahip olduğu potansiyeli 
ve fırsatları şu şekilde ifade etmişlerdir:

• İnanç turizmine yönelik değerler barındırması. (Şemsi Sivasî, Abdulvahab Gazi, 
Aziz Vlas, Kırk Şehitler Kültü, Tuzhisar Kilisesi vs.)

• Tarihi şahsiyetler (Âşık Veysel, Pir Sultan Abdal, Muzaffer Sarısözen gibi)

• Kızılırmak Nehri, Tarihî el sanatları, Kaplıcaları, Kış turizmi.

Sorunların Çözümlenmesi, Potansiyel ve Fırsatların Değerlendirilmesi İçin 
Önerileriniz Nelerdir?

Katılımcıların Sivas’ın Şehir Kültürü konusunda sahip olduğu potansiyeli ve 
fırsatları değerlendirebilmesi adına sunduğu öneriler şu şekildedir:

• Şehir arşivi oluşturulması.
• Şehirde kültür sanat programlarının artırılması.
• Prestijli projelerde kamusal katılım sağlanması.
• “Üç Medeniyetin İzinde” ismiyle bir çalıştay veya sempozyumla Sivas’ın tekrar 

tartışılması.
• Millet Bahçesine, şehir hafızasına ve kültür kimliğine ait çalışmalar yapılması.
• Kültür ve Estetik Daire Başkanlığı kurulması.
• Şehir eşraflarının belirlenmesi.
• Sivas’a yönelik akademik çalışmaların artırılması (şehir kültürü, monografi, mi-

marî, sanat, musiki vb. konularda tezlerin teşvik edilmesi).
• Sivas ve çevresinin endüstri mirasının işlevlendirilmesi.
• Köy derneklerinin şehre entegrasyonunun sağlanması.
• Müzik ve Folklor Mirası Müzesi açılması.
• Kızılırmak Projesinin hayata geçirilmesi 
• Orduevinin yıkımı tamamlanan yeri için hazırlanan projenin hayata geçirilmesi 
• Tarihi şahsiyetlerin bulunduğu anıt ve abidelerin düzenlenmesi.
• Aziz Vlas’ın kabrinin iyileştirilmesi.
• Kırk Şehitler hadisesinin yaşandığı yere bir anıt yapılması.
• Yıkılan kilisenin yerine kilisenin hatırasına dair bir görsel kullanılması.
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• Tuzhisar ve Huykesen kiliselerinin bakımının yapılması.
• Gürün’de kütüphane olarak hayata kazandırılan kilisede, Ermeni ziyaretçiler 

için küçük bir dua alanının oluşturulması.
• Belediye bünyesinde Kültür ve Estetik Daire Başkanlığının kurulması.
• Şehirle ilgili ilgili bölümlerde akademik çalışmaların teşviki için üniversite yöne-

timiyle görüşülmesi ve daha önce yapılmış çalışmaların yayına kazandırılması.

Şükriye ÖÇALI Konağı



Çifte Minareli Medrese



            KÜLTÜR ve TURİZM 

41

ŞEHİR VE KÜLTÜR

Bu bölümde katılımcılar, Şehir ve Kültür konusunda Sivas’ın so-
runları, potansiyel ve fırsatları; bu potansiyel ve fırsatların değerlendi-
rilmesi ve proje-yatırım önerileri konusunda görüşlerini bildirmişlerdir.

Şehir ve Kültür Alanında Sivas İl inin Bugününe ve Geleceğine 
Yönelik En Önemli Sorunları Nelerdir?

Çalıştay katılımcıları Sivas’ın Şehir ve Kültür alanında en önemli 
sorunlarını şu şekilde ifade etmişlerdir:

• Tanıtım eksikliği.
• Sivas algısının değiştirilmesi.
• Kültürel ve etnik çeşitliliği daha görünür kılınması.
• Kültür birikiminin iyi bir şekilde ortaya konmaması.
• Kültürel eğitim seviyesinin düşüklüğü.
• Kurumlar arası koordinasyonun olmaması. 
• Kent belleğinin korunamaması.
• Kentin tanınırlığını artıracak kişilerin yeterince ilgi görmemesi.
• Sivil projelerin yeterince desteklenmemesi.

   Eğri Köprü
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Şehir ve Kültür Alanında Sivas İl inin Potansiyelleri ve Fırsatları Nelerdir?

Çalıştay katılımcıları Sivas’ın, Şehir ve Kültür alanında sahip olduğu potansiyeli 
ve fırsatları şu şekilde ifade etmişlerdir:

• Etnik ve folklorik kültürel çeşitlilik.
• Doğa ve inanç turizm çeşitliliği.
• Gastronomi Turizmi açısından zengin bir mirasa sahip olunması,
• Termal turizm çeşitliliği,
• Üniversite öğrencilerinin sosyal ve kültürel faaliyetlere dâhil edilip, Sivas’ın ta-

nıtımının sağlaması.

Sorunların Çözümlenmesi, Potansiyel ve Fırsatların Değerlendirilmesi İçin 
Önerileriniz Nelerdir?

Katılımcıların Sivas’ın Şehir ve Kültür konusunda sahip olduğu potansiyeli ve 
fırsatları değerlendirebilmesi adına sunduğu öneriler şu şekildedir:

• Cumhuriyet kenti algısının önümüzdeki yıllarda da sürdürülebilirliğinin sağlan-
ması,

• Ev hanımlarının kültürel etkinlik ve projelere dâhil edilmesi.
• Madımak Oteli’nin bir anma müzesi olarak yaşatılması.
• Yayın organları ve tüm STK’ların bir platformda buluşturulması ve bunun yılda 

iki kez yapılması.
• Sadece Âşık Veysel’in değil, diğer âşık ve halk ozanları da ortaya/ön plana 

çıkarılması,
• Kentte yapılabilecek tüm çalışmalarda kamudan ekonomik desteğin artırılma-

sı.
• Kaybolmaya yüz tutan kültürlerin yaşatılması için Anı Evleri oluşturulması.
• Termal turizm ve Kangal Balıklı Kaplıca’nın fiziki şartlarının engelli vatandaşla-

rın da kullanabilecekleri şekilde düzenlenmesi,
• Kültür altyapısının desteklenmesi için ödüllü ve anlamına uygun yarışmaların 

yapılması.
• Sivas Cumhuriyet Üniversitesiyle ortak proje olanaklarının artırılması.
• El emeği satışının desteklenmesi.
• Sivas’ın yatırım planında Beşinci Bölge’ye çekilmesi.
• Bütün kültürlerin yaşam bulduğu alanların halka açılması ve korunması.



            KÜLTÜR ve TURİZM 

Sivas Valiliği / 2020 Sektör Çalıştayı Raporu                                                                                          Dünden Bugüne, Bugünden Yarınlara 43

KÜLTÜR VARLIKLARI, MÜZE VE ARKEOLOJİ

Bu bölümde katılımcılar, Kültür Varlıkları, Müze ve Arkeoloji ko-
nusunda Sivas’ın sorunları, potansiyel ve fırsatları; bu potansiyel ve 
fırsatların değerlendirilmesi ve proje-yatırım önerileri konusunda gö-
rüşlerini bildirmişlerdir.

Kültür Varlıkları, Müze ve Arkeoloji Alanında Sivas İl inin 
Bugününe ve Geleceğine Yönelik En Önemli Sorunları 
Nelerdir?

Çalıştay katılımcıları Sivas’ın Kültür Varlıkları, Müze ve Arkeoloji 
alanında en önemli sorunlarını şu şekilde ifade etmişlerdir:

• Mevcut kültürel miras ve turizm potansiyelimizin ilimizde yapı-
lan konser, sanat gibi faaliyetler ile yeterince tanıtımının yapılamama-
sı.  

• Rekreasyon alanlarının yeterince olmaması. Sinema, tiyatro, 
bale, opera, konser vb. etkinliklerinin çok az ve yetersiz olması.

• Müze sayısının yetersiz olması, mevcut müzelerin yaşayan 
müze şekline dönüştürülmesi; etnografya, sanat, tarih, kent, teknoloji 
vb. alanlarda müze açılması

• Üniversite ve şehrin etkileşmesinin yeterli olmaması ve kopuk 
olması. 

            Arkeoloji Müzesi
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Kültür Varlıkları, Müze ve Arkeoloji Alanında Sivas İl inin Potansiyelleri ve 
Fırsatları Nelerdir?

Çalıştay katılımcıları Sivas’ın, Kültür Varlıkları, Müze ve Arkeoloji alanında sahip 
olduğu potansiyeli ve fırsatları şu şekilde ifade etmişlerdir:

• Selçuklu eserleri ve kent meydanı. 
• Divriği Ulu Cami ve diğer tarihi yapılar. 
• Yıldız Dağı Kayak Merkezi.
• Kaplıcalar. 
• Kangal Köpeği ve koyunları.
• Yöresel mutfak. 

• Hitit medeniyeti (Sarissa ve Kayalıpınar)

Sorunların Çözümlenmesi, Potansiyel ve Fırsatların Değerlendirilmesi İçin 
Önerileriniz Nelerdir?

Katılımcıların Sivas’ın Kültür Varlıkları, Müze ve Arkeoloji konusunda sahip ol-
duğu potansiyeli ve fırsatları değerlendirebilmesi adına sunduğu öneriler şu şekilde-
dir:

• Sivas Kongresi’nin yapıldığı Kongre Müzesi’nin uluslararası bir müze haline 
getirilmesi. 

• Kaplıcaların özel yatırıma kazandırılması için gerekli teşviklerin yapılarak her 
kesime hitap eden tesisin açılması.

• Arkeolojik potansiyelin açığa çıkarılması tarihi yapıların sosyal ve kültürel yaşa-
ma kazandırılması.

• Tanıtım bütçesi artırılarak ulusal basın, sosyal medya, görsel ve interaktif mec-
ralarda tanıtımın yapılması.

• Endemik bitkiler için Sivas ili haritası oluşturulması.
• Geniş katılımlı anketler yapılması.
• Farklı temalarda yeni müzeler yapılması.
• Yıldız Dağı Kayak Merkezi’nin geliştirilmesi.
• Uluslararası sempozyumların düzenlenmesi.
• Kültür Yolu Projesi’nin haralar ile entegre edilerek at sporuna dahil edilmesi. At 

ile yapılacak gezi güzergâhlarının açılması.
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GASTRONOMİ

Bu bölümde katılımcılar, Gastronomi konusunda Sivas’ın so-
runları, potansiyel ve fırsatları; bu potansiyel ve fırsatların değerlendi-
rilmesi ve proje-yatırım önerileri konusunda görüşlerini bildirmişlerdir.

Gastronomi Alanında Sivas İl inin Bugününe ve Geleceğine 
Yönelik En Önemli Sorunları Nelerdir?

Çalıştay katılımcıları Sivas’ın Gastronomi alanında en önemli 
sorunlarını şu şekilde ifade etmişlerdir:

• Tanıtım eksikliği ve yeterli reklam yapılmaması.
• Ürünlerde ve hizmetlerde kalite standardının olmaması
• İşsizlik ve kalifiye personel eksikliği.
• Sosyal ve kültürel aktivitelerin yetersizliği.
• Sivas gastronomisinin tescil edilmemesi. Yerel ürünlerin tespiti 

ve kayıt altına alınmaması.
• Sivas ilinin turizm teşvik kapsamında bulunmaması.
• Sunulan fırsatlardan tüm esnafın eşit şekilde faydalanamaması.
• Tanıtımlar ve sosyal medyanın yeterince kullanılmaması.
• Pazarlama ve sunumda yaşanan sorunlar.
• Dünyaca tanınan Kangal Balıklı Çermik’te yeterli tesis ve altya-

pının bulunmaması.
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Gastronomi Alanında Sivas İl inin Potansiyelleri ve Fırsatları Nelerdir?

Çalıştay katılımcıları Sivas’ın, Gastronomi alanında sahip olduğu potansiyeli ve 
fırsatları şu şekilde ifade etmişlerdir:

• Zengin bir gastronomi birikime sahip olunması.
• Tarihi birikim, ulaşım kolaylığı.
• İlin coğrafi yapısının lezzetli et üretimine müsaade etmesi.
• Termal turizm potansiyelinin yüksek olması. Kış turizmi potansiyelinin bulun-

ması.
• Gastronomi turizmine uygunluk.
• Coğrafi konumu sayesinde tüm bölgelerle yakınlığı, büyük şehirlere ve yurt 

dışına göç vermesi sebebiyle tanınırlığının bulunması.

Sorunların Çözümlenmesi, Potansiyel ve Fırsatların Değerlendirilmesi İçin 
Önerileriniz Nelerdir?

Katılımcıların Sivas’ın Gastronomi konusunda sahip olduğu potansiyeli ve fır-
satları değerlendirebilmesi adına sunduğu öneriler şu şekildedir:

• Endemik bitkiler için Sivas ili haritası oluşturulmalı.
• Tarihi Sivas mutfağının uygulamalı olarak sunulduğu mekânlar hazırlanmalı. Bu 

mekânlar hem eğitim, hem üretim hem ziyaret amaçlı kullanılmalı.
• Gastronomik ürünler için Sivas ili haritası oluşturulmalı.
• Coğrafi işaretli ürün sayısının artırılması için gerekli çalışmalar yapılmalı. Coğ-

rafi işaretli ürünlerin üretiminde süreklilik sağlanmalı.
• Gastronomi alanı ile ilgili tüm paydaşlara turizm eğitimi verilmeli.
• Tanıtım ve reklam faaliyetleri artırılmalı.
• Turizm ve gastronomi alanında eğitim alanları artırılmalı ve bu sektörde istih-

dam sağlanmalı.
• Gaziantep Almaç Pazarı benzeri yatay pazarlar kurulmalı.
• Turistlerin sadece tadım için değil uygulamalı olarak mutfakta bulunabileceği 

şekilde mekânlar oluşturulmalı.(köy evleri, köy fırınları)
• Tandır evleri vb. oluşturularak yerel halk da üretime dâhil edilmeli.
• Kangal Balıklı Kaplıcaya hak ettiği tesis kurulmalı.
• Yöresel ürün pazarı oluşturulmalı.
• Kış turizmi ve termal turizmin geliştirilmesi için projeler geliştirilmeli.
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• Yöresel ürünlerin üretimi için teşvik verilmeli (Zeron buğdayı, Sivas mercimeği, 
Suşehri fasulyesi, Koyulhisar domatesi vb.)

• Sivas Mutfak Sanatları Akademisi kurulmalı.
• Broşür ve el kitaplarının basılması, tur operatörleriyle işbirliği yapılması ve İl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğünde sadece bu alanla ilgili bir birim kurulması.
• Sivas’ta otelciler birliğinin acilen kurulması.
• Gastronomi şehri altyapısının hazırlanması.

             
         Peskütan Çorbası

        Madımak Çorbası
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TERMAL VE KIŞ TURİZMİ

Bu bölümde katılımcılar, Termal ve Kış Turizmi konusunda Si-
vas’ın sorunları, potansiyel ve fırsatları; bu potansiyel ve fırsatların 
değerlendirilmesi ve proje-yatırım önerileri konusunda görüşlerini bil-
dirmişlerdir.

Termal ve Kış Turizmi Alanında Sivas İl inin Bugününe ve 
Geleceğine Yönelik En Önemli Sorunları Nelerdir?

Çalıştay katılımcıları Sivas’ın Termal ve Kış Turizmi alanında en 
önemli sorunlarını şu şekilde ifade etmişlerdir:

• Balıklı Kaplıca balıklarının şehir dışına çıkartılması.
• Ulaşım
• Turizm tesislerinde alt yapı eksikliği. Konaklama tesislerinin ye-

tersizliği.
• Tanıtım ve rehber eksikliği  (Genel)
• Eğlence ve aktivite eksikliği. (Alkollü, tütün ürünleri)
• Kalifiye istihdam eksikliği.
• Yıldızdağı Spor Tesisi ve kamp alanının turizme kazandırılması. 
• Ekonomik şartlar.

Sıcak Çermik Altınkale
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Sorunların Çözümlenmesi, Potansiyel ve Fırsatların Değerlendirilmesi İçin 
Önerileriniz Nelerdir?

Katılımcıların Sivas’ın Termal ve Kış Turizmi konusunda sahip olduğu potansi-
yeli ve fırsatları değerlendirebilmesi adına sunduğu öneriler şu şekildedir:

• Şifaiye Medresesi’nin tarihine uygun kullanılması.
• Restoranlara Sivas menüsünün konulması.
• Sıla turizminin geliştirilmesi.
• Büyük organizasyonlara ev sahipliği yapılması.
• Sivasspor’un lokomotif olarak tanıtımda kullanılması. (Sivaslı işadamı, politika-

cı, öğretim görevlileri).
• Kale projesinin bitmesiyle film-dizi çektirilmesi.
• Turizm firmalarında çalışan personele hizmet içi eğitimler verilmesi.
• Balıklı Kaplıca’da balıkların korunması.
• Üniversite öğrencilerine ve şehir halkına şehrin tanıtımının yapılması.
• Kızılırmak’ın ve Yıldız Irmağı’nın raftinge uygun hale getirilmesi.
• Demiryolu iki katlı lojmanlarının Doğu Ekspresine hizmet edecek şekilde dizayn 

edilmesi.
• Kangal Köpeği için uluslararası yarış düzenlenmesi.
• Yeni Millet Parkına Sivas’ın değerlerini belirten Minyatürk tarzı yapının yapılma-

sı.

Kangal Balıklı Çermik
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TURİZM AKADEMİSİ

Bu bölümde katılımcılar, Turizm Akademisi konusunda Sivas’ın 
sorunları, potansiyel ve fırsatları; bu potansiyel ve fırsatların değerlen-
dirilmesi ve proje-yatırım önerileri konusunda görüşlerini bildirmişler-
dir.

Turizm Akademisi Alanında Sivas İl inin Bugününe ve 
Geleceğine Yönelik En Önemli Sorunları Nelerdir?

Çalıştay katılımcıları Sivas’ın Turizm Akademisi alanında en 
önemli sorunlarını şu şekilde ifade etmişlerdir:

• Turizme halkın hazır olmaması.
• Esnafın müşteri ve turistlere, davranış ve yaklaşım sorunu.
• Firmalarda çalışan personelin eğitim sorunu.
• Yerli ve yabancı turistlerin şehrimizi gezme noktasında, şehrin 

alt yapı eksikliği.
• Nitelikli ve liyakat sahibi eğitmenlerin eksikliği.
• Profesyonel turist rehberi eksikliği.
• Turistlerin gezeceği alternatif alanların azlığı.
• Tanıtım, organizasyon ve görünürlük faaliyetlerinin eksikliği.
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Turizm Akademisi Alanında Sivas İl inin Potansiyelleri ve Fırsatları Nelerdir?

Çalıştay katılımcıları Sivas’ın, Turizm Akademisi alanında sahip olduğu potan-
siyeli ve fırsatları şu şekilde ifade etmişlerdir:

• İşsiz genç nüfus.
• İki üniversitenin olması.
• Hızlı tren.
• Tarihi eserlerimiz. (Divriği Ulu Cami).
• Turizm çeşitliliği. (Din vs.)(Aziz Vlas)
• Yeni turizm projeleri (Kale projesi vs).

Sorunların Çözümlenmesi, Potansiyel ve Fırsatların Değerlendirilmesi İçin 
Önerileriniz Nelerdir?

Katılımcıların Sivas’ın Turizm Akademisi konusunda sahip olduğu potansiyeli 
ve fırsatları değerlendirebilmesi adına sunduğu öneriler şu şekildedir:

• Yurtiçi ve yurtdışında ilimiz tanıtım ofislerinin ve satış ünitelerinin açılması.
• Fahri turist rehberlerinin yetiştirilmesi.
• Sivas el sanatlarının üretim, eğitim ve satışının yapılması.
• Ozan, şairler ve yazarlarımızla ilgili kültürel etkinlik ve şenlikler düzenlenmesi.
• Balmumu müzesinin oluşturulması.
• Özel ve kamu teşebbüslerinin bir arada çalışması.
• Yıldız Dağı Kayak Merkezine alternatif olarak yazın kullanılabilecek çim, dağ 

kızağı uygulamasının oluşturulması.
• Termal ve sağlık turizminin canlandırılması için çalışmaların yapılması.
• Soğuk Çermik bölgesinde teleferik yapılması. (Ahmet Turan Türbesi)
• Çeltek Baba Türbesinin turizme kazandırılması.
• İşletmelerin skorlamasını yaparak en iyilerin ödüllendirilmesi.
• Müzeler için QR kod uygulamasının yapılması.
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TURİZM TRENİ VE YÜKSEK HIZLI TRENE HAZIRLIK

Bu bölümde katılımcılar, Turizm Treni ve Yüksek Hızlı Trene ha-
zırlık konusunda Sivas’ın sorunları, potansiyel ve fırsatları; bu potansi-
yel ve fırsatların değerlendirilmesi ve proje-yatırım önerileri konusunda 
görüşlerini bildirmişlerdir.

Turizm Treni ve Hızlı Trene Hazırl ık Alanında Sivas İl inin 
Bugününe ve Geleceğine Yönelik En Önemli Sorunları 
Nelerdir?

Çalıştay katılımcıları Sivas’ın Turizm Treni ve Hızlı Trene hazırlık 
alanında en önemli sorunlarını şu şekilde ifade etmişlerdir:

• Hızlı trenin aktif olması durumunda yerel halkın hızlı trenden et-
kin ve yararlı olacak tanıtıcı materyal, afiş ve yönlendirme levhalarının 
hazırlanmaması.

• Hızlı trenin tamamlanması durumunda trenden yararlanacak 
komşu illerin ( Tokat, Erzincan) vb. bağlantı yollarının ve kapasiteleri-
nin yetersiz olması ve alt yapı hizmetlerinin giderilmesi.

• Hızlı trende Sivas’ın tanıtımını sağlayacak marka ve vizyon gös-
terilerinin tamamlanmaması.
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Turizm Treni ve Hızlı Trene Hazırl ık Alanında Sivas İl inin Potansiyelleri ve 
Fırsatları Nelerdir?

Çalıştay katılımcıları Sivas’ın, Turizm Treni ve Hızlı Trene Hazırlık alanında sahip 
olduğu potansiyeli ve fırsatları şu şekilde ifade etmişlerdir:

• Hızlı trenin tamamlanması durumunda hızlı tren güzergâhı üzerindeki şehirlerin 
(Amasya, Tokat) en hızlı şekilde gidebileceği kayak merkezinin Sivas’ta bulunuyor 
olması.

• Hızlı tren güzergâhı üzerinde yaşayan bireylerin en hızlı ve en kolay ulaşacağı 
termal tesislerin Sivas’ta bulunuyor olması.

• Türkiyeye  ve dünyaya mal olmuş Âşık Veysel vb. gibi değerlerin (Gök Medre-
se, Ulucami, Kongre Müzesi) ilimizde olması, bu değerleri görmek isteyen insanların 
ulaşımının hızlı trenle kolay sağlanacak olması.

• Sivas’a özgü lezzetleri (yöresel yemek, Divriği pilavı, Sivas köftesi vb.) tatmak 
isteyen günübirlikçi ziyaretçilerin hızlı trenle kolay ve kısa sürede ilimize gelebilecek 
olması

Sorunların Çözümlenmesi, Potansiyel ve Fırsatların Değerlendirilmesi İçin 
Önerileriniz Nelerdir?

Katılımcıların Sivas’ın Turizm Treni ve Hızlı Trene Hazırlık konusunda sahip ol-
duğu potansiyeli ve fırsatları değerlendirebilmesi adına sunduğu öneriler şu şekilde-
dir:

• Hızlı tren içerisinde yolcuların seyahatleri süresince Sivas’ı tanıtacak turist reh-
berlerinin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce kadro tahsisinin yapılması.

• Hızlı trenden yerel halkın etkin kullanımını sağlayacak profesyonel ekip oluştu-
rulması.

• Paket tur ve programların hazırlanıp bunların büyükşehirlerde tanıtımının sağ-
lanması.

• Sivas hızlı tren garında Sivas’a özgü yerel lezzetlerin ve kültürel değerlerin ta-
nıtıldığı ve pazarlamasının yapılacağı otantik mekânların inşa edilmesi.

• Etkinlik Temelli( Kış oyunları, sportif faaliyetler, festival, kongre, çalıştay vb.) 
programların temelden organize edilmesi ve TCDD ile bu konuda protokol imzalan-
ması, fiyat politikalarının uygun hale getirilmesi.

• Ulusal ve uluslararası faaliyet gösteren seyahat acentaları ile TCDD arasında 
Sivas yöresini kapsayacak şekilde protokol ve anlaşmaların imzalanması.

• Hızlı tren garında seyahat acentalarına paket turları pazarlayacak stant ve ofis-
lerin tahsis edilmesi.
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• Bir sonraki çalıştayda hızlı tren yerine ulaşım türleri masasının oluşturulması( 
Havayolu, demiryolu vb.)

• Ordu evinin yerine gar tasarımlı bir yer inşa ederek, nostaljik trenler şeklinde ve 
dükkanlar olarak kullanılabilecek yerler yapılması.

• Şehirden Yıldızdağı Kayak Merkezine ulaşım yolu yapılması.

Divriği

Ankara - Sivas Hattı



Kale Cami
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TURİZM

Bu bölümde katılımcılar, Turizm konusunda Sivas’ın sorunları, 
potansiyel ve fırsatları; bu potansiyel ve fırsatların değerlendirilmesi ve 
proje-yatırım önerileri konusunda görüşlerini bildirmişlerdir.

Turizm Alanında Sivas İl inin Bugününe ve Geleceğine Yönelik 
En Önemli Sorunları Nelerdir?

Çalıştay katılımcıları Sivas’ın Turizm alanında en önemli sorun-
larını şu şekilde ifade etmişlerdir:

• Şehrin coğrafi büyüklüğü nedeniyle tanıtım yerlerinin çok dağı-
nık olması.

• Tur operatörünün olmaması ve pazarlama için doğru paket ile 
şehirde kaç günlük gezi olacağının planlanamaması.

• Sivas’taki tarihi ve kültürel yapıların Sivaslılar tarafından yete-
rince bilinmemesi.

• Turizm ile ilgili tanıtım ve pazarlama eksikliği.
• Tek tek Herbir tarihi eserin öneminin yeterince anlatılmaması.
• Tarihi eserlerin bulunduğu yerlerdeki alt yapı, yetersizliği. (otel 

ve restorant)
• Valilik ve belediyenin tam destek vermemesi.
• Şehrimizi tanıtan firmalara gerekli desteğin verilmemesi.

          Eğri Köprü
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Turizm Alanında Sivas İl inin Potansiyelleri ve Fırsatları Nelerdir?

Çalıştay katılımcıları Sivas’ın, Turizm alanında sahip olduğu potansiyeli ve fır-
satları şu şekilde ifade etmişlerdir:

• Yıldızdağı kış sporları turizm merkezinin dört mevsim hizmet verecek şekilde 
yapılandırılması.

• Tarihi değerleri başta olmak üzere kültür, sağlık, turizmi için birçok imkâna sa-
hip olunması

• Henüz turizm için yeterli bir girişim olmamasından, bakir olması sebebiyle işle-
nebilir ve geliştirilebilir olması. 

• Büyük yüzölçümü ile her türlü yatırım ve gelişime kolayca ev sahipliği yapabi-
lecek durumda olması.

• Ulaşımda kavşak noktada olması.
• Yaşayan ozanlar için tanıtım yapılması. 
• Atatürk’ün şehrimizde 108 gün kalması.
• Termal kaynakların varlığı 
• Farklı dönemlere ait tarihi eserlerin varlığı.

Sorunların Çözümlenmesi, Potansiyel ve Fırsatların Değerlendirilmesi İçin 
Önerileriniz Nelerdir?

Katılımcıların Sivas’ın Turizm konusunda sahip olduğu potansiyeli ve fırsatları 
değerlendirebilmesi adına sunduğu öneriler şu şekildedir:

• Sivas’ta esnafın önünün açılması ve şehrimizi tanıtan firmalara kolaylık sağlan-
ması.

• Belediyenin vermiş olduğu hizmet kalitesini artırması.
• Farklı üniversitelerdeki dağcılık kulüplerine yönelik olarak Emirhan, Eğribucak 

kayalıklarının tanıtımının yapılması.
• Kangal Balıklı Kaplıca’ya alternatif olarak Kalkım bölgesinin profesyonel işlet-

mecilik anlayışıyla değerlendirilmesi.
• Unutulan veya unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizin (gümüş, bıçak, ozanlar 

vs.) gün yüzüne çıkarılması için çalışmalar, girişimler yapılması.
• Mevcut nüfusun kentte barınması için çalışmalar yapılması.
• Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas güzergâhını içeren Milli Mücadele temalı tur 

organizasyonu yapılması.
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• Sıcak Çermik bölgesindeki kuyuların daha verimli kullanılabilmesi amacıyla tek 
elden dağıtım merkezi inşa edilmeli.

• Kış sporlarına yönelik ulusal bazda sporcu yetiştirmek için kulüpler kurulması 
veya mevcut kulüplere destek verilmesi.

• Termal kaynaklar ile bağlantılı kongre merkezleri kurulması. Özellikle kış ayla-
rında çalıştay, kongre toplantıları için merkezler kurulması.

• Alternatif turizm çeşitlerinin artırılması, özellikle av turizminin değerlendirilme-
si.

• Tarım-Sanayinin geliştirilmesi, nostalji turu için paket tur ve master planı çıka-
rılması.

Gök Medrese 



Gemerek / Sızır Şelalesi
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KÜLTÜR VE DOĞA TURİZMİ

Bu bölümde katılımcılar, Kültür ve Doğa Turizmi konusunda Si-
vas’ın sorunları, potansiyel ve fırsatları; bu potansiyel ve fırsatların 
değerlendirilmesi ve proje-yatırım önerileri konusunda görüşlerini bil-
dirmişlerdir.

Kültür ve Doğa Turizmi Alanında Sivas İl inin Bugününe ve 
Geleceğine Yönelik En Önemli Sorunları Nelerdir?

Çalıştay katılımcıları Sivas’ın Kültür ve Doğa Turizmi alanında 
en önemli sorunlarını şu şekilde ifade etmişlerdir:

• Göç
• Şehir-Üniversite işbirliğinin yeterli düzeyde olmaması.
• Turizm altyapısına yönelik kaynak yetersizliği ve gerekli yatırım-

ların yapılmaması.
• Turizme halkın bakış açısındaki sınırlılıkları.
• Vizyon eksikliği.
• Tanıtım faaliyetlerinin yetersizliği.
• Şehrin tanıtılacak alanlarının bütünsel planlanamaması.
• Alanda gerçek uzmanların sürece dâhil edilmemesi.
• Fikir potasının bulunmaması.
• Toplumsal seçeneklerin sınırlı olması.

Emirhan Kayalıkları
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Kültür ve Doğa Turizmi Alanında Sivas İl inin Potansiyelleri ve Fırsatları 
Nelerdir?

Çalıştay katılımcıları Sivas’ın, Kültür ve Doğa Turizmi alanında sahip olduğu 
potansiyeli ve fırsatları şu şekilde ifade etmişlerdir:

• Depo ve Kültür Turizmi potansiyeli. Madencilik, maden turizmi.
• Demiryolu mimarisi, açık hava müzesi olarak büyük potansiyel.
• Öncelikli turizm alanlarının bulunması(Yukarı Kızılırmak Kültür ve Doğa Yolu).
• İlçeler de dâhil el sanatları.
• Tarihi Kent Meydanı, Yıldız Dağı (kış turizmi).
• Kamp ve alanları fırsat sunmakta.

Sorunların Çözümlenmesi, Potansiyel ve Fırsatların Değerlendirilmesi İçin 
Önerileriniz Nelerdir?

Katılımcıların Sivas’ın Kültür ve Doğa Turizmi konusunda sahip olduğu potan-
siyeli ve fırsatları değerlendirebilmesi adına sunduğu öneriler şu şekildedir:

• Konaklama alanlarının sayısal ve çeşitlilik açısından arttırılması.
• Yıldız Dağı’nda dağ kayağının yapılması.
• Kanyon vadilere yönelik rotaların oluşturulması.
• Dağ yürüyüş rotalarının açılması.
• Türkiye şampiyonalarının ilimizde düzenlenmesini sağlayacak çalışmalar yapıl-

ması.
• Dijital platformun geliştirilmesi.
• Aziz Vlas ve ibadethanelerin tanıtımları yapılması.
• Tanıtım ve Turizm merkezlerinin yabancı dil levhaları ile desteklenmesi.
• STK’lar açısından Sivas’ın güçlü olması.
• Yıldız Dağı’nda buz tırmanış duvarının yapılması.
• Doğa kültür yollarının tanıtım filmlerinin hazırlanması.
• Uygun olan dağa, tırmanış duvarı yapılması. 
• Dünyadaki Mars, Eğribucak projesi ile ilgili programın yapılması.
• Yaban hayatı turizminin hayata geçirilmesi.
• Kaplıca turizmine yatırım yapılması.
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• (Geçmişe dönüş) Şehrin geçmiş imajının teknolojik boyutla yapılması.
• Türkiye’nin en güvenli şehirlerinden biri olduğu mesajının her fırsatta verilmesi.
• Başlıca toplantıları (Çalıştay) Sivas’a çekebilmek.
• Sarissa üzerine ağırlık verilmesi. 
• Film festivalinin düzenlenmesi (1. Sarissa Film Festivali).
• İlçelerin ve il merkezinin turizm konusunda sürekli bilgilendirilmesi.

Eğriçimen Yaylası

Gürün Gökpınar Gölü
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Çalıştayda ilimizin kültür-sanat ve turizm değerleri açısından zen-
gin ve önemli kaynaklara sahip olduğu vurgulanmıştır. Bu bağlamda fark-
lı alanlardaki masalarda çeşitli konularda tespitler yapılmış ve önerilerde 
bulunulmuştur.

Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezinin dört mevsim hizmet 
verecek şekilde yapılandırılmasının, Yıldız Dağı Kayak Merkezine alter-
natif olarak yaz, çim, dağ kızağı uygulamasının oluşturulmasının, Yıldız 
Dağı’nda Buz Tırmanış Duvarı’nın yapılmasının ve kış sporlarına yönelik 
ulusal bazda sporcu yetiştirmek için kulüpler kurulmasının veya mevcut 
kulüplere destek verilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.

Kanyon ve vadilere yönelik rotaların oluşturulması, dağ yürüyüş 
rotalarının açılması,  doğa ve kültür yollarında işaret tanıtım yön levhala-
rının yapılması, tanıtım filmlerinin hazırlanması, alternatif turizm çeşitle-
rinin artırılması özellikle av turizminin değerlendirilmesi, Dünyadaki Mars 
Eğribucak Projesi ile ilgili programın yapılması, farklı üniversitelerdeki 
dağcılık kulüplerine yönelik olarak Emirhan – Eğribucak kayalıklarının ta-
nıtımının yapılması gibi konuların ilimiz turizmine önemli katkılar sağlaya-
cağı konusunda hem fikir olunmuştur.

Termal Turizm ve Kangal Balıklı Kaplıca’nın fiziki şartlarının iyileş-
tirilmesi ve engelli vatandaşların kullanabilecekleri şekilde düzenlenmesi, 
Kangal Balıklı Kaplıcaya alternatif olarak Kalkım bölgesini profesyonel 
işletmecilik anlayışıyla değerlendirilmesi, Soğuk Çermik bölgesinde te-
leferik yapılması (Ahmet Turan Türbesi), Sıcak Çermik bölgesindeki ku-
yuların daha verimli kullanılabilmesi amacıyla tek elden dağıtım merkezi 
inşa edilmesi ve termal kaynaklar ile bağlantılı kongre merkezleri kurul-
ması, özellikle kış aylarında çalıştay ve kongre toplantıları için merkezler 
kurulması gibi yapılabilecek işleri ilimizde zengin olan termal turizmin 
değerine değer katacağı inancının oluşturmuştur.

Yeni Millet Parkına, Sivas Garı’nın karşısında olması hasebiyle, 
Sivas’ın değerlerini belirten minyatürk tarzı yapının yapılmasının, Sivas 
Hızlı Tren Garı’nda Sivas’a özgü yerel lezzetlerin ve kültürel değerlerin 
tanıtıldığı ve pazarlamasının yapılacağı otantik mekânların inşa edilme-
sinin, tanıtım bütçesi artırılarak ulusal basın, sosyal medya, görsel ve 
interaktif mecralarda tanıtımın yapılmasının, Tarihi Sivas Mutfağının uy-
gulamalı olarak, mekânlar hazırlanıp, bu mekânlarda eğitim, üretim ve 
ziyaretlerin yapılmasının, paket tur ve programların hazırlanıp hem hızlı 
tren güzergâhında, hızlı tren içerisinde hem de bunların büyükşehirlerde 
tanıtımının sağlanmasının, hızlı tren garında seyahat acentalarına paket 
turları pazarlayacak stant ve ofislerin tahsis edilmesinin, ulusal ve ulus-
lararası faaliyet gösteren 
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seyahat acentaları ve TCDD arasında Sivas yöresini kapsayacak şekil-
de protokol ve anlaşmaların imzalanmasının, Gaziantep Almaç Pazarı 
ve benzeri yatay pazarlar kurularak, turistlerin sadece tadım için değil 
uygulamalı olarak mutfakta bulunabileceği şekilde mekânların oluşturul-
masının(köy evleri, köy fırınları) ve Sivas Mutfak Sanatları Akademisi ku-
rulmasının Sivas için önem arz ettiği düşünülmektedir.

Şifaiye Medresesi’nin tarihine uygun kullanılıp, farklı temalarda 
yeni müzeler yapılması ve müzeler için eserleri tanıtıcı QR kod uygulama-
sının yapılması, Kültür varlıkları, müze ve arkeoloji masasında konuşulan 
önemli bir konudur. Atatürk ve Kongre Müzesi’ne temsil heyetinin bal-
mumu heykellerinin yapılması, Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas güzer-
gâhını içeren milli mücadele temalı tur organizasyonu yapılması, Atatürk 
ve Kongre Müzesi’nin bir sınıfına Mektebi Sultani Öğrencilerinin anısına 
bir balmumu sınıf oluşturulmasıyla ilimizin yüksek olan tarih ve kültürü-
nün daha da üst seviyelere çıkacağına inanılmaktadır. 

Sivas günlerinin Sivas’ta yapılıp, festival havasından çıkarıla-
rak, içeriğinin zenginleştirilmesi Sivas’ın tanıtımının yapılması açısından 
önemlidir. Fuar merkezlerine katılım desteği (ulusal ve uluslararası) sağ-
lanması, yerel rehberlerin yasal statüye kavuşturularak sayılarının artırıl-
ması, tanıtım konusunda Sivas için değerli olacak hususlar olarak görül-
müştür.

Endemik bitkiler ve gastronomik ürünler için Sivas ili haritası oluş-
turulması, yapılan faaliyetlerin tüm medya kanallarında anlatılması, dijital 
platformun geliştirilip, tanıtım ve turizm merkezlerinin yabancı dil levha-
ları ile desteklenmesi Sivas’ın turizm alanında gelişmesi yönünde sunu-
lan öneriler arasındadır. Okullarda kültür-sanat sohbetlerinin yapılması, 
kültür-turizm köşelerinin oluşturulması ile alt yaş gruplarından itibaren 
öğrencilerin turizme karşı olumlu tutum geliştirilmesini sağlayacaktır. 

Yeni kurulan Kültür AŞ’nin kültürel, sosyal faaliyetlerin tanıtımı 
noktasında aktif kullanılması gerekmektedir. Broşür ve el kitaplarının ba-
sılması ve tur operatörleriyle işbirliği yapılması önem teşkil edilen durum-
lar olarak tespit edilmiştir. Yöresel ürünlerin üretimi için teşvik verilmesi(-
zeron buğdayı, Sivas mercimeği, Suşehri fasulyesi Koyulhisar domatesi 
vb.) sunulan diğer öneriler arasında yer almaktadır.
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Sivas’ta otelciler birliğinin acilen kurularak, hizmet sektöründe ça-
lışanların eğitimlerinin artırılması, işletmelerin skorlamasının yapılarak en 
iyilerin ödüllendirilmesi öneriler arasındadır. Divriği ilçemizde ve Sivas 
kent meydanında turistlerin yiyip-içebileceği, hediyelik eşyalar alabilece-
ği mekânların oluşturulması, yöresel tabak oluşturularak bütün restoran-
ların bu tabağı turistlere sunması için hazırlıkların yapılması, Ordu evinin 
yerine gar tasarımlı bir yer inşa edilerek nostaljik tren şeklinde ve dükkan 
olarak kullanılabilecek yerler yapılması, sağlık turizmin canlandırılıp, kent 
meydanında ücretsiz wi-fi hizmeti verilmesi ve tarihi mekânların lokas-
yonunun eklenmesi, Kızılırmak Projesi’nin hayata geçirilmesinin Sivas’ın 
turizm alanında çok daha iyi bir konuma gelmesinde önemli roller oyna-
yacağı ifade edilmiştir. 

Ozan, şairler ve yazarlarımızla ilgili kültürel etkinlik ve şenlik-
ler düzenlenmesi, unutulan veya unutulmaya yüz tutmuş değerlerimi-
zin (gümüş, bıçak, ozanlar vb.) gün yüzüne çıkarılması için çalışmaların 
ve girişimlerin yapılması, kültürel değerlerin çeşitli dizi, film gibi medya 
dünyasına aktarılması, her mahallede bir sanat köşesi oluşturulup, Si-
vaslı şair ve yazarlara ait önemli ve meşhur dörtlük veya sözlerin şeh-
rin müsait yerlerine yerleştirilerek, tarihi şahsiyetlerin bulunduğu anıt ve 
abidelerin düzenlenmesi ile kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarımının 
kolaylaşacağı vurgulanmıştır.

Müzik festivallerinin düzenlenerek (Bağlama festivali, geleneksel 
müzik festivali) Sivas türkülerinden oluşan albümler hazırlanıp,  albümde 
tanıdık simalara yer verilmesi müzik alanında yapılan önerilerdir.

Halk kültürü ve kültürel miras müzesi ve kütüphanesi kurularak, 
Sivas halk kültürü günleri düzenlenmesi, halk kültürü sembolleri oluş-
turulup, ulusal ve uluslararası alanda tanıtım yapılması, spor müsaba-
kalarında Sivas’a özgü söz ve söylemlere yer verilmesi, Sivaslı meşhur-
lar bahçesi ya da meydanı yapılıp, cadde ve sokaklara Sivaslı mümtaz 
şahsiyetlerin, kültür, edebiyat alanında çalışma yapmış kişilerin adlarının 
verilmesi şeklindeki öneriler değerlerimize sahip çıkma ve değerlerimizi 
tanıtma noktasında önem arz etmektedir.

Sivas’ın kültürel, sanatsal ve bilimsel birikimlerinin eser haline ge-
tirilmesi için Sivaslı yazarlara eser sipariş edilip, dijital yayıncılığın Si-
vas’ta zenginleşmesi için özel yayın evleri cesaretlendirilmeli ve kurum 
kuruluşların bu konuda bilgi, birikim ve eleman desteği sağlanmalıdır. 
Eğitim öğretim kurumları dijital yayıncılık konusunda cesaretlendirilerek, 
her okulda öğrencilerin dijital yayınlar yapması için ortam hazırlanması 
gibi önerilerle şehrimizin yazılı eserlerinin daha da zenginleşeceği fikri 
ortaya çıkmıştır.
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Sivas el sanatlarının üretim, eğitim ve satışının yapılması, el sanat-
larına yönelik işbirliğinin sağlanması için koordinasyon merkezine ivedi-
likle ulaştırılıp, el sanatları sergisi ve çarşısı merkezlerinin ivedilikle açıla-
rak, üretim ve serginin aynı merkezde yapılması, el sanatlarımızı tanıtıcı 
heykellerin şehrimizin muhtelif yerlerine kurulması şehrimizde el sanat-
larının gelişmesi açısından elzemdir.  Kültür ve sanat insanlarının çalış-
maları için yer tahsisi yapılıp, geleneksel medyada yer alması için destek 
olunması da bir diğer önemli konudur. Dokumaları canlandırmak ev tipi 
ve atölye tipi dokuma sisteminin uygulanması, el sanatları müzelerinin 
ivedilikle oluşturulup, el sanatları için ortak tasarım vakfının oluşturulma-
sı, el sanatlarımız için ortak bir sanat bülteninin çıkarılması ( 6 aylık yılda 
iki defa periyodik), geleneksel el sanatlarının tanıtım ve pazarlamasının 
yapılabileceği alanların oluşturulması gibi konularla unutulmaya yüz tut-
muş el sanatlarımızı kaybolma tehlikesinden kurtarma ve ekonomik ola-
rak iyi bir seviyeye taşıma noktasında fayda sağlayacağı ifade edilmiştir.

“Üç Medeniyetin İzinde” ismiyle bir çalıştay veya sempozyumla 
Sivas’ın tekrar tartışılması fikri sunulmuştur. Aziz Vlas ve Kırk Şehitlerin 
inanç turizmine kazandırılarak, yıkılan kilisenin yerine kilisenin hatırasına 
dair bir görsel kullanılması, Tuzhisar Kilisesi’nin ve Huykesen’in bakımı-
nın yapılması, Gürün’de kütüphane olarak hayata kazandırılan kilisede 
Ermeni ziyaretçiler için küçük bir dua alanının oluşturulması şeklinde ya-
pılabilecek çalışmaların inanç turizmi konusunda ilimiz için önem teşkil 
ettiği belirtilmiştir.

Millet Bahçesi’nde şehir hafızasına ve kültür kimliğine ait çalışma-
ların yapılması, Sivas’a yönelik akademik çalışmaların artırılması (şehir 
kültürü, monografi, mimarî, sanat, musiki vb. konularda tezlerin teşvik 
edilmesi), Sivas ve çevresinde endüstri mirasının işlevlendirilmesi, şe-
hirde kültürel tanınırlığa dair faaliyetlerin artırılması şehir kimliğinin oluş-
turulması adına önemlidir. Müzik ve folklor mirası müzesi açılması, ev 
hanımlarının kültürel etkinlik ve projelere dâhil edilmesi ile kültürel faali-
yetlerin yaygınlaşması sağlanacaktır. Yayın organları ve tüm STK’ların bir 
platformda buluşturulup, bunun yılda 2 kez yapılması, kentte yapılabile-
cek tüm çalışmalarda kamudan temin ekonomik desteğin artırılması, kül-
tür altyapısının desteklenmesi için ödüllü ve anlamına uygun yarışmaların 
yapılması, uluslararası sempozyumların düzenlenmesi de öneriler ara-
sında yer almaktadır. Kültür yolu projesinin haralar ile entegre edilerek 
at sporuna dahil edilmesi, at ile yapılacak gezi güzergahlarının açılması, 
(Geçmişe dönüş) şehrin geçmiş imajının teknolojik boyutla yapılması gibi 
önemli çalışmaların şehir kültürü alanında ilimizin değerine değer kata-
cağı fikrini ortaya çıkarmıştır.
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Türkiye’nin en güvenli şehirlerinden biri olduğu mesajı verilip, dizi 
film ve belgesel çekimleri yaptırılarak, film festivali (1. Sarissa Film Fes-
tivali) ve uluslararası tiyatro festivali düzenlenmesi şehrimizin tanıtımına 
katkı sağlayacaktır. Yapımı devam eden Millet Bahçesine halk kültürü, 
edebiyatı bölümü oluşturulması, Millet Bahçesi duvarına kültürel unsur-
lara ilişkin resimler yapılması sayesinde şehrin kültürel anlamda tanıtı-
mı da yapılmış olacaktır. Görsel sanatlar alanında kongre ve seminerler 
düzenlenmesi, sesli Sivas Türküleri arşivinin oluşturulması, şehrin belli 
bölgelerine (park, bahçe ya da bina kaplamalarına) kültürümüzü ve ede-
biyatımızı yansıtacak görseller ve sembollerin yerleştirilmesi, dijital algı 
için sembol oluşturulması, liseler arası müzik ve tiyatro festivali yapıl-
ması, Sivaslı bestekârların eserlerinin kitaplaştırılması, devlet tiyatroları-
na atölyelerin açılması, Sivas bağlama standardının oluşturulması, Usta 
oyuncularla söyleşiler yapılıp (ayda bir), kültürel faaliyetler için (konser 
vb.) mekânların yapılması şeklindeki öneriler sanat alanında Sivas’ın ileri 
bir seviyeye gelmesini amaçlayan önerilerdir.

Yazarlık konusunda potansiyelin harekete geçirilmesi için bir plan 
dahilinde yazarlık atölyeleri kurulması, Sivas kökenli yayınevlerinin Si-
vas dışındaki kitap fuarlarına katılımı için finansal destek sağlanarak, bu 
yayın evlerinin ulusal bazda tanınmalarını sağlayacak uygulamalar yapıl-
ması, yayıncılık alanında uluslararası ölçüde prestij sahibi olacak bir ya-
yın ajansı kurulması veya var olan ajansların prestijinin yükseltilmesi için 
kamunun destek vermesi, yayın dünyasına ilgi duyan kişilerin oturacağı, 
sohbet edeceği fikir alış verişinde bulanacağı bir kültür evi kıraathanesi 
kurulması durumunda ilimizde yayın hayatının daha da canlanacağı ve 
yeni yayınların ortaya çıkacağı düşüncesi ifade edilmiştir. 

Kamu kurumlarında amatör TSM ve THM koroları oluşturulup, 
etkinlikler yapılması, Cumhuriyet kenti algısının önümüzdeki yıllarda da 
sürdürülebilirliğinin sağlanması, üniversite öğrencilerinin sosyal ve kül-
türel faaliyetlere dâhil edilip ilimizin tanıtımın sağlaması diğer öneriler 
olarak karşımıza çıkmaktadır.
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KÜLTÜR ve TURİZM - 1

KÜLTÜR ve TURİZM - 2

MODERATÖR: Turan GÜNDOĞDU

Halil AYDOĞDU   Özel Tiyatro   Tiyatro Yönetmeni
Bülent OLGUN   Sivas Belediyesi   Tiyatrocu
Sema ÇİFTÇİ   Görsel Sanatlar Kültür Der. Tiyatro Yönetmeni
Turan DOSDOĞRU  Serbest    Emekli Öğretmen
Kerim Emre  KÖKÖZ  Serbest    Heykeltraş

MODERATÖR: Öğr. Gör. Servet Zeki ERSOY

Kürşat TAYDAŞ   C.Ü. Eğitim Fakültesi   Öğretim Görevlisi
Solmaz KADIOĞLU  Sivas THM Koro Müdürlüğü  THM. Koro Şefi
Mustafa DAĞDEVİREN  M. Sarısözen Güzel S. Lisesi  Öğretmen
Kamil ŞAKAR   Serbest     Koro Şefi
Halil İbrahim DUMLU  Serbest     Mahalli Ses Sanatçısı

KÜLTÜR ve TURİZM - 3

MODERATÖR: Dr. Doğan KAYA

Uğur BAŞARAN C.Ü.   Edebiyat Fakültesi  Öğretim Üyesi
Ünal KARATAŞ   Cem Vakfı                           Dernek Başkanı
Aydın YILMAZ   Dil ve Edebiyat Dern.  Dernek Başkanı
Fatma PINARBAŞI  SİYŞAD    Dernek Başk. Yard.
Ziya SOYBAYRAKTAR  İl Sağlık Müdürlüğü  Sosyolog
Ahmet AYIK   SİVŞAD    Dernek Başkanı
Gülümser ALTUNTAŞ  Hacı Bektaşi Veli Vakfı  Dernek Başkanı
Pehlül POLAT   Sende Gülümse Derneği  Dernek Başkanı

KÜLTÜR ve TURİZM - 4

MODERATÖR: Prof. Dr. Ahmet BOZDOĞAN

Ahmet Mahir PEKŞEN  Sivas Belediyesi   Müfettiş
Aydın DELİKTAŞ       Gazeteci
Kadir MAHİROĞULLARI  Vilayet Kitapevi   Esnaf 
Zübeyde DEMİR   Söz Şehri Dergisi  Dernek Yöneticisi
Bilal KAĞIZMANDERE  Milli Eğitim Müdürlüğü  Öğretmen

—KÜLTÜR ve TURİZM
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KÜLTÜR ve TURİZM - 5

KÜLTÜR ve TURİZM - 6

MODERATÖR: Öğr. Gör. Cafer KELKİT

Şirin KARAMAN    C.Ü.Sivas M.Y.O   Öğretim Üyesi
Mehmet Ali DÜZÜN          Serbest    Tezhip Ustası
Latif KORKMAZ    El Sanatları Merk. Md.  Müdür
Harun KOÇ    Demirciler Odası   Oda Başkanı
Hüseyin ÖZFİDAN   Esnaf Odaları SESOB  Genel Sekreter
Aysel ŞENLEN    Olgunlaşma Enstitüsü      Müdür
Şentürk İYİDOĞAN   Esnaf    Bağlama Yapım Ustası

MODERATÖR:  Öğrt. Üyesi Onur TAYDAŞ

Murat ÇETİNTAŞ   TRT    Temsilci
Ahmet HASDEMİR   SRT TV.    Yön. Kur. Başkanı
Hakan SEZERER   Gazeteciler Cemiyeti  Başkan
Osman Nuri KESİCİ                           TEF    Sekreter

KÜLTÜR ve TURİZM - 7

MODERATÖR: Doç. Dr. Uğur TUZTAŞI

Ahmet DUMAN   Sivas Belediyesi   Başkan Yardımcısı
Mehmet ŞARKIŞLA  Hayat Ağacı Dergisi  Eğitimci – Yazar
Ahat TÜRKMENOĞLU  Şehir Kült.Yayma Yaşatma Der. Dernek Başkanı
Serdar İNCE       Mimar
Ogün BEKÇİOĞLU  Pulur Mah. Muhtarı  Muhtar
Serap BOZPOLAT AYAN      Çevreci
Yervant MIĞDIS   Esnaf    Ermeni Vatandaşları Tem.
Mustafa BUĞRA   Kangal ve Köyleri Yard. Der. Dernek Başkanı
Yervant DURMAZGÜLER Esnaf     Ermeni Cemaati Tem.

MODERATÖR: Sema SÖZCÜ 

Nurcan YARICI   Vakıflar Bölge Müd.   Mimar 
İsmail Onur YILDIZLI  Rölöve ve Anıtlar Müd.   Müdür
Ömer KALIN   Kül. Varlık.Kor. Bölge Kur. Müd.  Müdür V.
Alpay EYİNÇ   Sivas Valiliği    ArGe
Halit ÇELİK   Altınyayla Kaymakamlığı   Memur

KÜLTÜR ve TURİZM - 8

           KÜLTÜR ve TURİZM—
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MODERATÖR: Prof. Dr. Kaan Şevki KAVAK 

Adnan YILMAZ    Halkevleri   Başkan
Dudu Koru    Kadem  Derneği  Başkanı 
Faruk ÇİTİL    Birlik Vakfı
Sema GEÇGEL    Halk Eğitim Merkezi  Eğitmen
Halil GEÇGİL    Bed. ve Zihinsel Eng. Der. Dernek Başkanı
Semra TEMURBAŞ MAVİBULUT  Buruciye Sultan Kad. Der. Başkanı
Öğrt.Gör. M.Fatih ÇAKMAKTAPE  C.Ü. Sivas MYO.  Öğretim Görevlisi
Öğrt. Gör.Nida Anıl KAZANÇ  C.Ü. Edebiyat Fakültesi  Öğretim Görevlisi
Rüveyda UÇAR    Sivas Kent Konseyi  Esnaf

KÜLTÜR ve TURİZM - 9

KÜLTÜR ve TURİZM - 10

MODERATÖR: Öğr. Gör. Murat TOKER

İrfan ERZURUM   Genç. Spor İl Müd. (Kayak F.)    İl Temsilcisi
Abdullah KARADAĞ  İl Sağlık Müdürlüğü   Uzman 
Özge ACUN YILDIRIM  Buruciye A.Ş.    Temsilci
Bedriye EKİN BIÇAKCI  Bilici Termal Otel    Temsilci
Fuat ÜNSAL   Kangal Balıklı Kaplıca   İşletme Sahibi
Murat ÇANAKLITAŞ  SİVJET  A.Ş     Yönetim Kurulu
Feridun YAYA   İl Özel İdaresi    Şube  Müdürü
Nazif EKİNCİ   İl Afet ve Acil Dur. Müd.   İl Müdürü
Zafer DEMİROK   Sivas Belediyesi    Müdürü
Sefa DUMAN   Orman İşletme Müdürlüğü  Müdür 

KÜLTÜR ve TURİZM - 11

MODERATÖR: Prof. Dr. Gülpınar AKBULUT ÖZPAY

Yahya EPSİLELİ   Koyulhisar Kaymakamlığı   Emekli 
Eray ŞİMŞEK   Milli Parklar Müdürlüğü   Biyolog
Vedat Esen   4 Eylül Fotoğrafçılar Der.   Fotoğraf Sanatçısı
Zeki SÖYLEMEZ   SADAK     Başkan Yard.
Sebahattin GEZEGEN  SİVDAK     Yön. Krl. Üyesi
Ahmet BOZDOĞAN  Çevre ve Şehircilik İl. Müd.  İl Md.Yard.
Ufuk DEMİR   Gençlik ve Spor İl Müd.   Şube Müdürü
Ömer ARSLAN   TÜTAP     İl Temsilcisi
Önder Kürşat SARITEPE  Okçular Kulübü    Başkanı 

—KÜLTÜR ve TURİZM
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KÜLTÜR ve TURİZM - 15

KÜLTÜR ve TURİZM - 12

MODERATÖR: Nevzat ÖZTÜRK 

Zülal DEMİRKAYNAK  Keykavus Otel    İşletmeci
Sevgi ALKIŞ ÇİLEK  Sultan Şehir M.T.A. Lisesi  Md.Yard.
İshak Kaan USTA  TURES     İl Temsilcisi
Nazım YİĞİT   Lokantacılar ve Kebap. Odası  Başkan
Hüseyin TANIŞ   Araşt. Aşçılar ve Gastro. Der.  Başkan
Esra ÖZKAN ÖNEM  C.Ü. Turizm Fakültesi   Öğretim Görevlisi
Merve YAVUZ TAŞTEPE  İl Tarım ve Orman Müd.

GÜl TAŞTAN   Kültür A.Ş.    Genel Müdür
Salih DELİCE   Sultan Şehir M.T.A. Lisesi             Müdür
Mustafa GÜLMEZ  TURSAB    İl Temsilcisi
Ramazan BAKER  Halk Eğitim Merkezi    Müdür
Cengiz AKPOLAT  TSO       Başkan V.

KÜLTÜR ve TURİZM - 13

MODERATÖR: Prof. Dr. Hakan KOÇ

İsmail KAYA   Bilim ve Teknoloji Ünv.   Daire Başk.
Bilgehan ÇUBUKÇU  Buruciye A.Ş.    Temsilci
Muharrem YILDIZ  Divriği Özel İdaresi   Memur 
Mehmet AKGÜL   Yiyecek Yapanlar Odası   Oda Başkanı 
Fatma TEPE   Hüma Hatun Seyehat   Yön. Krl. Üyesi
Yasin ÇETİN   Koçyiğit Turizm Acentası   İşletmeci
Uğur TUĞRUL   TCDD Yolcu Taşıma B.Müd.  Memur 
Hülya ÖZ   Divriği Kadınlar Derneği   Esnaf
Aykut YARAR   Asyarar Turizm Seyehat    İşletmeci

KÜLTÜR ve TURİZM - 14

MODERATÖR: Dr. Öğr. Üyesi Dilek ŞAHİN

Sinan DÜNDAR   Oran Kalkınma Ajansı   Uzman 
Nurettin AKSOY   Has Döner    İşletme Sahibi
Bekir TAŞSETEN  DHMİ     Müdür
Kenan KOÇ   Lezzetçi Restoran   İşlemeci
Suat DİNÇER   Aşçıbaşı Restoran   İşletmeci
Fırat ÖZARPACI   DHMİ     Memur 

MODERATÖR: Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Tuğkan ŞEKER

           KÜLTÜR ve TURİZM—
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