
Olur da bir gün yolunuz düşerse, Sivas’ta mutlaka gezilmesi gereken yerlere uğramayı unutmayın. 

 

Sivas özellikle Anadolu Selçuklu döneminde önemli bir ticaret merkezi olma özelliği gösteriyor. Uzun süre ticaret 

merkezi olması ise günümüze birçok tarihi yapı bırakmasına neden olmuş. 

 

 

 

 



ŞİFAİYE MEDRESESİ 

          

Sivas denince neredeyse akla ilk gelen eser Şifaiye Medresesi, Anadolu Selçuklu Hükümdarı I. İzzettin 

Keykavus döneminde 1217 yılında yapılmaya başlanmış.Her ne kadar medrese olarak bilinse de, aynı 

zamanda Darü’s-Sıhha yani hastahane olarak kullanılmış zaten “Şifaiye” adını da buradan alıyor.Sivas’ın en büyük 

kapalı alana sahip olan Medrese’nin hemen güneyinde ise I. İzzettin Keykavus’un türbesi bulunuyor. Günümüzde ise 

Sivas’a dair yerel hediyelik eşya alabileceğiniz, oturup bir şeyler içeceğiniz kafelerin olduğu bir yapı halini almış.  

ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE 

       

   

Şifaiye Medresesinin hemen karşısında yer alan Medrese 1271 yılında inşa edilmiş. 

Ancak Sivas’taki birçok yapı gibi Timur orduları tarafından ağır bir tahribata uğrayan Medresenin ana duvarları, 

avlusu, tavan kısımları tamamen yıkılmış. Sadece ana giriş kapısı ve minareler sağlam durmakta. 

 



BURUCİYE MEDRESESİ 

    

Buruciye Medresesi diğer iki Medresenin hemen 100-150 metre ötesinde bulunuyor. Anadolu Selçuklu 

hükümdarlarından III. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında 1271 yılında inşa edilmeye başlanmış. Sivas’a gidip Buruciye 

Medresesini görmemek neredeyse imkansız. Çünkü hemen merkezde meydanda bulunuyor.  

GÖK MEDRESE 

    

    

Çifte Minareli Medrese ve Buruciye Medresesi ile aynı yıl inşa edilmiş ancak Sivas Kalesi’nin yakınlarına inşa edilmiş. 

Gök Medrese’yi görmek için meydandan 2 kilometre kadar yürümek gerekiyor.  

 

 

 



SİVAS KALESİ 

 

Sivas Kalesi, Timur orduları tarafından yıkılıp, istila edilmiş. Timur ilerleyince de zaten bildiğimiz Osmanlı-Timur 

arasında çıkan 1402 Ankara Savaşı çıkmış.  

KONGRE MÜZESİ 

    

 

Sivas Kongresi’nin yapıldığı oldukça eski ve tarihi bir yapı. Sivas Kongresi sırasında lise olarak kullanılan bina, 

günümüzde müze olarak kullanılıyor ancak Gök Medrese gibi uzun bir süre tadilat sürecinden geçti ve planlanandan 3 

yıl sonra hizmete açıldı. Müze binasının yanı sıra, sol çaprazında bulunan ve günümüzde Valilik olarak kullanılan bina 

ile karşısındaki Jandarma Binası da eski tarihi binalar.  



TAŞHAN 

 

Han, 19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı’daki azınlık, özellikle Ermeni tüccarların girişimi ve maddi destekleriyle inşa 

edilmeye başlanmış. Üç girişi bulunan Han’ın avlusunda, Aslanlı Çeşme diye bilinen bir çeşme yer alıyor. Yapıldığı 

dönemde gezgin tüccarlar için önemli bir Han. İçinde birkaç hediyelik eşya dükkânı, birkaç çanta ve bavul satıcısı, 

birkaç kuyumcu ve kafe bulunuyor. Han Osmanlı döneminde yapıldığı için, Anadolu Selçuklu eserlerinden farklı olarak 

tuğla yerine kesme taştan yapılmış. 

DİVRİĞİ ULU CAMİİ 

 

 



AKSU VE MISMILIRMAK 

   

Kızılırmak’ın küçük bir kolu olan Mısmılırmak’ın, Sivas merkezinden geçen kısmının çevresinde yapılan bu parklar 

Sivas’ın en güzel yerlerinden biri. Normalde çok kirli sayılabilecek ve kırmızı akan Irmak, park girişindeki arıtma 

sistemi ile park içinde oldukça berrak bir hale geliyor. Özellikle yaz aylarında yapılan ışıklandırmalar ile daha güzel bir 

görünüm alıyor. Kış aylarında ise suyun donması ve yağan karların görüntüsü de görülmeye değer. 

MESİRE ALANLARI 

     

     

 

YILDIZ DAĞI KAYAK MERKEZİ 

 



 

ALTINKALE 

  

 

KONAK , TÜRBE VE HANLAR 

  

  



KANGAL BALIKLI ÇERMİK 

 

 

MEREKÜM VE ULAŞ KANGAL YETİŞTİRME ÇİFTLİKLERİ 

 

 

TARİHİ KESİK KÖPRÜ 

 

 

GÜRÜN GÖKPINAR GÖLÜ VE HAFİK GÖLÜ 

 

 

 

 

 



Sivas’a geldiğiniz zaman yöresel lezzetlerimizin tadına bakmayı da unutmayın. 

 

















 

 

 

 

 



Sivas’ta gezecek o kadar yer, tadılacak o kadar lezzet varken dinlenmeniz ve konaklamanız için kendinizi 

evinizde hissedeceğiniz, güvenli ve konforlu odanız Sivas Öğretmenevi’ nde hazır. 

Sivas Öğretmenevi ve A.S.O. 

“Sivas’taki sıcak yuvanız” 

 

 

 

www.sivasogretmenevi.com.tr 

facebook.com/sivas.ogretmenevi 

twitter.com/Sivasretmenevi1 

instagram.com/sivas.ogretmenevi 

e-mail : sivasogretmenevi.58@gmail.com 

Rezervasyon İçin: 0 346 223 96 62 


