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 Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan 

TR72 Bölgesi için bölge vizyonu “Ulusal ve 

uluslararası düzeyde rekabet edebilir, beşeri 

ve sosyal sermayesi gelişmiş, potansiyellerini 

değere dönüştürmüş, kent ve sosyal altyapısını 

geliştirerek yaşam kalitesini arttırmış, 

ulaşılabilir Orta Anadolu” olarak belirlenmiştir. 

İller ve özelinde ilçelerin, kent ve sosyal altyapı 

sorunlarının belirlenmesi, beşeri ve sosyal 

sermaye yapılarının incelenmesi ve ilçelere has 

potansiyellerin belirlenerek ortaya çıkarılması 

ihtiyacı bölge vizyonu açısından araştırılması 

öncelikli konular olarak gözükmektedir. Bu 

vizyonun önce ilçeler daha sonra iller ve 

bölge düzeyinde uygulanması ile birlikte 

iller ve bölgeler arası kalkınmışlık farklarını 

ortadan kaldırmayı amaçlayan bölgesel 

kalkınma hedefinin daha etkin bir şekilde 

gerçekleştirilebileceği düşünülmüştür.

 İlçelerin mevcut durumlarının yerel paydaşlarla 

birlikte araştırılarak sorun ve önceliklerin 

daha etkin bir şekilde belirlenmesi, ilçeye 

has dinamikleri ortaya çıkaracak projelerin 

değerlendirilmesi ve atılabilecek adımların 

ortaya çıkarılması için ilçe ziyaretleri 

gerçekleştirilerek ilçe ziyaret raporları 

oluşturulmuştur. İlçe ziyaretleri raporu; ilçelerin 

gelişme eksenleri, öncelikleri ve potansiyellerini 

yansıtan gerçekçi bir plan oluşturma amacıyla 

hazırlanmıştır. Bu amaçla, her bir ilçede 

yerel yöneticilere (Kaymakamlar ve Belediye 

Başkanları) yerinde ziyaretler gerçekleştirilerek 

ilçeler özelinde başlıca sorunlar, acil yatırım 

ihtiyaçları, vizyoner projeler ve çözüm önerileri 

başlıkları ele alınmıştır.

 Bu dört ana eksenden yola çıkarak her bir 

ilçenin bölgesel kalkınma çalışmalarında 

ihtiyaç duyduğu alanlar, ilçelerin bu çalışmalara 

hangi yönde katkı sağlayabileceği, hangi 

potansiyellerin yerel ve bölgesel düzeyde 

değerlendirilebileceği ortaya çıkarılmıştır. 

Bunların yanında güçlü ve zayıf yönler, fırsatlar 

ve tehditler de incelenerek çalışmanın daha 

verimli yapılması amaçlanmıştır.

 İlçe ziyaretleri raporunun hazırlanması sürecine 

destek veren başta ilçe yerel yöneticilerine, 

merkezi ve yerel düzeydeki diğer paydaşlara ve 

raporun son halini almasında emek harcayan 

Ajans personeline teşekkürlerimi sunar; ilçe 

ziyaretleri raporunun Sivas ve Bölgemize hayırlı 

olmasını temenni ederim.

Kamil TAŞCI

Genel Sekreter

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

YÖNETİCİ ÖZETİ
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S.N. KATILAN VE HAZIRLAYAN PERSONEL TARİH

1 YILDIZELİ Ömür KURTULGAN, Emrah ORAL 16.10.2015

2 ZARA Ömür KURTULGAN, Emrah ORAL 20.10.2015

3 İMRANLI Ömür KURTULGAN, Emrah ORAL 21.10.2015

4 GEMEREK Ömür KURTULGAN, Emrah ORAL 23.10.2015

5 ŞARKIŞLA Ömür KURTULGAN, Emrah ORAL 21.12.2015

6 ULAŞ Ömür KURTULGAN, Emrah ORAL 08.12.2015

7 ALTINYAYLA Ömür KURTULGAN, Emrah ORAL 09.12.2015

8 AKINCILAR Sinan DÜNDAR, Yunus Emre ŞEKER 10.12.2015

9 HAFİK Ömür KURTULGAN, Emrah ORAL 15.12.2015

10 DOĞANŞAR Sinan DÜNDAR, Yunus Emre ŞEKER 16.12.2015

11 DİVRİĞİ Ömür KURTULGAN, Emrah ORAL 22.01.2016

12 KANGAL Ömür KURTULGAN, Emrah ORAL 14.01.2016

13 GÜRÜN Ömür KURTULGAN, Emrah ORAL 19.01.2016

14 GÖLOVA Ömür KURTULGAN, Emrah ORAL 21.01.2016

15 KOYULHİSAR Emrah ORAL, Yunus Emre ŞEKER 04.02.2016

16 SUŞEHRİ Emrah ORAL, Yunus Emre ŞEKER 04.02.2016

SİVAS İLÇE ÇALIŞMALARI ÖZET TABLO
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AKINCILAR  ZİYARET RAPORU ÖZET  TABLO

Başlıca Sorunlar Acil Yatırım İhtiyaçları
• Göç
• Nitelikli iş gücü

• Kelkit vadisindeki verimli toprakların daha 
profesyonel bir anlayışla işletilmesi

Vizyoner Projeler Çözüm Önerileri
• Maden suyu kaynağının işletmeye alınması • Kelkit vadisindeki verimli toprakların daha 

profesyonel bir anlayışla işletilmesine yönelik 

ortak çalışmalar

AKINCILAR ÖZET SWOT TABLOSU

Güçlü Yönler Zayıf Yönler
• Doğal maden suyu ve termal su varlığı,
• Karadeniz iklimine yakınlığından dolayı doğal 
bitki örtüsünün zenginliği,
• Marka değerine sahip tarımsal ürünler
• De Facto Giyim, Carrera Gözlük ve Fako İlaç 
gibi firma sahiplerinin buralı olması

• Miras ya da satış yoluyla bölünen verimli 
arazilerin kullanılamaması,
• Nüfusun az olması,

Fırsatlar Riskler
• Kızıldağ’ın kayak ve yayla turizmi için uygun 
olması
• Kızıldağ eteklerinde verimli meraların 
mevcudiyeti,

• Göçün devam etmesi ve ilçe nüfusunun 
azalması,
• Yükseköğrenim imkânlarının bulunmaması
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ALTINYAYLA  ZİYARET RAPORU ÖZET  TABLO

Başlıca Sorunlar Acil Yatırım İhtiyaçları
• Göç,
• Beşeri sermaye eksikliği,
• Köylerde yeteri sayıda tarım ve hayvancılık 
faaliyetlerini yürütecek gençlerin olmaması,

• DSİ tarafından tamamlanan göletlerin 
mevcut tarlalarla bağlantı kanallarının 
tamamlanması,

Vizyoner Projeler Çözüm Önerileri
• Ajans desteklerlyle kurulan yenilenebilir 
enerji tesisinin kapasitesinin artırılması

• Kaz yetiştiriciliği konusunda destek verilmesi,
• Sulu tarıma geçişte ilçedeki çiftçinin ürün 
konusunda yönlendirilmesi,

ALTINYAYLA ÖZET SWOT TABLOSU

Güçlü Yönler Zayıf Yönler

• llçede sulanabilir tarım arazileri varlığı,
• İlçenin proje yazma kapasitesinin yüksek 
olması,

• İlçenin sosyal faaliyetlerinin yetersiz olması,
• Nüfusun az olması,

Fırsatlar Riskler
• Yurtdışında çok sayıda hemşehrinin 
bulunması,

• Göçün devam etmesi ve köylerde nufüsün 
azalması,
• İlçenin ulaşım sıkıntısının bulunması,
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DİVRİĞİ  ZİYARET RAPORU ÖZET  TABLO

Başlıca Sorunlar Acil Yatırım İhtiyaçları
• İlçenin il merkezine uzaklığı,
• İlçeye ulaşım yolların karayolları standardında 
olmaması,
• Arazi toplulaştırmanın henüz 
tamamlanmamış olması,

• Ulucami ve çevresinin restorasyonunun 
tamamlanması,
• Konaklama tesislerin kurulması ve barınma 
imkanlarının iyileştirilmesi,
• Ulaşım yollarının tamamlanması,

Vizyoner Projeler Çözüm Önerileri
• İlçe kent meydanı projesi,
• Turizm master planı hazırlanması,
• Konak restorasyonlarının tamamlanması,
• Hanımeli sokak düzenlemesinin yapılması,

• Demir madeni konusunda MTA’nın 
araştırmalarını yoğunlaştırması,
• İlçenin turizm potansiyelini harekete 
geçirmek adına fonların ilçeye getirilmesi,

DİVRİĞİ ÖZET SWOT TABLOSU

Güçlü Yönler Zayıf Yönler

• İlçenin turizm potansiyeli,
• Ulucaminin varlığı,
• Maden yatakları yönünden zenginlik,
• İlçe halkının eğitim düzeyinin yüksek olması,

• İlçeye ulaşımın zor olması,
• İlçede sermaye birikiminin az olması,
• İlçenin göç vermesi,

Fırsatlar Riskler
• İlçeye hergün düzenli olarak il merkezinden 
karşılıklı hareket eden raybüsün varlığı,
• Ulucami’nin UNESCO Dünya Mirası listesinde 
yer alması, 

• İlçenin göç vermeye devam etmesi,
• Turizm altyapısı yönünden hizmet 
sektörünün zayıf olması,
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DOĞANŞAR ZİYARET RAPORU ÖZET  TABLO

Başlıca Sorunlar Acil Yatırım İhtiyaçları
• İşsizlik,
• Ulaşım olarak çok zor bir noktada bulunması,
• Göç önüne geçilememesi,
• Yerleşim imkanlarının az olması,

• TOKİ ile görüşmelerin tamamlanarak yerleşim 
imkanlarının artırılması,
• Ulaşım yollarının karayolları standartlarına 
ulaştırılması,

Vizyoner Projeler Çözüm Önerileri
• Arıcılık birliğinin kurularak Doğanşar balına 
coğrafi işaret alınması,

• Madenlerin tam kapasite ile işletmeye 
açılarak mevcut üretime katkı sağlanması,
• Akarsu potansiyelini değerlendirmek adına 
analizlerin tamamlanarak şişeleme açısından 
yugun tesislerin kurulması,

DOĞANŞAR ÖZET SWOT TABLOSU

Güçlü Yönler Zayıf Yönler

• Doğal zenginliklerinin bulunması,
• Proje ekibinin kurulmuş olması,

• İlçeye ulaşımın zor olması,
• İlçede sermaye birikiminin az olması,
• Konaklama ve yeme içme tesislerinin 
eksikliği,

Fırsatlar Riskler
• İlçenin kırsal turizm potansiyelinin 
bulunması,
• Bağlantı yollarının tamamlanacak olması,

• İlçenin göç vermeye devam etmesi,
• Nüfusun yetersizliği,
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GEMEREK ZİYARET RAPORU ÖZET  TABLO

Başlıca Sorunlar Acil Yatırım İhtiyaçları
• Çiftçilik konusunda eğitim eksikliği,
• İstihdam olanaklarının az olması,
• OSB’nin hayata geçirilememesi, 

• OSB altyapısının tamamlanması ve 
tanıtımının yapılarak yatırım çekilmesi,
• Turizm konusunda özel sektör yatırımlarının 
ilçeye getirilmesi,

Vizyoner Projeler Çözüm Önerileri
• OSB’nin altyapısının tamamlanarak 
canlandırılması,
• Sızır şelalesinin turizme kazandırılması,

• Tarım ve hayvancılık konusunda yeni 
ürün üretimi ve pazarlanması alanında 
bilinçlendirme çalışmaları yürütülmesi,
• İlçenin turizm potansiyelini harekete 
geçirmek adına fonların ilçeye getirilmesi,

GEMEREK ÖZET SWOT TABLOSU

Güçlü Yönler Zayıf Yönler

• İlçenin turizm potansiyeli,
• Sızır Şelalesinin varlığı,
• OSB’nin kurulmuş olması,

• Genç nüfusun az olması,
• İlçede konaklama tesislerinin eksikliği,
• Sanayi tesislerinin yapılmamış olması,

Fırsatlar Riskler
• Kayseri’ye yakın olması,
• İlçeden demiryolu hattının geçmesi,
• Kayseri’deki yatırımcının teşvik sisteminden 
daha fazla yararlanması için Gemerek OSB’ye 
çekilmesi,
• TKDK destekli bir çok hayvancılık yatırımının 
bulunması,

• Şehirlere göçün devam etmesi,
• OSB’nin hayata geçirilememiş olması,
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GÖLOVA ZİYARET RAPORU ÖZET  TABLO

Başlıca Sorunlar Acil Yatırım İhtiyaçları

• Nüfusun az olması,
• İstihdam olanaklarının yetersizliği,
• Özel sektör yatırımlarının yetersizliği,
• Tarım arazilerinin kot farkından dolayı sulama 
noktasında sıkıntı yaşaması,

• İlçeye ulaşım yollarının karayolları 
standardına getirilmesi,
• Küçük sanayi 

Vizyoner Projeler Çözüm Önerileri
• Göl çevresine yürüyüş yolları, rekreasyon 
alanları ve tesislerin kurulması,
• Kapalı pazar yeri kurulması,

• Turizm potansiyelini harekete geçirilmesi,
• Gölova baraj gölünün çevresinin 
düzenlenmesi,
• Üretim tesisleri için altyapının oluşturulması,
• Yazın artan nüfusa yönelik sosyal tesislerin ve 
barınma olanaklarının geliştirilmesi,

GÖLOVA ÖZET SWOT TABLOSU

Güçlü Yönler Zayıf Yönler

• Gölova baraj gölünün varlığı ve ilçe kent 
merkezine yakınlığı,
• İlçenin doğal güzelliği,
• İlçe dışındaki hemşeri nüfusunun fazla 
olması,

• İlçeye ulaşımın zor olması,
• İlçede sermaye birikiminin az olması,
• İlçenin göç vermesi,

Fırsatlar Riskler
• Baraj gölü çevresinin turizme açılması,
• Baraj gölünün su sporları yapmaya uygun 
olması,

• İlçe nüfusunun çok az olması,
• Tarımsal arazilerin işlemeye uygun olmaması,
• Turizm altyapısı yönünden hizmet 
sektörünün zayıf olması,
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GÜRÜN  ZİYARET RAPORU ÖZET  TABLO

Başlıca Sorunlar Acil Yatırım İhtiyaçları
• İlçe ekonomisinin zayıf olması,
• İş olanaklarının az olmasına bağlı göç,
• Tarımsal 

• Mevcut alabalık üretim tesislerinin kapasitelerinin 
artırılması,
• Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 
Gürün Kırmızı Benekli Doğal Alabalığının koruma 
altına alınarak üretim çalışmalarının yapılması,
• Kaya mağaralarının ve evlerinin restore edilerek 
turizme kazandırılması,
• İlçe turizm haritasının hazırlanması ve tanıtım 
çalışmalarının yapılması,

Vizyoner Projeler Çözüm Önerileri
• Ajans tarafından desteklenen Gökpınar Gölü 
ve Suğul Vadisi projelerinin yeni etaplarının 
gerçekleştirilmesi,
• Gökpınar Gölü çevresine kerpiç evlerinin 
yapılarak turizme kazandırılması,
• Ekoturizm tanıtım programlarının yapılması,

• Tarım ve hayvancılık alanında yatırımcılara 
uygun arazi tahsis edilmesi,
• Suğul Kanyonu doğal yürüyüş güzergahının 
belirlenmesi, 

GÜRÜN ÖZET SWOT TABLOSU

Güçlü Yönler Zayıf Yönler
• Doğal ve tarihi kaynakların varlığı,
• Gökpınar Gölü ve Suğul Vadisi,

• İlçe halkının girişimcilik kültürüne sahip 
olmaması,
• Sanayi tesislerinin yapılmamış olması,

Fırsatlar Riskler
• Doğa turizmi için uygun alanların varlığı,
• Sebze ve meyve yetiştiriciliği için iklimin 
uygun olması,
• Yarı olimpik yüzme havuzunun bulunması,
• Gökpınar Gölü’nün dalgıçlık sporu için uygun 
olması,

• İlçenin göç vermeye devam etmesi,
• İlçenin turizm olanaklarının yetrince 
tanıtılmamış olması,
• Tarımsal ürünlerin pazarlanamaması,
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HAFİK ZİYARET RAPORU ÖZET  TABLO

Başlıca Sorunlar Acil Yatırım İhtiyaçları

• Nüfusun azlığı,
• Göç ve işsizlik,
• Tarım arazilerinin işlenmemesi,
• Hafik Gölü’nün çevre düzenlemesinin 
yapılmamış olması,

• Çiftçi eğitimlerinin tamamlanarak sulu tarıma 
geçilmesi,
• Hafik Gölü çevresi rekreasyon alanlarının 
yeniden düzenlenmesi,
• Konaklama tesislerin kurulması ve barınma 
imkanlarının iyileştirilmesi,

Vizyoner Projeler Çözüm Önerileri
• Hafik Gölü’nün çevre düzenlemesinin 
yapılarak turizme kazandırılması,
• Eskiden önemli bir hayvancılık merkezi olan 
ilçeye yeniden hayvan pazarının kurulması,
• Kanatlı hayvan konusunda mevcut tesisinin 
benzerlerinin yapılması

• Arazi toplulaştırmasının tamamlanması,
• Sulu tarım uygulamalarının hayata 
geçirilmesi,

HAFİK ÖZET SWOT TABLOSU

Güçlü Yönler Zayıf Yönler

• Hafik Gölü’nün varlığı,
• İl merkezine olan yakınlığı,
• Pusat Özen Barajının devreye alınması,

• Nüfusun yetersizliği,
• Memurların il merkezinde kalmayı tercih 
etmesi, 

Fırsatlar Riskler
• Sulamaya uygun tarımsal arazilerin çokluğu,
• Hayvancılık konusunda uygun altyapının ve 
meraların varlığı,
• İlçede Meslek Yüksek Okulu’nun bulunması,

• İlçenin göç vermeye devam etmesi,
• İl merkezine yakınlık,
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İMRANLI  ZİYARET RAPORU ÖZET  TABLO

Başlıca Sorunlar Acil Yatırım İhtiyaçları
• İş imkanlarının kısıtlı olması,
• İklimin sert olması,
• Sosyal faaliyet olanaklarının yetersizliği,
• Genç nüfusun az olması,

• İmranlı baraj gölünde alabalık yetiştiriciliğinin 
teşvik edilmesi,
• İklimsel olarak uygun olan kiraz yetiştiriciliğinin 
yaygınlaştırılması,
• Organik bal üretimi çiftçilerin üretilmesi,
• Sosyal donatıların ilçeye kazandırılması,
• Meslek Yüksek Okulu’na ilçeye uygun bölümlerin 
açılması,

Vizyoner Projeler Çözüm Önerileri
• Ajans ile Sivas İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında 
ilçenin bitki florasının tespit edilmesi ve arıcılık 
potansiyelinin ortaya konması,
• Patates tohum yetiştiriciliğinin hayata 
geçirilmesi,

• İmranlı balı için coğrafi işaret alınması,
• Tarımsal faaliyetlerin artırılması,
• Büyükşehirlerdeki hemşehrilerin yatırım için 
ilçeye davet edilmesi,
• Belediyenin belirlemiş olduğu ahırlar 
bölgesine ilçe merkezindeki ahırların 
taşınması,

İMRANLI ÖZET SWOT TABLOSU

Güçlü Yönler Zayıf Yönler

• Arıcılık faaliyetlerine uygun şartların varlığı,
• İmranlı baraj gölünün varlığı,
• Doğu batı ana geçiş güzergahı üzerinde 
olması,

• İstihdam alanlarının eksikliği,
• Girişimci ve sermaye yetersizliği,
• Nüfusun az olması,

Fırsatlar Riskler
• Sulu tarıma açılmış arazilerin çokluğu,
• İlçe dışındaki hemşehrilerin çokluğu,
• Meslek Yüksek Okulu’nun varlığı,
• İmranlı baraj gölünün varlığı, 

• Göç vermeye devam etmesi,
• Kış aylarının uzun ve sert olması,
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KANGAL ZİYARET RAPORU ÖZET  TABLO

Başlıca Sorunlar Acil Yatırım İhtiyaçları

• Kangal köpeği ırk tescilinin henüz 
tamamlanmamış olması,
• Tarım arazilerinin işlenmemesi,
• Özel sektör yatırımlarının az olması,

• Kalkım Balıklı Çermik bölgesine turizm 
yatırımlarının yapılması,
• Kangal Koyunu bilinirliğinin artırılması ve 
tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilmesi,
• Rüzgar enerjisi potansiyeli olan ilçeye 
yatırımcıların davet edilmesi,

Vizyoner Projeler Çözüm Önerileri
• Kangal Köpeği üretim ve araştırma tesisinin 
modernize edilmesi,
• Kangal Koyunu yetiştiriciliğinin 
yaygınlaştırılması,
• Kangal Balıklı Kaplıca Tesisinin modernize 
edilmesi,

• Kangal Balıklı Kaplıcanın ulaşım yollarının ve 
altyapısının iyileştirilmesi,
• Kangal turizm master planının yapılması,
• Termik santralden yararlanarak seracılık 
yapılması,
• Hayvan pazarı kurulması,

KANGAL ÖZET SWOT TABLOSU

Güçlü Yönler Zayıf Yönler
• Kangal Köpeği, 
• Kangal Koyunu,
• Kangal Balıklı Kaplıcası,
• Geniş tarım arazileri,
• Hayvancılık potansiyeli,
• Termik santralin varlığı,
• Madenlerin çokluğu, 

• Tarım arazilerini işleyecek nüfusun az olması,
• Beşeri sermaye eksikliği,
• Girişimcilik kültürünün zayıf olması, 

Fırsatlar Riskler
• Rüzgar enerjisi potansiyelinin olması,
• Kirlenmemiş tarım arazilerinin organik tarım 
için uygun olması,
• İlçenin ülke çapında bilinirliğinin yüksek 
olması,
• İlçeye doğalgaz şebekesinin kurulması

• İlçenin göç vermeye devam etmesi,
• Kış mevsiminin sert ve uzun olması,



SİVAS İLÇE ZİYARETLERİ RAPORU

15

KOYULHİSAR  ZİYARET RAPORU ÖZET  TABLO

Başlıca Sorunlar Acil Yatırım İhtiyaçları

• İlçenin il merkezine uzaklığı,
• İlçeye ulaşım yolların karayolları standardında 
olmaması,
• Özel sektör yatırımlarının az olması

• Gezgin arıcılık için altyapı oluşturulması,
• Koyulhisar domatesi üretiminin yaygınlaştırılması,

Vizyoner Projeler Çözüm Önerileri
• Koyulhisar domatesine coğrafi işaret alınması,
• Potansiyeli tespit edilen altın ve barit gibi 
madenler için çalışmalar yapılması,

• Ulaşım yollarının tamamlanması,
• Proje yazma kültürünün ilçede hayata 
geçirilmesi,
• Bilinçli arıcılık konusunda eğitimler verilmesi, 

KOYULHİSAR ÖZET SWOT TABLOSU

Güçlü Yönler Zayıf Yönler
• Sebze yetiştiriciliği konusunda potansiyelin 
olması,
• Koyulhisar balı ve cevizi,
• Yayla Turizmi potansiyeli

• İlçeye ulaşımın zor olması,
• İlçede sermaye birikiminin az olması,
• İlçe nüfusunun az olması,

Fırsatlar Riskler
• Kelkit Vadisi içinde yer alması,
• Altın ve barit gibi maden potansiyeli, 

• İlçenin göç vermeye devam etmesi,
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SUŞEHRİ ZİYARET RAPORU ÖZET  TABLO

Başlıca Sorunlar Acil Yatırım İhtiyaçları
• Arazi toplulaştırmanın henüz 
tamamlanmamış olması,
• İşsizlik,
• İl merkezine uzak olması

• Meraların ıslah edilmesi,
• Dağ sporları gibi aktivitelere yönelik turizm 
yatırımlarının yapılması,
• Sanayi alanında yatırımların artırılması,

Vizyoner Projeler Çözüm Önerileri
• Süt işleme tesisinin kurulması,
• Baraj gölü çevresine sosyal tesislerin 
yapılması,
• Soğuk hava deposunun yapılması,

• Sanayiye dayalı gelişme ve yapılaşma 
planlamasının yapılması,
• Proje yazma konusunda eğitimlerin 
artırılması,
• Meslek Yüksek Okulu’na ilçeye uygun 
bölümlerin açılması,

SUŞEHRİ ÖZET SWOT TABLOSU

Güçlü Yönler Zayıf Yönler
• Baraj gölünün turizme kazandırılmış olması,
• İklimin meyve ve sebzecilik için uygun olması,
• İlçenin kuzey-güney ve doğu-batı geçiş 
güzergahı üzerinde olması, 

• Genç nüfusun yetersizliği,
• İstihdam alanlarının eksikliği, 

Fırsatlar Riskler
• Baraj gölünün alabalık yetiştiriciliği için 
uygun olması,
• İlçenin sanayi altyapısının olması,
• Sulamaya uygun tarımsal arazilerin varlığı,

• İlçenin göç vermeye devam etmesi,
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ŞARKIŞLA  ZİYARET RAPORU ÖZET  TABLO

Başlıca Sorunlar Acil Yatırım İhtiyaçları
• Tarım ve hayvancılığın yeterince profesyonel 
yapılamaması,
• İlçeye yetrince sanayi yatırımlarının 
çekilememesi,
• OSB’nin altyapı eksiklikleri,

• Aşık Veysel’in tanıtımının yapılması,
• OSB’nin altyapısının tamamlanması,
• Et ve süt entegre tesislerinin kurulması,
• Bakliyat paketleme tesislerinin kurulması,

Vizyoner Projeler Çözüm Önerileri
• OSB’nin altyapısının tamamlanarak 
tanıtımının yapılması,
• Üretime dayalı sanayi kurulması,
• Hayvan hastalıkları araştırma merkezinin 
kurulması,
• Hayvan pazarının geliştirilerek büyütülmesi,
• Aşık Veysel’in tanıtımının daha etkin yapılarak 
faaliyetlerin ulusallaştırılması,

• Gurbetçilerin faydalanabilecekleri sosyal 
tesislerin yapılması,
• Modern sulama yöntemlerine geçilmesi,
• Sermaye sahiplerinin biraraya getirilerek 
yatırım yapma konusunda ikna edilmesi,

ŞARKIŞLA ÖZET SWOT TABLOSU

Güçlü Yönler Zayıf Yönler
• OSB’nin varlığı,
• Aşık Veysel gibi bir kültür hazinesine sahip 
olması,
• Yurtdışındaki hemşehrilerin çokluğu,
• Kayseri’ye yakın olması,
• TKDK destekli yatırımların fazla oluşu,
• Hayvan pazarının varlığı,

• Sosyal altyapının zayıf olması,
• Tarıma dayalı makine teçhizatın ilçede 
üretilmemesi,

Fırsatlar Riskler
• Tarımsal arazilerin sulamaya açılmış olması,
• OSB’de yatırıma uygun parsellerin varlığı,
• İlçenin turizm potansiyelinin olması, 

• İlçenin göç vermeye devam etmesi,
• Turizm altyapısı yönünden hizmet 
sektörünün zayıf olması,
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ULAŞ ZİYARET RAPORU ÖZET  TABLO

Başlıca Sorunlar Acil Yatırım İhtiyaçları
• İlçe nüfusunun azlığı,
• İstihdam olanaklarının az olması,
• Tarımsal faaliyetlerle uğraşacak nüfusun çok 
az olması,

• Ulaş gölü çevresinin düzenlenmesi,
• Tecer dağının turizm potansiyelinin 
araştırılarak fizibilitesinin yaptırılması,
• Mihralibey konağının tanıtımının yapılması,

Vizyoner Projeler Çözüm Önerileri
• Ulaş Gölüne su kayağı tesisinin kurulması,
• Tecer dağının kış turizmine açılması,
• Ulaş gölü çevresine rekreasyon alanları, 
yürüyüş yolları ve balık tutma istasyonlarının 
yapılması,

• Arıcılığı geliştirmek için eğitim ve destek 
sağlanmalı,
• Organik tarım yaygınlaştırılarak teşvik 
edilmeli,
• Ulaş TİGEM hayvancılık açısından iyi 
değerlendirilmeli,

ULAŞ ÖZET SWOT TABLOSU

Güçlü Yönler Zayıf Yönler
• Ulaş gölünün varlığı,
• Tecer dağının varlığı,
• İl merkezine olan yakınlık,
• Ulaş TİGEM’in varlığı,

• Sosyal altyapının zayıf olması,
• Beşeri sermaye yetersizliği,

Fırsatlar Riskler
• Ulaş gölünün turizme açılacak olması,
• Göl çevresine olan yatırımcı ilgisi,
• Organik tarım konusuna olan ilgi,
• Lojistik köy projesinin varlığı, 

• İlçenin göç vermeye devam etmesi,
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YILDIZELİ ZİYARET RAPORU ÖZET  TABLO

Başlıca Sorunlar Acil Yatırım İhtiyaçları
• Tarımsal arazilerin parçalı yapısı,
• Sulama altyapısının yetersizliği,
• Çok fazla köye sahip olan ilçenin ulaşım 
altyapısının yetersiz olması,
• Tarımsal faaliyetlerle uğraşacak nüfusun çok 
az olması,

• Sıcak çermik bölgesine turizm yatırımlarının 
çekilmesi,
• Yıldız dağı yatırımlarının tamamlanarak 
tanıtımının yapılması,
• Arazi toplulaştırma çalışmalarının tamamlanması
• Rüzgar ve eğim açısından uygun olan Çal Dağı’nın 
yamaç paraşütü açısından değerlendirilmesi,

Vizyoner Projeler Çözüm Önerileri
• Ajans tarafından desteklenen hayvan 
pazarının geliştirilerek büyütülmesi,
• Çamlıbel ve kırkpınar yöresindeki rüzgar 
potansiyelinin değerlendirilmesi,
• İlçenin patates tohumculuğu merkezi haline 
getirilmesi,

• Öğrenci yurtlarının yapılması,
• Çamlıbel mevkiindeki tünelin tamamlanması,
• MYO’ya ilçeye uygun bölümlerin açılması,
• Sulu tarım konusunda basınçlı sisteme 
geçilmesi,

YILDIZELİ ÖZET SWOT TABLOSU

Güçlü Yönler Zayıf Yönler
• Sıcak çermik varlığı,
• Yıldız dağının varlığı,
• Hızlı tren geçiş noktasında olması ve durak 
noktası olması,

• Sosyal altyapının zayıf olması,
• Beşeri sermaye yetersizliği,

Fırsatlar Riskler
• Sıcak çermiğin ve yıldız dağının turizme 
açılmış olması,
• İlçenin Ankara yolu üzerinde olması,

• İlçenin göç vermeye devam etmesi,
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ZARA ZİYARET RAPORU ÖZET  TABLO

Başlıca Sorunlar Acil Yatırım İhtiyaçları

• İş imkanlarının kısıtlığı ile bunun sonucunda 
oluşan göç sorunu,

• Tödürge gölü çevresinin düzenlenmesi,
• Zara balı tanıtım faaliyetlerinin artırılması,
• Arıcılık birliğinin daha aktif hale getirilmesi,

Vizyoner Projeler Çözüm Önerileri
• Organize sanayi bölgesinin kurulması,
• Et ve süt ürünlerini işleyecek tesislerin 
kurulması,
• Gezginci arıcılar için ilçenin merkez hale 
getirilmesi,

• Arıcılığı geliştirmek için eğitim ve destek 
sağlanmalı,
• Organik tarım yaygınlaştırılarak teşvik 
edilmeli,
• Özel sektörün yatırım konusunda 
özendirilmesi,

ZARA  ÖZET SWOT TABLOSU

Güçlü Yönler Zayıf Yönler
• Tödürge gölünün varlığı,
• Meslek Yüksek Okullarının varlığı,
• Zaralıların birbirine her alanda destek olması,
• Zara balının coğrafi işaret olarak tescil edilmiş 
olması,

• Sosyal altyapının zayıf olması,
• Beşeri sermaye yetersizliği,

Fırsatlar Riskler
• Meslek Yüksek Okulları sayesinde ilçede 
öğrenci nüfusunun artması,
• Tödürge gölünün turizme açılacak olması,
• Organik tarım konusuna olan ilgi,

• İlçenin göç vermeye devam etmesi,
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AKINCILAR
ZİYARET RAPORU

Etkinliğin Adı  : Akıncılar Ziyareti

Katılan Personelin Adı  : Sinan DÜNDAR, Yunus Emre ŞEKER

Yer   : Akıncılar / SİVAS

Tarih ve Saat  : 12.12.2015

Diğer Önemli Katılımcılar  : Yaşar Kemal YILMAZ, Akıncılar Kaymakamı

     Abdulkadir KEFELİ, Akıncılar İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü

       Kazım Perçin, Akıncılar Sosyal Yardımlaşma Müdürü

      Abdullah ŞAHİN, İlçe Milli Eğitim Müdürü, 

       Eyüp BEYAZ, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü

 

 Akıncılar Kaymakamlığı ilçe ziyaretleri kapsamında ziyaret edildi. Kelkit vadisinde yer alan ilçeyi 

sera bölgesi haline getirmek yöneticilerin en büyük hedefidir. Vadideki konumu ile doğal güzelliklere 

sahip olan Akıncılar, sebze ve meyve yetiştiriciliğinde önemli bir potansiyel barındırmaktadır. 

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdüründen bölgenin tarımsal imkanları hakkında bilgiler alındı. 

Bölgenin simge ürünü olan kavun başta olmak üzere, sebze meyve yetiştiriciliğinin geliştirilmesi 

için bölgenin kalkınmasında başrol oynayabileceği konusunda mutabakata varıldı. Bunun dışında, 

çevresel ve sosyal projelerle Akıncılar ilçesine ne gibi desteklerin uygulanabileceği konusunda 

fikir alış verişi yapıldı. Sayın Kaymakamın çöp istasyonu projesi ve okul bahçe düzenlemesi gibi 

talepleri oldu. Ayrıca, marka anlamında ön plana çıkmış bölgeden çıkmış isimler hakkında bilgi 

alındı. Bunlardan De Facto Giyim, Carrera Gözlük ve Fako İlaç gibi firmaların lobicilik faaliyetleri 

kapsamında daha sonra görüşmek adına iletişim bilgileri sağlandı.
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ALTINYAYLA
ZİYARET RAPORU

Etkinliğin Adı : Altınyayla Ziyareti

Katılan Personelin Adı : Emrah ORAL, Ömür KURTULGAN

Yer  : Altınyayla / SİVAS

Tarih ve Saat : 09.12.2015

Diğer Önemli Katılımcılar : Selami KAYA, Altınyayla Kaymakamı

     Necmettin MERMER, Altınyayla Belediye Başkanı

     Bünyamin YÜCEL, Güzeloğlan Mahallesi Muhtarı

 Sivas Yatırım Destek Ofisi Birimi 

uzmanları Ömür KURTULGAN ve 

Emrah ORAL Altınyayla ilçesinde 

çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

 İlçe Kaymakamı Selami Kaya ile 

makamında yapılan görüşmede 

ilçenin mevcut durumu ve süren 

kamu yatırımları hakkında bilgi 

alındı. Genel olarak ekonomisi 

tarıma dayalı ilçede mevcut Ajans 

yatırımlarının durumu hakkında 

bilgi alındı. Gelecek dönem Mali 

Destekler ve bu desteklerden 

faydalanmak için uygulanabilecek projeler konuşuldu, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

 Daha sonra Belediye Başkanı Necmettin Mermer makamında ziyaret edildi. Borçsuz belediyelerden 

birisi olan Altınyayla Belediyesi şimdiden Ajans için proje hazırlığında olduğunu iletti. İlçenin kaz yetiştiriciliği 

konusunda tecrübesi olduğundan bahsedildi. Bu konuda olası desteklerin ilçeye katkı sağlayacağı ve mikro-

işletmeler ile ilgili desteğin ilçede karşılık bulacağından bahsetti.

 Daha sonra Güzeloğlan Mahallesi muhtarı Bünyamin Yücel ile yapılan görüşmede bölgede Devlet 

Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan göletler 

konuşuldu. Bu göletlerin en kısa sürede 

bağlantılarının tamamlanarak yaklaşık 

10.000 dönüm alanda sulu tarıma 

geçilebileceğinden bahsetti. En son yapılan 

göletin Kaleköy-Gümüşdiğin-Güzeloğlan-

Altınyayla köylerinde 3.500-4.000 dönüm 

alanı kapsadığı, kapalı sistem kanalların 

yapılması durumunda bölgede pancar 

yetiştiriciliği, patates yetiştiriciliği ve yonca, 

silaj gibi sulu tarım uygulamalarının bölgeye 

ekonomik refah getireceğinden bahsetti.
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DİVRİĞİ
ZİYARET RAPORU

Etkinliğin Adı : Divriği Ziyareti
Katılan Personelin Adı : Emrah ORAL, Ömür KURTULGAN
Yer  : Divriği / SİVAS
Tarih ve Saat : 22.12.2015
Diğer Önemli Katılımcılar : Mehmet Nebi KAYA, Divriği Kaymakamı
    Hakan GÖK, Divriği Belediye Başkanı

Sivas Yatırım Destek Ofisi Birimi 
uzmanları Ömür KURTULGAN 
ve Emrah ORAL Divriği ilçesinde 
çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
 
İlçe Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya 
ile makamında yapılan görüşmede 
ilçenin mevcut durumu ve süren 
kamu yatırımları hakkında bilgi 
alındı. Ajansa çeşitli zamanlarda 
turizm ile ilgili olarak proje 
sunduklarını, bu projelerin kabul 

görmediği ve ajanstan hiçbir destek göremedikleri hususu kaymakam tarafından dile getirildi. Gelecek 
dönem mali destekler ve bu desteklerden faydalanmak için uygulanabilecek projeler konuşuldu, karşılıklı 
fikir alışverişinde bulunuldu. 4 tane konağın restorasyon çalışmalarının bitirilerek butik otel ve müze olarak 
hizmet verdiğini belirtildi. Ajansın çıkacağı mali destek programı kapsamında bu konakların tanıtımına 
yönelik projeler sunulabileceği ve ayrıca, Divriği Turizm Master Planı oluşturulabileceği konusunda sayın 
kaymakam ile görüş alışverişinde bulunuldu.

 
Daha sonra Belediye Başkanı Hakan Gök makamında 
ziyaret edildi. Ziyarette ilçede belediyenin projeleri ve ajans 
destekleri hakkında istişarede bulunuldu. Bu kapsamda, 3 
adet proje ön plana çıkmış olup, bunlar kent meydanı projesi, 
konak restorasyon projesi ve hanımeli sokak düzenlemesi 
projeleridir. Ajans mali destek programı Kalkınma Bakanlığı 
tarafından onaylandığında sayın belediye başkanı ile ilçede 
bir bilgilendirme toplantısı düzenleneceği konusunda fikir 
birliğine varıldı.
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DOĞANŞAR
ZİYARET RAPORU

Etkinliğin Adı : Doğanşar Ziyareti

Katılan Personelin Adı : Sinan DÜNDAR, Yunus Emre ŞEKER

Yer  : Doğanşar / SİVAS

Tarih ve Saat : 16.12.2015

Diğer Önemli Katılımcılar : Ömer Faruk KALA, Doğanşar Kaymakamı

İlçe çalışmaları kapsamında Doğanşar ilçesi ziyaret edildi. Doğanşar Kaymakamı Ömer Faruk KALA ile ilçenin 

sorunları, talepleri ve potansiyeli hakkında bir toplantı gerçekleştirildi.

Bölgenin en önemli probleminin göç ve nüfus azlığı olduğunu belirten ilçe kaymakamı, tasarlanacak 

projelerde yararlanıcı sayısı noktasında problemler yaşandığını ekledi. Doğanşar’ın köylerle birlikte 3000 

civarı nüfusu görünmesine rağmen, sezon içindeki merkez nüfusun 1000’in altına düşmekte ve sadece yaz 

aylarında dönemsel hareketlilikler yaşanmakta olduğu konusunda bilgilendirme yapıldı. Bunun dışında, 

ilçenin en büyük problemlerinden bir diğeri de ilçedeki müteşebbis eksiği olduğu vurgulandı. Yerel esnafın 

dahi başka illerden olduğunu belirten kaymakam, nüfusun girişimcilik yönünden potansiyelin altında 

olduğunu ekledi. Müteşebbis eksikliğinin bir diğer örneği de ilçedeki geniş mera alanları ve küçükbaş 

hayvancılığa oldukça uygun yapıya rağmen, hayvancılık faaliyetlerinin yetersizliğidir.

İhtiyaçlar noktasında ilçedeki kütüphane oluşumunda verilebilecek desteklerin faydalı olacağını belirten 

ilçe kaymakamı, ayrıca teknik destek kapsamında ilçede görev yapan kamu görevlilerine yönelik projelerin 

ilçeye katkı sağlayabileceğini belirtti. Ayrıca, sanayi ve tarımdan ziyade doğal güzellikleriyle ön plana çıkan 

Doğanşar’ın tanıtımı için kitapçık ve broşür oluşturmak için ORAN desteği talep edebileceklerini belirtti.

Ayrıca, ilçeye yakın mesafede bulunan Dipsiz Göl ve Şelale bölgesine yakın zamanda Orman ve Su 

İşleri’nden alınan 250.000 TL’lik destek ile mesire alanı ve yürüyüş parkuru yapıldığı için, o bölgede turizm 

potansiyeli bulunduğu vurgulandı. Bu nedenle, bölgenin cazibe merkezi haline gelmesi için, yapılacak 

ekstra yatırımların önemli olacağı belirtildi. 

Endemik bitki örtüsü oldukça gelişmiş olan bölgede, arıcılık potansiyelinin yüksek olduğunu belirten ilçe 

kaymakamı, müteşebbis sayısı artırılarak kalite oranı yüksek bal üretimi yapılabileceğini ekledi.
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GEMEREK
ZİYARET RAPORU

Etkinliğin Adı : Gemerek Ziyareti
Katılan Personelin Adı : Emrah ORAL, Ömür KURTULGAN
Yer  : Gemerek / SİVAS
Tarih ve Saat : 22.10.2015
Diğer Önemli Katılımcılar : Mustafa DEMİR, Gemerek Belediye Başkanı

 Gemerek Belediye Başkanı Mustafa DEMİR makamında ziyaret edildi. Gerçekleştirilen ziyarette 
öncelikle ilçenin potansiyeli, mevcut kaynaklar, demografik yapı ve ilçenin ekonomik durumundan 
bahsedildi. 
İlçede mevcut bulunan Organize Sanayi Bölgesinin altyapı çalışmaları sürmektedir. Bu konuda özellikle 
parselizasyon, inşaat yapımı ve diğer altyapı projeleri desteklenerek OSB’nin hayata geçirilmesi 
gerekmektedir. Turizm konusunda potansiyelleri olan ilçede özellikle yayla turizmi, ve sızır şelaleleri 
konusunda yürütülebilecek proje olanakları görüşüldü. İlçenin önemli geçim kaynağı olan tarım 
ve hayvancılık konusunda yeni ürün üretimi ve pazarlanması alanında bilinçlendirme çalışmaları 
yürütülecektir. Alternatif ürün ekimi ve işlenmesi, ayrıca organik tarım desteği ve konularında uygun proje 
ve yönlendirmeye ihtiyaç bulunmaktadır.
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GÖLOVA
ZİYARET RAPORU

Etkinliğin Adı : Gölova Ziyareti

Katılan Personelin Adı : Emrah ORAL, Ömür KURTULGAN

Yer  : Gölova / SİVAS

Tarih ve Saat : 21.01.2016

Diğer Önemli Katılımcılar: : Erkan İsa ERAT, Gölova Kaymakamı

    İbrahim YENİDÜNYA, Gölova Belediye Başkanı

    Eyüp AKÇA, Gölova İlçe Özel İdare Müdürü

 

Sivas Yatırım Destek Ofisi Birimi uzmanları Ömür KURTULGAN ve Emrah ORAL Gölova ilçesini ziyaret etti.

İlçe Kaymakamı Erkan İsa ERAT Hükümet Konağında makamında ziyaret edildi. İlk olarak ilçe hakkında 

ve mevcut kamu yatırımları hakkında bilgi alındı. Sorasında İlçe Belediye Başkanı İbrahim YENİDÜNYA da 

toplantıya katıldı. İlçede uygulanmış ve uygulama aşamasında olan projelerle ilgili bilgi alındı. Kaymakamlık 

olarak gelecek dönem özellikle Gölova gölü çevresinde düşünülen projeler gündeme alındı. Projeleri 

çizilmiş ve yaklaşık maliyeti çıkarılmış olan Göl Projesi içinde yürüyüş yolları ve sosyal donatıları içeriyor. 

Proje ile ilgili yer kullanım hakkı için DSİ ile görüşmeler tamamlanmış olup ilk aşama olarak bir tenis kortu 

inşa edilmiş. Yeni proje ile ilçe ile bütünleşik olan göl, kıyı hattında kullanıma açılmış olacak.

 

Gölova Belediye Başkanı İbrahim 

YENİDÜNYA makamında ziyaret edildi. 

Gerçekleştirilen ziyarette öncelikle ilçenin 

potansiyeli, mevcut kaynaklar, demografik 

yapı ve ilçenin ekonomik durumundan 

bahsedildi. İlçe meydanında kullanım hakkı 

Belediyeye ait olan alan için düşünülen 

Kapalı Pazar Yerinin bir ihtiyaç olduğundan 

bahsetti. Yapılması düşünülen Kapalı Pazar 

yeri ile ilgili TANAP projesi mali desteğinin 

uygun olacağı hakkında bilgi aktarıldı.
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GÜRÜN
ZİYARET RAPORU

Etkinliğin Adı : Gürün Ziyareti
Katılan Personelin Adı : Emrah ORAL, Ömür KURTULGAN
Yer  : Gürün / SİVAS
Tarih ve Saat : 19.01.2016
Diğer Önemli Katılımcılar : Fatih ÖZDEMİR, Gürün Kaymakamı
    Muharrem DEMİR, Gürün İlçe Milli Eğitim Müdürü
    Mustafa SANDIKKAYA, Gürün Halk Eğitim Müdürü
    Umut AKTAŞ, İlçe Özel İdare Birlik Müdürü
    H. İbrahim TAŞÇI, İlçe Proje Ofisi Sorumlusu
    Nail ÇAKICI, Gürün Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı

 Sivas Yatırım Destek Ofisi Birimi uzmanları Ömür KURTULGAN ve Emrah ORAL Gürün ilçesini ziyaret etti.
  İlçe Kaymakamı Fatih ÖZDEMİR Hükümet Konağında makamında ziyaret edildi. İlk olarak ilçe hakkında 
ve mevcut kamu yatırımları hakkında bilgi alındı. Sorasında İlçe Proje Ofisi sorumlusu Halil İbrahim TAŞÇI da 
toplantıya katıldı. İlçede uygulanmış ve uygulama aşamasında olan projelerle ilgili bilgi alındı. Kaymakamlık 
olarak gelecek dönem özellikle Şuğul vadisi ve Gökpınar gölü çevresinde düşünülen projeler gündeme alındı. 
Göl çevresinde yapımı düşünülen kerpiç evler ve tanıtım programları ile ilgili proje taslakları tartışıldı.

 İlçe Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nail ÇAKICI ile ilçede 
proje üretme potansiyeli olan girişimci ve mikro-işletmeler 
görüşüldü. Bu konu ile ilgili MDP döneminde düzenlenecek 
toplantı tasarlandı.
 Gürün İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem DEMİR makamında 
ziyaret edildi. Toplantıya Halk Eğitim Müdürü Mustafa 
SANDIKKAYA ve Özel İdare Birlik Müdürü Umut AKTAŞ da 
katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda öncelikle ilçenin potansiyeli 
ve ilçenin ekonomik durumundan bahsedildi. Bununla birlikte 
ilçenin doğal kaynakları ve bu konuda üretilebilecek projeler 
konuşuldu.
 Daha sonra Ajans desteği ile tamamlanan Engelliler ve 

Kadınlara yönelik aktivite merkezi ziyaret edildi. Burada sürdürülen faaliyetler hakkında bilgi alındı.
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HAFİK
ZİYARET RAPORU

Etkinliğin Adı : Hafik Ziyareti
Katılan Personelin Adı : Emrah ORAL, Ömür KURTULGAN
Yer  : Gürün / SİVAS
Tarih ve Saat : 15.12.2015
Diğer Önemli Katılımcılar: : Abdullah ÖZADALI, Hafik Kaymakamı
    Mitat İLHAN, Hafik Belediye Başkanı
    Kerim KILINÇ, İlçe Proje Ofisi Sorumlusu

 Sivas Yatırım Destek Ofisi Birimi 
uzmanları Ömür KURTULGAN ve 
Emrah ORAL Hafik ilçesini ziyaret etti.
 
 İlçe Kaymakamı Abdullah ÖZADALI 
Hükümet Konağında makamında 
ziyaret edildi. İlk olarak ilçe hakkında 
ve mevcut kamu yatırımları hakkında 
bilgi alındı. Sorasında İlçe Proje Ofisi 
sorumlusu Kerim KILINÇ da toplantıya 
katıldı. İlçede uygulanmış ve 
uygulama aşamasında olan projelerle 

ilgili bilgi alındı. Yeni proje dönemi ile ilgili proje fikirleri masaya yatırıldı. Kaymakamlık olarak gelecek 
dönem özellikle Hafik gölü çevresinde düşünülen projeler gündeme alındı. Ankara’da Hafikli hemşeri 
bürokratlardan bahseden ÖZADALI bu sayede gerekli desteğin de ilçeye ulaşabileceğinden bahsetti. Ayrıca 
ilçede İl Özel İdaresi ile ortaklaşa kanatlı hayvan konusunda yatırımların gerçekleştirildiğini, bu sayede 
işletmelerin kurulduğunu söyledi.
 
 Hafik Belediye Başkanı Mitat İLHAN makamında ziyaret edildi. Gerçekleştirilen ziyarette öncelikle 
ilçenin potansiyeli, mevcut kaynaklar, demografik yapı ve ilçenin ekonomik durumundan bahsedildi. 
İlçe geçmişte önemli bir hayvan pazarı konumunda iken ve yoğun bir nüfusa sahip iken, dışarı göç ve 
ekonomik sebeplerden ötürü son yıllarda düşüş sergilediğini, bunun tersine çevrilmesi için özellikle tarım 
ve hayvancılık alanında yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Yurtdışındaki ve İstanbuldaki nüfusun 
yeniden ilçeye gelebilmeleri için ilave tarımsal projelere ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Pusat Özen barajının 
devreye alınması ile birlikte bölgede 200.000 
Dönüm alanın sulamaya açılacağını, bunun bir 
eylem planıyla değerlendirilerek sulu tarıma 
geçişin sağlanmasının gerekliliği vurgulandı. 
Bununla birlikte yeni kurulacak olan süt birliği 
sayesinde de bölgenin süt potansiyelinin 
değerlendirileceğinin altı çizildi. 
Sonrasında konuştuğumuz köy muhtarı ise, 
köyde sadece 6 hane kaldığını, çoğunluk 
nüfusun Almanya, özellikle de Avusturya-
Viyana’da olduğunu söyledi.
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İMRANLI
ZİYARET RAPORU

Etkinliğin Adı : İmranlı Ziyareti
Katılan Personelin Adı : Emrah ORAL, Ömür KURTULGAN
Yer  : İmranlı / SİVAS
Tarih ve Saat : 21.10.2015
Diğer Önemli Katılımcılar: : İshak ÇINAR, İmranlı Kaymakamı

 İlçe Kaymakamı İshak Çınar ile makamında yapılan görüşmede ilçenin mevcut durumu ve süren kamu 
yatırımları hakkında bilgi alındı. Genel olarak ekonomisi tarıma dayalı ilçede mevcut Ajans yatırımlarının durumu 
hakkında bilgi alındı. Gelecek dönem Mali Destekler ve bu desteklerden faydalanmak için uygulanabilecek 
projeler konuşuldu, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.
 İlçe özellikle bal üretimi konusunda ve polen üretimi, ana arı üretimi, organik bal ve arı sütü üretimi 
konusunda potansiyele sahip. Bu konuda İmranlı Tarım Kredi Kooperatifi desteklenmeli. Ayrıca İmranlı barajı 
sonrası sulu tarıma açılan arazilerin, doğru projelerle desteklenerek özellikle meyvecilik alanında aşama 
kaydetmesi gerekmektedir. Teknik Destekler ile birlikte kurumların kurumsal kapasiteleri artırılabilir.
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KANGAL
ZİYARET RAPORU

Etkinliğin Adı : Kangal Ziyareti

Katılan Personelin Adı : Emrah ORAL, Ömür KURTULGAN

Yer  : İmranlı / SİVAS

Tarih ve Saat : 14.01.2016

Diğer Önemli Katılımcılar: : Sinan AŞÇI, Kangal Kaymakamı

    Fehmi AKDENİZ, Kangal Belediye Başkan Yardımcısı

 Sivas Yatırım Destek Ofisi Birimi uzmanları Ömür KURTULGAN ve Emrah ORAL Kangal ilçesini ziyaret 

etti. 

 İlçe Kaymakamı Sinan AŞÇI Hükümet Konağında makamında ziyaret edildi. İlk olarak ilçe hakkında 

ve mevcut kamu yatırımları hakkında bilgi alındı. Özellikle Kangal Köpeği ve Kangal Koyunu ile öne çıkan 

ilçede bu konularda tanıtım ve altyapı eksikliği olduğu belirtildi. Ayrıca Kangal Balıklı Kaplıcası hakkında da 

bilgi aktaran AŞÇI ilçenin Turizm Master Planına ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

 

 Kangal Belediye Başkan yardımcısı 

Fehmi AKDENİZ makamında ziyaret edildi. 

Gerçekleştirilen ziyarette öncelikle ilçenin 

potansiyeli, mevcut kaynaklar, demografik yapı 

ve ilçenin ekonomik durumundan bahsedildi. 

Bununla birlikte ilçeye gelecek olan Doğalgazın 

ilçe için çok önemli olduğu ve gelişimine katkı 

sağlayacağından bahsetti.
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KOYULHİSAR
ZİYARET RAPORU

Etkinliğin Adı  : Koyulhisar Ziyareti

Katılan Personelin Adı  : Emrah ORAL, Ömür KURTULGAN

Yer   : Koyulhisar / SİVAS

Tarih ve Saat  : 04.02.2016

Diğer Önemli Katılımcılar  : Mustafa GÜNGÖR, Koyulhisar Kaymakamı

     Osman EPSİLELİ, Koyulhisar Belediye Başkanı

 Sivas’ın kuzeyinde Kelkit vadisinde yer alan Koyulhisar ilçesine yapılan ziyarette ilçenin öne çıkan 

sorunları, talepleri ve yatırım ihtiyaçları tespit edilmeye çalışılmıştır.

 Karadeniz bölgesinin özelliklerinin daha fazla hissedildiği Koyulhisar ilçesinin merkez nüfusu 4456, 

toplamda ise 13.140’tır. Sivas’a göre çok daha yeşil bir bitki örtüsüne sahip olan ilçenin dağları ormanlarla 

kaplıdır. İlçe geçimini ormancılık, tarım ve hayvancılıkla sağlarken, ticari canlılık potansiyelin altındadır. 

Sanayi faaliyetlerinin olmayışı ve istihdamın kısıtlı oluşu ilçede göçü hızlandırmıştır. Bu nedenle, ilçe her 

geçen gün nüfusunun bir bölümünü yitirmektedir. Örneğin, bir önceki yıla göre 2014 yılında yaklaşık yüzde 

7 oranında nüfus kaybı yaşanmıştır. 

 Turizm ve tarım potansiyeli olan ilçede bulunan Eğriçimen yaylası, yayla turizmi açısından önemli bir 

değere sahiptir. Bunun dışında, ilçede yayla turizmi yapılabilecek birçok doğal yayla bulunmaktadır. Ayrıca, 

yöre domatesi ile ünlüdür. 

 

 İlçe kaymakamı Mustafa GÜNGÖR, Koyulhisar gibi küçük ancak şirin bir ilçede çalışmanın oldukça 

mutluluk verici olduğunu ifade etti. Koyulhisar’ın büyük ilçeler göre dezavantajlı bir ilçe olduğunu belirten 

Güngör, küçük ilçeler arasında ticari faaliyetler, tarım ve turizm potansiyeli açısından bir adım önde 

olduğunu ekledi. 

 Kaymakam ilçedeki en önemli problemin eriyen nüfus olduğunu belirtti. Ancak buna rağmen, ilçedeki 
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ticari kültürün ve özgüvenin gelecek için umut vaat ettiğini belirtti. 

 İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail ERDEM’in Koyulhisarlı olduğunu ve hem İstanbul’da hem 

de  Avrupa’da çok sayıda Koyulhisarlı olduğunu belirten Kaymakam, ORAN’ın yürütmeye başladığı Lobicilik 

faaliyetlerinden oldukça memnun olduğunu belirtti.

 Ayrıca bu yıl mali destek programı kapsamında açılacak Turizm Altyapısı desteğine uygun projelerinin 

olacağını belirten kaymakam, bu çalışmaları belediye ile ortak yürütebileceklerini belirtti.

 Küçük işletmelerle ilgili desteklerle alakalı bilgilendirme yapan uzmanlar, destek alacak işletmenin 

ilçede rolmodel olabileceğini belirttiler. Böylelikle devlet desteklerinde faydalanma ve proje yazma 

kültürünün gelişebileceğini eklediler.

 

 Sonrasında Belediye Başkanı Sn. Osman EPSİLELİ’yi ziyaret eden ajans uzmanları, ajans destekleri ve 

bu yıl açıklanacak başlıkları genel olarak anlattılar. 

 İlçenin otel, hamam, hayvan kesim yeri ve hayvan pazarı gibi temel ihtiyaçlarının olduğunu belirten 

Başkan, bütçelerinin kısıtlı olduğunu ekledi. En küçük faydanın peşinde olduklarını belirten başkan, devam 

eden birçok projelerinin olduğunu açıkladı. 

 Turizm altyapısı desteğiyle ilçenin anayolunda bir mesire alanı ve yerel ürünler satış yeri açabileceklerini 

belirten başkan, çevredeki ilçe merkezleri düşünüldüğünde burasının çekim etkisi yaratabileceğini söyledi.



SİVAS İLÇE ZİYARETLERİ RAPORU

33

SUŞEHRİ
ZİYARET RAPORU

Etkinliğin Adı : Suşehri Ziyareti 

Katılan Personelin Adı : Emrah ORAL, Yunus Emre ŞEKER

Yer  : Suşehri/ SİVAS

Tarih ve Saat : 04.02.2016

Diğer Önemli Katılımcılar : Tevfik COŞKUN, Suşehri SYV Müdürü ve Proje Sorumlusu

 İlçe çalışmaları kapsamında Suşehri ilçesi ziyaret edildi. Kaymakam ve Belediye başkanının son anda 

ortak bir toplantısı çıkması nedeniyle, proje sorumlusu ilçe Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Tevfik ÇOŞKUN 

ile toplantı yapıldı.

 Bölgenin geçim kaynağını tarım ve hayvancılık oluşturur. Zengin toprak yapısı ve yayla konumunda 

olmasından dolayı hemen hemen her türlü sebze ve meyvenin yetiştirilmesi mümkündür. Şekerpancarı 

yoğunlukta olmakla beraber buğday en çok üretim yapılan bitkileridir. Yine Suşehri ilçesinin geleneksel 

kavun karpuz festivali vardır. Hayvancılıkta bölgede ileri derecede yapılmaktadır. Genellikle köylerde 

yaşayanlar süt ve süt ürünlerini kendileri karşılamaktadır.

 Ayrıca projelerden sorumlu ilçe SYV Müdürü Tevfik COŞKUN, daha önce de ORAN’dan destek aldıklarını, 

bu yılda turizm altyapısı başlığında başvuru yapacaklarını belirtti.
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ŞARKIŞLA
ZİYARET RAPORU

Etkinliğin Adı : Şarkışla Ziyareti 

Katılan Personelin Adı : Emrah ORAL, Ömür KURTULGAN

Yer  : Şarkışla / SİVAS

Tarih ve Saat : 19.10.2015

Diğer Önemli Katılımcılar: : Akif PEKTAŞ, Şarkışla Kaymakamı

+    Osman AYDIN, Aydın Plastik Sahibi, Kalkınma Kurulu Üyesi, 

    Şarkışla İşadamları Derneği Başkanı

    Dilber ÇAM, Yayla Tarım Sahibi

 Sivas Yatırım Destek Ofisi Birimi uzmanları Ömür KURTULGAN ve Emrah ORAL Şarkışla ilçesinde çeşitli 

ziyaretler gerçekleştirdi.

 İlçe Kaymakamı Akif Pektaş ile makamında yapılan görüşmede ilçenin mevcut durumu ve süren 

kamu yatırımları hakkında bilgi alındı. Genel olarak ekonomisi hayvancılığa dayalı ilçede mevcut Ajans 

yatırımlarının durumu hakkında bilgi alındı. Gelecek dönem Mali Destekler ve bu desteklerden faydalanmak 

için uygulanabilecek projeler konuşuldu, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Özellikle turizm alanında 

sundukları DFD hakkında bilgi aktardı, sonrasında Mali Desteklerden faydalanacaklarını bildirdi.

 Aydın Plastik’in Sahibi ve Kalkınma Kurulu Üyesi Şarkışla İşadamları Derneği Başkanı Osman Aydın 

ziyaret edilerek Şarkışla için yapılacaklar noktasında kendisiyle istişarede bulunuldu. Şarkışla hayvan pazarı 

hakkında ve hayvancılık organize bölgesi üzerinde görüşme sağlandı.

 Daha sonra kurt üzümü üretimi yapan Yayla Tarım’ın sahibi Dilber Çam ile görüşme sağlandı. Şarkışla 

OSB’de kurt üzümünden marmelat vb. ürünleri üretmek amacıyla tesis kurma çalışmalarının devam ettiğini 

belirtti. Bu aşamadan sonra firma için yapılabilecekler hususunda görüşme sağlandı.
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ULAŞ
ZİYARET RAPORU

Etkinliğin Adı  : Ulaş Ziyareti 
Katılan Personelin Adı  : Emrah ORAL, Ömür KURTULGAN
Yer   : Ulaş / SİVAS
Tarih ve Saat  : 07.12.2015
Diğer Önemli Katılımcılar  : Orhan ALTUN, Ulaş Kaymakamı
      İsrafil GÖÇGÜN, Ulaş Belediye Başkanı

 Sivas Yatırım Destek Ofisi Birimi uzmanları Ömür KURTULGAN ve Emrah ORAL Ulaş ilçesinde çeşitli 
ziyaretler gerçekleştirdi.
  İlk olarak Ulaş Belediye Başkanı İsrafil GÖÇGÜN makamında ziyaret edildi. Gerçekleştirilen ziyarette 
öncelikle ilçenin potansiyeli, demografik yapısı ve kaynaklarından bahseden GÖÇGÜN, geleceğe yönelik 
projelerinden ve devam eden yatırımlardan bahsetti. Özellikle Turizm alanında Ulaş Gölüne dikkat çeken 
GÖÇGÜN bu alanda yapılacak rekreasyon alanları ve mesire yerleri ile Ulaş’ın sosyal alanda çok önem 
kazanacağını belirtti.

 
İlçe Kaymakamı Orhan ALTUN ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ulaş gölü ve çevresi için 
yabancı yatırımcı ilgisinden bahseden ALTUN, göl içerisine kurulabilecek bir su kayağı tesisinin burayı 
cazibe merkezi haline getirebileceğinden bahsetti. Karşılıklı görüşmede ilçe içinde kurulacak bir proje 
ekibinin öneminden ve bu ekibin yazacağı proje konularından bahsedildi. Ayrıca ilçede sürmekte olan 
kamu yatırımlarından bahseden Kaymakam Orhan ALTUN, ilçenin Sivas’a olan yakınlığının hem avantaj 
hem de dezavantaj teşkil ettiğinden bahsetti. 
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YILDIZELİ
ZİYARET RAPORU

Etkinliğin Adı  : Yıldızeli Ziyareti 

Katılan Personelin Adı  : Emrah ORAL, Ömür KURTULGAN

Yer   : Yıldızeli / SİVAS

Tarih ve Saat  : 16.10.2015

Diğer Önemli Katılımcılar  : Yılmaz NAVRUZ, Yıldızeli Belediye Başkanı

 Sivas Yatırım Destek Ofisi Birimi uzmanları Ömür KURTULGAN ve Emrah ORAL Yıldızeli ilçesinde 

Yıldızeli Belediye Başkanı Yılmaz NAVRUZ ile görüşme gerçekleştirdi.

 Gerçekleştirilen ziyarette öncelikle ilçenin potansiyeli, demografik yapısı ve kaynaklarından bahseden 

sayın başkan geleceğe yönelik projelerinden ve devam eden yatırımlardan bahsetti.

İlçenin başlıca sorunları tarımsal arazilerin parçalı yapısı, sulama altyapısının yetersizliği, çok fazla köye 

sahip olan ilçenin ulaşım altyapısının yetersiz olması ve tarımsal faaliyetlerle uğraşacak nüfusun çok az 

olması olarak karşımıza çıkmaktadır.

 Sıcak çermik varlığı, Yıldız dağının varlığı ve hızlı tren geçiş noktasında olması ve durak noktası olması 

Yıldızeli’nin güçlü olduğu noktalardır.

 Sıcak çermik bölgesine turizm yatırımlarının çekilmesi, Yıldız dağı yatırımlarının tamamlanarak 

tanıtımının yapılması, arazi toplulaştırma çalışmalarının tamamlanması ile rüzgâr ve eğim açısından 

uygun olan Çal Dağı’nın yamaç paraşütü açısından değerlendirilmesi uygun yatırım alanları olarak göze 

çarpmaktadır.

 Ajans tarafından desteklenen hayvan pazarının geliştirilerek büyütülmesi, Çamlıbel ve Kırkpınar 

yöresindeki rüzgâr potansiyelinin değerlendirilmesi ve ilçenin patates tohumculuğu merkezi haline 

getirilmesi önümüzdeki dönemde değerlendirilmesi gereken projelerdir.
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ZARA
ZİYARET RAPORU

Etkinliğin Adı : Zara Ziyareti 

Katılan Personelin Adı : Emrah ORAL, Ömür KURTULGAN

Yer  : Zara / SİVAS

Tarih ve Saat : 20.10.2015

Diğer Önemli Katılımcılar : Ahmet PALA, Zara Belediye Başkanı

    İlkay Noyan YALMAN, Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksek Okul Müdürü

 Sivas Yatırım Destek Ofisi Birimi uzmanları Ömür KURTULGAN ve Emrah ORAL Zara ilçesinde çeşitli 

ziyaretler gerçekleştirdi.

 Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü İlkay Noyan Yalman makamında ziyaret edildi. 

Okulun genel durumu, öğrenci profili ve eğitimin genel gidişi üzerinden görüşüldü. Gelişmekte ve 

büyümekte olan okul hakkında yürütülebilecek projeler ve açılabilecek bölümler hakkında bilgi alındı.

 İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pala ile makamında yapılan görüşmede ilçenin mevcut durumu ve 

süren kamu yatırımları hakkında bilgi alındı. Genel olarak ekonomisi tarıma dayalı ilçede mevcut Ajans 

yatırımlarının durumu hakkında bilgi alındı. Gelecek dönem Mali Destekler ve bu desteklerden faydalanmak 

için uygulanabilecek projeler konuşuldu, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. İlçenin bal üretimi 

konusunda görüşme sağlandı ve bu konuda olası desteklerin ilçeye katkı sağlayacağı ve mikro-işletmeler 

ile ilgili desteğin ilçede karşılık bulacağından bahsetti.
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