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ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE

Taç kapının hemen üzerinde üç yönden akan yazıttan medresenin, İlhanlı veziri Sahip
Şemseddin Mehmet Cüveyni tarafından 1271/72 yılında yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Yapının
günümüze ulaşan tek özgün yanı, Anadolu'nun en yüksek taç kapısına sahip görkemli ön
cephesidir. Taç kapı üzerinde yükselen iki minare ise adeta Sivas'ın sembolü olmuştur.
Anadolu'da yapılmış en abidevi medreselerden biri olup, Dârü'l-hadis adıyla da bilinir. İki katlı,
dört eyvanlı bir yapıdır. Taçkapının üzerindeki tuğla minareler çini bezemelidir. Bitkisel ve
geometrik motiflerle süslü taş kapı ile yanlarındaki mukarnaslı nişler yapıya hareketli bir
görüntü kazandırmıştır. Köşelerde yivli yarım kuleler vardır.



ŞİFAİYE MEDRESESİ VE DARÜŞŞİFASI

Bu yapı, Selçuklu Devrinde hastaların tedavi edildiği ve aynı zamanda tıp tahsilinin de
yapıldığı en önemli medreselerden biridir. Günümüze ulaşabilen bölümü, Anadolu'nun en
büyük şifahanesidir. 1217/18 yıllarında 1.İzzeddin Keykavus tarafından yaptırılmıştır.
Görkemli taç kapıdan, dört eyvanlı, revaklı avluya girilir. Taç kapıda güneş ve ay sembolleri,
ana eyvanda ise kadın ve erkek başı biçiminde rölyefler yer alır. 1220'de 1. İzzetttin
Keykâvus'un buraya gömülmesiyle birlikte güney eyvanı türbeye dönüştürülmüştür.



SİVAS ATATÜRK KONGRE VE ETNOGRAFYA MÜZESİ

Mülki İdadi olarak 1892 yılında

hizmete giren ve 1911 yılında

Vilayet-i Sultani olan bu bina milli

tarihimizde müstesna bir yere

sahiptir. Mustafa Kemal Atatürk'ün

daveti ve düzenlemesiyle yapılan

ve ilk milli kongre olma özelliğine

sahip Sivas Kongresi 4-11 Eylül

1919 tarihlerinde burada

toplanmıştır. Diğer taraftan 2 Eylül

-18 Aralık 1919 tarihleri arasında

(108 gün) fiilen ülkenin başkenti

olarak İstiklâl Harbi'nin idare

edildiği ilk milli mücadele

karargâhı olma özelliğine sahiptir.

1924 yılında "Sivas Lisesi" hizmet binası olmuş ve 1981 yılına kadar lise olarak

kullanılmıştır. 1983 yılında müze olarak son şeklini almıştır. Üç katlı binanın birinci

katında etnografik eserler teşhir edilirken ikinci katında ise Atatürk – Sivas Kongresi

ve Milli Mücadele ile ilgili bilgi ve belgelerin teşhiri yapılmaktadır.



PAŞA FABRİKASI

Paşabahçe Parkı,  Sivaslıların çok rağbet ettikleri bir mesire alanı. Çok güzel bir kaynak suyu ve 
güçlü akan Tavra Deresi var. Bu dere yüzünden şehrin ilk elektrik santrali de buraya yapılmış. 
1934 yılında Belediye Başkanı Osman Hikmet Işık tarafından yaptırılan santral bir dönem 
Sivas'ın elektrik ihtiyacını karşıladıktan sonra kapasitesi yetmeyince kapatılmış. Santralin ve 
çevresinin ismi halk arasında Paşa Fabrikası olarak geçmiş. 
Kapatıldıktan sonra kaderine terk edilen santral 2010 yılında restore edilerek tekrar elektrik 
üretmeye başlamıştır. 


