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Kuluncak Turizm Odaklarıİlçemiz;
• İnanç turizmi,
• Sağlık turizmi(jeotermal su kaynakları),
• Doğa sporları (trekking, yamaç paraşütü, rafting, offroad, fotoğrafçılık)
• Tarihi sit alanları( Tosunbükü Mozaik Alanı),
• Av sporları gibi birçok alanda talepleri karşılayacak doğal güzelliklere sahiptir.
• İlçe doğal güzellikler açısından zengin olup, Mavi Göl, Terelik Kanyonu, Balık

Çıkmaz Kanyonu, Şuğul Kanyonu, Yünlük Şelalesi ve Tohma Çayı güzergâhı
doğal güzellikler açısından oldukça önemlidir.

9. KULUNCAK  İLÇESİ TURİZM ODAKLARI
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İnanç Turizmiİlçemizde belli dönemlerde yoğun ziyaretçi alan
türbeler vardır bunlardan bazıları şunlardır;
- Kabah Abdal Türbesi; Türbe Alvar Mahallesinin

yaklaşık olarak 2 km kuzeybatısında yer alır. Tepe üzerinde
bulunan türbenin etrafı bugün de kullanılan bir mezarlık
alanıyla çevrilidir. Yakın zamanlarda büyük çaplı onarım
geçirmiş ve orijinal hali bozulmuştur.

Kare planlı türbenin üst yapısı tromplara
oturmaktadır. Üst yapı elemanı kubbedir. Kapısının
üzerinde çok yıpranmış durumda bir kitabe yer alır.
Kitabede sadece H.1271 (M.1844) tarihi okunmaktadır. Üst
yapıda, binanın köşelerinde sonradan getirilip eklenen
mezar taşları yerleştirilmiştir. Dışarıdan kubbe ve duvarlar
betonla sıvanıp boyanmıştır.

İç mekan oldukça loş durumdadır. Batı cephesindeki
tek pencereyle aydınlanmaktadır. Kuzey cephesinin
ortasında bir niş yer almaktadır. Sanduka mezar kuzey-
güney doğrultusunda uzanmakta olup beton sıvalıdır.

27.02.1992/1111 Dinsel ve Kültürel Yapılar
kategorisinde tescil edilmiştir.

İNANÇ TURİZMİ
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Mehmet Halife Türbesi
Osmanlı Dönemine ait olduğu bilinmektedir.

Kuluncak Şehir Mezarlığı içerisinde yer türbe

de yatan Halife adlı şahsın dönemin din

adamlarından biri olduğu rivayet

edilmektedir. Somuncu baba ve Kabakabdal

döneminde yaşadığı beyan edilmektedir.

MEHMET HALİFE TÜRBESİ

İlçemizde bulunan diğer türbe ve ziyaretler de

şunlardır;

• Bicir köyündeki Derviş Ali Türbesi,

• Başören köyündeki Kamber Baba türbesi halk

arsında Siyahi Baba olarak bilinen türbe başlıca

ziyaret yerleridir
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Sağlık Turizmi (Jeotermal)İlçemizde biri Alvar Mahallesi yolu 4. km'sinde yer almaktadır. Sıcak su kaynağı
Tarihi Hamam yeri olarak da adlandırılmaktadır. MTA tarafından 2016 yılında
Bahçelievler Mahallesi Hanönü Mevkide yapılan sondaj çalışmasında sıcak su
çıkmış olup, yapılacak olan son işlemler ile İlçemize yeni bir sıcak su kaynağı
kazandırılmış olunacaktır.

SAĞLIK TURİZMİ (JEOTERMAL)
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İlçemizin tarihi bir çok medeniyeti barındırmış olup, tarihi açıdan oldukça

zengindir. Doğal güzellikleri bakımından oldukça zengin olan İlçemiz doğa sporları

ve birçok aktiviteye elverişlidir.

İlçemizdeki tarihi ve doğal alanlar;
• Mozaik Alanı, Bicir Yamaç Yerleşimi,
• Eşref Höyüğü,
• Alibey Höyüğü,
• Mavi Göl,
• Terelik Kanyonu,
• Balık Çıkmaz Kanyonu,
• Şugul Kanyonu,
• Yünlük Şelalesi
• Tohma Çayı
• Tosunbükü Mezrası Mozaikli Alan.

TARİHİ VE DOĞAL YERLER
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Kaynarca Mahallesi Tosunbükü Mevkiinde kayısı bahçesinin içinde yer alır. Kaçak

kazı neticesinde ortaya çıkmış 21x22 ebadındaki alanın daha geniş bir yer kapladığı
düşünülmektedir. Hamam yapısına ait olabileceği tahmin edilen alanda 60 cm
kalınlığında ,3.5 m uzunluğunda kuzey-güney yönünde devam ettiği gözlenen duvar izi
vardır. Doğu-batı yönünde ise 2 m duvar izi bulunmaktadır. Duvar kalıntısının altında
pişmiş topraktan su borusu görünür. Tabanın bir kısmı tahrip olmakla beraber
geometrik, bitkisel ve stilize hayvan motifleri bulunan yer mozaiği bulunmaktadır. Alan
Geç Roma Dönemine tarihlenmektedir. Mozaikli alanın çevresi ve üzeri kayısı
ağaçlarıyla çevrilidir ve tarım amaçlı kullanılmaktadır. İl Kültür Turizm Müdürlüğü
tarafından koruma altına alınmıştır.

TOSUNBÜKÜ  MOZAİKLERİ



LOGOBİCİR KÖYÜ YAMAÇ YERLEŞİMİ

Bicir Mahallesinin yaklaşık olarak 4,5 km güneybatısında ve mahalle yolunun 200 m
güneydoğusunda yer alır. Günümüzde tarım arazisi olarak kullanılan alan kuzey-güney
doğrultusunda uzanmakta olup, doğu-batı yönünde bir dere ile sınırlandırılmıştır.
Arazide bitişik iki adet kaçak kazı çukuru bulunmaktadır. Çukurlarda mimari yapı
kalıntılarına ait mimari bloklara, arşitrav, friz sütun parçalarına, kapama kiremitlerine
ve seramik parçalarına rastlanmıştır. Söz konusu alanın Roma Dönemine ait bir yamaç
yerleşimi olması muhtemeldir.



LOGODOĞA SPORLARI POTANSİYELİ

Tohma Çayı: Sivas İli Terelik bölgesinden yer yüzüne çıkan Tohma suyu, Sivas İl

sınırlarında kısa bir mesafede yol aldıktan sonra Kuluncak İlçe sınırları içerisine

girmekte yaklaşık 40 km kadar Kuluncak İlçe sınırları içerisinde devam ettikten sonra

Darende İlçesini takiben akarına devam etmektedir. İlçemiz sınırları içerisinden geçen

ve iyi debiye sahip olan bu su kaynağının ıslah çalışmaları sonucunda su sporlarına

başta Rafting olmak üzere, balıkçılık vb. sporlara ev sahipliği yapabilir.



LOGOMAVİ GÖL

İlçemiz Bicir mahallesinde yer alan krom madeni sahasında maden çıkarımı ile

oluşan yapay göldür. Görsel zenginliği bakımından farklı bir özelliğe sahiptir

Fotoğrafçılık için ziyaret edilen en gözde alandır.



LOGODOĞA SPORLARI POTANSİYELİ

İlçemizde yapılan ve yapılacak olan doğa sporlarına örnek verecek olursak, İlçemiz

Kaynarca mahallesine bağlı Tosunbükü mezrasında yapılan yamaç paraşütü, İlçemizde

bulunan kanyonlarda yapılan Trekking (Doğa Yürüyüşü) bunlara örnektir.

Tohma Çayının bulunduğu alandaki parsellerin uygun zemininden dolayı ufak bir

hazırlıkla yörenin Offroad sporuna en uygun alan haline geleceğinden, bu spora da ev

sahipliği yapabilir.



LOGOFESTİVAL POTANSİYELİ

Tüm Dünyada binlerce doğa fotoğrafçısının takip ettiği Kayısı Çiçeği Festivali

Kuluncak'ta yapılabilir. Zira iklime göre en geç kayısı çiçekleri ilçemiz sınırlarında

açmakta ve doğal bir güzellik sunmaktadır.



LOGOGELENEKSEL ŞENLİKLER

• Her yıl Ağustos ayının ilk hafta sonu Başören Şenlikleri yapılmaktadır.

• Her yıl 7 Temmuz’da geleneksel Alvar Kültür Şenlikleri düzenlenmektedir.

• Her yıl Ağustos ayının son pazar günü geleneksel Sofular Kültür Şenlikleri 

düzenlenmektedir.


