
Gönül ve sosyal belediyecilik anlayışı ile gençlere, kültür sanata, tarihe, doğaya ve sağlığa önem 
gösteren Başkan Büyükkılıç, ödüllere doymuyor.

Değerli Hemşehrilerim; Kadim ken-
timiz Kayseri, kadirşinas insanı ile 6 bin 
yıllık köklü tarihi ve tarihinden gelen 
engin ufku sayesinde her dönem ade-
ta bölgede örnek, ülkede timsal olmuş, 
şehircilik anlamında da saygın bir duruş 
ortaya koymuştur. Bu mevcudiyetten 
hareketle Kayseri Büyükşehir Belediye-
si de geçmişten günümüze ufku geniş 
yöneticiler ile bu duruma layık bir hiz-
met merhalesine tanık olmuştur. Bizler 
de bu mirastan aldığımız sorumluluk 
ve edindiğimiz birikim sayesinde şeh-
rimizi geliştirmeye, güzelleştirmeye, 
büyükşehirlerin konforunu yaşatan an-
cak sıkıntılarını yaşatmayan bir noktaya 
getirmeye gayret gösteriyoruz. Güzel 
şehrimiz ödüllere doymuyor. 2021 yı-
lını ödüllerle kapattık. 2022 yılını da 
ödüllerle açtık. Kültür, sanat, eğitim ve 
spor faaliyetleri dalında dereceye girdik, 
‘Tarihi, Kültürel ve Doğal varlıklar Ödülü’ 
alanında özel ödüle layık görüldük. Öte 
yandan 40. Yıl Onur Ödülleri’nde Ba-
şarı ve Onur Ödülü ile ödüllendirildik. 
Kayseri Tabip Odası tarafından sağlık 
hizmetlerinin iyileştirilmesine gayret 
ve sağlık çalışanlarına desteklerimizden 
dolayı özel ödülü elde ettik ve ‘Mede-
niyetin dehası Mimar Sinan’ isimli canlı 
anlatımlı sanal sergisi ile ‘Yılın En İyi Ye-
nilikçi Yaklaşım Ödülü’ne layık görüldük. 
Şehrimiz için Ankara temaslarımız da 
devam ediyor. Gerek biz Ankara’da ba-
kanlarımızla, yetkililerimizle görüşüyo-
ruz, gerekse onları şehrimizde ağırlıyo-
ruz, yatırımları ve yapılacakları kararlaş-
tırıyoruz. Gerek şehir içi, gerekse şehir 
dışında yeni yollarımızı inşa ediyoruz 
ve şehrimizi zirveye çıkaracak çalışma-
ları büyük bir özveriyle gerçekleştiriyo-
ruz. Bu temenni ve niyetlerle durmak 
yok yola devam diyor, 16 ilçemizle, bir 
buçuk milyonu aşan vatandaşımızla el 
ele, gönül gönüle Kayseri’mizi en iyi 
mevkiye getirmeye gayret ediyoruz. 
Allah birliğimizi, beraberliğimizi ve da-
yanışmamızı sürdürsün diliyorum.
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Başkandan

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensupları 
ile buluştuğu programda 2021 yılı yatırımlarını değerlendirerek, 
önemli açıklamalar yaptı. Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir 
Belediyesi, altyapı kuruluşları ve ilçe belediyelerinin 2021 
yılında toplamda 4 milyar 618 bin TL’lik şehre kazanım 
sağladığına dikkat çekerek, şehri yakından ilgilendiren 
vizyon projelerle ilgili müjdeler verdi.

ÖDÜLLÜ BELEDİYE:
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR

DEVAMI>9’da

60 MİLYON TL’LİK TARIM VE 
HAYVANCILIĞA DESTEK MÜJDESİ

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’TAN
YENİ MÜJDELER

DEVAMI>2’de

DEVAMI>3’te

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Doktor Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirdiği başarılı 
belediye faaliyetlerinde ödüllerle dolu yılları geride bırakarak, 3 yıla 20 ödül sığdırdı. Başkan Büyükkılıç, 3 yılda 
proje, yatırım ve hizmet biriktirmediklerini, gönüller, dualar ve ödüller biriktirdiklerini söyledi.



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, 10 Ocak Çalışan Gazete-
ciler Günü dolayısıyla basın mensupları ile bu-
luştuğu programda 2021 yılı yatırımlarını de-
ğerlendirerek, önemli açıklamalar yaptı. Baş-
kan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi, alt yapı 
kuruluşları ve ilçe belediyelerinin 2021 yılında 
toplamda 4 milyar 618 bin TL’lik şehre kazanım 
sağladığına dikkat çekerek, şehri yakından ilgi-
lendiren vizyon projelerle ilgili müjdeler verdi.

Erciyes Kardanadam Tesisleri’nde düzenle-
nen 2021 yılı Yatırım Değerlendirme Toplan-
tısı’na Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti 
Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP Kay-
seri İl Başkanı Adnan İncetoprak, ilçe belediye 
başkanları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekre-
teri Hüseyin Beyhan, genel sekreter yardım-
cıları, daire başkanları ve bürokratlar, KCETAŞ, 
KASKİ ve Kayserigaz temsilcileri ile gazeteciler 
katıldı.

Başkan Büyükkılıç, 10 Ocak Çalışan Gaze-
teciler Günü dolayısıyla düzenlenen yemekli 
programda, 2021 yılı yatırım değerlendirme 
toplantısı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılı çalışma-
larını içeren kısa tanıtım filminin izletilmesiy-
le başlayan programda, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sunumlarını 
yapmak üzere kürsüye davet edildi.

Kentte görev yapan yaygın ve yerel basın 
mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü’nü tebrik ederek sözlerine başlayan Baş-
kan Büyükkılıç, Kayseri’nin birliğin, beraberliğin 
ve dayanışmanın sembolü olduğunu belirte-
rek, 2021 yılı içerisinde yapılan faaliyetlerin su-
numunu yaptı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN MİLLET
BAHÇESİ 2022 SONBAHARINA HAZIR
Büyükkılıç, şehrin çehresini değiştirecek 

vizyon projeleri hayata geçirdiklerini anlatarak, 
Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi çalışma-
larının hızla devam ettiğini belirtti ve 2022 yı-
lının sonbaharında tamamen hayata geçeceği 
müjdesini verdi. Yapım çalışmalarında yüzde 
65’lere gelindiğini ifade eden Büyükkılıç, çoklu 

fonksiyonları ile 1 milyon 260 bin metrekarelik 
alanda orta Anadolu’nun, hatta Türkiye’nin sa-
yılı millet bahçelerinden olacağını, aynı şekilde 
Keykubat Millet Bahçesi ile ilçelere millet bah-
çelerinin kazandırılacağını duyurdu.

Büyükkılıç, Kayseri Havalimanı Yeni Ter-
minal Binası’nın inşaat çalışmalarının yüzde 
41’lere ulaştığını, 400 milyon TL’lik yatırımın 
kente kazandırılacağını vurguladı.

RAYLI SİSTEM HATLARINA
YENİ HAT MÜJDESİ
Ulaşım alanında önemli projelerden olan 

raylı sistem hatları ile ilgili bilgiler veren Baş-
kan Büyükkılıç, “Belsin Tınaztepe’den başlayıp 
Kumsmall’a kadar giden tramvay çalışmamız 
hızla devam ediyor. Şimdi bir dilekçe daha 
yazdık. Aynı zamanda Erkilet’ten Cumhuriyet 
Meydanı’na ve havaalanına ulaşacak şekilde 
yeni bir etapla ilgili girişimlerimiz sürüyor. Sa-
yın Cumhurbaşkanımız yine gerekeni yapar. 
Talas-Mevlana raylı sistem hattı sessiz ve de-
rinden devam ediyor. Kazı çalışmaları yüzde 
90’lar seviyesinde, ray montaj çalışmaları hızlı 
şekilde devam ediyor. Ayrıca 6 adet tramvay 
aracının imzalarını attık, 5 tane daha ekleniyor. 
69 olan mevcut tramvay aracımız 80 olacak” 
diye konuştu.

KAPADOKYA EKSPRESİ YOLA ÇIKIYOR
Büyükkılıç, 150. Yılda 150 Proje sloganıyla 

seçim vaatleri arasında yer alan Kapadokya 
Ekspresi’nin özel sektör aracılığıyla İstanbul’dan 
Kayseri’ye ve Kapadokya bölgesinde hizmet 
edeceğini, 32 vagonu ile turistik bir çalışmanın 
da bölgeye zenginlik katacağını ifade etti.

Yol medeniyettir’ diyerek gerek merkezde 
gerek taşrada ulaşım alanında yapılan çalış-
malarda gayretlerinin sürdüğünü vurgulayan 
Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Hulusi Akar Bulvarı, Aşık Veysel Bulvarı 
kesişiminde alt geçit ve U tipi 2 adet alt ge-
çidi içeren çalışmamız sonlandı, çevresindeki 
peyzaj düzenlemeleri ile şehrimize yakışır bir 
konuma gelmiş olacak. Ayrıca Eşref Bitlis Bul-
varı ile uzaklara gitmeden kestirme bir şekilde 
Hulusi Akar Bulvarı üzerinden üniversitemize 

bağlanacak olan hattın da çalışmaları hızla 
devam ediyor. Yakut Mahallesi araç üstgeçit 
çalışmasının ihalesi yapıldı, çalışmalar devam 
ediyor.”

TURKOVAC MUCİDİ BİLİM İNSANININ 
İSMİNİN VERİLECEĞİ CADDE
Ulaşım alanında birbirinden önemli yol ya-

pım ve çevre düzenlemesine ilişkin çalışmaları 
anlatan Büyükkılıç, Zümrüt Mahallesi-Havali-
manı bağlantı yol yapım çalışmalarının devam 
ettiğini söyleyerek, “Burası inşallah tamamla-
nınca Prof. Dr. Aykut Özdarendeli hocamızın 
ismini vereceğimiz önemli bir ana arter ola-
rak hayata geçirmiş olacağız. Şimdiden hayırlı, 
uğurlu olsun, bir vefa örneği göstermiş oluyo-
ruz” dedi.

İlçeler dahil 250 bin ton sıcak asfalt serimi 
yapıldığının da altını çizen Büyükkılıç, trafik 
kontrol merkezi ve akıllı uygulamalardan bah-
setti.
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İNSAN VE SAĞLIK ODAKLI ONLARCA
YATIRIMI ANLATTI
Başkan Büyükkılıç, sosyal ve kültürel tesisler 

ile gönül belediyeciliğini ihmal etmediklerine 
vurgu yaparak, yaptığı sunumda Geleneksel 
Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi, Besime Öz-
derici Engelsiz Yaşam Merkezi, Engelsiz Spor 
Salonu, 2 adet Kapalı Tenis Kortu, Erciyes Ka-
yak Okulu, Talas İtfaiye Hizmet Binası, Kültepe 
Ziyaretçi Binası, 112 Acil Sağlık Merkezi, Mut-
fak Sanatları Merkezi, Hospice, Hasta Yakınları 
Misafirhaneleri, Bilim Sanat Merkezi, Erciyes 
Yüksek İrtifa Merkezi, Sağlıklı Yaşam Merkezi 
ve Glütensiz Kafe gibi insan ve sağlık odaklı 
projelerin detaylarını aktardı.

BASIN MÜZESİ TAMAMLANMA
AŞAMASINDA
‘Müzeler şehri Kayseri’ olma yolunda kentte 

devam eden müze çalışanlarında gelinen son 
noktayı anlatan Büyükkılıç, Veli Altınkaya Basın 
Müzesi çalışmalarının da tamamlanma aşa-
masında olduğunu söyledi.

Başkan Büyükkılıç, Kültepe kazılarından fo-
sil kazılarına, mozaik kazılarından Keykubadiye 
Sarayı kazılarına kadar şehrin dört bir yanından 
tarih fışkırdığını belirtti.

Bir saati aşkın süren sunumda Büyükkılıç, 
Sahabiye, Camikebir, Oruçreis, Argıncık kent-
sel dönüşüm projelerinin yanı sıra çevreci ya-
tırımlardan akıllı şehir uygulamalarına, gençle-
re yönelik birbirinden anlamlı onlarca faaliyet-
ten ilçe yatırımlarına kadar maddeler halinde 
bilgiler de verdi.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediye-
si’nin 2021 yılında 1 milyar 800 milyon TL’lik 
bütçesiyle gerekli çalışmaları yaptığını, çalış-
maların gerçekleşme oranının yüzde 98 oldu-
ğunu, ilçe belediyelerinin 2 milyar 15 milyon 
TL, altyapı kuruluşlarının da 803 milyon 174 
bin TL olmak üzere 4 milyar 618 milyon TL 
kente kazanım sağladığını ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, gelecek 5 yıl içerisinde 6 
ilçeye de Azerbaycan şirketi SOCAR aracılığıy-
la doğalgaz geleceğini vurgulayarak, ‘iki devlet, 
bir millet’ mesajı ile Azerbaycan’a selamlarını 
gönderdi.

2021 yılında yapılan bu çalışmalar ile 8 ödül 
kazandıklarını da sözlerine ekleyen Başkan 
Büyükkılıç, programın sonunda gazetecilerin 
sorularını da cevapladı.

2 MART 2022 Sayı: 52



Türkiye’de ilk olan “Medeniyetin Dehası Mimar 
Sinan” isimli canlı anlatımlı sanal sergi ödül kazandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mem-
duh Büyükkılıç, Ankara Kızılcahamam’da düzenle-
nen AK Parti Kültür Sanat Kongresi’nde ‘Yılın En İyi 
Yenilikçi Yaklaşım Ödülü’ne layık görüldü.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, Ar-Ge Baş-
kanlığı ve Çevre Şehircilik ve Kültür Başkanlığı ko-
ordinesinde düzenlenen Kültür Sanat Kongresi’ne 
katılan Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Meh-
met Özhaseki, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaas-
lan ile 200 belediye başkanı ve partinin üst kade-
meleri katıldı.

3 gün süren Yerel Yönetimler Kültür Sanat Kong-
resi’nde kültür-sanat alanında ortaya koyulan pro-
jeler, eserler, bugüne ve yarına dair planlamalar ve 
bu alanda yeni yol haritası ortaya konuldu.

Kongrede ayrıca Başkan Büyükkılıç, katılımcıla-
ra kültür-sanat etkinliklerinde hizmet dolu bir yıl ile 
ilgili kapsamlı bir sunum yaparken, yerel yönetim-

lerde kültür-sanat alanında başarılı çalışmalar yapan 
belediyeler de ödüllendirildi.

Bu kapsamda Büyükşehir KAYMEK A.Ş. tarafın-
dan hazırlanan ve Türkiye’de ilk olan, sosyal yaşama 
katkı sunması amaçlanan “Medeniyetin Dehası Mi-
mar Sinan” isimli canlı anlatımlı sanal sergi ‘Yılın En 
İyi Yenilikçi Yaklaşım Ödülü’ne layık görüldü.

Ödülü alan Kayseri Büyükşehir Belediye Başka-
nı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara Kızılcahamam’da 
AK Parti Yerel Yönetimler ile Çevre, Şehir ve Kültür 
Başkanlıkları tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat 
Kongresi’nin üç gününü dolu dolu geçirdiklerini be-
lirtti.

Başkan Büyükkılıç, ‘bu başarı hepimizin’ diyerek 
şunları söyledi:

“3 gün süren kongre boyunca kültür-sanat ala-
nında ortaya koyduğumuz projeleri, eserleri istişare 
etme fırsatı bulduğumuz kongreyi düzenleyen AK 
Parti Yerel Yönetimler Başkanı Sayın Mehmet Öz-
haseki‘ye ve bizleri ödüle layık görenlere teşekkür 
ederim. Bu başarı hepimizin, bu ödül siz değerli 
hemşehrilerimizin.”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyük-
kılıç, Avrupa Birliği Ajansı European ve Yeni Ekonomi Dergi-
si’nin düzenlediği “40. Yıl Onur Ödülleri” kapsamında “Başarı 
ve Onur Ödülü”ne layık görüldü.

Avrupa Birliği Ajansı European ve Yeni Ekonomi Dergisi’nin 
40’ıncı yayın yılı dolayısıyla düzenlediği “40. Yıl Onur Ödülleri” 
töreni İstanbul’da özel bir otelde yapıldı. Törende, yerel yöne-
timler alanında gösterdiği başarı dolayısıyla Kayseri Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Başarı ve Onur 
Ödülü” ile ödüllendirildi.

Uçarer Medya Yönetim Kurulu Başkanı Emin Dora Uçarer, 
Başkan Büyükkılıç adına ödülü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 
Daire Başkanı İbrahim Özçekiç’e takdim etti.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in ilçe belediyeleri 
kategorisinde ödüllendirildiği gecede ekonomi sektörü ve iş 
dünyasından 18 kişi ve kurum ödüle layık bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, her 
yılın 38’inci gününde kutlanan Dünya Kayserililer Günü etkinliğine 
katıldı. İstanbul Bağcılar’da kutlanan programda Başkan Büyükkılıç’a, 
KAYDER 38. Gün Ödülleri adı altında ‘Tarihi, Kültürel ve Doğal varlıklar 
Ödülü’ alanında özel ödül verildi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri İli Yardım Derneği İstanbul Şubesi Yöne-
tim Kurulu Başkanı Gökhan Çetinsaya’nın davetiyle İstanbul’da Bağcılar 
Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda düzenlenen Dünya 
Kayserililer Günü etkinliğinde Kayserililerle bir araya geldi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı’nın ev sahipliği yaptığı 
programa Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakan Yar-
dımcısı Mahmut Gürcan ve Kayserililer katıldı. 

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kayseri deni-
lince ilk akla hayırseverlerin geldiğini ve bu konuda Kayseri’nin lider 
konumda olduğunu ifade ederken, Başkan Büyükkılıç da, hayırsever-
ler başta olmak üzere üreten bir anlayışa sahip Kayseri’nin insanlarıyla 
gurur ve onur duyduğunu vurgulayarak, ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ 
felsefesiyle hareket ettiklerini ifade etti. 

Büyükkılıç, yılın 38. gününde geleneksel hale getirilen bu özel günü 
kutlayarak, “Kadim şehrimiz Kayseri’ye gönül veren, bu şehir için emek 
veren, dünyanın neresinde olursa olsun Kayseri’yi gönlünde taşıyan 
tüm hemşehrilerimi sevgiyle selamlıyorum” dedi.

İş ve siyaset dünyasından Kayserili isimlerin yer aldığı programda 
Engelliler Sarayı Aşçılık sınıfı kursiyerleri de, kendi yaptıkları meşhur 
Kayseri mantısını davetlilere ikram ederken, program sonunda KAYDER 
38. Gün Ödülleri sahiplerine takdim edildi. Bu kapsamda Başkan Bü-
yükkılıç’a KAYDER 38. Gün Ödülleri adı altında ‘Tarihi, Kültürel ve Doğal 
varlıklar Ödülü’ alanında özel ödül verildi.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’TAN YATIRIM 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISINDA

YENİ MÜJDELER

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A YILIN İLK ÖDÜLÜ KAYSERİLİLERDEN

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A BAŞARI VE ONUR ÖDÜLÜ

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, “YILIN EN İYİ
YENİLİKÇİ YAKLAŞIM ÖDÜLÜ”NE

LAYIK GÖRÜLDÜ
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mem-
duh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi, Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu 
Konut İdaresi (TOKİ) işbirliğinde yürütülen 200 
milyon TL’lik 572 konutluk Oruçreis Kentsel Dö-
nüşüm Projesi kura çekiliş törenine katıldı. Hak 
sahiplerinin kendisini alkışladığı törende Büyük-
kılıç, “Bunu siz fazlasıyla hak ediyorsunuz. Çünkü 
siz bizlere yılardır hizmet etme fırsatını verdiniz, 
veriyorsunuz” dedi.

Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçek-
leşen kura törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Ge-
nel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Kentsel 
Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp, Zabıta Daire 
Başkanı Mustafa Kayacık ve hak sahipleri katıldı. 
Noter huzurunda yapılan kura töreninde Kentsel 
Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp, proje süreci 
hakkında hak sahiplerini bilgilendirdi.

“SİZLER BİZE GÜVENİYORSUNUZ,
BİZLER DE SİZİ, SEVİYOR, DUA EDİYOR, 
TAKDİR EDİYOR, TEŞEKKÜR EDİYORUZ”
Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi kura çekiliş 

töreninde kura çekiminden önce konuşan Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyük-
kılıç, hak sahiplerinin mağdur edilmeden konut 
sahibi yapılacağını ifade ederek şöyle konuştu:

“Hiç kafanızı yormayın. Biz bugüne kadar kim-
seyi mağdur etmedik, etmeyiz, bize yakışmaz. 
İnşallah hiç kimse, kurada çıkmasa da daha son-
raki süreçte kendilerini mağdur etmeden evini 
yaptıracağız. Aynı şartlarda yollarına devam ede-
cekler, sizler müsterih olun. Sadece ilk etapta 572 
konutla ilgili yapılacak çalışmanın bir noterimiz 
vasıtasıyla kura çekimi yapılacak. Onun dışında 
‘bize çıkmadı, biz ne olacağız’ gibi bir sıkıntıya 
düşmeyin. Ben inanıyorum ki bugüne kadar, bizi 

seven, güvenen ve hiçbir zaman kırmayan Çev-
re Şehircilik Bakanımız olsun, diğer TOKİ’mizin 
kıymetli ekibi de olsun, bizim bu çalışmalarımızı 
sürdürecek ve o mahallemizin tamamını inşallah 
hak sahibi olarak konutlarına kavuşturacak bir ça-
lışma ile buluşturacak. Bundan emin olabilirsiniz, 
Allah’ın izniyle mağdur etmeyiz. Şayet olur ya bir 
aksaklık olur, onlar yapmazsa biz yaparız. Onu da 
buradan belediye olarak biz ilan ediyoruz. Çünkü 
sizler bize güveniyorsunuz, bizler de size, seviyor, 
dua ediyor, takdir ediyor, teşekkür ediyoruz, birlik-
te inşallah yolumuza devam ederiz.”

“AMACIMIZ SİZLERİN DAHA KONFORLU, 
DAHA DONANIMLI EVLERİNİZE
OTURMANIZI SAĞLAMAK”
Hak sahiplerine hitaben yaptığı konuşma-

sında, amaçlarının, vatandaşların daha konforlu, 
daha donanımlı, günün koşullarına uygun evler-
de oturmasını sağlamak olduğunu vurgulayan 
Büyükkılıç, “Amacımız sizlerin de daha konforlu, 
daha donanımlı, günün koşullarına uygun evleri-
nize oturmanızı sağlamak. Malumunuz ihtiyaçtan 
geçmiş dönemlerde gece kondular yapılmış, gel-
miş yerleşmiş. Daha sonraki süreçte de 30 yıl, 40 
yıl, neredeyse kimileri 50 yıl o hayatını sürdürmek 
zorunda kalmış. Bugünün koşullarında gençleri-
miz niye bizim evimizin kaloriferi yok, niye bizim 
evimizin sıcak suyu yok, niye bizim evimizde te-
lekomünikasyon ile ilgili altyapı yok gibi ya da niye 

bizim sosyal tesisimiz yok, niye doğru dürüst bir 
ticaret alanımız yok, niye doğru dürüst bir kültür 
tesisimiz yok diye haklı olarak yakınmalarda bulu-
nuyor. İşte biz bunları gidermek amacıyla Çevre 
Şehircilik Bakanımızla görüştük, bizi kırmadı, ‘hay-
hay’ dedi. Şimdi bu boşaltacağımız yerlere sizler-
le anlaşma yapıp yıkıyoruz ya, buralara da diğer 
etapları yapacağız, sizleri oradan da uzaklaştırma-
yacağız. Komşuların ilişkilerinin devam etmesini 
sağlayacağız. Çünkü orada 30 yıllık, 40 yıllık, yeri 

gelmiş 50 yıllık komşuluk hukuku var. Yani sizin 
bir grubunuzu alıp başka yere götürelim mantığı 
yok. Yine aynı bölgede, inşallah sizlerin boşalta-
cağı yerlerde çalışmalarımız yapmak suretiyle 
adaletle, hakkaniyetle, kamu hakkını gözeterek, 
yetim hakkını gözeterek, kimseyi mağdur etme-
den yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

ALKIŞ ALAN KONUŞMASINDA
BÜYÜKKILIÇ: “SİZ BUNU FAZLASIYLA
HAK EDİYORSUNUZ”
Törende hak sahipleri tarafından sık sık alkış 

alan Başkan Büyükkılıç, “Şimdi böyle bir süreçte 
elhamdülillah o bölgeye bu kadarlık bir yatırım 
yapılıyor. Bunu siz fazlasıyla hak ediyorsunuz” di-
yerek şunları paylaştı:

“Kayseri’miz gelişiyor, güzelleşiyor. Ama en 
önemlisi ay yıldızlı Türk bayrağımız altında birliği-
miz, beraberliğimiz, dayanışmamız, kardeşliğimiz, 
vatanımıza, milletimize, devletimize, inancımıza, 
birbirimize sahip çıkma duygumuz. Ben bu anla-
yış içerisinde her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, 
kısa sürede sizler bu çalışmayı hızlandırdınız, biz-
ler de inşaatı başlattık görüyorsunuz, şu anda 5 
blok yapılıyor, inşallah diğer etaplar da yapılacak. 
İhalesini bakanlığımız yaptı. 200 milyon o günün 
rakamları ile tabi fiyat artışı ile 300 milyonu bulur. 
Şimdi böyle bir süreçte elhamdülillah o bölgeye 
bu kadarlık bir yatırım yapılıyor. Bunu siz fazlasıyla 
hak ediyorsunuz. Çünkü siz bizlere yılardır hiz-

met etme fırsatını verdiniz, veriyorsunuz. Siz bizi 
seviyorsunuz, biz size dua edip teşekkür ediyor, 
sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Sayın Cumhur-
başkanımızın yol arkadaşı olarak onun önderli-
ğinde, sayın bakanımıza verdiği talimatlarla sayın 
bakanımızın bizlerle olan işbirliği ile durmak yok, 
hizmete devam ediyoruz.”

Başkan Büyükkılıç, konuşmaların ardından 200 
milyon TL maliyetli 572 konutluk Oruçreis Kentsel 
Dönüşüm Projesi ilk kura çekilişini gerçekleştirdi.

BÜYÜKKILIÇ’IN KATILIMI İLE ORUÇREİS KENTSEL 
DÖNÜŞÜM PROJESİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILDI

Başkan Büyükkılıç, 200 milyon TL’lik 572 konutluk Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi kura çekilişini yaptı.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tüm 
abonelere yönelik su tüketim bede-
lindeki KDV oranının yüzde 1’e indi-
rildiğini duyurdu.

Başkan Dr. Memduh Büyükkı-
lıç’ın talimatıyla Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi, su abonelerinden alınan 
KDV oranında yüzde 7 indirim yapa-
rak, yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 
1’e düşürdü.

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili 
yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşka-
nımız, liderimiz Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan tarafından temel gıda 

ürünlerindeki fiyat artışının önüne 
geçmek adına yapılan KDV düzen-
lemesinin ardından bizler de yerel 
yönetimler olarak üzerimize düşeni 
yapıyoruz” dedi.

Su tüketim bedeli üzerindeki 
KDV oranının yüzde 8’den yüzde 
1’e indirilmesi kararının KASKİ Genel 
Müdürlüğü tarafından uygulanmaya 
başladığını vurgulayan Büyükkılıç, 
“Üniversite öğrencilerimiz ile hay-
vancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza 
yönelik aldığımız yüzde 50 destek 
kararımızın ardından tüm abonele-
rimize yönelik su tüketim bedelin-

deki KDV oranını da yüzde 1’e indir-
dik. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Öte yandan Kayseri Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Dr. Memduh 
Büyükkılıç’ın başkanlığında topla-
nan Büyükşehir Belediye Meclisi, 
hayvancılığı desteklemek amacıyla 
hayvancılıkla uğraşanların tahakkuk 
edecek su faturalarının yüzde 50’si-
nin ve üniversitelerin lisans, önlisans 
bölümlerinde örgün öğrenim gören 
öğrencilerin ikamet ettiği mesken-
lerin su bedelinin yarısının Kayseri 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
karşılanmasına karar vermişti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç’ın başkanlığında toplanan 
Büyükşehir Belediye Meclisi, hayvancılığı des-
teklemek amacıyla hayvancılıkla uğraşanların 
tahakkuk edecek su faturalarının yüzde 50’sinin 
ve üniversitelerin lisans, önlisans bölümlerinde 
örgün öğrenim gören öğrencilerin ikamet ettiği 
meskenlerin su bedelinin yarısının Kayseri Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından karşılanmasına 
karar verdi.

Büyükşehir Belediye Meclisi, 50 gündem 
maddesini karara bağlamak üzere Büyükşehir 
Belediyesi Meclis Salonu’nda toplandı.

MECLİS ÜYELERİ, KAYMEK
SERGİSİNİ GEZDİ
Meclis toplantısı öncesi, Büyükşehir Beledi-

yesi Meclis Üyeleri ve AK Parti Kayseri İl Başka-
nı Şaban Çopuroğlu Başkanlık Giriş Salonu’nda 
‘Hüner ve Eser, KAYMEK Yarıyıl Sanat Sergisi’nin 
açılışını yaptı. Başkan Büyükkılıç, meclis üyele-
rine KAYMEK kursiyerleri tarafından hazırlanan, 
hüsn-i hat, çini, tezhip, minyatür, rölyef, gümüş 
takı işlemeciliği, cam ve ahşap boyama, deko-
ratif tablo yapımı gibi birçok farklı el sanatı tek-
niği kullanılarak hazırlanmış el emeği göz nuru 
‘Hüner ve Eser, KAYMEK Yarıyıl Sanat Sergisi’ni 
gezdirerek, bilgiler verdi.

Sergi gezisinin ardından Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi 2022 Yılı Şubat Ayı Meclis Toplantı-
sı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh 
Büyükkılıç başkanlığında, koronavirüs tedbirleri 
kapsamında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salo-
nu’nda gerçekleştirildi.

Mecliste 31 asıl, 19 ek olmak üzere 50 gün-
dem maddesi meclis üyelerince müzakere edi-
lerek, karara bağlandı.

“ERCİYES ÜNİVERSİTEMİZ BİZİM İÇİN 
BİR DEĞER, MARKA, GURURUMUZDUR”
Gündem maddeleri arasında yer alan ve ko-

ronavirüse karşı Türkiye’nin gururu Turkovac 

aşısını geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli is-
minin yeni açılacak bir caddeye verilmesi tale-
bi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik 
ve Spor Komisyon Raporu görüşüldü. Rapor, oy 
birliği ile kabul edilerek, Prof. Dr. Özdarendeli’nin 
isminin bir caddeye verilmesi kararlaştırıldı. Baş-
kan Büyükkılıç, “Hocamıza ve arkasındaki 500 
kişilik sağlık ordusuna teşekkür ediyoruz. Erciyes 
Üniversitemiz bizim için bir değer, marka, guru-
rumuzdur. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” 
dedi.

MECLİS, ÖĞRENCİLERİN KULLANDIĞI SU 
BEDELİNİN YARISINI ÖDEME KARARI ALDI

Ayrıca Kayseri’de bulunan üniversitelerin li-
sans ve önlisans bölümlerinde örgün öğrenim 
gören öğrencilerin ikamet ettiği meskenler için 
öğrenim süresi boyunca tahakkuk edecek su 
bedelinin yarısının Kayseri Büyükşehir Belediye-
si tarafından karşılanması talebi de meclis üye-
lerince görüşüldü. Talep, meclis üyelerince oy 
birliği ile kabul edildi.

HAYVANCILIKLA UĞRAŞANLARA
“SU FATURASI” MÜJDESİ
Hayvancılığı desteklemek amacıyla hayvan-

cılıkla uğraşanların tahakkuk edecek su faturala-
rının yüzde 50’sinin Kayseri Büyükşehir Beledi-

yesi tarafından ödenmesi talebi de oy birliği ile 
kabul edilirken, Başkan Büyükkılıç, “Hayvancılığı 
ve tarımı çok önemsiyoruz. Hayvancılığa en 
büyük desteği vermeyi amaçlıyoruz. Bu açıdan 
su paralarının yüzde 50’sini KASKİ’miz ödemek 
üzere, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak bi-
zim ödememiz yönünde karar aldık” diye ko-
nuştu.

Mecliste, Belediye sınırları içerisinde uygula-
nacak Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Yö-
netmeliği’nin görüşülmesi talebi hususunda ha-
zırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu 
da görüşülerek, oy birliği ile kabul edilirken, tüm 
meclis üyeleri emeği geçenlere teşekkür etti.

Gündem maddeleri ile ilgili meclis üyelerinin 
görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardın-
dan, Başkan Büyükkılıç, mecliste alınan kararla-
rın hayırlı olması temennisinde bulundu.

OCAK AYI MECLİSİNDE PLAKET
TAKDİM EDİLMİŞTİ
Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Top-

lantısı’nda Başkan Büyükkılıç, onur konuğu ola-
rak davet ettiği Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektö-
rü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve yerli aşının mucidi 
Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’ye plaket takdim et-
mişti.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ: “SU TÜKETİM BEDELİNDEKİ 
KDV ORANINI YÜZDE 1’E DÜŞÜRDÜK”

BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ’NDEN 
BESİCİLERE VE ÖĞRENCİLERE 

“SU FATURASI” MÜJDESİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında
gerçekleştirildi. Toplantıda 50 gündem maddesi karara bağlandı.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonuyla 
çalışmalarına büyük bir kararlılıkla devam eden 
KASKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde yaptığı 
yatırımlarla geleceğe ışık tutmaya devam ediyor.

KASKİ, çevre ve insan sağlığını düşünerek 
Kayseri’yi daha yaşanabilir bir kent haline ge-
tirmek için büyük önem verdiği projeler ara-

sında yer alan İleri Biyolojik Atık Su Arıtma te-
sislerinin sayısını her geçen gün arttırıyor. Bu 
kapsamda 2020-2021 yıllarında toplam mali-
yeti 54 Milyon 573 Bin TL olan Bünyan, Sarız, 
Özvatan, Akkışla ilçe merkezi tesisleri ile Ko-
casinan Yemliha, Bünyan Akmescit, Tomarza 
Dadaloğlu, İncesu Tahirinli, Tomarza Akdere, 
Pınarbaşı Pazarören, Tomarza Avşarobası, Ye-
şilhisar Musahacılı, Yahyalı Çubuklu, Yahyalı 
Büyükçakır, Yeşilhisar (İçmece-Kayadibi-Ko-
valı-Kuşçu-Ovaçiftlik) Ortak, Bünyan Karakaya, 
Bünyan Yeni Süksün-Hazerşah ve Akkışla Gö-
mürgen İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri 
işletmeye alındı.

“İNSAN VE ÇEVRE DOSTU
YATIRIMLARIMIZ HIZ KESMEDEN
DEVAM EDİYOR”
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 

Memduh Büyükkılıç, atık sulardan kaynaklana-
bilecek çevre sorunlarını bertaraf edecek olan 
18 yeni tesis sayesinde Kayseri’nin geleceğini 
inşa ettiklerini kaydetti.

Dev projeler ile kanalizasyon atıklarının 

çevreye vereceği zararın önüne geçildiğinin 
altını çizen Başkan Büyükkılıç sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“KASKİ’miz sağlıklı altyapı inşa etmenin yanı 
sıra oluşan atık suların arıtımını yaparak çevre-
ye sağlıklı bir şekilde dönüşümünü sağlamak 
için de ciddi çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda 
ihtiyaç önceliğine göre nüfusun yoğun oldu-
ğu ilçelere atık su arıtma tesisi kazandırmaya 
gayret ediyoruz. Böylelikle atık sular, biyolojik 
arıtmaya tabi tutularak insan ve çevre sağlığını 
tehdit etmeyecek şekilde bertaraf ediliyor. Bu 
kapsamda 2020 yılında 8 adet, 2021 yılında ise 
10 adet yeni tesis kazandırdık. Yapılan yatırım-
lar hemşehrilerimize hayırlı olsun. İlçelerimi-
zin tamamında çalışmalarımız her geçen gün 
artan tempo ile aralıksız şekilde sürecek. Diğer 

yandan doğal kaynakları korumak için hayata 
geçirilen projelere, bu yıl içerisinde projesinin 
tamamlanarak ivedilikle yapım işine başlana-
cak olan Felahiye ve Kayapınar ortak Atık Su 
Arıtma Tesisi projesinin de eklenmesi ile ilimi-
zin tüm ilçelerinde oluşan atık suların arıtımı-
nın gerçekleşeceğini ve bu alanda da ülkemiz-
de nadir illerden biri olmayı hedefliyoruz.”

BÜYÜKKILIÇ: “54,5 MİLYON TL’LİK 
ATIKSU ARITMA TESİSİ YATIRIMI YAPTIK”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ 
Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılında 2 milyon 660 bin metreküp 
su kaçağının önlenerek, ekonomiye 15 milyon TL değerinde katkı sağ-
landığını açıkladı. 

Kentin her noktasına sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini sağlayan 
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel 
Müdürlüğü, diğer yandan şebekede meydana gelen kayıp kaçak oranı-
nı 2021 yılında da en minimum seviyede tutmayı başardı.

Kayseri genelinde şebekeden kaynaklı fiziki kayıp kaçak su oranını 
dünya standartlarına indirmek için akustik yer mikrofonu cihazları ile 
tarama faaliyetlerini aralıksız şekilde sürdüren KASKİ, 48 bin kişinin bir 
yıllık su ihtiyacı olan 2 Milyon 660 bin metreküp su kaçağının önüne 
geçti. Titiz çalışmalar neticesinde 15 Milyon TL gibi önemli bir tasarruf 
sağlanmış oldu.

“KAYIP KAÇAK İLE MÜCADELEYE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ”
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yapılan ça-

lışmalar ile hem su kaybının önüne geçilerek sisteme kazandırıldığını 
hem de yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçildiğini kaydetti.

KASKİ Genel Müdürlüğü’nün, fiziki su kayıp kaçaklarını önlemek için 
aralıksız çalıştığını belirten Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu:

“Kayıp kaçaklarda; su tesisatındaki boruların zamanla yıpranması, 
bağlantı yerlerinin deforme olması, şebeke borularının ekonomik öm-
rünü yitirmesi gibi pek çok neden var. KASKİ’miz tüm ilçelerimizde 233 
alt bölgenin, 43’ ünde saha çalışmalarını tamamladı. Bu bölgelerimiz 
de SCADA sistemi ile takip edilmeye başlanmış olup, son teknolojik 
cihazlarla arızalar tespit edilmektedir. Yapılan bu çalışmalar ile birlikte 

sistemde yüksek basınç olan alt bölgeler tespit edilerek, basınçlar dü-
şürüldü. Bununla birlikte yıl içerisinde 182 adet arıza giderilerek 48 bin 
kişinin 1 yıllık su ihtiyacı olan 15 milyon TL değerindeki 2 Milyon 660 
bin metreküp su kaçağı önlenmiş oldu. Su kaçaklarının önüne geçmek 
amacıyla kayıp kaçak ekiplerimiz kentimizin tüm caddelerinde, sokak-
larında 2022 yılında da arama tarama ve dinleme faaliyetlerine 7/24 
esasına göre devam edecektir.”

BÜYÜKKILIÇ: “2021 YILINDA 15 MİLYON 
TL’LİK SU KAYIP KAÇAĞINI ÖNLEDİK”
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“BU YIL 3 BİN 200
KÜÇÜKBAŞ DAĞITACAĞIZ”

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’IN GAYRETLERİ 
İLE 6 İLÇE DOĞALGAZA KAVUŞUYOR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, geçtiği-
miz yıl kırsal kesimdeki vatandaşlardan büyük ilgi gören ‘Koyunlar Artıyor, 
Meralar Şenleniyor’ projesinde hedef büyüterek, bu yıl proje kapsamında 
160 aileye 3 bin 200 küçükbaş dağıtımında talep toplanmaya başlanaca-
ğını duyurdu.

2021 yılında her aileye 20 küçükbaş hayvan olmak üzere 55 aileye top-
lam bin 100 adet küçükbaş hayvan dağıtımı gerçekleştiren Büyükşehir Be-
lediyesi, Başkan Büyükkılıç’ın talimatı ile 2022’de bu hedefi yükselterek 3 
bin 200 küçükbaş olarak belirledi.

TÜM İLÇELERDE UYGULANACAK
Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, kırsal mahallelerde 

hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesini sağlayacak proje ile Kayseri’nin 
tüm ilçelerinde hayvan sayısının arttırılmasını hedeflediklerini belirtti. 

Başkan Büyükkılıç, koyunların arttığının, meraların şenlendiğinin altını 
çizerek, “Gelir düzeyi düşük kırsal alan nüfusunun yaşam standartlarının 
yükseltilmesine hizmet edecek koyunculuk faaliyetinin yeniden canlan-
dırılması amacıyla bir hayvancılık modelinin oluşturulmasını ve bu mo-
delin geliştirilmesini amaçladık. Küçükbaş Hayvancılık Projemiz sayesinde 
koyunlar artıyor, meralar şenleniyor. Bu yıl proje kapsamında 160 aileye 3 
bin 200 küçükbaş dağıtacağız. Dağıtım için talep toplamaya 14 Şubat’ta 
başlıyoruz. Şehrimize, besicilerimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Proje kapsamında, Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, İncesu, 

Kocasinan, Melikgazi, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Talas, Tomarza, 
Yahyalı ve Yeşilhisar olmak üzere her ilçede 10 aileye, her aile için de 19 
akkaraman koyun ve 1 adet akkaraman koç olmak üzere 20 adet Küçük-
baş hayvan verileceğini vurgulayan Büyükkılıç, toplam 160 aileye, 3 bin 40 
adet akkaraman koyun ve 160 adet akkaraman koç olmak üzere 3 bin 200 
adet küçükbaş hayvan dağıtımı gerçekleştireceklerini söyledi.

PROJE BEDELİ 8 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE
Başkan Büyükkılıç, kırsal mahallelerin canlandırılmasını sağlayacak pro-

jenin maliyetinin 8 milyon 242 bin 560 TL olarak belirlendiğini, üretimi 
gerçekleştirilen küçükbaş hayvanların sayısının arttırılarak, projenin deva-
mının sağlandığını da sözlerine ekledi.

BAŞVURULAR 14 ŞUBAT’TA BAŞLIYOR
‘Koyunlar Artıyor, Meralar Şenleniyor’ projesine başvurular 14 Şubat-4 

Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuru için aranan kriterler ise 
01.01.2022 tarihi itibari ile 6360 sayılı yasayla Büyükşehir hinterlandına dâ-
hil olan ilçelerin mahallerinde veya merkez ilçelerin kırsal mahallelerinde 
ikamet ediyor olmak, TÜRKVET sisteminde aktif veya pasif kayıtlı olmak, 
01.01.2022 tarihi itibari ile TÜRKVET kayıtlarına göre 10 adet büyükbaş, 50 
adet küçükbaş hayvandan fazla hayvanı olmamak şeklinde belirlendi. 

Talebin dağıtılacak aile sayısından fazla olması halinde, kriterlere uyan 
aileler arasında kura çekilecek. Müracaatlar, İlçe Tarım ve Orman Müdür-
lükleri’ne yapılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de 
16 ilçenin 6’sında doğalgaz olma-
dığını, günün koşullarına uygun 
yaşam standartlarını yükseltmek 
adına, vatandaşların beklentisi olan 
doğalgaz konusundaki çalışmala-
rın sürekli gündemde tutmaya de-
vam ediyor.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir 
Belediyesi Şubat Ayı Meclis Top-
lantısı’nda Felahiye, Sarız, Özvatan, 
Akkışla, Pınarbaşı ve Sarıoğlan İlçe-
lerinin Kayserigaz lisans alanı içe-
risine dâhil edilmesi için yapılması 
gereken işlemlerin EPDK nezdinde 
taahhüt edilmesi amacıyla her tür-
lü sözleşme, anlaşma,  protokolle-
ri imzalamak ve yürütmek üzere  
yetki verilmesi talebinin oy birliği 
ile kabul edildiğini hatırlattı.

Birinci etap yapılan ihalede li-
sans alanı içerisinde olmadığı için 
gazla ilgili yatırımların zamana 
bırakıldığını ifade eden Büyükkı-
lıç, “Şimdi de inşallah ışık gözüktü, 

bu anlayış içerisinde 6 ilçemizde 
gazla buluşacak. Yatırımlar, 2022-
2026 dönemi diye 5 yıllık dönem-
de yapılıyor. Bu dönemin inşallah 
2022’de 2 ilçemiz, 2023’te 2 ilçe-
miz, 2024’te 2 ilçemiz olmak üzere 

inşallah 2025 ve 2026’ya kalma-
dan hepsi tamamlanacak. Hayırlı 
uğurlu olsun” dedi.

“DOĞALGAZIN GELMESİ
İÇİN FEDAKÂRLIKLARIN
AZAMİSİNİ GÖSTERİYORUZ”

Büyükkılıç, daha önce doğal-
gaz ihaleleri yapılırken merkezde 2 
ilçe ile başlandığını belirterek, “Ta-
las, Hacılar, İncesu eklendi derken 
daha sonra diğer ilçeler etap etap 
ekleniyor. Şimdi 6 ilçenin de tüm 
yükümlülüklerini ya da doğalgazın 
gelmesi için fedakârlıkların aza-
misini Kayseri Büyükşehir Beledi-
yesi yapmak suretiyle Sarız’ımıza, 
Pınarbaşı’mıza, Sarıoğlan’ımıza, 
Akkışla’mıza, Felahiye’mize, Özva-
tan’ımıza da doğalgazın gelmesini 
sağlayacak gayretin içerisinde yo-
lumuza devam ediyoruz” şeklinde 
konuştu.

Hizmetten hizmete yatırımdan 
yatırıma koştuklarının altını çizen 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, “6 ilçe ile ilgi-
li sırf doğalgaza olan yatırım Eylül 
ayı itibariyle 1 milyar 500 bin TL’lik 
bir yatırımdı. Bugünün rakamlarıy-
la değerlendirilecek olursa en az 2 
milyar TL’den fazla bir değeri bu-
lur” ifadelerini kullandı.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından çiftçilere ücretsiz dağıtılmak üzere Sa-
rıoğlan ilçesinde, 2 milyon 475 bin TL maliyetli 
150 ton azkan cinsi nohut tohumu dağıtım tö-
renine katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hiz-
metler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleş-
tirilen Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Sarıoğlan 
Kaymakamı Hatice Ruveyda Kahraman, Akkışla 
Kaymakamı Tarık Safa Kahveci, Sarıoğlan Bele-
diye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Akkışla Belediye 
Başkanı Ayhan Arslan, Kayseri İl Tarım ve Or-
man Müdürü Mustafa Şahin, Genel Sekreter 
Yardımcısı Bayar Özsoy, Tarımsal Hizmetler 
Daire Başkanı Duran Safrantı, ziraat odası tem-
silcileri ve çiftçiler katıldı.

Pilot bölge olarak seçilen Sarıoğlan ilçesin-
de uygulanan üreticiye tohum desteği projesi 
kapsamında 150 ton azkan cinsi nohut dağıtımı 
yapıldı. 2 milyon 475 bin TL maliyetli proje ile 
dekara 20 kilogram olacak şekilde yaklaşık 7 bin 
500 dekar alanda nohut ekimi sağlanacak. Pro-
jede tohum dağıtımı yapılan çiftçilerden hiçbir 
ücret talep edilmezken, hasat ile birlikte verilen 
tohumları sonraki sene başka bir ilçede dağıtım 
yaparak proje devam ettirilecek.

Nohut Tohumu Dağıtım Töreni’nde konu-
şan Başkan Büyükkılıç, “Allah birliğimizi bera-
berliğimizi, huzurumuzu bozmasın. Bizler bu-
rada birbirimize sahip çıkacağız, dayanışacağız, 
berekete vesile olacağız. Değerli başkanlarımızı, 
16 kardeşimizi bağrıma basarak hiçbirini ayrış-
tırmadan, ötekileştirmeden bizleri seven, gü-
venen hemşehrilerimize layık olma yönünde 
gayret göstermemiz gerektiğine inanıyorum. 
Allah’a şükürler olsun çok iyi bir noktadayız” 
dedi.

“TARIMA, HAYVANCILIĞA, ÜRETİME 
ÖZEL BİR ÖNEM VERMEMİZ GEREKİR”
Tarıma, hayvancılığa, üretime özel bir önem 

vermek gerektiğinin altını çizen Büyükkılıç, 
“Pandemi döneminde de gördük ki, özellikle sa-
vaşlarda da görüyoruz ki bir ülkenin kendi ken-
dine yeter olması lazım. Savunma sanayiinde 
de, tarımında da, ziraatında da, hayvancılığında 
da ekonomisinde de kendi kendine yetmesi la-

zım. Elden gelen öğün olmaz, o da zamanın-
da bulunmaz. Onun için biz birbirimize yeteriz 
diyeceğiz. Birbirimize sahip çıkacağız, imkânla-
rımızı seferber edeceğiz. Tarıma, hayvancılığa, 
üretime özel bir önem vermemiz mutlaka ge-
rekir. Bunun için çiftçi kardeşlerimizi, üretici kar-
deşlerimizi bağrımıza basıyoruz. Bir proje bağ-
lamında bunu Sarıoğlan’dan başlattık. Elbette 
diğer ilçelerimize de inşallah yapacağımızdan 
hiç kaygınız olmasın” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, 5.5 milyon metrekarelik 
bir alanda hayvancılığa nefes aldıracak, üre-
timin üssü olacak Beydeğirmeni Besi Bölgesi 
projesi hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Deği-
şikliği Bakanı Murat Kurum ile görüştüğünü an-
latarak, “Malumunuz besicilikle ilgili pastırma-
nın, sucuğun merkezi olan Kayseri’mize destek 

vermek amacıyla Beydeğirmeni Bölgesi’nde 
projemiz vardı. Geçenlerde Çevre ve Şehircilik 
Bakanı’mızla görüştüm. Kendisine her alanda 
bizlerden desteğini esirgemediği için teşekkür 
ediyor, dua ediyorum. Bu projemizi TOKİ ile 
işbirliği halinde yapar mıyız dedik. ‘Çalışmanızı 
yapın getirin, destekleyeceğim’ dedi. İnşallah 
bunun da böylece, oradaki besici kardeşlerimi-
zin işini kolaylaştırmak bağlamında çalışma ya-
pacağımızı buradan paylaşmak istiyorum” diye 
konuştu.

“EMEK KOKAN ELLERİNİZİ HİÇBİR
ZAMAN BIRAKMAYACAĞIZ”
2021 yılına kadar 50 milyon TL tarım ve hay-

vancılığa yatırım yaptıklarını, 2022 yılında da bu 
alanda 60 milyon TL yatırım maliyeti ayırdıklarını 
söyleyen Büyükkılıç, “Emek kokan ellerinizi hiçbir 
zaman bırakmayacağımızı, değerli çiftçi kardeş-

lerim, alın terinizin her zaman yanında olacağı-
mızı belirtiyor, bu duygu ve düşüncelerle emeği 
geçen kardeşlerimize teşekkür ediyor, yapılan bu 
çalışmanın hayırlı uğurlu olmasının temenni edi-
yorum” dedi.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZ 
BİZE BABALIK YAPIYOR”
Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım da, 

Başkan Büyükkılıç’ın kendilerine bir baba şefkati 
ile yaklaştığını belirterek, “Sağ olsun Büyükşehir 
Belediye Başkanımız bize babalık yapıyor. Onun 
tecrübelerinden faydalanıyoruz. Allah bin kere 
razı olsun. Burada da toplanma sebebimizi görü-
yoruz, bir köylü dostu, çiftçi dostu. Bu projemizi 
kendisine ilettiğimizde ‘hay hay’ dedi. Sarıoğlan’ı-
mıza vermiş olduğunuz destekten dolayı şahsım 
ve Sarıoğlan halkı adına çok teşekkür ediyorum” 
şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh 
Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür eden 
Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin 
ise, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Başkanımız, bugüne kadar götürmüş oldu-
ğumuz hiçbir proje geri dönmedi. Bütün proje-
leri sahaya indirebildik. Dolayısıyla üreten Kayseri, 
gelişen Türkiye düsturu içerisinde hareket eder-
ken, büyükşehrimizin vermiş olduğu bu destek-
lerle her geçen gün biraz daha ileriye götürmeye 
çalışıyoruz Kayseri tarımını. Desteklerinden dolayı 
Sayın Büyükşehir Belediye Başkanıma teşekkür 
ediyorum. Üreticilerimize bereketli bir sene, bere-
ketli bir sezon diliyorum.”

Sarıoğlan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Kazım Güneri de, “Bütün çiftçilerimiz adına, 
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza sonsuz 
teşekkürlerimi sunarım. Çiftçimize desteklerinden 
dolayı Allah razı olsun. Başkanımız her zaman 
çiftçinin yanındadır” dedi.

ÇİFTÇİLERE 2.5 MİLYON TL’LİK 
“NOHUT TOHUMU” DESTEĞİ 

Başkan Büyükkılıç, “Değerli çiftçi kardeşlerim emek kokan ellerinizi hiçbir zaman bırakmayacağız,
her zaman yanınızda olacağız” dedi.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, 12 ilçede uygulanacak ve 
yüzde 25’i Kayseri Büyükşehir Belediyesi tara-
fından karşılanan toplam 1085 ton yazlık ek-
meklik buğday tohumluğu dağıtım törenine ka-
tıldı. Başkan Büyükkılıç, “Bu sene 60 milyon TL 
tarıma, hayvancılığa destek konusunda çalışma 
yapıyoruz” dedi.

“Anadolu’nun Bereketi Buğday Projesi” kap-
samında 12 ilçede uygulanacak olan ve yüzde 
50’si Tarım ve Orman Bakanlığı, yüzde 25’i Kay-
seri Büyükşehir Belediyesi ve yüzde 25’i çiftçiler 
tarafından karşılanan 885 ton Ceyhan-99 çeşi-
di ve 200 ton Kayra çeşidi olmak üzere toplam 
1085 ton yazlık ekmeklik buğday tohumluğu 
dağıtımı gerçekleştirildi.

Tarım İl Müdürlüğü’nde gerçekleşen törene 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Bü-
yükkılıç’ın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı 
Bayar Özsoy, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdü-
rü Mustafa Şahin, Kayseri Ziraat Odaları İl Ko-
ordinasyon Kurulu ve Kocasinan Ziraat Odası 
Başkanı Abdulkadir Güneş, Tarımsal Hizmetler 
Daire Başkanı Duran Safrantı ve çiftçiler katıldı.

Başkan Büyükkılıç, törende yaptığı konuşma-
da, “Turizm ve sularımızın temini açısından ken-
tin markası olan güzel Erciyes’imizin eteğindeki 
Kayseri havzasındaki kardeşlerimizin tarım ve 
hayvancılık konusunda yaptıkları bizim için çok 
önem arz etmektedir. Pandemi sürecinde gör-
dük ki kendi kendimize yetmemiz lazım” dedi.

BÜYÜKKILIÇ’TAN “TARIM VE
HAYVANCILIK” TALİMATI
Endüstrinin, ticaretin, turizmin, sağlığın ya-

nında tarım ve hayvancılığı olmazsa olmaz ola-

rak gördüklerini ifade eden Büyükkılıç, “Bunun 
için talimatım, her sene daha fazla olmak üze-
re, tarımla ilgili ne yapılması gerekiyorsa gerek 
odalarımızla, gerek birliklerimizle, il müdürlü-
ğümüzle projelendirin, mutlaka bizim işimize 
yarar, dişimize dokunur, çiftçimize, üreticimize 
faydası olacak, dolayısıyla hem şehre hem ül-
keye katkısı olacak yatırımlara vesile olup, katkı 
sağlayın diyoruz. Bunu olmazsa olmaz olarak 
görüyoruz. Bu bilinçle birlikte hareket etmeliyiz” 
şeklinde konuştu.

Konuşmasında ‘Yeter ki siz üreteceğiz di-
yerek, bizden isteyin, üzerimize ne düşüyorsa 
yapacağız’ sözü veren Başkan Büyükkılıç, hay-
vancılıkla uğraşan besicilere koyun ve koç ko-
nusunda gerekli destekleri verdiklerini, bu sene 
3 katına çıkardıklarını, ayrıca hayvancılıkla uğra-
şan vatandaşların su faturalarının yarısının Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından karşılaşacağını 
hatırlattı.

“60 MİLYON TL MALİYETLİ TARIMA,
HAYVANCILIĞA DESTEK KONUSUNDA 
ÇALIŞMA YAPIYORUZ”
Bu sene tarım ve hayvancılığa 60 milyon TL 

değerinde destek vereceklerini vurgulayan Bü-
yükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kayseri’miz 800 bin civarında küçükbaş, 350 
bin civarında büyükbaş hayvanıyla sadece su-
cuğun pastırmanın merkezi değil, hayvancılığın 
da merkezi olma yönünde gayretini gösteriyor. 
Beydeğirmeni Projemizde siz ne diyorsanız 
yaptık, fiyatları aşağı çekin dediniz, çektik. İnşal-
lah orada gayretlerimizi sürdüreceğimizi bura-
dan paylaşmak istiyorum. Orada biliyorsunuz 
biyogazdan enerji üretmek suretiyle ülkemize 
enerji konusunda destek olma yönünde gayret 
gösteriyor, çevreci bir anlayış ile şehrimize en 
büyük katkılarda bulunmaya çalışıyoruz. Hatır-
lanacağı üzere geçen sene 11 traktör dağıtmış-

tık. Bu sene 60 milyon TL maliyetli tarıma, hay-
vancılığa destek konusunda çalışma yapıyoruz. 
İhtiyaç varsa yine yaparız, Allah’a şükürler olsun 
sizlerin belediyesi, Kayseri Büyükşehir Beledi-
yesi olarak, 30 büyükşehir belediyesi arasında 
yatırıma en çok pay ayıran şehir Kayseri’dir. Kay-
seri’ye de bu yakışır.”

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZA 
VE TÜM EKİP ARKADAŞLARINA
TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM”
Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Musta-

fa Şahin de, Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden 
dolayı teşekkür ederek, “Bu proje ile Büyükşe-
hir Belediyemizin katkıları da eklenerek, yazlık 
buğday tohum dağıtımını gerçekleştirmiş ola-
cağız. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı-
mıza ve tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etmek 
istiyorum. Büyükşehir Belediyemizden buğday 
ile ilgili destek istiyoruz, bize gereken desteği 
veriyorlar. Bununla birlikte TÜRKVET’e kayıt-
lı olan üreticilerimizin su ihtiyaçlarının yüzde 
50’si Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşı-
lanıyor. Beraberinde Büyükşehir Belediyemizin 
hem yem bitkileri hem de baklagil tohumu da-
ğıtımında ciddi destekler vereceğine inancımız 
tamdır. Tek bir kurum gibi hep birlikte çalışıyo-
ruz” diye konuştu.

Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Ku-
rulu ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdul-
kadir Güneş ise Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Memduh Büyükkılıç’ın bu projelere sürekli 
destek olduğunu belirterek, teşekkür etti. Gü-
neş, “Değerli başkanım, birlikte olursak, sizin ön-
derliğinizde, devletimizin Tarım Bakanlığı’mızın 
yapmış olduğu projelerde çiftçilerimizin bun-
dan mutlu olur, biz üretmeye devam edeceğiz, 
yeter ki hep birlikte el ele vererek, birlik olalım” 
dedi.

Proje kapsamında dağıtımı yapılan tohum-
larla 950 çiftçiye yaklaşık 50 bin dekar alanda 
üretim yapması imkânı sağlanırken, ekimi yapı-
lan alanlardan yaklaşık 12 bin 500 ton ürün elde 
edilmesi planlanıyor.

Program sonunda Başkan Büyükkılıç, bera-
berindekiler ile birlikte Tarım İl Müdürlüğü’nün 
yanında bulunan doğal süt ve süt ürünlerinin 
satıldığı Birlik Tarım Marketi gezdi.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’TAN 60 MİLYON TL’LİK 
TARIM VE HAYVANCILIĞA DESTEK MÜJDESİ

Başkan Büyükkılıç, “Anadolu’nun Bereketi Buğday Projesi”nde buğday tohumu dağıttı, bu yıl tarım ve 
hayvancılığa 60 milyon TL değerinde destek vereceklerini ifade etti.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin bilimin merke-
zi olmasına yönelik büyük gayret gösterdikleri-
ni belirterek, Büyükşehir Belediyesi’ne ait Bilim 
Merkezi’nin 2021 yılında 50 bin bilimseveri ko-
nuk ettiğini söyledi.

Türkiye’deki 6 TÜBİTAK destekli Bilim Merke-
zi’nden birisi olan Kayseri Bilim Merkezi, ziyaret-
çilerine bilimin sırlarına yönelik hizmetler verir-
ken, bilimsel bilgilerin öğretildiği adeta bir okul 
olarak da görev üstleniyor. 

BİRBİRİNDEN İLGİNÇ ETKİNLİKLER VE 
ÇEŞİTLİ DENEYİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh 

Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, bi-
lime ve bilgiye merakı olan insanı bilgilendirerek 

merakını gidermeyi ve bu sayede de insanların 
aydınlanmasını sağlayan Kayseri Bilim Merke-
zi’ne 2021 yılında 50 bin 725 ziyaretçinin geldi-
ğini duyurdu. Büyükkılıç, merkezde birbirinden 
ilginç etkinlikler ve çeşitli deneyimlerin gerçek-
leştirildiği aygıtlar ile bilime yönelik bilgilendirme 
faaliyetleri yapıldığını söyledi.

TÜM YAŞ GRUPLARINA HİTAP EDİYOR
Başkan Büyükkılıç, “Çeşitli etkinlikler ve içe-

risindeki deneyime dayalı aletlerin bulunduğu 
donanımı sayesinde ziyaretçilerini bilim konu-
sunda aydınlatan Kayseri Bilim Merkezi, başta 
çocuk ve gençler olmak üzere tüm yaş gurupla-
rının da ilgisiyle karşılaşıyor” dedi.

Eğitim ve bilime özel önem verdiklerini vur-

gulayan Büyükkılıç, “Eğitim ile bilime ilişkin hiz-
metlerin sürdürülmesi için de büyük gayret 
gösteriyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne 
ait Bilim Merkezi, 2021 yılında 50 bin bilimseveri 
konuk etti. Türkiye’deki 6 TÜBİTAK destekli Bilim 
Merkezi’nden birisi olan Kayseri Bilim Merkezi, 
ziyaretçilerine bilimin sırlarına yönelik hizmetler 
verirken, bilimsel bilgilerin öğretildiği adeta bir 
okul olarak da görev üstleniyor” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Bilim Merkezi’nin 
çeşitli etkinlikler ve içerisindeki deneyime dayalı 
aletlerin bulunduğu donanımı sayesinde ziya-
retçilerini bilim konusunda aydınlattığını, başta 
çocuk ve gençler olmak üzere tüm yaş gurupla-
rının da ilgisiyle karşılaştığını sözlerine ekledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 
alışveriş merkezlerinde gerçekleş-
tirdiği ziyaret esnasında gençlerle 
bir araya gelirken, üniversite öğ-
rencileri ücretsiz olarak verilen ça-
maşırhane hizmeti nedeniyle Baş-
kan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Genç ve öğrenci dostu bele-
diyecilik faaliyetleri konusunda 
ödüllü olan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 
öğrencileri büyük bir zahmetten 
kurtararak zamanlarını derslerine 
ayırmalarına imkân tanıyan ücret-
siz çamaşırhane hizmeti nedeniyle 
takdir topluyor.

ÖĞRENCİLER
MEMNUNİYETİNİ DİLE
GETİRDİ
Kayseri Park Alışveriş Merkezi 

ziyareti esnasında üniversite öğ-
rencileri ile karşılaşan Başkan Bü-
yükkılıç, gençlerle sıcak ve sami-
mi sohbet gerçekleştirdi. Ücretsiz 
olarak verilen çamaşır yıkama hiz-
meti nedeniyle memnuniyetlerini 
dile getiren üniversite öğrencile-
ri, Başkan Büyükkılıç’a bu anlamlı 
proje için teşekkür etti. Büyükkılıç 
ise öğrencilerin deterjanla, yıkama 
faaliyetleri ile uğraşmadan öğre-

nim aldıklarını ifade ederek, kendi 
öğrencilik zamanlarında böyle im-
kânlar bulunmadığını anlattı.

ESNAFLAR VE GENÇLERLE 
BİR  ARAYA GELDİ
Öte yandan Başkan Büyükkılıç, 

İpek Saray Alışveriş Merkezi’ndeki 
ziyaretlerinde esnaflarla bir araya 
gelerek sohbet etti, bereketli ka-
zançlar dileyerek, bol bol fotoğraf 
çekindi. Yeni açılmaya hazırlanan 
mağazaları ziyaret ederek hayırlı 
olsun dileklerini ileten Büyükkılıç, 
ziyaret kapsamında kafede oturan 
gençlerle bir araya gelmeye özen 
göstererek, onlarla sohbet ederek 

fotoğraf çekinmeyi de ihmal et-
medi.

ÇAMAŞIR YIKAMA MERKEZİ, 
ÜCRETSİZ FAALİYETLERİNİ 
SÜRDÜRÜYOR
Kayseri Büyükşehir Belediye 

Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın 
‘150. Yılda 150 Proje’si arasında 
yer alan ve kentte öğrenim gören 
üniversite öğrencilerinin hizmetin-
de olan Çamaşır Yıkama Merke-
zi, 2019 yılından beri faaliyetlerini 
sürdürüyor. Öğrenci ve genç dos-
tu şehir Kayseri’de, toplam 22 çok 
fonksiyonlu yıkama ve kurutma 
makineleriyle yılda ortalama bin 

200 kişiye hizmet veren Başkan 
Büyükkılıç’ın Çamaşır Yıkama Mer-
kezi projesi, sosyal ve gönül bele-
diyeciliğin en güzel örneklerinden 
bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Ta-
las Bulvarı’nda KAYMEK Akademi 
hizmet binası içinde faaliyet gös-
teren Çamaşır Yıkama Merkezi’nde 
gençlerin çamaşırları yıkandıktan 
sonra görevliler tarafından çama-
şırlar kurutma işleminin ardından 
düzenli bir şekilde katlanarak bö-
lümlere konuluyor.

BÜYÜKKILIÇ’A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN 
“ÇAMAŞIRHANE” TEŞEKKÜRÜ

BÜYÜKKILIÇ: “KAYSERİ, BİLİMİN 
MERKEZİ OLUYOR

Kayseri Bilim Merkezi, 1 yıl içerisinde 50 bin bilimsevere hizmet verdi.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi 
iştiraki Kayseri Ulaşım A.Ş. elekt-
rikli araçlara ilginin arttığı bugün-
lerde elektrikli araç şarj üniteleri 
kurulumları yapmaya başladı.

Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel 
Müdürü Feyzullah Gündoğdu 
Ulaşım A.Ş. kontrolündeki oto-
parklara kurulan Elektrikli Araç 
Şarj İstasyonları hakkında bilgiler 
verdi.

Gündoğdu, ülke genelinde 
yaklaşık 5-6 bin elektrik araç bu-
lunduğunu belirterek, 2030 yılla-
rında Avrupa’da her 10 araçtan 8’i 
ülkemizde ise satılan her 2 araç-
tan birinin elektrikli olacağının 

öngörüldüğünü söyledi.
Gündoğdu, “Çevre Şehircilik 

ve İklim Değişikliği Bakanlığı Oto-
park Yönetmeliği’nde değişiklik 
yaptı. 20 araç üstü otopark alan-
larında yüzde 5 elektrikli araç şarj 
istasyonu şartı aranacak.  Şehri-
mizde şuan henüz elektrikli araç 

sayısı 8 ila 10 arasıdır. Gelecek yıl-
larda elektrikli araç sayısında artış 
olacağı düşünülürse şarj istas-
yonu ile araç sayısının aynı anda 
artması pek mümkün değil. İleri-
de bu ihtiyacı karşılayabilmek için 
elektrikli araç şarj üniteleri kuru-
lumları yapıyoruz. Şimdilik Hunat 
ve Kurşunlu Otoparklarında şarj 
ünitelerimiz mevcut. Bunu önü-
müzdeki yıllarda daha da yaygın-
laştıracağız” diye konuştu.

Gündoğdu, sağlıklı bir çevre-
nin oluşmasına katkı sağlamak 
amacıyla yeni projeler oluştur-
maya devam edeceklerini sözle-
rine ekledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, parklara bi-
reysel masa ve sandalye ile ahşap sallanan bank 
yerleştirerek vatandaşların hizmetine sundu. 
Zarif dokunuşların yapıldığı parklar, vatandaşlar 
tarafından ilgiyle karşılandı.

Günlük şehir hayatının içerisinde önemli bir 
yer tutan parklar ve yeşil alanlarda sürekli olarak 
iyileştirmelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi, 
Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı 
tarafından, bu kez de Büyükşehir Parkı’nda va-
tandaşların faydalanması için bireysel tek kişilik 
masa ve sandalye ile ahşap sallanan bank yer-
leştirildi.

KİŞİYE ÖZGÜ MASA-SANDALYE
Büyükşehir Belediyesi, şehirlerdeki dinlence 

ve doğa ile iç içe zaman geçirme mekânların-
dan parklarda insanların her türlü ihtiyaçlarını 

giderecek hizmetleri gerçekleştirmeye devam 
ediyor. Bu kapsamda parklarda bireysel ola-
rak oturmak isteyen vatandaşları da düşünen 
Büyükşehir Belediyesi, diz üssü bilgisayar kul-
lanmak veya yeme-içme ihtiyacı için kullana-
bileceği tek kişilik masa ve sandalye donanımı 
ekledi.

40 ADET BİREYSEL MASA SANDALYE,
100 ADET DE AHŞAP SALLANAN
BANK KURULACAK
Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kulla-

nıma sunduğu yeni donanımları Büyükşehir 
Parkı’nın yanı sıra Gültepe, Kurşunlu ve Mimar-
sinan parklarına da kuracak. Bu kapsamda 2022 
yılında söz konusu parklara 40 adet bireysel 
masa sandalye ile 100 adet de ahşap sallanan 
bank yerleştirilecek.

KAYSERİ ULAŞIM A.Ş.’DEN ELEKTRİKLİ 
ARAÇLAR İÇİN OTOPARKLARA ŞARJ ÜNİTESİ

BÜYÜKŞEHİR’DEN PARKLARA ZARİF VE ESTETİK DOKUNUŞ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mem-
duh Büyükkılıç, daha konforlu ve daha güvenli ula-
şım için toplu taşıma araçlarını bekleyen yolculara 
özel çok fonksiyonlu kapalı durakları hayata geçir-
diklerini ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım konu-
sundaki projeleri, şehrin konforuna ve güvenliğine 
katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Bü-
yükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. toplu taşıma aktar-
ma duraklarında önemli bir uygulamaya imza ata-
rak söz konusu yerleri yaşam alanı haline getiriyor. 
Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma 

araçlarını kullanan vatandaşların, şarj ve USB üni-
teleri gibi ihtiyaçlarına imkân tanıyan kapalı durak 
hizmetini vermeye başladı. Ayrıca durakların yan-
larında yolcuların ihtiyacını gidermek için WC bu-
lunurken, duraklar içerisinde önümüzdeki süreçte 
mini kitaplık ve internet hizmetleri de planlanıyor.

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıkla-
mada, daha konforlu ve daha güvenli ulaşım için 
toplu taşıma araçlarını bekleyen yolculara özel du-
raklar geliştirdiklerini belirterek, “Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi olarak ulaşım alanında hayata geçirdiği-
miz yenilikçi projelerle vatandaşımıza konforlu ve 
güvenli seyahat hizmeti sunmaya devam ediyo-
ruz. Hizmete sunulan kapalı duraklarımız ile yolcu-
larımıza 4 mevsim kolaylık sunmayı amaçlıyoruz. 
Şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.

ÇOK FONKSİYONLU 7 KAPALI DURAK
Büyükkılıç, ilk etapta kentte aktarma durakla-

rı olan Anafartalar Aktarma Durağı’na 2 adet, Be-
yazşehir Aktarma Durağı’na 2 adet, Yeşil Mahalle 
Aktarma Durağı, Talas Dedeoğlu Aktarma Durağı 
ve Harikalar Diyarı Aktarma Durağı olmak üzere 5 

farklı bölgeye toplam 7 adet kapalı durak konuldu-
ğunu vurguladı. 

Durakların özellikleri hakkında bilgiler veren 
Başkan Büyükkılıç, “Duraklarımız tamamen kapalı 
duraklardır. Yazın sıcaktan, kışın soğuktan yolcula-
rımızı korumaktadır. Kış şartları için içerisinde ısıtıcı 
montajları yapılacaktır. Sensörlü otomatik kapısı 
mevcuttur. Yolcularımızın güvenliği için içerisinde 
kameralar bulunmaktadır. Ayrıca içerisinde oturma 
grupları mevcuttur” diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR’DEN SON 
TEKNOLOJİ “ÖZEL” DURAKLAR 

Başkan Büyükkılıç, kapalı duraklarda mini kitaplıktan şarj ünitelerine, internet hizmetlerinden 
WC’lere kadar tam donanımlı ‘kapalı durak’ projesini şehre kazandırdı.
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TÜM ÜNİVERSİTE VE MERKEZ 
KÜTÜPHANELERDE SICAK ÇORBA HİZMETİ

Kayseri Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın 
talimatlarıyla Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi Mevlana Kütüphanesi 
58. Kütüphane Haftası’nda hizme-
te açıldı.

Başkan Büyükkılıç, şehrin fark-
lı noktalarında yeni kütüphaneler 

kazandırmaya devam ederken, 
Talas ilçesi Mevlana Mahallesi El-
çibey Caddesi’nde Kayseri Büyük-
şehir Belediyesi Mevlana Kütüp-
hanesi hizmete girdi.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan 
Büyükkılıç’ın talimatlarıyla 58. Kü-
tüphane Haftası’nda Kayserililere 
bu haftaya yakışır bir şekilde kü-
tüphane hediye etti.

Kütüphane, 10 bin basılı kitap, 
26 bin e-kitap, 3 bin sesli kitap, 
100 süreli yayın, 300 kişi kapasite-
li, bilgisayar bölümü, sesli çalışma 
alanı ve ücretsiz internet hizmet-
leri ile Kayserililere hizmet verme-
ye başladı.

Mevlana Kütüphanesi, Rama-
zan ayı boyunca 9.00 ve 18.00 
saatleri arasında okuyuculara hiz-
met verecek.

Başkan Büyükkılıç, Türkiye’de 
en çok kütüphane ziyaretçisi olan 
iller arasında yer alan Kayseri’yi 
kütüphaneler şehri yapmak için 
gayretlerini sürdürüyor.

Başkan Büyükkılıç, ‘Bizim Yunus’ isimli kompozisyon yarışmasının ödül törenine katılarak,
“Yunus deyince akan sular durur” dedi.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’TAN TALAS’A

YENİ KÜTÜPHANE

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erci-
yes Üniversitesi yerleşkesinde yıllardır yürütülen ‘Sıcak Çorba’ hizmeti-
nin Kayseri Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ve Abdullah Gül 
Üniversitesi ile Merkez ve Şehir Kütüphanelerinde de uygulamaya ko-
nulduğunu açıkladı.

Başkan Büyükkılıç’ın talimatıyla ‘Öğrenci ve Genç Dostu Belediye’ 
sloganıyla öğrencilere yönelik faaliyetlerine hız kesmeden devam eden 
Büyükşehir Belediyesi tarafından, şehirdeki tüm üniversiteler ile Merkez 
ve Şehir kütüphanelerinde sıcak çorba ikramı yapılıyor. 

KÜTÜPHANELERDE HAFTANIN YEDİ GÜNÜ
SICAK ÇORBA İKRAMI
Büyükşehir Belediyesi KAYTUR tarafından şehirdeki tüm üniversi-

telerin yanı sıra Merkez ve Şehir kütüphanelerinde sıcak çorba ikramı 
hizmeti sunuyor. Merkez ve Şehir kütüphanelerinde haftanın yedi günü 
09.00 ile 10.30 saatleri arasında sunulacak çorba ikramı, kütüphaneleri 
ziyaret eden gençlerin içini ısıtacak.

Büyükşehir Belediyesi’nin koşulsuz, şartsız gençler ve öğrencilerin 
hizmetinde olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mem-
duh Büyükkılıç, “Geleceğimizin teminatı gençlerimiz, öğrencilerimiz ol-
mazsa olmazımız. Ülkemiz ve milletimiz için kendisini eğitime adamış 
gençlerimize her konuda destek olmak asli görevimizdir. Gençlerimiz 
için spordan eğitime, barınmadan çamaşır yıkama hizmetlerine kadar 
birçok alanda hizmet etmeye gayret gösterdik, göstermeye de devam 
edeceğiz” dedi.

Erciyes Üniversitesi’nde sıcak çorba ikramı ile yıllardır öğrencilerin ve 
vatandaşların içini ısıttıklarını dile getiren Büyükkılıç, “Sıcak çorba ikramı 
yelpazemizi genişletiyoruz. Artık şehrimizde Erciyes Üniversitesi’nin 
yanı sıra Kayseri Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ve Abdullah 
Gül Üniversitesi’nde de sıcak çorba ikramımız olacak. Bunun yanında 
Merkez ve Şehir kütüphanelerimiz de yine öğrencilerimizin içini ısıtmak 
için sıcak çorba ikramı hizmetimizi hayata geçiriyoruz” diye konuştu.
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ÖZHASEKİ’DEN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A: 

“ATOM KARINCA,
GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR

BÜYÜKKILIÇ İLE HAYIRSEVERLER
ARASINDA BİR İŞBİRLİĞİ DAHA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet 
Özhaseki ile birlikte, fabrika ve esnaf ziyareti 
yaptı, Melikgazi Belediyesi Trafik Eğitim Pisti 
ve Sosyal Tesisi açılışına katıldı. 

Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet 
Özhaseki ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban 
Çopuroğlu ile birlikte şehrin istihdamına ve 
ekonomisine katma değer katan firmalardan 
olan Ladin Mobilya’yı ziyaret etti. Başkan Bü-
yükkılıç, “Bizleri fabrikasında ağırlayan Ladin 
Mobilya’nın sahibi Sedat Böyük’e misafirper-
verliğinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmala-
rında başarılar diliyorum” dedi.

Fabrika ziyaretinin ardından Başkan Bü-
yükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Mehmet Özhaseki’nin katılımlarıyla Melikgazi 

Belediyesi’nin Altınoluk Mahallesi’nde yapı-
mını tamamladığı Trafik Eğitim Pisti ve Sosyal 
Tesisi’nin açılışına katıldı.

Burada konuşan AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Özhase-
ki, “Senelerdir gayret ediyoruz, belediyeciliğin 
en güzel örneklerini veriyoruz. Elden ele, usta 
çırak ilişkisiyle görevleri devrederek, bugünkü 
arkadaşlarımıza teslim ediyoruz” dedi.

Özhaseki, Başkan Büyükkılıç’ın gece gün-
düz çalıştığına vurgu yaparak, “Gözümüz ar-
kada değil. Neden? Memduh başkanım baş-
larında ağabey, atom karınca, gece gündüz 
çalışıyor. İşi gücü rast gelsin. Bütün arkadaşla-
rımız ellerinden geleni yapıyorlar. Allah utan-
dırmasın, Cenab-ı Hakk mahcup etmesin” 
diye konuştu.

Kayseri’nin gün geçtikçe daha da güzel-
leştiğini belirten Başkan Büyükkılıç da, “Kay-

serimiz, gelişiyor, güzelleşiyor, nüfus ve 
araç sayısı itibariyle hakikaten hatırı sayılır 
bir noktaya geliyor. Kayserimizin nüfusu 1 
milyon 431 bine ulaştı, araç sayısı 500 bine 
ulaştı, kurallara uyalım, Kayserimizin ulaşım 
açısından konforunun kıymetini bilelim. Te-
sisin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilip, 
tesisin açılışı yapılırken, Kayseri Sürücü Kurs-
ları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Ali Rıza 
Çiçek tarafından Başkan Büyükkılıç’a teşek-
kür plaketi takdim edildi.

KAZANCILAR ÇARŞISI ESNAFINI
ZİYARET ETTİLER
Tesis açılışının ardından Başkan Büyükkı-

lıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel 
Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK 
Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikga-
zi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK 
Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke ve 
beraberindekilerle birlikte Kazancılar Çarşı-
sı’nda esnaf ziyaret etti. Özhaseki ve Büyük-
kılıç’ı Kazancılar Çarşısı önünde MHP Kayseri 
İl Başkanı Adnan İncetoprak ve Kayseri Tica-
ret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ile esnaflar 
karşıladı.

Esnaflara işlerinde helalinden bol kazanç 
dileyen Özhaseki ve Başkan Büyükkılıç, va-
tandaşlarla da sohbet ettiler. Kayserililer de 
Özhaseki ve Büyükkılıç’a ilgi ve alakasından 
dolayı teşekkür etti. 

Ayrıca Özhaseki ve Büyükkılıç, Kazancılar 
Çarşısı içerisinde son aşamaya gelen yeni-
leme çalışmaları hakkında bilgiler de aldılar. 
Heyet, daha sonra tarihin eşsiz dokusuyla 
sanatın buluştuğu tarihi Kayseri Kalesi Kültür 
Sanat Merkezi’ni de gezdiler.

Başkan Büyükkılıç, hayırsever-bele-
diye işbirliğinin en güzel örneklerinden 
birine daha imza attıklarını ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Memduh Büyükkılıç ile hayırseverler 
İsmail Elcuman ve Halil Aksakal arasında 
Akel Cami yapımı için işbirliği protokolü 
imzalandı.

Gönül belediyeciliğini esas alıp şehre 
daha çok vizyon katma yolunda özellik-
le hayırseverler ile işbirliği yaparak bü-
yük projelere imza atan Başkan Büyük-
kılıç, her gün yeni bir hizmeti daha hayata geçiriyor. Bu kapsamda Kayseri 
Büyükşehir Belediyesi ve hayırseverler işbirliği ile Melikgazi İlçesi, Eğribucak 
Mahallesi’ne Akel Camii yapımı için protokol imza töreni düzenlendi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Akel Sunta Boya 
Mobilya Malzeme Mobilya İnşaat Turizm Petrol Sanayi Ticaret Limited Şir-
keti adına İsmail Elcuman ve Halil Aksakal ile birlikte protokole imza attı. 
İmza protokolünde Başkan Büyükkılıç ile hayırseverlerin yanı sıra Genel 

Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman da 
hazır bulundu.

İşbirliği protokolü, Başkanlık maka-
mında gerçekleşirken, Başkan Büyükkılıç, 
Kayseri’nin hayırseverler şehri olduğunu 
belirterek, “3 ayların yüzü suyu hürmetine 
bu yeni projemiz hayırlı olsun. Allah ka-
zasız, belasız tamamına erdirsin. Cemaati 
bol olsun” dedi.

Büyükkılıç, Kayseri’nin hayırseverliğiy-
le örnek bir şehir olduğunu ifade ederek, 
“Hayırsever dostlarımızla her gün yeni bir 

işe imza atıyoruz. Bu anlayış içerisinde nerede camilerimiz var, nerede sağ-
lık tesislerimiz var, nerede eğitim ve bilim yuvalarımız var, nerede sosyal 
tesislerimiz var, mutlaka bir hayırseverimizin ismi var. Bu anlamlı hayır için 
hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Özel proje uygulanarak 5 milyon Türk lirası muhammen bedel ile yapı-
lacak cami, tamamlandıktan sonra kullanım için Kayseri Müftülüğü’ne tes-
lim edilecek.

Özhaseki, belediyeciliğin en güzel örneklerini verdiklerini belirterek, “Gözümüz arkada değil. Neden?
Memduh başkanım başlarında ağabey, atom karınca, gece gündüz çalışıyor” derken, Başkan Büyükkılıç da

Kayseri’nin gün geçtikçe daha da güzelleştiğini söyledi.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin destekle-
riyle yürütülen fosil kurtarma kazı çalışmalarının 
başında yer alan, Barsama ve Yamula Kazıları Bi-
limsel Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu, dünyada 
eşi benzeri bulunmayan 7.5 milyon yıllık fosil-
lerin sergileneceği Paleontoloji Müzesi ile ilgili 
övgüyle bahsederek, “Bu müze özellikle Mem-
duh Başkan olmasa asla olmazdı” dedi. Başoğlu 
ayrıca, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç’ın doğal mirasın bilincinde 
olduğunu ve tarihe sahip çıktığını belirtti. 

Habertürk TV’de Fatih Altaylı’nın hazırlayıp 
sunduğu, Teke Tek Bilim’de Kayseri’de tarihe ışık 
tutacak çalışmalar konuşuldu. Programa konuk 
olan Barsama ve Yamula Kazıları Bilimsel Başka-
nı Prof. Dr. Okşan Başoğlu ile Sivas Cumhuriyet 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Kırmı-
zıoğlu, Anadolu’nun 7.5 milyon yıl önce doğa 
tarihini anlattılar.

Kayseri’deki fosil kazı çalışmalarının bilimsel 
başkanlığını yapan Prof. Dr. Okşan Başoğlu, Ana-
dolu paleontoloji açısından çok zengin bir ko-
numda olduğunu, dünyada da çok dikkat çeken 
bir yer olarak çok önemli fosil yataklarına bağrın-
da barındırdığını belirtti.

“KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN 
ÇOK BÜYÜK DESTEKLERİ VAR”
Kızılırmak havzasının öneminden bahseden 

Başoğlu, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erci-
yes Üniversitesi’ndeki hocalarım bana ulaşması 
sonucu bu kazı gündeme geldi. Kayseri Büyük-
şehir Belediyesi’nin çok büyük destekleriyle ve 
sponsor olmasıyla kazı çalışmalarına ve kur-
tarma kazılarına başladık. Çalışmalar ilerledikçe 
buluntuların gerçekten çok güzel ve hatta eşsiz 
olduğunu gördük. Anadolu’nun eşsiz bir coğraf-
ya olduğunu yurt dışındaki üniversiteden bilim 
adamlarımız da ekip de var, eşsiz coğrafyada bu 
durumun değerlendirilmesi gerektiğini söylü-
yorlar” diye konuştu. 

Prof. Başoğlu, Kayseri’de ve Ürgüp’te kazı ça-
lışmalarında halkın çok bilinçli olduğuna değine-
rek, “Oranın halkı o kadar bilinçli ki, bizim adımıza 
doğal mirasları koruyorlar” dedi.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ,
DOĞAL MİRASIN BİLİNCİNDE
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 

Memduh Büyükkılıç’ın doğal mirasın bilincinde 
olduğunu ve tarihe sahip çıktığını vurgulayan 
Başoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Tabi ki bir kazı çalışmasını sürdürmek çok 
zor. Hem çok masraflı, hem çok zahmet isteyen 
bir iş, hem çok emek isteyen bir iş. Bizim bunları 
tek başımıza yapmamız mümkün değildi. Tabi ki 
de Bakanlıktan da bir izin almamız söz konusuy-
du. Belediye bütün bu sponsorluk kısmını, mad-
di kısmını karşıladı. Bakanlıktan da izin alındı ve 
bu çalışmalar başladı. Yine ben bu miraslara sa-
hip çıkma açısından Kayseri Büyükşehir Belediye 
Başkanı’na da çok büyük teşekkürlerimi iletmek 

istiyorum. Her türlü araç, malzeme, her şeyleri 
Kayseri Belediyesi’nden karşılanıyor. Bu çok gü-
zel bir şey çünkü yerel yöneticilerin doğal mi-
raslarının bilincinde olması ve bunu korumaya 
yönelmesi çok dikkat çekici ve çok önemli. Yani 
‘bu bizim’ deyip, sahip çıkıyorlar. Umarım gittik-
çe de yaygınlaşır.”

Yamula’da devam eden kazılarda boynuzlu-
giller, zürafalar, kaplumbağalar, gergedanlar ve 
yine geç miyosenin tipik canlılarından 3 par-
maklı at ve yırtıcı gibi canlı türlerinin bulundu-
ğunu belirten Başoğlu, Anadolu’da geç miyosen 
dönenimde yaşamış hortumlu memeli türlerin-
den 5 türün de kazı çalışmalarında bulunduğu-
nu söyledi.

“MEMDUH BAŞKAN OLMASA OLMAZDI”
Barsama ve Yamula Kazıları Bilimsel Başkanı 

Prof. Dr. Okşan Başoğlu, Paleontoloji Müzesi’nin 

PROF. DR. BAŞOĞLU:
“BU MÜZE MEMDUH BAŞKAN

OLMASA ASLA OLMAZDI”

Prof. Dr. Başoğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın doğal mirasın
bilincinde olduğunu ve tarihe sahip çıktığını vurguladı.
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PROF. DR. BAŞOĞLU:
“BU MÜZE MEMDUH BAŞKAN

OLMASA ASLA OLMAZDI”

Prof. Dr. Başoğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın doğal mirasın
bilincinde olduğunu ve tarihe sahip çıktığını vurguladı.

kurulma aşamasında olduğunu ifade ederek, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu müzeyi gerçekten çok önemsiyorum. 
Hayalimizdi ve gerçekleştiriyoruz, çok az kaldı. 
Bu müze Kayseri Büyükşehir Belediyesi, özel-
likle Memduh Başkan olmasa asla olmazdı. Yine 
Bakan Yardımcımız Nadir Bey ve Kazılar Dairesi 

destekleri olmasa asla olmazdı. Hepsine sonsuz 
teşekkürler ediyorum. Umarım her il böyle mü-
zelere ön ayak olur. Kayseri de bununla beraber 
7 tane müze olacak, çok güzel bir şey. Bu müze-
nin özelliği yanında millet kıraathanesiyle birlikte 
bitişik çok geniş bir alana yapılıyor. İçin her türlü 
kütüphanesiyle, hediyelik eşyalarıyla bir müze 
kompleksi şeklinde tasarlandı. Ayrıca yaşayan, 
öğreten müze olacak. Bizim laboratuvarlarımız-
da bu müzenin içinde yer alacak. Gezenler çalış-
maları birebir görecek. Atölyelerimiz olacak.”

ALTAYLI: “KAYSERİ’Yİ VE
KAYSERİLİLERİ  KISKANIRIM”
Gazeteci Altaylı da, Türkiye’de böyle bir müze 

olmadığını hatırlatarak, “Keşke bilime para harca-
sa herkes, bizde onların reklamını yapsak. Açılı-
şına da büyük bir keyifle, çoluğu çocuğu toplar 
gelir, herkese de tavsiye ederim. Bu müzeyi yap-
mayı başarırlarsa ben Kayseri’yi ve Kayserilileri 
kıskanırım. Böyle bir müze gerçekten Türkiye’de 
yok çünkü. Belediyenin de buna destek verme-
sinden daha doğal bir şey yok. Bu hakikaten 
çok önemli bir şey. Kayseri’nin büyük bir şansı 
olur bu. Bence o fosillerin bir kısmını da İstan-
bul’a falan hediye edin. İstanbul, Ankara’ya da 
bu müzeyi gezdirin. Çünkü eğer bunu yapma-
yı başarırsanız kıymetli bir şey. Keşke İstanbul’da 
da böyle bir doğa tarihi müzesi olabilseydi diye 
benim yıllardır hayalimdir, bir türlü de olmaz. Bu 
çok kıymetli bir iş. Bu işleri yapanların, saygıyla 
önlerinde eğilmek lazım” şeklinde konuştu.

Bilimin sevilmesinde, gençlerin bilime yönel-
mesinde, gençlerin nerden geldiklerini anlayıp 
bir çevre bilincinin oluşmasında bu müzelerin 
müthiş bir faydası olduğunu söyleyen Altaylı, 
“Onun için de buna emek vermeniz müthiş bir 
şey. Hangi belediye, hangi bakanlık, kim bunlara 
sahip çıkarsa biz onlara burada her zaman yer 
veririz. Kayseri Belediyesi’nin reklamı gibi oldu. 
Valla bu işe para harcayan belediyelerin ben rek-
lamını yapmaya hazırım” dedi. 

“DÜNYADA YOK, İLK KEZ TANIMLANIYOR 
VE BİZ İSİM VERECEĞİZ”
Prof. Başoğlu, programda Helsinki Üniversite-

si’nden bir uzman ile anısını da şöyle anlattı:
“Yurt dışından Helsinki Üniversitesi’nden bi-

risini biliyorum ve bu alanda gerçekten uzman 
birisi. Bağlantı kurduk, ‘çok yoğunum’ dedi. Koro-
lobodan’a ait dünyada bu şekilde korunmuş ka-
fatası ve bu şekilde taskları ile birlikte tek örnek. 
Böyle korunmuş muhteşem kafatası, dişlerle be-
raber yok. Fotoğrafını çektim, yolladım. 10 daki-

ka sonra beni aradı ve dedi ki ‘Biletimi Nevşehir 
havaalanına mı alayım, Kayseri havaalanına mı?’ 
Yani bu kadar önemli. Ve geldiğinde ‘Dünyanın 
en güzel fosiline dokunuyorum, çalışmama izin 
verecek misiniz?’ dedi. Anadolu’nun doğa tarihi-
ni açıklamak için bu fosiller çok önemli. Dünya 
açısında niye önemli, çünkü kavşak konumun-
da. Yani Anadolu 3 kıtanın da fosil türlerinin ev-
rimleşip kendine has fosiller, türler yarattığı bir 
coğrafya. Bu açıdan önemli. Bir başka nedenine 
de önemli olmasının çok iyi korunuş olması bu 
fosillerin. Bu büyüklükte, bu derece güzel korun-
muş fosiller yok. Eşi benzeri yok. Yine fil türle-
rimizden bir tanesi dünyada literatüre girecek. 
Dünyada yok, ilk kez tanımlanıyor ve biz isim 
vereceğiz. Bu açıdan çok önemli, dünyada daha 
önce bulunmamış, adlandırılmamış, tanımlan-
mamış bir türü biz dünya paleontolojisine Ana-
dolu olarak hediye edeceğiz.”

Öte yandan, Geçtiğimiz Ağustos ayında te-
meli atılan ve yaklaşık maliyeti 17 milyon TL 
olacak Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yaptırılacak olan ve dünyada eşi benzeri bulun-
mayan 7.5 milyon yıllık fosillerin sergileneceği 
Paleontoloji Müzesi ile Millet Kıraathanesi proje-
sinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Kayseri İklim Değişikliği Uyum ve Azaltma Ey-
lem Planlaması’na yönelik eğitim çalıştayı ger-
çekleştirildi.

Kayseri halkını koruyan, sağlıklı, yeşil, iklim 
dirençlerine karşı daha uyumlu bir şehir oluş-
turmayı hedefleyen Kayseri Büyükşehir Bele-

diyesi bu kapsamda çalışmalarına bir yenisini 
daha ekleyerek Çevre Koruma ve Kontrol Daire 
Başkanlığı tarafından Kayseri İklim Değişikliği 
Uyum ve Azaltma Eylem Planlaması’na yönelik 
eğitim çalıştayı düzenledi.

Toplantı, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın 
talimatlarıyla, 28 Şubat-4 Mart tarihleri arasın-
da gerçekleşti. Katılımcılara, Yerel Yönetimlerde 
İklim Değişikliği Farkındalık Projesi Danışmanı 

Tamer Atalay ve Engin Algür tarafından iklim 
değişikliği eylem planlaması konularında 3 gün 
eğitim verildi.

Toplantıda eğitmenler tarafından personelin 
görüşlerine de yer verilirken, çalıştay sonunda 
katılımcılara sertifika takdim edildi.

Kapanış toplantısının ardından açıklamalar-

da bulunan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koru-
ma ve Kontrol Daire Başkanı Buket Ergin, “Kay-
seri İklim Değişikliği Uyum ve Azaltma Eylem 
Planı hazırlanmasına yönelik İklim Değişikliği 
Eylem Planı (İDEP) Kayseri İklim Hareketi Proje-
si’ni İklim Şurası’nın başlatıldığı ilk gün itibariyle 
Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimat-
larıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak biz 
de başlattık. İlk eğitim çalıştay toplantılarımızı 

28 Şubat-4 Mart tarihleri arasında gerçekleş-
tirdik” dedi.

Sürdürülebilir bir Kayseri ve dünya için bu 
tür yapılacak çalışmalara destek vereceklerini 
ifade eden Ergin, “Ülke olarak taraf olduğu-
muz Paris Anlaşması ve Cumhurbaşkanımı-
zın ortaya koyduğu 2053 Net Sıfır Emisyon ve 
Yeşil Kalkınma doğrultusunda biz de Büyük-
şehir Belediyesi olarak eylem planımızı, sera 
gazı azaltım çalışmalarımızı, sürdürülebilir bir 
Kayseri ve sürdürülebilir dünya için olan ça-
lışmalarda destek vereceğiz ve bu kapsamda 
atılabilecek bütün adımları atmaya da gayret 
göstereceğiz” diye konuştu.

DAHA SAĞLIKLI, DAHA YEŞİL
BİR KAYSERİ İÇİN
Ergin, Kayseri halkını koruyan sağlıklı, yeşil, 

iklim dirençlerine karşı daha uyumlu bir kent 
oluşturmayı amaçladıklarını ve bu kapsamda 
toplantı ve çalıştaylar gerçekleştirdiklerini vur-
gulayarak şöyle konuştu:

“İDEP Kayseri İklim Hareketi Projesi’nin 
ilk aşaması olan sera gazı envanterinin ha-
zırlanması ve akabinde iklim risk kırılganlık 
analizlerinin yapılmasıyla sürecimizi devam 
ettireceğiz. Bu vesileyle, bu toplantı ile tüm 
katılımcılarımıza, aynı zamanda bu çalıştayda 
bulunan hocalarımız Tamer Atalay ve Engin 
Argür beyefendiye de çok teşekkür ediyorum. 
Bu süreç sonunda da inşallah İklim Değişikliği 
Uyum Eylem Planı’nın hazırlanmasıyla Kay-
seri’de attığımız bu küçük adımların sonra ne 
kadar büyük etkiler yarattığını hep birlikte gör-
müş olacağız.”

BÜYÜKŞEHİR’DEN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 
EYLEM PLANI EĞİTİM ÇALIŞTAYI

İTFAİYE’YE DÜNYA STANDARTLARINDA
YENİ EKİPMAN DESTEĞİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, kentin afet ve kazalara kar-
şı mal ve can güvenliğinin teminatı olan itfaiye 
teşkilatına, dünya standartlarındaki teknolojik 
malzemeler kazandırarak desteğini sürdürüyor.

Yangın, afet ve yaşanan kazalara karşı halkın 
mal ve can güvenliğini koruyan, her türlü olum-
suzluğa karşı teyakkuz halinde olan Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Başkan Bü-
yükkılıç’ın verdiği desteklerle ekipman yelpaze-
sini genişleterek daha da güçlendi. 

DÜNYA STANDARTLARINDA 
YENİ EKİPMAN
Dünya standartlarındaki teknolojik malze-

meyi itfaiye personeli ile buluşturan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni 
kurtarma ve tahkimat ekipmanlarını da itfaiye 
ekiplerine kazandırdı. Yeni ekipmanlarla birlik-
te toplam 27 takım ayırıcı kesici, 17 takım kapı 
açma seti ve 22 takım kaldırma yastığına sahip 
olan Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, her türlü 
yangın, afet ve kazalara karşı güçlenen teçhiza-

tıyla hazır kıta bekliyor.
BÜYÜKKILIÇ, ŞEHRİN CAN VE MAL
VARLIĞINA SAHİP ÇIKIYOR
Yıl boyunca öğrencilere, kurum ve kuruluş-

lar ile vatandaşlara yönelik, yangın farkındalık 
eğitimleri ve hizmet içi eğitimi gerçekleştire-
rek doğal afetlere yönelik tatbikatlar da yapan 
Büyükşehir İtfaiyesi, öte yandan 2021 yılında, 
Başkan Büyükkılıç’ın talimatıyla Drager X-do-
ck 6300 gaz ölçüm kalibrasyon ve doğrulama 
cihazını da personelin kullanımına sunmuştu. 
Verdiği talimat ile yeni kurtarma ve tahkimat 

ekipmanlarının da envantere eklenmesini sağ-
layan Büyükkılıç, şehrin can ve mal varlığın ko-
runması noktasında itfaiye teşkilatına desteğini 
sürdürdü.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire 
Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, Başkan Büyük-
kılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, 
“Dünya standartlarındaki teknolojik malzeme 
ile personeli buluşturan halka hizmeti hakka 
hizmet bilen Sayın Büyükşehir Belediye Başka-
nımız Dr. Memduh Büyükkılıç başkanımıza şük-
ranlarımızı sunuyoruz” dedi.
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BÜYÜKŞEHİR’DEN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 
EYLEM PLANI EĞİTİM ÇALIŞTAYI

Kayseri Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 
Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür 
A.Ş. (KAYMEK) tarafından düzen-
lenen “Bir Destandır Çanakkale” 
isimli programa katıldı. Programda, 
zengin bir içerikle katılımcılara Ça-
nakkale ruhu yaşatıldı.

Kadir Has Kültür ve Sanat Mer-
kezi’nde gerçekleşen anlamlı prog-
rama Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra 
Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, 
Talas Belediye Başkanı Mustafa 
Yalçın, Kayseri İl Emniyet Müdürü 
Kamil Karabörk, Türkiye Harp Ma-
lulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri 
Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali 
Yavuz, AK Parti Kayseri Kadın Kolla-
rı Başkanı Emine Timuçin, Kayseri 
İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü 
Dursun, ilçe milli eğitim müdürleri 
ve çok sayıda öğrenciler katıldı.

Programda, Kuran-ı Kerim tila-
veti, şiir dinletisi, koro, mehteran 
marşları ve tiyatro gösterileri ger-

çekleştirilirken, Çanakkale cephe-
lerinde kullanılan askeri obje ve 
görseller gibi zengin bir içerikle ka-
tılımcılara Çanakkale ruhu yaşatıldı.

Etkinlikte sahneye davet edilen 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, “KAYMEK’i-
mizde emeği geçen öğretmen-
lerimize ayrı ayrı teşekkür ediyor, 
sizlere sağlıklı, hayırlı uzun ömürler 
diliyorum” dedi.

İSTİKLAL MARŞI’NI
COŞKUYLA OKUDULAR
12 Mart tarihinin İstiklal Mar-

şı’nın kabulü olduğunu belirten ve 
salonu dolduran öğrencilerle birlik-
te, İstiklal Marşı’nın 4’üncü ve 5’inci 
kıtalarını coşkuyla okuyan Başkan 
Büyükkılıç “Sizler ayakta alkışlana-
cak nesilsiniz. Fetih nesli, Fatih’in 
nesli, sizlerin alnından öpüyorum” 
diye konuştu.

Büyükkılıç, birlik, beraberlik me-
sajı vererek, şunları söyledi:

“Malumunuz 18 Mart 1915, ‘Bir 

Destandır Çanakkale’ diyoruz. Bu 
programı hazırlayan KAYMEK’imi-
zin kıymetli öğrencilerine teşek-

kür ve tebrik ediyoruz. Cenab-ı 
Allah birliğimizi beraberliğimizi, 
huzurumuzu bozmasın. Bayrakla 
dertleşen, toprakla birleşen, can 
verip devleşen, birileri var, Kayseri 
Gençlik Merkezleri diyor. Sizlerin 
alnından öpüyorum maşallah. Ya-
pacağınız çalışmalar için teşekkür 
ediyorum.”

18 Mart’ta açılması planlanan 
1915 Çanakkale Köprüsü’nün ismi-
ni soran Büyükkılıç, bir öğrencinin 
cevabı bilmesi üzerine öğrenciye 
bisiklet hediye etti. Gençler prog-
ram boyunca sık sık, ‘Şehitler öl-

mez, vatan bölünmez’ sloganları 
attılar.

Program sonunda Başkan Bü-

yükkılıç’a gençlerin ilgisi yoğun 
olurken, Büyükkılıç gençlerle bol 
bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, iki ülkenin birlik ve 
beraberliğine atıfta bulunarak el sanatı ile hazırlanan, Türk bayrağı ve KKTC 
bayrağından oluşan anlamlı bir hediye takdim etti.

İki gün boyunca Kayseri’de temaslarda bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık gi-
rişindeki fuaye alanında hazırlanan ‘Hüner ve Eser, KAYMEK Yarıyıl Sanat 
Sergisi’nin açılışını yaptı. 

Cumhurbaşkanı Tatar, KAYMEK kursiyerleri tarafından hazırlanan, hüsn-i 
hat, çini, tezhip, minyatür, rölyef, gümüş takı işlemeciliği, cam ve ahşap 
boyama, dekoratif tablo yapımı gibi birçok farklı el sanatı tekniği kullanıla-
rak hazırlanmış ‘Hüner ve Eser, KAYMEK Yarıyıl Sanat Sergisi’ni gezdi. Gezi 
esnasında Başkan Büyükkılıç, el emeği göz nuru eserler hakkında Tatar’a 
bilgi verdi. 

KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR’A ANLAMLI HEDİYE
Başkan Büyükkılıç, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’a KAYMEK kursiyerleri ta-

rafından kumaş boyama tekniği ile hazırlanmış ve iki ülkenin ayrılmaz bü-
tünlüğüne, birlik, beraberliğine atıfta bulunan Türk bayrağı ve Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti bayrağının bulunduğu el emeği göz nuru, tasarım tablo 
hediye etti. 

Başkan Büyükkılıç, “Sayın Cumhurbaşkanım, bu hediyemizi size arz edi-
yoruz. Kıbrıs’ımıza Cumhurbaşkanlığı’mıza geldiğimizde orada inşallah gö-
receğiz” dedi. 

Hediye için ‘Harika’ yorumunda bulunan Tatar, Büyükkılıç’a bu anlamlı 
hediye için teşekkür etti.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, KAYMEK’İN “ÇANAKKALE” 
RUHUNU YAŞATTIĞI PROGRAMA KATILDI

KAYSERİ’DEN YAVRU VATAN
KKTC’YE ÖZEL HEDİYE
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BÜYÜKŞEHİR’DEN 1 YILDA
5 BİN 929 İLAVE MEZAR YERİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 
sokak hayvanların beslenmesine 
yönelik ilçelere sağladığı mama 
desteğini sürdürüyor. Bu kapsam-
da 13 ilçe belediyesine toplam 13 
ton mama dağıtımı gerçekleştirildi.

Sadece insana değil, diğer tüm 
canlılara da hizmetlerini ulaştıran, 
gönül ve sosyal belediyeciliğin en 
güzel örneklerini sergileyen, Baş-
kan Dr. Memduh Büyükkılıç yöne-
timindeki, Büyükşehir Belediyesi 
sokak hayvanlarına yönelik mama 
yardımına devam etti.

150 BİN TL DEĞERİNDE 
MAMA DESTEĞİ
Büyükşehir Belediyesi, Çevre 

Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı 

tarafından, Akkışla, Bünyan, Develi, 
Felahiye, Hacılar, İncesu, Özvatan, 
Pınarbaşı, Sarız, Sarıoğlan, Tomar-
za,  Yahyalı ve Yeşilhisar olmak 
üzere 13 ilçe belediyesine, toplam 
yaklaşık 150 bin TL maliyetli 13 ton 
mama teslim edildi.  

BÜYÜKŞEHİR’DEN TOPLAM 
61 TON MAMA YARDIMI
Kayseri Büyükşehir Belediye 

Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın 
talimatları ile gerek sokak hayvan-
ları gerekse belediyeler bünye-
sindeki hayvan barınaklarında yer 
alan hayvanlar için, sivil toplum 
kuruluşlarına ve resmi kurum ve 
kuruluşlara bu süreçte yapılan top-
lam mama yardımı 61 tona ulaştı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koru-
ma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı sorumluluk 
alanlarındaki mezar yerleriyle ilgili çalışmala-
rını hassasiyetle sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Taşlıburun 
Mezarlık Mevkiine 911 adet, Erkilet Bülbülpına-
rı Mezarlığı’na 3 bin adet, Argıncık Mezarlığı’na 
2 bin 18 adet olmak üzere 1 yılda toplam 5 bin 
929 ilave mezar yeri yaptı.

Büyükşehir Belediyesi mezarlık hizmetleri 
doğrultusunda, idaresi ve denetiminde bulu-
nan 6 mezarlık ile faaliyetlerini yürütüyor. So-
rumluluk alanlarındaki mezar yerleriyle ilgili 
çalışmalarını hassasiyetle sürdüren Çevre Ko-
ruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Mezarlıklar 
Şube Müdürlüğü, bu kapsamda 2021 yılında, 
Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Şehir Mezarlı-
ğı’nda bulunan Taşlıburun Mezarlık Mevkiine 
911 adet, Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı’na 3 bin 
adet, Argıncık Mezarlığı’na 2 bin 18 adet mezar 
ilave etti.

Hastane ve diğer sağlık kuruluşları tarafın-
dan ‘defin izin kâğıdı’ düzenlenerek sevk edilen 
veya vatandaşlar tarafından ‘gömme izin kâğı-
dı’ ile başvurusu yapılan cenazelerin, cenaze 
ve defin hizmetlerini yapan Mezarlıklar Şube 
Müdürlüğü, cenaze kayıtlarını tutarak, cenaze 
isimlerini internet ve elektronik panolarda da 
yayınlıyor.

Ayrıca mezar yerini bilemeyen vatandaşlara 
yardımcı olan Büyükşehir Belediyesi Mezarlık-
lar Şube Müdürlüğü tarafından, yeni mezarlık 
alanları ihdas edilerek hizmete sunuluyor ve 
mezarlıkların temizlik, bakım, onarım hizmet-
leri ile ağaçlandırma ve yeşil alan oluşturula-
rak, bakımı gerçekleştiriliyor.

14 adet cenaze taşıma ve 2 adet cenaze yı-
kama aracı ile vatandaşlara hizmet veren Bü-

yükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlü-
ğü, cenaze hizmetleri için Sağlık Bakanlığı Halk 
Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün; Kovid-19 Morg 
ve Defin Hizmetleri hakkında Rehberi de has-
sasiyetle uyguluyor.

İLÇELERE 13 ADET CENAZE ARACI
Mezarlık hizmetleri konusunda bünyesinde 

bulunan mezarlıklarda hizmetlerini aksatma-
dan yürüten Büyükşehir Belediyesi, ilçelere 
de destek vermeye devam ediyor. Büyükşehir 
Belediyesi, bu kapsamda ilçe belediyelerine 13 
adet cenaze aracı hibe etti.

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediye-
si’nin ‘Akıllı Şehir Kayseri’ mobil uygulaması ve 
2 ile 3 boyutlu kent bilgi sistemi olan Mezarlık 
Bilgi Sistemi’ni de, Kayseri’deki 16 ilçe beledi-
yesi ücretsiz kullanabiliyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN
13 İLÇEYE 13 TON MAMA DESTEĞİ
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mesleki 
Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) eğitmenleri ve kursiyerlerince hazırlanan unutul-
maya yüz tutmuş mesleklerden deri işlemeciliği ile yapılan eserlerin yer aldığı 
Özel Tasarım Deri Aksesuarları Sergisi’nin açılışına katıldı.

KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları 2021-2022 Yılı 1. Dönem Kösele Çan-
ta Yapımı eğitmen ve kursiyerleri tarafından el emeği göz nuru olarak hazırlanan 
Özel Tasarım Deri Aksesuarları Sergisi açıldı.

Kayseri Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde açılan sergiye Başkan Büyükkılıç 
ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç’ın yanı sıra, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine 
Timuçin ile yönetimi, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Aygül Aykut, Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı 
Oğuzhan Postallı ile eğitmenler ve kursiyerler katıldı.

HEM BECERİ KAZANIYORLAR, HEM DE BÜTÇEYE KATKI SAĞLIYORLAR
Sergi açılışı öncesi açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 

Memduh Büyükkılıç, “Kıymetli eşim doktor hanıma, fakültemizin kıymetli deka-
nına, değerli il başkanımıza ve bu güzel çalışmaya önderlik yapan, hocalık yapan 
Jale hanıma ve kadın kollarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Burada KAYMEK’i-
mizin yapmış olduğu deri ürünleri aksesuarları ile ilgili önemli ve anlamlı bir çalış-
ma mevcut. Üretime yönelik bir çalışma ellerine sağlık” dedi.

Büyükkılıç, sergide 150’nin üzerinde üründen söz edildiğini, hem bir kazanım 
ve beceri elde etme, hem buradan kursiyerlerin bütçelerine katkı sağlanması do-
layısıyla yapılan bu çalışmanın hayırlı uğurlu olmasını diledi.

“EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ, EL İŞÇİLİĞİ OLMASIDIR”
Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Oğuzhan Postallı 

ise sergide çanta, cüzdan, kemer gibi deri aksesuarlardan oluşan ürünler olduğu-
nu ifade ederken, eğitmen Jale Yasan ise “KAYMEK bünyesinde arkadaşlarımızla 
beraber burada deri el sanatları kursunu açmış bulunuyoruz. Yaptığımız çalışma-
ları beğeninize sunduk. İnşallah herkes beğenir. Tamamı deri çalışmalarımız bey-
lere de hanımlara da hitap ediyor. Keçi derisi ve dana derisi ile çalışıyoruz. En bü-
yük özelliği, el işçiliği olmasıdır. Tamamı el işçiliği, üzerindeki desenler, boyaması, 
dikişi, aparatlarının takılması hepsini el işçiliği olarak beğenilerinize sunuyoruz” 
diye konuştu.

“BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR”
Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aygül Aykut da, 

bu tür çalışmalardan dolayı gurur duyduklarını belirterek, “Bizim her türlü Kayse-

ri’de sanatla ilgili yapılan her şeyde yanınızda olmaktan, sizin de bizim yanımızda 
olmanızdan gurur duyuyoruz. Birlikten kuvvet doğar. Özellikle sanat ve kültür söz 
konusu olduğunda gerçekten başkanımın bu gönülle yaptığı ve buradaki çalışan 
arkadaşlarımın gönülle yaptığı işlerin hepsinde, vatanın, milletin söz konusu oldu-
ğu her türlü işte, kültürün söz konusu olduğu her türlü işte birlikteyiz. Allah hep 
daim etsin. Emeklerinize sağlık” dedi.

Büyükşehir Belediyesi ve KAYMEK’i anlamlı çalışmadan dolayı tebrik eden AK 
Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ise “Çok güzel bir çalışma. Üretimden 
tüketime yönelen bir toplumda aslında Cumhurbaşkanımızın her daim söyledi-
ği yerli ve milli çalışmayı, burada biraz yeniden gördük. O da KAYMEK’in verdiği 
destekle oluyor. Yerli ve milli derken de bizler tüketen toplumdan, yeniden üreten 
topluma KAYMEK sayesinde kadınlarımızla birlikte gerçekleştiriyoruz” şeklinde ko-
nuştu.

Kurdele kesimi ile açılışı yapılan sergiyi gezen Başkan Büyükkılıç ve berabe-
rindekiler, eğitmen Jale Yasan’dan, el emeği, göz nuru eserler hakkında bilgi aldı.

Eğitmen Jale Yasan ve 12 kursiyeri tarafından hazırlanan ve unutulmaya yüz 
tutmuş branşların gelecek kuşaklara aktarılması hedeflenen sergide, 70 adet çan-
ta, 10 adet kemer, 2 adet yelek, 30 adet cüzdan, 40 adet bileklik, 25 adet kartlık, 30 
adet anahtarlık, 4 adet evrak çantası ve 10 adet mini dekoratif panolar yer alıyor.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ,
200 BELEDİYE BAŞKANINA KÜLTÜR 

SANAT AÇILIMINI ANLATTI  

KAYMEK’TEN ÖZEL TASARIM
DERİ AKSESUARLARI SERGİSİ 

Başkan Büyükkılıç, AK Parti tarafından Anka-
ra Kızılcahamam’da düzenlenen Kültür Sanat 
Kongresi’ne katılarak çalışmalarını anlattı, yeni 
açılımlar getirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, Ankara Kızılcahamam’da 
düzenlenen AK Parti Kültür Sanat Kongresi’ne 
katıldı. Başkan Büyükkılıç, kongrede katılımcıla-
ra kentteki kültür sanat etkinliklerini, faaliyetleri, 
projeleri ve yatırımları anlattı.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, Ar-Ge 
Başkanlığı ve Çevre Şehircilik ve Kültür Baş-
kanlığı koordinesinde düzenlenen Kültür Sanat 
Kongresi’ne katılan Başkan Büyükkılıç, “Etkili 

Bir Kültür Sanat Sezonu Nasıl Tasarlanır: Başa-
rılı Kültürel İletişim Stratejileri” üzerine sunum 
yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın 
başkanlığında geçen oturumda Başkan Büyük-
kılıç, Kayseri’de kültür sanat alanında yaptıkları 
projelerden bahsetti.

Yaklaşık 200 belediye başkanının katıldığı 
programda bazı öneri ve yaklaşımlarda da bu-
lunan Büyükkılıç, “Köklü bir medeniyetin mi-
rasçıları olarak büyük bir zenginliğin üzerine 
doğmuş olmanın eşsiz kıymeti yanında, ya-
rınlara ilişkin büyük bir sorumluluğun bilincini 
taşımaktayız. Şehirlerin kimliklerini korumasının 

en nihai şartı olan kültür ve sanat değerlerini, 
zamanın koşulları ile etki dairesinde tutmak en 
büyük vazifemizdir” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, 3 gün süren Yerel Yöne-
timler Kültür Sanat Kongresi’nin çok verimli 
geçtiğini vurgulayarak, kültür-sanat alanında 
ortaya koydukları projeleri, eserleri, bugüne ve 
yarına dair planlamaları istişare yapma imkânı 
bulduklarını, bu alanda yeni yol haritasını hep 
birlikte ortaya koyduklarını ifade etti.

Büyükkılıç ayrıca kongrede katılımcılara kül-
tür-sanat etkinliklerindeki çalışmalar ile yeni 
açılımlar konusunda kapsamlı bir sunum da 
yaptı.
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BÜYÜKKILIÇ’TAN İSTİHDAMI 
ARTIRACAK PROTOKOLE DESTEK

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valiliği, Büyükşehir 
Belediyesi, Çalışma ve İş Kurumu Kayseri İl Mü-
dürlüğü ile Erciyes Anadolu Holding arasında 
istihdamı artırmaya yönelik Aktif İşgücü Prog-
ramları İşbirliği Protokolü’ne imza attı. 

İstihdamın artırılması ve işsizliğin önlenme-
si adına düzenlenecek olan ve İŞKUR Aktif İş-
gücü Hizmetleri arasında yer alan iş başı eği-
tim programları ve istihdam garantili mesleki 
eğitim kursları açılması amacıyla Aktif İşgücü 
Programları İşbirliği Protokolü imza töreni dü-
zenlendi.

Organize Sanayi’de Erciyes Anadolu Holding 
ev sahipliğinde gerçekleşen imza töreninde 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Bü-
yükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Şehmus Gü-
naydın, MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetop-
rak, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Büyüksimitci, Çalışma ve İş Kurumu Kayseri İl 
Müdürü Ayşe AK ve Erciyes Anadolu Holding 
Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Dr. Alpaslan 
Baki Ertekin katılımcılar arasında yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunma-
sıyla başlayan imza töreninde konuşan Başkan 
Büyükkılıç, ahi kültürü ile yetişmiş olan Kayse-
ri’nin iş insanlarının bu alanda sosyal sorum-
luluk anlayışı içerisinde gerekli desteği esirge-
meyeceğine işaret ederek, “Kayseri, 3 organize, 
1 serbest bölge, bunun yanında 2 teknoparkı 
olan şehirdir. 180 ülkeye ihracat yapıyoruz, 3,5 
milyar dolar civarında bir ihracata imza atıyo-
ruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ön görüsüyle, 
yatırımı, istihdamı, üretimi ve katma değeri çok 
önemsediğimizi buradan paylaşmak istiyoruz” 
dedi.

Kayseri’nin markalar şehri olarak anıldığını 
hatırlatan Büyükkılıç, “Değerli Valimizle işbirli-
ğinde 4. organize sanayi ve aynı zamanda sera 
organize sanayinin de 1 milyon metrekarelik 
çalışmasını hızlandırdık, devam ediyoruz. Ay-
rıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak İŞ-
KUR’umuzun bu önemli ve anlamlı çalışmayı 
tebrik ediyorum” diye konuştu.

BU PROJEYE, KAYMEK KARİYER MERKEZİ 
DESTEK VERECEK
Başkan Büyükkılıç, işveren ile iş arayan kişiler 

arasında bir köprü oluşturmak amacıyla Kayseri 
Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalara imza 
attıklarını hatırlatarak, KAYMEK Kariyer Merkezi 
projesi ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde 
üniversite ve iş dünyasının da paydaş olduğu 
KAYMEK Kariyer Merkezi projemizi, kentimiz 
ekonomisi ve istihdamı için büyük önem arz 

eden bu çalışmayı sürdürüyoruz. İş arayıp bu-
lamayan, nasıl bir iş aradığına karar veremeyen, 
danıştığı kişilerden yeterli bilgi alamayan va-
tandaşlarımıza yardımcı olmak, onları bilgi kir-
liliğinden kurtarmak, yönlendirmek, işine yer-
leştirmek ve istihdam oluşturmak suretiyle bir 
merkez oluşturduk. İşveren ile işçiyi buluşturan 
ilimizdeki tek özel istihdam bürosu hüviyetin-

deki KAYMEK Kariyer Merkezi, Kayseri Büyük-
şehir Belediyemiz, Kayseri Üniversitesi, Kayseri 
Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Or-
ganize Sanayi Bölgesi, Kayseri Mimar Sinan Or-
ganize Sanayi Bölgesi, İncesu Organize Sanayi 

Bölgesi, Kayseri Ticaret Borsası, KAYMEK A.Ş. 
gibi seçkin kurumlarımızla yapılan işbirliği pro-
tokolü çerçevesinde ve Kayseri Gençlik Mecli-
si’nin katkılarıyla “Kayseri Kariyer Merkezi” adıyla 
daha güçlü, daha gelişmiş, daha donanımlı, bir 
düğmeye basmak suretiyle bilgilere kolaylıkla 
erişebileceği bir sistemle tüm vatandaşlarımızın 
istifadelerine sunulmuştur.” 

Bu protokol kapsamında da Büyükşehir Be-
lediyesi KAYMEK Kariyer Merkezi’nde kursiyer 
temininde destek vereceğini vurgulayan Bü-

yükkılıç, “Aktif iş gücü hizmetlerine yönlendiri-
lebilecek. Bu duygu ve düşüncelerle, alın terini 
önemseyen, kul hakkını bilen anlayış içerisinde 
Kayseri’mizin anılmasını temenni ediyorum” 
şeklinde konuştu.

Programın nitelikli elaman yetiştirmek için 
önem arz ettiğini ifade eden Vali Şehmus Gü-
naydın ise, “İş arayanlar, işçi arayanlar bunları bir 
noktada birleştirmek ve her iki tarafı da mem-
nun edecek şekilde birleştirmek, bir araya ge-
tirmek çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
ortaya koyduğu bir model var. Üretim, istihdam 
ve ihracat modeli. Bu modelin ciddi bir şekilde 
desteklenmesi için Kayseri’de bizlerde çalışıyo-
ruz, gayret gösteriyoruz” dedi.

Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu 
Üyesi ve CEO’su Dr. Alpaslan Baki Ertekin, yeni 
iş ihtiyacı olan kişileri iş gücüne katabilme im-
kânı olan bir projede olmaktan duyduğu mem-
nuniyeti dile getirdi.

“BELEDİYE BAŞKANIMIZIN DESTEĞİ İLE 
NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ YETİŞTİRMEYE
YÖNELİK İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ”
Çalışma ve İş Kurumu Kayseri İl Müdürü 

Ayşe Ak ise şöyle konuştu: 
“Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları 

arasında yer alan dünyanın dört bir yanında-
ki şirketleri ile Kayseri’nin medarı iftiharı sekiz 
ayrı sektörde faaliyet gösteren Erciyes Anadolu 
Holding ile İŞKUR arasında, Sayın Valimizin riya-
setinde ve Sayın Belediye Başkanımızın desteği 
ile nitelikli iş gücü yetiştirmeye yönelik iş birliği 
protokolü imza töreni için toplanmış bulunu-
yoruz. İş arayanla işvereni doğru eşleştirmeyle 
buluşturan kurumumuzun asli görevlerinden 
birisi de iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu 
kalifiye elamanın işverene sunulmasıdır.”

Konuşmaların ardından, Kayseri Valisi Şeh-
mus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Memduh Büyükkılıç, Çalışma ve İş Kurumu 
Kayseri İl Müdürü Ayşe AK ve Erciyes Anadolu 
Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Dr. Al-
paslan Baki Ertekin arasında ‘Aktif İşgücü Prog-
ramları İşbirliği Protokolü’ imza töreni gerçek-
leştirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri 
Valiliği ile Erciyes Anadolu Holding ve Çalışma 
ve İş Kurumu Kayseri İl Müdürlüğü arasında 
imzalanan protokol ile işsizliğin önlenmesi ve 
istihdamın artırılması hedefleniyor.

Protokol kapsamında Büyükşehir Belediyesi KAYMEK Kariyer Merkezi de kursiyer temininde destek verecek.
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Büyükşehir Belediyesi çevre dostu projelerine, uyguladığı yenilikçi ve doğa dostu biyotekstil keçe içinde bulunan 
çim tohumu halıları uygulaması ile devam ediyor.

BÜYÜKKILIÇ’TAN TÜRKİYE’YE ÖRNEK 
OLACAK “YEŞİL ALAN” UYGULAMASI

DOĞA DOSTU BÜYÜKŞEHİR, KAYSERİ’Yİ
1 MİLYON LALE VE SÜMBÜL İLE DONATTI

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, daha önce Erciyes Dağı 
eteklerindeki bitki dokusunun zenginleştirilme-
si için uygulanan ve yüzde 40 su tasarrufu sağ-
layan biyotekstil keçe çim halı uygulamasının 
şehir merkezindeki peyzaj çalışmalarında kulla-
nılmaya başlandığını söyledi.

Doğa ve çevre dostu Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç,  çevre konu-
suna ayrı bir önem vererek bu kapsamda daha 
yeşil bir Kayseri için önemli çalışmalara imza 
atıyor.

Başkan Büyükkılıç’ın çevre hassasiyeti doğ-
rultusunda sadece 2021 yılında 100 bin fidan 
diken ve 2 milyon 268 bin 48 adet çiçek fide-
si eken Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve 
Ağaçlandırma Daire Başkanlığı, daha önce Erci-
yes Dağı eteklerinde yapılan AR-GE çalışmaları 

sonucu şehir merkezindeki alanların yeşillendi-
rilmesi için biyotekstil keçe içinde bulunan çim 
tohumları kullanmaya başladı.

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açık-
lamada, “Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve 
Ağaçlandırma Daire Başkanlığımız, Âşık Veysel 
Bulvarı peyzaj çalışmalarında, bulvar üzerindeki 
yol, katlı kavşak ve alt geçit kenarlarına toprak-
la yapılan şev ismi verilen eğimli yerlere çim 
tohumu içeren biyotekstil keçe halısı seriyor” 
dedi.

4 BİN 500 METREKARELİK 
ALANA SERİLİYOR
Yenilikçi bir proje olan biyotekstil keçe içine 

iğneleme yöntemi ile yerleştirilen çim tohumu 
halılarının, doğal çözülebilme özelliğiyle dikkat 
çektiğini ifade eden Büyükkılıç, “Bu projemizi 

ilk olarak Erciyes Dağı eteklerinde uyguladık. 
Orada yapılan AR-GE çalışmalarının başarılı 
sonuçlar vermesinin ardından bu çalışmamızı 
şehir merkezinde hayata geçirdik. Âşık Veysel 
Bulvarı’na 4 bin 500 metrekare doğal tohum 
halısı olarak bilinen biyotekstil keçe halısı seri-
liyor. Yağış ve güneşe bağlı olarak, 4 ile 10 hafta 
arasında çimlenme oluşacağını ön görüyoruz. 
Daha yeşil Kayseri için başlattığımız bu uygula-
ma, Türkiye’ye de örnek olacak” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, bu uygulama sayesinde 
yüzde 40 su tasarrufu da sağlandığını sözlerine 
ekledi.

ERCİYES ETEKLERİNDE BAŞARILI
OLUNDU, ŞEHİR MERKEZİNDE
HAYATA GEÇİRİLDİ
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, daha önce 

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Er-
ciyes’e 3 bin metrekare alana biyotekstil halı 
sermişti. Erciyes Dağı’nda bitki çeşitliliği ve do-
kusunun zenginleştirilmesi için çalışma yapan 
Büyükşehir’in çevre dostu projesi ile Erciyes’te 
erozyonun önlenmesi, karın yerde tutunma 
süresinin uzatılması ve yeşil dokunun artırılma-
sı hedeflendi.

Böylelikle Erciyes Dağı eteklerinde yapılan 
AR-GE çalışmalarının başarılı sonuçlar verme-
sinin ardından, bu uygulama şehir merkezinde 
de hayata geçirildi.

Türkiye’de doğal tohum halısı uygulamasını 
kullanan ilk belediyeler arasında yer alan Kay-
seri Büyükşehir Belediyesi, birçok konuda oldu-
ğu gibi bu alanda da örnek bir belediye oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye-
si’nin her bahar olduğu gibi bu 
bahar da şehri donattığı rengâ-

renk lale ve sümbüller çiçek aç-
maya başladı. Büyükşehir Beledi-

yesi Park Bahçe ve Ağaçlandırma 
Daire Başkanlığı tarafından dikil-
miş olan toplam 1 milyon 45 bin 

adet lale, sümbül ve üzüm süm-
bülü çiçeklerinin açmasıyla adeta 

bahar rengine boyamaya başladı.
Şehrin dört bir tarafında ekili 

olan laleler ve sümbüllerle renk 
cümbüşüne dönüşecek kentte, 
ilkbaharın gelmesi ile Büyükşehir 
Belediyesi Park Bahçe ve Ağaç-
landırma Daire Başkanlığı ekipleri 
çiçek ekim ve park bakım hizmet-
lerine hız verdi.

RENGÂRENK LALELER ŞEHRİ 
ÇİÇEK BAHÇESİNE
DÖNÜŞTÜRÜYOR
Birbirinden farklı tür ve renk çe-

şitliliği ile şehrin farklı noktalarında 
ekilmiş olan lale çiçekleri, ilkbahar 
mevsiminin gelmesi ile uyanmaya 
başlarken, 2021 yılı içerisinde 517 
bin adet lale ve sümbül soğanları 
eklenmesi ile birlikte toplam 1 mil-
yon 45 bine ulaşan laleler saye-
sinde, şehir adeta çiçek bahçesine 
dönüşüyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İNSAN BAŞTA OLMAK ÜZERE 
HER CANLIYA HİZMETİNİ
SÜRDÜRÜYOR
Büyükşehir Belediyesi, şehirde 

altyapı ve imar çalışmalarını sür-
dürürken, diğer taraftan da başta 
insan olmak üzere tüm canlılara 
yönelik hizmetlerini gerçekleştiri-
yor. Bu kapsamda Büyükşehir Be-
lediyesi, bitkilerin de yetişerek şe-
hirdeki canlılığa katkı sağlamasına 
imkân tanıyor.
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BÜYÜKKILIÇ’TAN ENGELSİZ YAŞAM 
MERKEZİ’NE 5 MİLYON TL’LİK

YENİ ARAÇ DESTEĞİ

BÜYÜKŞEHİR SPOR A.Ş.’DEN “BÜYÜK” BAŞARI

Kayseri Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 
Dünya Engelliler Günü’nde hiz-
mete açılan ve engelleri ortadan 
kaldıran Türkiye’nin en kapsamlı 
engelsiz yaşam merkezi Besime 
Özderici Engelsiz Yaşam Merke-

zi’ne 5 milyon TL değerinde 8 
araçlık destekte bulundu.

Engelli bireylere en iyi hizmeti 
verebilmek için çalışmalarına de-

vam eden Başkan Büyükkılıç, bu 
kapsamda Besime Özderici En-
gelsiz Yaşam Merkezi’ne katkılarını 
sürdürüyor.

Engelli bireylerin güvenli ve 
konforlu bir şekilde ulaşımını sağ-
layacak olan 8 araçlık yeni araç 

filosunu hizmete kazandıran Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, beraberindeki 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sek-

reter Yardımcısı Serdar Öztürk ve 
araç firma yetkililerinin bulunduğu 
anahtar teslim töreninde, engelli 
vatandaşların ihtiyaçlarını karşıla-
mak üzere araçları hizmete sun-
duklarını dile getirdi.

“İNSANLARA HİZMET İÇİN 
KOŞUYORUZ, 
KOŞTURUYORUZ”
Araç anahtar teslim töreninde 

konuşan Büyükkılıç, insanlara hiz-
met için koşturduklarını ifade ede-
rek şunları kaydetti:

“Besime Özderici Engelsiz Ya-
şam Merkezi’ni ihtiyaçlarını kar-

şılamak üzere yeni araçlarımızla, 
filomuzu yeniledik ve koşullara 
uygun şekilde yavrularımıza engel 
oluşturmadan onları hem taşıya-
cak hem hizmet verecek bir yakla-
şım içerisinde bu araçları hizmete 
sunmuş oluyoruz. Yaklaşık 5 mil-
yon TL değerinde bir yatırım. Bir 
sıkıntımız yok, çok şükür. İnsanlara 
hizmet için koşuyoruz, koşturuyo-
ruz. Birlikte hizmet ediyoruz. Dur-
mak yok koşmaya devam diyoruz. 
Cenab-ı Allah kazadan beladan 
esirgesin, hayırlı hizmetlere vesile 
kılsın diyoruz.”

Büyükşehir Spor A.Ş. Wushu Türkiye Şam-
piyonası’ndan 6’sı altın olmak üzere 11 madal-
ya ile döndü.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin şehirdeki 
spor faaliyetlerini yürüten kuruluşu Spor A.Ş. 
bünyesindeki sporcular ile büyük bir başarıya 
imza atarak Wushu Türkiye Şampiyonası’nda 
11 madalya elde etti.

Başkan Büyıkkılıç, madalya kazanan spor-
cuları tebrik ederek, başarılarının devamını di-
ledi. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın spora 
ve sporcuya verdiği önem ile şehirdeki spor 
etkinliklerinin lokomotifi konumunda olan 

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş. 
Antalya’daki 5-16 Şubat 2022 tarihleri arasın-
da gerçekleştirilen Wushu Türkiye Şampiyo-
nası’na damga vurarak Kayseri’nin göğsünü 
kabarttı.

SPOR A.Ş.’DEN 6 ALTIN, 1 GÜMÜŞ,
4 BRONZ MADALYA
Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Gençlik ve 

Spor Kulübü sporcuları, Antalya’daki Wushu 
Türkiye Şampiyonası’nda 6 altın, 1 gümüş, 4 
bronz madalya kazandı. Buna göre ‘minik ba-
yan 29 kg Light Sanda Elif Ceyda Yalçın 1’inci, 
yıldız bayan 32 kg Light Sanda Gül Reyhan 
Doğaner 1’inci, yıldız erkek 41 kg Light Sanda 
Muhammed Ali Yıldırım 1’inci, yıldız bayan 45 
kg Sanda Ecrin Gülay Düzgün 1’inci, yıldız ba-
yan 38 kg Light Sanda Aslıhan Turhan 1’inci ve 
büyükler 65 kg Light Sanda Buket Kaya 1’inci 
olarak altın madalya alırken, genç A 52 kg Li-
ght Sanda ise Şahabettin Aksu 2’nci gelerek 
gümüş madalyanın sahibi oldu. Genç A 48 kg 
Light Sanda da Seher Ertürk 3’üncü, genç B 52 
kg Light Sanda Ayşegül Koçer 3’üncü, genç A 
56 kg Light Sanda Şura Nur Arı 3’üncü ve genç 

A 60 kg Light Sanda Mustafa Gökhan Gürbüz 
de 3’üncülük elde ederek bronz madalya ka-
zandı.

BÜYÜKKILIÇ’TAN BÜYÜK BAŞARIYA
TEBRİK VE TEŞEKKÜRÜ
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh 

Büyükkılıç alınan bu büyük başarının ardından 
Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’nin Gençlik ve 
Spor Kulübü antrenör ve sporcularını tek tek 
tebrik ederek, başarılarının devamını diledi ve 
teşekkür etti.
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ERCİYES, KAR VOLEYBOLU
AVRUPA TURU’NA
4’ÜNCÜ KEZ
EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. 
tarafından yönetilen Türkiye’nin ve dünyanın 
sayılı kayak merkezlerinden biri olan Erciyes 
Kayak Merkezi,  Kar Voleybolu Avrupa Turu or-
ganizasyonuna 4’üncü kez ev sahipliği yaptı. 
Organizasyona, 8 ülkeden 67 sporcu, 18 takım 
katıldı. Çekişmeli, heyecanlı ve eğlenceli geçen 
Kar Voleybolu Avrupa Turu ikinci gün oynanan 
maçlarla tamamlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, spor ve spor-
cunun destekçisi olduğu faaliyetlerini aralıksız 
sürdürürken, uluslararası standartlara sahip spor 
tesisleri ile dünya çapında organizasyonlara ev 
sahipliği yaparak Türkiye’nin ve Kayseri’nin ta-
nıtımına katkı sağlamaya devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç’ın, ‘Türkiye’nin yüz akı’ 
olarak nitelendirdiği Erciyes, Avrupa Voleybol 
Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen 
2022 Kar Voleybolu Avrupa Turu Organizasyo-
nuna ev sahipliği yaptı. 2 bin 200 rakımlı Tekir 
Kapı bölgesinde Kayseri Erciyes A.Ş.’nin ev sa-
hipliğinde gerçekleşen organizasyona Türkiye, 
Belçika, Fransa, Macaristan, İtalya, Polonya, Ro-
manya ve İsviçre’den 7 kadın, 11 erkek olmak 
üzere, 67 sporcu, 18 takım katıldı.

Kar Voleybolu Avrupa Turu müsabakaları, 
özel olarak hazırlanan 3 sahada düzenlendi. 
Çekişmeli ve heyecanlı geçen karşılaşmalarda 
Türkiye Kar Voleybolu Erkek Milli Takımları ve 
Türkiye Kar Voleybolu Kadın Milli Takımları mü-
cadele etti.

TÜRKİYE KADIN MİLLİ TAKIMI
ŞAMPİYON OLDU
Kar Voleybolu Avrupa Turu’nun ikinci gü-

nünde, kadınlar kategorisinde finale kalan Tür-

kiye Kar Voleybolu Kadın Milli Takımı, Macaris-
tan Kadın Milli Takımı ile karşılaştı. Heyecanlı 
ve çekişmeli geçen mücadelede Türkiye Kar 
Voleybolu Kadın Milli Takımı Macaristan’ı 2-0 
mağlup etti ve Kar Voleybolu Avrupa Turu’nu 
zirvede tamamlayarak şampiyon oldu. Kar Vo-
leybolu Avrupa Turu kadınlar kategorisinde, 
Macaristan Milli takımı üçüncü olurken, İtalya 
Milli Takımı üçüncü oldu.

Erciyes’te düzenlenen ve iki gün süren Kar 
Voleybolu Avrupa Turu’nun heyecanlı müsa-

bakalarının ardından ödül töreni düzenlendi. 
Türkiye Kar Voleybolu Kadın Milli Takımı’na 
şampiyonluk ödülünü Kayseri Erciyes A.Ş. Yö-
netim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı takdim 
etti.

Erkekler kategorisi final müsabakası sonun-
da ise, Türkiye Kar Voleybolu Erkek Milli Takımı, 
Fransa Milli Takımı’na 2-1 mağlup olarak ikinci 
olurken, Fransa Milli Takımı birincilik elde etti. 

İtalya Milli Takımı ise kupayı üçüncülükle ta-
mamladı.

Kar Voleybolu Avrupa Turu Ödül Töreni’nin 
ardından açıklamalarda bulunan Kayseri Erci-
yes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid 
Cıngı, Büyükşehir Belediyesinin Erciyes Dağı’na 
yapmış olduğu Master Plan kapsamında çok 
ciddi aşamalar kaydedildiğini belirterek, “Allah’a 
çok şükür güzel bir uluslararası organizasyonu 
daha başarıyla, gülümseyerek, herkesin keyifli 
bir şekilde bitirdiği bir ortamda neticelendirdik. 
Tabi Büyükşehir Belediyemizin Erciyes Dağı’na 
yapmış olduğu Master Plan kapsamında çok 
ciddi aşamalar kaydedildi ve artık Erciyes ulus-
lararası charter uçuşların yapıldığı, yüzlerce ül-
keden çok farklı aileleriyle, arkadaş gruplarıyla 
gelen yabancı, yerli misafirlerin bir tercih sebebi 
oldu” dedi.

Bu altyapıyı yazın ve kışın, sadece kış spor-
larıyla değil dağda yapılabilecek bütün aktivi-
telerle çeşitlendirmeye çalıştıklarının altını çi-
zen Cıngı, “Bizim organizasyonel kabiliyetimizi, 
şehrimizin markalaşma değerini aynı zamanda 
Erciyes’in uluslararası tanınırlığını artıran önemli 
faaliyetler oluyor. Reklam yapmak yerine ulus-
lararası aktivitelerle bu marka değerimizi daha 
yükseklere çıkartmaya çalışıyoruz. Avrupa Kar 
Voleybolu Kupası’nı da, Avrupa da yapıldığı ilk 
günde eş zamanlı olarak Erciyes’te yapmıştık. 
Türkiye’de ilk defa Erciyes’te başarmıştık. Hem 
Türkiye hem de Avrupa çapında Erciyes’in 
önemli bir işe daha imza atmış olması bizi mut-
lu ediyor. İnşallah önümüzdeki yıllar, çok daha 
farklı, çok daha global ölçekteki organizasyon-
lara Erciyes’in ev sahipliği yaptığı dönemler ola-
cak” şeklinde konuştu.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, endüstri, sanayi ve ticaret merkezi 
Kayseri’ye Sera Organize Sanayi Bölgesi kazandırılmasına yönelik 
çalışmalara destek veriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 
Kayseri Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin kısa 
sürede hayata geçirilmesine yönelik çalışmaları sürdürdüklerini 
belirterek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kurucu üye olarak yer 
alması talebinin de mecliste oy birliği ile kabul edildiğini söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı’nda Sera Organize 
Sanayi Bölgesi için yeni koşullar ödenecek kaynak ile ilgili yapılan 
değerlendirme yeni şekliyle oylamaya sunularak kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında 
yapılan 55 maddelik gündemden oluşan Mart Ayı Meclis Toplantısı 
gündeminde yer alan Sera Organize Sanayi Bölgesi maddesinde, 
Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının, Kayseri’de 
modern teknolojik sera ve iyi tarım uygulamalarının geliştirilmesi, 
seracılığın belli bir alanda planlı ve organize olarak yapılması amacıyla, 

Kayseri Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (Kayseri 
Sera TDİOSB) kurulmasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kurucu 
üye olarak yer alması, katılım payı oranı ve müteşebbis heyetinde 
temsil edecek kişi sayısının belirlenmesi talebinin görüşülmesi talebi 
görüşüldü. Talep, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

“ŞEHRİMİZE, ÜLKEMİZE BÜYÜK BİR
KAZANIM OLUR DİYE UMUYORUZ VE İNANIYORUZ”
Başkan Büyükkılıç, Meclis’te Sera Organize Sanayi Bölgesi’ne ilişkin 

55’inci madde ile alakalı olarak, Sera Organize Sanayi’nin Kayseri’ye 
ve Türkiye’ye büyük kazanım sağlamasını beklediklerini ifade ederek, 
şunları dile getirdi:

“İnşallah kısa sürede Sera Organizemiz, hayata geçer, yatırıma 
vesile olur. Himmetdede civarında biliyorsunuz 90 derece sıcaklığında 
su çıkmıştı. Kayseri’miz böylece 1 milyon metrekarelik bir alanda bu 
yatırımı yapmak suretiyle en azından, şehrimize, ülkemize büyük 
bir kazanım olur, katma değer de sağlar, döviz de getirisi sağlar diye 
inanıyoruz.”

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ: 
“SERA ORGANİZE SANAYİ 
BÖLGESİ’NDE BÜYÜKŞEHİR 
KURUCU ÜYE OLACAK”   
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