
Değerli Hemşehrilerim,
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ola-

rak; hizmetleri ve yatırımları güçlü, çağ-
daş yapısı ile örnek, projeleri ile öncü 
bir “Kayseri” için gece gündüz deme-
den çalışıyoruz.

Hedefimiz ve amacımız, vatan-
daş odaklı tüm çalışmalarımızı zirveye 
taşıyarak, şehrimizin ihtiyaç duydu-
ğu yaşam kalitesini vatandaşlarımızla 
buluşturmak. Ayrıca gelecek nesillere 
üreten bir Kayseri bırakmak. Şehrimizi 
temsil edebilecek nitelikte çalışmalarla, 
Kayseri için ne yapılması gerekiyorsa 
el ele vererek yapmak için gayret gös-
terdik ve bundan sonra da göstermeye 
devam edeceğiz. Kayseri denilince akla 
gelen ticaret, sanayi ve müteşebbis gibi 
kavramların hakkını veriyoruz, bunu 
da sürdüreceğiz. Kentin yapısal imarı-
nı gerçekleştirirken, sosyal ve kültürel 
dokusuna da katkı sağlamaya devam 
ediyoruz. Bu kapsamda Büyükşehir 
Belediyesi kültür envanterine yeni ek-
lenen Kayseri Uçak Fabrikası Kitabı’nın 
tanıtım törenini, Milli Savunma Baka-
nımız Sayın Hulusi Akar’ın katılımı ile 
gerçekleştirdik. Ayrıca AK Parti Genel 
Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki 
ile birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan hizmete sunulan Mevlana Kütüp-
hanesi’nin tanıtım törenini yaptık. 

Ayrıca çiftçi ve besicilerimize sağla-
dığımız destek kapsamında Büyükşehir 
Belediyemiz tarafından  ‘Koyunlar Artı-
yor, Meralar Şenleniyor’ projesi dahilin-
de ise 3 bin 200 adet küçükbaş hayvan 
dağıtımı gerçekleştirdik. Bunun yanında 
2022 yılının ilk 3 ayında 25 milyon TL’yi 
aşkın yaklaşık 3 bin ton tohum dağıtımı 
yaptık ve sadece 2022 yılı için 60 mil-
yon TL’lik bir bütçeyi tarım ve hayvan-
cılık alanında yapacağımız desteklere 
ayırdık.

Hemen her alanda, Kayseri’miz için 
“kaliteli hizmet” anlayışını ön planda 
tutarak, şehrimizin hak ettiği yatırımları 
kararlı bir şekilde bir bir hayata geçire-
ceğiz. Birlik ve beraberliğimizin vermiş 
olduğu bereket ile aynı heyecan, aynı 
özveri ve aynı gayretle çalışmalarımıza 
devam edeceğiz.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  BÜLTENİDİR HAZİRAN  2022 • SAYI: 53

Başkandan

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin yapısal 
imarını gerçekleştirirken, sosyal ve kültürel 
dokusuna da katkı sağlamaya devam 
ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi 
kültür envanterine yeni eklenen Kayseri 
Uçak Fabrikası Kitabı’nın tanıtım töreni, Milli 
Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın katılımı ile 
gerçekleştirildi.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ,
YILIN BELEDİYE BAŞKANI

DEVAMI>4’te

BÜYÜKŞEHİR’İN KAYSERİ UÇAK FABRİKASI

KİTABI TÖRENLE TANITILDI

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, 13 MİLYON TL’LİK PROJEDE
3 BİN 200 ADET KÜÇÜKBAŞ HAYVAN DAĞITTI

DEVAMI>2’de

DEVAMI>11’de

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mem-
duh Büyükkılıç, Özelkalem Dergisi’nin her sene 
düzenlediği Özel Kalem Dergisi Yerel Yönetim 
Ödülleri organizasyonunda, iki çalışma ile geçtiği-
miz yıl olduğu gibi bu yıl da yılın belediye başkanı 
seçildi.

İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda 
12.’si düzenlenen Özelkalem Dergisi Yerel Yöne-
tim Ödülleri Töreni’ne video konferans yöntemi ile 
katılan Başkan Büyükkılıç, proje ve uygulamalarını 
takdir eden Özelkalem Dergisi’ne teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç 12. Özelkalem Dergisi Yerel 
Yönetim Ödülleri kapsamında KAYMEK Uzaktan 
Eğitim Merkezi (UZEM) ve Şehir Kütüphanesi pro-
jeleri ile iki ayrı kategoride “Yılın Belediye Başkanı” 
ödülüne layık görüldü.

Her yıl düzenlenen Özelkalem Dergisi Yerel 
Yönetim Ödülleri’nin geçen yılki 11’inci ödül töre-
ninde Başkan Büyükkılıç, kültür sanat ve turizm et-
kinlikleri kategorisinde uluslararası projesiyle yine 
yılın belediye başkanı ödülü kazanmıştı.

Kayseri Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
‘Koyunlar Artıyor, Meralar 
Şenleniyor’ projesi kapsamında 
3 bin 200 adet küçükbaş hayvan 
dağıtım törenine katıldı. İki yılda 
13 milyon TL’ye mal olan proje ile 
ilgili konuşan Başkan Büyükkılıç, 
Kayseri’nin bir tarım ve hayvancılık 
şehri olma yolunda ilerlediğini 
söyledi.



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, kentin yapısal imarını 
gerçekleştirirken, sosyal ve kültürel dokusuna 
da katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsam-
da Büyükşehir Belediyesi kültür envanterine 
yeni eklenen Kayseri Uçak Fabrikası Kitabı’nın 
tanıtım töreni, Milli Savunma Bakanı Hulusi 
Akar’ın katılımı ile gerçekleştirildi.

2’nci Hava Bakım Fabrikası’nda gerçekleşen 
kitap tanıtım töreni kapsamında Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç bera-
berinde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ge-
nelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara 
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, 
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan 
Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ora-
miral Adnan Özbal, Vali Şehmus Günaydın, 
Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, 
önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar bakan-
larından AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıl-
dız, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Emrah 
Karayel, İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanı Şaban 
Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, 

Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Erci-
yes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, 
Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş 
Karamustafa, ilçe belediye başkanları, sivil top-
lum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları ve ga-
ziler iftarda buluştu.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı süresince 
36 kitap ve 24 de dergi yayımlayan Başkan 
Büyükkılıç, havacılık tarihinin miladı olan Kay-
seri Uçak Fabrikası’nı anlatan kitabın basımını 
da gerçekleştirerek kente katkısını sürdürür-
ken, toplumu aydınlatmaya da aracı oluyor. Bu 
kapsamda basılan kitabın tanıtım töreni saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başla-
dı. Törenin başlangıcında, kitabın editörü Erci-
yes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nesli-
han Altuncuoğlu, Kayseri Uçak Fabrikası Kitabı 
hakkında bilgiler verdi.

“DEMEK Kİ KAYSERİ STRATEJİK BİR YER”
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 

Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de elektrik, yol ve 
demir yolu dahi olmayan bir dönemde uçak 
fabrikası kurulma kararı alınmasının Kayseri’nin 
stratejik bir yer olduğunun göstergesi olduğu-
na işaret ettiği konuşmasında şunları aktardı:

“Sayın bakanımızın talimatları, tavsiyeleri 
doğrultusunda bu anlamlı çalışmanın yapılma 
kararı verdiğimizde pandemi dönemiydi. Pan-
demi döneminde demek ki tefekkür bazen işe 
yarıyor, araştırma işe yarıyor. Bu anlayış içeri-
sinde de bir eser ortaya çıktı. Kıymetli hocamız 
Neslihan Hocama ve ekibine özellikle teşekkür 
ediyorum, rektörümüze teşekkür ediyorum. 
Tabi ki bu süreç içerisinde değişik çalışmalar 
yapıldı. 1920’li yıllar. Kayseri’mizde elektrik bile 
yok. Cumhuriyetimiz kurulmuş. Daha son-
rasında Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk’ün talimatları ile Kayseri gibi bir 
şehirde Tayyare Fabrikası o zamanki ismi ile 
kurulması adına bir karar verilmiş. Doğru düz 
bir yolumuz yok, tren yolumuz da yok. Böy-
le bir süreç içerisinde Almanya ile yapılan bu 
anlaşma sonrası İskenderun limanına gelini-
yor, oradan Niğde Ulukışla’ya kadar Tayyare 
Fabrikası’nın kurulması amacıyla bu malzeme-

ler getiriliyor, daha sonra develerle, kağnılarla, 
merkeplerle vesair o şekilde Kayseri’ye bu fab-
rikanın parçaları getiriliyor ve burada bir fabrika 
kurulma kararı veriliyor.”

“KAYSERİ’NİN UNUTULMAMASINI
SALIK VERİRİZ”
Söz konusu yıllarda Kayseri’nin gerek sa-

vunma da gerekse sanayileşmede önemli bir 
görev üstlendiğinin altını çizen Başkan Büyük-
kılıç, Kayseri’nin unutulmaması isteğini dile 
getirerek, “Sayın bakanım arz ederiz bunu, sa-
vunma sanayinin ögeleri, savunma sanayinin 
ülkemizde çok şükür iyi noktaya geldiği bu 
süreçte Kayseri’nin unutulmamasını salık ve-
ririz, yeni deyimiyle. Birincisi bu. İkinci nokta 
demiryolumuz yoktu, daha sonraki süreçte 
1927-28’li yıllarda hem de Kayserili bir müte-
ahhidimizin öngörüsü ile gayretleri ile ihaleyi 
alması ile demiryolumuz da getirilmiş oldu o 
dönemde. Sonraki süreçte 1930’lu yıllarda Sü-
merbank Bez Fabrikası diye nitelenen fabrika 
kuruldu, dönüm noktaları bağlamında söylü-
yorum ve bu gelişmelerle 1955’te Şeker Fab-
rikası, Birlik Mensucat vesaire gibi fabrikalar. 
Bunları niye söylüyorum, Kayseri’deki endüstri 
merkezi diye nitelendirdiğimiz 3 organize sa-
nayimiz, 4’üncü organizemiz yolda, 5’inci sera 
organizemiz yolda inşallah. Teknoparkımız 
ve tabi Serbest Bölgemiz ile birlikte bin 800 
civarındaki endüstri kuruluşunun menşeinin 
bir bakıma buradaki kurulmuş olan Tayyare 
Fabrikası’nın olduğunu, adeta bir okul niteliği 
taşıdığını vurgulama adına bunları söylüyo-
rum. Bu anlayış içerisinde Kayseri’nin bir ba-
kıma temel bir ögesini oluşturan bu Tayyare 
Fabrikası’nın kuruluşunda emeği geçen ve ih-
raç edilen uçaklarla da anılan 200 civarındaki 
uçağın yapıldığı bir süreçte Türkiye’mizin şu 
andaki çok şükür insansız hava araçları nokta-
sına geldiği ve iyi bir noktada olduğu ama bu 
savunma sanayinden payını alma bağlamında 
Kayseri’nin unutulmamasını hatırlatır hepini-
ze sevgiler saygılar sunar, hayırlı Ramazanlar 
temenni eder, Allah’a emanet olasınız derim” 
diye konuştu.

“HAVACILIK TARİHİNE IŞIK TUTAN Kİ-
TABIN KAZANDIRILMASININ HAKLI GURU-
RUNU YAŞIYORUZ”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ülkemi-
zin ve Kayseri’nin havacılık tarihine ışık tutan 
kitabın kültür ve bilim dünyasına kazandırıl-
masının gururunu yaşadıklarını ifade ettiği ko-
nuşmasında, “Ülkemizin ve Kayseri’mizin ha-
vacılık tarihine ışık tutan Kayseri Uçak Fabrikası 
adlı eserin tanıtımı ve iftar vesilesiyle sizlerle 
birlikte olmanın büyük memnuniyetini duyu-
yorum. Sanayiden ticarette, turizmden eğiti-
me ve bir çok alanda öncü olan güzel mem-
leketimiz Kayseri’de kültür ve bilim dünyamıza 
bir eser daha kazandırılmasının haklı gururunu 
hep birlikte yaşıyoruz” diyerek, kitabın yazı-
mında ve basımında emeği geçenlere teşek-
kür etti.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mus-
tafa Çalış ise konuşmasında Türkiye’de ilk uçak 
fabrikasının Kayseri’de açılmasının tesadüf ol-
madığını ifade ederek, fabrikanın ileri görüşlü-
lüğün sembolü olduğuna değindi.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ve AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özha-
seki ile birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından 
hizmete sunulan Mevlana Kütüphanesi’nin tanı-
tım törenine katıldı. Büyükşehir’in 8’inci kütüp-
hanesi olarak hizmet vermeye başlayan Mev-
lana Kütüphanesi’nin ardından yakın zamanda 
2 kütüphane daha hizmete alınarak kütüphane 
sayısı 10’a yükselmiş olacak.

Kayseri’yi ‘kütüphaneler şehri’ yapma yolun-
da gayretlerini sürdüren Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıy-
la 58. Kütüphane Haftası’nda hizmet vermeye 
başlayan ve özellikle öğrenciler başta olmak 
üzere vatandaşlardan yoğun ilgi gören Mevlana 
Kütüphanesi’nin tanıtım töreni gerçekleştirildi. 
Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Elçibey Cadde-
si’nde faaliyet gösteren Mevlana Kütüphane-
si’nin tanıtım törenine Başkan Büyükkılıç’ın yanı 
sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Ge-
nel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başka-
nı Mehmet Özhaseki, önceki dönem Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlarından Taner Yıldız, AK 
Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, 
AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbay-
rakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve 
ilçe sakinleri katıldı.

Program, Kuran-ı Kerim’i güzel okuma dünya 
birincilerinden hafız Ahmet Sarıkaya’nın, Kuran 
tilaveti ile başladı. Törende, Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından hazırlanan kısa tanıtım filmleri-
nin sinevizyon gösterimi yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, tanıtım töreninde yaptığı 
konuşmada, “Allah’a şükürler olsun hizmetten 
hizmete koşuluyor, dayanışma içerisinde 16 ilçe 
belediye başkanıyla el ele gönül gönüle verip, 
bakanlarımızla, milletvekillerimizle, kamu idare-
sinde bulunan mülki amirlerimizle dayanışma-
nın en güzel örneklerini sergileyen bir şehirde 
hizmet etmenin onurunu taşıyoruz. Sayın va-
limize bir kez daha Kayserimize ‘hoş geldiniz’ 
diyor, inşallah hep beraber Kayseri’mizde güzel 
hizmetlere imzalar atacağımızı paylaşmak isti-
yorum” dedi.

“ÇAYLARIMIZ, ÇORBALARIMIZ BEDAVA”
Talas’ın üniversiteler şehri olduğunu, kitap 

dostu bir bölge olduğunu, en güzel imkânla-
rı sunacak şekilde kütüphane hediye ettiklerini 
ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Hizmeti ayağa 
getirme anlayışı içerisinde kütüphaneleri taşra-
ya taşıyarak, sevgili yavrularımızın yararlanma-
sını sağlayacak çalışmaları hayata geçiriyoruz. 

Hem öğrencilerimiz memnun oluyor hem de 
biz daha çok yavrumuza ulaşmış oluyoruz” diye 
konuştu.

“EĞİTİMİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ”
Büyükkılıç, kütüphanelerin donanımlı, gerek-

sinimlere cevap verecek nitelikte olduğunu vur-
gulayarak, şöyle konuştu:

“Kütüphanelerimizin içerisinde internet var, 
sosyal içerikli çalışmalar var. Çaylarımız, çor-
balarımız bedava. Kütüphanelerimizde geniş, 
ferah ve modern okuma salonlarımız bulunu-
yor. Ücretsiz internet ve bilgisayar hizmeti ve-
ren bilgisayar odalarımız mevcut. Bilgiye kısa 
sürede erişebiliyorlar. Yeter ki dijitalizosyonun 
esiri değil, dijitalizasyonu esir alan anlayışta tek-
nofest gençliği yetişsin istiyoruz. Sizleri sadece 
bir harfe sığdırmak değil, Fatihlerin, Abdulhamid 
Hanların, Yavuz Sultan Selimlerin, Selçuklu’nun, 
Osmanlı’nın, Cumhuriyet’in torunu anlayışı içe-
risinde yetişmenizi çok arzu ediyoruz. Eğitimi 
çok önemsiyoruz.”  

Kuran-ı Kerim’i güzel okuma dünya birinci-
lerinden hafız Ahmet Sarıkaya’ya teşekkür eden 
Başkan Büyükkılıç, “İstanbul’dan teşrif eden Ah-
met Sarıkaya kardeşimize, hafızımıza özellik-
le ‘hoş geldiniz’ diyor, teşekkür ederken, onun 
şahsında görme engelli yavrularımız için sesli 
kütüphanelerimizin mevcut olduğunu, bu im-
kanları da kütüphanelerimizde sunduğumuzu 
teknik olarak buradan paylaşmak istiyorum” 
dedi.

“BİRİZ, BERABERİZ,
HEP BERABER KAYSERİ’YİZ”

Kitap sterilizasyon cihazı ile ultraviyole ışınları 
kullanarak ortalama 1 dakika içinde kullanılmış 
olan kitapların temizlenmesinin sağlandığının 
altını çizen Başkan Büyükkılıç, “Kitaplarla ilgili ya-
yın çalışmalarını da sağlarken, KAYMEK marife-
tiyle verdiğimiz kurslarda yavrularımızın eğitim-
li, donanımlı, geleceğe ümit saçan, başarıdan 
başarıya koşan gençlerimiz olmasını her zaman 
önemsiyoruz. 10 tane kütüphanemiz ile sadece 
büyükşehir olarak değil, ilçe belediyelerimizin 
de yaptığı çalışmaları takip ediyorsunuz. Biriz, 
beraberiz, hep beraber Kayseri’yiz, hep beraber 
Türkiye’yiz” ifadelerini kullandı.

ÖZHASEKİ’DEN, BAŞKAN
BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yö-

netimler Başkanı Mehmet Özhaseki ise kadim 
bir şehirde olduklarını dile getirerek, “Biraz önce 
bir kütüphanenin temelini attık, bugün bir kü-
tüphanenin açılışını yapıyoruz. Emin olun Kay-
seri’de bundan sonra da en güzel işleri görecek-
siniz. Bu hizmete imza atan değerli başkanımıza 
yaptığı güzel hizmetlerden dolayı, Kayseri’deki 
bütün belediyelerimize ağabeylik ettiğinden 
dolayı, her bir ilçemize hizmet götürmesinden 
dolayı çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. 
Allah nice güzel hizmet ödülleri versin” şeklinde 
konuştu.

“YA MEMDUH BAŞKAN YAPIYORDUR,
YA DA BERABER YAPACAĞIZ”
Bu güzel şehre vali olarak atanmanın heye-

canını yaşadığını belirten Kayseri Valisi Gökmen 
Çiçek de, “Sayın Bakanımız Özhaseki ile konu-
şurken şöyle bir ifade kullanmıştı. ‘Sayın Valim 
hayal ettiğin her şeyi yap. Hayal ettiklerin Kay-
seri’ye yapılmıştır, ya Memduh Başkan yapıyor-
dur, ya da beraber yapacağız’ dedi. Burada çok 
şey yapılmış” diyerek belediyelerin yaptığı hiz-
metlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise, 
“Kütüphanemiz hayırlı olsun. Çok değerli Bü-
yükşehir Belediye başkanımıza huzurunuzda 
teşekkür ediyorum. İnşallah yapımı planlanan 
Hulusi Akar Bulvarı üzerindeki büyük kütüpha-
nenin de temelini en kısa zamanda atmak üze-
re saygılar sunuyorum” dedi.

Konuşmaların ardından, protokol, tanıtım 
töreni gerçekleştirilen Mevlana Kütüphanesi’ni 
gezerken, gençlere ve çocuklara, sürpriz etkin-
likler yapılırken, hediye kitaplar takdim edildi.

Devlet Teşvik Tanıtım Günleri’ni ilgiyle ge-
zen Başkan Büyükkılıç, “Amacımız gençlerimizi 
yüreklendirmek, amacımız teknofest gençliğini 
oluşturmaktır. Bu etkinlik büyük bir fırsattır ve 
hizmeti ayağa getirmektir” dedi.

BÜYÜKŞEHİR’İN KAYSERİ UÇAK FABRİKASI 
KİTABI TANITIM TÖRENİ BAKAN AKAR’IN 

KATILIMI İLE GERÇEKLEŞTİ

BÜYÜKŞEHİR’DEN 8’İNCİ KÜTÜPHANE
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mem-
duh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından 
‘Koyunlar Artıyor, Meralar Şenleniyor’ projesi kap-
samında 3 bin 200 adet küçükbaş hayvan dağıtım 
törenine katıldı. İki yılda 13 milyon TL’ye mal olan 
proje ile ilgili konuşan Başkan Büyükkılıç, Kayse-
ri’nin bir tarım ve hayvancılık şehri olma yolunda 
ilerlediğini söyledi.

Kadir Has Kongre Merkezi yanında gerçekle-
şen törene Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti 
İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, İl Tarım ve Orman 
Müdürü Mustafa Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı 
Bayar Özsoy, Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinas-
yon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, Kayseri İli 
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı 
Ali Yüce ve daire başkanları, üreticiler ile çok sa-
yıda davetli katıldı. Mehteran gösterisi, saygı du-
ruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan 
programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri adına önemli ve 
anlamlı bulduğu böyle bir çalışmayı kamuoyu ile 
paylaşmaktan dolayı onur duyduğunu ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, birliğin, beraberliğin bereket 
olduğunu belirterek, kendi kendine yeten şehir, 
kendi kendine yeten bir ülke olma yolunda hep 
beraber gayret gösterilmesi gerektiğini söyledi.

“3 YIL İÇERİSİNDE 100 MİLYON TL
HARCAMA YAPTIK”
Kayseri denilince endüstri ve ticaret merkezi 

olmasının yanında tarım ve hayvancılığı asla göz 
ardı etmediklerini vurgulayan Büyükkılıç, Kay-
seri’nin bir tarım ve hayvancılık şehri olduğunu 
paylaşarak, “Kayseri genelinde küçükbaş hayvan 
ile alakalı 900 bin rakamı konuşuyoruz, büyük-
baş hayvanın 500 bine yaklaştığını ifade ediyo-
ruz. Manda yoğurdu, camız kaymağı diyoruz, bu 
konuda da iyi bir noktaya gidiyoruz. İstenilirse bu 
çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalara tuzumuz bi-

berimiz olsun dedik, 3 yıl içerisinde 100 milyon 
TL harcama yaptık, sadece 2022’de biraz daha 
farkındalık oluşturalım dedik, bu yıl için 60 milyon 
TL bütçemizden rakam ayırdık” diye konuştu.

Geçen sene bin 100 koyun ve koç dağıttıkla-
rını hatırlatan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu sene 3 bin 200 dağıtıyoruz, önümüzdeki 
sene için şimdiden kollarımızı sıvayıp, bu çalış-
mamızı sürdüreceğiz. Dağıttığımız koyunlardan 2 
sene bir şey almıyoruz, 3’üncü seneden itibaren 
5’er hayvanı geri alıp, 4 senede verdiğimizi geri 
alıyoruz ve diğer bir aileye veriyoruz. Kaynakları-
mızı onlar için seferber ediyoruz. Yaklaşık 5 sene 
sonra bizim koyunlarımız bize dönmüş oluyor, 
biz de başka bir aileye vermiş oluyoruz. 16 ilçe-
mizi bağrımıza basıyoruz diyoruz ya bunu laf ol-
sun diye söylemiyoruz. Yatırımlarımızla, çalışma-
larımızla ilgili hiçbir zaman birini ötekine tercih 
etmeden hepsine destek verme yolunda gayret 
gösteriyoruz. Çok şükür bu dayanışmanın bere-
ketini yaşıyoruz.”

Kayseri’nin turizmin, gastronominin merkezi 
olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, önemli 
bir projeden de bahsederek, Beydeğirmeni Besi 
Bölgesi’ndeki arsaların tamamını üreticilere dağıt-
tıklarını anlattı.

“BU ŞEHRİMİZ İÇİN VARIZ DİYORUZ”
Büyükkılıç, hayvancılık alanında hizmetlerinin 

sürdüğünü söyleyerek, “Aynı zamanda hayvan-
cılık yapan dostlarımıza su desteği veriyor, içme 
suyunun yarısını biz ödüyoruz, yine hayvancılıkla 
uğraşan kardeşlerimize yem desteği veriyoruz. 

Kısacası biz tarım ve hayvancılıkla uğraşan dost-
larımız için varız, bu şehrimiz için varız diyoruz. 
Şehrimizi daha diri, daha canlı, bu konuda kendi 
kendine yetme konusunda gayret gösteriyoruz” 
şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, hayvan atıklarını da değer-
lendirdiklerini, Beydeğirmeni’nde 4.5 megavatlık 

biyogazdan elektrik üretme projesinin aktif olarak 
çalıştığını ifade etti.

Büyükkılıç, son olarak Pençe-Kilit Operasyo-
nu’nda şehit olan kahraman askerlere de Allah’tan 
rahmet, başta şehit aileleri olmak üzere tüm Tür-
kiye’ye baş sağlığı diledi.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa 
Şahin de koyunculuğun Anadolu coğrafyasının 
vazgeçilmez ana geçim kaynaklarından birisi ol-
duğunu vurgulayarak, proje hakkında şu bilgileri 
verdi:

“Kayseri her ne kadar büyük bir sanayi kenti 
ise de en az o büyüklükte de bir tarım kentidir. 
İl Müdürlüğümüz tarafından projelendirilen ve 
Büyükşehir Belediyemiz tarafından finanse edi-
len koyunlar artıyor, meralar şenleniyor projesi 
kapsamında 16 ilçemizde 160 üreticimize dağıtı-
lacak olan 3 bin 200 adet akkaraman ırkı koyun 
bugün itibariyle üreticilerimizle buluşmuş olacak. 
Projemizi hazırlamamızdaki ana hedeflerimizden 
bir tanesi gelir düzeyi düşük, kırsal alan nüfusu-
nun yaşam standartlarının yükseltilmesi, koyun 
yetiştiriciliğinin yeniden canlandırılmasıdır. Kay-
seri’mizde yaşayan her nüfus için en az 1 adet 
küçükbaş varlığı oluşuncaya kadar bu projelerin 
devam etmesini ve desteklerimizin artmasını te-
menni ediyorum.”

Bu projenin bir örneğini başka hiçbir ilde duy-
madığını ifade eden Şahin, “Allah Büyükşehir Be-
lediye’mizin kesesine biraz daha versin ve bizlere 
de, üreticimize de bu desteği vermeye devam 
etsinler” dedi.

Kayseri İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Birliği Başkanı Ali Yüce ise, küçükbaş hayvancılığa 
vermiş olduğu desteklerden dolayı Kayseri Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkı-
lıç’a teşekkür ederek, küçükbaş hayvanları almaya 
hak kazanan üreticilere de hayırlı olması temen-
nisinde bulundu.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, 13 MİLYON TL’LİK PROJEDE
3 BİN 200 ADET KÜÇÜKBAŞ HAYVAN DAĞITTI
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, Sarıoğlan ve Akkışla’da 
gerçekleşen Doğalgaz Altyapı Çalışması Baş-
langıç Töreni’ne katıldı. Başkan Büyükkılıç, öte-
kileştirmeden, ayrıştırmadan, birlik, beraberlik 
içerisinde yapacakları daha çok iş olduğunu 
vurguladı.

Sarıoğlan Belediyesi önünde gerçekleşen 
‘Sarıoğlan İlçesi Doğalgaz Altyapı Çalışması 
Başlangıç Töreni’ne Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, Önceki 
dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından 
Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Sarıoğlan Kay-

makamı Hatice Ruveyda Kahraman, Sarıoğlan 
Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Felahiye Be-
lediye Başkanı Vural Coşkun, MHP İl Başkanı 
Adnan İncetoprak, SOCAR Türkiye Doğal Gaz 
İş Birimi Tarife, Yatırım ve Paydaş İlişkileri Di-
rektörü Ertan Yıldız, daire başkanları ve ilçe sa-
kinleri katıldı.

Törende konuşmasına Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanı Fatih Dönmez ile önceki dönem 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’a 
teşekkür ederek başlayan Başkan Büyükkılıç, 
“Fatih Dönmez Bakanımız, burada bir irade 
koydular. EPDK ile diğer kuruluşlarımızla be-
raber nüfus sayısı itibariyle ile beraber doğal-
gaz arzının olmasının hiç imkânı yoktu, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla ‘Kay-
seri’ye özel bir durum olacak, başka yolu yok’ 
dedi.”

Büyükkılıç, Azerbaycan firmasına da ça-
lışmalarından dolayı teşekkür ederek, “Her ne 
kadar SOCAR firmamız Azerbaycan’ımızın fir-

ması olsa da ‘iki devlet, tek millet’ diyoruz. Biz 
de Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de gaz bulaca-
ğız. Recep Tayyip Erdoğan gibi bir irade oldu-
ğu sürece bu milletin başı dik olacak, dünyada 
Türk milleti dünyada her zaman kendisinden 
söz ettirecek. Sayın Devlet Bahçeli’nin de kayıt-
sız şartsız verdiği desteği bu milletin birliğinin, 
beraberliğinin bir sembolü olarak anılacak” diye 
konuştu.

“SARIOĞLAN BARAJI’MIZIN SU
SORUNU AŞILACAK” 
Geçtiğimiz günlerde Sarıoğlan Barajı’nda 

yaşanan su sorununa değinen Başkan Büyük-
kılıç, şunları söyledi:

“Tarım ve hayvancılık konusunda inşallah 
sadece 2022’de şimdilik 60 milyon TL yatırıma 
bütçe ayırdık, böylelikle bugüne kadar tüm il-
çelerimize 100 milyon TL yatırım yapmış ola-
cağız. Sarıoğlan barajında yeterli su olmadığı 
konusu bizimle paylaşıldı. Ertesi gün Ankara’da 
bir toplantımız vardı. Oradan Devlet Su İşleri 
Genel Müdürümüzü ziyaret ettik. Bu konuyu 
da kendisine arz ettim. Bizim Cumhurbaşka-
nımız ne diyor; üreteceksiniz, istihdama vesile 
olacaksınız, katma değere vesile olacaksınız, 
ihraç edeceksiniz diyor. Bunun da kriteri, su-
dur, gübredir, yem bitkisidir, hayvancılıkla ilgili 
destektir, sulama konularıdır. Ertesi gün beni 
aradılar, yatırım planına alındı, Allah’ın izniyle 
Sarıoğlan Barajı’mızın su sorunu aşılacak. DSİ 
Bölge Müdürümüze de ayrıca teşekkür ediyo-
ruz.”

Büyükkılıç, çiftçi dostu olarak yakışanı ya-
pacaklarını da belirterek, “Hayvancılıkla ilgili 
meclisimizden bir karar aldık. Dedik ki üreteni 
sevmek laf ile olmaz. TÜRKVET’e üye olanların 
su paralarının yarısını biz ödeyelim dedik. Sa-
rıoğlan’ımızdan 313 kişiye bu destek verilmiş. 6 
bini aşkın kişiye de Kayseri genelinde verilmiş. 
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinden, 
meclis kararımızla biz ödüyoruz.” şeklinde ko-
nuştu.

Başkan Büyükkılıç, konuşmasının sonunda 
Azerbaycan’ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e 
teşekkür gönderdi.

Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanı, Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve Sarıoğ-
lan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım da yap-
tıkları konuşmalarda Başkan Büyükkılıç başta 
olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Açılışın ardından Sarıoğlan Belediye Başkanı 
Ayyıldırım, Başkan Büyükkılıç’a Türk Bayrağı ve 
Kuran-ı Kerim takdim etti. Protokol günün anı-
sına hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Başkan 
Büyükkılıç ve protokol, Sarıoğlan Kaymakamı 
Hatice Ruveyda Kahraman’a hayırlı olsun ziya-
retinde bulundu.

AKKIŞLA’DA “DOĞALGAZ” HEYECANI
Sarıoğlan programının ardından Akkışla’ya 

geçen Başkan Büyükkılıç ve protokol, burada 
da Akkışla İlçesi Doğalgaz Altyapı Çalışması 
Başlangıç Töreni’ni gerçekleştirdi. Akkışla’daki 
törene, Sarıoğlan açılış programındaki protoko-
lün yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail 
Tamer, Akkışla Kaymakamı Tarık Safa Kahveci 
ve Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan da 
katıldı.

Akkışla Belediyesi önünde gerçekleşen tö-
rende konuşan Başkan Büyükkılıç, Akkışla’da 
yapılan ve yapılacak olan yatırım ve hizmet-
lerle ilgili bilgiler paylaşarak, ötekileştirmeden, 
ayrıştırmadan, birlik, beraberlik içerisinde yapa-
cakları daha çok iş olduğunu vurguladı.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR
AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de 

Akkışla’nın olmazsa olmazı olduklarını vurgula-
yarak, emeği geçenlere teşekkür ederken, ön-
ceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, 
Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da Türkiye’nin 
Edirne’den Kars’a kadar bu hizmetin ulaştırıl-
masının görevleri olduğunu ifade ederek, bu 
hizmetin buralara gelmesine çok büyük emek 
harcayan Başkan Büyükkılıç’a ve emeği geçen-
lere teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye-
si, Çevre Şehircilik ve İklim De-
ğişikliği Bakanlığının destekleri 
ile gerçekleşen 7. Ulusal Her Yö-
nüyle Kentsel Dönüşüm Kong-
resi’nde, Oruç Reis Projesi ile 
“En iyi riskli alan ilan eden be-
lediye” ödülünü aldı. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. Memduh 
Büyükkılıç, “Yaşanılabilir şehir-
ler inşa etmenin yolu da bilinçli 
kentsel dönüşümdür. Kentsel 
dönüşüm çalışmalarında hız 
kesmeyeceğiz” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye-
si’nin Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı ve Toplu 

Konut İdaresi (TOKİ) işbirliğinde 
yürütülen 200 milyon TL’lik 572 
konutluk Oruçreis Kentsel Dö-
nüşüm Projesi ödüle layık gö-
rüldü. Çevre Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı’nın des-

tekleri ile gerçekleşen 7. Ulusal 
Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm 
Kongresi’nde, Kayseri Büyükşe-
hir Belediyesi, Oruçreis Projesi 
ile “En iyi riskli alan ilan eden 
belediye” ödülünü aldı. Ödü-
lü, Büyükşehir Belediyesi adına 
Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı 
Hakkı Alp, Çevre Şehircilik ve İk-
lim Değişikliği Bakanlığı Kentsel 
Dönüşüm Genel Müdürü Ve-
dad Gürgen’in elinden aldı.
“KENTSEL DÖNÜŞÜM
ÇALIŞMALARINDA HIZ
KESMEYECEĞİZ”

Başkan Büyükkılıç, yaptığı 
açıklamada, “Yaşanılabilir şehir-

ler inşa etmenin yolu da bilinçli 
kentsel dönüşümdür. Elhamdü-
lillah şehrimizde bunun örnek-
leri çok. Belediyecilik tarihinin 
en önemli projelerini hayata ge-
çirmek için çalışıyoruz. Çünkü 
bizim anlayışımızda birlik, bera-
berlik ve dayanışma var. Bizler 
16 ilçemizle beraber Kayseri’yi 
daha güzel günlere götürece-
ğiz. Kentsel dönüşüm çalışma-
larında hız kesmeyeceğiz. Va-
tandaşlarımıza güvenli yapıları, 
yeşil alanları ve sosyal donatıları 
ile konforlu yaşam alanları oluş-
turmaya devam edeceğiz” diye 
konuştu.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, SARIOĞLAN VE AKKIŞLA’YA 

“DOĞALGAZ” İÇİN İLK ADIMI ATTI

BÜYÜKŞEHİR’İN “ORUÇ REİS”
PROJESİ ÖDÜL GETİRDİ
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Doktor Bele-
diye 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.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan baş-
ta olmak üzere, bakanlar, AK Parti Yerel Yöne-
timler Başkanlığı, Üniversiteler, Türkiye Beledi-
yeler Birliği, Tarihi Kentler Birliği ile belediyeler 
düzeyinde ödüller alan Başkan Büyükkılıç lider-
liğindeki Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirilen 
çeşitli yarışma ve programlarda dereceye hak 
kazanarak ödüle layık görüldü.

2019’DA 4 ÖDÜL
2019 yılında Türkiye Yazarlar Birliği’nin “2019 

Yılının Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları” ödülleri 
kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından edebiyat dünyasına kazandırılan ‘Şe-
hir Kültür Sanat’ Dergisi, Yılın Dergisi seçilirken, 
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Stratejik Araştır-
malar Merkezi’ne bağlı BÜSAM Film Akademi, 
Rusya’nın St. Petersburg kentinde 5.’si düzenle-
nen Avrupa Uluslararası Film Festivali’nde “Yuva” 
filmiyle en iyi kurgu kategorisinde birincilik 
ödülü aldı. Yine aynı yıl Kayseri Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 4 Ekim 
Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde Erciyes 
Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından Yılın 
Hayvanseveri seçildi. 2019’da İstanbul’da 6’ncı 
Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongre-
si’nde Büyükşehir Belediyesi, Sahabiye Kentsel 
Dönüşüm Projesi ile ‘En İyi Riskli Alan İlan Eden 
ve Uygulayan Belediye Ödülü’ kazandı.

2020’DE DE ÖZEL ÖDÜLLER
Başkan Büyükkılıç 2020’de yine kurum ve ku-

ruluşlardan birbirinden özel ve anlamlı ödüller 
aldı. 11. Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim ödül-
lerinde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, “Kültür Sanat ve Turizm 
Etkinlikleri’ kategorisinde uluslararası projesiyle 
‘Yılın En İyi Büyükşehir Belediye Başkanı’ seçildi. 

Başkan Büyükkılıç, Tarihi Kentler Birliği’nin dü-
zenlediği “Koruma Özendirme Yarışması Ödül” 
Töreni’nde ise Kültür Yolu Projesi kapsamında 
Kayseri Kalesi, Meryem Ana Kilisesi-Şehir Kü-
tüphanesi, Gazioğlu Konağı, Gömlekçioğlu Evi, 
Kayseri Evleri ve Jandarma Konağı projelerin-
den dolayı Tarihi Kentler Birliği (TKB) Jüri Özel 
Ödülü aldı. Başkan Büyükkılıç, 2020’de Tarihi 
Kentler Birliği’nin düzenlediği Müze Özendirme 
Yarışması Ödül Töreni’ne katılarak, Kayseri Ka-
lesi’nin içerisine yapılan Kayseri Müzesi projesi 
için ‘Müze Özendirme’ ödülüne layık görüldü.

2021 YILI ÖDÜL YILI OLDU
Ankara’da gerçekleşen ve toplam 224 be-

lediyenin 262 farklı proje fikriyle rekabet ettiği 
Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması’n-
da ‘Geleceğin Mucitleri’ isimli proje ile ödüle la-
yık görüldü. Başkan Büyükkılıç, ödülü, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. 
Yine 148 AK Belediyenin 283 proje ile katılım 
sağladığı ve 3 ayrı kategoride düzenlenen pro-
je yarışmasına Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 
Kültür Sanat Eğitim ve Spor Faaliyetleri dalın-
da dereceye girerek ödül elde etti. Büyükşehir 
Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
düzenlediği ‘2021 Verimlilik Proje Ödülleri’nde’ 
büyük başarı elde ederek 468 proje içerisinden 
olan Kayseri Ulaşım A.Ş. tarafından hazırlanan 
‘Verimli Ulaşım Hatları Kurulması ve İşletmesi’ 
adlı projesiyle 2.’lik ödülü kazandı. Tarihi Kentler 

Birliği tarafından düzenlenen Tarihi ve Kültürel 
Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özen-
dirme Yarışması’nda Büyükşehir Belediyesi, 
‘Ağırnas Yukarı Bezirhane Restorasyonu, Kent 
Merkezindeki Tarihi Çeşmelerin Restorasyonu, 
Kültepe Müzesi ve Paleontoloji Müzesi’ çalış-

maları kapsamında jüri özel ödülü almaya hak 
kazandı. Pandemi döneminde Türkiye’de ilklere 
imza atan ve örnek uygulamaları hayata geçi-
ren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh 
Büyükkılıç, 14. Prof. Dr. Feriha Öz 2021 Pandemi 
Ödülleri’nde Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı 
seçildi. Dünyanın gözde kayak merkezlerinden 
birisi Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi, al-
ternatif turizm imkânları ile Avrupa Komisyo-
nu Seçkin Destinasyonlar Ağı’nda yer almaya 
hak kazanarak, Başkan Büyükkılıç’a, Kültür ve 
Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy imzalı ödül 
belgesi verildi. 2021’de Türkiye Dergiler Birliği 
(TÜRDEB), dergi izleme komisyonu tarafından 
1.’si düzenlenen toplam 36 kategorideki dergi 
yarışmasında ‘Düşünen Şehir’e Yılın En İyi Şe-
hir Dergisi ödülü seçildi. Diğer taraftan Anadolu 
coğrafyasında müzeleri özendirmek ve geliş-
tirmek amacıyla geleneksel olarak her yıl Tari-
hi Kentler Birliği tarafından düzenlenen ‘Müze 

Özendirme Yarışması’nda Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi, Selçuklu Uygarlığı Müzesi ile Kent 
Tarihi Müzeleri kategorisinde ödüle layık görül-
dü. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi Elektroteknoloji 
Kulübü ve IEEE Öğrencilerinin bu yıl ilk kez dü-
zenlediği ‘Boğaziçi Çevre Ödülleri 2021’ yarış-
masında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ilk 3’te 
yer alma başarısı gösterdi.

2022’YE DE ÖDÜLLERLE BAŞLADIK
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 

Memduh Büyükkılıç ve ekibi 2022 yılına da 
ödüllerle başladı. İstanbul’da her yılın 38’inci 
gününde kutlanan Dünya Kayserililer Günü’n-
de Başkan Büyükkılıç’a, KAYDER 38. Gün Ödül-
leri adı altında ‘Tarihi, Kültürel ve Doğal varlıklar 
Ödülü’ alanında özel ödül verildi. 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 yönetimler alanında gös-
terdiği başarı dolayısıyla Kayseri Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Başarı 
ve Onur Ödülü” ile ödüllendirildi. Kayseri Tabip 
Odası tarafından sağlık hizmetlerinin iyileştiril-
mesine gayreti ve sağlık çalışanlarına destekle-
rinden dolayı özel ödüle layık görülen Başkan 
Büyükkılıç, yine Ankara Kızılcahamam’da dü-
zenlenen AK Parti Kültür Sanat Kongresi’nde 
Türkiye’de ilk olan “Medeniyetin Dehası Mimar 
Sinan” isimli canlı anlatımlı sanal sergisi ile ‘Yılın 
En İyi Yenilikçi Yaklaşım Ödülü’ne layık görüldü.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ İLE

BÜYÜKŞEHİR,
3 YILA 20 ÖDÜL

SIĞDIRDI

BÜYÜKŞEHİR KAYMEK,
13 BİN KİŞİYE HİZMET VERİYOR
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BULGARİSTAN’DA
“KAYSERİ-KÜLTEPE” RÜZGÂRI

BÜYÜKŞEHİR KAYMEK,
13 BİN KİŞİYE HİZMET VERİYOR

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK A.Ş. 
eğitim ağını günden güne zenginleştirerek şehir 
merkezinde ve tüm ilçelerde 11 farklı birimiyle, 
39 tesiste çalışmalarını sürdürürken, 2021-2022 
Eğitim Öğretim Yılı’nın ikinci döneminde 13 bin 
73 öğrenci ve kursiyere eğitim hizmeti veriyor.

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kay-
seri Büyükşehir Belediyesi, tüm vatandaşların ki-
şisel gelişimleri ve eğitim, kurs, sanat etkinlikleri 
gibi birçok faaliyetten yararlanmaları için çalış-
malarına ara vermeden devam ediyor.

Bu kapsamda Kayseri’de mesleki kurs ve eği-
timlerin öncü, 7’den 70’e herkese hitap eden 
kursları ve sosyal sorumluluk projeleriyle birey-
lere en iyi eğitimi sunmayı ilke edinen Büyükşe-
hir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten 
Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) 
gerçekleştirdiği faaliyetlerle vatandaşlardan yo-
ğun ilgi görüyor.

Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs Merkezleri’nde 
sanatsal, mesleki ve kişisel gelişim kursları veren 
KAYMEK, Gençlik Merkezleri’nde sınav hazırlık 
kursları, akademik ders takviyeleri, değerler eğiti-

mi, akıl oyunları ve kulüp faaliyetleri gerçekleşti-
riyor. İlçe Sosyal Yaşam Merkezleri’nde bulundu-
ğu yörenin ihtiyaçlarına göre sanatsal, mesleki 
ve kişisel gelişim kursları ile öğrencilere yönelik 
sınav hazırlık kursları ve akademik ders takvi-
yeleri yapan KAYMEK, UZEM’de uzaktan eğitim 
ile sanatsal, mesleki ve kişisel gelişim kursları ile 
sınav hazırlık kursları düzenliyor. KAYMEK, dü-
zenlediği eğitim faaliyetlerinin yanı sıra geniş bir 
hizmet yelpazesiyle Kayserililerin hayatına renk 
katıyor.

13 BİN ÖĞRENCİ VE KURSİYERİN
EĞİTİMLERİ SÜRÜYOR
İnsan odaklı hizmetlerine hız kesmeden de-

vam KAYMEK, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı’nın 
ikinci döneminde Gençlik Merkezleri, Sanat ve 
Mesleki Eğitim Kurs Merkezleri, İlçe Sosyal Ya-
şam Merkezleri ve UZEM ile toplam 13 bin 73 
öğrenci ve kursiyere eğitim hizmeti veriyor. 
KAYMEK, eğitim hizmetlerinin yanında sergiler, 
seminerler, atölyeler gibi daha birçok etkinlikle 
her yıl yüz binlerce insanın gönlüne dokunmaya 
devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Avrupa 
Birliği’nin “Ortak Kültürel Miras Hibe Programı: 
Türkiye ile AB-II arasında Koruma ve Diyalog 
(CCH-II)” çağrısı kapsamında başvurduğu Kül-
tepe-Kaniş Karum ile ilgili yapılacak olan ve 
Avrupa Birliği tarafından kabul edilen iki ayrı 
proje için Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da top-
lantı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği Kül-
tepe-Kaniş Karum’da yürütülecek “Kayseri Mü-
zesi’ndeki Eski Kaniş Eserlerinin Restorasyonu 
ve Tanıtımı İçin Sürdürülebilir Türk-İtalyan ve 
Yunan Ortak Projesi ile Eski Kaniş Kültürel Mi-
rası ve Kültepe Kazıları’nın 70 Yıllık Hikâyesinin 
Dijitalizasyonu için Sürdürülebilir Türk-Bulgar 

Ortak Projesi” Avrupa Birliği’nce kabul edildi.
Eski Kaniş Kültürel Mirası ve Kültepe Kazıla-

rı’nın 70 Yıllık Hikayesinin Dijitalizasyonu için 
Sürdürülebilir Türk-Bulgar Ortak Projesi kap-

samında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekre-
ter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Bulgaristan’ın 
başkenti Sofya’da Arkeoloji Müzesi’nde ger-
çekleştirilen toplantıya katıldı. Genel Sekreter 
Yardımcısı Elcuman’a, Tarihçi Yazar Halit Erki-
letlioğlu, Kültepe Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. 
Fikri Kulakoğlu, Kent Tarihi ve Tanıtımı Başkanı 
Gürcan Senem ile proje ortaklarından Diana 
Kasmetska, Prof. Dr. Diana Gergova eşlik etti.

150 bin Euro bedelli proje kapsamında 
gerçekleşen toplantıda Büyükşehir Belediye-
si Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, 
Kayseri ile ilgili kısa bir sunum gerçekleştirerek, 
belediyenin yaptığı kültürel faaliyetleri ve des-
tek verdiği kazıları anlattı.

Proje ortaklarından olan Belsin Vakfı Baş-
kanı Halit Erkiletlioğlu ise Kayseri’nin tarihi ile 
ilgili genel bilgiler verdi. Projeden duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Erkiletlioğlu, tüm 

Bulgar vatandaşlarını Kayseri’nin tarihi ve do-
ğal güzelliklerini görmeye davet etti.

Kültepe Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fikri 
Kulakoğlu ise Kültepe’nin geçmişi hakkında 
detaylı bir sunum yaparak, Kültepe’nin dünya 
ve Kayseri tarihi açısından önemini anlattı. Ku-
lakoğlu, yine proje kapsamında gerçekleştiri-
len faaliyetlerle ilgili bir sunum yaptı.

Son derece verimli geçen toplantı sonunda 
Bulgar akademisyen ve arkeologlar Kayseri ta-
rihi ve belediyenin kazılara verdiği destekler ile 
ilgili övgü dolu sözler sarf ederken, toplantıda 
izleyicilere Kayseri Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından hazırlanan ‘Zenginlikler Şehri Kayseri’ 
adlı tanıtım filmi izletildi.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç yerel yönetim hizmetleri-
nin yanı sıra sağlık alanında da önemli projeleri 
hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan Hasta Yakını Misafirhaneleri, Kanser Has-
talarının Tedavi Sonrası Bakım Merkezi, Eczacı 
Cem Seyhan 112 Acil İstasyonu ve Sağlık Bilim-
leri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi gibi sağlık 
alanında dikkat çeken projelere imza atıldı.

7 Nisan Dünya Sağlık Günü ve 7-13 Nisan 
Dünya Sağlık Haftası olarak kutlanırken, Dr. 
Memduh Büyükkılıç başkanlığında ulaşımdan 
tarım ve hayvancılığa, eğitimden kültür sanata, 
turizmden spora kadar birçok alanda çeşitli ya-
tırım ve projeleri hayata geçirerek hizmetlerini 
aralıksız sürdüren Kayseri Büyükşehir Beledi-
yesi, sağlık alanında da önemli projeleri hayata 
geçirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh 
Büyükkılıç, seçim beyannamesinde kamuoyu 
ile paylaştığı 150. yılda 150 proje kapsamındaki 
hizmetlerini bir bir hayata geçirirken, sağlık ala-
nında da Türkiye’ye örnek olacak çeşitli tesisleri 
Kayseri’ye kazandırdı.

Sağlık alanında hayata geçirilen projeler 
kapsamında belediye-hayırsever işbirliği ile En-
gelli vatandaşlara hizmet veren ve engelleri or-
tadan kaldıran Besime Özderici Engelsiz yaşam 
merkezi Türkiye’nin en büyük engelsiz yaşam 
merkezi olarak dikkat çekti. 3 Aralık Dünya En-
gelliler Günü’nde hizmete açılan, bina zemin 
kat oturum alanı ve toplam kapalı inşaat alanı 3 
bin 200 metrekareden oluşan Besime Özderici 
Engelsiz Yaşam Merkezi’nde, farklı yaş grupları 
ve yaş aralıkları düşünülerek, 3 ayrı eğitim bloğu 
tasarlandı. Eğitim blokları, ana kütleden, men-
tal engellilerin ve farklı yaş gruplarının birbirine 
zarar vermesini engellemek amacıyla kontrollü 
güvenlik kapısı ile ayrıldı. Her bir eğitim bloğu 
içerisinde, bireysel eğitim odaları, grup eğitim 
odaları, günlük hayata uyum sağlamayı öğre-
nebildikleri yaşam evleri, atölyeleri, teneffüs-
haneleri, öğrenci giyinme ve temizlik odası ve 
eğitmen odası yer alıyor. Ayrıca 11 adet grup 
eğitim odası, 3 adet atölye, 3 adet yaşam evi, 8 
adet bireysel eğitim odası, 3 adet eğitmen oda-
sı, çok amaçlı salon, yemekhane, yönetim ofis-

leri ve ıslak hacim grupları da proje bünyesinde 
hizmet veriyor.

DUA ALACAK GÖNÜLLERE
DOKUNAN PROJE
Başkan Büyükkılıç’ın ‘İnsanı yaşat ki devlet 

yaşasın felsefesi ile en güzel bir proje’ diye nite-
lediği Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım 
Merkezi, tıbben umudun kesildiği hastaların ha-
yatlarının son evrelerini daha iyi şartlarda ge-
çirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirildi. 
İnşaat aşaması Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan tamamlanırken, iç tefrişatını ise hayırsever 
iş insanı Saffet Arslan üstlendi.

Kayseri’de de bir ilk olacak ve 3 bin 324 met-
rekare toplam inşaat alanında inşa edilen Kan-
ser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi 
projesinde, hasta ve bir refakatçinin olacağı 24 
ayrı hasta odasının yanı sıra Hobi Odası, Polik-
linik Odası, Dinlenme Odası, Hemşire Odası, 
Sosyal Alanlar da yer alacak.

HASTA YAKINI MİSAFİRHANELERİ
Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Hastanesi ile sağlık alanında bölgenin 
talep gören merkezi konumunda olan Kayse-
ri’ye gönüllere dokunan bir projeyi daha ka-
zandıran Başkan Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi 
karşısında ve Kayseri Şehir Hastanesi karşısında, 
hastanelerde yatarak tedavi gören hastaların 
yakınları için projelendirilen sıcak, konforlu ve 
sosyal donanımlı Hasta Yakınları Misafirhanesi-
ni hayata geçirdi. Bina oturum alanı 500 met-
rekare, toplam inşaat alanı bin 500 metrekare 
olan Hasta Yakını Misafirhanesi Zemin+2 kattan 
oluşuyor. 18 adet normal konaklama odası, 6 

adet engelli konaklama odası bulunacak misa-
firhanede, toplam 24 adet oda yer alıyor. Proje 
bünyesinde, konaklama birimlerinin yanında 
restoran, çamaşırhane, idari ofisler bulunuyor.

Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet 
Bahçesi içerisine yapımına başlanan Sağlık-
lı Yaşam Merkezi ile yine sağlık alanında farklı 
bir tesisi daha Kayseri’ye kazandırmış olacak. 
Merkez ile sağlık turizmine de katkı sağlanması 
amaçlanıyor.

Öte yandan yine belediye-hayırsever işbir-
liği korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden 
Eczacı Cem Seyhan anısına eşi Uğur Seyhan 
ile ailesi tarafından Eczacı Cem Seyhan 112 Acil 
Sağlık istasyonu yaptırıldı. Belediye-hayırsever 
işbirliğinde yapımı tamamlan tesis kullanım için 
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Pandemi sürecinin başlamasıyla Başkan Bü-
yükkılıç’ın talimatlarıyla dezenfektan ve maske 
üretip ücretsiz şekilde dağıtan Büyükşehir Be-
lediyesi, esnaflara destek sağlarken, filyasyon 
ekiplerine araç ve personel desteğini yanında, 
sağlık çalışanlarına da ücretsiz ulaşım hizmeti 
sundu.

“BİZ SAĞLIK İÇİN VARIZ”
Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açık-

lamada, “Biz sağlık için varız, biz insanlar ve 
hizmet için varız. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın 
felsefesiyle sağlık alanında özveri ile gayret içe-
risindeyiz. Bu anlayış ile sağlığımızı önemsiyor, 
fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarımıza da 
bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Başta 
Kayserili hemşehrilerim olmak üzere milleti-
mizin ve tüm insanlığın Dünya Sağlık Günü ile 
Sağlık Haftası’nı kutluyor, sağlık ve esenlik dili-
yorum” diye konuştu.

DOKTOR BAŞKAN’DAN
“SAĞLIK” YATIRIMLARI 
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dr. Memduh 
Büyükkılıç başkanlığında daha yeşil ve yaşana-
bilir bir kent meydana getirmek amacıyla yeşil-
lendirme ve ağaçlandırma faaliyetlerini özveri 
ile gerçekleştiriyor. Bu kapsamda son 3 yılda 
Kayseri’deki yeni çim alan tesisi, mevsimlik çi-
çek, ağaç ve çalı dikim çalışmalarında 66 milyon 
lirayı aşkın harcama yapıldı.

Büyükşehirlerin konforunu yaşatan ancak sı-
kıntısını yaşatmayan bir şehir inşa etme anlayı-
şıyla çalışmalarını yürüten Başkan Dr. Memduh 
Büyükkılıç, Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire 
Başkanlığı bünyesinde yürütülen şehri yeşil ile 
iç içe duruma getirme anlamında yapılan çalış-
malar için harcamalarını sürdürüyor.

YEŞİLE YAPILAN HARCAMA ARTTI, 
AYSERİ YEŞİLLE DONANDI
Kent merkezinde şehir sakinlerinin nefes 

alabileceği ortamlar sunan Büyükşehir Beledi-
yesi, mevsimine göre yaptığı çiçeklendirme fa-
aliyetleri ile şehrin estetiğine de katkı sağlama-
ya devam ediyor. 2020 yılında Park Bahçe ve 
Ağaçlandırma Daire Başkanlığı tarafından ‘ibreli 
ağaç, yapraklı ağaç, süs bitkisi, mevsimlik çiçek, 
soğanlı bitki ve her çeşit çim ekimi’ konuların-
da yapılan harcama toplam 19 milyon 449 bin 
857 TL olarak gerçekleşirken, 2021 yılında ise bu 
miktar üçte 1 oranında artış göstererek toplam 
29 milyon 772 bin 792 TL’ye yükseldi.

KAYSERİ’DE MİLYONLARCA BİTKİ
TOPRAKLA BULUŞTU
Kayseri’de yeşil için bütçe ve emek ayıran 

Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında milyonlarca 

bitkiyi toprakla buluşturdu. Bu kapsamda ‘İbreli 
Ağaç Dikimi 37 bin 707, Yapraklı Ağaç Dikimi 6 
bin 863, Süs Bitkisi Dikimi 314 bin 347, Mevsimlik 
Çiçek Dikimi 1 milyon 626 bin 752, Soğanlı Bitki 
Dikimi 523 bin, Çim Ekimi 30 bin 389 metreka-
re, Rulo Çim 60 bin metre kare ve Hidrosaydink 
Çim Ekim 42 bin 655 metre kare olmak üzere 
toplam 2 milyon 508 bin 669 bitki ve 133 bin 
044 metrekare çim alan tesisi Kayseri’de Büyük-
şehir Belediyesi sayesinde toprakla buluşmuş 
oldu.

Büyükşehir Belediyesi’nin yeşile yönelik ça-
lışmalarda yapılan harcamasının son 3 yıllık kar-
şılığı 66 milyon 100 bin 648 TL oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ulaşım 
kartı olmasa dahi temassız özellikli kredi ve banka kartları ile kent içi toplu 
ulaşımından faydalanabilmeye imkan sağlayan Toplu Ulaşıma Kredi Kartı 
ile Biniş ve N-Kolay Mobil Uygulama Tanıtım Töreni’ne katıldı. Başkan Bü-
yükkılıç, yeni uygulamanın temas olmadığı için hem hayatı kolaylaştırdığı-
nı hem de hayatı sağlıklı hale getirdiğini söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., Aktif Bank, E-Kent, Master-
card paydaşları ile birlikte ulaşım alanında büyük kolaylık sağlayacak yeni 
bir uygulamayı hayata geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen Toplu Ulaşıma 
Kredi Kartı ile Biniş ve N-Kolay Mobil Uygulama Tanıtım Töreni’ne Başkan 
Büyükkılıç’ın yanı sıra, E-Kent Genel Müdürü Atıl Aykar, Mastercard Türkiye 
Başkan Yardımcısı Hakan Tatlıcı, Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca 
Oğan ile Genel Sekreter Yardımcıları Bayar Özsoy, Hamdi Elcuman, Serdar 
Öztürk ile Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut ve daire 
başkanları katıldı.

Kayseri’nin ulaşımda örnek uygulamalara imza attığını belirten Başkan 
Büyükkılıç, “Kayseri’de ulaşım denildiği zaman aklımıza yollarımızın ge-
nişliği, huzurlu ve rahat ulaşım ortamının uygulamaları gelir. Kayseri’miz 
pandemi sürecinde HES kodu uygulamalarını ilk başlatan ve sağlık bağla-
mında büyük katkılarını ve yararlarını gören yaklaşım sergiledi.” dedi.

Büyükkılıç, hem cep telefonları hem de temassız kredi kartlarının kulla-
nılabileceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

“Tüm Kayserili hemşerilerimiz de artık cebindeki herhangi bir kart yo-
luyla ve akıllı telefonları kullanarak bu imkânları kullanacaklardır.”

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’de tam biletin 4.50 TL olduğunu, indirimli 
2.25 TL olduğunu, Kayseri’nin büyükşehirler arasında ulaşım ücretlerinin 
daha uygun olduğunu, aktarma ücretinin de alınmadığını, 80 dakika içeri-
sinde toplu taşıma araçlarından faydalandıklarını söyledi.

ÜCRETSİZ AKTARMA UYGULAMASI, KREDİ KARTLARINDA DA
GEÇERLİ OLACAK
Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut, 340 bayi, 17 özel gişe ve 

80 otomatik bilet dolum makinası ile hizmet verdiklerini, toplam 437 fiziki 
noktada vatandaşların bilet teminini yapabildiğini söyledi.

Canbulut, vatandaşların toplu taşıma kartları olmasa bile temassız 
özellikli bankacılık kartları ile hizmet alabileceklerini, hem ulaşım hem de 
temassız kartları olmasa bile N-Kolay uygulamasını yükleyerek, cep te-
lefonlarını okutarak tam bilet ücreti üzerinden toplu taşıma araçlarından 
faydalanabileceklerini anlattı. Temassız kart kullanımın 6 kat arttığını vur-
gulayan Canbulut, uygulama sayesinde biletlere dolum yapabilme imkâ-
nı sağladığını, aktarma özelliğini de sisteme tanıttıklarını, Türkiye’de bir ilk 
olarak kredi/banka kartlı geçişlerde de ücretsiz aktarma uygulaması kulla-
nılacağını belirtti.

E-Kent Geçiş Kontrol ve Biletleme Sistemleri Genel Müdürü Atıl Aykar 
da, N-Kolay uygulamasıyla ilgi bilgiler aktardı.

‘ULAŞIMDAKİ BAKİYEM BİTTİ’ SESİNİ ORTADAN KALDIRIYORUZ
Mastercard Türkiye Başkan Yardımcısı Hakan Tatlıcı ise, şunları söyledi: 

“Biz aslında bu proje ile birlikte ‘ulaşımdaki bakiyem bitti’ sesini ortadan 
kaldırıyoruz. Global teknolojimizi ve global deneyimimizi Türk reçetesiy-
le Kayseri’ye getirdik. Bütün Kayserili hemşehrilerimiz ceplerindeki kredi 
kartları, banka kartları ve mobil telefonlarını kullanarak ulaşımda kartlarını 
kullanabilecekler, bakiye bitti sesini duymadan.”

UYGULAMAYI İNDİREN VATANDAŞA İKİ BİNİŞ HEDİYE
Büyükkılıç, N-Kolay uygulamasını indirip, üye olan her vatandaşa iki 

biniş hediye olacağını da ifade etti.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’TAN DAHA YEŞİL BİR 
KAYSERİ İÇİN 66 MİLYON TL’LİK HARCAMA

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, ULAŞIMDA BÜYÜK KOLAYLIK 

SAĞLAYACAK YENİ UYGULAMAYI TANITTI
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ödüllü bi-
siklet hizmeti KAYBİS, 2022 yılı yeni sezonunu 
açarak sağlıklı ve hesaplı ulaşım hizmeti verme-
ye başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği bi-
sikletli ulaşımın en gelişmiş adresi olan Kayseri 
Bisiklet Paylaşım Sistemi (KAYBİS), bir yandan 
bisiklet paylaşım sisteminin geliştirilmesi çalış-
malarını geçekleştirirken diğer yandan da bisik-
let kullanımını yaygınlaştırarak sağlıklı yaşama 
katkı sunuyor. KAYBİS, Kayseri’deki 51 adet bi-
siklet istasyonu, 600 adet özel tasarlanmış bi-
siklet ile toplam 90 kilometrelik bisiklet yolların-
da sağlıklı ve hesaplı ulaşım sağlamak isteyen 
vatandaşların ihtiyacına cevap veriyor.

Kayserililer 2021 yılında KAYBİS ile 2.9 mil-
yon kilometre kat ederek, adeta dünyanın et-
rafını 72 kez dolaşırken, KAYBİS 2022 yılında da 
yeni sezona ‘merhaba’ dedi.

ÇEVRECİ ULAŞIM
Ulaşım konusunda yakıt kullanmayan bisik-

letler ile çevreye karbondioksit salınımı nokta-
sında büyük avantaj sağlayan KAYBİS’te, araba 
yerine bisiklet kullanımı kilometrede kişi başına 
yüzde 92 daha az karbondioksit salınımı sağlı-
yor.

SAĞLIKLI ULAŞIM
Fiziksel aktivite prensibi ile ulaşım imkânı 

tanıyan bisikletler, en çok tercih edilen spor ve 
ulaşım araçları arasında yer alıyor. 2010 yılın-

dan beri faaliyette olan Kayseri Bisiklet Paylaşım 
Sistemi KAYBİS, vatandaşlara hem spor hem de 
ulaşım imkânını en teknolojik bisikletler ve pay-
laşım sistemi ile gerçekleştiriyor.

ALANINDA ÖDÜLLÜ KAYBİS,
SADECE KAYSERİ’DE DEĞİL TÜRKİYE’DE
Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) 

tarafından ‘Sürdürülebilir Gelişme Ödülü’ alma-
ya hak kazanan ve 2010 yılında faaliyetlerine 
ithal bir sistemle başlayan KAYBİS, 2015 yılına 
gelindiğinde ise yerli bisiklet paylaşım sistemini 
uygulamaya koydu. Bu süreçte ise Kayseri Ula-
şım A.Ş tarafından hayata geçirilen “Akıllı Bisiklet 
Kiralama Sistemi” hem Kayseri’ye hem Türki-
ye’ye hizmet vermeye başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 
Fransız Arkeoloji Enstitüsü Ana-
dolu Araştırmaları Birimi Türkiye 
Temsilcisi Dr. Anais Lamesa’ yı 
makamında kabul etti. Başkan Bü-
yükkılıç, kadim kent Kayseri ile ilgili 
bilgiler verirken, Lamesa da Bü-
yükşehir Belediyesi’nce Koramaz 
Vadisi ve Kültepe’de yürütülen 
projelere ilgi duyduklarını ve bu 
konuda çalışmalar yapabilecekle-
rini aktardı.

6 bin yıllık tarihi ve 7,5 milyon 
doğa tarihi, birçok medeniyete ev 
sahipliği yapmış kadim kent Kay-
seri’nin zenginliklerine sahip çıkan 
Büyükşehir Belediyesi’nin çalışma-
ları yurt dışından uzmanların da il-
gisini çekiyor. Bu kapsamda Fransız 

Arkeoloji Enstitüsü Anadolu Araş-
tırmaları Birimi Türkiye Temsilcisi 
Dr. Anais Lamesa, Prof. Dr. Osman 
Özsoy ile birlikte Kayseri Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Dr. Memduh 
Büyükkılıç’ı ziyaret etti.

Ziyarette, Koramaz Vadisi ve 
Kültepe bölgesine ilgisini dile geti-
ren Dr. Anais Lamesa’yı makamın-
da ağırlayan Başkan Büyükkılıç, 
Lamesa’ya kadim kent Kayseri’nin 
tarihi geçmişi ve barındırdığı zen-
ginlikler ile ilgili bilgiler verdi.

Büyükkılıç, Kayseri’nin açık hava 
müzesi, kadim bir medeniyetler 
şehri olduğunu vurgulayarak, “Bu 
zenginlikler şehri Kayseri’yi gerek 
UNESCO bağlamında, gerekse in-
sanlığa tanıtma bağlamında çaba 
göstermemiz gerekiyor. Şelaleleri 

ile tarihi dokusuyla, kültürel zen-
ginlikleri ile doğal güzellikleri ile 
jeolojik ve zooloji boyutuyla siz-
ler üzerinden paylaşmamız lazım, 
anlatmamız lazım, şehrimizi ta-
nıtmamız lazım. Bilimsel olarak da 
bunları hem ortaya çıkartma hem 
de müze konusunda çalışmaları-
mız var” diye konuştu.

Haziran ayında Avrupa ve Tür-
kiye’deki Arkeolojik çalışmalarla 
ilgili bir konferans düzenleyecek 
olan Dr. Anais Lamesa, Kültepe’de 
yürütülen çalışmalardan Avru-
pa’nın da haberdar olması için Kül-
tepe Kaniş-Karum Ören Yeri Kazı 

Başkanı Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji 
Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Fik-
ri Kulakoğlu davet ettiğini belirtti. 
Dr. Anais Lamesa ayrıca Koramaz 
Vadisi ve Kültepe bölgesine ilgisini 
dile getirerek buralarda çalışmalar 
yapabileceklerini söyledi.

Sıcak samimi bir ortamda ger-
çekleşen sohbette, Dr. Anais La-
mesa’ya zenginlikler Şehri Kayseri 
videosu izletildi. Başkan Büyükkılıç, 
günün anısına Lamesa’ya Kültepe 
Kaniş Karum’dan çıkarılan tablet-
lerin replikası ile el dokuması kilim 
hediye etti.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’IN KORAMAZ VE 
KÜLTEPE  PROJELERİNE FRANSIZ İLGİSİ

SAĞLIKLI VE HESAPLI ULAŞIMIN ADRESİ 
BÜYÜKŞEHİR KAYBİS, SEZONU AÇTI
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Kayseri Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 
Kültepe-Kaniş Karum ile ilgili iki 
ayrı proje için Avrupa’dan kente 
gelen misafirleri ağırladı. Başkan 
Büyükkılıç, özel önem verdiği Kül-
tepe-Kanuş Karum eserleri ile ilgili 
2 ayrı proje yürütülecek olmasının 
önemine işaret etti.

Büyükşehir Belediyesi’nin des-
teklediği Kültepe-Kaniş Karum 
Höyüğü’nde yapılan kazı çalış-
malarındaki süreci yakından takip 
eden Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Memduh Büyükkılıç, Kazı He-
yeti Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğ-
lu ve beraberindeki bilim insanları 

ve arkeologlar Roberto Valenti, Fa-
bio Francesconi, Karpagam Chel-
liah, Caria Diramte, Christos Ge-
orgiadis, George Mantakas, Diana 
Kasmetska, Prof.Dr. Diana Gergo-

va’yı makamında ağırladı. Ziyaret-
te, Tarihçi-Yazar Halit Erkiletlioğlu 
da hazır bulundu.

Ziyarette, Kültepe-Kaniş Ka-
rum’da yürütülecek “Kayseri Mü-
zesi’ndeki Eski Kaniş Eserlerinin 
Restorasyonu ve Tanıtımı İçin Sür-
dürülebilir Türk-İtalyan ve Yunan 
Ortak Projesi ile Eski Kaniş Kültü-
rel Mirası ve Kültepe Kazıları’nın 70 
Yıllık Hikayesinin Dijitalizasyonu 
için Sürdürülebilir Türk-Bulgar Or-
tak Projesi” konuları ele alındı.

Kayseri’nin yer altındaki kültü-
rel birikiminin önemini dile geti-
ren Büyükkılıç, kentin değişik yer-
lerindeki bu zenginlikleri insana 

sunmayı, onlarla paylaşmayı çok 
önemsediklerini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, Kültepe-Ka-
niş Kurum diye bilinen ve Anado-
lu’da en büyük ticaretin merkezi 

olarak tanınan bölgede yürütülen 
kazıların, 6 bin yıllık geçmişiyle ti-
caretteki başarıyı ortaya koyduğu-
nu söyleyerek, şunları kaydetti:

“Aynı zamanda İpekyolu üze-
rindeyiz. Dolayısıyla o da bizim 
için zenginlikler oluşturuyor. Kay-
seri’nin merkezine Cumhuriyet 
Meydanı’nda şöyle etrafınıza bak-
tığınızda adeta açık hava müze-
sinde kendinizi hissediyorsunuz. 
Bu açıdan da Kayseri’yi biz çok 
önemsiyoruz. Çalışmaların esas 
oluşturması için belki görevlerimi-
zin arasında olmamasına rağmen 
işbirliğini hayata geçiriyoruz. Çıka-
rılan fosiller dâhil 6 yerde kazı ça-
lışması mevcut.”

Büyükkılıç, İncesu Örenşehir 
bölgesinde gün yüzüne çıkarılan 

ve Roma Bizans dönemine ait mo-
zaikleri de hatırlatarak, “Kapadok-
ya’nın da geçmişte başkentliğini 
yapmış olan bir şehirdeyiz. Erciyes 
dağı şehrimize ayrı bir zengin-
lik kazandırıyor. Erciyes dağında-
ki kayak merkezimiz, uluslararası 
standartta, turizm için çok büyük 
önem arz ediyor. Geçen hafta ya-
ğan kar halen mevcut, bembeyaz. 
Medeniyetlerin getirdiği zengin-
liğin ürünü olarak da gastronomi 
ayrıca bizim için özel önem arz 
etmekte. Onu da yine şehrimiz 
için büyük bir kazanım olarak gör-
mekteyiz. Değişik medeniyetlerin 
tatları şu anda UNESCO’nun da 
listelerinde yer alacak şekliyle şeh-
rimize büyük bir zenginlik katmak-
tadır” ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mem-
duh Büyükkılıç, 12. Özelkalem Dergisi Yerel Yöne-
tim Ödülleri kapsamında KAYMEK Uzaktan Eğitim 
Merkezi (UZEM) ve Şehir Kütüphanesi projeleri ile 
iki ayrı kategoride “Yılın Belediye Başkanı” ödülüne 
layık görüldü.

İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda 
12.’si düzenlenen Özelkalem Dergisi Yerel Yöne-
tim Ödülleri Töreni’ne video konferans yöntemi 
ile katılan Başkan Büyükkılıç, proje ve uygulamala-
rını takdir eden Özelkalem Dergisi’ne teşekkür etti.

“SİZLER DE SAĞ OLASINIZ TAKDİR
ETMİŞ, BİZLERİ ÖDÜLLENDİRMİŞSİNİZ”
Kayseri’deki programları nedeniyle İstanbul’daki 

ödül törenine katılamayan ancak video konferans 
aracılığı ile törene uzaktan bağlanan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Uzak-
ta da olsak gönüllerimiz sizlerle” diyerek başladığı 
konuşmasında, proje ve çalışmalarını takdir ederek 
ödüllendiren Özelkalem Dergisi’ne teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, duygu ve düşüncelerini 
şöyle dile getirdi:

“Erciyes’in eteğinden sevgilerimizi, saygılarımı-
zı, sizin şahsınızda tüm katılımcılara sunuyorum. 
Böyle güzel bir organizasyonu yaptığınız için siz-
lere teşekkür ediyorum. Malumunuz pandemi sü-
recinden kaynaklı olarak her türlü, sosyal, eğitim, 
kültürel alanlarda aksaklıklar söz konusu oldu. Ama 
biz krizi fırsata çevirmek suretiyle UZEM yöntemi-
ni uygulayarak uzaktan eğitim modeli ile KAYMEK 
bünyesindeki tüm etkinliklerimizi yapmak yoluyla 

da öğrencilerimizin evlerine misafir olduk. Dolayı-
sıyla bu çalışmaları sadece kendi öğrencilerimize 
sunmaktan öte tüm vatandaşlarımıza da bir ba-
kıma ulaştırmış olduk. O açıdan da bir zenginliğe 
böylece geçiş olmuş oldu. Sizler de sağ olasınız 
takdir etmiş, bizleri ödüllendirmiş ve sorumlulu-
ğumuzun çok daha fazla olması, dijital çağda tek-
nolojiyi en güzel şekliyle kullanarak öğrencilerimi-
zi ve bize güvenen insanları mağdur etmememiz 
gerektiğini de buradan paylaşmış bulunuyorum.”

BÜYÜKKILIÇ, İKİ KATEGORİDE YILIN
BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ
Bu sene 12.’si yapılan ve aralarında, kültür sanat 

ve turizm etkinlikleri kategorisinde ‘Şehir Kütüpha-
nesi’ ve E-belediyecilik kategorisinde ise ‘Kayseri 
Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Uzaktan 
Eğitim Merkezi (UZEM)’ uygulaması ile ödül alarak 
yılın belediye başkanı ödülüne layık görülen Bü-
yükkılıç’ın başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Be-
lediyesi’nin yer aldığı toplam 23 belediye de ödül 
aldı.

BÜYÜKKILIÇ, GEÇEN YIL DA YILIN
BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ
Her yıl düzenlenen Özelkalem Dergisi Yerel 

Yönetim Ödülleri’nin geçen yılki 11’inci ödül töre-
ninde Başkan Büyükkılıç, kültür sanat ve turizm et-
kinlikleri kategorisinde uluslararası projesiyle yine 
yılın belediye başkanı ödülü kazanmıştı.

ÖDÜLLER 12 KATEGORİDE
7 JÜRİ ÜYESİ İLE BELİRLENDİ
Güzel bir Türkiye hayali ile düzenlenerek fa-

aliyetlerin teşvik edilmesinin amaçlandığı her yıl 
gerçekleştirilen Özelkalem Dergisi, ‘yerel yönetim 
ödülleri, afet yönetimi, kentsel tasarım,  kentsel 
dönüşüm, kent içi ulaşım, kültür ve tabiat varlık-
larının korunması, çevre koruma, kültür sanat ve 
turizm etkinlikleri, sosyal sorumluluk, katılımcı yö-
netim, e-belediyecilik, kent ekonomisi ve ulusla-
rarası işbirliği’ olmak üzere toplam 12 kategoride 
verilirken, çoğunluğu akademisyenlerden oluşan 
7 jüri üyesinin değerlendirmesiyle ödüllü beledi-
yeler belirlendi.

Ödülleri takdim edilen törende, Belediye Baş-
kanları Korosu da konser verdi.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, “KÜLTEPE” İÇİN 
AVRUPALI BİLİM İNSANLARI İLE BULUŞTU

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, UZEM PROJESİ
VE ŞEHİR KÜTÜPHANESİ İLE YİNE

“YILIN BELEDİYE BAŞKANI” OLDU

11Sayı: 53HAZİRAN 2022



BÜYÜKKILIÇ: “ATIKTAN 15 BİN 
HANENİN İHTİYACINI KARŞILAYACAK 

ELEKTRİK ÜRETTİK”

Büyükşehir Belediyesi, park ve bahçelerden budama yoluyla elde edi-
len atıkları gübreye dönüştürüyor, sahada ortaya çıkan metan gazı ku-
rulu gücü 11.7 megavat olan enerji santralinde değerlendirilerek elektrik 
üretiyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Katı Atık 
Düzenli Depolama Tesisi’nde yıl boyunca toplanan katı atıkları değerlen-
direrek 2021 yılında toplam 15 bin 476 hanenin bir yıllık elektrik ihtiyacını 
karşılayacak 39 milyon kilovat elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirdiğini 
söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Molu bölgesindeki Katı Atık Düzenli 
Depolama Tesisi’ndeki katı atıkları işleyerek elektrik enerjisine dönüştü-
ren Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan atığı enerjiye dönüştürürken, diğer 
taraftan elektrik üretimi sırasında açığa çıkan sıcak suyun değerlendirildi-
ği 10 bin metrekare kapalı alana kurulu serada da yüzlerce ton domates 
üretimi ile tarımsal üretime katkı sağlıyor.

MİLYONLARCA KİLOVAT ELEKTRİK ÜRETİLEREK,
BİNLERCE KONUT AYDINLATILIYOR
Toplanan katı atıkların, çeşitli yöntemler kullanılarak metan gazına, 

metan gazının ise elektrik enerjisine dönüştüğü 410 bin metrekare alan-
da kurulu Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’nde, her yıl on binlerce ton 

katı atık işleniyor ve milyonlarca kilovat elektrik üretimi gerçekleştiriliyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili 

yaptığı açıklamada, 2021 yılında toplam 39 milyon kilovat elektrik üretimi 
yapıldığını belirterek, “Evsel nitelikli katı atık düzenli depolama tesisinde 
bulunan enerji üretim tesisinin 5,7 megavat olan kurulu gücünü 2021 
yılında 2 katı olan 11,7 megavata çıkardık ve sadece 2021 yılında 39 mil-
yon kilovat elektrik üretimi gerçekleştirdik. Bu miktar ile toplam 15 bin 
476 hanenin 1 yıllık elektrik ihtiyacını karşılayan Büyükşehir Belediyemiz, 
diğer taraftan 5 milyon metrekare alan üzerinde 80 bin büyükbaş hay-
vanın yetiştirileceği Beydeğirmeni Besi Bölgesi ve Biyogaz Tesisi Proje-
si’ni hayata geçirdik. Proje kapsamında hayvansal atıklardan 4,5 megavat 
kurulu güce sahip biyogaz tesisinden elektrik üretimi sürecini başlattık” 
diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR, ÇEVRE HASSASİYETİYLE
ELEKTRİK ÜRETİMİNE KATKI SAĞLIYOR
Büyükşehir Belediyesi’nin bir yandan altyapı, imar, sosyal ve kültürel 

faaliyetleri gerçekleştirirken, diğer taraftan da şehrin çevresini koruyan 
çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Başkan Büyükkılıç, “2011 
yılından itibaren metan gazından elektrik üretimi gerçekleştirilen tesis-
te, toplanan atıklar işlenerek elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Ayrıca 
elektrik üretimi esnasında açığa çıkan ısının serada kullanılması ile bin-
lerce ton domates üretimi gerçekleştirilerek, tüketime sunuluyor” dedi.

SU ARITIMINDAN EDİNİLEN ATIKLARDAN
5 MİLYON 184 BİN 450 TL’LİK ELEKTRİK
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, arıtılan atık sulardan da elektrik enerji-

si üretimi sağladı. Buna göre Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon 
İdaresi (KASKİ) bünyesinde hizmet veren, Kayseri İleri Biyolojik Atık Su 
Arıtma Tesisi’nde, 2021 yılında arıtılan atık sulardan oluşan birincil çamu-
run çürütülmesi yöntemiyle elektrik üretildi. Atık su arıtma çamurundan 
üretilen 2 milyon 817 Bin 28 metreküp biyogazın ekonomik değeri 5 
Milyon 184 Bin 450 TL olarak gerçekleşti.
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BÜYÜKŞEHİR’DEN VATANDAŞA
HIZLI VE KALİTELİ HİZMET İÇİN 
KURUMSAL HAFIZA PROJESİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın 
Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve Bilgi İş-
lem Daire Başkanlığı işbirliğinde vatandaşlara 
daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla 
geliştirilen KAYPORT Kurumsal Hafıza Proje-
si’nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında 
7’den 70’e tüm Kayserililere hizmet ulaştıran 
Büyükşehir Belediyesi, teknoloji altyapısını 
da sürekli geliştirerek vatandaşlara daha kali-
teli ve hızlı bir şekilde hizmet sunmayı amaç-
lıyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Basın 
Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tara-
fından Alo 153 Çağrı Merkezi personelinin 
vatandaşların taleplerinin çözümü noktasın-
da süreci hızlandırmak adına planlanan Kay-
port Kurumsal Hafıza-Güncel Bilgi Bankası 
(KAYPORT GBB) projesinin tanıtımı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda 
gerçekleşen toplantıya, Kayseri Büyükşehir 

Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar 
Öztürk, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire 
Başkanı İbrahim Özçekiç, Bilgi İşlem Daire 
Başkanı Emre Yaylagül ve müdürler ile daire 
başkanlıklarının yetkilileri katıldı.

Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, 
toplantıda yaptığı konuşmada, “Kayport içe-
risinde bulunan bilgi portalı sekmesinin aktif 
olarak kullanılmasıyla içeriğindeki bilgilerin 
arkadaşlarımız tarafından nitelikli bir şekilde 
doldurulması, güncel tutulması ve etkin bir 
şekilde 153 çağrı merkezimizdeki arkadaşla-
rın doğru ve güncel bilgilere ulaşması sonu-
cunda vatandaşımızın memnuniyetini daha 
da fazla artıracak bir proje yürütülüyor” dedi.

“BU PROJEYİ ÖNEMSİYORUZ”
Toplantıda projeyle ilgili bilgiler verileceği-

ni ifade eden Öztürk, “153 Çağrı Merkezi’nde-
ki arkadaşlarımız birimlerimizdeki yetenekli, 
değerli, seçilmiş personellerin, birimlerine 
hâkim olması ve birimlerinin yaptığı iş ve iş-

lemleri tam ve doğru bir şekilde bu portala 
yansıtması sonucunda Alo 153 Çağrı Mer-
kezi’nin bilgisinin artırılması ve vatandaşa 
en kısa sürede en doğru bilginin verilmesi 
köprüsünü sağlamış olacağız. Dolayısıyla bu 
projeyi önemsiyoruz. Sizlerin bu konuda en 
güzel şekilde veriyi işleyeceğinize ve bu pro-
jeye katkı vereceğinize inanmaktayız” diye 
konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mem-
duh Büyükkılıç’ın vatandaş memnuniyetine 
önem veren bir anlayışla çalışmalar yaptığını 
vurgulayan Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Memduh başkanımız da vatandaş mem-
nuniyetini ön sırada tutan bir anlayışla çalış-
malarını yürüten bir başkandır. Bunun ge-
reğini yapmak suretiyle hepimiz ‘bu hizmet 
yarışında varız’ deyip gerekeni yapacağız ve 
sonuçlarında biz de vatandaşlarımız da mut-
lu olacak. Vermiş olduğunuz katkılardan do-
layı hepinize teşekkür ediyorum. Bu projenin 
hayata geçirilmesinde emekleri olan bilgi iş-
lem birimimize, çağrı merkezi personeli ar-
kadaşlarımıza, halkla ilişkiler, basın yayın biri-
mimize teşekkür ediyorum.”

Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlı-
ğı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı işbirliğinde 
hazırlanan Kayport Kurumsal Hafıza-Güncel 
Bilgi Bankası (Kayport GBB) Projesi, bilgi kirli-
liğini ortadan kaldırmayı, anlık olarak sorulan 
ve hızlıca cevabın verilmesi gereken konu-
larda zaman kaybetmeden güncel bilgiye 
ulaşıp anlık çözümler üreterek vatandaşı bil-
gilendirmeyi amaçlıyor.

Proje kapsamında, telefonla iletişim kura-
rak yetkili birimden 7/24 güncel bilgi almakla 
zaman kaybetmemek, bilginin doğruluğunu 
artırmak ve yanlış bilgilerin önüne geçmek 
hedefleniyor. Ayrıca çağrı sürelerini kısaltarak, 
nitelikli, kaliteli ve memnuniyet oranı yüksek 
vatandaşların sayısını artırmayı, birimler arası 
telefon trafiğini azaltmayı ve iş yükünü hafif-
leterek tüm birimlerin daha koordineli çalış-
masını sağlamak da projenin hedefleri ara-
sında yer alıyor.

13Sayı: 53HAZİRAN 2022



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mem-
duh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Baş-
kanlığınca düzenlenen Devlet Teşvik Tanıtım 
Günleri’ne katıldı, gençlerle buluştu, stantları tek 
tek gezerek, bilgi aldı.

21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleşecek 
olan Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri, ‘Geleceğin 
burada, devletin senin yanında’ sloganı ile Orga-
nize Sanayi Kongre ve Fuar Merkezi’nde başladı. 
Program kapsamında Büyükşehir İtfaiyesi, AFAD, 
İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlü-
ğü’nün yanı sıra üniversiteler, il müdürlükleri ta-
rafından stantlar kurulurken, proje tanıtımları, 
söyleşiler, seminerler, halk oyunları gösterileri ve 
konserler yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığı’nın düzenlediği Devlet Teşvikleri Tanı-
tım Günleri’ne katılan Kayseri Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençlerle 
buluşarak, stantları gezip, sohbet etti. Geleceğin 
teminatı olan gençlerin hayallerini ve hedeflerini 
gerçekleştirmesi için düzenlenen etkinliğe tüm 
gençleri davet eden Başkan Büyükkılıç,

BÜYÜKŞEHİR ALO 153 VE BEYAZ MASA 
DEVLET TEŞVİKLERİ TANITIM GÜNLERİ’NDE

Ayrıca Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri’nde 
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Alo 153 İletişim 
Merkezi ve Beyaz Masa olarak yerini aldı. Fuarda, 
Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa birimleri 
vatandaşların talep, istek ve önerilerini dinlerken, 
gençlere kentin tanıtımını da yapıyor.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, BÜYÜKŞEHİR
STANDINI GEZDİ
Kayseri Kariyer Merkezi, Alo 153 İletişim Mer-

kezi ve Beyaz Masa standını da gezen be bilgiler 
alan Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, 

“Kayseri Büyükşehir Belediyemizin standındayız, 
burada Alo 153 birimimiz, yan tarafta da Kariyer 
Merkezi’miz çalışma yapmakta, vatandaşımıza 
yardımcı olmak, bilinçlendirmek, hizmetlerimizle 
buluşturmak, beklentilerine yanıt vermek maçıyla 
deneytimli, birikimli ekibimiz çalışıyor” dedi.

KARİYER MERKEZİ’NİN ÖNEMİNDEN
BAHSETTİ
İş arayanla işvereni buluşturarak istihdama 

katkı sağlayacak, üniversite ve iş dünyasının da 
paydaş olduğu Kariyer Merkezi’nin öneminden 
bahseden Başkan Büyükkılıç, “Bunlar organize 
sanayilerimiz, serbest bölgemiz, ticaret odamız, 
borsamız, sanayi odamız, üniversitelerimiz gibi 
kurum ve kuruluşlarımız paydaşlarımızdır. OSB’le-
rimizin de işin içine girmiş olması demek, Kayse-
ri’deki bin 800 endüstri merkezinin bünyemizde 
olmasıdır. Aynı zamanda İŞKUR marifetiyle işbir-
liğimiz söz konusu olduğu için, vatandaşlarımızın 
kapı kapı gezmesine gerek yok. Kendi CV’sine 
uygun iş alanını rahatlıkla Kariyer Merkezi’mizden 
öğrenebilir, onunla gerekli girişimlerde bulunabilir 
ve kariyerine uygun bir şekilde nasip olursa işine 
başlayabilir” diye konuştu.

Gençlerimizi seviyoruz, kendilerini donanım-
lı, eğitimli, farkındalık oluşturacak bir yabancı dil, 
ilave bir adım öne çıkaracak mutlaka özellik ek-
lemelidir.

“BU ETKİNLİK BÜYÜK BİR FIRSATTIR”
Büyükkılıç, Devlet Teşvik Tanıtım Günle-

ri’ni de değerlendirerek, “Gençlerle görüştüm, 
etkinliği sordum. Gençler, ‘önemli, anlamlı, 
verimli ve bize katkı sağlayıcı’ diye nitelendir-
diler. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımı-
za teşekkür ediyorum. Burada kamu, kurum 
ve kuruluşlarıyla, odalarımızla, sivil toplum 
birimlerimizle dayanışmanın en güzel örne-
ğini sergiliyoruz. Amacımız gençlerimizi yü-
reklendirmek, amacımız teknofest gençliğini 
oluşturmaktır. Bu etkinlik büyük bir fırsattır ve 
hizmeti ayağa getirmektir” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Baş-
kanlığı’nın standını da ziyaret eden Başkan 
Büyükkılıç, itfaiyeye meslek okulu veya lise-
sinden alınan personel ile sohbet etti, kariyere 
önem verdiklerini söyledi. Kayseri Üniversite-
si’nin standını gezen, sağlık personeline tan-
siyonunu ölçtüren Büyükkılıç, Kayseri Valisi 
Gökmen Çiçek KAYÜ Develi Meslek Yükseko-
kulu gastronomi bölümünün kurduğu stantta 
ikramlıkların tadına baktı, vatandaşlara da ik-
ram etti. Başkan Büyükkılıç, Vali Gökmen Çi-
çek ve TRT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Ahmet Albayrak ile birlikte Büyükşehir Beledi-
yesi’nin Kültür Yayınları’nın yer aldığı eserleri 
de inceledi.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, DEVLET TEŞVİK 
TANITIM GÜNLERİ’NDE GENÇLERLE BULUŞTU
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Kayseri Büyükşehir Belediye’si-
nin desteklerini alan Kayseri çiftçi-
si, işlenen tarım alanları miktarında 
Kayseri’yi büyükşehirler arasında 
4’üncü sıraya taşıdı. Kayseri, Büyük-
şehir Belediye Başkanı Dr. Memduh 
Büyükkılıç’ın özel önem verdiği ve 
pozitif ayrımcılık yaptığı tarım ala-
nındaki gelişimi sayesinde 30 bü-
yükşehir arasında ilk 4’te yer aldı.

Dr. Memduh Büyükkılıç başka-
lığındaki Büyükşehir Belediyesi, ta-
rım ve hayvancılığa gerçekleştirdiği 
yatırım ve bu alandaki oluşturduğu 
projeler ile gündeme gelirken, ya-
pılan destekler de meyvesini veri-

yor. Kayseri, 30 büyükşehir arasın-
da işlenen tarım alanları miktarında 
Konya, Ankara ve Şanlıurfa’nın ar-
dından 4’üncü sırada yer aldı.

KAYSERİ’DE 5 MİLYON 800 
BİN DEKAR TARIM ALANI
İŞLENİYOR
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) 

tarafından paylaşılan ve Türkiye İs-
tatistik Kurumu’nun (TÜİK) kaynak 
gösterildiği son bilgilerde, Büyükşe-
hir Belediyesi’nin hemen her alan-
da verdiği destekleri de kullanan

Kayseri çiftçisi, 5 milyon 718 bin 

89 dekar tarım arazisi işleyerek ürün 
elde etti. Bu miktar ile Kayseri, bü-
yükşehirler içerisinde 4’üncü sırada 
yer buldu. Tarım alanı verileri sırala-
masında Konya 1’inci, Ankara 2’nci 
ve Şanlıurfa ise 3’üncü sırada yer 
aldı.

3 YILDA TARIMA
100 MİLYON TL’LİK DESTEK
Başkan Büyükkılıç başkanlığın-

daki Büyükşehir Belediyesi, 3 yıllık 
süreçte tarımsal üretimin hemen 
her alanında kullanılmak üzere 
aralarında tohum ve canlı hayvan 

dağıtımı, traktör başta olmak üze-
re diğer tarım araç-gereçleri, tesis, 
sulama projeleri ile tarımsal üretim 
eğitimleri gibi çiftçilere yönelik ola-
rak 100 milyon 794 bin TL’lik mal ve 
hizmet desteğinde bulundu.

2022’NİN İLK 3 AYINDA 3 BİN 
TON TOHUM DAĞITILDI
Ayrıca Kayseri Büyükşehir Be-

lediyesi Tarımsal Hizmetler Daire 
Başkanlığı ilk 3 ayda, 16 milyon 956 
TL maliyetle bin 413 ton yem bit-
kisi, 1 milyon 250 bin TL’lik bin 85 
ton yazlık buğday, 3 milyon TL’lik 
193 ton aspir tohumu, 2.5 milyon 
TL’lik 150 ton nohut tohumu, 1 mil-
yon 677 bin TL’lik 93 ton korunga 
tohumu ve 12 bin TL’lik 4 ton ku-
raklığa dayanıklı ekmeklik buğday 
tohumu dağıttı. 193 bin 843 dekar 
alana ekim yapılacak olan 2 bin 938 
ton tohumların toplam maliyeti 25 
milyon 395 bin TL olurken, tüm bu 
uygulamalar neticesinde Büyük-
şehir’in tarım alanındaki destekleri 
meyvesini verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 
endüstri, ticaret, turizm, eğitim şeh-
ri olan Kayseri’yi tarım şehri haline 
de dönüştürdü.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Kül-
tür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Kayseri 
Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) iş birli-
ğinde düzenlenen ‘Çınarların Elinden El Sanatları 
Sergisi’ açılışını yaşlı vatandaşlar ile birlikte ger-
çekleştirdi. Ulu çınarlar, Başkan Büyükkılıç’a şiir 
ve şarkılar okuyarak sergi açılışına renk kattı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Fuaye Ala-
nı’nda 208 parça el emeği eserin yer aldığı Çı-
narların Elinden El Sanatları Sergisi’nin açılış 
törenine Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Par-
ti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti İl Kadın 
Kolları Başkanı Emine Timuçin, Kayseri Büyük-
şehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Savruk, 
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbay-
rakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 
Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri ile Mustafa 
Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma 
Merkezi sakinleri katıldı.

“ONLAR BİZİM DUA KAYNAĞIMIZ”
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 

hizmetlerini sürdüren Mustafa Kumlu Ulu Çınar-
lar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’ndeki ulu 
çınarlar, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal 
İşler Daire Başkanlığı’nın işbirliği ile el emeği, 
göz nuru el sanatları eserlerinden oluşan sergi 
açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Memduh Büyükkılıç, “KAYMEK’imizin yapmış 

olduğu bu anlamlı ve önemli çalışmadan dola-
yı büyüklerimize ve bu çalışmalara destek veren 
öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Onlar ha-
kikaten bizim dua kaynağımız. Bu arada Mustafa 
Kumlu büyüğümüze de Allah’tan rahmet dileye-
rek, bir kez daha böyle bir eseri hayata geçirdiği 
için kendisine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Büyükkılıç, sergi açılışına gelen ziyaretçilere 
Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’ni de gezip, 
büyüklerden dua almaları tavsiyesinde bulundu.

SERGİ AÇILIŞINDA ULU ÇINARLARDAN 
GENÇLİK PERFORMANSI
Sergi açılışında Başkan Büyükkılıç’a şiir ve 

şarkılar okuyarak renk katan Mustafa Kumlu Ulu 
Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi sa-
kini yaşlı vatandaşlar, gençler gibi performans 
sergiledi. Kendi elleri ile hazırladıkları el emeği, 
göz nuru eserlerin açılışını da gerçekleştiren ulu 

çınarlar, üretmiş oldukları ‘dolgu oyuncak yapı-
mı, örgü işleri, dekoratif tablolar, dekoratif ahşap 
boyama tekniklerinin kullanıldığı 208 parça el 
emeği eseri ‘Çınarların Elinden El Sanatları Sergi-
si’ ismiyle meraklıları ile buluşturdu.

Başkan Büyükkılıç, tek tek söz hakkı vererek 
görüşlerini aldığı ulu çınarlara açılış kurdelesi-
ni kestirerek açılışını gerçekleştirdiği ve büyük 
bir ilgiyle incelediği eserlerin bulunduğu sergiyi 
gezdi.

BÜYÜKKILIÇ’TAN ULU ÇINARLAR İLE 
ŞİİRLİ, ŞARKILI “SERGİ” AÇILIŞI

BÜYÜKŞEHİR İLE KAYSERİ,
TARIM ŞEHRİ OLDU
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 
modern müzecilik teknikleri ile restorasyonu 
gerçekleştirilen Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar 
Müzesi’nin açılışı yapıldı.

Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi’n-
de bulunan Ahi Evran’ın yaşadığı mahallede 
hizmet verdiği yapı olarak kabul edilen zaviye, 
dönemin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mehmet Özhaseki zamanında onarımı yapıla-
rak, 2002 yılında Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar 
Odaları Birliği’nce Ahi Evran Esnaf ve Sanatkâr-
lar Müzesi olarak faaliyete geçmişti. 20 yıl sonra 
ise Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla günü-
müz müzecilik anlayışına ve teknolojisine uy-
gun olarak müzenin restorasyonu yapıldı, teşhir 
ve tanzimi yenilendi.

Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi’nin 
açılış törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler 
Başkanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri 
İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ilçe belediye baş-
kanları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yük-
sel Yiğit, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Çalış, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şük-
rü Dursun, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Müdürü Sibel Livdumlu, Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, genel sekreter 
yardımcıları, daire başkanları ve çok sayıda da-
vetli ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan 
açılış töreninde konuşan Başkan Büyükkılıç, da-
yanışmanın en güzel örneklerini sergilediklerini 
belirtti.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’TAN
ÖZHASEKİ’YE TEŞEKKÜR
Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan 

Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet 
Özhaseki’ye 2002 yılında yapmış olduğu bu 
önemli ve anlamlı çalışma için teşekkür ederek, 
“O günün koşullarında Türkiye’de bu anlamda 
ikinci bir müze duymadım. Böyle bir müzeyi 
hayata geçiren, aynı zamanda Ahi ahlakını gün-
demde tutan, Kayseri esnafının tarzına yakışan 
bir anlayış içerisinde yapılan bir çalışma olmuş-
tur” diye konuştu.

Müze projesinin Tarihi Kentler Birliği’nin dü-
zenlediği ve altıncısı gerçekleşen Müze Özen-
dirme Yarışması’nda ‘El Sanatları ve Zanaat Mü-
zeleri’ kategorisinde ödüle layık görüldüğünü 
hatırlatan Büyükkılıç, bu çalışma ile ilgili hafta 
sonu Kahramanmaraş’ta yapılacak olan toplan-
tıda ödülü alacaklarını ifade etti.

Ahi Evran Zaviyesi olarak bilinen binada, yeni 
müzecilik teknikleri ve teknolojiyi göz önüne 
alarak dijital görselleriyle zenginlik kazandırarak 
bugünün koşullarına uyarladıklarını vurgulayan 
Başkan Büyükkılıç, “Emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum. Sayın bakanımıza her zaman şeh-
rimize olan desteklerinden dolayı, sahip çıkma 
duygusu içerisindeki yaklaşımlarından dolayı, 
gönül birliği içerisinden hizmetlerinden dolayı 
teşekkür ediyorum” dedi.

Ahi Evran’ın gönül insanı olduğunu belirten 
Büyükkılıç, şu bilgileri verdi:

“Ahi Evran’ın 1171’de Azerbaycan’ın Hoy şeh-

rinde doğduğu ifade edilir. 1190-1202 yılları ara-
sında Horasan ve Maveraünnehir medreselerin-
de tahsil alıp, dini bilimler, tıp ve felsefe dersleri 
alanında çalışmalar yapmıştır. 1204 yılında Ana-
dolu’ya gelen Ahi Evran, teşkilatlanmayı esas 
almış, hanımefendi eşleri Fatma Baciyan ha-
nım kardeşlerimizi o dönem teşkilatlandırmış, 
kendisi de esnaf kardeşlerimizle ilgili çalışmalar 
yapmıştır. Birisi demiş ki, ‘eline, beline, diline sa-
hip olacaksın’, bir diğeri demiş ki ‘aşına, eşine, 
işine, sahip olacaksın’. Bu ilkeler hepimizin ol-
mazsa olmazıdır. Bunların yanında debbağlar 
birliğini kurmuş, en güzel güçlü teşkilatı oluştur-
muştur. Kendine özgü kuralları, kendine özgü 
nizamı vardır. Kayseri ahiliğin önemli merkezi 
ve beşiğidir. Ahi ahlakı ile ahlaklanmış esnaf kar-
deşlerimize helalinden bol rızık dilerken, onların 
hayırseverlikle ön plana çıkıyor olması da bizim 
için gurur kaynağı olmuştur.”

12 FARKLI ALANDA,
YAKLAŞIK 300 ESER
Başkan Büyükkılıç, yeni müzecilik teknikle-

ri ile yeni yüzüne kavuşan müzede, bakırcılık, 
kalaycılık, demircilik, bıçakçılık, marangozluk, 
dericilik, eyercilik, berberlik, terzilik, urgancılık, 
halıcılık ve ayakkabıcılık olmak üzere 12 farklı 
alanda, yaklaşık 300 eserlerle buradaki çalışma-
ların sergilendiğini söyledi.

Kayseri’nin açık hava müzesi olan zenginli-
ğiyle gastronomi, tarihi, kültürel çalışmalar ile 
şehri ön plana çıkardıklarını belirten Büyükkılıç, 
Kayseri’de Erciyes’te kayak turizminden, Kora-
maz Vadisi’ne ve İncesu’da bulunan mozaiklere 
kadar görülmeye değer önemli eserler olduğu-
nu anlattı.

“KAYSERİ’Yİ MÜZELER ŞEHRİ
YAPMA YOLUNDA ÇALIŞIYORUZ”
Büyükkılıç, Kayseri’yi müzeler şehri yapma 

yönünde çalışmalar sürdürdüklerini ifade ede-
rek, “7.5 milyon yıllık fosillerin sergileneceği Pa-
leontoloji ve Fosil Müzesi’ni oluşturmaya çalı-
şırken, Kent Müzesi, Veli Altınkaya Basın Müzesi, 
Mimar Sinan Müzesi ve Kültepe Tablet Müzesi 
gibi birbirinden önemli çalışmalar yaptığımızı 
hatırlatmak istiyorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı’nda 
gerdanlık gibi duran tarihi Kayseri Kalesi Kül-
tür Sanat Merkezi’nde Özhaseki’nin tavsiyeleri 

doğrultusunda özellikle hafta sonları etkinlikten 
etkinliğe koşulduğunu söyledi.

BÜYÜKKILIÇ LİDERLİĞİNDE
KAYSERİ İÇİN HİZMET
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Genel Baş-

kan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de Kayseri’de 
belediyelerin Büyükkılıç’ın liderliğinde çalışma-
larını sürdürdüğüne dikkat çekerek sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Büyükşehir Belediyemizin yenileyerek ye-
niden hizmete sunmuş olduğu bu müzemizin 
Kayseri’mize, kültür dünyamıza hizmetler et-
mesini, nice nice misafirlerimize güzel ev sahip-
liği yapmasını da Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyo-
rum. Görünüş itibariyle küçük gibi gözükebilir 
ama anlamı, taşımış olduğu değer çok büyük 
olsa gerek. Buna emek veren değerli belediye 
başkanımızı tebrik ediyorum. Belediye başkan-
larımızın hepsini tebrik ediyorum. Bu kadar be-
reketli belediye çalışmalarının olduğu bir ortamı 
bulmak da kolay değil. Her gün ya bir açılış, ya 
bir temel atma, ya bir başka etkinlik. Belediye-
lerimizin her biri birbirinden gayretli şekilde, 
özellikle de Kayseri’de Memduh ağabeyinin li-
derliğinde, önderliğinde bu çalışmalara devam 
ediyorlar. Allah emeklerini zayi etmesin.”

“MUCİZELER ŞEHRİ KAYSERİ”
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise açılıştan 

açılışa koştuğunu belirterek, “Belediyelerimizin 
yaptığı açılışlarda hemşehrilerimizle kaynaşma 
fırsatı buluyorum. Bundan dolayı da çok mutlu-
yum. Özellikle Kayseri’ye ilk geldiğimde bu şehir 
için kendi içimde şöyle bir his uyanmıştı; mu-
cizeler şehri Kayseri demiştim. Mucizeler şehri 
derken ki kastım, bozkırın ortasında bambaşka 
bir medeniyet inşa edilmiş ve son yıllarda da 
bu medeniyet kendisini inanılmaz derecede üst 
seviyelere taşımış. Hep beraber, bir seferberlik 
şeklinde bu güzellikleri tüm dünyaya göster-
memizin vakti geldiğini düşünüyorum” diye ko-
nuştu.

Törende, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği 
Başkanı Şeyhi Odakır, Özhaseki’ye, Vali Çiçek’e 
ve Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı te-
şekkür plaketi takdim etti.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde mü-
zenin açılışı gerçekleştirilirken, daha sonra pro-
tokol müzeyi ilgiyle gezdi.

BÜYÜKŞEHİR’İN “ÖDÜLLÜ” 
MÜZESİ ZİYARETE AÇILDI

Tarihi Kentler Birliği tarafından Müze Özendirme Yarışması’nda El Sanatları ve Zanaat Müzeleri kategorisinde
ödüle de layık görülen Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi açılışında konuşan Başkan Büyükkılıç,

Kayseri’yi müzeler şehri yapma yönünde çalıştıklarını söyledi.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı ve 
çevreci bir ulaşım aracı olan bisiklet kullanımını 
yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirdiği Tür-
kiye’nin ilk bisiklet paylaşım sistemi olan KAYBİS 
projesi ile Türkiye’ye örnek olurken Başkan Dr. 
Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla, yapılacak 
yeni yollarda bisiklet yolu bulunması şartını da 
uygulamaya koyarak Kayserililere bisiklet kulla-
nımına uygun ortamlar sunuyor.

Kentin dört bir yanında yediden yetmişe 
Kayserililere hemen her alanda hizmet götü-
ren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dr. Memduh 
Büyükkılıç başkanlığında sağlıklı ve çevreci bir 
ulaşım aracı olan bisiklet kullanımını yaygınlaş-
tırmak için projelerini de sürdürüyor.

Bu kapsamda, bisikletli ulaşımın en gelişmiş 
modeli olan Kayseri Bisiklet Paylaşım Sistemi 
(KAYBİS) vatandaşlar tarafından beğeniyle kul-
lanılırken, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği bi-
siklet kullanımının yaygınlaşması ve daha kon-
forlu hale getirilmesi için şehir genelinde bisik-
let yollarının sayısı da arttırılıyor.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada Kay-
seri’nin düz bir şehir olarak nitelendirilebile-
ceğini belirterek, “Dolayısıyla düz bir şehirde 
yollarımızın hemen yanı başında bisiklet yolları 
mutlaka olmalı diye hepimizin aklından geçer. 
Bu konuda da gerekli duyarlılığı gösteriyor, ge-
rekli çalışmaları yapıyoruz. Elbette ki daha faz-
lasını yapma yönünde aldığımız karar doğrultu-
sunda, yeni açacağımız yolların mutlaka bisiklet 
yollarının orada yer alacağı bir proje hayata ge-
çirilmeli diye talimatlarımızı yağdırıyoruz. Yeni 
yollarımızda bunu mutlaka hayata geçirmeye 
çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Büyükkılıç’ın yapılan yeni yollarda bisiklet 
yolu bulunması talimatıyla Büyükşehir Beledi-
yesi’nin hizmete sunduğu bisiklet yolu uzunlu-
ğu 90 kilometreye çıkarıldı.

3 HAZİRAN DÜNYA BİSİKLET GÜNÜ
KUTLU OLSUN
Çevre dostu ve sağlıklı ulaşım aracı bisiklet 

kullanımını teşvik etmek amacıyla “Dünya Bi-
siklet Günü” olarak ilan edilen 3 Haziran Dünya 
Bisiklet Günü’nü de kutlayan Başkan Büyükkı-
lıç, “Ayrıca 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde, 
iklim değişikliği ve hava kirliliği için farkındalık 
oluşturmak amacıyla 10 kilometrelik parkurda 

bisiklet turu düzenliyoruz. Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire 
Başkanlığı ile Spor A.Ş. işbirliğinde gerçekleşti-
rileceğimiz etkinliğe tüm hemşehrilerimizi da-
vet ediyorum. Sadece bu etkinlikte değil, sağ-
lık ve çevre için bisiklet kullanımını hayatımıza 
yerleştirelim” ifadelerini kullandı.

BÜYÜKŞEHİR’İN KAYBİS UYGULAMASI 
KAYSERİ VE BİRÇOK İLDE YOĞUN İLGİ 
GÖRÜYOR
Türkiye’nin ilk bisiklet paylaşım sistemi olan 

KAYBİS, bir yandan bisiklet paylaşım sisteminin 
geliştirilmesi çalışmalarını yürütürken diğer ta-
raftan da bisiklet kullanımını yaygınlaştırarak 
sağlıklı yaşama katkı sunuyor. Büyükşehir Be-
lediyesi Ulaşım A.Ş. bünyesinde hizmet veren 
ve havaların ısınmasıyla Nisan ayında 2022 
sezonunu açan KAYBİS, Kayseri’deki 51 adet 
bisiklet istasyonu, 600 adet özel tasarlanmış 
bisiklet ile toplam 90 kilometrelik bisiklet yol-
larında bisiklet severlerin ihtiyacını karşılıyor.

Bisikletler ile çevreye karbondioksit salınımı 
noktasında büyük avantaj sağlayan KAYBİS’te, 
araba yerine bisiklet kullanımı kilometrede kişi 
başına yüzde 92 daha az karbondioksit salını-
mı sağlarken, en çok tercih edilen spor ve ula-
şım araçları arasında yer alıyor.

Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) 
tarafından ‘Sürdürülebilir Gelişme Ödülü’ al-
maya hak kazanan ve 2010 yılında faaliyetle-
rine ithal bir sistemle başlayan KAYBİS, 2015 
yılına gelindiğinde ise yerli bisiklet paylaşım 
sistemini uygulamaya koydu. Bu süreçte ise 
Kayseri Ulaşım A.Ş tarafından hayata geçirilen 
“Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi” hem Kayseri’ye 
hem Türkiye’ye hizmet vermeye başladı. Akıllı 
Bisiklet Sistemi, Kayseri Ulaşım A.Ş. tarafından 
bugüne kadar Muğla, Gaziantep, Mersin, Ma-
latya, Yozgat, Kilis ve Aksaray olmak üzere 7 
kente daha kurulumu yapılarak, teslim edildi.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR, BİSİKLET KULLANIMI 
TEŞVİKİNDE TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLUYOR

Başkan Büyükkılıç, tüm bisiklet kullanıcılarının çevre dostu ve sağlıklı ulaşım aracı bisiklet kullanımını teşvik etmek 
amacıyla “Dünya Bisiklet Günü” olarak ilan edilen 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nü kutladı.
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BÜYÜKŞEHİR’E TARİHİ KENTLER 
BİRLİĞİ’NDEN “MÜZE” ÖDÜLÜ

 Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kenti kü-
tüphanelerle donatma hedefi doğrultusunda 
hayata geçirdiği sekizinci kütüphane olan Mev-
lana Kütüphanesi, 50 günde 50 bin kişiye hiz-
met verdi.

 Genç dostu Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç 
önderliğinde proje ve yatırımlarını hız kesme-
den sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 
gençlere yönelik hizmetleri arasında yoğun ilgi 

gören ve vatandaşlardan takdir toplayan yeni 
kütüphanelerini de bir bir hayata geçiriyor.

 Büyükşehir Belediyesi Kayseri’yi kütüpha-
neler şehri yapma yönündeki çalışmaları kap-
samında 29 Mart’ta Talas Mevlana Kütüphane-
si’ni gençlerin hizmetine sunmuştu. Hizmete 
girdiği günden bu yana kitapseverlerin akınına 
uğrayan Mevlana Kütüphanesi’nin tanıtım tö-
reni geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Vali 
Gökmen Çiçek ve AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Mehmet Özhaseki’nin de aralarında bu-
lunduğu protokolün katılımıyla gerçekleştirildi.

 Mevlana Kütüphanesi Tanıtım Töreni’ne se-
vinç ve coşkularıyla katılan çocuklar ve genç-
ler, hizmet vermeye başlamasından itibaren 
kütüphaneye de yoğun ilgi gösterdi. Hizmete 
girdiği 29 Mart itibariyle 50 günde Mevlana Kü-
tüphanesi’ne 6 bin kişi üye olurken, yaklaşık 50 
bin kişi de kütüphaneden faydalandı.

Kütüphane, 10 bin basılı kitap, 26 bin e-ki-
tap, 3 bin sesli kitap, 100 süreli yayın, 300 kişi 
kapasiteli, bilgisayar bölümü, sesli çalışma alanı 
ve ücretsiz internet hizmetleri ile Kayserililere 
hizmet veriyor.

Ansiklopediler hariç tüm kitapların ödünç 
verilebilir durumda olduğu kütüphanede, hangi 
kitabın nerde olduğu ve kitabın başka kullanıcı 

tarafından ödünç alındıysa ne zaman geleceği-
nin takip edilebildiği bir otomasyon sistem de 
yer alıyor.

 BÜYÜKŞEHİR’DEN ONBİNLERCE KİTAP 
İLE ‘OKUMA AŞKINA’ HİZMET ?
Başkan Büyükkılıç’ın talimatlarıyla eğitim ve 

kültürel faaliyetlerini yoğunlaştıran Kayseri Bü-
yükşehir Belediyesi toplamda 2 bin 950 kişi ka-
pasiteli 8 kütüphanesi ile kitapseverlere hizmet 
veriyor. Özellikle çocukların ve gençlerin yoğun 
ilgi gösterdiği Büyükşehir kütüphaneleri, 115 
bin 212 basılı, 22 bin elektronik, 3 bin sesli kitap 
ve 100 süreli yayın aboneliği ile şehre önemli 
bir katkı sunuyor.

 YENİ KÜTÜPHANELER KISA SÜREDE
HİZMETE AÇILACAK
 Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, bün-

yesinde hizmet veren kütüphanelerin sayısını 
artırmaya hızla devam ediyor. Büyükşehir’in 
yapımı süren Çocuk Kütüphanesi ve Müzik 
Okulu’nun yanı sıra, Erkilet bölgesinde hizmet 
verecek kütüphanede de hazırlıklar hızlı bir şe-
kilde başladı. Her iki kütüphanenin de yakın za-
manda hizmete açılması planlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin projesini 
hazırlayıp restorasyonunu gerçekleştirdiği Ahi 
Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi, Müzeler 
Haftası’nda ödüle değer bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kent-
ler Birliği tarafından 6’ncısı düzenlenen Müze 
Özendirme Yarışması’nda El Sanatları ve Za-
naat Müzeleri kategorisinde Ahi Evran Esnaf 
ve Sanatkârlar Müzesi projesi ile ödüle layık 
görüldü.

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Bü-
yükşehir Belediyesi, şeffaf, adil ve israfa fırsat 
vermeyen yerel yönetim anlayışının yanı sıra 
kültür sanata, gençliğe, tarihe, eğitime ve sağ-
lığa önem veren çalışmalarının meyvelerini al-
maya devam ediyor. Bu kapsamda, Büyükşe-
hir Belediyesi tarafından restore edilen, teşhir 
ve tanzimi yenilenen ve yakında resmi açılışı 
yapılacak Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Mü-
zesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından ödüle layık 
görüldü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh 
Büyükkılıç, zengin ve köklü tarihi ile adeta açık 
hava müzesi konumunda olan Kayseri’yi aynı 
zamanda müzeler şehri yapmak istediklerini 
hatırlatarak, çalışmaların ödüle değer bulun-
masının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

İlk kez 2016 yılında Tarihi Kentler Birliği’nin 
düzenlediği ve altıncısı gerçekleşen Müze 
Özendirme Yarışması’na, 2022’de 15 belediye, 
toplam 17 müzeyle başvurdu. Yarışma kapsa-
mında, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ahi Ev-
ran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi ile ‘El Sanatları 
ve Zanaat Müzeleri’ kategorisinde ödüle değer 

bulundu. 2022 TKB Müze Özendirme Yarış-
ması Ödül Töreni, Haziran ayında Kahraman-
maraş Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 
düzenlenecek TKB Kahramanmaraş Buluşma-
sı’nda gerçekleştirilecek. Bu ödül ile birlikte, 
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 3 yılda aldığı 
ödül sayısı 22’ye ulaşmış oldu.

BÜYÜKŞEHİR’DEN ÖDÜLLÜ AHİ EVRAN 
ESNAF VE SANATKÂRLAR MÜZESİ
PROJESİ
Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi’n-

de bulunan Ahi Evran’ın yaşadığı mahalle ve 

hizmet verdiği yapı olarak kabul edilen zaviye, 
dönemin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mehmet Özhaseki zamanında onarımı yapıla-
rak, 2002 yılında Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar 
Odaları Birliği’nce Ahi Evran Esnaf ve Sanat-
kârlar Müzesi olarak faaliyete geçmişti. 20 yıl 
sonra ise Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıy-
la günümüz müzecilik anlayışına ve tekno-
lojisine uygun olarak müzenin restorasyonu 
yapıldı, teşhir ve tanzimi yenilendi.  Bakırcılık, 
kalaycılık, demircilik, bıçakçılık, marangozluk, 
dericilik, eyercilik, berberlik, terzilik, urgancılık 
ve halıcılık olarak on bir farklı zanaatın anla-
tıldığı ve dönem eserlerinin sergilendiği Ahi 
Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi’nin resmi 
açılışı yakında gerçekleştirilecek.

BÜYÜKŞEHİR’İN MEVLANA 
KÜTÜPHANESİ’NDEN 50 GÜNDE 

50 BİN KİŞİ YARARLANDI
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Türkiye’nin en önemli bilim merkezlerinden biri 
olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi, 
dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Fes-
tivali olan ve Türkiye dışında ilk kez Azerbaycan’da 
başlayan TEKNOFEST’te yerini aldı.

Bilimsel ve teknolojik alt yapısı ile bireylerin, ya-
parak, yaşayarak, deneyerek, dokunarak bilimsel sü-
reçleri anlamalarını ve öğrenilen bu bilgilerin kalıcı 
hale gelmesini sağlamayı hedefleyen Kayseri Bilim 
Merkezi, ulusal ve uluslararası gerçekleşen festivaller-
de adını duyurmaya devam ediyor. Bilime, eğitime, 
öğrenmeye ve öğrencilere ayrı bir önem veren Kay-
seri Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi, Havacılık, 

Uzay ve Teknoloji festivali TEKNOFEST Azerbaycan, 
başkent Bakü’de Crystal Hall’da Güneş Gözlemi ve 
Roboarena etkinliklerini yaparak ziyaretçilerin be-
ğenisini topladı. Bilime, eğitime, öğrenmeye yönelik 
etkinliklerle gençlerin her zaman önüne açan Büyük-
şehir Belediyesi, milli teknolojiyi geliştirmeyi hedefle-
yen TEKNOFEST için Azerbaycan Bakü’deki festivale 
katıldı. Bilim ve teknoloji dolu etkinlikler düzenleyen 
Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi , festival de Gü-
neş Gözlemi ve Roboarena etkinliklerini gerçekleştir-
di. Bilim Merkezi’ndeki etkinliklere ziyaretçilerin ilgisi 
oldukça yoğundu. Festivalde etkinlikler beğeni topla-
dı.  10 binlerce kişinin katılması beklenen festival dört 
gün sürecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ilkbaharın gelmesi 
ile şehri yeşillendirme faaliyetlerini hızlandırarak fidan 
dikimine başlarken, 12 bölgede yaklaşık 70 kişilik ekip-
le 3 bin fidan dikimi gerçekleştirildi.

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında daha yeşil 
bir Kayseri için çalışmalar yürüten ve 3 yılda 300 bin 
fidan diken Kayseri Büyükşehir Belediyesi, baharın 
gelmesiyle birlikte kenti yeşillendirme çalışmalarına 
hız verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve 
Ağaçlandırma Daire Başkanlığı tarafından çevreyo-
lu Buğdaylı Kavşağı çevresindeki alanda fidan dikimi 
gerçekleştirildi. Park, Bahçe ve Ağaçlandırma Daire 
Başkanı Mustafa Türkmen’in de yer aldığı fidan dikim 
etkinliği kapsamında kent genelinde 12 bölgede top-
lam 3 bin fidan toprakla buluşuyor.

“BU SENEKİ HEDEFİMİZ
200-250 BİN CİVARINDA FİDAN”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyük-
kılıç’ın talimatlarıyla ağaçlandırma faaliyetlerine hız 
verdiklerini belirten, Büyükşehir Belediyesi Ağaçlan-
dırma ve Bakım Şube Müdürü Cüneyt Canıdemir, bu 
seneki hedeflerinin 200-250 bin civarında fidan dik-
mek olduğunu paylaşarak, şunları söyledi:

“Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı 
olarak Başkanımız Memduh Büyükkılıç’ın talimat-
larıyla baharımızın gelmesi ile birlikte ağaçlandırma 
faaliyetlerimize hız verdik. İlk olarak da çevre yolu-

muz üzerindeki Buğdaylı kavşağımızdaki dönenceler 
içerisinde çalışmamız başladı. Ağaçlandırma çalış-
malarına 3 bin fidanla başladık. Devamında da diğer 
alanlarımızda sürekli çalışmalarımız devam edecek. 
Çalışma yapan arkadaşlarımızın ellerine emekleri-
ne sağlık. Şehrimizi güzelleştirmek adına elimizden 
geleni yapmaya devam edeceğiz inşallah. Bu sene-
ki hedefimiz 200-250 bin civarında. Hava şartlarının 
müsait olmasına göre hareket edeceğiz inşallah.”

12 BÖLGEDE, YAKLAŞIK 70 KİŞİLİK
EKİPLE 3 BİN FİDAN
Fidan dikimi çalışmaları ile ilgili bilgiler veren 

Ağaçlandırma ve Bakım Şube Müdürü Canıdemir, 
12 bölgede yaklaşık 70 kişilik ekiple 3 bin fidan dikimi 
gerçekleştirmeye başladıklarını dile getirerek, “Şuanda 
12 bölgemizde çalışmamız devam ediyor. İlk bölge 
burası, burada arkadaşlarımız yaklaşık 70 kişi ile bir-
likte 3 bin fidan dikimimiz gerçekleşecek. Arkadaşla-
rımızla beraber dikiyoruz, ellerine emeklerine sağlık” 
diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR BİLİM MERKEZİ, 
AZERBAYCAN TEKNOFEST’TE YERİNİ ALDI

BÜYÜKŞEHİR, BAHARIN GELMESİ 
İLE FİDAN DİKİMİNE BAŞLADI
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BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, KAYSERİ İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI’NI BAŞLATTI

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi İk-
lim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ta-
rafından düzenlenen Kayseri İDEP Paydaş Çalış-
tayı Programı’na katıldı. Çalıştayda, Kayseri İklim 
Değişikliği Eylem Planı çalışmalarını da başlatan 
Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak 
iklim değişikliği ile mücadele kapsamında yap-
tıkları çalışmaları anlattı.

Kadir Has Kongre Merkezi Lifos Salonu’nda 
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği 
ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından gerçek-
leştirilen Kayseri İklim Değişikliği Eylem Planı 
(İDEP) Paydaş Çalıştay Programı’na Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çev-
re, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel 
Livdumlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Ali Hasdal, İklim Değişikliği ve Sıfır 
Atık Daire Başkanı Buket Ergin, İklim Değişikliği 
Farkındalık Projesi Danışmanı Tamer Atalay ve 
Engin Algür ile sunum yapacak akademisyenler 
katıldı.

Çalıştayda konuşan Başkan Büyükkılıç, Kay-
seri’nin 5 üniversitesi ile gurur verici bir eğitim 
merkezi olduğunu belirterek, “Kayseriler ticaret 
erbabı, endüstri merkezi olarak ‘işini bilen in-
sanlar’ olarak nitelendirilir. Küresel ısınma bağla-
mında da elinden geleni yapar diye umuyor ve 
inanıyorum” dedi.

İklim değişikliği ve küresel ısınmanın en 
önemli alanlarından birisi olduğunu vurgulayan 
Büyükkılıç, “Gerek küresel ölçekte gerek ülke, 
gerekse yerel ölçekte çalışmalar yapılıyor. Çev-
re, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız bu 
alanda gerçekten en önemli çalışmalar yapıyor. 
Değerli bakanımız ve ekibini kutluyorum. Biz-
ler de üzerimize düşeni yapma yönünde özen 
gösteriyoruz. Meclisteki aldığımız ilk kararlardan 

birisi mevcut yapımızı yineledik, İklim Değişikliği 
ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı açtık” diye konuştu.

Vatandaşların pandemi sürecinde şehir mer-
kezinden uzaklaşıp, yeşil alan ile buluştuğunu 
söyleyen Büyükkılıç, Kayseri’de salgında şuanda 
sıfır vaka olduğunu da anımsattı.

İDEP-KAYSERİ İKLİM HAREKETİ
PROJESİNİ BAŞLATTIK
Başkan Büyükkılıç, Kayseri İklim Hareketi 

Projesi’ni başlattıklarını belirterek, “Sayın Cum-
hurbaşkanımız tarafından imzalanan Paris İklim 
Anlaşması çerçevesinde, ülkemizin ortaya koy-
duğu 2053 Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma viz-
yonuna paralel Kayseri İklim Değişikliği Uyum 
ve Azaltım Eylem Planlarının hazırlanmasını 
içeren “İDEP- KAYSERİ İklim Hareketi Projesini”  
başlatmış, proje kapsamında 2018-2021 yılları-
nı içeren Kayseri İli sera gazı envanter raporunu 
hazırlamış, bulunan bir Büyükşehir’iz. Hazırla-
yacağımız Eylem Planının şehrimizin çevrey-
le uyumlu, iklim değişikliği risk ve tehlikelerine 
karşı dirençli, gelişimine katkı sağlamasını te-
menni eder, şehrimizin bir paydaşı olarak iklim 
değişikliği eylem planına sizlerin vereceğiniz 
katkılardan dolayı şimdiden teşekkür ederim” 
şeklinde konuştu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE
YAPILAN ÇALIŞMALARI ANLATTI
Yapılacak yeni yollarda bisiklet yolları talimatı 

verdiklerini de hatırlatan Büyükkılıç,  Büyükşehir 
Belediyesi olarak iklim değişikliği ile mücadele 
kapsamında yaptıkları çalışmaları anlatarak, “Ev-
sel nitelikli katı atık düzenli depolama tesisinde 
bulunan enerji üretim tesisimizin 5,7 megavat 
olan kurulu gücünü 2021 yılında 2 katı olan 
11,7 megavata çıkardık ve sadece 2021 yılında 
39 milyon kilovat elektrik üretimi gerçekleştir-
dik. Yeni Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi projesi 
kapsamında hazırlanan ön fizibilite raporu 2021 
yılı itibari ile Bakanlığımıza sunduk. Ülkemizde 
planlanan en kapsamlı bertaraf tesisi olma özel-
liğine sahip ve tahmini maliyeti 1.5 milyar TL’ye 
ulaşacağını paylaşmak isteriz. Bu proje, Mekanik 
Ayırma Tesisi (Kapasite 2.200 ton/gün), Atıktan 
Türetilmiş Yakıt Tesisi (Kapasite 450 ton/gün), 
Biyometanizasyon Tesisi (Kapasite 6480 m3 ’lük 
6 adet reaktör), Yakma Tesisi ( Kapasite 500 ton/
gün), Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi (Kapasite 10 
ton/gün),

II.Sınıf Düzenli Depolama Sahası (35 yıllık 

depolama ömrü), Enerji Üretim Tesisi (48 Me-
gavatlık Enerji Santrali), Sızıntı Suyu Arıtma Te-
sisi Yardımcı Üniteler (tekerlek yıkama ünitesi, 
kantar, radyasyon paneli vs.) proseslerinden 
oluşmaktadır. Bu özellikleri içeren bertaraf etme 
tesisi projemizin fizibilitesi yapıldı, hayata geçi-
rilme yönünde adımlarımızı atacağız.”

6360 sayılı Kanun ile hizmet sınırlarına dâhil 
olan ilçelerden kaynaklanan evsel atıkların yö-
netimine ilişkin olarak 5 adet transfer istasyo-
nu planladıklarını ifade eden Büyükkılıç, “Hayata 
geçirme yönünde çalışmalarımıza başladık, ay-
rıca 5 semitrey aldık. Oluşturulan Hafriyat Yö-
netim Sistemi ile hafriyat atıklarının yüzde 35’ini 
tekrar kullanmak yönünde irade göstererek, 
şehrin hem kirliliğini azaltıyoruz hem de ekono-
mik olarak bütçemize katkı sağlıyoruz. Merkezi 
ısıtma sistemine sahip katı veya sıvı yakıt kul-
lanan tüm binalarda daha çevreci yakıt olarak 
bilinen doğalgaza geçiş işlemlerini tamamladık” 
diye konuştu.

DAHA TEMİZ, DAHA YAŞANILIR,
DAHA GÜZEL BİR ŞEHİR
Yaptıkları çalışmaların meyvelerini aldıklarını, 

gerek tasarruf sağlayıp, gerekse çevreyi koru-
duklarını vurgulayan Büyükkılıç, “Bu duyarlılığı-
mızı arttırarak sürdüreceğiz. Yavrularımızı, gele-
cek neslimize daha temiz, daha yaşanılır, daha 
güzel bir şehir, bir ülke ve dünya bırakma te-
mennisiyle buna katkı sağlama yönünde en üst 
düzeyde gayretlerimizi paylaşıyor, sizlerin de 
bu yönde yaptığı çalışmaları takdir ediyor, daha 
sağlıklı gelecek hepimizin olsun” diye konuştu.

Çalışta kapsamında İDEP Projesi ve Uygu-
lama Süreci, Küresel Isınma ve Tarıma Etkileri, 
İklim Kaynaklı Afetler ve Sonuçları gibi önemli 
konularda alanında uzman isimler tarafından 
sunum ve panel gerçekleştirildi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri İDEP Paydaş Çalıştayı’nda yaptığı konuşmada, iklim değişikliği ile mücadele için 
çok önemli yatırım ve hizmetler yaptıklarını belirterek, “Gelecek neslimize daha temiz, daha yaşanılır,

daha güzel bir şehir, bir ülke ve dünya bırakacağız” dedi.
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BÜYÜKKILIÇ: “KASKİ İLE 3 YILDA
376 MİLYON TL’LİK ALTYAPI
YATIRIMI YAPTIK”

BÜYÜKŞEHİR’İN PARK ET-VALE 
UYGULAMASININ İKİNCİ NOKTASI AÇILDI

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, Kayseri Su ve Kanalizasyon 
İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından, 
2019, 2020 ve 2021 yılları içerisinde Kayseri ge-
nelinde gerçekleştirdikleri altyapı yatırımları için 
toplam 376 milyon harcama yapıldığını söyledi.

Nitelikli kadrosu, son teknoloji cihaz ve araç-
ları ile Kayseri’de içme suyu, kanalizasyon ve 
atık su arıtma faaliyetlerini gerçekleştiren KASKİ, 
kentte içme suyu ve kanalizasyon hizmetleri-
nin kesintiye uğramadan sürmesi için faaliyet-
lerini aralıksız şekilde sürdürüyor.

KASKİ, YATIRIM
HARCAMALARINI ARTTIRDI

Kayseri’deki içme suyu, ka-
nalizasyon ve atık su arıtma hiz-
metlerini gerçekleştiren KASKİ, 
altyapı yatırım harcamalarını 
sürekli arttırarak hizmet kalitesi-
ni ve kapsamını genişletti.

Bu kapsamda KASKİ, 2019 yı-
lında 103 milyon TL’lik 490 kilo-
metre,  2020 yılında 106 milyon 
TL’lik 610 kilometre, 2021’de ise 
167 milyon TL’lik 745 kilometre 
içme suyu ve kanalizasyon hat-
tı imalatı gerçekleştirdi.

ALTYAPIYA İLİŞKİN TÜM
ÇALIŞMALAR YAPILDI
Son üç yıl içerisinde KASKİ, ‘depo yapımı ve 

depo tamir tadilatı, kuyu binaları yapımı, içme 
suyu sondaj kuyuları açılması, içme suyu şe-
beke hattı yapımı’ konularını içeren her türlü 
altyapı çalışmasını etkin bir şekilde gerçekleşti-
rerek içme suyu, kanalizasyon ve Atıksu Arıtma 
hizmetini aksatmadan sürdürdü.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanali-
zasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, 2019 
- 2020 - 2021 yıllarında 17 adet Su Deposu, 
40 adet Kuyu Binası, 7 adet Maslak ve 69 adet 
İçme suyu Sondaj Kuyusu yatırımları yaparken, 
68 adet su deposu tamir tadilatı ve kuyu bina-
sı tamir tadilatı yaptı. Bu hizmetlere toplam 17 
milyon 562 bin TL harcama yapıldı.

İnsan ve çevre sağlığını korumak için ise 54 
milyon 573 bin TL değerinde 18 adet atık su 
arıtma tesisinin işletmeye alan KASKİ, 2 milyon 
700 Bin TL yatırım bedeli ile toplam 49 adet 
‘Alt bölge’ (DMA) çalışması yaparak SCADA sis-
temine entegre etti. Söz konusu bölgelerden 
9 tanesinde basınç kontrolü yapılarak,  şebe-
ke sistemi yüksek basınçtan korunurken, aynı 
zamanda yeni yapılacak şebeke yatırım mali-
yeti en minimum seviyeye çekildi. Öte yandan 
sistemden yüzeye çıkmayan su arızaları tespit 
edebilir hale getirildi. Bu tespitler sayesinde ise 
3 milyon 942 bin metreküp su kaybı önlenerek 
sisteme kazandırıldı. Aynı zamanda iklim deği-
şikliği ve kuraklıkla mücadelede de önemli bir 
yol kat edildi ve 22 milyon 232 Bin 880 TL de-
ğerinde su tasarrufu yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 
Ulaşım A.Ş. tarafından sera gazı sa-
lınımının azaltımına katkı sağlaması 
açısından yöntem farklılığı olarak ilk 
olma özelliğine sahip Park Et-Vale 
uygulamasının 2’nci hizmet nokta-
sı Kiçikapı Caddesi’nde açıldı.

Kaleönü bölgesinde hizmete 
açılan ve sürücülerin yoğun ilgi 
gösterdiği Park Et-Vale hizmet nok-
tasına bir yenisi daha eklendi. Kiçi-
kapı bölgesinde hizmet vermeye 
başlayan vale noktasıyla sürücü-
ler park yeri aramak yerine valeye 
araçlarını teslim ediyor ve otopark 
sorunu yaşamıyor.

Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut, yaptığı açıkla-
mada, “Kentin en yoğun yaya ve araç trafiğinin yaşandığı Bankalar Cad-
desi bölgesinde sürücülerin park yeri aramasında geçen süreyi azaltma 
ve böylelikle sera gazı salınımının azaltılmasına katkı sağlamak maksatlı 
2’nci vale uygulamasını hizmete açmış bulunuyoruz” dedi.

Kaleönü bölgesine 8 ay önce oluşturdukları ilk vale hizmet nokta-
mızda yaklaşık 14 binin üzerinde kullanım gerçekleştiğini vurgulayan 
Canbulut, “Bu rakam da yerinde bir karar alınmış olduğunu göster-
mektedir. İlk vale noktamız ile yeni hizmete açmış olduğumuz Kiçi-
kapı hizmet noktası sayesinde araç parkının kaygı olmaktan çıkması 
ve vatandaşlarımızın işlerini kolayca yapabilmesi, amaçlanan hedefler 
arasındadır. Her türlü verinin analiz edilerek vatandaşlarımızın mem-

nuniyetinin ön planda tutulduğu 
hizmetlerimiz Kayseri Büyükşe-
hir Belediye Başkanımız Sayın Dr. 
Memduh Büyükkılıç önderliğinde 
devam edecektir” diye konuştu.

UYGULAMA NASIL
ÇALIŞIYOR?
Büyükşehir Belediyesi otopark 

görevlileri tarafından park edilecek 
araç, sürücüden Kiçikapı ve Kaleö-
nü Vale Noktası’ndan teslim alı-
nırken, Bedesten Katlı Otoparkı’na 
park işlemi gerçekleştiriliyor. Araç, 
plaka ve sürücü iletişim bilgileri ile 
sisteme kayıt gerçekleştirilerek, ve-
rilen telefon numarasına link ve şif-

re gönderiliyor. Araç teslim alınmak istendiğinde, cep telefonuna gelen 
linke tıklayıp, aracın ne zaman alınmak istendiğine dair not bırakılabi-
liyor.

Vale hizmeti 09.00 ile 18.30 arasında kullanılabiliyor. Aracın 18.30’dan 
sonra otoparkta kalmaya devam etmesi halinde, aynı gün 21.00’a ka-
dar ya da ertesi gün 07.00 - 21.00 saatlerinde Bedesten Otoparkı’ndan, 
cep telefonuna gelen şifrenin otopark görevlisine gösterilmesi ile araç 
teslim alınabiliyor. Sürücü vatandaşlara, araçlarında değerli eşya bulun-
durmamaları yönünde uyarılarda bulunuluyor.

Ayrıca vale uygulaması, araçların fazladan yakıt yakması ve israfın 
önlenmesi, fazladan egzoz gazı salınmasının da önüne geçilmesi açı-
sından çevreci bir uygulama olarak hizmet veriyor.
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BÜYÜKŞEHİR, MİMAR SİNAN’I 
DOĞDUĞU TOPRAKLARDA ANDI
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dr. Memduh 

Büyükkılıç’ın şehrin değerlerine verdiği önem 
kapsamında, ‘9 Nisan Mimar Sinan’ı Anma ve 
Mimarlar Günü’ dolayısıyla Mimar Sinan’ı Anma 
Etkinlikleri Programı düzenledi. Programda Me-
deniyetin Dehası Mimar Sinan Kompozisyon 
Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri veri-
lirken, Mimar Sinan Ara Güler Sergisi’nin açılışı 
yapıldı.

Kültürel mirasa sahip çıkma, koruma ve ya-
şatarak gelecek nesillere aktarma anlayışıyla 
çalışmalar yürüten Kayseri Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından ‘9 Nisan Mimar Sinan’ı Anma 
ve Mimarlar Günü’ dolayısıyla Ağırnas’ta Mimar 
Sinan’ı Anma Etkinlikleri Programı düzenlendi.

Kayseri’nin bağrından çıkan ve bıraktığı eşsiz 
eserlerle Türk İslam mimarisine büyük bir ha-
zine kazandıran Mimar Sinan’ın doğduğu Ağır-
nas Mahallesi’nde düzenlenen programa, Kay-
seri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh 
Büyükkılıç’ın yanı sıra önceki dönem Enerji ve 
Tabi Kaynaklar Bakanlarından Taner Yıldız, AK 
Parti Kayseri Milletvekilleri Hülya Nergis, İsmail 
Tamer, Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğge-
neral Yüksel Yiğit, Melikgazi Belediye Başkanı 
Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye 
Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye 
Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti İl Kadın Kol-
ları Başkanı Emine Timuçin, Kayseri Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 
Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Murtaza 
Er, Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğre-
tim Üyesi Dr. Sencer Erkman, Ağırnas Mahalle 
Muhtarı Muharrem Uzun ve vatandaşlar katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh 
Büyükkılıç, yaptığı konuşmada, “Kadirşinas 
dostlarımıza, hemşehrilerimize, annelerimize 
ayrıca teşekkür ederken burada şehitlerimizin 
değerini göz ardı edemeyiz. Kıymetli şehidi-
mizin annesi babası da hemen yanı başımızda 
bizim ayrıca gururumuz. O açıdan Melikga-
zi’mizde, Ağırnas’ımzda bulunmaktan, bu güzel 
günde sizlerle birlikte olmaktan onur duyarken, 
şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazileri-
mize de sağlıklı, hayırlı uzun ömürler temenni 
ediyoruz” dedi.

“MİMAR SİNAN’IMIZLA ELBETTE Kİ
ÖVÜNÜRÜZ O BİZİM GURURUMUZ”
Mimar Sinan’ın hemşehrisi olarak ona layık 

olmak için gerekeni yapmanın önemine deği-
nen Büyükkılıç, “Mimar Sinan’ımızla elbette ki 
övünürüz, o bizim gururumuz. Yaklaşık bir asra 
sığan bir ömür yaşamış, bu topraklarda doğ-
muş hemşehrimiz, gururumuz. 100 yıllık bir 
ömre 400 civarında eser sığdırmış. Her biri ayrı 
bir değer olan, her biri bizim için ölümsüz bir 
eser olan 400 civarında eser. İşte böyle bir Mi-

mar Sinan’ın hemşehrisi olarak ona layık olmak 
için bizler de gerekeni yapmalıyız” ifadelerini 
kullandı.

“HEM ŞEHRİMİZİ GELİŞTİRMELİYİZ,
HEM DE GÖNÜLLERİ İHYA ETMELİYİZ”
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, mamur bir 

şehir, mamur bir insan topluluğu oluşturmak 
gerektiğini ifade ederek, “Hem şehrimizi imarlı 
olarak geliştirmeliyiz, hem de gönülleri ihya et-
meliyiz. Güvenli bir liman olduğumuzun farkın-
da olmalıyız. Ahi Evran’ın memleketi olduğunu 
unutmamalıyız. Değerlerimize sahip çıkmalıyız. 
İşte bu anlayış içerisinde Cenab-ı Allah’a şükür-
ler olsun huzur şehri Kayseri’de Mimar Sinan’ı-
mızı anıyoruz. Koramaz Vadimizi Unesco’nun 
geçici dünya miras listesine girmesini sağladık. 
Aynı şekilde Çerkez Mustafa Efendi Konağı’nı 
Koramaz Müzesi haline getiriyoruz. Mimar Si-
nan Müzesi’ni oluşturmak için yarışma düzen-
ledik. Uluslararası ve ulusal boyutta 137 eser 
katıldı. Şimdi o eserleri, o projeleri kitaplaştırdık. 
İnşallah birinci gelen eseri Kayseri’mize yakışır 
şekilde, koşullar oluştuğunda hayata geçirece-
ğimizi, Mimar Sinan’a yakışır bir müze yaptıra-
cağımızı da buradan paylaşmak istiyorum” şek-
linde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, konuşmasını şöyle sür-
dürdü:

“Ağırnas’ımıza elbette ki ne yapsak az. Bu-
rada herkes İldem’e giderken, belediye binasını 
liseye dönüştürdük, şimdi tam 200’e yakın öğ-
renci burada lisede okuyor. Teşvik ettik, motive 
ettik, gelin burada toprakla buluşun. Bizi seven, 
seçen, bizlere güvenen hemşehrilerimize la-
yık olmak için bir ekip ruhu içerisinde 16 ilçe 
belediye başkanı kardeşimizle, Ankara’daki hü-
kümetimizle, Cumhurbaşkanımızla, milletvekil-
lerimizle, bakanlarımızla bu şehri de, bu ülkeyi 
de, bu beldeyi de Allah’ın izniyle mamur ede-
ceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Mi-
mar Sinan’ımıza ve geçmişlerimize de Allah’tan 
rahmet diliyorum.”

Programda konuşan önceki dönem Enerji 
ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ise böy-
lesine değerli Mimar Sinan’ı anma etkinlikleri-
ni düzenlediği ve onunla ilgili hedeflerini daha 
da büyüttüğü için Büyükkılıç’a teşekkür ederek, 

“Mimar Sinan’ın böyle bir zenginliğin çok daha 
geniş bir platformda farklı dillerde anlatılması 
lazım geldiği kanaatindeyim. Çünkü ünü yal-
nızca Kayseriyle, Türkiye ile sınırlı değil, ulusla-
rarası arenada sınırsızdır. Başta Memduh Büyük-
kılıç başkanımıza, ekibine bu tür bir etkinliğe ev 
sahipliği yapmış olmasından dolayı duyduğum 
memnuniyeti bir kez daha ifade ediyorum” diye 
konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis de 
Kayseri’nin güzelliklerinin saymakla bitmeye-
ceğini belirterek, “Bunlardan bir tanesinin de ta-
rihe mal olmuş Mimar Sinan’ımız, Anadolu’nun 
yetiştirdiği nadir insanlardan bir tanesi.” dedi.

AK Parti Milletvekili İsmail Tamer ise dün-
yaya mal olmuş, Mimar Sinan’ı andıklarını vur-
gulayarak, bu etkinlikleri çok daha fazla ileriye 
götürmek ve turizm cenneti haline gelen Kay-
seri’yi daha fazla öne çıkarmak gerektiğinin al-
tını çizdi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Pa-
lancıoğlu ise programı düzenleyen başta Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Bü-
yükkılıç olmak üzere tüm emeği geçenlere 
teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet 
gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. 
(KAYMEK) marifetiyle düzenlenen, Medeniyetin 
Dehası Mimar Sinan Kompozisyon Yarışması’n-
da dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.
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BÜYÜKŞEHİR, KEYKUBADİYE SARAYI 
ESERLERİNİ SELÇUKLU MÜZESİ’NE TAŞIDI

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi, İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Keykubadiye 
Sarayı Kazı Başkanlığı işbirliği ile düzenlenen ve 
Türk kültürüne önemli katkılar sağlayacak olan 
‘Keykubadiye Sarayı Buluntuları Sergisi’ni açtı.

Selçuklu Uygarlığı Müzesi içerisinde açılışı 
gerçekleştirilen ‘Keykubadiye Sarayı Buluntuları 
Sergisi’ açılışına Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra İl 
Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kay-
seri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Akay, Keykubadiye Sarayı Kazı 
Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Baş, Kültepe Kaniş 
Karum Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, Er-
ciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Aygül Aykut ve Büyükşehir Be-
lediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcu-
man ile daire başkanları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunma-
sıyla başlayan programda Sultan Alaeddin Key-
kubat’ın vefatının 785. yıldönümü dolayısıyla 
Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

“SELÇUKLUYUZ, OSMANLIYIZ,
CUMHURİYETİZ”
Kayseri’nin milattan önce 4 bin, milattan 

sonra 2 bin yıl olmak üzere 6 bin yıllık geçmişi 
olan, kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan 
bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Büyükkı-
lıç, “Bir ecdadımızın eserinin içerisinde bulunu-
yoruz. İyi ki bir Selçuklu şehriyiz, geçmişlerimi-
ze rahmet okuyoruz. Selçukluyuz, Osmanlıyız, 
Cumhuriyetiz. İlelebet yaşaması için de dua 
ederiz. Böyle bir Selçuklu şehrinde yaşamak 
herkese nasip olmaz” dedi.

Anadolu şehirlerinde eğitim ve öğretime 
daha çok destek verilmesi gerektiğini vurgu-
layan Büyükkılıç, “Diyorum ki eğitim, öğretim 
odaklı Anadolu’daki Selçuklu şehirleri olan Kon-
ya’mızı, Kayseri’mizi, Sivas’ımızı, Niğde gibi şe-
hirlerimizi destekleyin. Bu kültürle bezenmiş, 
Mevlana’nın, Hacı Bektaş Veli’nin, Seyyid Bur-
haneddin Hazretleri’nin, Ahi Evran gibi değer-
lerin kültürleri ile bezenmiş nesiller yetişsin. Ül-
kesine, vatanına sevdalı bizi geleceğe taşıyacak 
yavrularımız eğitimli ve donanımlı olarak vata-
nına hizmet etsin diye temennide bulunuyo-
rum” şeklinde konuştu.

“SELÇUKLU ESERLERİNİN, SELÇUKLU 
MÜZESİ’NDE SERGİLENİYOR OLMASI DA 
ÖNEMLİ VE ANLAMLIDIR”
Başkan Büyükkılıç, Selçuklu eserlerinin Sel-

çuklu Müzesi’nde sergilenmesinin önemine 
işaret ederek, şöyle konuştu:

“Böyle anlamlı bir çalışmada bulunmak, hem 
Alaeddin Keykubat’ı rahmetle anmak hem de 
iğneyle kuyu kazar gibi eserlerimizi gün yüzü-
ne çıkarmak adına yaptıkları çalışmalardan do-
layı Ali hocama ve ekibine teşekkür ediyorum. 
O eserleri burada görmek de sizlerin hakkı, gö-
rünce tarihimizi daha bilinçli olarak sahiplenme 
duygusu oluşmuş olacak. Selçuklu eserlerinin, 
Selçuklu Müzesi’nde sergileniyor olması da 
önemli ve anlamlıdır. Kayseri Büyükşehir Bele-
diyesi ve 16 ilçe belediye başkanı olarak el ele 
gönül gönüle vermek suretiyle dayanışma içe-
risinde şehrimizi daha iyi noktaya taşımak için 
her alanda varız diyoruz, bu çalışmaları kendi-
mize mecburiyet hissederek yapmanın keyfini 
yaşıyoruz. Birliğin, beraberliğin bereketini yaşı-
yoruz, bu şehir bunu fazlasıyla hak ediyor.”

Kayseri genelinde 6 yerde kazı çalışması 
yapıldığını ve desteklerinin sürdüğünü anlatan 
Büyükkılıç, “Kültür Bakanlığımıza bizlere her za-
man işbirliğinde yaptıkları desteklerden dolayı 
teşekkür ediyorum. Amacımız yerin altındaki 
bu kazanımlarımızı, zenginliklerimizi yerin üs-
tündekiler ile buluşturmaktır” dedi.

AÇIK HAVA MÜZESİ KAYSERİ’DE
BİRBİRİNDEN ÖNEMLİ KAZI
ÇALIŞMALARI
Yurt içinden ve yurt dışından gelen bilim 

adamlarının kazılarda çıkan eserleri incelediğini, 
Kayseri’nin doğa tarihi ve jeomorfolojik açıdan 
önemli zenginlik olduğunu söyleyen Başkan 
Büyükkılıç, Kültepe Kaniş Karum kazılarının,  Kı-
zılırmak’ın kenarında ve Koramaz Vadisi bölge-
sinde 7,5 milyon yıl önceki döneme ait olduğu 
ifade edilen fosil kazılarının, Selçuklu eseri Kızıl 
Köşk kazılarının, Seyyid Burhaneddin Hazretle-
rinin olduğu bölgede yeni çıkan Selçuklu dö-
nemi eseri kazıların ve Gaziantep’te, Hatay’da 
da bulunan İncesu ilçesi Örenşehir bölgesinde 
çıkan mozaikler ile ilgili çalışmaların devam et-
tiğini ifade etti.

Büyükkılıç, bu eserleri en kısa zamanda açık 

hava müzesi olarak nitelendirilen Kayseri’de in-
sanların hizmetine sunacaklarını sözlerine ek-
ledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun 
ise Sultan Alaeddin Keykubat’ın hayatı hakkında 
bilgiler vererek, Anadolu Selçukluların en kud-
retli sultanlarından bir tanesi olduğunu, özellik-
le ticarete çok önem verdiğini anlattı. 

BÜYÜKŞEHİR’DEN TARİHİ MİRAS
ÇALIŞMALARINA TAM DESTEK
Kazının başlangıç serüvenine değinen Key-

kubadiye Sarayı Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali 
Baş da özellikle 2015 yılından itibaren yaptıkları 
çalışmalarda çok önemli verilerle karşılaştıkla-
rını belirterek, “Anadolu Selçuklu döneminin 
en önemli saraylarından biri olan Kayseri’deki 
Keykubadiye Sarayı arkeolojik kazı çalışmaları 

sırasında bize her zaman destek olan, bütün 
ihtiyaçlarımızı gideren, Kayseri Büyükşehir Be-
lediyesi son olarak kazı evi tahsis etti. Bize böyle 
bir imkân tanındı ve biz kazıda çıkan bütün ve-
rileri o imkân çerçevesinde bilgisayar ortamına 
aktardık. Onun dışında kazı çalışma ofisi gibi bir 
mekânı da bize kazandırdılar. Toprağın içeri-
sinden ellerimizle çıkardığımız eserlerin depo 
yerine böyle bir alanda sergileniyor olması bizi 
gerçekten çok mutlu etti. Bizim her zaman ya-
nımızda olan bize büyük destek veren Kayseri 
Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyo-
rum” şeklinde konuştu.

Kayseri Şeker, Pancar Ekicileri Kooperatifi Yö-
netim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da ecdada 
yakışır şekilde onların eserlerine sahip çıkılması 
ve bugünkü nesille de buluşturulması gerekti-
ğini belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanlı-
ğı’nın desteklerinin çok güzel olduğunu ve on-
lara katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Keykubadiye Sarayı 
Buluntularının kalıcı olarak sergileneceği sergi-
nin açılışı yapılarak, sırlı, sırsız ve sıraltı teknikleri 
ile yapılan figürlü seramik eserlerin yer aldığı 
sergi ilgiyle incelendi.

Başkan Büyükkılıç, Keykubadiye Sarayı Buluntuları Sergisi açılışında yaptığı konuşmada,
“Böyle bir Selçuklu şehrinde yaşamak herkese nasip olmaz. Selçuklu eserlerinin, Selçuklu Müzesi’nde 

sergileniyor olması da önemli ve anlamlıdır” dedi.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, vizyon projelerden 
olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nde 
çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü, 3’üncü 
uygulama etabı uzlaşma görüşmelerinin de 
14 Haziran Salı günü başlayacağını duyurdu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yürütülen ve kuzeyinde Oğuz Caddesi, 
batısında Yıldırım Caddesi, güneyinde 
Prof. Fevzi Fevzioğlu Caddesi, doğusunda 
ise Açık Sokak ile çevrelenen Sahabiye 
Kentsel Dönüşüm Projesi 3’üncü uygulama 
etabında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh 
Büyükkılıç, yaptığı açıklamada,  “Sahabiye 
Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında 
3’üncü uygulama etabı uzlaşma görüşmeleri 
14 Haziran Salı günü başlayacaktır” dedi.

Projenin 3’üncü uygulama etabında 
toplam 621 adet bağımsız bölüm 
bulunduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, 
“Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 3’üncü 
uygulama etabı kuzeyinde Oğuz Caddesi, 
batısında Yıldırım Caddesi, güneyinde Prof. 
Fevzi Fevzioğlu Caddesi doğusunda ise Açık 
Sokak ile çevrelenmiştir. 48 bin metrekarelik 
3’üncü uygulama etabında 90 adet parsel, 
bu parsellerde 76 adet bina, 535 adet 
konut, 64 adet işyeri, 22 adet depo olmak 
üzere toplam 621 adet bağımsız bölüm 
bulunmaktadır” diye konuştu.

Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm 
Projesi’nin sadece Kayseri’nin değil, 
Türkiye’nin önemli kentsel dönüşüm 

projelerinden birisi olduğunun altını çizerek, 
“Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak 
olan, afet riskine önlem alınacak nitelikte, 
kentsel refah sağlayan, sosyal alanları 
bulunan, şehrimize mimari ve sosyal 
anlamda değer katacak proje kapsamında; 
tüm hak sahipleri ile eşit, adil, şeffaf bir 
uzlaşma sağlanması için belediyemiz 
tarafından azami gayret gösterilecektir” 
ifadelerini kullandı.

“TÜM HAK SAHİPLERİMİZİ 
BEKLİYORUZ”
Hak sahiplerine seslenen Başkan 

Büyükkılıç, “Vizyon projemizin 3’üncü 
etabında uzlaşma görüşmeleri başlıyor. 
3’üncü uygulama etabında bulunan tüm 
hak sahiplerimizi 14 Haziran Salı günü 
Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’mıza 
bekliyoruz” şeklinde konuştu.

BÜYÜKKILIÇ: “VİZYON 
PROJEMİZİN 3’ÜNCÜ ETABINDA 

UZLAŞMA GÖRÜŞMELERİ 

BAŞLIYOR”
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