
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. AK Parti Genel Başkan 
Yardımcımız Mehmet Özhaseki ile bir-
likte Büyükşehir Belediyesi tarafından 
hizmete sunulan Mevlana Kütüphane-
si’nin de 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.
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Devletin zirvesinin katılımlarıyla, Kayseri’nin 6 bin yıllık tarihinin en 
büyük yatırımının açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Maşallah, 
Kayseri’yi özlemişiz, gördüğüm kadarıyla Kayseri de bizi özlemiş. 
Kayseri’ye bugün yaklaşık 54 milyar TL’lik müjde ile geldik” dedi.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, 
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç 
liderliğinde ortaya koyduğu ‘Kayseri 
Modeli Belediyecilik’ tüm Türkiye 
tarafından takdirle karşılanırken, 
Başkan Büyükkılıç’ı ilk 6 ayda ziyaret 
eden birbirinden önemli devlet 
büyükleri de hizmetlerden dolayı 
övgüler yağdırdı.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kısa sürede yapımı tamamlanan Erkilet 
Kütüphanesi’nin Tanıtım Töreni’ne katıldı. Kente 9’uncu kütüphaneyi kazandıran Başkan Büyükkılıç, 
‘Gençler sıkı durun’ diyerek, ulaşımdan eğitime, sosyal tesislerden kırtasiyeye, sütten gıda yardımına kadar 
birbirinden önemli müjdeler verdi.



Devletin zirvesinin katılımlarıyla, Kayseri’nin 
6 bin yıllık tarihinin en büyük yatırımının açılı-
şını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Maşallah, 
Kayseri’yi özlemişiz, gördüğüm kadarıyla Kay-
seri de bizi özlemiş. Kayseri’ye bugün yaklaşık 
54 milyar TL’lik müjde ile geldik” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Kayseri’de katıldığı Toplu Açılış Töreni’nde ara-
larında Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerine 
ait 3 milyar 788 milyon TL maliyetli 111 yatı-
rımının da bulunduğu toplam 54 milyar TL’lik 
yatırımların açılışını gerçekleştirerek, Kayseri 
Yüksek Hızlı Tren projesinin temelini attı.

“SİZLERE ERCİYES’İMİZİN ETEĞİNDEN 
SELAMLARIMIZI SUNUYORUZ”
6 bin yıllık tarihe sahip kadim şehir Kayseri 

Cumhuriyet Meydanı’nda Toplu Açılış Töre-
ni’nin açılış konuşmasını Kayseri Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç 
yaptı. Konuşmasına, ‘Sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlarken, Sayın Cumhurbaşkanımıza ‘hoş 
geldiniz’ derken, Erciyes’imizin eteğinden se-
lamlarımızı sunuyoruz. Değişik medeniyetlere 
ev sahipliği yapmış olan, 6 bin yıllık ticari geç-
mişi olan Kayseri’mizden selamlıyoruz’ diye-
rek başlayan Başkan Büyükkılıç, “Endüstrinin 
merkezi olan, 3 organize sanayisi, 1 serbest 
bölgesi ile Sayın Cumhurbaşkanımızın ülke-
mizin yatırımcısına tavsiye ettiği gibi istihdamı, 
ihracatı, yatırımı önemseyen, ülkesine katma 
değer sağlayan anlayış içerisinde Cumhur-
başkanımızın ve ülkemizin yanında yer alan 
Kayseri’miz adına sizleri selamlıyorum. Niaga-
ra Şelaleri’nin bir başka versiyonu olan Kapuz-
başı Şelaleri ile içerisinde 301 tane kuş çeşi-
dini barındıran Sultan Sazlığımızla, Akkışla’mız, 
Bünyan’ımız, Develi’miz, Felahiye’miz, Hacı-
lar’ımız, İncesu’muz, Kocasinan’ımız, Melikga-
zi’miz, Özvatan’ımız, Pınarbaşı’mız, Sarız’ımız, 
Sarıoğlan’ımız, Talas’ımız, Tomarza’mız, Yah-
yalı’mız, Yeşilhisar’ımızla el ele, gönül gönüle 
16 ilçemizle Sayın Cumhurbaşkanımızı ve he-
yetini selamlıyoruz. Kayseri’mizin birliğin, be-
raberliğin ve dayanışmanın sembolü olduğu-
nu buradan haykırmak istiyoruz” diye konuştu.

“KAYSERİ, SAYIN CUMHURBAŞKANINA 
SEVDALIDIR”
Merkezi ve taşrası ile kültür varlıkları ve ya-

tırımlarıyla Kayseri’nin bu ülkenin olmazsa 
olmazı olduğunun altını çizen Başkan Büyük-
kılıç, “Kayseri, ay yıldızlı Türk bayrağına, vatanı-
na, milletine, devletine bağlı, ülkesine ve Sayın 
Cumhurbaşkanına sevdalıdır. Kayseri, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın da Kayseri’ye sevdalı 
olduğu bir bütünlük arz eden anlayış içerisin-
deki bir şehir olmanın onurunu ve gururunu 
taşımaktadır. Sizlere minnet duyuyoruz, iyi ki 
varsınız. Sizlere ve hizmete sevdalıyız” diye 
konuştu.

“CUMHURBAŞKANIMIZA
TEŞEKKÜR EDİYORUM”
Gönüllerde taht kurma gayesi ve Kayserili-

lere layık olma anlayışı ile çalıştıklarını belirten 
Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mimar Sinan’ımızın, Selçuklu hükümdarla-
rından II. Kılıçarslan’ın kızı Gevher Nesibe’mi-
zin, Hunat Hatun’un, Mevlana Celaleddin-i  
Rumi’nin hocası Seyyid Burhaneddin haz-
retlerinin, Aşık Seyrani’nin ve Dadaloğlu’nun 
ismi anılmadan geçilemez. Kayseri denilince 
makarr-ı ulema, makarr-ı evliya diye bilinen 
alimler ve veliler şehri göz ardı edilemez. Kay-
seri denilince, 5 üniversitesi ile eğitimin mer-
kezinden bahsediyoruz. Aşıyı bularak pande-
mi döneminde üzerine düşeni en fazlasıyla 
yapan araştırma üniversitesi olan Kayseri’den 
bahsediyoruz. Kayseri denilince, 180’den fazla 
ülkeye ihracat yapan, geçen sene 3 milyar 600 
milyon dolar ile ihracata ulaşan, hedefinde 4 
milyar dolara ulaşacak yatırımdan yatırıma, ih-
racattan ihracata koşan şehir akla gelir. Millet 
Bahçesiyle, havaalanı terminal yatırımı ile hızlı 
tren ile tramvay hatlarıyla el ele gönül gönüle 
vererek, bu şehri daha mamur, daha yaşanıla-
bilir, daha çevreci bir anlayış ile turizm, kültü-
rel odaklı sosyal tesisleriyle, genç ve üniversite 
dostu bir şehir olarak Cumhurbaşkanımızdan 
ödül alan bir başkan olarak 16 belediye başka-
nımızı yanıma alarak bağrıma basıyor, onların 
şahsında her birinizi ayrı ayrı selamlıyorum. 

Sayın Cumhurbaşkanımıza ve kıymetli bakan-
larımıza, milletvekillerimize ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum.”

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZI 
VE EKİBİNİ TEBRİK EDİYORUM”
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh 

Büyükkılıç’ı ve ekibini tebrik eden Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bugün kar-
şımda muhteşem katılımı görünce sizlerle ne 
kadar övünsem azdır. Rabbime hamd ediyo-
rum, bana sizler gibi bir millete hizmet etme 
şerefini lütfettiği için hamd olsun. Şimdi be-
lediyelerimizin açılışlarına geliyorum. Kayseri 
Büyükşehir Belediyemiz, biyogaz tesisinden, 
toplu konuta, yol ve bulvar yapımından alt, üst 
geçişlere, ağaçlandırma ve yeşillendirme ça-
lışmalarından Millet Bahçeleri’ne, spor tesisle-
rinden sosyal hizmet birimlerine kadar onlarca 
eseri sizlere kazandırdı. Toplam yatırım tutarı 
3 milyar 788 milyon TL’yi geçen bu yatırım-
ların Kayseri’mize hayırlı olmasını diliyor, Bü-
yükşehir Belediye Başkanımızı ve ekibini tebrik 
ediyorum. Belediyelerimizi her alanda destek-
liyor, yaptıkları eserlerle ve verdikleri hizmet-
lerle gurur duyuyoruz. İlçe belediyelerimizin 
yatırımlarının da hayırlı olmasını diliyor, emeği 
geçen başkanlarımızı ve herkesi tebrik ediyo-
rum.”

Kayseri’ye övgüler yağdıran Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, “Kayseri üretimin ve emeğin orta 
Anadolu’dan parlayıp, tüm ülkeyi kendine hay-
ran bırakan bir yıldızıdır. Bugün çeşitli organize 
sanayi bölgelerimizden tamamlanan özel sek-
tör yatırımlarının da açılışını yapıyoruz. Tüm 
iş adamlarımızı tebrik ediyorum. 30 milyarlık 
yatırımla 477 projenin resmi açılışını yaparak 
sizlerin hizmetine sunmuş oluyoruz” dedi.

Kayseri’deki tüm tesislerin açılışı, Cumhur-
başkanı Erdoğan ve devletin zirvesi tarafından 
Cumhuriyet Meydanı’nda kurdele kesimi ile 
yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, günün anısına Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a el dokuması 
kilim hediye etti.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, kısa sürede yapımı ta-
mamlanan Erkilet Kütüphanesi’nin Tanıtım Tö-
reni’ne katıldı. Kente 9’uncu kütüphaneyi ka-
zandıran Başkan Büyükkılıç, ‘Gençler sıkı durun’ 
diyerek, ulaşımdan eğitime, sosyal tesislerden 
kırtasiyeye, sütten gıda yardımına kadar birbi-
rinden önemli müjdeler verdi.

Kayseri’yi kütüphaneler şehri yapma yönün-
deki gayretleri doğrultusunda ‘Kayseri’ye Bir 
Kütüphane Daha’ sloganı ile Türkiye’ye örnek 
olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. 
Memduh Büyükkılıç’ın eğitim ve bilim temelli 
toplumsal kalkınmaya verdiği önem doğrultu-
sunda kadim kentin farklı noktalarına yeni kü-
tüphaneler kazandırmaya devam ediyor.

Türkiye’de en çok kütüphane ziyaretçisi olan 
iller arasında yer alan Kayseri’de gelecek nesil-
lere miras bırakılacak 9’uncu kütüphane olan 
Erkilet Kütüphanesi, Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından hizmete sunuldu.

Kocasinan ilçesi Osmangazi Mahallesi Erki-
let Bulvarı’nda Büyükşehir Belediyesi tarafından 
kısa sürede tamamlanan Erkilet Kütüphane-
si’nin Tanıtım Töreni’ne, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra ön-
ceki dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanla-
rından Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Par-
ti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl 
Başkanı Adnan İncetoprak, Erciyes Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Melikgazi Bele-
diye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan 
Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas 
Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Genel Sekre-
ter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk, 
Bayar Özsoy, daire başkanları, muhtarlar, genç-
ler ve çocuklar ile vatandaşlar katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh 
Büyükkılıç tanıtım töreninde yaptığı konuşma-
da, “Kayseri’miz gelişiyor, güzelleşiyor, döne-
min ihtiyaçlarına göre çeşitleniyor. Bizler de 16 
ilçemizde dayanışma içerisinde çalışmalarımızı 
sürdürerek, hizmetlerimizi sizlere ulaştırmaya 
özen gösteriyoruz” dedi.

“EĞİTİMİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ”

Erkilet’in geçmişten beri gönül insanlarıyla 
gelişen, güzelleşen bir bölge olduğunu hatırla-
tan Başkan Büyükkılıç, “Hem ticari, hem sosyal, 
hem kültürel, hem de sportif olarak yavruları-
mızın bu imkânlardan faydalanması bizim ol-
mazsa olmazımız. Eğitimi çok önemsiyoruz. 
Gelişmişliğin bir bakıma göstergesi olarak dün-
yada kabul ediliyor. Ülkemiz de gelişmiş ülkeler 
arasında adım adım ilerlerken, eğitim ve kitap 
okuma oranının arzu ettiğimiz seviyeye ulaş-
ması için işbirliği halinde dayanışmamızı sürdü-

rüyoruz. Birliği, beraberliği ve dayanışmayı çok 
önemsiyoruz” diye konuştu.

BİRBİRİNDEN ANLAMLI VE ÖNEMLİ
MÜJDELER

Kütüphane tanıtım töreninde gençlere birbi-
rinden önemli ve anlamlı müjdeler veren Baş-
kan Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Biz gençlerimizi seviyoruz, gençlerin eği-
timli, donanımlı olması ve geleceğimizi aydın-
latması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Gençler 
sıkı durun, sizlere müjdelerimiz var. Bu şehri-
mizde okuyan yükseköğrenim öğrencisi kar-
deşlerimizin su paralarının yüzde 50’si Kayseri 
Büyükşehir Belediyesi’nden diyoruz. Kayse-
ri’mizde okuyan 10 bin öğrenciye eğitim yar-
dımı diyoruz. Gençler sıkı durun, sosyal tesis-
lerimizden yararlanma itibariyle yüzde 25 indi-
rim diyoruz. Gençler sıkı durun, sizlerin dostu, 
eğitimin ve eğitimcinin dostu olarak ulaşımda 
abonman biletini 155 TL’den 100 TL’ye indiri-
yoruz. Ayrıca ihtiyacı olan gençlerimiz varsa 
müracaat etsinler, onlara da yükleme yapmak 
suretiyle ulaşımda destek imkânlarını sunaca-
ğımızı buradan paylaşıyoruz. Biz gençler için 
varız, gençlik için varız. Gençlerimize sunacağı-
mız fırsatlar bununla bitmedi. Her alanda proje-
ye açık olacağımızı, bize getirilecek her projeye 
destek vereceğimizi paylaşıyoruz.”

BÜYÜKKILIÇ’TAN KIRTASİYE
YARDIMI TALİMATI
İhtiyaç sahibi ailelere kırtasiye yardımı için 

de ilgili birimlere talimat veren Büyükkılıç, “Sev-

gili gençlerimizi alnından öpüyorum, onların 
ihtiyacını çok önemsiyoruz. Bu kütüphaneler 
doluyor, taşıyor, demek ki burada bir hizmet var. 
Eğitim dönemi de başlıyor, buradan birimleri-
mize kırtasiye yardımı müjdesini de veriyorum. 
Bu konuda ne gerekiyorsa onu da yapmamız 
gerektiğini paylaşmak istiyoruz. Çünkü biz bi-
riz, beraberiz, hep beraber Türkiye’yiz” şeklinde 
konuştu.

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE SÜT VE
GIDA YARDIMI
Başkan Büyükkılıç, müjdelerin bitmediğini 

vurgulayarak, ihtiyaç sahibi ailelere süt ve gıda 
yardımı da yapacaklarının altını çizerek, “Daha 
da yetmedi, saymakla bitmiyor. Şimdi sıkı du-
run, ihtiyaç sahibi olan ailelerimize süt ve gıda 
yardımı yapacağımızı da buradan paylaşmak 
istiyorum. İhtiyaç olan ne var ise değerli muh-
tarlarımız, bizlere iletin, gerekeni yaparız. Sağ 
olun, var olun, Allah’a emanet olun” ifadelerini 
kullandı.

Başkan Büyükkılıç’ın bu müjdeleri sonrası 
kalabalık tarafından büyük alkışlarla Büyükkılıç’a 
teşekkür edildi.

“ATOM KARINCAMIZIN UĞRAŞTIĞINI 
GÖZLEMLİYORUZ, ŞAHİDİZ”
Önceki dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar 

Bakanlarından Kayseri Milletvekili Taner Yıl-
dız, böylesine anlamlı ve güzel bir törende, bir 
kütüphanenin açılışında olmaktan duyduğu 
memnuniyeti ifade ederek, “Başkanlarımızın 
ortaya koyduğu ve Kayseri Büyükşehir Belediye 
Başkanımızın, atom karıncamızın, hep beraber 
Kayseri’yi daha da güzelleştirmek için uğraştığı-
nı gözlemliyoruz, şahidiz. Çocuklarımızın daha 
güzel yaşayabileceği bir Kayseri’yi hep beraber 
gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak-
bayrakdar ise konuşmasında “Böyle bir hizme-
tin burada açılışından dolayı gayretlerinden, 
emeklerinden dolayı başta Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç olmak 
üzere tüm ekibe teşekkür ediyoruz” derken, 
Osmangazi Mahalle Muhtarı Salim Türkaslan 
da Başkan Büyükkılıç’a kütüphane hizmetinden 
dolayı mahalle adına sonsuz teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından protokol, inceleme-
lerde bulunmak üzere kütüphaneyi gezdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN,
BÜYÜKŞEHİR’İN 111 PROJESİNİN DE YER ALDIĞI
54 MİLYAR TL’LİK YATIRIMLARIN AÇILIŞINI YAPTI

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’TAN GENÇLERE 

“BÜYÜK” MÜJDELER
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, Başkan 
Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde ortaya koy-
duğu ‘Kayseri Modeli Belediyecilik’ tüm Türkiye 
tarafından takdirle karşılanırken, Başkan Büyük-
kılıç’ı ilk 6 ayda ziyaret eden birbirinden önemli 
devlet büyükleri de hizmetlerden dolayı övgü-
ler yağdırdı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ortaya koy-
duğu vizyon ile belediyecilikte ‘Kayseri Modeli 
Belediyecilik’ anlayışını tüm Türkiye’ye duyur-
maya, örnek olmaya devam ediyor. Dönemin 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özha-
seki’nin önderliğinde Büyükşehir Belediyesi, 
kentin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkarak 
belediyecilikte ilkleri gerçekleştiren “Kayseri 
Modeli Belediyecilik” anlayışıyla yaptığı çalış-
malara Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderli-
ğinde devam ediyor.

İLK 6 AYDA ÖNEMLİ DEVLET ADAMLARI, 
BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’I ZİYARET ETTİ
Kentin yapısal imarını gerçekleştirirken, sos-

yal ve kültürel dokusuna da katkı sağlamaya 
devam eden Başkan Büyükkılıç, 2022 yılının ilk 
6 ayında 1 cumhurbaşkanı, 3 bakan, 3 büyü-
kelçi, 1 bakan yardımcısı ile Misrata heyeti ve 2 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’nı Büyükşehir 
Belediyesi’nde misafir etti.

Ziyaretlerde, Başkan Büyükkılıç liderliğinde 
Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet, proje ve ya-
tırımlarına övgüler yağdırıldı.

“KAYSERİ’MİZ HER ZAMAN TÜRKİYE’DEKİ 
ÖRNEK BELEDİYELERDEN BİRİSİ”

İlk olarak 7 Ocak 2022’de Hazine ve Maliye 
Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kayseri Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyük-
kılıç’ı makamında ziyaret etti. Bakan Yardımcısı 
Gürcan, Başkan Büyükkılıç’a “Sizin başkanlığı-
nızda Kayseri’miz her zaman Türkiye’deki örnek 
belediyelerden birisi olmuştur” dedi.

İSVİÇRELİ BÜYÜKELÇİ,
KAYSERİ’YE HAYRAN KALDI
10 Ocak’ta Kayseri Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İsviçre’nin Anka-
ra Büyükelçisi Jean Daniel Ruch’u makamında 
ağırlarken, Kayseri’de kendisini evinde hissetti-
ğini söyleyen Büyükelçi Ruch, Kayseri mantısı-
na hayran kaldığını belirtti.

19 Ocak’ta AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Kay-
seri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh 

Büyükkılıç’ı makamında ziyaret ederken, Kay-
seri belediyeciliğinin Türkiye’de örnek gösteril-
diğini söyledi.

KKTC CUMHURBAŞKANI
TATAR’DAN ÖVGÜLER
28 Ocak 2022’de Kayseri Büyükşehir Be-

lediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin 
Tatar’ı ağırladı. Cumhurbaşkanı Tatar, Kayse-
ri’nin stratejik öneminden bahsederek, “Kayseri, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden izlediğimiz 
büyük bir zenginlik, güçtür” derken, Başkan Bü-
yükkılıç da “Kıbrıs’a olan sevgimiz, sempatimiz 
çok farklıdır” dedi.

BAE BÜYÜKELÇİSİ’NDEN KAYSERİ’YE İLGİ
3 Şubat’ta Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Bü-

yükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri, Kay-
seri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh 
Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti. Büyükelçi 
Dhaheri, Başkan Büyükkılıç’a ‘Bizim için çok de-
ğerlisiniz’ derken, Başkan Büyükkılıç da Kayse-
ri’nin turizm açısından önemli bir bölge oldu-
ğunu belirtti.

MACAR BÜYÜKELÇİ İÇİN
KAYSERİ’NİN ÖNEMİ
Başkan Büyükkılıç, 5 Nisan’da Macaristan 

Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ve beraberinde-
ki heyeti ağırladı. Büyükelçi Matis, “Kayseri hem 
ikili ilişkilerde hem de Türkiye de önemli bir şe-
hir olduğundan dolayı bizim için çok önemli bir 
şehir” diyerek, Başkan Büyükkılıç’ı Macaristan’da 
ağırlayacaklarını söyledi.

KKTC’Lİ BAKAN BÜYÜKŞEHİR’İN
TECRÜBESİNDEN İSTİFADE ETMEK
İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİ
2 Haziran’da Kayseri’ye bir dizi ziyaretlerde 

bulunmak üzere gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. 
Erhan Arıklı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bu-
lundu. Kayseri’ye övgüler yağdıran Bakan Arıklı, 
“Hem şehir kanalizasyonu konusunda hem de 
yerel yönetimler reformu konusunda çözüm 
önerilerinden istifade etmek isteriz” dedi.

24 Haziran’da Milli Savunma Bakanı Hulusi 
Akar ile Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin 
Nebati de Kayseri Büyükşehir Belediye Başka-
nı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret 
ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

MİSRATA’NIN KAYSERİ GİBİ ÖRNEK ŞEHİR 
VE BELEDİYE HAYALİ
29 Haziran’da Büyükşehir Belediyesi’ni ziya-

ret eden kardeş şehir Misrata Belediye Başka-
nı Mahmud Mohamed Sigutri de, Kayseri’nin 
yüksek tecrübelerinden yararlanmak istedik-
lerini belirterek, “Özellikle sanayi alanı olmak 
üzere faaliyet alanlarınızdaki tecrübelerinizden 
yararlanmak istiyoruz. İnşallah bir gün Misrata 
da Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve şehri gibi 
örnek bir şehir ve belediye olur” diye ilerideki 
hayalini belirtti.

KAYSERİ MODELİ BELEDİYECİLİK,
DİLDEN DİLE DOLAŞIYOR
30 Haziran’da AK Parti Genel Başkan Yardım-

cısı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Bü-
yükkılıç’ı ziyaretinde, “Başka bir konsepte, başka 
bir frekansa geçmişsiniz. İstanbul’da Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı 
belediyecilik kültürünün bir sonraki adımının 
Kayseri modeli belediyecilik olduğunun herkes 
farkında. Gerçekten belediyeciliğin en güzel 
örneklerinin ortaya çıktığı bir kentte bulunuyo-
ruz. Zaten Kayseri’ye hemen adım atar atmaz 
onu hissediyorsunuz, yaşıyorsunuz. Çok şey 
yapılmış, hatta her şey yapılmış. Onun Kayse-
rili hemşehrilerimiz nasıl keyfini çıkarır o moda 
geçmeye başlamışız” diyerek, Kayseri’deki be-
lediyecilikten övgüyle bahsetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh 
Büyükkılıç, ulaşımdan altyapıya, eğitimden spo-
ra, turizmden kültür sanata hemen her alanda, 
Kayseri için “kaliteli hizmet” algısını ön planda 
tutarak, şehrin hak ettiği yatırımları kararlı bir 
şekilde bir bir hayata geçirmeye devam ediyor.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ İLE
BELEDİYECİLİKTE KAYSERİ MODELİ,

TÜM TÜRKİYE’NİN DİLİNDE
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790 yıllık tarihi handa bazlama ve gözleme 
pişiren Başkan Büyükkılıç, Türk musikisinde ef-
saneleşmiş olan Gesi Bağları türküsünü seslen-
direrek, hünerlerini sergiledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç ve Vali Gökmen Çiçek ile 
birlikte Büyükşehir Belediyesi hizmetlerini ge-
tirdiği Selçuklu eseri Sultan Hanı’nı turizme açtı. 
Başkan Büyükkılıç, bu bölgeyi turizm odağı 
haline getireceklerini belirtirken, Vali Çiçek ise 
Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Ecdat yâ-
digarı olan bu toprakta hem tarihi anlatacağız, 
hem de böyle bir gurur duyacaksınız” dedi.

Kayseri’deki tarih ve turizm varlıklarını gün 
yüzüne çıkarma konusunda büyük gayret gös-
teren Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek ve çeşitli 
kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde çalışma-
larını sürdürüyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 20 gün 
gibi kısa süre içerisinde Bünyan’daki Selçuklu 
eseri Sultan Hanı’nı KAYTUR hizmetleri ile bu-
luşturarak turizme kazandırdı.

790 yıllık Sultan Hanı’nın turizme açılışı ziya-
retinde Büyükşehir Belediye başkanı Dr. Mem-
duh Büyükkılıç ile eşi Necmiye Büyükkılıç’ın 
yanı sıra, Vali Gökmen Çiçek ve eşi Sümeyra 
Çiçek, Vali Yardımcısı Adnan Tezcan, Bünyan 
Kaymakamı Turgut Gülen, Talas Belediye Baş-
kanı Mustafa Yalçın, Bünyan Belediye Başkanı 
Özkan Altun, Büyükşehir Belediyesi Daire Baş-
kanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“TURİSTLERİN GELECEĞİ BİR
UĞRAK YERİ OLACAK”
Tarihi handa konuşan ve Sultan Hanı’nı ve 

bölgeyi turistlerin geleceği bir uğrak yeri hali-
ne getireceklerini, bu konuda da gerekenleri 
yapacaklarını ifade eden Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Gerçekten bir 
Selçuklu şehri olan Kayseri’mizin Sultan Hanı 
Kervansarayı olarak bilinen bölgedeyiz. Burada, 
hem mahalle olarak, hem gerçekten İpek Yolu 
güzergahında Selçuklu’nun adeta nefesini bize 
hissettiren, ayakta kalan devasa bir eseri hal-
kımızla buluşturmak, onların tanımasına fırsat 
vermek amacıyla sayın valimizle ve KAYTUR’la 
işbirliği de yapmak suretiyle hem yeme-içme 
mekanı, hem buranın düzenlenmesi hem tanı-
tılması, hem aydınlatılması, çevre düzeni, ma-
hallemizin isteklerinin karşılanması çalışmaları 
yapıldı” dedi.

“HİÇBİR MAZERET UYDURMADAN
BURAYI DAHA YAŞANILABİLİR HALE
GETİRECEĞİZ”
Büyükkılıç, hiçbir mazeret uydurmadan bu-

rayı daha yaşanılabilir hale getireceklerinin altı-
nı çizerek şunları kaydetti:

“Gerek güvenlik kameraları ile gerek yolları-
nız da yapılacak düzenlemeler ile varsa diğer 
istekleri ile ilgili hiçbir mazeret uydurmadan 
burayı daha yaşanılabilir, herkesin bir uğrak yeri 
olacağı ve aynı zamanda da Sivas yolu güzer-
gahında bir dinlenme tesisleri mantığı içerisin-
de de istifade edileceği, düğünlerin yapılacağı 
gerektiğinde, sosyal etkinliklerin yapılacağı, 
konserlerin verileceği, kısacası aklınıza ne geli-
yorsa burayı cıvıl cıvıl herkesin merak edip, ‘bir 
de ben gidip göreyim’ diyeceği konum ve du-
ruma getirme yönünde irademizi göstereceği-
mizi buradan paylaşıyor, emeği geçenlere te-
şekkür ediyor, Bünyan’ımıza, Sultan Han’ımıza 
hayırlı uğurlu olsun diyorum.”

“15-20 GÜNDE OLABİLECEĞİNE
İHTİMAL VERMİYORDUM”
Sultan Hanı’nın turizme açılması dolayısıyla 

konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise bugü-
nün özel bir gün olduğunu ve 15-20 gün gibi 
bir sürede Başkan Büyükkılıç’ın Sultan Hanı’nı 
turizme uygun hale getirdiğini vurgulayarak, 
şöyle konuştu:

“Bugün gerçekten hem bu Sultan Hanı köyü 
için, hem Bünyan için özel bir gün. Geçen 15-
20 gün önce geldiğimizde, Özkan başkanımıza 
Büyükşehir Belediye Başkanımız bir söz ver-
di. Dedi ki ‘burayı Büyükşehir olarak işletmeye 
açacağım. Burada insanlar çay, kahve içebile-
cek, dertleşebilecek, oturabilecek, sohbet ede-
bilecek. Arkasından bu bölgeyi turizm bölgesi 
yapacağım.’ İşin gerçeği, 15-20 gün içerisinde, 
bir ayda ben bunun olabileceğini tahmin etmi-
yordum. Çünkü görünen şeylerin ötesinde gö-
rünmeyen işler yapıldı. Allah bin kere razı olsun. 
Büyükşehir Belediye Başkanımızın geçen sefer 
konuşmasında da şunu anladım, Tuz Gölü ve 

Sultan Hanı’na karşı ayrı bir ilgi gösteriyor. Bu 
bölgeye bir daha siz, gurbetçi arkadaşlarınız, 
yurt dışından yabancı misafirleriniz geldiğinde 
hiçbir şekilde mahcup olmadan, burada onları 
bir daha geldiğinizde gururla getirteceksiniz.”

Sultan Hanı ve bölgedeki diğer çalışmaları 
gelecek bahara kadara tamamlayacaklarını dile 
getiren Çiçek, “Ecdat yâdigarı olan bu toprakta 
hem tarihi anlatacağız, hem de böyle bir gurur 
duyacaksınız. Bunu önümüzdeki bahara hep 
beraber inşallah göreceğiz. Sultan Hanı hem 
ben valinin, hem kaymakamın, ama her şey-
den önce Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve 
Bünyan Belediye başkanımızın göz bebeği du-
rumunda. Belediye Başkanımız kendisini bağ-
ladı zaten. Buraya kaç tane elemanını getirdi, 
ekibini getirdi” dedi.

Sultan Hanı konusundaki yapılan çalışma-
larda emeği olan Başkan Büyükkılıç ve Vali Çi-
çek’e teşekkür eden Bünyan Belediye Başkanı 
Özkan Altun da hizmetlerin devam edeceğini 
ifade etti.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, YEREL ÜRÜNLERE 
FIRSAT VEREREK ÇAĞRIDA BULUNDU
Başkan Büyükkılıç, yerel ürünlerin satışına 

fırsat vermek kapsamında mahalleliye seslene-
rek, “Burada açık çek veriyoruz, ürünleriniz ge-
tirin burada pazarlayın. Kalan ürünleri almak da 
benim boynumun borcu. Yerel ürünlere fırsat 
veriyoruz” çağrısında bulundu.

Bölge sakinleri de tarihi hanı turizme kazan-
dıran Büyükkılıç ve Çiçek’e ‘Allah bin kere razı 
olsun’ diyerek dua ve teşekkür ettiler.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ,
VALİ ÇİÇEK İLE BİRLİKTE TARİHİ
SULTANHANI’NI TURİZME AÇTI
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı 
Murat Kurum, Kayseri Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile birlikte 1 mil-
yon 260 bin metrekarelik alanıyla Türkiye’nin 
en büyük millet bahçeleri arasında yer alacak 
olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde 
incelemelerde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte ken-
tin en prestijli projelerinden biri olan 1 milyon 
260 bin metrekare alanda kurulacak olan ve 
yüzde 70 tamamlanma oranı ile inşaat çalış-
maları sürdürülen Recep Tayyip Erdoğan Millet 
Bahçesi’ni yerinde denetledi.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin 
şantiye alanında yüklenici firma yetkililerin-
den proje hakkında kapsamlı bilgi alan Bakan 
Kurum ve Başkan Büyükkılıç, 1 milyon 260 bin 
metrekare büyüklüğündeki alanda 1 milyon 
metrekarenin tamamen yeşil alan ve peyzaj ile 
sosyal donatılarla dolu olacak şekilde Büyükşe-
hir Belediyesi ekiplerince projelendirilen ve bu 
doğrultuda çalışmaları sürdürülen yatırımları 
inceledi.

Bakan Kurum’un brifing toplantısında Baş-
kan Büyükkılıç’ın yanı sıra Toplu Konut İdare-
si (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Talas Belediye 
Başkanı Mustafa Yalçın, Etüt ve Projeler Daire 
Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu ve yüklenici 
firma yetkilileri hazır bulundu.

Başkan Büyükkılıç, yeşiliyle, bisiklet ve yü-
rüyüş yollarıyla, etkinlik ortamlarıyla, yeme-iç-
me mekânlarıyla, müzeleriyle, kütüphanesiyle 
fonksiyonları say say bitmeyecek bir projeyi 
şehre kazandırdıkları için Bakan Kurum’a ve 
Başkan Bulut’a teşekkür ederek, “Çevre, Şehir-
cilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat 
Kurum ile birlikte Kayseri’nin en prestijli proje-
lerinden biri olan 1 milyon 260 bin metrekare 
alanda kurulacak Recep Tayyip Erdoğan Millet 
Bahçesi’nde incelemelerde bulunduk” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan-
lığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) destekleriy-
le yapımı hummalı bir şekilde süren ve 6 adet 
kuyu binası, 96 adet engelli, 26 adet büfe, 28 

adet otobüs otoparkı olmak üzere toplam 3 
bin 394 adet otopark alanının yer alacağı pro-
jede, bisiklet ve koşu, yürüyüş yollar, piknik 
alanı, servis yolları, 2 ayrı etkinlik çayırı, çocuk 
oyun alanları, spor kompleksi içerisinde 2 adet 
futbol sahası, çok amaçlı spor sahası, 2 adet 
tenis kortu, 2 adet plaj voleybolu ve süs ha-
vuzları da yer alacak.

Ayrıca projede, köpek eğitim alanı, gele-
neksel takvim, konser gibi etkinliklere hizmet 
edecek sahne kurulum alanı ve amfi, özel ta-
sarlanmış çiçek bahçeleri, yapay tepelikler, 
kaykay pisti, pilates ve yoga sahaları, güneş 
saati, spor alanlarının etrafında her biri 123 ki-
şilik 14 adet tribün ve model araç-drone pisti 
bulunacak.

Öte yandan, Recep Tayyip Erdoğan Millet 
Bahçesi içerisine Mimar Sinan’ın anısına Mi-
mar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi ve 5 bin 
500 metrekarelik devasa kütüphane ile Mutfak 
Sanatları Merkezi de yapılacak.

BAKAN KURUM İLE BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’TAN 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN MİLLET
BAHÇESİ’NDE İNCELEME
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, Kayseri Arkeoloji Müze-
si’ndeki Kültepe Kaniş Eserleri ve Endemik Bitki 
Türleri Sergisi Açılış Töreni’ne katıldı. Büyükkılıç, 
törende yaptığı konuşmada, “Kayseri Büyükşe-
hir Belediyesi 8 alanda kazı çalışmalarına destek 
veriyor, her birinden de gerçekten gün yüzüne 
çıkan adeta değerlerimiz ile Kayseri’miz daha da 
önemli, anlamlı boyut kazanıyor” dedi.

Birbirinden önemli çeşitli medeniyetlere ev 
sahipliği yapmış olan açık hava müzesi niteli-
ğindeki doğa ve tarih hazinesi Kayseri’nin dün-
yaca ünlü Kültepe bölgesine ait tarihi eserler ile 
endemik bitki türlerinin yer aldığı Kültepe Kaniş 
Eserleri ve Endemik Bitki Türleri Sergisi açılışına 
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mem-
duh Büyükkılıç’ın yanı sıra Talas Belediye Başka-
nı Mustafa Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve Kültepe 
Kaniş Karum Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri 
Kulakoğlu, Kayserili Araştırmacı Yazar Halit Erki-
letlioğlu ile çok sayıda yerli ve yabancı turistle 
vatandaşlar katıldı.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 8 ALANDA 
KAZI ÇALIŞMALARINA DESTEK VERİYOR”
Kayseri Müzesi’ndeki Eski Kaniş Eserlerinin 

Restorasyonu ve Tanıtımı için Sürdürülebilir 
Türk-İtalyan ve Yunan Ortak Projesi kapsamın-
da düzenlenen ‘Tarih ve Endemik Bitkiler Bulu-
şuyor/Kültepe-Kaniş Eserleri ve Endemik Bitki 
Türleri Sergisi Açılış Töreni’nde konuşan Başkan 
Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 8 
tane alanda kazı çalışmalarına destek verdiğini 
vurgulayarak şunları aktardı:

“Kayseri’miz bir açık hava niteliğinde gerçek-
ten her köşesi bir tarih kokuyor. Medeniyetler 
şehri Kayseri diyoruz. Kadim medeniyetler şehri 
Kayseri’mizin tabi ki biz bu değerlerimizi insanlık-
la buluşturmak, sahiplenme duygusunu oluştur-
mak amacıyla da birlikte çalışmalar yapıyoruz. Şu 
anda Kayseri Büyükşehir Belediyesi 8 tane alan-
da kazı çalışmalarına destek veriyor, her birinden 
de gerçekten gün yüzüne çıkan adeta değer-

lerimiz ile Kayseri’miz daha da önemli, anlamlı 
boyut kazanıyor. Malumunuz 7.5 milyon yıl önce 
yaşamış olan değişik fosillerin bulunmuş olması, 
Kayseri’nin paleontoloji ve jeomorfolojik bağla-
mında yeniden değerlendirilmesinin çok önem-
sendiğini ve mutlaka bunun yapılması gerektiğini 
kamuoyu ve bilim adamları takdir etmekte, yurt 
dışında değişik bilim adamlarımız Kayseri’mizi 
bu anlamda ziyaret etmekte, biz de bununla ilgili 
bir müze çalışmasını sürdürmekteyiz. İkincisi, en 
önemlisi, 70 yıl önce Kaniş-Karum olarak bilinen 
rahmetli Tahsin Öztürk hocamız dahil bu süreç 
içerisinde emeği geçen onlarca bilim adamının 
şehrimize adeta bir katkı sağlayan ve değer ka-
tan yaklaşımıyla Kayseri’nin gerçek manada ti-
caretin merkezi olduğunu, ticaretin yasalarının, 
sosyal içerikli yasaların Kayseri’de yazıldığını da 
hep beraber gözlemekteyiz. O açından da an-
lamlı ve önemli çalışma. Bu çalışmaların Avrupa 
Birliği projesiyle daha farklı boyutlara taşınması 
hem de dijitalize bir hale getirilmesi ayrıca bizim 
için önemli ve anlamlı.”

“DAYANIŞMA İÇERİSİNDE
ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Bü-

yükkılıç, Kayseri’yi hak ettiği yere getirmek için 
dayanışma içerisinde çalışmaları sürdürdüklerini 
dile getirerek, “Şu anda içerisinde bulunduğu-
muz Kalemiz dahil Arkeoloji Müzemiz dahil ta-
rih kokan ve bu değerleri bağrında barından bu 
yaklaşım ile bu çalışmalarımızı yaparken, şehri-
mizi turizm odaklı değişik alanlarla tanıştırmak, 
buluşturmak ve hak ettiği yere getirme adına da 

ilçe belediye başkanlarımızla da dayanışma içe-
risinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimizin 
doğusunda ayrı bir değerler, batısında ayrı bir de-
ğerleri kuzeyinde ve güneyinde bir ayrı değerler 
olduğunun her birimiz farkındayız diyerek, bu 
değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor” dedi.

“MÜZELERDEN, KAZILARDAN, TARİHİ 
ESERLERDEN BİZE NE DEMİYORUZ”
Büyükkılıç, belediye olarak müzelerle, kazılar-

la, tarihi eserlerle ilgilenmeme gibi bir tercihle-
rinin söz konusu olmadığını söyleyerek şunları 
paylaştı:

“Biz diyoruz ki ‘arkadaş, müzeden bize ne, 
kazılardan bize ne, ya da tarihi eserlerimizden 
bize ne, ilgili kurum ilgilensin ya da çalışmasını 
yapsın’, böyle bir lüksümüz de yok, fantazimiz de 
yok. Allah’a şükürler olsun gerek kamu kurum ve 
kuruluşlarımızla, gerekse yerel yönetimlerimizle, 
Valimizin de her zaman sıcak bakışı ile el ele, gö-
nül gönüle vermek suretiyle bu şehri hak ettiği 
yere taşımak, her alanda gerçekten bir turizm 
merkezi olduğunu kanıtlamayı, hep birlikte bir 
zenginlik oluşturarak yolumuza devam etmeyi 
umuyorum.”

“70 YILDIR SÜREN KAZI
ÇALIŞMALARINDAKİ  38 BİN KAYIT
DİJİTAL ORTAMA AKTARILDI”
Kültepe’de 70 yıldır kazıların yapıldığını kayde-

den Kültepe Kaniş Karum Ören Yeri Kazı Başka-
nı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ise elde edilen yazılı 
buluntuların, tutulan notların ve belgelerin dijital 
ortama aktarma çalışması kapsamında 38 bin ci-
varında kaydın dijital ortama aktardığını paylaştı. 
Kulakoğlu, açıklamasında ikinci projelerinin ise 
eserlerin restore edilerek salonlara çıkarılması ol-
duğunu ifade ederek, “İkinci projemiz, Allah razı 
olsun bu bina Büyükşehir Belediyemiz’in katkıları 
ile yapıldı. Gördüğünüz binanın arkası tamamen 
depo aslında ve bu deponun içinde binlerce, on 
binlerce eser var ve bunların en azından bir kıs-
mını restore edip tekrar salonlara çıkarmaktı” diye 
konuştu. Kulakoğlu, söz konusu projelerin bu ay 
sonuna tamamen bitmiş olacağını da bildirdi.

BÜYÜKKILIÇ: “BÜYÜKŞEHİR OLARAK 8 ALANDA 
KAZI ÇALIŞMALARINA DESTEK VERİYORUZ”
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin 
kurucu üye olduğu Jeotermal Kaynaklı Tarıma 
Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi’nin 
kurulması için Tarım ve Orman Bakanlığı’na 
başvuru projesinin iletildiğini ve onaylandığını 
söyledi.

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinas-
yon Başkanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığı, Kocasinan Belediye Başkanlığı, Kayseri 
Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri 
Ticaret Borsası’nın kurucu üye olarak yer aldı-
ğı Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera 

Organize Sanayi Bölgesi projesi hız kazandı.
Başkan Büyükkılıç konu ile ilgili yaptığı açık-

lamada, projenin Kayseri’de modern teknolojik 
sera ve iyi tarım uygulamalarının geliştirilme-
si, seracılığın belli bir alanda planlı ve organize 
olarak yapılması amacıyla hayata geçirileceğini 
belirtti.

“KAYSERİ MODELİ BİR BAŞARI
HİKÂYESİNİ HEP BİRLİKTE YAZIYORUZ”
Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera 

Organize Sanayi Bölgesi başvuru projesinin 
Tarım ve Orman Bakanlığı’na iletildiğini, Proje 
İnceleme ve Onay Komisyonunca uygun bu-

lunan başvuru projesinin, Bakanlık Genel Mü-
dürlük Makamınca da onaylandığını duyuran 
Büyükkılıç, “Şehrimiz ve ülkemiz adına mutlu-
yuz. Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas 
Sera Organize Sanayi Bölgesi Projesi’nde de 
‘Kayseri Modeli’ bir başarı hikâyesini hep birlikte 
yazıyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, mega bir yatırım olması 
hedeflenen projede, 11 ay boyunca üretim ya-
pılması ile öncelik kadınlar olmak üzere en az 
bin kişiye istihdam sağlanmasının ve tarımda 
ihtisaslaşmanın sağlanmasının amaçlandığını 
ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Besime Öz-
derici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 
tarafından bedensel engeli olan vatandaşları 
daha iyi anlayabilmek adına tarihi Kayseri Ka-
lesi’nde Empati Parkuru kurdu. Kayseri Mesleki 
Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) bünyesinde-
ki Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehber-
lik Merkezi’nin uygulamaya koyduğu ‘Sırdaşın 
Olayım’ isimli psikolojik destek projesi de kale-
de vatandaşlara tanıtıldı.

Türkiye’nin en kapsamlı engelsiz yaşam 
merkezi Besime Özderici Özel Eğitim ve Reha-
bilitasyon Merkezi’ni hayata geçiren Başkan Dr. 
Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Büyükşe-
hir Belediyesi, farkındalık oluşturmaya devam 
ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Mes-
leki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) bünyesin-
deki Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehber-
lik Merkezi’nin uygulamaya koyduğu ‘Sırdaşın 
Olayım’ isimli psikolojik destek projesi ile Be-
sime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezi’nin özel engelli vatandaşlar ile empati 

kurulmasını amaçlayan ‘Empati Parkuru’ etkin-
likleri, tarihi Kayseri Kalesi’nde yapıldı.

PARKURA GİREN GENÇLER ZORLANDI, 
EMPATİ KURDU
Psikolojik her türlü soruna, whatsapp üze-

rinden sunduğu ücretsiz psiko-sosyal destek 
hattı ile sesli ve görüntülü psikolojik destek 
sağlayarak, sorunlara gençlerle el ele çözüm 
bulmayı amaçlayan KAYMEK Huzur Çınarı Aile 
Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi’nin ‘Sırdaşın 
Olayım’ adlı projesinin tanıtımı ve destek faa-
liyetlerinin gerçekleştirildiği etkinlikte, Besime 
Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 
tarafından, görme, işitme ve bedensel engel-
lileri anlamak için oluşturulan ‘Empati Parku-
ru’nda, çoğunluğu genç ve çocuklardan oluşan 
vatandaşlara, farkındalık sağlandı. Empati par-
kurunda gözleri bağlanan, kulakları kapatılan 
ve tekerlekli sandalyeye oturtulan vatandaşlar, 
engelli vatandaşların yaşadıklarını anlamaya ve 
empati kurmaya çalıştı. Parkur deneyimini ya-
şayan vatandaşların ortak izlenimleri, “Çok zor. 
Onlara yardım edeceğim. Onlar her gün yaşı-
yor” şeklinde oldu.

GÖNÜLLÜ ÜNİVERSİTELİ GENÇLER DE 
ETKİNLİĞE KATKIDA BULUNDU
Büyükşehir Belediyesi’nin kuruluşları tarafın-

dan gerçekleştirilen ‘Sırdaşın Olayım’ ve ‘Engelli 
Parkuru’ isimli etkinliklerde gönüllü olarak gö-
rev alan üniversiteli öğrenciler de ziyaretçilere 
yardımcı olmaya gayret gösterirken, bu anlamlı 
farkındalığa katkıda bulundu.

“BÖYLE YAŞAMAK ÇOK ZORMUŞ”

Üniversiteli gönüllülerden birisi ise 9 yaşla-
rında bir çocuğun tekerlekli sandalyeyi dene-
diğini, sonrasında da “böyle yaşamak çok zor-
muş” dediğini ve çocuğun o cümlesinden çok 
etkilendiklerini belirterek, etkinliğin farkındalık 
oluşturmak adına faydalı olduğunu paylaştı.

Gönüllü üniversiteliler ayrıca, ‘Sırdaşın Ola-
yım’ projesini de duyduklarında çok mutlu ol-
duklarını kaydederek, insanların kendisini daha 
çok yalnız hissettiklerini, pandemiden sonra 
insanların psikolojisinin daha çok bozulduğunu 
dile getirerek, bunun çok güzel, önemli bir pro-
je olduğunu düşündüklerini anlattılar ve proje-
den dolayı gençler adına teşekkür ettiler.

Etkinliklerde, Büyükşehir Belediyesi İşletme-
ler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, 
KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Reh-
berlik Merkezi ile Besime Özderici Özel Eğitim 
ve Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri ile üniver-
siteli gönüllü öğrenciler yer aldı.

BÜYÜKŞEHİR’İN KURUCU ÜYE OLDUĞU SERA 
ORGANİZE SANAYİ’DE İLK ADIM ATILDI 

BÜYÜKŞEHİR TARİHİ KALEDE EMPATİ
PARKURU KURDU, GENÇLERİN SIRDAŞI OLDU

Başkan Büyükkılıç, Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi Projesi ile
“Kayseri Modeli” bir başarı hikâyesini daha yazacaklarını söyledi.
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdü-
rü Ahmet Hamdi Güney, KAYMEK Kayseri 
Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’nin Kayseri’de 
2021 yılı içerisinde en çok istihdam ve ka-
dın istihdamı sağlayan işveren olmasın-
dan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç’a teşekkür plaketi tak-
dim etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, Kayseri Defterdarlığı 
görevine atanan Mehmet Çoban, Kayseri 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 
Başkanlığı’na yeniden seçilen Ali Yedikaya 

ve Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne 
atanan Ahmet Hamdi Güney’e iade-i ziya-
rette bulunarak, çalışmalarında başarılar di-
ledi.

Başkan Büyükkılıç, ilk ziyareti Kayse-
ri Defterdarlığı görevine atanan Mehmet 
Çoban’a gerçekleştirdi. Daha sonra Kayseri 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Oda-
sı Başkanlığı’na giden Büyükkılıç,  yeniden 
seçilen Ali Yedikaya’yı ziyaret ederek, tebrik 
etti.

Başkan Büyükkılıç’ın son durağı ise, Kay-
seri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü oldu. 
Burada Başkan Büyükkılıç’a Genel Sekreter 
Yardımcısı Serdar Öztürk ve Büyükşehir Be-
lediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başka-
nı Cenani Ayaydın da eşlik etti.

BÜYÜKKILIÇ’A SGK’DAN
TEŞEKKÜR PLAKETİ
SGK İl Müdürü Güney tarafından Başkan 

Büyükkılıç’a KAYMEK Kayseri Mesleki Eğitim 

ve Kültür A.Ş.’nin Kayseri’de 2021 yılı içeri-
sinde en çok istihdam ve kadın istihdamı 
sağlayan işveren olmasından dolayı Sosyal 
Güvenlik Kurumu’nun iki ayrı teşekkür pla-
keti takdim edildi.

Başkan Büyükkılıç, ziyaretler kapsamında 
“Tüm kamu kurumlarımıza çalışmalarında 
başarılar diliyorum. Kayserimiz için hep bir-
likte hizmetler üretmeye devam edeceğiz” 
dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 16 
ilçedeki 820 üreticiye, 40 bin dekar alanda ekimi yapılan toplam 
191 bin kilogram aspir tohumu dağıtıldığını belirterek, “Gerçekleş-
tirilen projelerle aspir yağında ilk sırada olacağız” diye konuştu.

Kayseri’deki tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yönelik gerçek-
leştirdiği proje ve yatırımlarla Kayseri’yi tarım şehri haline getiren 
Başkan Büyükkılıç, zirai ve hayvancılık faaliyetleri gerçekleştiren 
vatandaşlara sunduğu destekleri arttırarak çeşitlendiriyor.

“ÜRETİLEN ASPİR YAĞI İLE KAYSERİ
BİRİNCİ SIRAYA YÜKSELMİŞ OLACAK”
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşe-

hir Belediyesi’nin ‘Kayseri Kendi Yağında Kavruluyor’ projesi kap-
samında 16 ilçedeki 820 üreticiye, 40 bin dekar alanda ekimi yapı-
lan toplam 191 bin kilogram aspir tohumu dağıtıldığını dile getiren 
ve elde edilen 1 milyon litre aspir yağı ile Kayseri’nin Türkiye’de ilk 
sırada yer alacağını söyledi.

Başkan Büyükkılıç konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Çiftçile-
rimizin talepleri üzerine Talas Koçcağız Mahallesi ve Kocasinan 
Yemliha Mahallesi’nde iki Aspir Soğuk Sıkım Yağ Çıkarma Tesisi 
kuruldu. Elde edilecek 4 bin ton aspirden 1 milyon litre aspir yağı 
elde edilerek ülke bazında 1’inci sıraya yükselmiş olacağız” diye 
konuştu.

Büyükkılıç ayrıca, söz konusu alanlardan 4 bin ton tohum ve 3 
bin ton da küspe elde edileceğini sözlerine ekledi.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A “EN ÇOK İSTİHDAM 
VE EN ÇOK KADIN İSTİHDAMI” PLAKETİ

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ:
“ASPİR YAĞINDA İLK SIRADA OLACAĞIZ”

SGK İl Müdürü Ahmet Hamdi Güney, Kayseri’de 2021 yılı içerisinde en çok istihdam ve kadın istihdamı sağlayan 
işveren olmasından dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür plaketi takdim etti.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, Haziran ayı Meclis Toplan-
tısı’nda her ilçeye 500 bin TL olmak üzere 13 
ilçeye toplam 6 milyon 500 bin TL’lik ek destek 
verileceğini söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, merkezde ve ilçelerde ye-
rel yönetim hizmetlerini aralıksız şekilde sürdü-
rürken, ilçe belediyelerinin hizmet üretmesine 
katkı sunmaya da devam ediyor. Başkan Bü-
yükkılıç, ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefe-
siyle tüm ilçelere dolu dolu hizmet götürmek 
için gayretlerini aralıksız sürdürüyor.

Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda Kadir Has 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Bü-
yükşehir Belediyesi 2022 Yılı Haziran Ayı Mec-
lis Toplantısı’nda Talas, Kocasinan ve Melikgazi 
ilçeleri hariç 13 ilçenin her birine 500 bin TL 
ek destek sunulması yönünde önemli bir karar 
paylaştı.

Tüm ilçe belediye başkanları ile el ele, gönül 

gönüle çalışmalar yapan Başkan 
Büyükkılıç’ın, Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi tarafından ilçe belediye 
başkanlarının bulundukları ilçelerde 
daha fazla hizmet üretmesine katkı 
sunulması amacıyla, 13 ilçe beledi-
yesine ek destek önerisi mecliste 
coşkuyla karşılandı.

BÜYÜKKILIÇ’TAN 13 İLÇEYE
500 BİN TL EK BÜTÇE
Başkan Büyükkılıç, mecliste Fe-

lahiye Belediyesi ve Yahyalı Beledi-
yesi’ne ek bütçe verilmesi talebinin 
görüşülmesi esnasında, meclise 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
merkez ilçeler hariç her bir ilçeye 
500 bin TL ek bütçe verilmesi yönünde öneri 
sundu. Öneri meclis üyeleri tarafından alkışlarla 
karşılandı.

Başkan Büyükkılıç, bütçe komisyonuna böy-
le bir madde önerdiğini belirterek, “Merkez ilçe-

ler hariç her birine 500 bin TL, sizi seviyoruz. 
Olmadı bunun karşılığında bir o kadar ek bir 
hizmet yapalım” dedi.

Büyükkılıç’ın bu önerisine tüm meclis üyele-
rinden de destek geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 
Vali Gökmen Çiçek ile birlikte Kay-
seri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi 
ve hayırsever işbirliği ile Diyabet 
Tip 1 hastası çocuklara iğnesiz şe-
ker ölçüm cihazı dağıtım törenine 
katıldı. Başkan Büyükkılıç, “Böyle 
bir çalışmanın paydaşı olmayı biz-
ler de bir onur vesilesi olarak bili-
yoruz” dedi.

Kayseri Valiliği, Yatırım İzleme 
ve Koordinasyon Başkanlığı’nda 
gerçekleşen törene, Vali Gökmen 
Çiçek, Garnizon Komutanı Hv. 
Tuğg. Haldun Taşan, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. Memduh Bü-
yükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı 
Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı 
Adnan İncetoprak, Cumhuriyet 
Başsavcısı Abdulkadir Akın, İl Em-
niyet Müdürü Kamil Karabörk, ilçe 
belediye başkanları, üniversite rek-
törlerinin yer aldığı protokol ve 
hayırsever Abdullah Keskinkılıç ile 

vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması 

ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 
başlayan törende konuşan Başkan 
Büyükkılıç, dua alacak sosyal pro-
jede hayırsever Keskinkılıç’a teşek-
kür ederek, “Sayın valimizin sosyal 
içerikli böyle anlamlı bir projeyi 
gündeme getirmesi, sonrasında 
böyle güzel bir çalışmanın ortaya 
çıkması da en önemli projenin bo-
yutudur” dedi.

Kayseri’nin hayırseverler şeh-
ri olarak anıldığını, toplumu ilgi-
lendiren konularda olumlu olarak 
anıldığını belirten Büyükkılıç, “Bir 
doktor olarak Tip 1 olarak bilinen 
diyabetteki yavrularımızın sorunu 
ile ilgili böyle bir çalışmanın pay-
daşı olmayı bizler de bir onur ve-
silesi olarak biliyoruz. Kayseri’miz 
sağlık alanında kendisinden söz 
ettiren bir şehirdir. Turkovac aşısını 
tüm insanlığa sunarken, sağlık tu-
rizminde adeta bir merkez halinde 

dönüşmüştür. Sosyal içerikli böyle 
bir projenin gündeme gelmesi ile 
kimse bu duruma kayıtsız kalmaz. 
Değerli valimize ve hayırsever kar-
deşimize teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.

Başkan Büyükkılıç, yerel yöneti-
ciler olarak 16 ilçe belediye başkanı 
ile el ele gönül gönüle bir ağabey 
anlayışı ile hareket ederek, üzerle-
rine düşen ne varsa sorumluluğu-
nu taşıdıklarını paylaştı.

“KAYSERİ HİÇBİR KİMSEYİ 
SAHİPSİZ BIRAKMAZ”
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek 

ise Kayseri’nin hayırseverlerle dolu 
bir kent olduğunu vurgulayarak, 
“Kayseri Büyükşehir Belediyemiz, 
Kayseri’miz öyle büyük yatırımlar, 
sosyal projeler yaptılar. Ben bu ko-
nuyu başkanımıza açtığımda o ka-
dar büyük şekilde destek verdi ki, 
valinin önderliğinde istedi sanırım. 
Kayseri hiçbir kimseyi sahipsiz bı-
rakmaz, Kayserilinin olduğu yerde 
hiç kimse sahipsiz değildir” şeklin-
de konuştu.

Vali Çiçek, çocukların en ufak 
sıkıntı ve acı çekmesine müsaade 
edemeyeceklerini belirterek, “Ab-
dullah Keskinkılıç’a, ‘hemen biz ya-
palım’ diyen belediye başkanımıza 
ve ilçe belediye başkanlarına, kay-
makamlarımıza teşekkür ediyo-
rum. Ailelerin de yanında olup, hiç 
yalnız bırakmayacağız” ifadelerini 
kullandı.

Vali Yardımcısı Mehmet Sadık 
Tunç da sesini duyuramayan va-

tandaşların sesi oldukları için Vali 
Çiçek, Başkan Büyükkılıç ve hayır-
sever Keskinkılıç’a şükranlarını ile-
terek, bu proje ile devletin şefkat 
elinin çok güçlü bir şekilde hisse-
dileceğini söyledi.

Hayırsever Abdullah Keskinkılıç 
ise emeği geçenlere teşekkür ede-
rek, “Değerli aileler hiç merak et-
meyin. Bu ihtiyacınız sonsuza dek 
Kayseri tarafından temin edilecek” 
dedi.

Kız çocuğunun 2017’den beri 
diyabet ile mücadele verdiğini an-
latan Ayşegül Albayrak isimli anne 
ise çalışmada emeği geçenlere te-
şekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Çi-
çek ve Başkan Büyükkılıç tarafın-
dan hayırsever Keskinkılıç’a teşek-
kür plaketi takdim edildi. Program 
kapsamında, Diyabet Tip 1 hastası 
çocuklara iğnesiz şeker ölçüm ci-
hazı dağıtımı yapıldı.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ:
“BÖYLE BİR ÇALIŞMANIN PAYDAŞI

OLMAK ONUR VESİLESİ”

BÜYÜKŞEHİR’DEN 13 İLÇEYE
6,5 MİLYON TL’LİK EK DESTEK
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mem-
duh Büyükkılıç, dünyaca ünlü antropolog ve dün-
yadaki en önemli paleoantropoloğu olarak bilinen 
ABD’li Prof. Dr. Tim White ile bir araya geldi. Fosil 
kazı çalışmalarını yerinde de inceleyen Prof. Whi-
te, bu kazı çalışmalarının uluslararası standartlarda 
çok önemli olduğunu, Ankara, İzmir ve İstanbul 
gibi şehirlerde dahi olmayan Kayseri’deki fosil mü-
zesinin Türkiye’de bir ilk olacağını söyledi. Başkan 
Büyükkılıç, Kayseri’nin paleontolojik açıdan tarihi-
nin yeniden yazılacağını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Bü-
yükkılıç’ın titizlikle takip ettiği fosil kazı çalışmaları 
devam ederken, Berkeley Üniversitesi’nden dün-
yaca ünlü antropolog Prof. Dr. Tim White, Berkeley 
Üniversitesi doktorası olan ve paleontoloji üzerine 
çalışmalarını sürdüren bilim insanı Kaliforniyalı Dr. 
Joshua Carlson, paleolitik arkeolojisi üzerine çalış-
malar yapan İspanyalı Dr. Laura Sánchez, Barsa-
ma ve Yamula Kazıları heyetinden Prof. Dr. Okşan 
Başoğlu, Prof. Dr. Pınar Gözlük Kırmızıoğlu, Prof. 
Dr. Cesur Pehlevan ve beraberindeki heyet, Kay-
seri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Bü-
yükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, ziyarette, Kayseri’nin bir 
açık hava müzesi niteliğinde olduğunu belirterek, 
“Kayseri, milattan önce 4 bin, bugüne kadar 6 bin 
yıllık geçmişiyle değişik medeniyetlere ev sahipliği 
yapmış, medeniyetler açısından en zengin şehir-
lerden birisidir. Örneğin Cumhuriyet Meydanı’na 
geldiğiniz zaman en az 6 medeniyetin eserini gö-
rürsünüz” dedi.

Kayseri’nin paleontoloji ve fosil alanında da çok 
büyük zenginliklere sahip olduğunu vurgulayan 
Büyükkılıç, sözlerini şöyle devam ettirdi:

“Bu zenginlikleri sadece fiziki olarak yapılanma 
ya da geçmişteki dokularla değil, bunun yanında 
Okşan hocam ve heyeti sayesinde anladık ki pale-
ontoloji ve fosil alanında da bu şehrin çok büyük 
zenginliklere sahip olduğunu gözlemledik. Gerek 
Kızılırmak havzası olarak bilinen Yamula bölge-
sinde, gerekse Mimar Sinan’ın doğduğu Ağırnas 
bölgesinde yapılan kazılar bilim insanlarını ve 
bizleri heyecanlandırıyor. Biz de her türlü desteği 

vermeye özen gösteriyoruz. Şehrimize zenginlik-
ler kazandırıyoruz. Hocamızdan aldığımız bilgiler 
doğrultusunda başı bütün olarak çıkan fosillerin 
uluslararası bağlamda çok önem arz ettiğini öğ-
reniyoruz.”

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin paleontolojik 
açıdan tarihinin yeniden yazılacağını söyleyerek, 
“Şehrimizin uluslararası bağlamda tanıtılması, bi-
zim de bu çıkan fosilleri müzeleştirme yönündeki 
heyecanımıza heyecan katıyor. Umarım bu açı-
dan Kayseri’mizin jeolojik, jeomorfolojik ve paleo-
ntolojik tarihi yeniden yazılır. Bu işin duayeni olan 
Tim White hocamıza ve ekibine Kayseri’mize ‘hoş 
geldiniz’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÇOK ÖNEMLİ, MÜTHİŞ FOSİLLER”
Barsama ve Yamula Kazıları Bilimsel Başkanı 

Prof. Dr. Okşan Başoğlu ise Başkan Büyükkılıç’a 
desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Prof. Dr. 
Tim White, alanında bir numara olduğu için biz-
zat gelip görmek istedi. Bilim Merkezi’nde fosilleri 
inceledi ve ‘çok önemli, müthiş fosiller’ yorumu 
yaptı” dedi.

“BU ÇALIŞMA ULUSLARARASI
STANDARTLARDA ÇOK ÖNEMLİ”
Paleontoloji üzerine yaptığı çalışmalar ve jeo-

loji bilgisiyle dünyadaki en önemli paleoantropo-
loğu olarak bilinen, şu an hem Avrupa hem Afrika 
hem de Anadolu paleontolojisi ve paleoantropo-
lojisi üzerine çalışmalarını sürdüren ABD’li Prof. Dr. 

Tim White ise “Sizin burada yaptığınız çalışmalar 
ve bu gelişmeler sadece Türkiye’nin kendi stan-
dartlarında değil, uluslararası standartlarda çok 
önemli. Burada bir müze oluşturmak, çıkan eser-
lerin sergilenmesi, aynı zamanda nesilden nesle, 
öğrencilerden profesörlere kadar hem yerel halkın 
öğrenmesi için en iyi yoldur. Bunun gerçekleşme-
si için sizlere elimden gelen bütün katkıyı sunma-
ya hazırım” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’DE BİR İLK”
Ankara, İzmir ve İstanbul gibi şehirlerde dahi 

olmayan Kayseri’deki fosil müzesinin Türkiye’de 
bir ilk olacağını ifade eden ABD’li Prof. Dr. Tim 
White, “Şu anda Ankara, İzmir, İstanbul’da olmayan 
bir müzedir. Özel fosillere ait bir müze yok, Kayse-
ri’deki müze, Türkiye’de bir ilk. Bu gelişmenin içe-
risinde olmak benim için büyük bir onurdur. Bu 
ekipte, kazıyı yapan bütün üyeler çok yetenekli ve 
değerli, yaptıkları çalışmalar da çok önemli” dedi.

ABD’Lİ PROF. TİM WHİTE
KAZI ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ
Öte yandan dünyaca ünlü ABD’li Prof. Dr. Tim 

White, beraberindeki bilim insanları ile Kayseri’de 
bulunan fosil kazı çalışmalarını yerinde inceledi. 
Bütün çalışmalarının Afrika’da sürdüğünü ifade 
eden White, Afrika’daki, tarih öncesi yaşamış pre-
historik hayvanların faunası ile Anadolu’da ya-
şamış olanlarla karşılaştırmaya ve buradaki tarih 
öncesi prehistorik faunasını görmeye geldiklerini 
belirterek, şöyle konuştu:

“Aslında bütün çalışmalarım Afrika’da sürüyor. 
Ama Afrika’daki çalışmalarım sonucunda buldu-
ğum bulgular oradaki tarih öncesinde yaşamış 
prehistorik hayvanların faunası. Amacım onları 
burada Anadolu’da yaşamış olanlarla karşılaştır-
mak ve buradaki tarih öncesi prehistorik görmek. 
Büyük ölçüde birbiri arasındaki bağlantıları an-
lamak aynı zamanda da. Beni Türkiye’de çalışan 
meslektaşlarım çağırdığı zaman geldiğimde daha 
önce Bilim Merkezi’nde gördüğüm o devasa fo-
siller, dünyada eşi benzeri olmayan fosiller ve aynı 
zamanda buraya gelip burada tabakaların içerisin-
de gördüğüm fosiller karşısında hayran kaldım. Bu 
inanılmaz bir çalışma.”

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR’İN
7,5 MİLYON YILLIK FOSİL ÇALIŞMALARI

DÜNYANIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Alanında dünyaca ünlü ABD’li Prof. Tim White, aralarında Türk akademisyenlerinde bulunduğu, dünyanın çeşitli 
üniversitelerinden bilim insanlarıyla Kayseri’ye gelerek, 7,5 milyon yıllık fosillerin bulunduğu

kazı çalışmalarını ve bölgeyi yerinde inceledi.
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BÜYÜKKILIÇ’TAN ŞEHRİN KÜLTÜR VE 
EDEBİYAT KOLEKSİYONUNA ÜÇ ESER DAHA

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR’İN 
GASTRONOMİDEKİ ÇALIŞMALARI ÖRNEK 

GÖSTERİLİYOR

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğindeki 
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin tanıtımı 
ve kültürel değerlerin aktarılması adına gerçek-
leştirdiği faaliyetleri sürdürüyor. Bu kapsamda 
Büyükkılıç, başkanlığı sürecinde şehre kazan-
dırdığı 36 eserine ek üç eseri daha Büyükşehir 
Belediyesi envanterine ekledi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İş-
ler Daire Başkanlığı bünyesinde basımı yapılan 
ve şehrin değerlerinin kaleme alındığı kültür 
eserleri içerisinde tarihten kültüre, edebiyattan 
sanata kadar hemen her konuda şehre özgü 
bilgiler bulunan kitaplar arasına ‘Sebzecilik ve 
Doğal Üretim El Kitabı’ ile ‘Muhsin İlyas Suba-
şı Bütün Şiirleri’ ve kaynak kitap niteliğindeki iki 
ciltlik ‘Kayseri Araştırmaları Tarihi’ adlı eserleri 
de kattı.

KİTAP SAYISI 39’A ULAŞTI
Başkanlık dönemi içerisinde şehre kazandır-

dığı 36 eserine ek üç eseri daha ekleyen Büyük-
şehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 
toplam 39 kitabı Kayserili ve Kayseri’yi merak 
eden okurlarının hizmetine sundu. Tarihi 6 bin 
yıl öncesine dayanan ve adeta açık hava müze-
si durumunda olan Kayseri’nin maddi değerleri 
yanında manevi değerlerinin de gün yüzüne çı-
karılarak tanıtılması için gayret gösteren Başkan 
Büyükkılıç önderliğindeki Büyükşehir Belediye-
si, şehrin hazinesi niteliğindeki tarihi ve kültürel 
unsurları, tek tek inceleyerek elde edilen bilgile-
ri yayın hayatına kazandırmayı sürdürüyor.

KAYSERİ TARİHİNİ AYDINLATAN
İKİ CİLTLİK TARİH HAZİNESİ
Kayserili Araştırmacı Yazar Mehmet Çayır-

dağ’ın kaleme aldığı ve Kayseri tarihine ışık tu-
tan iki ciltlik kaynak kitap niteliğindeki ‘Kayseri 
Araştırmaları Tarihi’ adlı kitabı da envanterine 
katan Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan kadim 
kent Kayseri’nin tarihini anlatırken, diğer taraf-
tan da gerek Kayserili vatandaşları, gerekse de 
Kayseri’yi merak eden diğer vatandaşları bilgi-
lendiriyor.

TARIMSAL ÜRETİME REHBER OLACAK
EL KİTABI VE ŞİİR DÜNYASINA
YENİ BİR SOLUK
Büyükşehir Belediyesi, birbirinden farklı pek 

çok konuda eseri gerek basılı kitap gerekse 
e-kitap olarak okurlarının beğenisine sunar-
ken, koleksiyona son eklenen iki kitap ile bu 
kulvardaki hizmetini ortaya koydu. Tarımsal 
üretim alanındaki sebze yetiştiriciliği ve doğal 

üretim konularında rehber niteliğinde olan 
ve çarpıcı görsel tasarımı ile büyüleyen Seb-
zecilik ve Doğal 
Üretim El Kitabı 
Büyükşehir Be-
lediyesi yayınları 
arasında yerini 
alırken, Kayse-
ri’nin önemli ede-
biyat değerlerin-
den Muhsin İlyas 
Subaşı’nın da şiir 
dünyasına yeni 
bir soluk getire-
cek ‘Muhsin İlyas 
Subaşı Bütün Şi-
irleri’ adlı eseri 
envanterde yeri-
ni aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç’ın 2019 yılında başlattığı ve 
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kreatif Şehir-
ler Ağı Ulusal Listesi’ne dâhil olması ile sonuç-
lanan Gastronomi konusundaki girişimleri, ulu-
sal ve uluslararası hakemli dergilere konu olarak 
örnek gösteriliyor.

Ulusal ve uluslararası hakemli dergi olan 
Türk Kamu Yönetimi Dergisi’nin son sayısında, 
Türkiye’deki gastronomi alanında çalışmalar 
yapan 8 belediye içerisinde Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi’nin söz konusu alandaki icraatları da 
ele alındı.

DERGİDE BÜYÜKŞEHİR’İN
UYGULAMALARI TEK TEK SIRALANDI
Kayseri’nin zengin yöresel lezzetlerinin tanı-

tılması ve gastronomi turizminin geliştirilmesi 
için planlı ve kararlı bir şekilde gastronomi faali-
yetleri gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi’nin 
2019 yılında gastronomi çalıştayı ile başladığı 
ve süreç içerisinde Kayseri yemek kültürünü 
tanıtan Kayseri Mutfağı adlı kitap bastırdığı ifa-
de edildi. Gastronomi konusunda Büyükşehir 
Belediyesi’nin girişimleri tek tek sıralanırken, 
UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Ulusal Listesi’ne 
de dâhil olduğu vurgulandı.

KAYSERİ, TÜRKİYE’DE UNESCO KREATİF 
ŞEHİRLER AĞI ULUSAL LİSTESİ’NE
DÂHİL OLAN 8 İLDEN BİRİSİ
Dergide belediyelerin gastronomi konusun-

daki örnek çalışmalarına yer verilirken, dünya-
daki UNESCO Kreatif Şehirler Ağı Ulusal Lis-
tesi’ne dâhil olan 246 kent olduğu, bunlardan 
birisinin de Kayseri olduğu kayıtlara geçti. Tür-
kiye’de, aralarında Gaziantep, Hatay, Afyonka-
rahisar, Adana, Balıkesir, Diyarbakır, Kayseri ve 
Konya gibi söz konusu ağa dâhil olan 8 ilden 
birisi olan Kayseri’nin gastronomi alanındaki 
çalışmalarına yer verildi.

TÜRKİYE’DE GASTRONOMİ KONUSUNDA 
ÇALIŞTAY İLE ANILAN KENT ‘KAYSERİ’
Türkiye’de, gastronomi konusunda yapı-

lan çalışmaları iller bazında inceleyen dergide 
Kayseri’nin, gastronomi konusunda Büyükşehir 
Belediyesi’nin gerçekleştirdiği çalıştay ile anıldı-
ğı dikkat çekerken, çalıştayın kitaplaştırıldığı faa-
liyetler içerisinde, diğer taraftan Kayseri mutfak 
kültürünü anlatan kitap bastırıldığı da yer aldı.

KAYSERİ, GASTRONOMİ TURİZMİNİ
GELİŞTİRMEK İSTEYEN 24 KENTTEN BİRİ
Gastronomi turizmi konusunda da araştır-

malar yaparak tespitlerde bulunan Türk Kamu 
Yönetimi Dergisi’nde, Türkiye’de ‘Gastronomi 
Turizmini Geliştirmek için Yapılan Örnek Fa-
aliyetler’ başlığı altında gastronomi turizmini 
geliştirmek için girişimlerde bulunan 24 be-
lediyenin çalışmalarına yer verildi. Söz konu-
su bölümde Kayseri ile alakalı olarak; ‘Yöresel 
lezzetlerin tanıtılması için 2019 yılında Kayseri 
Gastronomi Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Gast-
ronomi Festivali ve Pastırma Festivali düzen-
lenmesi için çalışılmaktadır. Gastronomi turiz-
minin kent turizmine katkısı yüzde 90 olarak 
ifade edilmiştir’ ifadesi yer aldı.
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‘SIRDAŞIN OLAYIM PROJESİ’ ŞİMDİ DE 
BÜYÜKŞEHİR İLETİŞİM KÜRESİ’NDE

BÜYÜKKILIÇ’TAN 530 YILLIK TARİHİ 
KÖPRÜ’NÜN YANINA

“MİLLET BAHÇESİ” MÜJDESİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ‘İletişim 
Küresi’ ile hizmeti vatandaşın ayağına gö-
türmeye devam ediyor. Bu kapsamda, KAY-
MEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Reh-
berlik Merkezi tarafından hayata geçirilen 
‘Sırdaşın Olayım Projesi’ tanıtım standı, İle-
tişim Küresi’nde tüm Kayserilileri bekliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Basın 
Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı ta-
rafından, vatandaşların anlık sorunlarının 
çözümüne yönelik hizmetleri geliştirmek 
amacıyla Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan 
‘İletişim Küresi’ vatandaşların talep, istek ve 
önerileri için hizmetlerini sürdürüyor.

Şehrin en işlek cadde ve meydanı olan 
Cumhuriyet Meydanı’nda, Büyükşehir Be-
lediyesi Alo 153 Çağrı Merkezi ve Beyaz 
Masa’nın yürüttüğü İletişim Küresi’nde bu 
zamana kadar talep, istek ve önerilerinin 

yanı sıra birçok tanıtım da gerçekleştirildi. 
Bu kapsamda 14-17 Haziran Büyükşehir 
Belediyesi Spor A.Ş. iş birliğiyle Yaz Döne-
mi Spor Okulları Tanıtım ve Kayıt Günleri 
gerçekleştirilen İletişim Küresi’nde, KAYMEK 
işbirliğiyle Yaz Okulları tanıtımı ve kayıt iş-
lemleri ve Kayseri Kariyer Merkezi işbirliği 

ile ‘Kayseri Kariyer Günleri’ tanıtımı da yapı-
larak, birçok vatandaşa bilgi verildi.

Şimdi de halkın yoğunluğunun çok ol-
duğu ve en rahat ulaşılabilecek konumda 
kurulan İletişim Küresi’nde, KAYMEK Huzur 
Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Mer-
kezi tarafından vatandaşların hayatında yer 
edinerek, manevi destek sağlamak amacıy-
la hayata geçirilen ‘Sırdaşın Olayım Projesi’ 
tanıtım standı kuruldu.

‘Sırdaşın Olayım’ projesi ile gençlere üc-
retsiz psikolojik destek sunan, Huzur Çınarı 
Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, ken-
dini yalnız hisseden, anlaşılmadığını düşü-
nen, kendini anlatmak isteyen ama kendin-
ce bir takım engellerinden dolayı harekete 
geçemeyen gençlerin destekçisi olacak.

‘Sırdaşın Olayım Projesi’ tanıtım standı 
bir hafta boyunca İletişim Küresi’nde Kay-
serililere hizmet verecek.

Tarihi Şahruh Köprüsü’nde inceleme-
lerde bulunan Başkan Büyükkılıç, 530 yılda 
birçok medeniyete ev sahipliği yapan Şah-
ruh Köprüsü yanındaki Karaözü Mahalle-
si’ne de Millet Bahçesi yapılacağı müjdesini 
verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen 
Çiçek ile birlikte, Sarıoğlan’da Kaymakamlık, 
Belediye Başkanlığı, Büyükşehir Belediye-
si’nin destek verdiği peynir üretim tesisleri 
ve tarihi Şahruh Köprüsü’nü içeren bir dizi 
ziyaret geçekleştirdi.

Hiçbir ilçeyi bir diğerinden ayırmadan 
ziyaret eden ve destekte bulunan Başkan 
Büyükkılıç, Sarıoğlan ilçe ziyareti kapsa-
mında Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile 
birlikte Sarıoğlan Kaymakamlığı ve Sarıoğ-
lan Belediye Başkanlığı’nı da ziyaret etti. 
Kaymakam Hatice Rüveyda Kahraman ve 
Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldı-
rım’dan ilçedeki çalışmalar ve hizmetlerle 
ilgili bilgi alarak son durumu değerlendiren 
ve taleplerini de dinleyen Başkan Büyük-
kılıç, Büyükşehir Belediyesi destekleri ile 
üretim yapan Sarıoğlan ve Pınarbaşı İlçele-
rinde Kadın Üreticilerin Elinden Geleneksel 
Peynir Üretim Tesisleri’ne ziyarette buluna-
rak, faaliyetler hakkında bilgiler aldı.

BÜYÜKKILIÇ’TAN SARIOĞLAN
KARAÖZÜ MAHALLESİ’NE MÜJDE
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mem-

duh Büyükkılıç ile Vali Gökmen Çiçek, ilçe 
ziyareti kapsamında 1492 yılında Dulkadi-
roğulları’nın son hükümdarı Alaüddevle 
Bozkurt Bey’in oğlu Şahruh Bey tarafından 
yaptırılan Şahruh Köprüsü’nü incelediler.

Başkan Büyükkılıç ile Vali Çiçek, Karaözü 
Mahallesi’ni de ziyaret edip, esnaflara ha-
yırlı, bereketli işler temennisinde bulunarak, 

istek ve taleplerini yerinde dinlediler.
ŞAHRUH KÖPRÜSÜ’NÜN HEMEN 
YANI BAŞINA MİLLET BAHÇESİ
Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıkla-

mada, 530 yılda birçok medeniyete ev sa-
hipliği yapan tarihi köprü olan Şahruh Köp-
rüsü yanındaki Karaözü Mahallesi’ne Millet 

Bahçesi yapılacağı müjdesini vererek, “Şu 
anda Karaözü’ndeyiz. Şahruh Köprüsü’nün 
hemen yanı başındaki o güzel alanı mesire 
alanı şeklinde Millet Bahçesi’ne dönüştüre-
rek, vatandaşlarımızın kullanımına açaca-
ğız. En güzel prestijli projemizi de köprüyü 
tamamlayacak şekliyle hayata geçireceğiz. 
Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Vali Gökmen Çiçek ise Başkan Büyükkı-
lıç’ın bu talep üzerine anında talimat verdi-
ğini anlatarak, şöyle konuştu:

“Sarıoğlan’dayız. Sabahtan itibaren Sa-
rıoğlan ilçemizde Büyükşehir Belediye 

Başkanımız, Kaymakamımız ve Sarıoğlan 
Belediye Başkanımızla gerekli görüşmele-
ri yaptık. Sarıoğlan Belediye Başkanlığı ile 
Sarıoğlan Kaymakamlığı uyum içerisin-
de Sarıoğlan’ı her geçen gün değiştirme 
noktasında kararlılar ve azimle çalışıyorlar. 
Sarıoğlan Belediye Başkanımızın, muhtarı-
mızla beraber Büyükşehir Belediye Başka-
nımızdan bir talebi oldu. Büyükşehir Bele-
diye Başkanımız da projeyi uygun buldu ve 
ekibine yapılması noktasında talimat verdi. 
Ben de buna şahitlik ediyor olmaktan mut-
luluk duydum.”

“MEMDUH BÜYÜKKILIÇ,
BİR İŞE EL  ATARSA TAM ATAR”
Başkan Büyükkılıç’tan övgü ile bahseden 

Vali Çiçek, “Büyükşehir Belediye Başkanı-
mıza Allah razı olsun diyorum. Ben buranın 
kaderini değiştireceğine inanıyorum. Kara-
özü’nün bu saatten sonra altın yılları baş-
lıyor. Memduh Büyükkılıç, bir işe el atarsa 
tam atar, Bekir de onu takip eder” dedi.

Başkan Büyükkılıç’ın bu müjdesi, mahal-
leli tarafından sevinçle ve alkışlarla karşılan-
dı.

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç’a Sarıoğ-
lan Kaymakamı Hatice Rüveyda Kahraman, 
Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, 
Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, 
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Zira-
at Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı 
Abdulkadir Güneş ve Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy da 
eşlik etti.

Başkan Büyükkılıç ile Vali Çiçek, Sarıoğ-
lan ziyareti dönüşünde Kayseri-Sivas Ka-
rayolu üzerinde Polis Kontrol Noktası’nı 
ziyaret ederek, memurlara çalışmalarında 
kolaylıklar diledi.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, Baş-
kan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla haya-
ta geçirilen ve tamamlandığında 100 milyon TL’ye 
mal olacak Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi bu 
sezon da futbol takımlarının gözdesi oldu. Bu se-
zon Yukatel Kayserispor, Alanyaspor, Ankaragücü, 
Gençlerbirliği ve Samsunspor takımları Erciyes 
Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde kamp yapacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şeh-
re kazandırılan ve yaklaşık 1850 metre rakımda 2 
futbol sahası ile hizmet vermeyi sürdüren Erciyes 
Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nin ikinci etabında 
olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu, altı 
adet futbol sahası, atletizm pisti ve fitness merke-
zinin yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Tüm tesisler tamamlandığında toplam 100 
milyon TL’ye mal olacak olan ve kamp alanında 
da Erciyes’i cazibe merkezi haline getirecek olan, 
geçtiğimiz sezon yerel, ulusal ve uluslararası ta-
kımları ağırlayan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, bu 

yaz sezonunda da spor takımlarının ilgi odağı 
olacak.

TAKIMLARIN ‘ERCİYES YÜKSEK İRTİFA 
KAMP MERKEZİ’ İLGİSİ SÜRÜYOR

2022-2023 futbol sezonuna en iyi şekilde ha-
zırlanmak isteyen Süper Lig ve TFF 1. Lig futbol ta-
kımlarının Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ne 
ilgisi sürüyor. Bu kapsamda, Süper Lig takımların-
dan Yukatel Kayserispor, Alanyaspor ve Ankara-
gücü, TFF 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği ve 
Samsunspor, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merke-
zi’nde kamp yapacak.

Süper Lig takımlarından Alanyaspor, 1-8 Tem-
muz birinci etap, 12-25 Temmuz ikinci etap kamp 
programını, yine Süper Lig’in yeni takımlarından 
Ankaragücü de 11-24 Temmuz kamp programını, 
Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yapacak.

TFF 1.Lig takımlarından Gençlerbirliği 28 Ha-
ziran-8 Temmuz birinci etap ve 14 Temmuz-26 
Temmuz ikinci etap kamp programını, yine TFF 

1. Lig takımlarından Samsunspor 26 Haziran-7 
Temmuz kamp programlarını Erciyes Yüksek İrtifa 
Kamp Merkezi’nde yapacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Bü-
yükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Erciyes 
Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nin futbolcuların ol-
mazsa olmazı bir spor kompleksi haline geldiğini 
belirtti.

Erciyes Dağı’nı 12 ay sporun merkezi haline 
getirmeyi amaçladıklarını ifade eden Başkan Bü-
yükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nin 
cazibe merkezi haline geleceğini de vurgulaya-
rak, “Uluslararası standartlarda olan bu projemiz 
ile Kayseri, sporun da merkezi olacak. Sadece 
futbol takımlarının değil, tüm spor dallarına hitap 
etmektedir. Her zaman dile getirdiğimiz gibi Erci-
yes’imiz adeta bulunmaz bir oksijen deposudur. 
Tüm profesyonel takımları tarihi misyonu ve kül-
türel altyapısı olan, sporun merkezi olan Kayse-
ri’de görmek istiyoruz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto işbirliğiyle Kayseri’ye kazandırılan 
ve kenti olimpik okçuluk ile atçılığın merkezi haline getirecek Gelenek-
sel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi’nde Sancakbeyi Uluslar Kupası Atlı 
Okçuluk müsabakaları düzenlendi. Müsabaka 16 ülkeden 50 sporcunun 
katılımıyla gerçekleşirken, yabancı sporcular tesise ve kente adeta hay-
ran kaldılar.

Büyükşehir Belediyesi Spor Toto işbirliğiyle yapımı tamamlanarak 
kentin gözde spor merkezi haline gelen Geleneksel Sporlar Binicilik ve 
Okçuluk Tesisi’nde Sancakbeyi Uluslar Kupası Atlı Okçuluk müsabakaları 
düzenlendi. Müsabakalara İsviçre, İngiltere, Fransa, Macaristan’ın da ara-
larında bulunduğu 16 ülkeden 50 sporcu katıldı.

YABANCI SPORCULAR ŞEHRİN TARİHİNE, 
KÜLTÜRÜNE HAYRAN KALDILAR
Sancakbeyi Uluslar Kupası’na katılan yabancı sporcular, medeniyet-

ler şehri Kayseri’nin tarihine, kültürel yapısına övgüler yağdırarak, hayran 
kaldıklarını ifade ettiler. Atlı sporların gözde merkezi haline gelen Gele-
neksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi’nin fiziki yapısını çok beğendik- lerini söyleyen sprocular, tesisin çok donanımlı olduğunu dile getirdiler. 

Ayrıca Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi’nde gerçekleşen 
turnuvada yer aldıkları için çok mutlu olduklarını belirttiler.

Turnuvada dereceye giren sporcuları tebrik ederek, başarılarının de-
vamını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 
Kayseri’nin, ticaretin, sanayinin, kültürün, sağlığın ve turizmin merkezi 
olduğunu ve aynı zamanda Kayseri’yi sporun da merkezi yapmak için 
şehirde birçok hizmet gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Başkan Büyükkılıç, konu hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Büyükşehir Belediyesi olarak, Kayseri’de sosyal, kültürel ve sportif fa-

aliyetler için birçok çalışma yapıyoruz. Şehrimize yeni tesisler kazandıra-
rak, kent gençliğinin hizmetine sunuyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak 
hedefimiz gelecek nesillere üreten bir Kayseri bırakmak. Bunun için yeni 
projeler üretmeye ve bu doğrultuda yapılan projelere destek vermeye 
devam edeceğiz. Dereceye giren yarışmacıları da tebrik ediyorum.”

BÜYÜKŞEHİR’İN 100 MİLYON TL’LİK
ERCİYES YÜKSEK İRTİFA KAMP MERKEZİ

FUTBOL TAKIMLARININ GÖZDESİ OLDU

BÜYÜKŞEHİR’İN EV SAHİPLİĞİNDE 
“ULUSLARARASI” TURNUVA

BÜYÜKŞEHİR’İN KARİYER MERKEZİ
50 BİN KİŞİYE ULAŞTI,

2 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLADI

Turnuvaya, İsviçre, İngiltere, Fransa, Macaristan’ın da aralarında bulunduğu 16 ülkeden 50 sporcu katıldı.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki 
Kayseri Kariyer Merkezi sayesinde on binlerce 
kişiye ulaşırken, binlerce kişinin de istihdamına 
aracı oldu.

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kay-
seri Büyükşehir Belediyesi, şehrin altyapısını 
güçlendirirken, sosyal ve kültürel gereksinimle-
rini de karşılıyor. Bu kapsamda vatandaşların is-
tihdamına da katkı sağlamak için kolları sıvayan 
Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Kariyer Merkezi 
aracılığı ile istihdam konusunda 50 bin 930 kişi-
ye ulaşırken, 2 bin 77 kişiye de istihdam sağladı.

8 BİNİ AŞKIN VATANDAŞA
DANIŞMANLIK HİZMETİ
Yaptığı çalışmalarla iş arayan ve işveren ara-

sında köprü kuran Büyükşehir Belediyesi’nin 
kariyerden sorumlu kuruluşu Kayseri Kariyer 
Merkezi’nde aynı zamanda danışmanlık hiz-
meti de veriliyor. İstihdama ve çalışma hayatı 
konularına yönelik başvuruda bulunan vatan-
daşlara danışmanlık hizmeti de sağlayan mer-
kez ile en uygun kişi, en uygun işe yönlendirilir-
ken, toplamda 8 bin 589 kişiye de danışmanlık 
hizmeti verildi.

KARİYER; CEPTE, WEB’DE,
İLETİŞİM KÜRESİ’NDE…
Büyükşehir Belediyesi’nin istihdam ve da-

nışmanlık kuruluşu Kayseri Kariyer Merkezi, 
inovatif kimliğiyle Türkiye’de güçlü bir ekono-
mi ve gelecek sağlayarak, istihdam piyasasına 
yön veren kuruluşlardan birisi olmayı hedef-
lerken bu kapsamda hemen her platformdan 
hedef kitledeki vatandaşlara ulaşmaya gayret 
gösteriyor. Gerek şehir merkezindeki Büyükşe-
hir Belediyesi İletişim Küresi’nde, gerek merkez 
ofisinde olmak üzere yüz yüze vatandaşlarla il-
gilenen Kayseri Kariyer Merkezi, web sitesi ve 
cep telefonu uygulaması aracılığı ile de hedefi-
ne ulaşmaya çalışıyor.

KENTTEKİ KURUM VE KURULUŞLARLA
İŞBİRLİĞİ HALİNDE İSTİHDAMA KATKI
2008 yılında KAYMEK Kariyer Merkezi olarak 

faaliyetlerine başlayan, geçtiğimiz yıl içerisinde 
ise Kayseri Kariyer Merkezi adı altında faaliyetle-
rine hız veren Büyükşehir Belediyesi’nin kariyer, 
danışmanlık ve istihdam odaklı kuruluşu Kayse-
ri Kariyer Merkezi, Kayseri Büyükşehir Belediye-
si, Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Nuh 
Naci Yazgan Üniversitesi, Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi Gençlik Meclisi, Kayseri Sanayi Oda-
sı, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Ticaret Bor-
sası, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri 
Serbest Bölgesi, Kayseri Mimar Sinan Organize 
Sanayi Bölgesi, İncesu Organize Sanayi Bölgesi 

ve KAYMEK A.Ş. ile işbirliği içerisinde kentteki is-
tihdama katkı sağlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıy-
la Kültepe Kazı Başkanlığı işbirliği ile geçtiğimiz 
günlerde açılışı yapılan Bellek Kültepe Sergisi’n-
de 35 resim, 3 heykel, 11 seramik olmak üzere 49 
eser sergileniyor.

Anadolu’da en büyük ticaretin merkezi ola-
rak tanınan Kültepe Kaniş Karum bölgesinde 
yürütülen arkeolojik kazılar, Kültür Bakanlığımız 
ve belediyelerimizin iş birliği ile devam ederken, 
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kültepe Kazı 
Başkanlığı işbirliğinde ‘Bellek Kültepe Sergisi’ açı-
lış töreni ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Tarihi Kayseri Kalesi’nde yer alan Arkeoloji 
Müzesi içerisinde açılan Bellek Kültepe Sergisi 
Anadolu’ya ait kültürel simge ve göstergelere ait 
göndermeler içeriyor.

Sergide, binlerce yıllık tarihi olan, UNESCO 
Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan Kayse-

ri’deki Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü’nün sanat 
yoluyla anlatımı amaçlanıyor.

Sergide, usta sanatçıların 17 resim, 3 heykel 
ve 2 seramik, genç sanatçıların ise 18 resim ve 
9 seramik eseri olmak üzere toplam 49 eser yer 
alıyor. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi tarafından 
genç sanatçılara birer adet çevirisi ile birlikte tab-
let verildi ve o tabletlerdeki metinlere göre genç 
sanatçılar, sanatsal eserler üretti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, bu serginin Kayseri’nin 
ve bölgenin uluslararası tanıtılması konusunda 
önem arz ettiğini belirterek, “Kültepe Kaniş-Ka-
rum UNESCO’nun miras listesinde bulunmasın-
dan dolayı önem arz ediyor. Kayseri, elbette bir 

endüstri ve ticaret merkezi, zaten bunu çıkan 
tabletlerden anlıyoruz. Anlaşmalardan da gö-
rüyoruz. Bunun yanında son süreçte Kayseri’yi 
sportif alanda, turizm alanında, kültürel alanda, 
sosyal alanda, mistik turizm alanında, değişik ko-
nuları ile ilgili ön plana çıkartacak gayretlerimizi 
ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Proje Koordinatörü ve Küratör Siret Uyanık ise 
“Anadolu’yu yüksek uygarlıklara bağlamış büyük 
bir kültür merkezi olma özelliği taşıyan, UNESCO 
Dünya Geçici Miras Listesi’ne giren Kültepe’nin 
sanat yoluyla anlatımı için oluşturulan bu ser-
gi Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla 
gerçekleştirilmektedir. Kazı Başkanı Fikri Kula-
koğlu da destek vermektedir” dedi.

Türkiye, İç Anadolu Bölgesi ve Kayseri için bir 
hazine olan Kültepe’yi anlatan sergi, 1 Ekim 2022 
tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

TİCARETİN MERKEZİ KAYSERİ’DE 
“BELLEK KÜLTEPE” SERGİSİ

BÜYÜKŞEHİR’İN KARİYER MERKEZİ
50 BİN KİŞİYE ULAŞTI,

2 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLADI
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çi-
çek ile birlikte 2021-2022 kış sezonunda yak-
laşık 2 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Erciyes Ka-
yak Merkezi ve profesyonel futbol takımları için 
önemli bir kamp merkezi olan Erciyes Yüksek İr-
tifa Kamp Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi ve Valilik işbirliğinde 
Kayseri’nin sahip olduğu tarihi ve doğal güzel-
likleri tüm dünyaya tanıtmak için başlatılan, Baş-
kan Büyükkılıç ve Vali Çiçek’in özel önem ve-
rerek büyük gayret gösterdiği turizm ve tanıtım 
atağı hız kesmeden sürüyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başka-
nı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek 
ile birlikte dünya standartlarında tesislere sahip, 
Türkiye’nin ilk profesyonel dağ yönetim şirke-
ti Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından idare edilen 
Erciyes Kayak Merkezi ve futbol takımları için 
önemli bir kamp merkezi olan Erciyes Yüksek İr-
tifa Kamp Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek’e Erciyes Ka-
yak Merkezi ve Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ince-
lemelerinde Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başka-
nı Murat Cahit Cıngı eşlik etti.

Büyükkılıç, sahip olduğu tüm güzellikler ve 
büyük potansiyeliyle Erciyes’i dört mevsim ca-
zibe merkezi haline getirmek için durmadan ça-
lışmaya devam edeceklerini vurgularken, Çiçek 

ise yerel yönetimlerin imza atabileceği en ba-
şarılı turizm projesi olarak nitelendirdiği Erciyes 
Kayak Merkezi’ni çok beğendiğini ve yürütülen 
çalışmalara da tam destek vereceğini belirtti.

VALİ ÇİÇEK’E ERCİYES SUNUMU
Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek’e, Erciyes A.Ş. 

tarafından idare edilen, Alpler standardında pist-
leri, sağlam altyapısı, son teknoloji ürünü me-
kanik tesisleri, konaklama ve ulaşım imkânları 
ile son yıllarda misafir ettiği on binlerce yabancı 
turist sayesinde global bir merkez konumuna 
gelen Erciyes Kayak Merkezi’ni tanıtarak, Büyük-
şehir Belediyesi tarafından Kayak Merkezi’nde 
hayata geçirilen projeleri anlattı.

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat 
Cahit Cıngı ise Büyükkılıç ve Çiçek’e, Erciyes Ka-
yak Merkezi ile ilgili kapsamlı bir sunum yaptı.

Erciyes Kayak Merkezi’ndeki incelemelerin 
ardından bölgedeki esnafları da ziyaret eden 
Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek, vatandaşlar ve 
esnaflarla sohbet ederek, işletmecilere hayırlı iş-
ler temennisinde bulundu.

BÜYÜKŞEHİR’İN, ERCİYES’İ YAZ
SEZONUNDA DA BİR NUMARA
YAPACAK KAMP MERKEZİ
Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek daha sonra 

Büyükşehir Belediyesi tarafından, Erciyes’te-
ki etkinliklerin 12 ay boyunca sürdürülmesi ve 
spor ile sporcuya katkı sağlaması adına hayata 
geçirilen Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ne geçti. 

Merkezde incelemelerde bulunan Büyükkılıç ve 
Çiçek, yürütülen çalışmalar ve yapımı devam 
eden yeni tesislerle ilgili Erciyes A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı Cıngı’dan bilgi aldı.

ERCİYES, SPOR VE TURİZMİN GÖZDESİ
Türkiye’nin incisi, Kayseri’nin sembolü, dağ-

cılık ve kış sporları alanında 112 kilometrelik 
41 kayak pisti ile cazibe merkezi olan Erciyes’e 
19’uncu mekanik tesis ile hizmet veriyor. Erciyes 
Kayak Merkezi, ISO 9001, ISO 10002 ve IQNET 
belgeleri ile Türkiye’de Hizmet Kalite Standart-
ları, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve 
Uluslararası Tanınırlık Belgelerine sahip ilk ve tek 
kış sporları merkezi unvanını taşıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, 
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla 
hayata geçirilen ve tamamlandığında 100 mil-
yon TL’ye mal olacak Erciyes Yüksek İrtifa Kamp 
Merkezi bu sezon da futbol takımlarının gözdesi 
oldu. Bu sezon Yukatel Kayserispor, Alanyaspor, 
Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Samsunspor ta-
kımları Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde 
kamp yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şeh-
re kazandırılan ve yaklaşık 1850 metre rakımda-
ki ilk etapta 2 futbol sahası ile hizmet vermeyi 
sürdüren Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nin 
ikinci etabında olimpik yüzme havuzu, kapalı 
spor salonu, altı adet futbol sahası, atletizm pisti 
ve fitness merkezinin yapım çalışmaları tüm hı-
zıyla sürüyor.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’TAN FELAHİYE’DE 
HAYVANCILIĞA YENİ HAMLE

BÜYÜKKILIÇ VE ÇİÇEK’TEN 
ERCİYES’TE TURİZM ZİRVESİ
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç Felahiye ilçesinde, Kayseri 
Pancar Ekicileri Kooperatifi ile işbirliği kapsa-
mında süt çiftliğini faaliyete geçiriyor. Tesis-
te incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, 
“Kayseri’nin tarım ve hayvancılığın da bir mer-
kezi haline geldiğini bir bakıma paylaşmak adı-
na çalışma yapıyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh 
Büyükkılıç, tarım ve hayvancılığa yönelik ger-
çekleştirdiği yatırım ve bu alandaki oluşturdu-
ğu projelere bir yenisini daha Felahiye ilçesin-
de ekliyor.

Felahiye’de Büyükşehir Belediyesi ve Kay-
seri Pancar Ekicileri Kooperatifi işbirliği ile 500 
büyükbaş hayvan kapasiteli tesis, süt çiftliği 
olarak faaliyete geçecek.

Tesiste incelemelerde bulunan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a, Fe-
lahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun, Kayse-
ri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Yönetim 
Kurulu Başkanı Hurşit Dede, Büyükşehir Bele-
diyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Du-
ran Safrantı eşlik etti.

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Bü-
yükkılıç, “Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Kooperatif Başkanımızla birlikte daha önce 
yaptığımız protokol gereği bir projeyi hayata 
geçiriyoruz” dedi.

TARIM VE HAYVANCILIĞIN MERKEZİ 
KAYSERİ’DE YENİ BİR ÇALIŞMA
Açıklamasında bir işbirliğini daha hayata ge-

çirdiklerini ifade eden Büyükkılıç, “Felahiye’de 
değerli Vural Başkanımızın bölgesinde yaklaşık 
500 büyükbaş hayvanın süt inekçiliği ile ilgi-
li yapılacak olan çalışmada, iş birliğini hayata 

geçireceğiz. Bölgeye bir ekonomik girdi sağ-
lamak, ekonomimize gerekli katkıyı sağlamak, 
Kayseri’nin sadece ticaret ve bir endüstri mer-
kezi olmanın ötesinde, onunla birlikte tarım ve 
hayvancılığın da bir merkezi haline geldiğini 
de bir bakıma paylaşmak adına bir çalışma ya-
pıyoruz” diye konuştu.

Projenin hayırlı olmasını temenni eden 
Başkan Büyükkılıç, konuşmasında “Her zaman, 
yanımızda yer alan, destek olan Felahiye Be-
lediye Başkanımıza, Kayseri Şeker’in değerli 
yönetim kurulu başkanına ve ekibine teşekkür 
ederek, şimdiden hayırlı olsun diyorum. Bura-
da bir fedakârlık yaptıklarının biz farkındayız. 
Vural başkanımızın da anlayış gösterdiğinin 
farkındayız. Amacımız, böyle bir güzel tesisin 
ekonomiye kazanım sağlamasıdır” ifadelerini 
kullandı.

Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun ise 
Başkan Büyükkılıç’a, Akay’a ve projede eme-
ği geçenlere teşekkür ederek, “Memleketimiz 
için, bölgemiz için hayırlı olacağını düşünüyo-

rum” dedi.
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim 

Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da, “Kayseri Bü-
yükşehir Belediyemiz tarafından Felahiye’de-
ki bu süt çiftliğinin uzun zamandır faaliyete 
geçmesi konusunda bir beklenti var, hazırlıklar 
yapılıyor. İnşallah hazırlıklar tamamlanma aşa-
masına gelinmiş durumda. Bunu Kayseri Şeker 
Pandoğa Şirketi bünyesinde çalıştırmayı arzu 
ediyoruz. Bugün de tesisin son halini görmek, 
devir işlemlerinin sonuçlanmasını sağlamak 
için buradayız” diyerek, çiftliğin bölgeye, böl-
gedeki üretim yapan çiftçilere önemli katkılar 
sağlayacağını düşündüklerini ifade etti.

AKAY’DAN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A
TEŞEKKÜR
Akay, Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden 

dolayı teşekkür ederek, “Başkanımız Sayın Dr. 
Memduh Büyükkılıç büyüğümüz bize her za-
man zaten destek veriyor, bu konuda da des-
tek veriyor, anlayış gösteriyor. İnşallah onun 
bize olan güvenini boşa çıkarmayacak şekilde 
elimizden geldiği kadar önemli bir faaliyet ya-
pıp, ortaya koyacağımızı düşünüyoruz. Hayırlı 
uğurlu olsun” diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir 
Belediyesi’nin, konforlu ve güvenli bir ulaşım 
imkânı sağlamak adına Kayseri merkezinde-
ki çalışmalarda kullandığı asfalt miktarı günlük 
534 ton oldu.

Sürekli olarak gelişen ve genişleyen Kay-
seri’de, yeni yol yapımı ile yol yenileme çalış-
maları kapsamında dökülen asfalt miktarında 
Kayseri, 3 yıl içerisinde asfalta adeta doydu. Bu 
kapsamda kent merkezindeki yollara dökülen 
asfalt miktarı toplam 585 bin ton olurken, gün 
başına düşen asfalt miktarı da 500 tonu aşarak 
534 ton oldu.

DÖKÜLEN ASFALT MİKTARINDA
SÜREKLİ ARTIŞ
Kayseri’de ulaşımı daha konforlu ve güvenli 

hale dönüştürmek için gerek alt ve üst geçitler, 
gerekse yeni yollar ile yenilenmesi gerekli yol-
ları yenilemek noktasında gayretlerini sürdüren 
Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Fen 
İşleri Daire Başkanlığı aracılığı ile 3 yıl içerisin-
de dökülen asfalt miktarını sürekli olarak arttırdı. 
Buna göre 2019 yılında toplam 159 bin ton sı-
cak asfalt dökülürken, 2020 yılında 195 bin ton, 
2021 yılında ise bu rakam 231 bin tona ulaştı.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’TAN FELAHİYE’DE 
HAYVANCILIĞA YENİ HAMLE

BÜYÜKŞEHİR’DEN GÜNDE 500 TON ASFALT

Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri Şeker Fabrikası işbirliğinde 500 hayvan kapasiteli tesis üretime başlıyor.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından Amatör Spor Kulüpleri Spor Malzemesi 
Dağıtım Töreni’ne katıldı. Büyükkılıç, törende 75 
amatör spor kulübüne 350 bin liralık yardım-
da bulunduklarını, amatör spora iki defa yardım 
yapıldığını belirterek, “350’şerden 700 bin lira 
yardım yaptık. 1 milyonun suyu mu çıktı diye 
gönlümden geçirdim” dedi.

Sümer Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen 
törene Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Özvatan 
Belediye Başkanı Halit Demir, Gençlik ve Spor 
İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, AK Parti Kayseri İl 
Başkan Yardımcısı Fatih Üzüm, Spor A.Ş. Genel 
Müdürü İbrahim Somtaş, Amatör Spor Kulüple-
ri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal, Büyükşe-
hir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, 
Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, da-
ire başkanları, spor kulüpleri başkanları ve spor-
cular katıldı.

“VERDİĞİMİZ DESTEKLER ARTIK
MEYVELERİNİ VERMEYE BAŞLADI”

Törende konuşan Başkan Büyükkılıç, “Her ne 
kadar amatör desek de davranışınızla, yaklaşı-
mınızla profesyonellere Allah’ın izniyle taş çıka-
racak konum ve durumdasınız, müsterih olun. 
Sizleri tebrik ediyorum, sporcu yavrularımız 
olarak, spora gönül veren yavrularımız olarak 
her branşta sizlerin yanında olduğumuzu bura-
dan paylaşmak istiyorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç, amatör spora verdikleri 
desteklerin artık meyvelerini vermeye başladı-
ğını vurgulayarak şöyle konuştu:

“Elbette, Kayseri birliğin, beraberliğin, da-
yanışmanın sembolü. Burada Mutlu hocama, 
kıymetli yönetimine teşekkür ediyorum, tebrik 
ediyorum. Bizlerle uyum kültürü içerisinde, kıy-
metli belediye başkanlarımız her biri ile ayrı ayrı 
dayanışarak, 16 ilçe belediye başkanım, biz hiç-
birbirini birini diğerinden ayırmıyoruz, hepsini 
bağrımıza basıyoruz. Ve aynı şekilde Mutlu baş-
kanım da onlarla iş birliği halinde bu çalışmaları 
sürdürüyor. Amatör spora verdiğimiz destekler 

de Allah’a şükürler olsun artık meyvelerini ver-
meye başladı. Sonuçta başarıdan da başarıya 
koşuluyor.”

AMATÖR SPORA 700 BİN TL’LİK DESTEK
Başkan Büyükkılıç, iki defa yapılan destek 

yardımının toplam 700 bin liralı bulduğunu dile 
getirdi. Yapılan yardımı 1 milyon liraya çıkarak 
Büyükkılıç, “Burada epeyce rakamlar yazmışlar 
onu veriyoruz, şunu veriyoruz. Sanırım iki defa 
veriliyor, 350’şerden 700 bin lira diye de bir ra-
kam yazmışlar. 1 milyonun suyu mu çıktı diye 
ben burada şöyle gönlümden geçirdim. Ben 
bu arada Gençlik Spor İl Müdürümüze özellik-
le teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Sporcu 
dostu olarak Gençlik Spor Bakanımızın talimat-
ları doğrultusunda spor okullarının başlangıcını 
oluşturan yaklaşım içerisinde kıymetli valimiz-
le birlikte binlerce yavrumuzun o mutlu anını 
paylaştık ve spora olan desteklerini de biliyoruz. 
Sizlerle olan işbirliğini de biliyoruz. Zaten Kay-
seri Büyükşehir Belediyeleri ve ilçe belediyeleri 
sporun ve sporcunun dostu. Onların yanında 
yer alıyor. Bundan sonraki süreçte bizim çok 
daha fazla başarıya koşmamız lazım” diye ko-
nuştu.

BÜYÜKKILIÇ’TAN PINARBAŞI
VOLEYBOLA TEŞVİK ÖDÜLÜ
Büyükkılıç, Efeler Ligi’ne yükselmesi dolayı-

sıyla Develispor’a 500 bin liralık destek verdik-
lerini hatırlatarak, “Bu arada Pınarbaşımız’ın vo-
leybolda ikinci lige çıktık değil mi, çıkmanın bir 
bedeli olmaz mı” dedi ve 50 bin lira başarı teşvik 
ödülü verdi. Başkan Büyükkılıç ayrıca talep edil-
mesi üzerine Hacılar Erciyesspor’a da 100 bin 
liralık teşvik yardımında bulundu.

Öte yandan, Spor A.Ş.’nin 100 binlerce gen-
ce, çocuğa birer birer ulaştığını ifade eden Bü-
yükkılıç, onların sporla tanışmasını, 15 alanda 
onların sporcu olarak yetişmesini, profesyonel 
sporcu gibi davranmasını sağlayan yaklaşımlar 
sergilediğini dile getirerek Spor A.Ş.’yi tebrik etti, 
başarılarının devamını temenni etti.

“DESTEK BİZDEN, SİZ YETER Kİ
HİZMET EDECEK OLSUN”
Sporculara ve kulüp yöneticilerine seslenen 

Büyükkılıç, spora her zaman destekçi olacakla-

rını dile getirerek şunları kaydetti:
“İlçelerdeki belediye başkanlarımız da bilir-

ler ki oradaki spor merkezlerimizle el ele, gönül 
gönüle adeta her alanda biz varız diyoruz. Şim-
di 75 tane amatör spor kulübünden söz ediliyor. 
Bu sayıların artması lazım. Amatör spora gönül 
veren yavrularımızın sayısının artması lazım. 
Sağlıklı bir toplum oluşturma, gençlerimizin 
kendisi ile barışık hale gelmesini sağlamak adı-
na spora desteklerimizin artarak devam etmesi 
lazım. 2021 yılında Spor A.Ş.’nin 154 bin 800 ki-
şiye spor hizmeti verdiğini Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi’nin bünyesindeki, bunu söylemesi 
bizleri keyiflendiriyor. Spor okullarımızda 25 bin 
öğrencimize şu anda hizmet veriyoruz ve on-
lara hizmetimizi sürdürüyoruz.”

“BAŞKANDAN ÖTE AĞABEYLİK YAPAN 
BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜRÜ BORÇ
BİLİRİZ”
Törende konuşan Amatör Spor Kulüpleri 

Federasyonu Başkanı Mutlu Önal ise başkan-
dan öte ağabeylik yapan Başkan Büyükılıç’a 
teşekkürü borç bildiklerini dile getirerek, “Bu 
yardımlar neticesinde kulüplerimizin idmanla 
ilgili malzeme problemleri çözülmektedir. Bu 
noktada bize ve amatör camiaya başkanlıktan 
ziyade abilik yapan ve destek veren, yanımızda 
olan Memduh başkanımıza amatör camia ola-
rak teşekkürü borç biliriz” dedi.

Törende Kayseri’deki 75 Amatör Spor Kulü-
bü’ne toplam değeri 350 bin liralık bin 550 eşof-
man takımı, bin 550 yağmurluk, 30 çift boks el-
diveni, 30 lapa, 20 basketbol topu, 20 voleybol 
topu ve 20 hentbol topu dağıtıldı.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’TAN 
AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE

350 BİN TL’LİK DESTEK
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, açıldı-
ğı günden bu yana 61 bin ziyaretçiyi ağırlayan Glütensiz Kafe’yi ziyaret 
ederek vatandaşlarla buluştu.

Başkan Büyükkılıç liderliğindeki Büyükşehir Belediyesi’nin, sağlık ve 
insan odaklı sosyal sorumluluk projeleri arasında olan Glütensiz Kafe, 
çölyak rahatsızlığı ve glüten duyarlılığı bulunan kişiler ile sağlıklı yaşam 
için glütensiz beslenmeyi tercih eden vatandaşların ilgisini görüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, dışarıya ba-
ğımlı kalmadan glütensiz tüm ürünlerin üretimini yapan ve İç Anadolu 
Bölgesi’nde tek Glütensiz Kafe özelliğini taşıyan Kafe’yi ziyaret etti.

Büyükkılıç, vatandaşlardan yoğun ilgi gören ve takdir toplayan Glü-
tensiz Kafe’yi ziyaretinde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir 
araya geldi. 

BÜYÜKKILIÇ, SIK SIK ZİYARET EDEREK VATANDAŞLARIN
GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİ ÖĞRENİYOR
Açıldığı günden bu yana vatandaşların büyük ilgisi ile karşılaşan 

Glütensiz Kafe’yi sık sık ziyarette bulunarak vatandaşların memnuni-
yetini soran ve herhangi bir görüş ve önerileri olup olmadığını öğre-
nen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a vatandaşlar, 
memnuniyetlerini ifade ederek, örnek proje için teşekkür etti.

61 BİN ZİYARETÇİ AĞIRLAYAN KAFENİN MUTFAĞINA GİREN
BÜYÜKKILIÇ, YEMEKLERİ İNCELEDİ
Hizmet vermeye başladığı günden bu yana 61 bin ziyaretçiyi konuk 

eden Glütensiz Kafe ziyaretinde vatandaşların yanı sıra kafe işletmeci-

leriyle de görüşen Büyükkılıç, mutfak bölümüne girerek faaliyetler ve 
yemekler hakkında da bilgiler aldı.

Kayseri’de 6 bin civarındaki çölyaklı vatandaşın yanı sıra sağlıklı 
yaşam için glütensiz beslenmeyi tercih eden tüm vatandaşlara hitap 
eden Glütensiz Kafe, pek çok yemek çeşidiyle hizmet vermeyi sürdü-
rüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, 14 ilçeye 547 bin metre-
kare kilitli beton parke ve 114 bin metre beton 
bordür taşı ile 5 ilçeye 110 bin metrekare kilit 
beton parke taşı olmak üzere 83 milyon 330 bin 
TL’lik yatırım yapılacağını duyurdu.

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında yerel 
yönetim hizmetlerini en kaliteli şekilde kentin 
dört bir yanına ulaştırmaya gayret gösteren 
Kayseri Büyükşehir Belediyesi kent merkezi ve 
kırsalda dokunmadık alan bırakmamaya devam 
ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, 2022 
yılı kilitli beton parke-bordür yapım ve alım iş-

leri için yapacağı 83 milyon 330 bin TL harca-
ma ile Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın yü-
rüttüğü çalışmalarla, kırsal ilçe mahallelerindeki 
yatırımlarına hız verdi.

14 İLÇEYE 547 BİN METREKARE
KİLİTLİ BETON PARKE
Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açık-

lamada, “Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımız 
tarafından kırsal mahallelerinin ihtiyacı olan 14 
ilçeye 547 bin 400 metrekare kilitli beton parke 
ve 114 bin 954 metre beton bordür taşı yapım 
ihalesi yapıldı. İhale işlemlerinin tamamlanma-
sının ardından kırsal mahallelerde başlanan ki-
litli beton parke yapım işleri hızla sürüyor” dedi.

Ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak 
kırsal mahallelerinin ihtiyacı olan ilçelere ki-
litli beton parke desteğinde de bulunduklarını 
belirten Büyükkılıç, “Büyükşehir olarak 5 ilçeye 
vereceğimiz destek kapsamında 110 bin metre-
kare kilitli beton parke taşı alım ihalesini gerçek-
leştirerek, kilitli beton parke taşlarının ilçe be-
lediyelerinin stok alanlarına teslimat işlemlerini 
sağlıyoruz” diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bu yatırımlar 
kapsamında, 2022 yılı kilitli beton parke-bordür 
yapım ve alım işleri için 83 milyon 330 bin 482 
TL harcama ile kırsal mahallelerdeki hizmetleri-
ne yenisini ekleyecek.

BÜYÜKKILIÇ’IN SAĞLIK PROJESİ
GLÜTENSİZ KAFE, 61 BİN ZİYARETÇİYE ULAŞTI

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’TAN KIRSAL 
MAHALLELERE 83 MİLYON TL’LİK HİZMET
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AVRUPA’DAKİ TÜRKLER
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR’İN COŞKULU 

FESTİVALİ İLE KAYSERİ’DE BULUŞTU

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Beledi-
yesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türk-
ler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ve Avrupa 
Kayserililer Birliği iş birliğinde Avrupa’daki Türk-
ler Kayseri Buluşması açılış törenine katıldı.

Tarihi Kayseri Kalesi Kültür ve Sanat Merke-
zi’nde gerçekleşen açılış törenine Başkan Bü-
yükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çi-
çek, AK Parti Kayseri Milletvekili Türkiye Avrupa 

Birliği Karma Parlamento Komisyon Başkanı İs-
mail Emrah Karayel, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı 
Abdullah Eren, Avrupa Kayserililer Birliği Ge-
nel Başkanı Muzaffer Polat, Erciyes Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, ilçe 
belediye başkanları, Kayseri İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Ticaret Odası 
Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sivil Toplum Ku-
ruluşları Federasyonu Genel Başkanı Muham-
med Ali Temel, kaymakamlar, STK temsilcileri, 
gurbetçi vatandaşlar ve çok sayıda Kayserili ka-
tıldı.

Gurbetçiler, tarihi kaleye asılan ‘Yurtdışında 
yaşayan vatandaşlarımız memleketinize hoş 
geldiniz’ pankartları ile karşılandı.

Mehteran marşları ile başlayan etkinlik, say-
gı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla devam etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, açılış töreninde yaptığı 
konuşmada, festival havasında bir etkinlik oldu-
ğunu belirterek, eniştesinin de ilk Almanya’ya 
giden kişilerden olduğunu, bu şekilde binlerce 
örneklerin yer aldığını ifade etti. Başkan Büyük-
kılıç, geçtiğimiz aylarda Hollanda ziyaretinden 
bahsederek, Yozgatlı, Sivaslı, Nevşehirli, Niğdeli, 
Adanalı, Kahramanmaraşlı hemşerileri ile gö-
rüştüğünü, gurbetçileri çevredeki tüm iller ile 
birlikte bir cazibe merkezi olarak Kayseri’de bu-
luşturduklarını vurguladı.

Tarihi Kayseri Kalesi’nin geçmişini anlatan 
Büyükkılıç, Kayseri’nin medeniyetler şehri oldu-
ğunu, 6 bin yıllık geçmişi olduğunu, açık hava 
müzesi olan kentte 6 farklı noktada arkeolojik 
kazı çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Başkan Büyükkılıç, Hunat Hatun Külliyesi’n-
den, Gevher Nesibe Sultan’a, Mimar Sinan’dan, 
Seyyid Burhaneddin’e kadar birçok değerin 
Kayseri’nin bağrından çıktığını, Koramaz Vadi-
si’nden, Sultan Sazlığı’na, Kapuzbaşı Şelaleri’n-
den Kültepe Kaniş Karum ve Yabanlu Pazarı’na 
kadar tarihi ve turizm hazinesi olan bir kentte 
bulunduklarını belirtti.

“DÜNE KADAR AVRUPA’YA
İMRENİYORDUK AMA ARTIK
AVRUPA SİZE İMRENİYOR”
Büyükkılıç, Kayseri’nin ve ilçelerinin ayrı bir 

güzel olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:
“Çevremizdeki iller ayrı bir güzel, ülkemiz 

bir başka güzel. O açıdan düne kadar Avru-
pa’ya imreniyorduk ama artık Avrupa size im-
reniyor. Bir pandemi süreci yaşadık, insanı ya-
şat ki devlet yaşasın felsefesiyle, dünyada sağlık 
altyapısı itibariyle insana verilen yegâne değer 
Türkiye’deydi. Sayın Cumhurbaşkanımıza min-
net duyuyor, ekibini, Sağlık Bakanımızı ve onun 
ekibini alkışlıyoruz. Sağlık alanında Türkiye bir 
numara diyoruz. Birliğin, beraberliğin bereketini 
yaşıyoruz. Bu çalışmayı yapanların emeğine ve 
eline sağlık. Burada her gün etkinlikler olacak.”

AK Parti Kayseri Milletvekili, Türkiye Avrupa 
Birliği Karma Parlamento Komisyon Başkanı İs-
mail Emrah Karayel ise festivalde emeği geçen-

lere teşekkür ederek, Türkiye’nin dünyada parla-
yan bir yıldız olduğundan bahsederken, Kayseri 
Valisi Gökmen Çiçek de gurbetçiler ile ilgili çok 
duygulandığı ‘Sirkeci’den tren gider’ isimli şiiri 
okudu.

SAAT KULESİ, İRTİBAT BÜROSU OLDU
Vali Çiçek, Başkan Büyükkılıç’ı da kürsüye 

davet ederek, özel olarak tasarlanmış Osmanlı 
kıyafetleri giyen personel uygulaması başlattığı 
için Büyükkılıç’a teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç 
da Abdulhamid Han hazretleri zamanında ya-
pılan Saat Kulesi’nin altını yurtdışındaki vatan-
daşlar için irtibat bürosu olarak düzenledikleri 
müjdesini verdi.

“VALİMİZE VE BELEDİYE BAŞKANIMIZA 
ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ”
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler 

ve Akraba Toplulukları Başkanı Abdullah Eren, 
başkanlığın 2010 yılında kurulduğundan ve 12 
yaşında bir kurum olduklarından bahsederek, 
yaptıkları çalışmalar ve faaliyetler hakkında bil-
giler verdi. Eren, Kayseri’nin çok şanslı bir şehir 
olduğunu ifade ederek, “Kayseri’ye çok teşekkür 
ediyoruz. Çünkü çok dinamik, genç bir valisi, 
bizlere örnek olan Gökmen valimiz var. Ayrıca 
bir o kadar tecrübeli, babacan, uzun yıllardır ta-
nıdığımız Memduh başkanımız var. Valimize ve 
belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” 
dedi.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy 
da, ticaret şehri Kayseri’nin medeniyetler, ha-
yırsever, gastronomi, turizm ve gurbetçi dostu 
şehir olduğunu söyleyerek, gurbetçilere fırsat 
buldukça anavatanlarına gelmeleri tavsiyesinde 
bulundu.

Avrupa Kayserililer Birliği Genel Başkanı Mu-
zaffer Polat ise dernek hakkında bilgi vererek, 
Kayseri sevdalıları olarak 2013 yılında derneği 
kurduklarını, Avrupa’da 5 teşkilat, Almanya’da 8 
şube açtıklarını ve 3 bine yakın üyeleri oldukla-
rını ifade etti.

İLÇE STANTLARINDA YÖRESEL
ÜRÜNLER TANITILDI
Kale içerisine etkinlik kapsamında tüm ilçeler 

tarafından stantlar açılarak, yöresel ürünler tanı-
tıldı. Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç, protokol ile 
birlikte ilçe belediye stantlarını da gezerek, bal-
dan, kabak çekirdeğine, kayısıdan cıvıklıya kadar 
ikram edilen ilçelere ait ürünleri tattı.

KAYMEK’le öğreniyorum isimli Ebru ve bebek 
yapımı etkinlikleri, Robotik Kodlama, Akıl Oyun-
ları ve Geleneksel El Sanatları stantları, özel 
olarak tasarlanmış Osmanlı kıyafetleriyle tarihe 
uzanan fotoğraf çekim alanı, Sırdaşın Olayım 
stantı ile yüz boyama etkinlikleri de gerçekleşti.

Etkinlik kapsamında, mehteran gösterile-
ri, çocuk tiyatroları, yarışmalar, spor etkinlikleri, 
dinletiler, söyleşiler gibi faaliyetler de yer alıyor.
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BÜYÜKŞEHİR’DEN 15 TEMMUZ’A 
ÖZEL ANLAMLI SERGİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kay-
seri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte KAYMEK tarafından hazırlanan ‘15 
Temmuz Türkiye Aşkına Sanat Sergisi’ni açtı. Başkan Büyükkılıç, “O gece 
sabahlara kadar nöbet tutan her birinize minnet duyuyor, teşekkür edi-
yorum. Kayserili hemşehrilerim iyi ki varsınız” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri 
Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), 15 Temmuz Demokrasi ve Mil-
li Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ‘15 Temmuz Türkiye Aşkına Sanat 
Sergisi’ni Tarihi Kayseri Kalesi’nde açtı.

Açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın 
yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral 
Haldun Taşan, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından 

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Milletvekili Hülya Nergis, 
AK Parti İl Başkan Vekili Fatih Üzüm, ilçe belediye başkanları, rektörler ve 
vatandaşlar katıldı.

KAYSERİ “BİZ BURADAYIZ, BİZ BAYRAĞIMIZ İÇİN,
DEVLETİMİZ İÇİN VARIZ” DEDİ
Saygı duruşu ve İstiklal Mar-

şı’nın okunmasıyla başlayan tören-
de konuşan Başkan Büyükkılıç, “15 
Temmuz’un 6 yıldönümünde bu 
ülkeye ihanet eden şebekeye karşı 
ay yıldızlı Türk bayrağına, vatanı-
na, milletine, devletine sahip çıkan 
ülke insanları, en güzel örneği ser-
gilemiştir. O ihanete karşı dimdik 
durmuştur. Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın önderliğinde bu ülkeyi ihanet 
edenlere karşı korumak için varız’ 
dedi, yakışanı yaptı. Sabahlara ka-
dar nöbet tutan her birinize minnet 
duyuyor, teşekkür ediyor, Kayserili 
hemşehrilerim iyi ki varsınız” dedi.

Başkan Büyükkılıç, 15 Temmuz 
hain darbe girişiminin 6’ncı yılı ol-
duğunu belirterek, şehir komiser 
yardımcıları Cennet Yiğit ve Kübra 
Doğanay’ın da aralarında olduğu 251 şehide Allah’tan rahmet diledi.

“YURDU YAŞATMAK İÇİN CAN VEREN
KAHRAMANLARIMIZA SELAM OLSUN”
Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderli-

ğinde bu aziz milletin, iradesi, azmi, cesareti ile elinde tek silahı olan Türk 
Bayrağı ile gövdesini vatan hainlerine siper ettiğini anlatarak, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Karanlık geceyi, aydınlık sabaha kavuşturan yiğitlerimize selam olsun. 
Yurdu yaşatmak için can veren kahramanlarımıza selam olsun. Ölümü 
öldüren cesaret timsali vatandaşlarımıza selam olsun. Bayrağımız için, 
ezanımız için, bağımsızlığımız için hain teröristlere karşı, “Siper et gövde-
ni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın...” 
sözlerinde olduğu gibi gövdesini siper eden milyonlara selam olsun. 
Vatanı için serdengeçen, gözünü kırpmadan şehadete yürüyen 251 va-
tandaşımıza tekrar minnetle anıyor, gazilerimize sağlık, sıhhat temenni 
ediyorum.”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten KAY-
MEK A.Ş. tarafından Türk milletinin 15 Temmuz 2016’da birlik ve bera-
berlik içerisinde verdiği onurlu mücadelesi olan 15 Temmuz Destanı’nı 
tema olarak alan sergi düzenlediklerini ifade eden Büyükkılıç, “15 Tem-
muz Demokrasi ve Millî Birlik Günü resmî programı içerisinde yer alan 
bu özel sergimizde KAYMEK eğitmenlerinin ve İlçe Sosyal Yaşam Mer-
kezlerinde el sanatları eğitimi alan kursiyerlerin 23 el sanatı branşında 
icra ettikleri ve asaletimizi tarihi değerlerimizden aldığımızı gösteren 60 
adet sanat eseri yer alıyor. Umuyorum ve inanıyorum ki buradaki çalış-
maları gördüğünüzde, adeta ‘biriz, beraberiz, hep beraber Kayseri, Hep 
beraber Türkiye’yiz’ diyen anlayışı göreceksiniz” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE GEÇİLMEZ, VATAN BÖLÜNMEZ,
BAYRAK İNMEZ, EZAN SUSMAZ, ŞEHİTLER ÖLMEZ”
Milli Mücadele döneminde Kayseri’nin öneminden de bahseden Baş-

kan Büyükkılıç, “Türkiye geçilmez, vatan bölünmez, bayrak inmez, ezan 
susmaz, şehitler ölmez. Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun” diye 

sözlerini sonlandırdı.
Önceki dönem Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlarından AK Parti 
Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da, 
Başkan Büyükkılıç’a böyle anlamlı 
bir etkinlikten dolayı teşekkür ede-
rek, milletin ve devletin değerleri-
ne kasteden kim varsa karşısında 
olmaya devam edeceklerinin altını 
çizerken, AK Parti Milletvekili Hülya 
Nergis Türk milletinin o gün tarih 
yazdığını vurguladı.

Bu organizasyonu hazırlayan 
Başkan Büyükkılıç ve ekibine teşek-
kür eden Kayseri Valisi Gökmen Çi-
çek ise, Valilik, belediye, STK’lar ile el 
ele verip, 15 Temmuz’u unutturma-
mak için çalışacaklarını belirtti.

Konuşmaların ardından, proto-
kol tarafından ‘15 Temmuz Türkiye 

Aşkına Sanat Sergisi’nin açılışı yapıldı, sergi ilgiyle gezildi.
SERGİ, 15 TEMMUZ DESTANINI ANLATIYOR
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü resmî programı içerisin-

de yer alan özel sergide, KAYMEK eğitmenlerinin ve İlçe Sosyal Yaşam 
Merkezlerinde el sanatları eğitimi alan kursiyerlerin 23 el sanatı branşın-
da icra ettikleri 60 adet sanat eseri yer alıyor. Sergide, diorama ve hazır 
giyim teknikleriyle çalışılmış ve 15 Temmuz’un büyük kahramanı olan 
şehit Ömer Halisdemir’in silueti ile 251 şehidin isminin ve resminin yer 
aldığı Türkiye haritası ve birbirinden kıymetli daha birçok eser, 15 Tem-
muz destanını anlatıyor. ‘15 Temmuz Türkiye Aşkına Sanat Sergisi’nde 
yer alan 60 sanat eseri, Kumaş Boyama, Alüminyum Kabartma, Ahşap 
Yakma, Makine Nakışı, Maraş İşi, Kâğıt Rölyef, Kâğıt Telkâri, Kırkyama, De-
koratif Macun Uygulama, Diorama, Çini Boyama, Cam Altı Boyama,  Se-
ramik Şekillendirme, Hazır Giyim, Alüminyum Folyo, Dekoratif El Sanat-
ları, İğne Oyası,  Akrilik Boyama, Hüsn-i Hat, Filografi, Tel Sarma, Kurdele 
Nakışı ve Ev Tekstili el sanatları branşlarında hazırlandı.

Başkan Büyükkılıç, sergi açılışında, “Karanlık geceyi, aydınlık sabaha kavuşturan yiğitlerimize selam olsun. 
Yurdu yaşatmak için can veren kahramanlarımıza selam olsun” dedi.
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BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ İLE VALİ ÇİÇEK’İN 
“SOĞANLI SEVDASI” İLE TURİZM ATAĞI
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 

Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çi-
çek ile birlikte birçok medeniyetin yaşadığı, çok 
sayıda kilise ve peri bacasının yer aldığı Soğanlı 
Bölgesi’nde incelemelerde bulunarak, turizme 
kazandırmak için hamlelerini sürdürdüler.

Vali Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeşilhisar 
ilçesinde Soğanlı Vadisi’nin olduğu bölgede 
inceleme gezisi yaptı. İncelemelere, Başkan 
Büyükkılıç ve Vali Çiçek’in yanı sıra, Vali Yardım-
cısı Mehmet Sadık Tunç, Yeşilhisar Kaymakamı 
Ahmet Ali Altıntaş, İl Jandarma Komutanı Tuğ-
general Yüksel Yiğit, Yeşilhisar Belediye Başka-
nı Halit Taşyapan, İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Şükrü Dursun, Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy da katıldı.

Bölgede incelemelerde bulunan Başkan Bü-
yükkılıç ile Vali Çiçek, ilçeyi ziyaret eden yerli ve 
yabancı turistler ile görüştüler.

“SOĞANLI BİZİM SEVDAMIZ”

Burada açıklamalarda bulunan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Kay-
seri’mizin her yeri ayrı bir güzel. Hem doğal 
güzellikleri hem tarihi dokusuyla birbiriyle yarı-
şan bir niteliktedir ama Soğanlı bizim sevdamız, 
Kapadokya’nın açılan kapısı, buradaki vadi Allah 
vergisi, güzellikleri bağrında barındıran bir yer-
dir” dedi.

Yoğun gayret ve çalışmaları sonucu Kayse-
ri’de başlayan balon turizmi ile ilgili konuşan 
Başkan Büyükkılıç, “Balon turizmi ile ilgili izinler 
çıkarılmıştı ama pandemi sürecine takıldı. Son-
rasında değerli valimizin de bu konulara önem 
vermesinin, iş birliğini önemsemesinin bir ba-
kıma ürünü olarak şuanda baloncularla görüş-
meler tamamlandı, onların talepleri hayata ge-
çirildi” diye konuştu.

Büyükkılıç, Soğanlı bölgesinin turizme ka-
zandırılması için birbirinden önemli çalışmalar 

yaptıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdür-
dü:

“Aynı zamanda Soğanlı meydan kentsel ta-
sarım projesi yer teslimi yapıldı, yürüyüş yol-
ları hayata geçiriliyor. Kiliselerin restorasyonları 
başladı, riskli alanın daraltılması konusu hayata 
geçirildi. Ücretli giriş kaldırıldı, güzellikler üzeri-
ne güzellikler ekleniyor. Yeme içme mekânla-
rının sayısı artmaya başladı, sıcak asfalt ihalesi 
yapılıyor, ayrıca Ürgüp Yeşilhisar arasındaki yo-
lumuzun da iyileştirme çalışmaları devam et-
tiriliyor. Maşallah, her şey Soğanlı için, her şey 
Yeşilhisar için, her şey Kayseri için.”

Vali Gökmen Çiçek ise yaptığı açıklamada, 
“Soğanlı hem Büyükşehir Belediye Başkanım 
hem de benim için bir sevda oldu. Burasının bir 
an önce insanlarla tıklım tıklım olduğunu, turist-
lerin esnaflarla alışveriş yaptığını, canlı sokakları, 
pansiyonların açıldığını görmek için sabırsız-
lanıyoruz.  İki hafta önce buraya geldiğimizde 
anlaştığımız balon firmaları ile görüştük. Talep-
lerini dinledik, Büyükşehir Belediye Başkanımız 
sağ olsun hemen talimatı verdi, önümüzdeki 
hafta itibariyle 3 firmanın birden uçuşa başlaya-
cağının müjdesini vermekten çok mutlu oldu-
ğumu belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“ÖNÜMÜZDEKİ YAZ BAMBAŞKA
SOĞANLI’DA UYANACAĞIZ”
Gelecek sezon bambaşka bir Soğanlı ile kar-

şılaşacaklarını vurgulayan Çiçek, şunları söyledi:
“Belediyemizin özellikle kentsel dönüşüm 

manasında Soğanlı’nın merkezinde tarihi do-
kuya uygun olarak yapılacak çalışmaların iha-
lelerinin yapıldığını, şuan sürecin bitme aşa-
masında olduğunu zaten Büyükşehir Belediye 
Başkanımız söyler. Önümüzdeki sezon bam-
başka bire Soğanlı ile karşılaşacağız. Büyükşe-
hir Belediye Başkanımızla el ele gönül gönüle 
verdikten sonra Kayseri’de yapamayacağımız 
iş yok demiştik, ilk hedef olarak da Soğanlı’yı 
ortaya koymuştuk. Büyükşehir Belediye Baş-
kanımıza teşekkür ediyorum, konuştuğumuz 
konuları anında faaliyete geçirip, talimatlandı-
rıp, takip edip, o kadar hızlı sürede yol alıyorlar 
ki o da bizim işimizi kolaylaştırıyor. Biz inandık 
arkadaşlar, önümüzdeki yaz bambaşka Soğan-
lı’da uyanacağız. Burayı cazibe merkezi haline 
getireceğiz.”

VALİ ÇİÇEK VE BAŞKAN
BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR
Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş da 

hem yerli ve hem yabancı turistlerin bölgeye 
rağbet gösterdiğini, balon uçuşlarının başladı-

ğını, sırf restorasyon çalışmalarını görmek için 
gelen turistlerin de olduğunu anlattı. Yeşilhisar 
Belediye Başkanı Halit Taşyapan ise ilçeye ilgi-
nin arttığını, Soğanlı’nın göz bebekleri olduğu-
nu belirterek, desteklerinden dolayı Vali Çiçek 
ve Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun 
ise “Soğanlı’ya yapılan bu yatırımlar şimdiden 
meyvesini vermeye başladı. Çok farklı ülkeler-
den insanlar buraya geliyor. İspanya, İtalya, Bel-
çika’dan özellikle kültür turu yapmak isteyen, 
bu vadinin doğal güzelliğini görmek isteyen 
insanlar ilgi gösteriyorlar” dedi.

Soğanlı Mahalle Muhtarı Ali Cebeci de “So-
ğanlı büyük bir atağa kalktı. Devletimiz var ol-
sun, Soğanlı turizmde hak ettiği yeri kazanacak. 
Kapadokya’nın doğu giriş kapısını bilen çok 
yoktu, bu yatırımlar sayesinde dünya Soğanlı’yı 
tanıyacak” şeklinde konuştu.

GÜVEN TİMLERİ
SOĞANLI’DA İŞ BAŞINDA
Vali Gökmen Çiçek, ayrıca turizm bölgesi-

nin güven timlerinin kontrolü altında olduğunu 
da belirterek, “Aynı zamanda buranın bir turizm 
bölgesi olduğunu, bu yüzden burasının güven-
liğini de önemsiyoruz. Arkadaşlarımız hemen 
bu bölgenin kameralandırılması için gerek-
li çalışmayı yapıyor. Aynı zamanda jandarma 
komutanımız Türkiye’de ilk defa güven timle-
ri oluşturarak, güven timleri ile beraber turizm 
bölgemizi kontrol altında tutuyorlar. Emeklerin-
den dolayı Yüksel paşamıza teşekkür ediyorum, 
buralar size emanet” diye konuştu.

İncelemeler esnasında Soğanlı’da bir tesis-
te oturan Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç, 
bir ilçe sakininin kendisinin yazdığı ve okuduğu 
‘Soğanlı çok güzel bir yer, dikeninde güller biter, 
görenlerin içi gider, çok güzeldir Soğanlı’ şiirini 
dinledi.
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BÜYÜKŞEHİR KÜTÜPHANELERİ, 
KİTAPSEVERLERİN ADRESİ OLDU

BÜYÜKŞEHİR’İN OSB VE ŞEHİR MERKEZİ 
TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK PROJESİNDE 
HUMMALI ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kütüphaneleri, toplam 128 bin 212 ba-
sılı, 22 bin elektronik kitap, 3 bin 750 kişi kapasiteli kütüphaneleri ve 7 
aylık 1 milyon 845 bin ziyaretçisi ile kitapseverlerin adresi oldu.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde 
eğitime, bilime, bilgiye ve bunların muhatabı insana yaptığı yatırımlar 
ile kütüphanelerinde verdiği hizmetler sayesinde gönüllerde yer etmeyi 
sürdürüyor.

Gerçekleştirdiği hizmetler ile dikkat çeken ve toplam 128 bin 212 bası-
lı, 22 bin elektronik kitap, 3 bin 750 kişi kapasiteli kütüphaneleri ve 7 aylık 
1 milyon 845 bin ziyaretçisi bulunan Büyükşehir Belediyesi kütüphane-
leri, kentte kitapların yuvası, kitap kurtlarının ise adresi oldu.

KİTAP KURTLARI, BÜYÜKŞEHİR KÜTÜPHANELERİNDE
BİLGİ AÇLIĞINI GİDERİYOR
9 Ağustos Dünya Kitapseverler Günü’nde de kütüphaneleri dolduran 

Kayseri’deki kitap kurtları, kent genelindeki Büyükşehir’e ait 9 donanımlı 
kütüphanede bilgi açlığını gideriyor. Kayseri’yi kütüphaneler kenti yapma 
hedefiyle bu konuda vatandaşlardan gelen talepleri ve gereklilikleri ye-
rine getirmeye gayret gösteren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, her birisi binlerce kitap dolu, donanımlı, temiz ve 
konforlu ortamı ile vatandaşlara da eğitime de katkı sağlıyor.

KAYSERİ’NİN 6’DA 1’İ BÜYÜKŞEHİR KÜTÜPHANELERİNE ÜYE
Son olarak 15 bin basılı, 22 bin elektronik kitap bulunan 800 kişilik 

Erkilet’te hizmete açılan kütüphanesi ile kentteki kütüphane sayısını 9’a 

çıkaran Büyükşehir Belediyesi, kütüphanelerinde üyelik çalışmalarını da 
yürütüyor. Kütüphanelerden alınan hizmeti kolaylaştırmak, en iyi şekilde 
istifade edilmesini sağlamak ve kitap okunmasını alışkanlık haline geti-
rerek kitap kurdu miktarını arttırmak için yapılan üyelik faaliyetleri sonu-
cunda, Kayseri’deki nüfusun ortalama 6’da 1’ine karşılık gelen toplam 246 
bin 527 üye sayısına ulaşıldı.

2022 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında kütüphanelerden alınan 
ödünç kitap sayısı ise 135 bin 243 olarak gerçekleşti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, Fatih Sultan Mehmet Bul-
varı’ndan başlayıp Talas Bulvarı’nda son bula-
cak şekilde planlanan ana yol projesinde, 15 

Temmuz Bulvarı’nın Fatih Sultan Mehmet Bul-
varı ile bağlantısını sağlayacak olan kavşakta 
son aşamaya gelinen çalışmaları inceledi.

Kayseri’nin ulaşım altyapısını daha da ge-
liştirmek ve önemli güzergâhlar başta olmak 
üzere, şehir genelinde ulaşım konforunu en üst 
seviyeye çıkarmak için yoğun mesai harcayan 
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mem-
duh Büyükkılıç, devam eden yol yapım çalış-
malarını titizlikle takip ediyor.

Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda endüstri ve 
ticaret merkezi Kayseri’nin önemli üretim mer-
kezlerinden biri olan Organize Sanayi Bölge-
si’nden başlayarak Talas’a kadar uzanacak ana 
arter üzerinde bulunan Fatih Sultan Mehmet 
Bulvarı’ndaki yol ve kavşak düzenleme çalış-
malarında incelemelerde bulundu. Hummalı 
şekilde devam eden ve son aşamaya gelinen 
çalışmalardaki incelemeleri esnasında Başkan 

Büyükkılıç’a Büyükşehir Belediyesi Genel Sek-
reter Yardımcısı Ali Hasdal da eşlik etti.

“VATANDAŞLARIMIZIN KONFORUNU EN 
ÜST SEVİYEYE ÇIKARMA GAYRETİNDEYİZ”

Çalışmaları inceleyen ve Büyükşehir Bele-
diyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal’dan 
bilgi alan Başkan Büyükkılıç, her alanda olduğu 
gibi ulaşım alanında da vatandaşların konforu-
nu en üst seviyeye çıkarma gayretlerinin sür-
düğünü belirtti.

Şehrin ulaşım ağında önemli bir ana arter 
olacak projeyi en kısa zamanda tamamlamaya 
çalıştıklarını ifade eden Büyükkılıç, “Fatih Sultan 

Mehmet Bulvarı’ndan başlayıp Talas Bulvarı’n-
da son bulacak şekilde planladığımız proje kap-
samında 15 Temmuz Bulvarı’nın Fatih Sultan 
Mehmet Bulvarı ile bağlantısını sağlayacak olan 
kavşaktaki yapım çalışmalarında son aşamaya 
gelinmiştir” dedi.

Büyükkılıç, kavşak çalışmaları nedeniyle tek 
şeritten verilen trafik akışının geliş ve gidiş yön-
lerinde ikişer şerit şeklinde sağlanacağını belir-
terek, şunları söyledi:

“Kavşak çalışması kapsamında bölgenin to-
poğrafik yapısı nedeniyle yapımı zorunlu olan 
katılım kollarında duvar yapım çalışmaları ta-
mamlanmıştır. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı 
üzerinden geçen ve Organize Sanayi Bölgesi’ni 
besleyen doğal gaz hattı da köprü yapım çalış-
malarına uygun kot seviyesine indirilmiştir. Ya-
pılan düzenleme ile Organize Sanayi istikame-
tinden gelen trafik 2 şerit halinde 15 Temmuz 
Bulvarı istikametine erişim sağlayacak, Seher 
Bulvarı üzerinden şehir merkezine ulaşabile-
cek. Yine yapılan düzenlemeler ile şehir mer-
kezinden gelip Organize Sanayi istikametine 
devam eden mevcut tek şeritten akan trafik, iki 
şerit olarak normal düzeninde akış imkânı bu-
lacak. Bu süreçte köprü kesiminde yapım çalış-
malarına devam edilecek olup kısa bir sürede 
tamamlanması ve kavşağın tamamen hizmete 
alınmasını planlıyoruz.” 

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndan başlayıp 
Talas Bulvarı’nda son bulacak şekilde planlanan 
proje tamamlandığında, şehrin ulaşım ağına 
konforlu ve güvenli ulaşım imkânı sunan bir 
ana yol daha eklenmiş olacak.
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BÜYÜKŞEHİR 15 GÜNDE
1500 ÖĞRENCİYE ÜCRETSİZ 

DANIŞMANLIK HİZMETİ VERDİ 

BÜYÜKŞEHİR ALO 153 İLETİŞİM MERKEZİ
7 AYDA 614 BİN ÇAĞRIYA CEVAP VERDİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 
faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kül-
tür A.Ş. (KAYMEK) 21 Temmuz’da 5 farklı nok-
tada başlattığı Üniversite Tanıtım ve Tercih Da-
nışmanlığı Günleri kapsamında 1500 öğrenciye 
ücretsiz danışmanlık hizmeti verdi. Hizmetten 
faydalanan vatandaşlar, gençlerin hayatında 
önemli bir karar olan tercih sürecindeki destek-
ten dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.

Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘öğrenci ve 
genç dostu’ hizmet anlayışıyla 21 Temmuz-5 
Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Üniversi-
te Tanıtım ve Tercih Danışmanlığı Günleri yo-
ğun ilgi gördü ve tercih süresi boyunca KAYMEK 

uzmanları tarafından 1500 kişiye ücretsiz danış-
manlık hizmeti sunuldu.

Büyükşehir’in mesleki kurs ve eğitimler-
de öncü kuruluşu KAYMEK, Kayseri Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın 
talimatları doğrultusunda sınavlara hazırlanan 
öğrencilere sunduğu ücretsiz kursların yanı sıra 
tercih sürecinde de öğrencileri yalnız bırakmadı.

KAYMEK, Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve 
Rehberlik Merkezi birimi ile üniversite tercih 
sürecinin başlamasıyla Kayseri Kalesi, KAYMEK 
İhtisas Merkezi, KAYMEK Danişment Gazi, Be-
yazşehir Sosyal Yaşam Merkezi ve KAYMEK Ziya 

Gökalp tesislerinde öğrencilere talepleri doğ-
rultusunda üniversite tanıtımı ve tercih rehber-
liği hizmeti başlatmıştı. 5 farklı noktada 21 Tem-
muz-5 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 
Üniversite Tanıtım ve Tercih Danışmanlığı Gün-
leri kapsamında, KAYMEK uzmanları aracılığı ile 
1500 kişiye ücretsiz danışmanlık hizmeti verildi.

Üniversite hayali kuran öğrencilerin heye-
can dolu süreçte doğru tercih yapmalarına yar-
dımcı olmak amacıyla sunulan hizmet, öğren-
ci ve ailelerinden tam not alırken vatandaşlar, 
gençlerin hayatında önemli bir karar olan tercih 
sürecindeki destekten dolayı Başkan Büyükkı-
lıç’a teşekkür ettiler.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Alo 153 İleti-
şim Merkezi, yılın ilk 7 ayında 614 bin 729 çağ-
rıya cevap vererek, vatandaşlardan gelen talep, 
öneri ve şikâyetleri anında değerlendirip işleme 
aldı. İşleme alınan talep, öneri ve şikâyetlere 
yönelik Büyükşehir’in ilgili birimlerince anlık 
olarak değerlendirilip çözüm üretildi.

Büyükşehir Belediyesi Alo 153 İletişim Mer-
kezi, Büyükşehir’in yerel yönetim hizmetlerini 
etkin ve kaliteli bir şekilde Kayserililere ulaştır-
ması için anlık sorunların çözümü ve aksak-
lıkların giderilmesi noktasında, 7 gün 24 saat 
ulaşılabilen çözüm merkezi olarak vatandaşlara 
büyük kolaylık sağlamaya devam ediyor.

Kayseri’nin irtibat merkezi Alo 153 İletişim 
Merkezi’nde, 2022’nin ilk 7 ayında 614 bin 729 
çağrı cevaplanırken, vatandaşlardan gelen ta-
lep, öneri ve şikâyetler titizlikle incelenerek so-
nuçlandırıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin sorum-
luluk alanındaki her türlü konuda hassasiyetle 
hizmet veren Alo 153 İletişim Merkezi, ulaşım 
hizmetlerinden spor, kültür ve kütüphane hiz-
metlerine, KAYBİS’ten otoparka, zabıta denetim 
hizmetlerinden çevre ve veterinerlik hizmetle-
rine kadar pek çok konuda vatandaşa anlık çö-
züm sundu.

Öte yandan şehrin numarası Alo 153 İletişim 
Merkezi tarafından, Büyükşehir Belediyesi’nin 
yapmış olduğu çalışmalarla ilgili teşekkür çağrı-
ları da kayıt altına alındı. 

Alo 153 İletişim Merkezi’nin vatandaşlara 
hizmet sunduğu konular arasında ulaşım hiz-
metleri, kayıp eşya, otopark hizmetleri, çevre ve 
veterinerlik hizmetleri, hobi bahçeleri, YADES, 
cenaze hizmetleri ve zabıta hizmetleri gibi ko-
nular yer aldı.

Büyükşehir Belediyesi, ürettiği proje ve yap-
tığı hizmetlerle vatandaşa konforlu bir kent ha-
yatı sunarken, diğer taraftan da iletişim ve eri-
şilebilirliğin önemli olduğu günümüzde Alo 153 
İletişim Merkezi ile 7/24 vatandaşın yanında yer 
alıyor.

‘GENÇ VE ÖĞRENCİ DOSTU’ BÜYÜKŞEHİR,
89 ÖĞRENCİYE STAJ İMKÂNI SUNDU

Büyükşehir KAYMEK tarafından beş farklı noktada 15 günde 1500 öğrenciye ücretsiz danışmanlık hizmeti verildi.
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‘GENÇ VE ÖĞRENCİ DOSTU’ BÜYÜKŞEHİR,
89 ÖĞRENCİYE STAJ İMKÂNI SUNDU

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dr. Memduh 
Büyükkılıç başkanlığında yürüttüğü genç ve 
öğrenci dostu faaliyetler çerçevesinde 2022 yı-
lında 89 üniversite öğrencisine staj imkânı sun-
du. Büyükşehir’de staj yapma fırsatı yakalayan 
öğrenciler Başkan Büyükkılıç’a sunulan imkân-
lardan dolayı teşekkür etti.

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında imza 
attığı genç ve öğrenci dostu hizmetlerle gö-
nüllere dokunan ve Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın elinden ‘genç dostu’ ödülü 
alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yine Başkan 
Büyükkılıç’ın her alanda gençlere fırsat vermeyi 
önceleyen talimatları ile gençlerin yanında ol-
mayı sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda, Cum-
hurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlı-
ğı’nın tüm kamu kurum ve kuruluşlarında Staj 
Seferberliği Projesi çerçevesinde oluşturduğu 
Kariyer Kapısı Çevrimiçi Platformu üzerinden 
staj yapmak üzere başvuruda bulunan 89 üni-
versite öğrencisinin başvurularını kabul ederek, 
öğrencilere staj imkânı sundu.

89 öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama, Harita 
ve Kadastro, Halkla İlişkiler ve Radyo Televizyon, 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Programcılı-
ğı, Yapı Denetim, Veterinerlik, Sosyal Hizmetler, 
Psikoloji, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, Mimari 
Restorasyon, Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
İnşaat Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, İşletme, 
İktisat, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yöneti-
mi ile meslek yüksekokullarının bölümlerinden 
başvuruda bulunarak Büyükşehir’in ilgili birim-
lerinde staj yapma fırsatı yakaladı.

Staj yapan 89 üniversite öğrencisine, staj 
yaptıkları birimlerin yetkilileri tarafından iş de-
neyimi ve tecrübe kazandırılmak amacıyla staj 
süreci boyunca destek verildi.

Büyükşehir Belediyesi’nde, öğrenim gör-
dükleri bölümlerle alakalı birimlerde staj ya-
parak tecrübe edinme fırsatı bulan öğrenciler, 
sunulan imkânlardan dolayı Kayseri Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a te-
şekkür etti.

Büyükşehir ayrıca staj imkânı sunduğu 89 
üniversite öğrencisine, ilgili mevzuat gereği as-
gari ücretin yüzde 30’u oranında ücret ödeme-
si yaptı.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Adil Karaismailoğlu ile yaptığı telefon 
görüşmesinde, kış turizmi öncesi Rusya’dan 
charter seferlerinin Kayseri’ye inmesi konu-
sunda talepte bulundu. Yatırımların konuşul-
duğu görüşmede Bakan Karaismailoğlu da 
Başkan Büyükkılıç’a yakın zamanda yapımı 
süren yeni tramvay hattının test sürüşlerine 
geleceğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh 
Büyükkılıç liderliğinde, ‘İnsanı yaşat ki devlet 
yaşasın’ felsefesiyle yatırım ve projelerini bir 
bir hayata geçirmeye ve tüm Türkiye’nin ilgi-
sini çekmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Başkan Büyükkılıç, Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile tele-
fon görüşmesi yaptı. Büyükkılıç, konu ile ilgili 
yaptığı açıklamada, “Sayın bakanımız ile tele-
fonda görüştüm. Buradaki yapılan çalışmalar 
ile ilgili bilgi verdim. Kış turizmi başlamadan 
evvel, Rusya’dan charter seferlerinin Kayse-
ri’mize inmesi konusunda gerekli hazırlıkların 

yapılması yönünde kendisinden talepte bu-
lundum. Bize olan her zamanki sıcaklığıyla il-
gileneceğini söyledi” diye konuştu.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU’NDAN 
KAYSERİ’YE SELAM
Başkan Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Ba-

kanı Karaismailoğlu’nun Kayseri’ye selamlarını 
ileterek,  Biz cumhurbaşkanımızı, sizleri çok 
seviyoruz dedik. Kendileri de ‘Biz de Kayse-
ri’mizi seviyoruz’ diyerek selamlarını gönder-
di” dedi.

YENİ TRAMVAY HATTININ
TEST SÜRÜŞÜNÜ BAKAN YAPACAK
Bakan Karaismailoğlu’nun yakın zamanda 

Kayseri’de hizmet vermeye başlayacak yeni 
tramvay hattının test sürüşlerini yapacağını 
vurgulayan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdür-
dü:

“Ayrıca kendisi ‘yakın zamanda Anafarta-
lar’dan Kumsmall’a kadar olan hattın test sü-
rüşlerine geleceğim, birlikte başlatacağız’ diye 
ifadede bulundu. Geçen aldığım brifingde 
firmalarımız ve yetkililerimiz, Eylül ayı sonu 

itibariyle test sürüşlerinin başlayabileceği yö-
nünde ifadeler kullandılar. Sayın bakanımızla 
havaalanı konusunu da görüştük. Hızlı bir şe-
kilde çalışıyor. Ayrıca Boğazköprü Lojistik Köy 
de ihale edildi, iyi bir çalışma, iyi bir projedir. 
Lojistik Köy, 180 ülkeye ihraç eden Kayseri-
li yatırımcılarımıza bir can simidi olacak. Sa-
yın Cumhurbaşkanımıza, bakanımıza ve tüm 
emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz Caddesi ile 
Hulusi Akar Bulvarı üzerinde yapımı tamamla-
nan Kertmeler Kavşağı’nda incelemelerde bu-
lundu. Başkan Büyükkılıç, kavşağı her yönü ile 
‘dört dörtlük’ olarak nitelendirerek, “Kavşak dü-
zenlememiz tamamlandı, şu anda trafiğe açıldı” 
dedi.

Kayseri’nin kent merkezindeki ulaşımını ra-
hatlatmak, daha güvenli ve konforlu hale ge-
tirmek için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yapı-
mı tamamlanarak ulaşıma açılan Şehit Furkan 
Doğan-Talas Anayurt Raylı Sistem Hattı boyun-
ca uzanan Hulusi Akar Bulvarı ve 15 Temmuz 
Caddesi üzerindeki Kertmeler Kavşağı’nda in-
celemelerde bulundu. İncelemede, Başkan Bü-
yükkılıç’a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 

Yardımcısı Ali Hasdal, daire başkanları ve yükle-
nici firma yetkilileri de eşlik etti.

“YAKLAŞIK 6 AYLIK SÜREN ÇALIŞMA 
SONRASINDA ÇOK ÖNEMLİ BİR
ÇALIŞMAYA İMZA ATILDI”
Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklama-

da, “Şehit Furkan Doğan Yurdumuzla 15 Tem-
muz Caddemiz Talas güzergâhındaki, Hulusi 
Akar Bulvarı ve aynı zamanda bu raylı sistemin 
kesiştiği bölgedeki kavşak düzenlememiz ta-
mamlandı, şu anda trafiğe açıldı” dedi.

Yaklaşık 6 aylık süren çalışma sonrasında 
bölgede çok önemli bir çalışmaya imza atıldığı-
nı dile getiren Büyükkılıç, şöyle konuştu:

“Yaklaşık bir 6 aylık süren çalışma sonrasın-
da bu bölgede çok önemli bir çalışmaya imza 
atıldı. Ben o açıdan önemli olan bu çalışmanın 
sonlanmasından dolayı ekibimize teşekkür edi-

yorum. İnşallah vatandaşlarımızın daha kon-
forlu, daha sağlıklı, kurallara uydukları zaman 
hiçbir sıkıntı yaşamayacakları bir kavşakla şeh-
rimizi buluşturduğumuzu onlarla da paylaşmak 
istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum.”

“HER YÖNÜYLE DÖRT DÖRTLÜK 
ÖNEMLİ BİR KAVŞAK”
Büyükkılıç, her yönü ile ‘dört dörtlük’ olarak 

nitelediği kavşağın güzergâhının aynı zamanda 
Talas’taki Malatya Yolu’na bağlanan viyadüğe 
ulaşan ana arteri de kapsadığına vurgu yapa-
rak, “Aynı zamanda bu güzergâh hatırlanacağı 
üzere Talas’ımızın güzergâhı içerisinde viya-
düğe ve Malatya Yolu’na ulaşan ana arterimizi 
de içermektedir. Dolayısıyla gerçekten gelişen, 
büyüyen Talas’ımızın, 200 bine ulaşan nüfusu 
ile çok önemli olan kavşak, Yıldırım Beyazıt böl-
gesini de rahatlatacaktır. Her yönüyle dört dört-
lük önemli bir kavşaktı. Hayırlı olsun” şeklinde 
konuştu.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, 
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI 
İLE KAYSERİ YATIRIMLARINI GÖRÜŞTÜ

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ: “HER YÖNÜ 
İLE DÖRT DÖRTLÜK KAVŞAK AÇILDI“
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