
Değerli Hemşehrilerim,
Kadim ve huzur şehri Kayserimizde 

1,5 milyona yakın vatandaşlarımızla bir 
büyük aile gibi yaşamımızı sürdürmek-
teyiz. 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ola-
rak, bu büyük ailede hizmetlerin yü-
rütülmesi görevinin hem sorumluluğu 
hem de gurur ve mutluluğu ile çalış-
malarımıza devam ederken, ayrıştırma-
dan, ötekileştirmeden, merkez ve kırsal 
ayrımı gütmeden tüm hemşehrilerimi-
ze ihtiyacı olan hizmeti vermeye azami 
gayret göstermekteyiz.

Bu bağlamda, 16 ilçe belediyemizle 
el ele, gönül gönüle, ‘bütçemiz bütçe-
leri, bütçeleri bütçemiz’ anlayışı içeri-
sinde projelerimizi ve yatırımlarımızı bir 
bir gerçekleştirmekteyiz. Şükürler ol-
sun gayretimiz, kaygımız ve özverimiz 
bizi başarıdan başarıya, ödülden ödüle 
ve dereceden dereceye iletmektedir. 
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yüzde 
61.31’lik oran ile harcamalarından yatırı-
ma ayırdığı payı en fazla olan belediye 
yine Kayseri Büyükşehir Belediyemiz 
olmuştur. Büyükşehir Belediyemiz bu 
süreçte de ek bütçeden ek bütçeye 
koşmakta, hizmetlerini arttırma bağ-
lamında bütçesini de harcamasını da 
çoğaltmaktadır. 

Bizi seven ve bize güvenerek bizle-
re hizmet etme fırsatı tanıyan halkımıza 
ne yapsak az diyoruz, hizmetten hiz-
mete koşuyoruz. Koşarken de ödüllen-
diriliyoruz. Yine geçtiğimiz yıl olduğu 
gibi bu yıl da başta Sayın Cumhurbaş-
kanımızın elinden almak üzere birbirin-
den farklı kulvarlarda 11 ödül ile halkı-
mıza layık çalışmalarımızı taçlandırdık. 
Bizlere en büyük ödülün halkımızın 
mutluluğu ve konforu neticesinde sa-
hip olduğu memnuniyet ve şehrine 
duyduğu aidiyet duygusu olurken, bazı 
kurum ve kuruluşların da bu çalışma-
larımızı değerlendirmesi bizler için ayrı 
bir kıvanç olmuştur. 

Dolu dolu geçen 2022 yılının sonu 
ve yine inşallah dolu dolu geçecek 
olan 2023 yılının başında başta Kay-
serili hemşehrilerim olmak üzere tüm 
ülkemize sağlık, esenlik ve güzelliklerle 
dolu bir yıl diliyorum. Şehrimiz için yine 
güzel çalışmaları hayata geçireceğimizi 
temenni ediyorum.
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Başkandan

DEVAMI>3’te

ZİRVEDE
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bütçesinden yatırıma en 

çok kaynak ayıran belediye olarak bir kez daha Türkiye’de 
ilk sırada yer aldı. Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki 
Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı kesin hesap rakamlarına 
göre cari bütçe yılında yüzde 61.31’lik oran ile yatırıma 

en çok kaynak ayıran büyükşehir belediyesi olarak bir 
kez daha zirvede yer aldı. Başkan Büyükkılıç, “Yatırım 
demek, Kayseri Büyükşehir demektir. Yatırımdan yatırıma, 
hizmetten hizmete koşmaya devam ediyoruz” dedi.

BÜYÜKŞEHİR’İN HOSPİCE PROJESİ’NE
YILIN YENİLİKÇİ UYGULAMASI ÖDÜLÜ

KAYSERİ’Yİ DÜNYAYA TANITACAK

ŞAMPİYONA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh 
Büyükkılıç, İstanbul Üniversitesi DoktorClub Awards 2022 
Türkiye’nin Sağlık Ödülleri’nde Hospice Projesi ile “Yılın 
Yenilikçi Uygulaması” kategorisinde birincilik ödülü aldı. 
Başkan Büyükkılıç, ödülünü, İstanbul Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek’in elinden aldı.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, Başkent Millet Bahçesi’n-
de düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın da teşrif ettiği “Gençlik ve Yerel 
Yönetimler” temalı, ‘Tam Bana Göre Festivali’ne 
katıldı. Yerel Yönetimler ve Gençlik Projesi Yarış-
ması’nda, ‘Değer Gençlik’ projesi ile ödüle layık 
görülen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Memduh Büyükkılıç, ödülü Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nca An-
kara’nın merkezinde, Başkent Millet Bahçesi’n-
de 5-9 Ekim arasında sürecek büyük gençlik 
festivalinin resmi açılışını Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan yaptı. 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç da resmi açılışa katılarak, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hitaplarını dinle-
di. Cumhurbaşkanı Erdoğan, festivalde yaptığı 
konuşmada, “Gençlerimiz eğlenceli vakit geçir-
menin yanı sıra AK Partili belediyelerin çalışma-
larını görme fırsatını yakalayacak. 150 beledi-
yemizin stant ve etkinliklerini gençlerimizle ve 
vatandaşlarımızla buluşturuyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
gençlere hitap ederek, “Gençlik ve Spor Bakan-
lığımız hayatınızı kolaylaştıracak, sorunlarınıza 
çözüm üretecek pek çok hizmeti devreye alı-
yor. Siyaset kurumuyla, sivil toplumuyla, size 
daha iyi hizmet için tüm imkânlarımızı seferber 
ediyoruz. İnşallah bu yıl ki festivalin de her açı-
dan başarılı geçeceğine inanıyorum” diye ko-
nuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, festival kapsamın-
da Yerel Yönetimler ve Gençlik Projesi yarışma-
sının ödülünü verecekleri belediyeleri de tebrik 
etti. 

BÜYÜKŞEHİR’İN ‘DEĞER GENÇLİK’
PROJESİNE ÖDÜL
Konuşmaların ardından, Yerel Yönetimler ve 

Gençlik Projesi Yarışması’nda ödül alan beledi-
yelere ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan takdim etti. Ödüle layık görülen Kay-
seri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh 
Büyükkılıç, ‘Değer Gençlik’ projesinin kazandır-
dığı ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın elinden aldı.

BÜYÜKKILIÇ’TAN CUMHURBAŞKANI
ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR
Başkan Büyükkılıç da, eğitimli, nitelikli, dona-

nımlı, ahlaklı bir nesil yetişmesi için çalışmalar 
yaptıklarını belirterek, “Sayın Cumhurbaşka-
nımızın elinden ödülümüzü aldık. Hakikaten 
stantları izlediğiniz zaman en kalabalık, en gör-
kemli, en çok ziyaret edilen bir stantta bulundu-
ğumuzu buradan paylaşmak istiyorum. Emeği 
geçen ekibimize teşekkür ediyorum. Kayseri 
genç ve öğrenci dostu şehir olarak daha iyi ko-
numlara taşımak için hep beraber el ele, gönül 
gönüle koşturacağımızı ifade etmek istiyorum” 
diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür eden 
Başkan Büyükkılıç, “Genel Başkan Yardımcımız 
Mehmet Özhaseki’ye, kıymetli ekibine ve bize 
bu ödülü layık gören Sayın Cumhurbaşkanımı-
za özellikle teşekkür ediyorum” dedi.
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BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, GENÇLİK FESTİVALİ’NDE 
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ELİNDEN

ÖDÜL ALDI

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin de stant açtığı Tam Bana Göre Festivali’ne katılan ve
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden ödül alan Başkan Büyükkılıç, “Şehrimizi, genç ve öğrenci dostu şehir olarak

daha iyi konumlara taşımak için hep beraber koşturacağız” dedi.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bütçesin-
den yatırıma en çok kaynak ayıran belediye 
olarak bir kez daha Türkiye’de ilk sırada yer 
aldı. Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki 
Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı kesin hesap 
rakamlarına göre cari bütçe yılında yüzde 
61.31’lik oran ile yatırıma en çok kaynak 
ayıran büyükşehir belediyesi olarak bir kez 
daha zirvede yer aldı. Başkan Büyükkılıç, 
“Yatırım demek, Kayseri Büyükşehir demek-
tir. Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete 
koşmaya devam ediyoruz” dedi.

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında 
kente ve ülkeye kazanımlar sağlayan, yatırım-
larını ve hizmetlerini aralıksız sürdüren Kayseri 
Büyükşehir Belediyesi, “Belediyeler Arası Büt-
çe Kullanım Performanslarının Resmi Veriler 
Doğrultusunda Değerlendirme ve Ödüllendir-
me Projesi” kapsamında 2020 yılındaki yüzde 
59.04’lük oranı daha da artırarak 2021 yılında da 
yüzde 61.31’lik oran ile bir kez daha Türkiye bi-
rincisi oldu.

KAYSERİ, 2021 YILI YATIRIM GİDERİ
PERFORMANSINDA LİDER
Geçtiğimiz yıl, 2020 yılı Büyükşehir Beledi-

yeleri Bütçe Sonuçları’na göre 30 büyükşehir 
belediyesinin kesin hesaplarının değerlendiril-
mesi sonucunda toplam harcamasının yüzde 
59.04’lük kısmını yatırıma ayırarak birinci olan 
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı yatırım 
gideri performansında da yüzde 61.31’lik oranla 
lider oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, ulaşımdan altyapıya, eği-
timden sağlığa, tarımdan turizme, spordan kül-
tür sanata hemen her alanda yatırım ve hizmet-
lerini aralıksız sürdürüyor.

Belediyeler Arası Bütçe Kullanım Performans-
larının Resmi Veriler Doğrultusunda Değerlen-
dirme ve Ödüllendirme Projesi kapsamında 
2021 yılı Büyükşehir Belediyeleri Bütçe Sonuçları 
belirlendi.  Kayseri Büyükşehir Belediyesi toplam 
bütçesinden yatırıma en çok kaynak ayıran be-
lediye olarak İstanbul, Ankara ve İzmir gibi bü-
yükşehirleri bir kez daha geride bırakıp, zirvedeki 
yerini korudu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 1 
milyar 800 milyon TL’lik bütçesinden 1 milyar 
738 milyon 426 bin TL olan toplam harcaması-
nın yüzde 61.31’ine denk gelen 1 milyar 65 mil-
yon 889 bin TL yatırım gideri ile Türkiye’de 30 
büyükşehir arasında ilk sırada yer aldı.

Anadolu’nun parlayan yıldızı olarak li-
derlik tahtına oturan Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi’ni yöneten Başkan Dr. Memduh 
Büyükkılıç, ticaret, sanayi ve endüstri alanı-
nın yanı sıra turizm, kültür ve sanat merkezi 
olan kentte 3,5 yılı aşkın sürede önemli ça-
lışmalara imza attı. 

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı 
açıklamada, tarihte önemli medeniyetlere 
merkezlik etmiş olan Kayseri’nin geçmişten 
getirdiği mirası geleceğe taşımak için gayret 
ettiklerini belirtti.

“YATIRIM DEMEK, KAYSERİ 
BÜYÜKŞEHİR DEMEK”
Bu başarıyı tüm Kayseri’ye armağan eden ve 

bütçesinin son kuruşuna kadar bu kadim kente 
yatırım yapmaya devam edeceklerini vurgula-
yan Büyükkılıç, “Yatırım demek, Kayseri Büyük-
şehir demektir. Yatırımdan yatırıma, hizmetten 
hizmete koşmaya devam ediyoruz. Geliştirdiği-
miz tüm proje ve yatırımlarda önce şehrimize 
olan sevdamız ile sonra da Rabbimin vermiş ol-
duğu hizmet aşkıyla çalışıyoruz” diye konuştu.

“KENDİ REKORUMUZU KIRDIK”
Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberliğin yatırım-

la birlikte berekete dönüştüğünü ifade ederek, 
“Geçtiğimiz yıl yaptığımız yatırımdan daha fazla 
yatırım yaparak, kendi rekorumuzu kırdık. Aynı 
özveriyle proje üretmeye, şehrimize hizmet et-
meye devam edeceğiz. Rabbim hizmet aşkımızı 
elimizden almasın, birlik ve beraberliğimizi daim 
kılsın” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde, Baş-
kan Dr. Memduh Büyükkılıç ile kucaklaşarak, sı-
cak ve samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, bir dizi açılış ve inceleme-
lerde bulunmak üzere kente gelen Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve beraberin-
deki heyeti, makamında ağırladı.

Başkan Büyükkılıç, Sanayi ve Teknoloji Baka-
nı Mustafa Varank’ı kapıda çiçeklerle karşılarken, 
Bakan Varank, Büyükkılıç ile kucaklaştı.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette 
Başkan Büyükkılıç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank’a hem ziyaretleri hem de Kay-
seri’ye karşı göstermiş oldukları sıcak ve samimi 
ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Bakan Varank’ı Kayseri’de görmekten gu-
rur duyduğunu vurgulayan Büyükkılıç, “Sizleri 

Kayseri’mizde görmekten dolayı mutluluk du-
yuyoruz. Bir sanayi ve turizm şehrinde sizleri 
görmekten onur duyuyoruz. Selçuklu’nun, Os-
manlı’nın, Cumhuriyet’imizin en güzel şehri, 
Sayın Cumhurbaşkanımıza da en büyük deste-
ği veren şehre hoş geldiniz” diye konuştu.

BAKAN VARANK’TAN
BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR
Tüm Kayserililere selam ve sevgilerini ileten 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, 
endüstri ve ticaretin merkezi Kayseri’nin stra-
tejik önemine işaret ederek, ev sahipliğinden 
dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Şeref Defteri’ni im-
zalayan Bakan Varank, “Her zaman olduğu gibi 
bizi çok güzel bir şekilde ağırladınız. Allah razı 
olsun” dedi.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ İLE KAYSERİ,

30 BÜYÜKŞEHİR ARASINDA

BAKAN VARANK’TAN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A 
SICAK VE SAMİMİ İLGİ

YİNE ZİRVEDE

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 1 milyar 738 milyon 426 bin TL toplam harcamasının
1 milyar 65 milyon 889 bin TL’sini yatırıma ayırarak yüzde 61.31’lik oran ile yineTürkiye’de ilk sırada yer aldı.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mem-
duh Büyükkılıç, İstanbul Üniversitesi DoktorClub 
Awards 2022 Türkiye’nin Sağlık Ödülleri’nde Hos-
pice Projesi ile “Yılın Yenilikçi Uygulaması” katego-
risinde birincilik ödülü aldı. Başkan Büyükkılıç, ödü-
lünü, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Tufan Tükek’in elinden aldı.

Başkan Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada, 
“Kent doktoru olma mantığı içerisinde belediyecilik 
alanında hizmetini sürdüren bir anlayış içerisinde 
şehrime hizmet ediyorum” dedi.

Doktor Başkan Memduh Büyükkılıç’ın talimatla-
rıyla yapımı tüm hızıyla devam eden ve Türkiye’de 
bir ilk olacak Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası 
Bakım Merkezi, bir diğer adıyla Hospice Projesi, 
İstanbul Üniversitesi Doktorclub Türkiye’nin Sağlık 
Ödülleri’nde, Yılın Hastaneler ve Sağlık Kurumları 
Ödülleri Yılın Yenilikçi Uygulaması Ödülü’ne layık 
görüldü.

KENT DOKTORU ANLAYIŞIYLA
BELEDİYE HİZMETİ
Sağlık yatırımları ile adından söz ettiren Büyük-

şehir Belediyesi adına İstanbul Üniversitesi Dok-
torclub Türkiye’nin Sağlık Ödülleri Töreni’ne katılan 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkı-
lıç, burada gerçekleştirdiği konuşmasında, Gevher 
Nesibe Sultan’ın şehrinden ve Erciyes Üniversitesi 
Tıp Fakültesi gibi Turkovac aşısı ile ilgili Türkiye’de 
kendinden söz ettiren bir şehirden geldiklerine işa-
ret etti. Büyükkılıç kent doktoru olma mantığı içeri-
sinde belediyecilik hizmetlerini gerçekleştirdiklerini 
kaydederek şunları dile getirdi:

“Kayseri’nin ayağının tozuyla derler ya o anlam-
da geldik Erciyes’imizin eteğinden, Gevher Nesibe 
Sultan’ın şehrinden ve en önemlisi Erciyes Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi gibi Turkovac aşısı ile ilgili Tür-
kiye’de kendinden söz ettiren bir şehirden gelmiş 
bulunmanın ayrıca bir nöroloji uzmanı, Ege Üni-
versitesi Tıp Fakültesi mezunu, Kayseri’de ve de-
ğişik yerlerde yaklaşık 17 sene doktorluk yaptıktan 

sonra, sonraki süreçte de bir bakıma kent doktoru 
olma mantığı içerisinde belediyecilik alanında hiz-
metini sürdüren bir anlayış içerisinde şehrime hiz-
met ediyorum.”

“İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN
ANLAYIŞI İLE PROJE GELİŞTİRDİK”

Büyükkılıç, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayı-
şı ile projeler geliştirdiklerine vurgu yaparak, “Aynı 
şekilde tabi bir hekim belediye başkanı olarak is-
ter istemez şehrimizde yapmış olduğumuz on-
larca sağlıkla ilgili çalışmalardan birkaç tanesinden 
de bu proje ile birlikte söz etmek istiyorum. Ma-
lumunuz bildiğiniz üzere Hospice ile ilgili yapmış 
olduğumuz projede ben de bir hekim olarak artık 
her şeyin bittiği denildiği süreçte o yavrularımı-
zın ümitsizliğe adeta yönlendirerek ailesine teslim 
edildiği dönemde, daha sonraki sürecini tamam-
lama ve insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi ile 
ona hizmet etme anlayışıyla ona bir proje geliş-
tirdik. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin hemen 
karşısında bir alanda bunu hayata geçiriyoruz ve 
bu projemizde hem ailelerimizi hem de yavrula-
rımızı önemseyen bir yaklaşım ile şefkat ve mer-
hamet duyguları ile onların elinden tutmayı onlara 
onurlu bir yaşam sürdürmeyi elbette ki bir görev 
bilen anlayış içerisinde o çalışmamızı hayata geçi-
riyoruz. Tabi onunla kalmıyoruz gerek engelli yav-
rularımızla ilgili engelsiz yaşam merkezleri, glüten-

siz kafe yapmak suretiyle biliyorsunuz malumunuz 
her şehir gastronomi şehridir ama Kayseri’miz de 
gerçekten gastronomide ön plandadır. Yavruları-
mızın çarşıya çıktığında rahatlıkla hiçbir üründen 
adeta geri kalmadan hepsinden, glüten alerjisi olan 
yavrularımız için söylüyorum, glüten içermeyen 
ürünleri kendilerine sunmak suretiyle onlara de-
ğer verme yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” 
şeklinde konuştu.

“İNSANA DEĞER VERME ANLAYIŞI
İÇERİSİNDE ÇALIŞMALAR YAPTIK”
Başkan Büyükkılıç, insana değer verme anlayışı 

içerisinde çalışmalar yaptıklarından da bahsederek 
şunları paylaştı:

“Değişik alanlarda yaptığımız sağlık ve sosyal 
içerikli çalışmalarla bu yönde gayretlerimizi sür-
dürürken geçenlerde yine bir doktor dostumu-
zun mecliste açıkladığı sosyal içerikli bir projemizi 
de yine buradan paylaşmak istiyorum. Ben de bir 
hekimim, zaman zaman acil de yoğun bakımda 
yakınları yatan hasta yakınları adeta otoparklarda 
kaldırımlarda ya da arabalarının içerisinde ya da 
oradaki oturakların üzerinde vakit geçirdiğini ve 
zor şartlarda orada günlerin geçmediğini biliyoruz. 
Bu anlamda da biz bir proje geliştirmek suretiyle 
o insanlara yine insana değer verme anlayışı içe-
risinde misafir etme yönünde çalışmalar yaptık, 
hem Şehir Hastanesi Tıp Fakültemizin olduğu yere 
hem de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültemizin oldu-
ğu bölgeye iki tane sosyal içerikli proje geliştirdik. 
Bu projelerimiz ile de insanların yemesi içmesi 
yatması duşunu alması, gerekli ikramlarını alma-
sı, hatta söylemesi belki şık değil diş macununa, 
fırçasına, pijamasına kadar, onların terliğine kadar 
temin etmek suretiyle onları oradan misafir edip 
daha sonraki süreçte de onları yolcu etme yönün-
de bir proje.”

Büyükkılıç, konuşmasının sonunda doktor 
meslektaşlarına seslenerek “İyi ki varsınız, sizlere 
minnettarız” dedi.

BÜYÜKŞEHİR’İN HOSPİCE PROJESİ’NE 
YILIN YENİLİKÇİ UYGULAMASI

ODULU
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Kayseri Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 
Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin 
geliştirilmesi için, sanayi, ticaret ve 
kültürel alanlar başta olmak üzere 
ilişkilerin çok yönlü olarak güçlen-
dirilmesi kapsamında Şuşa ile kar-
deş şehir protokolü imza törenine 
katıldı.

Başkan Büyükkılıç, dost ve kar-
deş ülke Azerbaycan’ın Şuşa ken-
ti heyetini Büyükşehir Belediyesi 
önünde Mehter takımı ve çiçekler-
le karşıladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye-
si’nde gerçekleşen imza törenine, 
Kayseri Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı 
sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 
Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye 
Büyükelçisi Reşad Memmedov, 
Azerbaycan Şuşa Valisi Maftun Ab-
basov, Melikgazi Belediye Başkanı 
Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan 
Belediye Başkanı Ahmet Çolak-
bayrakdar, Hacılar Belediye Baş-
kanı Bilal Özdoğan ve Şuşa heyeti 
katıldı.

Protokol imza töreni öncesi 
Başkanlık makamında gerçekleşen 
ziyarette konuşan Başkan Büyük-
kılıç, “Can Azerbaycan’ımızın kültür 
başkenti olan Şuşa şehrimizin kıy-
metli valisine, yine bir kültür mer-
kezi olan Kayseri’mize hoş geldiniz 
diyorum. Birlikte, kardeş olma an-
layışı içerisindeki yaklaşımlardan 
dolayı değerli valimize, belediye 
meclisimize ve belediye başkanı 

arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 
Büyükelçimize, Kayseri Valimize, 
Melikgazi, Kocasinan ve Hacılar 
ilçe belediye başkanlarımıza teşrif-
lerinden dolayı teşekkür ediyorum. 
Hoş geldiniz, şeref verdiniz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ali-
yev’in dostluğuna vurgu yapan 
Büyükkılıç, “Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve 
Azerbaycan’ımızın değerli Cum-
hurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in 
dostluğu, kardeşliği bizim gururla 
her yerde paylaştığımız bir anla-
yıştır. İnşallah aynı anlayışı bizler 
de Şuşa ile Kayseri olarak, bunu 
hem destekleme hem de sürdür-
me bağlamında bir çalışma olarak 
değerlendiriyoruz” diye konuştu.

“KARDEŞLİĞİMİZ
DAİM OLSUN”
Azerbaycan Şuşa Valisi Maftun 

Abbasov ise Kayseri’nin Türkiye’nin 
en kadim şehirlerden birisi oldu-
ğunu belirterek, “Bugün bizim için 
özel bir gün, 44 günlük vatan sa-
vaşının ardından işgalden kurtulan 
Şuşa şehri tek bizim değil, bütün 
Türk dünyasının kültürel başkenti 
seçildi. Şuşa ile Türkiye’nin en ka-
dim şehirlerinden biri olan Kayse-
ri’nin bugün kardeş şehir protoko-
lünü imzaladığımız için mutluyuz. 
Şuşa ile Azerbaycan asırlar boyu 
kardeş oldu, bu böyle de devam 
edecek. Bundan sonra da kardeşli-
ğimiz daim olsun” şeklinde konuş-
tu.

Kayseri Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bü-
yükelçi Memmedov’a da ‘hoş geldi-
niz’ diyerek, “Can Azerbeycan’ımızın 
Büyükelçisi olarak sizleri görmekten 
onur duyuyorum. Bu ara Şuşa ile 
olan kardeşlik çalışmalarımızla da 
kardeş ilişkileriyle ilgili gayretinize 
de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

“KAYSERİ, TÜRKİYE’NİN
ÖZEL BİR BÖLGESİDİR”
Azerbaycan Cumhuriyeti Türki-

ye Büyükelçisi Reşad Memmedov 
da “Şuşa’nın özgür olmasında, Kara-
bağ’da azad olunmasında Kayserili-
lerin de hakkı ve zahmeti var” diye-
rek, şöyle konuştu: 

“Kayseri, Türkiye’nin özel bir böl-
gesidir. Sayın Savunma Bakanımız 
Hulusi Akar’ın memleketidir. Azer-
baycan ordusunun kurulmasında, 
Şuşa’nın özgür olmasında, Kara-
bağ’da azad olunmasında Kayserili-
lerin de hakkı ve zahmeti var. Ona 
göre Şuşa’nın da düşünüyorum ki 
Kayseri ile kardeşler protokolü im-
zalaması, bu iki şehrin yakından 
ilişkilerinin kurulması çok önemli. 
Manevi bir manası var. Hayırlı uğur-
lu olsun.”

Konuşmaların ardından karşılıklı 
hediye takdimleri yapılırken, Başkan 
Büyükkılıç, Büyükelçi Memmedov’a 
meslek edindirme kurslarında kadın 
kursiyerler tarafından el emeği göz 
nuru dokunan kök boya ve yünden 
imal edilmiş kilim hediye ederken, 
Büyükelçi Reşad Memmedov da 
Büyükkılıç’a, Şuşa’nın özgürlüğü-

nün yıl dönümü anısına bastırılan 
paranın da bulunduğu bir set ve 
Azerbaycan’ın zaferini anlatan Zafer 
Destanı kitabı takdim etti.

Büyükkılıç, Yukatel Kayserispor 
formasının yanı sıra Şuşa şehri Va-
lisi Maftun Abbasov’a da el dokuma 
kilim hediye ederek, “Daha önce 
Azerbaycan’ı gezdik, gördük orada 
da bu el emeği göz nuru ürünle-
rin daha da güzelleri de var ama bir 
hatıra bağlamında, kültür birliğinin 
simgesi” ifadelerinde bulundu.

Şuşa Şehri Valisi Maftun Abbasov 
da Başkan Büyükkılıç’a el işlemeli 
kılıç, sadece Şuşa’da yetişen Hâr-ı 
Bülbül çiçeği deseni işlemeli kravat, 
el işlemeli çini tabak ve çeşitli hedi-
yeler takdim etti.

KARDEŞLİK İÇİN
İMZALAR  ATILDI
Başkanlık makamında gerçek-

leşen ziyaretin ardından Toplantı 
Salonu’nda ‘kardeş şehir’ protokolü 
için imza töreni düzenlendi. 

Başkan Büyükkılıç protokol imza 
töreni sonunda Şuşa şehri ile olan 
kardeş şehir çalışmasının protoko-
lünü imzalamak suretiyle neticelen-
dirdiklerini ifade ederek, “Meclisimi-
ze ve valimize bir kez daha teşekkür 
ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun di-
yorum” dedi.

Şuşa Şehri Valisi Maftun Abbasov 
da “Biz teşekkür ederiz kardeş şeh-
rimiz” diyerek, Büyükkılıç ile kucak-
laştı. Azerbaycan’ın Büyükelçisi Re-
şad Memmedov ise bugünü tarihi 
bir gün olarak nitelendirdi.

KAYSERİ İLE ŞUŞA ARASINDA 
“KARDEŞ ŞEHİR” İMZALARI ATILDI

Başkan Büyükkılıç, düzenlenen imza töreninde, Azerbaycan’ın kültür başkenti olan Şuşa şehri ile kardeşliğin
daim olması temennisinde bulunurken, Azerbaycan’ın Büyükelçisi Reşad Memmedov ise

bugünü tarihi bir gün olarak nitelendirdi.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, Tarihi Kentler Birliği 2. 
Olağan Meclis Buluşması’nda ‘Tarihi ve Kül-
türel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını 
Özendirme Yarışması’nda 7 farklı proje ile ka-
zandığı jüri özel ödülünü Tarihi Kentler Birliği 
Başkanı Hayrettin Güngör’ün elinden aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh 
Büyükkılıç, İstanbul’da Tarihi Kentler Birliği 
Toplantısı’nın 2’nci Olağan Meclis Buluşma-
sı’na katıldı. 

Tarihi Kentler Birliği Fatih Buluşması kapsa-
mında Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje 
ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması Ödül 
Töreni de gerçekleştirildi. 

7 FARKLI TARİHİ PROJEYE
ÖZEL ÖDÜLLER
Tarihi Kentler Birliği’nin 21’incisini düzen-

lediği ve 34 üye belediyenin toplam 67 pro-
je ile katılım sağladığı Tarihi ve Kültürel Mirası 
Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme 
Yarışması’nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Bü-
yükkılıç’ın özel önem vererek yürüttüğü proje-
ler ile ödüle layık görüldü. Yarışmada, Kültepe 

Kaniş Karum’u Asurlu Tüccarlar Sokağı Projesi, 
Koramaz Vadisi Bir Aşk Hikâyesi Müze Proje-
si, Soğanlı Örenyeri Çevre Düzenleme Projesi, 
Tahtalı Kilise Restorasyon Projesi, Türbelerimiz 
Projesi, Ahi Evran Zaviyesi – Esnaf ve Sanat-
kârlar Müzesi,  Gavremoğlu Konağı, Gazioğlu 

Konağı ve Gömlekçioğlu Konağı Restorasyon-
ları olmak üzere 7 proje jüri özel ödüllerini ge-
tirdi.

Başkan Büyükkılıç, jüri özel ödüllerini Tarihi 
Kentler Birliği’ne başkanlık eden Kahraman-
maraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin 
Güngör’ün elinden aldı.

“BU BAŞARI FEDAKÂRCA
GÖREV YAPAN TÜM EKİBİMİZİN”
Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 

Kayseri’ye ödüllerin çok yakıştığını belirterek, 
“Projeler üretmeye hızla devam eden Kayse-
ri Büyükşehir Belediyemiz, bir taraftan da bu 
projeler ile ülke genelinde ödüllere layık görü-
lüyor. Bu ödüle layık gören tüm Tarihi Kentler 
Birliği başta başkanımıza ve tüm jüri ile üye-
lerine teşekkür ediyorum. Bu başarı fedakârca 
görev yapan tüm ekibimizin, bu başarı Kayse-
ri’mizin, bu ödül siz değerli hemşehrilerimizin” 
diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, değişik medeniyetlere 
ev sahipliği yapan, 6 bin yıllık geçmişiyle adeta 
her köşesi tarih kokan Kayseri’de, tarihi değer-
lere sahip çıkmaya devam edeceklerini sözle-
rine ekledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, Anafartalar-Şehir Has-
tanesi-Mobilya Kent Tramvay Hattı’nın ilk 
tramvay aracının şehrin yollarına indiğini du-
yurdu. Başkan Büyükkılıç, “Rengini şehrimizin 
marka değeri Kayserispor’umuzdan, detay-
larını ise Erciyes’imizden alan yeni tramvayı-
mız şehrimizin yollarında” dedi.

Kent genelinde ulaşım konforundaki stan-
dardı en üst seviyeye çıkarmak amacıyla ya-
tırım ve projelerini bir bir hayata geçiren Dr. 
Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri 
Büyükşehir Belediyesi şehre kazandırdığı yeni 
yolların yanı sıra raylı sistem ağını da geniş-
letecek çalışmaları hız kesmeden sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, çalışmalarında son aşa-
maya gelinen Anafartalar-Şehir Hastane-
si-Mobilyakent raylı sistem hattının, geçti-

ğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu’nun teşrifleriyle, Ankara 
ili Sincan OSB’de Bozankaya Fabrikası Kay-
seri Tramvay Projesi Üretim Tesisi’nde ger-
çekleşen tören ile teslim alınan ilk tramvay 
aracının gece saatlerinde şehre ulaştığını 
duyurdu. Başkan Büyükkılıç, “Yerli ve milli im-
kanlarla üretilen yeni tramvay aracımız şehri-
mizin yollarında seyrine başladı hamdolsun. 
Sarı kırmızı renkler de bu şehre çok yakıştığı 
için rengini şehrimizin marka değeri Kayse-
rispor’umuzdan alan sarı kırmızı seçtik. De-
taylarını ise Erciyes’imizin ihtişamından alan 
yerli tramvayımız Kayseri’mize hayırlı olsun” 
dedi.

6,7 kilometre uzunluğundaki Kayseri-Ana-
fartalar-Şehir Hastanesi-Mobilya Kent Tram-
vay Hattı’nın istasyon sayısının 11 olduğunu, 
dolgu, beton imalatları, ray montajları, kata-
ner direk ve tel montajları, elektrik ve fibe-
roptik kablo işlerinin tamamlandığını da ha-
tırlatan Başkan Büyükkılıç, , çalışmaların kısa 
sürede tamamlanacağını kaydetti.

Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu ve AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Mehmet Özhaseki başta olmak 
üzere projede emeği geçenlere teşekkür etti.

YENİ TRAMVAY NASIL TASARLANDI?
Kayseri’de çalışacak 5 araçtan birisi olan 

ve törenle teslim edilen yeni tramvay ara-
cının özellikleri şu şekilde olacak: Tramvay-

ların uzunluğu 32,7 metre, genişliği 2,65 
metre, yolcu kapasitesi 288 ve hızı da saatte 
70 kilometre olacak. Anafartalar-Şehir Has-
tanesi-Mobilya Kent Tramvay Hattı’na özel 
olarak üretilen 5 tramvay aracın tasarımında 
Kayseri’nin ihtiyacına ve uyumuna göre ta-
sarlandı. Yeni teknolojiler kullanılırken, çevre 
dostu enerji kullanmasını sağlayacak motor 
ve hareket aksamlarının yanı sıra, ergonomik, 
konforlu ve engelli dostu tasarımlara özen 
gösterildi.

Üç aşamalı üstün konforlu koltuklar yer-
leştirilirken, koltuk döşemelerinde Erciyes 
motifleri kullanıldı. Ayrıca bisiklet ve scooter 
bağlama yerleri ve şarj üniteleri yapıldı.

KAYSERİ DEMİR AĞLARLA ÖRÜLÜYOR
Mevcut 35 kilometrelik raylı sistem ağı ile 

Kayserililere hizmet veren Büyükşehir Bele-
diyesi, Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilya-
kent ve Şehit Furkan Doğan-Talas Anayurt 
raylı sistem hatları ile raylı sistem ağını yakla-
şık 48 kilometreye çıkaracak.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A
7 FARKLI DALDA “ÖZEL” ÖDÜL

YERLİ VE MİLLİ TRAMVAY 
ARACI KAYSERİ YOLLARINDA

BÜYÜKŞEHİR’İN TARIM VE HAYVANCILIĞA 
DESTEK TUTARI 224 MİLYON TL’YE ULAŞTI

Gönül ve sosyal belediyecilik anlayışı ile tarihe, kültür sanata, gençlere, doğaya ve sağlığa özel önem gösteren 
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ödüllere doymuyor.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Başkan Dr. Memduh Bü-
yükkılıç’ın talimatlarıyla yürütülen 
koyun dağıtımından tohum deste-
ğine, traktör dağıtımından tarımsal 
makinalara kadar hayata geçirilen 
çalışmaların toplam tutarı 224 mil-
yon TL’ye ulaştı.

Başkan Büyükkılıç’ın özel önem 
verdiği tarım ve hayvancılık alanın-
da ilçelerin tamamına yönelik yatı-
rımlar ve hizmetler hız kesmeden 
devam ediyor. Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire 
Başkanlığı, bu kapsamda çiftçiye ve 
besiciye büyük destekler veriyor. 

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili 
yaptığı açıklamada, Kayseri’de tarım 
ve hayvancılık ile uğraşan çiftçile-
re yönelik desteklerinin sürdüğünü 
belirterek, “Bizler büyük, küçük ek-
sik demedik ve ilçelerimizin, çiftçi 
kardeşlerimizin tarım ve hayvancı-
lık ile ilgili tüm isteklerini, eksiklikle-

rini yakından takip edip, giderme-
ye çalıştık. Bu kapsamda, koyunlar 
artıyor, meralar şenleniyor projesi 
kapsamında 16 ilçede bir aileye 19 
adet koyun, 1 adet koç olmak üzere 
215 aileye 4 bin 300 adet küçükbaş 
hayvan dağıtımı gerçekleştirildi. Bu 
projeye toplam 17. 5 milyon TL har-
canmıştır” dedi.

Ayrıca çiftçilerin tohum ihtiya-
cını karşılamak ve ekilen arazi mik-
tarını artırmak için 34. 5 milyon TL 
maliyetli aspir, nohut, buğday gibi 
toplam 3 bin 635 ton tohum deste-
ği yapıldığını ifade eden Büyükkılıç 
üreticilere, toplam 3 milyon TL har-
canarak, 2 bin 640 adet arı kolonisi 
desteğinin de sağlandığını belirtti.

Başkan Büyükkılıç, çiftçilerin kul-
lanımına sunulmak üzere ilçe ziraat 
odalarına 11 milyon TL bedelle 11 
adet traktör alındığını vurgulaya-
rak, bunun yanı sıra 8 milyon TL’lik 
Anıza Ekim Mibzeri, Sabit Sellektör, 

Taş Toplama Makinası, Katı Gübre 
Dağıtma Makinası, Kompost Ka-
rıştırma Makinası, Süt Tankı, Gacer 
Buğdayı Un Değirmeni gibi çeşitli 
makine ve ekipmanın alınmış olup 
çiftçilerimizin kullanımına sunuldu-
ğunu söyledi.

ÜRETİCİYE 6 MİLYON TL’LİK 
SU FATURASI DESTEĞİ
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 

Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) 
Genel Müdürlüğü tarafından tahak-
kuk ettirilecek su faturalarının yüz-
de 50’sinin Büyükşehir Belediyesi 
bütçesinden karşılanması kararı 
alındığını hatırlatan Büyükkılıç, bu 
kapsamda üreticiye sağlanan des-
teğin tutarının 6 milyon TL olaca-
ğını ifade etti.

BÜYÜKŞEHİR’DEN TARIMSAL 
ÜRETİM TESİSLERİ
Başkan Büyükkılıç, tarımsal üre-

tim desteklemeleri kapsamında, 3 
milyon TL’lik Aspir Soğuk Sıkım Yağ 
Üretim Tesisi, Ayçekirdeği Kurutma 
Tesisi, Çömlek Peyniri Üretim Tesisi, 
Çerkes Peynir Üretim Tesisi ve Ka-
dın Kooperatif Üretim Tesisi kurul-
duğunu söyledi.

Büyükkılıç, yapılan diğer yatırım-
ları da şu şekilde anlattı:

“Felahiye Toplu Ahır Tesis yapıl-
mış olup toplam 20 milyon TL har-
canmıştır. AR-GE çalışmaları kap-
samında İklim Değişikliği Kuraklıkla 
Mücadele Projesi, Tıbbi Aromatik 
Bitki Üretim Geliştirme Projeleri, 

Seracılık, Bahri Dağdaş Araştırma 
Enstitüsü ve Güneş Enerji Santrali 
Epçe Sulama Kooperatifine bu kap-
samda toplam 8 milyon TL harca-
nacaktır. İlimizde 80 adet sulama 
tesisi yapılmış ve 90 bin dekar arazi, 
yağmurlama ve damlama sulama 
sistemi ile sulamaya açılmıştır. Top-
lam 90 milyon TL harcanmıştır.” 

Kış aylarında kar ve yağmur su-
larının depolanarak yaz aylarında 
hayvanların su ihtiyacını karşılamak 
amacıyla hayvan içme suyu tesis-
leri yapıldığını hatırlatan Büyükkılıç, 
bu kapsamda 12 milyon TL mali-
yetle 4 bin adet saç sıvat alındığını, 
290 mahallede dağıtımının yapıldı-
ğını ifade ederek, ayrıca 230 adet 
hayvan içme suyu tesisi yapıldığına 
ve 45 mahalleye 65 adet beton sı-
vat yapıldığına vurgu yaptı. 

Büyükkılıç, son olarak ilçelerde 
atıl duruma düşmüş bakım onarım 
isteyen tesislerin bakım ve onarımı-
nın yapılarak çiftçilerin hizmetine 
tekrar sunulduğunu, bu kapsamda 
11 milyon TL harcama yapılarak 
250 mahallede bakım onarım çalış-
ması yapıldığını söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ta-
rım ve hayvancılık alanına toplam 
224 milyon TL’ye ulaşan destek 
verildiğini, üretimi artırmak, göçü 
azaltmak için bu alanda çalışmala-
rın tüm hızıyla süreceğini sözlerine 
ekledi.

BÜYÜKŞEHİR’İN TARIM VE HAYVANCILIĞA 
DESTEK TUTARI 224 MİLYON TL’YE ULAŞTI
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5.KAYSERİ KİTAP FUARI’NDAN
YENİ REKOR: 935 BİN 638

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, Osmanlı Devleti’nin I. 
Dünya Savaşı’na katılmasıyla ilgili ‘Savaş İlanı 
ve Şeyhülislam Fetvası’nı içeren tarihi belgenin 
orijinalinin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak 
faaliyet gösteren Milli Mücadele Müzesi’nde ser-
gilenmeye başlandığını duyurdu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Taş Mektep 
olarak bilinen 127 yıllık Kayseri Lisesi’nin tarihi bi-
nasını aslına uygun şekilde restore ettirip, 2 Ma-
yıs 2016’da hizmete açarak, tarihi mekânı Türki-
ye’nin önemli müzelerinden birisi haline getirdi. 

Kurtuluş Savaşı’nı, Anadolu’nun milli müca-

deleye katkısını ve milli mücadele kahramanla-
rını anlatan Milli Mücadele Müzesi’nde son tek-
noloji kullanılarak özel yazılımlı dijital teknolojide 
müzecilik dikkat çekerken, ayrıca müze, tarihi 
belgeleri de ziyaretçilerin sergisine ve beğenisi-
ne sunuyor.

TARİHİ BELGE, ÜÇ BAŞLIKTAN
OLUŞUYOR
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 

Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açık-

lamada, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na 
katılmasıyla ilgili “Savaş İlanı ve Şeyhülislam Fet-
vası”nı içeren tarihi belgenin orijinalinin bu mü-
zede sergilendiğini belirtti.

Tarihi belgenin üç başlıktan oluştuğunu vur-
gulayan Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu:

“Harb-i Umumi olarak bilinen I. Dünya Sava-
şı’na katılmasıyla ilgili üç başlıktan oluşan tarihi 
belgede, ilk olarak Osmanlı Sultanı V. Mehmed 
Reşad’ın halkına Osmanlı Devleti’nin savaşa 
girdiğini beyan ettiği ve halkını topyekûn mü-
cadeleye çağırdığı bölüm yer almaktadır. İkinci 
başlıkta Harbiye Nazırı Enver Paşa’nın Osmanlı 
subay ve askerlerine hitaben yapmış olduğu bil-
gilendirme ile moral motivasyon konuşması yer 
almaktadır. Son başlıkta ise Şeyhülislamlık Ma-
kamında bulunan Hayri bin Avni el-Ürgübi, Os-
manlı Devleti’nin Harb-i Umumi’ye katılması ile 
ilgili vermiş olduğu fetva yer almaktadır.”

BELGENİN ÇEVİRİSİ, DİJİTAL VE
MODERN  MÜZECİLİK ANLAYIŞI İLE
ZİYARETÇİLERİN  BEĞENİSİNE
SUNULUYOR
Büyükkılıç, orijinal belgenin yanında ‘kare-

kod’ uygulamasıyla, belgenin çevirisi ve gü-
nümüz Türkçesi’nin, ziyaretçilerin bilgisine ve 
beğenisine sunulduğunun altını çizerek, “Bu 
belgeyle birlikte I. Dünya Savaşı’na giren ve ar-
dından topyekûn Milli Mücadele göstererek bu 
toprakları düşmandan temizleyen kahramanla-
rımızın hikâyelerinin anlatıldığı Milli Mücadele 
Müzesi, envanterine katılan bu önemli tarihi 
belge ile birlikte ziyaretçilerini bekliyor” diye 
konuştu. 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gençlere yö-
nelik teknoloji konusunda “Projen ile Gel” etkinli-
ğine 64 genç katılımcı başvuru yaptı.

Teknoloji ile ilgilenen gençlere yönelik ‘Projen 
İle Gel’ uygulaması başlatan Büyükşehir Beledi-
yesi Kayseri mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAY-
MEK), projesi olan 14-17 yaş aralığındaki çalışkan 
ve üretken gençlere önemli fırsatlar sunuyor.

Genç nüfusu ile büyük bir dinamizme sahip 
olan ülkede gençleri teknolojik çalışmalara teş-
vik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, teknofest gençliği olarak nitelediği gençlere 
birçok imkân tanırken, gençlere yönelik yaptığı 
çalışmalarla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden 
birçok ödül alan Kayseri Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç da gençlerin 
taleplerini ve ihtiyaçlarını, ülkemizin gereksinim-
lerini daima dikkate alıyor.

Gençlere yönelik eğitim desteklerinin yanı 
sıra pek çok konuda da gençlere yönelik etkin-
likler düzenleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 
çağın ihtiyaçları doğrultusunda teknolojik pro-
jelerin sunulduğu “Projen ile Gel” isimli etkinlik 
düzenledi. 

Genç dostu belediyeciliğin öncüsü olan Kay-
seri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet-
lerini yürüten KAYMEK Robotik Kodlama Atöl-
yesi’nin düzenlemiş olduğu etkinlik, projesi olan 
14-17 yaş aralığındaki çalışkan ve üretken genç-
lere çok özel fırsatlar sunuyor. 

64 GENÇ KATILIMCI BAŞVURDU
25 Kasım 2022 tarihinde başvuruları ta-

mamlanan “Projen ile Gel” etkinliğine 64 genç 
katılımcı başvuru yaptı. Gençlerin projelerine 
destek olmak, fikirlerini, projelerini geliştirebi-
lecekleri ortamı temin etmek, hem gençlerin 
hem de ülkenin yararına olabilecek projeleri 
geliştirerek hayata geçirmek için düzenlenen 
“Projen ile Gel”in mülakatları titizlikle yapılarak 
projeler bütün yönleriyle değerlendirildi.

Gençler, yazılım teknolojilerinden savunma 
sanayi teknolojilerine, otomasyon teknolojile-
rinden yapay zeka teknolojilerine, akıllı ulaşım 
sistemlerinden çevre ve ekolojik sistem tekno-
lojilerine kadar birçok alanda proje sundu. 

HEM MALZEME DESTEĞİ HEM DE
TEKNİK EĞİTİM DESTEĞİ
Yapılan inceleme ve mülakatlar neticesinde 

projesi kabul edilen gençlere Kayseri Büyükşe-
hir Belediyesi, KAYMEK aracılığıyla atölyelerde 
hem malzeme desteği hem de teknik eğitim 
desteği verecek. 

Robotik kodlamaya merakı olan gençlerin 
bu alanda ilerlemelerine destek sağlayacak 
olan KAYMEK, yenilikçi fikirler sunan teknofest 
gençliğiyle geleceği birlikte inşa edecek.

1914 YILINA AİT TARİHİ BELGE,
MİLLİ MÜCADELE MÜZESİ’NDE SERGİLENMEYE BAŞLANDI

Başkan Büyükkılıç, dijital ve modern müzecilik ile dikkat çeken Milli Mücadele Müzesi’nde Osmanlı Devleti’nin 
savaşa girdiğini beyan ettiği ve halkını topyekûn mücadeleye çağırdığı tarihi belgenin sergilendiğini açıkladı.

KAYMEK’TEN TEKNOFEST GENÇLİĞİNE
BÜYÜK DESTEK
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Kayseri Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 
tarım ve hayvancılığa destek kap-
samında 3 bin 700 ton tohum da-
ğıtımı yaparak, tarıma yönelik 34,5 
milyon TL’lik büyük bir destek ver-
diklerini belirtti.

Tarım ve hayvancılık alanın-
da üreticilerin desteklenmesine 
ve bu kapsamda ülke ekonomi-
sine katkı sunmaya devam eden 
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç 
liderliğindeki Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi, toprağa sahip çıkmaya 
devam ediyor.

Bu kapsamda Başkan Büyükkı-
lıç’ın talimatlarıyla Kayseri’de ta-
rımsal faaliyetlerin geliştirilmesi, 
çiftçilerin desteklenmesi ve üre-
timin arttırılması amacıyla tohum 
dağıtımı yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 
Tarımsal Hizmetler Daire Başkan-
lığı, 14 milyon 400 bin TL’lik bin 
830 çiftçinin faydalandığı, 95 bin 
dekarlık alana 2 bin 130 ton buğ-
day tohumu, 10 milyon 700 bin 
TL’lik, 66 bin dekarlık alana 3 bin 
300 çiftçinin faydalandığı 1000 
ton yem bitkisi tohumu, 4,5 mil-

yon TL’lik 610 çiftçinin faydalandı-
ğı 20 bin dekar alana 270 ton no-
hut tohumu, 3 milyon TL’lik 820 
çiftçinin faydalandığı 40 bin dekar 
alana 200 ton aspir tohumu, 1 
milyon 700 bin TL’lik 10 bin dekar 
alana 375 çiftçinin faydalandığı 
96 ton korunga ve 200 bin TL’lik 
1000 dekar alana 20 çiftçinin fay-
dalandığı 4 ton yonca tohumu 
dağıttı.

Toplam 6 bin 955 çiftçinin 
faydalandığı, 232 bin dekar alana 
ekim yapılan 3 bin 700 ton to-
humların toplam maliyeti 34 mil-
yon 500 bin TL oldu.

BÜYÜKŞEHİR,
ELLERİ EMEK KOKAN
ÜRETİCİLERİN YANINDA
Büyükşehir Belediye Başkanı 

Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile 
ilgili yaptığı açıklamada, her za-
man tarım ve hayvancılık ile uğra-
şan üreticilerin yanlarında olmayı 
sürdüreceklerini ve destek olmaya 
devam edeceklerini vurguladı.

Üreticilere, çiftçi ve besicilere 
her türlü desteklerin süreceğini 
kaydeden Başkan Büyükkılıç, “Kay-
seri Büyükşehir Belediyesi olarak 

gayreti emek ile özdeşleşmiş olan, 
elleri emek kokan çiftçilerimizin 
her daim yanında olmayı bir ödev 
biliyoruz, her konuda yanların-
da olmak için adeta çırpınıyoruz” 
dedi.

Büyükkılıç, dağıtılan tohum-
la birlikte toprakların da bereket-
lendiğinin altını çizerek, “Bereketli 
topraklarımız, maharetli ve gay-
retli çiftçilerimizin elinde üretim 
mekânına dönüşüyor, türlü türlü 

bitkilerimiz, ürünlerimiz bu top-
raklarda bitiyor. Toprak gibi vefalı, 
verimli bir nimetimizi, onunla ha-
şir neşir olan kadirşinas ve çalışkan 
çiftçimizi seviyoruz ve bu üretim 
sürecine dâhil oluyoruz, destek 
veriyoruz, bundan da büyük mut-
luluk duyuyoruz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, bu hizmet-
lerin çiftçilere, besicilere hayırlı 
olmasını, ürünlerin bol kazançlı ve 
bereketli olmasını temenni etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, okuyan ve okutan şehir 
Kayseri’de bu yıl 5’incisini düzenledikleri kitap 
fuarını 10 günlük süre içerisinde 935 bin 638 
kişinin ziyaret ettiğini, fuarın kendi rekorunu 
bir kez daha kırdığını belirtti. 

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Dün-
ya Ticaret Merkezi’nde 14-23 Ekim 2022 tarih-
leri arasında gerçekleştirilen 5. Kayseri Kitap 
Fuarı sona erdi.

5. Kayseri Kitap Fuarı’nı 10 günlük süre içe-
risinde 935 bin 638 kitapsever ziyaret etti. Be-
şincisi düzenlenen kitap fuarı, birincisinde 582 
bin, ikincisinde 672 bin, üçüncüsünde 798 bin 
ve dördüncüsünde ise 815 bin 119 kişi tara-
fından ziyaret edilmiş, her yıl, bir önceki yılın 
ziyaretçi rekorunu kırmıştı. Bu yıl da gelenek 
değişmezken, Kayseri Kitap Fuarı, 935 bin 638 
ziyaretçi ile en çok ziyaret edilen kitap fuarı 
unvanını sürdürdü.

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı 
açıklamada, okuyan ve okutan şehir olan Kay-
seri’de, kendi rekorunu kıran kitap fuarına katı-
lım sağlayan tüm kitapseverlere teşekkür etti.

Tarih kokan medeniyetler şehri Kayseri’yi 
10 gün boyunca kitap kokusu sardığını ifade 
eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mem-
duh Büyükkılıç, “5’inci Kayseri Kitap Fuarı’mız-

da 300’den fazla yazar ve yayınevi, 3 milyon-
dan fazla kitap okurlarla buluştu. Birbirinden 
değerli yazarlarımızı okuyucuları ile bir araya 
getirdik. Fuar boyunca bizleri yalnız bırakma-
yan tüm kitapsever dostlarımıza teşekkür edi-
yorum” diye konuştu.

40 BİN ÖĞRENCİYE HEDİYE ÇEKİ,
50 BİN ADET YEŞEREN KALEM
DAĞITILDI

Büyükkılıç, kitap fuarında 40 bin öğrenciye 
kitap alışverişinde kullanılmak üzere 30 TL’lik 
kitap hediye çeki dağıtıldığını, Kayseri Büyük-
şehir Belediyesi tarafından ayrıca 50 bin adet 
yeşeren kalem, 50 bin adet kitap ayracı ve 25 
bin adet kumbara dağıtımı yapıldığını ifade etti. 

Başkan Büyükkılıç, Kitap Fuarı’nı her geçen 
yıl daha kapsamlı yapmaya ve rekor kırma ge-
leneğine devam edeceklerini sözlerine ekledi.

BÜYÜKŞEHİR’DEN TARIMA
34,5 MİLYON TL’LİK “TOHUM” DESTEĞİ

5.KAYSERİ KİTAP FUARI’NDAN
YENİ REKOR: 935 BİN 638

Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi toprağına ve çiftçisine sahip çıkıyor,
Kayseri’nin toprakları bereketleniyor.

Başkan Büyükkılıç, her sene kendi ziyaretçi rekorunu kıran fuara yoğun ilgi gösteren
tüm kitapseverlere teşekkür etti.

KAYMEK’TEN TEKNOFEST GENÇLİĞİNE
BÜYÜK DESTEK
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, 
ikincisi bu yıl ‘Erciyes’ temasıyla düzenlenen 
Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Türkiye’nin 
farklı illerinden gelen sporcuların yanı sıra 15 
farklı ülkeden katılan sporcuların kıyasıya reka-
betine sahne oldu.  

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç’ın 150. Yılda 150 Projesi 
kapsamında Spor A.Ş. tarafından geçtiğimiz yıl 
‘Kültepe’ temasıyla ilki düzenlenen ve dikkatleri 
üzerine çeken Uluslararası Kayseri Yarı Marato-
nu bu yıl ‘Erciyes’ temasıyla gerçekleştirildi. 

Türkiye’nin dört bir yanından 6 bini aşkın 
Türk sporcunun yanı sıra 15 ülkeden 120 ya-
bancı sporcunun da katıldığı maratonda hem 
vatandaşlar spor yaptı hem de kadim kentin ta-
nıtımı uluslararası boyutta yapıldı.

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu açılış töre-
nine, Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Va-
lisi Gökmen Çiçek, Kocasinan Belediye Başkanı 
Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı 
Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal 
Özdoğan, Türkiye Atletizm Federasyonu Baş-
kanı Fatih Çintimar, Gençlik ve Spor İl Müdürü 
Ali İhsan Kabakcı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi 
Spor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcu-
man, Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş, 
bürokratlar, KCETAŞ, KASKİ yetkilileri ile ülkenin 
dört bir yanından gelen sporcular ile 15 farklı 
ülkeden katılan yabancı sporcular ve Kayserili 
sporseverler katıldı.

“ÇOCUK, GENÇ, YAŞLI,
TÜM KAYSERİ BİR ARADA”
Halk Koşusu öncesi, start verilmeden ko-

nuşan Başkan Büyükkılıç, “Bu çalışmaya katı-
lanların her birine ve sponsorlarımıza teşekkür 
ediyoruz. Başarılar diliyorum” derken, Türkiye 
Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar 
ise katılımcılara başarılar diledi. Vali Çiçek de 
“Huzurun şehri Kayseri’den tüm Türkiye’ye se-
lam yolluyoruz, tüm Türkiye’ye bir ses veriyo-
ruz. Bugün burada çocuk, genç, yaşlı, tüm Kay-

seri bir arada. Farkındalık adına, birlik beraberlik 
içerisinde birlikteyiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından geri sayım yapılarak, 
protokol tarafından korna basılıp, start hakem-
lerince koşu başlatıldı. Başkan Büyükkılıç ve Vali 
Çiçek ile beraberindeki protokol de halk koşu-
suna katıldı.

MARATON 10K, 21K VE HALK KOŞUSU 
ŞEKLİNDE 3 KATEGORİDE KOŞULDU
‘Erciyes’ temasıyla büyük bir katılımla ve ‘Bir 

Maratondan Daha Fazlası’ sloganı ile düzenle-
nen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu 21K, 10K 
ve halk koşusu olmak üzere üç kategoride ko-
şuldu.

Isınma egzersizleri yapıldıktan sonra baş-
layan yarı maratonda, sporcular, Cumhuriyet 
Meydanı, Sivas Caddesi, Yıldızevler ve Anadolu 
Harikalar Diyarı rotasında ter döktü.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 
düzenlenen yarı maraton renkli görüntülere de 
sahne oldu. Sivas Caddesi boyunca sporcuları 
motive edecek Büyükşehir Belediyesi bandosu 
ile mini konserler verilirken, Spor A.Ş.’nin minik 
kursiyerleri de yol kenarlarında sporcuları al-
kışlayıp, moral ve motivasyon verdi. Sporcular 
arasında yediden yetmişe herkes yer alırken, 
uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, festival ha-
vasında gerçekleşti. 

Yarı maratonda sporseverlerle sohbet eden 
Başkan Büyükkılıç’a özellikle çocukların ve 
gençlerin ilgisi yoğun oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik ve gönül beledi-
yeciliği kapsamında hizmete sunduğu Kayseri Kariyer Merkezi ile vatan-
daşların istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda işve-
ren ile iş arayan vatandaşları buluşturan Kariyer Merkezi, Eylül ayında 100 
kişinin istihdamına katkı sundu.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç önderliğinde Kayseri Büyükşehir Be-
lediyesi, her alanda şehrin altyapısını güçlendirirken, Kayserililerin sosyal 
ve kültürel gereksinimlerini de karşılamayı sürdürüyor. 

Kentte vatandaşların istihdamına yönelik önemli bir proje olan, geniş 
paydaş ağına sahip, Kayseri Kariyer Merkezi’ni faaliyete geçiren Büyükşe-
hir Belediyesi, on binlerce vatandaşa ulaşan merkez ile sadece bir ayda 
100 kişilik istihdama vesile oldu. 

Yürüttüğü çalışmalarla iş arayan ve işveren arasında köprü kuran 
Büyükşehir Belediyesi’nin kariyerden sorumlu kuruluşu Kayseri Kariyer 
Merkezi, uzman kadrosuyla aynı zamanda danışmanlık hizmeti de veri-
yor. İstihdama ve çalışma hayatı konularına yönelik başvuruda bulunan 
vatandaşlara danışmanlık hizmeti de sağlayan merkez ile en uygun kişi, 
en uygun işe en doğru şekilde yönlendiriliyor.

ULAŞILABİLİR HİZMET İLE İSTİHDAMA KATKI
Eylül ayında 100 kişiye iş imkânı sunan Büyükşehir Belediyesi’nin istih-

dama destek olan ve aynı zamanda danışmanlık hizmeti veren kuruluşu 
Kayseri Kariyer Merkezi, inovatif kimliğiyle Türkiye’de güçlü bir ekonomi 
ve gelecek sağlayarak, istihdam piyasasına yön veren kuruluşlardan birisi 
olmayı hedeflerken bu kapsamda hemen her platformdan hedef kitlede-
ki vatandaşlara ulaşmaya da gayret gösteriyor. Gerek şehir merkezindeki 
Büyükşehir Belediyesi İletişim Küresi’nde, gerek merkez ofisinde olmak 
üzere vatandaşlarla yüz yüze etkin bir hizmet sunan Kayseri Kariyer Mer-
kezi, web sitesi ve cep telefonu uygulaması aracılığı ile de fırsatlara kolay 
erişim imkânı sunuyor.

GENİŞ PAYDAŞ AĞI İLE İSTİHDAMA ÖNEMLİ 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 Kayseri Kariyer Merkezi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 
Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversite-
si, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, Kayseri Sanayi Odası, 
Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Ticaret Borsası, Kayseri Organize Sanayi 
Bölgesi, Kayseri Serbest Bölgesi, Kayseri Mimar Sinan Organize Sanayi 
Bölgesi, İncesu Organize Sanayi Bölgesi ve KAYMEK A.Ş. ile işbirliği içeri-
sinde kentteki istihdama katkı sağlıyor.

BÜYÜKŞEHİR İLE ULUSLARARASI 
KAYSERİ YARI MARATONU COŞKUSU

BÜYÜKŞEHİR’İN KARİYER MERKEZİ,
BİR AYDA 100 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLADI

Huzurun şehri Kayseri’de 7’den 70’e katılımın olduğu Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu coşkusu yaşanırken,
yarı maraton renkli görüntülere sahne oldu.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri 
Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıy-
la tarihi kiliseleri ve peri bacalarıyla ünlü Soğanlı Vadisi’nde düzenlenen 
“Türk Bayraklı” sıcak hava balonu uçuşuna katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi 
Gökmen Çiçek ile birlikte turizmin önemli merkezlerinden, Kapadok-
ya’nın giriş kapısı olarak anılan Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Vadisi’nin olduğu 
bölgede balon uçuşuna katıldı.

Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bölgeye 
giderek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. Yıl Dönümü’ne özel ger-
çekleştirilen balon uçuşuna katıldı. Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek’e, Ye-
şilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş ile Soğanlı bez bebekleri satan 
kadınlar eşlik etti.

Burada açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, “Soğanlı Vadisi’n-
deyiz. Soğanlı Vadisi’nde kısa bir süre önce başlayan balon turizmi tüm 
hızıyla devam ediyor. Günlük 6 balonumuz uçuyor, birçok ülkeden tu-
ristler akın akın Soğanlı Vadisi’ne gelmeye başladı” dedi.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE BİRLİKTE 
BÜYÜK BİR ÇALIŞMA BAŞLATTIK”
Vali Çiçek, bölgenin öneminden bahsederek, “Soğanlı Vadisi, Kapa-

dokya ile yan yana, gerçekten çok önemli eserleri içinde barındıran, 
muhteşem coğrafi güzellikleri olan bir yerdir. Özellikle bozulmamış, ta-
mamen doğal yapısı içerisinde bugüne kadar ulaşmış muhteşem bir 
alandır. Biz de Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak birlikte büyük bir 
çalışma başlattık. Hem kent köy meydanı düzenlemeleri, hem yürüyüş 
yolları, hem de balonlarımızın rahat uçabileceği alanların oluşturulması 
noktasında buraya ciddi bir talep artışı oldu” diye konuştu.

“CUMHURİYET BAYRAMIMIZIN
99’UNCU YIL DÖNÜMÜ’NE ÖZEL”
Başkan Büyükkılıç ise burada yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet Bayra-

mımızın 99’uncu yıl dönümü vesilesiyle bu sabahın güzel saatinde ba-
lonumuzun da Türk Bayrağı ile donatılmış olması, ayrıca bugüne özel 
olarak balonların uçuyor olması ayrıca bir anlam kazanmaktadır” şeklin-
de konuştu.

Yerli ve yabancı turistleri Soğanlı’ya davet eden Büyükkılıç, “Kapadok-
ya’daki yapıların, görüntülerin devamı niteliğinde burada olması da önem 
arz etmektedir. Hem hemşehrilerimizi hem Türkiye’deki vatandaşlarımızı 
hem de turist dostlarımızı buraya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜRK BAYRAĞI FİGÜRLÜ ÖZEL UÇUŞ
Konuşmaların ardından kültürel, tarihi ve turistik zenginlikleriyle ta-

nınan turizm merkezi Soğanlı’da Türk Bayrağı figürlü sıcak hava balonu, 

Cumhuriyet Bayramı’na özel uçuşla gökyüzüne yükseldi.
Kapadokya’nın giriş kapısı olarak nitelendirilen, tarihi kaya kiliseleri ve 

peri bacaları ile doğa harikası vadi ile Türk Bayrağı figürlü sıcak hava ba-
lonun uyumu görülmeye değerdi.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ İLE
VALİ ÇİÇEK, SOĞANLI SEMALARINDA 
“CUMHURİYET” UÇUŞUNA KATILDI

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte birçok medeniyetin yaşadığı, çok sayıda kilise ve peri bacasının yer aldığı Soğanlı 
bölgesinde Türk Bayrağı figürlü özel uçuşa katılan Başkan Büyükkılıç, sıcak hava balonunun

Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümüne özel uçtuğunu belirterek, yerli ve yabancı turistleri Soğanlı’ya davet etti.
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BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, FELAHİYE VE ÖZVATAN’A

 “DOĞAL GAZ” İÇİN İLK ADIMI ATTI
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 

Memduh Büyükkılıç, Azerbaycan Şuşa Vali-
si Maftun Abbasov’un katılımlarıyla Felahiye ve 
Özvatan’da gerçekleşen Doğalgaz Altyapı Çalış-
ması Başlangıç Töreni ile iki ilçeye doğal gaz için 
ilk adım atıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç’ın yoğun gayretleri ve ça-
lışmalarıyla Felahiye ve Özvatan ilçelerine doğal 
gaz için ilk çalışmalar başlatıldı.

İlk olarak Felahiye ilçesine giden Başkan Bü-
yükkılıç, burada Felahiye Belediyesi önünde ger-

çekleşen Felahiye İlçesi Doğalgaz Altyapı Çalış-
ması Başlangıç Töreni’ne katıldı. 

Törende konuşan Başkan Büyükkılıç, birlik, 
beraberlik mesajı vererek, “Artık iki valimiz var. 
Kayseri Valimizin kulaklarını çınlatalım, Şuşa Va-
limiz, kardeş şehrimiz, canımız, ciğerimiz, can 
Azerbaycan’ımızın kültür başkentinin kıymetli 
valisi var. Allah’a şükürler olsun 16 ilçe belediye 
başkanıyla, el ele, gönül gönüle birlik beraberlik 
anlayışı içerisinde, milletvekillerimizle, cumhur 
ittifakı milletvekillerimizle, bakanlarımızla, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Sayın Dev-
let Bahçeli başkanımızın beraberliğinde el ele, 
gönül gönüle veriyoruz. Bunun yanına İlham 
Aliyev’i eklemeden edemiyoruz. Gerçekten Sa-
yın Cumhurbaşkanımızla birlikteliği hepimiz için 
örnek teşkil edecek şekildedir” dedi.

3 YILDA KIRSALA
224 MİLYON TL’LİK HİZMET
Felahiye ilçe sakinlerine seslenen Büyükkılıç, 

Tarımsal ve Kırsal Hizmetler daire başkanlarına 
ayrı ayrı teşekkür edip, taşrayı ilmek ilmek doku-
duklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her noktada emeğimiz, hizmetimiz var. Ta-
rım konusunda her türlü desteği veriyoruz. Çiftçi 
kardeşlerimiz yem desteği derse yem, tohum 
desteği derse tohum, hayvancılık yapanlara sı-
vat, koyun dağıtımı gibi kısacası ne gerekiyorsa 
her türlü desteği veriyoruz. Yeter ki üretsin diyo-
ruz. 224 milyon TL diye hatırlıyorum, tam 3 sene 
içerisinde kırsal ve tarım hizmetlerimizin bu 
alanda verdiği desteği hatırlatırken, sırf bu sene 

itibariyle 100 milyon TL’lik destek sağladık. İlçe-
lerimizin her birinde ektiğimiz tohumların hasat 
törenlerine katılarak, sevincini paylaştık. Muhat-
larımızla iç içeyiz, her bir muhtarımızın alnından 
öpüyor, bizlere güvendikleri ve gönüllerini açtık-
ları için teşekkür ediyorum.”

 “BUGÜN KARDEŞ OLDUK”
Konuşmasında Şuşa ve Kayseri’nin kardeş şe-

hirler olduğuna atıfta bulunan Azerbaycan Şuşa 
Valisi Maftun Abbasov da, “Felahiyeli kardeşleri-
miz, kardeşlerimiz diyorum; çünkü bugün kar-
deş olduk. Buraya Kayserigaz’ın gaz verdiğini 
öğrendim, çok mutlu oldum. Bizim kardeşleri-
miz Azerbaycan doğal gazıyla ısınacak ve bizleri 
hatırlayacak” ifadelerinde bulundu.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZA
BİR TEŞEKKÜRÜMÜZ VAR”
Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-

kanlarından, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner 
Yıldız ise Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mem-
duh Büyükkılıç’a bir teşekkürü olduğunu ifade 
ederek “Öncelikle Büyükşehir Belediye Başka-
nımıza bir teşekkürümüz var. Yalnızca Felahiye 
değil 16 ilçesiyle beraber hamdolsun Büyükşe-
hir’i atom karınca sıfatıyla, yalnızca doğal gazda 
değil, suda, elektrikte, hamdolsun hizmetlerini 
bütün vatandaşlarımıza sıralıyor. Ekibiyle birlik-
te kendisine teşekkür ediyoruz. En son Sarız ve 
Pınarbaşı’nın tamamlanmasıyla beraber, Kayse-
ri’de de doğal gazsız ilçe kalmamış olacak. Fela-
hiye’ye hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

“BÜYÜKKILIÇ’IN TAVSİYESİ VE
YÖNLENDİRMESİ İLE BU YATIRIMI
ÖNE ÇEKTİK”
SOCAR Türkiye Doğalgaz İş Birimi Başkanı 

Fuad İbrahimov da burada bulunmaktan çok 
mutlu olduğunu ifade ederek, Kayseri’de ya-
tırımlarının her geçen gün arttığını dile getirdi. 
Yaklaşık 2019-2021 yılları arasında 141 milyon 
TL’yi aşan yatırımlar gerçekleştirdiklerini söyle-
yen İbrahimov, altyapı çalışmalarına devam et-
tiklerini kaydederek, 2022 yılı sonu itibariyle Kay-
seri’nin 12 ilçesine gaz ulaşımı sağlayacaklarını 
bildirdi. İbrahimov, Başkan Büyükkılıç’ın tavsiyesi 
ve yönlendirmesi ile bu yatırımı öne çektiklerini 
vurgulayarak, en kısa sürede çalışmaları tamam-
layacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Felahiye Belediye 
Başkanı Vural Coşkun Başkan Büyükkılıç başta 
olmak üzere katılımcılara çeşitli hediyeler takdim 
etti.

Daha sonra protokol tarafından Felahiye İlçesi 
Doğalgaz Altyapı Çalışması Başlangıç Töreni ya-
pıldı. Günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdikten 
sonra Başkan Büyükkılıç, Felahiye Belediye Baş-
kanı Vural Coşkun’u makamında ziyaret etti.

ÖZVATAN’DA “DOĞAL GAZ” SEVİNCİ
Felahiye programının ardından Özvatan’a ge-

çen Başkan Büyükkılıç ve protokol, burada da 
Özvatan İlçesi Doğalgaz Altyapı Çalışması Baş-
langıç Töreni’ni gerçekleştirdi. Özvatan’daki tö-
rene, Felahiye açılış programındaki protokolün 
yanı sıra Özvatan Kaymakamı Yakup Hacıisma-
iloğlu ve Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir 
ile ilçe sakinleri de katıldı.

Özvatan Belediyesi önünde gerçekleşen tö-
rende konuşan Başkan Büyükkılıç, “Biz Kayse-
ri’mizin bütün ilçelerini bağrımıza basıyoruz. 
Ağabey kardeş anlayışı içerisinde, insanı yaşat ki 
devlet yaşasın felsefesiyle bağrımıza basıyoruz. 
Doğal gaz bizim için olmazsa olmazımızdı. Ta-
ner bakanımızın buradaki gayretlerini asla göz 
ardı edemeyiz. Biz sizleri seviyoruz, sizlere layık 
olma yolunda gayret gösteriyoruz” dedi.

Bu hizmetin ilçeye gelmesinde emeği ge-
çenlere teşekkür eden Büyükkılıç, “El ele verece-
ğiz gönül gönüle dayanışacağız. Can Azerbay-
can’ımızla iki devlet, bir millet anlayışı içerisinde 
Sayın İlham Aliyev ve Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’a uzun ömürler diliyo-
rum” diye konuştu.

Özvatan’daki doğal gaz çalışmalarında emeği 
geçen herkese teşekkür eden Özvatan Kayma-
kamı Yakup Hacıismailoğlu, doğal gaz hizmeti-
nin Özvatan’a hayırlı olması temennisinde bu-
lundu.

Başkan Büyükkılıç, Felahiye ile Özvatan’da doğalgaz altyapı başlangıç çalışmalarının hayırlı olmasını dileyerek,
“Biz yapılanları unutur, bundan sonra yapılacakları konuşuruz. Biz laf değil, icraat diye çırpınırız” dedi.
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BÜYÜKKILIÇ’TAN ULAŞIMA
900 MİLYON TL’LİK DEV TAKVİYELER

BÜYÜKŞEHİR’İN ‘TAM ABONMAN KART’ 
İNDİRİMİ İLE KART KULLANIMI ARTTI

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi 
olarak daha konforlu ve daha güvenli ula-
şım için yeni raylı sistem araçları, otobüsler, 
kapalı duraklar, istasyonlar ve ulaşımda ko-
laylık sağlayacak uygulamalar ile bu alanda 
900 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh 
Büyükkılıç, Kayseri’yi, her alanda olduğu gibi 
ulaşım alanında da daha iyi noktalara taşıma 
hedefiyle projelerini hayata geçirmeyi sür-
dürüyor. Bu alanda önemli projelere imza 
atan Başkan Büyükkılıç liderliğindeki Büyük-
şehir Belediyesi, yeni raylı sistem araçları, 
otobüsler, kapalı duraklar, istasyonlar, top-
lu ulaşımda indirimler ve ulaşımda kolaylık 
sağlayacak uygulamalar gibi birçok projeyi 
Kayserililerin hizmetine sundu.

BÜYÜKŞEHİR’DEN
YENİ ARAÇ TAKVİYELERİ
Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, 

şehirde toplu ulaşımın önemli unsurların-
dan olan Raylı Sistem ağı genişletmelerinin 
sürdüğünü, Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan yapımı tamamlanmak üzere olan ray-
lı sistem hatlarında kullanılmak üzere 647 
milyon TL maliyetle 11 adet raylı sistem ara-
cı alındığını ifade etti.

Büyükkılıç, ulaşım filosuna yeni otobüs-
ler eklediklerini hatırlatarak, bu kapsamda 
24 adet yeni otobüsün devreye alındığını, 
12 adet körüklü otobüslerin de çok yakında 
Kayserili hemşerilerinin hizmetine gireceği-

ni, bu hizmetin toplam maliyetinin 120 mil-
yon TL olduğunu belirtti.

Başkan Büyükkılıç, toplu taşıma araçları-
nı bekleyen yolculara özel çok fonksiyonlu 
kapalı durakları hayata geçirdiklerini belirte-
rek, “Mini kitaplıktan şarj ünitelerine, internet 
hizmetlerinden WC’lere kadar tam dona-
nımlı ‘kapalı durak’ projesini şehrimize ka-
zandırdık. Maliyeti 2 milyon TL olan 8 adet 
kapalı durağı hizmete aldık. Ayrıca Kaleönü 
ve Kiçikapı bölgelerinde Park et Vale hizme-
ti devreye alınmıştır. KAYBİS istasyon sayısı-
nı 56’ya çıkarttık.  Toplu ulaşıma online ve 
mobil bakiye yükleme Banka/Kredi kartları 
ve NFC ile ödeme seçeneklerini getirdik. 80 
dakika içerisinde 2 ücretsiz aktarma uygula-
masını başlattık” şeklinde konuştu.

ULAŞIM ALANINDA KOLAYLIK
SAĞLAYACAK UYGULAMALAR
Ulaşım alanında kolaylık sağlayacak 

uygulamalardan da bahseden Büyükkılıç, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Raylı Sistem İstasyonları’nda yolcu 
bilgilendirme ekranlarını devreye aldık. 
6,9 milyon TL güncel yatırım bedeli ile 
23 noktaya otomatik bilet dolum maki-
nesi ilave ettik. İndirimli Abonman Kartı 
100 TL’ye, Tam Abonman Kartı 300 TL‘ye 
indirdik. İndirimli abonman kullanıcı sa-
yısında 14 kattan fazla artış sağladık. Ay-
rıca akıllı trafik yönetiminin gerçekleşti-
rileceği ‘‘Trafik Kontrol Merkezi’’ yapımı 
tamamlanmış ve hizmete açılmıştır. İlk 
etapta 55 adet Kavşak Akıllı Kavşak’a çev-
rilmiş, 73 kavşakta ise çalışmalar devam 
etmektedir. 26 milyon TL’ye mal olan 
projede, bu kavşakların tamamlanmasıy-
la mevcut trafiğin yüzde 80’i yönetilecek 
konuma gelecektir. 35 milyon TL mali-
yetli Yatay Düşey Trafik İşaretlemeleri, 
Yol Çizgi Boya İşleri ve bu işlemler için 
makine teçhizat alımı gerçekleştirilmiştir. 
Öte yandan 65 milyon TL’lik belediyemiz 
bünyesinde kullanılmak üzere 24 Adet İş 
Makinası da alınmıştır.”

Başkan Büyükkılıç, bu yatırımların top-
lam maliyetinin 900 milyon TL’yi aştığını, 
Kayserililere daha konforlu ve daha gü-
venli ulaşım için yatırımlarının hız kes-
meden süreceğini sözlerine ekledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 
topu ulaşımda öğrenci abonman kartın ardından tam abonman 
kartta da indirime gittiklerini belirterek, 330 TL olan 35 gün ge-
çerli 140 binişlik tam abonman kart ücretini 300 TL’ye indirdik-
lerini söyledi. Başkan Büyükkılıç, yapılan bu indirimle birlikte tam 
abonman kart kullanan vatandaşların toplu taşıma araçlarını 2,14 
TL ücretle kullandıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ta-
limatlarıyla vatandaşların ulaşım alanında daha konforlu, daha 
güvenli ve daha uygun şekilde toplu taşıma araçlarını kullanma-
ları için gayretlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda daha önce abonman öğrenci kartını 150 TL’den 
100 TL’ye indiren Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. şimdi de 
tam abonman kart ücretinde indirime gitti.

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, tam 
abonman ulaşım kartlarının 35 gün geçerli vize ücretlerini 330 
TL’den 300 TL’ye güncellediklerini ifade etti.

TAM ABONMAN KARTLARA YAPILAN İNDİRİMLE
BİRLİKTE KULLANICI SAYISI ARTTI
Bu yapılan indirim ile birlikte tam abonman ulaşım kartı kulla-

nan vatandaşların sayısının yüzde 36 oranında arttığını vurgula-
yan Büyükkılıç, “Aylık 7 bin 152 olan kullanıcı sayısı 9 bin 741 ki-
şiye ulaşmış olup bu avantajlı fiyattan faydalanmak isteyenlerin 
sayısı da gün geçtikçe artmaktadır” dedi.

ULAŞIMIN EN EKONOMİK HALİ
Başkan Büyükkılıç, tam abonman kartın faydalarından bah-

sederek, “Yapılan bu indirimle birlikte 35 gün geçerli 140 binişlik 
tam abonman kart kullanan vatandaşlarımız toplu taşıma araç-

larını 2,14 TL ücretle kullanmaktadırlar. 30 büyükşehir arasında, 
‘Tam Abonman Kart’ avantajını sunan sadece 6 büyükşehir bu-
lunmakla birlikte, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tam Abonman 
Kart ücretinde fiyat avantajı ile öne çıkmaktadır” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, 330 TL olan tam abonman kart ücretini 300 TL’ye indirdiklerini, bu indirim ile birlikte
tam abonman ulaşım kartı kullanan vatandaşların sayısının yüzde 36 oranında arttığını söyledi.
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Kayseri Valiliği ile Kayseri Büyükşehir Beledi-
yesi iş birliğinde Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Vadisi’n-
de düzenlenen etkinliklerle muhteşem bir hafta 
sonu yaşandı. Turizm cenneti Soğanlı Vadisi’nde 
iki gün süren Türkiye Enduro ve ATV Şampiyo-
nası heyecanı yaşanırken, şampiyonanın kapanışı 
Anadolu Ateşi Dans Gösterisi ile taçlandırıldı.

Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, da-
yanışma içerisinde başlattıkları turizm atağı ile 
turizm cenneti Soğanlı Vadisi’nde çalışmalarını 
hız kesmeden sürdürürken, bölgenin Türkiye ve 
dünyaya tanıtılması için de çeşitli etkinlikler dü-
zenlemeye devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mem-
duh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile 
birlikte hafta sonunu Kayseri’nin önemli turizm 
merkezlerinden birisi olan Yeşilhisar ilçesinde 
bulunan Soğanlı Vadisi’nde geçirdi. Vali Çiçek ve 
Başkan Büyükkılıç’a AK Parti Kayseri Milletvekili İs-
mail Emrah Karayel de eşlik etti.

Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek, 19 Kasım Cu-
martesi günü turizm cenneti Soğanlı Vadisi’nde 
iki gün süren ve muhteşem bir heyecana sah-
ne olan Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası’nın 
startını Yeşilhisar Belediyesi önünde verdi. 

Daha sonra Büyükkılıç ve Çiçek, Soğanlı böl-
gesine geçerek burada incelemelerde bulundu. 
Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek’i bölgede Soğanlı 
bez bebekleri ve gözleme satışı yapan vatandaş-
lar ‘hoş geldiniz’ diyerek karşıladı. Büyükkılıç ve 
Çiçek vatandaşlarla sohbet ederek, katılımcılara 
gözleme ikram etti.

Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek Soğanlı’yı tu-
rizme kazandırmak amacıyla devam eden ça-
lışmaları da yerinde inceleyerek vadide yürüyüş 
yaptı. 

“ŞEHRİMİZE YAPILAN
HER GÜZEL İŞ YAKIŞIYOR”
İnceleme ve yürüyüşün ardından açıklamalar-

da bulunan Başkan Büyükkılıç, çalışmalarda eme-
ği geçenlere teşekkür ederek, “Soğanlı bu güzel 

insanlarla bir başka güzel. Bizleri yüreklendiren, bu 
hizmetlerin verilmesine fırsat veren dostlarımıza, 
hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sa-
yın Valimizle birlikte bir potansiyel oluşturarak her 
alanda imza atacak şekilde çalışmalar yapıyoruz. 
Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şehrimize, 
Soğanlı’mıza, Yeşilhisar’ımıza, Erdemli’mize ya-
pılan her güzel iş yakışıyor. Hayırlı uğurlu olsun” 
diye konuştu.

“MUHTEŞEM BİR YER”
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de açıklamasında 

Soğanlı’yı masal diyarı olarak nitelendirerek “Bizim 
masal diyarı diye tarif ettiğimiz Soğanlı Vadisi’n-
deyiz. Büyükşehir Belediyemiz, bizler, milletvekil-
lerimiz, Yeşilhisar Kaymakamımız, Belediye Baş-
kanımız hep beraber çalışmalara başlamıştık kısa 
bir süre önce. Burada sabahın erken saatlerinde 
her gün balonlar havalanmakta. Yürüyüş yolları, 
özellikle tarihi 1000 yıl önceye dayanan kiliseler, 
Kapadokya krallığından eserler adeta bir masal di-
yarı. Muhteşem bir yer” ifadelerini kullandı. 

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZIN 
BURADA BÜYÜK BİR EMEĞİ VARDI,
ŞİMDİ DE DEVAM EDİYOR”
Kendisi göreve gelmeden önce de Başkan 

Büyükkılıç’ın burada büyük bir emeği olduğunu, 
şimdi de devam ettiğini dile getiren Çiçek, “Bir 
yandan Valilik, bir yandan Büyükşehir Belediye-
si’nin çalışma ekiplerini görüyorsunuz. Herkes 
burada çalışıyor. Herkes elini taşın altına koymuş 
durumda. Bizim aynı zamanda tanıtıma ihtiyacı-

mız var. Her bir köylü tanıtım elçisi olacak. Hepsi 
sosyal medyasında köyünü tanıtacak, bizler tanı-
tacağız, basınımız tanıtacak. Yine Büyükşehir Be-
lediye Başkanımızın, burada zaten ben gelmeden 
önce de büyük bir emeği vardı, şimdi de devam 
ediyor. Birlikte, önümüzdeki bahar Soğanlı’da baş-
ka olacak ve biz hiç durmadan çalışmaya devam 
edeceğiz” şeklinde konuştu.

“ÇOK GÜZEL BİR EKİP VAR”
AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Kara-

yel ise Soğanlı’da güzel bir ekip olduğuna dikkat 
çekerek, şunları söyledi:

“Burada çok güzel bir ekip var. Sayın Valimiz, 
Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye 
başkanımız, kaymakamımız, kalkınma ajansımızın 
genel sekreteri, il müdürlerimiz, muhtarlarımız. 
Buradaki eser, bu birlikteliğin sayesinde ortaya çı-
kan bir eser. Bunun için Sayın Valimize ve Büyük-
şehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bir 
önceki geldiğimizle şimdiki arasında çok ciddi fark 
var. Çok önemli adımlar attı Sayın Valimiz, tabii 
Büyükşehir Belediye Başkanımız da bu adımlar-
dan hiç geri kalmadı. Bu koordinasyonla beraber 
bu güzel netice ortaya çıktı. Baharda Soğanlı baş-
ka olacak inşallah.”

Açıklamaların ardından Başkan Büyükkılıç, Vali 
Çiçek ve Milletvekili Karayel ile birlikte çocuklara 
oyuncak dağıttı.

TÜRKİYE ENDURO VE ATV ŞAMPİYONASI 
İLE ANADOLU ATEŞİ DANS GÖSTERİSİ
TAM NOT ALDI
Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi başta 

olmak üzere kamu kurum ve kuruluşların işbirliği 
ile düzenlenen Soğanlı Vadisi’ndeki Türkiye En-
duro ve ATV Şampiyonası’nda, yarışçılar engel at-
lama, yokuş tırmanma, kayalıklardan geçme gibi 
zorlu parkurlarda iki gün mücadele etti. 

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası’nın he-
men ardından sahne alan Anadolu Ateşi, Türki-
ye’nin çeşitli yörelerine özgü dans gösterisini sah-
neledi.

Davetliler, kaynağını Anadolu’nun mitolojik ve 
kültürel tarihinden alan ve Anadolu’nun her yöre-
sinden derlenmiş halk dansı figürü ve halk müzi-
ğini içinde barındıran gösteriyi hayranlıkla izledi.

Etkinlikte katılımcılara hitap eden Başkan Bü-
yükkılıç, “Soğanlı Vadimizde böyle bir organizas-
yonun yapılmasında emeği geçen başta Valimiz 
ve ekibi olmak üzere tüm emeği geçenlere hu-
zurlarınızda teşekkür ediyorum” dedi.

Soğanlı Vadisi’nde iki gün boyunca süren et-
kinliklere ilgi büyük olurken, Türkiye Enduro ve 
ATV Şampiyonası ve Anadolu Ateşi dans göste-
rileri vatandaşlardan tam not aldı.

MASAL DİYARI SOĞANLI’DA

RÜYA GİBİ BİR HAFTA SONU
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve 
Ağaçlandırma Daire Başkanlığı sorumluluk sa-
hasında bulunan park, bahçe, mesire alanı ile 
hobi ve organik bahçelerde sosyal ve kültürel 
yaşam alanları ile sportif aktivite ve eğlence bö-
lümlerinin sayısını arttırmaya devam ediyor. 

Kent genelindeki park, bahçe ve yeşil alanları 
ile vatandaşlara temiz, çeşitli donanımlara sahip 
sosyal yaşam alanları sunan Büyükşehir Beledi-
yesi, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında 30 
park ve bahçe, 5 mesire alanı, 6 hobi ve organik 
bahçe ile hizmetlerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Ağaç-
landırma Daire Başkanlığı ekipleri, sorumluluk 
alanındaki park, bahçe, mesire alanları ile hobi 
ve organik bahçelerindeki özellikle gençlere ve 
çocuklara uygun sosyal ve kültürel yaşam alan-
ları ile sportif aktiviteler ve eğlence bölümlerini 
artırıyor. 

Bu kapsamda Park Bahçe ve Ağaçlandırma 
Daire Başkanlığı ekipleri park bahçe, mesire ala-
nı ile hobi ve organik bahçelerdeki 200 adet 
çocuk oyun grubu, 150 takım spor aleti, kişi başı 
16,7 metrekarelik aktif yeşil alanı ile verilen hiz-
metin en kaliteli şekilde vatandaşlara sunulması 
için 2022 yılında mevcut çocuk oyun grupları 

ve fitness takımlarına farklı ve yeni oyuncaklar 
ile spor aletleri eklendi. 

ÇOCUKLAR İÇİN MACERA PARKLARI VE 
GENÇLERE YÖNELİK YENİ DONATILAR
Büyükşehir ekiplerince mevcut donanımla-

ra ek olarak dönenceler, ziplinelar, kaykay pist-
ler, ahşap çocuk evleri, bisiklet parkurları, farklı 

tahterevalliler, zıpzıplar ve çocuklar için macera 
parkları yapılamaya devam ediliyor.  Ayrıca, Sa-
rımsaklı Barajı Mesire Alanı, Kadir Has Parkı ve 
İnönü Parkı’ndaki mevcut ağaçlar arasına ço-
cuklar için eğlenceli macera parkları hizmete 
alındı. 

Öte yandan özellikle ağaçlar arası halatlar-
la sallanan köprüler ve renkli geçişler çocukla-
ra eğlenceli zaman geçirme imkânı sunarken, 
Kadir Has Parkı’na ve Gültepe Parkı’na yakın 
zamanda montajı yapılması planlanan kaykay 
pisti ve bisiklet parkuru da çocuklar ve gençler 
için eğlence ve adrenalinin merkezi olacak.

BÜYÜKŞEHİR, MİLLET BAHÇELERİ’Nİ 
HEM YEŞİLLENDİRİYOR HEM DE OYUN 
GRUPLARI KURUYOR
Ayrıca, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen 

İşleri Daire Başkanlığı, ilçelerde yapımı devam 
eden Millet Bahçeleri’nin çimlerinin ekimi, park 
mobilyaları ve çocuk oyun grupları çalışmaları 
da tüm hızıyla sürüyor. 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, park, bah-
çe ve mesire alanları gibi vatandaşların yoğun 
ilgi gösterdiği bölgeleri daha da güzelleştirerek, 
Kayserililere keyifli ve nezih mekânlar sunmaya 
devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilhisar 
Belediyesi işbirliğinde gerçekleşen ve nefes 
kesen yarışlara sahne olan 1’inci Off-Road Fes-
tivali’ne toplam 60 ilden 250 araçlık Off-Road 
kulüpleri katıldı.

Yeşilhisar ilçesi, Akköy Barajı havzasında 
gerçekleştirilen ve 4x4 KAYSANOFF Adventure 
etiketi ile organize edilen Off-Road festivali, iki 
gün sürdü.

Sorunsuz bir şekilde tamamlanan ve Of-
f-Road kulüpleri tarafından tam not alan festi-
val, renkli görüntülere sahne oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilhisar 
Belediyesi’nin katkıları ile gerçekleşen festival-
de,  sürücüler zorlu parkurda büyük mücadele 
verdi.

Festivale, Denizli, Ordu, Samsun, Sivas, Trab-
zon ve Tokat gibi toplam 60 ilden gelen 250 
araçlık Off-Road kulüpleri katılarak, büyük ilgi 
gösterdi. 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, katılımın üst seviyede ol-
masının sevindirici olduğunu vurgulayarak, 
festivale emeklerinden dolayı başta Kayseri Va-
lisi Gökmen Çiçek olmak üzere Yeşilhisar Kay-
makamı Ahmet Ali Altıntaş, Yeşilhisar Belediye 
Başkanı Halit Taşyapan ve katılımcılara teşekkür 
etti.

“GELECEK SEZON DAHA DA COŞKULU 
GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”
Özel tasarlanmış arazi araçlarının katıldığı ve 

nefes kesen görüntülere sahne olan etkinliğe 

katıldığını, Off-Road tutkunlarının heyecanına 
ortak olduğunu da hatırlatan Büyükkılıç, “Ara-
zi aracında pilot koltuğunun yanına oturduk. 
Emniyet kemerimizi ve kaskımızı takıp, aksiyon, 
macera ve heyecanı, yarışçılarla aynı anda ya-
şadık. Gelecek sezon daha da coşkulu gerçek-
leştireceğiz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Bele-
diyesi ve Kayseri Valiliği işbirliğinde kentin turiz-
mine büyük katkı sağlayacak ve şehrin gözbe-
beği olacak Yeşilhisar ilçesi, Soğanlı bölgesinde 
çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğini de 
vurguladı. 

Off-Road sürücüleri de muhteşem festivale 
katkılarından dolayı Başkan Büyükkılıç ve tüm 
emeği geçenlere teşekkür ettiler.

BÜYÜKŞEHİR’İN OFF-ROAD FESTİVALİ’NE

60 İLDEN 250 ARAÇ KATILDI

BÜYÜKŞEHİR’DEN ÇOCUK MACERA 
PARKLARI VE PARK MOBİLYALARI

Büyükşehir’in beğeni toplayan park, bahçe ve mesire alanları, yapılan çocuklara ve gençlere yönelik aktivitelerin yer 
aldığı estetik ve teknolojik dokunuşlar ile yeniden hizmete sunuldu.

Başkan Büyükkılıç’ın, önemli turizm merkezlerinden birisi olan Yeşilhisar’ın turizm alanında
tanıtımına katkı sağlayacak çalışmaları sürüyor.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç ile birlikte 1 milyon 260 
bin metrekarelik alanıyla Türkiye’nin en büyük 
millet bahçeleri arasında yer alacak olan Recep 
Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde detaylı su-
num alarak, incelemelerde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, kentin vizyon projelerin-
den biri olan 1 milyon 260 bin metrekare alanda 
kurulacak olan ve inşaat çalışmaları sürdürülen 
Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ni yerinde 
denetledi.

Başkan Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan 
Millet Bahçesi’nin şantiye alanında yüklenici fir-
ma yetkililerinden proje hakkında kapsamlı bil-
gi alırken, sunumda yapısal peyzajda yüzde 94 
seviyesine ulaşıldığı, Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde 

cephe imalatlarının tamamlandığı, millet kıraat-
hanelerinin tamamen bittiği, idare binasının ta-
mamlandığı ifade edildi.

Brifingin ardından Başkan Büyükkılıç, 1 mil-
yon 260 bin metrekare büyüklüğündeki alanda, 
peyzaj ile sosyal donatılarla dolu olacak şekilde 
Büyükşehir Belediyesi ekiplerince projelendiri-
len ve bu doğrultuda sürdürülen çalışmaları ye-
rinde inceledi.

TÜRKİYE’NİN EN YEŞİL MİLLET
BAHÇESİ OLACAK
Büyükkılıç inceleme sırasında Türkiye’nin en 

yeşil millet bahçeleri arasında yer alması ve 1 
milyon metrekarenin tamamen yeşil alan olma-
sı için yapılan peyzaj çalışmalarında ağaç diki-
mine destek olarak, ağaç dikimi esnasında kürek 
ile toprak atmayı da ihmal etmedi. 

Devam eden çalışmalarla ilgili burada değer-
lendirmede bulunan Başkan Büyükkılıç, “Önce 
içeride bir brifing aldık. Birinci etapla ilgili yüzde 
94’lerde tamamlama aşamasına gelmiş. İkinci 
etap yapılan ihale sonrası yüzde 60’larda olan 
seyri söz konusu. İnşallah yüzde yüze ulaşma 
yönüyle Nisan, Mayıs ayında parkımızın bitmiş 
olmasını umuyor ve vatandaşlarımızın da hiz-
metine açacağımıza inanıyorum” dedi.

Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bah-
çesi içerisinde yer alacak alanlarla ilgili de bil-
giler vererek, “Yapılan, onlarca fonksiyon yük-
lenecek olan binalarımız söz konusu. Mutfak 
Sanatları Merkezi’mizden, kütüphanemizden, 
yeme içme mekânlarımızdan, oyun alanların-
dan vesaire onlarda kendi seyri ve süreci içeri-
sinde devam ediyor. Yeşil konusunda 1 milyon 
metrekareye yakın gerek ağaçlandırma, gerekse 

çayırla, çimenle, çiçekle bezendirme şeklindeki 
çalışmalar da hızla devam ediyor” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Millet Bahçesi içerisinde 
dikilen ağaçların her birinin 10-15 yaşında ol-
duğuna dikkat çekerek, “Dikelim, beklesin büyü-
sün mantığında değil, hemen hizmete alınsın, 
hemen yararlanılsın mantığında burada bir ça-
lışma gözlemliyoruz. Sert zeminlerle ilgili çalış-
malar tamamlanmış durumda. Biyolojik göleti-
mizle ilgili çalışmalar tamamlanma aşamasında” 
şeklinde konuştu.

“KAYSERİ BİR YAŞAM MERKEZİNE
KAVUŞACAK”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 

ismini taşıyacak millet bahçesi ile Kayseri’nin 
bir yaşam merkezine kavuşacağını belirten Bü-
yükkılıç, “Cumhurbaşkanımıza ve tabii Çevre ve 
Şehircilik Bakanımıza, TOKİ’mize, belediyemizin 
ekibine, yüklenici firmamıza teşekkür ediyorum. 
İnşallah Kayseri’mizin beklentisine cevap vere-
cek olan bir çalışmayla Kayseri’miz buluşacak 
diye umuyor ve inanıyorum” ifadelerini kullandı.

İnceleme esnasında Başkan Büyükkılıç’a Ge-
nel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Etüt ve 
Projeler Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu 
ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1 milyar 
200 milyon TL’ye mal olacak, 8 milyon yolcuya hizmet etmesi hedefle-
nen ve inşaatı hızla devam eden Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası 
çalışmalarını yerinde inceledi.

Maliyeti 1 milyar 200 milyon TL olarak hesaplanan ve yapım çalış-
maları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından 
sürdürülen Havalimanı Yeni Terminal Binası’nın inşaatının hızlı bir şekilde 
bitirilmesi için gereken iş programı sorunsuz bir şekilde devam ediyor. 
Projede, dış cephe ve çatı kaplaması bitirilmesine ağırlık verilirken, diğer 
taraftan asfalt, bordür, uçak park sahası, beton imalatları, altyapı çalışma-
ları ile ince inşaat işlerine devam ediliyor.

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası ve Apron Yapım Projesi’nin 
inşaat çalışmalarını ilk günden bu zamana kadar titizlikle takip eden Baş-
kan Büyükkılıç, çalışmalarda gelinen noktayı yerinde denetledi.

Yetkililerden son durum hakkında bilgiler alan Başkan Büyükkılıç, bu 
büyük projeyi Kayseri’ye kazandıran başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na ve emeği 
geçen herkese teşekkür etti.

Projede yer alan tüm bölümleri inceleyerek, detaylı bilgiler alan Baş-
kan Büyükkılıç’a inceleme esnasında Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi 
Elcuman da eşlik etti. 

Proje kapsamında, 2 adet dış hatlar, 3 adet iç hatlar da olmak üzere 
5 adet bagaj konveyörü, güç merkezi binası, Apron 9 dar gövde, Apron 

alanı taksiyolu ile birlikte 90 bin metrekare, körük sayısı 6 adet, biri geniş 
gövde, giriş nizamiye binası ve yeni ARFF binası, yeni terminal iç ve dış 
ortak terminal olarak 51 bin metrekare altyapı imalatları yapım ve yenile-
mesi imalatlarından oluşacak.

Türkiye’nin önemli sanayi, ticaret ve kültür merkezlerinden birisi olan 
Kayseri’nin gerçek havacılık potansiyelini ortaya çıkaracak olan yeni pro-
je, modern mimarisiyle Kayseri’nin dışarıya çıkış kapısı halini alacak.

BÜYÜKŞEHİR’DEN İNCESU’DA
TARİHE IŞIK TUTACAK KAZI ÇALIŞMASI

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’TAN RECEP TAYYİP 
ERDOĞAN MİLLET BAHÇESİ’NDE İNCELEME

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’TAN “HAVALİMANI” İNCELEMESİ

Millet Bahçesi’nde kapsamlı sunum alan ve yapılan yatırımları inceleyen Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın ismini taşıyacak millet bahçesi ile Kayseri’nin bir yaşam merkezine kavuşacağını vurguladı.

Başkan Büyükkılıç, modern mimarisiyle Kayseri’nin dışarıya açılacak kapısı
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası ve Apron Yapım Projesi çalışmalarını inceledi.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile bir-
likte İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi’nde Bü-
yükşehir Belediyesi’nin desteğiyle devam eden 
arkeolojik kazı çalışmalarını yerinde inceledi. 

İncesu İlçesi, Örenşehir Mahallesi, Köy İçi 
mevkiinde Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiy-
le Kayseri Müze Müdürlüğü’nün denetiminde 
gerçekleştirilen arkeolojik kazılar tüm hızıyla 
sürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh 
Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile birlikte İn-
cesu İlçesi, Örenşehir Mahallesi bölgesindeki 
arkeolojik kazı çalışmalarını yerinde inceledi. 
Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç, İl Kültür ve Tu-
rizm Müdürü Şükrü Dursun ve arkeologlardan, 
yapılan kazı çalışmalarında gelinen son durum 
hakkında bilgiler aldılar. 

Örenşehir mozaikleri bölgesinde devam 
eden çalışmaların incelemesinde açıklamalar-
da bulunan Başkan Büyükkılıç, “Kayseri Büyük-
şehir Belediyemizin meclisten aldığı kararla, 
Kültür Bakanlığı’mızla değerli valimizin bilgisi 
dâhilinde yapılan önemli ve anlamlı bir çalış-
mayı incelemede bulunmaktayız” dedi.

Tarihe ışık tutacak bir çalışma olduğunu 
vurgulayan Büyükkılıç, “Buradan çıkan moza-
ikler değerli bilim adamlarımızın, kazı uzmanı 
hocalarımızın verdiği bilgiler doğrultusunda 
milattan sonra 200’lü yıllardan itibaren olan 
bir çalışma. Kapadokya bölgesinde Kayseri sı-
nırları içerisinde önemli ve anlamlı bir çalışma 
olarak değerlendiriyoruz. İnşallah buradan çı-
kacak verilerin hem tarihe ışık tutacağını hem 
de şehrimiz için önemli bir kazanım elde ede-
ceğini buradan ifade etmek istiyorum” diye ko-
nuştu.

Başkan Büyükkılıç, çalışmada emeği geçen-
lere de teşekkür ederek, “Sayın valimize, değerli 
İncesu Belediye Başkanımıza, kaymakamımıza 
ve emeği geçen mesai arkadaşlarımıza her bi-
rine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Açıklamasında 3,5 ay önce Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın daveti 
üzerine yine İncesu Örenşehir’deki tarihi mo-
zaiklerin çalışmasını incelemek üzere geldik-
lerini, aradan geçen 3,5 aylık süreç içerisinde 
büyük bir mesafe kaydedildiğini ifade eden Vali 
Gökmen Çiçek de “O gördüğümle bu gördü-
ğüm arasında çok büyük bir fark olduğunu, ar-
kadaşlarımızın özellikle hocalarımızın hiç dur-
madan, insanüstü bir güçle çalışıp, çok ciddi 
şekilde yeni eserlerini, yeni mozaikleri ortaya 
çıkardıklarını gördüm ve bundan dolayı Kayseri 
Valisi olarak çok mutlu oldum” dedi.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZA 
VE EKİBİNE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”
Vali Çiçek, araştırmacılardan aldığı bilgilerde, 

burasının bu kadar büyük ölçüde yapı olması 
nedeniyle tarihte bilinen ve önemli birine işa-
ret ettiğini ve önemli bir kişiye ait olabileceği 
varsayımında bulunduklarını dile getirdiklerini 
kaydederek, şöyle konuştu:

“Buranın, ilerleyen günlerde çok daha büyük 
sürprizlere gebe olduğunu biliyoruz. Özellikle 
Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine 
çok teşekkür ediyorum. Çünkü bildiğiniz gibi bu 
kazı Büyükşehir Belediyemiz ve Kültür Bakanlı-
ğı işbirliğinde yürüyor. Büyükşehir Belediyemiz 
çok büyük bir gayretle, azimle bu çalışmaları 

sürdürüyor ve tarihe ışık tutuyorlar. İnanıyorum 
ki bu çalışma sadece İncesu için değil, Kayseri 
için değil, Türkiye için değil, tüm dünya tarihi 
açısından taşların yerine oturmasını sağlayacak 
bilgiler içeriyor. Ümidimiz o noktada.” 

Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç’a, kazı ince-
lemelerinde İncesu Kaymakamı Aydın Göçer, 
İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve Bü-
yükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı 
Hamdi Elcuman da eşlik etti.

İlk bulgulara göre M.S. 4. yüzyıl sonrası Geç 
Roma, Erken Bizans’a ait sivil konut örnekle-
ri olduğu değerlendirilen yapıda yaklaşık 300 
metrekare, sağlam mozaik taban döşemeler 
ortaya çıkarıldı. 10’dan fazla odası açılan, halen 
kazı çalışmaları devam eden yapı, tespiti ya-
pılan İç Anadolu’daki en büyük mozaikli yapı 
olarak dikkat çekiyor.

GREKÇE VE LATİNCE YAZILI MOZAİKLER
Geometrik süslemelerin hâkim olduğu, 

yaptıran şahısların isimlerinin ve bitkisel fi-
gürlerin de yer aldığı yapıda kurtarma kazı-
ları sonucunda ortaya çıkarılan mozaik-yazıt 
görüldü. Üzerinde Latince bir yazıt bulunan 
mozaik, dikdörtgen planlı bir yapının tabanın-
da yer alırken, üzerinde Grekçe bir yazıt bulu-
nan diğer mozaik ise kısmen korunmuş olan 
bir duvarla çevrili bir başka binanın tabanına 
döşenmiş bulundu. Latince mozaikte, ‘30. yıl-
dönümü vesilesi ile ve 40. yıla ulaşması için 
dualarımızla. Bu bina (fabrica), dostu (comes) 
Hyacinthos’un önderliğinde inşa edildi. Sen, 
ey bina, şimdi en görkemli düzeye ulaştın’ ya-
zarken, Grekçe olan mozaikte ise ‘Sağlıklı ola-
rak gir’ veya ‘Sağlıklı isen gir’ yazıyor. Ayrıca 
kazı çalışmaları kapsamında bu sene çıkan Ua-

kinthos Kometos zamanında yapıldığı tahmin 
edilen Epi Uakithou Kometos Ktistou yazıtı 
da yer alıyor. Bu yapının Anadolu’da Antakya, 
Zeugma ve Maraş’ta örnek benzerleri olduğu 
da biliniyor.

BÜYÜKŞEHİR’DEN İNCESU’DA
TARİHE IŞIK TUTACAK KAZI ÇALIŞMASI
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BÜYÜKŞEHİR’DEN SAATTE 240 TON 
ÜRETİM YAPAN DEV ASFALT PLENTİ

BÜYÜKŞEHİR’DEN
ŞEHİTLER ANISINA 251 FİDAN

Kayseri Büyükşehir Belediyesi daha yeşil bir 
Kayseri için çalışmalarını tohumdan fidana sür-
dürüyor. Bu kapsamda park, mesire alanları ve 
refüjlerdeki ağaçlardan dökülen 1 ton tohumu 
toplayarak, yeniden toprakla buluşturuldu.

Kentsel dönüşüm faaliyetlerinde, orta re-
füj ile yol kenarlarında, park, bahçe ve mesire 
alanlarında ve buna benzer pek çok ortamda 

yeşil bir Kayseri için gayret gösteren Başkan Dr. 
Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir 
Belediyesi, dökülen tohumları toplayıp toprağa 
ekerek örnek bir çalışmaya imza attı.

EKOLOJİK DÖNGÜYE DESTEK
Doğanın kendi kendini idare etmesi şeklin-

deki ağaç, tohum ve toprak arasında yaşanan 
ekolojik döngüye Büyükşehir Belediyesi de da-
hil olarak bu döngüye sahip çıkıyor. Ağaçların 
sonbaharda dökülen tohumlarının tekrar top-
rakla buluştuğu döngüye Büyükşehir Belediyesi 
Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı 
ekipleri tohumları toplayıp, farklı noktalara ye-
niden ekerek destek oluyor. Sonbaharın gelme-
si ile birlikte park, mesire alanları ve refüjlerde 
ağaçlardan dökülen atkestaneleri, palamut me-
şeleri ve diğer tohumlar Büyükşehir Belediyesi 
Park Bahçe ve Ağaçlandırma personeli tarafın-
dan toplanarak toprakla buluşturuluyor.

YAKLAŞIK 1 TON TOHUM TOPLANARAK 
TOPRAKLA BULUŞTURULUYOR
Örnek uygulamada, 1 tona yakın toplanan 

tohumlar eğimli ve erozyona maruz kalabilecek 
alanlarda tekniğine uygun metotlarla ekilmeye 
devam ediyor. Özellikle Erkilet yamaçlarından 
başlanmak üzere ekim faaliyetleri sürüyor. Bü-
yükşehir Belediyesi aracılığı ile daha yeşil ve 
sağlıklı bir Kayseri için sıra dışı uygulamalar ha-
yata geçiriliyor.

AĞAÇLANDIRMA FAALİYETLERİ
ÖZENLE DEVAM EDİYOR
Öte yandan ağaçlandırma çalışmaları için 

tohum toplanarak yapılan ekim çalışmalarının 

dışında, 2022 sonbahar ve 2023 ilkbahar dö-
nemi ağaçlandırma çalışmalarında ağaç, fidan, 
süs bitkileri ve mevsimlik çiçekler, Park Bahçe ve 
Ağaçlandırma Daire Başkanlığı teknik ekiplerin-
ce üretim yerlerinde ve özellikle Devlet Orman 
Fidanlıkları’ndan, yerlerinde incelenerek ve se-
çilerek alınırken, 5-6 metre boylarında yapraklı 
türler, 4-5 metre boylarında iğne yapraklı türler, 
çiçekler ve süs bitkileri özenle seçilerek Kayse-
ri’ye kazandırılıyor.

BÜYÜKŞEHİR, SONBAHARDA
1 MİLYON ÇİÇEK DİKTİ
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, son-

bahar döneminde parklar, mesire alanları, orta 
refüjler, meydanlar ve peyzaj alanlarına hercai 
menekşe, kasımpatı, sıklamen, fare kulağı, lale 
ve sümbül soğanı olmak üzere toplam 1 mil-
yon 240 bin adet çiçek dikimi yapıldı. 

Kayseri Büyükşehir Belediye-
si tarafından, gençlerle birlikte 
2022 yılı sonbahar ağaçlandır-
ma ve çiçeklendirme etkinlikleri 
kapsamında bin 100 adet fidan 
dikimi 15 Temmuz şehitleri anı-
sına yapıldı. Büyükşehir Beledi-
yesi Genel Sekreter Yardımcısı 
Serdar Öztürk, “Şehitlerimiz anı-
sına 251 tane fidan diktik” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Park 
Bahçeler ve Ağaçlandırma Dai-
re Başkanlığı ve KAYMEK Gençlik 
Merkezleri tarafından Sivas Yolu 
Kayseri İl Göç İdaresi önünde 
gerçekleşen fidan dikim töreni-
ne Kayseri Büyükşehir Beledi-
yesi Genel Sekreter Yardımcı-
sı Serdar Öztürk, İşletmeler ve 
İştirakler Daire Başkanı Cenani 
Ayaydın, Bünyan Kaymakamı 
Turgut Gülen, Yeşilhisar Kayma-
kamı Ahmet Ali Altıntaş,  Kayseri 
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Mü-
dürü Cüneyd Özdemir ve KAY-
MEK gençleri katıldı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ 
ANISINA 251 FİDAN
Etkinlik alanında açıklama-

larda bulunan Kayseri Büyük-
şehir Belediyesi Genel Sekreter 

Yardımcısı Serdar Öztürk, 15 
Temmuz ruhunu yansıtmanın 
haklı gururunu yaşadıklarını be-
lirterek, “Şehitlerimiz anısına 251 
tane fidan diktik. Bu işi KAYMEK 
gençlerimizle beraber yaptık” 
dedi.

Başkan Büyükkılıç’ın daha ye-
şil bir Kayseri için gayret göster-
diğini ifade eden Öztürk, “Kayseri 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç başkanımı-
zın önderliğinde gençlere verdi-
ğimiz, şehitlerimize verdiğimiz, 
vatanımıza, bayrağımıza verdiği-
miz önemin bir gösteri olarak da 
burada sembolik olarak bir ağaç 
dikme töreni düzenledik. Emeği 
geçen arkadaşlarımıza teşekkür 
ederken, ayrıca 15 Temmuz ru-
hunu yansıtmanın haklı gururu-
nu yaşıyoruz” diye konuştu.

Öztürk ayrıca Başkan Büyük-
kılıç adına KAYMEK personeline 
ve gençlere teşekkür ederek, 
şükranlarını sundu.

15 Temmuz şehitleri anısına 
gençlerle birlikte 2022 yılı son-
bahar ağaçlandırma ve çiçek-
lendirme etkinlikleri kapsamında 
bin 100 adet fidan dikimi yapıldı.

BÜYÜKŞEHİR, TOPLADIĞI 1 TON TOHUMU 
YENİDEN TOPRAKLA BULUŞTURDU
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kay-
seri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 
2022 yılının ilk 11 ayında 19 milyon TL değerinde su kayıp kaçağının 
önlendiğini kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh 
Büyükkılıç, ‘4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü’ 
dolayısıyla yaptığı açıklamasında su israfına 
dikkat çekti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin en bü-
yük yatırımcı kuruluşlarından olan Kayseri Su 
ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdür-
lüğü’nün Kayseri’nin her noktasına sağlıklı ve 
kesintisiz içme suyu temini sağlamak için gece 
gündüz demeden fedakârca çalışma yürüttü-
ğünü dile getiren Başkan Büyükkılıç, diğer yan-
dan KASKİ’nin, şebekede meydana gelen kayıp 
kaçak oranını 2022 yılında da en minimum se-
viyede tutmayı başardığını belirtti.

“KAYIP-KAÇAKLA MÜCADELEYE
BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ”
Dünya genelinde özellikle son yıllarda te-

miz ve içilebilir suya ulaşmanın bir hayli zor-
laştığına işaret eden Başkan Büyükkılıç, kent 
genelinde fiziki su kayıp kaçaklarını önleme çalışmalarının, Merkezi 
Denetim ve Veri Toplama Sistemi (SCADA) sayesinde aralıksız şekilde 
sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

“Kayseri genelinde şebekeden kaynaklı fiziki kayıp kaçak su oranı-
nı dünya standartlarına indirmek için akustik yer mikrofonu cihazları 
ile tarama faaliyetlerini aralıksız şekilde sürdürüyoruz. Tarım ve Orman 
Bakanlığı’mıza bağlı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından ‘Suda 

sıfır israf’ temasıyla yola çıkılan su verimliliği seferberliği kapsamında 
yerel yönetimler olarak yüklendiğimiz sorumluluğun farkındayız. Bu 
bağlamda KASKİ’miz tarafından kentimiz genelinde birçok noktada su 
dağıtım şebekesini daha kolay kontrol edilebilir hale getirmek amacıyla 

İzole Alt Bölge (DMA) oluşturarak SCADA sistemi sayesinde kolaylıkla 
takibi yapılıyor. Yapılan bu çalışmalar ile birlikte sistemde yüksek basınç 
olan alt bölgeler tespit edilerek basınçlar düşürülüyor. Kayıp kaçaklar-
da; su tesisatındaki boruların zamanla yıpranması, bağlantı yerlerinin 
deforme olması, şebeke borularının ekonomik ömrünü yitirmesi gibi 
pek çok neden var.”

“19 MİLYON TL DEĞERİNDE 2 MİLYON 200 BİN
METREKÜP SU KAÇAĞINI ÖNLEDİK”
Büyükkılıç, mevcut su kaynaklarını korumak kadar, sürdürülebilir ol-

masını sağlamanın da bir o kadar önemli olduğunu vurgulayarak, “Bu 
kapsamda Kayseri genelinde 58 alt bölgemizde SCADA sistemimiz sa-
yesinde 2022 yılının ilk 11 aylık diliminde 30 bin kişinin yıllık su ihtiyacı 
olan 19 milyon TL değerinde 2 milyon 200 bin metreküp su kaçağını 
önledik. Bu sayede su kaybının önüne geçerek hem sisteme kazandır-
dık hem de yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçtik. İsrafı önle-
mek için kentimizin tüm caddelerinde ve sokaklarında arama tarama 
ve dinleme faaliyetlerimiz 7/24 esasına göre devam edecek. Suyun yö-
netilmesi konusunda tabi ki vatandaşlarımıza da büyük iş düşüyor. Her 
zaman söylüyoruz. Su milli bir servettir. Bu yüzden israftan kaçınmak 
için daha hassas olmalıyız” diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 
mevcut yolların bakımı ve yeni açı-
lan yolların yapımında kullanılacak 
sıcak asfaltın temini için inşa edilen, 
saatte 240 ton üretim yapabilen, 
son teknoloji asfalt plenti faaliyete 
geçti.

Başkan Dr. Memduh Büyükkı-
lıç’ın talimatlarıyla Kayseri’nin daha 
modern, daha güvenilir ve daha 

konforlu ulaşım için üretmeye ve 
modern yollar inşa etmeye devam 
eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 
bir hizmeti daha hayata geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi sorumlu-
luğundaki mevcut yolların bakımı 
ve yeni açılan yolların yapımında 
kullanılacak sıcak asfaltın temini 
için inşa edilen, saatte 240 ton as-
falt üretimi yapabilen, son teknoloji 

asfalt plenti faaliyete geçti.
Gesi Gürpınar’da faaliyet göste-

ren Asfalt ve Agrega Üretim Tesis-
leri’nde modern, teknolojinin en 
üst düzeyinin kullanıldığı hizmet ile 
saatte 240 ton sıcak asfalt üretimi 
yapılıyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bu-
lunan Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Memduh Büyükkılıç, “Piyasanın 

en sağlıklı, en kaliteli, en modern ve 
en kapasiteli, saatte 240 ton asfalt 
üreten bir tesisini faaliyete geçirdik. 
Büyükşehir Belediyemize ve şehri-
mize hayırlı uğurlu olsun diyorum. 
Hayırlı hizmetlere vesile kılsın. Allah 
kaza bela vermesin” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, böyle anlamlı 
bir tesisin kazandırılmasında emeği 
geçenlere teşekkür etti.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ: “KASKİ’MİZ SAYESİNDE 
19 MİLYON TL’LİK KAZANIM SAĞLADIK“

BÜYÜKŞEHİR’DEN SAATTE 240 TON 
ÜRETİM YAPAN DEV ASFALT PLENTİ
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BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ: “KAYSERİ, BÜYÜKŞEHİR İLE 

‘FESTİVALLER ŞEHRİ’ OLUYOR”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat 
alanına özel önem veren Başkan Dr. Memduh 
Büyükkılıç’ın talimatlarıyla kentte 1 yıl içerisinde 
Çocuk Festivali’nden Gençlik Festivali’ne, Avru-
palı Türkler Festivali’nden Kayseri Altın Eller Fes-
tivali’ne kadar birbirinden renkli ve özel festivaller 
düzenledi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimin-
deki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, her köşesin-
de tarihi ve kültürel mirasların eşsiz örneklerine 

ev sahipliği yapan kadim kent Kayseri’de kültür 
sanat alanındaki hizmetlere özel önem veriyor. 
Ulaşımdan altyapıya, eğitimden sağlığa, tarım-
dan turizme, spordan kültür sanata hemen her 
alanda yatırım ve hizmetleriyle Kayserililerin 
gönlünde taht kuran Kayseri Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2022 yılında 
çeşitli kültürel etkinlik ve faaliyetlerde vatandaş-
larla kucaklaşmaya da ayrı bir önem verdi.

Kayseri’yi kültür ve sanatın merkezi haline ge-
tirme yolunda gayret gösteren Büyükşehir Bele-
diyesi, bu kapsamda 2022 yılı içerisinde gerçek-
leştirdiği festivallerle Kayserilileri bir araya getirdi.

MİNİKLERE ÖZEL ÇOCUK FESTİVALİ
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 2022 yılın-

daki ilk festivali, Başkan Büyükkılıç’ın özel ilgi gös-
terdiği çocuklara yönelik oldu. 23 Nisan 2022’de 
Büyükşehir Spor A.Ş. Talas Paraşüt İndirme Ala-
nı’nda ‘Çocuk Festivali’ gerçekleştirdi. Miniklerin 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na 
özel düzenlenen  ‘Çocuk Festivali’nde birbirinden 
farklı ve eğlenceli etkinlikler ile çocuklar eğlence-
ye doydu.

BÜYÜKŞEHİR’DEN ENGELSİZ
BAHAR ŞENLİĞİ
Engelli bireylere en iyi hizmeti verebilmek 

ve engelsiz bir yaşam için çalışmalarına devam 
eden Büyükşehir Belediyesi, Başkan Büyükkılıç’ın 
talimatlarıyla, 14 Mayıs’ta Besime Özderici Engel-
siz Yaşam Merkezi ve Spor A.Ş. işbirliğinde Engel-
siz Bahar Şenliği düzenleyerek, engelleri ortadan 
kaldıran etkinliklerle gönüllerde yer aldı.

BÜYÜKŞEHİR’DEN ‘UNUTULMAZ’
ÜNİVERSİTE GENÇLİK SPOR FESTİVALİ
Genç dostu Büyükşehir Belediyesi, gençle-

re yönelik etkinlik ve faaliyetlerini hız kesmeden 
sürdürürken, 2022 yılında da gençleri unutmadı. 
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mem-
duh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla, kültür sanat ve 
spor alanında yoğun ilgi gören birçok etkinlik ve 
faaliyet gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, 21-
28 Mayıs’ta Üniversite Gençlik Spor Festivali’nde 
gençlerle buluştu. 

“YAZA MERHABA GENÇLİK FESTİVALİ”
Öğrenci dostu Büyükşehir Belediyesi, 2022 

yılı yaz aylarına da muhteşem etkinliklerle giriş 
yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh 
Büyükkılıç liderliğinde kültür sanat etkinliklerine 
özel önem veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 
yaz mevsimine 9 Haziran’da muhteşem bir fes-
tival ile ‘merhaba’ dedi. Büyükşehir, 4 gün süren 
festivalde birbirinden ünlü sanatçıları gençlerle 
buluşturdu. 

AVRUPALI TÜRKLER
KAYSERİ’DE BULUŞTU
Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında bir ilke 

daha imza atarak, Avrupalı gurbetçileri festivalde 
buluşturdu. 14 Temmuz’da Kayseri Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri 
Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakan-
lığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Baş-
kanlığı ve Avrupa Kayserililer Birliği iş birliğinde 
düzenlenen Avrupa’daki Türkler Kayseri Buluş-
ması törenine katıldı. Günlerce süren festivalde 
birbirinden özel sanatçılar konser verirken, gur-
betçiler de hem Kayseri’yi daha yakından tanıdı 
hem de birlik ve beraberliğin en güzel örneğini 
sergiledi.

ALTIN ELLER GELENEKSEL EL SANATLARI 
FESTİVALİ DÜZENLENDİ
28 Temmuz’da Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla 17 şe-
hirden 33 sanat dalının yer alacağı ve 31 sanatçı-
nın katılacağı Kayseri Altın Eller Geleneksel El Sa-
natları Festivali düzenledi. Bir ilke daha imza atan 
ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Türk 
el sanatlarının gelişimine katkı sağlayan KAYMEK, 
bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kat-
kılarıyla çok anlamlı bir festival gerçekleştirdi.

NEFES KESEN 1’İNCİ OFF ROAD FESTİVALİ
30 Ekim’de Kayseri Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Dr. Memduh Büyükkılıç, önemli turizm mer-

kezlerinden birisi olan Yeşilhisar’ın hem turizm 
anlamında tanıtımına katkı sağlayan hem de 
nefes kesen yarışlara sahne olan 1’inci Off-Ro-
ad Festivali’ne katıldı. Arazi aracına binen Başkan 
Büyükkılıç, aksiyon, macera ve heyecanı, yarışçı-
larla aynı anda yaşadı.

KAYSERİLİLER, FESTİVALLERİN YANI SIRA 
KONSERLERLE COŞTURULDU
Büyükşehir Belediyesi, festivallerin yanı sıra, 

düzenlediği konserlerle de yıl içerisinde Kayseri-
lilere coşkulu günler yaşattı.

2 Şubat’ta Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç’ın yerel yönetim hizmetle-
rinin yanı sıra kültür sanat etkinliklerine verdiği 
önem kapsamında Kayseri Büyükşehir Beledi-
yesi Konservatuarı tarafından ücretsiz ‘Türk Halk 
Müziği Türkü Dağarcığı Konseri’ verildi. 7 Mart’ta 
ise Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Ko-
rosu’nun gerçekleştirdiği muhteşem bir konser 
ile vatandaşlara müzik ziyafeti sundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Tabip 
Odası işbirliği ile 14 Mart Tıp Bayramı Esat Kabaklı 
Konseri düzenledi. Konserde sevilen sanatçı Esat 
Kabaklı sahne aldı.

Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs’ta 19 Ma-
yıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı 
Gençlik Yürüyüşü ve Özgün Konseri ile taçlan-
dırdı.

Yine, Büyükşehir Belediyesi ve Valilik işbirli-
ğinde 7 Ekim 2022’de 790 yıllık tarihi Sultanhanı 
Kervansarayı’nda Türk tarihi notalarıyla Orta Asya 
Türk Müziği rüzgârı estirildi. Sanatçı Sultanbekov, 
unutulmaz bir müzik şöleni yaşatırken, Büyük-
şehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 
100’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında 
düzenlediği Zafer Bayramı Konserleri ile Kayseri-
lilere 30 Ağustos’un coşkusunu doyasıya hisset-
tirdi.
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BÜYÜKKILIÇ’TAN 5 İLÇENİN 
FAYDALANACAĞI 30 MİLYON TL’LİK
KATI ATIK TRANSFER İSTASYONU YATIRIMI

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, 5 ilçenin evsel nitelikli 
atıklarının katı atık düzenli depolama tesisine 
taşınacağı Bünyan ilçesi sınırlarında hizmete 
açılan 30 milyon TL maliyetle yapılan ‘Bünyan 
Katı Atık Transfer İstasyonu’nu inceledi.

Büyükşehir Belediyesi, Katı Atık Master Planı 
çerçevesinde planlanan katı atık transfer istas-
yonlarından ilkini Bünyan ilçesinde işletmeye 
aldı. Başkan Büyükkılıç, hizmete giren istasyonu 
gezerek, incelemelerde bulundu.

İnceleme esnasında, Başkan Büyükkılıç’a 
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Sarıoğ-
lan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Genel 
Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ile daire başkan-
ları ve müdürler eşlik etti.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ile İk-
lim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Buket 
Ergin’den tesis hakkında bilgiler alan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, istas-
yona transferin sağlanabilmesi için yeni alınan 
çekici ve semitreyleri inceledi.

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Bü-
yükkılıç, “Şehrimizin doğusunda çöp transfer 
istasyonunu hayata geçirmiş oluyoruz. 5 ilçe-
mizin çöplerini, evsel atıklarını toplaması söz 
konusudur. 5 ilçemiz, Bünyan’ımız, Sarıoğ-
lan’ımız, Felahiye’miz, Özvatan’ımız ve Akkış-
la’mızdır. Rastgele yerlere, uygunsuz koşullarda 
çöplerin atılmasına engel olmak adına değerli 
belediye başkanlarımızla istişarelerimiz sonra-
sında bu bölgede transfer istasyonunu hayata 
geçirelim diye karar almıştık, tamamlandı” dedi.

30 MİLYON TL’LİK YATIRIM
Büyükkılıç, burada donanımıyla, imalatıyla 

yaklaşık 30 milyon TL’lik bir yatırım yapıldığını 
vurgulayarak, “Amacımız daha çevreci, daha 
temiz ortam ve en önemlisi atıkların da mer-
kezimizde değerlendirilmesi suretiyle bertaraf 
edilmesini sağlamaktır. Emeği geçenlere te-
şekkür ediyorum. Bölgemize hayırlı uğurlu ol-
sun. Çevreye olan duyarlılığımız kamuoyunda 
takdire şayan, değerli başkanlarımıza da bizlere 
yardımcı olup, desteklerini esirgemedikleri için 
teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

Başkan Büyükkılıç, önümüzdeki dönemlerde 
yine Kayseri’ye kazanım sağlayacak çok önemli 
projelerin hayata geçirileceğinin de müjdesini 
verdiğini söyledi.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A
SONSUZ TEŞEKKÜR
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ise, 

Başkan Büyükkılıç’a sağlık açısından çok önemli 
bu yatırım için sonsuz teşekkür ederek, “Bütün 
ekibiyle birlikte 4 yıldır emek verdiler. Bünyan 

halkının çok beklediği, önemsediği olaydı. Bün-
yan’ın kalbine bir çöp dökülüyordu, bu çöp yı-
ğınlarından kurtulmuş olduk. 46 mahallemiz 
var, buraya yönlendireceğiz. En büyük detay, 
mevcut olan toplama yapmış olduğumuz çöp 
yerlerinin yeşil alan olarak vatandaşın kullanı-

mına arz etmemiş olacak ki bu çok önemli olay, 
bunun için de bir kez daha Büyükşehir Belediye 
Başkanımıza Bünyan adına sonsuz teşekkürle-
rimi sunuyorum” ifadelerini kullandı. 

“BAŞKANIMIZDAN ALLAH RAZI OLSUN”
Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım 

da, Sarıoğlan’ı bu proje ile kurtardıklarını vur-
gulayarak, “Büyükşehir Belediye Başkanımıza 
ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Biz vahşi 
depolama olarak anayol üzerine yapıyorduk, 
çok kötü atıl durumdaydı, Sarıoğlan’ımızın kal-
bine döküyorduk, artık oradan uzaklaştırdık, 
çöp toplama merkezine dökeceğiz. Büyükşehir 
Belediye Başkanımıza gerçekten çok teşekkür 
ediyoruz, Allah razı olsun, Sarıoğlan’ı kurtardık 
diyelim, diğer ilçelerimiz için de önemli bir ya-
tırımdı” şeklinde konuştu.

DEV İSTASYONDA NELER YAPILACAK?
10 bin metrekare alan üzerine kurulu tesis-

te 2 adet bunker, 1 adet personel binası, 1 adet 
kantar ve bu yapılar için gerekli olan betonarme 
imalatlarda inşa edildi. Tesisteki tüm imalatlarla 
birlikte tesise giriş ve çıkışların güvenli hale ge-
tirilmesi içinde kavşak çalışmaları tamamlandı. 

Devreye alınan transfer istasyonu sayesinde 
Bünyan, Sarıoğlan, Özvatan, Felahiye ve Akkış-
la ilçelerinden kaynaklanan evsel nitelikli atıklar 
katı atık düzenli depolama tesisine taşınabilecek.

Transfer istasyonunda günlük 60 ton atık dü-
zenli depolama tesisine nakledilecek. İlçelerin 
hizmet sınırları içesinde oluşan ve ilçe belediye-
lerce toplanan evsel atığı ‘nerde, nasıl, ne şekil-
de, depolayacağız’ sorununu işletmeye alınan 
tesisle bitirilmiş olacak.

İlçeler artık geçmişte kullandığı vahşi depo-
lama sahalarını kullanmayacak, yeni bir çöp dö-
küm alanı aramayacak. Doğal güzelliklere sahip 
ilçelerimizin verimli toprakları artık çöp yığınları 
ile dolmayacak, atıklar Büyükşehir Belediyesi’nin 
tamamen çevreye uyumlu ve kontrollü düzenli 
depolama sahasında bertaraf edilecek. 

Böylece yıllardır çözülmeyen belediye atıkla-
rının sebep oluğu görüntü, koku kirliliği, yangın 
gibi çevresel problemleri çözülmüş olunacak.
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BÜYÜKŞEHİR’İN ÇAMAŞIR YIKAMA MERKEZİ 
ÖĞRENCİLER TARAFINDAN TAKDİR TOPLUYOR

BÜYÜKŞEHİR’DEN “ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERE” 

SEYAHAT KARTI

Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite öğren-
cilerine destek için ücretsiz hizmete sunduğu 
ve öğrencilerin önemli bir ihtiyacını gideren 
Çamaşır Yıkama Merkezi, yoğun ilgi görüyor. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Bü-
yükkılıç, 3 bin 350 öğrenciye hizmet veren 
Çamaşır Yıkama Merkezi’nde incelemelerde 
bulunarak, öğrencilerle bir araya geldi. 

Kentte hizmetlerin etkin bir şekilde yürü-
tülmesi için gayret eden Başkan Büyükkılıç, bu 

kapsamda Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 
faaliyet gösteren şirketleri sık sık ziyaret ede-
rek, hizmetleri yerinde inceliyor. 

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ,
İNCELEMELERDE BULUNDU
Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite öğren-

cilerine destek için 2019’da ücretsiz olarak hiz-
mete sunduğu Çamaşır Yıkama Merkezi’nde 
incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, öğrencilerle 

bir araya geldi. Büyükkılıç, öğrencilerden mer-
kez hakkında görüşlerini aldı.

1 AYDA 11 BİN 500 PARÇA YIKANDI
Genç ve öğrenci dostu Büyükşehir Beledi-

yesi’nin Çamaşır Yıkama Merkezi, sadece 29 
günde 550 öğrencinin 11 bin 500 parça çama-
şırını yıkadı. Merkezden bugüne kadar yararla-
nan öğrenci sayısı ise 3 bin 350 olarak kayıtlara 
geçti. Çamaşır Merkezi’nde incelemelerde bu-
lunan Başkan Büyükkılıç, burada öğrencilerle 
sohbet etti. 

ÖĞRENCİLERDEN BÜYÜKKILIÇ’A
TEŞEKKÜR
Öğrenciler, Çamaşır Merkezi’nden çok 

memnun olduklarını ifade ederken, Çamaşır 
Yıkama Merkezi’nin hizmetlerinin çok iyi ol-
duğunu, kıyafetlerin daima tertemiz çıktığını 
ve ütülenerek katlandığını söylediler. Sürekli, 
Çamaşır Yıkama Merkezi’nden yararlandıkları-
nı dile getiren öğrenciler, Başkan Büyükkılıç’a 
proje için teşekkür ettiler. 

“DAHA ÇOK ÇALIŞIN, DAHA ÇOK
BAŞARILI OLUN”
Öte yandan öğrencilerle sıcak ve samimi 

bir ortam oluşturan ve onlarla sohbet eden 
Büyükkılıç, öğrencilere daha fazla çalışmala-
rı ve başarılı olmaları tavsiyesinde bulunarak, 
“Hep daha fazlasını hak ediyorsunuz. Daha çok 
çalışın, daha çok başarılı olun. Değerlerimiz-
le buluşun. Sizi korumak, kollamak, gözetmek 
bizim görevimiz. Bu felsefeyle sizin büyükleri-
niz, ağabeyleriniz ablalarınız hizmet eder, dua 
alırlar” dedi. 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi UKOME Ku-
rulu, merkez ilçeler dışında görevlendirilmiş 
olan ücretli öğretmenler için seyahat kartı ve-
rilmesine karar verdi. Ücretli öğretmenler, 30 
gün boyunca 140 binişlik ücreti 100 TL olarak 
belirlenen kartı kullanacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi UKOME Ku-
rulu, yaptığı son toplantıda, Kayseri Ulaşım 
A.Ş.’nin Kayseri merkez ilçeler dışındaki ilçe-
lerde ücretli öğretmen kadrosunda görev ya-
pan öğretmenler için öğretmen seyahat kartı 
verilmesi talebini görüştü.

MERKEZ İLÇELER DIŞINDA
GÖREVLENDİRİLEN ÜCRETLİ
ÖĞRETMENLER FAYDALANACAK
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yar-

dımcısı Bayar Özsoy başkanlığında gerçek-
leşen toplantıda, yapılan müzakere sonrası, 
Kayseri Ulaşım A.Ş.’nin Kayseri merkez ilçeler 
dışındaki ilçelerde ücretli öğretmen kadro-
sunda görev yapan öğretmenler için öğret-
men seyahat kartı verilmesine karar verildi. 
Karar gereğince, ilgili kart tipinden 2022-2023 
Eğitim Öğretim Yılı içerisinde, Kayseri İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü tarafından Kayseri ili, Melik-
gazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu’nun 
olduğu merkez ilçeler dışında görevlendirilmiş 
olan ücretli öğretmenler faydalanacak.

Elektronik Ücret Toplama Sistemi’nin 
bulunduğu ulaşım araçlarında geçerli ola-
cak ilgili kartların ilçe araçlarında kullanı-
mında ‘ücretli öğretmen’ kimlik belgesi ib-
raz edilecek.

Toplantıda, tahsis edilecek kartlardan 

kart bedeli olarak 20 TL ücret tahsil edil-
mesine, kırılması ya da kaybedilmesi du-
rumunda güncel kayıp/kırık kart bedelinin 
ayrıca tahsil edilmesine karar verildi.

Ücretli öğretmen kartının 30 gün, 140 
binişlik ücreti 100 TL olarak belirlendi.

Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite öğrencilerine destek için hizmete sunduğu ücretsiz
Çamaşır Yıkama Merkezi, 3 bin 350 öğrenciye hizmet verdi.
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BÜYÜKKILIÇ, TURKOVAC’IN MUCİDİNİN
İSMİNİ TAŞIYACAK YOLU İNCELEDİ

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’TAN SİVAS 
CADDESİ’NE ALTERNATİF YOL

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, Mustafa Şimşek Bulvarı’nı 
Nalçik Bulvarı’na bağlayacak olan yolun yapım 
çalışmalarını yerinde denetledi. Başkan Bü-
yükkılıç, bu projenin Sivas Caddesi’ne alterna-
tif olacağını ve trafiği çok rahatlatacak şekilde 
stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

Şehrin ulaşım ağını artırmak ve daha konfor-
lu bir ulaşım sunmak için çalışmalarını sürdüren 
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Mustafa Şimşek 
Bulvarı’nın Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’ndan 
başlayıp, Nalçik Bulvarı diye nitelendirilen Ma-
latya yolu güzergâhına çıkacak olan yol yapım 
çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

MUSTAFA ŞİMŞEK BULVARI’NDAN
MALATYA BULVARINA KADAR
KESİNTİSİZ ULAŞIM
Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir 

Belediyesi tarafından bölgedeki devam eden 

yol çalışmalarını yerinde inceledi.
Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ve yük-

lenici firma yetkililerden son durum hakkında 
bilgiler alan Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı 
açıklamada, “Mustafa Şimşek Bulvarımızın de-
vamı olan, her zaman konuşulan bir projemiz-
di. Hatırlanacağı üzere Yıldırım Beyazıt bölge-
sinden başlayıp, Malatya Bulvarı diye bilinen 
o caddeye çıkacak şekilde yapılan çalışmamız 
devam ediyor” dedi.

Alt yapı oluşturma ve kamulaştırma süreci-
nin tamamlanıp, çalışmaların hızla başladığını 
vurgulayan Büyükkılıç, “Burası kayalık olma-
sından dolayı kaynaklı çalışmalarda, alt yapıyı 
oluşturma bağlamında yapılması gereken bo-
yutlarda, kamulaştırma sürecinde ister istemez 
bir zaman kaybı söz konusu oldu. Bütün bunlar 
tamamlandı. İnşallah Mart ayının 15’inde bize 
teslim edilip, Nisan ayında da asfaltını yapıp, 
hizmete sunacağımızı buradan kamuoyuyla 
paylaşmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

ULAŞIMI ÇOK RAHATLATACAK
BİR PROJE
Başkan Büyükkılıç, bu projenin öneminden 

bahsederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu caddenin ve bulvarın önemi, Melikga-

zi’mizin karşısından Mustafa Kemal Paşa Bulva-
rı’ndan başlayıp, Mustafa Şimşek Bulvarı olarak 
devam eden Yıldırım Beyazıt’ı geçtikten sonra 
Malatya yoluna bağlanan ana arterimize ula-
şacak güzergâhımız tamamlanma aşamasına 
gelecek. Burası Sivas Caddesi’nin bir alternatifi 
yaklaşımından dolayı ulaşımı çok rahatlatacak 

bir pozisyon arz ettiğini kamuoyuyla paylaş-
mak istiyoruz. Yapılan çalışmalar şimdiden ha-
yırlı, uğurlu olsun.” 

“ALTERNATİF BİR ANA ARTER AÇILIYOR”
Yol çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükkı-

lıç, “Mustafa Şimşek Bulvarı’mız geliyor, Malatya 
yolu diye bilinen Nalçik Bulvarı’na bağlanıyor. 
Menfezler yapılıyor, köprüler geçiliyor, hakika-
ten alternatif bir ana arter açılıyor. İnşallah karşı 
tarafında da daha sonraki yapılacak çalışmalar 
ile Anadolu Harikalar Diyarı’na kadar gidecek 
bir güzergâh ve Sivas Caddesi’ne alternatif şek-
liyle devam eder diye umuyor ve inanıyoruz” 
diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Turko-
vac’ın mucidi bilim insanı Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’nin isminin verildi-
ği Zümrüt Mahallesi-Havalimanı bağlantı yol yapım çalışmalarını yerin-
de inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tara-
fından, Zümrüt Mahallesi Akmescit Bulvarı yapım çalışmaları tüm hızıyla 
sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan 
Bulvarı’nı Havaalanına bağlayacak olan ana arter niteliğinde olan ve yerli, 

milli aşı Turkovac’ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’nin ismini taşı-
yacak yolda incelemelerde bulundu.

İnceleme esnasında Başkan Büyükkılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Ali 
Hasdal’dan proje üzerinde detaylı bilgi aldı.

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, bu çalışmanın Tur-
kovac’ın mucidi bilim insanı Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’ye vefa örneği 
olacağını belirterek, “Prof. Dr. Aykut Özdarendeli hocamızın kulaklarını 
çınlatarak sözlerime başlamak istiyorum. Hatırlanacağı üzere bu ana ar-
terimize meclisimizden aldığımız karar ile hocamızın ismini vermiş bu-
lunuyoruz. Covid 19 sürecinde yerli ve milli aşımızı üreten hocamız, bi-
lim adamımızdır. Kendisine dua ediyor, sevgiyle, saygıyla anıyoruz” dedi.

“2022 BİTMEDEN ALLAH’IN İZNİYLE
BU CADDEDEKİ ÇALIŞMATAMAMLANMIŞ OLACAK”
Büyükkılıç, 2022 yılı bitmeden buradaki çalışmaların tamamlanması-

nın planlandığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Burada yapılan gerçekten alt yapı çalışmalarıyla, hem mahallemizin 

su, kanal ve doğalgaz çalışmasını hem de ana arter ile ilgili yapılması 
gereken çalışmayı yerinde incelediğimizde, KASKİ’mizin yapması gere-
ken çalışma anlayışı içerisinde tam 4,5-5 metre derinliğe inmek suretiyle, 
kot seviyesini kurtarması açısından çalışmalar yapılıyor. Bunların tabi ki 
zaman içerisinde süreci uzattığının herkes farkında, yoksa Allah’a şükür 
ekibimiz, kadromuz güçlü, yüklenici firmamız güçlü, teknik olarak bir sı-
kıntı yok. İnşallah bana 2 ay gibi süre verildi, süreci hızlandıracaklar, 2022 
bitmeden Allah’ın izniyle bu caddedeki çalışma tamamlanmış ve sonuç 
itibariyle Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ismini taşıyan yaklaşık 3 kilometre 
civarındaki caddemiz yüzde yüz aktif olarak hayata geçmiş olacak.”

Emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, standardı ve ka-
litesi yükselen yollarda sürücülerin trafik kurallarına uymasını temenni 
etti.

Başkan Büyükkılıç, vatandaşların çok daha rahat, güvenli ve konforlu ulaşımına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
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BÜYÜKŞEHİR KAYMEK’TEN 7’NCİ 

MUTLU EVLİLİK AKADEMİSİ 

BÜYÜKŞEHİR’DEN 16 İLÇEDE
714 MUHTARA EĞİTİM

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı faa-
liyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür 
A.Ş. (KAYMEK), kişisel gelişim ve hayat boyu öğ-
renme eğitim faaliyetleri kapsamında, vatan-
daşlardan da yoğun ilgi gören Mutlu Evlilik Aka-
demisi’nin 7’ncisini düzenliyor. ‘Evet demeden 
önce buluşuyoruz’ sloganıyla gerçekleştirilecek 
eğitimler, 5 Kasım Cumartesi günü başlıyor.

Sosyal belediyecilik alanında imza attığı çe-
şitli eğitim faaliyetleri ile binlerce Kayseriliye 
dokunan Büyükşehir Belediyesi KAYMEK, hayat 
boyu öğrenme ve çok yönlü eğitimi önceleyen 
eğitim ve kurslarla vatandaşlara yeni ufuklar aç-
maya devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç’ın sosyal ve kültürel çalış-
malarda ilk sıraya koyduğu ve toplumun temel 
yapı taşı olarak bilinen aile kurumunun bilinçli 
ve sağlam temeller üzerine kurulması yönünde 
önemli katkılar sunacak Mutlu Evlilik Akademisi 
başlıyor. Evlenecek çiftlere ve evlilik hayali ku-
ran bireylere destek sağlamayı amaçlayan KAY-
MEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik 
Merkezi, ‘Mutlu Evlilik Akademisi’nin 7’ncisinde 

‘Evet Demeden Önce Buluşalım’ sloganıyla 5 
Kasım Cumartesi evlilik hayali kuran vatandaş-
larla buluyor.

ALTIN DEĞERİNDE ÖNERİLER
KAYMEK A.Ş. Huzur Çınarı Aile Danışmanlık 

ve Rehberlik Merkezi uzman aile danışmanla-
rınca verilecek evlilik öncesi eğitimde, aile varlı-
ğının sağlıklı ve bir ömür işleyişi için altın değe-

rinde öneriler sunulacak.
Büyükşehir KAYMEK’in daha önce ‘İyi Günde, 

Kötü Günde, Bir Ömür Birlikte’ sloganıyla düzen-
lediği ‘Mutlu Evlilik Akademisi’ katılımcılardan ilgi 
görerek, tam not almıştı. Mutlu Evlilik Akademisi 
Eğitimleri ile ilgilenen vatandaşların eğitimlere 
katılım ve içerikle ilgili detaylı bilgi için 0541 772 
19 54 nolu telefon ile irtibat kurmaları gerekiyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, kentin 
mahallelerinde halkın taleplerini ilgili yerlere 
ileterek, köprü görevi gören muhtarlara yö-
nelik düzenlediği yeni bir eğitim programı ta-
mamlanırken, Büyükşehir’in uzman kadrosu 
tarafından 16 ilçede 714 mahalle muhtarına 
eğitim verildi.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh 
Büyükkılıç’ın ‘uç beyi’ diye nitelendirdiği muh-
tarlarla yapılan çalışmalara verdiği özel önem 
doğrultusunda, muhtarlara yönelik yeni bir 
eğitim programını hayata geçirdi.

KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve 
Rehberlik Merkezi uzman kadrosu, Etkili ve 
Sağlıklı İletişim Yöntemleri, Sorun Çözme Be-

cerileri ve Stres Yönetimi başlıkları altında eği-
tim programları gerçekleştirdi.

Muhtarlar aracılığı ile vatandaş ve belediye 
arasında etkin bir iletişim kanalı oluşturmaya 
önemli katkılar sunması amaçlanan ve 8 Ka-
sım’da başlayan program 30 Kasım’da tamam-
landı.

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’nin 
(KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve 
Rehberlik Merkezi birimi uzmanları, yürütülen 
eğitimlerde muhtarlarla buluştu.

Büyükşehir Huzur Çınarı, mahalle muhtar-
larının sahada karşılaştığı problemlere yönelik 
sağlıklı ve hızlı çözümler üretmelerine katkı 
sağlamak, kişisel gelişimlerine yön vermeleri-

ne destek olmak amacıyla Büyükşehir Beledi-
yesi sınırları içerisinde tüm mahalle muhtarla-
rına eğitim verdi.

8 Kasım 2022’de Yeşilhisar ilçesinde Başkan 
Dr. Memduh Büyükkılıç’ın katılımlarıyla başla-
yan eğitim programı, 16 ilçede gerçekleşti.

714 mahalle muhtarına verilen eğitim prog-
ramı, Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Reh-
berlik Merkezi’nde görev yapan Fatma Kırıcı, 
Hatice Demirel, Melike Sena Duran, Furkan 
Kılıç, Müjgan Kocabaş, Muhammed Ali Akdağ, 
Kübra Nur Ceyhan, Şeyda Özaltun, Gökçe Çi-
çek İlhan ve Sebahat Bayar’ın yer aldığı uzman 
ekip tarafından ilçelerin Sosyal Yaşam Merkez-
leri ve Meclis Salonları’nda gerçekleşti.

Büyükşehir Belediyesi’nin ‘sağlam kurulmuş bir aile yapısı, huzurlu bir toplumun temelidir’ anlayışıyla hayata 
geçirdiği Mutlu Evlilik Akademisi, 7’nci kez evlilik hayali kuran vatandaşlarla buluşuyor.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Büyükkılıç’ın ‘uç beyi’ diye nitelendirdiği muhtarlara yönelik eğitim programını 
tamamlarken, bu kapsamda 16 ilçede 714 muhtar eğitim aldı.

BÜYÜKŞEHİR TARİHİNE SAHİP ÇIKIYOR,
6 BİN YILLIK KÜLTEPE YENİDEN UYANIYOR
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kenti mü-
zeler şehri yapma yönündeki projeleri kapsa-
mında Kültepe Kaniş-Karum bölgesinde devam 
eden ve büyük bir aşama kaydedilen çalışma-
larla, 75 yıllık rüyanın gerçekleşeceği Kültepe 
yeniden ayağa kalkıyor. 

6 bin yıllık tarihi geçmişi ile endüstri ve ti-
caretin merkezi olan Kayseri’yi Dr. Memduh 
Büyükkılıç başkanlığında tüm dünyanın tanı-
dığı kültür merkezi yapma yönünde birbirin-
den önemli projeleri hayata geçiren Kayseri 
Büyükşehir Belediyesi, asırlar öncesine uzanan 
gizemli yanları olan Kültepe’yi adeta yeniden 
uyandıran projesindeki çalışmaları tüm hızıyla 
sürdürüyor.

Medeniyetler şehri Kayseri’de tarihi ve kül-
türel mirasa sahip çıkan ve önemli yatırımla-
ra imza atan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, “150. Yılda 150 Proje” kap-
samında Kültepe’yi ayağa kaldıracak projeleri 
değerlendirdi. Başkan Büyükkılıç, Anadolu’da 
en eski yazılı belgelerin gün yüzüne çıkarıldığı 
Kültepe Kaniş-Karum’da hayata geçirilen Külte-
pe Ziyaretçi Merkezi, 14 Ev ve Asurlu Tüccarlar 
Mahallesi Projesi ve yapımı devam eden kaya-
dan oyma Kültepe Tablet Müzesi çalışmalarıyla 
ilgili bilgiler aktardı.

KAYADAN OYMA MÜZE
Kayseri’nin bir endüstri ve ticaret merkezi 

olduğunu belirten Büyükkılıç, “Ticaret denilin-
ce de akla Kültepe Kaniş-Karum bölgesi gelir. 
6 bin yıllık bir geçmişe sahip olan burada yapı-
lan kazılardan da çıkan tabletler 25 bin civarın-
da olarak biliniyor. Halen kazılar devam ediyor, 
oradaki projelerimiz devam ediyor. Ziyaretçi 
ortamı hazırlandı, o çalışmamız tamamlandı. 
En önemlisi Anadolu Medeniyetler Müzesi’n-
de İngiltere’de, Amerika’da, İstanbul’da değişik 
yerlerdeki bu tabletlerimizi bir araya getirmek 
suretiyle hem bir müze şeklinde kamuoyunun 
bilgisine sunmak, hem de bu alanda görsel 
açıdan da fiziki açıdan da önem arz edeceği-

ne inandığımız oyma bir müze şeklinde bir ça-
lışmamız var. Hızla çalışmamız devam ediyor. 
İnşallah önümüzdeki sene içerisinde bu müze-
mizi hayata geçiririz diye umuyor ve inanıyo-
rum” diye konuştu.

MÜZELER ŞEHRİ KAYSERİ
Başkan Büyükkılıç, Kayseri’yi müzeler şehri 

yapma yönünde farklı çalışmaların sürdüğünü 
ifade ederek, “Kayseri sadece Kültepe’de yapılan 
müzeyle değil, Kayseri’yi müzeler şehri yapma 

yönündeki gayretlerimizi sürdürüyoruz. Millet 
Bahçemizin içerisinde yaptığımız çalışmalar 
var. Değişik müze uygulamalarımız var. Kayse-
ri’yi her yönüyle aranılan, görülmesi gereken ve 
her insanın keşke ben de bu şehirde yaşasam 
diyeceği ortama dönüştürme yönünde gayret-
lerimiz hızla devam ediyor” ifadelerinde bulun-
du.

“ŞEHRİMİZİN DOĞUSU AYRI GÜZEL,
BATISI AYRI GÜZEL”
Kayseri’nin sahip olduğu zenginliklere dikkat 

çeken Büyükkılıç, şunları kaydetti:
“Şehrimizin doğusu ayrı güzel, batısı ayrı 

güzel, Soğanlı’sı ayrı güzel, Kapuzbaşı ayrı bir 
güzel. Koramaz’ı ayrı güzel, Kültepe Kaniş-Ka-
rum’u ayrı bir güzel, 7,5 milyon yıl önce ya-
şamış olduğu bilimsel olarak kanıtlanan fosil 
müzesi konusunda çalışmamız devam ediyor, 

bulduğumuz fosillerle ilgili yapılan bilimsel ça-
lışmalarda görülen ortam ayrı bir güzel.”

KÜLTEPE BÜYÜKŞEHİR’İN
PROJELERİ İLE  YENİDEN UYANIYOR
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu’da 

en eski yazılı belgelerin keşfedildiği Kültepe 
Kaniş-Karum Höyüğü’nde yürüttüğü dikkatleri 
üzerine toplayan çalışmalarla bölgeyi uyandırı-
yor ve yeniden ayağa kaldırıyor.

Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü’ndeki çalış-
malar kapsamında modern donanımlarla tasar-
lanan ve bölge hakkında bilgi vermek amacıyla 
hayata geçirilen Kültepe Ziyaretçi Merkezi yapı-
mı son aşamaya geldi.

Öte yandan bölgedeki kazılarda Asurlu tüc-
carların yaşadığı döneme ait bulunan eserle-
rin sergilenmesi ve Asurlu tüccarların yaşam 
alanlarının canlandırılarak ziyaretçilerin o dö-
neme tanıklık etmesine imkân tanıyacak 14 Ev 
ve Asurlu Tüccarların Mahallesi Projesi’nde de 
hummalı çalışmalar sürüyor.

Kültepe Kaniş-Karum bölgelerindeki kazı ça-
lışmaları devam ederken, buradan çıkan tablet 
şeklindeki çek, senet, değişik ticari anlaşmalarla 
ilgili eserler için Kültepe Tablet Müzesi Projesi 
hayata geçirilerek, yerin altındaki kültürel biri-
kim burada sergilenecek.

Kültepe’de, 2023 yılı ortalarında inşaat uygu-
lamalarının tamamlanması planlanıyor. Asur-
lu Tüccarların ve yerel halkın kullandığı evler, 
aynı teknik ve aynı malzemelerle yeniden inşa 
ediliyor. Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan 
şehrin iki turizm rotasına da hizmet edecek bu 
çalışma, hem arkeolojik olarak döneminin daha 
iyi anlaşılmasına katkı sağlayacak hem de ül-
kede konsept olarak türünün ilk örneği olacak. 
Bunun yanında şehir ve bölge turizminin de 
önemli duraklarından biri olacak. Kültepe Ören 
Yeri, yapılan Kültepe Ziyaretçi Merkezi, Kültepe 
Müzesi çalışmaları, hem kazı alanıyla hem de 
Tüccarlar Mahallesi ile turizm açısından daha 
zengin ve benzersiz bir niteliğe bürünecek.

Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü’nde devam eden çalışmaları değerlendiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Dr. Memduh Büyükkılıç, “Şehrimizin doğusu ayrı güzel, batısı ayrı güzel. Soğanlı’sı ayrı güzel, Kapuzbaşı ayrı bir güzel. 

Koramaz’ı ayrı güzel, Kültepe Kaniş-Karum’u ayrı bir güzel” dedi.

BÜYÜKŞEHİR TARİHİNE SAHİP ÇIKIYOR,
6 BİN YILLIK KÜLTEPE YENİDEN UYANIYOR
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BÜYÜKŞEHİR, ANA ARTERDEKİ YOL GENİŞLETME 

VE ŞERİT DÜZENLEME ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, TAMAMLANMA AŞAMASINA GELEN 

CAM SEYİR TERASI’NI İNCELEDİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, şehrin önemli ana arter-
lerinden Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda, 47 iş 
makinesi ve 100’e yakın personelle gece gün-
düz yürütülen yol genişletme ve şerit düzen-
leme çalışmalarının, geceden sabah saatlerine 
kadar süren 1400 ton asfalt serim işlemi ile ta-
mamlandığını belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dai-
re Başkanlığı, şehrin önemli ana arterlerden biri 
olan ve her gün binlerce aracın geçiş yaptığı 
Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’ndaki hummalı yol 
genişletme ve şerit düzenleme çalışmalarını 
tamamladı. Çalışmanın ardından Büyükşehir 
Belediyesi ekipleri son çevre düzenleme işlem-
lerini de bitirmek için kolları sıvadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh 
Büyükkılıç, mesai kavramı gözetmeksizin, gece 
gündüz, yağmur ve çamur demeden 47 iş ma-
kinesi ve 100’e yakın personelle kısa sürede ta-
mamlanan çalışmalarla ilgili değerlendirmeler-
de bulundu. Başkan Büyükkılıç, gece gündüz 
demeden Kayseri için çalışmaya devam ettik-
lerini kaydederek, “Merkezi noktada önemli bir 
ana arter olan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’mız-
daki çalışmalar, ekiplerimizin mesai kavramı 
gözetmeksizin yürüttüğü gayretli çalışmalarla 
tamamlandı. Gece saatlerinde 10.00’da başla-
yan 1400 ton asfalt serimi işini ekiplerimiz sa-
bah 07.00’de bitirdi. Bulvarın, Melikgazi Beledi-
yesi önündeki araç alt geçidi ile Barış Manço 
Parkı yakınlarındaki yaya üst geçidi arasındaki 
kesiminde yol genişletme ve şerit düzenleme 
işlemlerini hamdolsun sorunsuz bir şekilde 
gerçekleştirdik. Sadece küçük çevre düzenle-
mesi detayları kaldı, ekiplerimiz son düzenle-
meleri de gerçekleştiriyorlar.” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, çalışmalar kapsamın-
da Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince, söz 
konusu güzergâh boyunca devam eden ve 
4 metre genişliğe sahip olan refüjün 1 metre 
olarak yeniden düzenlendiğini, bu sayede elde 
edilen genişliğin yol şeridine ilave edildiğini 
belirtti.

Büyükşehir Belediyesi olarak kentin birçok 
noktasında yol yapım ve çevre düzenleme ça-
lışmalarını hummalı bir şekilde sürdürdüklerini 
dile getiren Büyükkılıç, “Sadece Mustafa Kemal 
Paşa Bulvarı’mızdaki bu çalışma alanında 35 
kamyon, 3 ekskavatör, 4 yükleyici kepçe, 3 ka-
zıcı-yükleyici kepçe, 1 greyder, 1 silindir olmak 
üzere 47 iş makinesi ve 100’e yakın personel 
görev yaptı. Çalışma neticesinde de 1400 ton 
asfalt sermiş olduk” dedi.

Başkan Büyükkılıç, gece gündüz fedakarca 
görev yapan Büyükşehir Belediyesi persone-
line teşekkür ederek, Kayseri ulaşımının daha 
da iyi noktalara gelmesi için gayretle çalışmaya 
devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi, 
Kayseri Valiliği ve Bünyan Belediyesi işbirliğin-
de Bünyan’da tamamlanma aşamasına gelinen 
‘Kayabaşı Cam Seyir Terası’ projesinde son du-
rumu yerinde inceledi.

16 ilçenin her birinde kırsal mahalleler dâhil 
dokunmadık alan bırakmamaya, merkezdeki 
imkânları kırsalda da hayata geçirmeye gay-
ret gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, yün halıları, gilaburusu ve 
tarihi yapıları ile ünlü Bünyan ilçesindeki hiz-
metlerine, yenilikçi projeleriyle devam ediyor.

Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda geçtiğimiz 
aylarda projelendirilerek yapımına başlanan ve 
tamamlanma aşamasına gelen, vatandaşlara 
Bünyan ilçesini zirveden izleme fırsatı sunacak 
Kayabaşı Cam Seyir Terası Projesi’ndeki çalış-
maları yerinde inceledi.

İncelemeleri esnasında Büyükkılıç’a, Bünyan 
Belediye Başkanı Özkan Altun, Büyükşehir Be-
lediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal, 
daire başkanları ve müdürler eşlik etti.

Kayabaşı Cam Seyir Terası ve etrafında ya-
pımında tamamlanma aşamasına gelinen park, 
bahçe ve piknik alanı donatılarını inceleyen 
Başkan Büyükkılıç, çalışmalarda gelinen son 
durum hakkında ilgililerden bilgi aldı. 

“BURADAN BÜNYAN’IMIZ AYRI BİR
GÜZEL GÖRÜNÜYOR”
Seyir terası üzerinde açıklamalarda bulu-

nan Büyükkılıç, bu projenin Bünyan’a ayrıcalık 
katacağına inandığını ifade ederek, “Bünyan 
Kayabaşı bölgesindeyiz. Gerçekten buradan 
Bünyan’ımız ayrı bir güzel görünüyor. Daha 
doğrusu ova ayrı bir güzel gözüküyor. Ta-
mamlanma aşamasında olan cam terasımız ile 

bir hem seyir ortamı hem de bir keyif ortamı, 
yeme içme mekânlarıyla, dinlenme imkânla-
rıyla Bünyan’ımıza ayrıcalık katacağına inanı-
yorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Kayabaşı Cam Seyir Te-
rası’nın hayırlı uğurlu olması temennisinde bu-
lunarak, “Sayın Valimize desteklerinden dolayı, 
Büyükşehir Belediyesi’ne ve Bünyan Belediye-
si’ne de ayrıca teşekkür ediyoruz. Başkanlarımız 
burada bir olmazı olur hale getirdiler. Hem gör-
sel açıdan hem Bünyan’ımıza bir keyif ortamı 
oluşturma açısından güzel bir yapı ortaya çıktı. 
Hayırlı uğurlu olsun diyorum” şeklinde konuştu.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A BAŞKAN
ALTUN’DAN TEŞEKKÜR
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun da 

projede sona geldiklerini belirterek, “Bir kez 
daha Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Sa-
yın Valimize çok teşekkür ediyorum. Sona gel-
dik, Kayabaşı Cam Seyir Terası Kayseri’ye ayrı 
bir hava katacak. Bünyan’ımızı da güzelleşti-
recek. Yerli turist açısından veya yabancı turist 
açısından çok önemli bir nokta olacak. Ben ina-
nıyorum, insanlar gelip burada keyiflice çayla-
rını, kahvelerini yudumlayacaklar. Yudumlarken 
de ilçeyi, güzel Bünyan’ımızı, yeşil Bünyan’ımı-
zı seyredecekler. Memduh Başkanıma ayrıca 
teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun” ifadelerini 
kullandı.

Başkan Büyükkılıç, beraberindekilerle teras 
üzerinde hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal 
etmedi.
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BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ: ‘İYİLİK ÖRÜN’
PROJESİ HALKA HALKA YAYILIYOR
Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. 

tarafından başlatılan ‘Çocuklarımıza İyilik Örün’ 
kampanyası çığ gibi büyürken, Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK 
Göz Nuru Tesisi’nde incelemelerde bulunarak, 
halka halka yayılan ‘Çocuklarımıza İyilik Örün’ 
kampanyasına katılan kadınlara teşekkür etti. 

Yerel yönetim hizmetleri kapsamında sos-
yal ve gönül belediyeciliği alanında gönüllere 
dokunan projeleriyle adından söz ettiren Kay-
seri Büyükşehir Belediyesi’nin marka kuruluşu 
Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) 
tarafından başlatılan ‘Çocuklarımıza İyilik Örün’ 
kampanyası çığ gibi büyüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh 
Büyükkılıç, KAYMEK Göz Nuru Tesisi’nde ince-
lemelerde bulundu. ‘Çocuklarımıza İyilik Örün’ 
projesine destek veren kadınlarla sohbet eden 
Başkan Büyükkılıç, çalışmanın halka halka ya-
yıldığını belirterek, kampanyaya destek veren 
vatandaşlara teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, tesiste yaptığı açıklama-
da iyilik örmeye devam ettiklerini ifade ede-
rek, “Projemize destek veren hanımefendilere 
özellikle teşekkür ediyorum. Onlar bizim dua 
kaynağımız, yavrularımızı düşünüyor, kış şart-
larında yavrularımızın üşümemesi için imkânı 
olmayan, bu ürünlere ulaşamayan canlarımı-
za bunları ulaştırıyoruz. Böylece onların içinin 
ısınmasını ve üşümemesini de sağlamış oluyo-
ruz. Onlarda da bizlere dua ediyorlar” şeklinde 
konuştu.

“HALKA HALKA YAYILIYOR”
Çalışmanın halka halka yayıldığını belirten 

Büyükkılıç, şunları söyledi:
“Biz ipini veriyoruz, annelerimiz, bacılarımız 

da örüyorlar. Hem kendileri için bir meşgale ol-
muş oluyor hem merhamet duygusuyla hare-
ket ederek yavruların ısıtılması adına bir güzel 
çalışma yaptığının memnuniyetini yaşıyor. Hiç-
bir beklenti yok, hiçbir hesapları yok, tek amaç-
ları yavrularımızın içini ısıtmak. O anlayış içeri-

sinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu 
güzel çalışma halka halka yayılıyor. Evlerinde 
ören annelerimiz, bacılarımız olduğu gibi KAY-
MEK bünyesindeki kurslarımıza gelmek suretiy-
le buradaki imkânlardan yararlanarak ören an-
nelerimiz, bacılarımızı da gözlemliyoruz. Biraz 
önce gördük yurt dışından gelen Kayseri’de ev-
lenmiş, yaşayan anneler, bacılar da yine bu ker-
vana katılmış. Fas’tan, Afganistan’dan dünyanın 
değişik ülkelerinden, demek ki merhamet her 
yerde, iyilik her yerde. İslam kültürünün oldu-
ğu her bölgede, bu bizim olmazsa olmazımız. 
Bunun için biz biriz, beraberiz Allah’a şükürler 
olsun. Sağ olsunlar, var olsunlar.”

Çocuklarımıza İyilik Örün kampanyası için 
Başkan Büyükkılıç’a teşekkür eden vatandaş-
lar, “Size çok teşekkür ederiz bize bu imkânları 
sağladığınız için. Sizler olmasaydınız biz bunları 
yapamazdık” dedi. 

Sıcak bir ortamda gerçekleşen gezide, Baş-
kan Büyükkılıç’a dua eden Şehriban isimli kur-
siyer, “Başkanım sabah evden çıkarken önce 
Allah’ıma dua ediyorum bana verdiği sağlık için 
sonra sizlere dua ediyorum böyle bir imkân 
sağladığınız için. Çaycınızdan müdürünüze ka-
dar hepinizden çok memnunuz. Çok teşekkür 
ederiz” dedi.

Vatandaşların, KAYMEK çalışanlarından da 
memnun olduklarını ifade etmeleri üzerine 
Büyükkılıç, “Onlar bizim yüz akımız, canlarımız. 
Bizim vitrinimiz sağ olsunlar. Burada yaptıkla-
rı çalışmalarla bizleri temsil ediyorlar. Cenab-ı 
Hak hiçbirimizin yüzünden tebessümü eksik 
etmesin” ifadelerinde bulundu.

“ONLAR ÜŞÜMEDİKÇE BİZİM DE
KALBİMİZ ISINIYOR”
Eğitmen Emine Ulucan ise proje ile ilgili bil-

giler vererek, “KAYMEK ile Büyükşehir Beledi-
yesi’nin ortaklaşa yapmış olduğu bir projedir. 
Kursiyerlerimiz büyük bir hevesle bu projeye 
katılmak istediler. Hiçbir çocuk üşümesin, onlar 
üşümedikçe bizim de kalbimiz ısınıyor. Hepsi 

canla başla yapıyorlar, bütün Kayseri halkını bu 
projeye davet ediyorum. Elinden gelen herkes 
yapsın, örebildiği kadar örsün, ne kadar çok ki-
şiye ulaşırsak bizim için o kadar iyidir” şeklinde 
konuştu.  

Zehra Özaydın isimli kursiyer, “4 yıldır KAY-
MEK’te kurslara geliyorum. Bu projede bu-
lunmaktan çok mutluyum. Çocuklarımız için 
katkıda bulunuyoruz, doğudaki çocuklarımız 
üşüyorlar, kış şartları çok zor geçiyor. Bizim de 
çorbada katkımız olursa ne âlâ bize dedik, bü-
tün Kayseri halkını da bu projeye davet ediyo-
ruz. Başkanımızdan Allah razı olsun, böyle bir 
projede bizleri de içine kattığı için gururlu ve 
mutluyuz” diye konuştu. 

“BU PROJENİN İÇERİSİNDE OLMAKTAN 
ÇOK MUTLUYUM”
7 yıldır KAYMEK kursiyerliği yapan Filiz Öz-

bülbül ise “7 yıldır KAYMEK’in müdavimlerinde-
yim, çok büyük zevk alıyorum. Özellikle şimdi 
çocuklara vesile olmak, üşüyen bir çocuğun 
içini ısıtmak benim için gurur vericidir. Atkı, 
bere ve şal örüyoruz” derken, Semra Karaarslan 
da “8 senedir KAYMEK’in değişik branşlarına ge-
liyorum, bu sene de örgü branşına geldim. Bu 
projenin içerisinde olmaktan çok mutluyum. 
İyilik Örün projesi, Büyükşehir Belediye Başka-
nımızın hazırladığı bir projedir. Doğudaki ço-
cuklarımıza ve tüm çocuklarımıza atkı, bere, şal 
örmek güzel bir duygudur” ifadelerini kullandı.

Soğuk kış günlerinde bere ve atkıya ihtiyacı 
olan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin 
bu alandaki ihtiyaçlarını karşılayıp vatandaşların 
da iyilik yapmalarına olanak sağlayarak farkın-
dalık oluşturmayı amaçlayan proje Kayserililer-
den yoğun ilgi görürken Türkiye’ye de örnek 
oluyor.

Kampanya kapsamında vatandaşların ön-
cülüğünde kendi el emekleriyle ördükleri klasik 
bere ve atkı takımları, başta köy okulları olmak 
üzere kentte bulunan ihtiyaç sahibi ilköğretim 
ve ortaöğretim öğrencilerine dağıtılacak.

Büyükşehir’in ‘Çocuklarımıza İyilik Örün’ projesine ilgi her geçen büyürken, Büyükşehir tarafından şuana kadar
2 binin üzerinde ip ücretsiz olarak iyilik gönüllülerine dağıtıldı.
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BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’TAN ÖRNEK OLACAK

“TOGG” JESTİ

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’TAN
“38 ADET TOGG” AÇIKLAMASI

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, örnek teşkil etmesi için 16 
ilçe belediye başkanlarının yerli ve milli otomo-
bil TOGG’u hizmet aracı olarak kullanması için 
Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nden talepte bu-
lunacaklarını söyledi.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi 
Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nda Cumhuriyetin 
99’uncu yılına armağan olarak banttan indirilen 
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile 
ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yerli ve milli teknoloji hamlesi, hayalle-
ri gerçekleştiren Türkiye’nin ilk yerli otomobili 
TOGG’un 2023 yılı Şubat ayında satışa çıkması 
beklenirken, Başkan Büyükkılıç, mecliste yaptığı 
açıklamada, Türkiye’nin milli otomobil çalışma-
sının hayırlı olmasını temenni ederek, “TOGG ile 
ilgili Kayseri’mize yakışır şekilde 38 adet talepte 
bulunduk” dedi.

Büyükkılıç, ayrıca örnek teşkil etmesi için 16 
ilçe belediye başkanlarının yerli ve milli otomo-
bil TOGG’u hizmet aracı olarak kullanmasını 
vurgulayarak, “Yerli ve mili arabalar gelince her 
ilçeye birer tane, meclisimizden karar alıp, ihti-
yacı olan ilçelerimizin kullanımına sunmak en 
doğru olanı diye düşünüyorum” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, yapılacak bu çalışmanın 
örnek teşkil etmesini temenni etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı vizyon belge-
si ile yerli ve milli otomobil TOGG ile ilgili yaptı-
ğı açıklamada, “Kayseri’ye 38 adet elektrikli, yerli 
ve milli aracımız TOGG’umuzu alacağız, Kayse-
ri’ye yakışır” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh 
Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçek-
leştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi 
töreni sonrasında gazetecilere açıklamalarda 

bulundu. 
Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ın ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyon bel-
gesi ve Cumhuriyetin 99’uncu yılına armağan 
olacak TOGG ile ilgili değerlendirmelerde bu-
lundu.

Cumhuriyete sahip çıkmanın laf ile değil ic-
raatla olacağını vurgulayan Büyükkılıç, “Cum-
huriyetin kazanımlarını koruyarak, ülkemizi 
çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkartarak bu 
sağlanır. Gerek savunma sanayiinde, gerek eko-

nomide, gerekse insana verilen değer anlamın-
da bu yapılan çalışmaları görüyoruz. Ülkemiz, 
şehrimiz iyi bir konumda” diye konuştu. 

“ÖNÜMÜZDEKİ YÜZYIL ÜLKEMİZİN
YÜZYILI OLACAK”
Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdo-

ğan’ın “Türkiye yüzyılı” vizyon belgesini, geniş 
katılımlı bir toplantıyla yaptığını hatırlatarak, 
“Müjdeleri Sayın Cumhurbaşkanımız millete 
sundu. Gerçekten dünkü ortam harika, coşkulu 
bir ortamdı. Türkiye Yüzyılı olarak önümüzde-
ki yüzyıl ülkemizin yüzyılı olacak. Tüm misyon 
şefleri oradaydı, oradaki coşkuyu, birlik, bera-
berliği görünce, ülkemize yönelik projeleri pay-
laşınca sözle değil, uygulamaları ile anlatınca 
insan ayrı bir gururlanıyor” ifadelerini kullandı. 

“TOGG’UMUZU ALACAĞIZ,
KAYSERİ’YE YAKIŞIR”
Yerli ve milli otomobil TOGG ile ilgili Kayseri 

için 38 adet talepte bulunduklarını ifade eden 
Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’nin milli otomobil çalışması TOGG’u 
tebrik ediyorum, ülkemize yakıştı. Şehrimizin 
plakası 38, daha önce 38 olarak talebimizi ilet-
miştik. İnşallah satışa sunulur sunulmaz 38 ara-
bamızı Kayseri’mize kazandıracağımızı buradan 
ifade ediyorum. Epeyce, yoğun talep vardı, dün 
bunu da orada gözlemledik. Sıramızı bekleye-
ceğiz ama Kayseri’ye 38 adet ful elektrikli, yerli 
ve milli aracımız TOGG’umuzu alacağız, Kayse-
ri’ye yakışır.”

BÜYÜKKILIÇ’TAN KIRSALA
1 MİLYAR TL’Yİ AŞKIN YATIRIM
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BÜYÜKKILIÇ’TAN ‘DAHA YEŞİL KAYSERİ’ İÇİN 
600 MİLYON TL’LİK BÜYÜK YATIRIMLAR

BÜYÜKKILIÇ’TAN KIRSALA
1 MİLYAR TL’Yİ AŞKIN YATIRIM

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, kırsal mahallelere yönelik 
hizmetlerin aralıksız sürdüğünü, görev süre-
sinden bu zamana kadar kırsalda dokunmadık 
alan bırakmayarak, hizmetlerin ve yatırımların 1 
milyar TL’yi aştığını ifade etti.

Başkan Büyükkılıç’ın özel önem verdiği 
ulaşım konusunda ilçelerdeki çalışmalar de-
vam ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç’ın 3,5 yılı aşkın görev süre-
since kırsal bölgelere 1 milyar TL’yi aşkın yatırım 
ve hizmet yapıldı.

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açık-
lamada, 16 ilçenin kırsal mahallelerine 1070 ki-
lometre asfalt yapımı, 632 kilometre yeni yol 
yapımı, 100 sanat yapısı, 230 kilometre tra-
fik işaretleme, 3 bin 656 kar siperi, 18 bin 586 
metre oto korkuluk, 10 bin 588 kilometre karla 
mücadele, 100 bin 64 kilometre yayla ve arazi 
yolları yapım ve bakımı ile 10 bin 600 kilometre 
asfalt yama işi yapıldığını söyledi.

Büyükkılıç, toplam maliyeti 1 milyar 182 mil-
yon 272 bin 828 TL olan hizmetler arasında, 2 
milyon 700 bin metrekare kilitli parke, 338 adet 
çocuk oyun grubu, 103 halı saha, 18 bin 523 ka-
melya-bank-masa-sandalye yapımı, 209 bina 
-sosyal tesis-camii-okul yapım ve onarımı, 56 
bin 571 metre mezarlık duvarı, 8 bin 579 adet 
beton hazır mezar olduğunu belirtti.

Ayrıca, ‘Koyunlar Artıyor, Meralar Şenleni-
yor’ projesi kapsamında 16 ilçede bir aileye 19 
adet koyun, 1 adet koç olmak üzere, 215 aile-
ye 4 bin 300 adet küçükbaş hayvan dağıtımı 
gerçekleştirildiğini vurgulayan Başkan Büyük-
kılıç, çiftçilerinin tohum ihtiyacını karşılamak 
ve ekilen arazi miktarını artırmak için tohum 
desteği de yapıldığını, 3 milyon 635 bin 250 

kilogram tohum desteği ile 232 bin dekar alan 
ekilerek 6 bin 955 çiftçiye destek sağlandığını 
ifade etti.

Üreticilere tarımsal üretim tesisleri yapıldı-
ğının da altını çizen Büyükkılıç, yerel yönetim 
hizmetlerini en kaliteli şekilde kentin dört bir 
yanına ulaştırmaya gayret göstereceklerini 
söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dr. Memduh 
Büyükkılıç başkanlığında yürüttüğü yeşillen-
dirme, yeni hobi bahçesi yapımı çalışmalarının 
yanı sıra çocuk oyun grubu ve spor aletleri, pik-
nik masası, bank kurulumu gibi mesire alanları 
ve parkları güzelleştiren çalışmalar kapsamında 
yaklaşık 600 milyon TL’lik hizmeti Kayserililerle 
buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi, yerel yönetim hiz-
metleri kapsamında çevre ve doğa konusuna 
özel bir hassasiyet gösteren Kayseri Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın 
talimatları doğrultusunda proje ve yatırımlarını 
hayata geçirmeye devam ediyor.

Daha yaşanabilir bir Kayseri hedefiyle çalış-
malarını hummalı şekilde sürdüren Büyükşehir 
Belediyesi, yeni park yapımı, fidan dikimi ve çi-
çek ekimi, hobi bahçelerinde yeni bahçe alan-
ları oluşturulması, çocuk oyun grubu ve spor 

aletleri, mesire alanlarına bank ve piknik masası 
kurulumu gibi pek çok çalışmayı hayata geçirdi.

300 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU
Birimlerinin gerçekleştirildiği çeşitli etkinlik-

lerle her yıl binlerce fidanı toprakla buluşturan 
Büyükşehir Belediyesi, 300 bin fidan dikimi ya-
parak gelecek nesillere daha yeşil bir Kayseri bı-
rakma yolunda önemli bir adım daha attı.

Kentin muhtelif yerlerinde yaklaşık 240 bin 
adet ibreli ağacın yanı sıra 60 bin adet geniş 
yapraklı ağaç olmak üzere toplam 300 bin fidan 
toprakla buluşturuldu. 

Ayrıca kentin daha yeşil bir çehreye bürün-
mesi için yürütülen 215 milyon TL’lik çalışmalar 
kapsamında, 350 bin metrekare yeni çim alanı, 
210 bin adet fidan, 1 milyon 500 bin çalı türü 
süs bitkisi, 3 milyon lale ve sümbül ile 7,5 mil-
yon mevsimlik çiçek ekimi gerçekleştirildi.

HOBİ BAHÇELERİNE İLAVE

BAHÇE ALANLARI
Büyükşehir’in emekli vatandaşlara yönelik 

doğayla iç içe keyifli vakit geçirmelerine ve aynı 
zamanda üretim yapmalarına katkı sağlayan 
hobi bahçelerinde yeni bahçe alanları hizmete 
sunuluyor. 

Bu kapsamda Selçuklu Hobi Bahçesi’nde 
425 adet, Şeker-Oymaağaç Hobi Bahçesi’nde 
1046 adet ve Altınoluk Hobi Bahçesi 152 adet 
olmak üzere toplam 1623 adet yeni hobi bah-
çesinin yapım çalışmaları devam ediyor.  

Toplam maliyeti 65 milyon TL’ye ulaşacak 
yeni hobi bahçesi alanları daha fazla emekli va-
tandaşa hizmet verecek.

BÜYÜKŞEHİR’DEN PARK, BAHÇE VE SPOR 
ALANLARINA MODERN DOKUNUŞLAR
Minikler başta olmak üzere yediden yetmi-

şe tüm Kayserililerin keyifli, eğlenceli ve sporla 
içe içe vakit geçirebildiği parklar, oyun alanla-
rı ve mesire alanları Büyükşehir Belediyesi’nin 
çalışmalarıyla daha modern donanımlarla va-
tandaşlara hizmet veriyor. Büyükşehir Beledi-
yesi ekipleri tarafından park, bahçe ve mesire 
alanlarına 100 adet çocuk oyun grubu ve spor 
aletleri, 1500 adet kameriye, 2 bin adet bank, 
bin adet piknik masası ve iki bin adet çöp sepet 
montajı gerçekleştirildi. Park, bahçe ve mesire 
alanlarını tam donanımlı ve daha konforlu hale 
getirmeyi amaçlayan hizmetlerin toplam mali-
yeti 270 milyon TL oldu.

Altyapı, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi birçok 
alanda proje ve yatırımlarını hız kesmeden 
hayata geçiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 
park, bahçe ve mesire alanları gibi tüm yeşil 
alanlarda gerçekleştirdiği çalışmalarla vatan-
daşlardan tam not aldı.
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BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’IN DUA ALAN PROJESİ, 

TÜRKİYE’DE ÖRNEK GÖSTERİLİYOR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç’ın talimatı ile hayırseverler 
işbirliğiyle hayata geçirilen ve hasta yakınların-
dan dua alan Hasta Yakınları Misafirhanesi, tüm 
Türkiye’de takdirle karşılanırken, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde de örnek gösterildi.

Hayırsever ve belediye işbirliği ile gönül be-
lediyeciliğinin en güzel örneklerinden birisi olan 
Ali İhsan Erbil, Gülsevim Erbil Hasta Yakınları Mi-
safirhanesi, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) karşısında 
hizmete başlayarak konuklarını ağırlarken, bu 
proje ülke genelinde büyük takdirle karşılanıyor.

Misafirhanede, belediye ve vakıf iş birliği ile 
dışardan gelen, il ve ilçelerden gelen, kalacak 
yeri olmayan hasta ve hasta yakınları konuk edi-
lirken, hasta yakınlarına sıcak, konforlu ve sosyal 
donanımı ile otel konforu yaşatılıyor. Misafirha-
nede, 3 öğün vakıf tarafından yemek verilirken, 
giyim, gıda ve ulaşım gibi giderler de karşılanı-
yor. 

BENZERİ ŞEHİR HASTANESİ
KARŞISINDA DA HAYATA GEÇİRİLİYOR
Başkan Büyükkılıç’ın talimatıyla projelendiri-

lerek Erciyes Üniversitesi karşısında hayata ge-
çirilen Hasta Yakınları Misafirhanesi projesinin 
bir benzeri olan Serpil-Mehmet İştahlı Hasta Ya-
kınları Misafirhanesi’nin de yapımı Kayseri Şehir 
Hastanesi karşısında devam ediyor.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’IN PROJESİ,
MECLİS’TE ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Hasta ve hasta yakınları tarafından büyük 
memnuniyetle karşılanan bu proje, Türkiye’de 
örnek gösterilmeye başlandı. TBMM Milli Sa-
vunma Komisyonu ile Güvenlik ve İstihbarat 
Komisyonu Üyesi, MHP Bursa Milletvekili Dr. 
Mustafa Hidayet Vahapoğlu, konuyu meclise 
taşıyarak, Kayseri’deki bu anlamlı projeyi örnek 
gösterdi. Vahapoğlu, Kayseri Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın hayırsever 
işbirliği ile projelendirdiği ‘Hasta Yakınları Misa-
firhanesi’nin örnek alınmasını istedi. 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açık-
lamada, hem Erciyes Üniversitesi hem de Şehir 
Hastanesi karşısında bu anlamlı proje ile gönül 
belediyeciliğinin en güzel örneklerini sergiledik-
lerini ifade etti.

‘İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN’
FELSEFESİ
Başkan Büyükkılıç, beş yıldızlı otel konforun-

da yapılan iki ayrı misafirhanede “İnsanı yaşat 
ki devlet yaşasın felsefesi doğrultusunda ayağı 
kırık leyleklere vakıflar kuran ecdadın torunla-

rı olarak bizler de bu anlayışla hizmet etmeyi 
sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Kay-
seri’mize hediyesi olan Kayseri Şehir Hastane-
si’nde ve Erciyes Üniversitesi’nde yatarak tedavi 
gören hasta yakını vatandaşlarımızın yararlan-
ması amacıyla başlattığımız sosyal projemiz bir 
kez daha şehrimize, ülkemize hayırlı uğurlu ol-
sun” diye konuştu.

PROJEDE NELER VAR?
Bina oturum alanı 500 metrekare olan, top-

lam inşaat alanı bin 500 metrekare olan Hasta 
Yakınları Misafirhanesi Zemin+2 kattan oluşu-
yor. 18 adet normal konaklama odası, 6 adet 
engelli konaklama odası bulunacak misafirha-
nemizde, toplam 24 adet oda yer alıyor. Proje 
bünyesinde, konaklama birimlerinin yanında 
restoran, çamaşırhane, idari ofisler bulunurken, 
cephede mantolama cephe sistemi kullanılıyor.  

Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile hayata geçirilen Erciyes Üniversitesi karşısında, yatarak tedavi gören 
hastaların yakınları için projelendirilen sıcak, konforlu ve sosyal donanımlı Hasta Yakınları Misafirhanesi,

ülke genelinde takdirle karşılanıyor.
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BÜYÜKŞEHİR’İN 156 ARAÇ VE 328 
PERSONELİ, KARLA MÜCADELE İÇİN HAZIR

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminin yüzünü göstermesiy-
le karla mücadele ekibini hazır kıta bekletiyor. Merkez ve ilçeler olmak 
üzere toplam 156 araç ve 328 personel ile karla mücadele ekibi tüm 
hazırlıklarını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Kırsal Hizmetler 
Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri tüm hazırlıklarını tamamlayarak, 
merkez ve 16 ilçe olmak üzere 7 noktada olası kar yağışına karşı vatan-
daşa hizmet için görev yapacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri merkezde 24 saat çalışma esa-
sına göre karla mücadelesini sürdürecek.

MERKEZDE 200 KİŞİLİK EKİP 96 ARAÇ İLE
24 SAAT HAZIR OLACAK
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından, şehir 

merkezindeki 550 kilometrelik yol ağında kış şartları ile mücadele kapsa-
mında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı gerekli tedbirler alınarak ekip-
ler hazır hale getirildi. Günün her saatinde karla mücadeleye hazır olan 
ekip, 4 farklı lokasyonda yer alan tuz depolarında yağış sırasında anlık 
müdahaleye hazır olarak bekliyor.

Kış şartları ile mücadele kapsamında muhtelif cins ve sayıda toplam 
96 adet iş makinası ve 200 kişilik personel görevlendirilirken, vatandaş-
ların kar yağışı ve buzlanma olaylarından en az etkilenmesini temin et-
mek, günlük hayatın olağan şekilde devamını sağlamak için Büyükşehir 
Belediyesi’nce gerekli tüm tedbirler alınıp, çalışmalara başlandı. Bu kap-
samda, şehir merkezinde 60 adet kar küreme ve tuz serici, 8 adet grey-
der, 7 Adet yükleyici kepçe, 10 adet kazıcı ve yükleyici kepçe (Jsb), 1 adet 
rotatif, 10 adet damperli kamyon görev yapacak.

KIRSAL HİZMETLER, KARLA MÜCADELEYE HAZIR
Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri de ilçelere 

bağlı mahalle yollarında karla mücadele için 7 noktada 24 saat çalışma 
esasına göre hazır kıta bekliyor. Kış boyunca ekipler, kırsal mahallelerde 
toplam 128 personel ve 60 araç ile 3 bin 477 kilometre yol ağında karla 
mücadele çalışması yapacak.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri, ilçelere bağ-
lı mahalle yollarında karla mücadele için Kocasinan, Hacılar, İncesu ve 

Felahiye bölgesi merkez ekibi, Develi ve Yeşilhisar bölgesi Develi ekibi, 
Bünyan Yukarı, Sarıoğlan, Akkışla ve Özvatan bölgeleri için Sarıoğlan eki-
bi, Bünyan Aşağı, Talas ve Tomarza bölgeleri için Tomarza ekibi, Sarız 
ekibi, Pınarbaşı ekibi ve Yahyalı ekibi olmak üzere toplam 7 ekip 24 saat 
çalışma esasına göre hazır kıta bekliyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri, kışın zorlu 
şartlarında trafiğin her daim açık olması, yol ve can güvenliğini sağlamak 
amacı ile karla mücadele çalışması yapacak.

MERKEZ VE KIRSALDA TOPLAM 328 PERSONEL
156 ARAÇ İLE KARLA MÜCADELE EDECEK
Merkez ve ilçeler olmak üzere toplam 156 araç ve 328 personel ile çift 

vardiyalı olarak çalışacak Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele ekibi, 
kar yağışının toplumun günlük yaşantılarına yönelik olumsuz etkilerini 
en aza indirmek ve yollarda trafik akışının sağlanabilmesi için gece, gün-
düz mücadele edecek.

Ayrıca, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri de 
merkezde ana arterler, kaldırımlar, cadde ve sokaklarda yol temizleme, 
tuzlama ve kar küreme çalışmaları yapacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’n-
ce daha konforlu ve güvenli ulaşım için satın 
alınan yüksek kapasiteli 12 adet körüklü oto-
büslerin teslim alınmaya başlandığını açıkladı. 
Başkan Büyükkılıç, konforu ve teknolojisi ile göz 
dolduran körüklü otobüslerin ilk test sürüşünü 
de trafiğe kapalı alanda gerçekleştirdi. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh 
Büyükkılıç, Kayseri’yi, her alanda olduğu gibi 
ulaşım alanında da daha iyi noktalara taşıma 
hedefiyle projelerini hayata geçirmeyi sürdü-
rüyor. 

Ulaşım filosuna 18 metre uzunluğunda 12 
adet yeni körüklü otobüs ekleyen Büyükşehir 

Belediyesi, ulaşım filosuna dahil etmeye baş-
ladığı yüksek kapasiteli, konforlu, engelli dostu 
otobüsleri Kayserililer’in hizmetine sunuyor.

İLK OLARAK BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ
TEST ETTİ
Bu kapsamda, ilk etapta teslim alınan iki kö-

rüklü otobüsü inceleyen Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, trafiğe kapalı 
alanda direksiyona geçerek, otobüsleri test etti. 

Yeni otobüslerin kullanışlı ve konforlu oldu-
ğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Ulaşımda 
hizmetlerimize hız veriyoruz. Taşıma sistemi-
mizin verimini sürekli arttırırken, ulaşım filomu-

zu da genişletiyoruz” dedi.
Büyükkılıç, yeni otobüslerin hayırlı olmasını 

temenni ederek, “Yeni otobüslerimizle birlikte 
güçlenen ulaşım filomuz sayesinde vatandaş-
larımız daha rahat bir şekilde hizmet alabilecek-
ler. Yüksek kapasiteli, engelli dostu, teknolojik 
otobüslerle yolcularımıza daha konforlu hizmet 
sunmayı hedefliyoruz. Yeni otobüslerimiz şeh-
rimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu. 

Başkan Büyükkılıç’a, Genel Sekreter Yardım-
cısı Bayar Özsoy, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü 
Mehmet Canbulut ve daire başkanları da eşlik 
etti.

YENİ OTOBÜSLERİN İLK TESTİNİ
BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ YAPTI
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BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, YEŞİLHİSAR
MİLLET BAHÇESİ’Nİ HİZMETE AÇTI

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çi-
çek ve il protokolü ile birlikte ‘Her İlçeye Millet 
Bahçesi’ projesi kapsamında Yeşilhisar Millet 
Bahçesi Açılış Töreni’ne katıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Başkan Dr. 
Memduh Büyükkılıç’ın “150. Yılda 150 Proje” slo-
ganı doğrultusunda, içmece şifalı suyundan, 
balon turizmine, Soğanlı Vadisi’nden Sultan 
Sazlığı’na kadar adeta turizm cenneti olan Ye-
şilhisar ilçesine çok fonksiyonlu Millet Bahçesi 
Projesi tamamlanarak, hizmete açıldı.

Yeşilhisar Millet Bahçesi Açılış Töreni’ne Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyük-
kılıç’ın yanı sıra, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 
AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 
Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, İl Jan-
darma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Yeşil-
hisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Kayseri İl 
Kültür Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Büyükşe-
hir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, 
Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve 
Bayar Özsoy, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sek-
reteri Ahmet Emin Kilci, daire başkanları ve ilçe 
sakinleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Mar-
şı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan 
Başkan Büyükkılıç, “Sonbaharın bu güzel gü-
nünde, içimizi ısıtan hizmetlerimizle buluşan 
anlayış içerisinde, Yeşilhisarlı hemşehrilerimizin 
bizi bağrına bastığı bugünde sizleri sevgiyle, 
saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Millet Bah-
çesi çalışmamızın ilçemize hayırlı olmasını te-
menni ediyorum” dedi.

Büyükkılıç, Kayseri’nin yapılan hizmetlerle 16 
ilçesi ile gelişip, güzelleştiğini belirterek, “Bizim 
amacımız bizi seven, güvenen, seçen hemşeh-
rilerimize layık olmaktır. Bu arada uyum kül-
türünün en güzel örneklerini sergileyen sayın 
valimize, vali yardımcılarımıza, değerli müdürle-
rimize huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. 
Bir elin nesi var, iki elin sesi var, tek çiçekle bahar 
gelmez, tek taşla duvar olmaz gibi sözlerimiz 
var. Bu açıdan dayanışmanın bereketini yaşıyo-
ruz. Teşkilatlarımızla el ele, gönül gönüle vermek 
suretiyle, bakanlarımızla, milletvekillerimizle An-
kara boyutunda, Sayın Cumhurbaşkanımızın da 
yol arkadaşı olarak insanlara hizmet etmek için 
hem hizmet hem de gönül belediyeciliğinin en 
güzel örneklerini sergilemeye gayret gösteriyo-

ruz” diye konuştu.
Yeşili, çevreyi, uyum kültürünü önem-

seyen çalışmalar yaptıklarını anlatan ve 
Yeşilhisar’da yapılan hizmetlerden bah-
seden Başkan Büyükkılıç sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Yeşilhisar Yaptıklarımız var, ya-
pacaklarımız var, Allah’a şükürler ol-
sun imkânlarımız var, tecrübemiz var, 
projelerimiz var, kaynaklarımız var. 
Önemli olan sizlerin istediği hizmetleri 
hayata geçirebilmektir. Bu bereketle bir-
likte Yeşilhisar’ımıza geçtiğimiz günlerde 
toplam 10 bin ton asfalt çalışması yapıldı. 
KASKİ’mizin, altyapı birimlerimizin, kırsalda, 
tarımda her türlü konuda desteğimizi esirge-
mediğimizi biliyorsunuz. Turizm potansiyeli ile 
birlikte Sayın Valimizin özel gayretleri ile Soğan-
lı’yı Kapadokya’nın bir giriş kapısı olarak daha 
da canlandırmak için gayret gösteriyoruz. Bu 
yönde restorasyon çalışması, çevre ve meydan 
düzenlemesi gibi yapılan hizmetlerin yanında 
sosyal medyada üzerinden kamuoyu ile paylaş-
mak suretiyle hak ettiği yere getirme yönünde 
gayretlerimizi sürdürüyoruz. Birliğin, beraber-
liğin bereketini hep beraber yaşamaya devam 
edeceğiz. İnşallah havuzumuzu da bitireceğiz, 
pazar yerimiz ile ilgili çalışmamızı da yapacağız. 
Yeşili, çevreyi, uyum kültürünü önemseyen bir 
anlayış içerisinde desteğimizi vereceğiz.” 

“SOĞANLI, YEŞİLHİSAR
KENDİSİNDEN SÖZ ETTİRİYOR”
Büyükkılıç, yapılan etkinliklerle Soğanlı ve 

Yeşilhisar’ın kendisinden söz ettirdiğini vurgu-
layarak, “Tarımın, hayvancılığın yanında turiz-
min de en önemli merkezlerinden birisi olarak, 
bu tepeden baktığınızda hem güneşin doğuşu 
batışı, hem hilalin izlenişi hem de Erciyes’imiz, 
Sultan Sazlığımızla, en önemlisi ay yıldızlı Türk 
bayrağına, vatanına, milletine, devletine bağlı 
güzel insanlarıyla Yeşilhisar bizim her şeyimiz, 
canımız, değerimiz ve geleceğimizdir” ifadele-
rini kullandı.

“BU BÜYÜKŞEHİR’İMİZİN YEŞİLHİSAR’A 
VERDİĞİ DEĞERİ GÖSTERİYOR”
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de Büyükşehir 

Belediyesi’nin muazzam bir park yaptığını ifade 
ederek, “Muhtemelen Halit başkan istedi, Mem-
duh başkan yaptı. Bu Yeşilhisar’a verdiği Bü-
yükşehir’imizin değerini gösteriyor. Gerçekten 

Kayseri’nin her noktasında Büyükşehir’imizin 
belediyelerimizin hizmetlerin görüyorum ve 
herhalde hepsini açılışına gitsem sadece açılış 
yaparak buradaki günlerimiz doldururum gibi 
geliyor” diyerek Başkan Büyükkılıç ile Taşya-
pan’ın da vurguladığı birlik, beraberlik ve uyum 
kültürüne dikkat çekti.

Konuşmasında Başkan Büyükkılıç’ın Kayse-
ri’de şehrin bütün dinamikleri arasında bir uyum 
olduğunu söylediğine işaret eden Vali Çiçek, 
bunun bereketini yaşadıklarını sözlerine ekle-
di. Vali Çiçek ayrıca şehri tanıtmaya özen gös-
terdiklerini de kaydederek, tanıtım ile turizme 
önem verilmesi gerektiğini de paylaşıp, böyle 
bir parkı şehre kazandırdığı için Başkan Büyük-
kılıç ile Taşyapan’a teşekkür etti.

Taşyapan ise bir belediye okulundan mezun 
olmuş olarak ilçeye hizmet etme gayretinde ol-
duğunu belirterek, “Memduh Başkanım bizlere 
öncülük etti. Kırsaldaki birçok hizmetlerin gel-
mesine vesile oluyor, kendisine şükranlarımı arz 
ediyorum” ifadesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Yeşilhisar Millet Bah-
çesi protokol ve ilçe sakinleri tarafından dualarla 
açılışı yapıldı.

Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek ve il protokolü, 
millet bahçesini gezerek, günün anısına hatıra 
fotoğrafı da çektirdi. Açılışta ilçe sakinlerine ve 
katılımcılara KAYTUR tarafından sucuk ekmek 
ikram edildi.

Yeşilhisar Millet Bahçesi’nin açılışını yapan Başkan Büyükkılıç, yapılan etkinliklerle Soğanlı ve Yeşilhisar’ın kendisinden söz 
ettirdiğini vurgularken, Vali Çiçek ise Büyükşehir Belediyesi’nin muazzam bir park yaptığını ifade etti.
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BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, DANTEL ANGLEZ
EL SANATLARI SERGİSİ’NİN AÇILIŞINI YAPTI

“TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLAN ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ’MİZDE 

290 ÖĞRENCİ İLE YÜZLER GÜLÜYOR”
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tür-

kiye’nin en kapsamlı merkezi konumundaki Besime Özderici Engelsiz 
Yaşam Merkezi’nde 53 personel ve 290 öğrenci ile birbirinden önem-
li hizmetler yapıldığını belirterek, “Engelsiz Yaşam Merkezi’mizde 290 
öğrenci ile yüzler gülüyor, engeller bir bir aşılıyor” dedi.

3 Aralık 2021 tarihindeki Dünya Engelliler Günü’nde eğitim ve öğre-
time başlayan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Ali Rıza Öz-
derici ile eşi Besime Özderici işbirliğinde hayata geçirilen Türkiye’nin 
en kapsamlı engelsiz yaşam merkezi Besime Özderici Özel Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi’nde engeller ortadan kaldırılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili 
yaptığı açıklamada, tam donamlı 
şekilde yapılan ve ailelerden, öğ-
rencilerden dua alan projeye des-
tek veren hayırsever Özderici aile-
sine teşekkür etti.

Yaş aralığı olmayan ve tama-
men ücretsiz bir şekilde 53 per-
sonel ile 290 öğrenciye hizmet 
verildiğini vurgulayan Başkan Bü-
yükkılıç, “Kayseri Büyükşehir Be-
lediyesi Besime Özderici Engelsiz 
Yaşam Merkezi, namı diğer en gü-
zel, en özel tebessümlerin harman 
olduğu yerdir. Bu merkezimizde 
ekibimizin tüm çabası ve amacı en 
çok sevdiklerimiz olan bu özel ço-
cuklarımızı gülümsetebilmektir. Türkiye’ye örnek olan Engelsiz Yaşam 
Merkezi’mizde 290 öğrenci ile yüzler gülüyor, engeller bir bir aşılıyor” 
diye konuştu.

Büyükkılıç, asansörlü servis araçlarının yanı sıra ücretsiz 6 servis ara-
cı ile öğrencileri evinden merkeze getirdiklerini, eğitim sonrası da mer-
kezden tekrar evlerine götürdüklerini belirterek, “Merkezimizde oyun 
terapisi, müzik atölyesi, sera, grup odaları, bireysel eğitim odaları, bah-
çede parkı, basket sahası gibi özel alanlarımız mevcuttur. Ayrıca, fizyo-
terapi odaları son teknolojik aletler ile donatıldı, birçok bedensel engelli 
çocuk grubun hizmet veriyor” ifadelerini kullandı.

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ EĞİTİMLERİNE YOĞUN İLGİ

Dil ve konuşma terapisi eğitimlerinin çok yoğun ilgi gördüğünün 
altını çizen Başkan Büyükkılıç, uygulama evinde ise özel öğrencilerin 
mutfağa girip, poğaça, kek ve mantı gibi yemekler yaptıklarını söyledi.

Bu merkez sayesinde yürümeye başlayan çocukların olduğunu, 
öğrencilerin ailelerinden merkez ile ilgili olumlu ve memnuniyet ve-
rici geri dönüşler almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Mer-
kezimiz, Türkiye genelinde de büyük yankı uyandırdı. Sadece merkez 
içerisinde değil, ayrıca Kayseri genelinde de farkındalık oluşturan et-
kinliklerimizi düzenleyerek, özel gereksinimli öğrencilerimizin daha iyi 
anlaşılması için çaba gösteriyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Besime Öz-
derici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 
öğrenciler için hidroterapi ve nor-
mal havuzların da yakın zamanda 
hayata geçeceğini söyledi. 

BU PROJE İLE TÜM ENGELLER 
ORTADAN KALKIYOR

8 bin 700 metrekare proje alanı 
olan ve Erciyes Üniversitesi kar-
şısında hayata geçirilen Besime 
Özderici Engelsiz Yaşam Merke-
zi’nin bina zemin kat oturum ala-
nı ve toplam kapalı inşaat alanı 3 
bin 200 metrekareden oluşuyor. 
Merkezde, farklı yaş grupları ve yaş 
aralıkları düşünülerek, 3 ayrı eğitim 
bloğu tasarlandı. Eğitim blokları, 
ana kütleden, mental engellilerin 

ve farklı yaş gruplarının birbirine zarar vermesini engellemek amacıyla 
kontrollü güvenlik kapısı ile ayrıldı. Her bir eğitim bloğu içerisinde; bi-
reysel eğitim odaları, grup eğitim odaları, günlük hayata uyum sağla-
mayı öğrenebildikleri yaşam evleri, atölyeleri, teneffüshaneleri, öğrenci 
giyinme ve temizlik odası, eğitmen odası ve bay-bayan engelli wc yer 
alıyor. Proje bünyesinde, 11 adet grup eğitim odası, 3 adet atölye, 3 
adet yaşam evi, 8 adet bireysel eğitim odası, 3 adet eğitmen odası, çok 
amaçlı salon, yemekhane, yönetim ofisleri ve ıslak hacim grupları bu-
lunuyor. Ayrıca çevre düzenlenmesi kapsamında, her eğitim bloğuna 
hizmet veren, 3 ayrı oyun alanı ve bahçesi, sera ve bahçesi alanı, açık 
spor sahası, kum havuzu gibi destekleyici fonksiyonlar da yer alıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim 
ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) kursiyerlerince hazır-
lanan 200 eserin yer aldığı Dantel Anglez El 
Sanatları Sergisi’nin açılışına katıldı.

KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları, 
kursiyerleri tarafından el emeği göz nuru ola-
rak hazırlanan Dantel Anglez El Sanatları Ser-
gisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Tuna Life Center Alışveriş ve Yaşam Merke-
zi’nde açılan sergiye Başkan Büyükkılıç ve eşi 
Dr. Necmiye Büyükkılıç’ın yanı sıra, Büyükşe-
hir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar 
Öztürk, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Ce-
nani Ayaydın, Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim 
Somtaş ile eğitmenler ve kursiyerler katıldı.

KAYMEK Dantel Anglez El Sanatları Ser-
gisi Açılış Töreni’nde konuşan ve KAYMEK’e 
teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Memduh Büyükkılıç, “KAYMEK’imizin çok 
değerli başkanına, değerli müdürüne, değerli 
hocalarımıza ve öğrencilerimize teşekkür edi-
yorum. Kayseri’miz için yine nezih bir alışve-
riş merkezini Kayseri’mize kazandıran dostla-
rımıza, Orhan Bey ve ekibine, buradaki esnaf 
kardeşlerimizin her birine helalinden bol rızık 
temenni ederek, böyle bir eseri şehrimize ka-

zandırdıkları için de tebrik ediyorum. İnşallah 
güzel hizmetlere vesile olur” dedi.

“KAYMEK YAPMIŞ OLDUĞU
ÇALIŞMALAR  İLE BİZİM YÜZ AKIMIZ”
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet-

lerini yürüten KAYMEK’in yapmış olduğu ça-
lışmalarla yüz akı olduğunu belirten Başkan 
Büyükkılıç, “Tabi KAYMEK yapmış olduğu ça-
lışmalar ile bizim yüz akımız. Gururumuz, her 
zaman takdir ettiğimiz kuruluşumuz. Özellikle 
hanımefendilerin yapmış olduğu çalışmalar ile 
de her zaman kendisinden söz ettiren gururu-
muz. Bugün de yine burada maharetli ellerin 
ürettiği ürünleri hep beraber gözlemleyece-
ğiz. Gelen dostlarımızın göz zevkine sunaca-
ğız. Daha sonra da inşallah değişik hizmetlerle 
yine bu tür kurum ve kuruluşlarımızla buluş-
mak ve buluşturmak suretiyle çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, serginin hayırlı uğurlu 
olması temennisinde bulunarak, emeği ge-
çenlere teşekkür etti. Büyükkılıç ayrıca, bir baş-
ka sergide, bir başka faaliyette buluşma dileği-
ni de sözlerine ekledi.

“ELLERİNİZE, YÜREĞİNİZE,
EMEKLERİNİZE SAĞLIK”
Başkan Büyükkılıç’ın eşi Dr. Necmiye Bü-

yükkılıç da sergideki ürünler karşısında beğe-
nisini dile getirerek, “Bayanların ellerine sağlık. 
El emeği göz nuru, çeşit çeşit ürünlerin, gelir-
ken de baktım, hepsi çok harikaydı. Ellerinize, 
yüreğinize, emeklerinize sağlık. Tekrar başka 
sergilerde görüşmek üzere diyorum” şeklinde 
konuştu.

Kurdele kesimi ile açılışı yapılan sergi-
yi gezen Başkan Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye 
Büyükkılıç ve beraberindekiler, el emeği, göz 
nuru eserler hakkında bilgi aldılar.

KAYMEK tarafından hazırlanan Dantel 
Anglez El Sanatları Sergisi’nde kursiyerlerin 
el emeği, göz nuru dantellerin yer aldığı 200 
eser sergileniyor.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Raylı 
Sistem 5. Aşama Talas Mevlana-Furkan Doğan Arası Tramvay Hattı’nın 
yapıldığı çalışmaları inceleyerek, yakından takip etti.

Kayseri Kentiçi Raylı Taşıma Sistemi 5. Etap Şehit Furkan Doğan İs-
tasyonu ile Talas Anayurt bölgesine yaklaşık 5,5 kilometre uzunluğunda 
güzergâh boyunca 9 adet yolcu istasyonu, 3 adet yer altı kuyu deposu 
ile birlikte su deposu ve 3 adet de trafo merkezi bulunan elektromekanik 
işleri de dâhil olmak üzere ilave raylı sistem hattı yapılıyor.

Yapım çalışmaları hummalı şekilde sürerken, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çalışmaları yerinde inceledi. 

Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ve Gülermak-YDA yetkililerin-
den son durum hakkında bilgiler alan Başkan Büyükkılıç, “Furkan Do-
ğan-Mevlana hattı diye bilinen Talas’ımızın ikinci hattıyla ilgili de yapılan 
çalışma hızla devam ediyor. Gelişen Talas bölgemizin ulaşım konforunu 
artıracak olan projemizde de çalışmalarımız sağlıklı şekilde sürüyor” diye 
konuştu.

Büyükkılıç, bu projenin kentin ulaşım sistemini modern, konforlu ve 
güvenli hale getirecek çalışmalardan birisi olduğunun altını çizdi. 

Başkan Büyükkılıç, çalışmalarda emeği geçen yüklenici firmalar ve 
altyapı kuruluşlarına teşekkür etti. 

Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent raylı sistem hattının da çalış-
malarının aralıksız sürdüğünü vurgulayan Büyükkılıç, çalışmaları devam 

eden her iki projenin hizmet vermeye başladığında, şehrin önemli nok-
talarına alternatif, hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sağlanmış 
olacağını ifade etti.

TRAMVAY HATTI UZUNLUĞU 48 KİLOMETREYE ULAŞACAK
Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent ve Şehit Furkan Doğan-Ta-

las Mevlana raylı sistem hatları tamamlandığında kentin doğu batı yönlü 
yaklaşık 35 kilometre uzunluğunda olan tramvay sistemi 48 kilometreye 
ulaşmış olacak.

Ayrıca yeni hatların hizmete girmesi ve mevcut hizmet veren 69 adet 
tramvay sayısının yeni tramvaylarla 80’e çıkarılması ile 175 bin civarında 
yolcu taşıma kapasitesine ulaşılacak. Genişleyen ve gelişen raylı sistem 
ağı ile vatandaşlar şehrin önemli noktalarına güvenli ve konforlu ulaşım 
imkânına kavuşacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ev 
sahipliğinde, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları 
Federasyonu tarafından 19-20 Kasım tarihlerin-
de düzenlenen Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası 
Final Müsabakaları sona erdi.

Türkiye Atlı Cirit Şampiyonası, Gençlik ve 
Spor Bakanlığı ile Türkiye Geleneksel Atlı Spor 
Dalları Federasyonu iş birliğinde ve Spor A.Ş. ev 
sahipliğinde gerçekleştirildi. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh 
Büyükkılıç ve Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dal-
ları Federasyonu Zübeyir Bekiroğlu’nun da takip 
ettiği şampiyona, Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan kente kazandırılan Geleneksel Sporlar Bini-
cilik ve Okçuluk Tesisi’nde yapıldı.

Ligde 16 takım içerisinden ilk 4’te yer bulan 
takımların Türkiye Şampiyonu olmak için yarış-
tığı şampiyonanın yarı finalinde ilk gün, Uşak 1 

Eylül İhtisas Atlı Cirit Spor Kulübü, Uşak Genç 
Bozkuşlar Atlı Cirit Spor Kulübü, Erzurum Şengel 
Atlı Cirit Spor Kulübü ve Sivasspor Atlı Cirit Spor 
Kulübü mücadele etti.

İkinci gün ise Türkiye Atlı Cirit Şampiyona-
sı’nın final müsabakasında Uşak 1 Eylül Atlı Spor 
Kulübü ile Erzurum Şengel Atlı Spor Kulübü kar-
şılaştı. 

Yapılan final müsabakaları neticesinde Erzu-
rum Şengel Atlı Spor Kulübü şampiyon olurken, 
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mem-
duh Büyükkılıç kadim şehir Kayseri’de iki gün 
boyunca kıyasıya mücadele eden sporcuları 
tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Başkan Büyükkılıç, Geleneksel Sporlar Binici-
lik ve Okçuluk Tesisi’nin, birçok büyük spor or-
ganizasyonuna ev sahipliği yaptığını ve yapma-
ya da devam edeceğini vurguladı.

Şampiyonaya katılan sporcular da bu organi-
zasyonda en güzel ev sahipliği yapan Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve 
ekibine teşekkürlerini ilettiler.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’TAN “RAYLI SİSTEM 
HATTI” ÇALIŞMALARINA YAKIN MARKAJ

KAYSERİ, ATLI CİRİT TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NA

EV SAHİPLİĞİ YAPTI

34 OCAK 2023 Sayı: 55
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BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, E-38’İN DÜNYAYA AÇILAN

YENİ ARA YÜZÜNÜ TANITTI
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 

Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediye-
si’nin ‘150. Yılda 150 Proje’ kapsamında e-ih-
racat başlığı altında yer alan satış platformu 
sitesi e-38’in yaklaşık 200 ülkeye hizmet ve-
recek yeni yerli ve milli yazılım programının 
tanıtım törenine katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh 
Büyükkılıç, ‘150. Yılda 150 Proje’ kapsamında 
e-ihracat başlığı altında yer alan satış platfor-
mu sitesi olan e-38’in değişen ve gelişen çağa 
uyum sağlamak adına yeni bir yerli ve mil-
li yazılım programı ile ilgili ‘e38 Lansmanı ve 
Sergisi’ programına katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda 
gerçekleşen tanıtım programına Başkan Bü-
yükkılıç’ın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcı-
ları Hamdi Elcuman ile Serdar Öztürk, daire 
başkanları ile kursiyerler ve eğitmenler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda 
e-38 ile ilgili kısa film gösterimi yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh 
Büyükkılıç, programda yaptığı konuşmada, 
yenilikçi, önemli ve anlamlı çalışmada bir ara-
ya gelmekten keyif aldıklarını belirterek, “İyi ki 
varsınız, bizlerin hizmet için açtığı mekânları 
sizler şenlendiriyorsunuz. Sizler olmazsanız 
bu mekânların hiçbir anlamı olmaz. Bize hiz-
met fırsatı veren Kayserili hemşehrilerimize 
de ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.

Bu proje ile kursiyerlerin hem yetenek sa-
hibi olduğunu hem de ürettiklerini pazarladı-
ğını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, şöyle ko-
nuştu:

“Her alanda olduğu gibi bu konuda da ge-
rekeni yapma niyeti ile yola çıkılırken, güzel 
sonuçlar alınacağına inanıyorum. Elimize ge-
len verilerle azımsanmayacak nitelikte rakam-
lara ulaştığını görmekteyiz. Ticaret günün ko-

şullarına uygun olarak yapılırsa anlam kazanır 
ve getirisi artar. KAYMEK bünyesinde yapılan 
bu güzel çalışmada hem yeteneğe sahip ola-
caksınız hem de ürettiklerinizi böylece pazar-
layacaksınız. e-38, Kayseri Büyükşehir Bele-
diyesi’nin kuruluşu ama burada herhangi bir 
komisyon yok, herhangi bir ücret yok, sadece 
bir hizmetin olduğu önemli ve anlamlı bir ça-
lışma söz konusudur.”

“ÜRÜNLER, DEĞİŞİK ÜLKELERE
ULAŞIYOR”
Büyükkılıç, ürünlerin değişik ülkelerde satı-

şının yapıldığını ifade ederek, “e-38 ailesi ola-

rak, bu çalışmaları yapan KAYMEK bünyesin-
deki gururumuz olan siz kardeşlerimizin daha 
fazla üretmesi, daha fazla nitelikli ürünler or-
taya çıkarması, bizim de bunu pazarlamamız 
amacımızdır. Ticaret, pandemi döneminde 
çok daha iyi anlaşıldı ki bu yöne doğru gidi-
yor. Yapılan çalışmalarla ilgili değişik ülkelere 
ulaşıldığını, ülkelerden bizim bu çalışmamızda 
alışverişler yapıldığını duymakta, hem ulusal 
hem de uluslararası boyutta çalışmalar yapılı-
yor” diye konuştu.

“BİZİM GURURUMUZ, YÜZ AKIMIZSI-
NIZ”

Bu güzel çalışmaları yapan, bu alanda yer 
almak isteyen kursiyerlere yabancı dil boyu-
tunda da adım atması, bu alanla ilgili deyim-
leri, terimleri öğrenmelerini tavsiye eden Baş-
kan Büyükkılıç, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi 
olarak ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefe-
siyle yeter ki 12 kişi bir araya gelsin, ‘şu alanda 
kurs istesin, KAYMEK de biz varız’ diyor. Bizim 
gururumuz, yüz akımızsınız” şeklinde konuş-
tu.

Tanıtım töreninde, kursiyerlerden Burcu 
Eralp, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mem-
duh Büyükkılıç’ın kursiyerlere sağladığı e-38 
sayesinde çok büyük kazanımlar sağladıkları-
nı belirtti. Başkan Büyükkılıç’a teşekkür eden 
Eralp, yaptıkları ürünleri güvenle teslim ettik-
lerini, aile bütçesine katkı sağladıklarını ifade 
etti.

Kursiyerlerin istek ve talepleri olup olmadı-
ğını soran Başkan Büyükkılıç, e-38’in yeni ara 
yüzünü inceleyerek, internetten alışveriş yap-
mayı da ihmal etmedi. 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ilçe ve köylerde yaşayan ulaşım ko-
nusunda sıkıntıları olan yaşlı ve engelli vatandaşlara hizmet vermek 
amacıyla, bir otobüsü “Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniğine” dönüştürdü.

Büyükşehir Belediyesi Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Baş-
kanlığı, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘insan’ ve ‘sağlık’ odaklı hiz-
met anlayışı kapsamında, il sınırları içerisinde köylerde yaşayan yaşlı 
ve engelli vatandaşlara ağız ve diş sağlığı hizmetinin ulaştırılmasına 
kolaylık sağlamak üzere harekete geçti.

Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, ekonomik öm-
rünü tamamlamış olan otobüsü Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı 
Hastanesi’nin talebi üzerine “Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniğine” dö-
nüştürdü.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağ-
lığı Hastanesi Başhekimliği arasında yapılan istişareler neticesinde ilçe 
ve köylerde yaşayan, ulaşım konusunda sıkıntıları olan yaşlı ve engel-
li vatandaşlara hizmet vermek üzere, hastanenin talepleri dinlenerek 
“Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği” tasarlandı. 

“HURDAYA AYIRMAK YERİNE ARACA FONKSİYON YÜKLEDİK”
Bu otobüsün daha önce şehir içi ulaşımda kullanıldığını anlatan 

Daire Başkanı Selman Sefa Sürmelioğlu, “Otobüslerimiz ekonomik 
ömrünü tamamlandığı için hattan çekilmek durumunda kalıyor ve 
daha sonrasında hurdaya ayrılıyor. Hurdaya ayırmak yerine araca 
fonksiyon yükledik. Yaptığımız istişareler ve çalışmalar sonucunda Ni-
met Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin köylerde yaşayan yaşlı 
ve engelli vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermesini sağlamış bulunu-
yoruz” dedi.

İtfaiye personeli için de afet mobil konaklama aracı tasarladıkları-
nı hatırlatan Sürmelioğlu, “Bilindiği üzere 2021 yılı içerisinde de İtfai-
ye Daire Başkanlığımızın talepleri doğrultusunda piyasa fiyatının çok 
altında bir tutarda itfaiye personelinin afetlerde rahatlığını sağlamak 
amacıyla mobil konaklama aracı hazırlamıştık. Yine aynı şekilde hazır-
lamış olduğumuz “Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği” aracımızı piyasa 
fiyatının altında bir maliyetle tamamlamış olup vatandaşlarımızın hiz-
metine sunmak üzere Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastane-
si’nin emrine sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, e-38’in yenilenen ara yüzü ve yeni tasarımları ile geleneksel el sanatları ürünlerini 2 farklı yabancı dil 
seçeneği ile uluslararası anlamda kendi sitesi aracılığı ile adını tüm dünyaya duyuracağını söyledi.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından düzenlenen Amatör Spor Kulüpleri 
Spor Malzemesi Dağıtım Töreni’ne katıldı. Top-
lamda 1 milyon TL’lik spor malzemesi dağıtan 
Başkan Büyükkılıç, “Sporda ‘her zaman varız’ 
diyoruz ve amatör sporumuza desteğimizi sür-
dürmeye devam ediyoruz” dedi.

Sümer Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen 
törene Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Hacılar Be-
lediye Başkanı Bilal Özdoğan, Gençlik ve Spor 
İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, AK Parti Kayseri İl 
Başkanı Şaban Çopuroğlu, Yukatel Kayserispor 
Asbaşkanı Ali Çamlı, Amatör Spor Kulüpleri Fe-
derasyonu Başkanı Mutlu Önal, Büyükşehir Be-
lediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Bü-
yükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı 
Hamdi Elcuman, daire başkanları, amatör spor 
kulüpleri başkanları ve sporcular katıldı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Kayseri’miz bir 
ticaret ve endüstri merkezidir. Bunun yanında 
kendisini her alanda geliştiren, insanların aradığı 
her şeyi bulan anlayış içerisinde ve en önemlisi 
büyükşehirlerin konforunu yaşatıp, büyükşe-
hirlerin sıkıntısını yaşatmayan bir hizmet an-
layışıyla sizlere layık oluyoruz. 16 ilçe belediye 
başkanımızla ağabey kardeş mantığı içerisinde 
spor camiamıza hizmet etmeye özen gösterdi-
ğimizi vurgulamak istiyorum” dedi.

Kayseri’nin sporun merkezi olma yolunda 
çalıştıklarını vurgu yapan Büyükkılıç, “Elbette 
Kayserispor’umuz da bizim bir markamızdır. 
Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Profesyo-
nel sporun yanında aslolan altyapıyı oluştura-
cak olan amatör spordaki çalışmalarımız ve hiz-
metlerimizdir. Bu yönüyle amatör spora destek 
vermeyi çok önemsiyoruz. Mutlu başkanımızla 
da uyum kültürü içerisinde çalışmalarımızı sür-
dürüyoruz” diye konuştu.

“SPOR ETKİNLİKLERİ İLE
MİLYONLARCA KİŞİYE ULAŞIYORUZ”
Başkan Büyükkılıç, spor etkinlikleri ile mil-

yonlarca kişiye ulaştıklarının altını çizerek, 
“Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. marifetiyle 
Kayseri’mizin her bölgesinde hizmetlerimi-

zi sürdürürken, sporda da çeşitliliği esas alarak 
tüm insanların beklentilerine cevap verecek 
bir yaklaşım sergilediğimizi buradan paylaş-
mak istiyorum. Bu yönde de milyonlarca kişiye 
ulaştığımızı, değişik spor çalışmalarıyla mutla-
ka insana dokunduğumuzu, bunun onurunu, 
gururunu taşıdığımızı belirtiyor, Spor A.Ş.’mize 
teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“SPORDA ‘HER ZAMAN VARIZ’
DİYORUZ”
Kayseri’yi sporun ve sporcunun merkezi ha-

line getirmek için gayret gösterdiklerini söyle-
yerek, şöyle konuştu:

“Kırsalda özellikle her beldede, her mahal-
lede mutlaka bir sahamız, spor alanında salo-
numuz var. Yüksek İrtifa Merkezi’mizi de hayata 
geçirmek suretiyle sporun ve sporcunun mer-
kezi haline geliyoruz. Sırf bu sene 20 takımın, 
yurt içinden ve yurt dışından, kamp yaptığını 

ifade ediyorum. Şuanda 2 tane olan sahaya 
6 tane daha ilave edip, yüzme havuzumuzu, 
çok amaçlı spor salonunu yapma aşamasında 
olduğumuzu belirterek, Kayseri’yi sporun ve 
sporcunun merkezi yapıyoruz. Geçenlerde Atlı 
Cirit Şampiyonası’nı izledik, Kayseri’yi ata spo-

runun merkezi haline getiriyoruz. Yüzme, tenis, 
atletizm konusunda çalışmaların yanı sıra yarı 
maraton ile Kayseri’miz kendisinden söz ettirdi. 
Basketbol, voleybol veya diğer salon sporların-
da ‘her zaman varız’ diyoruz ve amatör sporu-
muza desteğimizi sürdürmeye devam ediyo-
ruz.”

Erciyes Kayak Merkezi’nin de kış sezonuna 
hazır olduğunu belirten Büyükkılıç, orada öğ-
rencileri ve kayak severleri yetiştirmek adına 
Spor A.Ş.’nin etkinliklerini de hatırlattı.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı 
Mutlu Önal ise “Büyükşehir Belediye Başkanı-
mızın söz verdiği, 350 bin TL’den 1 milyon liraya 
çıkardığı malzeme dağıtımı için burada bulun-
maktayız. 135 bin sporcumuz olan, 65 branşta 
7 bin faal futbolcu, 35 bin lisanslı sporcu ile 180 
bin kişilik en büyük sivil toplum örgütüyüz. Bu 
katkıyı veren Büyükşehir Belediye Başkanımıza 

çok teşekkür ederiz” dedi.
Tören kapsamında, Kayseri’deki amatör spor 

kulüplerine 1 milyon TL tutarında 4 bin 400 adet 
tişört, şort ve çorabın yer aldığı antrenman ta-
kımı, 110 adet dört numara futbol topu, bin 450 
adet beş numara futbol topu dağıtımı yapıldı.

1 MİLYON TL’LİK
MALZEME DESTEĞİ

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’TAN 
AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE
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KAYSERİ’Yİ DÜNYAYA 
TANITACAK ŞAMPİYONA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen 
Çiçek ile birlikte, Erciyes’te Cumhurbaşkanlığı 
himayelerinde Türkiye’de ilk kez gerçekleşecek 
FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nın İs-
tanbul’da düzenlenen tanıtım toplantısına ka-
tıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye’de 
ilk kez 10-11-12 Mart 2013 tarihlerinde Kayseri 
Erciyes’te düzenlenecek FIM Dünya Kar Mo-
tosikleti Şampiyonası (SNX), Gençlik ve Spor 
Bakanlığı, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi, Kayseri Erciyes A.Ş. başta olmak 
üzere Dünya Motosiklet Federasyonu (FIM), 
Spor Toto, Infront, Sport In Turkey ve Türkiye 
Motosiklet Federasyonu’nun işbirliğinde ger-
çekleşecek.

İstanbul Feriye Sarayı Galeri Salonu’nda ger-
çekleşen FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyo-
nası Tanıtım Toplantısı’na Başkan Büyükkılıç’ın 
yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Bahçe-
lievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, Türkiye 
Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus 
Uçar, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mu-
rat Cahid Cıngı ve basın mensupları katıldı.

Tanıtım videosunun izlenmesiyle başlayan 
törenin sunuculuğunu yapan ünlü spor spike-
ri Ersin Düzen, “Bu şampiyonanın Türkiye’ye, 
Kayseri’ye, Erciyes’imize gelmesi bir tesadüf 
değil. Arkasında çok büyük bir emek var. Baş-
ta Sayın Kayseri Valimiz ve Kayseri Büyükşehir 
Belediye Başkanımız olmak üzere çok ciddi bir 
emek gösterdiler. Karşılığında bu şampiyona 
ülkemize gelecek. Sizlerin huzurunda kendile-
rine çok teşekkür ediyoruz. Dünyanın Snowc-
ross Şampiyonu Kayseri’de belli olacak” dedi.

Düzen, Cumhuriyet’in kuruluşunun 
100’üncü yılı olan 2023’te ilk büyük uluslara-
rası organizasyon olma özelliği taşıyacağını ve 
şampiyonanın Erciyes’te start alacağını söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, törende yaptığı konuş-
mada, “Payitaht diye bilinen İstanbul’umuzda 
bulunmaktan hem ülkemizi hem şehrimizi 
selamlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Yeni 
bir yıla da adım atıyoruz. 2023’ün heyecanla 
beklenen, sağlıklı, huzurlu ve barış yılı olarak 
devam etmesini temenni ediyorum” dedi.

Kayseri’nin bir endüstri ve ticaret merkezi 
olarak anıldığına vurgu yapan Başkan Büyük-
kılıç, “Bunun yanında turizm ile ilgili olarak çok 

önemli aşamalar kaydetti. Sayın Valimizin de 
teşrifleriyle potansiyelize bir etki oluşturarak 
hem şehrimizi hem de bu tür etkinliklere fır-
sat verme bağlamında birlikte dayanıştığımızı 
da belirterek, buradan Kayseri adına teşekkür 
ediyorum. Turizmin amiral gemisi elbette Kay-
seri Erciyes Kayak Merkezi’dir. Bu güzel proje-
de emeği olan hem bakanlık yapmış hem de 
Kayseri’mizde uzun yıllar Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı yapmış Mehmet Özhaseki bakanı-
mızı anmadan geçemeyeceğim” diye konuştu.

Büyükkılıç, Erciyes’in 12 ay sporun ve turiz-
min merkezi olması yolunda yatırımlar yaptık-
larını belirterek, şöyle konuştu:

“Son süreçte buradaki kayak merkezi ile spo-
run merkezi olma yolunda Yüksek İrtifa Mer-
kezi ile gündemde tutmakta, sadece kış spor-
larına özgü değil, yazın da otellerimizin dolu 
dolu geçmesi, Erciyes’imizin değişik etkinlikle-
re zemin hazırlamak suretiyle oradan yararlan-
masını sağlamaktayız. Kayseri’mizin, Anado-
lu’nun bu güzel değeri, Türkiye’nin en yakışıklı 
dağı, kış gününde beyaz gelinliğine bürünmüş, 
sporseverleri ve kayakseverleri bekliyor. Sadece 
bir kayak merkezi ile Kayseri’miz turizm bağla-
mında anılsın istemiyor, onunla birlikte değişik 
medeniyetlere ev sahipliği yapmanın zenginli-
ğiyle değişik alanlarda kendisinden söz ettiren 
bir şehir olduğunu paylaşmak istiyorum.”

Büyükkılıç, Kayseri’nin gastronominin mer-
kezi olduğuna da dikkat çekerek, “UNESCO’nun 
ulusal bazda Kreatif Şehirler Lisesi’nde girme 
yönünde yerimizi aldık. Onlarca bölgemizde 
UNESCO’nun listesine ya girmiş, ya aday ol-
muş çalışmalardan söz edebiliriz. Emeği ge-
çenleri kutluyorum. 1,5 milyon nüfusuyla bir 
cazibe merkezi olan Kayseri’mizin hep olumlu 
olarak anılacağını belirtiyorum” diye konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise Kayseri’nin 
6 bin yıl öncesine dayanan ticaret geçmişi ol-
duğunu, bunun yanı sıra sanayi ve turizm şehri 
olduğunu vurgulayarak, “Bu turizmin en önemli 
aktörü, amiral gemisi Erciyes’tir. Türkiye’nin en 
uzun kayak pistleri, en fazla farklı yerlerde ka-
yak yapılacak alanları Erciyes’tedir” dedi.

“MEMDUH BAŞKANIMIN
MUHTEŞEM KATKILARI VAR”
Vali Çiçek, Erciyes’in master planı çok iyi ya-

pılmış, planlaması çok iyi yapılmış bir yer oldu-
ğunu ifade ederek, “Başından itibaren bu hale 
getirmek için çok büyük emek verilmiş, hem 

Özhaseki bakan, hem Erciyes A.Ş. Yönetim Ku-
rulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, özellikle Mem-
duh başkanımın muhteşem katkıları var. Bu 
şampiyonanın açık yüreklikle söylemem lazım 
daha çok Büyükşehir Belediyesi’nin emeği var, 
Kayseri Valiliği’nin temsil ve teşvik kısmındadır” 
şeklinde konuştu.

“BİZ HEYECANLIYIZ”
Vali Çiçek ayrıca böyle bir dünya şampiyo-

nasının Kayseri’nin ve Erciyes’in tanıtımına çok 
büyük etki yapacağını ifade ederek, “Biz heye-
canlıyız, Kayseri’yi, Erciyes’i tüm uluslararası 
manada dünya televizyonlarında yayınlanacak 
olan, dünyanın en iyi sporcularının geleceği bu 
yarışmaya ev sahipliği yapacak olmaktan dola-
yı heyecanlıyız. Hazırız ve hepinizi tüm Türki-
ye’yi Kayseri’ye bekliyoruz” diye konuştu.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başka-
nı Bekir Yunus Uçar da bir onuru, gururu ve 
mutluluğu yaşadıklarını belirterek, “Bizim ken-
disinden birçok şey öğrendiğimiz Kayseri Vali-
mizden ekip çalışmasını, insanlara güvenmeyi 
öğrendik. Herkesin gerek hizmetleriyle gerekse 
popülaritesiyle tanıdığı, bildiği Kayseri Büyük-
şehir Belediye Başkanımızdan da çok önemli 
bir hayat dersi aldık. Takip ve intaç diye, işinin 
peşine düşmek ve olumlu bir şekilde sonuç-
landırmak dersini aldık. Bize de çalışmak vazife 
oldu. Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak 
gururla ifade ediyorum ki Cumhurbaşkanlığı 
himaye belgesine layık bir organizasyonu al-
mış olduk” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’Yİ VE KAYSERİ’Yİ DÜNYAYA 
TANITACAK BİR ORGANİZASYON
Dünyanın en hızlı, en aktif, en bilinen, en 

tanınan sporcularının Kayseri’ye geleceğini, 
1.2 milyarın üzerinde sosyal medya kullanıcı-
sı, motor sporları sevenlere ve 300 milyondan 
fazla insana 100’e yakın ülkedeki canlı yayınlar-
la bu organizasyonu tanıtmış ve anlatmış ola-
caklarını söyledi.

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat 
Cahid Cıngı ise Erciyes dağı ve Erciyes Kayak 
Merkezi hakkında bilgiler vererek, “Biz böylesi 
büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmak-
tan büyük bir keyif duyuyoruz. Bu süreçte Sayın 
Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız 
teşvikleriyle bizleri önemli ölçüde yönlendirdi-
ler” dedi.

Konuşmaların ardından, plaket takdimi ile 
tanıtım töreni sona erdi.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, dünya standartlarında 
tesislere sahip, Türkiye’nin ilk profesyonel 
dağ yönetim şirketi Kayseri Erciyes A.Ş. 
tarafından yönetilen Erciyes Kayak Merke-
zi’nde kayak sezonun açıldığını belirterek, 
kayakseverleri Erciyes’e davet etti.

Dünyanın ve Türkiye’nin sayılı kayak 
merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merke-
zi’nde, 2022-2023 Kayak Sezonu açıldı.

TÜRK BAYRAKLI İLK KAYAK
Tekir Kapı Gondol Üst İstasyonu’nda 

düzenlenen etkinlikte kayakseverler tara-
fından Türk Bayrağı açılarak sezonun ilk 
kayağı yapıldı.

Kayseri’nin simgesi, Türkiye’nin inci-
si olan kış turizm merkezi Erciyes Kayak 
Merkezi’nde 2022-2023 Kayak Sezonu’nun 
açıldığını belirten Başkan Büyükkılıç, Erci-
yes Kayak Merkezi’nin dünya standartla-
rında profesyonel kayakçılar için bulunmaz 
bir merkez olduğuna dikkat çekti.

“ERCİYES’İMİZ SİZ KAYAK
SEVERLERİ BEKLİYOR”
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mem-

duh Büyükkılıç, tüm kayak severleri Erci-
yes’e davet ederek, “29 milyon metrekarelik 
mülkiyeti tamamen belediyeye ait olan ve 

geçtiğimiz yıl 2 milyon ziyaretçiyi misafir 
eden bu heybetli dağımız, yılda 100 milyon 
dolar ile ülke ekonomisine de ciddi katkılar 
sağlıyor. Telesiyej, ısıtmalı, havalandırmalı 
konforuyla 19 mekanik tesisi, 41 kayak pis-
ti ve 130 kilometre pist uzunluğuna sahip, 
toz kar diye nitelendirilen kayakçıların tak-
dir ve tercih ettiği bir ortamdır. Erciyes’imiz 
siz kayakseverleri bekliyor” diye konuştu.

“KALDIĞIMIZ YERDEN AYNEN
DEVAM EDİYORUZ”
Erciyes’in kayak sektörüne en büyük 

katkıyı sağladığını söyleyen Büyükkılıç, “Er-
ciyes dağımız, bu sene gerek charter sefer-
leriyle yurt dışından gerekse yurt içinden 
yine milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayacak. 
Kaldığımız yerden aynen devam ediyoruz. 
Erciyes dağında sezonu açtık. Kayak sever-
lerimizi pistlere bekliyoruz” ifadelerini kul-
landı.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin turizm 
alanında adeta amiral gemisi olarak nite-
lendirdiği Erciyes Kayak Merkezi’nin hem 
Kapadokya bölgesine, hem Kayseri’ye hem 
de Türkiye’ye büyük bir kazanım sağladı-
ğını vurgulayarak, Erciyes’i tüm dünyaya 
tanıtmaya devam edeceklerini sözlerine 
ekledi.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’TAN
KAYAK SEZONU AÇILAN 

ERCİYES’E DAVET
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