




CumhurbaĢkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN baĢta olmak üzere tüm ilgililerle istiĢarelerde bulunduk. 



Pandemi sürecinde Ġlçe Belediye BaĢkanlarımızla sürekli istiĢareler gerçekleĢtirdik.







1.500.000 adet maske üreterek baĢta hastanelerimiz olmak üzere kamu kurum ve kuruluĢları ile 

vatandaĢlarımızın hizmetine sunduk. Ġlave olarak 30 bin adet özel çocuk maskesi üretimi gerçekleĢtirdik.



35 Bin Litre el dezenfektanı, 40 Bin Litre klor bazlı ortam dezenfektanı ve 5 Bin Litre limon ve çam kolonyası 

üreterek ġehrimizin kullanımına sunduk.



VatandaĢımıza Maske ve dezenfektanın yanı sıra, 500 Adet Tulum, 9.000 Adet Lateks Eldiven, 55.000 litre El 

Dezenfektanı, 11.000 Adet Hijyen Seti, 300 Adet El Dezenfeksiyonu Standı, 12 Adet Ayaklı Temassız Ateş Ölçer 

Cihazı dağıtımı gerçekleĢtirdik.



Belediyemiz Valilik, Adliye, Bölge Ġdare Mahkemesi, Emniyet Müdürlüğü, Berber ve 

Kuaförler, Karantina Yurtları, Otobüs ve Tramvay Durakları gibi kamu kurum ve kuruluĢlarını 

dezenfekte etmeye devam etmektedir.



Ġl Sağlık Müdürlüğü‟ne görevlendirilen 63 araç ve 84 personel ile filyasyon ekiplerinin hareket alanını geniĢlettik. 



COVID-19  nedeniyle  yüksek öğrenim yurtlarına yerleĢtirilen vatandaĢlarımızın karantina döneminde 

oluĢan tıbbi atıkları da sorunsuz ve kesintisiz bir Ģekilde toplayarak tesisimizde bertaraf ettik.



KASKĠ tarafından üretilen 200.000 adet paketli su hastane ve yurtlarda kalan COVID-19 hastalarına 

dağıtılmıĢtır. 



Bünyan Cezaevi Müdürlüğüne hükümlülerce maske üretimi için tela katlama makinesi hibe edilmiĢtir. 



Belediyemiz tarafından COVID-19 çalıĢmaları kapsamında 300 Adet Berber ve Kuaför Salonu ile 

Erciyes'teki 28 Adet iĢletmeye denetimler neticesinde hijyen sertifikası verdik.



Pandemi sürecinden olumsuz etkilenen ve temel gıda ihtiyaçlarını karĢılamakta güçlük çeken ailelere 

7.500 adet iaĢe paketi yardımı yaptık. 



Ġhtiyaç sahibi, yalnız yaĢayan 65 yaĢ üstü vatandaĢlarımıza yemek dağıtımı gerçekleĢtirdik.



Kaymek UZEM ile pandemi sürecinde eğitimi aksatmadık.



Uzaktan öğretime destek kapsamında 7.000 adet tablet dağıtımı gerçekleĢtirdik.



Pandemi sürecinde bulaĢ riskini en aza indirgemek amacıyla otobüs filomuza 

24 Adet Yeni Otobüs ekleyerek, pandemi ile mücadeleye büyük katkı sağladık.



Kart38 Kartlarını HES Kodu ile entegre etmek suretiyle güvenli ulaĢım sağlandı. 



Bosna Hersek‟in Mostar Ģehrine 50.000 Adet Maske ve Hijyen Malzemesi gönderdik.



•Kütüphanelerimizin kapasiteleri, 4 metrekareye 1 kiĢi olacak Ģekilde düzenledik.

•Ortak kullanım alanlarını kontrollü olarak kullandırdık.

•HES Kodu ile kontrollü giriĢler sağladık.

•Kitapları, kitap sterilizasyon makinelerinde sterilize ettik.



“HAYAT EVE SIĞAR” sloganı adı altında etkinlikler düzenledik.

115 mahallede ve binlerce sokakta yüzbinlerce çocuğumuzun yanında olduk. 



Pandemi sürecinde evde kalan vatandaĢlarımıza alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından antrenman 

programları hazırlandı ve sosyal medya hesaplarımızdan her gün canlı yayınlar gerçekleĢtirdik.



• Pandemi süresince, sokağa çıkma yasaklarına harfiyen uyan çocuklarımıza;

• Spor Yaptırdık ve Beraberce Eğlendik.

• Geleneksel Sokak Oyunlarımızı Onlara Hatırlattık.

• Fiziksel, Bedensel, Zihinsel ve Sosyal GeliĢimlerine Katkı Sağladık.



Pandemi kısıtlamaları sonrasında, uzman eğitmenlerimiz eĢliğinde vatandaĢlarımıza sabah sporları düzenledik.



•Tesislerimizde günlük ilaçlama ve dezenfektan uygulamaları yapıldı.

•Tesislerimizde menüler Qr kod ile müĢterimize sunuldu.

•Tesislerimizde bulaĢ riskini azaltmak için tek kullanımlık bardak vs. verildi.



Cami önlerinde, belediyemizce üretimi yapılan maskelerin ve seccadelerin ücretsiz olarak 

vatandaĢlarımıza dağıtımı yapıldı.



COVID-19 salgını kapsamında 6502 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Yönetmelik 

gereği fahiĢ fiyattan satıĢ yapanların önlenmesi konusunda denetimler yapıldı.



COVID-19 salgını kapsamında, vatandaĢlarımıza ve esnaflarımıza sosyal mesafe, maske, temizlik ve 

hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarılar yapıldı. 





Belediyemizce projeleri hazırlanan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi‟nin yapım ihalesi 

TOKĠ tarafından gerçekleĢtirildi, yapım çalıĢmaları devam etmektedir.

• Etkinlik çayırı

• Biyolojik Gölet

• Mesire Alanı

• Yaya Bisiklet Yolları

• Millet Kıraathanesi

• Sağlıklı YaĢam Merkezi

• Çocuk Oyun Alanları

• Spor Alanları

• Wc-Mescit

• Büfe -SatıĢ Birimleri

• Drone - Maket Uçak Pisti

• Özel Çiçek Bahçeleri

• Evcil Hayvan Eğitim Alanı

• Labirent Parkı

• KoĢu- Bisiklet Parkurları

• Panayır Alanı

• Atv Parkuru

• Paintball Alanı

• Kaykay Pisti
• Veledrom

Fonksiyonlar



Ankara ziyaretlerimizde üzerinde ısrarla durduğumuz Havalimanı Yeni Terminal Binası için UlaĢtırma ve 

Altyapı Bakanlığı DHMĠ tarafından ihalesi gerçekleĢtirildi, yapım çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır. 



Toplu ulaĢımda konforu artırmak için planladığımız hatlardan; 

-Anafartalar - YHT Hattı, UlaĢtırma ve Altyapı Bakanlığı‟nca yapım ihalesi gerçekleĢtirildi, yapım çalıĢmalarına baĢlandı. 

-Talas Mevlana Hattının yapım ihalesi Belediyemiz tarafından gerçekleĢtirildi.



ġehir Hastanesi Yonca Katlı KavĢağının eksik olan 4. Kol bağlantısı tamamlayarak hizmete açtık.



Bekir Yıldız Bulvarı‟nın 4 km lik 4. Etabını tamamlayarak hizmete açtık.



Org. Hulusi Akar Bulvarı Altgeçidi ve U Tipi 2 adet Alt geçidin yapım çalıĢmalarına baĢladık. 



Yapım çalıĢmalarına baĢladık. 



Sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsat bildik. Cumhuriyet Meydanı, Sivas Caddesi ve Ģehrin farklı 

bölgelerinde asfalt yenileme çalıĢmaları yaptık.



•Gesi KavĢağı (Sivas Bulvarı – BeyazĢehir GiriĢi)

•DSĠ KavĢağı (Osman Kavuncu Yeni Sanayi GiriĢi)

•Fuar KavĢağı (Mustafa Kemal PaĢa Bulvarı Üzeri)

•Mobilyakent KavĢağı (M. Yazıcıoğlu Bulvarı Üzeri)

•Ġldem Gün Sazak Caddesi KavĢağı, 

•TOKĠ Emniyet 1. Cadde KavĢağı

•Hacılar Yolu Hürriyet KavĢağı (ġht. Miralay Nazım Bey. Bul.)

Trafiği rahatlatmak için hemzemin kavĢak düzenlemeleri yaptık. 



Yakut Mahallesi‟nde 2 km uzunluğunda 30 metre geniĢliğinde yeni yol çalıĢmalarını tamamladık.



Kentin kuzey ve güney aksındaki en önemli yollardan olan Org. Hulusi Akar Bulvarı‟nı

4 km uzunluğundaki yol imalatları ile Derevenk Viyadüğü‟ne bağladık. 



Hıdırellez tepesi yolunda yaklaĢık 4 km‟lik yol imalatları ile yolun standartlarını artırarak ulaĢımı 

konforlu hale getirdik.



Hacılar – Hisarcık arası, 4.6 km‟lik yolun geniĢletme çalıĢmalarına baĢladık.



Horsana Yolu‟nda 2.3 km asfaltlama ve düzenleme çalıĢması yaptık.



Erenköy Mahallesi‟nde imar uygulamaları tamamlanan 4 km‟lik bulvarın yapımına baĢladık.



Osman Kavuncu Bulvarı‟nı Bekir Yıldız Bulvarına bağlayan ve Kocasinan Millet Bahçesi‟nin de 

bağlantı yolu olacak olan 3 km uzunluğundaki yolun yapımını gerçekleĢtirdik.



Kentimizin dıĢa açılan kapısı konumundaki Serbest Bölge‟de, taĢımacılık trafiğine katkı sağlamak 

amacıyla yaklaĢık 1 km olan yolun yapım çalıĢmalarını tamamladık.



Ġlimizin mobilyacılık anlamında önemli bir merkez konumuna ulaĢacak olan

Mobilya Kent‟in 2.3 km yol çalıĢmalarını tamamladık. 



ġehir merkezine ve ilçelerimize toplam 250.000 Ton Sıcak Asfalt serimi gerçekleĢtirdik. 



Erciyes KıĢ Turizmi ve Turizm Merkezi‟nde yoğun sezonda yaĢanan otopark sorununun 

ortadan kaldırılması amacıyla 550 araçlık ilave otopark yapımına baĢladık.



Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi projesi kapsamında Hava Ġkmal Bakım Merkez Komutanlığı ile 

yapılan protokol kapsamında talep edilen yapıların yapım çalıĢmalarını tamamladık.



ġehir Kütüphanemizin açılıĢını gerçekleĢtirdik.



BeyazĢehir Kütüphanemizin açılıĢını gerçekleĢtirdik.



Merkez kütüphane ek salonunu hizmete açtık.



Argıncık Semt Kütüphanesinin açılıĢını gerçekleĢtirdik.



Ziya Gökalp Semt Kütüphanesi açılıĢını gerçekleĢtirdik.



Sarız Ġlçemize kütüphane yaparak hizmete açtık.



Etnospor ve Okçuluk Merkezi yapım çalıĢmalarında sona yaklaĢtık.



Engelsiz yaĢam merkezi inĢaatı son aĢamaya geldi.



Engelsiz YaĢam Merkezi Kapalı Spor Salonunun temelini attık, yapım çalıĢmaları devam ediyor.



Kapalı Tenis Kortunun temelini attık, yapım çalıĢmaları devam ediyor.



Hasta Yakını Misafirhanesinin temelini attık, yapım çalıĢmaları devam ediyor.



Talas Ġtfaiye Hizmet Binasının yapım çalıĢmaları devam ediyor.



Erciyes Üniversitesi içerisine 5000 kiĢi kapasiteli iki öğrenci yurdu yapımını Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 

yaptığımız giriĢimler neticesinde Ġlimize kazandırıyoruz. 



Hayırsever Murat KANTARCI ile protokol imzalanarak inĢaatına baĢlanan Bilim Sanat Merkezi yapım 

çalıĢmaları devam ediyor.



Develi‟de bir okulu Bilim Sanat Merkezine çevirmek için gerekli inĢaat çalıĢmalarını yaptık.  

Eski Hali Yeni Hali



Sahabiye Kentsel DönüĢüm Projesi kapsamında hayırseverimiz Recep Mamur ile birlikte yaptığımız 

Caminin açılıĢını gerçekleĢtirdik.  



Erciyes Yüksek Ġrtifa Kamp Merkezinde iki adet futbol sahası ve fitness merkezini hizmete açtık.



Erciyes Jeotermal sondaj çalıĢmaları devam ediyor.



1.UYGULAMA ETABI

1. Uygulama etabında tamamlanan 622 adet daire ve 55 adet dükkan hak sahiplerine teslim edilmiĢtir.



2.UYGULAMA ETABI

Toplam 5 Blok, 498 Daire, 35 Dükkandan oluĢan 2. Uygulama Etabı‟nın yapım ihalelerini 

gerçekleĢtirdik, inĢaatlar baĢladı.



• 5366 Sayılı Kanuna göre yenileme alanı ilanı yapılmıĢtır.

• Mevcut yapıların tespit ve değerlemesi tamamlanmıĢtır.

• Toplu Konut Ġdaresi Ġle protokol imzalanmıĢtır

• 06.01.2021 tarihinde CumhurbaĢkanlığı kararnamesi ile Afet Riski Altındaki Alan olarak ilan edilmiĢtir.

• UzlaĢma Modeli ÇalıĢmaları devam etmektedir. 



Camikebir Kentsel Yenileme Projesi kapsamında  hak sahipleri için yapılacak olan ofis ve otel projesinin yapım 

ihalesi TOKĠ Tarafından 21 Ocak 2021 de gerçekleĢtirilecektir.



Oruçreis riskli alan ilanı için dosya Çevre ve ġehircilik Bakanlığına gönderilmiĢtir.

Saha tespitleri tamamlanmıĢ olup, hak sahipliği modeli tamamlanmıĢtır. 



Ülkemizin ve Ġlimizin önemli besi ve hayvancılık merkezi konumuna eriĢmesi planlanan Beydeğirmeni Besi 

ve Hayvancılık Bölgesi‟nde 82 adedi 2020 yılında olmak üzere toplam 385 adet parsel satışı 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Satılan parsellerde altısında ahır yapımına baĢlanmıĢtır.



Beydeğirmeni Besi ve Hayvancılık Bölgesi‟nin su ihtiyacının karĢılanması amacıyla altyapı çalıĢmaları tüm 

hızıyla devam etmektedir.



Tarihi Kayseri Mahallesi dokusunun ortaya çıkarılması için Tavukçu Mahallesi‟nde Restorasyon 

çalıĢmaları devam etmektedir.



Öncesi                                                                                                                       Sonrası

Tarihi Kızıl KöĢk‟ün araĢtırma kazısını gerçekleĢtirdik.



7.5 milyon yıllık fosil kazı çalıĢmaları desteğimizle devam ediyor.  



Tarihi 6.000 yıl öncesine dayanan Anadolu‟nun en eski yazılı belgelerinin bulunduğu Kültepe – KaniĢ – Karum 

kazı çalıĢmalarına destek vererek hak ettiği yere gelmesi için çalıĢmalarımız devam etmektedir. 



Selçuklu kenti olan Kayseri için çok önemli olan Keykubadiye Sarayı‟nın gün yüzüne çıkarılması için kazı 

çalıĢmaları  Belediyemiz desteğiyle devam ediyor.



Alsancak Parkını hizmete açtık.



Ġlimizin muhtelif bölgelerinde 100.000 adet fidan dikimi gerçekleĢtirdik.



Erciyes Dağı bölgesine 3.000 m² çim tohumu içeren halı uygulaması yaptık.



Akıllı ġehir Master Planı kapsamında çalıĢmalarımız devam ediyor.



Akıllı ġehir Master Planı kapsamında “Akıllı Sulama Sistemi” Sümer Park‟ta uygulanmıĢtır.



Bünyan ve Develi ilçelerimize katı atık transfer merkezi yapımına baĢladık.



ġehir Mezarlığımıza 1000 adet ilave mezar yapımına baĢlanmıĢtır.



Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığına 2000 adet ilave mezar yapımına baĢlanmıĢtır.



ERCĠYES EMITT FUARINDA TANITILDI

Erciyes, 200 ülkeden tur operatörü ve turizm profesyonelinin katıldığı dünyanın en büyük turizm fuarlarından 

biri olan 24. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT)‟te tanıtıldı.



Erciyes Kayak Merkezi, dünya çapında önemli tatil ve seyahat iĢletmelerine verilen Tripadvisor

Mükemmellik Sertifikası‟nın ardından Ģimdi de 2020 Travellers’ Choice ile ödüllendirildi.



Erciyes Dünyanın en büyük sertifikalandırma kuruluĢu Bureau Veritas dünyada ilk defa “Güvenli 

Kayak Merkezi” sertifikasını Erciyes‟e verdi.



Kayseri Sağlık Turizminin GeliĢtirilmesi Projesi kapsamında web sitemiz hayata geçirilmiĢtir.

www.healthtourismkayseri.com

Erciyes A.ġ. ile iĢbirliği sağlanarak Ģehrimize gelen yerli ve yabancı turistlere sağlık turizmi 

ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı.



Yöresel Lezzetlerimizin tanıtımı için sosyal medya ve çeĢitli mecralarda tanıtım faaliyetleri gerçekleĢtirdik. 







Ġlçelerimize toplam 75.000 Ton Sıcak Asfalt serimi gerçekleĢtirilmiĢtir. 



Kırsal mahalle yollarımıza 

• 45 km birinci kat 

• 14 km ikinci kat asfalt yapılmıĢtır.



Kırsal mahallelerde asfalt olan mahalle yollarımızda bakım ve onarım için toplam 63.000 ton 

Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Yama Malzemesi kullanılmıĢtır. 



Mahallelerimizin yaklaĢık 25.000 km arazi ve yayla yolunun bakım ve onarımı gerçekleĢtirilmiĢtir.



Kırsal Mahallelerimize yol yapım ve geniĢletme kapsamında toplam 155 km yolda çalıĢma yapılmıĢtır.



Kırsal Mahalle yollarımızda 1 adet 13 metre açıklıklı köprü yapılmıĢ ,16 mahalle yoluna 127 adet kutu 

menfez , yol geçiĢlerinde 4.230 metre korige boru imalatı gerçekleĢtirilmiĢtir.



Kırsal Mahalle yollarımıza 1.535 adet kar direği, 1.440 düşey trafik işaret levhaları ve 60 ton yol 

çizgi boyası ile gerekli trafik iĢaretlemeleri yapılarak yol güvenliği sağlanmıĢtır.



Mahallelerimize Ġhale yolu ile toplam 164.953 m2 kilit parke yapılmıĢtır.

Kendi üretimimizle birlikte kırsal mahallelere toplam 431.743 m2 kilitli parke döĢenmiĢtir.



Kırsal mahallelerimize 31 adet oyun grubu, 16 adet halı saha, 4.753  adet kamelya bank, masa 

ve sandalye yapılmıĢtır.



Mahallerimizin mezarlıklarına 9.626 metre duvar ve 1.288 adet hazır beton mezar yapılmıĢtır.



Kırsal mahallelerde kıĢın karla mücadele kapsamında 2.653 km olan yol ağımızda kıĢın zorlu 

Ģartlarında çalıĢma yapılmıĢtır. 



“Kaba Yem Üretiminin Artırılması Projesi” kapsamında yem bitkisi tohum dağıtımı gerçekleĢtirilmiĢtir.



Çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu Tarım alet ve makinalarını temin ederek ilçe ziraat odalarına teslim ettik.  



Mera ve yaylalarda su kaynağının yetersiz olduğu yerlerde mevsiminde suyu toplayarak yaz aylarında 

kullanmak amacıyla hayvan içme suyu tesisleri ve göletleri yapmaya devam ettik. Bu kapsamda  69 

mahallede sulama ve hayvan içme suyu tesisi bakım, onarımı ve yeni tesisler yapılmıĢtır. 



Hayvanların meradaki su ihtiyacını karĢılamak amacıyla 1.000 adet sac sıvat dağıtımı yapılmıĢtır.



Ayçekirdeği ve kayısı üretiminin yoğun olduğu YeĢilhisar ilçesine mahsullerini kurutmak amaçlı 2.000 

metrekare betonarme zemin kurutma alanı yapılarak yöre çiftçilerine katkı sağlanmıĢtır.



• 52.470 Metrekare ĠnĢaat Alan

• 250.000 Ton Sıcak Asfalt

• 185 km Yol Yapım

• 5 Adet Katlı KavĢak

• 4.300 Adet Mezar Yeri

• 2 Adet Katı Atık Transfer Ġstasyonu

• 1.000 Araçlık Otopark

• 17.500 m2 Yaya Yolu

• 450.000 m2 Kilitli Parke Yol

• 150.000 m2 Çevre Düzenlemesi

• 3.500 metre Ġstinat Duvarı

• 5.000 metre Yaya Korkuluğu

• 8.000 metre Çelik Oto korkuluk

• 15.700 metre Ġhata Duvarı

• 6.500 Adet Kent Mobilyası

• 42 Adet Oyun Grubu

• 119.705 m2 Çim Alan

• 100.000 Adet Fidan Dikimi

• 3.000.000 Adet Çiçek ve Süs Bitkisi

• 27 Adet Spor Sahası



2020 YILI BÜTÇESİ

BELEDİYELER TOPLAM BÜTÇELERİ 2.525.000.000 TL

KASKİ 415.000.000 TL

KCETAŞ 377.000.000 TL

KAYSERİGAZ 100.000.000 TL

TOPLAM 3.417.000.000 TL





Talas Mevlana tramvay hattının ihalesi gerçekleĢtirilmiĢ olup 2021 yılında yapım 

çalıĢmalarına baĢlanacaktır.



Talas Raylı Sistem Hattı kapsamında 6 adet tramvay aracı alımı gerçekleĢtirilecektir. 5 adet te

AYGM tarafından alınacak olup toplam 11 adet tramvay aracı Ģehrimize kazandırılacaktır.



Yapımı devam eden Org. Hulusi AKAR Bulvarı – AĢık Veysel Bulvarı Katlı KavĢağı kapsamında ulaĢımı akıcı hale getirmek 

amacıyla Org. Hulusi Akar Blv – Org. EĢref Bitlis Blv. Altgeçidi yapımı 2021 yılında gerçekleĢtirilecektir.



Belediyemizce tamamlanan yolun tren hattı geçiĢi için TCDD ile görüĢmeler 

devam etmektedir. 



Yavuzlar Mahallesi‟nin ulaĢım sorunlarını çözmek amacıyla altgeçit yapımı ile 

ilgili TCDD ile görüĢmeler devam etmektedir. 



Kentin doğu batı aksındaki Sivas Bulvarı‟na alternatif bir yol alacak olan Mustafa ġimĢek 

Caddesi devamı 4.8 km yol yapım çalıĢmaları 2021 yılında yapılacaktır.



Kentin doğu batı aksında en önemli akslar olan Sivas Bulvarı ve Kocasinan Bulvarı birbirine bağlayacak olan 

yol, aynı zamanda Org. Hulusi Akar Bulvarı ile de bağlantısı sağlanarak kuzey güney hattında güçlü bir 

alternatif yol olacaktır. 1 km uzunluğundaki yolun yapım çalıĢmalarına 2021 yılında baĢlanacaktır.



Ġsmail Erez Bulvarı devamındaki 1.5 km uzunluğundaki yol ile Organize Sanayi Bölgesi‟ne bağlanmasıyla 

OSB Bölgesine alternatif bir yol açılmıĢ olacaktır. Yolun yapım çalıĢmalarına 2021 yılında baĢlanacaktır.



Yavuzlar Mahallesi‟nin ulaĢım sorunlarını çözmek amacıyla altgeçit yapımı ile 

ilgili TCDD ile görüĢmeler devam etmektedir. 



Yeni açılacak yollar ve ulaĢım konforunun sağlanması amacıyla yapılacak yol yenileme 

çalıĢmalarında kullanılmak üzere 200.000 Ton Sıcak Asfalt serimi gerçekleĢtirilecektir.



Ġlimizde yaĢayan insanların bisiklet kullanma alıĢkanlıklarını geliĢtirmek ve kullanıcıların güvenli bir 

güzergahta bisiklet ulaĢımlarının sağlanması amacıyla 25 km bisiklet yolu yapımı gerçekleĢtirilecektir.



Sabah ve AkĢam saatlerinde taĢıt trafiğinin en üst seviyeye çıktığı pik saatlerde trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla 

trafik sinyalizasyon sistemine direkt müdahale imkanının sağlanabileceği ve akıllı trafik yönetiminin gerçekleĢtirilebileceği

trafik sinyalizasyon merkezi ve akıllı kavĢaklar 2021 yılında hayata geçirilecektir.



Hizmete giren iki sahaya ilave olarak 6 adet çim sahanın ve teknik birimlerin inĢaatına baĢlayacağız.



Erciyes Yüksek Ġrtifa Kamp Merkezi Projesi kapsamında Spor Salonu yapımına baĢlayacağız. 



Turizm faaliyetlerimizin lokomotifi konumundaki Erciyes Develi Kapı mevkiine yeni mekanik tesis yapımı 

gerçekleĢtirilecektir.



Ülkemizin ve Ġlimizin en önemli turistik bölgelerinden olan Erciyes‟te kıĢ sporlarının 

eğitiminin verileceği “Kayak Okulu” Hisarcık Kapı Bölgesi‟nde yapılacaktır.



Belediyemiz tarafından projeleri hazırlanan “Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi” içerisinde “Sağlıklı YaĢam Merkezi” 

yapımı gerçekleĢtirilecektir.



TaĢhan ve Barsama bölgelerinde kazı çalıĢmalarında bulunan 7.5 milyon yıl öncesine dayanan fosiller 

Belediyemizce yapılacak Paleontoloji ve Fosil müzesinde sergilenecektir.



Tarihi 6.000 yıl öncesine dayanan Anadolu‟nun en eski yazılı belgelerinin bulunduğu Kültepe – KaniĢ – Karum 

Örenyeri için Tablet Müzesi yapımı gerçekleĢtirilecektir.



Mevcut ziyaretçi binası tadil edilerek yeniden ziyarete açılacaktır.



Ġlimizin zenginliklerle dolu tarihinin tanıtılacağı Kent Müzesi yapımına baĢlanacaktır.



ġehrimizin en önemli değerlerinden olan  Mimar Sinan için, Müzesi ve Mimarlık Merkezi projesine 

2021 yılı içerisinde baĢlanacaktır.



Kayseri Mahallesi‟nde yer alan Jandarma Mektebi içerisine kurulacak müze için zengin hat ve metal 

eĢya koleksiyonu sahibi Mehmet AKGÜL ve Melikgazi Belediyemiz ile imzalanan protokol kapsamında 

teĢhir tanzim yapımı gerçekleĢtirilecektir. 



Kayseri Mahallesi‟nde, Gazeteciler Cemiyeti ile ortaklaĢa kurulacak “Basın Müzesi”nin yapımı 

gerçekleĢtirilecektir.



Tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleriyle UNESCO‟nun “Geçici Dünya Mirası Listesine” giren Koramaz

Vadisi için Restorasyonu tamamlanan Çerkez Mustafa Bey Konağı‟na müze yapılacaktır.



Esnaflığın ve Sanatkarlığın beĢiği olan ġehrimizde Esnaflığı ve Sanatkarlığı yaĢatmak adına Ahievran

Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi yenilenmesi Belediyemiz tarafından yapılacaktır.



Tarihi Kayseri Mahallesi dokusunun ortaya çıkarılması için 1. Etabı tamamlanan Tavukçu Mahallesi 

Projesi‟nin 2. Etap yapım çalıĢmaları baĢlayacaktır.



Tarihi Kayseri Mahallesi tarihi dokusunun gün yüzüne çıkarılması için yapılan 

çalıĢmalar 2021 yılında da devam edecektir.



Anadolu Selçuklu Devleti I. Alâeddin Keykubad dönemine tarihlenen, 800 yıllık tarihe sahip olduğu 

belirlenen Kızıl KöĢk Belediyemizce kazı çalıĢmaları ile restorasyona uygun hale getirilmiĢ olup, 

restorasyon çalıĢmalarına 2021 yılında baĢlanacaktır.



Kocasinan Millet Bahçesi‟nin yapımına 2021 yılı içerisinde baĢlanacaktır.



Çocuk Kütüphanesi‟nin yapımı 2021 yılı içerisinde tamamlanacaktır.



Ġlimizde okul ihtiyacının karĢılanmasına yardımcı  olmak üzere hayırseverlerimiz ile 

birlikte Ġlk Okul yapımı gerçekleĢtirilecektir.



Hayırsever Osman ULUBAġ‟ın Kazım Karabekir Mahallesi‟nde yaptırdığı okul için spor salonu 

Belediyemiz tarafından yapılacaktır.



Engelsiz YaĢam Merkezi Ġçerisine Kapalı Yüzme Havuzu yapımı gerçekleĢtirilecektir. 



Kayseri‟ye il dıĢından gelen hastaların hastanelerde tedavi görürken, yakınlarının da 

mağduriyetlerin giderilmesini amacıyla ġehir Hastanesi karĢısına Hasta Yakını Misafirhanesi 

yapımı 2021 yılı içerisinde gerçekleĢecektir.



Talas Ġlçesi Mevlana Mahallesi‟ne Sosyal YaĢam Merkezi yapımına 

2021 yılı içerisinde baĢlanacaktır



Kayseri Mutfak kültürünün geliĢtirilmesi ve UNESCO gastronomi Yaratıcı ġehirler Ağı listesine girmek 

amacıyla Mutfak Sanatları Merkezi projesi hazırlanmıĢ, yapım çalıĢmalarına 2021 yılı içerisinde 

baĢlanması planlanmaktadır.



Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iĢbirliği halinde

“ġehir Kütüphanesi” yapımına 2021 yılında baĢlanacaktır.



Bilim Akademisi‟nin Kayseri Bilim Merkezi bünyesinde açılması ile ilgili çalıĢmalar devam etmekte olup 

Bilim Akademisi‟nin 2021 yılında açılması planlanmaktadır.



Akıllı ġehirler Master Planı kapsamında Yeni Akıllı ġehir Mobil Uygulaması 2021 yılında 

hayata geçirilecektir.



www.kayseri.com.tr
Akıllı ġehirler Master Planı kapsamında „www.kayseri.com.tr‟ ġehir Portalı 2021 yılında 

hayata geçirilecektir.

http://www.kayseri.com.tr/


Ġnönü parkı devamı park düzenlemeleri 2021 yılı içerisinde yapılacaktır.



Kedi-Köpek Barınma Evi yapımı 2021 yılı içerisinde gerçekleĢtirilecektir.



Yeni Fidanlığın yapımına 2021 yılı içerisinde baĢlanacaktır.



Erciyes ve Ali Dağı baĢta olmak üzere Ģehrin muhtelif yerlerinde 100.000 Fidan Dikimi 

gerçekleĢtirilecektir.



Ġldem Mezarlığı‟na ilave mezar yapımı 2021 yılında gerçekleĢtirilecektir.



Ali Dağı Mesire Alanı Tadilat ve Düzenlemelerin yapımı 2021 yılında yapılacaktır.



Yol standartlarının artırılması amacıyla Kuruköprü Yol Düzenleme çalıĢmalarına baĢlanacaktır.



“150.Yılda 150 Proje” Sloganı doğrultusunda “Her Ġlçeye Millet Bahçesi” projelerimiz 

kapsamında Özvatan Ġlçemize Millet Bahçesi yapımı gerçekleĢtirilecektir.



“150.Yılda 150 Proje” Sloganı doğrultusunda “Her Ġlçeye Millet Bahçesi” projelerimiz 

kapsamında AkkıĢla Ġlçemize Millet Bahçesi yapımı gerçekleĢtirilecektir.



AkkıĢla Ġlçemize Kütüphane yapımı gerçekleĢtirilecektir.



“150.Yılda 150 Proje” Sloganı doğrultusunda “Her Ġlçeye Millet Bahçesi” projelerimiz 

kapsamında YeĢilhisar Ġlçemize Millet Bahçesi yapımı gerçekleĢtirilecektir.



YeĢilhisar Ġlçemize Pazar Yeri yapımına 2021 yılında baĢlanacaktır.



“150.Yılda 150 Proje” Sloganı doğrultusunda “Her Ġlçeye Millet Bahçesi” projelerimiz 

kapsamında PınarbaĢı Ġlçemize Millet Bahçesi yapımı gerçekleĢtirilecektir.



“150.Yılda 150 Proje” Sloganı doğrultusunda “Her Ġlçeye Millet Bahçesi” projelerimiz 

kapsamında Tomarza Ġlçemize Millet Bahçesi yapımı gerçekleĢtirilecektir.



Hacılar Ġlçemize Meydan Düzenleme yapım çalıĢmaları 2021 yılında tamamlanacaktır.



Hacılar Ġlçemize Silahtar Park yapımı çalıĢmaları 2021 yılında baĢlayacaktır.



Develi Ġlçemizde bulunan Uzun ÇarĢı‟nın düzenlenerek yeni bir görünüm kazandırılması için 2021 yılında 

çalıĢmalar yapılacaktır.



Develi Ġlçemizde Kent Merkezi‟nde yer alan mevcut terminal‟in kent merkezi dıĢarısına taĢınması ile ilgili 

çalıĢmalar 2021 yılında yapılması planlanmaktadır.



Develi Ġlçemizde Kent Merkezi‟nde yer alan atıl durumdaki otopark alanını düzenlenerek park haline 

getirilecektir.



Sarıoğlan Ġlçemizde bulunan mevcut pazar alanının düzenlenerek hem vatandaĢlarımızın hem de satıcıların 

sağlıklı bir ortamda alıĢveriĢlerini gerçekleĢtirilmesi sağlamak amacıyla Sarıoğlan Pazar Yeri yapımına 2021 

yılında baĢlanması planlanmaktadır. 



Sarıoğlan Çiftlik‟te yüzme havuzu yapımına 2021 yılında baĢlanacaktır.



YeĢilhisar ve Sarız Ġlçelerimize Katı Atık Transfer Ġstasyonu yapımı 2021 yılında gerçekleĢtirilecektir.



Ġlçelerimize 400 km asfaltlama çalıĢması yapılacaktır.



Ġlçe yollarında yeni köprü yapımı, mevcut köprü geniĢletme ve tadilatı ile hazır beton menfez  ve 

korige boru konularak yolların su  geçiĢ iĢleri yapılacaktır.



Kırsal Mahallelerimize 700.000 metrekare kilitli parke yapılacaktır.



Kırsal Mahallelerimize 60 Adet Çocuk Oyun Parkı yapılacaktır.



Kırsal Mahallelerimizde 30 Adet Sosyal Tesisin Bakım onarım çalıĢmaları yapılacaktır.



Kırsal Mahallelerimizde 25 Adet Futbol Sahası yapılacaktır.



Kırsal Mahallelerimizde 2.500 Adet Mezarlık yapılacaktır.



Sulu Tarıma destek amacıyla 34 Adet Sulama Tesisi yapılacaktır.



Tarımı desteklemek amacıyla 5 Adet Traktör, 10 Adet Tohum Eleme Makinası, 15 Adet Çeşitli 

Tarımsal Makina dağıtımı gerçekleĢtirilecektir.



Tarımı desteklemek amacıyla 100 Ton Yerli ve Milli Tohum ve Yem Bitkisi Tohumu dağıtımı 

gerçekleĢtirilecektir.



Tarımın desteklenmesi amacıyla Kabak Çekirdeği, Ay çekirdeği, Kayısı gibi ürünlerin kurutulması için 

10.000 metrekare kurutma alanı yapılacaktır. Ayrıca Kabak Çekirdeği Paketleme tesisi de 2021 

yılında yapılacaktır.



Hayvancılığın desteklenmesi amacıyla 21 Adet Hayvan İçme Suyu Göleti yapılacaktır.



Hayvancılığın desteklenmesi amacıyla 1.000 Adet Sac Sıvat dağıtımı ve 100 Adet Beton Sıvat yapımı

2021 yılında gerçekleĢtirilecektir.



2021 YILI BÜTÇESİ

BELEDİYELER TOPLAM BÜTÇELERİ 2.856.700.000 TL

KASKİ 450.000.000 TL

KCETAŞ 450.000.000 TL

KAYSERİGAZ 140.000.000 TL

TOPLAM 3.896.700.000 TL






