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Kayseri Valisi Süleyman KAMÇI
Kayseri ilinde 2016 Yılı 
Haziran ayından bu yana 
görev yapıyorsunuz. 
Genel olarak Kayseri İlini 
nasıl tanımlarsınız?
İdarecinin Sesi Dergisi’ne öncelikle 
Kayseri adına teşekkür ediyor ve ça-
lışmalarınızda başarılar diliyorum.

Bu soruya verilecek cevabım, sanı-
rım bana derginizde yer ayırmış ol-
duğunuz bölüme sığmayacak kadar 
uzun olacaktır. Türkiye’nin en önemli 
illerinden biri haline gelen Kayseri 
her yönden emin adımlarla ilerliyor.

Anadolu medeniyetlerine ait en eski 
izleri ve eserleri bünyesinde taşıyan 

tarihi bir kent olan Kayseri, Türki-
ye’nin kalbinde, heybetiyle Erciyes 
dağının eteğinde tarih fışkıran eser-
leriyle, doğal güzellikleriyle sanayi 
ve ticaretteki kimliği ve bu alanda-
ki atılımlarıyla, üniversiteleriyle, 
eğitim kurumlarıyla, müzeleriyle, 
sosyal ve kültürel alandaki faaliyet-
leriyle adından her daim söz ettiren, 
aynı zamanda inanç ve gelenekleri, 
el sanatları, musikisi, halk oyunları 
ve mutfağı ile de zengin yaşam kül-
türüne sahip olan bir ilimizdir.

Öncelikle tarihe bir adım atarsak; 
İlimizde bulunan Kaniş–Karum Dün-
yanın ilk organize ticaret merkezidir. 
Burada yapılan arkeolojik kazılarda 
ortaya çıkarılan tabletlerde ilk ticari 
sözleşmelere rastlanmıştır. Bugüne 

kadar 25 bin tablet ortaya çıkarılmıştır. 
Bilindiği gibi tarih yazı ile başlar bu bil-
giler ışığında Anadolu insanına ilk kez 
okuma yazmayı öğreten il’dir Kayseri.

Kayseri’de yaşayan halk, binlerce 
yıldan beri birbirleriyle kaynaşmış, 
birbirlerinin örf ve adetlerini etkile-

Anadolu 
medeniyetlerine 
ait en eski izleri ve 
eserleri bünyesinde 
taşıyan tarihi bir 
kent olan Kayseri
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mişlerdir. Eskiden olduğu gibi günü-
müzde de Kayseri toplum yapısı aile 
merkezlidir. Ticarî ve dinî hayatın 
öğelerinin oluşturduğu önemli bir 
yapı durumunda olan aile, halen ha-
yatın bütün aşaması ve boyutların-
da belirleyici rol oynamaya devam 
etmektedir.

Kayseri, toplum yapısındaki dinî 
renk ve desenleri istikrarlı bir şekil-
de ayakta tutmaktadır. Her alanda 
ve anlamda hayır hasenat işlerinde, 
yardımlaşmalarda, dayanışmalarda 
gözlenen zenginliğin arka planında 
tüccar ve sanayici kesimin katkıları 
bulunmaktadır.

İlimizin toplam nüfusu 1.376.722’dir. 
Nüfus Sıralamasında 15. sırada yer 
almaktadır. İlimizde 1 Büyükşehir 
Belediyesi ve 16 İlçe Belediyesi bu-
lunmaktadır. 758 Mahallesi bulu-
nan İlimizde her ay ilçe kaymakam-
larımız, muhtarlarımız ve belediye 
başkanlarımızla ayrıca, sanayici iş 
adamlarımızla bir araya gelerek 
yapacağımız çalışmalar veya varsa 
çözebileceğimiz sorunlar ile ilgili dü-
zenli görüşmeler yapmaktayız. Ayrı-
ca başta Sayın Cumhurbaşkanımız 
olmak üzere devletimizi temsil eden 
tüm kurum ve kuruluş amirlerimizle 
birlikte öncelikli düşüncemiz olan 
vatandaşlarımızı dinleyip varsa so-
runlarını çözme noktasında düzenli 
olarak gerçekleştirmiş olduğumuz 
Halk Toplantılarında Kayseri halkın-
dan gördüğüm memnuniyet beni 

bir mülki amir olmaktan öte bir va-
tandaş olarak çok memnun ediyor.

Kayseri tarihte önemli 
yeri olan bir ilimizdir. 
Kayseri’nin tarihsel 
geçmişinde öne çıkan 
dönem noktalarından 
bahsedebilir misiniz?
Orta Anadolu’nun en büyük kentle-
rinden biri olan Kayseri çağlar bo-
yunca ticaret yollarının kavşağında 
bulunmasıyla bir ticaret ve kültür 
şehri olmuştur.

Kayseri olağanüstü doğal güzellikleri 
ve coğrafi konum itibariyle tarih bo-
yunca Asurlar, Hititler, Persler, Kapa-

dokya Krallığı, Romalılar, Bizanslar, 
Selçuklular, Anadolu beylikleri ve 
Osmanlı Devleti gibi birçok uygarlı-
ğa ev sahipliği yapmıştır.

Kayseri, Dünyanın en eski şehirle-
rinden biridir. Klasik çağlarda Kapa-
dokya adı verilen bölgededir. Kızılır-
mak'ın güneyinde bulunan bu bölge, 
Tuz Gölünden, Fırat Nehrine kadar 
uzanmakta olup tarihi İpek Yolu gü-
zergâhındadır. Kayseri her çağda tüm 
ulusların ilgisini çekmiş ve pek çok 
uygarlıkların beşiği olmuş.

Kayseri Kapadokya ve Selçuklu dev-
letlerine başkentlik yapmış olma-
sından dolayı ilimizde çok sayıda 
kültür varlığı bulunmaktadır. Özel-
likle Selçuklu Medreseleri, Camileri, 
Çeşmeleri, Kümbetleri ve Hanları 
görülmeye değer eserlerdir. Bun-
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dan dolayı Selçuklu eserleri 2014 
yılından beri UNESCO tarafından 
Dünya Geçici Miras listesinde bu-
lunmaktadır.

Kayseri Cumhuriyet öncesinde 
Mevlana Hz.’nin hocası Seyyid Bur-
haneddin Hz. gibi manevi bir Veli’yi, 
Kocasinan gibi dünyaya kendini ka-
bul ettiren bir büyük mimarı, Cum-
huriyet döneminde Kayseri Lisesin-
de iki Cumhurbaşkanı yetiştiren bir 
ilimizdir. Dün olduğu gibi bu günde 
üç Üniversite ile bilime, üç organi-
ze sanayi bölgesi ile üretime hizmet 
etmektedir. Kısaca Tarih, Bilim, Sa-
nayi, Ticaret, Eğitim, Kültür ve Tu-
rizm şehridir Kayseri .

Kayseri, yaklaşık 6000 yıllık bir tari-
he sahip olup 1071 yılında Malazgirt 

zaferinden sonra Türk topraklarına 
katılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu 
döneminden önce Karaman sonra 
Ankara Eyaletine bağlı sancak, daha 
sonra da Cumhuriyetin kuruluşu ile 
birlikte vilayet merkezi olmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Aralık 
1919’da Anadolu ve Rumeli Müda-
faa-i Hukuk Cemiyeti Heyet-i Temsi-
liye Reisi olarak Sivas’tan Kayseri’ye 
gelişinde halkın Temsiliye Heyetini 
coşkulu bir şekilde karşılamasına is-
tinaden duyulan memnuniyetin ifa-
desi olarak, Heyeti Temsiliye adına 
Mustafa Kemal Kayseri halkına bir 
teşekkür beyannamesi yayınlamıştır.

Kayseri Sevr Anlaşması sonunda 
işgal kuvvetlerinin işgalinin dışında 
kalan birkaç Anadolu şehrinden bi-
ridir. İstiklal Savaşı devam ederken 

24 Temmuz 1921’de TBMM’nin hü-
kümet merkezini Kayseri’ye taşıma 
kararı vermesi üzerine Kayseri lise 
binası TBMM toplantıları için hazır 
hale getirilmiş, fakat Sakarya Sava-
şı’nın kazanılması üzerine hüküme-
tin Kayseri’ye taşınması kararından 
vazgeçilmiş. Tarihi Kayseri Lisesi'nin 
son sınıf öğrencilerinin tamamı 
eğitimlerini yarıda bırakıp cepheye 
gittiği ve Sakarya Muharebesi’nde 
şehit düştükleri için 1921’de okul 
mezun verememiş. Bu kahramanlık 
hikayesini şair Cahit Külebi, müfet-
tişlik yaptığı sırada okulun kayıtla-
rını incelerken ortaya çıkarmış. Sa-
vaşta şehit düşen öğrenciler anısına 
okul bahçesinde bir anıt mevcuttur.

Kayseri, hanları, hamamları, ker-
vansarayları, medreseleri, camileri, 
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kalesi, kümbetleri, türbeleri, mezar 
anıtları, köprüleri, çeşmeleri, tarihi 
yerleşim yerleri ile tarihe bir çok 
imzalar atmıştır. Derginizin ilerleyen 
sayfalarında bunların bazılarından 
örnekler verelim.

Kayseri farklı yönlerden 
zengin potansiyele sahip 
bir ilimiz. Geleneksel 
bir ticaret kültürünün, 
sanayi atılımlarının 
ve üniversitelerin 
bulunduğu birçok 
kimlikli bir il görünümü 
sunmaktadır. Bu konuda 
ne söylemek istersiniz.
Aslında siz de çok güzel özetlemiş-
siniz ilimizi. Kayseri’deki ticaret ge-
leneğinin en önemli tarihsel göster-
gelerinden birisi de kuşkusuz Ahi 
Teşkilatı’dır.

Geçmişi farklı etnik yapıların ticaret 
tecrübelerine ve Ahilik geleneğine 
dayanan Kayseri’deki ticaret eğilimi-
nin milattan önceye dayanan kökle-
rinin Cumhuriyete kadar uzanması 
bugün de halen aktif olan girişimci 
ruha dair veriler sunmaktadır.

Cumhuriyet yıllarındaki gelişimine 
baktığımızda da ilk uçak fabrikası 
(1926), Demiryolu (1927), Sümer-
bank Bünyan Yünlü Mensucat fab-
rikası (1927), Türkiye’nin ilk sanayi 
sitesi (1950-1954), Kayseri Şeker 
Fabrikası (1955), Kayseri Organize 
Sanayi Bölgesi (1973), Erciyes Boru 
Sanayi (1974), Hacılar Elektrik Sa-
nayi (1974) gibi önemli yatırımların 
Kayseri’nin gelişimine büyük katkı 
sağladığını görebiliyoruz.

Tarih boyunca sanayi ve ticaret 
merkezi olan Kayseri’de, 3 büyük 
Organize Sanayi Bölgesi, 16 küçük 
sanayi sitesi ve dev bir Serbest Böl-
gesi bulunmaktadır.

Erciyes Dağı Kış Sporları ve Turizm 
Master Planı tamamlandığında İli-

miz, ulusal ve uluslararası organi-
zasyonlara ev sahipliği yapabilecek 
tesislere sahip olacaktır. Erciyes 
Master Planı’nın uygulanmasıyla, 
Kayseri ekonomisinde büyüme, 
istihdam ve turist sayısında artış 
hedeflenmektedir. Kayseri rüzgar, 
güneş, jeotermal gibi yenilenebilir 
enerji kaynaklarının yanında, kanatlı 
hayvan ve büyük baş hayvan besici-
liğinden elde edilen biyolojik atıklar 
sayesinde, biyoenerji konusunda da 
cazip yatırım imkanları sunmaktadır.

Üniversitelerimiz bütün süreç ve 
faaliyetlerini toplumun tüm kesim-
lerine olumlu katkıda bulunmak 
amacıyla sürdürmektedir. İlimizde 3 
Üniversite bulunmaktadır.

Erciyes Üniversitesi adını 3917 met-
re yükseklikte olan Erciyes Dağı’n-
dan almakta olup 1969 yılında Ha-
cettepe Üniversitesi’ne bağlı olarak 
kurulmuştur. Erciyes Üniversitesi, 
Ülkemizin temel değerleri ve stra-
tejik hedeflerine uygun eğitim sun-
mak, evrensel geçerliliği olan bilgi 
ve beceriler ile donatılmış bireyler 
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yetiştirmek bilime katkı sağlayacak, 
ülkede ve dünyada kullanılabilir ve 
paydaşlara yararlı olacak bilgi ve 
teknoloji üretmek, şehrinde ve böl-
gesinde kaliteli sağlık hizmeti sun-
mak, mensuplarının ve toplumun 
sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif 
gelişimine katkı sağlayacak etkinlik-
ler düzenlemek amacıyla 18 fakülte, 
3 yüksekokul, 7 enstitü, 10 meslek 
yüksekokul, 39 araştırma merkezi, 
6 bölüm ve 1251 yataklı gelişmiş 
bir uygulama hastanesi ile birlikte 
Mehmet-Yılmaz Öztaşkın Kalp Da-
mar Hastanesi, Semiha Kibar Or-
gan Nakli, Diyaliz Hastanesi, Kemal 
Dedeman Onkoloji, Fevzi Mercan 
& Mustafa Eraslan Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları ve Diş Hekimliği Hasta-
neleri ile hizmet vermektedir.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi adı-
nı, Kayserili hayır sever bir iş adamı 
ve ayrıca Kurtuluş Savaşı yıllarında 
halkın dini ve milli duygularını canlı 
tutmak için öncülük etmiş bir vatan-
severden almıştır. Kayseri Yükseköğ-
renim ve Yardım Vakfı tarafından 
2009 yılında kurulmuştur. Bu Üniver-
sitemizin Mimarlık, İç Mimarlık ve 
Çevre Tasarımı, İnşaat Mühendisli-
ği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 
Endüstri Mühendisliği, Beslenme ve 
Diyetetik, Hemşirelik, Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon, İktisat, İşletme, Siya-
set Bilimi ve Kamu Yönetimi, Psikoloji 

Bölümlerinden oluşan 4 fakülte, 1 
Meslek Yüksekokulu ve 2 Enstitü ile 
hizmet vermektedir.

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), 
Üniversitenin ismi belirlenirken 
Türkiye’nin on birinci Cumhurbaş-
kanı Sayın Abdullah GÜL’ün adını 
taşıması düşünülmüştür. On birinci 
Cumhurbaşkanımız, bu üniversi-
tenin Türk yükseköğretiminde fark 
yaratacak, uluslararası seviyede re-
kabet edebilecek kaliteli bir üniver-
site olması şartıyla bu teklifi uygun 
görmüştür. Türkiye’de vakıf destekli 
devlet üniversitesi modeli ile 2010 
yılında kurulmuştur. Bu Üniversi-
temiz yeni kurulan bir üniversite 
olmasına rağmen bölgesindeki kül-
türel mirası sahiplenerek araştırma 
üniversitesi kimliğiyle topluma kat-
kıyı kuruluş felsefesi edinen genç 
bir üniversitedir. AGÜ öğrencilerin 
eğitiminde “Dünya İnsanı” oluştur-
ma kavramıyla evrensel sorunlara 
çözüm üreten bireyler yetiştirmeyi 
amaçlamaktadır. Abdullah Gül Üni-
versitesi 7 Fakülte, 2 Yüksekokul, 3 
Enstitü ve 8 Uygulama ve Araştırma 
merkezinden oluşmaktadır.

Kayseri ticareti, sanayi 
üretimi, doğal kaynakları, 
turizmi, tarihi ve kültürel 
varlıkları, yaşam tarzı 
ve gelenekleri ile 
ülkemizin tanınırlık 
düzeyi yüksek illerinden 
biridir. Bu bağlamda 
ilin sahip olduğu 
potansiyelin yeterince 
değerlendirildiğini 
düşünüyor musunuz? 
Bu konuya yönelik 
çalışmalardan söz 
edebilir misiniz?
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İlimizin sahip olduğu potansiyelin değerlendirildiğini dü-
şünüyorum, yeterince diye bir kelimenin ilimiz için ge-
çerli olmadığı inancındayım. Nüfusu giderek artan genç 
bir nesile sahip olan büyük bir il için daha çok gelişmek 
ve ihtiyaçlara sorunsuz cevap verebilmek amacıyla yolu-
muza durmadan yenilikler katarak devam etmeliyiz.

Kayseri’ye son 15 yılda 7 baraj ve 4 gölet inşa edile-
rek şehrin ziraatına önemli bir katkı sağlandı. İlimizde 
toplam 18 adet baraj bulunmaktadır. Yamula Barajı 
ile Kayseri’ye deniz geldi. Kayseri, 2013 yılında denize 
kıyısı olmayan iller arasında alabalık yetiştiriciliğinde 
Türkiye 2.’si olmuştur.

İlimizdeki karayolu ağının fiziki ve geometrik standart-
larının daha iyi duruma getirilmesi, bölünmüş yolların 
yapılması, kaza kara noktalarının iyileştirilmesi, yol 
üstyapısının standardının yükseltilmesi, trafik işaretle-
melerinin ve sinyalizasyon sistemlerinde gelişmiş tek-
nolojilerin kullanılmasıyla birlikte trafik güvenliğinde, 
seyahat konforunda çok önemli iyileştirmeler sağlan-
mış, yol kullanıcılarının seyahat sürelerinin azalması, 
taşıt işletme giderlerinin azalmasıyla da ekonomimiz-
de önemli katkılar elde edilmiştir.

Kayseri insanlarının girişimcilik ruhu ve ticari zekası 
sayesinde, devam eden yıllarda çok önemli tesisler 
kurarak çevresinde bulunan 15 il için ticaret, lojistik 
ve sağlık merkezi konumuna gelmiştir. Köklü ticaret ve 
sanayi geleneği sürekli gelişen sanayisi, yenilikçi üre-
tim anlayışı, kaliteli işgücü, Teknopark ve üniversiteler 
gibi bilim merkezleri, kolay ulaşım imkanları, genç ve 
dinamik nüfusu, hammaddeye kolay erişim imkanı ile 
Kayseri Anadolu’nun öne çıkan illeri arasındadır.

Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK tarafından kurulan 
Kayseri Bilim Merkezi, Sayın Cumhurbaşkanımızın da 
katıldığı toplu açılış töreniyle açılarak hizmete girdi. 
Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde 50 bin metreka-
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re açık, 10 bin metrekare de kapalı 
alanda kurulu olan Bilim Merkezi 
birbirinden farklı sergi alanlarıyla ve 
düzenlenen etkinliklerle Kayseri ve 
çevre illerdeki bilim meraklılarının 
ilgi odağı oldu.

Büyüyen Türkiye’nin teknoloji üssü 
olan Erciyes Teknopark Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri Kanununa tabii 
olarak faaliyet gösteren bir Teknolo-
ji Geliştirme Bölgesidir.

Kayseri Şehir Hastanesi (Sağlık kam-
pusu) 913 yataklı Genel Hastane, 

274 yataklı Kadın Doğum Hastanesi, 
120 yataklı Psikiyatrı Hastanesi, 200 
yataklı Rehabilitasyon Hastanesi, 
100 yataklı Yüksek Güvenlikli Adli 
Psikiyatrı Hastanesinden oluşan 
toplam 1607 yataklı olarak bu yıl 
hizmet verecektir.

Türkiye’nin en büyük Güneş Ener-
ji Santrali Kayseri Organize Sanayi 
Bölgesinde bulunmaktadır. Ulusla-
rarası Fuar ve Kongre Merkezi Orga-
nize Sanayi Bölgesinde bu yıl hizmet 
verecektir.

Kayseri’den yurt içine ve yurt dışına 
çok sayıda uçuş seferleri düzenlen-
mektedir. Erkilet Havalimanında 
mevcut uçak park ve hizmet bina-
larının doğusunda kalan ve uzun 
vadede sivil havacılığı rahatlatacak 
ve gelişen ihtiyaçlara cevap verecek 
yaklaşık 250.000 m² alan, sivil hava-
cılık hizmetlerinde kullanılacaktır.

Ülkemiz orman varlığının Türkiye 
yüzölçümüne oranı % 28,6 civarın-
dadır. İlimizin orman alanı % 6 iken 
son yıllarda yapılan dikimlerle bu 
oran % 12’ye yükselmiştir.

Tarımda en çok ekimi yapılan 
buğday ve arpa olmakla beraber, 
üretim bazında şeker pancarı ve 
mısır ilk iki sırayı almaktadır. Seb-
zecilikte kabak ve domates öne 
çıkmaktadır. Meyvecilikte elma 
ve kayısı yoğunluktadır. Çerezlik 
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kabak çekirdeğinde % 37’lik payla 
Türkiye’de ilk sırada yer almakta-
dır. İlimiz suni gübreye alternatif 
olarak Vermikompost gübre üre-
timinde önemli bir merkez hali-
ne gelmiştir. İlimizde 1.173 gıda 
üretim işletmesi, 5.132 satış yeri, 
2.875 toplu tüketim yeri ve 231 
yem işletmesi olmak toplam 9.411 
adet işletmemiz mevcuttur.

Kayseri’de toplam 203 spor kulübü 
faaliyet göstermektedir. İlimizde 
109 milli sporcumuz bulunmakta-
dır. İlimiz genelinde 17.656’sı faal 
olmak üzere, toplam 92.584 lisanslı 
sporcu vardır.

Kadir Has Şehir Stadyumu; UEFA 
standartlarında olup, 33 bin seyirci 
kapasitesine sahiptir.

Kayseri ulaşım, alt yapısının uygunlu-
ğu, zengin yer altı kaynakları ve ge-
lişmiş sanayisi ile Orta Anadolu’nun 
ticaret merkezi konumundadır. İlimiz 
sahip olduğu coğrafi konum itibarı ile 
bölgesel çekim merkezi olma özelli-
ğine sahip bulunmaktadır. Bu özellik 
gelecekte komşu illerin Kayseri mer-
kezli bir entegrasyona bağlı olarak 
gelişeceğini göstermektedir.

Türkiye’nin en büyük tematik parkı 
ilimizde bulunmaktadır. Kaniş-Ka-
rum arkeolojik alanda yapılan kazı-
lar, Mimar Sinan’ ın doğduğu evin 
restorasyonu, Talas Belediyesi’ nin 
ziyarete açtığı yer altı şehri ve yine 
Talas Belediyesi’ nin yamaç paraşü-
tü, model uçak gibi havacılık spor-
larına olan yatırımları gün geçtikçe 
daha fazla ilgi görmektedir.

2800 metrekarelik bir alana sahip 
olan dünya’da ilk ve tek Selçuklu 
Müzesi’nde etkivizyon, hologram, 
etkileşimli masa, mimari eserler in-
celeme sistemi, sanal kıyafet, sihirli 
duvar ilaç yapımı, animasyonlar, 
geçmişten günümüze eser incele-
me sistemleri, etkileşimli harita ve 
zaman çizelgesi gibi birçok dijital 
uygulama mevcuttur.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon 
Başkanlığımızca Melikgazi ilçesi 
Yeşilyurt Mevkiinde 2017 yılında 
yapımına başlanılan ve 7 bloktan 
oluşacak olan Güzel sanatlar lisesi 
kampüsü inşaatının 2020 yılında ta-
mamlanarak eğitim öğretim hayatı-
na kazandırılması planlanmaktadır. 
Öğrencilerimizin uzak mesafeler-
deki okullara gitmek yerine kendi 
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mahallesindeki okula gitmelerine 
vesile olmamız maddi olarak paha 
biçilemeyecek bir kazanımdır.

1995’de Milli Park ilan edilen Ala-
dağlar; Kapuzbaşı Şelaleleri ile ünlü-
dür. Yükseklikleri 30 m ile 70 m ara-
sında değişen 7 adet şelale vardır. 
Yörenin doğal yapısı dağcılık sporu 
ve kamp alanları için uygundur. Bu 
yönleriyle yerli ve yabancı turistle-
rin ilgisini çekmektedir.

Milli Park olan Sultan Sazlığı; 301 
kuş türü ve 428 bitki türüne ev sa-
hipliği yapmaktadır. 2014 yılında 
Sultan Sazlığı Kuş Müzesi ve yürüyüş 
parkuru hizmete açılmıştır.

Kayseri’nin tarihi geçmişi ve gelişmiş 
sanayisi yanında Sucuk ve Pastırma-
nın yanı sıra Kayseri Mantısı, Develi 
Cıvıklısı, Yamula Patlıcanı, Yahyalı El 
Halısı, Bünyan El Halısı, Soğanlı Bebe-
ği, Tomarza Kabak Çekirdeği ve İncesu 
Karaevrek Üzümünün de tescillenmiş 
olduğunu söylemeden geçemeyece-

ğim. Kayseri’ye ait bu tescilli 10 coğra-
fi işaretin yanında Akkışla ve Bünyan 
Gilaburu Salamurası ve Erkilet Kedi 
Bacağı (cevizli pekmez sucuğu) için-
de Coğrafi işaret başvurusu yapılmış 
olup tescili beklenmektedir.

Anlatmakla sonu gelemeyecek, ifa-
delerle yeterli olamayacak kadar çok 
cevabım var bu soruya, adı üstünde 
büyük bir şehir Kayseri. İsterseniz ta-
rihi, kültürü, turizmi, sosyal yaşantı-
sı, yemekleri, gezilecek görülecek ve 
daha bir çok değerlerimizi derginizin 
diğer sayfalarında sunalım.

İlin sanayi, tarım, 
kültür-turizm ve 
istihdam potansiyelini 
değerlendirerek; 
Kayseri İlinin farklı 
alanlarda sahip olduğu 
potansiyelin ülkemize 
ve ülke ekonomisine 
katkıları konusundaki 
düşüncelerinizi bizimle 
paylaşır mısınız?

Kapuzbaşı Şelalesi
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Kayseri, elverişli ulaşım ve enerji 
imkânlarının yanı sıra zengin ye-
raltı kaynaklarıyla, önemli ölçüde 
gelişmiş sanayisiyle ülkemizin önde 
gelen illeri arasında yer almakta-
dır. Kayseri’nin gelişmesinde baş-
lıca faktörlerden birisi, ticaret ve 
zanaatta ilin geçmişten günümüze 
önemli bir birikime sahip olmasıdır. 
Ticaret sektörü, gerek sanayileşme 
ve kentleşme olgularıyla olan iki 
yönlü bağlantısı ve gerekse yarattığı 
gelir ve istihdam açısından Kayseri 
için önemlidir. Sanayi yapısı ile ta-
rım ve hayvancılık potansiyeli Kay-
seri’deki mevcut ticari hayatın geliş-
mesinde önemli bir yer tutmaktadır. 
Kayseri’nin sanayi üretim kapasitesi 
ve çeşitliliği dış ticareti de geliştir-
miştir. Gelişen bankacılık sektörüyle 
birlikte gerek yerli gerekse yabancı 
girişimcilerin yatırım yapması için 
son derece elverişli bir şehirdir.

Kayseri aynı zamanda önemli bir 
eğitim ve öğretim şehridir. Selçuk-
lular döneminde en ileri uygulamalı 
eğitim ve sağlık kurumları Kayseri’ 
de bulunmaktaydı. Kayseri, bu tarihi 
özelliğine modern eğitim kurumla-
rıyla yeniden hayat vermektedir.

Sürekli göç alan, genç ve dinamik 
nüfus yapısı ile yenilikçi ve katma 
değeri yüksek yeni yatırımlar ile 
ilimizin gelişiminin artarak devam 

edeceği ve ülke ekonomisine katkı 
sağlayacağı görülmektedir.

Kayseri sahip olduğu işgücü altyapı-
sı ile belli başlı sektörlerde önemli 
bir yatırım potansiyeline sahiptir. 
Mobilya, metal sanayi ve elektrikli 
ev aletleri başta olmak üzere gele-
neksel sektörlerin yanı sıra ilimizin 
sahip olduğu sağlık hizmeti altyapısı 
ile sağlık turizmi ve medikal imalat 
sanayi, yıl boyunca elde ettiği gü-
neşlenme miktarının fazlalığı ve rüz-
gar hızı ile devamlılığının optimum 
miktarda olması nedeniyle güneş ve 
rüzgar enerjisi başta olmak üzere ye-
nilenebilir enerji yatırımları ve ilin ve 
çevre illerin tarımsal altyapıda sahip 
olduğu ürün gamı ve üretici deneyi-

mi ile gıda sanayi yeni yatırımlar için 
potansiyel arz etmektedir.

Kayserili iş adamları ve tasarruf sa-
hiplerinin sanayileşmeye katılma 
eğilimi çok yüksektir. Bugün Türkiye 
genelinde birçok büyük yatırımları 
gerçekleştiren işadamları Kayseri 
kökenlidir. Müteşebbis gücü yüksek 
olan, geleneklerine bağlı, yenilikle-
re açık, zeki, yatırımcı ve hayırsever 
insanların yetiştiği Kayseri, Ana-
dolu’nun incisi marka bir şehirdir. 
İlimiz birlik, beraberlik ve huzur 
kentidir. İlimizdeki tüm kurum ve 
kuruluşları şehrimizin ve dolayısıyla 
ülkemizin kalkınması ve refahı için 
seferber olmuşlardır. Bu nedenle 
büyük bir istihdam sorunu bulun-
mamaktadır ilimizde.

Kayseri İlinin ileriye 
dönük vizyonu nedir? 
İlimizin ileriye dönük vizyonu el-
betteki 2023 yılına layıkıyla girebil-
mektir.

“Toplumun ihtiyaç ve beklentilerine 
duyarlı olarak yapılan hizmet ve ya-
tırımlarla İlimizin ekonomik, sosyal 
ve kültürel gelişmesine katkıda bu-
lunmak” vizyonu ile hareket ederek, 
Bakanlıklar ve diğer merkezi idare 
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kuruluşlarının; başta Yatırım İzleme 
ve Koordinasyon Başkanlığımıza 
olmak üzere aktardığı kaynaklarla 
yapılacak olan her türlü yatırımlar-
da üzerine düşen görev ve sorum-
lulukları İlimiz en iyi şekilde yerine 
getirmeye çalışmaktadır.

Kayseri İlinde başlamış 
olan ve vizyon açısından 
özellikle önem verdiğiniz 
proje ya da projeler var 
mı? Bahsedebilir misiniz?

Kayseri’nin kalbi olan Erciyes’te 
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 
hayata geçirdiği Erciyes Master 
Planı kapsamında uluslararası stan-
dartlara kavuşan Kayak Merkezi, kış 

turizminin parlayan yıldızı oldu. Er-
ciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi 
Projesi, kayak konusunda dünyaca 
ünlü Avusturyalı şirketlerden danış-
manlık hizmeti alınmasıyla Erciyes’i 
kış turizminin vazgeçilmez adresle-
rinden biri haline getirdi.

Geleceğimizin teminatı olan çocuk-
larımız için Melikgazi Erişilebilirlik 
Destek Projesi öğrencilerimizi kötü 
alışkanlıklardan kurtararak, sosyal 
aktivite yönünden desteklemek 
amacıyla yapımına devam eden spor 
salonlarımızı hizmete sunacaktır.
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Büyükşehir Belediyesinin, Şeker 
Mahallesi’ne yapacağı Keykubat 
Kent Parkı ile Kayseri’ye

1 milyon metrekare büyüklüğün-
de yeni ve doğayla iç içe bir yaşam 
merkezi kazandırılacaktır.

İşlevselliğini kaybetmiş, maddi de-
ğerini yitirmiş, güvenlik sorunları 
yaşayan, yol ve otopark yetersizliği-
nin yanında ağır alt yapı sorunlarıyla 
karşı karşıya kalan, eskiyen yapıla-
rında nefes alınamayan, deprem ve 
afet riski taşıyan Sahabiye ve Fatih 
Mahalleleri hak ettiği değere, ‘Kent-
sel Dönüşüm Projesi’yle kavuşacak. 
Sadece Kayseri’nin değil Türkiye’nin 
önemli kentsel dönüşüm projelerin-
den biridir.

“Kırsal Alanda Yöresel Mimari Özel-
liklerin Geliştirilmesi” başlığı altında 
yürütülen çalışmada, var olan doku 
ile yeni yapılacak konutlar arasında 
dil birliğinin sağlanmasını amaçlayan 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığımız ve 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca kır-
sal alanda yöresel mimari özelliklere 
uygun tip konut projeleri hazırlatıla-
rak ilimiz envanterine sunulmuştur.

İçişleri Bakanlığımızca Büyükşehir 
olan illerimizde kırsal kesimde ya-
şayan vatandaşlarımızın mahalli 
müşterek ihtiyaçlarını karşılamak 
adına Yatırım İzleme ve Koordinas-
yon Başkanlığımıza 2017 yılında 

göndermiş olduğu ödeneğe isti-
naden Kırsal Altyapı Destekleme 
projesi, Kilitli Beton Parke Taşı ve 
Beton Bordür Yapımı ve BSK Asfalt 
işi tamamlanmış olup kırsal alan-
larımızda yapımına başlanacak ve 
devam etmekte olan da bir çok 
projemiz bulunmaktadır.

İlimizde başta kaymakamlıklarımız 
olmak üzere birçok kurumumuz ta-
rafından gerçekleştirilen AB Kalkın-
ma Projeleri, AR-GE ve Yenilikçilik 
hakkında gerçekleştirilen çalışma 
ve organizasyonlar, yapımına başla-
nacak, başlanıp da devam etmekte 
olan birçok çalışma ve proje bulun-
maktadır.

Şehirler arası yolculukta sonsuz 
konfor ve zamandan tasarruf sağ-
layacak ve Kayserili Vatandaşları-
mızın hizmetine sunulacak olan 
Kayseri Kuzey Demiryolu Projesi 
ile Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Projesi 
ve bunun gibi Kayseri de atılan her 
adım ve başlanan her proje vizyon 
açısından önemli projelerdir. Hiçbiri 
değersiz değil ancak, şu anda aklı-
ma gelenleri sıralayabildim.

Kayseri, mevcut koruyucu aile ya-
nındaki çocuk sayısı ile Türkiye’de 4 
üncü sıradadır. Aile ve Sosyal Politi-
kalar İl Müdürlüğümüz tarafından 
yürütülen projeler ise bence en de-
ğerli olanı.
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Son olarak Dergimizin bu 
sayısının kapak konusu 
olan, İçişleri Bakanlığının 
valiliklerde başlattığı 
“Açık Kapı Projesi” ile 
ilgili düşüncelerinizi 
öğrenebilir miyiz?
Öncelikle şunu ifade etmek isterim, 
başta Cumhurbaşkanımız olmak üze-
re Devletimizin ve Hükümetimizin bu 
yöndeki çalışmaları ile atmış oldukları 
her adımda vatandaş odaklı hizmetle-
rimizden dolayı gurur duymaktayım.

Açık Kapı “Milletin Kapısı” Projesi, 
toplumda kamu hizmetlerini sunan-
larla vatandaş arasındaki karşılıklı 
iletişim ve güvenin artırılmasının 
yanı sıra vatandaş talep ve beklen-
tilerinin elektronik ortamda arşiv-
lenerek yetkililerin politika oluştur-
masına dayanak teşkil etmektedir.

Valiliğimiz bünyesinde faaliyete baş-
layan Açık Kapı Bürosunda ve tüm 
ilçe kaymakamlıklarımız ile kamu 
kurumlarında konu ile ilgili irtibat 
sağlanmak üzere görevlendirmiş 
olduğumuz personellerimiz sorum-
luklarının bilinci içinde vatandaşla-

rımızın taleplerini mümkün olan en 
hızlı şekilde çözmektedir.

Vatandaşlarımız Açık Kapı bürosuna 
gelerek bizzat başvurabildikleri gibi 
aynı zamanda evlerinden de inter-

net adresi üzerinden başvurularını 
iletebilmektedir. Başvuru süreçle-
rinin her aşamasında da başvuru 
sahibine en kısa süre içerisinde bilgi 
verilmektedir.


