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Futbolcularımız Hacılar 
Stadında Mayısta 
Topbaşı Yapacak. 2’de

HACILAR
HİZMETE DOYACAK 
9’da

Avrupa Hareketlilik 
Haftasında Pedal 
Çevirdiler. 11’de

Projeler
Hız Kesmiyor 5’te

25. Sütdonduran Kampı 
ve Erciyes Zirve Tırmanışı 
Başarıyla Tamamlandı 
14’te

29 PROJENİN
13’ÜNÜ
HAYATA
GEÇİRDİK

HACILAR KAYMAK VE YOĞURDUN 
MERKEZİ OLACAK
Hacılar Belediyesi tarafından Hürmetçi 
Mahallesine manda sütünden kaymak ve 
yoğurt yapımı için modern bir tesis yaptı-
rılıyor. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Öz-
doğan Hürmetçi yoğurdu ve kaymağının 
markalaşacağını söyledi. 4’te

HACILAR BİRLİK BERABERLİK 
GECESİNDE BULUŞTU 
Hacılar’da birlik ve beraberlik gecesi dü-
zenlendi. 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda 
düzenlenen programa katılan binlerce 
vatandaş, birlik ve beraberliğin en güzel 
örneğini sergiledi. 3’te

Hacılar Belediye Başkanımız Bilal Özdoğan, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palan-
cıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı 
Mustafa Yalçın ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın başkan-
lığında bir araya gelerek Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Büyükşehir 
Belediye Başkanı ile Külliyede yapmış olduğu toplantının detayları üzerine bilgi alışve-
rişinde bulundu. Başkan Özdoğan, “Kayserimiz için tüm belediyeler olarak el ele çalışı-
yoruz. Bizlere her zaman destek olan Kıymetli Başkanımıza teşekkür ediyor, saygılarımı 
sunuyorum.” dedi.

ÖZDOĞAN “KAYSERİMİZ İÇİN BELEDİYE 
BAŞKANLARMIZLA EL ELE ÇALIŞIYORUZ”
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Hacılar Stadının yapımının hayırsever iş 
adamı Fevzi Mercan’ın katkıları ile ger-
çekleştirildiğini hatırlatan Başkan Özdo-
ğan, “Seçimlerden önce söz verdiğimiz 
projeler arasında yer alan ve spor camia-
mızın hasretle beklediği Hacılar Stadının 
yapımını, kısa bir zamanda tamamlaya-
cağız.” Dedi.
Özdoğan “Geçtiğimiz dönemde bu konu 
ile ilgili çalışmalarımızı yürütmüştük. 
Alandaki arsa sorunlarının aşılmasının 
ardından, hayırsever büyüğümüz Fevzi 
Mercan amcamız ile stadyum yapımı için 

görüştüğümüzde sağ olsunlar bizlere des-
tek olacaklarını söylediler. Kendisi ile im-
zaladığımız protokol’ün ardından inşaat 
çalışmalarına başladık ve inşallah Mayıs 
ayında burada futbolcularımız topbaşı 
yapacaklar. Hacılar Eciyessporumuz da 
artık maçlarını kendi evinde oynayacak.  
Ben buradan başta Fevzi Mercan büyü-
ğümüz olmak üzere emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum. Yeni stadımızın da 
spor camiasına ve özellikle gençlerimize 
hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde ko-
nuştu.

Hacılar Belediye Başka-
nı Bilal Özdoğan, spor 
camiasına söz verdikleri 
yeni stadyum projesinin 
çok yakında tamamla-
nacağını, futbolcuların 
artık kendi evinde maç-
larını oynayacaklarını 
söyledi.

2

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Öz-
doğan, Kayseri Üniversitesi Rektörü 
Prof.Dr. Kurtuluş Karamustafa’yı zi-
yaret etti. Özdoğan, “Kayserimizin 
üniversiteler şehri olması bizleri gu-
rurlandırıyor.  Yerel yönetimler olarak 
bizler de üniversitelerimiz ile iş birliği 
içinde olmaya gayret gösteriyor, bu 
manada projeler üretiyoruz. Başkan 
Yardımcım Ersel Elcuman ile birlikte 
Kayseri Üniversitesi Rektörü Sayın 
Prof.Dr. Kurtuluş Karamustafa’ya bir 
ziyaret gerçekleştirdik. Üniversite-
miz ile birlikte ilçemizde yapacağımız 
projeler hakkında görüş alışverişinde 
bulunduk. Sayın Rektörümüze misa-
firperverliği için teşekkür ediyorum.” 
dedi. 

Hacılar’da ilçe sınırlarında yaşayan 
sokak hayvanları rehabilite ediliyor. 
Hacılar Belediyesince sokak hayvan-
larının kısırlaştırılarak yaşatılması 
için geliştirilen proje, İl Hayvanları 
Koruma Kurulunca örnek gösterildi.
Hacılar Belediyesince ilçe sınırları 
içerisinde yaşayan sokak hayvanla-
rının kısırlaştırılması ve aşılanması 
amacıyla ilçenin çeşitli noktalarına 20 
adet kafes yerleştirildi. Sokak hayvan-
larının zarar görmeden yakalanarak 
rehabilite edilesini temin eden proje, 
Kayseri Valiliğince örnek gösterilerek 
diğer kurumlara tavsiye edildi.

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ 
REKTÖRÜ PROF.
DR.KURTULUŞ 
KARAMUSTAFA’YA ZİYARET

HACILAR 
BELEDİYESİ’NDEN 
ÖRNEK PROJE

UEFA STANDARTLARINDA MODERN BİR 
SPOR  TESİSİ HEDİYE EDİYORUZ

ÖZDOĞAN “SPOR CAMİASINA VERDİĞİMİZ SÖZÜ YERİNE GETİRİYORUZ”

TOPLAM YATIRIM
 1 MİLYON 900 BİN TL

HACILAR STADYUMU’NDAN  ULUSAL BASINDA 
ÖVGÜYLE BAHSEDİLDİ 
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HACILAR BİRLİK BERABERLİK 
GECESİNDE BULUŞTU

Hacılar’da birlik ve 
beraberlik gecesi 
düzenlendi. 15 
Temmuz Şehitler 
Parkı’nda düzenlenen 
programa katılan 
binlerce vatandaş, 
birlik ve beraberliğin 
en güzel örneğini 
sergiledi. 

Programın açılış konuşmasını yapan ve 
Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifle-
rinde “Birlikte rahmet, ayrılıkta azap var” 
buyurduğunu söyleyen Hacılar Belediye 
Başkanı Bilal Özdoğan sözlerini şöyle 
sürdürdü;

“Bizde bu noktadan hareketle birlik bera-
berlik içerisinde başta Büyükşehrimiz ol-
mak üzere, İlçemizde Sayın Kaymakamı-
mızın önderliğinde tüm kurumlarımızla 
birlik ve beraberlik içerisinde çalışıyoruz. 
Gönül belediyeciliği denince akla gelen 
ilk isimlerden biri olan çok değerli Bü-
yükşehir Belediye Başkanımız Memduh 
Büyükkılıç ve ekibine bize verdikleri her 
türlü desteklerinden dolayı, şükranlarımı 
sunuyorum.”

Daha sonra kürsüye gelen Ak Parti İl Baş-
kanı Şaban Çopuroğlu ise; “Tabi bizim 
burada bir teşekkür etmemiz gereken bir 
halkımız var. Hacılar halkımız geçtiğimiz 
31 Mart seçimlerinde hakikaten bizim 
göğsümüzü kabartan sonuç almak sure-
tiyle hem şehrimize hem de Türkiye sı-
nırları içerisinde alınan oylar nispetinde 
güzel bir neticeyle bizlerin yüzlerini gül-
dürdüler. Burada muhteşem bir teşekkü-
rü hak ettiğinizi düşünüyoruz. Tabi bura-
da hem Büyükşehir Belediye Başkanımız 

hem de Hacılar Belediye Başkanımız ko-
ordineli bir şekilde çalışarak Hacılar hal-
kına hak ettiği hizmeti zamanında ve hak 
ettiği kalitede getireceğine inanıyoruz.” 
Şeklinde konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı 
Memduh Büyükkılıç ise  yaptığı konuş-
mada, “İnşallah el ele gönül gönüle daha 
güzel günlere Hacılarımızı daha güzel 
yerlere taşıma konusunda elbette gayret 
göstereceğiz. Tabi Hacılarımızın bu nok-
talara gelmesinde gerek idari bağlamda, 
gerekse yerel yönetim bağlamında eme-
ği geçenler olmuştur, hizmet edenler 
olmuştur. Hepsine ben ayrı ayrı minnet 
duyuyor, teşekkür ediyorum. El ele gönül 
gönüle Büyükşehir olarak üzerimize ne 
düşüyor ise yapacağımızdan hiçbir za-
man şüpheniz olmasın. Her zaman daha 
önceki başkanlarımızın yaptığının daha 
fazlasını yapma yolunda irade gösterece-
ğimize hiç şüpheniz olmasın.” Dedi. 

Konuşmaların ardından vatandaşlar, Şan-
lıurfa Büyükşehir Belediyesi Sıra Gecesi 
Ekibi ve yerel sanatçıların şarkılarıyla hoş 
bir akşam geçirirken Spor A.Ş. tarafından 
kurulan oyun alanlarında çocuklar, doya-
sıya eğlendiler.

Birlik ve Beraberlik Gecesi’ne Vali Vekili Ali Uslanmaz, Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 
Kaymakam Haluk Sezen, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Hacılar 
Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
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HACILAR
KAYMAK VE 
YOĞURDUN 

MERKEZİ
OLACAK

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin ile birlikte yapımı de-
vam eden tesisi gezen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hürmet-
çi yoğurdu ve kaymağının markalaşacağını söyledi. Yapılan çalışmadan 
ötürü Başkan Özdoğan’a teşekkür eden İl Müdürü Şahin’de tesisin tüm 
ekipmanlarını karşılayacaklarını kaydetti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hürmetçi Ma-
hallesi’nde Hacılar Belediyesi, İl Tarım ve Orman Mü-
dürlüğü ve Kayseri Damızlık Manda Yetiştiricileri Birli-
ği iş birliği ile yapımı devam eden Hürmetçi Süt İşleme 
Tesisi inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Öz-
doğan, tesis ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.
Kayseri Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Yönetim 
Kurulu Üyesi Nurettin Kemer yaptığı açıklamada, “İn-
şallah vatandaşın ürünü hak ettiği değeri bulacak. 

Geleceği de güzel olacak. Daha önce ki çalışmalarımız-
da başarılı olamadık. Manda sayımız azalmaya yüz tut-
muşken kurduğumuz birlik sayesinde vatandaşlarımız 
bakanlığımızdan destek alıyor. Daha da iyi olacak İnşal-
lah. Bu da Başkanım, belediyemizin ve kurumlarımızın 
sayesinde olacak. Ben başta Başkanım olmak üzere her-
kese teşekkür ediyorum.” Dedi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’da yaptığı açık-
lamada, Hacılar Belediyesi tarafından Hürmetçi muh-
tarlık binasını yapılan tadilatla modern bir süt işleme 
merkezi haline getireceklerini, yeni muhtarlık binasını 
da ilerleyen süreçte yapacaklarını söyledi. Özdoğan söz-
lerini şöyle sürdürdü;

“Burada İl Tarım Müdürlüğümüz ve Kayseri Damızlık 
Manda Yetiştiricileri Birliğiyle yaptığımız ortak iş birli-
ğinin, birlikten rahmet doğduğunun, birlikte beraber-
likte güzel işlerin ortaya çıktığının göstergesini ortaya 
koyuyoruz. Biz belediye olarak tadilat işlerini, binanın 
makinelerin yerleşmesi noktasında daha uygun hale gel-
mesini sağlayacağız. Vatandaşlarımız sütlerini buraya 
getirecekler. Burada süt, yoğurt, kaymak üretimi gerçek-
leştirilecek ve markalı yoğurt ve kaymak üretimini sağ-
layacağız. Modern bir tesis olacak İnşallah. Önümüzde 
ki bir ay içerisinde Rabbim nasip ederse tamamlanacak. 
Burada ben emeği geçen önce ki dönem muhtarımıza, 
yeni dönem muhtarımıza, Karpuzsekisinin önceki ve 
yeni dönem muhtarlarına teşekkür ediyorum. Man-
da Yetiştiriciliği Birliği’ne teşekkür ediyorum, İl Tarım 
Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Devlet millet kay-
naşmasının en açık örneğini burada yaşıyoruz. Burada 
tamir ve tadilatlarımızı yerine getirdikten sonra yöre 
halkımız, sütlerini getirdikten sonra işlenecek, yoğurt ve 
kaymak olarak halkımıza da sunulacak. Hayırlı uğurlu 
olsun diyorum.”  

“MARKALI KAYMAK VE YOĞURT ÜRETECEĞİZ”

4

TOPLAM YATIRIM
450 BİN TL

Hürmetçi Mahallesi’ne manda sütünden kaymak ve 
yoğurt yapımı için modern bir tesis yapılıyor. 
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Başkan Özdoğan’dan Diyanet 
Vakfı’na kurban bağışı

Hacılarlı vatandaşlardan kan 
bağışına destek.

15 Temmuz Şehitleri için dua 
edildi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ali Atay Şaşoğlu Ortaokulu inşaa-
tında sona gelindiğini, projelerin de hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Hayırsever Şaşoğlu ailesi tarafından kentsel dönüşüm 
alanında yaptırılan 18 derslikli Ali Atay Şaşoğlu Ortao-
kulu inşaat çalışmalarında sona gelindi.
Kentsel dönüşüm projesinin, büyük bir proje olduğu-
na dikkat çeken Özdoğan yaptığı açıklamada, “Kentsel 
dönüşüm projemizin tüm donatılarıyla birlikte güzel 
ilçemize güzel işlerin yapılacağını daha önceden ilan 
etmiştik. Allah nasip etti alanımızda çalışmalar planla-
dığımız şekilde devam ediyor. Atay Şaşoğlu hayırseveri-
miz tarafından ortaokul inşaatımızın temeli 17 Nisan’da 
atılmıştı. Bugün hayırseverimiz tarafından yürütülen 
inşaat çalışmaları tamamlamış durumda. Allah’ın izniy-
le planlandığı şekilde, hiçbir aksaklık olmadan projele-
rimiz devam ediyor. Ben buradan hayırseverimize tek-
rar teşekkür ediyorum. İnşallah burada öğrencilerimiz, 
gençlerimiz vatanımıza, milletimize hayırlı birer insan 
olarak yetişirler.” İfadelerini kullandı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “Kurban 
bağışımızı Türkiye’de 81 ilimize, dünyada 145 ülkeye 
ulaştıran Diyanet İşleri Başkanlığı’mıza bağlı Türki-
ye Diyanet Vakfı’na yaptık. İmkan sahibi vatandaşla-
rımızı da Diyanet İşleri Başkanlığı’mızın güvencesi 
altında gerçekleştirilen “Kurbanını Paylaş Kardeşin-
le Yakınlaş” kampanyasına davet ediyorum.” dedi.

Hacılarlı vatandaşlar Erciyes Üniversitesi Kan Mer-
kezi tarafından İlçemiz Meydanı’nda kurulan kan 
bağışı çadırına yoğun ilgi gösterdi. Çadırı ziyaret 
eden Başkan Özdoğan, bir kan bağışı, bir hayat kur-
tarır diyerek kan bağışında bulunan duyarlı vatan-
daşlara teşekkür etti.

İlçemizde 15 Temmuz hain darbe girişiminde vata-
nımızın bekası uğruna canlarını feda eden şehitleri-
miz için dua edildi. Hacılar Kaymakamlığı önünde 
gerçekleştirilen duaya Kaymakam Haluk Sezen, Be-
lediye Başkanı Bilal Özdoğan, İlçe Jandarma Komu-
tanı Muhittin Doğan, Daire Müdürleri ile vatandaş-
lar katıldı.

PROJELER
HIZ KESMİYOR

TOPLAM YATIRIM
5 MİLYON TL
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan 
göreve geldikleri günden itibaren mü-
reffeh bir Hacılar’ın inşası, vatandaşların 
huzuru ve mutluluğu için tevazu, sami-
miyet ve gayretle çalıştıklarını söyledi. 
Amaçlarının modern bir Hacılar mey-
dana getirmek olduğunu bu amaçla da 
ilçeye birçok eser kazandırdıklarını ifade 
eden Özdoğan sözlerini şöyle sürdürdü; 
“Göreve geldiğimiz 4 Nisan’dan bugü-
ne kadar müreffeh bir Hacılar’ın inşası, 
vatandaşlarımızın huzuru ve mutluluğu 
için Tevazu, Samimiyet ve gayretle ça-
lıştık, çalışmaya da devam ediyoruz.  İl-
çemizin vizyon projesi olan Kentsel Dö-
nüşüm Projesi planlandığı gibi devam 
ediyor. Proje kapsamında yaptığımız yı-
kım ihalesi sonrası 28 gün gibi kısa bir 
zamanda 10 hektarlık bir alanda 600’e ya-
kın bağımsız birimin yıkımını tamamla-
dık. Burada ki hafriyatı da yeni parkların 
ve imar yollarının dolgusu olarak kullan-
dık. Kentsel Dönüşüm Projesi 1.etabın 

tamamlanması, konutların teslim edil-
mesi ve yıkım çalışmalarının tamamlan-
ması, en önemlisi de vatandaşlarımızın 
devletine ve belediyesine güveni saye-
sinde ilçemiz, ilimizin en önemli cazibe 
merkezlerinden olmaya başladı. 

“YENİ YATIRIMLAR HIZ KESMİ-
YOR”

“Diğer taraftan ilçemizde hayırseverle-
rimizin desteğini fazlasıyla görüyoruz. 
Kentsel dönüşüm alanına yapılan ortao-
kulumuz Ali Şaşoğlu amcamız tarafından 
yaptırılıyor. İlçemizin önemli bir eksiği 
olan stadın yapımına ise Fevzi Mercan 
amcamızın desteği ile başladık. Yapacağı-
mız Stadı başta Hacılar Erciyessporumuz 
olmak üzere tüm sporseverlerimiz için 
Ekim ayı sonuna kadar tamamlayarak 
hizmete sunmak istiyoruz.  Hayırsever-
lerimize ilçem adına teşekkür diyor, şük-
ranlarımı sunuyorum.”

“GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ DÜSTU-
RU İLE ÇALIŞIYORUZ”

Vatandaşlarımızın iyi gününde, kötü gü-
nünde yanında olmaya, onlarla bire bir 
görüşmeye gayret ediyoruz diyerek ilçe-
de gönül belediyeciliğini tesis ettiklerine 
vurgu yapan Başkan Özdoğan, “Onları 
dinliyoruz. Onlarla hemhal oluyoruz. 
Burada halkımızın istek, şikâyet ve öne-
rilerini de bizzat şahsıma iletmelerinden 
ziyadesiyle memnun oluyor, talepleri de 
bir an önce yapmaya gayret gösteriyoruz.”

“29 PROJENİN 13’ÜNÜ GERÇEKLEŞ-
TİRDİK.”

“Seçimden önce ilçemiz halkı için yeni 
dönemde yapmayı vaat ettiğimiz 29 pro-
jemizi açıklamıştık. Bu projelerden Kent-
sel Dönüşüm Projesi, Hacılar stadı, on-
line izleme sistemi, yüksekokul projesi, 

yeni parkların yapımı, imar çalışmaları, 
altyapı ve asfalt çalışmaları, yaşlılarımıza 
destek projesi, birlik ve beraberlik buluş-
maları, Hürmetçi Sazlığı için yapılacak 
çalışmalar, muhtar evi projesi, Bal Or-
manı Projesi, gençlere ve eğitime destek 
projelerinden bir kısmını hayata geçirdik 
bir kısmı için de çalışmalara başladık. Bu 
projelerin kazandırılmasında başta Bü-
yükşehir Belediye Başkanımız Memduh 
Büyükkılıç olmak üzere hayırseverleri-
mize ve bize güvenen, destek veren ve 
dua eden halkımıza teşekkür ediyorum.” 
İfadelerini kullandı.

“BİZ ÇALIŞACAĞIZ, HACILAR KA-
ZANACAK”
Tüm mesailerini Hacılar için harcadık-
larını söyleyen Başkan Özdoğan, planla-
dıkları projeleri Hacılar halkı için onların 
refahı ve mutluluğu için bir bir hayata ge-
çirmeye devam edeceklerini de sözlerine 
ekledi.

HACILAR
CAZİBE
MERKEZİ
OLUYOR
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; “Hacılar, yapılan 
yatırımlarla cazibe merkezi olmaya başladı.”

Hacılar İlçesi’nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen 
Bayramlaşma Programı, Bayramın üçüncü günü ger-
çekleştirildi. 

HACILAR’DA GELENEKSEL 
BAYRAMLAŞMA

15 Temmuz Şehitler Parkı, Hacılar 
Kafe & Restoran’da düzenlenen ve yo-
ğun bir katılımla gerçekleşen bayram-
laşma törenine önceki dönem Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Ak Parti 
Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Ak 

Parti Kayseri Milletvekili İsmail Ta-
mer, Talas Belediye Başkanı Mustafa 
Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal 
Özdoğan, İlçe Protokolü, Parti ve Oda 
temsilcileri, iş adamları ve vatandaşlar 
katıldı. 
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Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Kocasinan, Melikgazi, Talas 
ve Hacılar mahalle muhtarları ile yapılan toplantıya katılan Başkan Özdoğan, 
“Muhtarlarımız, halkımızın istek ve önerilerini bizlere ulaştırarak önemli bir 
görev üstleniyorlar. Bizlerde her zaman muhtarlarımızla istişarelerde bulunuyo-
ruz. Bu manada programın tertip edilmesinde emeği geçen Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkür ederim.” dedi.

Hacılar Belediyesi sosyal sorumluluk 
projeleri kapsamında Beğendik, Çiftlik, 
Akyazı, Akdam, Erciyes, Yenimahalle ile 
Uluyer, Erenler Mevkii ve Server Site-
lerinde ikamet eden vatandaşlarımızın 
Cuma günleri ilçe merkezine ücretsiz 
ulaşımlarını sağlamak için ilçe içi ücret-
siz otobüs seferleri düzenlendi. 14 hafta 
devam eden seferlerimizden Beğendik - 
Çiftlik hattını ortalama 294 vatandaşımız, 
Uluyer – Erenler hattımızı yine ortalama 
364 vatandaşımız kullanırken Akyazı – 
Akdam Erciyes ve Server Siteleri hattını 
ise kullanan vatandaşımız olmamıştır. 

İlçemizde İlköğretim Haftası;  İlçe Kaymakamımız Haluk Sezen,  Hacılar Bele-
diye Başkanı Sayın Bilal Özdoğan, kurum, okul müdürleri ve  velilerin katılımı ile 
Karpuzsekisi Mustafa Tatar  İlkokulu’nda  çoşku ile kutlandı. Program açılış ko-
nuşmasının ardından öğrencilerin hazırlamış oldukları şiir ve dans gösterileri ile 
devam etti. Programın ardından Karpuzsekisi Mustafa Tatar İlkokuluna yapılan 
Akıl Oyunları ve Lego Atölyesinin açılışı yapıldı.

Hacılar Muhittin Tatar Cami Yaz Kur’an kursunu tamamlayan öğrenciler, 
Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve Hacılar 
Kaymakamı Haluk Sezen, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve velilerin 
katıldığı programda çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. 

İlçemizde Belediyemiz tarafından öğren-
cilerin trafik bilinci kazanması amacıyla 
İstiklal İlkokulu bahçesine, “trafik eğitim 
pisti” kuruldu. Pistin amacı farkındalık 
oluşturmak ve öğrenmek...
Trafikte yaya bilincinin ne yaşı ne de 
zamanı var. Ancak bunu bilerek hayata 
atılmak, biraz da olsa tehlikelerden ko-
ruyabiliyor. Bunu düşünceyi şiar edinen 
Kayseri’nin Hacılar Belediyesi güzel bir 

projeye imza attı. Öğrencilerin trafik bi-
linci kazanması amacıyla İstiklal İlkokulu 
bahçesine, “trafik eğitim pisti” kuruldu.
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 
yaptığı açıklamada, okul bahçesinin bü-
yük bölümünün trafik eğitim pisti olarak 
düzenlendiğini söyledi. Yeni eğitim öğre-
tim yılında öğrencilere sürpriz yapmak 
istediklerini belirten Özdoğan, “Amacı-
mız, öğrencilerimize bu yaşlarda trafik 

eğitimi verebilmek. Eğitimin her alanı 
önemli. Sadece bu okulun öğrencileri 
değil, ilçemizdeki bütün öğrenciler bu-
radan yararlanacak. İlçemizde yaklaşık 3 
bin öğrencimiz var. Mümkün olduğunca 
diğer okullarda da böyle bir alan oluş-
turmak istiyoruz. Eğitime yapılan her 
yatırım ve harcanan her para feda olsun. 
Öğrencilerimize bu yaşlarda trafik konu-
sunda ne verebilirsek önemli.” dedi.

TÜRKİYE’DE BİR İLK! 
HAYAT KURTARACAK PİST! 
ÖĞRENCİLER UYGULAMALI TRAFİK EĞİTİMİ ALACAK

HACILAR BELEDİYESİ, İSTİKLAL İLKOKULU BAHÇESİNDE ‘TRAFİK EĞİTİM PİSTİ’ ÇALIŞMASI YAPTI. 

FARKINDALIK KAZANIYORLAR

KOCASİNAN, MELİKGAZİ, TALAS VE HACILAR MAHALLE 
MUHTARLARI İLE TOPLANTI YAPILDI

İLÇEMİZDE İLKÖĞRETİM HAFTASI COŞKUYLA KUTLANDI

İLÇE İÇİ ÜCRETSİZ OTOBÜS SEFERLERİ 14 HAFTA DEVAM ETTİ KURAN KURSU ÖĞRENCİLERİ ÇEŞİTLİ HEDİYELERLE ÖDÜLLENDİRİLDİ

İstiklal İlkokulu bahçesinde Hacılar 
Belediyesince yaptırılan eğitim 
pistinde, öğrencilerin erken yaşta 
trafik eğitimi almaları ve farkındalık 
kazanmaları hedefleniyor.

İstiklal İlkokulu bahçesine yapılan Trafik 
eğitim pisti, Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı 
ve Demirören Haber Ajansı tarafından yapılan 
haberlerle Ulusal  ve yerel medya da geniş yer aldı.
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Hacılar Belediyesi Fen İş-
leri Müdürlüğü ekiplerince 
Karpuzsekisi Mahallesinde yü-
rütülen kilitli parke çalışmaları 
tüm hızıyla devam ediyor. Ya-
pılan çalışmaları yerinde ince-
leyen Hacılar Belediye Başkanı 
Bilal Özdoğan, çalışmaların kış 
ayları gelmeden tamamlanaca-
ğını belirtti. 

Belediye Başkanı Bilal Öz-
doğan yaptığı açıklamada, 
“Karpuzsekisi Mahallemizde 
eksiklerimizi tespit etmiştik. 
Başta muhtarımız olmak üzere 
mahalle sakinlerimizle yaptı-
ğımız görüşmelerde öncelikle-
rimizi biliyorduk. Bu öncelikli 
hizmetlerin hızlı bir şekilde 
yerine gelmesi için çalışmalara 
başladık. Karpuzsekisi Mahal-
lemizde cadde ve sokakları-
mızda doğalgaz çalışmasından 

kaynaklanan hem bozulan 
yerlerimiz vardı hem de parke 
çalışması olmayan yerlerimiz 
vardı. Mahallemizde yaklaşık 
9 bin metrekarelik kilitli par-
ke çalışması olacak. Bu alanın 
yarısı tamamlanmış durumda. 
Başta Memduh Başkanım ol-
mak üzere Büyükşehir’imizin 
ilgili daire başkanlarına des-
teklerinden dolayı teşekkür 
ediyorum. Mahalle halkımıza 
teşekkür ediyorum. Birlikte 
daha güzel işleri yapacağız. Va-
tandaşlarımızın daha rahat bir 
şekilde yaşam sürmesi için kış 
öncesinde çalışmaları tamam-
layacağız.” İfadelerini kullandı.

Karpuzsekisi Mahallesi sa-
kinleri ise yürütülen çalışma-
lar nedeniyle Hacılar Belediye 
Başkanı Bilal Özdoğan’a teşek-
kür etti.

ÖZDOĞAN 
“HALKIMIZIN 
ULAŞIM KONFORU 
ÖNCELİĞİMİZDİR”

Hacılar Belediyesi 2019 yılı plan-
laması dahilinde cadde ve sokak-
larda alt ve üst yapı çalışmalarına 
devam ediyor. 

HACILAR’DA ULAŞIM 
AĞI MODERNLEŞİYOR

Hacılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlü-
ğü’ne bağlı ekipler, Erciyes Mahallesinde 
ki yeni imar yolu açma ve parke yol ya-
pım çalışmalarını tamamladı. Yeni açılan 
yollar, ulaşım sorunu yaşayan vatandaş-
lara rahat bir nefes aldırırken, ilçenin 
gelişimine de katkı sağlıyor. Yol açma ve 
yol yenileme çalışmalarına büyük önem 
verdiklerini ifade eden Hacılar Belediye 
Başkanı Bilal Özdoğan, “İlçemizi güzel-
leştirmeye, geliştirmeye, halkımızın her 
alanda hayatını kolaylaştırmaya devam 
ediyoruz. İlçemizin tüm yaşam alanların-
daki araç ve yaya trafiğini akıcı ve güvenli 
hale getirmek adına çaba sarf ediyoruz.” 
dedi.

HACILAR YENİ PARKLARLA DAHA GÜZEL

Geçtiğimiz dönemde, 21 bin m² ala-
na sahip içerisinde 3 adet mini futbol 
ve basketbol sahaları bulunan toplam 5 
yeni parkın yapımını tamamlayarak hal-
kın kullanımına sunduklarını ifade eden 
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 
son olarak Hacılar Erciyes yolu üzerinde 
1.372 metrekarelik yeni bir parkın daha 
yapılarak vatandaşların kullanımına sun-
duklarını söyledi.
Başkan Özdoğan, çocuk ve kadınlara yö-

nelik projelerin öncelikleri arasında yer 
aldığını belirterek, “Parklar, çocuklarımı-
zın ve kadınlarımızın yoğun olarak yarar-
landığı alanlar. Geleceğimiz olan çocuk-
larımızın ve kadınlarımızın daha iyi vakit 
geçirmesi için parklarımızı yeniliyoruz ve 
yeni parklar yapıyoruz. Bu manada Aşağı 
Mahalle Erenler Caddesi üzende bulunan 
parkımızı yeniledik. Burası ilçemize ve 
halkımıza yakışır modern bir park oldu. 
Halkımıza hayırlı olsun.” diye konuştu.

Daha yeşil ve yaşanabilir bir ilçe 
hedefiyle çalışan Hacılar Belediyesi, 
halkın vakit geçirebileceği ve spor 
yapabileceği, çocukların oyun oyna-
yabileceği yeni parkların yapımına 
devam ediyor.
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Hacılar Belediye 
Başkanı Bilal Özdoğan, 
Fen İşleri Müdürlüğü 
ekiplerince Beğendik 
Mahallesi, Söğütlüpınar 
Caddesi’nde yapılan 
asfalt çalışmalarını 
yerinde inceledi. 

Söğütlüpınar Caddesinde kış şartları dolayısıyla yarım 
kalan asfalt serim çalışmasının bu sene devam ettiğini, 
İlçe genelinde de asfalt çalışmalarının tüm hızıyla sürdü-
ğünü belirten Başkan Özdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;
“Finişer serimiyle yaptığımız yaklaşık 700 metrelik hatta 
asfalt çalışmamızı bitirmek üzereyiz. Hem bu alandaki 

yaz dolasıyla vatandaşlarımızın mağduriyetini sona er-
dirmek hem de bağlantı yollarını bitirmek adına burada 
çalışmamıza başlamış bulunmaktayız. Kazasız belasız 
inşallah bu çalışmalarımız neticelenir. İlçe merkezimiz-
de ve bağlar bölgemizde ana yollar üzerinde alt yapısını 
tamamladığımız alanlarda asfalt çalışmamız bu sezonda 

devam edecek. Vatandaşlarımızı yaz başlangıcı itibariyle 
kısmen tozda bıraktığımız için özür diliyoruz ama belli 
külfetler olmadan nimetlerle karşılaşamıyoruz. Bugün 
itibariyle inşallah Söğütlüpınar Caddesi dediğimiz alan-
da da çalışmaları tamamlayacağız. İlçemize ve halkımıza 
hayırlı olsun diliyorum.”

HACILARDA ASFALT ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Hacılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlü-
ğü Ekiplerince Akdam Mahallesi Kışla 
Caddesi’nde yürütülen yol yapım, alt 
yapı düzenleme ve genişletme çalışmala-
rı tamamlandı. Konu ile ilgili bir açıkla-
ma yapan Başkan Özdoğan, “Sezon ön-
cesinde teknik ekiplerimizle yaptığımız 
çalışmaların devamı olarak yol çalışma-
larınız da hız kesmeden devam ediyor. 
Bu sezon içerisinde Kışla Caddesi’nde ve 
devamında Yeni Mahallemize bağlantı-
sını sağlayan Ahmet Yesevi Caddesi’nde 
asfalt çalışmalarımızı tamamladık. Bu 
caddedeki istinat duvarını yeniledik ve 
elektrik hatlarını yeraltına aldık. Cadde-
miz bu sayede modern bir görünüme ka-
vuştu. Bu çalışma sayesinde yaklaşık iki 
kilometrelik bir hattı, hem alt yapısıyla 
hem üst yapısıyla tamamlamış olduk. İl-
çemizin güzel alanlarından olan Akdam 
ve Erciyes Mahallesi bağlantısını da çok 
daha konforlu bir hale getirmiş olduk. 
Yaptığımız çalışmalar ilçemize hayırlı 
uğurlu olsun.” Dedi.

HACILAR HİZMETE DOYACAK
Hacılar Belediyesi tarafından yürütülen yol yapım ve genişletme çalışmaları devam ediyor. Hacılar Belediye 
Başkanı Bilal Özdoğan, ilçenin yapılan çalışmalarla hizmete doyacağını söyledi.

ESKİ HALİYENİ HALİ
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Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ak 
Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 
Belediye Başkanları ve teşkilat üye-
leri ile birlikte sosyal sorumluluğun 
ve bir vatandaşlık görevi olarak 
“Kan bağışı hayat kurtarır” diyerek, 
kan bağışında bulundu. 

Server, Mustafa Demirel, Fatma & 
Turan Kabak ve Hacılar Gençlik 
Merkezi Kuran Kurslarında yaz ta-
tili boyunca eğitim gören ve kursları 
başarı ile tamamlayan öğrencilere, 
Hacılar Kafe & Restoranımızda ik-
ramda bulunduk.

Hacılar Belediyesi tarafından Hacılar 
Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen A1 ve A2 seviyesi İngilizce 
kursuna yoğun ilgi gösteren katılımcılara 
teşekkür eden Hacılar Belediye Başkanı 
Bilal Özdoğan “İçerisinde bulunduğu-
muz çağ, bilgi çağı olarak adlandırılmak-
ta ve fiili sınırların olmadığı bir döneme 
işaret etmektedir. Bu da ancak bilginin 
paylaşılması ile ortak olarak kullanılan 

diller sayesinde mümkün olabilmekte-
dir. Dünya vatandaşı olabilmek günümüz 
gençliğinin en büyük özelliklerinden bi-
risi olup, dünya vatandaşlığının sunduğu 
sınırsız olanaklardan yararlanabilmek ise, 
en az bir hatta iki yabancı dili iyi düzeyde 
bilmekle mümkün olabilmektedir. Bizler-
de ‘Bir dil bir insan, iki dil iki insan’ ata-
sözümüzün işaret ettiği yolda vatandaşla-
rımızın, özellikle de genç kardeşlerimizin 

eğitimi için her türlü desteği veriyoruz. 
Kültür Merkezimizde açtığımız kurslara 
gençlerimizin yoğun ilgisi oldu. Kursla-
rımızda bugüne kadar 172 öğrencimize 
yabancı dil eğitimi verdik. Bizler de bu 
ilgi karşısında desteğimizi artırarak de-
vam ettireceğiz. Kurslarımıza iştirak eden 
ilkokul ve ortaokul seviyesinde öğrenim 
gören 71 genç kardeşime teşekkür ediyo-
rum.” İfadelerini kullandı.

Özdoğan’dan
 Kan bağışı

Öğrencilere ikramda 
bulunduk

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdo-
ğan, Hacılar’da görev yapan muhtar-
larla bir araya geldi. Özdoğan, yeni 
dönemde daha çok iş üreteceklerini, 
birlik ve beraberlik içerisinde güzel iş-
ler yapacaklarını söyledi. 
Başkan Özdoğan, Hacılar’da görev ya-
pan 12 mahalle muhtarı ile bir araya 
gelerek istişarede bulundu. 
Toplantıya katılan mahalle muhtarları 
kendilerine gelen talepleri daha etkin 
bir şekilde anlatmak ve çözüm bulmak 

için bir araya geliyor. Toplantıda yapı-
lan projeler ve planlamalar hakkında 
bilgi alan muhtarlar ilgili bölgelerden 
gelen taleplere üretilen çözümlerin ve 
ileride yapılacak planlanmış yatırım-
ları halka anlatarak halkın bilinçlen-
mesi sağlıyor. 
Bu toplantıların düzenli olarak yapıl-
dığını ve faydalı olduğunu belirten 
muhtarlar, devletin her kademesinin 
etkin bir şekilde kullanıldığının öne-
mini belirtti.

YABANCI DİL KURSUNA YOĞUN İLGİ  

Hacılar Belediyesince yaz tatilini verimli geçirerek kendilerini geliştirmek 
isteyen öğrencilere yönelik açılan İngilizce kursuna gençler yoğun ilgi gösterdi.

BAŞKAN ÖZDOĞAN 
MUHTARLARLA BİR ARAYA 
GELDİ

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar’da görev yapan 
muhtarlarla bir araya geldi. Özdoğan, yeni dönemde daha çok iş 
üreteceklerini, birlik ve beraberlik içerisinde güzel işler yapacak-
larını söyledi. 

Hacılarlı sanayici ve iş adamlarımız tarafından kurularak faaliyetini sürdüren Hacılar 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını ziyaret eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Öz-
doğan, yardım burs için başvuruda bulunan öğrenci ve veliler ile bir süre sohbet etti. 
Vakıf ’a destek olan hayırseverlere teşekkür eden Özdoğan, öğrencilere eğitim haya-
tında başarılar diledi.

BAŞKAN ÖZDOĞAN HACILAR 
YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA 
VAKFINI ZİYARET ETTİ.
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AVRUPA 
HAREKETLİLİK 
HAFTASINDA PEDAL 
ÇEVİRDİLER

Rasim Çetinkaya Halk Eğitim Merkezi 
bünyesinde düzenlenen Yaz Kursların-
da eğitim gören kursiyerlerin el emeği 
göz nuru eserlerin sergilendiği el sanat-
ları sergisi, düzenlenen törenle açıldı.
Rasim Çetinkaya Halk Eğitim Merke-
zi’nde düzenlenen ve giyim, ev tekstili, 
rölyef, filografi, tel kırma, takı tasarımı, 
ahşap boyama ve kanaviçe türünde bir-
birinden güzel eserin görücüye çıktığı 
sergiye Hacılar Belediye Başkanı Bilal 
Özdoğan, protokol ve vatandaşlar ka-
tıldı.

 Açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, 
yapılan çalışmaların bulunduğu stand-
ları gezerek el emeği göz nuru ürünleri 
inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan 
Başkan Özdoğan, büyük emekler vere-
rek ortaya birbirinden güzel tasarımlar 
çıkartan kadınları tebrik etti. Hanımlar 
da yapmış oldukları çalışmalar hakkın-
da bilgi vererek, tüm vatandaşları sergiyi 
gezmeye davet etti.
Rasim Çetinkaya Halk Eğitim Merkezin-
de açılan sergi, vatandaşlar tarafından üç 
gün boyunca gezilebildi.

HACILAR’DA EL SANATLARI 
SERGİSİ BÜYÜLEDİ 

Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve İl 
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğün-
de görevli polis memuru Teyfik Çakas 
tarafından verilen eğitimde, trafikte 
yapılan yanlışlar ve dikkat çeken ista-
tistiki bilgiler anlatıldı.

Eğitimde ayrıca trafik kurallarına 
uyma bilinci, trafikte insanların oyna-
dığı roller, trafik güvenliğinin önemi, 
hız ve hıza bağlı riskler, güvenli sürüş 

Hacılar Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü iş 
birliği ile belediye personeline yönelik güvenli 
trafik ve sürüş eğitimi verildi.

GÜVENLİ
SÜRÜŞ EĞİTİMİ

öncesi yapılması gerekenler, güvenli sü-
rüş sırasında dikkat edilmesi gereken 
hususlar, yaya öncelikli trafik bilinci ve 
trafikte saygı konularında bilgiler de ak-
tarıldı.

Eğitimin sonunda katılımcılar, emniyet 
kemerinin önemini anlamaları adına 
ilçe meydanında kurulan simülatör ara-
cı ile emniyet kemeri takmanın ne dere-
ce önemli olduğunu yaşayarak anlamış 
oldu.

2002 yılından bu yana motorlu araç trafiğinin kı-
sıtlanması ve yerine sürdürülebilir ulaşım türleri-
nin teşviki amacıyla 16-22 Eylül tarihleri arasında 
kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 
Hacılar’da 2,5 kilometrelik bir rotada düzenlenen 
bisiklet binme etkinliğine Hacılar Belediye Başka-
nı Bilal Özdoğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat 
Eskici, Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş, Be-
lediye Başkan Yardımcısı Ersel Elcuman, Belediye 
Meclis Üyeleri ve öğrenciler katıldı. Etkinlik öncesi 
bir konuşma yapan Belediye Başkanı Bilal Özdo-

ğan, “Avrupa hareketlilik haftasında etkinliklerimiz 
kapsamında, Hacılarımızda Büyükşehir Belediyesi 
Spor A.Ş. öncülüğünde güzel bir etkinliğe ev sahip-
liği yapıyoruz. Yaklaşık 2,5 kilometrelik bir hattımız 
var. Burada amacımız hem bisiklete olan duyarlılığı 
artırmak hem de yürüyüş yapmakla birlikte toplu 
taşıma araçlarını kullanılması anlamında da du-
yarlılık sağlamak.  Ben sizlerle birlikte olmaktan 
her zaman mutluluk duyuyorum. Gençlerimize ve 
her zaman kendini genç hissedenler de aramızda 
oldukları için teşekkür ediyorum. Bu güzel etkinlik 

içinde bizlerin yanında olan başta Memduh Büyük-
kılıç Başkanımız olmak üzere Spor A.Ş.’mizin değer-
li genel müdürüne ve çok değerli çalışma arkadaş-
larına da aramızda olduklarından dolayı teşekkür 
ediyorum.” Dedi. Konuşmaların ardından Başkan 
Özdoğan, İl Müdürü Murat Eskici ve beraberindeki 
öğrenciler, bisiklete binerek pedal çevirdi. Hacılar 
Meydanı’ndan başlayan bisiklet turu, İlçe Mezarlı-
ğı, Akdam Mahallesi ve Kayseri Caddesi ile devam 
ederek Hacılar Kadın ve Gençlik Merkezi önünde 
sona erdi. 

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 
Hacılar Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından bisiklete binme etkinliği düzenlendi.
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Hacılar ilçesinin sorunlarını görüşmek, 
vatandaşların şikâyet ve önerilerinin ilgili 
kurumlara iletilmesi amacıyla düzenle-
nen ağustos ayı muhtarlar toplantısı ger-
çekleştirildi. Gürdoğanlar Ortaokulun-
da gerçekleştirilen toplantıya, Belediye 
Başkanı Bilal Özdoğan, İlçe Jandarma 
Komutanı Muhittin Doğan, kurum amir-
leri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. 
İlçe genelinde tespit edilen talep, istek 

ve şikâyetleri, mahalle muhtarları aracı-
lığıyla değerlendiren Belediye Başkanı 
Bilal Özdoğan, müreffeh bir Hacılar için 
vatandaşların istek, talep ve önerilerinin 
çözüme kavuşturulması gerektiğini, bu 
manada tüm kurum ve kuruluşlar olarak 
el birliği ile çalıştıklarını söyledi.
Toplantıda daire amirleri, kurumlar ta-
rafından gerçekleştirilen çalışmalar hak-
kında bilgi verdi.

15 Temmuz’da Kayseri tek yürek oldu

HACILAR İÇİN EL BİRLİĞİ İLE ÇALIŞIYORUZ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Kayseri’de onbinlerce kişi Cumhuriyet Meyda-
nı’na akın etti. Belediyemizde her yıl olduğu gibi Cumhuriyet Meydanı’na çadır kurarak programa destek verdi. 15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Kayseri’de şehitliklerin ziyaret edilmesiyle başladı. 15 Temmuz hain darbe gi-
rişimini anlatan fotoğraf sergilerinin açıldığı şehrimizde akşam ise Milli Birlik yürüyüşü gerçekleştirildi. Garnizon Şehitli-
ği’nden hareket eden kalabalık, ellerinde Türk bayrakları ile Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Onbinlerce kişinin buluştuğu 
Cumhuriyet Meydanı’nda Belediyemiz tarafından çadır kuruldu.
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Hacılar İlçesi, başta Kentsel Dönüşüm 
Projesi olmak üzere hayata geçirilen pro-
jeler ile yatırım ve cazibe merkezi olma 
yolunda emin adımlarla ilerliyor. Her 
geçen gün çeşitli alanlarda yatırımcıları 
cezbeden ilçede, Hacılar Belediyesi tara-
fından gerçekleştirilen arsa satış ihalesine 
vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 
Hacılar Belediyesi Meclis salonunda 
düzenlenen ve Belediye Encümeni’nin 
gerçekleştirdiği ihaleye Hacılar Belediye 
Başkanı Bilal Özdoğan başkanlık etti. 
İhale ile satılan taşınmazlardan elde edi-
len gelirin ilçeye yatırım ve hizmet olarak 
döneceğini belirten Başkan Özdoğan, “İl-
çemizin müreffeh bir seviyeye ulaşması 
için tüm gücümüzle çalışıyoruz, projeler 
üretip bir bir hayata geçiriyoruz. Aşağı ve 
Orta Mahallelerde yürüttüğümüz Kentsel 
Dönüşüm Projesi ve diğer projelerimiz 
sayesinde ilçemiz, yatırım ve cazibe mer-

BİR YILDA 250 BİN TL 
TASARRUF SAĞLANDI

KATI ATIK TRANSFER İSTASYONU

İlçemizin daha yaşanabilir ve sağlıklı hale getirilmesi amacıyla, Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığımızın destekleri ile yapımı gerçekleştirilen, yaklaşık 1,3 milyon liraya 
mal olan Katı Atık Transfer İstasyonu sayesinde ilçemiz halkına daha etkin hiz-
met vermekteyiz. Yapımına başlandıktan kısa bir süre sonra 4 adet çöp toplama 
aracı ve 1 adet semitreyler ile hizmet vermeye başlayan tesiste günlük ortalama 
45 ton katı atık bertaraf edilmektedir. Katı Atık Transfer İstasyonu sayesinde Be-
lediyemiz gerek araç yakıt ve amortismanı gerekse işçilik maliyeti ile zamanı da 
hesaba katıldığında yıllık 250 bin TL tasarruf sağlamaktadır.

YATIRIM VE HİZMETE 
DÖNÜŞECEK

ÖZDOĞAN, 
“ESNAFIMIZIN HER 
DAİM YANINDAYIZ.” 

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Öz-
doğan esnaf ziyaretlerini aralıksız sür-
dürüyor. Sürekli vatandaşla iç içe olan 
Özdoğan, ilçede faaliyet gösteren 
esnafları ziyaret ederek so-
runlarını ve önerilerini 
dinledi. Özdoğan’ın 
yaptığı ziyarete Be-
lediye Meclis Üye-
si Bekir Tuğrul’da 
eşlik etti. 

İlçe esnafının 
beklentilerini dinle-
yen Başkan Özdoğan, 
“Bizler göreve geldiğimiz 
ilk andan itibaren söz verdi-
ğimiz gibi halkımızla ve esnafımızla 
gönül bağı içinde olmaya, onların görüş-
lerini almaya devam ediyoruz. İlçenin 

refahını ve kalkınmasını düşünüyoruz. 
Bu noktada esnaflarımızla birlikte hare-
ket ediyoruz. Esnaflarımızın önünü aç-

mak için gayret gösteriyo-
ruz. Her geçen gün 

hemşerilerimizle 
çok daha güç-

lü bir gönül 
bağı oluş-
turuyoruz. 
Yaşadıkla-
rı mahalle 

ve sokakta, 
kendi evlerinin 

veya dükkanları-
nın önünde talepleri-

ni dinleyerek en hızlı çözüm 
yollarını yine beraber istişare ediyoruz. 
Bu kurduğumuz bağ hizmetlerin ötesin-

Mülkiyeti Hacılar Belediyesine ait 7 adet arsa, 
2886 sayılı devlet ihale kanununa istinaden açık 
artırma usulü ile satıldı. Yoğun katılımla gerçekle-
şen ihale sonunda tüm arsalar satılırken, Hacılar 
Belediye Başkanı Bilal Özdoğan gelirlerin yatırım 
ve hizmete dönüşeceğini söyledi.

kezi durumuna geldi. Bugün geçmişte 
yaptığımız çalışmaların karşılığını alıyo-
ruz. İhale ile satışa sunduğumuz 7 adet 
arsa için vatandaşlarımızın yoğun bir 
talebi oldu. Beklediğimizin üzerindeki 
bu talep sayesinde elde ettiğimiz gelirde 
artmış oldu. Burada elde edilen gelir yine 
vatandaşlarımıza yatırım ve hizmet ola-
rak dönecektir.” İfadelerini kullandı.
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de bir kardeşlik ortamı tahsis ediyor. Bu 
güzel birlikteliklerde vatandaşımızla aynı 
düşünceleri paylaşmaktan, geleceğimize 
aynı duygularla yön vermekten ve kar-
deşliğimizi pekiştirmekten sonsuz mut-
luluk ve onur duyuyorum. Rabbim bir-
liğimizi ve gönül bağımızı daim eylesin.” 
İfadelerini kullandı. 
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OKULLARDA
İLAÇLAMA VE TEMİZLİK
ÇALIŞMASI YAPILDI

Hacılar Belediyesi temizlik ekipleri tarafından 
2019–2020 eğitim ve öğretim dönemi öncesi öğrencile-
re ve öğretmenlere temiz ve sağlıklı bir ortam sağlamak 
amacıyla ilçe sınırlarında ki okulların sıhhi mekanları 
patojen (hastalık yapıcı) mikroorganizmalara karşı hij-
yenik temizliği ile haşere ve diğer zararlılara karşı ilaç-
lama yapıldığını söyleyen Hacılar Belediye Başkanı Bilal 
Özdoğan, “Belediye olarak her konuda eğitime destek 
olma gayreti içerisindeyiz. Daha sağlıklı bir nesil yetiş-
mesi için elimizden gelen ne varsa yapıyoruz. Bu ma-
nada kurduğumuz ‘Hijyen ve Dezenfeksiyon Ekibi’ ta-
rafından öğretmen ve öğrencilerimizin daha temiz bir 
ortamda eğitim faaliyetlerini yürütebilmeleri için okul-
larda, fiziki temizliğin yanında mekanların hijyenik te-
mizliğini de yaptırarak dezenfekte ediyoruz. Hijyen ve 
Dezenfeksiyon Ekibimiz rutin olarak belirli aralıklarla 
çalışmalarına devam edecek. Bu vesile ile yeni eğitim 
öğretim yılının tüm öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı 
olmasını temenni ediyor, başarılar diliyorum.” dedi.

Hacılar Belediyesi tarafından başlatılan hijyenik 
temizlik çalışmaları kapsamında ilçe genelindeki 
eğitim kurumlarında ilaçlama ve temizlik çalış-
ması yapıldı. 
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Hacılar Belediyesi ve Hacılar Dağcılık ve Kış Spor-
ları Kulübü (HADAK) tarafından bu yıl 25.si düzen-
lenen Sütdonduran kampı ve Erciyes zirve tırmanışı 
başarıyla gerçekleştirildi. Faaliyette 23 dağcı zirve 
yaptı.

25. SÜTDONDURAN 
KAMPI VE ERCİYES 
ZİRVE TIRMANIŞI 
BAŞARIYLA 
TAMAMLANDI

Bulutları delen zirvesi, tepesinden ek-
sik olmayan karı ve insana ilahi duygular 
sunan azameti ile Kayseri’nin sembolü ve 
Türkiye’nin 5. büyük dağı unvanına sahip 
olan Erciyes Dağı’nın 3917 rakımlı zirve-
sine çıkmak için ilçemize gelen dağcılar, 
Sütdonduran Yaylası’nda buluştu. 

Tırmanış faaliyetine katılan dağcıları 
ziyaret ederek sporculara başarılar dile-
yen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Öz-
doğan, burada yaptığı konuşmada, “İl-
çemizden, İlimizden güzel Türkiye’mizin 
her yanından Sütdonduran kampımıza ve 
zirve faaliyetimize gelen değerli dağcı ar-
kadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. İnşallah 
bu gece yapacağınız yürüyüşte geçtiğimiz 
yıllarda itinayla, titizlikle yapıldığı gibi 
bu senede kazasız belasız zirve yapma-

yı Rabbim sizlere nasip eylesin. Bu sene 
hem Sütdonduran kampımızı ve zirvemi-
zi hem de birlik beraberlik gecemizi bir-
leştirdik. Daha çok bir arada olabilmek, 
sizlerin daha sağlıklı ortamda zirve ya-
pabilmenizi gaye edindik. Erciyes’imizin 
güzelliğini zirveden, o zirve defterine de 
imzalarınızı atarak inşallah yarın iyi ha-
berlerinizi almayı umut ediyorum. Rab-
bimden niyaz ediyorum.” Dedi.

Her yıl geleneksel olarak yapılan ve 
bu yıl 25.si düzenlenen faaliyette gece 
saat 03.00’de hareket eden 23 dağcı, 3917 
rakımlı Erciyes Dağı’nın zirvesine saat 
09.45’te ulaştı. Burada İstiklal Marşı oku-
yan dağcılar, faaliyeti başarılı bir şekilde 
tamamlayarak kamp alanına döndüler. 
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15 Temmuz Şehitler Parkı Hacılar 
Kafe & Restoran’da gerçekleştirilen 
toplu sünnet şölenine, Hacılar Kayma-
kamı Haluk Sezen, Belediye Başkanı 
Bilal Özdoğan, İlçe Müftüsü Mehmet 
Özbek, Belediye Meclis Üyeleri, Daire 
Müdürleri, Muhtarlar, Sünnet olan ço-
cukların, aileleri ve vatandaşlar katıldı.
41 Kere Maşallah Toplu Sünnet Şöle-
ninde, Hacılar Belediye Başkanı Bilal 
Özdoğan, Kaymakam Haluk Sezen’e 
teşekkür ederek başladığı konuşma-
sında, “12 yavrumuzun sünnetleri ya-
pıldı. İyi ki varsınız iyi ki buradasınız. 
İnşallah adı üzerinde 41 kere maşallah 
diyoruz. Bilindiği üzere gençlerimizin 
yavrularımızın bir sünneti yerine ge-
tirmiş olmaları da devletimiz vasıta-
sıyla, bizim için ayrıca gurur kaynağı 
ve onur kaynağı. İnşallah o yavrula-
rımızda buralarda vatanımızın her 
köşesinde güzel hizmetler yaparlar. 
Bu şanlı bayrağımızın gölgesinde aziz 
vatanımızda Rabbim onlara hayırlı iş-
ler, güzel işler yapmayı nasip eyler. Bir 
ömür boyu aileleri başta olmak üzere 
o yavrularımıza da sağlık diliyorum. 
Sıhhat diliyorum. Sünnet zaten sağlık-
tır, sıhhattir. İnşallah yavrularımızda 
sağlıklı bir şekilde Rabbimin izniyle 
ömürlerini sürerler.” ifadelerini kul-
landı.

 Daha sonra kürsüye gelen Kaymakam 
Haluk Sezen ise “12 çocuğumuz erkek-
liğe adım attılar. Bu güzel günde sizleri 
de davet ederek aslında belediyemiz 
ve kaymakamlığımızın ortak işbirli-
ğini bir kere daha kanıtlamış olduk. 
Çünkü artık burada her çalışmamız 
her icraatımızı belediyemizle ortak 
yapıyoruz ki iki kardeş kuruluş olduğu 
için bunlar. Bizler sosyal yardımlaşma 
vakfı olarak mütevelli heyetimiz bu-
rada. 41 kere maşallah projesinin ge-
çen yıl birincisini bu senede ikincisini 
yaptık. Yine ortak bir çalışma oldu. 
Biz çocuklarımızın sünnet işlemlerini 
yaptık. Sağolsun başkanımızda bu işin 
eğlence ve aslında en güzel kısmını 
yapıyor sağ olsun var olsun. Teşekkür 
ediyorum kendisine. Vakıf üyelerimi-
ze çok teşekkür ediyorum. Çünkü ka-
rarı ortak alıyoruz.” şeklinde konuştu.
Sünnet şöleni, İlçe Müftüsü Mehmet 
Özbek tarafından yapılan duanın ar-
dından, şölen pastasının kesilmesi ile 
devam etti.
Kaymakamlık ve Belediye işbirliği ile 
düzenlenen, 41 Kere Maşallah isimli 
2’inci toplu sünnet şöleninde sünnet 
heyecanı yaşayan çocuklar ve aileleri, 
canlı müzik eşliğinde doyasıya eğlen-
diler.

Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde sahnelenen ve Hacılar 
Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Meclis Üyesi Bekir Tuğrul, Başkan Yardımcısı 
Ersel Elcuman ve tiyatro severlerin beğeniyle izlediği Artizhane Sanat’ın komedi 
oyunu ‘Pinti Hamit’, tiyatro severleri gülmekten kırdı geçirdi. 
Yönetmenliğini Zehra Aktaş, Genel Sanat Yönetmenliğini ise Alperen Akkoç’un 
yaptığı ve Kayseri şivesi ile izleyicileri gülmekten kırıp geçiren Pinti Hamit oyu-
nun konusunda parayı hayatta bütün insani değerlerden üstün gören bir kişinin 
para dolu sakladığı sandık teması üzerinden gidilirken, oyun 2 perde olarak sah-
nelendi.   
 Tiyatro oyununun sonunda yönetmenlere, oyunculara ve katılımların-
dan dolayı seyircilere teşekkür eden Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “Güldürür-
ken düşündüren, sadece komedi olmayan ve birçok mesaj veren böyle bir oyunda 
sizleri izlemekten dolayı mutluluk duyduk. Bizlerde Hacılar’da belediyemizin ana 
hizmetleri devam ederken diğer taraftan da kültür ve sosyal faaliyetlerimiz de 
tüm hızıyla devam ediyor. Bu oyunların devamını sizlerden istirham ediyoruz. 
Sizler gerçekten önemli bir konuya değindiniz. Ailemiz her şeyimiz. Aile olma-
dan hiçbir şey olmaz. Bilinçli aileler, bilinçli yavrular, geleceğe ve daha güzel ya-
rınlara bizlere ışık tutacak. Emeğinize teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı. 

 Başkan Özdoğan yaptığı açıklamada, 
“Öğrenmek için ömrümüzün yetmeyece-
ği bilgiler yığınını, kitaplar sayesinde çok 
kısa bir sürede öğreniyoruz. Kitap hem 
öğrenmenin hem de güzel vakit geçir-
menin anahtarıdır. Bizlerde bu manada 
geleceğimizin teminatı yavrularımızın 
eğitimine ve gelişimine katkı sağlamak 
adına Diyanet çocuk yayınlarından olu-
şan çeşitli kitapların yanı sıra hadis ve 
ayetleri öğreten kartları hediye ediyoruz. 
Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine 
çıkartacak olan gençlerimize eğitim ha-
yatlarında başarılar diliyorum.” 

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yeni eğitim öğretim yılının 
başlaması ile birlikte öğrencilere kitap hediye ediyor. Kitapların, bil-
giye ulaşılmasını sağlayan en kısa ve en yararlı yol olduğunu belirten 
Başkan Özdoğan, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere Diyanet Ya-
yınevi Çocuk Yayınlarından çeşitli kitaplar hediye ediyor.

Hacılar’da, Kaymakamlık ve Belediye işbirliği ile 
41 Kere Maşallah isimli toplu sünnet şöleninin 
ikincisi düzenlendi. 

“EN GÜZEL HEDİYE KİTAP”

“PİNTİ HAMİT” HEM GÜLDÜRDÜ 
HEM DE DÜŞÜNDÜRDÜ”

    Hacılar Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamın-
da düzenlenen ve Artizhane Sanat’ın hazırlamış olduğu Mo-
liere’nin Cimri oyunundan uyarlama “Pinti Hamit” adlı tiyatro 
oyunu sahnelendi. 




