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Um doluptas de 
expedit, soluptam 
fugiae comnis ut

İlçemize 2020 Yılında

Kayseri’de bir 
ilk
Hürmetçi ve Karpuzsekisi’nin 
meşhur manda sütü, yoğurdu ve 
kaymağı marka oldu. Manda Sütü 
İşleme Tesisi düzenlenen 
törenle hizmete açıldı.

Hacılar - Erciyes 
Yolu Tamam

MİLLET BAHÇESİ 
İHALESİ YAPILDI 

ASM 
Temeli Atıldı

Projeler Bir Bir 
Hayat Buluyor.

Fevzi Mercan 
Vefat Etti

Hacılar – Erciyes karayolunun 
genişletilmesi projesinde önemli 
bir aşama daha tamamlandı. Yolun 
8,16 kilometrelik kısmının 
genişletilme ihalesi KGM
tarafından gerçekleştirildi.

Hacılar Kızıltepe Millet Bahçesi bi-
rinci etap yapım ihalesi gerçekleş-
tirildi. İhaleye Yazı İşleri Müdürü
Ahmet Hökelek başkanlık
etti.

Ülfet & Murat Özdemir 
Aile Sağlığı Merkezi’nin
temeli düzenlenen törenle
atıldı.

Ören Dere Kanalı’nı açık 
hale getirerek yeniden ya-
pacak yüklenici firma ile
yapım sözleşmesi
imzalandı.

Tedavi gördüğü has-
tanede yaşamını yiti-
ren hayırsever Fevzi 
Mercan son yolculu-
ğuna uğurlandı.
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Hürmetçi Mahallesin’de İl Tarım ve Or-
man Müdürlüğü, Hacılar Belediyesi ve 
Kayseri Damızlık Manda Yetiştiricileri 
Birliği işbirliğiyle faaliyete geçirilen Man-
da Sütü İşleme Tesisi düzenlenen törenle 
hizmete açıldı. Saygı duruşunda bulunul-
ması ve İstiklal Marşının okunması ile 
başlayan açılış törenine Tarım ve Orman 
Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Vali Yar-
dımcısı Ali Uslanmaz, Ak Parti İl Başkanı 
Şaban Çopuroğlu, Hacılar Kaymakamı 
Haluk Sezen, İncesu Belediye Başkanı 
Mustafa İlmek, Hacılar Belediye Başkanı 
Bilal Özdoğan, Tarım ve Orman İl Mü-
dürü Mustafa Şahin, Damızlık Manda 
Yetiştiriciler Birliği Yönetim Kurulu Baş-
kanı İsmail Ilgın, üreticiler ve vatandaşlar 
katıldı.
Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şa-
hin yaptığı konuşmada  “Öncelikle böyle 
bir tesisin açılışında bulunmak, bu tesisin 
açılışında temeli attığımız günden bugü-
ne kadar bizlere desteklerini esirgemeyen 
Bakanlığımıza, valimize, Hacılar Beledi-
yemize çok teşekkür ediyorum. Bu tesis 
bu bölgede üretilen sütün değerlenmesi 
ve katma değeri yüksek ürünlere dönme-
si adına da çok ciddi bir yatırım olarak 
karşımıza çıkıyor. İnşallah bundan sonra 
ki süreçte Kayserimize bundan daha iyi 
tesisleri farkı ürünler bazında kazandır-
maya da gayret göstereceğiz.” dedi.
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdo-
ğan da yaptığı konuşmasında, “Aslında 
burada çok fazla kelama da ben gerek 
duymuyorum çünkü bu tesisin nasıl ya-

pıldığı ortada. Ben bunu kısaca 
devlet millet iş birliği olarak özet-
liyorum. İsmail Ilgın başkanıma 
çok teşekkür ediyorum. Burada 
ne yaparız noktasında ayaküstü 
yaptığımız toplantımızda bizim 
kısmımıza ne düşüyor, Tarım 
Bakanlığımıza ne düşüyor diye 
düşündük. İstenince bir şeylerin ne kadar 
hızlı yapılabileceğini hep birlikte göster-
dik. Bu bölge, bu tesis sadece Hürmetçi 
bölgesine has bir tesis değil. Bütün ilimi-
ze hitap eden, yasa ne gerektiriyorsa bu 
çerçevede hizmet edeceği bir tesis. Emeği 
geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşek-
kür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Manda Sütü İşleme Tesisi’nin açılışında 
konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardım-
cısı Mustafa Aksu, Kayseri’den gelecek 
projeleri pozitif ayrımcılıkla değerlendi-
receğini belirtti.
Kayseri’den giden projelere destek ola-
caklarını söyleyen Tarım Orman Bakan 
Yardımcısı Mustafa Aksu, sözlerini şöyle 
sürdürdü;
“Bakanlığımızın yaptığı yönlendirmeler 
doğrultusunda, 2018 yılında projelendiri-
lerek çalışmalarına başlanılan tesisin 2020 
yılında bizlerin bürokrasi ile tamamladı-
ğımız tesislerden bir tanesi. Kurutma te-
sisi de aynı şekildeydi. Talimat veriyoruz 
ve yapıyoruz. İnşallah bundan sonrası 
için de talimatımız şu yönde, ilçelerimizi 
ve ziraat odalarımızı geziyoruz. Her türlü 
projeye açık olduğumuzu ifade ediyoruz. 
Yani talimatımız şu yönde il, ilçe ve bölge 

mü-
dü r l e r i m i z i n 
bütün projelere açık olduğunu ve 
bakanlığımızın görüşlerini ifade etmek 
anlamında söylüyorum, her türlü projeye 
açığız ve Kayserimizden gelen her türlü 
projeye pozitif ayrımcılık noktasında Ta-
rım ve Orman Bakan Yardımcısı olarak 
söz veriyorum. Projelerinizin hepsine 
açık çek veriyorum. Sizden tek istediğim 
il ve ilçe müdürlerimizle proje geliştir-
mek. Yapacağınız her türlü projeye devlet 
katkı ve destekleri ile birlikte Tarım ve 
Orman bakanlığı olarak destek vereceği-
miz tekrar ifade ediyorum. Kayserimizde 
yetişkin ve yavru olarak 6 bin 500 civa-
rında manda bulunmakta. Bu mandalar 
sağmal olup, sağmal olanlardan geçti-
ğimiz yıl 3 bin tona yakın manda sütü 
elde edilmiştir. Mevcut durum göz önüne 
alındığında ilimizde ayrı bir manda sütü 
işleme tesisinin üreticilerimiz için ne ka-
dar fayda sağlayacağı da açıktır. İnşallah 
ilerde nice bu tür tesislere öncülük ede-
ceğiz”
Açılış kurdelesi kesildikten sonra proto-
kol tarafından tesis gezildi.
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KAYSERİ’DE  
BİR İLK
Hürmetçi ve Karpuzsekisi’nin 
meşhur manda sütü, yoğurdu ve 
kaymağı marka oldu. Çiftçinin 
ve üreticinin kazanması için 
yapımı tamamlanarak üretime 
başlayan ‘Manda Sütü İşleme 
Tesisi’ düzenlenen törenle 
hizmete açıldı.
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Karayolları Genel Müdürlüğü tara-
fından projelendirilen 8,16 kilometre 
uzunluğundaki Hacılar – Erciyes yolu 
genişletme projesi için yapım ihalesi 
gerçekleştirildi. Hacılar Belediye Baş-
kanı Bilal Özdoğan, Hacılar İlçesi sı-
nırları içerisinde Hisarcık Caddesi yol 
ayrımından başlayıp, Melikgazi İlçesi 
sınırları içerisinde Erciyes – Hisarcık yol 
ayrımında son bulan yolun yapım ihale-
si sonrası yer teslimi ile birlikte çalışma-
lara başlanacağını belirtti. 
Proje sayesinde mevcut Erciyes – Hisar-
cık yolunun trafik yoğunluğu azaltılarak 
Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Mer-
kezine güvenli ve rahat ulaşım imkânı 
sağlanmış olacağını söyleyen Hacılar 
Belediye Başkanı Bilal Özdoğan yaptığı 

açıklamada, “İhaleye yaklaşık 50 firma 
katıldı. Hacılar - Erciyes yolunun ge-
nişletilmesi ve modern bir görünüme 
kavuşması konusu uzun zamandır AK 
Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Ge-
nel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet 
Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı-
mız Memduh Büyükkılıç ve bizim tara-
fımızdan takip ediliyordu. Bu yolumu-
zun ihale noktasına gelinmesinde emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum. İn-
şallah burada ihale sonrası yer teslimi 
ile çalışmalara başlanacak. İlçemize, ili-
mize, Erciyes’imize katkısının olacağına 
yürekten inandığım bu yolun kazasız 
belasız yapılmasını diliyor, ilçemize ve 
ilimize hayırlı olmasını temenni ediyo-
rum.” dedi.

3

HACILAR – ERCİYES
YOLU

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK HAYIRSEVERİ 
FEVZİ MERCAN VEFAT ETTİ

BAKAN YARDIMCISI AKSU, 
BELEDİYEMİZİ ZİYARET ETTİ

Hacılar – Erciyes karayolunun genişletilmesi 
projesinde önemli bir aşama daha tamamlandı. Yolun 
8,16 kilometrelik kısmının genişletilmesi ihalesi 
Karayolları Genel Müdürlüğü’nce gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı 
Mustafa Aksu, Hacılar Belediyesi’ne 
ziyarette bulundu.
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Öz-
doğan, tarafından karşılanan Bakan 
Yardımcısı Mustafa Aksu, Hacılar Be-
lediyesi’nde düzenlenen ve AK Parti 
Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğ-
lu, Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürü 
Okan Bal, Kayseri Tarım ve Orman İl 
Müdürü Mustafa Şahin, AK Parti Ha-
cılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç’ün de 
katıldığı toplantıda Belediye Başkanı 
Bilal Özdoğan’dan ilçede yürütülen ça-
lışmalar hakkında bilgi aldı. 
Toplantıda konuşan Bakan Yardımcısı 

Mustafa Aksu; “Biz Tarım Bakanlığı 
noktasında yapılacak işleri ölçeklen-
diriyoruz. Bizim çalışma sistemimizde 
bürokrasiye çok takılmadan birlikte 
bir ekip olarak ilçe belediye başkanla-
rımızla birlikte çalışmalarımızı sürdü-
rüyoruz. Çok şükür şu anda Türkiye 
genelinde çiftçilerimizden 7- 8 aydır 
olumsuz bir talep gelmedi. Şu anda 
çok iyi bir noktadayız. Sadece yatırım 
konuşuyoruz ve Hacılar’da olduğu gibi 
de yatırım yapıyoruz.” dedi.
Toplantı’nın ardından Hacılar Beledi-
ye Başkanı Bilal Özdoğan, Bakan Yar-
dımcısı Aksu’ya Kuran-ı Kerim takdim 
etti.

Korona virüs tedavisi gördüğü hasta-
nede hayatını kaybeden 77 yaşındaki 
hayırsever Fevzi Mercan son yolculu-
ğuna uğurlandı. Mercan’ın cenazesi, 
Hulusi Akar Camii’nde emekli Diyanet 
İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin 
Nursaçan’ın kıldırdığı cenaze namazı-
nın ardından toprağa verildi. Cenaze 
namazına, Erciyes Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Mustafa Çalış, AK Parti İl 
Başkanı Şaban Çopuroğlu, İl Müftüsü 
Prof. Dr. Şahin Güven, emekli Diyanet 
İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin 
Nursaçan ile birlikte katılan Hacılar 
Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “Kıy-
metli büyüğümüz, yardımsever kişi-
liğiyle anılan Fevzi Mercan amcamızı 
son yolculuğuna uğurladık. Kendisine 
Allah’tan rahmet, ailesine baş sağlığı 
ve sabırlar diliyorum.” dedi.

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren hayır-
sever Fevzi Mercan son yolculuğuna uğurlandı.

TAMAM
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KIZILTEPE 
MİLLET BAHÇESİ 
İHALESİ YAPILDI

“
Hacılar Kızıltepe Millet Bahçesi birinci 
etap yapım ihalesi gerçekleştirildi. İha-
leye Yazı İşleri Müdürü Ahmet Hökelek 
başkanlık etti.

Hacılar Belediye Başkanı 

Bilal Özdoğan
Etap etap ayırdığımız ihalede bi-
rinci etabın ihalesini yapmış bu-
lunuyoruz. Bu etapta harcanacak 
bedelin tamamı Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığımızın hibe desteği 
ile karşılanacak. Bu süreçte bizle-
re desteğini esirgemeyen Çevre ve 
Şehircilik Bakanımız Sayın Murat 
Kurum’a, Ak Parti Yerel Yöne-

timlerden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcımız Sayın Mehmet Özha-
seki’ye ve Büyükşehir Belediye Baş-
kanımız Sayın Memduh Büyükkı-
lıç’a teşekkür ediyorum. Yapılacak 
millet bahçesinin ilçemize, ilimize 
hayırlı olmasını Yüce Allah’tan ni-
yaz ediyorum.

--------------------------------------------------------------------------
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Hacılar Belediyesi tarafından plan-
lama ve proje çalışmaları tamamla-
nan, Kayseri ve Erciyes manzarası-
na hakim, Kızıltepe Mevki’nde 70 
dönümlük alanda yapılacak olan 
ve vatandaşların aileleri ile birlikte 
piknik yapabilecekleri ve dinlenebi-
lecekleri Millet Bahçesi’nin birinci 
etap yapım ihalesi belediye meclis 
salonunda gerçekleştirildi. İhaleye 7 
firma katıldı. 
 Yaklaşık maliyeti 1 Milyon 
335 Bin 446 TL olan ihaleye katılan 

firmaların verdiği teklifler şu şekil-
de;
“Ahmet Erol – Ebiçoğlu Ortak Giri-
şimi 1 milyon 158 bin 400 bin TL, 
Ahmet Taşkıner – Antaş İnşaat 1 
milyon 52 bin 500 TL, Portaş İmar 
A.Ş. 1 milyon 62 bin 500 TL, Meh-
met Şahinoğulları İnşaat 1 milyon 
191 bin 500 TL, Çeliksa Mühendis-
lik 1 milyon 52 bin 500 TL, Öner İn-
şaat 1 milyon 189 bin TL, Polat Nur 
İnş. – Fatih İnş. 1 milyon 178 bin TL.
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Hacılar Belediyesi tarafından ilçenin modernleşmesi adına yü-
rütülen önemli projelerden olan Ülfet & Murat Özdemir Aile 
Sağlığı Merkezi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Hacılar Belediyesi tarafından çocuklara hizmet verecek olan Çocuk 
Kütüphanesi’nin tefrişi de tamamlandı. Başkan Bilal Özdoğan, Kay-
seri’de ilk defa yapılacak olan Çocuk Kütüphanesinin ilçeye ve Kay-
seri’ye hayırlı olması temennisinde bulundu.   
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Arsası Hacılar Belediyesince tahsis edilen 
ve hayırsever Özdemir Ailesi tarafından 
yaptırılan Ülfet & Murat Özdemir Aile 
Sağlığı Merkezi’nin temel atma törenine, 
Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, Be-
lediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ak Parti 
Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç, Bele-
diye Meclis Üyeleri, Özdemir Ailesi ve 
vatandaşlar katıldı. 950 metrekarelik bir 
alanda 24 saat hizmet verecek ve yaklaşık 
4 milyon liraya mal olacak olan Aile Sağ-
lığı Merkezi’nin temel atma töreninde, 
kurban kesimi ve İlçe Müftüsü Yusuf Ay 
tarafından dua edildi.  

Törende bir konuşma yapan Özdemir 
Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Öz-
demir, “Rahmetli anne ve babalarının is-
mini bu güzel ilçede yaşatmak amacıyla 
bu tesisi yaptıklarını söyledi. Özdemir, 

“Kardeşlerimiz ile birlikte Özdemir Aile-
si olarak çok kıymetli Belediye Başkanı-
mız Bilal Özdoğan ile istişare ettik. Allah 
razı olsun istişare neticesinde Sayın Baş-
kanımız bize 24 saat çalışacak aile sağlık 
merkezine ihtiyacımız var dedi. İnşallah 
Rabbim kısmet ederse sizlerin de duala-
rı ile sağlıkla, sıhhatle bu eseri bitirmeyi 
nasip etsin. Sayın Kaymakamım ve Bele-
diye başkanıma da kardeşlerim adına söz 
veriyorum. Bu eser tek olmayacak. Biz bu 
topraklar da büyüdük. Onun için Hacıla-
rımız için ne gerekiyorsa Özdemir ailesi 
olarak yapmaya hazırız.” dedi.

“Şeref, İsmail, Metin ve Erdal Özdemir 
kardeşlere bu güzel hayırları için ilçem 
adına ilim adına teşekkür ediyorum.” di-
yerek sözlerine başlayan Hacılar Belediye 
Başkanı Bilal Özdoğan yaptığı konuşma-

İncelemelerin ardından bir konuşma ya-
pan Başkan Bilal Özdoğan “Çocuklarımız 
için yavrularımız için planladığımız iş ve 
işlemlere bir yenisini daha ekleyerek kültür 
merkezimiz içerisinde çocuk kütüphane-
sinin tüm işlerini bitirmiş bulunmaktayız. 
İnşallah pandemi sürecinde henüz faaliyete 
geçiremediğimiz süreç bitiminde de çocuk-
larımızı hasretle özlemle bekliyoruz. Burası 
çocuk kütüphanesi olarak adlandırdık ama 
aynı zamanda bir anaokulunda bir kreşte 
hangi oyuncaklar varsa hangi akıl oyunları 
varsa burada da çocuklarımız onları bula-
bilecekler. Tabii ki eğlendiren bilgilendiren 

kitaplarla da hoşça vakit geçirebilecekler. 
Özellikle hanım arkadaşlarımızın Kültür 
Merkezimizdeki spor alanında yaptıkları 
faaliyet esnasında başlarında bulunacak eği-
tici arkadaşlarımızla birlikte yavrularımızın 
güzel vakit geçirebilmelerini sağlanacaktır. 
Yavrularımıza güzel temiz nezih bir alan 
sunmanın keyfini yaşıyoruz. İnşallah tez 
zaman içerisinde pandemi sürecini noktala-
dığımız zamanda da yavrularımızı bu güzel 
mekânda buluşturacağız. Çocuk kütüpha-
nemiz, çocuk oyun alanımız hayırlı olsun 
uğurlu olsun” dedi.

ÜLFET & MURAT ÖDEMİR

AİLE SAĞLIĞI 
MERKEZİ’NİN
TEMELİ ATILDI

da, “Şu günlerde yaşadığı-
mız salgın dolayısıyla bu 
çok anlamlı bir hayır. Allah razı olsun. 
Özdemir Ailesi, ilçemizi her zaman des-
tekleyen bir ailemiz. İnşallah Şeref Abim 
hayırların devamının geleceğinin müjde-
sini burada vermiş oldu. Hayrı yapmaya 
niyetlenmek yapmış olmak kadardır. İn-
şallah o hayırlarda yapılacak. Bundan hiç 
şüphemiz yok. Yapmış kadar sevaplarını 
alacaklarını biliyorum. Rabbim mübarek 

eylesin. Kazasız, belasız bitimini de gör-
meyi bizlere nasip etsin.” ifadelerine yer 
verdi.

Törende, yapılan konuşmaların ardından 
Başkan Bilal Özdoğan ve Şeref Özdemir 
tarafından butona basılarak tesisin temel 
betonu döküldü.

KAYSERİ’DE İLK 
ÇOCUK KÜTÜPHANESİ 
HİZMETE GİRİYOR
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ÖREN DERE KANALI YAPIM SÖZLEŞMESİ İMZALANDI.

PROJELER BİR BİR HAYAT 
BULUYOR, HACILAR GELİŞİYOR

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 16 Ey-
lül’de yapım ihalesi gerçekleştirilen Ören 
Dere Kanalı’nın 945 metrelik bölümü-
nün açık hale getirilerek yeniden yapıl-
ması için yapım sözleşmesi imzalandı. 
Hacılar Belediyesi’nde gerçekleştirilen 
imza törenine Hacılar Belediye Başkanı 
Bilal Özdoğan, DSİ 12’nci Bölge Müdü-
rü Okan Bal, yüklenici firma yetkilileri 

ile teknik ekip katıldı.  Toplantıda, yapı-
lacak çalışma hakkında bilgi veren Bölge 
Müdürü Okan Bal tarafından Ören Dere 
Kanalı’nın yapım sözleşmesi imzalandı. 

Atılan imzaların ardından bir konuşma 
yapan Hacılar Belediye Başkanı Bilal 
Özdoğan, “İlçemizin önemli projelerin-
den birini daha yapmak için bugün Dev-

let Su İşlerimizle birlikte imza aşamasına 
geldik. DSİ Bölge Müdürümüz sağ olsun 
bir jest yaparak imzayı belediyemizde at-
mak istediler. Mevsim şartları elverdiği 
andan itibaren çalışmalara başlayacağız. 
Bu konuda da her türlü tedbiri almış bu-
lunuyoruz. Yüklenici firma ve Bölge Mü-
dürlüğümüzle istişare içindeyiz. İlimize, 
İlçemize hayırlı, uğurlu olsun.”dedi.

Hacılar ilçe 
merkezinde yer alan 
Ören Dere Kanalı’nı 

açık hale getirerek 
yeniden yapacak 

yüklenici firma ile 
yapım sözleşmesi 

imzalandı.
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SPOR CAMİASINA
HAYIRLI OLSUN

Hacılar Stadyumu’nda incelemelerde 
bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bi-
lal Özdoğan çalışmaların iki ay içinde 
tamamlanacağını söyledi. Hacılar Ak-
yazı Mahallesi’nde yapımı devam eden 
Hacılar Stadyumu’nda incelemelerde 
bulunan Başkan Bilal Özdoğan ilçenin 
yemyeşil bir sahaya kavuştuğunu söy-
ledi. 

İki ay sürecek olan çevre düzenleme 
çalışmalarının ardından sahanın spor 

camiasının hizmetine sunulacağını 
ifade eden Başkan Özdoğan yaptığı 
açıklamada, “Hacılar Stadyumumuzda 
geldiğimiz son noktayı yerinde görmek 
için alanımızda incelemelerde bulu-
nuyoruz. Görüldüğü gibi yemyeşil bir 
sahaya kavuşmuş durumdayız. Genç-
lik ve Spor Bakanlığımızın desteği ile 
yaklaşık iki ay gibi bir sürede ilgili fir-
mamız çevre düzenlemesini tamam-
layacak. Gelen misafirlerimiz, oyun-
cularımız ve izleyicilerimiz ilçemizde 

çok güzel bir stadyuma kavuşmuş oldu. 
Bir taraftan yüksek irtifa kampı bir ta-
raftan da bu yükseklikte yüksek irtifa 
öncesi sahamızda kamp yapmak is-
teyen kulüplerimizle görüşmelerimiz 
devam ediyor. Ben bu tesisin ilçemize 
kazandırılmasında başta hayırseveri-
miz merhum Fevzi Mercan Amcamız 
olmak üzere emeği geçen herkese te-
şekkür ediyorum. Sahamız ilçemize, 
gençliğimize ve tüm spor camiasına 
hayırlı uğurlu olsun.” dedi.
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Hacılar’ın coğrafi yapısı nedeniyle belediye hizmetle-
rinde kullanımı için önemli bir ihtiyacının giderildiğine 
vurgu yapan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 
Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilmesinin 
ardından ilçeye getirilen ekskavatörü inceledi.
Araç filosunun artık daha da güçlendiğini söyleyen Baş-
kan Özdoğan yaptığı açıklamada, “İlçemizde belediye 

hizmetlerinde kullanılmak üzere eksikliğini hissettiği-
miz 30 tonluk paletli ekskavatöre Türkiye Belediyeler 
Birliği’nin hibe etmesiyle teslim aldık. İlçemizin coğra-
fi yapısı nedeniyle ihtiyaç duyduğumuz iş makinasının 
Hacılarımıza kazandırılmasında emeği geçen başta AK 
Parti Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yar-
dımcısı Sayın Mehmet Özhaseki Bey’e, TBB ve Gazi-

antep Büyükşehir Belediye Başkan Sayın Fatma Şahin 
Hanımefendi’ye, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın 
Memduh Büyükkılıç Bey’e ve TBB Genel Sekreteri Doç. 
Dr. Birol Ekici Bey’e teşekkürlerimi sunuyorum. Tama-
men yerli ve milli olan iş makinesinin ilçemize hayırlı 
uğurlu olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Belediyemiz, Kayserigaz, Kaski ve KCETAŞ ile birlikte ilçenin altyapısının 
güçlendirilmesi için 20 miyonluk yatırım gerçekleştirdi. 

HACILAR BELEDİYESİ ARAÇ 
FİLOSU ARTIK DAHA GÜÇLÜ

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Hacılar Belediyesi’ne 30 tonluk palet-
li ekskavatör hibe edildi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ekskavatörü 
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin’den Ankara’da teslim aldı.

ALTYAPIYA 
20 MİLYONLUK   
BÜYÜK YATIRIM
Hacılar’ı daha konforlu daha yaşanabilir bir şehir 
haline getirmek için çalıştıklarını ve hizmet üret-
tiklerini ifade eden Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 
2020 yılı başında yıllık plana aldıkları alt yapı hiz-
metlerini planlananın üzerinde gerçekleştirdiklerini 
belirtti. Başkan Özdoğan, “2020 eylem planı na aldı-
ğımız altyapı çalışmalarını sürüdürüyoruz. Planladı-

ğımız bu çalışmalar neticesinde Kayserigaz, Kaski ve 
KCETAŞ ile birlikte ilçemize 20 milyonluk yatırım 
yaptık. Eskiyen su hatlarını yeniledik. Yeni Mahalle 
ve Akyazı Mahallesi’nde elektrik hatlarını yeraltına 
aldık. Doğalgaz hattının da döşenmesine devam edi-
yoruz. Yapılan çalışmalar ilçemize ve halkımıza ha-
yırlı olsun.” dedi.
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ilçenin gelişimi, 
vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirdikleri 
projeler sayesinde 2020 yılı içerisinde yaklaşık 150 milyon 
liralık yatırım kazandırdıklarını söyledi.
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ÇOCUK KÜTÜPHANESİHACILAR KIZILTEPE MİLLET BAHÇESİ

ÖREN DERE KANALI
KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

HACILAR STADYUMU

ÜLFET - MURAT ÖZDEMİR AİLE SAĞ.MER.

HACILAR’A
150 MİLYONLUK

YATIRIM
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Göreve geldikleri ilk günden itibaren özveri ile Hacılar 
için çalıştıklarını ifade eden Başkan Özdoğan, bu ça-
lışmalarının meyvelerini almaya başladıklarını söyledi. 
Özdoğan yaptığı açıklamada, “İlgili bakanlıklarımız 
ve kurumlarımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde 
özellikle Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Özhaseki, Tarım ve 
Orman Bakan Yardımcımız Sayın Mustafa Aksu, Bü-
yükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyük-
kılıç ve hayırseverlerimizin destekleri ile ilçemiz yakla-

şık 150 milyon liralık bir yatırımı almış 
durumda. Bu manada Hacılar – Erciyes 
Yolu’nun ihalesi yapıldı ve kısa zaman-

da yapımına başlanılacak. İlçemiz merkezinden geçen 
Ören Dere Kanalı’nın tadilatı için ise 16 Eylül’de ihale 
gerçekleştirilecek. 70 dönümlük bir alana yapılacak olan 
Millet Bahçemizin ihalesi ise 17 Eylül’de Belediyemizce 
yapılacak. Hisarcık Caddesi’nin yol genişletme çalışma-
ları ise hızla devam ediyor. Yolumuz sezon sonuna alt 
yapısı ile birlikte tamamlanacak.” 
Pandemi sürecine rağmen tüm çalışmaları ve projeleri 
takip ederek sürdürdüklerini ifade eden Başkan Bilal 
Özdoğan şu ifadelere yer verdi;

“Yakın bir zamanda projeleri hazırlanan ve yapımına 
başlayacağımız Bilgi ve Kültür Evi ile Özdemir ailesi 
tarafından yapılacak olan Aile Sağlığı Merkezi’ni ilçe-
mize kazandıracağız. Ayrıca 15 Temmuz Şehitleri Parkı 
düzenlemesi, Kapalı Spor salonumuzun tadilatı, 7000 
metrekare alanda Silahtar Cami Çok Fonksiyonlu Park 
yapımı, Çocuk Kütüphanesi, Yılkı Atları Rehabilitasyon 
Merkezi, Hürmetçi Kuş Gözlem Evi ve Ziyaretçi Merkezi 
gibi çalışmalarımızı yoğun bir çalışma ile sürdürüyoruz. 
‘Aşk ile çalışan yorulmaz’ şiarıyla İlçemiz için paydaşla-
rımızla birlikte yürüttüğümüz tüm bu projelerin ilçemiz 
halkına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.” ifa-
delerini kullandı.
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KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ
HACILAR - ERCİYES YOLU 

HİSARCIK YOLU

ÜLFET - MURAT ÖZDEMİR AİLE SAĞ.MER. KÜTÜPHANE YILKI ATLARI REHABİLİTASYON MERKEZİ

HACILAR’A
150 MİLYONLUK

YATIRIM
“AŞK İLE ÇALIŞAN YORULMAZ”



TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2020Biz Çalışacağız, Hacılar Kazanacak 10

HACILAR’IN DÖRT 
BİR TARAFINDA 
ÇALIŞMALAR 
DEVAM EDİYOR

YENİ MAHALLE’DE ALT YAPI YENİLENDİ
Yeni Mahallemizde elektrik hatlarının yeraltına alınmasının ardından yol yapım çalışmalarına başladık. Halkımızın hizmetine sun-
duğumuz modern altyapı ve üstyapı çalışmaları hayırlı uğurlu olsun.

HİSARCIK YOLU

SIRTBAŞI CAD. - KALKAN SK.

ÖZGÜNEŞ CADDESİ
Hacılar’ın dört bir tarafında çalıştıklarını bu 
manada Hacılar’ı şantiye alanına çevirdikle-
rini söyleyen Özdoğan yaptığı açıklamada, 
“İlçemizin dört bir yanında devam eden ça-
lışmaları yerinde inceliyoruz. Sakar Eşmecik 
Caddesi’nde yaklaşık iki kilometrelik alanda 
yürüttüğümüz kilitli parke çalışmalarını ta-
mamladık. Bu alanda arkadaşlarımız çok özel 

ve titiz bir çalışma gerçekleştirdiler. Bir taraf-
tan yağmur olukları döşenirken bir taraftan 
da 18 adet yağmur aksını inşa ettiler. İlçemi-
zi şantiye alanına çevireceğimizi söylemiştik. 
Gerçekten de şantiye alanına çevirdik. Alt ve 
üst yapı işlerimiz hız kesmeden devam ediyor. 
Yapılan çalımalar ilçemize hayırlı, uğurlu ol-
sun.” dedi.
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YENİ MAHALLE’DE ALT YAPI YENİLENDİ

HİSARCIK CADDESİ 
GENİŞLETİLİYOR
İlçemizin birçok alanında çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir Belediyemiz tara-
fından Hisarcık Caddesi’nde yapılan altyapı düzenleme ve yol genişletme çalışması 
devam ediyor. İlçemiz için önemli bir yol olan Hisarcık Caddesi’nin modernize edil-
mesinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç ve ilgili tüm 
kurumlara teşekkür ediyoruz.

Yeni Mahallemizde elektrik hatlarının yeraltına alınmasının ardından yol yapım çalışmalarına başladık. Halkımızın hizmetine sun-
duğumuz modern altyapı ve üstyapı çalışmaları hayırlı uğurlu olsun.

HİSARCIK YOLU

ÇAĞLAR CADDESİ

AKYAZI MAHALLESİ
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Belediyemizin gücü 
çalışanlarımızdan 
geliyor.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan 
Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşle-
ri Müdürlüğünde görev yapan işçiler ile Fen 
İşleri hizmet binasında bir toplantı yaptı. 
Toplantıda pandemi sürecini ve belediye ça-
lışmalarını değerlendiren Özdoğan, işçiler-
den bir süre daha tedbirlere uymaya devam 
etmelerini rica etti. 

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle uzun 
süredir bir araya gelemediklerini belirten 
Başkan Özdoğan yaptığı konuşmada, “Al-
lah sizden razı olsun, gerçekten olağanüstü 
gayret gösteriyorsunuz. Pandemi sürecinde 
Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İş-
leri Müdürlükleri’nde çalışan sizler risk gru-
bundasınız. Vatandaşlarla birebir görüşme 
durumundasınız. İnşallah inancımızla ve 
gücümüzle bu süreci aşacağız. Sizden ricam 
tedbiri elden bırakmayalım. Yazın sıcağın-
da, virüsün baskısı altında sahada çalışan siz 
kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Allah 
sizden razı olsun. Ben sizin her zaman ya-
nınızdayım. Belediyemizin gücü sizlerden 
geliyor. Allah kaza bela vermesin, hayırlı 
günlerde sağlıklı günlerde kucaklaşacağımız 
günlere ulaşmayı nasip etsin inşallah.” İfade-
lerine yer verdi.

Başkan Özdoğan’ın konuşmasının ardın-
dan kurban kesildi.

Akyazı Mahallesi 1’inci, 2’inci ve 3’üncü sokaklar-
da yürütülen alt yapı çalışmalarının ardından kilitli 
parke çalışmaları da tamamlandı.

İŞÇİLERDE TOPLU 
SÖZLEŞME SEVİNCİ

Hacılar İmar A.Ş. ile Hizmet İş Sendikası arasında devam 
eden toplu sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı. Ta-
raflar 3 yıllık anlaşma imzaladı.

Hacılar İmar A.Ş.’de görev yapan işçileri kapsayan toplu söz-
leşme için düzenlenen imza törenine Hacılar Belediye Başka-
nı Bilal Özdoğan, Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı 
Serhat Çelik, Hacılar İmar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yu-
suf Hakan Özdemir, sendika yetkilileri, daire müdürleri ve işçi 
temsilcisi katıldı. 

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik yap-
tığı konuşmada, Hacılar Belediyesi ile bir süredir devam eden 
toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığını 
söyledi. Başkan Çelik, “Hacılar’da elhamdülillah bu güne kadar 
bir sıkıntı yaşamadık.  Gününde maaş ve sosyal haklarımızı al-
dık. Hakkı bilenden hakkı almak kolay. Başkanımız her zaman 
için çalışanların yanında oldu. Başkanımıza her an ulaşabildik. 
Ben toplu iş sözleşmesi sürecinde katkılarından dolayı başka-
nımıza, başkan yardımcılarımıza, müdürlerimize teşekkür edi-
yorum. Hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Daha sonra konuşan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdo-
ğan ise yapılan sözleşme görüşmelerinin kısa zamanda anlaş-
ma ile sonuçlandığından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Baş-
kan Özdoğan sözlerine şöyle devam etti.

“Çalışanlarımızın ünvanlı ne olursa olsun bizim için değer-
lidir, kutsaldır. Ülkemiz için ilimiz için ilçemiz için emek ve-
riyorlar. Çalıştığı yere asla nankörlük etmeyen kardeşlerimiz. 
Çalışanlarımızın toplu sözleşme süreleri dolmuştu. Bizler de 
bu süreci anlaşmayla tamamladık. İnşallah işçi kardeşlerimizin 
maaşlarına yapılan bu artış bereketli olsun. Kazasız, belasız ça-
lışmalar, sağlıklı yarınlar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun.”
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, be-
lediye bünyesinde çalışan işçilerle bir araya 
geldi. Özdoğan işçilere pandemi sürecindeki 
gayretleri için teşekkür etti.
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Kazandırılan projelerle Hacılar’ın adeta 
çehresi değişiyor. Gelişen ve güzelleşen 
ilçe, yatırımcıları cezbediyor. Bu manada 
Hacılar Belediyesi tarafından gerçekleşti-
rilen arsa satış ihalesine vatandaşlar yo-
ğun ilgi gösterdi. 

Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci 

Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve Bele-
diye Encümeni’nin gerçekleştirdiği ihale-
ye Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdo-
ğan başkanlık etti. 

Akdam, Erciyes, Karpuzsekisi ve Me-
likgazi Altınoluk Mahallerinde bulunan 
23 arsanın satışı için düzenlenen ve 128 

dosyanın alındığı ihalede tüm pandemi 
tedbirleri uygulandı. Başkan Özdoğan 
ihalenin sonunda 21 arsanın satıldığını 2 
arsanın ise pazarlığa bırakıldığını söyledi. 
Özdoğan, ihalenin Hacılara hayırlı olması 
temennisinde bulunarak katılımcılara te-
şekkür etti.

ARSA SATIŞI YATIRIMA DÖNÜŞECEK
Mülkiyeti Hacılar 
Belediyesine ait 
21 adet arsa, 2886 
sayılı devlet ihale 
kanununa istinaden 
açık artırma usulü 
ile satıldı. 

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yoğun katılımla gerçekleşen ihalede 
elde edilen gelirin Hacılar’a yatırım ve hizmet olarak kullanılacağını söyledi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; “Halkımıza 
hizmette en önemli yol arkadaşlarımız olan birim mü-
dürlerimiz ile bir toplantı gerçekleştirdik. Hacılarımız 
için yaptığımız ve yapacağımız projeleri değerlendirdik. 
Rabbim yolumuzu açık eylesin.” dedi.

DEĞERLENDİRME
TOPLANTISI

Başkan Özdoğan, “Yeni Mahallemizin 
neşeleri Umut, Ahmet, Muhammet, 
Emin ve Yiğit yavrularımızın portatif 
futbol kalesi taleplerini yerine getirdik. 

Maşallah attığımız penaltı atışlarını 
da kurtardılar. Yeter ki siz spor yapın 
Başkan Amcanız her zaman yanınızda. 
Unutmayın!” dedi.

GELECEĞİMİZİN TEMİNATI 
YAVRULARIMIZIN YANINDAYIZ

BAŞAKAN ÖZDOĞAN ÇOCUKLARA 
KALE VE TOP HEDİYE ETTİ.

BAŞKAN ÖZDOĞAN 
ŞEHİTLERİMİZİ ZİYARET ETTİ

Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve 15 Temmuz’da Hacılar Mezarlığı, Asri Me-
zarlık Polis Şehitliği ve Kartal Şehitliğindeki şehitlerimizi ziyaret eden Başkan Öz-
doğan, şehitlerimize Allah’tan rahmet yakınlarına sabr-ı cemil diledi.
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BAŞKAN ÖZDOĞAN’DAN KAN BAĞIŞI

İL PANDEMİ KURULU
TOPLANTISI

Başkan Özdoğan, Cuma Namazlarını 
her hafta ayrı bir camide eda ederek 
vatandaşlarla hasbihal ediyor. 

Özdoğan, “Erciyes Üniversitesi 
Kan Merkezi’nin ilçemiz meydanı-
na kurduğu çadırda kan bağışında 
bulunarak hem sağlığımızı koruyor 
hemde kan vererek can veriyoruz. 
Emeği geçenlere teşekkür ediyor, 
vatandaşlarımızı da kan vererek ha-
yat vermeye davet ediyorum.”

Koronavirüs salgınının önle-
nebilmesine yönelik çalışmalarını 
sürdüren İl Pandemi Kurulu Vali 
Şehmus Günaydın başkanlığında 
toplandı. Video konferansla yapılan 
toplantıya İl Pandemi Kurulu Üyesi 
olan Hacılar Belediyue Başkanı Bi-
lal Özdoğan da katıldı.

İl Pandemi Kurulu Toplantısı’n-
da Covid 19 süreciyle ilgili değer-

lendirmelerde bulunuldu. Toplan-
tıda, yapılan çalışmalarda virüsün 
yayılmasını engellemek, toplum 
sağlığı ve kamu düzenini korumak 
için sürecin bundan sonra nasıl 
ilerleyeceğine ilişkin değerlendir-
meler yapıldı. 

Başkan Özdoğan salgınla müca-
dele kapsamında aynı hassasiyetle 
denetimlere devam edeceklerini 

ifade etti. Yerel yönetimler olarak 
salgınla mücadeleye sonsuz destek 
verdiklerinin altını çizen ve müca-
deleyi tüm imkanlarıyla yürüttük-
lerini kaydeden Başkan Özdoğan, 
vatandaşların da bireysel olarak 
sürece katkı vermesinin önemini 
vurguladı.
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“TAMAM”DENETİMİ
Özdoğan, “Ülkemiz genelinde olduğu 
gibi ilçemizde de esnaflarımızı ziyaret 
ederek içinde bulunduğumuz pandemi 
sürecinde ki maske, mesafe ve temizlik 
kurallarına uyulma noktasında denetim 
gerçekleştirdik. Pandemi süreci henüz 
bitmedi. Vatandaşlarımızdan rehavete 
kapılmadan, kurallar çerçevesinde 
yaşantılarına devam etmelerini tavsiye 
ediyoruz.” 

Pandemi döneminin baş-
laması ile Kültür Müdürlü-
ğümüz bünyesinde kurdu-
ğumuz maske üretimi ile 
bugüne kadar yaklaşık 200 
Bin adet maskenin üretimini 
ve dağıtımı gerçekleştirdik.

9 yaşındaki en küçük gönül-
lülerimizden Zeynep Ela kar-
deşimize emeği ve katkısı için 
teşekkür ediyoruz. 

MASKE ÜRETTİK
200 BİN
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Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları 
Kulübü (HADAK) tarafından 
organize edilen ve bu yıl 26’ncısı 
düzenlenen Sütdonduran Kam-
pı ve Erciyes zirve tırmanışı için 
ülkenin değişik illerinden gelen 
20 dağcı ve doğa ile baş başa iki 
gün geçirmek isteyen doğa tut-
kunu vatandaşlar, 2700 metre 
rakımlı Sütdonduran yaylasında 
bir araya geldi.
Dağcıların gözde zirvesi Erci-
yes Dağına çıkmak için Hacı-
lar’a gelen sporcular ile bir süre 
sohbet eden Hacılar Belediye 
Başkanı ve HADAK Başkanı 

Bilal Özdoğan burada yaptığı 
konuşmada, “Hacılar Dağcılık 
ve Kış Sporları Kulübümüzün 
(HADAK) düzenlediği Gelenek-
sel Süt Donduran Kampı ve Er-
ciyes Zirve Tırmanışının bu yıl 
26’ncısını düzenliyoruz. Zirve 
tırmanışımıza ülkemizin değişik 
illerinden 20 sporcu katıldı. Bu 
yıl içinde bulunduğumuz pan-
demi nedeniyle katılımı sınırlı 
tuttuk. HADAK sporcularımız 
burada yeni sezona hazırlık 
bağlamında bir hafta verimli 
bir kamp gerçekleştirdi. Onlara 
da başarılı bir sezon diliyorum. 

Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü 
tarafından geleneksel olarak düzenlenen 
ve bu yıl 26’ncısı gerçekleştirilen 
Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve 
Tırmanışı başarı ile tamamlandı.

ERCİYES’TE DÖRT MEVSİM KAYAK
Büyükşehir Belediyemizin, Er-

ciyes Master Planı kapsamında 
önemli yatırımlar yaptığı Erciyes’te 
temmuz ayında sporcularımız ka-
yak keyfi yaşıyor. Gençlik ve Spor 
İl Müdürlüğü Snowboard takımı-
nın Sütdonduran yaylasında yap-
tığı antrenmanı Gençlik ve Spor İl 
Müdürümüz Murat Eskici, Erciyes 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mu-
rat Cahid Cınkı ile birlikle ziyaret 
eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal 
Özdoğan, “Türkiye’nin en önemli 
kış sporları ve turizm merkezle-
rinden Erciyes’te temmuzda kayak 

keyfi nasıl oluyormuş gösteriyo-
ruz. İnşallah şehrimizi hem sportif 
anlamda hem tanıtma anlamında 
Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Memduh Büyükkılıç başkanımızın 
önderliğinde hep birlikte gayret et-
meye devam edeceğiz.” dedi. 

Kayseri’nin markası olan Erciyes Dağı sadece kış turiz-
minin merkezi olarak değil, 12 ay boyunca vereceği hiz-
metlerle adından söz ettiriyor. 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Mas-
ter Planı kapsamında Erciyes’in 12 ay aktif bir şekilde 
değerlendirilebilmesine yönelik projelendirilen Hacılar 

İlçe sınırlarında Lifos Dağı’nın güney eteklerinde yer alan 
Yüksek İrtifa Kamp Merkezi bünyesindeki 2 adet saha hiz-
met vermeye başladı. Yaklaşık 15.000 m² kapalı alanı olan 
tesis tamamlandığında profesyonel sporculara yönelik 3 
adet nizami futbol sahası, spa ve kongre merkezi, kapalı 
tam olimpik yüzme havuzu ve kapalı spor salonu olacak.
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26’NCI SÜTDONDURAN KAMPI VE 
ERCİYES ZİRVE TIRMANIŞI BAŞARI 
İLE TAMAMLANDI

Zirve tırmanışının kazasız bela-
sız bir şekilde tamamlanmasını 
diliyorum. Türkiye Dağcılık Fe-
derasyonu Yönetim Kurulu Üye-
miz Yusuf Hakan Özdemir ve 
Kayseri Dağcılık İl Temsilcimiz 
Ahmet Duran’a teşekkür ediyor, 
sporcularımıza da başarılar dili-
yorum.” dedi.
Zirve tırmanışına katılacak 
sporcular ile gerçekleştirilen 
teknik toplantıda Türkiye Dağcı-
lık Federasyonu Yönetim Kurulu 

Üyesi Yusuf Hakan Özdemir ta-
rafından Erciyes Dağı, tırmanış 
rotası ve uyulması gereken ku-
rallar hakkında sporculara bilgi-
ler verildi.
Erciyes Dağının zirvesine çık-
mak için Sütdonduran yaylasın-
da buluşan ve gece saat 04.00’de 
yola çıkan 12 sporcudan 10’u, 
saat: 10’30’da zirveye ulaştı.
Tırmanışın başarılı bir şekilde 
tamamlanmasının ardından bir 
açıklama yapan Türkiye Dağcı-

lık Federasyonu Yönetim Kuru-
lu Üyesi Yusuf Hakan Özdemir, 
“Faaliyetimiz başarı ile tamam-
landı. Zirve tırmanışına katılan 
ve bizlere en ufak bir zorluk ya-
şatmayan dağcılarımıza teşek-
kür ediyorum. Bu faaliyetin ger-
çekleştirilmesinde bizlere destek 
veren Hacılar Belediye Başkanı-
mız Bilal Özdoğan, tüm belediye 
çalışanları ile HADAK görevlile-
rine teşekkür ediyorum. ” dedi.

YÜKSEK İRTİFA KAMP MERKEZİ 
HİZMETE GİRDİ




