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Hacılar Eğitimde 
Türkiye Birincisi

Özdoğan’dan 
Esnafa Müjde

2020 yılında e-Twinning 
faaliyetleri kapsamında 
dereceye giren öğretmen 
ve okullar başarı 
belgelerini aldılar.

Başkan Özdoğan, esnafa 
kapalı ve modern yeni 
pazar yeri müjdesi
verdi.

11’de

4’de

Mehmet Özer’in ismi Çocuk 
Kütüphanesi’nde yaşayacak

15 TEMMUZ ŞEHİTLER PARKI’NDA 
ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Mehmet Özer’in ismi Şehit Polis Ahmet Cihan 
Kilci Kültür Merkezi’nde oluşturulan Çocuk 
Kütüphanesi’ne verildi. 

Başkan Bilal Özdoğan, Hacılar 15 Temmuz Şe-
hitler Parkı’nda çalışmaların başladığını, 30 bin 
metrekarelik alanda yapılacak çalışmanın 
ilçe meydanına farklılık katacağını söyledi. 3’te

2’de

2021 AÇILIŞ VE TEMEL 
ATMA YILIMIZ OLACAK

5’te

Özdoğan; “Hizmetle dolu dolu 2. yılımızda verdiğimiz sözler açılış ve atılacak temellere dönüşüyor”

Kentsel Dönüşüm Projesi
5. Blok Anahtar Teslimi

15 Temmuz Şehitler Parkı 

Halit Özkaya Bilgi Evi

Kapalı Pazar Yeri

Hacılar - Hisarcık Yolu Hacılar - Erciyes Yolu

Kentsel Dönüşüm Projesi
2. Etap 4 Blok

Hacılar Fevzi Mercan
Stadyumu

Temel AtmalarAçılışlar

Kızıltepe Millet Bahçesi

Ülfet & Murat Özdemir
Aile Sağlığı Merkezi

Silahtar Parkı
8’de

Ülfet&Murat Özdemir  ASM
 Tamamlanıyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan geçtiğimiz yıl temeli atılan 
Ülfet-Murat Özdemir Aile Sağlığı Merkezi’nde kış aylarına rağmen 
çalışmaların hızla sürdüğünü söyledi. Başkan Özdoğan; ‘’Amacımız 
Hacılar’ın gerek sosyal tesis gerekse sağlık kuruluşlarıyla yaşana-
bilir cazibe merkezi olmasıdır’’ dedi.

Ören Dere Kanalı
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 Hacılar Belediye Başkanı 
Bilal Özdoğan ve Özer Ailesi çocuk-
larının isminin verildiği Mehmet 
Özer Kütüphanesi’nde incelemede 
bulundu. Şehit Polis Ahmet Cihan 
Kilci Kültür Merkezi’nde yer alan 
Mehmet Özer Kütüphanesi’nde 0-6 
ve 6-11 yaş grubu çocuklara hizmet 
verilecek.  

Hacılar Belediye Başkanı  Bilal Öz-
doğan; çocuklarımız için yavruları-
mız için ne yapsak az diyerek şöyle 
konuştu:  “Planladığımız iş ve işlem-
lere bir yenisini daha ekleyerek Kül-
tür Merkezimiz içerisinde çocuk kü-
tüphanesini tamamlamıştık. Buraya 

elim bir olayda vefat eden yavrumuz 
Mehmet Özer’in ismini verdik, adı 
burada yaşayacak. İnşallah pande-
mi sürecinden sonra burası faaliyete 
geçecek. Burası çocuk kütüphane-
si olarak adlandırdık ama aynı za-
manda bir anaokulunda bir kreşte 
hangi oyuncaklar varsa hangi akıl 
oyunları varsa burada da çocukları-
mız onları bulabilecek. Tabii ki eğ-
lendiren bilgilendiren kitaplarla da 
hoşça vakit geçirebilecekler. Özel-
likle hanım arkadaşlarımızın Kültür 
Merkezimizdeki spor alanında yap-
tıkları faaliyet esnasında başlarında 
bulunacak eğitici arkadaşlarımızla 

birlikte yavrularımızın güzel vakit 
geçirebilmelerini sağlayacak ortam 
oluşturuldu. İnşallah tez zaman içe-
risinde pandemi sürecini noktaladı-
ğımız zamanda da yavrularımızı bu 
güzel mekânda buluşturacağız. Bu 
vesile ile vefat eden yavrumuza bir 
kez daha Allah’tan rahmet diliyo-
ruz.’’ dedi.

 Baba Alpay ve Anne Sevda Özer 
çocukları Mehmet Özer’in isminin 
kütüphaneye verilmesinden dolayı 
Başkan Özdoğan’a teşekkür etti.

Daha sonra merhum Mehmet Özer 
için dua edildi.

Geçtiğimiz yıllarda menfur olay sonucu hayatını kaybeden Mehmet Özer’in ismi Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür 
Merkezi’nde oluşturulan Çocuk Kütüphanesi’ne verildi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile birlikte Çocuk 
Kütüphanesi’nde incelemede bulunan 
Özer Ailesi, Başkan Özdoğan’a 
teşekkür etti.

Mehmet Özer’in ismi
Çocuk Kütüphanesi’nde yaşayacak
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Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı 
Belediye Kanunu’nun 20. maddesine 
istinaden Şubat ayı meclis toplantısını 
yaptı. Meclis toplantısında, pandemi 
sürecinde olumsuz etkilenen kiracı 
olan ilçe esnafına indirim ve pazarcı 
esnafından bedel alınmamasına oy 
birliği ile karar verildi. 

Hacılar Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen ve 
4 maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıya 
Başkanlık eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan,  
özellikle pandemiden dolayı etkilenen ilçe esnafına yö-
nelik İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda des-
tek kararı aldıklarını söyleyerek şöyle konuştu;
“Malumunuz 2020 yılı Mart ayından beri Dünya’da ve 
Türkiye’de pandemi süreci yaşanıyor. Kira alacakları ile 
ilgili olarak da yılbaşı itibariyle 2 yılda bir kira ihalesi 
yapıyoruz. Bu iki yıllık kiralarda biz yasanın öngördü-
ğü ölçüde artışları yapıyoruz. Hacılar Belediyesi olarak 
pandemi sürecinde kapalı kalan, geliri düşen işyerleri-
miz oldu. Bu bağlamda toplamda yüzde 20 indirim ya-
parak kiracılarımızdan bedel alınmaması talebimiz oy 
birliğiyle kabul edilmiştir.” 
Başkan Özdoğan, bir diğer konumuzda yine bu süreçte 
pazarcı esnafımıza destek olmak adına pazarcı esnafın-

PAZAR YERİ ESNAFI VE KİRACILARA DESTEK

PAZAR ESNAFI BAŞKAN ÖZDOĞAN’A TEŞEKKÜR ZİYARETİNDE BULUNDU

dan 2021 yılında ücret almayacağız diyerek şöyle devam 
etti; 
“İlçemize kayıtlı 38 pazarcı esnafımız var ama 26 kişi-
nin aktif olduğunu biliyoruz. Belediye olarak esnafımıza 
pandemi dolayısıyla bir desteğimiz olsun istedik. Pande-
mi sürecinde mağdur olan esnafımızdan ücret alınma-
ması konusu da oy birliği ile kabul edilmiştir.”  
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Meclis toplan-
tısının sonunda alınan kararların Hacılar ve Kayseri için 
hayırlı olması temennisinde bulundu.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar 15 
Temmuz Şehitler Parkı’nın ihalesinin Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından gerçekleştirildiğini hatırlatarak park 
içerisinde çalışmaların başladığını, 30 bin metreka-
relik alanda yapılacak çalışmanın ilçe meydanına 
farklılık yaratacağını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Ha-
cılar ilçe meydanında başlatılan 15 
Temmuz Demokrasi Şehitleri Par-
kı’nın yaklaşık 4 Milyon 700 Bin TL’ye 
mal olacağını belirten Başkan Özdo-
ğan şöyle konuştu;

‘’Yaklaşık 30 bin metrekarelik bir alan 
olan 15 Temmuz Şehitler Parkımı-
zın ihalesi geçtiğimiz yıl Büyükşehir 
Belediyemiz tarafından gerçekleş-
tirilmişti. Kış aylarına rağmen par-
kımızda sondaj çalışmaları başladı. 

Bu alanda inşallah baharla birlikte 
çalışmalar başlayacak ve kısa sürede 
tamamlanacak. Yapılacak çalışmalar-
la birlikte parkımızda oyun alanları-
nı arttıracağız, spor aktivite alanları 
kazandıracağız, ayrıca şelale olarak 
bilinen suyumuz akmaya başlayacak 
ve oturma alanları daha konforlu bir 
hale gelecek.’’ dedi. 

Özdoğan başta Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a ve 
emeği geçenlere teşekkür etti.

“15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı’nda
Çalışmalar Başladı”
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Başkan Büyükkılıç
2021 Yatırımlarımızı 
Değerlendirdi  

Kayseri Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 
2021 yılı yatırımlarını 
değerlendirdiği ilçe ziyaretleri 
kapsamında Erciyes’in eteğinde 
yer alan Hacılar ilçesine geldi. 
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ı makamında 
ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mem-
duh Büyükkılıç, ilgili birimlerle birlikte Hacılar’da 
2021 yılında yapılacak yatırımlarla ilgili bir toplantı 
gerçekleştirdi. 
Toplantıda konuşan Başkan Büyükkılıç, “Kayserimi-
zin yanı başında bu şirin ilçemizde yapılan çalışmala-
rı hem gözden geçirmek, hem de yapılacakları istişa-
re etmek amacıyla değerli Belediye Başkanımız Bilal 
Bey’in misafiri olduk. Gerçekten kıpır kıpır derler ya, 
sessiz sedasız vaat ettiği her hizmeti hayata geçirecek 
çalışmalar da yer alıyor ve onları da hayata geçiriyor. 
Çok şükür dayanışmanın bereketini yaşıyoruz. Biz 
birlikte bir anlam ifade ederiz, bunun farkındayız. 
Hacılarımızın can dostlarına layık olma yolunda gay-
ret gösteriyoruz” dedi.
Kentsel dönüşümden, asfalt çalışmalarına, kilitli par-
ke uygulamalarından millet bahçelerine, sosyal tesis-
lerden okullara kadar iyi bir noktada olduklarını, el 
ele, dayanışma içerisinde çalışmaları sürdürdüklerini 
vurgulayan Büyükkılıç, “Erciyes’in hemen eteğinde 
olması, turizmin bir bakıma merkezi olması ve bu 
alanda gerekli çalışmaların yapılması buraya ayrıca 
bir kazanım sağlıyor. Yüksek irtifanın bir ayağı bu-
rada olacak, Hacılar-Tekir arası yolumuzun ihalesi 
yapıldı, süreciyle ilgili yer teslimi konusunda bekle-
me aşamasında, onu da takip ediyoruz. Herhangi bir 
problem yok, çalışkan, gayretli ekip ile yolumuza de-
vam ediyoruz” diye konuştu.
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da, yaptığı 
konuşmada “Başkanımız bize her zaman destek olup 
yanımızda oldular. Devletimiz ile olan tüm işlerde 
gönülden destek veren bir büyüğümüz ilçemizde, 
eksik olmasınlar. 2020’de Büyükşehirimizi yanımız-
da hissettik, 2021 yılında da yine desteklerini hiçbir 
zaman esirgemeyeceklerini biliyoruz. Büyükşehir 
Belediye Başkanımızın da hem ağabeylik, hem de 
başkanlık etmesinden dolayı onur duyuyor, keyif alı-
yoruz. Şehir doktoru dediğimiz Memduh Büyükkılıç 
ağabeyimizin de gerek büyükşehrimizde, gerekse il-
çemizde yaptığı çalışmalar takdire şayan” ifadelerini 
kullandı.

Özdoğan’dan Esnafa 
Yeni Kapalı Pazaryeri 
Müjdesi
Pazar yerini ve esnafını ziyaret eden 
ve fiyatların oldukça uygun olduğunu 
söyleyen Başkan Özdoğan, esnafa 
kapalı ve modern yeni pazar yeri 
müjdesi  vererek “Tüm çalışmalarımızı 
ilçemizi güzelleştirmek için yapıyoruz” 
dedi.

Esnaftan alışveriş yapan ve vatandaşlarla sohbet 
edip hatırlarını soran Başkan Özdoğan, esnafın ta-
leplerini de yerinde dinledi. Esnaftan alışverişini ya-
pan Başkan Özdoğan, fiyatların uygun olduğunu da 
belirterek vatandaşları pazardan alışveriş yapmaya 
davet etti. 
Esnaflara yeni pazar yeri müjdesi de veren Başkan 
Özdoğan konuyla ilgili şöyle konuştu; 
“Bir taraftan esnafımızı ziyaret etmek diğer taraf-
tan da dinamik denetleme sürecinde insanlarımı-
zın kurallara uyduğunu büyük bir memnuniyetle 
müşahede ettik. Bu süreci hep birlikte atlatacağız. 
Hacılarımız bu süreçte üzerine düşeni layıkıyla ya-
pıyor. Kurallara uyan herkese teşekkürü bir borç bi-
liyoruz. Pazar konusuna gelince de ürünlerimizin, 
esnafımızın ve insanlarımızın güzelliğini bir kere 
daha gözlemleme imkanı oldu. Gerek ürün kalite-
si gerek ürün fiyatları gerekse çeşitlilik noktasında 
insanlarımız burada gönül rahatlığıyla alışverişini 
yapabiliyor. Pazar yerimiz ile ilgili bu yıl içerisin-
de proje aşamasındayız, Büyükşehir Belediyemiz 
inşallah nasip olursa bu çalışmayı tamamladığında 
detayını da vereceğiz. Daha geniş daha ferah daha 
merkezi bir alanda pazaryeri çalışmamıza inşallah 
bu yıl içerisinde Büyükşehir Belediyemizin desteği 
ile tamamlanacağı müjdesini buradan vermek isti-
yorum.” Dedi.
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Konuyla ilgili açıklama yapan Hacılar Be-
lediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar’ın 
hem doğal güzellikleriyle öne çıkan hem 
de şehre çok yakın merkez ilçe olarak 
şehrin tüm imkanlarından yararlanabilen 
bir ilçe olduğunu hatırlatarak şöyle ko-
nuştu: ‘’İlçemizdeki sağlık ocağı artık ih-
tiyaca cevap veremez oldu. Bunun yerine 

ilçe merkezindeki Cami Kebir Cami’nin 
hemen güneyine, arsası Belediyemizce 
tahsis edilen yeni bir Aile Sağlığı Merke-
zi’nin yapımına geçen yıl başladık. Yakla-
şık 4 Milyon TL’ye Hayırsever Özdemir 
Ailesi tarafından yaptırılan Aile Sağlığı 
Merkezimiz hızla yükseliyor’’ dedi. Baş-
kan Özdoğan, ‘’Bizim derdimiz ilçemize 

her türlü sosyal, kültürel ve  ekonomik 
imkanları sunabilmek. Çalışmalarımızı 
da bu yönde sürdürerek ilçemizi yaşana-
bilir cazibe merkezi haline getirmek. Bu 
bağlamda Ülfet & Murat Özdemir Aile 
Sağlık Merkezimizin çalışmaları da yo-
ğun bir şekilde sürüyor. Binamızın dış 
cephe yapımı tamamlandı. Hayırsever 

Ailemiz tarafından yaptırılan ve bin met-
rekare alana sahip Aile Sağlığı Merkezi-
mizin inşallah bu yıl açılışını yapacağız. 
Bu vesile ile hayırsever Özdemir ailemize 
teşekkür ediyorum.”

ÜLFET & MURAT ÖZDEMİR
Aile Sağlığı Merkezi Tamamlanıyor

Başkan Bilal Özdoğan ilçe esnafını ve vatandaşları ziyaret ederek, hasbihal 
etti. Akparti İlçe Başkanı Ahmet Övüç ve meclis üyeleri ile birlikte halkın ara-
sında olan Özdoğan, sorun ve sıkıntıları yerinde tespit ettiklerini belirterek, 
“Her vatandaşımızın görüşü bizler için önemli. Sahada birebir halkımızla bir 
araya gelerek onların derdini dinleyip en kısa sürede çözüm üretmek için 
çalışıyoruz.” dedi.

GÜZEL PROJELERİMİZ YAKINDA

Hacılar esnafı ve vatandaşlarla görü-
şen Başkan Özdoğan, artan vakalara 
da dikkat çekerek maske, mesafe ve te-
mizlik konusunda uyarılarda bulundu. 
Vatandaşlara maske dağıtan Özdoğan, 
Hacılar halkının kurallara dikkat etme 
konusunda duyarlı olduğunu belirtti. 
Ziyaret esnasında esnaflar, Başkan Öz-
doğan’a yaptıkları hizmetlerden dolayı 
memnuniyetini  dile getirerek teşekkür 
etti.

Ziyaretlerin ardından açıklama yapan 
Başkan Özdoğan şöyle konuştu;“İlçe 
halkımızı teşkilatımızla birlikte ziyaret 
ediyoruz. Yaptığımız işlerin takdir gör-
mesi bizleri de tabiki memnun ediyor. 
2021 yılında ilçemizde güzel işler daha 
da artacak. Bu yıl açılışlarımız ve temel 
atmalarımız hız kesmeden devam ede-
cek. Yaptığımız işler Hacılarımıza yakı-
şır.”dedi. 

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan geçtiğimiz yıl temeli atılan Ülfet-
Murat Özdemir Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışmaların hızla sürdüğünü söyledi. 
Başkan Özdoğan; ‘’Amacımız Hacılar’ın gerek sosyal tesis gerekse sağlık 
kuruluşlarıyla yaşanabilir cazibe merkezi olması’’ dedi.
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AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışın-
da çektiği “haber”, “yaşam” ve “spor” kategorilerindeki 
fotoğrafları inceleyen Başkan Özdoğan, haber kategori-
sinde Mustafa Çavuş’un “Tır dorsesinde umuda yolcu-
luk”, spor kategorisinde Ashraf Amra’nın “Gazze sahilin-
de spor” ve yaşam kategorisinde Sercan Küçükşahin’in 
“Hürmetçi Sazlığı’nda gün batarken” fotoğrafları için oy 
kullandı.Özdoğan, fotoğrafların birbirinden güzel oldu-
ğunu, bu yüzden seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

Özdoğan, 
AA’nın “Yılın Fotoğrafları” 
oylamasına katıldı

ŞEHRİMİZİN RENGİNİ

MAVİYE ÇEVİREBİLİRİZ 
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdo-
ğan son günlerde artan vaka sayılarına 
dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Baş-
kan Özdoğan, vatandaşları Maske-Me-
safe-Temizlik kurallarına riayet ederek 
“Covid19’u birlikte yenebilir, şehrimizin 
rengini maviye çevirebiliriz” dedi.
2020 yılında yaşanan ve halen devam 
eden pandeminin her ne kadar işleri et-

kilese de belediye olarak bu süreci en 
iyi şekilde değerlendirdiklerini belirten 
Başkan Özdoğan, özellikle son günlerde 
artan vaka sayılarına dikkat çekti. Hacılar 
Belediyesi olarak pandemi sürecinde 450 
bin adet maske ürettiklerini ifade eden 
Özdoğan, ‘’Elimizdeki maskeleri kamu 
kurum ve kuruluşlarına ve vatandaşları-
mıza ücretsiz veriyoruz. Bunun yanı sıra 

çocuk maskesi de üreterek küçük yavru-
larımızın sağlığını koruma adına çalış-
malarımız sürüyor” diyerek şöyle devam 
etti; 
“Özellikle yaşlı, hasta ve bağışıklığı düşük 
olan kişilerin sıklıkla kullanmış olduğu 
banka, sağlık ocağı, postane, eczaneler 
günlük olarak insan sağlığına zarar ver-
meyen özel dezenfektanlarla düzenli 

olarak dezenfekte edilmektedir. Kayma-
kamlık, Belediye, Emniyet, Jandarma, 
İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Müftülü-
ğü binaları gibi halkın yoğun kullandığı 
alanlar gün aşırı olmak üzere dezenfekte 
edilmektedir. Ayrıca ilçemizde kurulan 
VEFA Sosyal Destek Grubumuz vası-
tasıyla vatandaşlarımızın her türlü ihti-
yacına cevap vererek onların bu süreçte 
mağdur olmamaları için gayret gösteri-
yoruz. Unutmayalım Maske-Mesafe-Te-
mizlik kurallarına riayet ederek Covid 
19’u birlikte yenebilir, şehrimizin rengini 
maviye çevirebiliriz.”

Hacılar Belediyesi, sokakta yiyecek bul-
makta zorlanan tüm sevimli dostların 
yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak için 
mama dağıtımlarına devam ediyor. Peri-
yodik olarak sürdürülen mama dağıtım-
ları sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 
günlerde ise sıklaştırılıyor. Hacılar Bele-
diyesi, sokağa çıkma yasağı süresi boyun-
ca sevimli dostlarımızın yanında olmaya 
devam ediyor. Hacılar Belediyesi olarak 
sevimli dostların her zaman yanların-
da olduklarını belirten Hacılar Belediye 

Başkanı Bilal Özdoğan, “Hacılarımızda 
birlikte yaşadığımız sokak hayvanları için 
mama dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Soka-
ğa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 
mama dağıtımları daha fazla önem taşı-
yor. Sevimli dostlarımızın mağdur olma-
ması için dağıtımlarımızı sıklaştırdık. Bu 
kapsamda İlçemizin belirli noktalarında 
istediği zaman mama tüketebiyen sevimli 
dostlarımızın her zaman yanındayız.” ifa-
delerini kullandı.

Sevimli Dostlar Yalnız Değil

Ak Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer 
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ı 
ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında 
bilgi aldı. Milletvekili İsmail Tamer 
Hacılar’ın çehresinin değiştiğini belirterek, 
“Başkanımız burada güzel işlere imza 
atıyor, bizde AK Parti hükümeti olarak her 
zaman yanındayız” dedi.

Ak Parti Kayseri Milletvekili 
İSMAİL TAMER  “HACILAR‘IN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hacılar 
Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede yapılan yatırım-
lar ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kentsel Dönüşüm 
çalışmaları, Millet Bahçesi, 15 Temmuz Şehitler Parkı 
gibi çalışmalar hakkında bilgi veren Hacılar Beledi-
ye Başkanı Bilal Özdoğan göreve geldikleri günden bu 
güne 29 proje sözü verdiklerini, bunları tek tek yerine 
getirdiklerini belirterek bu projeler haricinde de 10 fark-
lı projeyi de hayata geçirdiklerini belirtti. 
AK Parti Milletvekili İsmail Tamer Hacılar’ın her geçen 
gün geliştiğini belirterek Başkan Özdoğan’a çalışmala-
rında başarılar diledi. Tamer, AK Parti hükümeti olarak 
Hacılar’a gerekli yatırımların yapıldığını belirterek şöyle 
konuştu: 
“Hacılar hak ettiği hizmeti almaya devam ediyor. İn-
şallah çok daha güzelliklerle birlikte halka faydalı işler 
yapacağınıza eminim. Yapılan çalışmalar bizleri mutlu 
ediyor. Başkanımız halka dokundu ve halkın istediği 
gibi çalışıyor, bizlerde buna şahidiz diyerek Başkan Öz-
doğan’a teşekkür etti.
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DÜKKAN VE İŞYERİ İHALESİ 

Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen iha-
leye Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdo-
ğan başkanlık etti. Özdoğan Hacılar’a her 
fırsatta değer katmak için çalıştıklarını 
belirterek şöyle konuştu;  
“İnşallah 2021’de Rabbim sıkıntılardan 
bizi kurtarır. Gerek esnaflarımız gerek si-

vil toplum kuruluşlarımız gerekse siyasi 
parti temsilcilerimiz ile ilçemiz için bir 
bütün halinde çalışma yapıyoruz. Tabii 
ki bize yazılı ve sözlü taleplerde geliyor. 
Biz burada kurumsal olarak yasal olarak 
ne yapmamız gerekiyorsa onu yapıyoruz. 
Onun dışında bakanlığımızdan gelen 
uyarıları dikkate alarak bizde yasal çerçe-

vede sizlere kolaylık ne varsa onları uy-
gulamaya çalışıyoruz.”  
Açıklamaların ardından ihaleye geçildi. 
Yapılan ihalede Hal Çarşısı ve Yeni Sa-
nayi Sitesi’nde toplam 74 dükkan ve 2 
arsanın ihalesi gerçekleştirildi. İhalenin 
sonucu yapılan değerlendirmenin ardın-
dan işyeri ve arslar taliplilerine kiralandı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 
pandemi şartlarına rağmen mahalle ge-
zilerine devam ediyor. Başkan Özdoğan, 
mahalle halkını ziyaret ederek vatandaş-
ların görüş ve önerilerini dinledi. So-
runları yerinde tespit ettiklerini belirten 
Başkan Özdoğan, mahalle halkına hijyen 
seti, çocuklara ise kitap ve oyuncak he-
diye etti. Başkan Özdoğan’ın ziyaretine 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cemile 
Taş eşlik etti. Hacılar Belediye Başkanı 
Bilal Özdoğan ve beraberindekiler cadde 
ve sokakları tek tek dolaşarak eksikleri 
yerinde tespit etti.
Mahalle halkından Şenay Çat ve Gülha-
nım Keskin Başkan Özdoğan’ın ziyare-
tinden duydukları memnuniyeti dile ge-
tirdiler. 

Ziyaretler hakkında açıklama yapan Baş-
kan Özdoğan şöyle konuştu;
‘’Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüz ile 
birlikte Hacılarımızın güzel insanlarıyla 
bir araya gelerek hasbihal ettik. Gezile-
rimizde ev halkını ziyaret ederek onların 
bizlerden isteklerini değerlendirme im-
kanı bulduk. Gezdiğimiz yerlerde mahal-
le halkımızla görüşerek taleplerini dinli-
yor ve onlara yardımcı oluyoruz.’’ 
Başkan Özdoğan ayrıca ‘’Hacılar Beledi-
yesi olarak bahar ayıyla birlikte çalışma-
larımız hız kazanacak, mahallelerimizin 
eksiklerini de tamamlayacağız. Bizler her 
zaman vatandaşlarımızın hizmetindeyiz.’’ 
dedi. 
Başkan Özdoğan gittiği mahallelerde va-
tandaşlara hijyen seti dağıttı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan 
hafta sonunda ilçe halkını ziyaret ede-
rek maske mesafe ve temizlik konusunda 
uyarılarda bulundu. Başkan Özdoğan ilçe 
halkıyla birebir iletişim kurarak talep ve 
isteklerini dinledi. 
Hacılar ilçesi bağlar bölgesinde yaşayan 
vatandaşları ziyaret eden Hacılar Beledi-
ye Başkanı Başkan Özdoğan vatandaşla-
rın hem hatırlarını sordu hem de küçük 
çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Maske, 
mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda 
bulunan Başkan Özdoğan vatandaşlara 
ayrıca maske dağıttı.
Rutin olarak ilçe halkıyla bir araya gel-
diklerini hatırlatan Özdoğan, özellikle 
ilçe halkının maske konusunda hassasi-
yet gösterdiğini söyleyerek şöyle konuştu; 

“Bugün ilçemizde bir takım incelemeler-
de bulunduk. Hem bağlar bölgesinde ya-
şayan vatandaşlarımız hem de ilçe mer-
kezindeki vatandaşlarımızın kurallara 
uyduğunu gördük. Bu vesile ile İlçe hal-
kımızla birebir iletişim sağladık. Emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum. Gerek 
ilçe merkezimizde gerekse bağlar bölge-
mizde yaşayan hemşehrilerimizin görüş 
ve önerilerini aldık” diyen Özdoğan,  
“Kurallara uydukları için kendilerine te-
şekkür ediyoruz. İnşallah sıkıntılı günle-
ri hep birlikte maske, mesafe ve temizlik 
kurularına uyarak aşacağız” dedi.

HACILAR BELEDİYESİ’NDEN

Hal çarşısı ve Yeni Sanayi 
Sitesi’nde bulunan 
işyerleri ve 2 adet boş 
arsa 2886 Sayılı Devlet 
İhale Kanunu’na göre 
kapalı teklif usulü ile 2 
yıllığına kiraya verilmesi 
için ihale gerçekleştirildi. 

ÖZDOĞAN, MAHALLE GEZİLERİNE 
DEVAM EDİYOR

HACILAR’DA

GÖNÜL

BELEDİYECİLİĞİ

SORUNLARI YERİNDE TESPİT EDİYORUZ MASKE KONUSUNDA UYARILARDA BULUNDUK
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HACILAR BELEDİYE BAŞKANI BİLAL ÖZDOĞAN;

İLÇEMİZİ GÜNEYDEN VE KUZEYDEN YAPILAN 
YATIRIMLAR İLE ŞANTİYEYE ÇEVİRDİK.
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, göreve geldikle-
ri günden bugüne söz verilen projelerin ilçeye kazandı-
rıldığını söyledi. Başkan Özdoğan, gerek seçim vaatleri-
ni gerekse verdikleri sözleri tek tek yerine getirdiklerini 
belirterek verilen vaatlerin dışında 10 ayrı projeyi daha 
ilçeye kazandırdıklarını belirtti. Özdoğan, 2020 yılında 
başlanılan 2021 yılı içinde tamamlanacak olan projelerle 
200 milyonluk yatırım alınarak Hacılar’ın cazibe merke-
zi haline geleceğini söyledi.
2020 yılının pandemiden dolayı sıkıntılı geçtiğini hatır-
latan Başkan Özdoğan, “Biz bu süreci adeta fırsata çevi-
rerek, ilçemiz adına yapılan çalışmaları aralıksız devam 
ettirerek vatandaşımıza hizmetimizi sürdürdük.” dedi. 
Başkan Özdoğan şöyle konuştu:
“Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs belası he-
nüz etkisini kaybetmedi. Yaklaşık bir yıl geçti. Hayat 
devam ediyor ve gördük ki biz bununla yaşayacağız. İh-
tiyaçlar hiç durmuyor. Belediyelerin çalışmaları da bu 
dönemde daha da arttı. Bizde bu süreçte birçok proje 
ürettik. Bir kısmını tamamladık. Bir kısmına başladık. 
Bazılarının da projelendirme ve ihale süreçlerini bitir-
dik. Göreve geldiğimizde halkımıza, ilçemize 29 proje 
kazandırma sözü vermiştik. Aradan geçen 2 yılda Al-
lah’a şükür bu manada çok önemli yol kat ettik. Devleti-
mizle milletimizle el ele vererek ilçemize 200 milyonluk 
yatırımı kazandırmış olduk.”

PROJELERİMİZİ MASAYA YATIRDIĞIMIZ 
ANKARA’DAN ELİMİZ DOLU DÖNDÜK
Ankara temaslarının yoğun ve verimli geçtiğini hatırla-
tan Başkan Özdoğan yapılan ziyaretlerle ilgili şu bilgileri 
verdi; “Ürettiğimiz  projeler ile ilgili görüşmelerde bu-
lunmak için gittiğimiz Ankara’da AK Parti Genel Başkan 
Yardımcımız Sayın Mehmet Özhaseki, Bakanlıklarımız 
ve Türkiye Belediyeler Birliğimiz ile görüşmelerimiz 
oldu. İlçemizde yürüttüğümüz projeler ile ilgili yaptığı-
mız bu görüşmeler çok verimli ve yapıcı geçti Elham-

dülillah. Ben hep şunu söylüyorum. Kıymetli Özhase-
ki Bakanımız ve değerli vekillerimiz bizlere her zaman 
Ankara’da güç oluyorlar. Destek veriyorlar. Bu sayede 
de İlçemiz cazibe merkezi olma yolunda çok önemli yol 
kat ediyor. Tabi ki Genel Başkan Yardımcısı olması ha-
sebiyle de Sayın Özhaseki Bakanımızın da bizlere ayrı 
bir ilgisi, alakası ve de her zaman ki önderliği, liderliği 
ve ağabeyliği var. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sa-
yın Memduh Büyükkılıç da bizim yürüttüğümüz ça-
lışmalarda her zaman ilçemize desteğini esirgemeden 
fazlasıyla veriyor” dedi. Başkan Özdoğan Pandemi dola-
yısıyla Ankara ziyaretlerine ara verdiklerini hatırlatarak 
şöyle devam etti; 
“Ankara’ya yatırımlar, açılışlar ve temel atmalarla dolu 
bir dosyayla gittik. Kıymetli Bakanımız Sayın Mehmet 
Özhaseki’ye desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi ilet-
tik. 2021 yılında ilçemizin gelişimi için kazandırdığımız 
projelerin açılış ve temel atma programlarını gerçekleş-
tireceğiz. Yapacağımız bu açılış ve temel atma program-
larına kendilerini davet ettik. Sayın Bakanımızın teşrif-
lerine uygun bir zaman belirledik. İnşallah açılışlarımıza 
Sayın Bakanımızın da teşrifleri ile Ramazan Bayramı’n-
dan sonra başlayacağız.”

HACILAR STADYUMU’NUN AÇIŞINI RAMAZAN 
BAYRAMINDAN SONRA YAPACAĞIZ
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’ ile görüşmelerin-
den bahsederek Hacılar Stadyumu’nun açılışını Rama-
zan Bayramı’ndan sonra yapacaklarını söyledi. Başkan 
Özdoğan konuyla ilgili şu bilgileri verdi; 
“AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Bakanımız 
Mehmet Özhaseki ile görüşmemizde Merhum Fevzi 
Mercan Amcamızın kıymetli destekleri ile yaptığımız 
Hacılar Stadyumu’nun açılışı için görüştük. Sayın Baka-
nımızın teşrifleri ile bu tesisin açılışını ramazandan son-
ra yapmaya karar verdik. Rahmetli Fevzi Mercan Amca-
mızı özlemle yad ettik. Değerli hayırseverimiz 3 milyon 
liraya mal olan stadyumumuza 2 milyonluk bir destek 
vermişti. Allah mekanını cennet eylesin. Bu projede 
asılında merkezi yönetimin, yerel yönetimin ve hayırse-
verin el ele vererek neler yapılabileceğinin bir örneğini 
gördük. Stadyumumuzun 500 kişilik bir tribünü var. 
Muhteşem bir ambiyansı var. Muhteşem bir alana sahip, 
burası Büyükşehir Belediyemizin yaptığı ve hizmete gi-
ren yüksek irtifa kamp merkezi için de önemli bir durak 
ve dinlenme noktası olacak. Tesisimizin her şeyi bitti ve 
Ramazan sonrasında da açılışını yaparak gençliğimizin 
ve spor camiasının kullanımına sunacağız. Şimdiden 
emeği geçenlere teşekkür ederim.”

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNDE BU YAZ YENİ 
TEMELLER ATACAĞIZ
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan Kentsel Dönü-
şüm Projesi ile Hacılar’ın çehresinin değişeceğini belirt-
ti. Özdoğan,  Kentsel Dönüşüm Projesi’nin vizyon pro-
jeleri olduğunu ve bu yaz yeni binalarımızın temellerini 
de atılacağını ifade ederek şöyle konuştu;
“Vizyon projemiz olan Kentsel Dönüşüm Projesi, plan-
landığı gibi devam ediyor. Proje kapsamında 10 hek-
tarlık bir alanda 600’e yakın bağımsız birimin yıkımını 
tamamladık. 80 dairelik, 90 Metrekarelik yeni bloğumu-
zun ise kaba inşaatı tamamlandı. Haziran sonu temmuz 
başı itibariyle 1’inci etap 5’inci bloğumuzun anahtar tes-
limini yapacağız. 2. etap yeni blokların temelini ise 2021 
yılı içerisinde atacağız.”

HACILAR - HİSARCIK YOLUNUN 
AÇILIŞINI YAPACAĞIZ
2021 yılı yazında Büyükşehir Belediyesi tarafından ya-
pılan 3 milyon lira maliyetli 20 metre genişliğinde ve 4 
şeritli Hacılar - Hisarcık arasındaki yolun açılışını da ya-
pacaklarını belirten Başkan Özdoğan şöyle devam etti; 
“Mevcutta dar bir yol olan bu yolun yaz ve kış trafiği çok 

yoğun oluyor. Genişletilerek altyapı ve üst yapısı ile mo-
dern bir hale gelecek. Burada Büyükşehir Belediyemizin 
bize önemli bir katkısı var. 5 kilometrelik bu yol çalışma-
sı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh 
Büyükkılıç’a teşekkür ederim. 

HACILAR - ERCİYES YOLUNDA İLK KAZMA 
VURULUYOR
Hacılar’ı Erciyes üzerinden Develi’ye bağlayan 92 Mil-
yon muhammen bedelli ana yolda çalışmaların bahar 
ayıyla birlikte başlayacağını hatırlatan Hacılar Belediye 
Başkanı Bilal Özdoğan; “Çalışmalara kısa zamanda baş-
layacağız. Hacılar mezarlık kavşağından başlayan ve Te-
kir yol ayrımında tamamlanan 30 metre genişliğinde ve 
8 kilometre uzunluğundaki bu yolun Karayolları Genel 
Müdürlüğü’nce ihalesi ve yapım sözleşmesi tamamlan-
dı. İlçemizin en önemli işlerinden biri olan bu projede 
2021 yılı içinde de ilk kazma vurulacak” dedi.  

DEVLETİMİZİN, İLÇEMİZE ÇOK BÜYÜK 
YATIRIMLARI VAR. 
ÖREN DERE KANALI’NI BU YAZ BİTİRECEĞİZ
Devlet yatırımlarını önemsediklerini belirten Başkan 
Özdoğan Ören Dere Kanalı’nın bu yaz biteceğini belirt-
ti. 10 milyon maliyetle ihalesi ve sözleşmesi tamamlanan 
Ören Dere Kanalı düzenleme projesini de nisan ayında 
başlayacaklarını belirten Özdoğan şöyle konuştu, “Ka-
rayollarımızın çalışması bir taraftan, Devlet Su İşleri’nin 

Mehmet Özhaseki
AKParti Yerel Yönetimler Başkanı 

Nadir Alparslan
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı

Birol Ekici
Türkiye Belediyeler Birliği Gen. Sek.

Verdiğimiz Sözler Atılacak Temellere Dönüşüyor

2021 
AÇILIŞ VE TEMEL ATMA

YILI OLACAK 
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HACILAR BELEDİYE BAŞKANI BİLAL ÖZDOĞAN;

çalışması bir taraftan İlçemizin girişimde ve  çıkışında 
da hep söylediğimiz devlet yatırımını almış olacağız. İl-
çemiz hem güneyden hem de kuzeyden yapılan bu çalış-
malarla şantiyeye çevrilmiş olacak. Yine bizimde alt yapı 
ve üst yapı çalışmalarımız olacak. Kilitli parke yol yapım 
çalışmalarımız devam edecek.” 

15 TEMMUZ PARKI’NIN AÇIŞI BU YAZ 
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı’nın açılışını bu yıl 
içerisinde yapılacağını söyleyen Hacılar Belediye Başka-
nı Bilal Özdoğan, 30 bin metrekare alana inşa edilecek 
ve 5 milyon TL maliyeti olan parkın Hacılar’a hayırlı ol-
masını dileyerek şöyle konuştu;
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkımız Büyükşehir 
Belediyemiz tarafından yeniden düzenlenecek. Bu pro-
jede ihale ve sözleşme sürecinin ardından çalışmalara 
başlandı. Muhteşem bir alana sahip olan parkımızda 
çalışmalar yaz sonu itibariyle tamamlanacak ve açılışı-
nı yapacağız. Yeni bir görünüme kavuşacak ve daha da 
fonksiyonel hale gelecek olan bu park için Büyükşehir 
Belediyemiz yine bize önemli bir destek daha vermiş 
oldu. Burası vatandaşlarımızın daha kaliteli vakit geçi-
rebileceği, spor yapabileceği donatılara kavuşacak. Şela-
lemiz yine akacak. Kadın ve Gençlik Merkezi, Kafeterya 
ile parkımız muhteşem bir alana kavuşacak. Başta Bü-
yükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç ol-
mak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”  

ÜLFET & MURAT ÖZDEMİR AİLE SAĞILIĞI MER-
KEZİNİN AÇILIŞINI YAPACAĞIZ 
Hacılar ilçesine kazandırılacak Aile Sağlığı Merkezi 
hakkında bilgiler veren Başkan Özdoğan, Ülfet & Murat 
Özdemir Aile Sağlığı Merkezi’nin çalışmalarının aralık-
sız sürdüğünü belirterek şöyle konuştu;
“Hacılarımızın kıymetli hayırsever ailelerinden olan 
Özdemir Ailesi tarafından kıymetli Anne ve Babaları 
adına ilçemiz meydanında yaptırılan bin metrekare ala-
na sahip Ülfet & Murat Özdemir Aile sağlığı Merkezi 
inşaat çalışmaları devam ediyor. Buranın açılışını bu 
yıl yapacağız. Arsasını kentsel dönüşüm alanı içerisin-
den tahsis ettiğimiz Aile Sağlığı Merkezimiz merkezi bir 
noktada olacak ve tek katlı olması nedeniyle de vatan-
daşlarımızın rahat ulaşacağı ve daha rahat giriş yapacağı 
nezih bir ortam olacak. Burada yaklaşık 4 milyonluk bir 
yatırım yapılmış oldu. Emeği geçenlere şimdiden teşek-
kür ederim.”

İLÇEMİZE YENİ BİR KAPALI SPOR SALONU 
YAPIYORUZ.
Hayırseverlerimiz tarafından ilçemize kazandırılan ve 
yıllar içinde hizmet veremez duruma gelen Kapalı Spor 
Salonu’nun yerine yenisini inşa edeceklerini hatırlatan 
Başkan Özdoğan, bu manada Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Yatırım İşletmeler Genel Müdürü Sayın Ahmet Dilsiz 
Bey’le görüşmemiz neticesinde İlimiz gençliğine ve hal-
kına yeni ve modern bir kapalı spor salonu kazandıra-
cağız.” dedi.

HÜRMETÇİ HAKETTİĞİ DEĞERE KAVUŞACAK
Bölgenin turizm alanında büyük bir ivme kazandığını 
belirten Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, özel-
likle Hürmetçi Sazlığı’nın turizm açısından ilçemize bü-
yük katkısı olduğunu belirterek şöyle konuştu; 
“Hürmetçi Sazlığı’nda yılkı atları için önemli bir proje 
gerçekleştirdik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve 
Orman Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmeler netice-
sinde 2 Milyon TL’ye mal olacak projemizi hazırladık. 
At Rehabilitasyon Merkezi, ziyaretçi merkezi ve yürüyüş 
yolları yapmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz.Proje-
lerimiz tamamlandığında bu bölgeye gelen yerli ve ya-
bancı turist sayında artış bekliyoruz.”dedi.

ÇOK FONKSİYONLU PARK VE SOSYAL YAŞAM 
ALANLARINI İLÇEMİZE KAZANDIRIYORUZ
İlçeye her geçen gün fonksiyonel park ve yaşam alanları 
oluşturma gayretinde olduklarını hatırlatan Başkan Öz-
doğan “Erciyes Mahallesi  Silahtar Cami olarak bilinen 
ve şuanda atıl vaziyette olan 7 bin metrekarelik alanda 
yapacağımız, çalışmalarla içinde tenis kortu bulunan 
fonksiyonel bir parkı daha ilçemize kazandıracağız” 
dedi. Başkan Özdoğan muhteşem bir manzaraya sahip 
bir mevkide Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak 
olan bu sosyal yaşam alanının açılışını bu yıl yapacakla-
rını da sözlerine ekledi.

KIZILTEPE MİLLET BAHÇESİ 1. ETABI NİSAN’DA 
TAMAMLANIYOR
Cumhurbaşkanımızın başlattığı Millet Bahçeleri proje-
leri kapsamında yürütülen ve 3 etap olarak planlanan 
Kızıltepe Millet Bahçesi Projesi’nin inşaat çalışmaları 
hakkında bilgi veren Başkan Özdoğan, şöyle devam etti; 
“1. etap Nisan ortası gibi tamamlanacak. Bu konu ile il-
gili Sayın Bakanımızla da görüştük. Sağolsunlar ikinci 
etap içinde İl bank ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
destekleri artarak devam edecek. Buradaki yatırımımız 
yaklaşık 5 milyon lira olacak. Burada mülkiyet sorunu-
muz yok. Millet Bahçemiz inşallah ailelerimizin muh-
teşem manzarada nefes alabilecekleri, piknik yapabile-
cekleri nezih bir alan olacak. İçerisinde 50 kamelya ve 
sosyal tesisler bulunacak olan bu alanın yapım çalışma-
larına devam ediyoruz.”

BİLGİ EVİ TEMELİNİ MAYIS AYINDA ATACAĞIZ
Hayırsever Özkaya Ailesi ile birlikte ilçemize çok özel 
bir proje daha kazandıracaklarını belirten Başkan Özdo-
ğan, “Vatandaşlarımızın düğün salonu olarak bildikleri 
sosyal tesisimizi kaldırarak yerine içerisinde kütüphane, 
kafeterya ve çalışma alanları bulunan Halit Özkaya Bil-
gi Evi’ni yapacağız. 5 Milyon liraya mal olacak olan bu 
tesiste öğretmenlerimiz seçilen öğrencilere birebir ders 
verecekler. Buradaki amacımız, hedefimiz Dünya’da ki 
sayılı üniversitelerden birine yılda en az bir öğrenci gön-
dermek. Proje ve detay çalışmaları tamamlanan Halit 
Özkaya Bilgi Evi’nin temelini nisan veya mayıs ayında 
atacağız. Rabbim hayırsever ailemizden razı olsun. Halit 
ağabeyimizin de mekânını cennet eylesin.” 

ALİ ATAY ŞAŞOĞLU ORTAOKULUNUN AÇILIŞINI 
YAPACAĞIZ
Hayırseverimiz Rahmetli Ali Atay Şaşoğlu Şaşoğlu tara-
fından Kentsel Dönüşüm alanında yaptırılan 18 derslikli 
Ali Atay Şaşoğlu Ortaokulu inşaatının tamamlandığını 
belirten Başkan Özdoğan, “Buranın Çevre düzenleme-
si belediyemiz tarafından yapıldı.  Modern okulumuzu 
inşallah eğitim-öğretime açacağız. Merhum Atay Şaşoğ-
lu’na Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

MODERN KAPALI PAZAR YERİ YAPACAĞIZ 
Esnafa kapalı ve modern yeni pazar yeri müjdesi ver-
diklerini söyleyen ve tüm çalışmalarının ilçeyi güzelleş-
tirmek için yaptıklarını söyleyen Başkan Özdoğan “Ha-
cılar ilçemizde kurulu bulunan pazar yerimiz de hijyen 
ve kalite noktasında hiçbir sıkıntı yok. Pazar yerimiz ile 
ilgili bu yıl içerisinde proje aşamasındayız, Büyükşehir 
Belediyemiz inşallah nasip olursa bu çalışmayı tamam-
ladığında daha geniş daha ferah daha merkezi bir alanda 
pazaryeri çalışmamıza inşallah bu yıl içerisinde Büyük-
şehir Belediyemizin desteği ile tamamlanacağı müjdesi-
ni vermek istiyorum.” dedi.

Eyüp Karahan
Çev. Şeh. Bak. Çev. Yön. Gen. Müd.

Halis Bostan 
DSİ Strateji Geliştirme Daire Başk.

Ahmet Dilsiz
Gençlik ve Spor Bak. Yat. İşl. Gen. Md.

Verdiğimiz Sözler Atılacak Temellere Dönüşüyor

2021 
AÇILIŞ VE TEMEL ATMA

YILI OLACAK 
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KARPUZSEKİSİ MAHALLESİ’NDE 
İMAR YOLU AÇILIYOR 

Hacılar’da 
Kilitli Parke ve Bordür 
İhalesi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ilçe-
de asfalt, altyapı ve üstyapı programlarının 
yanı sıra imar yolu açma çalışmalarının da 
tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Özdoğan, Kar-
puzsekisi Mahallesi’nde yapılan çalışma ile 
bölgede  faaliyete geçecek işletmeler için bir 
kilometrelik yolda imar yolu çalışmasının sür-
düğünü belirtti.

Hacılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından parke 
ve bordür ihalesi meclis salonunda gerçekleştirildi. İhale-
ye 5 firma katıldı.

Başkan Özdoğan Kayseri Büyükşehir Be-
lediyesi’nin desteği ile geçtiğimiz yıl Kar-
puzsekisi ve Hürmetçi Mahallelerinin, 
yapılan çalışmalarla modern altyapıya 
kavuştuğunu hatırlatarak şöyle konuştu;

“Karpuzsekisi Mahallesi konut dışı kent-
sel çalışma alanında imar yolu çalışma-
larımız devam ediyor. Burada faaliyet 
gösterecek işletmeler için 3 kamyon 1 ek-

skavatör 1 loder ile yaklaşık 1 km’lik yol 
çalışmasında ince malzeme serimi yapı-
larak yol açma çalışmalarımız tamamla-
nacak. Amacımız her zaman vatandaşla-
rımızın daha konforlu ve güzel alanlarda 
yaşayabilmesi. Bunun için bütün gücü-
müzle çalışacağız” dedi. 

Başkan Özdoğan çalışmalarda emeği ge-
çenlere teşekkür etti.

Fen İşleri Müdürlüğü’nce ilçe genelinde 
kullanılmak üzere 75 bin metrekare kilitli 
parke, 30 bin metre bordür ve 5 bin metre 
beton yağmur oluğu alımı ve yapılması işi 
ihalesine Yazı İşleri Müdürü Ahmet Hö-
kelek başkanlık etti.

İhaleye 5 firma katılım sağlarken firmala-
rın teklif ve isimleri şu şekilde oluştu; 

Aydın Prefabrik Beton LTD. ŞTİ 3 milyon 

370 bin TL., Saimoğlu İnşaat Ömer Aydın 
3 milyon 260 bin TL., Volkan İnşaat, Mi-
raç İnşaat İş Ortaklığı 2 milyon 980 bin 
TL., Birliktaş İnş. Tic. AŞ. 2 milyon 640 
bin TL., Özyurt Yapı Elemanları Tic. AŞ. 
2 milyon 277 bin 500.TL., Yaklaşık mali-
yeti 3 milyon 91 bin 500 TL olan ihalenin 
sonucu komisyon değerlendirmesinin ar-
dından açıklanacak.
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EĞİTİMDE
TÜRKİYE BİRİNCİSİ

Hacılar Kaymakamlığı’nda düzenlenen 
ödül törenine Hacılar Kaymakamı Haluk 
Sezen, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Öz-
doğan, Hacılar İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Hacı Erdoğan, okul müdürleri ve öğret-
menler hazır bulundu. 

    Tören öncesinde konuşan Hacılar Kay-
makamı Haluk Sezen, dereceye giren 
okul ve öğretmenleri tebrik etti. Kayma-
kam Sezen; ‘’Kaymakamlık olarak bugün 
burada dereceye giren okul ve öğretmen-
lerimizin yaptıkları başarılı çalışmalarını 
taçlandırıyoruz, başarılarının devamını 
diliyorum’’ dedi. 

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan 
da yaşanan sıkıntılı süreçte başarı elde 

eden öğretmen ve yetkililere teşekkür 
etti. Öğretmenlerimizin her zaman gurur 
kaynağımız olduğunu belirten Özdoğan, 
ilçeye eğitim konusunda her türlü desteği 
verdiklerini hatırlatarak, öğretmenlerin 
her zaman yanında olduklarını söyledi.

Daha sonra dereceye girenlere protokol 
tarafından başarı belgeleri takdim edildi. 

Buna göre başarı belgesi alan öğretmen-
ler Gürdoğanlar Ortaokulu İngilizce öğ-
retmenleri Asuman Coşkun ve Sehergül 
Usta EBA kategorisinde yürütmüş olduk-
ları proje ile Türkiye 1.’si oldular.

Avrupa kalite etiketi almaya hak kazanan 
okullar ise Gürdoğanlar Ortaokulu ve 
Demokrasi Şehitleri İlkokulu oldu.

İmza törenine Hacılar Belediye Başka-
nı Bilal Özdoğan, Hizmet İş Sendikası 
Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Da-
ire Müdürleri ve İşçi Temsilcisi Onur 
Yalçın hazır bulundu. 

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Baş-
kanı Serhat Çelik yaptığı konuşmada, 
“Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube-
si Başkanlığı ile Hacılar Belediyemiz 
arasında bir süredir devam eden toplu 
iş sözleşme görüşmelerimiz anlaşma 
sağlanarak imza altına alındı. Toplu iş 
sözleşmemiz 2 yıllık olacak, birinci yıl 
ücretlere ve sosyal haklara % 17 ikinci 
yılda da yine aynı oranda zam ilave edi-
lecek. Toplu iş sözleşme sürecinde Ha-
cılar Belediye Başkanımız Bilal Özdo-
ğan’a teşekkür ediyorum. Başkanımız 
hem yaptığı hizmetlerle halkın gönlün-

de, vermiş olduğu ücretle de üyelerimi-
zin gönlünde yer tutuyor” dedi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdo-
ğan’da emeği geçenlere teşekkür ederek 
şöyle konuştu; “Birbirimizin halinden 
anlayarak bu süreci en kısa sürede bi-
tirmeye gayret ettik, bu süreçte tabi 
ki dikkat etmemiz gereken çalışan ar-
kadaşlarımızı aileleriyle birlikte daha 
huzurlu, daha rahat yaşam koşullarını 
oluşturmayı esas aldık. Bu çerçevede de 
yapmış olduğumuz zamlarla hedefimiz 
çalışan kardeşlerimizin ilçemize verdiği 
desteği taçlandırmaktı. Bu amacımıza 
da ulaştık, emeği geçenlere teşekkür 
ederim.”

Yapılan imza töreninde Hacılar Beledi-
yesi’nde kadrolu çalışan 18 işçi’nin top-
lu iş sözleşmesi karara bağlandı. 

HACILAR

2020 yılında e-Twinning faaliyetleri kapsamında yürütülen 
ENGLISH BEYOND ABILITY (EBA) projesiyle, EBA ka-
tegorisinde gösterilen üstün çalışmalar nedeniyle dereceye 
giren öğretmen ve okullar düzenlenen tören ile başarı belge-
lerini ve kalite etiketlerini aldılar.

Hacılar Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında devam eden toplu 
iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı. Atılan imzalarda 
taraflar 2 yıllık anlaşma yaparken,    Hacılar Belediye Başkanı Bilal 
Özdoğan, yapmış olduğumuz zamlarla hedefimiz çalışan kardeşlerimi-
zin ilçemize verdiği desteği taçlandırmak olduğunu söyledi.  

“İŞÇİLERİMİZİN RAHAT YAŞAM KOŞULLARINDA YAŞAMASINI İSTİYORUZ” 

İŞÇİLERİN
SÖZLEŞME

SEVİNCİ
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ÖZVERİLİ 
BİR ŞEKİLDE 
YATIRIMLARIMIZ SÜRÜYOR

ZABITA EKİPLERİ FIRIN VE BAKKALLARDA DENETİM YAPTI

Mahalle Fırınlarında 
Ekmekler Pişti

KASKİ YATIRIM TOPLANTISI DÜZENLENDİ
Kayseri Büyükşehir Belediye-
si Su ve Kanalizasyon İdaresi 
(KASKİ) Genel Müdürü Doç. 
Dr. Özgür Özdemir, Hacılar Be-
lediye Başkanı Bilal Özdoğan ile 
birlikte ilçede 2020 yılında ya-
pılan çalışmalar ve 2021 yılında 
yapılacak olan yatırımlarla ilgili 
değerlendirme toplantısı düzen-
ledi. 

Belediye hizmet binasında ger-
çekleşen toplantıya Hacılar Be-
lediye Başkanı Bilal Özdoğan, 
KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. 
Özgür Özdemir ve birim mü-
dürleri hazır bulundu. 

KASKİ tarafından Hacılar’a ya-
pılan ve yapılacak olan yatırım-
ları anlatan KASKİ Genel Mü-
dürü Doç. Dr. Özgür Özdemir; 
‘’İlçelerimizde 2020’de yapılan-
lar ve 2021 yılının yatırım prog-

ramını konuşuyoruz. İlçelerde 
gördüğümüz ihtiyaçları masaya 
yatırıyor ve gelen talepleri de-
ğerlendiriyoruz. Bu şekilde 2021 
yılını planlayarak çalışmalarımı-
zı sürdürüyoruz’’ dedi.

Toplantı sonrasında değerlen-
dirmelerde bulunan Hacılar Be-
lediye Başkanı Bilal Özdoğan’da 
“KASKİ tarafından önümüzde ki 
dönemde ilçemize yapılacak ya-
tırımları görüşmek üzere KASKİ 
yetkililerimizle birlikteyiz’’ dedi.  
Hacılar Belediyesi olarak altya-
pıya her zaman önem verdikle-
rini belirten Başkan Özdoğan 
şöyle konuştu;

‘’Öncelikle Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Memduh Büyük-
kılıç ve ekibine teşekkür ediyo-
rum. Büyükşehir Belediyemizle 
birlikte 2020 yılında yapılan 

desteklerin toplantısını geçti-
ğimiz günlerde yaptık. Bugün-
de KASKİ Genel Müdürümüz 
Doç. Dr. Özgür Özdemir ile 
birlikte 2020 yılında yapılan ve 
2021 yılında yapılacak olan ça-
lışmaları görüştük. Bizim şöyle 
bir kurumsal anlayışımız var. 
Alt yapımız olmadan üst yapıya 
geçmeyeceğiz demiştik. Bu nok-
tada KASKİ bize geçtiğimiz yıl 
alt yapıyı tamamladıktan sonra 
üst yapıya geçtik. Biz iş birliğini 
çok önemsiyoruz. KASKİ’mizle 
de işbirliğimiz en üst seviyede 
devam etmektedir. Biz bu an-
lamda ilçemize geçtiğimiz yıl alt 
yapı hizmetlerinde 14 milyonluk 
yatırım aldık. 2021 yılında da bu 
istişareler sonucu dolu dolu bir 
yıl bizi bekliyor, emeği geçenlere 
teşekkür ederim.’’

Toplum sağlığının korunması amacıyla Hacılar Be-
lediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından belirli 
periyotlarda yapılan gıda denetimleri kapsamında, 
ilçe genelindeki fırın, unlu mamuller ve bakkallarda 
etiket, hijyen denetiminin yanı sıra maske, mesafe ve 
temizlik kontrolü yapıldı.

Hacılar Belediyesi Zabıta Müdürü Naci Kış, ekiplerle 

birlikte yapılan denetimde, işyerlerinin genel temizli-
ği, ekmek ve pide gramajları, çalışanların hijyen du-
rumunu, ürünlerin etiketleri, üretim yerleri ve son 
kullanma tarihleri ile işyerinde kullanılan ekipmanla-
rın uygunluğu kontrol edildi. Halk sağlığına aykırılık 
teşkil edecek unsurlar ekiplerce tespit edilerek işyeri 
yetkilileri uyarıldı.

Belediye olarak gıda denetimlerine büyük önem ver-
diklerini ifade eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal 
Özdoğan, ekiplerin denetim planına göre görevleri-
ni sürdürdüklerini, toplumsal sağlığın korunmasını 
sağlayabilmek için denetimlerin yapıldığını söyledi. 
Başkan Özdoğan Bu yıl denetimlerde ayrıca maske 
mesafe ve temizlik kontrollerinin de yapıldığını hatır-
latarak denetimlerin sık sık yapılacağını söyledi.

Vatandaşlarımızın kendi unla-
rı ve kendi elleri ile ekmekleri-
ni pişirebilmeleri için Karpuz-
sekisi, Hürmetçi, Sakarçiftliği 
Mahalleleri ile Çayırkaşı Mev-
kiinde fırın yapım çalışmaları 

tamamlandı. Başkan Özdoğan 
“Fırınlarda  ilk ekmekler de 
pişirildi. Hayırsever Ceyhan 
Ailesi’ne desteklerinden dolayı 
teşekkür dediyorum.” dedi.

Hacılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri işyeri denetimleri 
kapsamında fırın, bakkal ve marketlerde denetim yaptı.
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal 
Özdoğan patates dağıtımında 
yaptığı açıklamada şu görüşlere 
yer verdi; 

  “Üreticiye destek ve vatanda-
şımıza hizmet sloganıyla başlat-
tığımız bir projemizde patates 
üretimine destek olmak ama-
cıyla ilimizdeki  patates üretici-
lerinden Yeşilhisar ilçemizden 
aldığımız patatesleri halkımız-

la buluşturuyoruz. Bu manada 
gerçekten tüm hemşehrilerime 
teşekkür ediyorum. Bu kam-
panyaya destek olmaktan ayrı 
bir keyif aldık. Üreticinin elinde 
ürettiği ürünlerin depolarda kal-
masına engel olduk. Bir taraftan 
da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımı-
za da bir hizmet ulaştırmanın da 
mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah 
vatandaşlarımız bu patatesleri 
ağız tadıyla yesinler.”

Ziyarette Hacılar ilçesine  2021 
yılı içerisinde yapılacak olan 
projeler görüşüldü.

Ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getiren Hacılar Be-
lediye Başkanı Bilal Özdoğan 
yapılan çalışmaların ilçeye de-
ğer kattığını belirtti.  Başkan 
Özdoğan Kocasinan Belediye 
Başkanımız Sayın Ahmet Ço-
lakbayrakdar’ı belediyemizde 
ağırladık kendilerine nazik 
ziyaretleri için teşekkürlerimi 
sunuyorum dedi. Yapılan ça-
lışmalarla ilçeye değer kattık-
larını belirten Başkan Özdo-
ğan, özellikle Kızıltepe Millet 

Bahçesi 15 Temmuz Şehitler 
Parkı, Ören Dere Kanalı, Hi-
sarcık Hacılar Yolu, Hacılar 
Erciyes Yolu gibi bir çok proje 
hakkında Başkan Çolakbay-
rakdar’a bilgiler verdi. 

Kocasinan Belediye Başkanı 
Ahmet Çolakbayrakdar da  
Hacılar Belediye Başkanımız 
Sayın Bilal Özdoğan’ı ziyaret 
ederek 2021 projeleri hak-
kında görüştüklerini söyledi. 
Çolakbayrakdar yeni yıl yeni 
projeler ile Hacılarlı kardeşle-
rimize hayırlı bir olmasını di-
liyorum değerlendirmesinde 
bulundu.

8 yaşındaki ikinci sınıf öğrencisi 
Bilal İsmail Akar, İstiklal Mar-
şı’nın 10 kıtasını ezbere okuya-
rak Başkan Özdoğan’ın gönlünü 
fethetti. Evin en küçük çocuğu 
olduğunu söyleyen Bilal İsmail 
Akar, annesi Ayşe Akar ile bir-
likte Başkan Özdoğan’ı maka-

mında ziyaret etti. Akar ailesi 
ile bir süre sohbet eden Başkan 
Özdoğan, küçük İsmail’e okul 
hayatında başarılar diledi. 

İstiklal Marşı’nı büyük bir coş-
kuyla okuyan Akar, marşın so-
nunda Mehmet Akif Ersoy’un 

veciz sözü “Allah bu millete bir 
daha İstiklal Marşı yazdırmasın” 
sözünü hatırlattı. Hacılar Bele-
diye Başkanı Bilal Özdoğan’da 
ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getirerek minik öğren-
ciye çeşitli hediyeler verdi. 

Hacılar Saffet Arslan İlkokulu ikinci sınıf öğrencisi Bilal İsmail Akar,       
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ı ziyaret ederek, İstiklal Marşı’nın 
10 kıtasını okudu. Başkan Özdoğan Akar’a kitap ve oyuncak hediye etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ah-
met Çolakbayrakdar Hacılar Be-
lediye Başkanı Bilal Özdoğan’ı 
makamında ziyaret etti. 

HACILAR 
BELEDİYESİ’NDEN 
HEM ÇİFTÇİYE 
HEMDE VATANDAŞA 
DESTEK Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan Belediye olarak Yeşilhisarlı üreticiden 

satın aldıkları 50 ton patatesi ilçe halkına dağıttıklarını söyledi. Başkan Özdoğan 
yaptıkları çalışma ile hem üreticiye  hem de vatandaşa destek olduklarını belirtti.

BAŞKAN ÖZDOĞAN’A
ANLAMLI ZİYARET
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Okullar dezenfekte 
ediliyor

Ufka Yolculuk 
Yarışmasına destek 

Belediyelerde Yenilenebilir 
ve Akıllı Enerji Uygulamaları

Stadyum çevresinde 
ağaç dikimi tamam

KARPUZSEKİSİ MAHALLE MUHTARI 
HAMDİ TARLA HAYATINI KAYBETTİ

Okullarımız  temiz ve eğitime hazır. 
Her çarşamba ve cumartesi okul-
larımızı dezenfekte ederek güvenli 
eğitim yuvaları haline getiriyoruz.

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen ve ko-
nusu “Sağlıklı Yaşam” olan Ufka Yol-
culuk Yarışmalarına Belediye olarak 
her zaman olduğu gibi desteğimizi 
verdik. Başkan Özdoğan, yarışmaya 
katılan olan tüm yarışmacılara başa-
rılar diledi.

Başkan Özdoğan, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih 
Dönmez önderliğinde Türkiye Bele-
diyeler Birliği Tarafından Düzenle-
nen “Belediyelerde Yenilebilir Enerji 
Uygulamaları” toplantısına katıldı.

İlçemiz spor camiasına ve gençliğine 
armağan ettiğimiz Hacılar Stadyu-
mu’nun çevresinde yürüttüğümüz 
ağaçlandırma çalışmalarını da 
tamamladık. Doğayla iç içe yemyeşil 
bir ilçe. Yapılan her proje Hacılar’a 
değer.

HAYIRSEVER ŞAŞOĞLU
SON YOLCULUĞUNA 
UĞURLANDI

HACILARDA ZABITA EKİPLERİNDEN 
SOSYAL MESAFE DENETİMİ 

Hayırsever iş adamı Ali Atay 
Şaşoğlu 77 yaşında hayatını 
kaybetti. Şaşoğlu’nun cena-
zesi öğle namazının ardından 
Hacılar Aile Mezarlığı’nda 
toprağa verildi.

Hacılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işyeri denetimleri kapsamında başta gıda 
satışı yapılan yerler olmak üzere bakkal ve marketlerde denetim yaptı. Ekipler hem işyeri 
sahiplerini hem de vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılarda 
bulundu.

Erciyes Üniversitesi’nde 
bir süredir tedavi gören ve 
77 yaşında hayatını kaybe-
den Ali Atay Şaşoğlu’nun 
Hacılar Cami Kebir’de 
emekli Diyanet İşleri Baş-
kan Yardımcısı Necmettin 
Nursaçan tarafından kıl-

dırılan cenaze namazına 
Hacılar Belediye Başkanı 
Bilal Özdoğan, Kayseri Sa-
nayi Odası Meclis Başkanı 
Abidin Özkaya ve proto-
kol üyelerinin  yanı sıra 
Belediye Meclis üyeleri ile 
Merhum Şaşoğlu’nun ya-

kınları ve vatandaşlar ka-
tıldı.

Ali Atay Şaşoğlu’nun ce-
nazesi kılınan namazın 
ardından Hacılar Mezarlı-
ğı’nda toprağa verildi.

Toplum sağlığının korunması amacıy-
la Hacılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 
ekipleri tarafından belirli periyotlarda 
yapılan denetimler hız kesmeden ilçe ge-
nelinde devam ediyor. 7/24 esasına dayalı 
çalışmalarını sürdüren ekipler denetim 
kapsamında ilçe genelindeki fırın, unlu 
mamuller ve bakkallarda sosyal mesafe, 
maske, hijyen kontrolü yaptı. 

Hacılar Belediyesi Zabıta Müdürü Naci 

Kış, ekiplerle birlikte yapılan denetimde 
işyerlerinin genel temizliği, çalışanların 
hijyen durumu ile işyerinde kullanılan 
ekipmanları ile maske mesafe ve hijyen  
kontrolü yaptı. 

Belediye olarak denetimlere büyük önem 
verdiklerini ifade eden Hacılar Beledi-
ye Başkanı Bilal Özdoğan denetimlerin 
hız kesmeden yapıldığını söyleyerek son 
günlerde artan vaka sayısına dikkat çekti. 

Başkan Özdoğan, “Bu süreci el birliğiyle 
atlatacağız, tüm kurallara uyararak bu 
salgından kurtulmak hepimizin elinde” 
dedi.  

Başkan Özdoğan ayrıca ekiplerin dene-
tim planına göre görevlerini sürdürdük-
lerini, toplumsal sağlığın korunmasını 
sağlayabilmek için denetimlerin yapıldı-
ğını belirtti.

Hacılar Karpuzsekisi Mahalle Muhtarı Hamdi Tarla 59 yaşında 
hayatını kaybetti. Tarlanın cenazesi Karpuzsekisi Mahalle Mezar-
lığı’nda toprağa verildi. 

Bir süredir tedavi gören Tarla’nın cenazesine Hacılar Belediye Baş-
kanı Bilal Özdoğan, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç, 
Belediye Meclis Üyeleri, mahalle halkı ve merhumun yakınları 
katıldı. Karpuzsekisi Camii’nden öğle namazına müteakip kılınan 
cenazenin ardından Hamdi Tarla’nın cenazesi Karpuzsekisi ma-
halle mezarlığında toprağa verildi.
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 
ilçede kurulu pazar yerini ve esnafını 
ziyaret etti. Pazar yerinde fiyatların 
oldukça uygun olduğunu söyleyen 
Özdoğan “Sıraya girmeye gerek yok” 
rahatça alışverişimizi yapabiliriz dedi.

BAŞKAN ÖZDOĞAN İLÇE 
PAZAR ESNAFINI ZİYARET ETTİ

Hacılar ilçe merkezinde kurulan Pazar yerini ziyaret 
eden Başkan Özdoğan’a AK Parti İlçe Başkanı Ahmet 
Övüç ve Meclis Üyeleri de eşlik etti. 
Esnafla sohbet edip hatrını soran Başkan Özdoğan va-
tandaş ve esnafın taleplerini yerinde dinledi. Esnafa 
hayırlı işler dileyen Özdoğan alışverişini de yine pazar 
esnafından yaptı. Fiyatların çok uygun olduğuna vurgu 
yapan Başkan Özdoğan şöyle konuştu;
“İlçemizin pazar yerini ve esnaflarını ilçe başkanımız 
Ahmet Övüç ve meclis üyelerimizle birlikte gezerek 
sohbet etme imkanı bulduk. Biz bu vesile ile fiyat ve ka-
lite kontrolü de yaptık’’ diyen Başkan Özdoğan “Allah’a 
hamd olsun güzel memleketimizde güzel ilçemizde çok 

güzel ürünlerimiz var. Patates, soğan, elma ve portaka-
lımız uygun fiyatta kaliteli bir şekilde olduğunu tespit 
ettik’’ dedi. Başkan Özdoğan ayrıca gerek bakliyat gerek-
se yumurta fiyatlarında düşüş olduğunu da gözlemledik 
diyerek meyve ve sebze fiyatlarında herhangi bir fiyat 
artışının olmadığını sözlerine ekledi.

Sıraya Girmeye Gerek Yok

BAŞKAN ÖZDOĞAN, “HADAK GURUR KAYNAĞIMIZ” 

Kısa adı HADAK olan Hacılar 
Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü 
sporcuları Erciyes Kayak Mer-
kezi’nde yaptıkları antrenmanla 
Avrupa Şampiyonasına hazırlanı-
yor. Türkiye Dağcılık Federasyonu 
Kayseri Dağcılık İl Temsilcisi ve 
Dağ Kayağı Antrenörü Ahmet Du-
ran, Dağ Kayağı takımının Türkiye 
şampiyonasında 5 madalya elde et-
tiğini belirterek Hadak Kulüp Baş-
kanı   ve Hacılar Belediye Başkanı 
Bilal Özdoğan’a teşekkür etti.

Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Ka-
pıda haftasonu antrenmanlarını 
yoğun bir şekilde sürdüren sporcu-

lar, Erzurum’da yapılacak olan ya-
rışma için tırmanış antrenmanı ve 
sert zemin de kayma yaptılar. 

 Türkiye Dağcılık Federas-
yonu Kayseri Dağcılık İl Temsilcisi 
ve Dağ Kayağı Antrenörü Ahmet 
Duran yaptıkları çalışmalarla ilgili 
şu bilgileri verdi;

“HADAK olarak antrenmanları-
mıza devam ediyoruz. Gün içe-
risinde dağ kayağı sporcularıyla 
beraber tırmanış antrenmanı ve 
eğimde sert zeminde kayak yaptık. 
Bu bağlamda geçtiğimiz günler-
de Trabzon’da düzenlenen Türkiye 
şampiyonasına katıldık. Burada 

5 madalya ve dereceler elde ettik. 
HADAK olarak üç yıldır dağ kaya-
ğı sporunu yapmaktayız. Bundan 
sonraki faaliyetlerimizde Milli Ta-
kım seçmelerimiz var. Mart ayında 
Erzurum’da bir yarışımız daha var. 
Bu bağlamda alınan sonuçlara göre 
Milli Takım aday sporcularımız da 
belirlenecek.”

Milli sporcu yetiştirmek için ça-
lışmaların sürdüğünü hatırlatan 
Duran, Türkiye Dağ Kayağı Fede-
rasyonu tarafından önümüzdeki 
yıl Erciyes Kayak Merkezi’nde Av-
rupa yarışlarının düzenleneceğini 
söyledi.

HACILAR DAĞCILIK VE KIŞ SPORLARI KULÜBÜ
AVRUPA YARIŞLARINA HAZIRLANIYOR
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