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HACILAR FEVZİ 
MERCAN STADYUMU 
AÇILIŞA HAZIR

KENTSEL DÖNÜŞÜM 
PROJESİNDE BU 
YAZ YENİ TEMELLER              
ATACAĞIZ

ÖRENDERE KANALI’NDA 
HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 
BAŞLADI

HACILAR MEYDANI 
YENİ BİR GÖRÜNÜME 
KAVUŞUYOR

İLÇEMİZE YAKIŞIR 
SAĞLIK MERKEZİ 
TAMAMLANIYOR

90 Milyon TL’lik
DEV PROJE HIZLA
DEVAM EDİYOR

“Hacılarımızı güneyden ve kuzeyden şantiyeye çe-
virdik. Karayolları Genel  Müdürlüğünce yürütülen 92 
milyon TL maliyetli 4 şeritli 8 km’lik Hacılar- Erciyes 
Yolu yapım projemizde ilerleyiş hız kesmeden devam 
ediyor. İlçemize hayırlı uğurlu olsun.”

GENÇLİĞİMİZ, GELECEĞİNE BU MODERN 
KÜTÜPHANEDE YÖN VERECEK 

HALİT ÖZKAYA KÜTÜPHANESİ

“Yapımına başlanılan Halit Özkaya Kütüphanesi son 
derece modern ve konforlu bir mekân olacak.”
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Hacılar Belediye Başkanı Av.Bilal 
Özdoğan Hacılar için dur durak bil-
meden çalıştıklarını söyledi. Bu bağ-
lamda Büyükşehir Belediye Başkanı 
Memduh Büyükkılıç’a desteklerin-
den dolayı teşekkür eden Özdoğan, 
“Sağ olsun başkanımız bizlere her 
zaman, her konuda destek oluyor-
lar. Bugün için 15 Milyon TL’lik bir 
yatırım ile ilçemizin kalkınmasında 
ve gelişmesinde öncü oldular. Baş-
kanımız bizlere her zaman önderlik 
ve ağabeylik yaptı. Kendisi de ilçe-
mizde yapımı devam eden projeleri 
çok yakından takip ediyor. Özellikle 
Hacılar Hisarcık Yolu, 15 Temmuz 
Şehitler Parkımız, alt yapı ve yol 
çalışmaları gibi projelere destekle-
rinden dolayı başkanımıza teşekkür 
ediyoruz.”dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet 
Özhaseki’yle görüşmelerinden bahseden 
Özdoğan, stadyumun açılışının yaz ayıyla 
birlikte açılacağını belirterek konuyla ilgili 
şu bilgileri verdi; 
“AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın 
Bakanımız Mehmet Özhaseki ile görüşme-
mizde Merhum Fevzi Mercan amcamızın 
ismini verdiğimiz Hacılar Fevzi Mercan 
Stadyumu’nun açılışı için görüştük. Sayın 
Bakanımızın teşrifleri ile bu tesisin açılışını 
yapmaya karar verdik. Değerli hayırseve-
rimiz Merhum Fevzi Mercan, 3 Milyon li-
raya mal olan stadyumumuza 2 Milyonluk 
bir destek vermişti. Allah mekanını cennet 
eylesin. Bu projede aslında merkezi yöneti-
min, yerel yönetimin ve hayırseverin el ele 
vererek neler yapılabileceğinin bir örneği-
ni gördük. Stadyumumuzun 500 kişilik bir 
tribünü var. Muhteşem bir ambiyansı var. 
Muhteşem bir alana sahip, burası Büyükşe-
hir Belediyemizin yaptığı ve hizmete giren 
yüksek irtifa kamp merkezi içinde önem-
li bir tesis olacak. Tesisimizin her şeyi bitti 
ve açılışı yapıldıktan sonra gençliğimizin 
ve spor camiasının kullanımına sunacağız. 
Şimdiden emeği geçenlere teşekkür ederim.”

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Hacılar Fevzi Mercan 
Stadyumu’nun açılışa hazır olduğunu söyledi. Başkan Özdoğan, ilçede 
yapımı tamamlanan birçok tesis ve projenin açılış ve temel atma 
programlarının yapılacağını belirtti.

BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYEMİZ İLE 
SÜREKLİ İRTİBATTAYIZ 

FEVZİ MERCAN STADYUMU

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Öz-
doğan Büyükşehir Belediye Başkanı 
Memduh Büyükkılıç başkanlığında 
Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Top-
lantısı için gittikleri Ankara’da Ak Parti 
Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Öz-
haseki ile de görüştü.   Özdoğan, “Biz 

her Ankara’ya geldiğimizde sağ olsun 
sayın bakanımız şehrimiz için Hacıla-
rımız için elinden geleni yapıyor. Tüm 
çalışmalarımız halkımız için” dedi.
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Mehmet Özhaseki’de ziyaretten duy-
duğu memnuniyeti dile getirdi. Özha-

seki, “Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Memduh Büyükkılıç ve belediye baş-
kanlarımız ile bir araya gelip Kayseri 
projeleri üzerine verimli bir görüşme 
gerçekleştirdik. Kayseri için var gücü-
müzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

BAŞKAN ÖZDOĞAN 
AK PARTİ GEN. BŞK. YRD. 
MEHMET ÖZHASEKİ İLE 
GÖRÜŞTÜ
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BÜYÜKKILIÇ VE ÖZDOĞAN
ERCİYES YOLU’NU İNCELEDİ
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve 
Hacılar Belediye Başkanı Av.Bilal Özdoğan, Hacılar İlçesi üzerinden 
Erciyes ve Develi’ye bağlanacak 8 kilometrelik yolda yürütülen 
çalışmaları yerinde inceledi.

 Kayseri Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar ilçesi 
üzerinden Erciyes ve Develi’ye bağlanacak 
8 kilometrelik yolda çalışmaları denetledi.

Kentte yolların güvenliğini, standartları-
nı, konforunu sağlamak için yoğun me-
sai harcayan Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar 
Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile birlik-
te Hacılar’ı Erciyes Tekir Yaylası üzerinden 
Develi’ye bağlayan ve yaklaşık 92 Milyon 
TL’ye mal olacak yol çalışmalarını inceledi.

Başkan Büyükkılıç burada yaptığı açıkla-
mada, 8 kilometre uzunluğunda, 30 metre 
genişliğinde yol yapım çalışmalarının so-
runsuz bir şekilde devam ettiğini belirterek, 
“Bereketin bir örneğini Hacılar’ımızdan Te-
kir’e yapılacak olan yolumuzun yapımı ile 
yaşıyoruz. Daha önceki üzücü olayları da 
göz ardı etmeden bu projeyi hayata geçiren 
ve ihalesini yapan Karayollarımızın Genel 
Müdürlüğü’ne özellikle teşekkür ediyorum. 
Hem yolun fiziki iyileştirilmesi, hem stan-
dartların yüksek olması ki yaklaşık 30 met-
re eninde 8 kilometrelik Tekir’e ulaşacak bir 
güzergâhımız hayata geçirilmiş olacak” dedi.

“KISA SÜREDE TAMAMLANACAK”

Yol çalışmalarının kısa sürede tamamlana-
cağını vurgulayan Büyükkılıç, “Herhangi bir 

sıkıntı yok, müteahhitlerimiz harıl harıl çalı-
şıyorlar, ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Şeh-
rimize, Hacılar’ımıza Erciyes projemizin en 
önemli parçası olan bu güzel bölgemize hayırlı 
uğurlu olsun. Sürecin başlamasında en önemli 
talimatları veren Ulaştırma Bakanımızı, bizle-
rin her zaman yanında yer alıp desteklerini 
esirgemeyen Mehmet Özhaseki, Taner Yıldız 
ve Mustafa Elitaş Bakanlarımız ile milletve-
killerimizi asla unutamayız. Bizim bereketi-
miz dayanışmamız, birlikteliğimiz ve soru-
nu sahiplenmemizdir. Karayolları ekiplerine 
de ayrıca teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“BÜYÜK PROJEMİZ ERCİYES’İN 
ÖNEMLİ HATLARINDAN BİRİSİ”

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da 
Kayseri’yi ilgilendiren her projede yanlarında 
olduğu için Başkan Büyükkılıç’a teşekkürle-
rini ileterek, şunları söyledi: “Bizlere bir ön-
derlik, büyüklük yaptı. Kendisi tarafından 
çok yakından takip edilen projeydi. Allah 
nasip etti, ihalemiz tamamlandı, sözleşme 
süreci ve sonrasında yer teslimi ile birlikte 
çalışmalar devam ediyor. 8 kilometrelik bir 
yoldan, 30 metrelik genişlikten bahsediyoruz. 
Sadece Hacılarımızın değil, büyük projemiz 
Erciyes’in önemli hatlarından birisi, dolayı-
sıyla Develimizi de yakından ilgilendiriyor. 
Hayırlı uğurlu olsun diyor emeklerinden do-
layı değerli başkanımıza teşekkür ediyoruz.”
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ÖRENDERE KANALI’NDA 
HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Hacılar Belediye Başkanı Av.Bilal 
Özdoğan Ören Dere Kanalı çalışmalarını 
yerinde inceledi. Başkan Özdoğan Ören 
Dere Kanalı’nda yapılacak çalışmalar 
öncesi yapılan altyapı çalışmalarının 
hızla sürdüğünü söyledi. 
Kayseri Caddesi üzerinde KASKİ’nin 
çalışmalarını yerinde inceleyen 
Başkan Özdoğan, birim amirlerinden 
çalışmalarla ilgili detaylı bilgi aldı. 
Ören Dere Kanalı çalışması öncesinde 
yapılan altyapı çalışmalarının hızla 
sürdüğünü belirten Başkan Özdoğan, 
KASKİ’nin ardından elektrik ve 
doğalgaz şirketlerinin de çalışmalarına 
hız vereceğini belirterek şöyle konuştu; 
“İlçemizdeki şantiye çalışmaları 
tüm hızıyla devam ediyor. Bayram 
sonrası dediğimiz gibi bir taraftan 90 
Milyon TL bütçeli Karayolları Bölge 
Müdürlüğümüz Erciyes yolundaki 

çalışmalarına başlamıştı. Diğer taraftan 
da ilçemizin güney çıkışı ve kuzeydeki 
girişinde de maliyeti 10 Milyon TL olan 
DSİ’mizin kanal çalışmaları ve yaklaşık 1 
kilometrelik hattımızdaki çalışma öncesi 
hazırlıklar sürüyor. Bununla birlikte 
Kayserigaz, Türk Telekom ve Elektrik 
şirketimiz çalışmalarında kanalda 
herhangi bir sıkıntı olmaması açısından 
kanal öncesi hazırlıklarına başlamış 
bulunuyor.” 
Başkan Özdoğan, “Yapılan bu 
hizmetler yaşam kalitemizi artırmak 
ve güzelleştirmek adına yapılan 
hizmetlerdir. Yapılan çalışmalar inşallah 
kazasız belasız tamamlanır. Görüldüğü 
üzere ilçemizin dört bir yanında 
çalışmalarımız son hızla devam etmekte, 
yapılan çalışmalarla birlikte yaz ayını 
dolu dolu geçireceğiz. Emeği geçenlere 
şimdiden teşekkür ederim.”

Birinci etap 5’inci bloğun anahtar 
teslimini yaz ayı içerisinde yapacaklarını 
hatırlatan Özdoğan şöyle konuştu;
“İlçemizde diğer işlerimiz olduğu gibi 
Kentsel Dönüşüm projemizde durmadan 
devam ediyor. Birinci etap da 5’inci 
blok olarak bilinen 90 metrekarelik 80 
dairemizin inşallah teslim aşamasına 
yaklaştık. İnşallah bu yaz sonuna 
kalmadan 80 dairemizi hemşerilerimize 
teslim edeceğiz. İnşaatımızın büyük 
oranda tamamlandığını bugün görmüş 
bulunuyoruz, şimdiden ailelerimize 
hayırlı olsun.”
BÜTÜN PROJELERİMİZ TÜM 
HIZIYLA DEVAM EDİYOR
Başkan Özdoğan ayrıca ilçede bütün 
projelerin tüm hızıyla devam ettiğini 
belirterek temmuz ayında 152 dairenin 
yapım ihalesini yapacaklarını söyledi. 
Bu alanda da yapım işlerinin tüm hızıyla 
sürdüğünü hatırlatan Başkan Özdoğan, 
bölgede ayrıca bağlantı yolları yenileme, 
alt yapı ve çevre düzenleme çalışmalarının 
da tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. 

Başkan Özdoğan Hacıların bu yaz şantiye 
alanına döndüğünü söyledi. Özdoğan, yaz 
ayıyla birlikte birçok proje ve çalışmanın 
tamamlanacağını hatırlatarak yapılan 
çalışmalarda hiçbir aksama olmadığını 
ifade etti. Özellikle vatandaşların daha 
konforlu bir Hacılar’da yaşam sürebilmesi 
için gayret gösterdiklerini belirten 
Özdoğan, emeği geçenlere teşekkür etti. 

Hacılar ilçesine yaptırılan kentsel dönüşüm alanında 
çalışmalarla ilgili bilgiler alan Başkan Özdoğan tem-
muz ayında 152 dairelik 4 bloğun yapım ihalesini 
yapacaklarını belirtti.

Başkan Özdoğan; “İlçemizdeki şantiye 
çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. DSİ 
tarafından hayata geçirilecek ve maliyeti 

10 Milyon TL olan Ören Dere Kanalı 
çalışmalarına bağlı  Kayseri Caddesi üzerinde 

ilgili kurumlart çalışmalarına başladı. Güzel 
İlçemiz Hacılar için çalışmak bizim en kutsal 

vazifemiz.”

KENTSEL DÖNÜŞÜM’DE 
YENİ TEMELLER ATILIYOR
“BİRİNCİ ETAP 5. BLOĞUN ANAHTAR TESLİMİ YAZ AYINDA YAPILACAK”
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15 Temmuz Şehitler Parkımızda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. 30 bin metrekare alana sahip, 
5 milyon TL maliyetli parkımız ilçemizin incisi olacak.
Hacılar Belediye Başkanı Av.Bilal 
Özdoğan, 15 Temmuz Şehitler 
Parkı’nda çalışmaların hızla 
sürdüğünü belirtti. Başkan Özdoğan 
Hacılar’ın Merkez Parkı olarak 
nitelendirdiği çalışmanın Hacılar’a 
değer katacağını belirterek parkın      
5 milyon TL’ye mal olacağını söyledi.

15 Temmuz Şehitler Parkı’nda 
incelemelerde bulunan Başkan 
Özdoğan, parkın açılışını bu yıl 
içerisinde yapacaklarını hatırlatarak,  
30 bin metrekare alana inşa edilecek 
ve 5 Milyon TL maliyeti olan parkı 
Hacılar’ın Merkez Parkı olarak 
nitelendirdi. Başkan Özdoğan şöyle 
konuştu;

 “15 Temmuz Şehitler Parkımızda 
çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 
Parke yapımı işlemine inşallah 
önümüzdeki günlerde başlayacağız. 
Şelalemiz, sosyal yaşam alanları 
altyapı ile ilgili işlemler de artık 
sona geldi. Bundan sonraki süreçte 
üstyapı ile ilgili işlemlerin hızla 
devam edeceği bilgisini aldık. 
15 Temmuz Şehitler Parkımız, 
başından beri söylediğimiz gibi 

“HACILAR MEYDANI YENİ BİR 
GÖRÜNÜME KAVUŞUYOR”
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Hacılarımızın sosyal - kültürel yaşam 
alanı renklendirecek bir alan olacak. 
Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. 
Burada hem gündüz hem akşam 
vatandaşlarımızın nefes alacakları, huzur 
içerisinde çocukları ve aileleri ile birlikte 
vakit geçireceği bir alan oluşturuluyor. 
Sadece burası 30 bin metrekarelik park 
alanı değil, bir yaşam alanı olduğunu 

da özellikle altını çizmek istiyorum. 
Şimdiden emeği geçen arkadaşlarımıza 
teşekkür ediyorum. İnşallah bu yaz 
sonuna kalmadan bu güzelliği ilçemize 
buluşturmak için heyecanla bekliyoruz. 
Çalışan arkadaşlara kazasız, belasız 
vazifeler diliyorum.”

Başkan Özdoğan, park içerisinde 

birçok aktivitenin de yapılabileceğini 
belirterek  “Güzel ilçemize güzellikler 
katmak bizim vazifemiz. Tüm ekibimiz 
bunun için çalışıyor. Sadece banklardan 
ve kamelyalardan oluşan bir alandan 
ziyade insanların çay kahve içebileceği, 
spor yapabileceği sohbet etme imkânı 
bulabilecekleri bütün bir alan olacak.” 
dedi.

Hacılar Belediye Başkanı Av.Bilal 
Özdoğan, Büyükşehir Belediyesi Fen 
İşleri Daire Başkanı Ali Hasdal ile 
birlikte 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda 
incelemede bulundu. 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yapımı devam eden 15 Temmuz Şehitler 
Parkı’nda çalışmalar son hızıyla sürüyor. 
30 bin metrekare alana inşa edilecek 
ve 5 milyon lira maliyeti olan parkta 
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire 
Başkanı Ali Hasdal ile birlikte incelemede 
bulunan Başkan Özdoğan, parkın 
açılışının çalışmaların tamamlanmasının 
ardından yapılacağını söyledi. 

HACILAR’IN MODERN SOSYAL YAŞAM ALANI

HACILAR’IN EN KAPSAMLI PARKINI İNŞA EDİYORUZ
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İLÇEMİZE YAKIŞIR SAĞLIK 
MERKEZİ TAMAMLANIYOR

Hacılar Belediye Başkanı Bilal 
Özdoğan, Ülfet & Murat Özdemir 
Aile Sağlığı Merkezi’nin çalışma-
larının aralıksız sürdüğünü söyledi. 
Başkan Özdoğan yapımı devam eden 
sağlık merkezinde incelemelerde bulu-
narak vatandaşlarımıza yakışır Sağlık 
Merkezi’nin Hacılara değer katarak, 
ilçeye 4 Milyon TL’lik bir yatırımın 
daha eklendiğini söyledi.  Meclis Üye-
leri Ahmet Bostancı, Bekir Tuğrul ve 
birim amirleri ile birlikte Aile Sağlığı 
Merkezinde incelemelerde bulunan 
Başkan Özdoğan, burada yaptığı açık-
lamada şöyle konuştu; 

“Hacılarımızın kıymetli hayırsever ai-
lelerinden olan Özdemir Ailesi tara-
fından anne ve babaları adına ilçemiz 
meydanında yaptırılan bin metrekare 
alana sahip Ülfet & Murat Özdemir 
Aile Sağlığı Merkezi inşaat çalışmaları 

Hayırsever Özdemir Ailesi tarafından yaptırılan Ülfet & Murat Özdemir Aile Sağlığı 
Merkezi yapım çalışmaları son hızla sürüyor. Bu yaz açılışı planlanan proje ilçemize 
şimdiden hayırlı uğurlu olsun.

devam ediyor. Buranın açılışını yaz ayı 
içinde yapacağız. Arsasını kentsel dö-
nüşüm alanı içerisinden tahsis ettiğimiz 
Aile Sağlığı Merkezimiz, ilçemiz meyda-
nında bulunan Cami Kebir’in güneyin-
de olacak ve tek katlı olması nedeniyle 
de vatandaşlarımızın rahat ulaşacağı ve 
daha rahat giriş yapacağı nezih bir ortam 
olacak. Burada yaklaşık 4 milyonluk bir 
yatırım yapmış olduk. Emeği geçenlere 
şimdiden teşekkür ederim.”

Ortaseki mevkiinde oluşturlan ve 
geçtiğimiz yıl dikilen ağaçlar çiçek 
açtı. Bal Ormanımızın ağaçlarına 
goji berry (kurt üzümü) eklendi. 
Ormanımız çeşit çeşit meyve fidan-
larıyla doluyor.

BAL ORMANINDA 
AĞAÇLAR ÇİÇEK AÇTI 
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BAŞKAN ÖZDOĞAN’DAN GÜLSOY,
NURSAÇAN VE BÜYÜKSİMİTÇİ’YE  ZİYARET

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdo-
ğan, pandemi şartlarına rağmen başarı 
gösteren firmaları tebrik ettiğini belirtti. 
Özdoğan şöyle konuştu;  “Pandemiden 
kaynaklı zor koşullara rağmen, ülkemiz 
ekonomisi, ihracatı ve istihdamına sağ-
ladıkları katkı vesilesiyle ISO-500’e giren 
15 Kayseri firmamızı tebrik ediyorum. 
Değerli başkanımıza katkılarından dolayı 
teşekkür ediyorum. İstihdamın üretimin 
ne kadar önemli olduğunu bu zorlu sü-
reçte bir kez daha görmüş bulunuyoruz. 
Ben tüm üreticilerimize ve ticaret erbap-
larının bu zorlu süreçte ilimize verdikle-
ri katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. 
Değerli başkanımın buradaki katkısından 
dolayı da kendisine ayrıca teşekkür ediyo-
rum” dedi.

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, ISO-500’e giren 15 Kayseri 
firmasını tebrik ederek  Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, OSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve  KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Büyüksimitçi’yi  ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Kayseri Ticaret Odası Başkanı 
Ömer Gülsoy, OSB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Tahir Nursaçan ve  KAYSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi 
ise “İSO ilk 500 içerisinde 15 Kayseri fir-
mamızın olması bizleri oldukça memnun 
etti. İSO’nun yarım asrı deviren ve sanayi 
sektörünün en değerli verilerini oluşturan 
İSO ilk 500 listesinde Kayseri’den 15 fir-
manın yer alıyor olması son derece gurur 
ve mutluluk verici bir durum. Pandemiye 
rağmen firmalarımız fabrikalarını kapat-
mayarak çalıştılar. Önemli bir başarı elde 
ettiler. Önümüzdeki dönemde yapılacak 
çalışmalarla firmalarımızın yeniden ata-
ğa geçeceğine canı gönülden inanıyoruz.”  
diye konuştular.

PANDEMİYE RAĞMEN FİRMALARIMIZ BAŞARILARINDAN ÖDÜN VERMEDİ

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdo-
ğan, tam kapanma döneminde Kültür 
ve Sosyal İşler Müdürü Cemile Taş ile 
birlikte 65 yaş üstü vatandaşlara ziya-
rette bulundu. Özdoğan, salgın ne-
deniyle evlerinde bulunmak zorunda 
olan bireylere yalnız olmadıkları his-
settirdiklerini, onların her türlü ih-
tiyaç halinde yanlarında olduklarını 
söyledi.

İLÇEDE YAŞAYAN 
65 YAŞ ÜSTÜ 
VATANDAŞLARA 
ZİYARET
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Merhum İşadamı Halit Özkaya adına 
yaptırılan kütüphanenin yaklaşık 5 Mil-
yon TL’ye mal olacağını hatırlatan Başkan 
Özdoğan kütüphanenin yaz bitmeden ta-
mamlanacağını söyleyerek şöyle devam 
etti; 

 “Hacılarımıza yeni bir şantiye eklemiş 
bulunuyoruz. Özkaya ailesinin kıymetli 
evlatları, kardeşi ve kıymetli eşinin işbir-
liği ile Halit Özkaya Kütüphanesi’ni inşa 
ediyoruz. Burası yaklaşık 1000 metre-
karelik bir alana son derece modern ve 
son derece konforlu çalışma alanlarının 
bulunduğu öğrencilerimizin gerek toplu, 
gerekse bireysel olarak çalışabilecekleri 
bir kütüphane olacak.” 

HALİT ÖZKAYA KÜTÜPHANESİ YAPIMINA BAŞLANDI

GENÇLİĞİMİZ, GELECEĞİNE 
BU MODERN KÜTÜPHANEDE YÖN VERECEK 

Başkan Özdoğan, 
yapımına 
başlanılan 
Halit Özkaya 
Kütüphanesi’nin 
son derece 
modern ve 
konforlu bir 
mekân olacağını 
belirtti. 

Son derece modern dizayn edilmiş bir 
projenin protokolünü imzaladıklarını 
belirten Başkan Özdoğan, “Yapılan ça-
lışmamızla birlikte inşallah önümüzdeki 
günlerde temel atma aşamasına geline-
cek ve yaz bitmeden ilçemize bir güzellik 
daha kazandırmış olacağız.” dedi.

Başkan Özdoğan, bir taraftan 15 Tem-
muz Şehitler Parkı bir taraftan Halit 
Özkaya Kütüphanesi bir taraftan da var 
olan Kadın ve Gençlik Merkezi ile 30 bin 
metrekarelik alanın devamındaki sosyal 
alanlarında artırıldığını söyledi. Özdo-
ğan, hizmetlerin Hacılar halkının yaşam 
kalitesine katkı vereceğinin altını çizerek 
yapılan eserin Hacılar ve Kayseri halkına 
hayırlı olması temennisinde bulundu.
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Temelleri eşilen alanda birim amirleri ile birlikte ince-
lemelerde bulunan Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal 
Özdoğan, Hacılar’a yeni bir hizmetin daha sunulmasının 
heyecanını yaşadıklarını belirtti. 
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Hacılar Belediye 
Başkanı Av.Bilal 
Özdoğan, göreve 
geldikleri günden 
bugüne söz verilen 
projelerin 
ilçeye tek tek 
kazandırıldığını 
söyledi.

2021 YILINDA 
BİRÇOK AÇILIŞ 
YAPACAĞIZ

İLÇEMİZİ DEVLET YATIRIMLARI İLE 
ŞANTİYEYE ÇEVİRDİK.

Hacılar Belediye Başkanı Bi-
lal Özdoğan, göreve geldikle-
ri günden bugüne söz verilen 
projelerin ilçeye kazandırıldı-
ğını söyledi. Başkan Özdoğan, 
gerek seçim vaatlerini gerekse 
verdikleri sözleri tek tek yerine 
getirdiklerini belirterek verilen 
vaatlerin dışında 10 ayrı proje-
yi daha ilçeye kazandırdıklarını 
belirtti. Özdoğan, 2020 yılında 
başlanılan 2021 yılı içinde ta-
mamlanacak olan projelerle 200 
milyonluk yatırım gerçekleştiri-
lerek, Hacılar’ın cazibe merkezi 
haline geleceğini söyledi.
2020 yılının pandemiden dola-
yı sıkıntılı geçtiğini hatırlatan 
Başkan Özdoğan, “Biz bu süreci 
adeta fırsata çevirerek, ilçemiz 

adına yapılan çalışmaları aralık-
sız devam ettirerek vatandaşımı-
za hizmetimizi sürdürdük.” dedi. 
Başkan Özdoğan şöyle konuştu:
“Tüm dünyayı etkisi altına alan 
koronavirüs belası henüz etkisi-
ni kaybetmedi. Yaklaşık bir yıl 
geçti. Hayat devam ediyor ve de 
gördük ki biz bununla yaşaya-
cağız. İhtiyaçlar hiç durmuyor. 
Belediyelerin çalışmaları da bu 
dönemde daha da arttı. Biz de 
bu süreçte birçok proje ürettik. 
Bir kısmını tamamladık. Bir kıs-
mına başladık. Bazılarının da 
projelendirme ve ihale süreçleri-
ni bitirdik. Göreve geldiğimizde 
halkımıza, ilçemize 29 proje ka-
zandırma sözü vermiştik. Ara-
dan geçen 2 yılda Allah’a şükür 

bu manada çok önemli yol kat 
ettik. Devletimizle, Milletimizle 
el ele vererek İlçemize 200 mil-
yonluk yatırımı kazandırmış ol-
duk.”
Geçtiğimiz aylarda Ankara te-
maslarının yoğun ve verimli 
geçtiğini hatırlatan Başkan Öz-
doğan, yapılan ziyaretlerle ilgili 
şu bilgileri verdi; “Ürettiğimiz 
projeler ile ilgili görüşmelerde 
bulunmak için gittiğimiz Anka-
ra’da başta AK Parti Genel Baş-
kan Yardımcımız Sayın Mehmet 
Özhaseki, bakanlıklarımız ve 
Türkiye Belediyeler Birliğimiz 
ile görüşmelerimiz oldu. İlçe-
mizde yürüttüğümüz projeler ile 
ilgili yaptığımız bu görüşmeler 
çok verimli ve yapıcı geçti. Ben 

hep şunu söylüyorum. Kıymetli 
Özhaseki Bakanımız ve değerli 
vekillerimiz bizlere her zaman 
Ankara’da güç oluyor, destek 
veriyorlar. Bu sayede de İlçemiz 
cazibe merkezi olma yolunda 
çok önemli yol kat ediyor. Tabi 
ki Genel Başkan Yardımcısı 
olması hasebiyle de Sayın Öz-
haseki Bakanımızın da bizlere 
ayrı bir ilgisi, alakası ve de her 
zamanki önderliği, liderliği ve 
ağabeyliği var. Sayın Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Memduh 
Büyükkılıç abimizde bizim bu-
rada yürüttüğümüz çalışmalar-
da herzaman İlçemize desteğini 
esirgemeden fazlasıyla veriyor.” 
dedi.
Başkan Özdoğan 2021 yılında 

tamamlanan birçok projenin 
açılışını gerçekleştireceklerini 
belirterek, “Bu bağlamda Hacılar 
Fevzi Mercan Stadyumu, Kent-
sel Dönüşüm Projesi’nde yeni 
temeller, Hacılar Hisarcık yolu-
nun açılışı, Hacılar - Erciyes yo-
lunun genişletilmesi, Ören Dere 
Kanalı’nın yapımı, 15 Temmuz 
Parkı’nın Açılışı, Ülfet&Murat 
Özdemir Aile Sağlığı Merkezi, 
Kapalı Spor Salonu, Ali Atay 
Şaşoğlu Orta Okulu’nun açılışı,  
çok fonksiyonlu Park ve Sosyal 
Yaşam Alanı, Kızıltepe Millet 
Bahçesi 1. etabı tamamlanması, 
Halit Özkaya Kütüphanesi temel 
atılması ile yeni pazar yerinin ta-
mamlanarak açılışını yapacağız” 
dedi. 
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Başkan Büyükkılıç, Başkan Özdoğan ile 
birlikte Erciyes’in eteklerindeki iki önemli 
yerleşim yeri Hisarcık ve Hacılar arasında-
ki yolun genişletme ve iyileştirilme çalış-
malarını da inceledi. Burada açıklamalarda 
bulunan Büyükkılıç, bu yolun 30 Ağustos 
Zafer Bayramı’na bir hediye olmasını plan-
ladıklarını belirterek “Hacılar ile Hisarcık 
arasında yol çalışmalarının yapıldığı yer-
deyiz. Daha önce doğalgaz, elektrik, KAS-
Kİ’mizin kanal, su çalışmaları tamamlan-
dı. Şimdi istinat duvarları çalışmalarımız 
yapılıyor, duvar yapıları Haziran’a bitecek 
deniliyor, Temmuz’un sonu, Ağustos gibi 
de nasip olursa yol hizmete açılacak. 30 

Ağustos Zafer Bayramımıza bir hediye ol-
sun, bize yakışan bir çalışma olsun dedik. 
Şehrimizin trafiği açısından önemli bir 
ağı böylece hayata geçirilmiş olacak, Allah 
kaza bela vermesin” şeklinde konuştu.
Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan da son 
derece modern donatılarla yolun güçlen-
dirildiğini ifade ederek, “Hacılarımız ile 
Melikgazi arasında önemli bir hat olan 
bağlantı yolumuzda çok büyük bir çalış-
ma var. 5 kilometrelik bir hat, son derece 
modern donatılarla güçlendirilmiş yoldan 
bahsediyoruz. Konforlu bir şekilde Hacı-
larımız ile Melikgazi’mizin bağlantısı ta-
mamlanacak” dedi.
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KIZILTEPE MİLLET BAHÇESİ’NDE 
1. ETAP TAMAMLANIYOR 

BÜYÜKKILIÇ VE ÖZDOĞAN, HACILAR İLE HİSARCIK 
ARASINDAKİ YOL ÇALIŞMASINI İNCELEDİ.

Büyükşehir Beleidye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Av.Bilal Özdoğan ile 
birlikte Hacılar ve Hisarcık’ı yakından ilgilendiren yol çalışmasını sahada denetledi.

Kızıltepe Millet Bahçesi çalış-
malarının pandemiye rağmen 
dur durak bilmeden sürdüğünü 
hatırlatan Özdoğan, 1. Etap ça-
lışmalarının tamamlanma aşa-
masına geldiğini söyledi.
Kızıltepe Millet Bahçesi için yü-
rütülen çalışmalar ile ilgili bilgi 
veren Başkan Özdoğan şöyle ko-
nuştu;
“Kızıltepe Millet Bahçesi çalış-
malarımız pandemiye rağmen 
hızla sürüyor. Burası 70 dönüm-
lük bir alan. Erciyes’e en hâkim 
bir nokta. Seyir zevki yüksek bir 
mekân olacak.  Kızıltepe Millet 
Bahçemizde herhangi bir mülki-

yet sorunu ve kamulaştırma gibi 
bir sıkıntımız yok. Şu anda 1. 
Etabın çalışmaları bitmek üzere. 
Sayın Bakanımızla da görüştük. 
Sağ olsunlar ikinci etap içinde 
İl bank ve Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığının destekleri artarak 
devam edecek. Buradaki yatı-
rımımız yaklaşık 5 milyon lira 
olacak. Millet bahçemiz inşallah 
ailelerimizin muhteşem manza-
rada nefes alabilecekleri, piknik 
yapabilecekleri nezih bir alan 
olacak. İçerisinde 50 kamelya, 
ibadethane, restoran bulunacak 
olan bu alanın yapım çalışmala-
rına devam ediyoruz.”
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 
ilçede baharla birlikte çalışmalara 
başladıklarını bu manada imar yolu açma 
ve kilitli parke döşeme çalışmalarının da 
tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Özdoğan, 
yapılan çalışma ile ilçe halkının daha 
konforlu ulaşıma kavuşacaklarını belirtti.
Başkan Özdoğan, kilitli parke yol yapım 
çalışmalarına önem verdiklerini söyledi. 
Özdoğan, şu ana kadar Şehit Hacı 
Aydıncı Caddesi, Hazal, Özsoy, Çiğdem, 
Gereklioğlu sokakları ile Fevzi Mercan 
Stadyumu yolunda yapılan çalışmalarla 
toplamda yaklaşık 20 bin metrekare kilitli 
parke yol yapıldığın ifade etti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, mahallelerde ziyarette 
bulunarak, vatandaşların görüş ve önerilerini dinleyip maske me-
safe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu. Başkan Özdoğan 
ayrıca mahalle halkına maske, çocuklara ise oyuncak dağıttı. 

Başkan Özdoğan’ın ziyaretine Kültür 
ve Sosyal İşler Müdürü Cemile Taş eşlik 
etti. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdo-
ğan ve beraberindekiler cadde ve sokak-
ları tek tek dolaşarak eksikleri yerinde 
tespit etti.

Yukarı Mahalle, Beğendik ve Yediağaç 
Mahalleleri’nde ikamet eden vatandaşlar-

VATANDAŞLARIMIZIN 
HER ZAMAN YANINDAYIZ

la tek tek konuşan Başkan Özdoğan 
şöyle konuştu;

“Güneşli güzel bir günde vatan-
daşlarımızın taleplerini isteklerini 
ve  önerilerini dinleme fırsatı bul-
duk. Uzun zamandır istediğimiz ve 
özlediğimiz bir ortamdı. Gerek Yu-
karı Mahalle gerekse Beğendik ve 
Yediağaç Bölgemizdeki ailelerimizle 
ve vatandaşlarımızla bir araya gel-
dik. Halkımızın Ramazan’ını tebrik 
ederken onların sorun ve taleplerini 
de yerinde inceleme fırsatı bulduk. 
Gördüğümüz üzere Hacılar halkı 
pandemi kurallarına uyuyor, bu da 
bizleri çok sevindiriyor. Bizler bu-
güne kadar ilçe halkımızla hep iç içe 
olduk. Onların hep yanında olduk 
olmaya da devam  edeceğiz.” 

   Ziyaretlerde Başkan Özdoğan 
vatandaşlara maske dağıtırken ço-
cuklara oyuncak, gençlere ise kitap 
hediye etti.

Ülkemizde  Covid-19 ile  müca-
dele kapsamında  aşılama çalışma-
ları her koşulda devam ediyor. Bu 
kapsamda ilçemizde de aşılarını he-
nüz yaptırmamış olan vatandaşları-
mıza cuma namazı öncesi ve sonrası 
Cami Kebir önünde Hacılar Toplum 
Sağlığı Merkezimiz tarafından aşıla-
ma çalışması yapıldı.Bu mücadelede 
İlçe Sağlık Müdürümüz  başta olmak 
üzere tüm sağlık çalışanlarımıza te-
şekkür ediyoruz.

KORONAVİRÜS 
AŞI ÇALIŞMALARI 
DEVAM EDİYOR.
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HACILAR’DA YOL YAPIM 
ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR 

İmar yolu açma ve kilitli parke yol yapım çalışmaları 
tüm hızıyla sürüyor. Yapılan çalışma ile ilçe halkı 
daha konforlu bir ulaşıma kavuşuyor. 

YENİ YOLLAR İLÇEYE DEĞER KATIYOR

Başkan Özdoğan, ilçede imar yolu açma 
çalışmaların da tüm hızıyla sürdüğünü 
belirterek şöyle konuştu;
“Amacımız her zaman vatandaşlarımızın 
daha konforlu ve güzel alanlarda 
yaşayabilmesini sağlamak, bunun içinde 
bütün gücümüzle çalışıyoruz. Bu manada 
Akdam Mahallesi Buhara Çıkmazı, 
Aksu Caddesi, Akyazı Bağlar Geçidi, 
Alaçayır Caddesi, Aydınpınar, Altuğkent, 
Gereklioğlu, Aydınyayla, Kavruk, 
Küçükfıdın ve Özsoy Sokak ile Organize 
Sanayi konut dışı kentsel çalışma alanında 
yeni imar yollarını açarak vatandaşların 
hizmetinde sunduk.” dedi.
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PANDEMİ SÜRECİNDE İHTİYAÇ SAHİBİ 
AİLELER YALNIZ BIRAKILMADI

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, pandemi sürecin-
de Hacılar ilçesindeki ihtiyaç sahibi aileler için ilgili bakanlık ve 
hayırseverler aracılığıyla 6,5 Milyon TL ulaştırıldığını söyledi. 
Başkan Özdoğan, Ramazan ayının son 10 günü içerisinde tam 
kapanma sürecinde 300 aileye 1100’er TL tam kapanma sos-
yal yardımı yapıldığını da hatırlatarak ilgililere teşekkür etti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan pandemi sürecine rağmen Ramazan ayının 
dolu dolu geçtiğini söyleyerek ilçede ihtiyaç sahibi tüm ailelere ulaşıldığını belirtti. 
Başkan Özdoğan, tüm vatandaşların Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek yapılan yar-
dımlarla ilgili şöyle konuştu; 
“Bu Ramazan ayında da geçtiğimiz Ramazan ayında olduğu gibi güzel ilçemizde ra-
mazanın ruhuna uygun yardımlaşmanın en üst seviyede yaşandığını gözlemledik. Bu 
manada Devletimiz, hayırseverlerimiz ihtiyaç sahibi ailelerimizin her zaman yanında 
oldu. Devletimizin pandeminin doğduğu ilk günden itibaren bugüne kadar ilçemize 
yaptığı sosyal yardım miktarının 6,5 milyon lira olduğunun altını çizmek istiyorum. 
Ramazan ayı boyunca da hayırseverlerimizin 500 Bin TL’lik nakdi ya da ayni destek-
lerini ilgili hanelere ulaştırmış bulunuyoruz. Ramazan ayının son 10 gününde de yine 
ilgili bakanlığımız tarafından 300 ailemize 1.100 TL’lik tam kapanma sosyal yardım-
ları da ulaştırmış bulunuyoruz. Çok şükür ramazanımız dolu dolu birlik ve beraberlik 
içerisinde geçti. Bu vesileyle yardım yapan tüm hayırseverlerimize de ayrıca teşekkür 
ediyorum.”

HACILAR’DAN ABD’YE TEPKİ
ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olayla-
rını “Soykırım” olarak tanımlamasına 
ilişkin açıklamasına Hacılar Kayma-
kamlığı ve Hacılar Belediye Başkan-
lığı’ndan da tepki gecikmedi. Hacılar 
Kaymakamlığı önünde ABD Başkanı 
Joe Biden’ın ‘sözde soykırım’ı tanıdığı-
nı ilan etmesine Kaymakam Haluk Se-
zen ve Başkan Bilal Özdoğan “Türkiye 
Cumhuriyeti’nin şanlı tarihine dikkat 
çekilerek Türkiye Cumhuriyeti’ni suç-
layanlar kendi tarihlerine baksınlar” 
dedi.
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdo-
ğan burada yaptığı açıklamada ABD 
başkanına tepki göstererek şöyle ko-
nuştu; “Şanlı tarihimiz ve şanlı ecda-
dımız Türkiye Cumhuriyetimiz ile il-
gili ABD başkanının ifadelerini biz de 
şiddetle kınıyoruz. Bizim tertemiz bir 
tarihimiz mevcut, tertemiz bir devletiz. 
Bize bu suçlamaları yapanların kendi 
tarihlerine bakmalarını özellikle söy-
lemek istiyorum. Bizim tarihimizde 
bu günümüzde tertemizdir. Bu suçla-
maları bu açıklamaları da şiddetle kı-

nıyoruz ve kendilerine iade ediyoruz. 
Bugün burada aynı zamanda yıllar 
önce haince katledilen büyükelçileri-
miz ve büyükelçilerimizin aileleri ile 
ilgili de dua edeceğiz. O insanlarımızı 
da unutmadan unutturmadan da bu 
toplumumuza hafızamızda yenilemek 
istiyoruz. Asıl kötülüğü yapan asıl eline 
fırsat geçince kötülük yapmaktan geri 
durmayan bize bu ithamlarda bulunan 
toplumlardır, kendi sözlerini aynen 
iade ediyoruz.”
Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen de 
Osmanlı İmparatorluğu sınırlarında 
özgürce yaşayan devlet kademelerinde 
görev alan ve hatta paşalık rütbesine 
kadar yükseltilen Ermenilerin milliyet-
çi yaklaşımları ve yapılanmaları 1789 
Fransız Devrimi’nden sonra başladığı-
nı ifade ede etti.”
Açıklamaların ardından program, İlçe 
Müftülüğü görevlilerinden Tahir Kiraz 
tarafından Pençe-Şimşek Harekâtı böl-
gesindeki askerlerimiz için dua edile-
rek son buldu.

Geçtiğimiz günlerde yağan yağışla 
birlikte yaklaşık 8 tonluk kayanın ahırı-
nın damını uçurarak zemine düşmesi so-
nucu maddi hasar meydana gelen Musta-
fa Koçak ve ailesini ziyarete giden Hacılar 
Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, olay 
yerinde kurum amirleri ile incelemeler-
de bulundu. Başkan Özdoğan “Yaşanan 
olayda can kaybının olmaması en büyük 

tesellimiz” dedi.  
Ev sahibinin oğlu Umut Koçak yaşa-

nan olayda can kayıplarının olmadığını 
belirterek belediye yetkililerine duyar-
lılıklarından dolayı teşekkür etti. Yağan 
yağmurla kayanın yerinden koparak ahı-
ra uçtuğunu söyleyen Umut Koçak, Ha-
cılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’a da 
ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

AHIRINA 8 TONLUK KAYA 
DÜŞEN KOÇAK AİLESİNE 
ZİYARET

Hacılar Belediye Başkanı 
Av. Bilal Özdoğan, Karpuz-
sekisi Mahallesi Gelbula 
Mevkii’nde evinin ahırına 
8 tonluk kaya düşen aileyi 
ziyaret ederek geçmiş ol-
sun dileklerini iletti
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HACILAR KAFE HİZMETİNİZDE
Hacılar Belediye Başkanı Av.
Bilal Özdoğan pandemiden 
dolayı kapalı olan Hacılar 
Kafe ve Restoran’ın yeniden 
kapılarını açtığını belirtti. 
Pandemi kuralarına uygun 
bir şekilde faaliyetlerine 
başlayan Hacılar Kafe, nezih 
ortamıyla hizmet vermeye 
devam edecek.

Kafe çalışanlarını ziyaret ede-
rek yapılan işlerle ilgili bilgiler 
alan Başkan Özdoğan, kafenin 
Hacıların vazgeçilmez mekânla-
rından biri olduğunu, gerek aile 
gerekse arkadaş ortamında bir 
araya gelinebilecek bir mekân 
olduğunu özellikle Erciyes Da-
ğı’na giden vatandaşların kafeye 
mutlaka uğradıklarını buranın 
ardından Erciyes’e gittiklerini 
gözlemlediklerini belirtti. 

Özdoğan, Hacılar Kafe’nin 
15 Temmuz Şehitler Parkı bitişi-
ğinde olduğunu da hatırlatarak 
ailelerin nezih bir ortamda ye-
meklerini yerken çocuklar için 
de kafe içiresinde park alanının 
olduğunu da sözlerine ekledi. 

HACILAR MİLLET KIRAATHANESİ AÇILDI
Hacılar Belediye Başkanı Av.Bilal Özdoğan pandemi 

sürecinde uzun bir süre kapalı olan ve yeniden tefriş edi-
lerek Hacılar ve Kayseri halkına hizmet vermeye başlayan 
millet kıraathanesinin sosyal mesafe kurallarına uyularak 
faaliyetlerine başladığını söyledi. 

Hemşehrilerim ile sohbet ederken karşılıklı içtiğimiz 
çayın tadını özlemişiz diyen Başkan Özdoğan, “Pandemi 
kısıtlamalarının kontrollü bir şekilde kaldırılmasıyla bir-
likte hizmete açılan Millet Kıraathanesini AK Parti İlçe 
Başkanımız Ahmet Övüç ve Meclis Üyelerimizle birlikte 
ziyaret ettik. Çay eşliğinde sohbet etmeyi sıkça özlediği-
miz bu günlerde hasretimiz bitti. Millet Kıraathanemiz 
hizmete açıldı. Burası yapılan tefrişatla daha modern bir 
görünüme kavuştu. Millet kıraathanemiz ilçemize hayırlı 
uğurlu olsun.” dedi.

Pandemi nedeniyle uzun bir süre kapalı kalan Hacılar 
Millet Kıraathanesi yeniden hizmet vermeye başladı.

KAN BAĞIŞI YAPARAK 
HAYAT KURTARIN

Hacılar Belediye Başkanı Av.Bilal Özdoğan, Hacılar ilçe 
meydanına kurulan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kan 
bağışı çadırını ziyaret ederek donör kazanım uzmanı Fatih 
Polat’dan çalışmalarla ilgili bilgi aldıktan sonra kan bağışında 
bulundu.

Kan vererek hayat verildiğine vurgu yapan Başkan Özdo-
ğan, “ERÜ kan merkezi çalışanlarına ilçemizde böyle bir et-
kinlik yaptıkları için teşekkür ediyorum.  Biz de düzenli olarak 
kan vermeye çalışıyoruz. Erkelerde üç ayda bir bayanlarda da 
dört ayda bir kan verilmesi tavsiye ediliyor. Kan vererek can 
veriyoruz, hayat veriyoruz. Kan vererek daha sağlıklı yaşam 
adına da kendimize, vücudumuza da iyilik yapıyoruz” ifade-
lerini kullandı.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açı-
lışının ve Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ün, Türk ve Dünya çocuklarına 
armağan ettiği, 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı’nın 101’inci 
yılını kutlamanın mutluluğunu yaşa-

BAŞKAN ÖZDOĞAN 
ÇOCUKLARIN 23 
NİSAN BAYRAMINI 
KUTLADI

19 Temmuz Pazartesi gününden itibaren kutlayacak 
olacağımız Kurban Bayramı için Hacılar Belediye 
Başkanı Av.Bilal Özdoğan “Kurban Bağışı” çağrısın-
da bulundu. 
Vatandaşları Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Di-
yanet Vakfı işbirliğinde “Kurbanını Paylaş Kardeşinle 
Yakınlaş” sloganıyla başlatılan vekâletle kurban bağı-
şı organizasyonuna destek olmaya davet eden Başkan 
Özdoğan, kendisi ve eşi için kurban bağışında bu-
lundu. Kurban Bayramına sayılı günler kala Hacılar 
İlçe Müftüsü Yusuf Ay Başkan Özdoğan’ı makamında 

ziyaret ederek kurban bağış programı hakkında bil-
giler verdi. İlçe Müftüsü Ay, Türkiye Diyanet Vakfı 
tarafından “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” 
sloganıyla sürdürülen vekâletle kurban organizasyo-
nunun, Yurtiçi Kurban Bedelinin 1.125 TL, Yurtdışı 
Kurban Bedelinin 925 TLolduğunu ifade etti.
Kurbanını vekâlet yoluyla kestirmek isteyen vatan-
daşları TDV’ye bağışta bulunmaya davet eden Baş-
kan Özdoğan, başta yetim ve öksüzler olmak üzere 
ihtiyaç sahiplerinin Kurban Bayramı sevincine hep 
birlikte ortak olacaklarını vurguladı.

BAŞKAN ÖZDOĞAN’DAN KURBAN BAĞIŞI

dıklarını belirten Başkan Özdoğan şöyle konuştu; 
“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının ve Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün, Türk ve Dünya çocuklarına armağan ettiği, 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101’inci yılını 
kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Ulu Önder Atatürk’ün, Türk 
ve Dünya çocuklarına armağan ettiği, 23 Nisan’ı kutlamanın 
mutluluğunu yaşarken tarihimizde bir dönüm noktası olan 23 
Nisan’ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bayram ola-
rak çocuklara armağan edilmesi, çocuklara verilen değerin bir 
sembolü olmuştur. Yaşadığımız sıkıntılı süreçte hep beraber 
olamıyoruz ve maalesef bir araya gelemiyoruz. Bu günler geçi-
ci. İnşallah evimizde kalıp bayramımızı bu şekilde kutlayacağız. 
Sağlıklı yarınlarda buluşacağız. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. 
Çocuklar şanlı bayrağımıza her zaman sahip çıkmışlardır. 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101’inci yılı kut-
lu olsun.” dedi.
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“HÜRMETÇİ SAZLIĞI İÇİN YENİ 
BİR DÖNEM BAŞLIYOR”
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Erciyes Mahallesi, Kayseri - Hacılar anayol güzer-
gâhı üzerinde bulunan 7.000 m²’lik alanın, içerisinde 
tenis kortu bulunan günübirlik piknik alanı olarak 
yeniden düzenlenmesi için çalışmalara başladık. Bu 
kapsamda Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapıla-
cak olan ve yaklaşık 1 Milyon 200 Bin TL’ye mal ola-
cak parkın açılışını bu sezon yapacağız.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Öz-
doğan Ak Parti Kayseri Milletvekili 
İsmail Tamer, Ak Parti İl Başkan Yar-
dımcısı Kadir Bayram, AK Parti İlçe 
Başkanı Ahmet Övüç ve İl Yönetim 
Kurulu Üyeleri ile birlikte Şehit Jan-
darma Onbaşı Murat Özçelebi, Şehit 
Hacı Aydıncı ve Şehit Polis Ahmet Ci-
han Kilci’nin ailelerini ziyaret ederek 
bayramlarını kutladı. 

Özdoğan, “Bizler aziz şehitlerimize 
minnet borçluyuz. Vatanını, milletini 
ve bayrağını korumak için canlarını 
veren, Peygamberlikten sonra gelen 
en yüce mertebeye erişen şehitlerimi-

zin bizlere bıraktığı en değerli emanet-
ler sizlersiniz. Kapımız sizlere 24 saat 
açıktır. Her zaman yanınızdayız. Ül-
kemizin birliğini ve bütünlüğünü, hu-
zurumuzu ve kardeşliğimizi bozmak 
isteyenler emellerine asla ulaşamaya-
caktır. Allah, devletimize, milletimize, 
vatanımıza güç, kuvvet versin. Birlik 
ve beraberliğimizi daim eylesin” diye 
konuştu.

Ramazan Bayramı’nda şehit ailele-
rini unutmayan Başkan Özdoğan, bu 
vatan uğruna canlarını feda eden tüm 
şehitlere Allah’tan rahmet, kederli ai-
lelerine sabır ve başsağlığı diledi.

ŞEHİT AİLELERİNE BAYRAMDA 
ANLAMLI ZİYARET

ERCİYES MAH. PARK YAPIM 
ÇALIŞMALARI BAŞLADI 

İLÇEMİZE  YENİ YAŞAM ALANLARI KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYORUZ

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ramazan Bayramı 
dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti. Başkan Özdoğan 
Şehit ailelerinin bayramını kutladı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan turizm 
potansiyeline sahip Hürmetçi sazlığı için yürütülen 
proje ve çalışmaları değerlendirmek için İl kültür ve 
Turizm Müdürü Şükrü Dursun, İl Tarım ve Orman 
Müdürü Mustafa Şahin, Büyükşehir Belediyesi Kent 
Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem ile 
birlikte bir toplantı gerçekleştirdi.  Özdoğan “Yılkı atları 
ve görsel güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak 
yeri olan Hürmetçimiz için güzel projelerin temellerini 
bu toplantı ile atıyoruz inşallah.” dedi.
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Hacılar’ın son dönemde ilgi 
odağı haline geldiğini belirten 
Başkan Özdoğan bu bağlamda 
ilçedeki sosyal alanlarda yapı-
lan çalışmaların hız kesmeden 
devam ettiğini söyledi. İlçenin 
batısında yer alan göller böl-
gesinde yürütülen çalışmalar 
hakkında ilgili bilgi veren Öz-
doğan şöyle konuştu.

“Hacılar Kızılören yolu üze-
rinde bulunan Uzun göl çevre-
sinde doğal dokuyu bozmadan 
vatandaşların günübirlik ola-
rak kullanabilecekleri bir me-
sire alanını hizmete sunmak 
için çalışmalarımız sürüyor. 
Hacılarımız birçok doğal gü-

zelliğe sahip. Hacılarımızın 
güzel bölgelerinden biri olan 
Göller Bölgesi’nde Uzungöl 
Parkı’nı vatandaşımızın hiz-
metine sunuyoruz. Burası hem 
mesire alanı hem doğal yaşam 
alanı. Bir taraftan doğa sporla-
rıyla uğraşan sporcularımızın 
uğrak yeri, bir taraftan da va-
tandaşlarımızın doğal piknik 
alanı. Park Bahçeler Müdür-
lüğü ekiplerimiz bu bölgede 
oturma guruplarını yerleştirdi. 
Ayrıca burada ağaçlandırma 
çalışması da yaptık. Halkımız 
çok iyi bildiği bu alanı Türki-
ye’ye tanıtmak istiyoruz”

UZUNGÖL 
DOĞAL 
MESİRE ALANI 
HİZMETİNİZDE 

Başkan Özdoğan; “Hacılar, doğal, 
kültürel, sosyal  ve turistik alanları ile 
ülkemizin önemli zenginliğe sahip bir 
bölgesi, bizler de bu güzelliği tanıtmak 
için çalışıyoruz”

SORUN VE SIKINTILARI YERİNDE 
TESPİT EDİYORUZ

Esnaf ve vatandaşlarla her 
fırsatta bir araya geldiklerini 
söyleyen Özdoğan, esnafın 
sorun ve sıkıntılarını da not 
alarak en kısa sürede çözüm 
yolları bulduklarını belirtti. 

AK Parti İlçe Başkanı 
Ahmet Övüç ve Meclis Üye-
leriyle birlikte ilçe esnafını 
ve vatandaşları ziyaret eden 
Başkan Özdoğan esnaflara 
bol ve bereketli kazançlar 
diledi. Özdoğan, ziyaretinde 

ÇOCUKLARI MUTLU 
EDEN HEDİYELER

Hacılar Belediye Başkanı Av.Bilal Özdoğan, çocukların yoğun il-
gisi ile karşılaşıyor. Bu ilgiye kayıtsız kalmayan Özdoğan, çocuklara 
kitap ve oyuncak hediye ediyor.

Çocukların gelişimi için en iyi araçlardan birisi olan kitapların, 
bilgiye ulaşılmasını sağlayan en kısa ve en yararlı yol olduğunu be-
lirten Başkan Özdoğan, öğrencilere Diyanet Yayınevi Çocuk Yayın-
larından çeşitli kitaplar ile oyuncaklar hediye ediyor.

Başkan Özdoğan, “Geleceğimizin teminatı yavrularımızın eği-
timine ve gelişimine katkı sağlamak adına Diyanet çocuk yayınla-
rından oluşan çeşitli kitapların yanı sıra hadis ve ayetleri öğreten 
kartları hediye ediyoruz. Ayrıca küçük yavrularımıza da oyuncak 
hediye ediyoruz. Onlar mutlu olunca bizde mutlu oluyoruz. Ülke-
mizi muasır medeniyetler seviyesine çıkartacak olan çocuklarımıza 
hayatlarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan  Özdoğan ilçe esnafını ziyaret ederek hasbihal etti. 
esnafların görüş ve önerilerini 
dinleyip talep ve isteklerini de 
yerinde dinleme fırsatı bulduk-
larını belirtti. Esnaftan alışveriş 
yapan ve vatandaşlarla sohbet 
edip hatırlarını soran Başkan 
Özdoğan, “Bir taraftan esnafı-
mızı ziyaret etmek diğer taraf-
tan da maske mesafe temizlik 
denetimi gerçekleştiriyoruz. 
Görüyoruz ki ilçe halkımız 
kurallara uymakta inşallah sı-
kıntılı günler geride kalacak. 

Bu süreci hep birlikte atlata-
cağız. Hacılarımız bu süreç-
te üzerine düşeni layıkıyla 
yapıyor. Bu süreci kurallara 
riayet ederek devam edece-
ğiz. Kurallara uyan herkese 
teşekkürü bir borç biliyoruz” 
diyen Özdoğan, esnaf ve va-
tandaşlara maske dağıtırken 
çocuklara oyuncak, gençlere 
ise kitap hediye etti.
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“Belediye Meclisimiz, ilçemiz için 
yürekten ve gönülden çalıştı”

Hacılar Belediye Meclisi 5393 
sayılı Belediye Kanunu’nun 20. 
maddesine istinaden Nisan, Ma-
yıs ve Haziran ayı meclis toplan-
tılarını yaptı. Hacılar Belediye 
Meclis Salonu’nda gerçekleşti-
rilen ve 14 maddenin görüşüle-
rek oybirliği ile karar bağlandığı 
toplantılara Hacılar Belediye 
Başkanı Bilal Özdoğan başkan-
lık etti.
 Hacılar Belediye Başka-
nı Av. Bilal Özdoğan, alınan ka-
rarların Hacılar ilçesine hayırlı 
olması temennisinde bulundu. 
Başkan Özdoğan; “2 yıllık süreç-
te tüm meclis üyelerimiz ilçemiz 
için yürekten ve gönülden çalış-
tılar, bu manada da dolu dolu 
2 yıl geçirmiş bulunmaktayız” 
dedi.  Başkan Özdoğan 2 yıllık 
süre zarfında 158 adet meclis 
kararının alındığını hatırlatarak 
“Yaptığımız her çalışma Hacıla-
rımıza ayrı bir değer kattı.” Diye 
ifade etti. 
7 asıl 2 ek gündem maddesinin 
görüşülerek karara bağlandığı 
Nisan Ayı toplantısında başkan-

lık divanı seçimi yapıldı. Yapılan 
oylama sonucunda katip üyeliğe 
Fazilet Kahraman, Yasin Mut-
lu yedek katip üyeliğine Yusuf 
Özkaya ve Ömer Pınar seçildi 
1. Başkan vekilliğine Ahmet 
Bostancı 2. Başkan vekilliğine 
Halit Aysu, Belediye Encümen 
Üyeliklerine Ahmet Bostancı ve 
Bekir Tuğrul seçildi.
İmar komisyonu üyeliklerine 
Fazilet Kahraman, Yusuf Özka-
ya ve Yasin Mutlu, Plan ve Bütçe 
Komisyonu üyeliklerine Yusuf 
Hakan Özdemir, Ömer Pınar 
ve Mustafa Gürbüz, Eğitim Kül-
tür Gençlik ve Spor komisyonu 
üyeliklerine Ahmet Gengeç, 
Mustafa Gürbüz ve Bekir Tuğrul 
seçildi. 
Komisyon seçimlerinin ardın-
dan 2020 yılı faaliyet ve denetim 
komisyonu raporları görüşü-
lerek oy birliğiyle kabul edildi. 
Gündemin 8. ve 9’uncu ek gün-
dem maddeleri sözleşmeli per-
sonel alımı ve araç alımı konula-
rı oy birliğiyle kabul edildi. 
Hacılar Belediye Meclisi Mayıs 

ayı toplantısında ise; gündemin 
birinci maddesi 2020 Yılı kesin 
hesap ve taşınır kesin hesabı 
görüşülerek oy birliğiyle kabul 
edildi.  Gündemin ikinci mad-
desinde İmar ve Şehircilik Mü-
dürlüğünün 28.04.2021 tarih ve 
749 sayılı müzakerede belirtilen, 
Akdam Mahallesi 306 ada, 19 
parselin satış talebinin encü-
mende görüşülmesine oy birli-
ğiyle karar verildi. Gündemin 
üçüncü maddesi İmar ve Şehir-
cilik Müdürlüğünün 28.04.2021 
tarih ve 751 sayılı müzakerede 
belirtilen, Beğendik revizyon 
imar planlarının karara bağlan-
ması talebi imar komisyonuna 
havale edilmesi oy birliğiyle ka-
bul edildi.
Haziran ayı toplantısında ise 
gündemin birinci maddesi mül-
kiyeti Hacılar Belediyesi’ne ait 
4608 ada, 3 no’lu parselin beş yıl 
süre ile kiraya verilmesi hususu 
görüşülerek encümene havale 
edilmesine oy birliğiyle karar ve-
rildi. Gündemin ikinci madde-
sinde yer alan İmar ve Şehircilik 

Hacılar Belediye Başkanı Av.Bilal Özdoğan; 
“2 yıllık süreçte tüm meclis üyelerimiz 
ilçemiz için yürekten ve gönülden çalıştılar, 
bu manada da dolu dolu 2 yıl geçirmiş 
bulunmaktayız” dedi.  Başkan Özdoğan 2 
yıllık süre zarfında 158 adet meclis kararının 
alındığını hatırlatarak “Yaptığımız her çalışma 
Hacılarımıza ayrı bir değer kattı” diye ifade 
etti. 

Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) Dağ Kayağı Takımı Sporcuları Er-
ciyes Süt Donduran Yaylası’nın 3400 rakımında dağ kayağı yaparak antrenmanlarına 
hız kesmeden devam ediyor. Antrenmanda Erciyes’in doğal güzellikleri de tanıtılarak 
doğaseverler Erciyes’e davet edildi.
Yeni sezona Erciyes’in Sütdonduran Yaylası’nda HADAK tarafından günü birlik düzen-
lenen etkinliğe Türkiye Dağcılık Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Ahmet Duran baş-
kanlık etti. 10 sporcunun katıldığı antrenmanda hem spor yapıldı hem de Erciyes’in 
eşsiz manzaraları kayda alındı. Mayıs ayının sonlarında olmasına rağmen karların eri-
mediği 3 bin 400 metrede düzenlenen etkinlikte TDF Kayseri İl Temsilcisi Ahmet Duran 
HADAK kulübünün çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Duran, Erciyes’te yaptıkları ant-
renmanla Dağ Kayağı Takımı’nın Türkiye Şampiyonası’nda bu yıl 5 madalya elde ettiğini 
hatırlattı. 

SÜTDONDURAN KAMPI 

 HADAK ERCİYES
ZİRVE TIRMANIŞI

27.

10-11 TEMMUZ 2021

BİLGİ VE İLETİŞİM
HADAK KULÜBÜ -0 352 442 24 46
AHMET DURAN -0 535 521 48 13
Y. HAKAN ÖZDEMİR -0 533 501 76 75

10 Temmuz 2021 / Cumartes� 
11.00 Hacılar Kulüp b�nasında toplanma
12.00 Araç �le kamp yer�ne hareket
14.00 Kamp alanının kurulması
18.30 Açılış  tören�
19.00 Akşam yemeğ�
20.00 Tekn�k toplantı
22.00 Serbest faal�yet ve �st�rahat

11 Temmuz 2021 / Pazar
03.00 Tırmanış gruplarının 
z�rveye hareket�
15:00 Tırmanış gruplarının 
z�rveden kamp alanına dönüşü
16.00 Kampın toplanması
17.00 Hacılar’a varış
18.00 M�saf�rler�n uğurlanması

ERCİYES,
İÇ ANADOLU'NUN EN

YÜKSEK ZİRVESİ
3917 METRE

NOT: Sütdonduran Yaylası kamp yer�n�n yüksekl�ğ� 2 B�n 700 metred�r. Faal�yete katılacakların yaz ve kış şartlarına göre malzeme
get�rmeler� ayrıca tırmanışa katılacakların tekn�k malzeme get�rmeler� gerekmekted�r. Tekn�k malzemes� ve tekn�k yeterl�l�ğ�

olmayan k�ş�ler kes�nl�kle tırmanışa katılamayacaktır. Kampa katılacak olan sporcularımızın önceden haber vermeler� r�ca olunur.
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Müdürlüğünün 02.06.2021-912 
sayılı müzekkeresinde belirtilen 
Yediağaç Mahallesi 3570 ada 2 
ile 4 no’lu parsellerin satışının 
görüşülerek encümene yetki ve-
rilmesi oy birliği kabul edildi. 
Gündemin üçüncü maddesinde 
ise İmar ve Şehircilik Müdür-
lüğünün 04.06.2021-1673 sayılı 
plan değişikliği talebinin imar 

komisyonunda görüşülme-
si için komisyona havale 
edilmesi oy birliğiyle kabul 
edildi.
Hacılar Belediye Başkanı 
Bilal Özdoğan, Meclis top-
lantılarımda alınan kararla-
rın Hacılar ve Kayseri için 
hayırlı olması temennisinde 
bulundu.

HADAK YENİ SEZONA HAZIRLANIYOR




