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ÖZDOĞAN “AÇILAN
YOLLAR, GÜZELLİKLERE
AÇILMIŞ OLSUN” 4’TE

PROJELER HIZ KESMİYOR
BAŞKAN ÖZDOĞAN,
HAMZA KESER’İN
ASKER KINASINI YAKTI
4’DE

CADDE VE
SOKAKLARA KİLİTLİ
PARKE 6’DA

YAŞLILARA EVDE
TEMİZLİK HİZMETİ
11’DE

BÜYÜK DÖNÜŞÜMDE YENİ KONUTLAR İÇİN
YIKIM TAMAMLANDI

HAYIRSEVERLERDEN BÜYÜK DESTEK

18 DERSLİKLİ ORTAOKULUN
PROTOKOLÜ İMZALANDI
8’DE

HACILAR
GÜZELLEŞİYOR 12’DE

“HACILAR’DA OKUMA YAZMA
BİLMEYEN KALMASIN” 15’TE

Hacılar Belediye Başkanı
Bilal Özdoğan, spor
camiasına verdikleri yeni
stadyum projesinin çok
yakında başlayacağını
MODERN söyledi. 10’DA

HACILAR
STADINA KAVUŞUYOR

HACILAR AKŞAMLARINA RENK
KATIYOR 5’TE

REKLAM FİLMLERİNİN GÖZDE
MEKANI “HÜRMETÇİ SAZLIĞI” 14’DE

ŞEHİT POLİS AHMET CİHAN KİLCİ
İÇİN MEVLİD-İ ŞERİF OKUNDU 14’DE

Biz Çalışacağız, Hacılar Kazanacak

2

NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2019

ÖZDOĞAN “HERKESİN BAŞKANI OLACAĞIM”

BAŞKAN ÖZDOĞAN
ÇİÇEKLERLE
KARŞILANDI
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Mahalli İdareler seçimlerinin
ardından ilk gününde belediye personeli tarafından çiçeklerle karşılandı.
Belediye personeli tarafından karşılanarak tebrikleri kabul eden Hacılar
Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Daire müdürleri ve Belediye personel
tarafından çiçeklerle karşılandı.
Personele teşekkür eden ve “Bir yolun başlangıcındayız, Rabbim mahcup etmesin. İnşallah yaptığımız güzel işlerin üzerine katlayarak devam
ederiz. Rabbim yar ve yardımcımız
olsun.” İfadelerini kullanan Başkan
Özdoğan, daire müdürleri ile yapılacak çalışmalarla ilgili görüştü.

Mahalli idareler seçimlerinde Hacılar Belediye Başkanı olarak seçilen
ve mazbatasını alan Bilal Özdoğan belediye önünde düzenlenen
törende görevi devraldı.
31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerinin ardından yüzde 60,82 oranında oy alarak
Hacılar Belediye Başkanı seçilen Bilal
Özdoğan, Kayseri Adalet Sarayı’nda düzenlenen törenle Meclis Üyeleri ile birlikte mazbatasını aldı.
Mazbatasını Hacılar İlçe Seçim Kurulu
Başkanı Hakim Birol Küçük’ten alan ve
“31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimleri
Allah’ın izniyle zaferle kazanmış durumdayız. İnşallah bundan sonraki süreçte
de ilçemize layık hizmetleri hep birlikte yapacağız” diyen Özdoğan,
törende yaptığı açıklamada sözlerini şöyle sürdürdü:
“12 Bin 426 yaşayanımız var
ilçemizde, ama ilçemizde
yaşasın yaşamasın dünyanın
her neresinde Hacılarlı varsa hemşerimiz varsa onun
belediye başkanı olacağımı
teminatını şimdi buradan
vermek istiyorum. Biz bize oy
veren vermeyen herkesin belediye başkanı olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi gönül belediyeciliği anlamında da ilçemizi
yapacağımız hizmetlerle taçlandıracağız.”
Mazbata töreninin ardından Hacılar Belediyesi’ne gelen Özdoğan, burada partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı.
Daire müdürleri ve belediye çalışanları
ile selamlaşan Özdoğan’a, eşi Buket Özdoğan da eşlik etti.

ÖZDOĞAN “BUGÜN BU
KUTLU GÜNE BİRLİKTE
YENİDEN
BİSMİLLAH
DİYORUZ.”
Kurban kesiminin ve Veli Alparslan hocanın duası ardından konuşan Başkan
Özdoğan “13 Ocak’ta Bismillah diyerek
çıktığımız yolda 31 Mart akşamı Elhamdülillah diyerek rabbim seçim galibiyetini bizlere nasip etti. Burada emeği geçen

tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür
ediyorum, Allah sizlerden razı olsun.
Bugün bu kutlu güne birlikte yeniden
bismillah diyoruz. Bizler bir kardeşiniz
olarak, büyüklerimin kardeşi, küçüklerimin abisi olarak inşallah bu kutlu yolda
Sayın Cumhurbaşkanımızın gönül belediyecilik anlayışını sizlerle birlikte en üst
seviyede

uygulayacağız.” dedi.
Devir teslim töreni için makama geçen
Özdoğan, burada görevi Doğan Ekici’den
devraldı. 5 yıllık görev süresinin ardından görevi devreden Doğan Ekici burada yaptığı konuşmada “Bilal Başkanımız,
benim hem ilçe başkanı iken başkan yardımcımdı, hem belediye başkanı iken
yardımcılığımı yaptı. Bundan sonrada
belediye başkanı olarak inşallah ekibiyle
beraber bizden aldığı bayrağı daha üst
seviyelere çıkaracak, ben bundan eminim
benim kardeşim arkadaşım başkanım.
Allah hayırlı mübarek etsin.” İfadelerini
kullandı.
Başkan Özdoğan’da “Ben Doğan Başkanıma gerek 5 yıllık Belediye Başkanlığı
süresince yaptığı hizmetlerden dolayı

gerekse ilçe başkanı olarak partimize verdiği emeklerinden dolayı hasletten teşekkür ediyorum. Dediği gibi yardımcılıklar
görevinde bulunduk. Sayın başkanımla ki
uzun yıllar 2004 başı 2011’e kadar partide
7 yıllık başkan yardımcılığımız var. Burada da 5 yıllık başkan yardımcılığımız
var, inşallah gerek oradaki parti teşkilatı terbiyesi nezaketi, parti kültürü gerek
buradaki başkan yardımcılığı idarecilik
anlamındaki tecrübelerimizi ilçemize en üst seviyede yansıtmak için
elimizden gelen gayreti göreceğiz. İnşallah bugün burada
bismillah diyoruz. Aslında
kaldığı yerden değil de
olduğu yerden devam etmek istiyoruz. Üzerine
işler inşa etmek adına inşallah rabbim nasip eder
ki, birliğimiz beraberliğimiz daim olsun. Allah
herkese sağlık sıhhat versin başta Doğan Başkanım
olmak üzere. Huzurla sağlıkla
sıhhatle ülkemiz, ilimiz, ilçemiz
kazasız belasız günler haftalar aylar
yıllar yaşasın. Rabbim bizleri mahcup etmesin.” Dedi
Son olarak söz alan Ak Parti Hacılar
İlçe Başkanı Ahmet Övüç ise “Doğan
Başkanımıza bundan sonraki hayatında
başarılar diliyorum. Sağlık sıhhat diliyorum. Bundan sonrada her daim inşallah
bizimle beraber olmaya devam edecek.
Bilal Başkanımıza da görevinde muvaffakiyetler diliyorum, başarılar diliyorum.
Kendisinin bu görevi önümüzdeki 5 yıl
layıkıyla yapacağına hem inancımız hem
güvenimiz hem de desteğimiz tam olacak
inşallah.” Şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Başkan Özdoğan, Hacılar İlçesi’ne Belediye Başkanı
Olarak hizmetlerinden dolayı Doğan
Ekici’yi tebrik ederek hediye ve plaket
takdim etti.

Biz Çalışacağız, Hacılar Kazanacak
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HACILAR’DA ÇALIŞMALAR
OLDUĞU YERDEN DEVAM EDİYOR
Haber Başlık

Hacılar Belediyesi yaz mevsiminin gelmesinin ardından yol yapım
çalışmalarına başladı.
Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin mesai
mefhumu gözetmeksizin hafta sonu da
yürüttüğü çalışmaları yerinde inceleyen
Başkan Bilal Özdoğan, “Hacılar Belediyesi olarak olduğumuz yerden çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.”
dedi
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan,
Yediağaç ve Beğendik Mahallelerinde
hafta sonu yürütülen yeni imar yolu açma
çalışmalarını Başkan Yardımcısı Ersel Elcuman ile birlikte yerinde inceleyerek,
Fen İşleri Müdürü Mustafa Palaz’dan bilgi aldı.
Mahalle sakinleriyle de sohbet ederek
sorunlarını dinleyen Başkan Özdoğan;
“Hacılar belediyesi olarak olduğumuz
yerden çalışmalarımıza hız kesmeden
devam ediyoruz. Bugün burada Yediağaç
Mahallesi İnnice mevkiinde 600 bin met-

rekarelik bir alanın imar çalışmalarını
tamamladık. Bu alanı çok yakından ilgilendiren imar yollarının açılması çalışmasına bugün itibari ile tüm ekiplerimiz
başladı. Buradaki alt yapı çalışmalarını
da ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşüp
koordineli olarak yapacağız. Burada yürüttüğümüz çalışmalar sadece bu alanda
yaşayanları değil bu alanın hemen yakınındaki vatandaşlarımızın hayatını da
kolaylaştıracak çalışmalar olduğunu hasletten belirtmek istiyorum. Hayırlı uğurlu
olsun. Çalışan arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum.“ ifadelerini kullandı.
Yeni imar yollarının açılmasından dolayı memnuniyetini dile getiren mahalle
sakinleri de Başkan Özdoğan ve ekibine
hafta sonu dinlemeksizin yürüttüğü çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

4-6 YAŞ GRUBU
MİNİKLERDEN
KUR’AN ŞENLİĞİ

Hacılar Kudsiye Şaşoğlu Kur’an
kursu tarafından 4-6 yaş grubunda
eğitim gören öğrencilere yönelik
“Kur’an-ı Kerim Okuma Şenliği”
düzenlendi. Programda Başkan
Özdoğan, Kuran-ı Kerim’i hatim
eden
Ahmet
Emin
Baktır’ı
ödüllendirdi.
Kudsiye Şaşoğlu Kuran Kursu
bahçesinde düzenlenen ve Hacılar
Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile
İlçe Müftüsü Mehmet Özbek’in yanı
sıra çok sayıda öğrenci velisinin
katıldığı
programda,
minikler
tarafından Kur’an Kerim tilaveti,
hadisler, şiirler, ilahiler ve sureler
okundu.

Başkan Özdoğan, Kayseri Büyükşehir Belediye
Başakanı Memduh Büyükkılıç ile yatırım ve
planlama toplantısı gerçekleştiridi.
Belediye Başkanımız Bilal Özdoğan,
Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın
Dr. Memduh Büyükkılıç ile ilçemizde yapılacak olan yatırımlarla ilgili
planlama toplantısı gerçekleştirdik.
Toplantıda ilçemizin ihtiyaçlarına ilişkin bilgileri aktaran Başkan Özdoğan,

“Yeni dönemde Büyükşehir Belediyemiz ile işbirliği içerisinde hayata geçireceğimiz projelerle ve yapacağımız
çalışmalarla halkımızın daha müreffeh
bir Hacılar’da yaşamasını temin etmeye gayret edeceğiz.” dedi.

İNGİLİZCE
ÖĞRENİYORLAR
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan
Kilci Kültür Merkezi’nde düzenlenen
İngilizce kursunda dil eğitimi gören
öğrencileri ziyaret etti. Özdoğan,
kursta 3 grup halinde 98 kursiyerin
eğitim gördüğünü söyledi.

BAŞKAN ÖZDOĞAN,
KURAN KURSUNU
ZİYARET ETTİ.
Okulların yaz tatiline girmesinin
ardından çocuklar, camilerdeki kuran kurslarında eğitimlerine başladı.
Muhittin Tatar Camii’nde eğitim gören öğrencilerimizi ziyaret eden Başkan Özdoğan, cami imamı Nazmi
Yüksel’den bilgi aldı. Eğitim gören
çocuklarla bir süre sohbet eden Başkan Özdoğan, çocuklarla başarılar
diledi.

Biz Çalışacağız, Hacılar Kazanacak
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ÖZDOĞAN “AÇILAN YOLLAR,
GÜZELLİKLERE AÇILMIŞ OLSUN”
Hacılar Belediyesi, vatandaşların daha iyi hizmet alabilmelerini sağlamak adına, parselasyon çalışması yapılan yerlerde, yeni imar yollarını açıyor. Başkan Özdoğan, “İlçemizde
tüm faaliyetlerimiz gibi imar yolları açma çalışmalarımız
da olduğu yerden devam ediyor.” dedi
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BAŞKAN ÖZDOĞAN,
HAMZA KESER’İN
ASKER KINASINI YAKTI

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar ilçesinde
yaşayan Hamza Keser’in temsili olarak yapacağı 1 günlük
askerlik için asker kınasını yaktı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan,
Akdam ve Beğendik Mahallelerinde yürütülen yeni imar yolu açma çalışmalarını, yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi
aldı.
Mahalle sakinleriyle bir süre sohbet eden
ve açıklamalarda bulunan Başkan Özdoğan “Hacılar ilçemizde tüm faaliyetlerimiz gibi imar yolları açma faaliyetlerimizde olduğu yerden devam ediyor. İmar
yolları bizim için çok önem arz ediyor.
Gelişen, büyüyen Hacılarımızda modern
yapılaşmanın temeli imar yollarından
geçiyor. Parsel çalışmalarından geçiyor.
İnsanlarımızın evlerine, bağlarına daha
rahat ulaşım sağlamaları için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bu manada Beğendik Mahallesi Altun Sokak’ta yaklaşık 80

bin metrekarelik bir alanda imar yollarını
açmış durumdayız ve çalışmalarımız hız
kesmeden devam ediyor. Akdam Mahallesi Özgüneş Caddesi’ni Hisarcık Caddesi’ne bağlayan önemli bir imar yolunu
da açmış bulunmaktayız. Burada 70 bin
metrekarelik bir alanda ciddi bir bağlantı yolu sağlanmış oldu. Açılan yollar güzelliklere açılmış olsun. İyiliklere açılmış
olsun. İnsanlarımız sağlıkla, sıhhatle bağlarında, bahçelerinde huzur içerisinde
yaşasınlar. Hayırlı, uğurlu olsun.“ ifadelerini kullandı.
Yeni imar yollarının açılmasından dolayı
memnuniyetini dile getiren mahalle sakinleri de yapılan çalışmalarla bağlarına
ulaşımın çok kolaylaştığını ifade ederek,
Başkan Özdoğan ve ekibine teşekkür etti.

BÜYÜKŞEHİR RAMAZAN EĞLENCELERİ HACILAR’DA
Onbir ayın sultanı bereket, rahmet ve
mağfiret iklimi Ramazan-ı Şerif ’in coşkuyla idrak edildiği Hacılar’da, Kayseri
Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri ile vatandaşlar, hoş bir ramazan akşamı geçirdiler.
Hacılar Kadın ve Gençlik Merkezi’nde
düzenlenen etkinliğe, Hacılar Belediye

Başkanı Bilal Özdoğan, Belediye Meclis
üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Ramazan
Eğlenceleri programında çocuklarıyla
Hacivat-Karagöz, orta oyunu gösterilerini izleyen aileler keyif dolu bir ramazan
akşamı yaşadılar. Çocuklar için ödüllü
yarışmaların da yapıldığı program Türk
tasavvuf müziği dinletisiyle ile son buldu.

Hacılar Belediyesi düğün salonunda
düzenlenen Kına gecesine, Hacılar
Belediye Başkanı Bilal Özdoğan,
Başkan Yardımcısı Ersel Elcuman,
Hamza Keser’in ailesi ve çok sayıda
davetli katıldı.
Geçtiğimiz günlerde bir ziyaret
sırasında tanışıp söz verdiği Hamza
Keser’in asker kınasını yakan Başkan
Bilal Özdoğan, Hamza Keser’in yakın
bir zamanda 1 günlük temsili askerlikte
yapacağını, kendilerinin de bu törene
katılacağını söyledi. Özdoğan “Bizler
asker kınasını Cenab-ı Allah’ın
uğruna kurban olmak üzere, vatana
bu millete kurban olmak üzere yakan,
askere davulla, zurnayla büyük bir
sevinçle giden insanlarız, topluluğuz,
milletiz. Bundan da ayrıca onur
duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Hamza
kardeşimizin de kınasını bu manada
yakmaktan ayrı bir onur duyuyoruz.
Sağ olsun ailemiz, bizimle bu mutlu
günü paylaşma onurunu verdiler.
Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum.
İnşallah Allah nasip eder sağlık, sıhhat
verirse beş yıllık süreçte de Hamza

kardeşimiz gibi tüm kardeşlerimizle
de yakından ilgileneceğimizi bütün
hemşerilerimize, ilçemize duyurmak
istiyorum. Allah sizlerden razı olsun.
Ben başta Hamza kardeşimiz olmak
üzere tüm askerlerimize de sağlık,
sıhhat başarılar diliyorum. Ordumuzu,
emniyet güçlerimizi hıfzu emanında
eylesin. İnşallah görevlerini sağ
salim yaparak annelerine babalarına
dönmeyi de nasip eylesin.” İfadelerini
kullandı.
Oğulları için düzenlenen etkinlik
nedeniyle mutlu olduklarını belirten
Hamza Keser’in annesi Akgül Hanım
ve Babası Osman Bey, “Bugün
oğlumuzun asker kınasını yaktık.
Çok güzel bir etkinlik oldu. Bu
bizim için çok güzel bir duygu. Allah
herkese nasip etsin. Bu programın
hazırlanmasında
bizlere
destek
sağlayan Başkanımız Bilal Özdoğan’a
çok teşekkür ediyoruz.” dedi.
Yapacağı 1 günlük temsili askerlik için
düzenlenen kına gecesinde Hamza
Keser ve davetliler gönüllerince
eğlendiler.

Biz Çalışacağız, Hacılar Kazanacak
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HACILAR AKŞAMLARINA
RENK KATIYOR
15 Temmuz Şehitler Parkı içerisinde
bulunan ve Hacılar Belediyesi
tarafından işletilen Hacılar Kafe &
Restoran, ilçe halkının yeme, içme,
dinlenme ve eğlence ihtiyaçlarını
karşılamaya yönelik olarak faaliyetini
sürdürüyor.
Eşi Buket Hanım ile birlikte
Hacılar Kafe & Restoran’a gelen
ve vatandaşlarla sohbet eden
Hacılar Belediye Başkanı Bilal
Özdoğan,
vatandaşların
hoş
vakit geçirebilecekleri bir mekânı
ilçeye kazandırdıklarını söyledi.
Başkan Özdoğan, “Hacılar Kafe &
Restoranımız halkımızın ihtiyaçlarını
karşılayacak şekilde 15 Temmuz Parkı
içerisinde faaliyetini sürdürüyor.
Burası, misafirlerimizin yeme ve
içme ihtiyaçlarının yanı sıra hoş
vakit geçirebileceği nezih bir ortam.
Kafemiz, Cuma ve Cumartesi günleri
düzenlenen canlı müzik programları
ile de Hacılar akşamlarına renk
katıyor. Tüm vatandaşlarımızı, aileleri
ve çocukları ile birlikte Hacılar Kafe
& Restoran’a davet ediyorum.” Dedi.

GENÇLER OSMANLICA
ÖĞRENİYOR

CANLI MÜZİK

sıkıntısı. Tüm birimlerimizle Cenab-ı
Allah’ın rızası için buraya hizmet
edeceğiz. Doğru olan ne ise güzel olan
ne ise yapacağız. Benim sizler gibi
güçlü bir ekibim var. Güçlü muhtar
arkadaşlarımız var. Siz, hizmetin en
uç noktasındaki insanlarsınız. Allah’ın
izniyle birlik beraberlik içerisinde
her şeyi çözeriz. Yeter ki birbirimizi
anlayalım.” İfadelerini kullandı

Başkan Özdoğan, 31 Mart Yerel
Seçimlerinin ardından Hacılar’da
göreve başlayan 12 mahalle muhtarı
ile bir araya gelerek istişarede
bulundu. Belediye meclis salonunda
gerçekleştirilen toplantıya, Başkan
Özdoğan’ın yanı sıra Belediye Başkan
Yardımcısı Ersel Elcuman ve birim

OTOBÜS DURAKLARI
YENİLENDİ

Hacılar Kafe Restoran, nezih ortamı ve zengin menüsü
ile ilçenin sosyal hayatına renk katıyor.

BAŞKAN ÖZDOĞAN
MUHTARLAR’LA BİR ARAYA GELDİ

Hacılar Belediye Başkanı Bilal
Özdoğan, Hacılar’da görev yapan
muhtarlarla bir araya geldi.
Özdoğan, yeni dönemde birlik ve
beraberlik içerisinde güzel işler
yapacaklarını söyledi.
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müdürleri de katıldı.
Mahalle muhtarlarına yeni dönemin
hayırlı
olması
temennisinde
bulunarak sözlerine başlayan Başkan
Özdoğan “Benim sizden istirhamım
köprü vazifesi olun. Mahallenizdeki
sıkıntıları bize iletin. Talepleri bize
iletin. İstişare içerisinde olalım. En
uç noktalara kadar biz gideceğiz
ama irtibat noktasında hep beraber
olalım. Biz bu ilçenin güzelliği için
bu ilçenin refahı, huzuru, mutluluğu
için çalışacağız. Nefesimiz yettiği
kadar. Benim hesabım kitabım burası,
Hacılar. Hacılar’ın derdi, Hacılar’ın

Hacılar Belediyesi’nce günümüzde
Osmanlıca eserlerin okunup anlaşılabilmesi için Osmanlıca kursu düzenlendi.
Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkez’inde düzenlenen ve
Osmanlıcanın A1 seviyesinde okunup yazılabilmesinin amaçlandığı
kursta, genç grubunda 30, yetişkin
grubunda ise 14 kursiyer eğitim görüyor.

GÜRDOĞANLAR
ORTAOKULU’NDAN
BİLİM FUARI
TÜBİTAK ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü “4006
TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programları” kapsamında, Hacılar Gürdoğanlar Ortaokulu’nda
Bilim Fuarı düzenlendi. 20 projenin
sergilendiği fuarda, Belediye Başkanı
Bilal Özdoğan, öğrencilerin yaptığı
çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Seher Dede Mezarlığı çevresinde yapılan çalışmaları inceledi.
Özdoğan, mezarlık çevresine vatandaşların dinlenebileceği kamelyalar
konduğunu söyledi.

Biz Çalışacağız, Hacılar Kazanacak
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CADDE VE SOKAKLAR MODERN VE ESTETİK BİR GÖRÜNÜME KAVUŞUYOR

CADDE VE SOKAKLARA
KİLİTLİ PARKE
Hacılar Belediyesi
tarafından cadde ve
sokakların modern
ve estetik bir
görünüme kavuşması
için yürütülen kilitli
parke çalışmaları tüm
hızıyla devam ediyor.

ÇEVRE DOSTU ÇALIŞMA
Hacılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü hizmet binası çevresinde yapılan
düzenleme çalışmasında, 18 adet ağacın yeri değiştirildi. Ağaç taşıma makinesiyle sökülen ağaçlar, güvenli bir
şekilde başka bir yere taşındı.

HACILAR’DA EL
SANATLARI SERGİSİ

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Belediye olarak daha kaliteli bir
ulaşım hizmeti sunabilmek için ilçe
genelinde özellikle ara cadde ve sokaklarda kilitli parke çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hacılar Sosyal Yaşam Merkezi bünyesinde
düzenlenen Kaymek Kurslarında eğitim gören kursiyerlerin el emeği göz
nuru eserlerin sergilendiği el sanatları sergisi, düzenlenen törenle açıldı.

Başkan Özdoğan “Yaz aylarının gelmesi ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğü
ekiplerimizin vatandaşlarımızın ulaşımlarını kolaylaştırmak için yaptığı,
kilitli parke çalışmaları ilçe genelinde
tüm hızı ile devam ediyor. Ekiplerimiz
tarafından yapılan çalışmalar doğrultusunda Yediağaç Caddesi, Derin Çıkmazı, Eşmecik Caddesi, Putur Arası
Sokak, Tıngıroğlu Sokak, Bilge Çıkmazı, Çiftlik Sokak’ta parke taşı döşeme
çalışmaları yapıldı. Vatandaşlarımızın
refahı için yaptığımız çalışmalara planlarımız doğrultusunda devam ediyoruz. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum.” Dedi.

BİLİM GÜNLERİ ÖDÜL
TÖRENİ DÜZENLENDİ
Hacılar’da Bilimkent Projesi kapsamında düzenlenen Bilim Günleri
etkinliğinin ardından projede görev
alan öğrenciler ödüllendirildi.
Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde düzenlenen
programa Hacılar Kaymakamı Haluk
Sezen, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Daire Müdürleri, öğretmenler,
öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

GELECEĞİN BİLİM İNSANLARINDAN
TEKNOLOJİ FUARI
Hacılar Kaymakamlığı ve Belediye iş
birliği ile yürütülen Bilim Kent Projesi kapsamında bu yıl 2’incisi gerçekleştirilen Hacılar Teknoloji Fuarı
ve Lego Festivali düzenlenen törenle
açıldı.

Kayseri Bilim Merkezi’nde görücüye
çıkan ve yaklaşık 35 eserin sergilendiği fuarın açılış kurdelesini Kayseri Vali
Yardımcısı Ali Uslanmaz, Kaymakam
Haluk Sezen ve Belediye Başkanı Bilal
Özdoğan kesti. 80 öğrenci ile 40 öğret-

menin görev aldığı ve 35 eserin sergilendiği fuarı gezen katılımcılar, stantları tek tek ziyaret ederek öğrencilerin
özgün hayal gücüyle yaptıkları teknolojik eserler halkında bilgi aldılar.

15 Temmuz Şehitler Parkı içerisine
çocukarın hoş vakit geçirebileceği
yeni oyun parkı yapıldı.

Biz Çalışacağız, Hacılar Kazanacak
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BÜYÜK DÖNÜŞÜMDE
YENİ KONUTLAR İÇİN YIKIM
TAMAMLANDI

Kentsel
Dönüşüm
Projesi 2. Etap
kapsamında
yapılacak
yeni konutlar
için yıkım
çalışması
tamamlandı.

Hacılar tarihinin en büyük projesi olan ve ilçeye bin 101
konutun yapımı ile modern bir görünüm kazandıracak olan Kentsel Dönüşüm Projesi’nde, yapılacak diğer
etaplar için yıkım çalışması tamamlandı. Yapılan yıkım
çalışmasında 10 hektarlık alanda 612 bağımsız birimin
yıkımı, 22 günde tamamlandı.
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan,
kentsel dönüşüm alanını ziyaret ederek
yetkililerden bilgi aldı. Başkan Özdoğan
burada yaptığı açıklamada, “Hacılarımıza
güzellikler katmak amacıyla yürüttüğümüz Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, 10 hektarlık alanda gerçekleştirdiğimiz yıkım çalışmalarını tamamlamış
bulunuyoruz. Haziran ayında başladığımız çalışmaların 22’nci günündeyiz. 10
hektarlık alan, büyük bir alan. Yıkım çalışmaları kazasız belasız sona erdi. Bun-

dan sonraki süreçte tesviye çalışmalarımız olacak. Vatandaşlarımızın bu
yaptığımız çalışmalardan zarar görmemeleri için azami gayret gösterdik. İnşallah bu projelerle ilçemize güzellikler
katmaya devam edeceğiz. Kentsel dönüşüm çalışmalarımız yaptığımız plan
doğrultusunda devam ediyor. Yakın bir
zamanda yeni yapacağımız konutların
temelini atacağız.” İfadelerini kullandı.
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Biz Çalışacağız, Hacılar Kazanacak
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Hacılar Belediye
Başkanı Bilal
Özdoğan ile
Hayırsever Ali
Şaşoğlu arasında
yeni yapılacak
olan ortaokul için
protokol imzalandı.

HACILAR’DA 18
DERSLİKLİ ORTAOKUL
PROTOKOLÜ
İMZALANDI
Hacılar Kentsel Dönüşüm
Projesi alanına yaptırılacak olan 18 derslikli ortaokul için Hacılar Belediye
Başkanı Bilal Özdoğan ve
Hayırsever iş adamı Ali
Şaşoğlu tarafından protokol imzalandı. Kentsel Dönüşüm Projesinde önemli
bir yere sahip olan ortaokulun 2020 yılında eğitim
öğretime başlaması planlanıyor.

Hayırsever Ali Şaşoğlu
imza töreninde yaptığı konuşmada, “Hacılar’a hayır
yapmaktan, biz zevk alıyoruz. Eğer Cenab-ı Allah’ta
emir verir de müsaade
ederse hayatım daha devam ederse daha da iyilerini daha da büyüklerini
yaptırmayı
düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.
Hacılar ilçesinde yapılacak
olan ortaokulun yapımını

üstlenen Hayırsever Ali
Şaşoğlu’na teşekkür eden
Başkan Özdoğan ise, “Bugün güzel ve hayırlı bir
protokol için buradayız.
İlçemizin değerli hayırseveri değerli büyüğümüz
Ali Şaşoğlu amcamızın
kentsel dönüşüm alanı
içerisinde yaptıracağı 18
derslikli ortaokulumuzun
protokolünü imzalamak
üzere bir araya geldik. Ben

bu güzel hayrı için Ali Şaşoğlu amcamıza
çok teşekkür ediyorum. Allah ondan razı
olsun. Kentsel Dönüşüm alanı içerisinde eskilerin yerine yenisini yapacağımız
inşaatların arasına birde böyle güzel bir
ortaokulu kazandırmış olacağız. Kendisi
sağ olsun bu konuda bize her türlü maddi, manevi desteği verdi. Bunu da büyük
bir keyifle, büyük bir özveriyle yapıyor.
İlçemize yaptığı daha önceki okullarımız, camilerimiz için de kendisine çok
teşekkür ediyorum. İnşallah Rabbim birine bin versin, Allah hayrını kabul etsin.

Kazasız belasız inşaatımız olsun inşallah.
Şaşoğlu amcamız bu protokolden hemen
sonra kepçenin girmesini istiyor. Mimari
işlerini tamamladı. İnşallah bir an önce
de kepçemiz girecek. Gerekli çalışmalar
başlayacak. Kazasız belasız bu okulumuzu ilçemize kazandırmış olacak. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Allah hayırlı
mübarek etsin. İnşallah Rabbim sağlıklı
sıhhatli ömürler versin.” diye konuştu.
Konuşmaların ardından 18 derslikli okulun protokolü imza altına alındı.

Biz Çalışacağız, Hacılar Kazanacak

KAYMAKAM
SEZEN VE
BAŞKAN
ÖZDOĞAN
İFTARINI GÖZEL
AİLESİ İLE AÇTI
Hacılar Kaymakamı Haluk
Sezen ve Belediye Başkanı
Bilal Özdoğan, Gözel ailesinin ev sahipliğinde iftarını
açtı.
Ezanın okunmasıyla, dua
edilip iftarların yapılmasının ardından Gözel ailesiyle
bir süre sohbet eden Başkan Özdoğan “Hamide Hanım’la Ramazan Ayı öncesi
bir etkinlikte karşılaşmıştık.
Burada ablamız bizi davet
etmişti. Bizlerde bu davete Sayın Kaymakamımız ve
Kadın Kolları Başkanımızla
birlikte memnuniyetle icabet
ettik. Bizler tüm halkımızla
hemhal olmak, onların bizimle paylaşmak istedikleri
konularla ilgili istişarelerde
bulunmak adına ziyaretlerde bulunuyoruz. Belediye işi
gönül işi düsturu ile yaptığımız bu ziyaretlerle ilçemizde
tüm gönülleri kazanmaya ve
halkımızın huzur ve mutluluk içerisinde yaşamasını
sağlamaya çalışıyoruz. Hamide ablamıza da bizi sıcak
yuvasında misafir ettiği için
teşekkür ediyorum.” Dedi.
Kaymakam Haluk Sezen ve
Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’a yaptıkları ziyaret için
teşekkür eden ev sahibi Hamide Gözel ise “Başkanımızı
bir etkinlikte evimize davet
etmiştim. Kendisini ve Kaymakamımızı bu davete icabet ederek evimizde görmek
beni ve yakınlarımı ziyadesiyle memnun etti. Rabbim
onlardan razı olsun. Kaymakamımız Haluk Sezen ve Belediye Başkanımız Bilal Özdoğan’a teşekkür ediyorum.”
İfadelerini kullandı.
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ÜCRETSİZ OTOBÜS
SEFERLERİ BAŞLADI

Hacılar Belediyesi vatandaşın ihtiyaçlarını giderebilmeleri ve Cuma günleri
birlikteliğin sağlanabilmesi için özellikle yaz dönemlerinde bağlarda ve sayfiye alanlarında yer alan hemşerilerin ulaşımına yardımcı olmak için ücretsiz otobüs seferlerini başlattı.

HACILAR’DA HAŞERE İLE DAHA ETKİN
MÜCADELE YAPILACAK
Hacılar Belediyesi’nce haşere ile
etkin mücadele için alınan ilaçlama makinası araç parkuruna
eklendi.
Hacılar Belediyesi ekipleri tarafından havaların ısınması ile
birlikte özellikle çöp ve su birikintileri, rögarlar, arklar, sazlık
ve bataklık alanlar, durgun ve
az akan sular, mahalle, cadde
ve sokak aralarında boş arsalar,
hayvancılıkla uğraşılan alanlar
ve pazar yerlerinde sivrisinek,
karasinek ve larva üremesine
neden olabilecek alanların ilaç-

lanmasına başlandı.
İlçe genelinde yapılan ilaçlamanın daha da etkin bir şekilde yürütülmesi adına araç parkuruna,
yeni ilaçlama makinasının da
dahil edildiğini söyleyen Hacılar
Belediye Başkanı Bilal Özdoğan
yaptığı açıklamada, “İlçemiz genelinde yaz mevsiminde insanlarımızı rahatsız eden karasinek,
sivrisinekle de ilgili mücadelemizi bu makine ile daha etkin
halde yapabilme imkanına kavuşacağız.” dedi.

Biz Çalışacağız, Hacılar Kazanacak
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HACILAR BELEDİYESİ’NDEN
CAMİ TEMİZLİĞİ
Hacılar Belediyesi Ramazan Ayı dolayısıyla ilçe
genelindeki tüm camilerde, iç ve çevre temizlik ile
genel bakım çalışması yaptı.
Hacılar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde ilçe genelindeki camilerin temizliğini yapmak için kurulan
cami temizleme ekibi, camilerin içleri
başta olmak üzere abdesthaneleri, lavabolar ve cami çevresi temizliği ile bahçe
bakımını yaparak vatandaşların temiz bir
ortamda ibadetlerini yapması için çalışıyor.

HACILAR MODERN
STADINA KAVUŞUYOR
Hacılar Belediye Başkanı Bilal
Özdoğan, spor camiasına verdikleri yeni stat projesinin çok yakında başlayacağını söyledi.

Hacılar Stadının yapımı için hayırsever iş adamı Fevzi Mercan ile protokol imzaladıklarını belirten Başkan Özdoğan, “Seçimlerden önce söz verdiğimiz projeler arasında yer alan ve
spor camiamızın hasretle beklediği Hacılar Stadının yapımını,
kısa bir zamanda tamamlayacağız.” Dedi.
Özdoğan “Geçtiğimiz dönemde bu konu ile ilgili çalışmalarımızı yürütmüştük. Alandaki arsa sorunlarının aşılmasının ardından, hayırsever büyüğümüz Fevzi Mercan amcamız ile stat
yapımı için görüştüğümüzde sağ olsunlar bizlere destek olacaklarını söylediler. Şimdi de inşaatın başlatılması için kendisi ile
protokol imzaladık. İnşallah ilçemiz çok kısa bir zamanda yeni
stadına kavuşacak. Ben buradan başta Fevzi Mercan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni stadımızın da
spor camiasına ve özellikle gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

PROTOKOL İMZALANDI

İlçe genelindeki ibadethanelerin temizleme uygulamasına belirli
periyotlarla yıl boyunca devam edileceğini söyleyen Hacılar Belediye
Başkanı Bilal Özdoğan “Mübarek
Ramazan Ayı’nın öncelikle ilçemize,
ilimize, ülkemize ve İslam alemine
hayırlı olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. Ramazan birlik ve beraberlik, ramazan dayanışma, ramazan el ele gönül gönüle olduğumuz
mübarek bir ayımız. Biz de bu vesileyle başlayan ilk teravih namazlarımızın halkımızın ilçe içerisindeki
camilerde daha hoş daha güzel ortamlarda ibadetlerini edebilme açısından daha öncesinden yaptığımız
temizliği ramazan ayına özel ekstra
düzenlemeler yapmış bulunmaktayız. Başta teravih namazı kılınan camilerimiz olmak üzere, ilçemizde ki
tüm camileri kurduğumuz ekibimizle birlikte hem iç temizliğini hem dış
temizliğini Ramazan Ayı içerisinde
yine rutin olarak devam edeceğiz.
Ramazan öncesinde de yaptığımız
tüm temizlik çalışmalarını bitirmiş
durumdayız. İnşallah İlçemizde var
olan dayanışmanın, birliğin, beraberliğin daha üst seviyelere çıkarak
birbirimizle hem hal olduğumuz
günlerin yoğun bir şekilde olmasını
Cenab-ı Hak’tan temenni ediyor, hayırlı Ramazanlar diliyorum.

SPOR A.Ş.
HACILAR
AKŞAMINA
RENK KATTI

Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Spor A.Ş. tarafından “Spor A.Ş. Bizim Mahallede” etkinliği Hacılar’da
düzenlendi.
Hacılar Meydanı ve 15 Temmuz
Şehitler Parkı’nın spor ve oyun grupları ile donatıldığı etkinliğe çocukları ile birlikte katılan vatandaşlar hoş
bir ramazan akşamı geçirdi.

Biz Çalışacağız, Hacılar Kazanacak

HACILAR’DA YAŞLILARA
EVDE TEMİZLİK HİZMETİ
Hacılar Belediyesi, yaşlı, bakıma muhtaç, engelli
ve fiziksel güçsüzlük nedeniyle evlerinin temizliğini yapmakta zorluk çeken Hacılarlılara evde
temizlik hizmeti veriyor.
Sosyal belediyecilik bilinciyle çalışmalarını yürüten Hacılar Belediyesi, Yaşlılara
Destek Projesi kapsamında “Evde Temizlik Hizmetleri Ekibi” kurdu. Temizlik
İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekip, daha önceden alınan randevu sonrası evlere gidip
genel temizlik yapıyor.
Belediye işi gönül işi düsturu ile tüm güçlerini vatandaşların huzuru ve refahı için
harcadıklarını ifade eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “Projelerimiz arasında yer alan yaşlılarımıza evde
temizlik hizmeti desteğimizi de bayram
hazırlıkları vesilesiyle başlamış bulunuyoruz. Tespit ettiğimiz yaşlılarımıza
evlerinin genel temizliği gerekse kişisel
temizlikleri, belediyemiz de kurduğumuz ekip tarafından her türlü destek verilmektedir. Onların rahatı, huzuru bizim
için çok önem arz ediyor. Ben buradan
yaşlılarımıza sağlıklı, huzurlu ve uzun
ömürler diliyorum. İnşallah bu hizmetle-
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HACILAR ÇİÇEKLE
DONATILDI
Hacılar Belediyesi, Erciyes Dağının eteklerinde kurulu yem yeşil bir ilçe olan Hacılar’ın, merkezinin de estetik güzelliği için yoğun bir şekilde çalışıyor.
Baharın gelmesi ile birlikte ilçenin farklı noktalarında peyzaj düzenlemesi yapan
Hacılar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, halk tarafından yoğun
olarak kullanılan noktaları 10 bin adet çiçekle donattı.
Caddeler, parklar, ana artaerler ve parklar gibi ilçenin önemli noktalarının değişik çiçeklerle donatıldığını söyleyen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan,
“Hacılarımızın her yerinde gerek yeşillendirme gerekse peyzaj düzenleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Baharın gelmesiyle birlikte parklarımıza, kavşaklarımıza diktiğimiz rengârenk çiçekler ayrı bir güzellik oluşturuyor. Bizim tek amacımız vatandaşlarımızın huzurlu ve müreffeh bir ilçede yaşamasıdır.” ifadelerini
kulandı.

rimiz hız kesmeden devam edecek.” dedi.
Temizlik ekibi tarafından evinin tüm
temizliği yapılan, 89 yaşındaki Akkadın
Medet “Yaşımdan dolayı evimde yeterince temizlik yapamıyorum. Belediyemizin
bu hizmeti beni çok memnun etti. Evim
tertemiz oldu. Başkanımıza ve ekibine
teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı
olsun.” ifadelerini kullandı.

ÖZDOĞAN “HEMŞERİLERİMİZİN
GÖNÜL SOFRASINA MİSAFİR OLDUK”

YEŞİL BİR ÇEVRE İÇİN
3 BİN FİDAN DAĞITILDI

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar
Tutamseki sakinleri tarafından bu yıl 6’ıncısı düzenlenen
mahalle sofrasına misafir oldu.
Hacılar Tutamseki mevkii sakinleri
tarafından her yıl geleneksel olarak mahalle iftarı düzenleniyor. Bu yıl 6’ıncısı
düzenlenen iftar programına Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ak Parti
Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç ve mahalle sakinleri katıldı.
Vatandaşların evlerinde yaptıkları
yemekler ile yapılan iftar yemeğinin ardından bir konuşma yapan ve mahalle
sakinlerine gönül sofrasına misafir ettikleri için teşekkür eden Başkan Özdoğan
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Gerçekten burada birlik var, beraberlik var, bereket var, bolluk var, emek var
zahmet var. Hacılarımızın vatanına düşkünlüğü, dinine düşkünlüğü, milletine

düşkünlüğü bağlılığı her zaman dillere
destandır. Bu etkinliğinizden dolayı Allah sizden razı olsun. Mahalle sofrası aslında gönül sofrası. O kadar mutlu olduk
ki bu güzelliği Allah nasip eder, Allah hepimize hayırlı ömürler verirse önümüzdeki senelerde de birlikte yaşarız. Allah
sizlerden razı olsun. Gönlünüzü açtınız.
Emek verdiniz zahmet verdiniz. Rabbim
sağlıkla sıhhatle de bayrama ulaşmayı
nasip etsin.”
Mahalle sakinleri ise; bu yıl 6’ıncısı
düzenlenen iftar yemeğinin birlik ve beraberliği artırdığını, gelecek yıllarda da
bu programı düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

Daha yeşil bir Hacılar için çalışmalarını sürdüren Hacılar Belediyesi,
ilçe sınırları içerisinde ikamet eden
vatandaşlara fidan dağıtımı yaptı. Cuma
namazı sonrası gerçekleştirilen fidan dağıtımına, vatandaşlar yoğun ilgi
gösterdi.

Biz Çalışacağız, Hacılar Kazanacak

BAŞKAN ÖZDOĞAN OKUL
İNŞAATINI İNCELEDİ

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yapımı devam
eden Ali Atay Şaşoğlu Ortaokulu inşaatında incelemelerde bulundu.
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Hayırsever Şaşoğlu ailesi tarafından kentsel dönüşüm
alanında yaptırılan 18 derslikli Ali Atay Şaşoğlu Ortaokulu inşaat alanında incelemelerde bulunan Başkan Özdoğan, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Hacılar’da hayırseverler tarafından yapılan birçok eserin bulunduğuna dikkat çeken Özdoğan yaptığı açıklamada, “30 Nisan’da hayırseverimiz Ali Şaşoğlu amcamızın başlattığı okul inşaatımızın temelini atmıştık. Allah’ın
izniyle okul inşaatımız seri bir şekilde devam ediyor.
Bugün itibariyle bodrum katın tabliye aşamasına gelmiş
durumdayız. İlimiz hayırsever il olarak bilinir. İlçemizde hayırsever ilçesi olarak bilinir. Bu eser bizim için çok
anlam ifade ediyor. Ali Şaşoğlu amcamızın hayrıyla seri
bir şekilde yapılan bu eğitim öğretim yuvasında da inşallah seri bir şekilde inşaatımızın bittiği günleri de görürüz. Ben burada emeği geçen başta hayırseverimiz Ali
Şaşoğlu amcamız olmak üzere, çalışan arkadaşlarımıza
teşekkür ediyorum. Eğitim öğretim görecek gençlerimizin de burada hayırlı ilimler, hayırlı eğitimler görmesini
Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.” İfadelerini kullandı.

HACILAR
GÜZELLEŞİYOR

ERCİYESSPOR’LU
MİNİKLER, BAŞKAN
ÖZDOĞAN’I ZİYARET
ETTİ

Hacılar Erciyesspor Kulübü Futbol
Okulu’nda eğitim gören sporcular,
Hacılar Belediye Başkanı Bilal
Özdoğan’ın misafiri oldular.
Kayseri’de spor camiasında önemli bir
yere sahip olan Hacılar Erciyesspor
Kulübü’nün futbol şubesi sorumlusu
ve Belediye Meclis Üyesi Halit Aysu, Genel Kaptan Kahraman
Avcı, Antrenör Selçuk Gücer ve spor okulunda futbol eğitimi
gören minik sporcular Başkan Özdoğan’ı makamında ziyaret
ederek, hayırlı olsun temennilerinde bulundu.

Hacılar Belediyesi ilçe genelinde park, bahçe, cadde ve sokaklarda düzenli
şekilde gerçekleştirdiği
çim biçme ve yabani ot
temizleme çalışmalarını
aralıksız şekilde sürüyor.
Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler park, cadde ve
sokaklarda yabani otların temizliğinin yapılmasının ardından
ilaçlama çalışması yapıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan “İlçemiz genelinde park
ve bahçelerimizde çim biçme,
cadde ve sokaklarımızda görüntü kirliliği oluşturması açısından
yabani ot temizleme çalışmaları
yapıyoruz. Ardından yabani otların yeniden büyümesini önlemek içinde ilaçlama çalışması
yapıyoruz. Bizler düzenli şekilde
kontrol ve temizlik yaparken vatandaşlarımızdan çöplerini ilgili
kova ve konteynırlarımıza atmasını rica ediyoruz.” Dedi.

HACILAR’DA BİRLİK VE
BERABERLİK MESAJI
Hacılar İlçesi’nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Bayramlaşma Programı, Bayramın birinci günü gerçekleştirildi.
15 Temmuz Şehitler Parkı, Hacılar Kafe Restoran’da
düzenlenen ve yoğun bir katılımla gerçekleşen bayramlaşma
törenine önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve
Ak Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye
Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Bilal
Özdoğan, İlçe Protokolü, Parti ve Oda temsilcileri, iş adamları
ve vatandaşlar katıldı.

Biz Çalışacağız, Hacılar Kazanacak
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BAŞKAN ÖZDOĞAN,
“GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ İLE
GÖNÜLLERE DOKUNUYORUZ”
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçenin imarı ve vatandaşların refahı için yürütülen fiziki belediyeciliğin yanı sıra her fırsatta ilçe sakinleri ile bir araya gelerek gönüllere dokunuyor, ilçenin sorunlarını ve çözüm
önerilerini konuşuyor. Hacılar’ı köşe bucak gezmeye devam eden Başkan
Özdoğan, “Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gönül belediyeciliği
ile gönüllere dokunmaya devam edeceğiz” dedi.
Fiziki belediyecilik hizmetleriyle vatandaşların daha modern bir Hacılar’da yaşamasını temin için hazırladığı projeleri hayata
geçireceklerini belirten Başkan Özdoğan,
gönül belediyeciliği çalışmalarına da hız kazandırdı.
Göreve geldiğinden bugüne kadar sosyal
belediyecilik anlayışı ile belediye hizmetlerini her köşeye ulaştıran Başkan Özdoğan,
Belediye çalışmalarına yön vermek adına
ilçedeki tüm mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geliyor, onların görüş,
öneri, istek ve taleplerini alıyor.
Makam kapılarının vatandaşlara her zaman açık olduğunu belirten ve amaçlarının
da hemşerilerinin gönlüne dokunmak, onlarla hemhal olmak olduğunun altını çizen
Özdoğan, “Göreve geldiğimiz ilk günden
itibaren büyüğümüzle, küçüğümüzle tüm
hemşerilerimize ulaşmaya gayret ediyoruz.
Bu manada Ak Parti İlçe Başkanımız Sayın
Ahmet Övüç ve Meclis üyelerimizle birlikte mahalle mahalle, sokak sokak, hane hane

tüm ilçemizi dolaşıyoruz. Burada ki amacımız ulaşılamayan bir kardeşimiz kalmasın.
Bize isteğini iletemeyen bir hemşerimiz kalmasın. Görevde olduğumuz 60 günlük sürede gerek vatandaş ziyaretleri ile gerek çeşitli
etkinlik ve toplantılarla gerek Ramazan ayı
dolayısıyla mahalle iftarları ve teravih namazları ile İlçemizdeki 12 mahallemizi ve
bu suretle halkımızı ziyaret ettik. Çok güzel
bir muhabbet ortamı oluşuyor. Tabi ki biz
bu sohbetlerde aldığımız talepleri değerlendirip uygun olması halinde icraata çevireceğiz. Halkımızın taleplerini bir bir yerine
getireceğiz. Biz inanıyoruz ki işini gönülden
yapan gönüller kazanır. Bu ilçe hepimizin.
Biz, ilçede yaşasın yaşamasın tüm Hacılarlılar olarak büyük bir aileyiz. Bizler, bir süreliğine bu görevi emanet olarak aldık. Burada
olduğumuz süre içerisinde tüm mesaimizi,
tüm gücümüzü halkımızın huzuru ve refahı
için harcayacağız. Biz çalışacağız ki Hacılar
Kazanacak.” ifadelerini kullandı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Övüç ile birlikte Osman Eği ve Hacı
İmrağ’ı evlerinde ziyaret ettik. Özdoğan, Eği ve İmrağ’ın ellerini öperek Ramazan Bayramlarını tebrik etti.

Biz Çalışacağız, Hacılar Kazanacak
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HACILAR TEMA, ARILARA
DİKKAT ÇEKTİ

REKLAM FİLMLERİNİN GÖZDE MEKANI
“HÜRMETÇİ SAZLIĞI”
Hacılar İlçesi sınırları içerisinde yer alan ve uluslararası öneme sahip sulak alan
olarak koruma atına alınan Hürmetçi Sazlığı, reklam filmlerine konu oldu.
Akıllı telefon üreticileri arasında dünyanın en
büyük ikinci üreticisi olan
Çinli teknoloji firması son
reklam filmini, Avrupa, Asya
ve Afrika kıtalarından geçen
yabani kuşların göç rotası
üzerinde bulunan ve deniz
seviyesinden yaklaşık 1073
metre yükseklikte yer alan
Hürmetçi Sazlığında çekti.
Akıllı telefon üreticisi firma,

Hacılar sınırları içerisinde, Erciyes Dağı’nın eteklerinde yaşayan yılkı atları ile son olarak
ürettiği akılı telefonu tanıttı.
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ın turizme kazandırılması için projeleri arasında
yer alan Hürmetçi sazlığı her
geçen gün ilgi odağı haline geliyor. Konu hakkında bir açıklama yapan Başkan Özdoğan,
“İlçemiz sınırları içerisinde bu-

ŞEHİT POLİS
AHMET CİHAN
KİLCİ İÇİN
MEVLİD-İ ŞERİF
OKUNDU
Hulusi Akar Camii’nde
okunan Mevlid-i Şerif programına önceki dönem Enerji ve
Tabi Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İl Müftüsü
Doç. Dr. Şahin Güven, Ak Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet
Övüç, MHP İlçe Başkanı Mustafa Ildız, Melikgazi Müftüsü
Yahya Polat, Hacılar Müftüsü
Mehmet Özbek, önceki dönem
Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, Diyanet İşleri emekli Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan, Belediye Meclis
Üyeleri, şehit yakınları ve çok

sayıda vatandaş katıldı.
Tunceli´nin Pülümür İlçesi’nde 18 Nisan 2017 günü
meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Polis Memuru Ahmet Cihan Kilci için
düzenlenen programda okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ve
Mevlid-i Şerif ‘in ardından Diyanet İşleri emekli Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan
tarafından şehitlerimiz için
dua yapıldı.
Okutulan Mevlid-i Şerif
sonrası camii önünde vatandaşlara ikramda bulunuldu.

lunan ve uluslararası öneme
sahip bir alan olan Hürmetçi
Sazlığı ve yılkı atlarının korunması ve tanıtılması için
Belediye olarak projelerimizi
hazırladık. İnşallah hem ilçemiz için hem de ilimiz için
bir kazanım olacak turizm
projesini hayata geçireceğiz.”
Dedi.

TEMA Vakfı Hacılar İlçe Temsilciliği tarafından “Arı Varsa Yarınlar Var” projesi kapsamında arılarla ilgili farkındalık oluşturmak
üzere etkinlik düzenlendi.
TEMA Vakfı, Balparmak ve Millî Eğitim Bakanlığı “Arı Varsa Yarınlar Var” projesi kapsamında Hacılar İstiklal İlkokulu’nda düzenlenen programa Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İlçe Milli
Eğitim Müdürü Yunus Özsarı, Tema Kayseri İl Temsilcisi Abdulkadir Dağlı, Tema İlçe Temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Programda bir konuşma yapan ve hayata geçirecekleri projelerden birisinin de “Bal Ormanı Projesi” olduğunu söyleyen Başkan
Özdoğan, “Bal ormanı tabi
ki hem keyif bağcılığı
hem ticari bağcılık bizim
projemizin temelinde bu var. Bal ormanının olabilmesi için,
arıların rahat bir yaşam sürmesi için
değişik ağaç çeşitlerinin dikilmesi ve
yaşatılmasının gerektiğini görüyoruz. Bu
sayede ekolojik dengeye
ciddi bir katkımız da
olacaktır. Arılar bir çay kaşığının ucundaki bal
için 240 kilometre yol yapıyorlar. Anneleriniz, babalarınız oğlum şu kaşığı da al kızım şu kaşığı da al diyorlar ya onu
yapmak için arı ne emekler veriyor. Bu Cenab-ı Allah’ın bir lütfu
tabi. İnsanoğlu olarak bizlerin de bu doğaya zarar vermek yerine
katkı sağlamamız gerekiyor. Ben bu vesile ile de Tema Vakfının değerli yöneticilerine, il temsilcisi, ilçe temsilcisine kadar gönül veren
arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Duyarlılık anlamında çok
önemli işler yapıyorsunuz. Biz de
Tema Vakfı’yla
birlikte olmaktan büyük keyif alıyoruz. Birlikte
inşallah birçok projeyi de hayata
geçireceğiz.”
Dedi.
Arılar ı n
doğa
ve
insan
için önemi,
ekosisteme katkıları
ve arıları
korumak için
neler yapılabileceği ile ilgili çeşitli soruların sorulduğu ve bu soruların cevaplarının eğlenceli bir şekilde bulunmasının
sağlandığı programda Erciyes Üniversitesi
Genç Tema Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi
Mustafa Hamalosmanoğlu tarafından öğrencilere ve katılımcılara bir sunum gerçekleştirildi.

Tunceli´nin Pülümür İlçesi’nde iki
yıl önce meydana gelen helikopter
kazasında şehit olan Polis Memuru
Ahmet Cihan Kilci için Mevlid-i Şerif
okundu.

Biz Çalışacağız, Hacılar Kazanacak

15

NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2019

ÖZDOĞAN
“HACILAR’DA
OKUMA YAZMA
BİLMEYEN
KALMASIN”
Hacılar Belediyesi ve Hacılar Rasim
Çetinkaya Halk Eğitim Merkezi iş birliği
ile okuma yazma bilmeyen vatandaşlara
yönelik düzenlenen ücretsiz kurslar devam
ediyor.
Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde
düzenlenen ve bugüne kadar 25
kursiyerin okuma yazma öğrendiği kursu ziyaret eden Hacılar
Belediye Başkanı Bilal Özdoğan,
burada eğitim gören bayanlarla
bir süre sohbet etti. Amaçlarının Hacılar’da okuma yazma
bilmeyen vatandaşın kalmaması
olduğunu söyleyen Başkan Özdoğan, Hacılar Belediyesi olarak
fen işleri ve imar işleri dışında
gönül işleri, kültür işlerinin de
hız kesmeden devam ettiğini
söyledi. Özdoğan sözlerini şöyle
sürdürdü;
“Kursiyerlerimiz, büyük bir

azimle ve şevkle kısa bir sürede okuma yazmayı öğrendiler.
Okuma yazmanın her yaşta ne
kadar önem arz ettiğini bir kez
daha burada müşahede ediyoruz. Hacılarımızda yaşayıp ta
okuma yazma bilmeyen bütün
hemşerilerimizi de kurslarımıza
davet ediyor, onlar için her türlü
fedakârlığı da yapacağımızı da
belirtmek istiyorum. Bu anlamda halk eğitim merkezine de çok
teşekkür ediyorum. İnşallah bu
iş birliğimiz her anlamda devam
edecek. Okuma yazma bilmeyen
büyüklerimiz inşallah bundan
sonra bol bol kitap okuyacaklar.
Torunlarına hikâye okuyacaklar.

Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”
Düzenlenen kurs sayesinde okuma yazma öğrendiklerini söyleyen kursiyer Hikmet Erdem ise,
“Meryem Hocam tek tek bizimle
ilgilendi, ilgi gösterdi, çok şükür
okuyoruz. Adresimizi, telefonlarımızı yazıyoruz. Çok memnunuz, hiç okuma yazma bilmiyoruz diye oturmasınlar. Lütfen
gelsinler. Okumanın yaşı yok
bekliyoruz. Devletimizin, hükümetimizin ve belediyemizin
işi rast gelsin.” Şeklinde duygularını ifade etti.

TRAFİKTE ÖNCELİK YAYALARIN
Hacılar Belediyesi tarafından,
yaya geçitlerinde yaya ve araç güvenliğinin sağlanması amacıyla
yaya geçitleri yeniden düzenledi.
Bu kapsamda yaya geçitlerinin
yakınına, yaya üstünlüğüne dikkat çekmek amacıyla ‘Önce yaya’
yazıları yazıldı.
Trafik güvenliği için yürütülen
çalışmalar hakkında bilgi veren
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan “İlçe genelinde yaptığımız
bu çalışma ile araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu caddeler üzerinde bulunan yaya geçitlerinin

yakınına ‘Önce Yaya’ görsellerini
çizerek yayaların güvenliğini sağlamayı hedefliyoruz. Yaya geçitleri
önlerine sürücülerin görebileceği
şekilde ‘Önce Yaya’ görselleri ile
birlikte çizgilerin yenilenmesi çalışması sayesinde sürücülerin, yayalara karşı daha dikkatli olmaları
ve önce yayalara yol vermelerini
amaçlıyoruz. İlçemizde ikamet
eden tüm vatandaşlarımızın huzuru ve mutluluğu için yürüttüğümüz çalışmalarımız tüm hızıyla
devam edecek.” dedi.

İlimiz genelinde dün akşam etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Hacılar Belediyesi Fen
İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede
herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yağışın başladığı
andan itibaren çalışmalarını etkin bir şekilde yürüttü.
Hacılar Belediye Başkan Vekili
Ahmet Bostancı, İlçe genelinde
metrekareye düşen 41,4 kilogramlık yağış nedeniyle vatandaşların herhangi bir olumsuzluk
yaşamaması için Belediye olarak tüm önlemleri aldıklarını,
ekiplerin yağışın başladığı saat

Belediye Başkan Vekili Bekir Tuğrul, Başkan Yardımcısı Ersel Elcuman ile birlikte İlçemiz genelinde ki yağışlarda cadde ve sokaklarda meydana gelen hasarlar sonrası yürütülen çalışmaları inceledi.
Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Tuğrul, “Yağmurdan çok fazla
bir alanımız etkilenmedi. Etkilenen cadde ve sokaklarımıza da kısa
zamanda müdahale edildi. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları
için tüm ekiplerimiz görev başındadır.” Dedi.
itibariyle görev başında olduklarını söyledi. Bostancı, “İlçemiz
Erciyes Dağı’nın eteklerinde olduğu için yağışlar nedeniyle sel
tehlikesi bulunmaktadır. Dün
meydana gelen ve metrekareye
düşen 41,4 kilogramlık yağışın,
vatandaşlarımıza zarar vermemesi için Belediye olarak tüm
önlemlerimizi almıştık. Çok
şükür herhangi bir olumsuz
durum yaşanmadı. Cadde ve
sokaklarımızda ki hasarlar ekiplerimiz tarafından kısa sürede
giderilmektedir.” Dedi.

ÇÖP TOPLAMA ARAÇLARI
DEZENFEKTE EDİLİYOR
Hacılar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöp
toplama araçlarını dezenfekte
ediyor.
Temiz bir Hacılar için çalışmalarına ara vermeden devam eden
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kirliliğin ortadan kalkması
ve kötü kokuların oluşmaması
için yürüttüğü düzenli çalışmalar kapsamında çöp toplama
araçlarını dezenfekte ediyor.

