CUMHURBAŞKANIMIZI AĞIRLADIK
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Kayseri Cumhuriyet Meydanı tarihi günlerinden birini
daha yaşadı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımızın
da katıldığı programda Belediyemizin de yatırımlarının
olduğu tesislerin toplu açılışı, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.
Kayserimize kazandırılan yatırımların vatandaşlarımıza,
şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.

gazete

KAYSERİ HACILAR BELEDİYESİ 3 AYLIK FAALİYET BÜLTENİ

www.hacilar.bel.tr I 442 12 25

Sokak Kedileri İçin
Sığınma ve Beslenme Evi 7’de

KENTSEL DÖNÜŞÜM’DE

YENİ KONUTLARIN TEMELİ ATILDI

Hacılar’ın en kapsamlı projesi olan Kentsel Dönüşüm Projesi’nde 90 metrekarelik 80 adet konutun yapımına dualarla başlandı.

Özdoğan “Şehrimiz için birlik ve
beraberlik içerisinde çalışıyoruz.”
TALEPLERİ
YERİNDE ALIYORUZ
Hacılar Belediye Başkanı
Bilal Özdoğan, seçimden
sonra başlattığı mahalle
gezilerine devam ediyor.
4’ de

Hazine ve Maliye Bakanı Berat
Albayrak, bir dizi temasta
bulunmak üzere şehrimize geldi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, vatandaşların refahı, huzuru ve
mutluluğu, Kayseri’nin ve Hacılar’ın daha da iyi yerlere gelmesi için tüm
kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalıştıklarını belirtti.

PROJELER
HAYATA GEÇİYOR
Hayırsever Fevzi Mercan’ın
desteği ile yapımı devam eden
Hacılar Stadyumu’nda sona
gelindi. 3’de

HACILAR’DA YEŞİL
ALANLAR ARTIYOR

Hacılar Belediyesi ilçede bulunan parkların
ve yeşil alanların bakımları ile iyileştirme
çalışmalarını sürdürürken, yeni parklar ve
yeşil alanları ilçeye kazandırıyor. 6’da

Biz Çalışacağız, Hacılar Kazanacak
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Hacılar’ın en kapsamlı
projesi olan Kentsel
Dönüşüm Projesi’nde
90 metrekarelik
80 adet konutun
yapımına dualarla
başlandı.

“

YENİ KONUTLARIN
TEMELİ ATILDI
Hacılar Aşağı ve Orta Mahallelerde yürütülen Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, 90
metrekarelik 80 adet konut için
temel atma töreni düzenlendi.
Kentsel dönüşüm alanında
düzenlenen programa Hacılar
Kaymakamı Haluk Sezen, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan,
AK Parti Hacılar İlçe Başkanı
Ahmet Övüç, Belediye Meclis
Üyeleri, yüklenici firma yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.
Programda konuşma yapan
Başkan Özdoğan “Biz hep şunu dedik
‘Biz Çalışacağız, Hacılarımız Kazanacak.’. Kentsel Dönüşüm Projemiz olduğu
yerden hiçbir aksaklık olmadan devam

ediyor. Allah’ın izniyle inşallah bugün
burada 31 Ekim’de yaptığımız ihalemizin
sonucunda, ihalemizi kazanan müteahhidimiz sözleşme aşamalarını geçti. Temel
atma aşamasına geldik. 2020 yılı sonuna

kadar da inşallah kazasız belasız bir şekilde bu konutlarımızı hak sahibi vatandaşlarımıza
teslim etmiş olacağız. İnşallah
rabbim nasip ederse anahtar
teslimini de Sayın Kaymakamımızla değerli arkadaşlarımızla birlikte yapmayı umut
ediyor, dua ediyoruz. Hayırlı
uğurlu olsun.” İfadelerini kullandı.
Hacılar Cami Kebir imam
hatibi Cengiz Çam tarafından yapılan duanın ardından
90 metrekarelik 80 adet konutun temeli,
Kaymakam Haluk Sezen, Başkan Bilal
Özdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet
Övüç ve katılımcılar tarafından atıldı.

HACILAR BELEDİYESİ ARAÇ FİLOSU GÜÇLENİYOR

Hacılar Belediyesi, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere araç parkuruna 2 yeni araç daha ekledi.
Vatandaşlara en etkin ve en iyi hizmeti daha filoya dahil ettiklerini, bu sayede kar temizleme işinde bize çok ciddi katsunmak için araç filosunun genişletildi- daha etkin hizmet edeceklerini söyleyen kı sağlayacak. İkinci aracımız olan vinğini söyleyen Hacılar Belediye Başkanı Başkan Özdoğan; “Bu araçlarımızdan cimizi de biz filomuza katmış durumBilal Özdoğan, Belediye önünde sergi- birincisi 75 beygirlik 4 silindirli yerli ve dayız. 2002 model bir aracımıza vinç
lenen ve kendi öz kaynakları ile alımı milli üretim traktörümüz. Bu traktö- monte etmekle artık daha seri, daha hızgerçekleştirilen araçları Meclis Üyesi rümüzü alış amacımız inşallah baharla lı hizmet vereceğiz. Hizmet alanlarımız
Bekir Tuğrul, Başkan Yardımcısı Ersel birlikte hizmete açacağımız stadımızda çok genişledi. Bu hizmetleri bu araçlaElcuman ve Fen İşleri Müdürü Mustafa çim biçme, gübreleme faaliyetleri ola- rımızla çok daha seri şekilde yapacağız.
Palaz ile birlikte inceledi.
cak. Bununla beraber çok fonksiyonlu İlçemize hayırlı uğurlu olsun diyorum.”
Hacılar Belediyesi olarak bugüne kadar olan bu traktörümüz hem ot biçmede diye konuştu.
alınan 44 araca ilave olarak 2 yeni aracı hem ilaçlamada hem de dar alanlarda

Davamız da, Devamız da Hacılar
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PROJELER HAYATA GEÇİYOR
Doğasıyla ve konumuyla sporseverler
tarafından tercih edilen Hacılar’da,
hayırsever Fevzi Mercan’ın desteği
ile yapımı devam eden Hacılar
Stadyumu’nda sona gelindi. Hacılar
Belediye Başkanı Bilal Özdoğan,
söz verilen projelerin tek tek hayata
geçirildiğini söyledi.
Hayırsever Fevzi Mercan ve Belediye
Meclis Üyeleri ile birlikte stadyum inşaatında incelemelerde bulunan Hacılar
Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, inşaat
çalışmalarının yüzde 90 seviyesinde olduğunu söyledi.
Hacılar Akyazı Mahallesi’nde yapımı
devam eden Hacılar Stadyumu’nda yürütülen çalışmaları inceledikten sonra
açıklamalarda bulunan Başkan Özdoğan,
“Hayırseverimiz, değerli büyüğümüz, ilçemizin değeri Fevzi Mercan amcamızın
kıymetli desteği ile ilçemize kazandırdığımız çok anlamlı bir proje olan Hacılar
Stadyumu’nda sona geldik. Hayırseverimiz Fevzi Mercan amcamızla ve Meclis
Üyelerimizle stadyum inşaatında son durumu birlikte inceledik. Hayırseverimiz

İlçemize, İlimize, Türkiye’mize yakışır
şekilde bir stadyum armağan etmiş oldu.
Gençlerimizin ve kulüplerimizin teşekkürlerini ve şükranlarını Fevzi amcamıza
ilettik. Stadyum inşaatımız yüzde 90 seviyesinde tamamlanmış durumda. İnşallah
mayıs ayı itibariyle sporcularımız burada
topbaşı yapabilecekler. Erciyessporumuza, Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübümüze de ayrı ayrı binalar yaptık. 23
bin metrekarelik bir alanı ilçemize saha
olarak kazandıran Fevzi amcamıza hayırlarından dolayı teşekkür ediyorum.
Ellerinden öpüyorum. Allah hayırlarını
kabul etsin. İlçemize yeni yeni eserleri
hep beraber birlikte kazandıracağız. Biz
çalışacağız, Hacılarımız kazanacak.” İfadelerini kullandı.

DAHA YEŞİL BİR HACILAR İÇİN 3 BİN 100 ADET FİDAN DİKİLDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81
ilde başlatılan ve 11 milyon fidanın toprakla buluştuğu “Bugün Fidan Yarın Nefes” kampanyası kapsamında Hacılar’da
da 2 bin fidan dikildi.
Milli Ağaçlandırma Günü “11 Milyon
Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes” kampanyası kapsamında Hacılar Serçer Yay-

lasında düzenlenen programa Hacılar
Kaymakamı Haluk Sezen, Belediye Başkanı Özdoğan, ilçe protokolü, daire müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Kaymakam Haluk Sezen’in saat: 11.11’de
start vermesiyle birlikte genç, yaşlı tüm
katılımcılar “Bugün Fidan Yarın Nefes”
diyerek fidanları toprakla buluşturdu.

CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI KUTLANDI
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen öğle yemeğinde, din görevlileri ile buluştu.
Programa, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin
Güven, Hacılar Belediye Başkanı Bilal
Özdoğan, Hacılar Müftü Vekili ve İncesu Müftüsü Yaşar Bolat, ilçede görev
yapan din görevlileri katıldı. Hacılar
Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise

DOĞASEVERLER ATATÜRK ANISINA FİDAN DİKTİ.
Hacılar’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk
anısına “Tutunacak Dalınız Olsun” sloganıyla çam fidanı dikimi, pelit ekimi ve
doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan,
“Böyle güzel güneşli bir pazar gününde
sizin de pazar gününüzü bu şekilde değerlendirmenizden dolayı çok mutlu oldum. Keyif aldım. Birlikte yüz fidan 5 bin
meşemizi toprakla buluşturacağız. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hayırlı uğurlu
olsun diyorum. Bu vesileyle de Ulu Önder Atatürk’ümüzü de saygıyla, rahmetle
şükranla anıyorum.” ifadelerini kullandı.
Sakar Çiftliği Mahallesinde gerçekleştirilen programda doğa yürüyüşünün ardından 100 fidanın dikiminin yanı sıra 5 bin
adet pelit ekimi yapıldı.

yaptığı konuşmada, “Biz sizleri kendimizden farklı görmüyoruz. Ben fırsat
buldukça değişik camilerimizde vakit
namazlarını kılmaya çalışıyorum. Seçimde gördüğüm ve edindiğim bir tecrübe gereği de bundan da ayrıca mutlu
oluyorum. Bu vesile ile tüm din görevlilerimizin Camiler ve Din Görevlileri
Haftasını kutluyor, işlerinde kolaylıklar diliyorum“ dedi.

HACILAR’DA YEŞİL BİR ÇEVRE
İÇİN BİN FİDAN DAĞITILDI
Hacılar Belediyesi tarafından vatandaşlara bin adet çam fidanı dağıtımı yapıldı.
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.
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan,
doğayı korumak ve Hacılar’ın daha da
yeşil bir bölge olması için bin adet fidanının daha dağıtımını gerçekleştirdiklerini
kaydetti.

Biz Çalışacağız, Hacılar Kazanacak
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TALEPLERİ
YERİNDE
ALIYORUZ

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, seçimden sonra
başlattığı mahalle gezilerine devam ediyor. Başkan Özdoğan,
Yukarı ve Orta Mahalle’nin ardından Aşağı Mahalle sakinlerini
ziyaret ederek dilek ve taleplerini aldı.
Aşağı Mahalle’deki inceleme gezisine
Başkan Özdoğan’ın yanı sıra AK Parti
İlçe Başkanı Ahmet Övüç, belediye meclis üyeleri, Mahalle Muhtarı Yavuz Mutlu
ve daire müdürleri de katıldı.
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan
ve beraberindekiler cadde ve sokakları
tek tek dolaşarak eksikleri yerinde tespit
etti. Esnaf ve vatandaşlarla da görüşen
Başkan Özdoğan; “İlçemizde mahalle gezilerimize devam ediyoruz. Önümüzdeki
günlerde de mahalle gezilerimize devam

edeceğiz. Vatandaşlarımızla buluşuyoruz.
Taleplerini, önerilerini, görüşlerini, eleştirilerini alıyoruz. Yapacağımız işlerde,
projelerde onların görüşleri bizim için
çok önemli. Bu anlamda da her zaman
güzel ilçemizin güzel vatandaşlarıyla el
birliğiyle gönül birliğiyle çalışmalara devam edeceğiz. Hep şunu diyoruz. Biz
çalışacağız, Hacılar kazanacak. Hacılar
kazanacak, güzel ülkemiz kazanacak.”
ifadelerini kullandı.
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Hacılar Kentsel Dönüşüm Projesi, toplumun ihtiyacına cevap
verecek tüm sosyal donatılarıyla hız kesmeden devam ediyor.
Hacılar’da modern şehircilik anlayışı
içinde yapımına başlanılan Kentsel
Dönüşüm Projesi’nde yeni konutların
yanı sıra sosyal donatıların da inşaat
çalışmalarına devam ediliyor. Proje
çalışma alanında Başkan Yardımcısı Ersel
Elcuman ve birim müdürleri ile birlikte
incelemelerde bulunan Hacılar Belediye
Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede birçok
alanda Belediye tarafından yürütülen
çalışmaların devam ettiğini kaydetti.
Başkan Özdoğan “İlçemizde devam eden
Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 26
Kasım’da temelini attığımız 80 dairelik
bloğun yapım çalışmaları, hız kesmeden
devam ediyor. Yaklaşık bir ay kadar önce
atılan temelimizde bugün bodrum katı
tamamlanmış durumda. Hava şartları
da el verdiği ölçüde çalışmalara devam
ediyoruz. Bir taraftan kentsel dönüşüm
çalışmaları, bir taraftan hayırseverimiz
Ali Atay Şaşoğlu tarafından yaptırılan
ortaokulumuzun
çevre
düzenleme
çalışmaları, bir taraftan kentsel dönüşüm
alanı içerisindeki park çalışmaları hızlı bir
şekilde devam ediyor. 2020 yılı içerisinde

ve devam eden yıllarımızda da planlı
bir şekilde vatandaşlarımıza hizmete
devam edeceğiz. Şimdiden hayırlı olsun
diyorum.” dedi.
Kentsel Dönüşüm alanında 21’inci
yüzyılın teknolojisi olan Geosentetik
istinat duvarının yapıldığını belirten
Başkan Özdoğan, Hayırsever Ali Atay
Şaşoğlu tarafından yaptırılan ortaokulun
çevresinde de 2 bin metrekarelik bir
alanda sağlıklı, doğal görünümlü, farklı
tasarım esnekliği olan, teknolojik ve
ekonomik, ülkemizde nadir olarak bilinen
terra blok istinat duvarı yapıldığını da
sözlerine ekledi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEMDUH BÜYÜKKILIÇ
HACILAR BELEDİYESİ’Nİ ZİYARET ETTİ.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu Hacılar Belediyesi’ni ziyaret etti. Büyükkılıç’a ilçede

yürütülen çalışmalar hakkında bilgi
aktaran Hacılar Belediye Başkanı
Bilal Özdoğan, “Büyükşehir Belediyemizin önderliğinde tüm ilçe be-

lediyeleri olarak birlik ve beraberlik
içerisinde sevdamız Kayserimiz için
yorulmadan, usanmadan ve gayretle
çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.

Biz Çalışacağız, Hacılar Kazanacak
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İLÇEDEKİ YEŞİL ALANLAR, ÇOCUK PARKLARI VE DİNLENME ALANLARINI ARTTIRMAK İÇİN
BAŞLATILAN ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLÜYOR.

HACILAR’DA YEŞİL
ALANLAR ARTIYOR
Hacılar Belediyesi
ilçede bulunan
parkların ve yeşil
alanların bakımları
ile iyileştirme
çalışmalarını
sürdürürken, yeni
parklar ve yeşil
alanları da ilçeye
kazandırıyor.

HACILAR’DA
MEVLİD-İ
NEBİ HAFTASI
PROGRAMI

Hacılar Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi
Haftası dolayısıyla
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yılın
teması olarak belirlenen
“Peygamberimiz ve Aile”
konulu konferans düzenlendi.

Yeni Mahalle Ergenekon Siteleri’nde
yapımı tamamlanan park alanını inceleyen Hacılar Belediye Başkanı Bilal
Özdoğan, vatandaşların dinlenmesi
için ilçeye yeni yeşil alanlar ve parklar
kazandırmaya devam edeceklerini söyledi.

Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde düzenlenen
programa Hacılar Belediye Başkanı
Bilal Özdoğan, İlçe Müftü Vekili Yaşar Bolat, İlçe Protokolü, vatandaşlar
ve öğrenciler katıldı. Sinevizyon gösteriminin ardından Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Süleyman Akyürek tarafından “Peygamberimiz ve Aile” konulu
konferans verildi.

Başkan Özdoğan, “Yeni Mahalle Ergenekon Sitesi’ndeki parkımızı yaklaşık
20 gün önce tamamlamıştık. Şimdi herhangi bir aksaklık olup olmadığı hususunda incelemeleri heyetimizle birlikte
yaptık. Gördük ki çocuklarımız okul
sonrası yeni parkımızda, oyun alanlarımızda mutlu bir şekilde oyunlarını
oynuyorlar. Keyif alıyorlar. Muhteşem
bir manzara var. Yeni Mahallemize,
Ergenekon Sitemize hayırlı olsun. İnşallah çalışmalarımıza hız kesmeden
edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Hacılar Hacı
Şükrü Baktır Kur’an Kursu öğrencileri arasında düzenlenen hadis yarışmasında dereceye giren öğrencilere
hediyeleri verildi.

ÖZDOĞAN “İLÇEMİZE MODERN BİR PARK
DAHA KAZANDIRDIK”
Hacılar Belediyesi toplumun temel ve
sosyal ihtiyaçlarına uygun olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bu manada
Yukarı Mahalle Yeşil Cami yanına modern bir park yapıldı.
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdo-
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ğan, “Hacılarımızda seyriyle, insanıyla
farklı güzellikleri olan Yukarı Mahallemizin ihtiyacı olan bin metrekarelik çok
kullanışlı bir parkın yapımını tamamladık. Kamelyasıyla, oyun gruplarıyla,
banklarıyla insanlarımızın rahatça otu-

rabileceği, keyfine doyulmaz manzaranın
tadını çıkarabileceği, ailecek kullanabilecekleri bir parkı Yukarı Mahallemize kazandırmış olduk. Parkımız hayırlı uğurlu
olsun.” dedi.

Davamız da, Devamız da Hacılar
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Sokak Kedileri İçin Sığınma ve
Beslenme Evi

Hacılar Belediyesi
tarafından ilçe
içerisinde sahipsiz
kedilerin yağışlı ve
rüzgarlı havalarda
güvende olacakları
ve dış etkenlerden
korunabilecekleri
sığınma ve
beslenme evi
yapıldı.

15 Temmuz Şehitleri Parkı’na konulan 18
yuvalı sığınma ve barınma evi ilk günden ilçedeki sahipsiz kedilerin uğrak yeri
oldu. Burada barınan kedilerin günlük
ihtiyaçlarını, evin temizliği ve hijyeninin
belediye tarafından yapılacağını kaydeden
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan,
“Burada beslenen kediler, dış etkenlerden
korunmuş bir şekilde günlük ihtiyaçlarını
giderebilecekler. Belediye olarak insanları-

mızın huzuru ve refahı için gayret gösterirken, çevremize, doğaya ve sokak hayvanlarımıza da önem veriyoruz.” dedi.
Hasta ve yavru kedilerin bu evlere bırakılmamasını, bu durumdaki kedilerin
belediye ekiplerine bildirilmesini vatandaşlardan rica eden Başkan Özdoğan,
kedi sığınma ve beslenme evinin hayırlı
uğurlu olmasını temenni etti.

Muhtarlarımız modern alanlarda
hizmet verecek

İlçemizde muhtarlarımız, kendi imkanlarıyla hizmet vermeye çalışıyordu. Muhtarlarımızın hizmet verdikleri
alanları daha prestijli bir hale getirmek
ve daha verimli bir ortamda çalışmalarını sağlamak için Muhtar Evi Projesi’ni
hayata geçirdik. Bu manada Akdam

Mahallemizde bulunan park içerisine
yaptığımız muhtar evini tamamladık.
Ayrıca Belediye İşhanı’nda kentsel dönüşüm ofisi olarak hizmet veren alanı
da Akyazı ve Orta Mahalle Muhtarlarımıza tahsis ettik.

Biz Çalışacağız, Hacılar Kazanacak
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Hacılar
Belediyesince
vatandaşların
ulaşımlarını daha
rahat ve konforlu
bir şekilde
yapmaları için
yürütülen yol yapım
çalışmaları kış
öncesi tamamlandı.
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HACILAR’DA
YOLLAR
KIŞA HAZIR

2019 yılında 11,5 km uzunluğunda sıcak asfalt, 6 kilometre sathi
kaplama asfalt ve 12 km uzunluğunda (50 bin 859 metrekare)
kilitli parke yol yapıldı.
Hacılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri, alt yapı çalışmaları bitirilen Sanayi Caddesi, Çiftlik Caddesi’nde sıcak
asfalt serimi ile Çifte Harmanlar, Çifte
Kuyu ve Yıldız Sokak’ta satih kaplama
asfalt serim çalışmalarını tamamladı. Vatandaşların kışı rahat geçirebilmesi için

asfalt çalışmalarının planlı bir şekilde yürüttüklerini söyleyen Başkan Özdoğan,
“İlçemizde altyapısı tamamlanan Sanayi
Caddesi, Çiftlik Caddesi, Çifte Harmanlar, Çifte Kuyular ve Ildız Sokak’ta asfalt
çalışmamızı da bitirmiş durumdayız.
Bu asfalt çalışmasında emeği geçen baş-

ta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere
tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Kış
öncesinde ilçemizdeki yaşayan vatandaşlarımızın kışı rahat geçirebilmesi adına
çalışmalarımızı planlı bir şekilde yürüttük ve tamamladık. Yaptığımız çalışmalar vatandaşlarımıza hayırlı olsun.” dedi.

ESKİ HALİ

YENİ HALİ

ESKİ HALİ

YENİ HALİ

Hacılar Belediyesi tarafından yürütülen
asfalt çalışmasından dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar da Başkan
Özdoğan’a teşekkür ederek işlerinde kolaylıklar diledi.

Davamız da, Devamız da Hacılar
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2019 sezonunda Söğütlü Pınar Cad. 892 ton, Kışla Cad. ve Ahmet Yesevi Cad. 2 bin 812 ton, Sakar Çiftliği Cad. 3 bin
485 ton, Cevizli Kuyu Sesli arası 934 ton Gürdoğanlar Sokak ve Naz Sokak bin 133 ton olmak üzere toplam 9 bin 256
ton asfalt serimi yapılmıştır.

Eşmecik Cad. Yıldırımlar Cad., Puturarası Sokak, Çiftlik Cad., Derin
Sokak, Küçükfıdın Sokak, Söğütlü Pınar Cad., Sakar Çiftliği Orman Köyü
Küme Evler, Karacaören Mevkii, Antepli Sokak, Özgüneş Cad., Susam
Sokak, Hisarcık Cad., Çavuşlar Sokak, Akasya Sokak, Cami Sokak,
Aygün Sokak, Server Cad., Hörmetçi Mahallesi, Sakar Çiftliği Mahallesi,
Dereboğaz Cad., Karpuzsekisi Mahallesi, Kayseri Cad., Altuğ Kent Sokak,
Sadettin Erkan Sokak, Ahmet Yesevi Cad., Hasandağı Cad., Erciyes Cad.,
Feyyaz Mercan Caddesi’ne 2019 yılı içerisinde toplam 48 bin 146
metrekare kilitli parke çalışması yapılmıştır.

Biz Çalışacağız, Hacılar Kazanacak
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ALİ ATAY ŞAŞOĞLU ORTAOKULU TAMAMLANDI
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yapımı büyük ölçüde tamamlanan Ali Atay Şaşoğlu Ortaokulu inşaatında incelemelerde bulundu.
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. Hayırsever iş adamı Atay Şaşoğlu tarafından yaptırılan
ortaokul inşaatının tamamlandığını, kalan eksikliklerin de Belediye tarafından
tamamlanacağını kaydeden Başkan Bilal
Özdoğan, “Çevre düzenlenmesi beledi-

HACILAR’DA
SANAT GECESİ

Hacılar Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve Artizhane
Sanat’ın hazırlamış olduğu Anton Çehov’un “Kuğunun Şarkısı ve Tütünün Zararları” adlı
tiyatro oyunu sahnelendi.
Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde sahnelenen ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal
Özdoğan, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç,
MHP İlçe Başkanı Mustafa Baloğlu, Belediye Meclis
Üyeleri ve tiyatro severlerin beğeniyle izlediği “Kuğunun Şarkısı ve Tütünün Zararları” adlı tiyatro oyunu
Hacılarlı sanatseverlere hoş bir akşam yaşattı.
Yönetmenliğini Zehra Aktaş’ın yaptığı ve tek gün iki
kısa oyun temasıyla sahnelenen tiyatro oyununun sonunda yönetmenlere, oyunculara ve katılımlarından
dolayı seyircilere teşekkür eden Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “Tiyatro hayatın kendisidir. Sahnelenen
oyunlarda tüm yaşantılar var. Burada seyircilere sunulan oyunlardaki konular da çok anlam ifade ediyordu.
Oyuncularımızın emeğine ve yüreğine sağlık. Kendilerini tebrik ediyorum. Belediyemiz Kültür ve Sanat
Etkinlikleri kapsamında kış ayları boyunca birçok
etkinliği burada gerçekleştireceğiz. Katılımlarından
dolayı da vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

yemizce yapılacak. Öğrencilerimizi
koruma altına almak amacıyla yapacağımız duvarımızda belediyemiz
tarafından tamamlanacak ve bütün
çevre düzenlemesi belediyemiz tarafından karşılanacak. Emeği geçen
başta hayırseverimiz Şaşoğlu amcamız olmak üzere tüm teknik ekibime
teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı
olsun. Eğitim camiasına hayırlı olsun diyorum.” İfadelerini kullandı.

MUHİTTİN
TATAR
CAMİ’NDE KIŞ
KURAN KURSU
DEVAM EDİYOR

Muhittin Tatar Camii’nde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine
haftada üç gün 17.00 ila 19.00 saatleri arasında Kur’an-ı Kerim, adabı
muaşeret kuralları, din hizmetleri
eğitimi ve aktüel eğitimler veriliyor.
Her hafta cuma günleri değişik meslek gruplarından seminerlerin verildiği kursa yaklaşık 50 öğrenci katılıyor. Kurslar 2 Aralık’ta başlamış
olup 24 Nisan 2020 tarihine kadar
devam edecek.

Davamız da, Devamız da Hacılar
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Hacılar’da Kültür ve
Sanat Gecesi

Başkan Özdoğan’dan Çocuklara
Sevindiren Hediyeler

Al Bayrağın Türküleri Konseri

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Halk

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçe genelinde yürütülen faaliyetler için yaptığı inceleme Müziği Korosu Hacılar’da konser verdi.
sırasında çocukların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Özdoğan, çocuklara kitap ve oyuncak hediye etti.
Çocukların gelişimi için en iyi araçlardan
birisi olan kitapların, bilgiye ulaşılmasını
sağlayan en kısa ve en yararlı yol olduğunu belirten Başkan Özdoğan, öğrencilere
Diyanet Yayınevi Çocuk Yayınlarından
çeşitli kitaplar ile oyuncaklar hediye ediyor.
Başkan Özdoğan, “Geleceğimizin teminatı yavrularımızın eğitimine ve gelişimine katkı sağlamak adına Diyanet çocuk
yayınlarından 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. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine
çıkartacak olan çocuklarımıza hayatlarında başarılar diliyorum.” ifadelerini
kullandı.

Hacılar
Belediyesi
kültür-sanat
etkinlikleri kapsamında, İl Kültür
ve Turizm Müdürlüğü Anadolu’nun
Sesi Korosu tarafından “Al Bayrağın
Türküleri” adlı konser Şehit Polis
Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde

FIRIN VE OKUL KANTİNLERİNİ DENETLENDİ
Hacılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işyeri denetimleri kapsamında fırın ve okul
kantinlerinde inceleme yaptı.

Toplum sağlığının korunması amacıyla Hacılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından belirli
periyotlarda yapılan gıda denetimleri
kapsamında, ilçe genelindeki fırın,
unlu mamuller ve okul kantinleri denetlendi.
Zabıta ekiplerince yapılan denetimde,
iş yerlerinin genel temizliği, ekmek
ve pide gramajları, çalışanların hijyen
durumu, ürünlerin etiketleri, üretim
yerleri ve son kullanma tarihleri ile iş
yerinde kullanılan ekipmanların uygunluğu kontrol edildi. Halk sağlığına

aykırılık teşkil edecek unsurlar, ekiplerce tespit edilerek işyeri yetkilileri
uyarıldı.
Belediye olarak gıda denetimlerine
büyük önem verdiklerini ifade eden
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ekiplerin denetim planına göre
görevlerini sürdürdüklerini, toplumsal sağlığın korunması ve özellikle
öğrencilerin okullarda hijyenik koşullarda ve sağlıklı gıdalarla beslenebilmelerini sağlayabilmek için bu denetimlere aralıksız devam edileceğini
söyledi.

gerçekleştirildi. Konser, izleyicilerden
büyük beğeni topladı.
Sunuculuğunu koro sanatçılarından
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Sözüer ile
Nazife Türkmen’in yaptığı konserde,
Anadolu’nun değişik yörelerine ait
birbirinden güzel türküler seslendirildi.
Konser sonunda, Hacılar Belediye
Başkanı Bilal Özdoğan, İl Kültür ve
Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve
sahneledikleri güzel performanstan
dolayı koro ekibini tebrik ederek Şef
Samet Mutugan’a çiçek takdim etti.

Biz Çalışacağız, Hacılar Kazanacak
ÖĞRENCİLER MODERN
ATÖLYELERDE EĞİTİM GÖRÜYOR

Hacılar Kaymakamlığı tarafından projelendirilen, Hacılar
Belediyesi’nin destekleri ve hayırsever iş adamlarının
katkılarıyla hayata geçirilen Hacılar Bilim Kent Projesi
kapsamında yeni atölye ve sınıflar açılıyor.
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Hacılar Kaymakamlığı tarafından yürütülen Bilim
Kent Projesi kapsamında Yunus Çepken İlkokulu ve
Demokrasi Şehitleri İlkokulu’na kazandırılan Tarihi Değerler ve Misak-ı Milli Alanı, İngilizce Dil Eğitim Sınıfı,
Lego ve Akıl Oyunları Atölyesi, Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen ve Belediye Başkanı Bilal Özdoğan tarafından
açılışı yapılarak öğrencilerin kullanımına sunuldu.
Kaymakam Sezen ve Başkan Özdoğan, Tarihi Değerler ve Misak-ı Milli Alanında öğrencilerin sunumlarını
tek tek dinleyerek yapılar hakkında bilgi aldı. Atölye ve
sınıfların ilçeye kazandırılmasından dolayı Kaymakam
Haluk Sezen ve katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür
eden Başkan Özdoğan, “Kurum olarak eğitim camiamıza her türlü desteği veriyoruz. İlçemizdeki okullarımızın
fiziki yapılarının, ders araç ve gereçlerinin geliştirilmesi
için Kaymakamlığımız ve hayırseverlerimiz ile birlikte yoğun bir çaba gösteriyoruz. İnşallah bu çabanın da
meyvelerini aldığımıza inanıyorum. Geleceğimizin teminatı yavrularımıza derslerinde ve hayatlarında başarılar diliyor, açtığımız atölye ve sınıfların hayırlı olmasını
temenni ediyorum.” dedi.

ERCİYES PLATFORMU
HACILAR’DA

Ankara’daki Kayserilileri bir
araya getirmek için 2005
yılında kurulan ve 500’e yakın
üyesi bulunan Erciyes Platformu Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Mustafa Alkan ve
yönetim kurulu üyeleri Hacılar Belediye Başkanı Bilal
Özdoğan’la Hacılar Belediyesi
sosyal tesislerinde düzenlenen öğle yemeğinde bir araya
geldi.
Erciyes Platformu’nun Hacılar’a yaptığı ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getiren ve Belediye olarak ilçede gerçekleştirdikleri çalışmalardan bahseden
Hacılar Belediye Başkanı Bilal
Özdoğan yaptığı konuşmada;
“Biz burada ilçede bir şeyler yaparken ilimizle her zaman birlikte hareket etmeye çalışıyoruz.
İlçemize yapacağımız her şeyin
insanlarımıza yaptığımızın bilincinde olarak hareket etmeye
çalışıyoruz. Çok şükür 7 aylık
süreçte de çok güzel işleri vatan-

daşlarımızla birlikte başarabildik. İlçemizde müthiş bir uyum
vardır. Bu icatlarımıza yansıyor
vatandaşlarımıza yansıyor hep
birlikte güzel işler yapmaya niyet
ettik. Güzel işler yapıyoruz. Ankara deyince tabi ki Ankara’da

sadece siyaset konuşulmuyor,
bürokraside sizler varsınız. Her
zaman yanımızdasınız. Onu da
biliyoruz. Bu vesileyle de sizleri tekrar aramızda görmekten
çok çok mutlu olduğumu tekrar
ifade ediyorum. Hoş geldiniz
şerefler verdiniz diyorum.” ifadelerini kullandı. Daha sonra
söz alan ve Platform olarak her
zaman Hacılar halkının yanında
olacaklarının altını çizen Erciyes
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Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Alkan,
“Ben çok teşekkür ediyorum.
İnşallah güzel hizmetler yapmak
nasip olur. Bu vesileyle tebrik
ediyor, başarılar diliyoruz platformumuz adına. Biz platform
olarak 15 yıldır faaliyetteyiz. Yaklaşık bizim
beş yüze yakın kuruluşundan bugüne kadar üyemiz var. Kamu
çalışanları var sektör
temsilcileri var iş dünyasının temsilcileri var
yani Kayserili bütün
hemşerilerimizi
bu
platform altında toplamayı hedefliyoruz ve
hep birlikte Kayserimize, Kayserili hemşerilerimize hizmet etmek istiyoruz. Hacılarla ilgilide
yapacağımız katkı vereceğimiz
herhangi bir şeyler olursa bütün
Ankara’daki arkadaşlarımız olarak elimizden geldiğince platform olarak katkı sağlayacağımızı ifade edebiliriz. Ben tekrar
hayırlı olsun diyorum başarılar
diliyorum teşekkür ediyorum.”
dedi.

HACILAR’DA
GELECEK 5 YILIN
KASKİ YATIRIMLARI
GÖRÜŞÜLDÜ

Hacılar Belediye Başkanı Bilal
Özdoğan, Kayseri Su ve Kanalizasyon
İdaresi (KASKİ) Genel Müdürü
Özgür Özdemir ile önümüzdeki 5
yılda Hacılar’da yapılacak yatırımları
değerlendirdi.
Hacılar
Belediyesi
Sosyal
Tesislerinde gerçekleşen toplantıya
Hacılar Belediyesi ile KASKİ Genel
Müdürlüğü’nün ilgili yöneticileri de
hazır bulundu.
Toplantı öncesi bir değerlendirme
yapan Hacılar Belediye Başkanı
Bilal Özdoğan, “KASKİ tarafından
önümüzdeki dönemde ilçemize
yapılacak yatırımları görüşmek

üzere Genel Müdürümüz Özgür Özdemir Bey ve çok kıymetli
ekibiyle bir toplantı icra ediyoruz. Altyapıya her zaman önem
veriyoruz. KASKİ’de bizim çözüm ortaklarımızdan. İlçemize
bugüne kadar yaptıkları yatırımlardan dolayı kendilerine
ve ekibine ayrıca teşekkür ediyorum. Değerli büyüğümüz
Memduh Büyükkılıç Başkanıma da buradan teşekkürlerimi,
selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum. Bilindiği üzere göreve
geldiğimiz günden beri altyapı tamamlanmadan, üst yapıyla
ilgili herhangi bir işlem yapılamayacağını özellikle vurguladık.
Bugün de bunun bir ispatı, kanıtı olarak çok değerli KASKİ
ekibiyle birlikteyiz. İlçemize 2020 yılında ve devamı yıllarda
yapılacak gerek içme suyu hatları gerekse kanalizasyon
hatlarıyla ve diğer depolarımızla ilgili KASKİ’yi ilgilendiren
tüm konularda istişarede bulunacağız. Bu vesileyle ben değerli
genel müdürümüze ve ekibine şimdiden teşekkür ediyorum.
Yapılacak çalışmalarında ilçemize, ilimize hayırlı olmasını
diliyorum.” ifadelerini kullandı.

HACILAR’DA GÜVENLİK VE
MUHTARLAR TOPLANTISI
Hacılar’da, yılın son Güvenlik ve Muhtarlar Toplantısı Kaymakam Haluk Sezen başkanlığında yapıldı.
Gürdoğanlar Ortaokulu’nda gerçekleştirilen toplantıya,
Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, İlçe Jandarma Komutanı
Muhittin Doğan, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Enes Akyüz, kurum amirleri, muhtarlar ve
vatandaşlar katıldı. İlçe genelinde tespit edilen talep, istek ve
şikâyetleri, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile birlikte değerlendiren Kaymakam Haluk Sezen, muhtarlar ve vatandaşların
talep ve önerilerini dinleyerek kamu hizmetlerinin sunumuna
yönelik fikir alışverişinde bulundu.

Davamız da, Devamız da Hacılar
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Kışıma Güneş Ol
Kampanyası Mutlu Etti
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor
A.Ş., ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kışlık giyecek
desteği sağlamak adına başlattığı “Kışıma Güneş Ol”
kampanyası kapsamında Hacılar’da öğrencilerin kışına
güneş oldu.
Kampanya kapsamında ilçedeki ilkokul, ortaokul ve
liselerde eğitim gören 250 ihtiyaç sahibi öğrenciye birer
mont ve kışlık ayakkabı Gürdoğanlar Ortaokulu’nda
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İlçe Milli Eğitim
Müdürü Hacı Erdoğan ve okul müdürleri tarafından
teslim edildi.
Öğrenciler ile tek tek ilgilenen Belediye Başkanı Bilal

Özdoğan, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh
Büyükkılıç’ın önderliğinde, Spor A.Ş.‘mizin başlattığı
“Kışıma Güneş Ol” kampanyası kapsamında ilçemizde
ki ihtiyaç sahibi yavrularımıza bu soğuk kış gününde
mont ve ayakkabı yardımları ulaşmış durumda.
İlçemizde de bize ulaşan emanetleri yerine teslim
ediyoruz. Çocuklarımız inşallah bu kış gününde sıcak
montlarıyla, sıcak botlarıyla okullarına rahat giderler.
Evlerine rahat dönerler. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.
Spor A.Ş‘mizin değerli idarecilerine, çalışanlarına ve
soğuğu sıcağa çeviren tüm hayırseverlere teşekkür
ediyorum.” ifadelerini kullandı.

UMUDA ENGEL YOK

Hacılar İlçe Müftülüğünce Engelliler Günü dolayısıyla “Umuda Engel Yok” konulu
program düzenlendi.
Kayseri İl Müftülüğü ile Hacılar İlçe Müftülüğü Engelliler Koordinatörlüğünce Hacılar Şehit Polis Ahmet
Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa,
İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, Hacılar Belediye Başkan Yardımcısı Ersel Elcuman, Talas Müftüsü Bünyamin
Turgut, Hacılar Müftüsü Yusuf Ay, Belediye Meclis Üyeleri, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından görme engelli öğrencilerin Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan
programın açış konuşmasını yapan Hacılar İlçe Müftüsü
Yusuf Ay, “Dünyada birbirimize destek olmak. Dünyada birbirimize yardım etmek. Dünyayı birbirimize daha
yaşanabilir hale getirmenin çaba ve gayreti içerisinde
olmak zorundayız. Bugün burada yaptığımız bu program bizlere umut aşılamakta, bize gelecek hedefi göstermektedir. Dolayısıyla kıymetli misafirler hayatın hiçbir
şekilde engel tanımadığını, insanların birbirinin kurdu
olmaktan ziyade insanların birbirinin yurdu olma zorunluluğunu bizler bir mümin olarak Müslümanlar olarak ortaya koymak durumundayız.” dedi.
Daha sonra kürsüye gelen İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin
Güven, “Bizler Kur’an kursu öğreticilerimize ve imam
hatiplerimize işaret dili ile Kur’an öğretimi kursu veriyoruz. Son olarak işaret dili ile dini terimler kursu verdik. Çünkü bu terim ve kavramları anlamak sıradan bir
dil için mümkün değildir. Cennette engellilik olmayacak inşallah. Allah cennette her birimize istediğimiz her

şeyi verecek. Çünkü Allahu Teala öyle vaat ediyor. Bu
dünyada bir kısım nimetlerden görme nimeti gibi işitme duyma nimeti gibi yürüme nimeti gibi nimetleri bu
dünyadayken kendisinden alan Rabbimiz, ahirette ona
cennet olarak karşılığını verecek. Yüce Mevla o engelli
kardeşlerimizi de cennetiyle ve cemaliyle müşerref eylesin inşallah.” ifadelerini kullandı.
İl Müftülüğü Engelli Koordinatörü Vaize Kevser Serap Eliaçık tarafından, yapılan “Engelleri Aşalım” konulu sunumun ardından “Umuda Engel Yok” temalı
program, engelli öğrencilerin işaret dili ile söyledikleri
ilahiler ile devam etti. Program, Talas Müftüsü Bünyamin Turgut tarafından yapılan dua ile son buldu.

Hacılar’da Aile İçi İletişim
Semineri
Hacılar’da ilçe müftülüğü tarafından “Keşkesiz bir
yaşam için aile içi iletişim” konulu seminer verildi.
İlçe Müftülüğü Kudsiye Şaşoğlu Kuran Kursu koordinatörlüğünde toplum içerisinde aile yapısının
güçlendirilmesi ve aile bireyleri arasındaki iletişimin sağlıklı bir şekilde sağlanması amacıyla Hacılar
Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde
düzenlenen “Keşkesiz bir yaşam için aile içi iletişim” konulu seminere Hacılarlı vatandaşlar yoğun
ilgi gösterdi.
Kudsiye Şaşoğlu öğrencileri tarafından okunan
Kuran-ı Kerim Tilaveti ve kısa gösterinin ardından kürsüye gelen İlçe Müftüsü Yusuf Ay yaptığı
konuşmada, “Çağın getirmiş olduğu hastalıklardan
endişe ediyoruz. Onun için çocuklarımızla ve aile
bireyleri ile olan iletişimimiz önemli. Bunların üzerinde durmayı beraberce arzu ediyoruz. Yarınların
problemlerini biz ancak iletişimle beraber evlatlarımızla, eşlerimizle, babalarımızla, annelerimizle
güçlü bir şekilde omuz omuza olarak çözebiliriz.
Ancak sorunlarımızı bu şekilde aşabiliriz. Bununda
bilincindeyiz. Bununda farkında olmayı daha çok
arzu ediyoruz. Yani çocuklarımızı çağımızın problemlerine kurban etmek istemiyoruz.” dedi.

Biz Çalışacağız, Hacılar Kazanacak
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Hacılar Belediye Başkanı
Özdoğan Muhtarlarla Buluştu

HACILAR’DA HER YER
AYYILDIZ
Hacılar İlçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat’ın
doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik başlatılan ‘Barış
Pınarı Harekâtı’na destek için her yer Türk Bayrağı ile donatıldı.
Hacılar’da, Barış Pınarı
Harekâtı’na destek olmak
amacıyla başlatılan her evde
Ayyıldız kampanyası için
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ak parti
İlçe Başkanı Ahmet Övüç
ve Meclis Üyeleri ile birlikte
Cuma namazı öncesi vatandaşlara 1500 adet Türk Bayrağı dağıtımı yaptı.
Bayrak dağıtımı sonrasında açıklamada bulunan

Başkan Özdoğan, “Bugün ilçemizde Cuma namazı öncesi esnaflarımıza ‘Her Evde Ayyıldız’
kampanyasına destek olmak
üzere bayrak dağıtımını gerçekleştirdik. Barış Pınarı Harekatı’nın başladığı günden bugüne
her zaman kahraman ordumuza dualarımızı eksik etmedik.
İlçemizde dualarımız yine her
zaman ordumuzun yanında.
Barış Pınarı Harekatı’na destek olmak üzere bayrağımızın

dağıtımını gerçekleştirdik.
Vatandaşımızdaki bayrak aşkını, devlet saygısını, devlete
olan bağlılıklarını bayrağımıza, ezanımıza olan düşkünlüklerini bir kere daha
müşahede ettik. Bu açıdan
da Hacılar olarak, ilçemiz
olarak ayrı bir gurur, ayrı bir
mutluluk yaşıyoruz. Bu vesileyle kendilerine teşekkür
ediyorum.” şeklinde konuştu.

Terra Blok İstinat Duvarı

Ülkemizde son teknoloji olarak bilinen Terra Blok Duvar
Sistemini,
hayırseverimiz
Ali Atay Şaşoğlu tarafından
kentsel dönüşüm alanına
yaptırılan ve çevre düzenlemesi Belediyemiz tarafından
yapılan ortaokulun çevresinde uyguladık.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 19
Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen
programda mahalle muhtarları ile öğle yemeğinde
bir araya geldi.
Özdoğan, iş birliği ve istişare
içinde muhtarlarla modern Hacılar için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
Hacılar Belediyesi Sosyal
Tesiste Başkan Özdoğan’ın ev
sahipliğinde düzenlenen programa, Meclis Üyesi Bekir Tuğrul, Başkan
Yardımcısı Ersel
Elcuman, birim
müdürleri
ile mahalle
mu ht arl ar ı
katıldı.
Va t a n d a ş a
ulaşmada en etkin
kurumlardan birinin
muhtarlık olduğuna vurgu yapan Başkan Özdoğan, “Muhtarlar, Kaymakamlık ve Belediye ile

birlikte çalışarak hizmetlerin tamamından sorumludurlar. Bizler de iş birliği ve istişare içinde
sorunları birlikte çözeceğiz. Bu
makamlar, hizmet, icraat ve çözüm makamı, bu nedenle ilçemizin imarı ve modernizasyonu
için hepimiz taşın
altına elimizi koyacağız. Ben
buradan tüm
muhtarlarımızın
19 Ekim
Mu ht a r l a r
Gününü kutluyor, işlerinde
kolaylıklar temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Davamız da, Devamız da Hacılar
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ÖZDOĞAN “HACILAR
ERCİYESSPORU
ZİRVEYE TAŞIYACAĞIZ”

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan,
Hacılar Erciyessporlu futbolcular ve yönetim
kurulu ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Hacılar Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen yemeğe
Başkan Özdoğan, Hacılar Erciyesspor yöneticileri, antrenörleri
ve sarı lacivertli futbolcular katıldı. Kurumsallık adına geçtiğimiz
yıllara göre daha ciddi adımların
atıldığını söyleyen Başkan Özdoğan, “İnşallah ilerleyen günlerde
başka müjdelerimiz de olacak.
İlçede yıllardır eksikliğini hissettiğimiz sporla ilgili kulüplerle
ilgili birtakım şeyler vardı ama
bu algıyı da kırdık. Daha anlamlı
daha dokunur daha bilinçli işler
yapmak zorundayız. 7 maçta 4
galibiyet bizim ölçümüzdeki bir
kulüp için iyi bir sonuç. Aslında

gönül ister ki 7 de 7 olsun. Mağlubiyetten dersimizi alacağız.
Birliği beraberliği daim edeceğiz. Eksikler var ama eksikleri
hep beraber gidereceğiz. İnşallah
statla beraber etkinliklerde daha
değişik bir hale gelir. İlçede bir
seyirci kitlesi oluştururuz. Bununla beraber de kenetlenmede
sahip çıkmada daha üst seviyeye
gelir. Ben bugüne kadar ki gerçek emeklerinizden dolayı ciddi
gayretlerinizden dolayı teşekkür
ederim.” dedi.
Konuşmaların ardından futbolcular Başkan Özdoğan’a kendilerine ve kulübe verdiği destek için
teşekkür ettiler.

Hacılar Belediye Meclisinde
Kararlar Oybirliğiyle

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı belediye kanununun 20. Maddesine istinaden 2019 yılında 13
meclis toplantısını gerçekleştirdi. 90 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantılarda Meclis Üyeleri
tarafından tüm kararlar birlik ve beraberlik içerisinde oybirliği ile alındı. Ayrıca her hafta gerçekleştirilen encümen toplantılarında ise 367 madde görüşülerek karara bağlandı.

HADAK SEZONA MADALYALAR İLE BAŞLADI
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kayak İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Alp disiplinli Büyük Slalom yarışmaları tamamlandı.
Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) sporcuları yarışmalarda 4 madalya
kazandı.
28–29 Aralık 2019 tarihleri
arasında Erciyes Dağı Hacılar
Kapı mevkiinde düzenlenen
yarışmalar nefesleri kesti. U12
– U14 – U16 – U18 ve büyükler kategorilerinde düzenlenen
müsabakalarda
sporcuların

kıyasıya mücadele ettiği yarışmalarda HADAK kulübü
sporcularından U-12 erkeklerde Ali Çavuş ikinci, U-14 bayanlarda Ela Özdemir ikinci,
U-14 erkeklerde Ahmet Tuğrul
üçüncü, büyük erkek kategorisinde Ömer Can Gürlaş üçüncü olarak toplam 4 madalya
kazandı.

HACILAR ERCİYESSPORLU FUTBOLCU MİLLİ TAKIM SEÇMELERİNE ÇAĞRILDI
Hacılar Erciyesspor
futbolcusu Talha
Özyürek, U14 Milli Takım
seçmelerine çağrıldı.
Başkan Özdoğan,
2006 doğumlu genç
futbolcuya başarılar
diledi.

10 Aralık 2019 ile 29 Ocak 2020
tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan U14 Milli Takım bölge
seçmelerine çağrılan Hacılar Erciyesspor futbolcusu Talha Özyürek, Futbol Şube Sorumlusu Halit
Aysu, genel kaptan Kahraman
Avcı, antrenör Selçuk Gücer ve
ailesi ile birlikte Hacılar Belediye
Başkanı Bilal Özdoğan’ın misafiri
oldu. U14 Milli Takım seçmelerine çağrılan Talha Özyürek’i kutlayan Başkan Özdoğan “Altyapıya
ne kadar destek verirsek o kadar

meyvelerini elde edeceğimizin
somut bir göstergesi bu. Sevgili
anne ve babasına teşekkür ediyorum. Selçuk Gücer Hocamın,
Kahraman Avcı Hocamın, Halit
Aysu Ağabeyimin çok emekleri
var. Allah razı olsun. Genç takım
ve altyapı çok önemli diyoruz. Her
zaman için önem veriyoruz inşallah. Mayıs ayında faaliyete tam
manasıyla başlayacak olan stadımızda da gençlerimiz başta olmak
üzere tüm halkımızı da spora davet ediyorum. İnşallah Hacılar

Erciyesspor’u layık olduğu yerlere
birlikte taşıyacağız. Altyapı her şeyimiz. Şu an da altyapının tüm yaş
gruplarında top koşturan kardeşlerimiz var. Hocalarıma ayrı ayrı
teşekkür ediyorum. Süper amatör
de takımımız çok güzel neticeler
elde ediyor. İnşallah bu birliğimiz
beraberliğimiz her zaman daim
olur. İnşallah Talha kardeşimizi de
U14 Milli Takımımız da görürüz.
Başarılarının daim olmasını diliyorum. Emeği geçen arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum.”dedi.

