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İlçemiz,
Online İzleme Sistemi ile donatıldı.

gazete

KAYSERİ HACILAR BELEDİYESİ 3 AYLIK FAALİYET BÜLTENİ

80 dairelik 90
Metrekarelik yeni
bloğumuz zemin kat
seviyesinde. 2’de

Hörmetçi Kaymak ve
Yoğurt Üretim Tesisi
Tamamlandı. 5’te

Davamız da Devamız
da Hacılarımız için
çalışıyoruz. 8’de

Özdoğan, Öğrencilerle
Tecrübelerini Paylaştı
12’de

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 2019 –
2024 dönemi için vatandaşların refahı ve ilçenin
modernleşmesi adına Hacılar’ın ilçe oluşunun
29’uncu yılında 29 projeyi Hacılara kazandırmaya
söz verdiklerini söyledi.

Özdoğan, “Genç ve dinamik bir ekiple birlikte 2019
seçimleri sonrası çalışmlara başladık. Davamız da
devamız da Hacılarımız için önümüze 29 projeyi
tamamlamak gibi önemli bir hedef koyduk. Elhamdülillah görevde olduğumuz 1’inci yılda 21 projeyi
ilçemize kazandırıyoruz. Bu projelerin hayata geçirilmesinde bizlere desteğini esirgemeyen Sayın
Bakanlarımıza, Milletvekilerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç’a, çok
değerli hayırseverlerimize ve emeğini esirgemeyen
personelime teşekkür ediyorum.”dedi.

www.hacilar.bel.tr I 442 12 25

65 Yaş Üstü
Vatandaşlarımızın
Yanındayız. 16’da

Biz Çalışacağız, Hacılar Kazanacak
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KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ
HACILAR’IN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRİYOR.

HACILAR’DA KARNE
HEYECANI

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve
lisede okuyan öğrenciler ile öğretmenler yarı yıl tatiline girdi. Hacılar
Kaymakamı Haluk Sezen ve Belediye
Başkanı Bilal Özdoğan, öğrencilere
karne dağıttı.
Demokrasi Şehitleri İlkokulu öğrencileri, Kaymakam Sezen ve Başkan
Özdoğan’ın elinden karne almanın
mutluluğunu yaşadı.
Öğrencilere karnelerini, başarı belgelerini ve hediyelerini, Kaymakam
Haluk Sezen ve İlçe Milli Eğitim
Müdürü Hacı Erdoğan ile birlikte
veren Başkan Özdoğan, tüm eğitim
camiasına öğrenci ve velilere sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yarı yıl tatil
geçirmelerini temenni etti. Özdoğan,
öğrencilerden tatilde spor ve bilim
aktivitelerine katılmalarını, mümkün olduğunca televizyon ve bilgisayardan uzak durmalarını da tavsiye
etti.

Vizyon projemiz olan Kentsel Dönüşüm Projesi, planlandığı gibi
devam ediyor. Proje kapsamında 10 hektarlık bir alanda 600’e yakın
bağımsız birimin yıkımını tamamladık.
Hacılar tarihinin en büyük projesi olan ve
ilçeye bin 101 konutun yapımı ile modern
bir görünüm kazandıracak olan Kentsel
Dönüşüm Projesi’nde, 1’inci etap 200
konutun teslim edilmesinin ardından yapılacak diğer etaplar için yıkım çalışması
tamamlandı. Yapılan çalışmada evlerini
boşaltan hak sahiplerinin 10 hektarlık bir
alanda 612 konutun yıkımı gerçekleştirildi.
Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında,
ihalesi yapılarak çalışmalara başlanılan

90 metrekarelik 80 adet konutlar zemin
kat seviyesinde. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan “Biz hep şunu dedik
‘Biz Çalışacağız, Hacılarımız Kazanacak.’ Kentsel Dönüşüm Projemiz olduğu
yerden hiçbir aksaklık olmadan devam
ediyor. Allah’ın izniyle inşallah 2020 yılı
sonuna kadar da inşallah kazasız belasız
bir şekilde bu konutlarımızı hak sahibi
vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız.
Hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Biz Çalışacağız, Hacılar Kazanacak
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Haber Başlık

PROJELERİMİZİ HAYATA GEÇİRİYORUZ
Hayırseverimiz Fevzi Mercan’ın katkılarıyla yürüttüğümüz Hacılar
Stadyumunda inşaat çalışmalarında bitirme noktasındayız. İlçemize ve spor
camiasına UEFA standartlarında modern bir spor tesisi hediye edeceğiz.
Gençlerimize yakışır stadyumu mayıs ayı itibari ile kullanıma açacağız.
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 Stadyun inşaat çalışmalarının yüzde 90 seviyesinde olduğunu
söyledi.
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 İlçemize, İlimize, Türki-

ye’mize yakışır şekilde bir stadyum armağan etmiş oldu. 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.

VALİ GÜNAYDIN
MUHTARLARI
DİNLEDİ

ÖRENCİLERDEN BAŞKAN ÖZDOĞAN’A YOĞUN İLGİ

Şaşoğlu Ortaokulu’nda düzenlenen
“Kariyer Günleri” programına katılan
ve öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Hacılar Belediye Başkanı Bilal
Özdoğan “Şaşoğlu Ortaokulu’nda katıldığımız “Kariyer Günleri” programı
sonrası yarınlarımızın umudu, büyük

Türkiye’nin mimarları, bizim bugüne
getirdiğimiz bayrağın emanetçileri
öğrenci kardeşlerimizin yoğun ilgisine
mazhar olduk. Yavrularımızla sohbet
ettik. Onların neşesi ve sevinci bizleri
ziyadesiyle mutlu etti. Kardeşlerime
hayatlarında başarılar diliyorum.”dedi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın
başkanlığında Kaymakam Haluk
Sezen, Belediye Başkanı Bilal
Özdoğan ve kurum amirlerinin
katılımıyla “Muhtarlarla Buluşma
İlçe
Toplantıları”
çerçevesinde
ilçemiz mahalle muhtarlarının sorun
ve taleplerini dinlendi.
Başkan
Özdoğan
“Bizler,
vatandaşlarımızın
ihtiyaçlarını,
taleplerini dinleyerek onlara en iyi
şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz.
Bu manada gerçekleşen toplantının
ilçemize hayırlı olmanı diliyorum.
Teşriflerinden dolayı Sayın Valimize
teşekkür ediyorum.” dedi.

ULU ÇINARLAR
“ÇANAKKALE
SON MEKTUP’U
İZLEDİLER

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar’da vatandaşlar için birçok sosyal ve kültürel etkinlik düzenlediklerini söyledi. Özdoğan, “Açık
hava sinema projemiz öncesi sohbet
salonumuzun müdavimi vatandaşlarımıza Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci
Kültür Merkezimizde Çanakkale Deniz Zaferi harp günlerinde yazılan ve
uzun yıllar sonra adresine kavuşan
bir mektubun çok duygusal hikayesini anlatan ‘Çanakkale Son Mektup’
isimli filmi sunduk. Toplumumuzun
her kesimi bizim için önemli ama ilçemizin ulu çınarı yaşlılarımız tabi ki
daha önemli. Yaşlılarımıza desteğimiz her zaman devam edecek.” Dedi.
Filmi heyecanla izleyen vatandaşlar
da böyle bir etkinliğin düzenlenmiş
olmasından dolayı Başkan Özdoğan’a
teşekkür ettiler.

Biz Çalışacağız, Hacılar Kazanacak
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ALİ ATAY ŞAŞOĞLU ORTAOKULU
2020 - 2021 EĞİTİM YILINA HAZIR
Hayırseverimiz Şaşoğlu ailesi tarafından kentsel dönüşüm
alanında yaptırılan 18 derslikli Ali Atay Şaşoğlu Ortaokulu
inşaatı büyük ölçüde tamamlandı. Kalan eksiklikler belediyemiz tarafından tamamlanacak ve bütün çevre düzenlemesi belediyemiz tarafından karşılanacak. Hayırseverimiz
Ali Atay Şaşoğlu’na teşekkür ediyoruz.
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GAZETECİLER
HACILAR’DA BULUŞTU

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle
basın çalışanları, Hacılar Belediyesi ev
sahipliğinde düzenlenen programda Hacılar’da
buluştu.
Hacılar Kadın ve Gençlik Merkezi’nde
düzenlenen programa Kayseri Valisi
Şehmus
Günaydın,
Büyükşehir
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç,
Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen,
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet
Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye
Başkanı Bilal Özdoğan, İncesu
Belediye Başkanı Mustafa İlmek,
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Veli Altınkaya ve basın mensupları
katıldı.
Hacılar Belediyesi tarafından 2019
yılında gerçekleştirilen faaliyetlerin
anlatıldığı tanıtım filminin ardından
kürsüye gelen Hacılar Belediye
Başkanı Bilal Özdoğan, “9 ay boyunca
aldığımız emaneti daha iyi yerlere
taşıyabilmek adına gayret göstermeye
çalıştık. Bu çalışmaları da siz basın
mensuplarımız vasıtasıyla halkımıza
duyurmuş olduk. Ben bu emeğinizden
dolayı sizlere teşekkür ediyorum.
Bugüne kadar olduğu gibi bundan
sonra da sizlerle daha güzel çalışmalar
yapacağız inşallah. Biz bu süreçte
Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız
Memduh Büyükkılıç olmak üzere
tüm kurum ve kuruluşlarımızla iş
birliği içerisinde birlik ve beraberlik
içerisinde ilçemize hizmet etmeye
çalıştık. İnşallah 2020 yılında da hep
birlikte güzel vatanımıza, ilimize ve
ilçemize güzel hizmetler yaparız. Ben
bir kez daha tüm basın çalışanlarının
gazeteciler gününü kutluyorum.”
ifadelerini kullandı.
Başkan Özdoğan, konuşmasının

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hayırsever iş adamı Atay Şaşoğlu
tarafından yaptırılan ortaokul inşaatının tamamlandığını, kalan eksikliklerin
de Belediye tarafından tamamlanacağını söyledi. Özdoğan “Ortaokulumuzun
çevre düzenlenmesi belediyemizce yapılacak. Öğrencilerimizi koruma altına
almak amacıyla yaptığımız Terr Blok
duvarımızda belediyemiz tarafından tamamlandı. Bütün çevre düzenlemesi belediyemiz tarafından karşılanacak. Emeği
geçen başta hayırseverimiz Şaşoğlu amcamız olmak üzere tüm teknik ekibime
teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlısıyla
2020 – 2021 eğitim dönemde yavrularımız bu güzel mekânda eğitim öğretimlerine devam edecekler. İlçemize hayırlı
olsun. Eğitim camiasına hayırlı olsun diyorum.” dedi.

HAŞERE İLE DAHA ETKİN MÜCADELE YAPILIYOR.
Hacılar Belediyesi’nce ilçe genelinde sivrisinek, karasinek ve larvaya karşı ilaçlama çalışmaları yapılıyor. Bu manada
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 ilaçlanması etkin bir şekilde yapılıyor.

ardından Kayseri Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Veli Altınkaya’ya günün
anısına hediye takdim etti.
Daha sonra kürsüye gelen ve ev
sahipliğinden dolayı Hacılar Belediye
Başkanı Bilal Özdoğan’a teşekkür
ederek sözlerine başlayan Kayseri
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli
Altınkaya,
Büyükşehir
Belediye
Başkanı
Memduh
Büyükkılıç’ın
Kayseri Mahallesi’nde bir konağı Basın
Müzesi olarak tahsis ettiğini, Kayseri
Valisi Şehmus Günaydın’ın talimatıyla
da Orta Anadolu Kalkınma Ajansı
ile bir proje gerçekleştirdiklerini,
Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi
ile yapılan işbirliği ile Kayseri basın
tarihinin 110 yıllık geçmişi ile ilgili
çalışma yaptıklarını söyledi. Altınkaya
bu arşiv çalışmasının yakın bir
zamanda tamamlanacağını belirtti.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
nedeniyle Hacılar Belediyesi ev
sahipliğinde düzenlenen programda
son olarak söz alan Vali Şehmus
Günaydın, “Basınımızın bizlerden
bir talebi olduğu zaman mümkün
olduğunca
yardımcı
olmaya
çalışıyoruz. Hepimiz kamu hizmeti
yapıyoruz. Hepimizin amacı ilimize
ülkemize hizmet etmek. Ortak
çalışmalar ve sorunların doğru tespiti
bizlere çok fazla avantaj sağlayacaktır.
Tüm basın mensuplarının gazeteciler
gününü kutluyorum” dedi.
Program katılımcıların hatıra fotoğrafı
çektirmesi ile son buldu.

Biz Çalışacağız, Hacılar Kazanacak
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HÖRMETÇİ KAYMAK VE YOĞURT
ÜRETİM TESİSİ TAMAMLANDI
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’da,
Hacılar Belediyesi tarafından Hürmetçi
muhtarlık binasını yapılan tadilatla
modern bir süt işleme merkezi haline
getirdiklerini, yeni muhtarlık binasını da
ilerleyen süreçte yapacaklarını söyledi.
Özdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;
“Burada İl Tarım Müdürlüğümüz ve
Kayseri Damızlık Manda Yetiştiricileri
Birliğiyle ortak bir çalışma yürütüyoruz.
Biz belediye olarak tadilat işlerini,
binanın
makinelerin
yerleşmesi
noktasında daha uygun hale gelmesini
sağlayacağız. Vatandaşlarımız sütlerini
buraya getirecekler. Burada süt, yoğurt,
kaymak üretimi gerçekleştirilecek ve
markalı yoğurt ve kaymak üretimini
sağlayacağız. Modern bir tesis olacak
İnşallah. Burada ben emeği geçen
önce ki dönem muhtarımıza, yeni
dönem muhtarımıza, Karpuzsekisinin
önceki ve yeni dönem muhtarlarına
teşekkür ediyorum. Manda Yetiştiriciliği
Birliği’ne teşekkür ediyorum, İl Tarım
Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum.
Devlet millet kaynaşmasının en açık
örneğini burada yaşıyoruz. Burada yöre
halkımız, sütlerini getirdikten sonra
işlenecek, yoğurt ve kaymak olarak
halkımıza da sunulacak. Hayırlı uğurlu
olsun diyorum.”

Hürmetçi Mahallesi’nde Hacılar Belediyesi, İl Tarım
ve Orman Müdürlüğü ve Kayseri Damızlık Manda
Yetiştiricileri Birliği iş birliği ile yürütülen Hürmetçi
Manda Sütü İşleme Tesisi inşaat çalışmaları tamamlandı. Burada günde 50 ton kapasiteli tesisimizde
manda sütünden markalı kaymak ve yoğurt üreteceğiz. Ayrıca bu alana Kayseri Doğa Koruma ve
Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile birlikte ziyaretçi
merkezi, yürüyüş yolları ve gözlem noktaları yapmak için çalışmalara başladık.

TARIM KOOPERATİFİ KURULDU
Hacılar’da vatandaşların tarım alanındaki faaliyetlerine yön vermek ve birlik içerisinde hareket etmelerine olanak
sağlamak amacıyla kurulan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin ilk genel kurul toplantısı yapıldı. Toplantıda
yönetim kurulu, denetim kurulu ve üst birlik asil temsilcileri belirlendi.

Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan
Kilci Kültür Merkezinde bakanlık
temsilcilerinin
nezaretinde
gerçekleştirilen toplantıda kooperatif
yönetim kurulu asil üyeliklerine
Selahattin Ayvaz, Osman Emek ve
Ayhan Gökçek, Denetim kurulu asil
üyeliklerine Ali Hökelek, Osman Emek
ve Metin Kirazgiller seçilirken üst birlik
asil temsilcisi ise Selahattin Ayvaz olarak
belirlendi.
Genel kurul sonrası yeni yönetim kurulu

ve bakanlık temsilcileri Hacılar Belediye
Başkanı Bilal Özdoğan’ı makamında
ziyaret etti. Kurulan Tarımsal Kalkınma
Kooperatifi’nin ilçede tarımla iştigal eden
vatandaşlar için çok yararlı olacağına
inandığını belirten Başkan Özdoğan,
“Seçim öncesinde bal ormanı projemizde
halkımıza
hizmet
edeceğimizi
bildirdiğimizde ilçemizde balcılıkla
iştigal eden abilerimiz kardeşlerimiz
bize çok yön verdiler, ışık verdiler. Tabi
ki arıcılık bu kooperatifin içerisinde var

ama tarımsal kalkınmayı ilgilendiren
tüm konularda da bu kooperatifimiz
faaliyetini gösterecek. Toprağın ne
kadar kıymetli olduğunu bilen ilçelerin
başında herhâlde Hacılar geliyor. Çünkü
arazimiz dar ve sarp alanlardan oluşuyor.
Bu alanlarda neyi nasıl ekeriz, neyi nasıl
geliştiririz. Bu alanı en iyi şekilde nasıl
kullanırız onun bilinci içerisinde bir
ilçeyiz. Tabi bu manada İlimiz tarımla
da kendisinden söz ettiren bir ilimiz.
Elmasıyla, gilaburusuyla, kayısısıyla,

kabak çekirdeğiyle ünlü olan aslında
tarımda da ne kadar iyi bir yerde
olduğumuz açıkça ortada. İnşallah var
olan güzelliklerin üzerine hep birlikte
yeni yönetimimizle iyi işler yapacağımızı
şimdiden buradan bildirmek istiyorum.
Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür
ediyorum. İnşallah güzel projeleri de
birlikte gerçekleştireceğiz. Kooperatifimiz
ilçemize, ilimize, ülkemize hayırlı olsun
diyorum.” İfadelerini kullandı.

Biz Çalışacağız, Hacılar Kazanacak
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BU YIL ILKINI DÜZENLEDIĞIMIZ BIRLIK VE BERABERLIK GECESINE KATILAN
BINLERCE VATANDAŞIMIZ BIRLIK VE BERABERLIĞIN EN GÜZEL ÖRNEĞINI SERGILEDI.

HACILAR BİRLİK BERABERLİK
GECESİNDE BULUŞTU

Hacılar Müftülüğünce Diyanet İşleri
Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı
tarafından İdlib’deki yardıma muhtaç
insanlar için başlatılan “Yolun İyilik
Olsun” yardım kampanyasına destek
için kermes düzenlendi.

Hacılar’da birlik ve beraberlik gecesi
düzenlendi. 15 Temmuz Şehitler
Parkında düzenlenen programa
katılan binlerce vatandaş, birlik
ve beraberliğin en güzel örneğini
sergiledi.
Birlik ve beraberlik Gecesi’ne Vali
Vekili Ali Uslanmaz, Büyükşehir
Belediye
Başkanı
Memduh
Büyükkılıç, Ak Parti İl Başkanı
Şaban Çopuroğlu, Kaymakam Haluk
Sezen, Bünyan Belediye Başkanı
Özkan Altun, Hacılar Belediye
Başkanı Bilal Özdoğan, protokol
üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan
ve Peygamber Efendimiz bir hadis-i
şeriflerinde “Birlikte rahmet, ayrılıkta
azap var” buyurduğunu söyleyen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan
sözlerini şöyle sürdürdü;
“Bizde bu noktadan hareketle birlik
beraberlik içerisinde başta Büyükşehrimiz olmak üzere, İlçemizde Sayın
Kaymakamımızın önderliğinde tüm
kurumlarımızla birlik ve beraberlik
içerisinde çalışıyoruz. Gönül belediyeciliği denince akla gelen ilk isimlerden
biri olan çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç
ve ekibine bize verdikleri her türlü desteklerinden dolayı, şükranlarımı sunuyorum.”
Daha sonra kürsüye gelen Ak Parti İl
Başkanı Şaban Çopuroğlu ise; “Tabi
bizim burada bir teşekkür etmemiz
gereken bir halkımız var. Hacılar halkımız geçtiğimiz 31 Mart seçimlerinde
hakikaten bizim göğsümüzü kabartan
sonuç almak suretiyle hem şehrimize

hem de Türkiye sınırları içerisinde alınan oylar nispetinde güzel bir neticeyle
bizlerin yüzlerini güldürdüler. Burada
muhteşem bir teşekkürü hak ettiğinizi
düşünüyoruz. Tabi burada hem Büyükşehir Belediye Başkanımız hem de Hacılar
Belediye Başkanımız koordineli bir şekilde çalışarak Hacılar halkına hak ettiği
hizmeti zamanında ve hak ettiği kalitede
getireceğine inanıyoruz.” Şeklinde konuştu.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç ise yaptığı konuşmada, “İnşallah el ele gönül gönüle daha
güzel günlere Hacılarımızı daha güzel
yerlere taşıma konusunda elbette gayret
göstereceğiz. Tabi Hacılarımızın bu noktalara gelmesinde gerek idari bağlamda,
gerekse yerel yönetim bağlamında emeği geçenler olmuştur, hizmet edenler
olmuştur. Hepsine ben ayrı ayrı minnet
duyuyor, teşekkür ediyorum. Elele gönül
gönüle Büyükşehir olarak üzerimize ne
düşüyor ise yapacağımızdan hiçbir zaman şüpheniz olmasın. Her zaman daha
önceki başkanlarımızın yaptığının daha

“MARKA KENT VE BİLİM
ÜSSÜ HACILAR”
Hacılar Kaymakamlığı ile Hacılar
Belediyesi iş birliği ve hayırsever işadamlarının katkılarıyla hayata geçirilen, Hacılar’ın bilimsel çalışma ve
aktivitelerle marka kent ve bilim üssü
olmasını hedefleyen Bilim Kent Projesi kapsamında, Hacılar Karpuzsekisi
Mustafa Tatar İlkokuluna kurulan İnteraktif Bilim Koridoru, düzenlenen
törenle açıldı.

fazlasını yapma yolunda irade göstereceğimize hiç şüpheniz olmasın.” Dedi.
Konuşmaların ardından vatandaşlar,
ŞanlıUrfa Büyükşehir Belediyesi Sıra
Gecesi Ekibi ve sanatçılar Mustafa Örs
ile Hakan Özdoğan şarkılarıyla hoş bir
akşam geçirirken, Spor A.Ş. tarafından
kurulan oyun alanlarında çocuklar, doyasıya eğlendiler.

HACILAR AKŞAMLARINA RENK KATIYOR
Hacılar Kafe Restoran, nezih ortamı
ve zengin menüsü ile ilçenin sosyal
hayatına renk katıyor.
15 Temmuz Şehitler Parkı içerisinde bulunan ve Hacılar Belediyesi
tarafından işletilen Hacılar Kafe &
Restoran, ilçe halkının yeme, içme,
dinlenme ve eğlence ihtiyaçlarını

“YOLUN İYİLİK OLSUN”
KAMPANYASINA DESTEK

karşılamaya yönelik olarak faaliyetini
sürdürüyor.
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, canlı müzik programları
ile de Hacılar akşamlarına renk katıyor.
Tüm vatandaşlarımızı Hacılar Kafe &
Restoran’a davet ediyorum.” Dedi.

BAŞKAN ÖZDOĞAN “TÜM
MESAİ ARKADAŞLARIMIZI
CANI GÖNÜLDEN
SEVİYORUZ”
Başkan Özdoğan, “Belediye olarak
tüm personelimizle halkımıza hizmet için mesai harcıyoruz. Ve tüm
mesai arkadaşlarımızı canı gönülden
seviyoruz. Bu sevginin yansımasını
da görmek bizleri ziyadesiyle mutlu
ediyor. Teşekkürler Türker Adil Akar
kardeşim. Bizde seni seviyor, işlerinde kolaylıklar diliyoruz. Allah senden
razı olsun.”

Biz Çalışacağız, Hacılar Kazanacak
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İLÇEMİZE MODERN PARKLAR
KAZANDIRIYORUZ

Ergenekon siteleri, kentsel dönüşüm alanı,
Karpuzsekisi, Altuğkent, aşağı ve Yukarı
mahalle ile mezarlık kavşağına yaptığımız
parklarla, ilçemize 17 bin metrekare daha
yeşil alan kazandırdık.
Hacılar Belediyesi toplumun temel ve
sosyal ihtiyaçlarına uygun olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bu manada Yukarı Mahalle Huzur Parkı, Yeni Mahalle
Keklik Parkı, Aşağı Mahalle Birlik Parkı
ve Aşağı Mahalle Mezarlık Kavşağı Vadi
Parkı’nı vatandaşların hizmetine sundu.

“Kamelyasıyla, oyun gruplarıyla, banklarıyla insanlarımızın rahatça oturabileceği, keyfine doyulmaz manzaranın tadını
çıkarabileceği ailecek kullanabilecekleri
4 yeni parkı tamamlayarak Hacılarımıza
kazandırmış olduk. Parklarımız halkımıza hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan,

DAHA YEŞİL BİR HACILAR İÇİN 3 BİN 100 ADET FİDAN DİKİLDİ

Biz Çalışacağız, Hacılar Kazanacak
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DAVAMIZ DA
DEVAMIZ DA
HACILARIMIZ İÇİN
ÇALIŞIYORUZ
2019 yılında 11,5 km uzunluğunda sıcak asfalt, 6 kilometre sathi
kaplama asfalt yol yapıldı.

Biz Çalışacağız, Hacılar Kazanacak
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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.

Biz Çalışacağız, Hacılar Kazanacak
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12 km uzunluğunda (50 bin 859 metrekare)
kilitli parke yol
yapıldı.
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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İlçemiz, Online İzleme
Sistemi ile donatıldı.
Emniyet Müdürlüğü tarafından İlçemizin güvenliği adına hizmete alınan
MOBESE sistemine ek olarak, Hacılar Belediyesi’nin 6 noktaya kurduğu
kameralarla, ilçe genelinde oluşabilecek ihtiyaçlara kısa zamanda müdahale edebilmek için online izleme sistemi faaliyete geçirildi.

İLÇEMİZE MİLLET
KITAATHANESİNİ
KAZANDIRIYORUZ.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Millet Kıraathanesi Projesi’ni
ilçemize taşıyoruz.
İçerisinde kitapların olduğu, bir köşesinde kahvesi, çayı, interneti olan; gençlerin, çocukların ve
yetişkinlerin vakit geçirebileceği, öğrencilerin ders çalışabileceği ve böylece ailelerin, gençlerin bütünleşme, birleşme ve birbirlerine sinerji vereceği Millet Kıraathanesi’ni ilçemize kazandırıyoruz.

ÇOCUKLARA ÖZEL
KÜTÜPHANE

Hacılar Belediyesi; ilçede okumayı teşvik etmek, yaygınlaştırmak, doğru ve güvenilir bilgiye hızlı erişim sağlamak amacıyla faaliyetlerine devam ediyor. Hacılar Belediye Başkanı
Bilal Özdoğan eğitime destek adına hayata geçirdikleri projelere bir yenisini daha ekleyerek Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde bulunan kütüphaneye ek olarak çocuk
kütüphanesini de yakın bir zamanda ilçeye kazandıracaklarını
söyledi. Özdoğan, “Çocukların renkli dünyaları düşünülerek
tasarlanan kütüphane, çocukların beraberindeki ebeveynleri
eşliğinde kitap okumanın yanı sıra sanatsal becerilerini ve hayal güçlerini geliştirmek amacıyla resim, oyun, okuma ve masal
atölyeleri şeklinde düzenlenecek. Kütüphanemiz şimdiden çocuklarımıza hayırlı olsun.” dedi.

Biz Çalışacağız, Hacılar Kazanacak
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ÖZDOĞAN ÖĞRENCİLERLE
TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTI
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar
Şaşoğlu Ortaokulu tarafından düzenlenen “Kariyer
Günleri”ne katılarak öğrencilerle sohbet etti.
Hacılar Şaşoğlu Ortaokulu’nun misafiri olarak Kariyer Günleri programına
katılan ve hayatında edindiği tecrübeleri
aktaran Başkan Özdoğan, programda öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı.
Belediye Başkanlığı öncesi, meslek
hayatı ve Belediye Başkanlığı sürecinde
edindiği tecrübeleri öğrenciler ile paylaşan Başkan Özdoğan, insanın kendisini

YABANCI ÖĞRENCİLERDEN
BAŞKAN ÖZDOĞAN´A ZİYARET

Avrupa, Afrika ve Asya´nın çeşitli ülkelerinden gelerek üniversite
eğitimini ilimizde alan öğrenciler, Hacılar Belediye Başkanı Bilal
Özdoğan´ı makamında ziyaret etti.
Erciyes Üniversitesi ERSEM’de Türkçe öğrenen öğrenciler,
Türkçe Okutmanı Hanife Geçim’in yönetiminde Hacılar’ı ziyaret ettiler. Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı Tesisleri’ni
de gezen öğrenciler Belediye Başkanı Bilal Özdoğan´ı makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Başkan
Özdoğan, “Bizler Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman mağdurun, mazlumun yanında olduk. Bugün bütün Dünya’daki sıkıntıların bir an önce bitmesi için başta Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm devlet erkanı
gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah bir ve beraber olarak bütün
Dünya halklarıyla iyiliğin, barışın, güzelliğin hâkim olduğu
bir dünyada yaşarız. Çünkü görüyorsunuz. Burada her ülkeden kardeşlerim var. Daha iyi bir yaşam için farklı ülkelere gitmek durumunda kalıyorlar. Ülkelerinde ki sıkıntılardan ve en
önemlisi tabi ki savaştan dolayı yerlerini değiştirmek zorunda
kalıyorlar. Bu kardeşlerimizin de bizim içimizi parçalayan kısmı özellikle çocuklar. Tabi ki büyüklerde önemli ama özellikle
çocukların sıkıntı çekmesi bırakın idareciliği bir baba olarak
beni çok derinden etkiliyor, üzüyor. İnşallah öyle bir dünya
olsun ki barış hâkim olsun. İyilik hâkim olsun. Burada olduğu
gibi sizleri ülkelerin, illerin, ilçelerin güzellikleriyle tanıştıralım, buluşturalım. İnşallah size layıkıyla ev sahipliği yapabiliriz. Hacılar her mevsim güzeldir. Her mevsim sizi bekliyoruz.”
ifadelerini kullandı.
Üniversite eğitimi almak için ülkelerinden şehrimize gelen
öğrenciler ziyaretlerinde Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ın ve belediye yöneticilerinin kendilerine karşı göstermiş
oldukları misafirperverlikten dolayı mutlu olduklarını ifade
etti.
Ziyaret sonunda Başkan Özdoğan ve öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.

“CAMİYE KOŞUYORUZ
NAMAZLA BULUŞUYORUZ”
Hacılar ilçesinde, İlçe
Müftülüğünce yarıyıl tatilinde başlatılan “Camiye
Koşuyoruz, Namazla Buluşuyoruz” projesi tamamlandı. Projeye katılan 175
öğrenci ödüllendirildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ülke genelinde düzenlenen “Camiye koşuyoruz, namazla buluşuyoruz” projesi
kapsamında Hacılar’daki camilerde din görevlileri tarafından
çocuklara verilen Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler eğitiminin
kapanış programı Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Programa Hacılar Belediye Başkanı Bilal
Özdoğan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
İstiklal Marşı okunması ve Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından başlayan programda konuşan Hacılar Belediye Başkanı
Bilal Özdoğan “Hazine anlamına gelen gençlerimize, çocuklarımıza Allah’ın izniyle ülkemizi çok daha güçlü, çok daha kuvvetli kılacak yarınlarımızın teminatı çocuklarımıza bu etkinliğe katıldığı için teşekkür ediyorum. İçinde bulunduğumuz
ortamda da çalışmanın, dinin, ibadetin, milli ve yerli olmanın
ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. İnşallah bu bilinçle de çalışmalarımıza devam edelim.” İfadelerini kullandı.
“Camiye Koşuyoruz Namazla Buluşuyoruz” projesinin kapanış programında sinevizyon gösterimi, ilahiler, hadis oratoryosu ve şiir dinletisinin ardından projeye katılan 175 öğrenciye
ödülleri verildi.

iyi yetiştirmesinin önemine değinerek belediye olarak öğrencilerinin
getireceği öneri ve projelere he zaman açık olduklarının altını çizdi.
Özdoğan öğrencilere hitaben yaptığı konuşmasında, “Okuma, yazma,
eğitim çok çok önemli. 1950’lilerde
1955’lerde ilkokul mezunu olmak
ne kadar önemliyse bugün de 2020
yılında iyi bir üniversiteden mezun
olmak. İyi bir bölümden mezun
olmak. İyi bir yabancı dil bilmek.
Dünya’dan haberdar olmak çok çok
önem arz ediyor. Yani bunları biz
bilirsek kendimize, ailemize, toplumumuza, ilçemize, ilimize vatanımıza ve iddia ediyorum Dünyamıza
katkımız olacak bir birey olarak yetişebileceğiz. Ben bu noktada eğitime
çok önem veriyorum. Eğitim olmazsa olmazımız. Kaymakam Bey’le birlikte idareci arkadaşlarımızla birlikte
bu ilçeye en büyük yatırımın eğitim
olduğunun bilinci içerisinde çalışmaya çalışıyoruz. Sizlerde inşallah
ortaokulda 8’inci sınıftasınız tabiki.
Bu sene zorlu bir sınav sizi bekliyor.
Size düşen çalışmak. Dersinize çalışmak. Bunu yaparken de arkadaşlar
annenize, babanıza kardeşlerinize
etrafınıza da duyarsız kalmayın. Ben
bunu istiyorum. Duyarsız kalmayın.
İyi bir işiniz olmalı. Belediye hayatın
her alanında vardır. Yerel yönetimler
ne kadar hayatın içinde olursa o kadar o ilçede, o ilde mutluluk düzeyi
artar. Çalışırsak hallederiz. Çalışmak
zorundayız. Cenab-ı Allah’ta bunun
karşılığını verir. Çalışan açta kalmaz
açıkta kalmaz. Çalışan meslek sahibi olur. Çalışan vatanına milletine
de çalışır. Vatanına milletine bağlı
olur arkadaşlar. İnşallah sizlerde bu
bilinçle çalışırsınız. Vatana, millete
faydalı birer birey olarak hayata atılırsınız.” ifadelerine yer verdi.
Programın sonunda okul bahçesinde öğrencilerin yoğun ilgisi ile
karşılaşan Başkan Özdoğan, burada
öğrenciler ile bir süre sohbet etti.

Biz Çalışacağız, Hacılar Kazanacak

SOKAK HAYVANLARI
UNUTULMADI
Hacılar Belediyesi etkili olan kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanları için düzenli olarak ilçenin belirli noktalarında
yemleme yapıldı.
Hacılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
ekipleri kış ayları nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarına düzenli olarak yemleme yapıldı.
İlçenin yüksek kesimlerinde sokak hayvanları için doğaya, ilçe içinde de besleme noktalarına yem bıraktıklarını dile
getiren Hacılar Belediye Başkanı Bilal
Özdoğan, sokak ve yaban hayvanlarına
herkesin yardım etmesi gerektiğini söyledi. Başkan Özdoğan, “Biz burada Belediye olarak bir taraftan halkımıza, ilçemize
hizmet ederken bir taraftan da doğayı ve
tüm canlıları da gözetmemiz gerekiyor.
Bu anlamda ilçemizde yüksek kesimlere
sokak hayvanları için yem bırakıyoruz,
köpeklere mama veriyoruz. İlçe içerisinde ki yemleme noktalarına da yem bırakıyoruz.” ifadelerini kullandı.
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İŞÇİLERDE TOPLU
SÖZLEŞME SEVİNCİ
Hacılar Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında devam eden toplu sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı. Taraflar bir yıllık anlaşma imzaladı.
Hacılar Belediyesi’nde kadrolu işçileri
kapsayan toplu sözleşme için düzenlenen imza törenine Hacılar Belediye
Başkanı Bilal Özdoğan, Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, sendika yetkilileri, daire müdürleri
ve işçi temsilcisi katıldı.
Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik yaptığı konuşmada,
Hacılar Belediyesi ile bir süredir devam
eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığını söyledi.
Başkan Çelik, “ Hizmet – İş Sendikası
Kayseri Şube Başkanlığımızla Hacılar Belediyemiz arasında bir süredir
devam eden toplu iş sözleşme görüşmelerimizde zorlu bir süreçten geçtik.
Başkanımız bizi biraz yordu. Biraz
gönlümüzü aldı. İşi gücü rast gelsin.
Sonunda arkadaşlarımızın da memnun
olacağı bir imza attık. Cenabı Allah’ın
iki tarafa da hayırlı etmesini, hayırlı
olmasını diliyorum. Tabi Hacılar Belediyemizde yıllarca huzurlu çalıştığımız
bir ortamımız var. Bu huzurda Başkanımızın emeği çok büyük. Başkan
yardımcımızın, müdürlerimizin, çalı-

ÖZDOĞAN “KADINLAR DÜNYA’DIR”

şanlarımızın emeği büyük. Ben toplu
iş sözleşmesi sürecinde katkılarından
dolayı başkanımıza, başkan yardımcılarımıza, müdürlerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.
Daha sonra konuşan Hacılar Belediye
Başkanı Bilal Özdoğan ise yapılan sözleşme görüşmelerinin kısa zamanda
anlaşma ile sonuçlandığından dolayı
mutlu olduğunu söyledi. Başkan Özdoğan sözlerine şöyle devam etti.
“Hizmet-İş Sendikası ile yaptığımız
toplu iş sözleşme görüşmelerini her
zaman ki gibi yine tatlıya bağladık.
Biz, her zaman evine alın teriyle ekmek götüren çalışanlarımızın yanında
olduk. Her zaman iyiliğin, güzelliğin,
bereketin yanında olduk. İnşallah işçi
kardeşlerimizin maaşlarına yapılan bu
artışlar bereketli olsun. Katkılarından
dolayı Serhat Başkanıma, Feyyaz Beye,
Yardımcım Ersel Beye, ilgili Müdürlerime ve temsilcimiz Onur Beye teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.”
Karşılıklı olarak sözleşme imzalanmasının ardından Hizmet İş Sendikası
Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik Başkan Özdoğan’a Kur’an-ı Kerim hediye
etti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, bayan belediye personelinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Özdoğan,
Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci’nin ailesini de ziyaret etti.
Hacılar Belediyesi’nde birimleri tek
tek gezen ve bayan personelin 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü’nü birer çiçek hediye ederek kutlayan Başkan Özdoğan
“Kadınlar dünyadır. Kadınlarımız ne
kadar güçlü olursa Dünyamızda o kadar güçlü olur. Dünyamızda da huzurda
bereketli o kadar anlamlı olur, verimli
olur. Kadınlarımız, annemizdir, kardeşimizdir, ablamızdır, kızımızdır, eşimizdir
bu bilinçle hareket etmemiz gerekiyor.
Kadınlarımızın hayatın içinde olması
bilinçli olması bizim her zaman önceliğimizdir. Belediye olarak bu öncelik üzerine çalışmalara devam ediyoruz. Ben bu
vesileyle bütün kadınlarımızın kadınlar
gününü kutluyorum. Şehit anneleri başta
olmak üzere de annelerimizin ellerinden
öpüyorum.” ifadelerini kullandı.
Daha sonra İlçe Müftüsü Yusuf Ay ile
birlikle Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci’nin

annesi Fazilet Hanım ve babası Ejder Kilci’yi de ziyaret eden Başkan Özdoğan,
Şehidin annesi Fazilet Hanım’ın 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Şehit ailesi ile bir süre sohbet eden Başkan
Özdoğan, “Böyle bir günde ben özellikle
şehit annelerimizin, ablamız, annemiz
ziyaret etmek istedim. Ellerinden öpüyorum. Annelik budur. Kadınlar günü deyince diyoruz ki kadınlarımız annemiz,
anamız, bacımız, ablamız, kardeşimiz.
Elhamdülillah güçlü kadınlar böyle Rabbimin imtihanlarına sabrediyorlar. Bize
de örnek oluyorlar. Annemizde o örneklerden biri. İnşallah Rabbim ahiret ayrılığı vermez.” dedi.
Ziyarette İlçe Müftüsü Yusuf Ay tarafından Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci
ve tüm şehitlerimizin aziz ruhları için
Kur’an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Biz Çalışacağız, Hacılar Kazanacak
BAŞKAN ÖZDOĞAN’DAN ÇOCUKLARA
SEVİNDİREN HEDİYELER
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçe
genelinde yürütülen faaliyetler için yaptığı
inceleme 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.” İfadelerini kullandı.

SOKAK KEDİLERİ
İÇİN SIĞINMA VE
BESLENME EVİ

Hacılar Sosyal
Yaşam Merkezinde
sunulan yüzme
havuzu hizmetinin
kalitesi tescillendi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından
yapılan denetimler sonucu Hacılar
Sosyal Yaşam Merkezi havuzu Temiz
Havuz Suyu Sertifikası verildi.
Yüzme havuzu hizmetinin sağlıklı
bir şekilde verilmesi için havuzların
bakımına azami derecede özen
gösteren Büyükşehir Belediyesi

bünyesinde emek veren personeller bu çalışmaları İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da
sertifikalandırıldı. İl Sağlık Müdürlüğü’nün Çevre Sağlığı birimi tarafından şehir merkezi
ve ilçelerdeki havuzlarda yıl boyunca yapılan kontroller sonucu Hacılar Sosyal Yaşam
Merkezi havuzu Temiz Havuz Suyu Sertifikası verildi.

Hacılar Belediyesi tarafından ilçe içerisinde sahipsiz kedilerin yağışlı ve rüzgârlı 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
insanlarımızın 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.

HACILAR BELEDİYESİ’NDEN
ÖRNEK PROJE
Hacılar’da ilçe sınırlarında yaşayan sokak hayvanları rehabilite ediliyor. Hacılar Belediyesince sokak hayvanlarının kısırlaştırılarak yaşatılması için geliştirilen proje, İl Hayvanları
Koruma Kurulunca örnek gösterildi.
Hacılar Belediyesince ilçe sınırları içerisinde yaşayan sokak
hayvanlarının kısırlaştırılması ve aşılanması amacıyla ilçenin
çeşitli noktalarına 15 adet kafes yerleştirildi. Sokak hayvanlarının zarar görmeden yakalanarak rehabilite edilesini temin
eden proje, İl Hayvanları Koruma Kurulunca örnek gösterilerek diğer kurumlara tavsiye edildi.

Biz Çalışacağız, Hacılar Kazanacak
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HACILAR BELEDİYESİ’NDEN 2 BİN
ADET MEYVE FİDANI DAĞITIMI
Hacılar Meydanı’nda cuma namazı sonrası vatandaşlara ücretsiz olarak 2 bin adet armut, elma,
badem, kayısı, erik ve kiraz cinsi meyve fidanı
dağıtımı yapıldı. Hacılar Belediye Başkanı Bilal
Özdoğan, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet
Övüç ve Meclis Üyelerinin de katılımıyla gerçekleşen fidan dağıtımına ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi
Meyve fidanı dikiminin bölge için önemli olduğuna
dikkat çeken Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan
yaptığı açıklamada, “Böylesi bir güzel bir ilçede böylesi
güzel uygulamanın ne kadar yerinde olduğunu hep birlikte müşahede ettik. Namaz sonrası insanlarımız meyve
fidanlarını büyük bir heyecanla alıyorlar. İnşallah usulüne göre zaten dikeceklerdir. Fidana iyi bakım yapıldığında o ürünün nasıl ortaya çıktığını da çocuklarımızın
bizzat görmesini istiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. 2 bin meyve fidanı gerçekten çok ciddi bir rakam.
Bu hayır işinde de bize katkı veren İstanbul’da ikamet
eden hemşerimiz Necati Uçar ağabeyimize de teşekkür
ediyorum. Onun emeği çok büyük. Allah ondan razı olsun. İnşallah verimli olur, bereketli olur. Daha güzel bir
ilçe daha güzel bir Türkiye için elimizden geleni yapacağız.” ifadelerini kullandı.
Meyve fidanlarını alan vatandaşlar, uygulamanın ilçe
adına önemli olduğunu söyleyerek Başkan Bilal Özdoğan ve ekibine teşekkür etti.

HACILARDA
FAHİŞ FİYAT
DENETİMİ

İlçemiz genelinde faaliyet gösteren market ve bakkallarda Zabıta Müdürlüğümüzce halkımızın huzur ve
refahını sağlamak amacıyla, fiyat etiketleri ve fahiş fiyat
denetimi yapıldı. Bu konuda gerekli hassasiyeti gösteren
tüm esnafa teşekkür eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal
Özdoğan denetimlerin belirli periyotlarda devam edeceğini söyledi.

HACILAR’DA KORONAVİRÜS
DEZENFEKSİYONU
Hacılar’da, toplu yaşam alanlarında dezenfeksiyon
çalışması yapıldı. Uygulamaya konulan tedbirler kapsamında Hacılar Belediyesi Başkanı Bilal Özdoğan,
belediye olarak bir dizi tedbirler aldıklarını söyledi.
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Türkiye’de
Coronavirüs vakasının görülmesinin ardından toplu
yaşam alanlarındaki temizlik önlemlerine paralel olarak Hacılar’da da toplu yaşam alanlarında dezenfeksiyon işlerinin Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce titizlikle
yapıldığını söyledi.

Biz Çalışacağız, Hacılar Kazanacak
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HACILAR BELEDİYE BAŞKANI
ÖZDOĞAN MUHTARLARLA
BULUŞTU

YAŞLILARIMIZA
EVDE TEMİZLİK
HİZMETİ
VERİYORUZ

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.

Proje kapsamında 9 ailemize 4 ay boyunca haftada bir olmak
üzere evlerinde temizlik yaptık.
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

65 YAŞ ÜSTÜ
VATANDAŞLARIMIZIN
YANINDAYIZ

Hacılar’da kurulan “Vefa Sosyal Destek Grubu” kapsamında belediye zabıta ekipleri, yeni
tip koronavirüs (Kovid-19)
nedeniyle evden çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü
vatandaşları evlerinde ziyaret
ediyor.
İçişleri Bakanlığı kararıyla 65
yaş ve üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa
çıkmasının sınırlandırılması
üzerine, Hacılar Kaymakamlığı tarafından “Vefa Sosyal
Destek Grubu”nun kurulduğunu belirten Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan,
“Kaymakamımız Sayın Haluk
Sezen Başkanlığında yapılan
ilk toplantının ardından, ilçemizde yaşayan ve İçişleri Bakanlığı kararı ile sokağa çıkmaları sınırlandırılan değerli

büyüklerimizin sağlık, gıda
başta olmak üzere her türlü
ihtiyaçlarını gidermek adına
Zabıta Müdürlüğümüzce ziyaretlerde bulunduk. Kendilerine ihtiyaçları olup olmadığını
sorduk. Bizler tüm kamu kurumları olarak büyüklerimizin
her zaman yanındayız ve emrindeyiz. Bu manada ihtiyaç
duymaları durumunda 112,
155, 156 ve belediyemizin 0534
592 48 55 nolu whatsapp hattını arayabilirler. Devletimizin
uyguladığı kurallara harfiyen
uyduğu için tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, sağlıklı
günler diliyorum.” Dedi.
Zabıta ekiplerinin ziyaret ettiği
vatandaşlar ise uygulamadan
dolayı memnun olduklarını,
her zaman devlete güvendiklerini ifade ettiler.

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 hizmetlerimiz hız
kesmeden devam edecek.”
dedi.

Hacılar’da, her ay düzenlenen Güvenlik ve Muhtarlar toplantısı
Kaymakam Haluk Sezen başkanlığında gerçekleştirildi. Gürdoğanlar Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen toplantılara, Hacılar
Kaymakamı Haluk Sezen, İlçe Jandarma Komutanı Muhittin Doğan, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, kurum amirleri, muhtarlar ve
vatandaşların katıldı. Vatandaşların ve muhtarların talep, istek ve
şikâyetlerinin değerlendirildiği toplantılarda daire amirleri de, kurumlar tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

MUHTARLARIMIZA MODERN
ÇALIŞMA ALANLARI KAZANDIRDIK

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.

Hacılar Belediyesi, Covid19 mücadelesi
kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen
65 yaş ve üstü vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu gösterdi.

Biz Çalışacağız, Hacılar Kazanacak
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ÖĞRENCİLER
UYGULAMALI TRAFİK
EĞİTİMİ ALIYOR
Hacılar Belediyesi, İstiklal İlkokulu
bahçesinde ‘Trafik Eğitim Pisti’ çalışması
yaptı.
Öğrencilerin erken yaşlarda trafik
eğitimi alması, trafik kurallarına
yönelik duyarlılık ve farkındalık kazanmaları amacıyla ilkokul bahçesinin büyük bir bölümü trafik eğitim
pisti olarak düzenlendi.
Okul bahçesinde yapılan çalışmayla
öğrencilerde “trafik güvenliği bilincini” oluşturmak ve gelecekte trafik
kuralları konusunda duyarlı davranışlar sergileyecek bireylerin yetiştirilmesini amaçladıklarını ifade
eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal
Özdoğan, “Belediye olarak öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlayacak
her konuda desteğimizi sürdürüyoruz. İlkokul düzeyindeki öğrencile-

rimizin trafik konusunda da bilinçli
bireyler olarak yetişmesi için İstiklal
İlkokulu bahçesinde ‘Trafik Eğitim
Pisti’ çalışması gerçekleştirdik. Kayseri’de ikinci olan bu alanda öğrencilerimiz, trafik güvenliği dersini
uygulamalı olarak yapabilecekler.
Yapılan çalışmanın eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.” Dedi.
Amaçlarının Türkiye’yi milli ve evrensel bir hedefe ulaştıracak gençler
yetiştirmek olduğunu söyleyen Başkan Özdoğan, bu doğrultuda öğrenci ve öğretmenlerin her zaman
yanında ve destekçisi olacaklarını
da sözlerine ekledi.

HACILAR BELEDİYESİ’NDEN CAMİ TEMİZLİĞİ
Hacılar Belediyesi Ramazan
Ayı dolayısıyla ilçe genelindeki
tüm camilerde, iç ve çevre temizlik ile genel bakım çalışması yapıyor.
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 ibadetle-

rini yapması için çalışıyor.
İlçe genelindeki ibadethanelerin temizleme uygulamasına
belirli periyotlarla yıl boyunca
devam edileceğini söyleyen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan “Halkımızın ilçe içerisindeki
camilerde daha hoş daha güzel
ortamlarda ibadetlerini edebilmeleri için gayret gösteriyoruz.
İlçemizde ki tüm camileri kurduğumuz ekibimizle birlikte hem
iç temizliğini hem dış temizliğini
rutin olarak devam edeceğiz.”dedi

ÖZDOĞAN “BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ”
Hacılar Belediye personeli, Belediye Başkanı
Bilal Özdoğan’a teşekkür
ziyaretinde bulundu.
Hacılar Belediyesi bünyesinde çalışan ve geçtiğimiz günlerde toplu
sözleşme imzalayan belediye personeli, Hacılar
Belediye Başkanı Bilal
Özdoğan’ı makamında
ziyaret ederek teşekkür
etti.
Hizmet-İş Sendikası ile
yapılan toplu sözleşmede emeği geçenlere
teşekkür eden ve birlik,
beraberlik
içerisinde
daha güzel bir Hacılar
için çalıştıklarını be-

lirten Hacılar Belediye
Başkanı Bilal Özdoğan,
“Tüm çalışanlarımız bizim için kıymetli. Arkadaşlarımız daha ferah,
daha mutlu, daha düzenli bir ilçe için ellerinden geleni yapıyorlar.
Karşılıklı birlik, beraberlik anlayışı içerisinde bu
aşamaya geldik. Biz onlara teşekkür ediyoruz.
Biz büyük bir aileyiz. Biz
güzel bir ilçeyiz. Belediyemiz de bu güzel ilçeye
hizmete her zaman devam edecek. Allah kolaylıklar versin, hayırlı
uğurlu olsun diyorum.”
İfadelerini kullandı.

PERSONELE EĞİTİM SEMİNERİ
Personelimiz, vatandaşlarımıza verilen hizmeti daha verimli hale
getirmek adına Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde
düzenlenen ve Büyükşehir Belediyesi Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Birimi eğitmenleri tarafından verilen “Etkili
İletişim, İç Motivasyon, Öfke ve Kaygı ile Zaman Yönetimi Eğitimi”ne katıldı.

“MEDENİYETİN İNŞASINDA KADIN VE ÜRETİM”
8 Mart
D ü ny a
Kadınlar Günü nedeniyle Hacılar İlçe Müftülüğü
tarafından “Medeniyetin
İnşasında Kadın ve Üretim” konulu program düzenlendi.
Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür
Merkezi’nde düzenlenen
programa Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan,
İlçe Müftüsü Yusuf Ay,
Din Hizmetleri Uzmanı
ve konuşmacı Hacer Ay
ve vatandaşlar katıldı.
8 Mart Dünya Kadınlar
Günü deyince ilk olarak
şehit annelerinin akla geldiğini bu nedenle de ilçede ikamet eden tüm şehit
annelerini ziyaret ettik-

lerini söyleyen Başkan
Özdoğan “Kadın annedir,
eştir, abladır, kardeştir,
arkadaştır, yoldaştır ve
eşine her zaman destektir.
Bizim tarihimizde de İslam tarihimizde de Türk
tarihimizde de çok önemli kadınlarımız, annelerimiz var. Onları rahmetle

şükranla yad ediyorum.
Allah sizleri başımızdan
eksik etmesin. Kadın olmadan hiçbir şey olmaz.
Kadınlarımız hayatın
önemli
noktalarıdır.
Bence merkezidir.” ifadelerini kullandı.
Kuran kursu öğrencileri tarafından okunan
şiirlerin ve sinevizyon
gösteriminin ardından
Din Hizmetleri Uzmanı Hacer Ay tarafından
Medeniyetin İnşasında
Kadın ve Üretim konulu
konferans verildi.
Programın sonunda Hacılar’da ürettikleri ürünler
ile ailelerine destek olan
kadınlara ödülleri takdim
edildi.

Biz Çalışacağız, Hacılar Kazanacak
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TOPLANTI

Bir yil içerisinde Kültür ve
Sosyal İşler Müdürlüğümüze
bağli Şehit Polis Ahmet Cihan
Kilci Kültür Merkezimizde

45 Program
düzenlenledik.

GENÇLERİMİZE, ÖĞRENCİLERİMİZE VE HER YAŞTAN
VATANDAŞIMIZA EĞİTİM KONUSUNDA DESTEK
OLMAYA DEVAM EDİYORUZ.
Kültür Merkezimizde düzenlediğimiz kurslarımızda gençlerimiz ve her
yaştan bir çok vatandaşımıza eğitim kursları verdik.

SEMİNER

Biz Çalışacağız, Hacılar Kazanacak
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İDLİB ŞEHİTLERİ
ERCİYES’TE ANILDI

Suriye’nin İdlib şehrinde barış ve huzuru tesis etmek için bulunan ve rejim
güçlerinin alçak saldırısı sonucu şehit olan Kahraman Askerlerimiz, Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı Tesisleri’nde anıldı.
Etkinlik hakkında açıklamada bulunan Türkiye Dağcılık Federasyonu
Yönetim Kurulu Üyesi ve Hacılar
Belediye Meclis Üyesi Yusuf Hakan
Özdemir, “İdlib’deki hain saldırıda
şehit olan askerlerimiz ve tüm şehitlerimiz anısına 2 bin 650 metreden
aşağıya Türk bayrakları ile birlikte
yaklaşık 100 ila 150 sporcunun katıldığı bir faaliyet yaptık. Aşağıya
kadar indik. İstiklal marşı ve saygı
duruşu yaptıktan sonra aziz şehitlerimiz adına ruhlarına Fatiha okuduk. Bu hain saldırıda şehit olan askerlerimiz ve tüm şehitlerimiz adına
bu faaliyeti yapmış olduk. Bütün
kulüplere katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz.” Dedi.
Kayak antrenörü Yakup Yılmaz ise

“Şehitlerimizin anısına Hacılar Kapı’da Türk Bayraklarımızla kulüplerimizin katılımıyla coşkulu bir şekilde iniş gerçekleştirdik. Bu inişimiz
oradaki askerlerimize moral olsun.
Şehitlerimize bir kez daha rahmet
diliyorum. Allah’tan ailelerine sabırlar diliyorum. Bütün Türk ulusunun
başı sağ olsun.” İfadelerini kullandı.
Her platformda birlik ve beraberlik
içerisinde olmamız gerektiğini vurgulayan ve böylesine anlamlı bir etkinlik gerçekleştiren Erciyes A.Ş.’ye,
Hacılar Belediyesi Meclis Üyesi ve
TDF Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf
Hakan Özdemir’e, Dağcılık İl Temsilcisi Ahmet Duran’a, Gondol Cafe
sahipleri Nevin ve Nükhet Hanımlara, spor kulüplerine teşekkür eden

ve sporcuları tebrik eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “Kahraman askerlerimiz Suriye’de sadece
barış ve huzuru sağlamak için bulunuyor. Böylesine kutsal bir görevi
yerine getiren kahraman vatan evlatlarına uzanan eller kırıyoruz, kırmaya da devam edeceğiz. Türkiye haklı
mücadelesinden hiçbir zaman geri
durmayacaktır. Hiçbir şehidinin kanını yerde bırakmayacaktır. Hiçbir
ihaneti unutmayacaktır. Kanlarıyla
bu toprakları bize vatan kılan tüm
şehitlerimize bir kez daha Allah’tan
rahmet diliyorum. Zulme karşı verdiğimiz hak mücadelesi sonuna kadar devam edecektir. Şehitler tepesi
boş değildir, boş kalmayacaktır.” İfadelerini kullandı.

ULUSLARARASI DAĞ KAYAĞI ŞAMPİYONASI ERCİYES’TE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF)
tarafından organize edilen Uluslararası
Dağ Kayağı Şampiyonası Erciyes’te yapıldı. Erciyes Kayak Merkezi Hacılar
Kapı Tesisleri’nde yapılan şampiyona ile
tesislerin Uluslararası Dağ Kayağı Federasyonu (ISMF) tarafından akredite
edilmesi sağlanacak.
8 – 9 Şubat tarihinde Hacılar Kapı
tesislerinde yapılan ve Rize, Isparta, Erzurum, Erzincan ve Kayseri illerinden
U21, U19 ve U18 kategorilerinden 37
sporcunun katıldığı şampiyonada yarışmacılar kıyasıya mücadele verdi.
Uluslararası Dağ Kayağı Federasyonu’ndan bir temsilci ile Türkiye Dağcılık Federasyonu hakemleri tarafından
izlenen yarışma sonucunda U21 erkekler kategorisinde Muhammed Furkan
Polat, bayanlarda ise Yeliz Esen
birinci oldu. U19 kategorisinde ise erkeklerde Halil Kömür, bayanlarda Melisa Yaren Dönmez birincilik kürsüsüne

çıktı. U18 kategorisinde de erkeklerde
Doğukan Kömür, bayanlarda Ceren Ziyalar birinci oldu.
2020 Uluslararası Dağ Kayağı Şampiyonasında ilk üçe giren sporculara ödüllerini veren Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, “Bu güzel
faaliyetleri daha fazla yayıp halkımızın
tabanına indirelim. Amatörlerde gelsinler. Dağ kayağı yapsınlar. Erciyes’ten
azami derecede istifade etsinler. Sadece
Kayserililer değil tabiki tüm Türkiye’den
dağcılık ve kış sporlarına gönül veren
spor ruhlu insanları Erciyes’te görmekten her zaman mutlu olacağız. Katılımlarınız için buralara kadar geldiğiniz
için sizlere çok çok teşekkür ediyorum.”
dedi.
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, madalya töreninin ardından şampiyonaya katılan sporcu, hakem temsilci
ve yöneticiler ile Hacılar Sosyal Tesisleri’nde bir araya geldi. Özdoğan, Sporcu-

lar, hakemler ve temsilciler ile bir süre
sohbet etti.
Hacılar Belediyesi’nin Şampiyonaya
yaptığı destek için teşekkür eden Türkiye
Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu
Üyesi Doç. Dr. Sercan Erol, “Uluslararası Dağ Kayağı Şampiyonasını Erciyes’te
düzenledik. Konaklamasından tutunda
ulaşımına kadar, yemek organizasyonuna kadar dağda ki yarışma esnasında ki
diğer altyapı ve lojistik imkânlarına kadar birçok desteğimizi Hacılar Belediyesi sağladı. Bu destek sayesinde sizlerde
gördünüz şahit oldunuz. Mükemmel bir
uluslararası şampiyona çıkardık. Türkiye Dağcılık Federasyonu olarak başkanımıza teşekkür ediyoruz.” Dedi.
Hacılar deyince ilk önce kayak ve
dağcılık akla geldiğini söyleyen Başkan
Özdoğan, yaptığı konuşmada “Hacılar
Erciyesspor Kulübümüz var. Süper amatör kümede. Çok ciddi işler yapıyor. HADAK kulübümüz var. Dağcılık ve kayak-

ta. Çok şükür iyi yerlerdeyiz. Amacımız
gençlerimize ülkemize sağlıklı nesillerin
yetişmesini sağlamak. Sizin gibi değerli kardeşlerimizi de ilçemizde, ilimizde
görmekten de ayrıca mutlu olduk. Biz
sporun ve sporcunun her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. İki gündür de güzel etkinlikler yaptınız. İnşallah dağ kayağında da ilimizi, ilçemizi duyurmaya
gayretliyiz, niyetliyiz. İnşallah hep beraber güzel işleri de yapacağız. Önümüzdeki yıllarda da ömrümüz olursa görüşmek dileğiyle ayağınıza sağlık diyorum.
Faaliyetlerinizde yarışmalarınızda da
öncelikle sağlık sıhhat diliyorum. Akabinde başarılar diliyorum. Çalışınca her
şey oluyor. Allah yolunuzu açık etsin.”
İfadelerini kullandı.
Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sercan Erol
Hacılar Belediyesi’nin yarışmaya katkısından dolayı Başkan Özdoğan’a plaket
takdim etti.

