
                                                      HACIBEKTAŞ BELEDİYESİ    

                                                       Proje  ve uygulamalarımız    

      

     S. NO                       PROJE                                     UYGULAMA    

1 Hacıbektaş'ı Üniversite kenti Yök ve Rektörlükle ikili temaslarımızın sonunda Meslek     

 yapmak, kültür merkezi yapmak. Yüksek Okulu ve Güzel Sanatlar Fakültesini açtırdık.    

  1500 Öğrenci öğrenim görmekte.    

2 Kanalizasyon şebekesini Sık sık patlayıp ilçe içinden akan kanalizasyonu yenilemek    

 yeniledik. SUKAP Projesini yaparak İller Bankasına kanalizasyon    

  şebekesini yaptırdık.    

3 Kanalizasyon arıtma projesi Kanalizasyonu yenileyerek ilçe dışına akıntıyı alıp arıtma-    

 ve alt yapısını yaptırmak. nın yapılması için projemiz iller bankasınca onaylandı     

  ihalesi yapılacak.    

4 Su hatları yeniledik. SUKAP Projesi dahilinde bütün su ana hatları yenilendi.    

  Kansorejen ASBEST ve çürümüş su kaybına neden olan    

  borular değiştirildi.    

5 Su kuyuları belirlemek. Su kaynakları yeterli olmadığından akademik inceleme    

  yapılarak yeni su kuyuları açıldı.    

6 Su arıtma tesisi ve yeni su  SUKAP Projesi kapsamında bölgede bulunan sulara karı-    

 deposu inşası. şan Arsenik ve Nitratın arındırılması için Tesis ve su deposu    

  bitirilme aşamasında. Sukap projesinin uygulama sı mali-    

  yeti 44 milyon TL dir. Yarısı hibe alındı. Ödeyeceğimiz    

  22 milyon TL.    

7 Güneş Enerjisi sistemi kurmak. Belediye'nin aylık elektrik tüketimi 40 000 TL dir. Ödeye-    

  mediğimizden elektrik kesiliyordu, Türkiye de ilk Güneş    

  Enerji sistemine başvuran belediye olduk. 500 kw/s lik    

  2 adet kurduk.    

8 İlçeyi turizm kenti olarak İlçenin ziyaret yerlerinin ve mesire yerlerinin geliştirilme-    

 geliştirmek. si ve tanıtımı için rehberlik, düzenleme, ağaçlandırma,    

  kurban kesim yerleri, pişirme mekanları, kültür merkezle-    

  ri gibi tesisler kurduk.    

9 Kurban satış ve mezbaha Hacıbektaş' da her yıl ortalama 15 000 adet adak kurbanları     

 tesisi kurmak. sokaklarda, caddelerde, mesire yerlerinde kesilirdi.    

  Üniversite ve Turizm Kentine yakışmayan bu ortamı kal-    

  dırmak için Avrupa standartlarında mezbaha kurduk.     

  Sokakları bakteriden kurtardık. Ancak Hacıbektaş'a     

  yakışmayan ilçe meydanında, girişinde ve müze çevresinde   

  ziyaretçileri çevirerek kaçak kurban satış ve kesim yerlerine   

  götürenleri görmezden gelenler aynı zamanda da Belediye    

  ye yılda 500 bin TL zarar verenleri benimsemiş oluyor.    

  Kaçak kesimler ilçede bir çok kişide mide, bağırsak ve    

  kolon hastalıklarına da neden olmaktadır. Gelin birlikte     

  bunları önleyelim siyasi rant yapmayalım diyoruz.    

10 Konut sorunu çözmek. Toki  ile görüşerek 1. ve 2. etap olmak üzere 480 dairelik    

  konutlar yaparak dar gelirlileri konut sahibi yaptık.    

11 Tekstil Fabrikası kurduk Sanayici Süreyya BEKTAŞ ile görüşerek HEY tekstili kurdurduk.    

 istihdam sağladık. 280 kişi ' ye iş ortamı sağlandı. Kapatılan hey Tekstilin işçileri   

  sonrasında kurulan FİDES tekstile geçti.    

      

12 Öğrenci yurtları açmak. Yüksek Okul ve Güzel Sanatlar Fakültelerindeki öğrenciler    

  Kız ve Erkek öğrenci yurtları açarak, pansiyonculuğa öncü     

  olduk.    



13 Çilehane düzenleme. Ziyaret yeri olan Deliklitaş diye bilinen alanı tel örgü     

  içine aldık. Zemzem pınarının suyunu daha kolay alma     

  olanağı sağladık. Kilit parke döşedik. Kurban pişirme ocak-    

  ları, oturma kamelyaları, park ve çocuk oyun grubu alanı    

  oluşturduk.    

14 Kemal KILIÇDAROĞLU Kültür Hiç kullanılmayan açık anfi tiyatro binasının üzerini kapat-    

 Merkezi. tık, Restorasyonu yapılarak 1960 kişilik salon kazandırdık.    

15 İki Temmuz Meydanı ve Karan- 2 Temmuz meydanını Çilehaneye yaparak anıtlaştırdık.    

 lıktan Aydınlığa İnsanlık anıtı. Karanlıktan Aydınlığa İnsanlık Anıtını yaptık.    

16 Türkiye'nin ilk İnsanlık Müzesi Kemal KILIÇDAROĞLU Kültür Merkezi içinde Karanlıktan     

  Aydınlığa insanlık Müzesini açtık. Müzede Menemen,    

  Kahramanmaraş, Çorum ve Sivas katliamları ile bireysel    

  katledilen aydınlar yer almakta, ayrıca Turhan SELÇUK    

  karikatürleri, İlhan SELÇUK , Fikret OTYAM köşeleri    

  bulunmaktadır.    

17 İz bırakan Aydınlar Gömütlüğü İz bırakan Aydın gömütlüğü yaparak Hacıbektaş'a kültürel    

 yapılması. katkısı olan İlhan SELÇUK, Turhan SELÇUK, Fikret OTYAM,    

  Şakir KEÇELİ' yi burada sırladık (defnettik).    

18 Şehitlik yapımı. Hacıbektaş da pek çok şehit olmasına karşın şehitlik yoktu    

  Çilehane'ye Şehitler Abidesi yaptık. 1. Dünya savaşı,     

  Çanakkale, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet dönemi    

  şehitlerinin isimlerini yazdık. Son şehidimizi sırladık    

  (defnettik).    

19 Yeni mezarlık yapımı. Eski mezarlıklar dolmuştu. Çilehane bölgesine yeni     

  mezarlık yaparak önemli bir sorunu daha çözdük.    

20 Dedebağ mesire yeri  Tel örgü içine alındı. Kamelyalar yapıldı. Yürüyüş parkuru    

 düzenlenmesi. yapıldı. Oturma grupları ve çocuk oyun parkı yapıldı.    

  1500 Üzerinde ağaç dikildi. Kafeteryanın kaba inşaatı     

  yapıldı. Bay, bayan, engelli tuvaletleri yapıldı. Kanalizas-    

  yon ve su hattı döşendi. Ağaçları korumak için elektrik    

  hattı yer altına alındı.    

21 Beştaşların düzenlenmesi. Ziyaret yeri olan Beştaş ve mesire yeri tel örgü ile koruma-    

  ya alındı. Pişirme ocakları ve oturma grupları ile acil ihti-    

  yaçta konaklama barakaları kuruldu, ağaçlandırıldı.    

22 Hediyelik eşya satış  Müze duvarı dibinde tahta tablalar üzerinde hediyelik    

 yerleri projesi. eşya satışı kaldırıldı. Yerine müze üzerine belediyece     

  9 adet dükkan yapıldı. Çilehane'ye ise yap işlet devret     

  modeli ile 21 adet hediyelik eşya satış yerleri yapıldı,     

  kiraya verildi.    

23 Lokanta toplantı salonu. Hacıbektaş da 50 kişiyi ağırlayacak lokanta yoktu. Belediye    

  ce 80 kişiye hizmet veren lüks bir lokanta yaptırılarak    

  hizmete girdi. Diğer lokanta ve kafeteryalarda kendilerine    

  çeki düzen verdi, ayrıca 200 kişiye hizmet verecek mutfak    

  sistemi ile donatılmış bir toplantı salonu hizmete sunuldu    

24 Otobüs terminali. İlçe içinde belli bir terminalin olması gelişmenin gereğiydi    

  Belediye ye ait bir binanın restorasyonu yapılarak şehir-    

  lar arası otobüs ve minibüs terminali hizmete girdi.    

25 İmar planı. İlçenin imar planı köylerimizin dahi imar planının gerisinde    

  idi. Bu nedenle otel, pansiyon gibi tesisler yapılmıyordu.    

  İmar planını değiştirip gelişmeye açtık ve yeni yeni     

  oteller, pansiyonlar, yurtlar yapıldı.    

26 İtfaiye sistemi. Yangın söndürme aracı diye bir binanın çatısına dahi su    

  sıkamayan bir araç vardı. Yangında çatılar söndürülemi-    



  yordu. Yangın söndürme ve kurtarma ekipmanı ve ekibi    

  yoktu. 24 Saat görev yapan personeli ile itfaiye sistemi    

  kuruldu. 25 metre yüksekliye ulaşan hidrolik merdivenli    

  itfaiye aracı satın alınarak hizmete girdi.    

27 Yeşil kolye ve ağaçlandırma. Hacıbektaş'ı çevreleyen Güneyden Batıya sırtlar hattını    

  ağaçlandırmak için Hanbağ, Çilehane, Otman Baba,     

  Dedebağ, Beştaşlar bölgeleri  “yeşil kolye” olarak    

  ağaçlandırıldı. 30 000 Adet üzerinde ağaç dikildi. Ağaçlan-    

  dırma sürekli faaliyettedir. Karadut yetiştirmek ve entegre tesisi 
kurmak için planlama yapıyoruz. 

   

28 Stadyum ve futbol sahası. Hacıbektaş' da stadyum yapımı için ilgili Bakanlıkla görüşü-    

  lerek 2500 kişilik kapalı stadyum projesi önce kabul gördü.    

  Belediyece arsayı satın alarak Bakanlığa verdik, stadyum    

  yerine futbol sahası yapıldı.    

29 Araçların temini. İhtiyaçlarımızı kısmen karşılamak için bir adet itfaiye aracı 
 1 adet ikinci el 

   

  otobüs alındı, 1 adet zabıta aracı, 1 adet binek araç taksi    

  satın alındı. Bakanlıktan 1 adet vidanjör temin edildi.    

  Belediyece Kanal açma aparatları alınarak monte ettirildi.    

  1 Adet greyder ”Hemşehrimiz Özkan ÖZTÜRK vasıtası ile temin 
edildi” ile 2 adet hizmet dışı olan otobüs İzmir  

   

  Büyükşehir den temin edildi. 1 Adet  kazıcı kepçe, 1 adet    

   çöp aracı Belediyeler Birliğinden temin edildi. 1 adet    

  yol tuzlama aracı “Hemşehrimiz Erkan TÜRKMEN vasıtası ile 
belediyemize Yol Bak firması bağışladı. 

   

30 Parklar. İçinde ; çocuk oyun grubu , yürüyüş parkuru, spor aletleri,    

  Kamelyaları, çay ocağı bulunan bir parkı iller bankasına    

  yaptırdık, Parkı tel örgü içine aldık. Ayrıca belediyemizce     

  3 adet park yapıldı.    

31 Meydanlar oluşturmak. Hacıbektaş' ın turizm kenti oluştururken meydan oluştur-    

  mak  önem kazanıyordu. İlçe meydanı haricinde lise    

  meydanı, 2 Temmuz meydanı ve kartal meydanlarını    

  oluşturduk.    

32 Adliyenin kaldırılmasını Adalet Bakanlığınca Hacıbektaş Adliyesi belirledikleri    

 önlemek. kıstaslara göre kaldırılarak Gülşehir Adliyesine bağlanma-    

  sı için karar çıktı. Hakim Savcıların ataması yapıldı. Belediye    

  Başkanlığınca bakanlık ve Hakim Savcılar Kurulu ile     

  görüşerek örnekler ve gerekçeler sunarak karar değiştirildi.   

  Adliye Hacıbektaş' da kaldı.    

33 Müzeye satış reyonlarını Kültür Bakanlığınca Hacı Bektaş Veli Müzesi 1.  avluya    

 önlemek. hediyelik eşya reyonları açtırılacaktı, belediyece konuyu    

  basına ve TBMM' ne taşıyarak girişimlerimizi sürdürdük    

  Bakanı ikna ederek önledik.    

34 İş Bankası kurulması. Hacıbektaş' da yalnızca Ziraat Bankası vardı. Belediye     

  başkanlığınca İş Bankası yönetim kurulu üyeleriyle ve     

  genel müdürle görüşmeler yapılarak İş Bankası kurulması    

  sağlandı.    

      

35 Bayanlar korusu. Hacıbektaş' lı bayanlardan oluşan belediye bayanlar koro    

  sunu kurduk. Önemli günlerde sahne alıyorlar, müzik ile    

  uğraşıyorlar.    

36 Saz kursu. Zaman zaman belediyece saz kursu açılmakta gerekli    

  ekipman kurulu.    



37 Et yardım projesi Hacıbektaş'da Belediye encümenince belirlenen belirli    

 ve su yardımı kriterlerde saptanan 300 kişiye belediyeye bağışlanan    

  kurban etlerinden dağıtılmaktadır. Dağıtım evlere kadar    

  götürülüp imza karşılığı yapılmaktadır. 58 Aileye 10 ton    

  ücretsiz su yardımı yapılmaktadır.    

38 Giysi yardımı. Belediyemize yapılan çeşitli yardım kurumlarının bağışları    

  zaman zaman dağıtılmaktadır.    

39 Cenazelerde yardım. Belediyece cenaze taziye çadırı kurulmakta, Kayseri ve     

  Nevşehir hava alanından yada ilimiz ve çevre illerdeki    

  hastanelerden cenazeleri getirmek için araç tahsis     

  edilmekte, ilçe merkezinde cenaze evine otobüs tahsisi    

  yapılmaktadır.    

40 Gençlik merkezi kurmak. İlk orta ve liseli öğrencilerin boş zamanlarında ders çalışıp    

  bilgilendirilmeleri için okuma salonu ve kütüphanesi,    

  bilgisayar dershanesi, toplantı ve dinlenme salonu, satranç    

  ve bilardo salonundan oluşan bir tesisi açmak için bir    

  binamızı restore etmeye başladık, maddi olanaksızlık    

  nedeniyle tamamlayamadık.    

41 Dedebağ kafeteryası. Dedebağ mesire yerine yaptırılan kaba inşaatı biten    

  kafeteryanın maddi olanaksızlıklar nedeniyle tamamla-    

  namadı.    

42 Yol kaldırım. Müze arkasından Toki kavşağına kadar ve Hacıbektaş Veli    

  Bulvarında Üçpınar kavşağından yüksek okula ve Kırşehir    

  kavşağına kadar kaldırımı döşedik.    

43 Bozulan yollar Kanalizasyon ve su hatlarının yenilenmesi nedeniyle    

  ilçe merkezinde yollar bozuldu. Yeniden yapılması için     

  çalışmalar sürdürülmektedir. Kilit parke alınarak stok    

  yapmaktayız. Yollar yeniden yapılacaktır.    

44 Etkinliklerimiz. Belediyece yaptığımız etkinlikler;    

     a.  Ulusal Bayramları kutlamak.    

     b.  Hacı Bektaş Veli Anma Kültür ve sanat etkinliği.    

     c.   Atatürk'ün Hacıbektaş'a gelişini kutlamak.    

     d.   Mahzuni ŞERİF'i anma.    

     e.  İlhan SELÇUK, Turhan SELÇUK'u anma.    

     f.  Fikret OTYAM'ı anma.    

     g.  Şakir KEÇEL'yi anma    

     h.   2 Temmuz Sivas şehitlerini anma.    

     ı.  Dini bayramlarda bayramlaşma.    

     i.  Nevruz bayramını ve Hz Ali'yi anma.    

     j.   Dünya kadınlar gününü kutlama.    

     k.   Yıl başı    

     l.   Öğretmenler günü.    

    m.  Yaşlılar haftası.    

     n.   Şehitleri anma.    

      

45 Vakıflar vergisi. İlçede köyler dahil her türlü arsa, tarla satımında     

  Vakıflar Genel Müdürlüğü ile görüşerek kesilen vakıf vergisinin   

  kaldırılmasını sağladık.    

46 Alevileri kimseye azınlık  Hacıbektaş'ı merkez olarak alıp Aleviler  azınlıktır diye    

 yaptırmayız. Türkiye de yeni bir azınlık yaratmak isteyen Irak yada    

  Suriye üçlü ayrışma projesini açıkça ortaya koyan ABD    

  AB görüşü önem kazandı. Lozan'a göre azınlık Müslüman    

  olmayan yurttaşlarımızdır. Alevilik İslam dışı diyen bazı    



  Alevi örgütleri bu tuzağa düştü. Hacıbektaş da biz buna     

  fırsat vermeyerek Hacıbektaş ve Aleviler üzerinden    

  toplumsal bölünmeyi önlemeye çalışıyoruz.    

47 Törenlerin tarih değişimi Hacı Bektaş Veli Anma ve Kültür Sanat etkinlerini 16 Ağus-    

  tos' dan 10 Ekim ve takip eden Cumartesi pazara aldık.    

  Kısaca nedenleri;     

                                                                - 16 Ağustos'un Hacı Bektaş Veli ve Alevi - Bektaşilik ile    

  organik bağı yoktur.     

                                                                - 10 Ekim Hz Hüseyin'in şehit edildiği gündür.     

                                                                - Cumartesi Pazar a alınarak çalışanların katılımı düşünüldü.    

                                                                - Yıl içinde Hacıbektaş'ı 600 bin kişi ziyaret ediyor. Bir güne    

  sıkışıp kalınmıyor.    

                                                                - Bilim ve kültür merkezi Hacıbektaş da bulunan Güzel     

  Sanatlar Fakültesinin ve Yüksek Okulun  öğrenim süreci     

  içinde olmasıyla etkinliğe katkısı sağlanıyor.    

                                                                - 5000 bin civarında törenler diye gelip yazın 1 - 2 ay sokak-     

  larda yatarak halkı rahatsız edenlerin Ekim ayında iklim     

  nedeniyle sokaklarda yatması önlendi. Günü birlik gelme-    

  lerini sağlamak.    

      

                                            BELEDİYECİLİK ADINA ALDIĞIMIZ ÖDÜLLER    

      

                           Ödül Yılı             Ödül Veriliş nedeni                              Ödül veren    

  İç Anadolu Bölgesi                                

                            2006 Yılı Kent ödülleri yılın                                      Şehir ve Başkan Dergisi   

  ilçe belediye başkanı    

      

                           2013 Yılı Nevşehir en iyi                                   Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti   

  belediye başkanı    

      

              Tüm Hacıbektaşlıların ve Hacıbektaş'a gönül verenlerin sağlık, mutluluk içinde     

 İlçemiz de uzun yıllar yaşamasını dilerim. Saygılarımla.    

      

      

                                                                    Ali Rıza SELMANPAKOĞLU    

                                                                     Hacıbektaş Belediye Başkanı   

 


