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Başkan Mahçiçek,

“Kurban Bayramımızın Hayırlara
Vesile Olmasını Diliyorum”
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan
Mahçiçek mesajında, “paylaşmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneğini sergileyeceğimiz Kurban Bayramı’mızın hayırlara, birlik ve beraberliğimize vesile olmasını diliyorum” dedi.
“Kendi Gök Kubbemiz Altında Bu Bayram Saati” dizeleriyle Yahya Kemal’in Süleymaniye’de Bayram Sabahı, şiirinin
dörtlüklerini hatırlatan Başkan Mahçiçek,“Manevi iklimiyle
bizleri saran, kaynaştıran ve kucaklaştıran Kurban Bayramına ulaşmanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Milletimizin manevi değerlerinin, sosyal yardımlaşma ve dayanışma
geleneğinin en güzel, en anlamlı örneklerinin yaşandığı dini
bayramlarımız; sevgi, saygı, yardımlaşma ve hoşgörü duygularının güçlenmesine, toplumun birlik ve beraberliğinin pekiştirilmesine ve geleceğe daha da güvenle bakmamıza vesile olan

özel günlerdir. Gelin hep birlikte bu bayramı da fırsatlara dönüştürelim. Küslüklerimizi, kırgınlıklarımızı, husumetlerimizi
bir kenara bırakıp kardeş olmanın, bir olmanın, hazzını hep
birlikte yaşayalım. Bizi biz yapan bu duyguların olmazsa olmazımız olduğunu tüm dünyaya bir kez daha haykıralım.
Bu duygu ve düşüncelerle; Kurban Bayramını en iyi dileklerimle kutlar, tüm insanlığa, ülkemize barış, huzur, sağlık ve
mutluluk getirmesini, yakın coğrafyamız başta olmak üzere
yaşanan tüm acıların sona ermesini temenni ederim” dedi.
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EXPO 2023 Sergimiz İçin Özel Temamız Olan

EN GÜZEL MARAŞ YEMEKLERİ

Fotoğraflarınızı Çekip Yollayın

Onikişubat Belediyesi EXPO 2023 Onikişubat Kahramanmaraş projesi için hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Üniversitelerimiz ve birçok kamu kurumuyla projeler üreten ve EXPO
2023 projesine dahil eden Onikişubat Belediyesi son olarak
İstiklal Üniversitesi ile işbirliği içerisinde “Çevrim İçi Karma
Sergi” için sosyal medya hesaplarından duyuru yaptı.
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ve Onikişubat Belediyesi’nin destekleri ile EXPO 2023 kapsamında Mühendislik,
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından 24 Eylül 2021 tarihinde “Çevrim İçi Karma Sergi” düzenlenecek. Resim, dijital
resim, heykel, seramik, grafik, illüstrasyon, fotoğraf ve video
art gibi bütün sanat dallarından eser kabul edilecek. Katılımcılar her türlü teknik ve malzeme ile eserlerini hazırlamakta
serbest olacak.
Çevrim içi karma serginin konusu EXPO 2023’ün ana teması
olan “Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık” ve alt temalarından

oluşacak.
Alt temalar ise aşağıdaki gibidir.







Çocuklar İçin Doğa Temelli Eğitim
Sadeliğin Bilgeliği
Kentsel Dönüşümün Biyofilik Tasarımı
Kentsel Bahçe Bitkileri ve Yöresel Yemek
Daha Yeşil, Daha Sağlıklı, Daha Mutlu
Özel Tema: Maraş Yöresel Yemekleri

Ayrıntılı bilgi için https://expo2023.org/expo-2023-onikisubat-kahramanmaras/temalar/ adresini ziyaret edebilirsiniz.
Son başvuru tarihi 31 Ağustos 2021 (24:00), başvuru adresi
karmasergi2021@istiklal.edu.tr
https://www.istiklal.edu.tr/mmtf ve https://expo2023.org/ adresleri olacak.
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VATAN MiLLETiN,
iRADE MiLLETiN
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj
yayımladı. Başkan Mahçiçek, “o gece yaşananları asla
unutmayacak ve unutturmayacağız” dedi ve sözlerine
şöyle devam etti.

“15 Temmuz darbe girişiminin 5. yılında milletimiz, demokrasisini ve özgürlüğünü korumak için tam bir kararlılık içerisinde vatan milletin, irade milletindir diyerek istiklalini ve
istikbalini savunmuştur. Hain terör örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi gecesinde 251 vatandaşımız şehit olmuş, 2196 vatandaşımız ise gazi olmuştur.
Binlerce yıllık tarihinde sayısız savaşları, felaketleri ve zor dönemleri geride bırakan aziz milletimiz, son olarak 15 Temmuz
2016 günü vatan hainlerinin darbe teşebbüsüne şahit olmuştur. Hain darbe girişimi milletimizin zaferi ile sonuçlanmıştır.
Büyük Türk Milleti; nereden gelirse gelsin açıkça veya haince

yapılan bütün saldırıları ve düşmanca kalkışmaları, 15 Temmuzda olduğu gibi, daima ortadan kaldıracak inanç, cesaret,
iman ve kararlılığa sahiptir. Milli Şairimiz Mehmet Akif ’in İstiklal Marşı’mızda dediği gibi “ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım” diyerek ebediyyen hürriyeti için mücadele
etmekten vazgeçmeyecektir.
Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkesine, devletine,
demokrasisine, anayasal düzene ve özgürlüğüne bağlılığını,
aydınlık gelecek idealinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykıran asil milletimiz, yazdığı kahramanlık destanı ile
hain emeller peşinde koşanları da hüsrana uğratmıştır.
Kahraman milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik
Gününü kutluyor, hain darbe girişimine karşı vatanı müdafaa
etmek için bir an bile düşünmeden yârdan ve serden geçen
Kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.”
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ONIKIŞUBAT BELEDIYESI EV SAHIPLIĞINDE

TÜGVA YAZ OKULLARI AÇILDI

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek,
TÜGVA’ya tahsis edilen 4 Bilgi, Kültür Evi ve
bir kapalı yüzme havuzuyla yapılacak yaz
okulları açılış programına katıldı. Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen programa AK Parti İl Kadın
Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, AK
Parti Onikişubat Başkanı Mücahit
Kara, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen,
Onikişubat ve Dulkadiroğlu Halk
Eğitim Müdürleri, TÜGVA Kahramanmaraş Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.
Programda konuşma yapan Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli şu sözlere yer verdi.
“Bugün burada çok güzel bir etkinlik için bir aradayız. İnsana
yapılan yatırımından daha değerli bir yatırım yoktur. Bizim ül-

kemizin en büyük zenginliği insan kaynağı. Daha
da önemlisi gençlik kaynağımız. Avrupa’nın
birçok ülkesi yaşlılıkla alttan gelen genç
nüfusun olmamasıyla uğraşıyorken biz
Allah’a şükür pırıl pırıl gençlere sahibiz ve artık biz büyüklere düşen de
o gençleri geleceğe sağlam, güçlü ve
donanımlı bir şekilde hazırlamak.
Bir taraftan okullarımızda çağın
gereği modern teknoloji anlatacağız ama bir taraftan da milli, manevi değerlerimizi geleneklerimizi,
tarihimizi, geçmişimizi anlatacağız
ki geleceğe çok sağlam gidelim. Bizim
ülkemizde nice Selçuk Bayraktarlar var.
İnşallah onlardaki cevheri biz okullarımızda ve bu şekildeki kurslarımızda ortaya
çıkardığımızda geleceğin Türkiye’si emin olun bizim yaşadığımız Türkiye’den çok ama çok güçlü ve sağlam
bir ülke olacak.”
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Buluşuyor projemize devam edeceğiz. Otizmli çocuklarımız
için bir rehabilitasyon merkezi için proje çalışmalarına başladık. Bu güzel çalışmalar ile gençlerimize vatandaşlarımıza hizmete devam edeceğiz. Yaz Okullarımızın çocuklarımıza, gençlerimize büyük fayda sağlayacağına inanıyor, hayırlı uğurlu
olsun diyorum.”
TÜGVA Kahramanmaraş Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu şu
şekilde konuştu.

Başkan Mahçiçek ise şu ifadelere yer verdi.
“Her türlü hizmetin her türlü gayretin çok daha üstünde en
önemlisi eğitimdir. Çünkü biz biliriz ki bir ülkenin büyüklüğü, gelişmişliği iyi yetişmiş insanları iledir. İyi yetişmiş insanlarınız olursa ülkenizi iyi yöneteceksiniz demektir. Ülkemizde uluslararası ölçekte her ülkenin önünde olacak, onların
bu geçmişteki aşağılayıcı sıkıntılarından da uzakta olacağız.
Bakın Türkiye bugün artık geçmişte bizi yöneten ya da bizi
kontrol altına almak isteyen ülkelerin çok daha ötesindedir.
Zaten bütün sıkıntı da bizi kontrol edemeyişlerinden. Türkiye her türlü imkâna sahip. Uluslararası ölçekte ciddi üretimler
yapan, katma değer yaratan ve uluslararası pazarlarda da yeri
olan bir ülke. Biz Onikişubat Belediyesi olarak böyle bir ülkenin mensubu olmaktan gurur duyuyoruz. Bizim ölçeğimizde
de o büyük ülkenin daha iyi noktalara taşınması bakımından
yapılması gereken en önemli görev eğitim. Onikişubat Belediyesi olarak bu tesislerin yanında gerçekten 7-8 tane kültür
merkezimiz var. Kırsalda da 70’in üzerinde kültür evimiz var.
Her yıl özellikle dar gelirli ailelerimizin çocuklarına üniversite
hazırlık kurslarımız var. Sadece geçen yıl pandemiden dolayı
yapamadık. Bu yıl devam edeceğiz. Kahramanmaraş Bilgi İle

“Bu yıl 5.’sini düzenlediğimiz yaz okulu programımızı Dulkadiroğlu ve Onikişubat Belediyelerimizle işbirliği içerisinde
düzenliyoruz. Dolu dolu bir yaz programı geçirmek adına gerçekten bereketli bir başlangıç yaptık. Toplam 750 öğrenci ve
10 farklı binada faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu yıl yaz
okulu programlarımızda öğlene kadar Kur’an-ı Kerim dersleri, öğleden sonra futbol, basketbol, yüzme, badminton, masa
tenisi, tiyatro ve sinema gibi sosyal aktivitelerle gençlerimize dolu dolu bir yaz geçirmelerini arzu ediyoruz. Tabii bunu
yapmamızın sebebi salgın döneminde gençlerimizin evlerine

kapanmasından dolayı ve eğitim, öğretim yılının da bitmesiyle inşallah gençlerimizi tekrar topluma kazandırmayı hedefliyoruz. Yaz okulu programlarımızda temel amacımız katılan
bütün kardeşlerimizi yaz dönemi sonunda inşallah Kur’an-ı
Kerimi öğrenmelerini istiyoruz. Yaz okulu çalışmalarımızda
bizlere desteğini esirgemeyen başta Onikişubat Belediye Başkanımız Hanefi Mahçiçek Beye çok teşekkür ediyorum. Bu yaz
döneminde bize 4 bilgi kültür evi ve yüzme havuzu tahsis ederek, gerçekten büyük bir yükü omzumuzdan almıştır.”
Başkan Mahçiçek’in Saçaklızade Bilgi ve Kültür Evi’ne Şehit
Polis Memuru Serkan Yılmaz’ın adını verdiği, oluşturulan şehit köşesinde dualar edildi. Öğrencilerle yakından ilgilenen
Başkan Mahçiçek, dağıttığı hediyelerle yüzleri güldürdü.
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BAŞKAN MAHÇİÇEK’TEN KMTSO
ÜYELERİNE EXPO 2023 SUNUMU
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, KMTSO’da Meclis Başkanı Hanefi Öksüz, Başkan Şahin
Balcıoğlu ve üyelerine EXPO 2023 Kahramanmaraş projesi için detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

Sunum öncesi konuşma yapan Başkan Mahçiçek, şu sözlere
yer verdi.

edildi. Cumhuriyetimizin 100. yılı olması hasebiyle EXPO
2023 bir kez daha farklı bir anlam kazanmış oldu ülkemiz için.

“İlçemizde biri yarı olimpik olmak üzere 7 havuz, 72 Bilgi
ve Kültür Evi, 6 adet yurtlarıyla beraber okul, özel öğrencilerimiz için DOKMER ve KIYAM gibi birçok projeyi hayata
geçirdik. Belediye olarak biz ilçemizde yapılması gerekenleri
yapıyoruz. Lakin tek eksiğimiz tanıtım ve reklam idi. Bu eksiği de öyle bir proje üretelim ki, Kahramanmaraş’ı marka yapsın, uluslararası yatırımcılar ile yatırımcılarımızı buluştursun
istedik. Uzun bir fizibilite çalışmamız sonucu 2018 yılında
AIPH’e yaptığımız müracaat, 62 ülkenin oybirliği ile kabul

6 ay sürecek bu fuarı sürdürülebilir bir yaşam haline getirmek için farklı illerimizde ve ülkelerde araştırmalarımız
oldu. Kent Müzesi, Kelebek ve Uğur Böceği Müzesi, Arasta
Çarşı, Kristal Lagün, Kongre Merkezi ve Konferans Salonu,
Düğün ve Nikah Salonları, Hobi Evleri, Cami, açık AVM gibi
projelerimizle senenin 365 günü kullanılabilecek bir yaşam
alanı haline getiriyoruz Rekreasyon Alanımızı. Yaptığımız bu
yatırımlar sadece fuar zamanı değil diğer zamanlarda da kullanılabilsin, bir yaşam alanı haline gelsin istiyoruz.
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Baraj göletinde yapacağımız sedde ile yaz aylarında suların
çekilmesiyle ulaşan kötü görüntünün önüne geçerek suyu 4
mevsim barajımızda tutmayı başaracağız. Hem estetik anlamda hem de ekolojik denge anlamında çevre kirliliğinin
önüne geçmiş olacağız. Baraj göletinin imara açtığımız çevresinde 150 bin yeni nüfusun yaşayacağını öngörüyoruz.
Şehrimizde alt ve üst yapı eksiklikleri EXPO 2023’e kadar gi-
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derilecek. Her anlamda büyük katkıları olacağını bildiğimiz
projemize her vatandaşımızın, her yatırımcımızın, her iş adamımızın sahip çıkmasıyla başarılı olacağımıza inanıyoruz.”
Yapılan sunumdan sonra KMTSO üyelerinin sorularına cevap veren Başkan Mahçiçek, nazik ev sahipliğinden dolayı
Meclis Başkanı Hanefi Öksüz ve KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu’na teşekkür etti.
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ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ’NDEN
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KİTAP OKU, KİTAP KAZAN
Onikişubat Belediyesi pandemi döneminde sosyal medya hesaplarından başlattığı interaktif yarışmalar ile zor günlerde vatandaşın
yanında oldu. En son İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğü “KİTAP OKU KİTAP KAZAN” etkinliği, yasakların kalkmasıyla da vatandaşlardan gelen talep üzerine devam ediyor.

Etkinlik kapsamında her ay bir kitap belirleniyor ve ay sonunda
okura üç soru soruluyor. Sorulara doğru cevap veren okurlara Onikişubat Belediyesi kitap hediyesinde bulunuyor.
Önceki aylarda 2021 Ocak ayında Kamil Aydoğan’ın “Kısık Vadisi”
romanını okuyan Kahramanmaraş, Şubat Ayında Tarık Buğra’nın
“Osmancık”ını, Mart ayında A. Ali Ural’ın “Peygamberin Aynaları” adlı eserini, Nisan’da Rabia Tunç’un “Korkusuz Kahramanlar
Kendini Kurtaran Şehir” romanını, Mayıs ayında Cengiz Dağcı’nın
“Korkunç Yıllar”ını ve Haziran ayında da Mustafa Kutlu’nun “Uzun
Hikaye”sini okumuş ve yüzlerce kitap kazanmıştı.
Bu çerçevede Temmuz ayı boyunca Cengiz Aytmatov’un Toprak
Ana romanı okunacak ve yine ödül olarak yüzlerce kitap okurlara
dağıtılacak.
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BELEDİYEMİZDEN, ÜNİVERSİTE SINAVINDA

AiLELERE JEST

Onikişubat Belediyesi Üniversite sınavına girecek öğrencilerin ailelerini yalnız bırakmadı.
Bugün ve yarın olmak üzere iki oturumda geçekleştirilecek sınavın ilki olan Temel Yeterlilik
Testi (TYT) bugün yapıldı. Sınav için gelen öğrencileri, aileleri yalnız bırakmadı ve okul çevresinde heyecanlı bekleyiş başladı.
Yayınlanan genelge gereği okul bahçesinde bekleyemeyen aileler, okul çevresinde Onikişubat Belediyesi tarafından kurulan alanlarda beklediler. Birçok
okulun çevresinde bekleme alanı oluşturan Belediye
ekipleri, aynı zamanda ailelere su ve ikramlık dağıtarak bu heyecanlı bekleyişe ortak oldular.
Tüm yıl boyunca çocuklarıyla birlikte üniversite sınavı hazırlığı yaşayan veliler, sınav gününde çocukları kadar heyecanlıydılar.
Konuyla ilgili Başkan Mahçiçek, “çocuklarımız pandemi koşullarına rağmen çok ter döktüler, vazgeçmediler ve bu sınava hazırlandılar. Ailelerimiz de en az onlar kadar fedakârlık yaparak çocuklarına destek oldular.
Biz de bugün ailelerimizin
heyecanını paylaşmaya,
yanlarında olmaya geldik.
Yarın da devam edecek sınav için tüm vatandaşlarımızdan sokaklarda sessiz
olmalarını rica ediyorum.

Tüm çocuklarımıza zihin açıklığı diliyorum. Ailelerimize de sınav sonucu ne olursa olsun her
çocuğumuzun farklı yetenekleri olduğunu unutmadan, çocuklarına destek olmalarını tavsiye
ediyorum” şeklinde konuştu.
Onikişubat Belediyesi ekipleri, sınav yerini karıştırarak KSÜ’ye gelen bir öğrenciyi Maarif
Mahallesinde bulunan sınav yapılacağı okula
bizzat götürerek sınava yetişmesini sağladılar.
Veliler kendilerine yapılan bu hizmetten ve
ikramdan memnun olduklarını, Belediyenin böyle bir jestte
bulunmasının çok incelikli bir davranış olduğunu söyleyerek Başkan Mahçiçek’e teşekkürlerini ilettiler.
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BAŞKAN MAHÇİÇEK

BABALAR GÜNÜ’NÜ KUTLADI

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, babalar günü münasebetiyle mesaj yyaımladı. Başkan Mahçiçek, “ailesini sarıp sarmalayan, her zorlu şartta alın teriyle geçimini sağlayan, ailenin yıkılmaz kalesi babalarımızın hakkı ödenmez” dedi ve sözlerine şu
şekilde devam etti.
“Aile bütünlüğümüzün korunmasında, genç nesillerin güvenle ve
sağlıkla yetişmesinde, varlıklarıyla bile evlatlarına güven veren babalarımız toplumumuzun en sağlam kaleleridir. Maddi ve manevi
tüm imkânlarını ailesi için seferber edendir babalarımız.
Bizi büyüten, yetiştiren, fedakârlık yapan ebeveynlerimize evlatlık
görevlerimizi yapmalı, yaşlılıklarında onları incitmemeliyiz. Sözde
yüksek medeniyetlerin en büyük kaosu aile kavramını yaşayamamalarıdır. Bizi biz yapan en büyük değerler atalarımıza ve babalarımıza gösterdiğimiz saygı ve aile olmayı bilişimizdir. Aynı zamanda
milletimizin ve ülkemizin de en sağlam kalesidir ailelerimiz.
Tüm babalarımızın ve baba fedakârlığı yapabilen yüreklerin Babalar Gününü kutluyor, evlatlarının güzel günlerini görebilmelerini
temenni ediyorum.”

