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"Yurdumuzu dünyanın en gelişmiş ve en medeni memleketleri
seviyesine çıkaracağız. Milletimizin en ferah, vasıta ve kaynaklarına
sahip kılacağız. Milli kültürümüzü, muasır medeniyet seviyesinin
üzerine çıkaracağız ".

“ 1980'li yıllarda Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatın 'da Uzman olarak başlayan bürokratik hayatımda hem ülkemiz için hem de doğup
büyüdüğüm, aşını ekmeğini yediğim memleketim Kahramanmaraş için gücümün yettiğince çalıştım. Kentimize katma değer sağlamaya
çalıştım. Bu bağlamda; 80’li yıllarda Kahramanmaraş'a özel sektör yatırım karının yönlendirilmesi noktasında ciddi katkılarda bulunduk. Bu
arada şunu da gururla ifade etmem gerekir ki, Kahramanmaraş sanayicisi, kullandığı teşvikleri ile devlet yardımlarını çok isabetli ve istismar
etmeden kullanmış ve Kahramanmaraş'ı hatırı sayılır bir sanayi kenti haline getirmişlerdir “.

Ayrıca Devlet Planlama Teşkilatı ‘Müsteşarlığın 'da çalıştığım o yıllarda kamu yatımlarından da kentimizin maksimum düzeyde faydalanmasın
da katkıda bulundum
Biz büyük, projelerin misyonunu üstlenmiş durumdayız, yani kısaca ifade etmem gerekirse ‘Biz eserlerle konuşuruz!’
Artık klasik yol, su belediyeciliği tarihte kalmıştır. Kahramanmaraş'ı sadece lokal bazda değil küresel alanda da bir çekim merkezi yaparak, yeni
bir imajla, büyük ölçekli proje ve etkinliklerle batıdaki büyük, metropollerle yarışır hale getirmeliyiz. Çünkü artık büyük ölçekli proje ve
etkinlikler, modern kentin imaj yapıcıları olarak ön plana çıkıyor.
Zoru başaracağız. İnşallah elbirliği ile Kahramanmaraş'ı yeniden kendi öz ruhu ile buluşturacağız. Bir yandan modern bir Kahramanmaraş inşa
ederken tarihi yeniden gün yüzüne çıkartacağız ve kaybolan kent ruhunu yeniden inşa edeceğiz. Biliyorsunuz biz millet olarak tarihte dünyaya
emsal olacak, kentler inşa ettik yine yaparız. Onların izinde yürüyerek kendimize güvenerek, “Kahramanmaraş’ın çehresini değiştireceğiz“.

Özet olarak; Kahramanmaraş'ı gelecek yüzyıllara hazırlamak bir başka ifade ile modern manada kentsel gelişme alanında
Kahramanmaraş’ımızı hem ülke ölçeğinde hem de dünya standartlarında yaşanılabilir kentler listesinin en ön sıralarında yer almasını
sağlayacak çalışmaları yapmak istiyoruz. Esasen modern manada model olabilecek kentleşme çalışmalarının odak, noktası da bu olmalıdır.
Bunu yapacak, bilgi birikimi ve donanımızla beraber takım çalışması ruhu ile ekipler oluşturacağız. Bu amacımızı inşallah kent halkımızın da
katkılarıyla “katılımcı belediye yönetimi anlayışı” ile gerçekleştireceğiz.

Kahramanmaraş Coğrafi Bilgiler
İlimiz 14.346 km²’lik yüzölçümü ile Türkiye'nin 11. büyük vilâyeti durumundadır. 37-38 kuzey
paralelleri ile 36-37 doğu meridyenleri arasında yer alır. Merkez ilçe deniz seviyesinden 568 m.
Yükseklikte olup, ilin kuzey kesimleri oldukça dağlıktır. Yeryüzü şekilleri genellikle Güneydoğu
Torosların uzantıları olan dağlarla bunlar arasında kalan çöküntü alanlarından oluşmaktadır.
Arazi yüksekliği 350 metreden 3000 metreye kadar çıkan ilimizde geniş ovalar vardır. Bunlar;
Gâvur, Maraş, Göksun, Aşağı Göksun, Afşin, Elbistan, Andırın, Mizmilli, Narlı ve İnekli Ovalarıdır.
İlimizin belli başlı dağları ise; Nurhak, Binboğa, Engizek, Uludaz ve Ahırdağıdır. Ceyhan nehri ile
Aksu, Bertiz, Erkenez, Göksu, Göksun, Hurman, Körsulu, Sarsap ve Söğütlü çayları ilimizin
başlıca akarsularıdır.
Toprakların %59,7’sini dağlar, %24'ünü platolar ve %16,3’ünü de ovalar teşkil eder.
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Madalyalı Şehir KAHRAMANMARAŞ

Tarih boyunca birçok uygarlığın merkezi olan Maraş’ta Hitit Krallığı, Hitit
İmparatorluğu, Geç Hitit Prenslikleri, Asurlar, Medler, Persler, Kapadokya Krallığı,
Roma İmparatorluğu ve Bizans İmparatorluğunun hüküm sürdükleri
bilinmektedir. Bir süre Anadolu Selçuklu ve İlhanlı Devleti himayelerinde bulunan
Maraş, 1377-1522 yılları arasından Dulkadir Beyliği idaresinde kalmıştır. 1.Dünya
Savaşı sonunda önce İngilizlerin, sonra Fransızların işgaline uğrayan şehir, yurt
savunmasında aktif bir rol üstlenerek Milli Mücadelenin güney cephesinden ilk
zafer müjdesini verir. 12 Şubat 1920’de düşman işgalinden kurtulan şehrimize
TBMM tarafından ‘İstiklal Madalyası’, 1973 yılında ise ‘Kahramanlık’ unvanı
verilir. Kahramanmaraş, 14.346 km2’lik yüzölçümü ile Türkiye’nin 11. büyük şehri
durumundadır. Kahramanmaraş il genelinin nüfusu ise bir milyonun üzerindedir.

Kahramanmaraş dünyanın ekonomi lokomotifi sayılan tekstil ve konfeksiyon
sektöründe yüzlerce fabrikası, atölyesi çeşitli iş kollarında gelişmiş sanayisi ve
hidroelektrik santralleriyle Türkiye’nin hızla gelişen şehirleri arasında
bulunmaktadır. Türk el sanatları alanında önemli bir yere sahip olan şehrimizde
bakırcılık, yemenicilik, Osmanlı çarıkları, ahşap oymacılık, sim sırma işlemeciliği,
iğne oyası, keçecilik, semercilik, külekçilik ve kuyumculuk alanlarında özgün
yapıtlar ortaya konmaktadır.
Dondurma ve biberiyle ün salan Kahramanmaraş, doğal güzellikler, tarihi
mekanları, ekonomisi ve bilim kültür – sanat hayatıyla 21.yüzyıl Türkiyesi’ne
yakışan kent olma özelliğini sürdürmektedir.

ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ

Onikişubat Belediyesi Bilgileri
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Kahramanmaraş’ın 1.075.706 kişilik nüfusunun
357.870 kişilik nüfusu ile 11 ilçesinin içerisinde en büyük nüfusa sahip olan ilçesi
durumundadır. İl geneli nüfusunun 1/3 ‘nü ilçemiz oluşturmaktadır.
Toplam Nüfus

Erkek Nüfus

Kadın Nüfus

357.870

180.710

177.160

Yaş grubu

Toplam

Erkek

Kadın

'0-4'

38.602

19.979

18.623

'5-9'

38.620

19.954

18.666

'10-14'

36.580

18.833

17.747

'15-19'

33.248

16.764

16.484

'20-24'

27.140

12.753

14.387

'25-29'

29.121

14.050

15.071

'30-34'

31.198

15.658

15.540

'35-39'

26.348

13.568

12.780

'40-44'

22.283

11.304

10.979

'45-49'

18.072

9.274

8.798

'50-54'

15.881

8.290

7.591

'55-59'

12.955

6.796

6.159

'60-64'

9.340

4.745

4.595

'65-69'

6.722

3.390

3.332

'70-74'

4.724

2.312

2.412

'75-79'

3.281

1.453

1.828

'80-84'

2.333

1.122

1.211

'85-89'

1.041

376

665

381

89

292

357.870

180.710

177.160

'90+'
Toplam

Belediye Başkanı

Hanefi MAHÇİÇEK

1953 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. ABD Western Illinois
University - Ekonomik Kalkınma ve Bölgesel Planlama alanında
Master yaptı. Devlet Planlanma Teşkilatında ve Botaş'ta çeşitli
kademelerde görev yaptı. Botaş’ta Genel Müdür Vekili iken
istifa ederek, 18 Nisan 1999 yerel seçimlerinde Kahramanmaraş
Belediye Başkanlığı’na seçildi. 1999 – 2002 yılları arasında
Kahramanmaraş Belediye başkanlığı yaptı. Adalet ve Kalkınma
Partisi’nin kurulmasının ardından AK Parti’ye katıldı ve 3 Kasım
2002’de Kahramanmaraş milletvekili seçilerek, 22. Dönem
TBMM’de görev aldı. AK Parti Yerel Yönetimler Başkan
Yardımcılığı yaptı. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Onikişubat
Belediye Başkanlığı’na seçilen Hanefi MAHÇİÇEK iyi derecede
İngilizce, orta derecede Fransızca ve Arapça biliyor. Evli ve 3
çocuk babasıdır.

Belediye Başkan Yardımcısı

Dr. Ali ÜNSAL

1972 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini Kahramanmaraş'ta tamamladı. 1990
yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi kazandı. 1996 yılında mezun oldu. 1996 - 2000 yılları arasında
Konya Gökpınar Sağlık Ocağında Sorumlu hekimlik yaptı. 2000 - 2005 yılları arası Kahramanmaraş Devlet
Hastanesi Acil serviste çalıştı. 2005 - 2008 yılları arası Kanser Erken Tanı ve Tedavi Merkezinde çalıştı.
2008 yılında Özel Megapark Hastanesinde çalışmaya başladı. Çeşitli dönemlerde Kahramanmaraş spor
kulübünde kulüp doktorluğu ve yöneticilik yaptı. Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği lisans
eğitimini tamamladı. 2010 - 2011 yılında Kahramanmaraş Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 2011
- 2012 yılında Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanlığı yaptı. 2012 - 2014 arası Kahramanmaraş Tabip
Odası Yönetim Kurulu Üyesi iken istifa ederek Onikişubat Belediye Meclis üyeliğine müracaat etti. 2014
Nisan ayı itibariyle Belediye Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. İyi derecede İngilizce bilen
Ünsal, Evli ve iki çocuk babasıdır.

Belediye Başkan Yardımcısı

Fatih YOĞURT

1966 yılında Kahramanmaraş’ ta doğdu. İlk Orta Lise Tahsili Kahramanmaraş’ ta tamamladı. İstanbul
Üniversitesi Tütün Eksperleri Yüksek Okulunda Burslu olarak tahsilini tamamladı. TEKEL Genel Müdürlüğü
ve TEKEL A.Ş. ‘ de uzun yıllar idarecilik görevlerinde bulundu. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında kurucu
üye, üye, profesyonel spor kulüpleri yönetiminde yer aldı. Ayrıca Tekel Genel Müdürlüğünden
mühendislik, işletme müdürlüğü, alım üretim planlama baş eksperliği, merkez müdür yardımcılığı ve
başmüdürlük görevlerinde bulundu. Sanayi ve Ticaret Bakanlığında araştırmacı olarak çalıştı. Gümrük ve
Ticaret Bakanlığında Tüketici Hakem Heyeti raportörlüğü yaptı. Orta derece Almanca bilgisine sahiptir.
Evli ve 3 çocuk babası.

Belediye Başkan Yardımcısı

Havva SAYGAZ

1966 yılında İZMİR’de doğdu ilk,orta ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı.1983 yılında Dokuz
Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini Kazandı 1986 yılında son sınıfta iken başörtüsü yasağı
sebebiyle bıraktığı eğitimini 2012 yılında tamamladı. Serbest avukatlık yaptı.Ak Parti İl Kadın
Kollarında yönetim ve yürütme kurulu üyesi olarak görev yaptı. Evli ve 3 çocuk annesidir.

Belediye Başkan Yardımcısı

Burhanettin TÜRKKAHRAMAN

1969 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu.
Gaziantep Üniversitesi Kahramanmaraş Ziraat Fakültesinden mezun olup Ziraat Yüksek
Mühendisi unvanını aldı.
Kahramanmaraş Belediyesinden 17 yıl Park Bahçeler Müdürlüğü görevinde bulundu.
Kahramanmaraş belediyesinde 2 yıl Etüt Plan Proje Müdürlüğü görevi yaptı. Nisan 2014
tarihinden itibaren Onikişubat Belediyesi, Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yapmaktadır.
Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Belediyemiz

Müdürlükler

Özel Kalem Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İnsan Kaynakları Müdürlüğü

Müdürlükler

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Etüd Proje Müdürlüğü
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü
Destek Hizmetler Müdürlüğü

Özel Kalem Müdürlüğü

Ali BEKERECİ
Özel Kalem Müdürü

Görevleri
 Belediye Başkanının ajandasını organize eder, Randevuların ayarlanması, çalışma
programlarının düzenlenmesi vb.
 Belediye Başkanının yapacağı sunumlar için hazırlık & çalışma yapar,
 Belediye başkanlığının toplantı ve davetlerini organize eder,
 Resmi tören ve kutlamalarda Belediye tarafından yapılması gereken işleri organize
eder,
 Belediye Başkanının vatandaşla görüştüğü Halk günlerini organize eder, gelen
talepleri ilgili bölümlere iletir,

Fen İşleri Müdürlüğü

Kazım CANLI
Fen İşleri Müdürü V.

1965 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini
Kahramanmaraş’ta tamamladı. 1986 yılında Çukurova
Üniversitesi Ziraat Fakültesini kazandı. 1990 yılında mezun
oldu. 1998-2002 yılları arasında Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün 10. Bölge
Müdürlüğü
Şanlıurfa ilinde, Kamulaştırma ve Dağıtım
Komisyon Başkanı olarak çalıştı. 2002-2014 yılları arası Orman
ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, DSİ
20. Bölge Müdürlüğü Emlak ve
Kamulaştırma Şube
Müdürlüğünde Arazi Değerlendirme Mühendisi ve 2007 yılından
itibaren de Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğünde Kalite
Yönetim Başmühendisi olarak çalıştı. Belediyemiz Park ve
Bahçeler Şube Müdürü olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki
çocuk babasıdır.

Görevleri
 İlçe sınırları içerisinde kalan cadde, sokak, yol ve meydanların düzenlenmesi ve bunlara
ait alt ve üst yapı ihtiyaçlarını karşılamak.
 İmar planında açılması öngörülen yolları açmak.
 Mevcut cadde, sokak ve meydanların bakım ve onarımını periyodik olarak yapmak.
 Yolların asfalt kaplamalarını yapmak, lokal olarak bozulan asfalt kaplamaların periyodik
bakım-onarımını yapmak,
 Kış aylarında kar yağışı ve buzlanma öncesi hazırlık yapmak ve yolları trafiğe açık halde
tutmak,
 Korunması gereken kültür varlıklarının çevre güvenliğini sağlamak.
 Kaymakamlık ve Zabıta Müdürlüğü tarafından bildirilen kaçak ve işgali yapıların yıkımına
katkıda bulunmak,
 Yeni bina yapacakların yol katılım iştirak paylarını hesaplamak, Kamuya ait yollardaki
işgalli yapıların kaldırılması için gerekli hukuki işlemleri yürütmek,
 İlçemizdeki okulların bakım-onarımına katkıda bulunmak

Mali Hizmetler Müdürlüğü
16.12.1974 tarihinde Kahramanmaraş ta doğdu. İlk, orta ve lise
eğitimini tamamladıktan sonra 1996 yılında Kahramanmaraş Sütçü
İmam Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümünden mezun oldu.
Daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu.

Ahmet MARAŞLIGİL
Mali Hizmetler Müdür V.














1997 yılında Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü İdari Mali İşler
Biriminde göreve başladı. 1998 yılında Kahramanmaraş Devlet
Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığında göreve başladı. 2001-2002
yılları arasında Kahramanmaraş Devlet Hastanesinde Döner Sermaye
Saymanlık Müdürü olarak görev yaptı. 2003 yılında Kahramanmaraş
Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde Hastane Müdür Yardımcısı
olarak göreve başladı. 2012 yılı Nisan ayına kadar bu görevi
yürüttükten sonra Kahramanmaraş Halk Sağlığı Müdürlüğünde İdari
Mali İşler birim sorumlusu olarak görev yapmaya başladı. 2014 Mayıs
ayından itibaren Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü olarak
görev yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Görevleri
İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının
konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans
programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve
değerlendirmek.
Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı
hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini
sağlamak.
Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve
bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.
İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil
işlemlerini yürütmek.
Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet
raporunu hazırlamak.
İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini
düzenlemek.
Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama
yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek.
Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

Mustafa DUYMAZ
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.

Görevleri
 Memurların izin, emeklilik, nakil, terfi vb. özlük haklarını organize eder
 Kurumdaki eğitim faaliyetlerini organize eder,
 Kuruma yapılan staj başvurularını değerlendirir ve birimlerin
doğrultusunda stajyer yerleştirmesi yapar

ihtiyaçları

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ahmet TÜFEKÇİ
İmar ve Şehircilik Müdür V.

12 Şubat 1980 tarihinde Kurtuluş Mahallesinde doğdu. İlk ve orta
öğretimini Kahramanmaraş'ta tamamladı. 2004 yılında İnönü
Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun
oldu. Askerlik görevine kadar İskur AŞ firmasında enerji ve tekstil
üzerine çeşitli görevlerde çalıştı. 2005 yılında vatani görevini Sivas
ilinde tamamladı. 2006-2008 yıllarda EMO'da mesleki konular üzerine
Teknik görevli ve Müşavir olarak çalıştı. 2008-2014 yıllarında
Kahramanmaraş Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde çalıştı.
Teknoloji, Enerji Mimarisi, Binalarda Enerji Performansı, Tarihi
Yapılar, Kent Estetiği ve Şehircilik konularında çeşitli eğitim ve
seminerlerde bulundu. Halen Anadolu Üniversitesi - Uluslararası
İlişkiler bölümü öğrencisi olup İngilizce bilmekte, evli ve bir çocuk
babasıdır. Dedeoğlu Konağı, Mahmut Arif-i Paşa Konağı, Cumhuriyet
Han ve Suk-i Maraş Çarşısı Restorasyon Çalışmaları katıldığı
görevlerdendir.

Görevleri













Belediye Meclis gündemine girecek olan uygulamaya yönelik her türlü imar planını hazırlamak,
hazırlatmak, uygulama imar planı ve plan tadilatı başvurularını kontrol ve koordine etmek,
İmar planı yapımı ile ilgili her türlü yazışmalar ve plan altlıklarının oluşturulmasını koordine etmek,
ilgili kurumlardan plan yapılacak alanlar ile ilgili fiziksel, mekânsal ve coğrafi verileri temin ve bu
konuda yazışmalar yapmak.
İmar çapı vermek, vaziyet planı onaylamak, imar planları hakkında parsel maliklerine, ilgili
kurumlara ve vatandaşlara bilgilendirme yapmak hususunda teknolojik imkânları kullanarak sayısal
ortamda hizmet vermek,
Kanun ve yönetmelikler doğrultusunda sınırlarımız dahilinde yapılacak her türlü ruhsatlı yapı için
zemin arazi çalışmaları kontrol edilerek zemin etüd raporlarını onaylamak.
Kanun ve yönetmelikler doğrultusunda projeler ve gerekli evraklar incelenerek yapı ruhsatı vermek,
4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve yönetmeliğine göre hak ediş talebinde bulunan Yapı Denetim
firmalarına seviye tespitlerinin yapılarak ve gerekli evraklar kontrol edilerek hak ediş onaylarının
yapılması ve iş bitirme tutanaklarının onaylanması,
İskana hazır binalar için gerekli inceleme ve evrakları kontrol edilerek kanun ve yönetmelikler
çerçevesinde Genel İskan Belgesi ve Yapı Kullanma İzin Belgesinin verilmesi,
Mahalle, Cadde, Sokak numaralama işlemleri ile Ulusal Adres Veri Tabanına göre adres güncelleme
işlemlerini yürütmek, numarataj belgesi düzenlemek
Şikayetlerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması işlemlerini yürütmek.

Etüd Proje Müdürlüğü

Ömer Cihat ÖZKARCI
Etüd Proje Müdür V.

Görevleri
 Kentin daha yaşanabilir ve çağdaş kılınması yönünde her türlü program ve projeyi
hazırlamak veya hazırlatmak; bu amaçla ulusal ve uluslararası hibe, fon ve kredilerden
yararlanmak,
 Müdürlük ve Belediye’nin diğer birimlerince üretilecek projelerle ilgili bütünlük ve
eşgüdüm sağlamak,
 Proje yarışmaları düzenlemek,
 Belediyenin uygulayacağı projelerle ilgili olarak halk katılım toplantıları düzenlemek,
 Kent ve yerel yönetim hizmetlerine yönelik politika ve proje geliştirilmesine dönük
olarak, uzman kişilerden danışmanlık almak ve bu konuda gerektiğinde danışma
kurulları oluşturmak,
 Kentsel kalkınma yönünde çalışmalar yapmak ve projeler geliştirmek,
 Belediye hizmetlerinin daha verimli ve etkin sunulması yönünde araştırma ve
geliştirme çalışmaları yapmak ve projeler geliştirmek,
 Hazırlanan projeleri uygulayıcı birimlere iletilmek, talep halinde açıklayıcı bilgi vermek
ve uygulamaları işbirliği içinde izlemek,

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ahmet BEKERECİ
Bilgi İşlem Müdür V.

20/07/1970 tarihinde Kahramanmaraş’ ta doğdu. İlk, orta ve lise
öğrenimiNi Kahramanmaraş’ta tamamladı. 1989 yılında yapılan ÖSYM
sınavları sonucunda, Gazi Üniversitesi, Endüstriyel Sanatlar Eğitim
Fakültesi, Bilgisayar Öğretmenliği bölümünü kazandı ve bu okuldan
1993 yılında mezun oldu. Öğrenimi boyunca bir çok bilgisayar
firmasının teknik servisinde çalıştı. 1993-1994 yılları arasında Boğaziçi
Bilgisayar AŞ. ‘nin Teknik servis müdürlüğü yaptı. 1994 yılında
Kahramanmaraş Endüstri Meslek Lisesine, Bilgisayar Öğretmeni olarak
atandı. Bu kurumdan ayrılana kadar Bilgisayar Bölüm Şefliği görevini
yürüttü. Askerlik görevimi yedek subay olarak tamamladı. Askerlik
sonrası tekrar öğretmen olarak göreve başladı. 1996 yılında
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Göksun Meslek Yüksek
Okulu bünyesinde açılmış olan Öğretim Görevliliği sınavını kazanarak
Öğretim görevlisi olarak göreve başladı. Göksun Meslek Yüksek
Okulunda bir dönem Müdür Yardımcılığı görevini de yürüttü. 1998
yılında aynı kurumdaki Kahramanmaraş Meslek Yüksek Okuluna,
Öğretim görevlisi olarak geçiş yaptı. 2013 yılında Kahramanmaraş
Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Anabilim dalında Yüksek Lisansımı tamamladı. 2014 Yerel
Seçimlerinden sonra Onikişubat Belediyesinde Bilgi İşlem Müdürü
olarak göreve başladı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Görevleri
 Onikişubat Belediyesinin hizmet binasında bulunan 100’ü aşkın bilgisayarın donanım,
teknik servis, internet ve ağ bağlantısı desteğinin sağlanması,
 Kurumsal Web Portalı, www.onikisubat.bel.tr ve e-belediye hizmetlerinin yönetilmesi,
Süper Hizmet (öneri, şikâyet bildirimi ve takibi)
 E-Belediye (kredi kartı ile vergi ödeme işlemleri, gayrimenkul bilgileri, tahakkuk, borç,
tahsilât, ruhsat vb, bilgilere erişim imkânı)
 Dijital Arşiv ve Dokuman Yönetilmesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Görevleri
 Kurumdaki tüm birimler tarafından yapılan çalışmaların duyurusunu yapmak,
 Kurumun düzenlediği etkinlikler için pankart, afiş, broşür vb bastırmak ve bunların
asımını yapmak,
 Kurumun etkinliklerini fotoğraf & video çekimi ile belgelemek
 Kurum ve Halk arasındaki bilgi akışını sağlamak,
 Kurumun süreli yayınlarını çıkarmak,
 Basın & yayın organlarını takip ederek Onikişubat Belediyesi hakkında çıkan her türlü
gelişmeyi takip edip raporlamak ve bunları raporlamak,
 Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarının düzenleyeceği basın toplantılarının
organizasyonunu yapmak,
 Belirli gün & haftalar için program düzenlemek,
 İlçe sınırları içerisinde düzenlenen katibim şenlikleri, Ramazan şenlikleri gibi
programları organize etmek,

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Görevleri
 Tüm yargı mercilerinde Belediyeyi temsil etmek,
 Açılan davalarda Belediyeyi savunmak için gerekli araştırmaları yapmak, Kurumun var
olan davalarında hukuki işlemleri takip etmek
 Belediyenin faaliyetleri ile ilgili çıkabilecek yasal sorunlarda ilgili kişilere hukuk
danışmanlığı yapmak,
 Yönetmelik, sözleşme tasarıları, protokol vb Belediye iç mevzuatının hazırlanması
konusunda danışmanlık yapmak,
 Belediyede müdürlüklerin yaptığı idari& teknik şartnamelerde hukuki destek vermek

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Kazım CANLI
Park ve Bahçeler Müdür V.

1965 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini
Kahramanmaraş’ta tamamladı. 1986 yılında Çukurova
Üniversitesi Ziraat Fakültesini kazandı. 1990 yılında mezun
oldu. 1998-2002 yılları arasında Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün 10. Bölge
Müdürlüğü
Şanlıurfa ilinde, Kamulaştırma ve Dağıtım
Komisyon Başkanı olarak çalıştı. 2002-2014 yılları arası Orman
ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, DSİ
20. Bölge Müdürlüğü Emlak ve
Kamulaştırma Şube
Müdürlüğünde Arazi Değerlendirme Mühendisi ve 2007 yılından
itibaren de Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğünde Kalite
Yönetim Başmühendisi olarak çalıştı. Belediyemiz Park ve
Bahçeler Şube Müdürü olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki
çocuk babasıdır.

Görevleri










İlçe sınırları içerisindeki ağaçların budanması,
Fidan, çiçek ve bitkilerin üretilmesi ve dikilmesi,
Tarihi ağaçların koruma altına alınması ve bakımı,
Park ve refüjlerin çiçeklendirilmesi,
Bankların imal edilmesi, bakımı ve parklara konulması,
Parklardaki spor aleti, çit, çardak vb ahşap işlerinin bakım ve tamirinin yapılması,
Kamu kurumlarının çevresinde yeşil alan oluşturulması,
Egzersiz aletlerinin montajı ve bakımı,
Parkların aydınlatma işlerinin yapılması,

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
1963 yılında Kahramanmaraş’ın Kürtül Mahallesinde doğdu. İlk
ve orta öğretimi K.M.İ.H.L. de tamamladıktan sonra Fırat
Üniversitesi Veterinerlik Fakültesini 1990 yılında bitirdi. 15 yıl
serbest veterinerlik yaptı. 2004 – 2009 yılları arasında Kürtül
Kasabası Belediye Başkanlığı yaptı. 3 yıldır belediyede
veteriner olarak çalışırken 30 mart 2014 yerel seçimlerinden
sonra Onikişubat Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğüne getirildi. Evli ve 6 çocuk babasıdır.

Mehmet AKGÜL
Çevre Koruma ve Kontrol Müdür V.

Görevleri
 İlçe sınırları içerisinde çöp toplama, cadde ve sokakları süpürme işlemini yapar.
 İnşaat atıklarının toplanması çalışmalarının kontrolünü yapar.
 Kendisine bağlı ekiplerle birlikte mahalleleri dolaşarak gerekli önlemlerin alınmasını ister ve
bu uygulamaları takip eder.
 Yürüttüğü faaliyetlerle ilgili olarak kendi birimine ve Süper Hizmet Masasına gelen
şikayetlerle ilgili olarak gerekli araştırmaları yapar, ilgili kişi veya kurumlara gerekli cevapların
verilmesini sağlar.
 Kendisine bağlı bulunan birim tarafından yürütülen çevre sağlığı ile ilgili yapılan çalışmaları,
araştırma ve geliştirme çalışmalarını takip eder ve gerekli düzenlemeleri yapar / yaptırır.
 Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi ile ilgili yapılan tüm denetimlerde, kirlenmeye sebep
olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli yasal düzenlemeleri yapar ve kirliliği
ortadan kaldırıcı önlemler alınmasını sağlar.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
12.03.1980
Kahramanmaraş’ta doğdu. İlköğretim ve liseyi
Kahramanmaraş’ta tamamlayıp 9 yıl süreyle TSK’da Uzman Erbaş
olarak görev yaptı. 2010 yılında kendi isteği ile istifa edip aynı yıl
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler
Müdürlüğünde görev yaptı. 2012 – 2014 Büyükşehir Belediyesi Sosyal
Hizmetler Şube Müdürlüğünde iki yıl Müdür Yardımıcısı olarak görev
aldı. 2014 yerel seçimlerinden sonra Onikişubat Belediyesi Sosyal
Yardım İşleri Müdür V. olarak atandı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Ahmet Cemil KUTLU
Sosyal İşler Müdür V.

Görevleri
 İlçe sınırları içerisinde bulunan öncesinde tespiti yapılmış ailelere ramazan erzak
yardımı,
 Ramazan yardımı dışında söz konusu ailelerin takip ve gözetim altına alınması,
 Giyim yardımı,
 Yıl içerisinde iki dönem olmak üzere kırtasiye yardımı,
 Ev eşyası yardımı,
 Engelli araç ve benzeri sosyal hizmetler malzemeleri yardımı,
 İlçe sınırları içerisinde ikamet eden ailelerin yeni doğan bebeklerine tebrik ziyareti ve
puset yardımı yapılması
 İlçemiz sınırlarımız içerinde bulunan iki uygun noktaya Kadın Yaşam Merkezlerinin
kurulması ve bu hizmetin yürütülmesi

Zabıta Müdürlüğü

Zeynel Abidin BOZ
Zabıta Müdür V.

Kahramanmaraş merkeze bağlı Bertiz Hacı Eyüplü Köyünde 1972
yılında doğdu. İlköğrenimini yine aynı köy ilköğretim okulu, Ortaokulu
Kahramanmaraş İmam Hatip Lisesinde, Liseyi Kahramanmaraş Teknik
Lise bölümünü tamamlayarak mezun oldu. Erciyes Üniversitesi
Kayseri Meslek Yüksek Okulu Makine bölümünden 1993 yılında
makine teknikeri olarak mezun oldu. Daha sonra Anadolu üniversitesi
Açık Öğretim Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü tamamlayarak 2004
yılında mezun oldu.
1994 Mayıs döneminde Ankara Etimesgut ve ardından Kıbrıs Türk
Barış Kuvvetlerinde vatani görevini tamamladı. Askerlik sonrası kısa
bir süre vekil öğretmen olarak ve daha sonra Kahramanmaraş’ta özel
bir tekstil firmasında Laborant ve üretim planlama şefi olarak 4 yıl
çalıştı. 1999 yılında yapılan memurluk sınavını(DMS) kazanarak 2000
yılı temmuz ayında Kahramanmaraş Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde
Zabıta memuru olarak göreve başladı. Zabıta müdürlüğünde; Zabıta
Memuru ve Zabıta Komiseri olarak görev yaptı. 2010 yılında unvan
değişikliği sınavına katılarak tekniker kadrosu aldı. Yine aynı yıl yeni
kurulan ruhsat ve denetim müdürlüğüne geçiş yaparak ruhsat ve
denetim memuru olarak göreve başladı, 4 yıl bu görevi sürdürdü.
2014 yerel seçimlerinden itibaren Onikişubat Belediyesi Zabıta
müdürlüğü görevini yürütmektedir. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

Görevleri
 Zabıta Müdürlüğünün görevi, ilçe sınırları içerisinde halkın sağlığını ve güvenliğini sağlamak ve
bunun sağlanması için gerekli kuralları, yaptırımları uygulamaktır.
 Zabıta Müdürlüğünün görevlerini yedi bölüme ayırabiliriz.
 İşyerlerinin genel temizliğini denetlemek,
 İşyerlerinin ruhsatlarını denetlemek,
 Pazarlarda, tezgâhların düzeni kontrol etmek,
 Pazar tezgâhlarında satılan ürünlerdeki fiyat etiketlerini kontrol etmek,
 Sokaklarda duygu istismarı yapan dilencileri alıkoymak,
 Dükkân önlerindeki işgaliyeleri kontrol etmek,
 İzinsiz ve düzene uymayan satıcıları engellemek,
 Temizlik İşleri Müdürlüğünün bildirdiği ya da rutin denetimler sırasında tespit edilen, zamansız
çöp çıkaranlar tespit etmek ve cezai işlem uygulamak,
 Yapı Kontrol Müdürlüğü ile birlikte ruhsatsız & ruhsata aykırı yapılar için yasal işlem uygulamak
 Esnaf denetimi yapmak, düzeni sağlamak, şikâyetleri değerlendirmek

Yazı İşleri Müdürlüğü
1984 yılında Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde doğdu. İlkokul ve
ortaokulu Ekinözü Pansiyonlu İlköğretim Okulunda tamamladı. Lise
öğrenimini 1999 yılında Elbistan Endüstri Meslek Lisesi Elektronik
Bölümünde tamamladı. 2004-2005 yılları arasında Isparta Eğridir’de
askerlik görevini tamamladı. 2007 yılında uzman çavuşluk sınavını
kazanarak Bolu 2. Komando Tugayında 2 yıl görev yaptı. 2009 yılında
kendi isteğiyle uzman çavuşluk mesleğinden istifa ederek
Kahramanmaraş Belediyesi’nde göreve başladı. 1 yıl Bilgi İşlem
Müdürlüğünde görev yaptı. Daha sonra Yazı İşleri Müdürlüğü
bünyesinde meclis, encümen ve yazışma bölümlerinde görev aldı.
2014 yerel seçimlerinden itibaren Onikişubat Belediyesi Yazı İşleri
Müdürü olarak çalışmaya devam etmektedir. Evli ve 1 çocuk
babasıdır.

Eyüp ÖZDEMİR
Yazı İşleri Müdür V.

Görevleri
 Belediye Meclis toplantılarının organize edilmesi ve raporlanması,
 Belediye Encümen toplantılarının organize edilmesi ve raporlanması,
 Belediyeye resmi kurum ve kuruluşlardan gelen evraklar kayıt altına alınması ve konularına
göre ilgili müdürlüklere gönderilmesi
 Belediyenin kurum dışına gönderilecek evrakların gönderilmesi
 Birime bağlı evlendirme memurları aracılığı ile nikah işlemlerinin ve evlilikle ilgili diğer
işlemlerin gerçekleştirilmesi,

Destek Hizmetler Müdürlüğü

Ahmet BEKERECİ
Destek Hizmetler Müdür V.









20/07/1970 tarihinde Kahramanmaraş’ ta doğdu. İlk, orta ve lise
öğrenimiNi Kahramanmaraş’ta tamamladı. 1989 yılında yapılan ÖSYM
sınavları sonucunda, Gazi Üniversitesi, Endüstriyel Sanatlar Eğitim
Fakültesi, Bilgisayar Öğretmenliği bölümünü kazandı ve bu okuldan
1993 yılında mezun oldu. Öğrenimi boyunca bir çok bilgisayar
firmasının teknik servisinde çalıştı. 1993-1994 yılları arasında Boğaziçi
Bilgisayar AŞ. ‘nin Teknik servis müdürlüğü yaptı. 1994 yılında
Kahramanmaraş Endüstri Meslek Lisesine, Bilgisayar Öğretmeni olarak
atandı. Bu kurumdan ayrılana kadar Bilgisayar Bölüm Şefliği görevini
yürüttü. Askerlik görevimi yedek subay olarak tamamladı. Askerlik
sonrası tekrar öğretmen olarak göreve başladı. 1996 yılında
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Göksun Meslek Yüksek
Okulu bünyesinde açılmış olan Öğretim Görevliliği sınavını kazanarak
Öğretim görevlisi olarak göreve başladı. Göksun Meslek Yüksek
Okulunda bir dönem Müdür Yardımcılığı görevini de yürüttü. 1998
yılında aynı kurumdaki Kahramanmaraş Meslek Yüksek Okuluna,
Öğretim görevlisi olarak geçiş yaptı. 2013 yılında Kahramanmaraş
Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Anabilim dalında Yüksek Lisansımı tamamladı. 2014 Yerel
Seçimlerinden sonra Onikişubat Belediyesinde Bilgi İşlem Müdürü
olarak göreve başladı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Görevleri
Bütçe ödenek imkanları nispetinde azami tasarruf ve standardizasyon dikkate alınarak 2886 Sayılı
Devlet İhale kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili yasalar çerçevesinde Başkanlık
hizmetlerinde ihtiyaç duyulan makine, araç-gereç, iş makinesi, taşıt ile bunların yedek parça tamir ve
bakımları, ilaç ve tıbbi malzemeler, kırtasiye birimlerin ihtiyacı olan her türlü demirbaş, 5393 sayılı
yasa gereği fakir vatandaşlara dağıtılmak üzere kömür, kuru gıda ile Amatör spor kulüplerine malzeme
yardımı, ilk ve orta dereceli okullara giyecek yardımı ve Belediye ile ilgili her türlü ihaleleri yapıp
malzemeleri iç ve dış piyasadan uygun şartlarda temin etmek.
İthalat rejiminin izlemesi suretiyle dış alımlar için gerekli izinlerin alınması.
Dış alımlarda akreditif açılması ve banka işlemlerinin yürütülmesini sağlamak ihtilat şekline göre
gerektiğinde malın nakliyesinin, nakliye sigortasının yapılması, gümrük işlemlerinin tamamlanması ve
malların mevzuata uygun teslim alınmasını sağlamak.
Garanti süresi dolan mallarla ilgili SSK Müdürlüğü ve talep eden birimle gerekli yazışmalarını yapmak,
kesin teminat mektuplarının serbest kalmasını sağlamak.
Ulaşım Hizmetler Müdürlüğünün talepleri doğrultusunda motorlu araç, makine ve teçhizatların kaza
ve sigorta işlemlerini yapmak ve takip etmek.
Alımı yapılan mal ve hizmetlerin ilgili teknik ve idari şartnameleri doğrultusunda muayene ve
kabullerinin yapılabilmesi için teknik personele destek sağlamak.

Kahramanmaraş’tan

Kareler
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