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CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINDA

EXPO 2023

KAHRAMANMARAŞ'TA

Tüm bunların yanı sıra EXPO 2023 projesine de 2018
yılında İtalya’da gerçekleşen oylamada ev sahipliği
yapmaya hak kazanmış. Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleşecek EXPO 2023 Fuarı için 789.000 m²
Rekreasyon Alanda hazırlıklara aralıksız devam ediliyor. Expo’lar yapıldıkları şehirlere marka değeri kazandırırken, tanınırlığı ve bilinirliği açısından dünyanın sayılı şehirleri arasına girmesini de sağlıyor.

O

nikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek EXPO
2023’ü şu şekilde anlatıyor: “Kahramanmaraş’ın her
şeyi var, tarihi, doğal güzellikleri, kültürel zenginlikleri, mutfağı, el sanatları, sanayisi. Bir tek eksik olan turizmi. O
eksiği de bu projeyle gidermeyi planlıyoruz. Her platformda
şehrimizde ve diğer şehirlerde EXPO 2023’ü tanıtıyoruz.
Kristal Lagün Gölümüzün su dolmasıyla şehrimizdeki birçok
kamu kurumu, stk, dernek ve vakıf temsilcilerini ağırlayarak
göl çevresinde yaptığımız programlarda projemizi anlattık.

Yakın bir zamanda Ankara’da Tam Bana Göre Festival adıyla düzenlenen Gençlik Festivalinde standımızı kurduk ve 1
hafta boyunca 3 milyon ziyaretçinin geldiği fuarda standımızı
binlerce gencimiz ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında kendilerine hem Expo 2023 projemizi anlattık hem de Expo logolu
ajanda, kupa, atkı, takı sandığı, kitap gibi hediyelerimizden
takdim ettik. Gençlerimizin standımıza ve Expo 2023 projemize ilgisi hayli yoğun oldu. n 4’TE

BAŞKAN MAHÇİÇEK:
İSTİKLALDEN İSTİKBALE EMİN
ADIMLARLA YÜRÜYORUZ

Kahramanmaraş’ın Merkez ilçesi Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek yaptığı farkındalık dolu
hizmet ve projeleriyle bir adım öne çıkıyor. 2014 yılında kurulmuş olmasına rağmen 7 yılda ilçeyi model ve modern bir kent haline getirmeyi başarmış durumda. n 2’DE
Başkan Mahçiçek, LÖSEV ile
Expo 2023 Alanındaydı n 6’DA

Engelliler Gününde İşkur ile
Protokol İmzalandı n 9’DA

Başkan Mahçiçek, Mimarlar ve
Mühendislerle EXPO Alanında
Buluştu n 8’DE

Türkiye Barolar Birliği Başkanı
Metin Feyzioğlu Expo Alanında
n 14’TE
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BAŞKAN MAHÇİÇEK:
İSTİKLALDEN İSTİKBALE
EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ

Kahramanmaraş’ın Merkez ilçesi Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek yaptığı farkındalık dolu hizmet ve projeleriyle bir adım öne çıkıyor. 2014 yılında kurulmuş olmasına rağmen 7 yılda ilçeyi model ve modern bir kent haline getirmeyi başarmış durumda.

İ

lçesinde hemen hemen her mahalleye kırsal da dahil olmak üzere 72 adet Bilgi ve Kültür Evi, 1’i yarı olimpik olmak üzere 6 Yüzme Havuzu, fitness salonları, 2 adet üniversite hazırlık kursunu kazandırmış.
Kahramanmaraş’ın Kahraman ünvanı almasına vesile olan
ve Milli Mücadelenin fitilini ateşleyen kurtuluş mücadelesi
beyaz perdeye taşınarak gençlerin seyredeceği yapımcılığını
üstlendiği bir kısa sinema filmi yapılmış. Kitabı ve CD’siyle
“İstiklalden İstikbale” adıyla vatandaşlara ulaştırılan film şehrin amansız mücadelesini anlatıyor.
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Eğitim Müdürlüğü ile ortak sınavlar düzenleyerek dereceye
girenler ödüllendirilmiş.
Üniversite hazırlık kurslarında öğrencilere her branşın uzman hocalarıyla, kırtasiyeden kitaba kadar her şeyin Belediye
tarafından karşılandığı eğitim merkezleri açarak dar gelirli ailelerin çocuklarına yardımcı olunmuş.
Önceki yıllarda kursa katılan öğrencilerde üniversite kazanımlarında % 83’lük başarı oranı elde edilmiş.
Uzaktan eğitim döneminde ihtiyaç sahibi 400 öğrenciye tablet desteği ile derslere katılmaları sağlanmış. İlçede bulunan
tüm 4. sınıf, 9 bin 500 öğrenciye ‘Anla Hızlan Odaklan Başar’
yapay zeka uygulaması programı hediye edilmiş ve derslerdeki başarı oranı artırılmasına yardımcı olunmuş.

“EĞİTİM ÖNCELİĞİMİZDİR”
“7 Güzel Adamın Şehrine 7 Okul” diyerek çıktığı yolda bugüne kadar 6 okulu yurtlarıyla beraber tamamlayarak Milli Eğitim Müdürlüğü’ne devretmiş. 7. Okulun inşaat çalışmalarına
başlanmış.

YENİ BİR REHABİLİTASYON MERKEZİ
KENTE KAZANDIRILDI
En özel hizmetlerimden dediği down
sendromlular için açtığı 3 katlı ve bahçeli, tam donanımlı Özel Hamidiye
- Bekir Topçuoğlu Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile ücretsiz olarak, bölgede en kapsamlı hizmet verilmektedir. Otizm sendromlu çocuklar içinde
bir merkez açmaya hazırlanan Başkan
Mahçiçek, inşaatlarını en kısa zamanda yaparak hizmete geçiriyor.
Kısa Süreli Yaşam ve Engelli Merkezi (KIYAM) adıyla, engelli
bireyler için gündüzlü bakımevi olarak hizmet verecek 5 ayrı
binadan oluşan inşaat tamamlanarak Aile Sosyal Politikalar İl
Müdürlüğüne devredilmiş.
‘Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor’ projesiyle bugüne kadar
2. sınıftan itibaren 11. Sınıfa kadar 5’li setler halinde sadece
ilçede değil, il genelinde tüm okullara kitap dağıtılmış. Milli

Bilgi ve Kültür Evlerinde düzenlediği yaz kurslarında hem
spor yapan hem eğlenen hem de öğrenen öğrenciler yazlarını
dolu dolu geçirebilme fırsatını yakalayabilmişler.
Kur’andan satranca, bağlamadan akıl oyunlarına kadar birçok
farklı branşta eğitimler düzenlenmiş kurslarda.
“Eğitim her projemizin önünde” diye ifade eden Başkan
Mahçiçek bunu hizmetleriyle ispatlamış durumda. “Bugünün
gençlerinin yarının yöneticileri olacağını biliyor ve gençlerimizi düşünen, araştıran, okuyan, erdemli ve ülkesine hizmet etme bilinciyle yetiştirmeye çalışıyoruz. İstiklalden
İstikbale yürüyüşümüz her geçen gün
hızla devam ediyor” şeklinde ifade ediyor Başkan.
Eğitimin yanı sıra spora da önem verilen ilçede 5’li setler halinde fitness
grupları, parklara, site bahçelerine yerleştirilmiş ve insanların spor yapabilmeleri için alan oluşturulmuş. Bilgi ve Kültür Evleri içerisinde bulunan fitness salonlarında uzman hocalar eşliğinde de
eğitimler de verilmektedir.
Amatör Spor Kulüplerine her yıl ihtiyaçları doğrultusunda
malzeme desteğinde de bulunan Başkan Mahçiçek, ilçesinde
sporcular tarafından da çok sevilmektedir.
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la düzenlenen
Gençlik Festivalinde standımızı
kurduk ve 1
hafta boyunca
3 milyon ziyaretçinin geldiği
fuarda standımızı binlerce
gencimiz ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında kendilerine hem
Expo 2023 projemizi anlattık hem de Expo logolu ajanda,
kupa, atkı, takı sandığı, kitap gibi hediyelerimizden takdim
ettik. Gençlerimizin standımıza ve Expo 2023 projemize
ilgisi hayli yoğun oldu.
EXPO 2023 haberlerimizle sürekli ulusal kanallarda ve ana
haber bültenlerindeyiz. Expo döneminde şehrimize 50 ülkeden 2 milyona yakın ziyaretçi
bekliyoruz. Dolayısıyla hem ülke
içinde hem ülke dışında tanıtımımızı iyi yapmamız lazım. Bu yüzden katıldığımız her organizasyonda Expo 2023’ü anlatıyoruz.
EXPO 2023, 23 Nisan ve 31 Ekim
tarihleri arasında “Doğa Dostu
Şehir ve Duyarlılık” ana temasıyla 6 ay sürecek bir fuar. Burayı
sadece fuar zamanı değil senenin
365 günü kullanılsın diye üzerine birçok konsept ekledik. Arasta Çarşısında coğrafi işaretli
ürünlerin atölyeleriyle satışı yapılabilecek.
Dünyada ilk ve tek iki konsept bir arada Kelebek ve Uğur
Böceği Bahçesi, amfi tiyatro, konser alanları, düğün ve nikah
sarayları, cami ve mevlevihane, restoran ve kafeler gibi birçok donatı ekleyerek burayı senenin her günü kullanılabilecek bir yaşam alanı haline dönüştürdük.
69 bin m² büyüklüğünde turkuaz renkli Kristal Lagün Gölümüz Türkiye’de ilk ve tek olma özelliğine sahip. Vatandaşla-
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rımız şimdiden
çaylarını alarak
gölbaşında çay
içmenin keyfini
tadıyorlar, buralarda fotoğraf
çektiriyorlar.
Sadece Rekreasyon alanımız
değil, çevresinde de imar planlama çalışmalarımız yapılıyor.
Kahramanmaraş’ta bu alan yeni bir cazibe merkezi olacak.
Baraj Göletine Yapılacak Su Tutucu Sedde Aksı ile Yeni Bir
Yaşam Alanı Oluşacak. Baraj gölüne yapacağımız ‘Su Tutucu
Sedde Aksı’ ile yazın kuraklık nedeniyle çekilen suların önüne geçecek ve 4 mevsim suyu belli seviyede tutarak ekolojik
dengeye de katkı sunacağız. Aksın
üzerine yapacağımız Rubber Dam
adlı sistem ile elektrik de üreteceğiz.
Buradaki amacımız gelecek neslimize örnek olacak, doğayla iç
içe projeler yapmak, dünyamızı
korumak ve o şekilde yeni nesle
bırakmak istiyoruz.
Bahçecilik alanında olan fuarımıza katılan ülkeler sadece kültürlerini, bahçelerini tanıtmayacak. Aynı zamanda şehrimizde
birçok ticari anlaşmalar, yatırımlar, organizasyonlar da
gerçekleştirecekler. Bu yönüyle de şehrimize, ülkemize çok
katma değeri olacak büyük bir proje. Projemizin % 70’ini
gerçekleştirdik. Kalan % 30’luk kısmı için ise hazırlıklarımız
aralıksız devam ediyor” dedi.
Başkan Mahçiçek’in EXPO 2023 projesinde bir hayalimiz
vardı gerçek oldu dediği projesi ülkemizde ve Kahramanmaraş’ta çok ses getirecek devasa bir proje. 2023 yılını
bizler de sabırsızklıkla bekliyor olacağız.
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Başkan Mahçiçek,

LÖSEV İLE EXPO 2023 ALANINDA

Expo tanıtım toplantılarımız dolayısıyla hemen hemen her gün farklı gruplarla kahvaltı programları düzenliyoruz. Ama en güzel ve en özel programlardan biri bugündü, çünkü özel çocuklarımız ve aileleriyle bir aradaydık. Emin olun ki, onlarla
beraber olmaktan sofralarımızı paylaşmaktan çok mutlu olduk. Buraya gelip programımıza katıldıkları ve bizleri onurlandırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Az
da olsa çocuklarımızı mutlu edebilmek, güzel zaman geçirmelerini sağlamak bizler
için bir sevinç kaynağı. Ben bütün ailelerimize bu vesile ile bir kez daha hoş geldiniz
diyor, çocuklarına, ailelerine Allah’tan sağlık, sıhhat temenni ediyorum.

O

nikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası münasebetiyle LÖSEV Kahramanmaraş Temsilciliği Yönetici ve aileleriyle EXPO 2023 Rekreasyon alanında bir araya geldi. Kristal
Lagün yanında yapılan kahvaltı programında Başkan Mahçiçek çocuklarla tek tek ilgilendi ve aileleriyle sohbet etti.
Programda konuşma yapan Başkan Mahçiçek bugünün özel
ve anlamlı olduğunu belirterek şu ifadelerde bulundu.
“Expo tanıtım toplantılarımız dolayısıyla hemen hemen her
gün farklı gruplarla kahvaltı programları düzenliyoruz. Ama
en güzel ve en özel programlardan biri bugündü, çünkü özel

çocuklarımız ve aileleriyle bir aradaydık. Emin olun ki, onlarla beraber olmaktan sofralarımızı paylaşmaktan çok mutlu
olduk. Buraya gelip programımıza katıldıkları ve bizleri onurlandırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Az da olsa çocuklarımızı mutlu edebilmek, güzel zaman geçirmelerini sağlamak
bizler için bir sevinç kaynağı. Ben bütün ailelerimize bu vesile
ile bir kez daha hoş geldiniz diyor, çocuklarına, ailelerine Allah’tan sağlık, sıhhat temenni ediyorum.
Memleketimizin her şeyi var bir tanınırlığı yok. Şimdiye kadar bize katılacağı bilgisini veren 25 ülke var, 2023’e kadar
50 ülke olacağını var sayıyoruz. Ziyaretçi ülkelerden gelenler

ARALIK 2021

7

arasında yatırımcılar da olacak. Üretimde Kahramanmaraşımız sayılı iller arasında. Burada birçok ticari anlaşma, işbirliği, ortak yatırımlar yapacaklar ve Kahramanmaraş kazanacak. Şehrimize 2 milyona yakın ziyaretçi bekliyoruz.
Sanayisi, tabiatı, tarihiyle güzel bir memleketimiz var. Tanıtımımız olmazsa kimse bilmez. Hafta sonları buralar cıvıl cıvıl
olacak. Bu esnafımıza ekmek demektir.
EXPO alanımızı yerinde görün müşahede edin istedik. Bir
hayalimiz vardı ve gerçek oldu. İstedikten sonra yapamayacağımız bir şey yok bu hayatta. Gelecek nesillerimize bırakacak
en güzel yatırım olarak şehrimizde yerini alacak EXPO 2023
Rekreasyon Alanı.
Burası sadece fuar zamanı değil senenin 365 günü tüm vatandaşlarımız tarafından kullanılabilecek bir yaşam alanı haline
gelsin diye birçok donatı ekledik. Müzesi, Kelebek ve Uğur
Böceği Bahçesi, Arasta Çarşısı, Açık AVM’si, Nikâh Sarayı,
Konferans ve Kongre Merkeziyle burası şehrin ve bölgenin
cazibe merkezi olacak.”
Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Kahramanmaraş Temsilcisi, Gülseren Altay, Başkan Mahçiçek’e teşekkür ederek, şu
ifadelere yer verdi.

“Bugün burada LÖSEV’e kayıtlı olan ailelerimizle birlikte olduk. Başkanımızın sayesinde bir araya gelme imkânı bulduk,
çok teşekkür ediyoruz. Onikişubat Belediyesi ile inşallah
daha fazla etkinlikler yapabilmek için gayret edeceğiz. Birlikte güzel şeyler yapmayı hedefliyoruz.
Hem çocuklarımız, hem de bizler Expo alanına hayran kaldık. Bu proje vasıtasıyla Kahramanmaraş’ın, dünyaya tanıtılacağından ve turizm patlaması yaşayacağımızdan şüphemiz
yoktur.”
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MİMARLAR VE MÜHENDİSLERLE

EXPO ALANINDA BULUŞTUK

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Mimarlar Odası Kahramanmaraş Şubesi ve İl Koordinasyon
Kurulu Başkanı Yunus Emre Kaçamaz, Harita, Orman, Çevre, İnşaat, Jeoloji, Elektrik, Makine, Maden Mühendisleri ve Peyzaj Mimarlarıyla Expo 2023 Rekreasyon alanında kahvaltı programında bir araya geldi.
mimar ve mühendislerimiz
fikirlerini ortaya koydular.
Başkan Mahçiçek, mimar ve
mühendislerle istişarelerinin
devam edeceğini belirterek
konuşmasına şöyle devam
etti.

Onikişubat Belediye Başkanı
Hanefi Mahçiçek, Mimarlar
Odası Kahramanmaraş Şubesi ve İl Koordinasyon Kurulu
Başkanı Yunus Emre Kaçamaz, Harita, Orman, Çevre,
İnşaat, Jeoloji, Elektrik, Makine, Maden Mühendisleri
ve Peyzaj Mimarlarıyla Expo
2023 Rekreasyon alanda kahvaltı programında bir araya
geldi. Program öncesi çalıştay
ortamında geçen programda

“Öncelikle tüm mimar ve
mühendislerimize yoğun katılımınızdan dolayı teşekkür
ediyorum. 2018 yılından beri
üzerinde çalıştığımız projemiz bugün somut halde karşınızda duruyor.
EXPO alanımızı yerinde görün müşahede edin istedik.
Bir hayalimiz vardı ve gerçek
oldu.
Aynı zamanda çevresinde
başlattığımız imar çalışmaları
ile Kahramanmaraş yeni bir
silüet kazanmış olacak. Baraj
sularının yaz aylarında çekilmesiyle oluşan kötü görüntüyü engellemek için buraya
yapacağımız Baraj İçi Su Tu-

tucu Sedde Aksı ile 4 mevsim
su sabit kalacak. Çevresel ve
ekolojik denge açısından da
çevreye katkı sunduğumuz
gibi burada güzel bir manzara oluşacak.
Bunların hepsini şehrimizin
tanınırlığı ve bilinirliği artsın,
marka değeri kazansın diye
yapıyoruz. Bu proje hepimizin projesi. Sahip çıkacağız ve

2023’e hep birlikte hazırlanacağız.
Teşriflerinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum.”
Başkan Mahçiçek, Mimar ve
Mühendislere EXPO 2023
Rekreasyon alanını gezdirerek projeyi anlattı. Çekilen
hatıra fotoğrafları sonrası
program noktalandı.
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Onikişubat Belediyesi, Başkentlilere

EXPO 2023’ü Anlatıyor

Yerel Yönetimlerin gençler için hazırladığı Tam Bana Göre Festival’de yerini alan Onikişubat Belediyesi, Kahramanmaraş’a özgü ürünlerle standını donatırken EXPO 2023 tanıtımını da yapıyor.

Yerel Yönetimlerin gençler
için hazırladığı Tam Bana
Göre Festival’de yerini alan
Onikişubat Belediyesi, Kahramanmaraş’a özgü ürünlerle
standını donatırken EXPO
2023 tanıtımını da yapıyor.
81 ilden gelen il ve ilçe belediyelerinin standının bulunduğu Festival alanında açılışı
Cumhurbaşkanımız
Sayın

Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi. Onikişubat Belediyesi gençler için yaptığı
hizmetleri bir bir sıralarken
Ankara’lılara ve ziyaretçilere
birçok hediye dağıttı. Büyük
izdihamın yaşandığı Onikişubat Belediyesi standına ilgi
bir hayli yoğun.
Fuarda konuşma yapan Başkan Mahçiçek şunları söyledi.

“Şehrimizi,
Belediyemizin
projelerini ve Expo 2023’ü
başkentlilere anlatmak için
standımızda yerimizi aldık.
Standımıza ve projemize
ilgi hayli yoğun. Kahramanmaraşımızın coğrafi işaretli
ürünlerini getirdik burada
sergiliyoruz. Özellikle fotoğraf çekimine geliyor ziyaretçiler standımıza. Şehrimizi
ve Expo 2023’ü en iyi şekilde tanıtıyoruz. Gençlerimize
Kahramanmaraş’lı şair ve ya-

zarların bastırdığımız kitaplarını, EXPO 2023 logolu hediyeleri takdim ediyoruz. En
büyük eksiğimiz olan tanıtım
ve reklamı bu kabil projelerle tamamlamaya çalışıyoruz.
Şehrimizi en güzel şekilde tanıtacağız
1 hafta boyunca Ankara’da
gerçekleşen 3 milyon ziyaretçinin geldiği fuarda standımızı binlerce gencimiz ziyaret etti ” ifadelerini kullandı.
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ENGELLİLER GÜNÜNDE

İŞKUR İLE PROTOKOL İMZALANDI
Onikişubat Belediye
Başkanı Hanefi Mahçiçek, down sendromlular için hayata geçirdiği Özel Hamidiye
Bekir Topçuoğlu Eğitim ve Rehabilitasyon
Merkezi’nde İş-Kur
Müdürü Ali Yüce ile
down sendromlu bireyler için erişilebilirlik protokolüne imza
attı.

İmzalanan bu protokolle
down sendromlu öğrencilerin iş hayatına kazandırılması
hedefleniyor.
Programda konuşma yapan
Başkan Mahçiçek şunları
söyledi.

öğrencileri iş dünyasına kazandırmak adına
böyle bir protokol imzaladık. Hayatlarını kolaylaştırmak ve topluma kazandırmak, onların ayakları üstünde durmalarını sağlamak bizim görevimiz. Gençlerimize her türlü desteği
vermeye hazırız.

Down sendromlu ve diğer
engelli gençlerimizi önemsiyoruz. Down sendromlu

İŞKUR İl Müdürü Ali Yüce ise Başkan Mahçiçek’e duyarlılığından dolayı teşekkürlerini
ileterek İŞKUR olarak engellilerin her zaman

yanında olacaklarını söyledi.
Atılan imzalar ardından Down Merkezi gezilerek detaylı bilgi alındı. Öğrencilerin iş koçluğu ile iş dünyasına hazırlıkları konusunda
bilgi veren Kahramanmaraş Down Kültür
Derneği Başkanı Zeynep Nur Yerhan, bu protokolün öğrencilerin hayatında önemli bir
role sahip olacağını vurguladı.
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Başkan Mahçiçek,
ANDIRIN’DA EXPO 2023’Ü ANLATTI
maksızın Expo 2023’ü şehrimizde yapmaya hak kazandık.

Burada yapacağımız çalışmaları sadece
fuar zamanı değil devamlılık sağlayacak
şekilde olması için birçok konsept ekledik. Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi,
Şehir Müzesi, Arasta Çarşısı, Nikah Sarayı, Açık AVM, Cami ve Mevlevihane
ile daha çok misafirimizin gelmesi için
donatılar ekledik. Kristal Lagünümüz
turkuaz rengiyle ayrı bir güzellik ve estetik kattı projemize. Bu projemizle her
yıl binlerce yerli ve yabancı misafirlerimiz gelecek.
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi
Mahçiçek, Expo 2023’ü tanıtım faaliyetleri kapsamında Andırın ilçesine giderek Expo’yu anlattı. Tanıtım toplantısına
AK Parti Onikişubat Başkanı Mücahit
Kara, Andırın Belediye Başkanı Ahmet
Doğan, İlçe Başkanı Abdülkadir Kayıran, Gençlik Kolları Başkanı Erdoğan
Bozdoğan, Andırın Belediyesi Meclis
Üyeleri, teşkilat üyeleri ve vatandaşlar
katıldı.

Barajın en dar yerine yapacağımız sedde ile suyu 4 mevsim burada tutacağız
ki çevre kirliliğinin önüne de geçmiş
olacağız. Küçük bir marina yapacağız
ve tekneler oraya yanaşabilecek, su üzerinde turlar düzenleyebilecek. Etrafı da
rekreasyon alanı olarak, yürüyüş yolları,
bisiklet yolları, spor alanları olacak.

Toplantıda Expo sunumu ve konuşma
yapan Başkan Mahçiçek şu sözlerle seslendi.

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan şu şekilde konuştu.

“Kahramanmaraş’ın sanayisinden kültürüne, tarihinden doğal güzelliklerine kadar her şeyi var. Türkiye’deki
iplik üretiminin 3/1’ini, çelik eşyanın
%65’ini, dokumanın %17’sini, enerjinin
%12’sini, çimentonun %10’unu şehrimiz üretiyor. Ama Kahramnmarş’ı tanıyan yok, o yüzden en büyük eksiğimiz
tanıtım.
Biz öyle bir proje üretelim ki ülkemizin
ve dünyanın her tarafından insanlar gelsin dedik. Bu projenin öncesinde 1,5 yıl
çalıştık, lobi çalışmaları yaptık. 2018’in
Eylül ayında 62 ülkenin karşı oyu ol-

Kahramanmaraş’ı uluslararası alanda
tanınan bilinen marka bir kent haline
getireceğiz.”

“Expo konusunda yeterince bilgiye sahip değildik. Başkanımıza sunumlarından dolayı teşekkür ediyorum. Onikişubat ve Andırın en yakın ve en çok
sınırı olan komşu iki ilçe. Bu projenin
de ilçemize destek sağlayacağını ümit
ediyorum. Expo’ya gelen misafirleri-

miz kalelerimiz, şelalelerimiz ve doğal
güzelliklerimizi görmeye gelirler. Expo
projesi şehrimize hayırlı uğurlu olsun.”
Andırın İlçe Başkanı Abdülkadir Kayıran şu ifadelerde bulundu.
“Expo 2023 gibi uluslararası çok büyük
bir organizasyonu, 4-5 yıllık bir çalışma
ve özveriyle Kahramanmaraş’a katan,
62 ülkenin evet oyunu alan, Kahramanmaraş siyasetinin güçlü ismi değerli büyüğümüz değerli abimiz Hanefi Mahçiçek’i ağırlamaktan çok büyük gurur ve
mutluluk duyuyorum. Halkımız adına
teşekkür ediyorum, başarılarının devamını diliyorum”
Başkan Mahçiçek EXPO 2023 yazılı mozaik tablo hediyesini Andırın Belediye
Başkanı Ahmet Doğan’a ve İlçe Başkanı
Abdülkadir Kayıran’a takdim etti. Çekilen hatıra fotoğrafları sonrası program
noktalandı.
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Onikişubat Belediyesi +1 Farkla
Projesinin Açılışını Gerçekleştirdi

Onikişubat Belediyesi down sendromlu çocuklar için hayırsever işadamı Alper Topçuoğlu’nun katkılarıyla
yapımını tamamladığı Hamidiye Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.
Açılış programına Vali Ömer Faruk
Coşkun, İçişleri Komisyon Başkanı ve
Milletvekili Celalettin Güvenç, Milletvekili Ahmet Özdemir, AK Parti İl
Başkanı Fırat Görgel, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, Türkiye
Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Kahramanmaraş Baro Başkanı Muhammet Burak Gül, hayırsever işadamı
Alper Topçuoğlu ve ailesi, işadamı Fuat
Tosyalı, öğrenciler ve aileleri katıldı.
Programda konuşma yapan İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç şu
ifadelerde bulundu.
“Down Sendromlular Derneği Başkanı Zeynep Hanım’ın anlatımlarıyla çok
özel anlar yaşadık. Yol parke belediyeci-

liğini geçip artık marka şehirler vizyonu
oluşturacak işler yapmamız lazım. Burada yapılan hizmet de böyle bir hizmet.
Türkiye eski Türkiye değil. Belediyelerimizin gücü var, yetişmiş insan kaynağımız var. Bu çocuklarımıza emeği geçen
herkese, Hanefi Başkanıma, İşadamı Alper Topçuoğlu’na ve Fuat Tosyalı’ya da
çok teşekkür ediyorum.”
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin
Feyzioğlu ise şu şekilde konuştu.
“Özel çocuklarımız için özel bir eğitim
ve özel bir hayır kurumu. Onikişubat
Belediyesi’ne Alper Bey’e çok teşekkür
ediyorum. Kahramanmaraş’ın kabul
buyurursanız fahri hemşehrisi olarak
bu duygularımı paylaşmama vesile olduğunuz için çok teşekkür ediyorum.

Bu güzel açılışın 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı’nın ertesi gününe gelmiş olması da benim için çok anlamlı. Kuruluşun kadın erkek tüm kahramanlarını,
12 Şubat’ta kendilerini, imanlarını siper
etmiş şehitlerimizi Aslanbeyi, Sütçü
İmamı ve nicelerini rahmetle, minnetle
ve şükranla anıyorum. Kahramanmaraş
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onların büyük fedakârlıkları üzerinde bugün Türkiye’ye örnek olacak nice
projelerle gündeme geliyor.
Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.”
Başkan Mahçiçek ise şu ifadelerde bulundu.
“Eğitim her zaman önceliğimiz oldu.
Belediyemiz fiziki olarak herşeyi yapabilecek güçte. Ama burası bizim için
+1 önceliktedir. Çünkü orada özel çocuklarımızın eğitimi, rehabilitasyonu
ve gelişimini sağlamak için yapılacak
özel çalışmalar vardır. Biz bu projeden
önce engelli bireyler için bir proje daha
yaptık ve onu Aile Sosyal Politikalar
Müdürlüğümüze devrettik. Engelliler
ve Down sendromlular için okul yaptık
şimdi otizmliler için bir merkez yapacağız. Bugün bu açılışı yapmamıza katkısı
olan Alper Topçuoğlu’na ailesine teşekkür ediyorum. Teşrifleriyle bizleri onurlandırdılar şereflendirdiler. Merkezimiz
ailelerimize ve şehrimize hayırlı olsun.”
Down Sendromu Derneği Başkanı Zey-
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nep Nur Yerhan Hanım ise şu ifadelerde
bulundu.
“7 yıl önce başlattığımız sivil toplum
çalışmamızın en büyük projesi olan
yaşam merkezimizi ailelerimizle ve çocuklarıyla buluşturuyor olmanın mutluluğunu bizlerle paylaştığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Bir dernek
binası olmayan, tek geliri sende birkaç
sefer kermeslerden elde ettiği gelir olan
küçük bir yapıyken bugün bölgenin en
kapsamlı eğitim merkezindeyiz. Küçük
çaplı çalışmaların neticesinde böyle büyük bir eğitim merkezine kavuşuyor olmanın altında yatan sebebin, gönülden
gayret eden, bu gayretin en önemli özelliği samimiyet olan ve bu samimiyeti de
fiili olarak ortaya koyan annelerdir diyebilirim. Tüm annelerimizi gönülden
yürekten kutluyorum.
Projeyi ilk duyduğu andan itibaren tüm
finansmanını üstlenen ve en kısa zamanda tamamlanması için imkânlarını
seferber eden Alper Topçuoğlu huzurlarınızda ailelerimiz ve çocukları adına
çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bu ha-

yale bizimle ortak olduğunuz için bizi
yalnız bırakmadığınız için tüm misafirlerimize, bugüne kadar maddi ve manevi katkı sunan ismini sayamadığım
herkese çok teşekkürlerimi sunuyorum.
Merkezimiz şehrimize ve çocuklarımıza
hayırlı olsun.”
Protokol konuşmaları ardından Merkezi tanıtıcı sinevizyon gösterisi yapıldı.
Down sendromlu öğrencilerden oluşan
Mehteran takımı, ritim gösterisi ve Zeybek oyunu davetlilerden büyük alkış aldı.
Başkan Mahçiçek tarafından Avrupa
Şampiyonu Down Sendromlular Futsal
Milli Takımına kupa takdim edildi.
İçişleri Komisyon Başkanımız ve Milletvekilimiz Celalettin Güvenç, Sayın Vali
Ömer Faruk Coşkun ve Başkan Mahçiçek, Alper Topçuoğlu’na Onikişubat
Belediyesi tarafından yaptırılan anne
babasının resminin mozaik tablosunu
takdim ettiler.
Davetlilerin program sonrası merkezi
gezmeleri ve bahçesine hatıra olarak fidan dikmeleriyle program noktalandı.
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Türkiye Barolar Birliği Başkanı
Metin Feyzioğlu
Expo 2023 Alanında
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek,
Expo 2023 alanında Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve Kahramanmaraş Baro
Başkanı Av. Muhammed Burak Gül’ü ağırladı.
Expo 2023 alanında ağırladı.
Samimi ve sıcak bir sohbet
havasında geçen buluşmada
Başkan Mahçiçek şu ifadelerde bulundu.

Şehrimize Barolar Birliği
Spor turnuvaları için gelen
Metin Feyzioğlu dün de Başkan Mahçiçek’in şehrimize
kazandırdığı Hamidiye Bekir
Topçuoğlu Özel Eğitim ve
Rehabilitasyon Merkezi’nin
açılışına katılmıştı.
Bugün ise Başkan Mahçiçek,
şehrimizi marka kent yapacak
büyük projesi EXPO 2023’ü
tanıtmak ve yerinde anlatmak için Metin Feyzioğlu’nu

“29 Ekim Kahramanmaraş
için daha anlamlı geçti. Türkiye Barolar Birliği Başkanımız ve Kahramanmaraş Baro
Başkanımız Türkiye’deki baroları şehrimize davet ettiler.
Aktiviteler düzenledir. Bu
vesileyle şehrimizin tanınmasına ve bilinirliğine katkı
sundular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.
Bugün Barolar Birliği Başkanını Expo alanımızda ağırlamaktan memnuniyet duydum. Cumhuriyetimizin 100.
yılına denk gelen 2023’te tamamlayacağımız EXPO 2023
ile ilgili kendilerine bilgiler

verdik. Çalışmaların hangi
aşamada olduğunu, projeyi
anlamlı hale getirebilmek ve
sürekliliğini sağlamak için
neler yaptığımızı kendilerine
anlattık.
Barolar Birliği Başkanımız
Kahramanmaraş’ta bulundular değer kattılar. Ben Metin
Bey’e ve Kahramanmaraş Baromuza bir kez daha teşekkür
ediyorum.”

Bu alanda başkanım muazzam bir şey yapmış. Kahramanmaraş’a deyim yerindeyse deniz getirmiş. Çok da
güzel bir kentsel dönüşüm
içerisinde burada işler yapılıyor. En önemli özelliği de
devamlılığı sağlanacak olmasıdır.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ise şu şekilde konuştu.

Başkanımın tecrübelerinden
kaynaklı bir gidişat var burada. Hayırlı olsun şehrimize
ve ülkemize. Sanırım Kahramanmaraş’a bir Kahramanmaraş daha katılacak bu projeyle.”

“Kahramanmaraş Baromuz
şehir ile iç içe geçmiş ve birlikte yaşıyor. Kimseyle kavgalı değil, aksine kanaat önderleriyle birlikte, bu beni
ziyadesiyle memnun etti.

Expo 2023’ü tanıtan sine vizyon gösterisi ardından alan
gezildi ve bilgiler verildi Başkan Mahçiçek tarafından. Çekilen hatıra fotoğrafları sonrası program noktalandı.
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Başkan Mahçiçek’ten Yeni Yıl Mesajı
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 2022 yılına girerken yeni yıl mesajı yayımladı. Başkan
Mahçiçek, “2021 yılı bizim için her ne kadar zorlu geçerse geçsin, birlik ve beraberliğimizi bozmadan devam ettirmenin huzuru içerisindeyim.”
“2021 yılı ülkemiz ve Kahramanmaraş
için pandemiden dolayı biraz sıkıntılı
geçti. Ama o pandemiye rağmen Belediyemiz hizmetlerini yapmaya gayret etti.
Bu bağlamda hem şehir merkezimizde
hem kırsal mahallelerimizde hem de bir
dünya projesi olan EXPO’da yaptığımız
çalışmalarda bir aksama olmadı. Ama
ben bir kez daha bizim için önemli olan
insanlarımızın sağlığı diyorum. Dolayısıyla bu pandemi koşullarına uygun
hareket edelim diye Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizden rica ediyorum.
Sağlığımız herşeyin üzerinde. Pandemi
şartları ve yeni varyantlar devam ediyor. Maske mesafe ve hijyen şartlarına
mümkün mertebe riayet edelim, özen
gösterelim.
Onikişubat Belediyesi olarak her koşula rağmen hizmetlerimiz aralıksız

devam edecek. Bir dünya projesi olan
EXPO’muzu da bitireceğiz. Kahramanmaraş’ın da bir dünya markası, bir dünya kenti olması için elimizden gelen
gayreti göstereceğiz.
Bütün Kahramanmaraşlı kardeşlerimin

yeni yılını tebrik ediyorum. Aileleri, çocukları ve yakınlarıyla beraber sağlık,
mutluluk ve esenlikler içerisinde güzel
yarınlarda buluşmak ümidiyle tüm kardeşlerimize hayırlı seneler, nice yıllar
temenni ediyorum.”
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Başkan Mahçiçek’ten Piazza AVM’de 2022 Sürprizi
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in
‘bi hayalimiz vardı’ diyerek yola çıktığı ve gerçekleşmesine sayılı günler kala EXPO 2023 Kahramanmaraş projesini, her platformda tanıtmaya ve
duyurmaya devam ediyor.
Yeni yılın gelmesiyle de vatandaşlara güzel bir sürpriz
yaparak Piazza AVM önünde ışıklı Expo 2023 standı
oluşturdu. Stand, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle
karşılandı.

hakkında bilgi sahibi olmasını ve projeyi sahiplenmesini istiyoruz. Oluşturduğumuz bu güzel ışıklı stand ile
de ilçeye ayrı bir silüet daha
kazandırdık.

Özçekim alanı haline gelen
stand için Başkan Mahçiçek
Piazza yönetimine de ayrıca teşekkür etti. “Bu alanın
bize tahsis edilmesinde gösterdikleri kolaylıktan dolayı
Piazza yönetimine teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz
EXPO 2023’te yerli ve yabancı misafirlerimizi birlikte
ağırlayacağız. Bu sebeple her
vatandaşımızın
projemiz

Zorlu bir 2021 yılı geçirsek
de 2022 yılına yeni ümitlerle girmenin heyecanı içerisinde, ülkemiz ve milletimiz
adına güzelliklerin çokça
yaşanacağı, mutlu ve huzurlu bir yıl olması temennisiyle, tüm vatandaşlarımızın
ve gençlerimizin yeni yılını
kutluyorum” dedi.

Onikişubat Belediyesi’nden Yeni
Yıl Öncesi Kantinlere Denetleme
valandırma, baca sistemleri, iş
önlüğü, hijyen belgeleri, yasak
ürünlerin satışının yapılıp yapılmadığı konularında kontroller
yapılmış ve kantin işletmecileri
bu konularda bilgilendirilmiştir.

Onikişubat Belediyesi’nden Yeni
Yıl Öncesi Kantinlere Denetleme
Onikişubat Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe merkezinde faaliyet gösteren 49 adet
ilköğretim ve ortaöğretim okullarına ait kantinleri denetledi.
Yapılan denetimlerde; işyeri açma
ve çalışma ruhsat kontrolü, işyerinin hijyen şartları ve düzeni,
fiyat etiketi, ürünlerin son kullanım tarihleri, aydınlatma, ha-

Konuyla ilgili Başkan Mahçiçek,
“denetimleriz periyodik aralıklarla
farklı iş kollarında yapılmaktadır.
Bakanlığımızın koyduğu kurallar
ve yönetmelik çerçevesinde Zabıta
ekiplerimiz görevlerini ifa etmektedirler.
Sağlığımızın her şeyden önce geldiğini bilerek hareket edilmesini
temenni ediyorum. Bazı işyerleri
bunu hakkıyla yaparken bazı işyerlerinde eksikler görüyoruz. Yönetmelik gereği uygun yaptırımlar
ve uyarılar işyeri sahiplerine yapılmaktadır. Kimi zaman darılmalar
ve küsmeler olsa da gereği neyse
onu yapmaya devam edeceğiz”
dedi.

