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KYS Yemekçilik Yönetim Kurulu Başkanı Metin Azaplıoğlu, bayan çalışanlarını tek tek ziyaret ederek 8 Mart Dünya 
kutladı. Azaplıoğlu, kadının toplumun en önemli parçası olduğunu hatırlatarak bir de mesaj yayınladı.

Kahramanmaraş’ın yemekçilik sektöründe parlayan yıldızı olan KYS Yemekçilik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bayan çalışanlarını
unutmadı. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Azaplıoğlu, bayan çalışanlara verdikleri önemi anlattı. Gıda sektörünün hassasiyetlerini dile
getiren Azaplıoğlu, bayan çalışanlarının bu anlamda içgüdüsel olarak bu hassasiyete doğal bir uyum sağladığını belirtti.
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Bu sebeple bayan çalışanlara büyük önem verdiklerini dile getiren Azaplıoğlu, çalışanlarını ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
nedeniyle gül verdi. Bayan çalışanlarının her türlü haklarını savunduğunun altını çizen Azaplıoğlu, firmalarının en önemli parçasının
bayan olduğunu vurguladı.
Personel ziyaretinin ardından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili konuşmasını sürdüren Azaplıoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü :
“Kadın toplumumuzun en önemli parçasıdır. Annelik gibi kutsal bir görev üstlenen ve geleceğin teminatı olan çocuklarımızı yetiştiren
de bir kadındır. Toplumun her alanında görev alan kadın, son dönemde yapılan istihdam çalışmalarıyla her türlü sektörün değişmez bir
parçası olmuştur. Sosyal hayat içerisinde dokundukları her şeyi güzelleştiren kadınlarımız, hizmet sektöründe de farkını ortaya koyarak
aynı güzellikleri burada da sergilemişlerdir. Bugün bizler çalışan kadınlarımızla daha güçlü bir çalışma ortamına ve istikrarlı bir hizmete
kavuşmuş durumdayız. Peygamber efendimiz S.A.V.’de annelik vazifesiyle kadının önemine vurgu yapmıştır. ‘Cennet Annelerin Ayakları
Altındadır’ diyerek toplumumuzun en önemli parçasının kadınlar olduğunu belirtmiştir. Ayrıca Türk toplumunda da kadına ayrı bir önem
verilmektedir. Türk tarihi boyunca kadınlar en üst düzey yönetimden en kritik kararlarda istişare noktası olmuştur.



Bu önemin farkında olarak günümüzde de kadınlara ayrı bir değer ve kıymet vermekteyiz. Bu hususları unutup kadının önemini fark
edemeyen insanlar şiddetle kadınlarımızı itibarsızlaştırmaya ve ötekileştirmeye çalışmışlardır. Ancak bu önemin farkında olan devletimiz
ve milletimiz el ele vererek kadını hak ettiği yere taşımakta kararlıdır. Bu sebeple bugün kadınlarımız her türlü iş sektöründe aktif yer
almaktadır. Çocuklarımızın ilk öğretmeni, hayat boyu da en önemli öğreticisi olan annelerimizi göz önünde bulunduralım. Her kadının bir
anne adayı olduğunu unutmayalım. Bu vesileyle başta çalışanlarım olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten
dileklerimle kutlarım.”
Azaplıoğlu, yemekçilik sektöründe ortaya koydukları kalitenin sırrının bayanlar olduğunu aktararak sözlerini tamamladı.
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Mahçiçek “ Ailenin Temel Faktörü Kadındır”
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Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınların önemini anlatan bir mesaj yayımladı. Mesajında kadının
önemine değinerek, ülkelerin gelişmesinin ve ayakta kalmasının en önemli sebepleri kadınlar olduğunu belirtti. İslam dininde kadının kutsal bir emanet
olduğunu vurgulayan Başkan Mahçiçek, şu ifadelere yer verdi.

“ Kadınlar; eşlerimiz, kardeşlerimiz ve annelerimiz aile kültürünü oluşturan en temel faktörlerdir. Annelik gibi yüce bir makama layık görülmüş
kadınlarımız, toplumumuzda saygının da en yücesini hak etmektedirler.  Tıpkı dinimizin emrettiği gibi, gelenek ve göreneklerimizde de kadına her zaman saygı
duyulmalı, korunmalı ve sahip çıkılmalıdır.



Maraş Kadın Kahramanlarını Unutmayacak!

Tarihimizde de kadınlarımız kendini ispatlamış ve nice savaşlarda düşmana karşı direnmiştir. Memleketimizin kahramanlık unvanı
almasında kadınlarımızın da büyük payı vardır. Kahramanmaraş, İstikbal’den İstikbal’e koşarken sessiz kahramanlarımız, kadınlarımız
canla başla düşmana karşı gelmiştir. Bu millet Senem Ayşe’nin, Nene Hatun’un, Hürü Hatun’un yaptığı fedakârlıkları asla unutmayacaktır.

Bir ülkede kadınların refah seviyesi ne kadar yüksekse, o ülke, o kadar gelişmiş demektir. Çünkü kadın üretir, ekonomiye katkı sağlar ve
başarılı olursa çevresini o kadar güzelleştirir. Gelişen teknoloji ile birlikte ihtiyaç ve talepler artış göstermektedir.Kadınlarımız sosyal,
kültürel ve ekonomik alanda her zaman ayaklarının üzerinde durabilmeli, ailesine katkı sağlayabilmelidir.

Onikişubat Belediyesi’nden Kadınları Güldüren Hizmet



Kadın istihdamı oranlarının hızla arttığı ülkemizde kadınlarımızın gelişimi ve değişimi için,Onikişubat Belediyesi olarak elimizden gelen
özveriyi gösteriyoruz.

Bu kapsamda öncelikle Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi ve eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin
himayelerinde başlatılan Okuma Yazma Seferberliğine Onikişubat Belediyesi olarak bizler de destek olduk ve okuma yazma bilmeyen
vatandaşlarımıza eğitim almaları için kurslar açtık. 72 Mahalleden 65’ine çok amaçlı kullanılabilecek, eğitim yuvaları olarak
nitelendirdiğimiz, Bilgi Kültür Evleri yaptık. Ayrıcaşehir merkezimizde bulunan 8 Bilgi ve Kültür Evlerimizde verilen el sanatları kurslarıyla,
kadınlarımız el becerilerini geliştirip birbirinden güzel, dikiş ve nakış eserlerini ortaya çıkartarak, bunların satışını gerçekleştirip, bu
vesileyle aile ekonomilerine de katkı da sağlayabilecekler. Ayrıca Kuran’ı Kerim kursları da açarak, Kuran öğrenmek isteyenlere imkân
sağladık. Öte yandan sosyal ve kültürel alanda da eğitim alıp kendilerini geliştirebilmeleri için hizmet veriyoruz. Ev hanımlarına sağlıklı
yaşamı aşılamak ve spora yakın olmalarını sağlamak adına, hizmeti ayaklarına getirerek, 615 site bahçesine Fitness Takımları
yerleştirdik. Yine kentte hissedilen büyük bir eksikliği tamamlayarak, Yüzme Havuzları inşa ettik. Bayan ve erkeklere özel seanslarıyla
hem spor yapıp, hem verimli zaman geçirmelerini sağladık.

Bugün vesilesi ile öncelikle kadınlarımızın şiddetten uzak, huzur içerisinde yaşayabildiği, hak ettiği değeri layıkıyla gördüğü bir dünya, bir
yaşam temenni ediyorum. Bizlere emanet olan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.”


