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17.09.2015 tarihinde GAİB Salonunda saat:17.00’da, katılım çizelgesinde imzaları yer 
alan üyelerin katılımı ile Kent Konseyi Başkanı Sayın Mehmet Aslan’ın başkanlığında 
toplanmıştır.  
 
Oturum; Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından açıldı. Gündem Oy birliği ile Kabul 
edildi. 
Başkan Mehmet Aslan; Kent Konseyinin işleyişi hakkında kısa bir bilgi vererek önceki 

dönemdeki çalışmalarından dolayı eski Kent Konseyi Başkanı Prof.Dr.Yavuz Coşkun’a 

teşekkürlerini ilettikten sonra hoş geldiniz dileklerini genel kurulla paylaşarak Eğitim konulu 

Genel Kurul Gündem maddelerini Genel Kurul üyeleriyle paylaşılarak, oylamaya sunuldu. 

Gündem maddeleri oy birlğiyle kabul edilerek Genel Kurul toplantısı başladı. 

 

Mehmet ASLAN ( Gaziantep Kent Konseyi Başkanı) 
Toplantı Mayıs’ta yapılmalıydı. Fakat yaşanan bazı aksaklıklardan dolayı toplantımızı ancak 

yapabildik. Toplantının 1. Bölümünde çalışma grubunun raporu sizlerle paylaşılacak. Şu anki 

Eğitim Çalışma Grubu, Kent Konseyinde geçen dönem hazırlanan raporların da üzerine 

koyarak çok kaliteli bir rapor oluşturdu. Bu raporu sizlerle paylaşacaklar. 2. Bölümde genel 

kurul üyelerimizin görüşleri alınacak olup Vali Bey’in konuşmasıyla kapanış yapacağız. 

Genel kurulun konusu olan eğitim hakkında bir şeyler söylemek gerekirse Gaziantep’teki 

eğitim seviyesi kalitesi maalesef ki sadece ÖSS başarısı ile değerlendiriliyor, tek kriterin bu 

olması çok büyük bir yanılgıdır. 

Kent konseyimizin çalışmalarından bahsedecek olursak, 

 Kadın, Çocuk, Gençlik ve Engelli Meclislerimiz çok aktif bir şekilde çalışmaktadırlar. 

 Gerek Suriye, trafik ve imar raporlarımız Valimize ve ilgili Bakanlıklarla paylaşılmış 

olup önümüzdeki genel kurulda gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Raporlarımız kısa süreli 

çözümlerden ziyade uzun süreli kalıcı çözümler üretebilmek için hazırlandığından takibinin 

iyi yapılması gerekmektedir. 

 Kent konseyi olarak kamu spotu çalışmalarımız var. 

Son zamanlarda terör belası her gün içimizi yakıyor, Gaziantep olarak şehitliği, gaziliği, 

kardeşliği ve birlikte yaşamayı çok iyi biliriz. Terör örgütleri bu ülkenin kardeşliğini dirliğini 

bozamaz, bölemez. Terörü lanetlerken kardeşliğimizi göz ardı etmememiz gerekmektedir. 

Kent konseyi olarak her gün provokasyona gelmeyelim diyoruz ve bunun için Yürütme 

Kurulumuz her gün gerekli sağduyu çağrıları yapmaktadır. 

Son dönemde her fikirden partiler için parlamentomuzun önü açıldı bu yüzden silahla değil de 

demokrasiyle teröre karşı kitlesel tepkiler verilmelidir. Turizm ve kültür konusu toplantımızın 

sonunda değerlendirmenize sunulacaktır. Eğitim Çalışma Grubu Bşk. Vekili Zülküf Bey’i 

sunumunu yapmak üzere kürsüye almadan Kent Konseyimizin “Ortak Hedef Gaziantep’e 

Hizmet” adlı kısa bir tanıtımı var onu izleyelim, dedi. 

 

Zülküf DAŞDEMİR (Eğitim Çalışma Grubu Sözcüsü ) 

Eğitim Çalışma Grubu adına hoş geldiniz konuşması yaptıktan sonra 6 aydır sorunlar ve 

çözüm önerileri için çalışıyoruz, dedi. 

Türkiye’nin nüfus bakımında 6. Büyük şehri olan sanayisi ile örnek gösterilen ve ön plana 

çıkan Gaziantep’in eğitimde bu kadar geride kalması çok üzücü. Bunun tek sebebi ailelerin 

sisteme bakış açısı değildir. Her şey bunlara etki edebilir, bizler önceki raporları inceleyerek 

bu raporu hazırladık. Şu anki sorunlar 2000 yılındaki raporda da vardı bu çok üzücü, çeşitli 

çalışmalar yapılmış lakin çözümler sağlanmamış. Okul temizliği için belediyelerle kontratlar 



imzalandı. 46 kişi 6 aydır çalışıyoruz, okulların her türlü sorunlarıyla ilgilendik, destek 

kursları, Suriyeli misafir öğrenciler, okul güvenliği, yöneticiler vs. 

Sorunlara ve çözümlere kısaca değinmek istiyorum: 

- Yöneticilerle ilgili sorunları: Atama ve görevlendirmelerin zamanlaması genelde 

yanlış oluyor. Yönetici atamaları için sürekli değişen kriterler özellikle ortaokullarda büyük 

sorun oluşturuyor. Ayrıca, okullardaki bayan idareci sayısının eksikliği gençlerle iletişim 

kurabilmek adına dezavantajımız. 

- Ödenek sorunları: Özellikle ilk ve ortaokulda bakıyoruz yan yana 2 tane okul var 

birinde sıkıntı yokken diğerinde ödenek ciddi sıkıntı oluyor. Yöneticiler arasında çekişme, 

idarecilerle öğretmenler arasındaki sıkıntılar, okulla ilgili aktif sorumluluk alamadıkları ve 

ayrılan ödeneklerin doğru değerlendirilmediği görülüyor. 

Çözüm önerilerimize gelecek olursak, okullarda yöneticiler için standart ölçme ve 

değerlendirmeler yapılmalı, okul müdürlerinin yeterlilik standartları yeniden 

değerlendirilmeli. Müdür yardımcılarının okulda evrak işlerinin çok olması sebebiyle 

öğrencilerle ilgilenemiyorlar bu yüzden okullarda işletme mezunu kişilerin çalıştırılması 

gerekmektedir. Yöneticiler vizyon sahibi olmalıdırlar. 

- Okul Güvenliği sorunları: Özellikle okulların çevresindeki parklarda madde satışları 

olduğunu tespit ettik. Bu çocuklarımız için çok büyük bir tehlike. Denetimlerin sıklığı 

artırılmalıdır. Okul yöneticilerinin güvenlik elemanları anlamında yeterliliği yoktur. Ayrıca, 

öğrenci disiplin yönetmeliklerinin de gözden geçirilmesi gerekmektedir. Yönetmelik 

maddeleri sınıf içerisinde aktif şekilde uygulanabilmeli. Öğretmen öğrenciye karşı 

kuvvetlendirilmeli özellikle liselerde bu durum iyiye gitse de ortaokullarda öğretmenler 

öğrencilere karşı güçlü değiller, disiplin anlamında sıkıntı çıkabiliyor. Okullarda hem veli 

hem de öğrenciler için eğitimler verilmeli. Güvenli servis imkânları sunulmalıdır. Okullarda 

güvenlik politikaları belirlenmeli uygulanabilir hale getirilmelidir. 

- Fiziki Altyapı sorunları: Okullarda halen ikili eğitimin devam etmesi sıkıntı 

yaratıyor. Ayrıca, okul arazisi temininde özellikle kırsal semtlerdeki imarlı bölgelerde oyun 

alanlarının, spor salonlarının eksik olması sebebiyle okul yapılsa bile kompleks yapamıyoruz. 

Arsa temin edilirken ilgili kurumların koordineli çalışması gerekmektedir. 

- Okulların Temizliği sorunları: MEB’in okullarda temizlik sorununu çözmeye 

yönelik köklü bir politikası yok Okullarda gördüğümüz kadarıyla günü kurtarmaya yönelik 

çalışmalar mevcut. İlk ve ortaokullarda ödenek sıkıntılarının ortadan kaldırılması 

gerekmektedir. 

- Özel Eğitim sorunları: Engelli öğrencilerin eğitim aldığı rehabilitasyon kurumlarını 

yöneten kişilerden kaynaklı suiistimal edilebiliyor. Denetimler sadece yapısal değil işleyiş ve 

eğitimsel içerik olarak da yapılmalıdır. Bu hususta göze çarpan bir diğer husus da engelli 

arkadaşlarımız için anaokulların olmamasıdır. Engelli öğrencilerimizin sosyal yaşamı yok. 

Keza onlarla ilgilenen ailelerinin de yok. Özellikle yaşı büyük olan engelli öğrencilerimize 

aileleri ile birlikte sosyal yaşam alanı sağlanmalıdır. Bazı üstün zekâlı çocuklarımızın gittiği 

okullarda öğrenci seçimi hususunda gerekli hassaslıkların gösterilmediği görülmektedir. 

- Destek Kursları sorunları:  Özel sektörün kendi kurumları için yaptığı tanıtımı 

bilgilendirmeyi devlet kendi destek kursları için yapmıyor. Veliler ve öğrenciler 

bilgilendirilmeli kurslarımızın tanıtımları yapılmalıdır. Ayrıca, destek kurslarında alanında 

uzman kişiler çalıştırılmalıdır. Ayrıca, denetimler yapılmazsa iş ticarete dökülebilir 

- Öğrenci sorunları: Yıllarca faydalı insan olmak yerine başarılı insan olmak telkin 

edildi bizlere, belki de en büyük yanlış budur. Meslek liseleri gibi zanaata, üretime ve 

uzmanlığa yönelik okullar puanları yetmeyen öğrencilerin gittiği okullar olarak tanıtıldı 

anlatıldı, bu algıyı kırmamız okullarımızı tanıtmamız anlatmamız gerekiyor. Motivasyon 

çalışmaları yapılmalı, dedi. 

 



Mustafa YANMAZ ( İl Milli Eğitim Müdürü ) 

İlimizin durumunu sizlerle gerçeklikle paylaşmak istiyorum bu sebeple bazı rakamları sizlerle 

paylaşacağım. Zorunlu hizmet oranının okullarımızda artırılması sebebiyle öğretmenlerimiz 

şehrimizde kalmaya devam ettiler. Geçen sene 19.312 öğretmenimiz vardı bu sene 20.603 

öğretmen var ilimizde. Genç nüfusumuzla dev bir şehiriz lakin öğretmen başına düşen öğrenci 

sayımız 28. Bu sayı İstanbul, Urfa ve Antep hariç Türkiye genelinde 20’nin altında. Okul 

öncesinde okullaşma oranında 30 büyükşehirden en son sırada olan iliz. Türkiye geneli başarı 

sırasında zaten 78. Sıradayız. Derslik başına öğrenci sayımız 33. En garip hususlardan biri 

541 ilkokulun 232’si birleştirilmiş okul, bu devirde bu rakam şehrimize hiç ama hiç 

yakışmıyor. Okul temizliği konusunda da birşeyler söylemek istiyorum eleştirileri dinledik 

arkadaşlarımız evet çok haklılar Bakanlığımızla beraber yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde 

12 dersliğe bir görevli düşecek artık, dedi  

Derslik ve okul sayıları hakkında genel bilgiler verildi. 

 

Mehmet ASLAN ( Gaziantep Kent Konseyi Başkanı) 
Temizlik hizmetini neden özelleştirip daha etkili kılamıyoruz, dedi. 

 

Mustafa YANMAZ ( İl Milli Eğitim Müdürü ) 

Ortaöğretim kurumlarının ödenekleri genişletiliyor 1500 yeni hizmetli görevlendirilecek yani 

temizlik işini özelleştirme yapmadan çözmüş olacağız zaten. Ayrıca, taşımalı okullarımızda 

yatak ve ulaşım konusunda herhangi bir sıkıntımız yok yatılı okullarda boş kalan odalarımız 

var. Biraz da Suriyeli öğrenciler hakkında konuşacak olursak, 31.000 misafir öğrencimiz var 

haftada 5 saatlik Türkçe dersi veriyoruz. Bunlara ek olarak okul yatırımı ilimizde 541 milyon, 

bu çok büyük bir rakam. Sizlere yine garip bir rakam vermek istiyorum şehrimizdeki okullarla 

alakalı olarak 1101 okulumuz var bunlardan159’unun ruhsatı var diğerlerinin ruhsatı yok, 

dedi. 

2015 TEOG, LYS ve YGS il sıralamaları hakkında genel bilgiler verildi, genelde Türkiye 

ortalamasının altında rakamlar iletildi. 

Okullarımızdaki bazı uygulamalarımızdan bahsetmek istiyorum. “DYNED” adlı bir 

uygulamamız mevcut şehrimizden bir firma tarafından geliştirildi sağolsunlar ama Türkiye 

genelinde Gaziantep’ten daha yaygın şekilde kullanılıyor. Kendi şehrimizden çıkan bir değere 

daha iyi sahip çıkmamız lazım. Ayrıca, “Okullar Hayat Olsun” adlı bir projemiz var halkımız 

okul saatleri dışında her türlü faaliyetlerinde okullarımızdan faydalanabiliyorlar artık. Toplam 

425 okulumuzda destek kurslarımızı açtık ve Gaziantep özelinde bir eğitim çalıştayı 

yapacağız, dedi ve teşekkürlerini ileterek kürsüden ayrıldı. 

 

Hüseyin YILMAZ (Gaziantep Vali Yardımcısı – YİKOB Başkanı ) 

Valilik olarak şehrimizin eğitim kalitesine, kalifiye öğrencilerin yetişmesine ayrıca önem 

veriyoruz. Hâlihazırda yapılan ve yapılmış projelerle ilgili Valimiz başkanlığında 

kurumumuzla iş yapan firmalarla yapılan işlerin kaliteli olabilmesi adına düzenli istişare 

toplantıları yapılıyor. Valimizin isteği doğrultusunda şehrin okul inşaatlarıyla ilgili bazı 

araştırmalar ve incelemeler yaptık. Bu incelemeler sonucu; okul arsalarının küçük olduğunu, 

topografyalarının uygun olmadığını, imar ve iskân izinlerinin olmadığını gördük. Bu sebeple 

Valimizin de talimatları ile bundan sonrası için arsa yapısı, imarı ve iskânı uygun olmayan 

ruhsatı olmayan araziler ihaleye çıkarılmayacak. Yine denetimlerde gördük ki; okul binası 

inşaatlarının statik, elektronik vs. denetimleri tam yapılmamış. Bundan sonrası için bu 

olumsuzluklarla alakalı raporlar oluşturuldu. Ama şu da bir gerçektir ki, inşaatı etkileyen en 

önemli faktör insandır. Şantiyelerde düzenli özeni göstermeyen mühendis arkadaşların sayısı 

oldukça fazla. Bu sebeplerden ötürü yapım sırasında şahıslardan kaynaklı sorunlardan ötürü 

okul inşaatlarımızın durumu içler acısı. Sn. Valimizle beraber okul inşaatlarına ekstra 



denetimler uygulanacak olup, yüklenicilerimizi de küstürmeden istişare toplantılarımızla 

işlerin kaliteli olması sağlanacak, dedi. 

 

Fatma ŞAHİN( Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ) 

Bugünkü genel kurulla tam bir analiz yapılıyor, adeta bir eğitim brifingi oluyor. Lakin, 

sayıları rakamları iyi algılamamız gerekiyor, neredeydik nereye geldik diye de bir 

değerlendirme yapılmalı. Gaziantep olarak eğitimde çok köklü ve derin sorunlarımız var. Veli 

eğitimiyle bu sorunların çözülmesi yönünde girişimlerimiz mevcut ve bu konuya çok önem 

veriyoruz. Büyükşehir olmamızdan dolayı, şehirleşme, trafik, konutlaşma, gibi çok büyük 

sorunlarımız var ama eğitim çalışmalarımızı hep merkezde tutuyor kesinlikle göz ardı 

etmiyoruz. Şehrimizdeki 128 okulda çok büyük tadilatlar yaptırdık. Spor alanları, çocuk ve 

gençlere yönelik gelecek planlarımızda çok önemli yer tutmaktadır. 22 okulda spor 

alanlarımızı yaptık yapmaya da davet edeceğiz. Hem şehirleşme açısından hem de yeni okul 

alanı yaratabilmek adına özellikle kenar semtlerde kamulaştırmalar yapılıyor. Şu ana kadar 23 

adet okul alanı yarattık. Spor alanı ve yeşil alanı olmayan yerlere okul için izin vermiyoruz, 

kreşleri ve spor alanlarını çok önemsiyoruz. Okul öncesi eğitim ve çalışan annelerimiz için 

kreşler yapıyoruz. “Hayat Boyu Öğrenme” olarak adlandırdığımız projemizle çocuklara atık 

yönetimi eğitimi, çevre eğitimi veriyoruz. Sonraki nesiller için bu eğitimler çok önemli. 

Çocuklarımız için üniversite arazisinden yer alıp TÜBİTAK ile beraber bilim laboratuvarları 

kuracağız. Ağaç dikme, yaz okulları, müzik atölyeleri vs. hizmetler veriyoruz. GASMEK 

kurslarını çeşitlendiriyoruz, öğrencilerimize etüt merkezleri açtık. Bu anlamda, sosyal 

belediyecilik anlayışı ile çok işler yaptık ve yapacağız da. Yaptığımız bir araştırmaya göre 

yılda 5.000 kız çocuğunun okulu bırakma riski var. Gerekli tespitler yapıldı, tamamıyla 

gönüllülük esasında çalışarak her kızımızın ailesi ile irtibata geçildi ve çağrı merkezi kurduk. 

Bizden yardım isteyen her kızımıza bir şekilde ulaştık ve bu projemizi Türkiye geneli bir 

projeye dönüştüreceğiz, dedi. 

 

Ali YERLİKAYA ( Gaziantep Valisi ) 

Teşekkürler konuşmalarını yaparak konuşmaya başladı. 

Eğitim hususunda 6 ay içerisindeki 2. Genel kurul olması çok umut verici bir olay. 

Görüyorum ki eğitimi nasıl daha iyi seviyeye getiririzin toplantıları bunlar. Tüm hizmet 

sınıflarının başında eğitim vardır. Bütçemizin en büyük gideri eğitime ayrılıyor. Gaziantep’te 

son on yılda çok büyük bir farkındalık yaratıldı, eğitim öğretim kurumlarını kendi imkânları 

ile yapabilen 3-4 şehirden biriyiz. Şahsım Büyükşehir Belediye Başkanımızın eğitime verdiği 

önemin şahitliğini yaptım, tüm ilçe belediyelerimizin bütçelerinin büyük bir kısmı bu alana 

ayrılıyor. Gördüğüm kadarıyla okulların şu anki durumunda eğitimcilerin idarecilerin etkisi 

çok büyük. Bu şehrin Valisi olarak asgari 2 veya 3 sene içerisinde eğitimdeki başarı 

seviyemizi Türkiye ortalamasının üstüne çıkaracağız. Yaptığımız toplantılarda okul 

idarecilerimizi bir takım ruhuyla nasıl daha etkili çalıştırırız diye kafa yorduk. İdarecileri 

rekabet ettirebiliyor olmamız lazım. Faaliyetlerini aşikâr ederek netice almaları sağlanmalı. 

Okullarda performans kriterlerine göre değerlendirmeler yapılıyor şayet idareci isterse ve 

başarılı sayılırsa 4+4= 8 sene olacak şekilde uzatılabiliyor. 3 aylık tatilde okulunu en iyi 

şekilde hazırlayan idarecilere takdirname vereceğiz ve görev süresi uzatma taleplerinde 

bunları değerlendireceğiz. Eğitimdeki başarının tek ayağı öğretmenler idareciler değildir. O 

sebeple, ŞKM’de aile birlikleri, öğrenciler ve öğretmenlerin yer alacağı toplantılar yaparak 

sorunlara kalıcı çözümler bulacağız.  Müfettiş denetimlerini kusurları bulmak için değil 

eksikliklerimizi görmek için artıracağız. Denetimler sonucuna verimlilik artırabilen 

yöneticilerle yolumuza devam edeceğiz. Yöneticilerin okulu işletme olarak değil de yuvası 

olarak görmelerini ve ailelerle, öğrencilerle, öğretmenlerle bir takım ruhu içerisinde 

çalışabilmelerini iyi bir lider olmalarını istiyoruz. Yöneticinin başarı performans kriteri sadece 



derslerle alakalı olmayacak sosyal ve bilimsel faaliyetlerde de nasıl? Ona da dikkat edeceğiz. 

Bu anlamda faydalı öğretmenlerle çalışacağız.   Fiziki olarak okul sayısı artırımı ve alt yapı 

çalışmaları için merkezden gelen ödeneği anında aktarıyoruz. Arkadaşlarımızın da bahsettiği 

gibi okullardaki ruhsat ve iskân eksikliklerini giderip, yeni okullarda bu ihalelere çıkmadan 

önce bu sorunlar olmayacak. Özetle şunu söyleyeyim müteahhitler de rekabet etmeli ama 

mutlaka para kazanmalılar ki sonrasında ağlamasın, iyi iş çıkarsın ve kaldırmayacağı yüklerin 

altına girmesin. Kaliteden taviz vermeden yapacağız, okulların inşaatında kullanılan 

malzemeler kaliteli olacak. Kent konseyinden Valilik olarak isteğimiz, yapılan okulların 

kalitesinin değerlendirildiği ödüllerin verildiği bir etkinlik düzenleyelim ki başarı karşılıksız 

kalmasın. Okul temizliğimiz eksik evet katılıyorum, ama aile birliklerimiz de taşın altına elini 

koymalı devletin yetişemediği yerde devreye girmelidir. Okul güvenliği hususu bizim için de 

çok önemli bu sebeple emniyetle beraber okul polisliği uygulaması yapacağız. Okullarda 

bayan idareci istiyoruz mutlaka düzenleme yapalım. Arsa teminlerde şehir merkezlerinde 

56’ya yakın lise var. Arsa bulmakta zorluk çekiyoruz. Tugayımızdan 800 dönüm alıp liseler 

kampüsü yapacağız. Boşalan okullar da okul öncesi ana okul veya ilkokullara bırakacağız. 

Birbirimizin eksikliklerini eleştirirken incitmeden kırmadan, birbirimizi överken de 

ayaklarımızı yerden kesmeden çalışalım, dedi ve saygılarını ileterek kürsüden indi. 

Mehmet ASLAN ( Gaziantep Kent Konseyi Başkanı) 
Valimize konuşması için teşekkür eder genel kurul katılımcılarımızın da görüşlerini alarak 

soru cevap kısmımıza geçelim, dedi. 

Kemal KÜÇÜKCAN ( Genel Kurul Üyesi )  

Valimizin hem durum tespitleri hem de eleştirileri çok samimiydi. Toplantıdan sonra 

başardıklarımız, başarmadıklarımız ve neden başaramadık bunlara cevaplar bulunacaktır. Bu 

çalışmalarda, kent konseyinin görevi; stratejik planlama yaparak mesela 5 yıllığına halk adına 

çalışmaktır. Kent konseyi olarak yönetenler ve yönetilenler el ele vererek sürdürülebilir 

gelişme ve kalkınma sağlanmalıdır, dedi ve teşekkür etti. 

 

Prof.Dr.Yavuz ÇOŞKUN ( Gaziantep Üniversitesi ) 

Eğitim Türkiye genelinde 100 yıllık ıskalanmış bir husustur.  Bunlar geniş mevzular, 

komisyon raporuna teşekkürler. Lakin kaotik bir ortam var gibi görünse de rakamları doğru 

yorumlamak lazım. Her birimiz kent konseyi olarak bir koordinasyon kurulunun kurulması 

halinde üstümüze düşeni yaparız, dedi. 

 

Mehmet ASLAN ( Gaziantep Kent Konseyi Başkanı) 
Ülkeyi yönetenlerin doğruyu söyleyenlere kızmadığı 7 köyden kovmadığı bir ortam 

istediğimizi belirtmek istiyorum, dedi. 

 

Muhtar Hacı YILDIZ ( Genel Kurul Üyesi ) Büyük bir mahallemiz var lakin okulumuz yok 

mahallemizin yardıma ihtiyacı var, dedi. 

 

Halil ACIOĞLU ( CHP İl Başkan Yardımcısı ) 

Bir ülkeyi 2 şey ayakta tutar: yargı ve eğitim. İkisinden biri çökerse ülke çöker, eğitime 

yargıya siyaset karışmamalı, valimiz başarısız yöneticileri görevden alabilmeli. Türkiye 

ortalamasının sınıf başına 20’nin altındayken bizim 28 kişi olmamız çok acı bir durum bu 

durumu partide ilk Yönetim Kurulu toplantısında dillendireceğim, dedi. 

 

Necati BİNİCİ ( Gaziantep Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi ) 

 Eğitimin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Gaziantep’te inşaat malzemeleri kaliteli 

şekilde üretiliyor, tüm standartlara uyuyor lakin bütün belgelerimiz olmasına rağmen 

müteahhitlerimize imkânlar tanınmıyor maalesef ki, dedi. 



Sıtkı SEVEROĞLU  ( Gaziantep Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi ) 

Gaziantep’in bu kadar eleştirel açık bir toplantısına şahit olmamıştım. Kentte nüfus artışları 

bu hızda devam ettikçe hizmet olarak yetişemeyeceğiz. Son 7 yılda Türkiye ortalamasından 

2,2 kat fazla artıyoruz. Son 5 yıl veya 20 yılı ele almak doğru değil, doğru tahminler ve 

analizler için çok daha ayrıntılı araştırmak lazım ne oldu da bu şehir her konuda gelişirken 

eğitim konusunda geri kaldı diye eleştirel bakmamız lazım. Bu kentte eğitimi ortaokul, 

ilkokul ve üniversite olarak görmeyelim eksiklik her kademede var, dedi.  

 

Çetin PEKMEZCİ ( Gaziantep Kent Konseyi Spor Çalışma Grubu Genel Kurul  

Temsilcisi ) 

 Bizler eski eğitimcileriz kendimize göre inanıyoruz ki tecrübelerimiz var keşke raporları 

oluşturan arkadaşlar bizim tecrübelerimize rapor hazırlanırken başvursalardı. Bizim eskiden 

beri gördüğümüz, her gelen siyasi iktidar eğitim politikası düzenliyor. Öğretmenin mesleki 

ruhu kalmadı. Genç arkadaşlarımızın hizmet içi eğitimleri artırılarak kaybolan eğitimci 

öğretmen ruhu tekrar kazanılmalı. Ayrıca kaliteli öğretmenlerin çekilebilmesi için şehrimizin 

tanıtılması gerekmektedir, dedi. 

Bekir ÖZTEKİN ( Genel Kurul Üyesi ) 

Türkiye’de maalesef ki sadece eğitim kurumları değil tüm kurumlar özel veya devlet fark 

etmeksizin tadilata denetime muhtaçtır. Milli Eğitim bu hususu sadece maddi veya fiziki değil 

manevi anlamda da değerlendirmelidir, dedi. 

 

Ökkeş TİTİZ ( Genel Kurul Üyesi )  

Özel okulların da eğitim, okul sistemimizi bozduğunu unutmayalım. İyi hocaları alıp kötüleri 

yetersiz olanlar tecrübesiz olanlar bize kalıyor. Eğitimimizin kötüye gitmesine sebebiyet 

verenlere cezalar verilmeli, dedi. 

 

Mehmet ASLAN ( Gaziantep Kent Konseyi Başkanı) 
Kapanış konuşmasını yaptı ve diğer Genel Kurul konusunun Turizm, Kültür ve Yakın Tarih 

Çalışma Grubunun çalışmaları olması hususunu oyladı. Oylamada bu husus kabul edilerek 

toplantı bitmiştir. 


