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 26.03.2015 tarihinde GAİB Salonunda saat ekli katılım çizelgesinde imzaları yer 
alan üyelerin katılımı ile Kent Konseyi Başkanı Sn. Mehmet Aslan’ın başkanlığında 
toplanmıştır.  
 
Mehmet Aslan ( Gaziantep Kent Konseyi Başkanı) 
Oturum gündemini “İmar ve Çevre” olarak belirlendi. Oturum; Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşının ardından açıldı. Gündem Oy birliği ile Kabul edildi. 

 Kent Konseyi çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapıldı. Genel Kurulun 18 
çalışma grubu hakkında bilgi verildi. 

 Mekan sorunun çözümü ile ilgili Vali Bey’le toplantı yapıldığı bilgisi sunuldu. 

 Türkiye’deki örnek Kent Konseylerinden biri olduğu bilgisi paylaşıldı. 

 Kurulun Cuma gününe alınmasının Sn Fatma Şahin ‘in haftsa sonu önemli bir 
toplantıya katılmak zorunda olması bilgisi paylaşıldı. 

 Kent Konseyinin sorun çözmeye yönelik bir araya geldiği, ulaşım, suriye meselesi 
vs. konularda mecliste gerekli kararların alınmasında etkin rol oynadığı bilgisi 
paylaşılmıştır. 
 

M.Nuri TURAN (İmar, Ulaşım ve Altyapı Çalışma Grubu Başkanı) 

 Sunum açılışını ve selamlamayı gerçekleştirdi. Sunum için komisyon üyesi Ertuğrul 
Bey davet edildi. 

Ertuğrul UZAK (İmar, Ulaşım ve Altyapı Çalışma Grubu Üyesi) 

 Sunumda planlamanın kanuni dayanağını, en üst kademeden en alt kademeye 
herkesin bu duruma uymasını istedi. 

 Plalama faaliyetleri ile ilgili bir ihtiyaç talep çizelgesi oluşturulması gerekliliğine 
değindi. 

 İmar planın eksikliği sürdürülebilir tarım arazilerinide etkilemekte olduğundan 
bahsedildi. 

 Sanayi ve üreimin lojistik alanın bir arada değerlendirilerek planlama yapılması 
gerekliliğini vurguladı. 

 Kentteki arazilerin pahalılığı, arsa spekülatörlerinin Pazar bulmasına neden 
olduğu, sürekli yapılaşmada plan tadilatları yapılarak sosyal tesis ayrılmadığı, 5 
yıllık imar planının bulunmadığı bilgisi verilmiştir. 

 Dikine değil yatayına büyüyen birkent planı yapılması gerekliliğiden bahsetti. 

 Zeugma mozaik müzesi ve çevresi hakkında bilgi verilmiştir. Sunumun genel 
başlıkları bu yönlü olup, sunum rapor ekinde yer almaktadır. 

 
Mustafa YILMAZ (Çevre Çalışma Grubu Başkanı) 
 

 Temel çevre sorunun karbon monoksit gazı olduğunu, 

 Su kirliliğinin nedenlerine değinildi, 

 Hava kirliliği ölçüm merkezleri kurulmalı, 

 Tehlikeli, Tehlikesiz atık tesisleri yapılmalı, 

 Çöp yakma tesisi yapılması gerekliliğini vurguladı, 

 Alternatif sulama metodları 
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 Ağaçlandırma çalışmaları artırılmalı, 

 Taş ocakları için çalışma yapılası gerekliliği, 

 Gaziantep gürültü haritası çıkarlılmalı, 

 Kentsel dönüşümde evsel atık envanteri yapılmalıdır. 

 Enerji envanteri çıkarılmalıdır. 

 İlgili etkin çevre denetimleri yapılması gerekmektedir.  

 Sunum detayları rapor ekindedir. 
 
Kenan SEÇKİN (Tarım Çalışma Grubu Başkanı) 

 Tarım gıda ve hayvancılık bakanlığının hazırladığı, kamu spotu izlendi. Tarım ekleri 
aracı dışında kullandığı, tarımsal etüt  yapılarak gerekli tedbirlerin alınması 
gerekliliğini ifade etti. 

 
Sezer CİHAN (Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı) 

 İlk Planın Alman Harman tarafıdnan 1938-1950 yıllarında yapıldığını ifade ederek 
sunumuna başlamıştır. 

 1950-1955 yıllarında 2. Plan Kemal Söylemez tarafından yapıldığına değinmiştir. 

 Kentin batıya doğru büyüdüğü anlaşılmıştır. 

 60-75 yıllarında yeni mahalleler kuruluyor, 

 74-95 arasında Zühtü Can 1 Milyon kişinin üzerinde nüfus olacağını ön görüyor, 

 74-89 arasında 31000 hektar, 

 Büyükşehir Belediye yasası ile alan artmıştır. 

 Mekansal sorunun yer almadığı 

 Yaşanılabilir kentler içerisinde 35. Sıradayız 

 Kademe kademe kentteki yeni imar alanları için planlamalar yapılmaktadır. 

 Bedesten yıkımı hakkında bilgilendirme yapılmıştır. 

 Tedaşın olduğu yere ulaşılabilir bir kültür merkezi yapılması 

 8 milyon m2 lik uydu kent projesi yapılması, 

 Lojistik köy projesi 

 Baalhöyük ‘ün kamulaştırılması ile ilgili çalışma yapılacak 

 Orman alanları ve sit alanları tespit edilmiştir. Gaziantep’in şuanki imar durumu 
ve devamında yapılacak planlamalarla ilgili bilgilerin yer aldığı sunum rapor 
ekindedir. 

 
 
Ali YERLİKAYA ( Gaziantep Valisi) 
 

 Planın Onay süreci hakkında bilgi istedi. 
 
Sıtkı SEVEROĞLU (Mimarlar Odası Başkanı) 

 Şimdiki nufus, ve gelecekteki nufus artış oranları ile ilgili bilgiler Verdi. 

 Ulaşım planı, müze talepleri, 

 Göçle gelenler için yapılacak planlamalar. 

 Mimarlar odası önceki plan 133 itirazda bulunmuştur. 
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 Yönetmeliğe ve yasaya uygun çalışma yapılması hususunda uyarılarda 
bulunduklarını bildirmişlerdir. 

 Spor alanlarının 20.000 iken şimdi 5000’e düştüğünü ifade etmiştir. 

 330.000 nüfusa 2 stadyumun olması gerektiğini bildirmiştir. 

 Stadyumun kent merkezinde olması gerektiğini ifade etmiştir. 

 Uydu kent ve organize sanayi bölgesinde yeşil alan olması gerektiğini bildirmiştir. 

 Yeni 136 benzin istasyonu verilmiştir. 
  

Kemak KÜÇÜKCAN 

  Raporlara kişilerin daha kolay ulaşmalarını sağlamak için çalışmanın kent konseyi 
tarafından yapılması gerekliliğini vurguladı. Saydam birşekilde tüm raporlara 
ulaşılması ve stratejik plana uyulup uyulmadığını bildirmelidir. 

 
 
Mehmet ASLAN ( Gaziantep Kent Konseyi Başkanı) 
 Raporların bilgilendirme sayfasına üyelere mail olarak atıldığının bilgisini verdi.  
 
Kamil GEREÇCİ (Gaziantep Kulübü Başkanı) :  

 40 Yıllık planın kent için çok önemli olduğu fikrini paylaştı ve herkesin ortak 
görüşünün vatan severlik olduğunu vurguladı. 

 1930 yılından itibaran yayınlanan kültür dergilerinin toplanmasını istedi. 

 Siyaset ve Politikanın kötü örneğin önüe geçtiğini , 

 Tramway ihalelerinin iptali için şehir adına teşekkür etti. 

 Sn.Cumhurbaşkanımızdan randevu talep ettiklerini bildirdi. 

 Cami ve okulun hasas bir konu olduğunu kamu arazisi üzerine yapıldığı takdirde 
hakkını vatandaş olarak helal etmeyeceğini bildirdi. 

Abdulkadir KONUKOĞLU   
Kente mal olacak 10.000 kişilik Cuma Camisi yapılacağını, bunun kendisi sponsorluğunda 
yapılacağını ve hakkını helal etmeyen herkese parasını ödeyeceğini iletti. 
 
Mehmet ASLAN ( Gaziantep Kent Konseyi Başkanı) 

 

 Cami olsun diyenler, olmasın diyenler meydanın bütünlüğünü düşünerek hareket 
etmiştir. Herkes aynı görüşte Caminin Cumhurbaşkanına faydası yok sembol bir 
cami olarak SANKO holding tarafından yapılacaktır. Kimse camiye karşı değil 
diyerek sözlerini tamamlamıştır. 
 

Rıdvan FADILOĞLU (Şehitkamil Belediye Başkanı) 
Konunun tartışılması gerektiğini gerekirse yolun ve tramayın yerin altına alıması 
gerektiğini, Planın değiştirelerek Meydanın altının tamamen oopark yapılmasının 
düşünülebileceğini ifade etti.  
 
Mehmet BOZGEYİK ( Şehitkamil Eski Belediye Başkanı) 

 Gündemin daha verimli olabilmesi için maddelerin azaltılması gerektiğini ifade 
etti.  
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 Tarım arazilerini korumak için 8500 konutluk sefa şehir projesinin tamamlanması 
gerektiğini ifade etti. 

 Şehircilik alanında çalışma yapmayanın belediyecilik yapmamış sayılacağını ifade 
ederek meydanda 6317 şehidin meydana nakledilerek altı otopark yapılması 
fikrini vurguladı. 

 
Hamza AĞCA (Tabipler Odası Başkanı)  

  Tüm katılımcıların fikirlerinin öenmli olduğunu vurguladı, Stadın yerinde kalması 
ve yerine başka bişey yapılmaması gerektiğini ifade etti. 

 Caminin trafiği kötü yonde etkileyeceğini düşündüğünü vurguladı. 
Ahmet TIRYAKIOĞLU ( Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi) 

 Koyun satışları ile ilgili et bankası ve kesimhanenin bir arada olduğu projelerinin 
bulunduğunu ve ihracat ve üretim tarım arazilerine destek verilmiştir. 

 Ekmek konusunda gerekli çalışma yapılacağını bildirdi.  
 
Mehmet KARAYILAN (Tarım İl Müdürü)  

 Ramazandan itibaren firmalar 670 kişinin ruhsat iptali yapılmıştır. Denetimin 
yöresel ekmek olması nedeniyle pide tebliğinin bakanlıkta mevcut olmaması 
standardizasyonu etkilemektedir. Tarım il müdürlüğünün bu konudaki 
çalışmalarının devam ettiğini bildirmiştir. 

Ali YERLİKAYA (Gaziantep Valisi) 

 Kent konseyine yapmış olduğu başarılı çalışmlarından dolayı teşekkürlerini sundu.  

 Gaziantep’e yeni geldiğini ve gözlemleme aşamasında olduğundan bahsetmiştir. 

 Organize sanayi bölgesinde yerleşim merkezi kurulması fikrini desteklemiştir. 

 Bir sonraki gündemin eğitim konusunda toplanmasını rica etmiştir. 

 Nazım imar planı askıya çıkarmadan görüş alacaklarını bildirmiştir. 

 Mevcut meydana Gaziantep Valiliğinin yerinide vereceğini sözlerine eklemiştir. 
 
Fatma ŞAHİN (Büyükşehir Belediye Başkanı):  

 Şehirde örnek olacak çalışmalara imza attıkları için konsey üyelerine teşekkür etti. 
Verilen raporlar doğrultusunda çalışmaların yapılacağına mecliste görüşüleceğini 
bildirdi. 

 2 milyon m2 yeşil alan yapılacağını, su, hava toprak ile ilgili çalışmalarımıza hız 
verileceğini ifade etti. 

 Spor tesislerini önemsediğimizi bildirmiştir. Tüm Beden eğitimi öğretmenlerinin 
fikirleri alınarak çalışmalar başlatılmıştır. 

 40 ayak konusunda hassasiyetini dile getirdi. 

 Panoroma Müzesi ile ilgili çalışmlarının devam ettiğini bildirdi. 

 Büyük maddi değeri olan bir araziyi meydana dönüştürdüğünü, yaşayan meydan 
hakkında çalışmalar yapacağını sözlerine ekledi. 

 
Mehmet ASLAN (Gaziantep Kent Konseyi Başkanı) 

 Bir sonra ki Genel Kurul’un gündemi Eğitim Çalışma Grubu’nun olması ve Tüzükte 
yapılacak değişiklik ( 22-34-37 . Maddeler) oy birliğiyle kabul edilmiştir.  


