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Fikret Murat TURAL (Genel Sekreter): Gaziantep Kent Konseyi 7.Olağan Genel Kurul 

Toplantımızın gündemi Gaziantep Tarihi, Kültürü ve Turizmi. Gündem Maddelerimiz; 

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması 

- Kent Konseyi Başkanı Mehmet Aslan'ın açılış konuşması 

-Kent Konseyi Çalışma Gruplarının gündeme dair sunumları 

-Büyükşehir Belediyesi Koruma Kurulu Denetim bürosunun sunumu 

-Genel Kurul üyelerinin görüşlerinin alınması 

- Dilek ve temenniler     

 

Gündemi oylamaya sunan Mehmet Aslan gündemi çoğunluk kabul ediyor ve toplantı 

başlıyor. 

 

Mehmet ASLAN (Kent Konseyi Başkanı) : İyi Akşamlar öncellikle hoş geldiniz sayın 

milletvekillerimiz, büyükşehir belediye başkanım, değerli başkanlarım, kıymetli kent konseyi 

genel kurul üyeleri sizleri saygıyla selamlıyorum. İlk günden bu yana ciddi anlamda genel 

kurumlarımıza önemli katkı sağlayan bütün kurum arkadaşlarıma teşekkür ederim. Genel 

Kurul gündemimiz okunarak oylamaya sunuldu. Bugün genel kurulumuzda Turizm Kültür, 

Yakın Tarih, Halk Kültürü konusunda görüşmelerde bulunacağız. Bu konuda çalışma 

gruplarımız defalarca toplantılar yaparak emek gösterirler. Gaziantep’in turizm konusunda 

sorunlu hale gelmesinin ana sebebi olarak imaj eksikliğidir yaşanan terör olaylarından büyük 

darbe aldık. İlk sorun imaj. Gaziantep’in son yaşana n olaylarda adının anılması imajı 

zedeliyor. Hem ulusal hem de uluslararası anlamda kentimizin terörün baş gösterdiği şehir 

olarak algılanıyor. Burası bir huzur kenti ama şöyle de bir gerçek var ki Gaziantep’in bölgenin 

en büyük şehri olması, barındırma imkanı sağlaması böyle bir algının oluşmasına sebep 

oluyor. Bizim tüm kurumlarımızın bu imajı yok etmeye yönelik faaliyetlere girme 

mecburiyeti var” dedi.  

Gaziantep’in tekrar eski canlı turizm günlerine dönmesinin uluslararası yapılacak tanıtımlara 

bağlı. Gaziantep’te medyayı, iş adamlarını davet ederek kentimizin imajını kurtarmalıyız, 

Fatma Hanım’dan özellikle rica ediyorum hem 25 Aralık’ta hem fıstık festivalinde ses 

getirecek davetlerin düzenlenmesini talep ediyorum. Gaziantep’e gelen çok sayıda turizm 

turunun iptal edilmesinin ardında insanların şehirden korkar hale geldiler. Güvenlik 

anlamında bazı sorunlar var, insanlar terörle anılmaktan oldukça rahatsız. Çok 

detaylandırmıyoruz ancak Suriye ile ilgili bu şehirde birçok dernek var, ama Gaziantep bu 

bilinmeyen derneklerin şehir dışına çıkmasını istiyor.  Koordineli bir şekilde bu konunun 

üzerinde durmalı. Halkımız güvenlik endişesi içinde olmamalı. Bölgedeki ve ülkedeki 

yabancı vatandaş sayısının düşünüldüğünde acil olarak Göçmen Bakanlığı’na ihtiyaç 

duyulduğunu belirten Aslan, “Türkiye’nin göçmen bakanlığına ihtiyacı var. Yeni hükümette 

oluşmadı bu bakanlık ama bizim genel müdürlük nezdinde bir kuruma ihtiyacımız var. 

Gaziantep gibi illerde göçmenlerle gelen her türlü sorunun planlanması lazım.  

Bir genel müdürlük oluşmalı ve merkezi bizim kentimiz olmalı. Başbakan Yardımcımız olan 

Gaziantep Milletvekili Sayın Mehmet Şimşek’ e de bu konunun iletilmesi kanaatindeyim. 

Bizim birçok sektörümüzde yaşanan bazı sıkıntıların olduğunu biliyoruz, bunlardan birisi 

bankalar. Bakın Irak ve Suriye’de yaşananlar ortada, bizim Ortadoğu’da büyük ticari 

kayıplarımız var. Bazı sektörlerimizin belli bir süreye ihtiyacı var. Rusya’dan sonra bu sıkıntı 

daha da büyüyebilir” dedi. Şimdi ilk sunumumuza geçmek istiyorum Sayın Özgür Çinkay 

Bey Turizm ile ilgili çalışmaları aktaracaklar. 



Özgür ÇİNKAY (Turizm ve Tanıtım Çalışma Grubu): Sayın başkanım, sayın büyükşehir 

belediye başkanım, değerli milletvekillerim. Sunumumu başlamadan önce hoşgeldiniz 

diyorum. Turizm ile ilk ismini duyuran bir şehir olduk biz o yüzden sorunlar kısmına 

geçmeden önce şunu asla unutmamız gerekiyor.3 tane Turizm Bakanı çıkaran bir kentiz. Biz 

kurtuluş savaşından sonra yoktan var olan bir şehiriz geçmişten gelen bu kültürümüze sahip 

çıkmamız çok önemlidir. Zeugma Müzesi ile 5 yıl ismimizi dünyaya duyurdu Gaziantep. 

Turizmle ile ilgili Gaziantep'te rakamlarla başlamak istiyorum. Mevcut bulunan 5 yıldızlı 

otelimiz, turizm işletme belgeli otelimiz 3 tane var toplam 42 tane otelimiz 

bulunmaktadır.İşletme belgeli turizm bakanlığından,fakat normalde biz buna 20 tane daha 

yatırım belgeli,konaklama tesislerimizide eklersek 62 tane rakama ulaşıyoruz, şuanda 5 

yıldızlı 3 tane otelimiz işletme belgesi görülmüş olsada 5 tane 5 yıldızlı otelimizde yatırım 

belgeli fakat işletmeye açık ve şuandan itibaren Gaziantep'te daha doğrusu iki yıldan itibaren 

müşteri kabul edildiği için hale yatırım belgesi olarak görülmektedir. Onları saymadığımızda 

toplam 42 adet otelimiz, oda sayımız toplam 3 bin ve toplam yatak sayımız yaklaşık 6 bin  

adet bulunuyor. 2 milyon nüfuslu Gaziantepte toplam yatak sayımız 6 bin. Yatırım belgeli 

olarak düşündüğümüzde henüz işletmeye açılmamış olarak düşünülen otel sayımız, 

konaklama sayı düşünüldüğünde 5 yıldızlı otellerimiz şuanda açık ve müşteriyi kabul 

edebiliyor bu sayı yaklaşık 3 bin civarında ortalama rakamda Gaziantep'te şuan bakanlıktan 

belgeli 62 tane otelimiz toplam yaklaşık 5.187 civarında otel odamız ve 10 binin üzerinde 

yatağasahibiz. Biz fuarları düşündüğümüz zaman bu rakam bizim için çok iyi bir rakam değil. 

Böylede bir düşüncemiz var özellikle bu krizden sonra yaşanan tesisleri içerisinde konaklama 

tesislerinde büyük bir sorun var. Oda doluluk oranlarının düşmesi büyük etkenlerden biri, 

yatırım belgeli olan otellerin hepsinin yavaş yavaş devretmeye girmesi ve güçlerinin o 

pazarlama içerisinde daha fazla otellere dağılması o yüzden biz rakamlara girdiğimizde belki 

de yataklarda bir düşüş olacak fakat bu düşüş daha bariz yeni açılan otellerden dolayı. Şuanda 

turizm ve kültür bakanlığındaki otellerin rakamlarını söyleyeceğim. Lokantalar konusunda 

bakanlık belgeli toplam 17 tane tesisimiz var ve bu tesisimizde yaklaşık 802 tane 13 bin 

kişilikte lokantamız bulunmakta. Tanıtım olarak imajımız için; Pegasus reklamını hatırlarsınız 

öyle bir tanıtım yapıp Antep'e geldikleri zaman ne yapmaları gerektiğini görürüz böyle 

çalışmalar yapılabilir. Fuarlar düzenlenebilir. Büyük tanıtımlara ihtiyacımız var önümüzdeki 3 

ay içerisinde. Üniversitede okuyan öğrencilerimizi yetiştirebiliriz rehberlik konusunda. Beni 

dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi Akşamlar... 

 

Mehmet ASLAN(Kent Konseyi Başkanı): Sunumları için Özgür Bey'e teşekkür ederiz. Bu 

arada Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Ticaret Borsası ortaklığıyla Bayır Bucak 

Türkmenlerine geçtiğimiz gün 20 tır yardımda bulundular. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. 

Aynı zamanda genel kurulumuzda kurumlarında böyle şeylere hassas olmalarını davet 

ediyorum. Şimdi ikinci sunumları için Yakın Tarihi Araştırma Kültürel Miras Çalışma Grubu 

Başkanı Sayın Prof.Dr.Bilgehan Pamuk'u davet ediyorum. 

 

 

Prof. Dr. Bilgehan PAMUK(Yakın Tarihi Araştırma ve Kültürel Miras Grubu 

Başkanı):Sayın başkanım, değerli protokol, kıymetli hazerun. Bugün sizlerle beraber 3 

aşamalı bir sunum gerçekleştiricem. Daha sonra bu şehrin tarihi ile ilgili bir kaç şeylerden 

bahsedicem ve daha sonra burada şikayet anlaşılmasın sadece tavsiye üzerine niteliklerden 

konuşucaz. Güneydoğunun en önemli şehirlerinden birisidir Gaziantep. Ortadoğu da 

Anadolu'ya açılan kapıyız. Bu coğrafyada önemli alanlardan biriside İpekyolu ve Baharat 

yoludur. Halep eyaletine bağlı olarak görünen bir sancağız. Öneri ve tavsiyelerimizi maddeler 

halinde sunucaz. 

 



-Birinci olarak Kurtuluş Meydanı bu şehre yapılmış olması gerektiğini düşünüyoruz. 

-Şehitler Abidesinin tekrar düzenlenmesini istiyoruz. 

-İstiklal Madalyalarımızın gençlerimize daha iyi bir şekilde gösterilmesi için muayede salonu 

olması bizi mutlu kılacak hadislerden bir tanesidir. 

-Antep Savunmasının yapıldığı alan çok büyük bir alan değil, buralara hatıraların konulması 

çok iyi olacaktır. 

-Şehit kadınlarımızın ve çocuklarımızın isimlerini sokaklara vererek. Yaşatabiliriz. 

-Şahinbey'in evinin yaşatılması tarih olarak çok iyi olacaktır. 

-En önemlisi ise Çanakkale ile Gaziantep'in kardeş şehir olarak anılmasını arzu ediyoruz. 

-25 Aralık Kurtuluş Savaşını elele yapmamız gerekiyor. 

-Kavaklık parkında büstler görüyoruz. Bunların, bilen kişilere danışılarak tekrar düzenlenmesi 

gerekiyor. 

 

     Bizim bu şekilde öneri ve tavsiyelerimiz var. Son zamanlarda farklı şekillerde anılmak 

bizleri rencide ediyor, burası sadece gastronomi kenti değil. Beni dinlediğiniz çok teşekkür 

ederim. İyi Akşamlar. 

 

Mehmet ASLAN(Kent Konseyi Başkanı): Teşekkür ederim Hocam.Evet Sayın Başkanım 

Çanakkale ile Gaziantep'i kardeş şehir olarak anılması düşünülüyor biliyorum bu konuda 

çalışmalarınız var.Geleceği parlak bir şehir olarak görüyoruz Gaziantep'i.Evet son sunumları 

için Halk Kültürü Çalışma Grubu Başkanı Sayın Mustafa Gültekin'i davet ediyorum ardından 

Orhan Uslu Bey'de sunum yapacak. 

 

Mustafa GÜLTEKİN(Halk Kültürü ve Sanat Çalışma Grubu Başkanı):  İyi Akşamlar 

sayın Protokol, Başkanım, Genel Kurul Üyeleri. Biz Halk Kültürü Çalışma Grubu olarak; 

halkla beraber yaşanabilir bir kültür şehri olmayı hedefliyoruz. Gaziantep nasıl bir kent 

dedikleri zaman Antep'in sahip olduğu kültürel değerlerdir, Eğer bu değerler yoksa ortada bir 

Gaziantep kimliği olmayacak demektir Gaziantep'i tanımlarken de farklı kriterler ortaya 

çıkacaktır. Ekonomik yapısıyla kendine özgü kültürel değerleriyle anılmayı hak etmiş bir 

şehirdir. Kültür ve sanat tarihleriyle diri tutulmalıdır. Bu şehir geçmişten günümüze yetişmiş 

bir kültür ve sanat adamalarıyla çok şey yapmıştır. Ancak günümüzde bir Başpınar dergisine 

sahip değiliz. Bir Gaziantep kültür dergisine sahip değiliz. Bir realite olarak bunu göz önüne 

almak lazım. Yerel kültürel değerler karşısında çalışmalar yapılmalıdır. Gaziantep'te her ne 

kadar da olsa olumsuz şeylerden bahsetsek te bu süreçte kendini erken toparlayan bir şehir 

haline geldi. Ortaokullarda seçmeli dersler olarak halk kültürü dersi konulmasını gerekiyor 

değerler sistemini buradan aktarabiliriz. Gaziantep'te Kent Arşivi kuruluyor bunun içerisinde 

birde sözlü kültür arşivinden kurulabileceğini ifade ediyoruz. Özellikle Gaziantep'le ilgili 

görsel ve işitsel makalelerin okunması ve sunulması lazım. Çocuk oyunları şenliği 

düzenlenebilir. STK'lar mutlaka desteklenmeli. Son bir hususu da aktarmak istiyorum.Kültür 

ve sanat dediğimizde Gaziantep olarak bir bütün olarak bi araya gelmeliyiz.Beni dinlediğiniz 

için çok teşekkür ediyorum.Saygılarımla arz ederim. 

 

Orhan USLU( Halk Kültürü ve Sanat Çalışma Grubu  Üyesi ): Kent içerisinde yapılan 

kafelerin gençlerin kültüre yozlaşmasında ve kötü alışkanlıklar edinmesinde ana etkenlerden 

biri. Uluslararası sanat festivali yapılmalı. Cafelere inat sanat evleri yapılmalı. Sosyal tesisler 

yetersiz, çocuklar topluma kazandırılmalı ve tiyatro festivali yapılmalı. Salonlara bakınca 

Gaziantep’in tiyatro salonu sayısı Maraş’tan bile az. Yalnızca 2 tane tiyatro salonu var. Yeni 

bir kültür merkezinin yapıldığını demişti başkanımız, inşallah önemli bir eksiklik giderilecek. 

 



Muhittin ASLAN (Büyükşehir Belediyesi Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu Daire 

Başkanı ): İyi Akşamlar Başkanım ben biraz daha fazla zaman isteyebilirim. Büyükşehir 

Belediyesi adına yapmış olduğumuz kültür ve turizm ile ilgili yatırımlardan bahsetmek 

istiyorum başlıklar halinde. Yapmış olduğumuz en büyük yatırımlardan biride el sanatlarıdır. 

İlk restorasyon çalışmalarımızdan biri de Bey Mahallesi olmuştur orayı canlandırmak için ilk 

günden itibaren çalışıyoruz. Kültür Turizmine sahip çıkmak bir tek belediyenin görevi değil 

bütün sivil toplum kurumlarının, kamu kurumlarının da yapması gereken çalışmalar var. 

Tesadüfen bulunmuş bir kilise görüyorsunuz şimdi Ömer Ersoy Kültür Merkezi olarak 

kullanılıyor. Kendirli Kilisesi bulunmakta. Bir Avrupa projemiz var hayata geçirilecek  olan 

10.000 EURO'luk bütçesi olan daha detaylı kazılara ulaşmamız için bir endüstri kurmak için 

çalışmalar başladı. STK'lara vermiş olduğumuz desteğe karşı binamızı görüyorsunuz. Bey 

Mahallesine kamera sistemi kurduk Emniyet birimine daha vermedik ama en kısa zamanda 

verip güvenliği elimize alıcaz. Turizm Zabıta Merkezimiz bulunmak, Orada da yabancı dil 

bilen turizm zabıtalarımız var. Demek ki reklamı az yapıyoruz mütevaziliğimizden 

kaynaklanıyor olsa gerek. Bu bölgeyi kazanmak için 10.000 TL'lik bir yardım istedik 

Kalkınma Bakanlığından sonucu bekliyoruz. O bölgeye ait çok plan yaptık yalnızca belediye 

olarak bir yere kadar gücümüz yetiyor tek başına yapılacak bir iş değil halkında sahip çıkması 

gerekiyor. Şehirde maalesef tuvalet eksiğimiz vardı şehir merkezine 5 tane kurduk. Şirehan’da 

yapmış olduğumuz restorasyonlar var. Bunları hızlıca geçip yeni yapacağımız planları 

anlatmak istiyorum. Şuanda 32 tane türbemiz bulunmakta bunların projeleri hazır bu sezona 

uygulanması planlıyoruz bunlara çeşmelerimizi de ekledik. Müzelerimiz dışarıdan gelen 

misafirlerimize anlatmak için en iyi yol. Mutfak müzesini de aktif olarak çalıştırıyoruz. Yeni 

müzemiz Hamam Müzesini açtık eserlerimizin çoğu buradan sergileniyor Çin'de bile yoktur 

bu eserler. Hayvanat bahçesini tüm Türkiye tanıdı artık devam eden projelerimizden diğeri ise 

sokak sağlıklaştırmalarımız devam ediyor kentte şuanda globalleşen dünyada turizmin farkına 

vararak kendi şehrine de katkı sağlıyor. Gaziantep Kahramanlık Panoraması yapılıyor,. 

Mimarlar Odası ile gönüllü üyelik esasıyla beraber yapılan bir çalışma inşallah 2017'e kadar 

güzel bir çalışma olacaktır.Yaşayan bir kent nasıl olur dediğimizde sayın bakanımızın seçim 

beyannamesinde vardı 10.000 metrekarelik bir inşaat alanı Türkiye'de yok gibi birşey 

restorasyon olarak.Adalet binasının kültür merkezine gelmesi önemli birşey bunun içresindeki 

eserler madde bağımlılığı olan çocuklar tarafından yapılmış olup artı gönüllülerimizden kadın 

sığınma evinde kalan kadınlarımız çalışmıştır.Biz bunun zaten film ve sunumlarını 

hazırlıyoruz.Bilim,sanayi,teknolojisi gelişmiş olan bir şehir artık Gaziantep bununla ilgili 

çalışmalarımız devam etmekte.Kebabı ve baklavası bir yana Gaziantep'in sanayiside 

gelişmiştir.Bir sanayi müzesi planlıyoruz.Tıp tarihi müzeside açılıyor.Üst noktamız olan Fırat 

Nehri haftasonu yazın genellikle deniz kenarında nasıl birşey yaparız diye 

düşündük.GAP,İKA,Orman İşleri ve Kalkınma Bakanlığı farklı çalışmalar düzenlemişlerdir. 

Biz bunların hepsini toplayarak farklı bir çalışma yapmıştır. Biz bunların hepsini toparlayıp 

neler yapılır diye belediye yine elini taşın altına koyarak çalışmalar yapıldı. Şehitler anıtı 

düzenlenecek öyle çalışmalarımız var. Tarih tıp müzesi açılacak az önce bahsettim. Adliye 

sarayının kültür merkezi olacağını söyledik Kültür A.Ş kuruldu.Beni dinlediğiniz için çok 

teşekkür ediyorum.İyi akşamlar... 

 

 

 

Akif EKİCİ (CHP Gaziantep Milletvekili): Son dönemde yaşanan terör olaylarının kent 

imajını olumsuz etkilediğini dile getirmek istiyorum. Kent konseyinde böyle önemli bir olayın 

gündeme getirilmesi akılcı bir fikir. Kent konseyini kutluyorum, komisyonla çok güzel 

hazırlıklar yapmışlar. Unutulmaması gereken özellikli konulardan bahsettiler. Kentimiz imaj 

yaralanması içinde. Son 3 yıldan beri kentin bu imajla anılması, 1940’ların Alman şehirleri 



gibi anılması bizi rahatsız etmiştir. Gaziantep’in imajını temizlemeliyiz. Turist rehberliği 

yapan arkadaşlarımız şunu soruyorlar, Gaziantep’te bir sıkıntı olur mu? Dünyanın tüm 

şehirleri nasıl güvenliyse Gaziantep’te o kadar güvenlidir. Ancak sıkıntı yok diyemeyiz, 

şehrin yöneticileri güvenlik konusunun özellikle üstüne gitmelidir. Başkanımızın da bunun 

üstesinden geleceğine inanıyorum. Gaziantep bir kültür platosunun içinde, bir dünya 

hazinesinin içindeyiz. Turist grupları Gaziantep’e geliyorlar ama gelen turist sadece yemeğe 

dikkat etmemeli. Biz sadece yemek kenti değiliz. Antep’ten sonra Urfa’ya gidip sıra 

gecelerine çıkıyorlar turistler. Gaziantep’in eline çok büyük bir fırsat geçti, ne bu fırsat stadın 

şehir dışına çıkması. Meydana çıkan alanı bir kent meydanı haline dönüştürürsek, kaleye 

doğru giden o sokaklar canlanır ve Gaziantep’in üzerindeki bu imaj silinecektir. Üreterek 

tüketen bir felsefeye sahiptir Gaziantep. Bu şehre yapılan iyilikte kötülükte unutulmaz. Fuar 

alanını iki ucube otele dönüştürenleri de Gaziantep affetmiyor. Fatma Hanıma güveniyorum 

çalışmaları kapsamında, Gaziantep’in meydanı için elimizden geleni yapacağız. 

  

Mehmet GÖKDAĞ (CHP Gaziantep Milletvekili): Böyle bir çalışma için tebrik ve 

teşekkür ediyorum. Milletvekili olarak ilk defa konseye katılıyorum, söz konusu Antep olunca 

iktidar muhalefet yok. Elimizden geleni yapacağız Turizm konusunda da bir plana  ihtiyaç 

var, günü birlik çözümler bir işe yaramıyor. Güvenlik sorununu görmezden gelemeyiz. 

Güvenlik olmayan bir yere turistin gelmesini bekleyemeyiz. Şunu belirtmeliyiz ki sadece imaj 

değil bu mesele. Bu kentin güvenliğinde sorun yok demek de yanlış olur. Güvenlik konusunda 

zafiyet olduğu aşikar, kavga etmediğimiz bir Rusya vardı onlarla da kavga ettik, bakalım ne 

olacak. Güvenlik konusu deyince sayısını bile tam olarak bilmediğimiz Suriyeli sayısı var, bu 

kadar mültecinin kontrolsüz yaşaması demek ciddi bir risk. Avrupa’da bile kaygı başladı 

mülteciler konusunda. Turizm konusunda da Gaziantep'in ne yapacağını merak ediyoruz. İyi 

Akşamlar. 

 

Fatma ŞAHİN (Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı) : Değerli Vali Vekilim değerli 

hocalarım değerli oda başkanlarım değerli muhtarlarım bütün hepinizi sevgi ve saygıyla 

selamlıyorum. Gaziantep Kent konseyi benim pür dikkat dinlediğim ve öğrencilik yaptığım 

konseyler oluyor. Tüm çalışma gruplarına teşekkür ediyorum. Kültürel anlamda bir 

kimliğimiz var, bizi diğer şehirlerden ve insanlardan farklı kılan farkındalığımız. Bunu nasıl 

yansıtacağız, nasıl anlatacağız, bizim için üç ana başlık ortaya çıkıyor. Arkeoloji üzerine 

yapacak çok işimiz var. Arkeoloji ile ilgili kısımda 5 antik kentimiz var. Zeugma ve 

Yesemek’in kalıcı listeye girmesi için çalışma yapma noktasında UNESCO’ya sunmak için 

profesyonel bir ekip tuttuk. Herkesin bu alana odaklanması lazım. Neden Gaziantep’e geldin 

sorusu oldukça önemli, tarihi dokuyu bir an evvel hayata geçirmemiz lazım. Bu çok önemli 

bulduğum ilk başlık. Bizim esas yapmaya çalıştığımız şey şehir lansmanının çok iyi bir 

şekilde yapılmasıydı. Ocak başında şehrin müzikleri logo ve tanıtımla ilgili filmler 

hazırlattık” dedi.  

Turizmi geliştirmek adına atılacak en büyük adımlardan birinin de gastronomi ve dünyanın 9. 

Gastronomi şehri olarak Gaziantep’in seçileceğini dile getirmek istiyorum. Gastronomi 

oldukça önemli. Bir şehre geldiğimiz zaman nereyi gezeceğin ve ne yiyeceğin önemli oluyor. 

Bu konuda önemli çalışmalara imza attık. Bu konuda zaten alt yapı vardı, mutfak hijyenik 

olmalı dedik. Dünyanın 9. Gastronomi kenti olmak için çalışıyoruz, UNESCO’dan 

büyükelçimiz ile çalışıyoruz. 5 ayrı alanda mutfağımızın lasnmanını yaptık. Türkiye’de 

birinci Gaziantep mutfağı oldu. Brüksel’den ödül alacağız. Milletvekillerimizi de davet 

ediyorum. 

Gaziantep’in kurtuluş günü olana 25 Aralık’ın Türkiye gündemine alınması için büyük 

çalışmalara imza atıyoruz. Panorama Müzesi’ni çok önemli buluyorum, askeriye ile ilgili 

yapılan çalışmada ve kültür yolunda önemli bir çalışma. Gaziantep için istiklal madalyasının 



üretilmesini sağladık. Bu madalya çok daha görünür olmalı. 2 milyonun buna çok daha rahat 

ulaşması lazım. 25 Aralıkla ilgili çıkan raporlara katılıyorum, bu konunun gündeminde 

toplandık. Nasıl bu konuyu gündeme alacağımızı konuştuk, o bir haftayı nasıl 

dolduracağımıza çalışıyoruz. Bir hafta boyunca gündemimizin kurtuluş olmasını sağlamamız 

lazım. 25 Aralık Türkiye’nin gündeminde olmalı.  

 

 

Prof. Dr. Yavuz COŞKUN (Gaziantep Üniversitesi Rektörü ): Kentin olumsuz imajının 

yok edilmesinde üniversite ayağı olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. Çalışmayı tebrik 

ediyorum. Planların sonuç alıcı olmadığını görüyoruz. Büyükşehir Belediyesinin çok güzel 

çalışmaları var.  Bizde üniversite olarak her türlü etkinliklerde şehir olarak mutlaka katılmaya 

çalışıyoruz. 45 bin gencimiz var, bu gençleri çalışmalara entegre edersek onların da donanımı 

tamamlanır. Gastronomi bölümümüz var Türkiye’de bir ilk olarak. Öğrenci tercihleri 

konusunda da imaj olayı etkili. IŞİD ve ya başka terör örgütleriyle anılmamız bizi oldukça 

etkiliyor. Algı yönetimine ihtiyacımız var bu anlamdı.  

 

 

Ahmet SINAV (SANKO Üniversitesi Rektörü):  Gaziantep için yapılacak olan en iyi 

tanıtım yollarından birinin Gaziantep filmi çekilmesi gerektiğini ve Antep için talep 

yaratılması gerek. Bizim Antep’te zenginliklerimiz var, buraya ne kadar talep var onu 

bilmiyoruz. Önce buraya talep yaratmamız lazım. Gaziantep'in çok güzel zenginlikleri var. 

Sorun ve çözüm önerilerinin hepsine katılıyorum ama unuttuğumuz birşey var Antep'e ne 

kadar talep var onu bilmiyoruz.Gaziantep’in filminin çekilmesi lazım. 

 

 

Sıtkı SEVEROĞLU (Mimarlar Odası Başkanı) :Turizmle ilgili devletin sağlam sayılara 

sahip olmadığını biliyoruz. Gaziantep’e gelen turist sayısına baktığınızda, otellerin doluluk 

oranıyla ilgilen doğru olmadığı görülür.  Gaziantep’in geldiği nokta neresi bu konuda emniyet 

bir çalışma yapabilir, onlardaki bilgiler daha sağlıklı. Kentin kültürünü konuştuk, çok kıymetli 

çalışmalar yapılmış emeklerinize sağlık. Tanıtımla daha çok turist gelecek ama makro plan 

nedir? Master planımız var, önceki yıl yenileme çalışması oldu. Master planı bu kentte nereye 

varacağımız konusunda bir çalışma yapılması gerekiyor. Son yıllarda Gaziantep’e atılmış en 

önemli adım Anadolu arkeoloji enstitüsünün kurulmasıdır. Buradaki acentelerin para kazanma 

şansı yok. 

 

Ergün ÖZUSLU (İl Kültür Turizm Müdürü) : “Tanıtım strateji planı hazırlanması 

gerekiyor. Tüm sektörlerin katılabileceği Gaziantep Kültür turizm bir an önce düzenlenip 

2016 yılında bu çalışmaları gerçekleştirilmesi lazım. Şehri her yönüyle tanıtan web sitesine 

ihtiyacımız var maalesef tanıtım konusunda yetersiz. Çevre düzenleme çalışmalarının bir an 

önce bitirilmesini arzu ediyoruz. Uluslararası büyük spor organizasyonları şehrimizde 

düzenlenmesi gerekiyor. Uluslararası turizm fuarlarına katılım çok önemli buraya gelen 

turistlerin akşam eğlenebileceği mekanların turizm işletmeciliği tarafından hayata geçirilmesi 

büyük önem arz ediyor. Gaziantepli sanatçılarla ve sektör temsilcilerin katılacağı turizm 

geliştirme çalıştayını yapılması gibi teşekkür ederim. 

 

 

Halit Ziya BİÇER: Gaziantep bu gazilikten ötürü sitemkardır, ne bir meydanı ne de bir anıtı 

vardı. Müzelerin önündeki adı geçen anıtlar gelmesin aklınıza. Bizim Çanakkale ile ızdırap 

ortaklığımız var, bayram kutlamalarını da çok eksik yapıyoruz, Antep canlı bir yer olsa haline 

ağlardı. Kurtuluş nedir bilir misiniz? Gaziantep 11 ay savunma yapmış, bunun kurtuluşunda 



yer gök birbirine karışmalı. Antep’in layık olduğu bir kutlamaya, anıtına ve meydanına 

kavuşturun. 

 

 

Samet BAYRAK: Çocukluğumda Karayılan olurdu, Habba olurdu adımız. Kent kültüründen 

uzaklaşıyoruz. Tarih bölümünün raporunda geçmişteki kutlamalara yönelik açıklamalar var. 

Kutlama yapıldığı zaman Antep Harbini anlatan bir tıp doktoruyum. Şahinbey kim dedim 

öğrencilere hangi dizide dediler. Şehitler abidesi dedim? Nerede diye sordular. Başkanımızın 

haberi var bu işten, Çanakkale şehirliği varsa bir de Antep harbi için şehitlik yapılmalı. 10 yıl 

önce istediğimiz Antep harbinin anlatıldığı bir kitap hazırlanmalı ve onun Gaziantep'te ki 

okullarda ders kitabı olmasıydı, inşallah olur.  

 

 

Hamza AĞCA (Tabipler Odası Başkanı): İyi akşamlar benim bir tek sorum olacak 

Gaziantep'te tiyatro Salonun tadilatı ne zaman biteceğini öğrenmek istiyorum. Sayın 

Rektörüme de çok teşekkür ediyorum oyun sahnelerini Gaziantep Üniversitesi içerisinde 

çıkardığı için kültür herşey için lazım sadece ticaret olarak yapılıyor olsa da, hayatın her 

alanında lazım. İkinci Dünya Savaşından sonra ilk olarak onarım yapılan yer Opera binaları 

olmuştur neden çünkü kültür herşey için lazım bizde bunları merak ediyoruz. Benim çoğu 

arkadaşım Gaziantep'i temsilen Avrupa'dalar onlar bile şuan tiyatro salonun ne zaman 

biteceğini merak ediyorlar. Teşekkür ederim iyi akşamlar. 

 

 

Hülya AKKAYA: Herşey konuşuldu, raporda çok çalışmalara yer verildi. Önemli olana 

bunları eyleme geçirmek. 20 yıldır bu şehre fuar merkezi kurmaya çalışan bir şirketim var 

bizde odalar ve borsalar birliğinin sektörler raporlarına göre şuanda 6.sıradayız. 2014 fuar 

istatiğine göre 50 ilde fuar yapılıyor. Şu anda altıncı sıradayız fuar yapan il olarak. Bizimle 

Konya ve Adana eşit. Gaziantep’e 2014 yılında 180 bin ziyaretçi gelmiş.  Fuar 

katılımcılarının bu kente katkısı yadsınamaz. Bu kentin fuarlar kenti olması için herkesin 

destek vermesi lazım. Yeterli butik otellere sahip değiliz  bunların yapılması lazım.Beni 

dinlediğiniz için teşekkür ederim. 

 

Ökkeş TİTİZ (Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkanı): İyi akşamlar sayın 

milletvekillerim, sayın büyükşehir belediye başkanım, sayın vali yardımcım, sayın hazerun ve 

değerli Gaziantep sevdalıları hepinizi Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkanı olarak 

selamlıyorum saygılarımı sunarım. Birkaç maddelere değinmek istiyorum. Sunumlar 

çalışmalar, konuşmacılar oldu bize söylenecek pek birşey kalmadı ama eksik olan şeylerde 

var onlarıda hatırlatmak istiyorum. Kent Konseyini en başta gereksiz bulan kişilerden biride 

benim. Sayın Binici gülüyor ufak bir manşet attık Antep sallandı. Maddelere gelince 

Çanakkale ile kardeş şehir denildi harfi ile katılıyorum. Tahmaz Başkanım sayesinde  

muhtarlarımızla beraber eşleri ve çocuklarıyla beraber organizasyon yapılarak gidip gezdiler. 

Fatma Hanım'da Şehitkamil'de böyle bir çalışma yaparak götürülmesini talep ediyorum. 

Ayrıca stadyumun yeri denildi geçmişte bu şehirde yanlışlar yapıldı.Stadyumun yanındaki 

bina yıkıldı,devlet hastanesinin yanındaki binayı imar hatası olarak görülüp yıkılmak zorunda 

bırakılıyor.Stadyumun düzenin bian önce yapılması gerekiyor.Bu şehrin yeşilliğe ihtiyacı 

var.Yol ve trafik düzenlenmesi gerekiyor.Beni dinlediğiniz teşekkür ederim iyi akşamlar. 


