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22.11.2014 tarihinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda saat 11.05’te Ekli katılım 
çizelgesinde imzaları yer alan üyelerin katılımı ile Kent Konseyi Başkanı Sn. Mehmet Aslan’ın 
başkanlığında toplanmıştır. Toplantı başlangıcında açılış yapılmadan once Başkan arama ve protokol 
düzeni ile ilgili yaşanan sıkıntılarla ilgili üyelerin görüşlerini ve yardımlarını talep etti. Üyelere A 
protokol hariç toplantılarda isim yazılarak protokol düzeni yapılmaması hususunda oylama yapıldı. Oy 
çokluğu ile bundan sonraki oturumlarda A protokol haricinde protokol düzeni yapılmaması kararı alındı. 

Mehmet ASLAN (Gaziantep Kent Konseyi Başkanı): Oturum gündemini “Suriyeli Misafirlerin 
Sorunları Çeşitli ve Getirileri” olarak belirlendi.  Oturum Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından 
açıldı. 

Mehmet ASLAN (Gaziantep Kent Konseyi Başkanı) : Kamplarda ve şehirlerde yaklaşık 250-300 Bin 
Suriyelinin bulunduğunu ve bunların bize getirdiği problemlerin çözüme ulaştırılması amacıyla yürütme 
kurulunun konu ile ilgili hazırlayacağı raporların incelendiğini, bu konu ile ilgili daha önceki yıllarda 
yapılan çalışmaların hepsinin derlenip güncel konularla entegrayonunu sağlayarak merkezi hükümetin 
yol haritasını belirlemeye yardımcı olacak bir genel raporun en kısa zamanda tamamlanacağını bildirdi. 
Ardından Suriyeli Misafirlerle ilgili Gaziantep Valiliğinin yapmış olduğu çalışmalar ve kentin genel 
durumu ile ilgili sunumlarını yapmak üzere Gaziantep Vali Yardımcısı Sn. Nursal Çakıroğlu’na söz 
verildi. 

Nursal ÇAKIROĞLU (Gaziantep Vali Yardımcısı): Gaziantep Valiliğimizin Suriyeli Misafirler ile 
ilgili gerek kamplarda gerek şehir merkezinde yapmış olduğu çalışmaları istatistiksel verilerle ve ana 
başlıklarıyla sundu. Sunum ile ilgili genel notlar şunlardır; 

• Suriyeli Misafirlerin kayıt altına alınması ile ilgili çalışmalar hakkında bilgiler verildi yaklaşı 
%90’ın üzerinde Suriyelinin parmak izleri ile biometric fotoğrafları v.s olmak üzere kayıt altına 
alınıp koordinasyon merkezlerinden tanıtıcı kartlarının verildiği hususunda bilgiler aktarmıştır. 

• Kamplarda (AFAD) yaklaşık 33.446 kişinin misafir edildiği ve Türkiye’nin en ucuz günlük 
işletme gideri ile (7.50TL) hizmet verildiğini vurgulamıştır. 

• 5. Kampın inşasının sürdüğü ve geçici koruma altına alınan Suryelilerin bu kampa yerleştirilerek 
kent merkezindeki parklarda vs. kalanların engellenmesi planlamaktadır. 

• Kamplarda market eğitim,sağlık, v.s tüm sosyal donatı alanları ile ihtiyaçlarının tamamının 
karşılandığı ve Türkiye’ye örnek olacak çalışmanın yapıldığını bildirmiştir. 

• Gaziantep’te Suriyeliler Koordinasyon Merkezi Kurulduğunu ve Türkiye’de ilk olduğunu 
sözlerine eklemiştir. 

• Sağlık,Eğitim,Trafik,İş Hayatı, ikamet alanında sorunlar tespit edildiği ve sorunların çözüm 
önerileri ile ilgili aşağıda belirtilen çalışmaların gerçekleştirildiği belirtilmiştir: 

• Plakalarla ilgili sorunun Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığının bünyesinde yer 
alan “m” plaka ile kayıt altına alınması önerilmiş, İç İşleri Bakanlığı ile gerekli yazışmalar 



yapılarak kanunda “ geçici olarak Türkiye’ye girişine izin verilen araçlar” ibaresini ekleyerek 
araç tescil ve plaka işlemlerinin gerçekleştirilebileceği bilgisine değinilmiştir. 

• Kiralık Konut sıkıntısı ile ilgili kiralarınn yüksekliği depo dükkan vs oturuma uygun olmayan 
yerlerin yüksek fiyatlarla kiralandığı tespit edilmiştir. 

• Çözüm olarak denetimlerin artırılması, kira fiyatlarının denetlenmesi, kiraya verilen ve boşaltılan 
depo vs yerlere tekrar yerleşilmesinin engellenmesi konusunda destek sağlanmalıdır. Eğitimle 
ilgili gerekli mevzuat değişikliği ile diplomalı eğitime geçilmesinin gerekliliği ile ilgili 
bilgilendirme yaparak sunumunu tamamlamıştır. 

Erdal ATA (Gaziantep Valisi) : Nursal Çakıroğlu tarafından yapılan sunumlara ek olarak 258 Bin kişi 
den oluşan Suriyeli Misafirlerin Batı ve Orta Anadoluda yer alan il ve ilçe nüfusuna eşit olduğunu 
belirlerek sözlerine başlamıştır.  Belediyelerin ve sivil toplum örütlerinin Suriyeli Misafirlerin 
ağırlanması ve hayatlarını idame ettirebilmesi için ciddi desteklerinin olduğunu belirtmiştir. 

Suriye Sorununun hemen bitmeyeceğini ve bütün planlarımızı buna gore yapmamız gerektiği konusunu 
ekleyerek, soruları cevaplandırmak üzere söz verilmeye başlanmıştır. 

Ökkeş TİTİZ (Muhtarlar Derneği Şube Başkanı):  İlimizdeki doluluğun çok fazla olduğunu, Suriyeli 
Misafilerin bir kısmının diğer illere dağıtılması önerisini sundu. 

Erdal ATA (Gaziantep Valisi): %1’in üzerinde yoğunluğa yol açmadığını ve daha fazla Suriyelilerin 
gelmemesi konusunda bilgi vermiştir. 

Ökkeş TİTİZ (Muhtarlar Derneği Şube Başkanı) : 200 TL değerindeki evlerin fırsatçılık ve doluluk 
nedeniyle 600 TL ye çıktığı ve bu konu ile ilgili acil çözüm bulunması gerektiğini belirtmiştir. 

Erdal ATA (Gaziantep Valisi): Konu ile ilgili bilgi sahibi olunduğunu ve İslahiye kampına 
yönlendirme çalışmaları yapılmak suretiyle sorunun bir nebze hafifletmeye çalışıldığını belirtmiştir. 
Ayrıca kamu görevlileri ev bulma konusunda zorluk yaşamakta olduğunu ve bu hususta valilik 
makamına çok sayıda başvuru olduğu dile getirilmiştir.  Bu hususta TOKİ ve ilçe belediyeleri ile gerekli 
görüşmelere yapılarak konut  planlaması ile ilgili adımların atılmasının sağlanacağı belirtilmiştir. 

Katılımcı Üye: Sınır Güvenliği ile ilgili problemlerin mevcut olduğu ve Türkmen çocuklarının eğitim 
ihtiyaçlarının giderilmesi ile ilgili nasıl bir çalışma mevcut ? 

Erdal ATA (Gaziantep Valisi) : Sınır Güvenliği ile ilgili çalışmaların devam ettiği ve başta araç 
geçişlerini engellemek için kanal kazdırılması ve sınır aydınlatma çalışmlarının hızla devam ettiğini 
söylemiştir. Çocukların eğitim ihtiyaçlarının giderilmesi ile ilgili çalışmların sürdüğünü belirtmiştir. 

Mehmet ASLAN (Gaziantep Kent Konseyi Başkanı): Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda 
suriyeli öğrencilere yeri aktif kullanma açısından gece eğitimi verilmesi hususunda öneri sunulmuştur. 

Arif KURT (Gazeteci):  Gaziantep Suriyeli olan 60-100 Bin kişi farklı gruplarla merdiven altı yerlerde 
(terör örgütü) eğitildiği örgütsel söylenmiştir. Suriyeli Yatırımcıların talepleriin karşılanması ile ilgili 
sıkıntıların mevcudiyetine değinilmiştir. 

Erdal ATA (Gaziantep Valisi): Yabancıların tamamı izne tabi şekilde toplantılarını güvenlik 
kuvvetlerine bildirerek gerçekleştirmektedir. Bu konuda her hangi bir problem yaşanmamakta olduğunu, 
Valilik kanalıyla tüm yabancı stk faaliyetleri denetim altına alımıştır. Eğitim konusunda gerekli 



çalışmlar devam etmektedir. Yabancı yatırımcılarla ilgili mevcut kanunlar doğrultusunda yatrımlarını 
yapmalarında herhangi bir engel bulunmadığı  belirtilmiştir. 

Osman ALAV (Dumlupınar Mahalle Muhtarı) : Kömür Dağıtımı ile ilgili sorunların baş 
gösteridiğini, mahallesinde toplam 170 haneye dağıım yaptığını ancak Suriyelilerden dolayı bazı 
eksikliklerin mevcut olduğunu kişi başı 20 torba düşen kömürü 10 ar torbaya düşürüleceğine az ve öz 
kaliteli yardım yapılması önerisini beyan etti. 

Erdal ATA (Gaziantep Valisi): Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla yakacak 
yardımının gerçekleştirilmekte olduğunu yardımların vatandaşlardan kesilerek yapılmadığını ek ödenek 
eklenerek yapıldığını ve kömür geldikçe ilgili eksik kalan yerlere ulaştırılacağını belirtti. 

Durmuş İŞSEVEN (İşadamı):  Suriyelilerin hangi cezayi kanuna tabi olduklarını ve Park ve Bahçlerde 
gelişi güzel piknik yapan ve işgal edenlerin park görevlilerine saldırmaları konusunda çözüm getirilmesi, 
şehrin güvenli bir şehir olmaktan bu yüzden çıktığını ifade etmiştir. 

Erdal ATA (Gaziantep Valisi): T.C. sınırlarında yaşayan herkesin T.C. kanunlarına tabi olduğunu, 
araçlara ve şahıslara cezai yaptırım uygulandığını  sadece para tahsilatı konusunda sıkıntı yaşandığını 
belirtmiştir. Park ve Bahçler konusunda gerek belediye zabıtası gerek güvenlik kuvvetleri gerekli uyarıyı 
ve yaptırımın uygulandığını söylemiştir. 

Ali ERSÖNMEZ (Eğitim-Sen Şube Başkanı) : Suriyeli çocukların ışılarda sokaklarda gece geç 
saatlere kadar dilencilik vs. işlerde kullanıldığını okulda eğitim görmesi  gereken zamanlarda sokaklarda 
farklı konularda istismar edilmektedirler bu nedenle ilerleyen zamanlarda suça teşvik edilme 
ihtimallerinin göz önünde bulundurulması gerektiği beliritilmiştir. Ek olarak hayat pahalılığı nedeniyle 
mevcut öğretmenlerin tayin istediklerini ve öğretmen rezervimizin azaldığı hususunda çözüm önerisi 
sormuştur. 

Erdal ATA (Gaziantep Valisi): Trafik ve akşsam saatlerinde çocukların istismar edildiği hususunda 
valiliğin bilgi sahibi olduğunu, emniyete ve belediye zabıtaları tarafından gerekli takibn yapılması ile 
ilgili çalışma başlatılması hususu rica edildi. Kamu görevlilerinin konut ihtiyacıyla ilgili olarak ihtiyaç 
formu hazırlanıp kurumlara dağıtılıp memurlardan taleplerin toplanarak gerek toki gerek kamu 
arazilerinden talepler doğrultusunda konut inşası çalışmlarının başlatılacağı bilgisi verildi. 

Ali KÖSE (Binevler Mahalle Muhtarı) : Mahallede metruk binalarda oturan suryelilerin tespit 
edildiğini ve polis tarafından alındıklarını, aynı kişilerin 3 gün sonar aynı yere döndüklerini belirtti ve 
mahallelinin tedirginliğini dile getirdi. 

Erdal ATA ( Gaziantep Valisi):  İlimizdeki metruk binaların belediye meclis kararı ile yıkılabileceği 
hususunda bilgi Verdi. 

Rıdvan FADILOĞLU (Şehitkamil Belediye Başkanı): Söz konusu yapıların zaten tespit edilip 
yıkıldığını belirtti. 

Mehmet ASLAN (Gaziantep Kent Konseyi Başkanı): AFAD Müdürlüğü tarafından metruk binlarda 
kalan 9000 kişinin Nusaybine gönderildiği bilgisini paylaştı. 

Sinan ATAKAN (AFAD İl Müdürü): Metruk binalardan yaklaşık 9000-10000 kişinin gönderildiğini 
ve söz konusu binaların tekrar dolduğunu belirtti. Bu konuda denetimlerin sıkılaştırılması ile ilgili 
Belediyelerden yardım talep etti. Aynı zamanda Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan sanayi 



bölgesine esnaf taşındıktan sonar mevcut dükkanların ev olarak kiraya verimesinin önelenmesi 
gerektiğini paylaştı. 

Mehmet TAHMAZOĞLU (Şahinbey Belediye Başkanı): Adı geçen alanine kentsel dönüşüm projesi 
kapsamına alındığını ve mevcut mal sahipleri ile anlaşılıp kamulaştırılıp konut alanı haline getirileceğini 
ve belediyelerinde bu konuda çok hassas olduklarını dile getirdi. 

Erdal ATA (Gaziantep Valisi):  Konuşmalarına son verirlen sağduyulu ve sırt sırta omuz omuza 
vererek bu sorunun üstesinden gelinebileceğini sözlerine eklemiştir. 

Mehmet ASLAN (Gaziantep Kent Konseyi Başkanı): Konu başlıklarına gore raporlar hazırlanacağını 
ve bu şekilde merkezi hükmete sunulacağını belirtmiş olup, söz alacak kişilerin genel sorunlarla ilgili 
değil kendş uzmanlık alanları ile ilgili çözüm öneriler ve tespitlerine yer vermeleri talep edilmiştir. 

Mehmet ŞEKER (CHP Gaziantep Milletvekili):  Suriye sorununun Türkiye’nin sorunu olduğu 
özellikle ilimizin sorunu olduğunu bu konude çok farklı düşünceler ve farklı olaylar olmasına ragmen 
basınla özellikle paylaşılmadığı bildirilmiştir.  Güvenlik sorunu ile ilgili olarak Suriyeli kadınların 
Türklerle evlenmesi neticesinde genetik hastalıkların geçtiği, bunun 10-15 yıl sonraki sonuçlarının kötü 
sonuçlara neden olacağını bildirmiş ve evlilik öncesi test ve aşılama işlemlerinin dikkatle yapılması ve 
denetiminin sağlanması gerekliliğine değinmiştir. Aynı zamanda IŞID ve Kobani olaylarının 
ülkemizdeki sosyal yansımları büyük toplumsal problemlere yol açacak düzeydedir. Çocukların kızamık 
aşılarının takip edilmesinin ve önemle üzerinde durulması gerekliliğini vurgulamıştır. Afada başarılı ve 
örnek çalışmalarından dolayı teşekkür bildirmiştir. Sorunların ehil insanlarla ve paydaşlarla 
çözülmesinin gerekliliğini ve üniversitelerin mutlaka işin içine girmelerini sağlamak gerekliliğini 
vurguladı. 

Prof. Dr. Yavuz COŞKUN (Gaziantep Üniversitesi Rektörü): Suriye sorununun 3 yıldır devam 
ettiğini ve hala aynı sıcaklığını koruduğunu belirtti ve kolay çözülecek bir mesele olmadığını sözlerine 
ekledi. İlimizde bulunan kamplar dünyanın bir çok yerindeki kamplarından 10 kat daha iyi idare 
edilmekte olduğunu ve tüm kamu, stk kuruluşlarının destek sağladığını sözlerine ekledi. Burada algının 
düzgün yönetildiğini ve bunun için özel bir kent olduğumuzu ifade etti. Sorunlara merkezi hükümeti 
bekelmeden local çözümler üretilmesi gerektiğini kendi çözümlerimizi kendimiz üretmeliyiz. Örneğin 
geçici plaka kanunu çıkıncaya kadar özel sticker yaptırılıp araçlara yapıştırılabilir.. Sağlıkla ilgili 
bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ile ilgili çalışmalar yapılmalıdır. Yardımlar konusunda uluslararası 
çalışmalar yapılmalı ve heyetler kurularak farkındalık çalışmlarına hız verilmelidir. Genetik hastalıkların 
evlilik öncesi tespit edilerek önem alınması gerekmektedir. 

Mehmet ASLAN (Gaziantep Kent Konseyi Başkanı): Onkoloji Hastanesi ile ilgili çok soru geldiğini 
ve Rektör beyden açıklama yapmasını rica etti. 

Prof. Dr. Yavuz COŞKUN (Gaziantep Üniversitesi Rektörü): Onkoloji Hastanesinin büyümeye 
ihtiyacının olduğunu ve ana binaya uzak oluşu hastaların sağlığını ve tedavi süreçlerini etkilediğini 
belirtti. Mevcut alan üzerinden ve genişletme çalışması vey a yeni bir bina yapılarak mevcut binanın 
kanser rehabilitasyon merkezi olarak hizmet vermesi fikrini dile getirdi. Bağışlarla çocuk hastanesinin 
temellerinin atılacağı bilgisini ekledi. Kanser Vakfı Katkılarıya yapıldığından dolayı kira ödendiğini 
ifade etti. 



Celal DOĞAN (Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı): Onkoloji Hastanesinin halkın parasıyla 
yapıldığını ve oranın arazisinin genişlemeye müsait olduğunu bildirdi ve merkeze yeni bina yapılması 
fikrini anlamadığını ifade etti. Neden kira ödendiği sorusunu yöneltti. 

Abdulkadir KONUKOĞLU (Sanko Vakfı Başkanı): Parasını ödediğimiz yer neden başka bir yere 
kira ödüyor sorusunu yönelti. 

Mehmet ASLAN (Gaziantep Kent Konseyi Başkanı): Farklı bir oturumda bu konuya devam 
edileceğini ifade etmiştir. 

Sıtkı SEVEROĞLU (Gazantep Mimarlar Odası Başkanı): Gaziantepte Suriyeli mimar ve 
mühendislerin yasal yollarla çalışamadığını Halep Mimar ve Mühendisler odası temsilciliğinin YÖK e 
denklik için başvuruda bulunduğunu ve bu başvurunun sonuçlanması için gerekli desteğin sağlanmasını 
talep etmiş ve Suriyedek staj kanunu ile Türkiyedeki kanunun aynı olmadığını staj süresinin 
mevcudiyetini bildiridi. Türkiyede çalışılan sürenin stajdan ve kayıtlı bir şekilde gerçekleşmesi 
hususunda destek talep edip konuşmanın kayıtlara geçmesini istediğini bildirmiştir. 

Dr. Samet BAYRAK (Jinokoloji ve Obstetrik Derneği Şube Başkanı): Genetik hastalıkların yanı sıra 
dikkat çekilmesi gereken hastalıkların cinsel yollarla bulaşan hastalıklar olduğunu ve bunların 
başlıcalarının Rahim ağzı kanseri ve ADIS olmak üzere bir çok hastalığa davet çıkardığını bildirmiştir. 
Bu hastalıkların 10-15 yıl süresinde sonuçlarının yeni nesilde görülebileceğini sözlerine eklemiştir. 
Çocuk felci ve kızamık aşılarına mutlaka dikkat edilmeli ve kontrolleri sağlanmalıdır. 

Mehmet ASLAN (Gaziantep Kent Konseyi Başkanı):  Kayıt altına alınan Suriyelilerle ilgili kayıt 
altına alınan Suriyelilerin %90’ın üzerinde olduğunu tahmin ettiğini belirtmiştir. 

Durmuş İŞSEVER (İşadamı): Kayıt altına alınan Suriyelilerin sahte kimlikle tedavi vs olduğunu 
belirtmiştir. 

Nursal ÇAKIROĞLU (Gaziantep Vali Yardımcısı) : Sahte kimlikle ilgili çözümün olduğu ve bunun 
kaçak kimlik kullanım maliyetinden daha yüksek bir yatırım yoluyla engelleneceği bunun büyük bir 
maliyet olduğunu, ihtiyaç duyulmadığını belirtti. 

Kemal KÜÇÜKCAN (Gaziantep Zihinsel Engellileri Koruma Derneği Başkanı): Kent Konseyi 
toplantısına katılımın daha geniş kitlelerle olması gerekiyor, Gaziantep’te güvenlik nedeniyle turist 
sayısının düştüğünü, sürdürülebilirlik açısından Belediye Başkanımızın deyimiyle “ Kentler Yarışıyor” 
yarışında kentimizin bu problemden dolayı ilerlemesinin azaldığı hususunda fikrini paylaşmıştır. 
Sürdürülebilirlik olmalı eğitsel ve sosyal yapımızın eskidende olması gereken seviyenin altında 
olduğunu, kısa, orta ve uzun vadei plan yapılması gerekliliğini, sosyal ve kültürel olayların gerçekçi 
rakamlarla değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. 

Durmuş İŞSEVEN (İşadamı): Yabancı uyruklular için yabancılar yasasının çıkarılması gerektiğini ve 
Onkoloji hastanesi başta olmak üzere kente önceden yapılan hizmetlerle ilgili ahde vefanın 
unutulmaması gerekliliğini dile getirdi. 

Ali SERINDAĞ (CHP Gaziantep Milletvekili): Kanser Derneğine verilen kiranın çok fazla olmadığını 
kira verilmesi konusunun dile getirilmesinin şık olmadığını ifade etmiştir. Bunun yanı sıra ülkemizin 
coğrafyadaki gücünün Cumhuriyete borçlu olduğunu eklemiştir. Suriyelilere oturuma ikamete uygun 
olamayan yerlerin kiraya verimemesi konusunda gerekli çalışmaların artırılmasını, Kent Konseyinin bu 



sorunlarla ilgili raporunun faydalı olacağına inandığını paylaşmıştır. Kayıtlı olan Suriyelilerin oranının 
%90 olduğunu inandırıcı bulmadığını idda etmiştir. 

Nursal ÇAKIROĞLU (Gaziantep Vali Yardımcısı) : İlimizde kayıtlı olmayan Suriyeli vatandaşların 
çok az olduğunu tecrübelerin yanı sırakayıtlı olamayan hiç kimsenin devletten herhangi bir hizmet 
alamayacağından kayıtlı olmayan kişilerin mecburi kayıt yaptırdığı ve bu sayının çok az olduğunu, 
kayıtsız Suriyelilerin genellikle civar illerde olduğunu sözlerine eklemiştir. 

Ali SERINDAĞ (CHP Gaziantep Milletvekili): Temennisinin bu yönlü olduğunu söylemiştir. 
Gaziantep kendi eğitim sorununu çözememişken 60.000 kişinin daha eğitim ihtiyacını nasıl 
karışlaycağını önceliğin Türk öğrencilere verilmesini ve 3 vardiyeli eğitime artık dönülemeyeceğini ve 
Türk insanın artık bir yaşam standardının olduğunu ve bundan geri gidemeyeceğini söylemiştir. Göç 
kanununun uygulamasında daha dikkatli olunmasının faydalı olacağını sözlerine eklemiştir. 

Nejat KOÇER (Akparti Gaziantep Milletvekili):  Milli iradenin gücünün ve Cumhuriyetin ne kadar 
önemli olduğunu bölgedeki durumda bunun önemli olduğunun vurgusunu yapmak istediğini ifade etti. 
Bölgesel olarak sıkıntıların olduğunu ve 800 km sınır komşusu olmamız sebebiyle desteğimizin eksik 
olmaması gerekliliğini dile getirdi. Çıkan ve çıkabilecek sorunlarla ilgili hiç bir zaman eksik çalışma 
yapılmadığını, tspit edilen tüm sorunların paylaşılması halinde takipçisi olacağını ifade etmiştir. Sağlık 
ve hastahanelerde çalışmalar yapıldığını ek sağlık personeli talep edildiğini ve bu talebin onaylandığının 
bilgisini paylaşmıştır. AFAD’a başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etmiştir. Sağlıkla ilgili bir algı 
oluşturulmaya çalışıldığı ve bu algının doğru yönetilmesinin önemli olduğunu şark çıbanı vakası başta 
olmak üzere tüm salgın hastalıklarla ilgili çalışmaların yapıldığını, tehlike arzedecek bir sorunun 
bulunmadığını bildirmiştir. Suriye ile hiracatımızın 250 bin dolara çıktığını ve her türlü alanda destek 
verildiğini ifade ederek konşmasını tamamlamıştır. 

Prof.Dr.Metin KARAKÖK (İl Sağlık Müdürü): Evlenmelerle ilgili problemlerin aşırı olduğunun 
doğru olmadığını ifade etmiştir.  Kanser türlerinin ülkemize gore daha çeşitli ve agresif seyrettiğini ve 
bunun nedeninin halepçe katliamında kullanılan kimyasalların olduğunun bilgisini vermiştir. Şark çıbanı 
fırat havzasında genellikle görülen bir hastalık olup 42 Türk hastada 466 Suriyeli hastada tespit 
edilmiştir. Kızamık hastalığının ülkemize giriş yapan bir Hollandalı müzik grubunda tespit edildiği 
bilgisini paylaşmıştır. Bu hastalıkların yayılmasını sağlayan bir canlı türünün engelenmesi için 
Büükşehir Belediyesi ekipleri ile ilaçlamalar yapıldığını, özellikle Dr. Samet Bayrakın söylemiş olduğu 
cinsel yolla bulaşan hastalıkların engellenmesi ve hijyenle ilgili çalışmalar yapılması gerektiğini çocuk 
felci ile ilgili şu anda bir vakaya rastlanmadığını ve uzun vadede dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. 

Mehmet TAHMAZOĞLU (Şahinbey Belediye Başkanı) : Suriyeli Misafirlerimizle ilgili bazı 
öngörülemeyen problemlerin mevcut olduğunu, bunlarla ilgili yerel yönetimler olarak gerekli 
çalışmaların yapıldığını,  kayıtlı 172 evliliğin yapıldığını, bununla ilgili herhangi bir sorun 
yaşanmadığını dile getirmiştir. Ankarada çözülmesi gereken bazı problemlerin olduğu tespit edildiğini 
ve bunların basilica eğitim sağlık konusunda olduğunu ve mutaka destek alınması gerekliliğini 
vurglamıştır. Suriyelilere yapılan ek hizmetlerle ilgili belediyeye her hangi bir ödenek verilmediği bu 
hizmetlerle ilgili belediyelerin fedakarlık yaptıgını ifade etmiştir. 

Zeki YAĞCI (Antep Fıstığı Tanıtım Derneği Başkanı): Ülkemize yeni göç dalgasının olabileceğini, 
merkezi hükümetin talep ettiği uçuşa yasak alan talebinin takip edilerek Kabul edilmesi sağlanırsa göç 
dalgasının önelenebileceğini ifade etti. 



Durmuş İŞSEVER (İşadamı): Bu tür taleplerin konseye yazılı olarak bildirilmesi gerektiğini ifade 
etmiştir. 

Mustafa ERZIN (Kent Konseyi Genel Kurul Üyesi): Bundan sonraki kent konseyi gündemlerinini 
üyelerle önceden paylaşılması gerektiğini ifade etmiştir. 6-7 Ekim olayları ile ilgili sıkıntılar yaşandığını, 
Emniyetin bu olaylarda aciz kaldığını, yabancı ajanların ülkemizde cirit attığını sözlerine eklemiştir. 
Suriyelilerin 6-7 Ekim olaylarında burada yer alıp almadığını sordu? Bir sonraki kent konseyine kadar 6-
7 Ekim olaylarına benzer olaylar yaşanırsa sorumluluğunu kimin alacağını sordu? 

Nejat KOÇER (Akparti Gaziantep Milletvekili): Emniyetin herhangi bir aciziyetinin bulunmadığını 
ve başarılı bir şekilde yönetiliğini ifade etmiştir. 

Ali KAYA (İl Emniyet Müdürlüğü, Yabancılar Şube Müdürü): Sokağa çıkan insanların arasında 
Suriyelilerin olmadığının tespit edildiğini ve emiyetin herhangi bir acziyetinin olmadığını ifade etmiştir. 

Yaşar AĞYÜZ (CHP Eski Milletvekili): Dış devletlerden herhangi büyük bir yardımın gelmediğini 
ifade etimştir.  Bir komisyon kurularak uluslar arası alanda gerekli duyrunun yapılması gerektiğini, 
konut eksikliğinin TOKİ ile iş birliği yapılarak çözülebileceğini sosyal entegrasyonu projesi olarak 
adlandırılıp takip edilebileceği fikrini paylaştı. Savaş sonrası şehrin inşasında yeniden yapılanmasında 
ülkemizden destek alınacağını sözlerine ekledi. 

Mehmet GÖKDAĞ (CHP Gaziantep İl Başkanı):  Bu bölgede yaşananların büyük ortadoğu projesi 
olduğunun belli olduğunu, Sınır güvenliğinin sağlanamadığını ve  sınırın kevgire döndüğünü önceden 
demi böyle olduğunu sordu. Bu sorunun siyasi bir tercihten kaynaklandığını gelinen noktanın siyasi bir 
tercihin sonucu olduğunu ifade etti. Çözüm konuşulduğunun fakat geç kalındığını bu sorunların hükümet 
tarafından siyasi olarak çözülmesi gerektiğini vurguladı. Güvenlik konusunun tüm konulardan daha 
önemli olduğunu, güvenlik olmadan hiç bir şeyin mümkün olmayacağını, Kayıt altına alınamamaşı 
Suriyelilerin ciddi risk taşıdığını ifade etmiştir. 

Mesut BAŞÜZÜMCÜ (MHP Gaziantep İl Başkan Yardımcısı):  Güvenliğin çok önemli olduğunu, 
evinin yanında bir binanın olduğunu ve hangi terror örgütüne ait olduğu bilinmeyen bir bina olduğunu 
ifade etti.  Kime ait olduğunu sordu?  Ve evin önünde pazardan gelen bir bayanın orada tartaklandığını 
ifade etti ve rahatsızlığını dile getirdi. 

Bekir ÖZTEKIN (Oğuzeli Belediyesi Eski Başkanı): Güvenlik konusunda iktidar kadar muhalefetede 
görev düştüğünü her alanda olduğu gibi bu alanda da herkese iş düştüğünü ifade etti ve halkı ayklandırıp 
sokağa dökmenin yanlış olduğunu ve sorumluluğunun büyük olduğunu ifade etmiştir. 

Mehmet ASLAN (Gaziantep Kent Konseyi Başkanı): Bekir Öztekinin sözlerinin yanlış anlaşılası 
neticesinde eleştiriyi MHP veya CHP’ye mi yönlendirdiğini sordu. 

Bekir ÖZTEKIN (Oğuzeli Belediyesi Eski Başkanı): Hayır cevabını vermiştir. 

Kemal VURAL (İslahiye Belediye Başkanı): Yabancı devletlerin vermiş olduğu toplam 183 Milyon 
Dolar ondan sonra bayrak astıklarını o parayı almayıp bayraklarını astırmamayı önermiştir. Sınırda kayıt 
problem olduğunu bir gecede 100 bin insanın sınıra dayandığını insan ve hayvan girişlerinin sağlıklı 
olarak yapılmadığını araç girişlerini engellemek için Büyükşehir BElediyesinin hendek kazma 
çalışmalarının fayda sağlayacağını ifade etti. Yeni kamp alanıyla 50 bin kişilik ilçe nufusunun 100 bine 
çıkacağını ve ödenek sıkıntısı yaşadığını ifade etmiştir. 



Celal DOĞAN (Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı): En çok kayıt meselesinin tartışıldığını, 4-5 
yılda bitmeyecek bu sorun için local çözüm çalışmalarının üzerinde durulması için kent konseyinden 
merkezi hükümete düzenli bilgi gitmelidir. 

Hacı YILDIZ (Yukarıbayır Mahalle Muhtarı)): Önce muhtarlara söz verilmesi gerektiğini ardından 
başkanlarla ortaya çıkan sorunların çözümlerinin konuuşması gerektiğini ifade etti. Fahiş fiyatlara 
verilen evlerin engellenmesi, imam nikahlı insanların resmi nikahla ilgili Istanbul’a gitme gerekliliğini 
ortadan kaldıracak çözümler bulunmalıdır. Muhtarlar  bu konularlarda 1. Derece sorumlu tutulmalıdır. 

Zemzem ÇETİN (Anadolu Kadınlar Derneği Temsilcisi): STK’lardan veri tabanı ile ilgili 
gerekli  destek alınabilir. 

Murat ÇETİN (Kent Konseyi Tarım Çalışma Grubu Temsilcisi): Türkiyede Suriye meselesi 
konusunda yeterli duyarlığın mevcut olmadığını bazı kampanyalarla duyuru yapılması gerekliliğinin 
bulunduğu fikrini paylaşmıştır. 

M.Alaaddin DEMİRCAN (Kanser Araşt.ve Savaş Kurumu Derneği Şube Başkanı): Üniversiteden 
kira alındığının doğru olduğunu alınan kira ile mevcut durumu yetersiz olan hastalara kanser ilacı 
alındığı, kanser tedavisi için ihtiyaç duyulan hizmetlerin yerine getirildiği, farkındalık çalışmaları 
için  broşür vs. basılıp dağıtıldığını derneğin başka bir gelirinin olmadığını ifade etmiştir. Aynı zamanda 
Umut evi açılacağını ve hasta yakınlarının orada konaklayacağını bildirdi. 

Fatma ŞAHIN (Büyükşehir Belediye Başkanı) : 12 yıldan bu yana milletvekilliği yaptığını ve 
parlemento da dahil olmak üzere bu kadar nezih bir ortam farklı fikirlerin bir arada tartışıldığı bir 
topluluk görmediğini ifade ederek sözlerine başladı. Şehirde tantıtma genel müdürlüğü ile neyi ön plana 
çıkarırız alanında yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde insanı ön plana çıkartmamız gerektiğini 
düşündüğünü ifade etmiştir. Cenevrede yapılan toplantıda dile getirdiği konuyu paylaşarak sözlerine 
devam etti. Bir gecede  Cenevrenin nufusunun 2 katı kadar insanın sınırlarımızdan içeri alındığını ve 
misafir edildiğini avrupada 150 bin kişiyi nasıl geri gönderirizin planını yaptığını dünyanın hiç bir 
yernde böyle bir örneğin olmadığını sözlerine ekledi. Sınırlarında 32 milleti kökeni barındrımış köklü bir 
tarihimizin olduğunu ve bu şekilde devam edeceğimizi ekledi. 1 milyon 850 bin vatandaşımızın 
eğitimden sağlığa her türlü ihtiyaçlarının hakettiği şekilde karşılandığını ve bunların ihtiyacının 
karşılanmadan Suiyelilerin ihtiyacının karışılanasının Kabul edilemez olduğunu ifade etmiştir. 
Belediyenin suriyeliler için vermiş olduğu hizmetler için merkezi hükümetten her hangi bir ek ödenek 
gelmediğini ifade etmiştir.  Kent Konseyinde çıkan her türlü çıktının önemsendiğini ve 
değerlendirileceğini sözlerine eklemiştiir. Nikah meselesinde diyanetle iş birliği içerisinde kadınların 
layık olduğu şekilde nikah yapılması hususunda çalışma yapılacağını ifade etti. 2023 hedeflerinin ilk 
once yakalayacak ilin bizim olacağımıza inandığını bu sorunların hedeflerimize ulaşmamıza engel teşkil 
etmeyeceğini ifade ederek  sözlerine son vermiştir. 

Mehmet ASLAN (Gaziantep Kent Konseyi Başkanı):  Kent Konseyi olarak tüm konuşulanlardan 
faydalanılacağını, isdihtam alanında kota uygulamasını ve asgari ücretle ücretlendirilme ve rakabet 
açısından eşitlik sağlanması konularında Fatma Şahin’in vermiş olduğu bilgilere eklemeler yaparak saat 
14:30’da oturumu kapatmıştır. Bir sonraki toplantının Ocak ayında yapılacağı bilgisini vererek toplantı 
günü ve yerininin bilare bildirileceğinin bilgisini vermiştir. 

 

 


