
 

5 Dk. Ülke Ile Ilgili Giriş Konuşması 

 

Değerli katılımcılar hepinizi ülkem adına saygıyla selamlıyorum, 

 

Beşinci yılını dolduran Suriye Krizi, küresel bir meseledir doğudan 

batıya; güneyden kuzeye hepimizi etkilemektedir. Tüm bireyler, tüm 

devletler, tüm kurumlar daha iyi bir dünya için elini taşın altına koymalı 

ve bu insanlık dramını, bir film gibi izlemekten daha fazlasını yapmalıdır. 

 

Türkiye krizin başladığı 2011 yılından bu yana kapılarını Suriyeli 

mültecilere açmış olup, yaşanan bu insanlık dramına en baştan beri 

kayıtsız kalmamıştır. Nitekim yıl 2014 olduğunda ülkemiz dünya da en 

fazla mülteci ağırlayan ülke konumuna gelmiştir ve bu sayı Suriye’deki 

insanlık vahseti arttıkça daha da artmaya devam etmektedir. 

 

Günümüz itibarıyla ülkemizde yaşamına devam eden Suriyeli 

mültecilerin sayısı 3 milyonu aşmıştır. Hükümetimiz eğitim, sağlık ve 

istihdam konularında önemli yasal değişiklikler yaparak, Suriyeli 

mültecilerin ülkemizde insan onuruna yakışır bir şekilde yaşamlarını 

devam ettirmelerine ve güçlendirilmelerine yönelik çalışmalar  yapmıştır 

ve yapmaya da devam etmektedir. 

 

Geçtiğimiz hafta İstanbul’da Türkiye’nin ev sahipliğinden Dünya İnsani 

Zirvesi yapıldı. 60’ın üzerinde devlet başkanı zirve kapsamında ülkemize 

geldi, Mültecilerin durumunun ele alındığı bu zirveye ne yazık ki, en çok 

destek verebilecek olan G-8 ülkelerinden sadece Almanya başbakanı 

Merkel katıldı. 

  



Yarın tarih yazılırken insanlık bu krize duyarsız kalmayıp sınırlı 

imkanlarıyla kapılarını, sınırlarını ve gönüllerini bu insanlara açan 

ülkelerle; tek dertleri canlarını kurtarmak olan ve bunun için sınırlarına 

dayandıkları mültecilere şiddet uygulayan, bu insanlık krizine sırt dönüp 

kulak tıkayan ve bu dramı bir film izler gibi izlemekten öte gitmeyen  

ülkeleri de ayrıca yazacaktır.  

 

Bu çalışmanın tüm mültecilere ve tüm insanlığa faydalı olmasını temenni 

ediyorum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11:30 – 12:00   7 Dk. Giriş Konuşması (Genel Oturum) 

 

Suriye Krizi; İnsanlığın II. Dünya Savaşından sonra yaşadığı en büyük 

insanlık dramı olarak tarihe geçmiştir. 

 

Bu insanlık dramına kayıtsız kalmayan Türkiye; krizin başladığı ilk 

günden itibaren Suriyeli Kardeşlerimizin yanında olmuştur. 2011 yılında 

250 kişilik bir grubun ülkemize giriş yapmasıyla başlayan göç dalgası 

bugün 3.000.000’u aşmış durumdadır. 

 

Hükümetimizin Suriye Politikası; 

 

- açık kapı politikası 

- geri göndermeme ilkesi 

- geçici koruma  

 

olmak üzere 3 temelden oluşmaktadır. 

 

Ve bu ilkeler, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile 1951 Cenevre 

Sözleşmesi dahil uluslararası hukuk ilkeleri ile örtüşmektedir. 

 

2014 yılından itibaren Dünya’daki en fazla göçmen nüfusunu barındıran 

Türkiye Suriyeli mültecilere için 10 milyar doları aşan harcamada 

bulunmuştur.   

 

Hükümetimiz Suriyeli mültecilere yönelik sağlık, eğitim ve istihdam 

alanında önemli yasal değişiklikler yapmış böylelikle, Suriyelilerin 

ülkeye giriş yaptıkları ilk günden itibaren Türkiye Cumhuriyeti 



vatandaşlarına sunulduğu gibi ücretsiz sağlık hizmetinden faydalanmaya 

başlamaktadırlar.  

 

Eğitim alanında yapılan düzenleme ile Suriyelilere yönelik Arapça olarak 

kendi müfredatlarına yönelik eğitim sistemi kurulmuş ve Suriyeli 

öğretmenler istihdam edilerek bu çalışma devam etmektedir.  

 

Suriyeli mültecilerin istihdamına yönelik kanun çıkarılmış ve yasal olarak 

çalışmalarının önü açılmıştır. Türkiye’nin farklı şehirlerinde kurulan 26 

adet modern kamplarda yaklaşık 270.000 Suriyeli mülteci kalmakta, geri 

kalanlar ise şehir merkezlerinde yaşamaktadır. 

 

Merkezi hükümetin Suriyeli mülteciler konusunda özverili çalışması, 

yerel yönetimler olarak bizlerinde yaptığı çalışmalarda motivasyon ve 

isteğimizi arttırmaktadır. 

 

Ülkemiz dünyada en fazla mülteci barındıran ülke olduğu gibi; gayri safi 

milli hasılası göz önüne alındığında dünyada insani yardımlara en fazla 

bütçe ayıran ülke konumundadır. 

 

Toplumda yaşayan dezavantajlıların refah seviyesinin yükselmesi; 

aslında toplumun tamamının refah seviyesinin yükselmesi demektir, biz 

bu bilinçle çalışmalarımızı yürütüyoruz.  

 

Vaktimin kısıtlı olduğunun farkındayım, grup çalışmalarına geçtiğimizde 

Belediye olarak Suriye Krizinin etkilerini azaltma noktasında ve Suriyeli 

mültecilerin güçlendirilmesi noktasında yürüttüğümüz çalışmalardan da 

bahsedeceğim. 

 



Ancak sözlerimi tamamlarken belirtmeden geçemeyeceğim; 

 

Bu insanlık krizinin tek kaybedeni Suriyeliler olmamıştır. Ölümden kaçan 

insanlara kapılarını kapatan, hatta can havliyle kapılarına dayanan 

mağdurlara şiddet uygulayan ülkeler de  kaybetmiştir. Sahile vuran 

minicik bedenleri görmezden gelenlerin kaybetmiştir. Yıllardır devam 

eden bu mağduriyet karşısında üç maymunu oynayanlar da Suriyelilerin 

yaşadığı insanlık dramına duyarsız kalan tüm dünya vatandaşları da 

kaybetmiştir. Küçücük bir melek olan Aylan bebek ve diğerleri 

cennetteki yerlerini alırken; dünya ölmüş, insanlık ölmüş ve herkes 

kaybetmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12:00 – 13:15   7 Dk. (Grup Çalışması) 

 

Bugün sizlere, hepimizin yakından takip ettiği üzere Ortadoğu’da 

yaşanan, insanlardan çok insanlığın öldüğü trajedinin Gaziantep 

üzerindeki etkilerini ve bu etkilerin azaltılarak toplumsal huzur ve barışı 

sağlama yönünde Belediyemizin yürüttüğü çalışmalardan bahsedeceğim.  

 

Ancak gönül isterdi ki, bugün burada, Suriyeli Misafirler için ne 

yapabilirizi değil, Suriye’deki barışı ve Suriyelilerin kendi ülkelerini 

yeniden inşaa etme sürecini konuşuyor olsaydık, çünkü biliyoruz ki hiç 

birşey hiç bir yardım vatan duygusunun yerini dolduramaz. 

 

Gaziantep, Sınıra olan yakınlığı, gelişmiş sanayisi ve hoşgörü ikliminin 

hakim olması sebebiyle de, Suriyeli misafirlerin yoğun olarak yaşadığı 

bir şehir olmuş; yaklaşık 300.000  şehir merkezinde, 50.000 ise 

kamplarda olmak üzere 350.000 Suriyeli misafire ev sahipliği yapmaya 

devam etmektedir.  

 

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Suriyeli Misafirlere hizmet 

sunarken kendi vatandaşlarımızdan ayırmadan insan hakları ve sosyal 

adalet ilkelerini temel alan bir yaklaşımla hareket etmekteyiz. 

 

Suriye krizine yönelik çalışmalarımız önceleri acil müdahale ve insani 

yardım temelli iken; artık kapasite geliştirme ve toplumsal kalkınmaya 

yönelik çalışmalar yürütmekteyiz. 

 

Bu çalışmalar neticesinde 2011 yılından günümüze kadar toplam 302 

milyon dolar harcanmıştır. 

 



Belediye olarak plan ve politikalarımızı; Suriyeli misafirlerin kalıcı 

olabileceği durumu da göz önünde tutarak kısa-orta-uzun vadeli ve 

mikro-mezzo-makro düzeyde yapılandırmaktayız.  

 

Göçmenlerin sosyal ve ekonomik yönden bağımsız olmaları 

desteklendiğinde, çalışma imkanı verilip korunduklarında; ekonomik ve 

sosyal yönden hem içinde bulundukları topluma katkı sağladıkları hem de 

geri dönüş sürecinin daha sağlıklı olduğu bir gerçektir. 

 

Belediyemizin toplumsal kalkınmayı sağlamaya ve Suriyeli misafirlerin 

yaşam kalitelerini arttırmaya ve toplumsal uyumu sağlamaya yönelik 

yaptığı çalışmalar kısaca şöyledir. 

 

- Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı olarak Suriyeli 

Göçmen İşleri  Şube Müdürlüğü kurulmuştur. 

- Belediyemiz bünyesinde 2 adet Suriyeli Bilgi ve Eğitim Merkezi 

bulunmaktadır ve ‘Geçici Eğitim Merkezi’ statüsünde hizmet 

vermektedir.  

- Ensar Toplum Merkezi; Suriyeli misafirlere yönelik rehberlik ve 

danışmanlık hizmeti sunulmak amacıyla kurulmuştur. 

- Sosyal Araştırma Merkezi, şehrin sosyal risk haritasını çıkarmaya 

yönelik bir çalışma yürütülmektedir.  

- GASMEKler aracılığıyla Suriyeli misafirler hem sanat içerikli hem de 

mesleki eğitim içerikli kursalara katılmaktadır. 

- Kadın Konukevi; Şiddet mağduru kadınlar ve çocukları, güvenlikleri 

sağlanana kadar bu merkezimizde yatılı olarak kalmaktadır, çocuk 

gelinlerle mücadeleye yönelik proje yürütülmektedir. 

- Sağlık Hizmetleri; Belediyemize bağlı hastanelerde Suriyeli Misafirlere 

yönelik ücretsiz tedavi hizmeti sunulmuştur. 



- Sosyal Yardımlar; a ihtiyaç duyan Suriyeli Misafirlere, insan onuruna 

yakışır şekilde sosyal belediyeceliğin gereği olarak yardımlar 

yapılmaktadır. 

- Ulaşımda artan ihtiyacı karşılamak amacıyla yeni otobüs alımı, köprülü 

kavşaklar ve raylı sistem hattı yapılmıştır. 

- Su, Kanalizasyon ve Altyapı için büyük yatırımlar yapılmıştır. 

 

 

PROJELER 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Suriye Krizinin Etkilerinin Azaltılması 

Projesi (UNDP) 

Çocuk İstismarı ve Çocuk Yaşta Evliliklerle Mücadele Projesi (UNICEF) 

Altyapı Projeleri için Kredi Desteği (JIKA) 

Mülteci Krizinde ‘Gaziantep Hizmet Modeli’ Oluşturma 

Suriyeli Misafirlerin Eğitimine Yönelik İş Birliği Protokolü (Geleceğin 

Eğitimi Derneği GEM)   

Suriyeli Misafirlerin İstihdamına Yönelik Proje (İŞ-KUR ve GIZ)  

  

 

 

 


