
 

Samsun Şehir Kimliği Çalıştayı'nın tanıtım 
toplantısı yapıldı 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Samsun Büyükşehir Belediyesi ile 
ortaklaşa düzenlediği toplantı ile “Samsun Şehir Kimliği Çalıştayı”nın 
tanıtımı yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Samsun Büyükşehir 
Belediyesi ile ortaklaşa düzenlediği Şehir Kimliği Çalıştayı Tanıtım 
Toplantısı Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. 

 

 

Şehre, şehirlinin gözünden ve gönlünden bakmak, şehrin gelecek vizyonunu yerel halkla birlikte 

belirlemek üzere düzenlenen Şehir Kimliği Çalıştayları’ndan bir diğerinin Samsun’da 

gerçekleştirilmesi için “Tanıtım Toplantısı” yapıldı. Şehirlerin tarihi ve kültürel varlıkları ve maddi, 

manevi değerleri korunarak, yeniden inşa sürecinde nasıl yapılanması gerektiği, değişim-gelişim 

süreçlerinde oluşan fırsat ve tehditlerin neler olduğuna ilişkin konuların değerlendirileceği 

çalıştayların 81 ilimizin tamamında gerçekleştirilmesi hedefleniyor. 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Danışmanı ve İLBANK yönetim kurulu üyesi İbrahim Acar 

koordinatörlüğünde gerçekleştirilen çalıştay tanıtım toplantısında, Bakan Danışmanı İbrahim 

Acar, Samsun Valisi İbrahim Şahin, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz 

birer konuşma yaptılar. 



 

Bakan Danışmanı İbrahim Acar yaptığı konuşmada Şehir Kimliği Çalıştayları’nın önemini ve 

gerekliğini özetledi. Konuşmasında ‘İnsan ve onu çevreleyen şehir arasında öylesine bir etkileşim 

vardır ki; çevredeki olumlu ya da olumsuz her bir değişim insana, insanın yaşadığı deneyimler de 

çevreye, şehre yansır. Böylece; şehir ve insan birbirinin mazisinde, güncel hayatında, 

geleceğinde, mutluluğunda, hüznünde ve hasılı kaderinde karşılıklı etkili olur. 

İnsan gibi şehirlerin de ruhu, kimliği ve kişiliği vardır. Tarihi, iklimi, coğrafyası,  jeopolitiği, kültürü, 

sosyal ve etnik yapısı, ekonomisi ve diğer maddi manevi değerleri bir şehrin kimliğini oluşturan 

temel öğelerdir. Bu parametrelerden baskın ve öne çıkanlar veya onların bileşimi şehrin kimliğini 

ortaya koyar. Bazen bir sanat eseri veya tarihi eser, bazen hafızalarda, gönüllerde derin izler 

bırakan bir olay veya bir insan şehrin kimlik tanımlanmasında ön plana çıkar.  Bazen insan şehre, 

şehir de insana ruh ve kimlik katar. 

Şehirlerin kimliğini doğru tanımlamadan, ne sorunlar doğru tespit edilebilir ne de köklü, isabetli 

çözümler üretilebilir. Sağlıklı gelecek kurgusu yapılabilmesi için de önce şehrin kimliğinin doğru 

tespit edilmesi gerekir. 

Bakanımızın bakanlığa kazandırdığı vizyon ışığında; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak, ülke 

çapında yapılacak stratejik mekânsal planlama çalışmalarına kaynak ve referans oluşturmak için 

şehirlerimizin yukarıda belirtilen çerçevede kimliğini tespit etmek amacıyla çalıştaylar 

düzenlemeye karar verildi. 

Her şehrimize, o şehirde yaşayanların gözüyle ve gönlüyle bakmak istedik. “Şehir Kimliği 

Çalıştayı”nda şehrimizdeki bilim adamlarımızı, iş adamlarımızı, gönüllü kuruluşlarımızı, belediye 

ve diğer kamu bürokrasisini, düşünce ve gönül adamlarımızı bir araya getiriyoruz. Şehir 

kimliğimizi belirleme adına, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişme hedeflerimiz konusunda geniş 

katılımlı bir platform oluşturuyoruz. Burada ortaya çıkan bilgi birikimi ve çalıştay raporlarının 

ülkemizin geleceği için çok önemli kaynak ve referans olacağı inancındayız.  

Ordu, Üsküdar, Kırşehir, Düzce, Adıyaman, Sivas, Kütahya Konya ve Kahramanmaraş’ta 

gerçekleştirmiş olduğumuz Çalıştaylarımızı Samsun, Amasya, Tokat, Bursa ve Urfa ile devam 

ederek tüm illerimizde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.’ dedi. 

  

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz yaptığı konuşmada ise; “Çalıştayın 

Samsun’a hayırlar getirmesini diliyorum” dedi. Konuşmasında Samsun’un öne çıkan kimliksel 



özelliklerine de yer veren Yusuf Ziya YILMAZ, ilin Türkiye’nin kuzeye açılan kapısı olduğunu 

vurgulayarak uluslararası ticaret ve ekonomik göstergeler anlamında da parametrelerin 

değerlendirilmesi gerekliliğini ifade etti.     

  

Başkan Yılmaz'ın ardından söz alan Samsun Valisi İbrahim Şahin; “İnsan ve şehrin birbirinden 

ayrılmayan bir bütün olduğunu vurgulayarak aynı şehirde yaşayanların fıtri özellik taşıdıklarını, 

fıtrat yönünden önemli bir benzeşme içerisinde olduklarını, bu anlamda çok önemli bir konunun 

masaya yatırıldığını” ifade etti.  

 
Şehircilik ve medeniyet konularında verdiği örnekler ile batı dünyası ile doğuyu karşılaştıran Vali 

İbrahim Şahin, “Şehircilik ve medeniyeti biz batıya öğretiyor olmalıydık, bu anlamda belki de öz 

eleştiri yapmalıyız” dedi. 

  

Toplantının ikinci kısmında, yaptıkları teknik sunum ile 11 Şubat 2015 tarihinde gerçekleştirilmesi 

planlanan çalıştayın kapsam ve içeriği hakkında bilgi veren Medeniyet Üniversitesi Öğretim 

Üyelerinden Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan ve Doç. Dr. Ayfer Gedikli daha sonra katılımcılardan 

gelen soruları yanıtladı. 

Kaynak: http://www.gazetenizolsun.com/haber/2471/samsun-sehir-kimligi-calistayinin-
tanitim-toplantisi-yapildi.html 
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