
 

 ‘Şehir Kimliği Çalıştayı’ tanıtım toplantısı yapıldı 
Vali Necati Şentürk; “Kentler kimlikleri ile hatırlanır ve yaşarlar” 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kırşehir Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği ‘Şehir Kimliği 
Çalıştayı’ tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. 
 Kültür Merkezinde düzenlenen tanıtım toplantısına Vali Necati Şentürk, Belediye Başkanı Yaşar 
Bahçeci, protokol üyeleri, meslek kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda dinleyici katıldı. 
Toplantının açılışında bir konuşma yapan Vali Necati Şentürk, Tarihi kültürel unsurların kentlerin 
hafızasını oluşturduğunu söyledi. 
Şehirlerin kendi kültürünün var olması ve yaşamasının kentlerin kimlikleri açısından çok önemli 
olduğunu belirten Vali  Necati Şentürk; “Kültür, bir milletin hayat tarzına verilen isimdir. Bir kentin 
karakterinin oluşmasında kültür ruh mesafesindedir. Bir şehir tarihini kaybedince hafızasını, 
kültürünü kaybedince ruhunu kaybeder. Eserler milletlerin şehirlere vurdukları damgadır. Şehrin 
kişilik ve kimliğinin oluşmasında en büyük katkı tarihi eserlerdir. Balkanlarda Bosna’da bir cami, 
bir köprü, bir türbe gördüğünüzde şehrin kimliğinizi görüyorsunuz. Nasıl Erzurum’da Çifte Minareli 
Medrese, İstanbul’da Sultan Ahmet Camii, Edirne’de Selimiye Camii milletimizin bu şehirlere 
vurduğu damga ise Kırşehir’in kimliğinde de Cacabey Medresesini, Aşıkpaşa Türbesini ve Ahi 
Evran Zaviyesini görürüz. Kentler kimlikleri ile hatırlanır ve yaşarlar. Bazıları, milli kültürümüzün 
dünya medeniyetinin ortak eserlerini tahrip ederek yıkıyorlar. Buna karşılık bu yüce millet bir 
kilisenin duvarını bile yıkmadan ayakta kalmasını sağlıyor. Tarihimize ve eserlerimize sahip Milli 
kültürümüzü muhafaza etmemiz gerekir,” şeklinde konuştu. 
Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de yaptığı konuşmada, Kent Kimliği çalışması 



açısından Kırşehir örnek bir şehir olduğunu söyledi. 
Kırşehir’in kökleri olan tarihi bir kent olduğunu belirten Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci; “Son 
dönemde bu kimlikten biraz uzak kalmışız fakat bu bilinç yeniden öne çıkıyor. Kırşehir Cacabeyi, 
Ahi Evran’ı ve Aşıkpaşa’sı ile çok önem arz eden bir şehir. Şehrimizde bir değişimin olduğunu 
görmek çok önemli yaptığımız bütün işlerde ince detaylara çok dikkat ediyoruz. Gençlerimiz 
geçmişte üniversiteye hazırlanırken ilk amaçları şehir’den çıkmaktı. Fakat şimdi geliyorlar. 
İstediğimizde her şeyi yapabileceğimizi gösterdik,” dedi. 
Yapılan konuşmaların ardından tanıtım toplantısı uzmanlar tarafından yapılan bilgilendirme ile 
sona erdi. 

Kaynak: http://kirsehirmemleket40.com/-sehir-kimligi-calistayi--tanitim-toplantisi-
yapildi-800.html 
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