
 

 

 
  

ŞEHİR KİMLİĞİ ÇALIŞTAYI YAPILDI 
  
  
            “Şehir Kimliği Çalıştayı Tanıtım Toplantısı”nın ardından “Şehir Kimliği Çalıştayı” düzenlendi. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Adıyaman Belediyesi tarafından Perre Salon’da organize edilen “Şehir 
Kimliği Çalıştayı”na Adıyaman Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, Çevre ve Şehircilik Bakan Danışmanı 
Zekeriya Erdim, Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Ayfer Gedikli, akademisyenler, üniversite 
hocaları, kanaat önderleri ve çok sayıda STK temsilcisi katıldı. 
Düzenlenen çalıştay hakkında bilgi veren Adıyaman Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu; “Biz bu çalışmayla 
yeni bir ufuk açtık. Bu çalışmalarımız devam edecek. Bunun temelinde Adıyaman hepimizin hep birlikte 
karar vereceğiz vurgusu yatmaktadır. Şehrin sorunları ve bunların çözüm yolları bir kişinin tek başına 
karar verebileceği konular değildir. Böyle olduğu zaman mutlaka hatalar yapılabilir, ama burada 
şehrimizin akil insanları, konuya ilgi duyan, taşın altına elini koyan sizlerle birlikte verilecek kararların 
çok daha sağlıklı olacağına inanıyorum. Ben fedakârlık gösterip buraya kadar geldiğiniz için ve buradan 
sonra yapacağınız çalışmalarla Adıyaman’ımızın geleceğini aydınlatacağınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum” dedi. 
Daha sonra söz alan Çevre ve Şehircilik Bakan Danışmanı Zekeriya Erdim; “Şehir kimliği çalıştayının 
birinci ayağında ziyaretler yapıyoruz. Başta yerel yönetimlerimiz ve belediye başkanlarımız olmak üzere 
ki onların ev sahipliğinde yapıyoruz bu çalışmayı. 
Değişik özelliklerde oluşan ekiple temel sorular etrafında cevaplar arayacağız. Ortak akıl çalışmaları 
yapacağız. Arkasından da bugünle, bu çalışmayla noktayı koymayacağız. Noktalı virgül koyup sonuç 
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raporunu hazırlayıncaya kadar hangi kanalla olursa olsun bize ulaşacak tüm fikirleri, bilgileri, belgeleri 
raporları değerlendireceğiz. 
Sizlerle birlikte bir ortak akıl çalışması halinde Adıyaman’ın geçmişiyle geleceği arasında köprü kurarak 
10 yıl sonra, 20 yıl sonra Adıyaman’ı nerede görmek istediğimize dair en faydalı olanı, en doğru olanı 
bulmaya çalışıyoruz. İnşallah sizin ortaya koyduğunuz tespitleri, teklifleri başta belediye başkanımız 
olmak üzere yerel yöneticilerimiz için, kamu kurumlarımız için, üniversitemiz için, sivil toplum 
kuruluşlarımız için, özel sektörlerimiz için yol gösterici olacak. Işık tutucu olacak. İnşallah Adıyaman’ı 
hep birlikte geleceğe, daha iyi bir yere taşımış olacağız. Katılımlarınız için özellikle teşekkür ediyoruz” 
şeklinde konuştu. 
Çalışma düzeni ve çalıştayın teknik olarak nasıl gerçekleşeceğiyle ilgili kısa bir bilgi veren Medeniyet 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayfer Gedikli ise; “Adıyaman için çok önem taşıyan, çok değer 
taşıyan kıymetli bir çalıştayın arifesindeyiz. İnşallah sizlerin katılımıyla, katılımı yüksek kaliteli bir 
çalıştayın raporunu hep beraber ihdas edeceğiz” dedi.   
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