
 

Şehir Kimliği Çalıştayı Tanıtım 
Toplantısı Kırşehir’de Başladı 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kırşehir Belediyesinin ortaklaşa 
düzenlediği ‘Şehir Kimliği Çalıştayı’ tanıtım toplantısı 
gerçekleşti.Kırşehir’de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü toplantı salonunda 
gerçekleştirilen çalıştaya konuşmacı ola 
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kırşehir Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği ‘Şehir Kimliği 
Çalıştayı’ tanıtım toplantısı gerçekleşti. 
Kırşehir’de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen çalıştaya konuşmacı 
şekilde İstanbul Medeniyet Üniversitesinden Ali Yıldız Uzman, Bakanlık Danışmanı Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığından İbrahim Acer, İstanbul Medeniyet Üniversitesinden Prof. Dr. Seyfettin 
Erdoğan, Kocaeli Üniversitesinden Doç.Dr. Mustafa Yegen, İstanbul Medeniyet Üniversitesinden 
Doç. Dr. Ayfer Gedik katıldı. 
Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci’nin açılış konuşması ile başlayan programda 
Bahçeci,Kırşehir’in kimliğini anlattı. Bahçeci, “Kent Kimliği çalışması açısından Kırşehir ciddi bir 
şehir Kırşehir kökleri bulunan tarihsel bulunan bir şehir, Cumhuriyet devrinde bu kimlikten biraz 
ırak kalmış ama tekrardan öne plana çıkıyor. Şehrimizin yol haritasının çıkartıldığı bir sonuca 
herzaman beraber ulaşacağız. Bu ve gibi çalışmaları ayrıcalıklı kuruluşlarımızla da yaptık. 
Kırşehir Cacabeyi, Ahi Evran’ı ve Aşıkpaşası ile aşırı ciddiyet arz eden bir şehir, şehrimizde bir 
değişimin olduğunu görmek aşırı ciddi yaptığımız bütün işlerde ince detaylara aşırı dikkat 
ediyoruz. Gençlerimiz geçmişte üniversiteye hazırlanırken ilk amaçları şehir’den çıkmaktı. Fakat 
şimdi geliyorlar. İstediğimizde her şeyi yapabileceğimizi gösterdik. Şehrin müşterek kültürünün ön 
plana çıkacağı bir platform da her şeyi yapabileceğimizi biliyoruz. Neşet Ertaş, eğitimde ki 
muvaffakiyet hiçbirisi tesadüfen ortaya çıkmış değerler değil, içimizde olanı göstermemiz ve 
ispatlamamız gerekiyor. Fikirlimizi olgunlaştırmak ve bütün platformlarda beraber olmak aşırı 
ciddiyet arz ediyor” dedi. 
’’MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZÜ MUHAFAZA ETMEMİZ GEREKİR’’ 
Vali Necati Şentürk Kırşehir’in geleceğinin bayındırlık ve yapımı toplantısında olmanın kendisini 
onure ettiğini söyledi. Vali Şentürk, “Eski uygarlıklarda şehir uygar şekilde adlandırılır. Kendi 
kültürünün mevcut olması yaşaması kentlerin kimlikleri açısından aşırı önemli, tarihsel ve kültürel 
unsurlar kentlerin hafızasını oluşturur. Bir şehrin tarihini ve eserlerini de hoyratça bulunmaz 
ederseniz yeni yetişen nesillerden de vatana hayır gelmez. Kültür, bir milletin ömür tarzına verilen 
isim, bir şehrin karakterinin oluşmasında kültür ruh mesafesinde tarihini kaybedince hafızasını 
kültürünü kaybedince ruhunu kaybeder kentler onun içindir ki ruhsuz şehir denir. Eserler 
milletlerin şehirlere vurdukları damgadır. Artık bizim kimliğimizin mümessili olmuşlardır. Şehrin 
benlik ve kimliğinin oluşmasında en kocaman yardım tarihsel kişiliklerdir. Balkanlarda Bosna’da 
bir camii bir yapıt gördüğünüzde kimliğinizi görüyorsunuz. Kentin kimliğinde Cacabey, Aşıkpaşa, 



Ahi Evran bir şehrin oluşmasında en ciddi unusurdur. Kentler kimlikleri ile hatırlanır ve yaşarlar. 
Milletimizin düşmanları dünyanın her tarafında tarihsel yapıt ve kültürel varlıkları bulunmaz 
etmeye çalışıyorlar. Tahrip edilmemesi gereken bölgeleri tahrip etmektedirler ki vilayetlerde ki 
kimliğimizi ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Dünya medeniyetinin müşterek eserlerini tahrip 
ederek yıkıyorlar. Buna karşılık bu ulu ulus Allah dostları sebebi ile kilisenin bir duvarını dahi 
yıkmadan bir külliye yaparak kişilerin ziyaretine açıyor. Çağ açıp kapatan komutan şehre girdikten 
sonra Ayasofya’ya yönelerek ikindi namazını kılarak imamlığını da kendisi yapıyor. Kendisine 
yöneltilen hazinelere dahi art çeviriyor ve kılıç hakkı şekilde Ayasofya’yı camiye çeviriyor. 
Hıristiyan figürlerini imha etmek yerine ince bir çizgi ile İslam figürleri oluşturuyor. Fatih orayı 
camiye çevirdiğinde cumhuriyetin güçsüz dönemlerinde Ayasofya müzeye çevriliyor. Tarihi şehir 
bilincini bulunmaz etmek için emek yapılıyor. Kentli bir ömür kentli kimliği ile oluşur.Milli 
kültürümüzü muhafaza etmemiz gerekir” halinde konuştu. 
Vali Şentürk’ün konuşmasının arkasından modaretörlüğünü Seyfettin Erdoğan’ın yaptığı 
konferansda katılımcılar teknik bilgi verdi. 
 

Kaynak: http://www.haber8.com/Haber/sehir-kimligi-calistayi-tanitim-toplantisi-kirsehir-
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