
 
MODERN KÜTAHYA İNŞA 
EDİLECEK 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kütahya Belediyesinin , “ Gelecek Vizyonumuzu 
Birlikte Belirleyelim parolası ile başlattığı “ Kütahya Şehir Kimliği Çalıştayı ” nın 
tanıtım toplantısı, yeni kültür ve ticaret merkezinde yapıldı. 

Son Güncellenme : 12 Ara 2014 18:44 

 

Yaklaşık üç saat süren tanıtım toplantısına, Kütahya Vali yardımcısı Mustafa İngenç , Kütahya 
Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu , DPÜ Rektörü Ahmet Karaaslan , Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Bakan Danışmanları İbrahim Acar ve Zekeriya Erdim , İstanbul Medeniyet Üniversitesinden Prof. Dr. 
Seyfettin Erdoğan , Doç. Dr. Ayfer Gedikli , Kamu Kurum ve Kuruluşların müdürleri ve sivil toplum 
örgütü temsilcileri katıldı. 

ŞEHİR KİMLİĞİ ÇALIŞTAYI TÜM İLLERDE YAPILACAK 

Çalıştay hakkında bilgiler veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Danışmanı İbrahim Acar , daha 
önce Ordu , Sivas ve Düzce’de yapılan , şehirlerin kimliklerinin tespit edildiği ve gelecek için nelerin 
yapılacağının karara bağlandığı çalıştayların 81 il ve İstanbul’un tüm ilçelerinde yapılacağını söyledi. 
Acar “ İnsanın maddi ve manevi gelişiminde en önemli unsur çevredir. İnsanlar çevreyi, çevre de 
insanların yaşantısını oluşturur. Bir insanın olduğu gibi şehirlerinde bir ruhu ve kimliği vardır. Bazı 
şehirlerimiz tarihten büyük değerler almışlar, ama maalesef bu değerleri zamanla kaybetmişlerdir. 
Kütahya tarihide 7 bin yıllık geçmişe sahiptir. Bu çalıştay da Kütahya’nın şehir kimliğini ortaya 
çıkartacağız. Bunun içinde, Kütahya’nın değerleri nelerdir, insanların mutlu ve huzurlu yaşamaları için 
neler hedefleniyor, bunları tartışarak, en iyi sonucu almaya çalışacağız. Bugün sadece tanıtım 
toplantımızı yapıyoruz. Çalıştayımızı 15 gün sonra yapacağız. Çalıştayda yuvarlak masalar oluşacak, 
her masada bir akademisyen olacak, Kütahya hakkında önerisi olan, belge ve resimleri olan herkes 
buraya gelecek ve hep birlikte beyin fırtınası yapacağız. ” dedi. 

http://www.43.com.tr/haberler/modern-kutahya-insa-edilecek.aspx/attachment/sehir-kimligi


BU ŞEHİRİN KİMLİĞİ BİZİZ 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Danışmanı İbrahim Acar’ın ardından bir konuşma yapan, DPÜ 
Rektörü Ahmet Karaaslan ; “ Bir şehirde yaşayan insanlar, olumlu veya olumsuz tüm yaşam tarzlarını 
yaşadığı şehirlere aynen yansıtır. Bu şehrin kimliği biziz aslında ” dedi. Karaaslan “ Medeniyeti kurmak 
sadece bazı toprakları fetih etmek değildir. Bulunduğu toprakları, ihya etmek , ilim getirmekte bir 
medeniyettir. Kentler kendiliğinden kurulmaz. Kentlerde yaşayan kişiler kendi ruhunu yaşam tarzını, 
aynen o kente yansıtır” dedi. 

EN ÖNEMLİ UNSUR KÜLTÜREL MİRASTIR 

Çalıştay toplantısında konuşan Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu Kütahya’nın şehir kimliğini 
belirleyen en önemli unsur kültürel mirası olduğunu söyledi. Saraçoğlu “Yapılan seçimler öncesi 
vatandaşlarımıza katılımcılık belediyecilik vaat etmiştik. Ben değil biz olalım demiştik. Sözümüzde 
duruyoruz. Hep beraber bu şehri seven bu şehir için kafa yoran kişilerle birlikte Kütahya için karar 
alıyoruz. İlimizde kaçak yapılaşma, çarpık kentleşme sebebiyle zaman içerisinde tarihi miraslarımızın 
bir kısmını yitirmişiz. Popüler kültürün etkisiyle de maalesef örf adet ve ananelerimizin bazılarını 
kaybetmişiz. Ancak yinede tarihini büyük ölçüde muhafaza eden sayılı illerden biriside Kütahya’dır. 
Bizler bu değerler ile övünüyorsak bunları korumalı ve yaşatmalıyız. Kaybettiğimiz örf ve adetlerimizi 
yeniden kazanmalıyız. Zaman içinde oluşan bu sorunları tek başımıza çözmemiz mümkün değildir. Bu 
nedenle tüm Kütahya olarak birlikte güçlük bir birliktelik oluşturacak bu sorunlarımızı beraber 
çözeceğiz. Gerçekleştirdiğimiz çalıştayımızın amacı da budur. Kütahya Belediyesi olarak ayrıca 19-20 
Aralık tarihinde ‘tarihi kentler birliği toplantısı’ nı ilimizde gerçekleştireceğiz. Kentimizin kimliğinin 
oluşması konusunda bu toplantının da önemi oldukça büyüktür” dedi. 

TARİHİMİZİ YANLIŞ BİLİYORUZ 

Çalıştayda son olarak konuşan Kütahya Vali yardımcısı Mustafa İngenç hala ilimizde tarih konusunda 
bilgi eksiliklerinin olduğunu söyledi. İngenç “5 yılı aşkın bu kentte yaşıyorum. Bir tarihçi olarak bu 
kentin kimliğini en iyi tanıyan kişilerden birisiyim. Geleceği inşa edilecek olan belediyemiz ve belediye 
meclisinin almış olduğu kararlardır. Bir şehrin kent kimliğini oluşturmak için önce kimliğine dokunmak 
gerekmektedir. Bunun için birincisi kentin tarihi, kentin coğrafyası ve yaşam koşulları çok iyi tespit 
edilmelidir. Kentin 7 bin yıllık tarihi olduğu söylenmekte. Ancak bu şehrimizde kentleşme 3 bin yıl 
öncesi oluşmuştur. Maalesef çoğumuz hala tarih konusunda yanlış bilgilere sahibiz. Kimliği 
oluşturmadan önce tarihimizi bilmemiz gerekmektedir” dedi. 

Yapılan konuşmaların ardından soru ve cevap bölümüne geçildi. Soru ve cevap bölümünde Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı Bakan Danışmanları İbrahim Acar ve Zekeriya Erdim, İstanbul Medeniyet 
Üniversitesinden Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan ve Doç. Dr. Ayfer Gedikli şehir hakkında katılımcılara 
bilgiler verdi. 

Yeni Kültür ve Ticaret merkezinde tanıtım toplantısının yapıldığı çalıştay, 15 gün gün sonra 
akademisyenler, STK yetkilileri ve çalıştaya katkı vermek isteyen vatandaşlarla birlikte 
gerçekleştirilecek. 
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