
 

Turizmin Yükselen Değeri Amasya’da 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Amasya Belediyesi ile ortaklaşa düzenlediği Şehir Kimliği Çalıştayı tanıtım 
toplantısı; 17 Ocak’ta Saraydüzü Kışlası Milli Mücadele Müzesi’nde gerçekleştirildi. 

Şehre, şehirlinin gözünden ve gönlünden bakmak, şehrin gelecek vizyonunu yerel halkla birlikte belirlemek 
için düzenlenen çalıştayların 81 ilimizin tamamında gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Çalıştaylarda, 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 konular ele alınıyor. 
İLBANK yönetim kurulu üyesi Sayın İbrahim ACAR koordinatörlüğünde gerçekleştirilen çalıştayda, Amasya Valisi Sayın 
İbrahim Halil ÇOMAKTEKİN, Amasya Belediye Başkanı Sayın Cafer ÖZDEMİR birer konuşma yaptılar. 
İLBANK Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim ACAR da yaptığı konuşmada Şehir Kimliği Çalıştaylarının önemini ve 
gerekliliğini özetledi. Konuşmasında İnsan ve onu çevreleyen şehir arasında etkileşime dikkat çeken Sayın Acar, 
“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. Bu 
çerçevede mekânsal planlama hayati değer taşıyan bir konudur. Ülke, bölge ve şehir bazında, her ölçekte yerleşim 
birimi için durum tespiti yapmak ve gelecek öngörüsünde bulunup; yerleşim, yatırım, üretim ve hizmet altyapılarını 
bu öngörülere göre kurgulamak, o bölgenin kimliğinin oluşması açısından hayati önem taşır. Bu nedenle, ülke çapında 
stratejik mekânsal planlama çalışmaları başlatılmıştır. Bu çalışma ile bir yandan her bir yerleşim biriminin bireysel 
varlığı, kimliği ve özgün değerleri göz önünde bulundurularak, öte yandan da diğer yerleşim birimleri ile olan 
ilişkilerini ve bütün içindeki yerini de doğru kurgulayarak kapsamlı bir ülke planlaması yapılacaktır. 

Planlama sürecinde 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.” dedi. 

Amasya Belediye Başkanı Cafer ÖZDEMİR konuşmasında; “Amasya’nın 8500 yıllık bir tarihe ve birçok 
medeniyete ev sahipliği yapmış olduğunu, ayrıca şehrin UNESCO kültürel mirasa dâhil edilmesi açısından bu çalıştayın 
önem arz ettiğini ” dile getirdi. 

Belediye Başkanı Cafer ÖZDEMİR’in ardından söz alan Amasya Valisi İbrahim Halil ÇOMAKTEKİN 
konuşmasında, “Mekânları anlamlı ve güzel kılan orada yaşayan insanlardır.  O yüzden Amasya halkının olumlu veya 
olumsuz tüm katkılarının Amasya açısından önemli olacağını, ayrıca şehirde bulunan yıkılacak ve yıkılmakta olan 
binaların yerine yapılacak yapılar için halkın görüşünü bu çalıştayda ortaya koyması açısından önemli olduğunu” 
belirtti. 
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