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Vali İ. Halil Çomaktekin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Amasya Belediyesi tarafından 
düzenlenen “Amasya Şehir Kimliği Çalıştayı Tanıtım Toplantısına” katıldı. 

Saraydüzü Kışla Binası Milli Mücadele Müzesi ve Kongre Merkezinde düzenlenen programa 
ayrıca, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Mithat Kutanoğlu, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı Danışmanı İbrahim Acar, Amasya Üniversitesi Rektörü Metin Orbay, Vali 
Yardımcıları Nevzat Sinan, Suat Seyitoğlu ve İrfan Demiröz, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye 
Başkanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yetkilileri, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri ve davetliler katıldı. 
  

Programda ilk konuşmayı yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Danışmanı İbrahim Acar “Bu 
şehrin değerlerini, varlıklarını, tarihini, kültürünü, kaybedilmiş, saklanmış, gizlenmiş, unutulmuş 
olanlar varsa bunları ihya etmek, canlandırmak, var olanlarını muhafaza etmek, geliştirmek, geleceğe 
taşımak, unutulmuşlarını yeniden hatırlamak, içinde yaşayanların ve dışarıdaki insanların buradaki 
değerlerin farkına varmasını temin etmek, şehrin maddi ve manevi, ekonomik ve diğer açıdan gelecek 
vizyonunu oluşturmak istiyoruz.” dedi. Belediye Başkanı Cafer Özdemir’de Amasya’nın tarihi ve 
kültürel yapısına atıfta bulunarak, bu yapıyı korumak adına yeni stratejiler oluşturmak için böyle bir 
çalışmayı organize ettiklerini ifade etti. 
  

Vali İ. Halil Çomaktekin ise konuşmasında şunları kaydetti: “Bir şehrin mekânlarını güzel 
tutan orada yaşayan kişilerdir. Bu açıdan bugün önemli bir tarih, kültür ve medeniyet şehri olan 
Amasya ilimizi geleceği taşımak ve kaybolan değerlerini ortaya çıkarmak adına önemli bir çalışmaya 
imza atacağımızı düşünüyorum. Hepinizin ortaya koyacağı görüş ve öneriler bize ışık tutacaktır. 
Amasya’da uzun süreden beri bu alanda güzel çalışmalar yapılıyor, şehre uymayan binalar kentsel 
dönüşüm kapsamında gözden geçiriliyor. Bu binaların bazıları yıkıldı, bazıları ise yıkım sürecinde. Bu 
binaların yerine Amasya’nın siluetine uygun yapılar inşa edeceğiz. Amasya’nın doğal ve tarihi 
güzelliklerinin korunması açısından sizin yapacağınız tespitler oldukça önemlidir.” Yapacağımız bu 
çalışmanın hayırlı olmasını diliyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” 
  

Toplantıda daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Danışmanı İbrahim Acar ve Doç. Dr. 
Ayfer Gedikli Amasya Şehir Kimliği Çalıştayı’nın hangi konuları kapsayacağı ve bu noktada 
yapılacak hazırlıklar hakkında sunumlarını yaptılar. Soru cevap bölümünde katılımcıların görüşlerini 
ifade ettiği toplantı, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. 

 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.  
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