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Osman Akyüz 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  ile Sivas Belediyesi tarafından Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde 
Sivas Şehir Kimliği Çalıştayı düzenlendi. Düzenlenen Çalıştaya Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, 
Sivas Valisi Alim Barut, Ak Parti Sivas Milletvekilleri Ali Turan, Hilmi Bilgin, Mesude Nursuna Memecan, 
Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Faruk Kocacık, Cumhuriyet Başsavcısı 
Murat İrcal, Ak Parti İl Başkanı Ziya Şahin, İl Turizm ve Kültür Müdürü Kadir Pürlü ve vatandaşlar 
katıldı. Sivas temasları çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sivas Belediyesi tarafından Fidan 
Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen Şehir Kimliği Çalıştayı’na katılan Bakan İdris Güllüce, 
piyasada üretilen inşaat demirleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Güllüce, "Betoncular için bir iki 
hafta önce ikazda bulunmuştum. Şimdi demircilerle ilgili söylüyorum. Pazartesi günü bakanlığa talimat 
vereceğim, piyasadaki demirleri çek edecekler. Öyle canının istediği gibi, istediği kalitede demiri piyasaya 
süremeyecekler. Çek edeceğiz, ola ki inşaat sektörünün standartlarında değilse, çünkü her inşaatçının 
cebinde demirin karbon miktarını, çekme gerilimini ölçen bir cihaz bulundurma mecburiyeti yok. Biz 
devlet olarak kontrol edeceğiz, sen de yönetici olarak kontrol edip piyasaya süreceksin. Değilse, çok ciddi 
cezalar vermeyi ve toplatmayı düşünüyorum. Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri aracılığıyla, 
merkezimizdeki personellerimiz aracılığıyla kontrollerini yapacağız." dedi. 



‘‘SİVAS’IN KENDİSİ KİMLİK ZATEN’’ 

Sivas’ın Türkiye’deki yeri ve önemine değinen Bakan Güllüce, ‘‘Ülkemiz yüz elli yıldır kültürel soykırıma 
uğramış durumda, halen de devam ediyor. İşte Sivas’ın kimlik Çalıştayı’na ne gerek var ki, Sivas’ın 
kendisi kimlik zaten. Bugün devlet varsa en sağlam derin izler taşıyan mühür Sivaslıların eliyle olmuş olan 
mühürlerdir. 2023’ün Türkiye’sine yeni şehirler kazandırmamız lazım. Bu çerçevede çalışmalarımız Sivas 
ve diğer illerimizde sürüyor. Sivas’a yakında hızlı tren seferleri başlayacak. Hızlı trenin şehre gelmesi, 
Sivas’ı birçok yönden geliştirecektir. ’’ dedi. 

Çalıştayda konuşan Sivas Valisi Âlim Barut, ‘‘Şehirlerin esas kimliğini Şahsiyetler belirler. Ama şehirde 
var olan kültürel simgelerde şehir kimliğinin belirlenmesinde önem arz eder. Sivas’ta bu açıdan kültürel 
zenginliği olan ve her biri bir şehre simge olabilecek onlarca eseri bağrında bulunan bir şehrimizdir. İşte 
bu kültürel simgeler Sivas’ın kimliğini oluşturur.’’ dedi. Ak Parti Sivas Milletvekilleri Ali Turan, Hilmi 
Bilgin ve Mesude Nursuna Memecan, Bakan Güllüce’ye,  göreve geldiği günden itibaren Sivas’ı kendi 
memleketinden ayırt etmeyip, Sivas’a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletti. Sivas Belediye 
Başkanı Sami Aydın ise ‘‘Bakanlığımızın böyle bir çalışma başlatmış olması bütün şehirler için oldukça 
önemli. Bu çalışma ilimize de çok faydalı olacaktır. İnşallah Sivas’ın her boyutuyla ele alınacağına 
inanıyorum. Günümüzde ülkelerin değil de şehirlerin gelişmişlik kıyaslanmasını konuşuyoruz. Özellikle de 
Sivas’ın da gelişme göstermeye devam edeceğini ve verdiği göçleri de geri alacağını düşünüyorum. Bu 
çalışmalarla dışarıya olan göçü durduracak ve göç eden hemşerilerimizi de tekrar şehrimize geri 
getireceğimize inanıyorum. Kentsel dönüşüm Türkiye için bir şanstır diye düşünüyorum. Doğru ve sağlam 
yapılanma ile birlikte şehirlerimizin yaşam standartları da artacaktır. Bizlere bu konuda verdiği tüm 
desteklerinden dolayı sayın bakanımıza teşekkürlerimi sunuyorum’’ dedi. 

  
  

Kaynak: http://www.bizimsivas.com.tr/cepten.asp?islem=haberdetay&id=1510 
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