
   

Şehir Kimliği Çalıştayı Bursa’da Yapıldı 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Bursa Belediyesi ile ortaklaşa düzenlediği Şehir Kimliği Çalıştayı 
Tanıtım Toplantısı 23 Ocak 2015 Cuma günü Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde yapıldı. 

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Danışmanı İbrahim ACAR’ın Koordinatörlüğünde gerçekleştirilen 
Şehir Kimliği Çalıştaylarının 14.’sü olan Bursa Şehir Kimliği Çalıştayı Tanıtım Toplantısına, bürokratların yanı 
sıra; çok sayıda iş adamı, sivil toplum temsilcileri, akademisyenler ve yerel halk katıldı. 

Çalıştayda konuşma yapan Bursa Belediye Başkan Vekili Sayın Atilla Ödünç, Bursa Şehir Kimliği 
Çalıştayı’nın ilde çevre ve şehircilik bilincinin gelişmesine ve olgunlaşmasına katkı sağlayacağını ifade etti. 
Kentte gerçekleştirilen tarih ve kültür projelerine değinen Ödünç, bu faaliyetlerle ecdadımızın bize miras bıraktığı 
değerleri tekrar canlandırmakta olduklarını ve bunları halkın kullanımına sunduklarını belirtti. 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ödünç’ten sonra söz alan Uludağ Üniversitesi Rektör 
Vekili Ahmet Saim Kılavuz, kadim kültürümüzde şehrin, toplumsal uzlaşıyla kuralların oluşturulduğu ve bu 
kurallar çerçevesinde hayatın idame ettirildiği yer olduğunu ifade ederek Bursa’nın İslam kültür ve medeniyetinin 
önemli şehirlerinden olduğunu vurguladı. Bursa’nın sahip olduğu değerler bütünüyle modernlik ve geleneksellik 
arasındaki uyumu sağlamak zorunda olduğunu dile getiren Kılavuz, Uludağ Üniversitesi olarak şehir kimliği 
konusundaki her türlü çalışmaya katkı vermeye hazır olduklarını belirtti. 

Çalıştayda rektör vekilinin ardından konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Bedrettin Yıldırım yerel 
idarelerimizin tarihi dokuyu ve kültürel değerleri ortaya çıkarma konusunda hassas olmaları gerektiğini belirterek, 
Bursa’nın bu anlamda önemli bir mesafe katettiğini ifade etti. Bu çalışmanın Bursa’ya ciddi değerler katacağını 
ve gelecek kuşaklara ufuk açacağını belirten Yıldırım, çalıştayın hayırlara vesile olmasını diledi. 

Yoğun katılımla gerçekleşen programda Vali Vekili Ergun Güngör de bir konuşma yaparak, Bursa’nın var 
olan ana kimliğini daha sürdürülebilir hale getirmenin kentte yaşayan herkesin ortak amacı olması gerektiğini dile 
getirdi. Yapılacak çalıştayın Bursa’nın şehir kimliğinin modernize edilmesine ilişkin yol haritası teşkil ettiğini 
düşündüğünü ifade eden Güngör, bu yol haritasına ortak aklı ortak iradeyi ortaya koyacak, elini taşın altına 
koyabilen, vizyon sahibi yöneticilerin destek vermesinin önemli olduğunu söyledi. 



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Danışmanı ve İLBANK Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim ACAR da 
yaptığı konuşmada Şehir Kimliği Çalıştaylarının önemini ve gerekliliğini özetledi. Konuşmasındaİnsan 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 
planlamaçalışmaları 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.” dedi. Konuşmasına şehir kimliği 
çalıştaylarının yeni adresi olan Bursa’nın şehir kimliğini oluşturan değerlere atıfta bulunarak devam eden Acar, 
ilin birden çok şehir için ruh ve kimlik verebilecek zenginlikte olduğunu ifade etti. “Tarihiyle, coğrafyasıyla, 
beşiklik ettiği kültürleriyle, bir şehrin boyutlarını aşıp dünyaya şekil ve ruh veren maneviyatıyla Bursa maddi ve 
manevi tüm değerleriyle ihya edilmesi, sahip çıkılması yaşatılması ve tanıtılması gereken en kıymetli 
varlıklarımızdandır.” dedi. Acar konuşmasının sonunda çalıştaylarda ortaya çıkan bilgi birikimi ve raporların 
ülkemizin geleceği için çok önemli kaynak ve referans olacağına inandıklarını vurguladı. 

Toplantının son bölümünde ise İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden Şehir Kimliği Çalıştayları Akademik 
Kurul Koordinatörü Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan tarafından 7 Şubat’ta gerçekleştirilecek olan çalıştayın kapsam 
ve içeriği hakkında ayrıntılı bir sunum yapıldı ve katılımcıların sorularına cevap verildi. 

Kaynak: http://www.haberlerankara.com/sehir-kimligi-calistayi-bursada-yapildi-72315h.htm 
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