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• “Kütahya Şehir Kimliği Çalıştayı’’ yoğun katılımla gerçekleştirildi 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Kütahya Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ‘Şehir 
Kimliği Çalıştayı’ değerlendirme ve fikir birliği toplantısı 26 Aralık Cuma günü Belediye 
Sosyal Tesislerinde düzenlenen etkinlikle gerçekleştirildi. 
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 Çalıştaya Çevre ve Şehircilik Bakan Danışmanı Zekeriya Erdim, Belediye Başkanı Kamil 
Saraçoğlu, Kütahya  Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Nafi Güral’ın yanı sıra 
Dumlupınar  Üniverstesi Akadimisyenleri, Bürokratlar, Siyasi Parti Üyeleri, SivilToplum 
Kuruluşları, Muhtarlar, Basın Mensupları, ve Bütün meslek gruplarından çok sayıda Kütahyalı 
vatandaşlar katıldı. “Bütün toplumsal kesimlerin eşit oranda önemsendiği katılımcı yönetim 
anlayışı’’na uygun fikir birliği sağlamak ve şehir , mahalle, ilçe, köy ve diğer yerleşim birimlerine 
yönelik  kentsel dönüşüm projelerinin gelişmesi ve çevre ve şehir bilincinin oluşması için 
gerçekleştirilen çalıştayda; Şehir kimliği, çevre bilinci,  mekânsal planlama gibi konularda 
katılımcıların fikirlerine tek tek başvurularak soru cevap yöntemiyle Kütahya Şehir Kimliği konuları 
ele alındı. Çalıştaya katılan vatandaşları kapıda karşılayarak bizzat ağırlayan Belediye Başkanı 
Kamil Saraçoğlu toplantıda gerçekleştirdiği konuşmasında şunları dile getirdi.“Bugün burada 



Kütahya için çok büyük önem arz eden bir toplantıyı hep beraber gerçekleştiriyoruz.Bundan 15 
gün  önce 12 Aralık’ta yaptığımız tanıtım toplantısında hakikaten Kütahya’nın  büyük bir kesiminin 
o toplantıya ilgi ve alaka gösterdiğini ve bizleri yalnız bırakmadığını gördük bu bizi çok mutlu 
etti.15 gün sonrada bugün itibari ile bu çalıştayı gerçekleştireceğimizi ve ana hatlarını orda zaten 
dile getirmiştik. Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla beraber Kütahya ile ilgili şehir kimliğini 
oluşturmak ve önümüzde yol haritası olmasını sağlamak adına bu toplantıyı hep beraber 
gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Tabi ki biz katılımcı belediyecilik, katılımcı yönetim anlayışımızı 
ortaya koymak adına bu çalıştayların üzerine titriyoruz. Ve tüm sivil toplum örgütlerini ve Kütahya 
için benimde fikrim var diyen arkadaşları burada gördüğümden dolayı ve bizlere destek 
verdiğinizden dolayı bütün katılımcı arkadaşlara gönülden teşekkür ediyorum. inşallah bu 
masalarda yaklaşık 200 kişinin Kütahya için hedefi olan yada Kütahya’yı tanıtım noktasında 
fikirleri olan arkadaşların düşüncelerini alarak inşallah Kütahyamızın 20 – 30 yıllık yol haritasını 
şimdiden ortaya çıkarmış olacağız.hepinizi saygıyla selamlıyorum hayırlı ve uğurlu olmasını 
diliyorum” diye konuştu.  
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