
 

Düzce nin Kaderi Jale Hanım la Çizilecek 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Düzce Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği Şehir Kimliği Çalıştayı tanıtım 

birleşimi gün içerisinde yapılıyor. 

Düzce'de Beyin Fırtınası 

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı'nın bürokrat ve uzmanların yanında sivil toplum kuruluşları, odalar, 

sendikalar, kurum müdürleri, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanlarını, muhtar ve esnafın 

katılımıyla yapılacak olan çalıştayda; Düzce'nin dünü, bugünü ve yarını konuşularak bir karara varılacak. 

Çoğulcu, Katılımcı, Doğrudan Demokrasi 

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı'nın "şehre şehirlinin gözünden, gönlünden bakıyoruz" sloganıyla başlattığı 

Şehir Kimliği Çalıştayına siyasi, akademik çevrenin yanında şehir esnafının ilgisi yoğun. 

2013 senesi 'ilin örnek ahisi' ve Şubat ayı örnek esnafı seçilen Jale Rabia Korkmaz'ın 'şehrimize yön 

verilirken bize söz verilmesi paha biçilemez.' diyerek duygularını dile getirdiği çalıştay 13 Kasım'da tertip 

edilecek . 

"Düzce'yi nasıl bir şehir olarak görmek istiyorsunuz?" 

Yuvarlak masa toplantısında 'Düzce'yi nasıl bir şehir olarak görmek istiyorsunuz?' diye sorularak, istişare 

yapılacak olan . 

Disiplinli fikir üretme ve etkili çözüm yolları bulmak için 81 ilde ayrı ayrı Şehir Kimliği Çalıştayları 

düzenleyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının amacı; 81 ilimizin her birine ayrı ayrı marka değeri 

kazandırmak. 

'İyi değil mükemmel kent olacağız' diyerek Düzceliler adına açıklama yapan Belediye Başkanı Mehmet 

Keleş'in, dikey yapılanmaya dikkat çektiği çalıştayda; Düzce'nin geleceğini belirleyecek kararlar alınması 

beklenmekte. 

 

 



Değişim, Gelişim Fırsatları 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığını temsil eden Bakan Danışmanı İbrahim Acar'ın 'Bu sefer geri dönüşümden 

değil, ileriye dönüşümden bahsedeceğim.' diyerek başlattığı çalıştayda; özüne sadık şehirlerin değişim-

gelişim süreçlerinde oluşan fırsatlarda değerlendirmeye alınacak. 

Durmak yok, yola devam 

'Sivas'a, Adıyaman'a, Rize'ye, Düzce'ye Başkent Ankara 'dan bakmakla olmaz. Nasıl ki tek tip kıyafet her 

bedene olmazsa; her şehre aynı kimlik olmaz, biz halkımızın ayağına gideriz' diyen Çevre ve Şehircilik 

Bakanı İdris Güllüce yönetimindeki Şehir Kimliği Çalıştayları 81 ili kapsayacak şekilde devam edecek. 

Kaynak:http://www.ajans34.com/guncel/duzce-nin-kaderi-jale-hanim-la-cizilecek-

h295809.html[E.T.31.10.2014] 
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