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Cedidiye meydanı 
cazibe merkezi 

haline getiriliyor

84 DÜKKAN YAPILACAK
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 

‘Cedidiye Meydanı Projesine’ ilişkin olarak 
Düzce Belediyesi Meclis Salonu’nda 

sunum yaptı. Sivil Toplum Kuruluş’larının 
katıldığı sunum toplantısına Düzce 
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 
adına Başkan Mustafa Kayıkcı 
katıldı.Başkan Özlü Cedidiye Meydanı 
Projesi’nin Düzce’ye estetik katacağını 

belirterek, projenin iki etapta 
tamamlanacağını ve toplamda 84 

dükkanın yapılacağını açıkladı. S2'de
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PROJE BAŞLIYOR, KENTE AHENK GELİYOR
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Cedidiye Kent Meydanı Projesi'ni 
tanı�. 2 etap olarak planlanan proje ile birlikte şehre ahenk geleceğini 
söyleyen Başkan Özlü, Cami-Meydan-Çarşı konsep�yle meydanın este�k bir 
görünüme kavuşacağını kayde�. 

Düzce'nin en önemli meydanlarından 
biri olan ve her gün yüzlerce 
Düzcelinin hem ibadetlerini yaptığı 
hem de vakit geçirdiği Cedidiye 
Meydanı cazibe merkezi haline 
getiriliyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. 
Faruk Özlü'nün göreve gelmesinin 
ardından en çok önem verdiği 
projelerden birini daha hayata 
geçiriyor. Cami ve meydanın 
düzenlenmesinin yanı sıra Düzce'ye 
yakışır, cami ile uygun mimari yapıda 
ticarethanelerin de yapılacağı 
Cedidiye Kent Meydanı Projesi, kentin 
vizyonunu ve estetiğini de 
değiştirecek. Anıtpark meydanından 
başlayarak Millet Bahçesi, İstanbul 
Caddesi ile bir bütünlük kazanacak 
olan Cedidiye Kent Meydanı Projesi, 
kentin sosyo-ekonomik yapısını da 
olumlu anlamda etkileyecek. 
Düzcelilerin gurur ile tanıtabileceği, 
misafirlerini gezdirebileceği ve nefes 
alabileceği şehrin gözbebeği 
noktalarının birleştirilerek estetik 
anlamda da güzelleştirilmesi şehrin 
değerine değer katacak

Tarihi eser yapma konusunda uzman 
mimarlarla çalıştık. Düzcelilerin 
beğenisine sunulacak. Her zaman 
daha iyisini yapmaktan yanayım. Bu 
projede farklı görüşler var ise onları 
da değerlendiririm” diyerek açıklama 
yapan Başkan Faruk Özlü, “ Mevcut 
caminin minareleri tenekeden ve 
meydana yakışmıyor. Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün uygun gördüğü bir 
firma yeni minareleri çalıştılar. Kubbe 
çapı ile minare çapı oranını Mimar 
Sinan'dan örnek alınarak yapılacak. 
Ayrıca dış cephedeki kararmalar da 
düzeltilecek. Bunları da Vakıflar 
Genel Müdürlüğü yapacak” dedi. 
Cedidiye Kent Meydanı projesinin ilk 
etabında 24 adet ticari birim, 1 adet 
kütüphane, 1 adet vakıf birimi, 1 
adet danışma, 1 adet imam odası, 1 
adet diyanet odası ve 1 adet ofis 
bulunacak. Projenin ikinci etabında 
ise 60 adet ticari birim yapılacak.

Toplam 84
dükkan yapılacak
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Stajer Öğrencilerin Ücretleri

Devlet Tarafından Karşılanacak
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 'Mesleğim 

Hayatım İş ve Staj Programı İş Birliği Protokolü' kapsamında, 

şirketlerin stajyer ve istihdam talebi için başvuru süreci 

başladı. Yetkililer işletmeleri programa dahil olmaya çağırdı.

Şirketlerin mesleki eğitimden stajyer talep etmek için, 

https://anket.tobb.org.tr/#/anket/meslegim-hayatim 

adresinde yer alan başvuru formunu doldurmaları gerekiyor. 

Daha sonra talepte bulunan firmalarla öğrencilerin 

eşleştirmesi yapılacak.

İşletmedeki çalışan sayısına bakılmaksızın staja giden 

öğrencilere aylık 1276 lira, Mesleki Eğitim Merkezi 12. 

sınıfına devam eden öğrencilere aylık 2 bin 126 lira ücret 

ödenecek. Söz konusu ücretler devlet tarafından 

karşılanacak. İşverenler için herhangi bir ilave yükümlülük 

olmayacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Özer, paradigma 

değişikliğiyle mesleki eğitimin, artık ülkenin geleceğine ışık 

tutan, insanlara ve topluma umut veren bir eğitim türüne 

dönüştüğünü belirtti.

Mesleki eğitimin öğrenci-mezun ve öğretmen olmak üzere iki 

önemli ayağı olduğunu vurgulayan yetkililer "Programa üye 

olan işletmeler bünyesindeki eğitici niteliğe sahip, alanında 

uzman kişilerle okulları eşleştireceğiz. Eşleştirme sonrasında 

bu kişiler okullarda düzenlenen eğitimlerde alan öğretmenleri 

ile görev alabilecek, bilgi ve tecrübelerini öğrencilere 

aktarabilecek. Protokolün bu kısmı tamamen gönüllülük 

çerçevesinde yürütülecek." ifadesini kullandı.

Eski Düzce Fotoğrafları Sergisi Büyük İlgi Görüyor

Sergi 24 Haziran tarihine kadar açık kalacak

Düzce Belediyesi’nin fotoğraf sanatçısı Nuri Çetin’in 
katkılarıyla hazırladığı ‘Eski Düzce Fotoğrafları Sergisi’ 
Millet Bahçesi’nde açıldı. Vatandaşların büyük ilgi 
gösterdiği sergi 24 Haziran tarihine kadar açık kalacak. 
DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı, sergide bulunan 
fotoğraflarla tek tek ilgilendi. Kayıkcı, serginin 
hazırlanmasında katkısı bulunan tüm kişi ve kuruluşlara 
teşekkür etti.
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Jandarma Teşkilatımız Kutlu Bir Maziye Sahiptir
Jandarma Teşkilatı'mız şanlı bir tarihe ve şehadetle taçlanmış 
kutlu bir maziye sahiptir. Üstün vazife anlayışı,  örnek 
disiplin ve donanımıyla, aziz milletimizin teveccühüne 
mazhar olan Teşkilatımız; ülkemizin bölünmez bütünlüğü, 
milletimizin huzur ve esenliği için çalışmaktadır.

Öncellikle Türk Milletinin bağrından çıkmış, kamu düzeninin 
korunması ve kollanması çalışmalarında mesai mefhumu 
gözetmeksizin her zaman Aziz Milletimizin hizmetinde olan 
değerli teşkilat mensuplarımızı, bir kez daha kutluyorum.

Köklü bir geçmişe, ülke sathına yayılmış teşkilat ve kadro 
ağına sahip Jandarma Teşkilatı, üstlenmiş olduğu bu önemli 
görevi gecesini gündüzüne katarak yerine getirmeye 
çalışmakta, yeri geldiğinde vatanı ve milleti için hayatını 

ortaya koymaktan çekinmemektedir. Her zaman ve her 
koşulda halkının yanında olmaya çalışan Jandarma Teşkilatı, 
teknolojik gelişmeler ışığında gücünü ve harekât yeteneğini 
artırmakta, özverili çalışmalarıyla tüm yurtta olduğu gibi 
İlimizde de güven unsurunun yapılanmasında çok ciddi 
çalışmalara imza atmaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle Jandarma Teşkilatımızın 183. 
Kuruluş Yıl Dönümünü tekrar kutluyor, bu anlamlı günde görev 
yapan her kademedeki teşkilat mensuplarımızı takdirle 
selamlıyorum. Jandarma Teşkilatımıza aile fertleri ile birlikte 
sağlık, mutluluk ve başarılar dilerken, kahraman gazilerimize 
de şükranlarımı sunuyorum.

DESOB HEYETİNDEN EMNİYETE TEŞEKKÜR ZİYARETİ 
DESOB Başkanımız Mustafa 
Kayıkcı, Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz, Genel Sekreterimizle 
birlikte İl Emniyet Müdürlüğü 
ziyaret edildi. Düzce Belediyesi 
Prof. Dr. Erol Güngör Merkezi'nde 
gerçekleştirdiğimiz 7'inci Olağan 
Genel Kurulu'muzda kongrenin 
düzen, huzur, asayiş içinde 
yapılmasını sağlayan başta İl 
Emniyet Müdürümüz Sayın 
Mehmet Ali Akkaplan olmak üzere, 
Emniyet Müdür Yardımcılığı, 
Güvenlik Şube ve Çevik Kuvvet 
birimlerimize teşekkür ederiz. 


