
 

 

Bizimle tartışın! Vatandaşlar Konseyine katılım için kişisel davet Konu: " Wir 
machen mit - Wasserstoff(haupt)stadt Duisburg gemeinsam gestalten!“ " Tarih 
ve Yer: 2 - 5 Mayıs 2023 tarihleri arasında Duisburg Belediye Binası'nda 

 

Sayın Bay/Bayan XXXX, 

İklim değişikliği çağımızın en büyük küresel sorunlarından biridir. Hidrojen, enerji dönüşümü 
sürecinde kilit bir role sahiptir. İster ısı ve elektrik üretimi, ister mobilite sorunları veya sanayide 
kullanım olsun: hidrojen çok yönlüdür ve iklim nötrlüğüne ulaşmak için büyük bir potansiyele 
sahiptir.  

Bu nedenle özellikle Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti hidrojen ekonomisinin geliştirilmesi konusunda 
hızla ilerliyor. Hedef, yeşil hidrojen yardımıyla 2045 yılına kadar iklim nötr hale gelmek. Almanya'nın 
en önemli sanayi şehirlerinden biri olan Duisburg bu bağlamda özel bir önem taşıyor: Şehir bir 
hidrojen merkezi haline getirilecek. Sanayi ve lojistik alanlarında hidrojen altyapısının genişletilmesi 
çalışmaları halihazırda devam etmektedir. Kömür yerine hidrojen kullanımı sadece teknolojik bir 
değişim anlamına gelmiyor, aynı zamanda birçok önemli sosyal soruyu da gündeme getiriyor. Bu 
nedenle bu gelişmenin yerel vatandaşlarla da tartışılması ve mümkünse ortaklaşa şekillendirilmesi 
ve uygulanması çok önemlidir.  

Bu nedenle sizleri 2 Mayıs - 5 Mayıs tarihleri arasında Duisburg Belediye Binası'nda düzenlenecek 
olan " Bürgerrat „Wir machen mit – Wasserstoff(haupt)stadt Duisburg gemeinsam gestalten“ 
başlıklı Vatandaş Konseyine davet ediyoruz. Duisburg Belediye Başkanı Sören Link bu formatı 
destekliyor ve sizi şahsen ağırlamayı dört gözle bekliyor! Taahhüdünüz için maddi bir ödenek 
alacaksınız.  
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Bu amaçla, Duisburg kent nüfusundan rastgele 1.500 kişi seçildi ve tüm kent sakinleri adına 
konuyla ilgili öneri ve tavsiyelerini vatandaş konseyine iletmeleri için kendilerine mektup yazıldı. 
Olumlu yanıt vereceğinizi umduğumuz takdirde, rastgele seçilen diğer 49 vatandaşla birlikte 
Duisburg Vatandaşlar Konseyi'ni oluşturacaksınız. Etkinliğe katılım için Level B1 Deutsch dil bilgisi 
gerekmektedir. Ayrıca, sizin için bir dil danışmanı sağlanabilir. 

Sizlerle birlikte, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde ve aynı zamanda doğrudan Duisburg'da iklim 
dostu (hidrojen) sanayi ve lojistiğin genişlemesinin, bölge sakinlerinin bakış açısıyla nasıl 
şekillendirilebileceğini ve şekillendirilmesi gerektiğini tartışmak istiyoruz. Burada altyapı, ulaşım, 
konum ve istihdam perspektiflerine ilişkin sorular, küresel iklim adaleti ve iklim dostu olmanın yanı 
sıra potansiyel tehlikelere ilişkin endişeler kadar önemli bir rol oynamaktadır. 

Sizinle birlikte çalışmayı çok istiyoruz ve sivil katılımınız için teşekkür ediyoruz!  

Hakkımızda, seçim sürecimiz, yurttaş konseyinin tam olarak ne olduğu ve sizin için bundan sonra 
neler olacağı hakkında daha fazla bilgi için lütfen ilerleyen sayfalara bakınız.  

Saygılarımla 

 

 

 

  



 

 

 
Katılımınız hakkında bilgi  
 
Neden davet edildiniz?  
Duisburg'daki Vatandaş Konseyine kimlerin katılabileceğine sistematik bir rastgele seçim 
sonucunda karar verildi ve kura size çıktı! Veri temeli olarak nüfus kayıtları kullanıldı xxx. 
Bu şekilde, farklı yaşlardan, cinsiyetlerden, mesleki ve özel geçmişlerden insanlara ulaşmak 
istiyoruz ve bu kişilerin de konuyla ilgili kendi özel endişelerine, isteklerine ve görüşlerine 
katkıda bulunmaları gerekiyor.  
Siz Duisburg'un rastgele seçilmiş vatandaşlarından birisiniz. Konu hakkında önceden bilgi 
sahibi olmanıza gerek yok. Bizim için önemli olan sizin kişisel görüşleriniz ve yaşam 
deneyimlerinizdir. 
 
Veri koruma bildirimi  
Kişisel verileriniz ve bilgileriniz kesinlikle gizli tutulacak ve yalnızca davet sürecinin amacı için 
kullanılacak ve hemen ardından imha edilecektir. Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle 
iletişime geçmekten çekinmeyin!  
 
Sürece nasıl katılıyorsunuz? 
Vatandaşlar Konseyine katılımınız gönüllülük esasına dayanmaktadır. Bu nedenle, bu etkinliği 
düzenleyebilmek için sizden 03.04.2023 tarihine kadar katılıp katılamayacağınızı bize 
bildirmenizi rica ediyoruz.  
Bunun için lütfen ekteki cevap kartını kullanarak veya www.xxxx.de adresinden bize bildirin. 
Ayrıca xx ve xx tarihleri arasında 0202/439-3235 numaralı telefondan da bize ulaşabilirsiniz.  
Vatandaşlar Konseyindeki yer sayısı 50 ile sınırlıdır. Yerlerden birinin size tahsis edilip 
edilmediğini 06.04.2023 tarihine kadar size bildireceğiz.  
 
Katılımınız için nasıl bir destek alacaksınız? 
Katılımınızı mümkün olan en iyi şekilde desteklemek istiyoruz! Lütfen bizimle e-posta 
(freier@uni-wuppertal.de) veya telefon (0202/439-3235) yoluyla iletişime geçin. Özel 
ihtiyaçlarınıza bağlı olarak aşağıdaki destekleri de sunuyoruz: 
 

Eğitim izni 
Çalışanların katılımını kolaylaştırmak için, etkinliği tanınmış bir ileri eğitim tedbiri olarak 
düzenliyoruz. Dilerseniz ve işvereninize danışarak, katılımınız sırasında eğitim izni alabilirsiniz. 
Bunu organize etmek için lütfen bizimle e-posta (freier@uni-wuppertal.de) veya telefon 
(0202/439-3235) yoluyla iletişime geçin. 
 

Çocuk ve aile bakımı 
Bakmanız gereken çocuklarınız veya akrabalarınız varsa size yardımcı olmaktan mutluluk 
duyarız. Lütfen bizimle e-posta (freier@uni-wuppertal.de) veya telefon (0202/439-3235) 
yoluyla iletişime geçin. 
 

Harcama ödeneği 
Katılım çerçevesinde yapacağınız masraflar için size 100 Avro tutarında maddi bir toplu ödeme 
yapmak istiyoruz. 
 
  



 

 

 
Program hakkında bilgi  
Bir bakışta tarihler  
Dönem: 2 - 5 Mayıs 2023 

Yer: Rathaus Duisburg, Burgplatz 19, 47051 Duisburg 

UhrToplantı saatleri: 1. Grup Yurttaş Konseyi: Sabah 8 - Öğleden sonra 4 | 2. Grup Yurttaş 
Konseyi: Sabah 9 - Öğleden sonra 5 

 
Lütfen hangi grupta yer almak istediğinizi bize bildirin. Yeterli mola sürelerinin yanı sıra 
içecekler, öğle yemeği ve atıştırmalıklar içeren ücretsiz yemek servisi planlanmaktadır.  
Vatandaşlar Konseyi nasıl çalışır? 
2-5 Mayıs 2023 tarihleri arasında siz ve rastgele seçilen 49 kişi, Kuzey Ren Vestfalya'da ve 
özellikle Duisburg'da iklim koruma ve hidrojen konularının sizin için önemli olan yönlerini 
tartışacaksınız.  
Konu hakkında önceden bilgi sahibi olmanıza gerek yok. Bizim için önemli olan kişisel 
görüşleriniz, günlük yetkinlikleriniz, yaşam deneyimleriniz, istekleriniz ve endişelerinizdir. 
Bilim, siyaset, yönetim, endüstri ve sivil toplum alanlarından çok sayıda tanınmış uzmandan 
gerekli gerçek bilgileri doğrudan yerinde alacaksınız.  
Grubunuzla birlikte toplumsal öneriler ve ifadeler geliştireceksiniz. Daha sonra bunları bir 
vatandaş raporu halinde derleyeceğiz. Bu rapor Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine ve Duisburg 
şehrine törenle sunulacak ve böylece daha sonraki planlama ve uygulama süreçlerine 
aktarılabilecektir.   
"Biz" kimiz? 
Vatandaş konseyi, "PROTANZ.NRW" araştırma projesi çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 
Bu proje, iklim nötrlüğünün sağlanmasında önemli bir rol oynayacak olan yenilikçi teknolojilerin 
toplumsal kabulü ile ilgilenmektedir. Proje, Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Ekonomi, Sanayi, İklim 
Koruma ve Enerji Bakanlığı (MWIKE) tarafından kamu fonlarıyla finanse edilmektedir. 
Katılımcılar 

§ Institut für Demokratie- und Partizipationsforschung (IDPF) der Bergischen Universität 
Wuppertal 

§ Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie 
§ RWTH Aachen 
§ Ruhr-Universität Bochum 
§ Hochschule Bochum 

 
 
Proje hakkında daha fazla bilgi için lütfen https://idpf.uni-wuppertal.de/de/projekte/protanznrw/ 
veya https://www.vi-transformation.de/protanz/ ile iletişime geçin. Talep etmeniz halinde size 
posta yoluyla daha fazla bilgi göndermekten de memnuniyet duyarız. 
Sizi davet ettiğimiz Yurttaş Konseyi, Wuppertal Üniversitesi Demokrasi ve Katılım Araştırmaları 
Enstitüsü (IDPF) tarafından yürütülmektedir. Enstitüde, rastgele seçime dayalı vatandaş 
katılımı formatı - planlama hücresi olarak adlandırılan - 1970'lerde geliştirildi ve o zamandan 
beri Avrupa bölgesinde belediye düzeyinde sistematik olarak uygulandı ve metodolojik olarak 
sürekli geliştirildi. "Yurttaş konseyi" adı altında, yurttaşları siyasi karar alma süreçlerine gevşek 
bir temelde dahil etmek amacıyla katılım süreçleri artık belediye, bölge, eyalet ve federal 
düzeyde sıklıkla gerçekleştirilmektedir. 


