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Geçmiş tarihli duyurular için 

tıklayınız 

�

   Karlsruhe, Van’la kardeş şehir olmak istiyor 

Almanya’nın Karlsruhe şehri ile Van’ın 

kardeş şehir olması için Karlsruhe’den 

bir ekip Van Belediyesi yetkili leriyle 

görüştü.  

 

 12/08/2009  

 bu haber 241 kez okundu.

      Aralarında Karlsruhe Belediye Meclis üyeleri, sivil toplum örgütlerinin 

bulunduğu ekip, Avrupa’da birçok şehirle kardeş olduklarını ancak Müslüman 

ülkelerden bir kentle kardeş şehir olmak istediklerini, programlarında Adapazarı, 

Eskişehir, Urfa ve Van arasından biri ile kardeş şehir olmanın olduğunu belirterek, 

belediye meclislerinin bu 4 şehir arasından biriyle kardeş şehir olacaklarını ancak 

Van’ı gördükten sonra Van’ın kardeş şehir olması için ellerinden geleni 

yapacaklarını vurguladılar.  

 

 

      Van i le kardeş şehir olmak isteyen Almanya’nın Karlsruhe şehri belediye 

meclis üyeleri ve sivil toplum örgütleri temsilcileri dün, Van Belediyesi’ne gelerek 

yetkil ilerle görüştü. Belediye Başkan Vekil i Naci Tatar, Belediye Başkan 

yardımcıları Abdurrahman Doğar, Selim Bozyiğ it  ve Đdris Canbay ile Belediye 

Meclis üyeleri tarafından karşılanan Alman heyet, meclis salonuna al ınarak 

görüşme yapıldı.  

 

 

      Belediye başkan yardımcılarının hazır olduğu toplantıda i lk önce Karlsruhe’hi 

tanıtan sinevizyon gösterimi yapıldı. Daha sonra söz alan Karlsruhe Belediye 

Meclis üyesi Lüppo Kramer, 2. Dünya Savaşı ’ndan sonra Fransa, Polonya ve 

HAVA DURUMU  
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Sovyetler Birl iğ i ’nden birkaç kentle kardeş şehir olduklarını bu dönemde ise 

Müslüman bir ülkenin bir kentiyle kardeş şehir olmak istediklerini belirterek şöyle 

dedi; “Biz, bu dönemde belediye meclisimizde bir karar aldık; Müslüman bir 

ülkenin bir şehri ile kardeş şehir olmak. Bu şehirleri de tespit ettik. Türkiye’den 4 

il ; Eskişehir, Adapazarı, Urfa ve Van. Bu 4 kent arasından biriyle kardeş şehir 

olmak istiyoruz. Ben ve grubum bu 4 kent arasından Van’la kardeş şehir olmak 

istiyoruz. Bunun için bugün buradayız. Van ile Karlsruhe nüfus olarak da birbirine 

uygun iki şehir. Bu projeyle iki şehrin insanlarını tanıştırmak, onlar arasında güzel 

ve sıcak bir ilişki kurmak ve iki kentin kültürlerini birbirine tanıştırmaktır. Eğer, 

Van belediyesi bize pozitif anlamda yazılı bir not verirse kendi belediye 

meclisimde Van’la kardeş şehir olmak için tüm gayreti göstereceğ im.” Daha sonra 

konuşan Van Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Doğar ise Van’ın tarihi ve 

doğal güzell iklerinden söz ederek, heyetin Van’ın kardeş şehir olarak projelerine 

dahil etmelerinden ve Van’a gelmelerinden mutluluk duyduklarını belirterek; 

“Şehircilikte gelişmiş, Almanya gibi sanayi devinden böylesi bir teklif in gelmesi 

sevindiricidir.  

      Bizde dünya medeniyetlerinin ve kültürlerinin buluşmalarını, kaynaşmalarını 

çok istiyoruz. Dünyada savaş lar ve husumetler böylesi oluşumlarla daha az riskli 

hale geldiğ ini de biliyoruz. Van, 30-35 yıl önce 40 bin nüfusa sahipken 30 yıll ık 

çatışmalar sonucu yaşanan göçle şuan Van’ın nüfusu 400 bine dayanmış 

durumda. Kürtler, devletten ilgi görmedikleri gibi yerlerinden zorla olmuş lardır. 

Yüzde 90’ı Kürt olan Van, binyıllarca Đpek Yolu’nun üzerinde önemli bir durak. Bu 

devasa sorunlarla mücadele etmeye çalışıyoruz. Globalleşen dünyada sizin gibi 

dostlarla omuz omuza çalışarak sorunlarımızı çözebileceğ imize inanıyoruz. Van’ın 

mevcut turizm potansiyelini açığa çıkarmak için bir takım projelerimiz var. Yine 

Kürt sorununun çözümü noktasında üzerimize düşen refleksleri yapıyoruz. 

Sizlerde bu sorunun çözümü için katkı sunmalısınız. Eskişehir ve Adapazarı 

sanayi olarak bizden gelişkin olabil ir ancak onların bizim gibi berrak ve mavi bir 

gölü yok. Dağ larımız gibi engin ve serin dağ ları yok. Van olarak gerçekten de 

Avrupa ile Almanya ile bütünleşmek istiyoruz. Meclisinizden Van’ın lehine sonuç 

çıkmasını temenni istiyoruz. Bizden istenen her türlü doküman, teminat 

kendilerine verilecektir” şeklinde konuştu. Konuşmalardan sonra Almanya’nın 

Karlsruhe şehrinden gelen heyette bulunanlar, teker teker kendini tanıttı. 

Tarih : 12/08/2009 - Okuma : 241 

�  Bu Bölüme Ait Diğer Haberler

�  Stratejik Plan Geliştirme Toplantıları Yapıldı - 17/08/2009

�  Karlsruhe, Van’la kardeş şehir olmak istiyor - 12/08/2009

�  Başkanımız TESEV Konferansında - 29/06/2009
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