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   Kardeş Şehirden Belediyeye Teşekkür Ziyareti 

Karlsruhe Belediye Meclis üyeleri, sivil 

toplum örgütlerinin bulunan ekip 

Belediyeye teşekkür ziyaretinde 

bulundu.  

 

 14/08/2009  

 bu haber 166 kez okundu.

        Van ve Karlsruhe Belediyeleri, Belediyeler ve kent halkı arasında dostluk 

il işkilerini güçlendirmek maksatlı kardeş şehir i lişkisi kurmak için Van da bulunan 

Karlsruhe Belediye Meclis üyeleri, sivil toplum örgütlerinin bulunan ekip 

Belediyeye teşekkür ziyaretinde bulundu. 

        Belediye Başkan Vekili  Naci Tatar, Belediye Başkan Yardımcıları Selim 

Bozyiğ it , Abdurahman Doğar ve Belediye Meclis üyeleri ile Karlsruhe Belediye 

Meclis üyeleri, sivil toplum örgütlerinin bulunan ekip Başkanlık makamında iyi 

niyet temennileriyle bir araya geldiler. 

 

 

        “Kardeş l iğe yabancı değ il iz” diyen Belediye Başkan Vekil i Naci Tatar “hayat 

felsefemizde kardeş lik, barış ,sevgi ve saygı hakimdir. Bize kardeş lik konusunda 

atılan bu adımda bizde ebetteki dost hane elimizi uzattık, gereken ne ise şahsım 

ve Belediye çalışanları olarak yapacağız. Bu kardeş lik çağrısının Van ve Karlsuhe 

şehirlerine faydası, Sivil düzeyde bağ lar korunacak ve daha da gelişt ir ilecek. Đki 

şehrin tarihleri, Kültürleri, ekonomileri ve toplumları hakkındaki bilgi düzeyinin 

gelişt ir ilmesine yönelik inisiyatifler desteklenecek. Kültür, eğ it im, okul, meslek ve 

spor alanlarındaki beraberlikler karşıl ıklı il işkiler gelişt ir ilecek. Bilimsel ve teknik 

işbirliğ i teşvik edilecek. Kamu yönetimi, sağ lık, turizm ve tabiatın korunması gibi 

iki tarafıda yakinen i lgi lendiren alanlarda bilgi ve deneyim alışveriş i  hayata 

geçiri lecek. Ekonomik alanda da karşıl ıklı i lişkiler geliştiri lecek. Van tanıtımına 

önemli ölçüde katkı sunacak bu kardeş lik adımına, Yöre ve kültür derneklerinin bu 

sürece katılımları da sağ lanmalıdır.” dedi.  

HAVA DURUMU  
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VAN BELEDĐYESĐNDEN KARLSUHE BELEDĐYESĐNE MEKTUP   

        Van Belediye Başkan Vekili  Naci Tatar Karlsruhe Belediyesine, kardeş şehir 

projesi çerçevesinde yapılan istek ve taleplere karşı lık bir mektup gönderdi. 

Karlsruhe Belediye Meclis üyesi Lüppo Kramer e “Sayın Karlsuhe Belediye 

Başkanı Heinz Fenrich ve Karlsruhe Belediye Meclis Üyeleri, Van ve Karlsruhe 

şehirleri arasında var olan diyalogu geliştirmek ve her iki şehir i le vatandaş ları 

arasında sıkı dostluk il işkileri kurmak için Van Şehri, Karlsruhe şehri i le Kardeş 

Şehir Projesi kapsamında çalışmalar yapmayı isteğ ini teyit etmektedir.  

 

 

        Đki tarafta karşıl ıklı saygı ve eş it  haklar ekseninde, yakın dostluk ve güven 

içerisinde iki şehirdeki polit ik ve toplumsal i lişkileri kardeş şehir işbirl iğ i  programı 

ve kardeş şehir projeleri ile gelişt ir ilecek çalışmalar yapmaya baş layacaklardır.” 

Yazılı mektup veri ldi. Daha sonra söz alan Karlsruhe Belediye Meclis üyesi Lüppo 

Kramer” veri len bu mektup için teşekkür ederiz. Bu mektubu Belediye Başkanına 

ve Belediye Meclis üyelerine vereceğ im. Bizde size bu mektuba karşı bir mektup 

göndereceğ iz. Umarım gelecekte projemizi hayata geçirebilir iz.” Şeklinde konuştu. 

        Karlsruhe Belediye Meclis üyeleri, sivi l toplum örgütlerinin bulunan ekip 

gördükleri i lgi ve alakadan dolayı Van Belediyesine ve halkına teşekkür ettiler. 

Yapılan karşı lıklı sohbet sonrası Belediye Başkan Vekil i Naci Tatar günün anısına 

Karlsruhe Belediye Meclis üyesi Lüppo Kramer e Van Belediye kil im atölyesinde 

yapılmış Van Karlsruhe kardeş şehir yazılı Porselen tabak ve ekibin tamamına 

Van Belediyesi tarafından basımı yapılan Van Đ li  Tarihi yerlerini Türkçe-Đngilizce 

anlatan kitap hediye edildi.

Tarih : 14/08/2009 - Okuma : 166 

�  Bu Bölüme Ait Diğer Haberler

�  Devlet Bakanı Yılmazdan Belediyemize Ziyaret - 14/08/2009

�  Kardeş Şehirden Belediyeye Teşekkür Ziyareti - 14/08/2009

�  ADD'den Başkan KAYA'ya Ziyaret - 29/07/2009

�  GABB Birliği Seminerinin Đlki Vanda Yapıldı - 28/07/2009

�  Emniyet Müdüründen Başkan KAYA'ya Ziyaret - 24/07/2009

�  VALĐDEN ĐADE-Đ ZĐYARET - 21/07/2009

�  Van Vakfından Tebrik Ziyareti 
17/07/2009 

�  VALĐYE ZĐYARET - 14/07/2009

�  Başkanımızdan Đşçi Çıkarma Açıklaması - 07/07/2009

�  Belediye Vanspor yönetiminden açıklama - 01/07/2009

�  Belediye Vanspor'da yeni dönem - 25/06/2009

�  Makamda Bir Đlk - 25/06/2009

�  BELEDĐYDEN ÖSS HĐZMETĐ - 13/06/2009
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�  VATSO'ya Ziyaret - 12/06/2009

�  halkla beraber halkla iç içe - 11/06/2009

�  Belediyide Yeni Görevlendirme - 27/05/2009

�  Belediye Borçları Açıklandı - 25 Mayıs 2009, Pazartesi, 14:34:55

�  Vanspor Kararı Siyası Bir Karardır - 21 Mayıs 2009, Perşembe, 16:08:23

�  Eğitim Kurumlarından Kaya'ya Plaket - 21 Mayıs 2009, Perşembe, 15:56:25
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