
Almanya'nın Karlsruhe şehri Van'la kardeş olmak istiyor 

Van ile kardeş şehir olmak için Almanya'nın Karlsruhe şehrnde gelen bir ekip belediye yetkilileriyle 

görüştü. 

 

Belediye Toplantı Salonu´nda bir araya gelen Van Belediyesi yetkilileri ile Almanya´nın Karlsruhe 

şehrinden gelen heyet, kardeş şehir olabilmek için görüştü. Karlsruhe şehri belediye meclis üyeleri ve sivil 

toplum örgütleri temsilcilerinin içerisinde bulunduğu Alman grup ile bütün belediye başkan yardımcılarının 

hazır olduğu toplantıda ilk 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 

Sovyetler Birliği´nden birkaç kentle kardeş şehir olduklarını bu dönemde ise Müslüman bir ülkenin bir 

kentiyle kardeş şehir olmak istediklerini belirterek, "Biz, Müslüman bir ülkenin bir şehri ile kardeş şehir 

olmak için belediye meclisimizde bir karar aldık. Bu şehirleri de tespit ettik. Eskişehir, Adapazarı, Urfa ve 

Van. Bu 4 kent arasından biriyle kardeş şehir olmak istiyoruz. Ben ve grubum bu 4 kent arasından Van ile 

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 ile kardeş şehir olmak için tüm gayreti göstereceğim" dedi. 

Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Doğar ise Van´ın tarihi ve doğal güzelliklerinden 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 teklifin gelmesi 

sevindiricidir. Bizde dünya medeniyetlerinin ve kültürlerinin buluşmalarını, kaynaşmalarını çok istiyoruz. 

Dünyada savaşlar ve husumetler böylesi oluşumlarla daha az riskli hale geldiğini de biliyoruz. Van, 30-35 

yıl önce 40 bin nüfusa sahipken, yaşanan göçle şuan Van´ın nüfusu 400 bine dayanmış durumda.Eskişehir 

ve Adapazarı sanayi olarak bizden iyi durumda olabilirler. Ancak onların bizim gibi berrak ve mavi bir gölü 

yok. Dağlarımız gibi engin ve serin dağları 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. 
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