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 Almanya’nın Karlsruhe Belediyesi’nden Van Belediyesi’ne ziyaret 

 20/06/2011 

Van ile kardeş şehir olan Almanya’nın Karlsruhe Belediyesi diyalogun güçlenmesi için karşılıklı 
ziyaretler gerçekleştiriyor.                                                                                             

Van Belediyesi ile Almanya’nın Karlsruhe Belediyesi arasındaki kardeş şehir diyaloğunun gelişmesi 
için karşılıklı olarak ziyaretler gerçekleştiriliyor. Daha önce Karlsruhe Belediyesi’ni ziyaret eden 
Van Belediye Başkanı Bekir Kaya, bu kez belediye gençlik grubunu Van’da ağırladı. Gurup üyeleri 
özellikle belediyede diğer yıllara oranla daha fazla Kürtçe konuşulmasından memnun olduklarını 
söyledi. 

 
 

 Van ile kardeş şehir olan Almanya’nın Karlsruhe Belediyesi diyalogun güçlenmesi için karşılıklı 
ziyaretler gerçekleştiriyor. Karlsruhe Belediyesi bünyesinde bulanan Gençlik Meclisi’nde gönüllü 
olarak görev yapan Stadtjugendausschuss organizasyonu üyesi 10 kişilik bir grup Van’a gelerek 
Belediye Başkanı Bekir Kaya’yı makamında ziyaret etti. 



  
Van’ın tarihi ve turistik alanlarını ziyaret eden grup daha sonra Van Belediyesini ziyaret etti. Grubu 
kapıda karşılayan Van Belediye Başkanı Bekir Kaya, ekiple tek tek tokalaştı. Sıcak bir ortamda 
geçen ziyarette bir açıklama yapan Kaya, ziyaretin şehirlerarasında diyalogun gelişmesi için önemli 
bir adım olduğunu belirtti. 

  
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaya, Van’dan da bir genç grubun önümüzdeki 
günlerde kendilerini ziyaret edeceğini söyledi. Grup adına konuşan Stefan Struck ise Van’a 
gelmekten memnun olduklarını belirterek, iki şehir arasındaki diyaloğun gelişmesi için bundan 
sonrada da sık sık ziyaretler gerçekleştireceklerini belirtti. Görüşmeden sonra görüşlerini dile 



getiren Stefan Struck, uzun zamandır Van ile kardeş şehirler olduklarını aktararak, ilk kez böyle bir 
ilgili ile karşılaştıklarını belirtti. Van Belediye Başkanı Kaya’nın göreve başlaması ile birlikte 
diyaloglarının daha da geliştiğini ve ziyaretlerin gerçekleştiğinin altını çizen Struck, özellikle Van 
merkezinin çok değiştiğini söyledi. 
 
Van’da gördükleri ilgiden memnun olduklarını aktaran Gençlik Meclisi üyesi 12 yaşındaki Alezca 
Dessah “Özellikle Van’ın misafirperverliğini çok beğendim. Gittiğimiz her yerde bize bir şeyler 
ikram edildi. Buradaki insanların hayvanseverlikleri ayrıca beni çok mutlu etti. Köy yaşamının birer 
parçasını kentte görüyorsunuz ve bu insanı mutlu ediyor” dedi.

  
Son olarak konuşan grup üyesi 24 yaşındaki Leonardo Cordenas da Vanlı gençlerinde kendilerini 
ziyaret etmelerini isteyerek, “Bu sayede biz ve Vanlı gençler arasındaki diyalog güçlenecektir. 
Van’da yaşadığımız misafirperverlik beni gerçekten mutlu etti. Bundan sonrada bu diyaloğun 
devam etmesini istiyorum” dedi. 
 
Grup üyesi Ruth Rothenstein ise “Geçen yıllara oranla belediyede Kürtçe konuşulması çok 
hoşumuza gitti. Bunun sürmesi önemlidir” diye konuştu. 
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