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SUNUŞ

Yerel yönetimlerin görev alanları ile yetkileri, merkezi yönetimle ve birbiıieriyle olan ilişkile
ri, gelir kaynakları, denetimi ve yerel yönetim reformları ile bu çerçevede yapılan düzenlemeler 
üzerinde çokça tartışılan konulardır. Devlet yapısı içinde önemli bir yönetim basamağı olan yerel 
yönetimler, hem ulusal siyasette, hem yerel siyasette hem de akademik çevrelerde hep gündemde
dir. Zaman zaman yapılan ulusal ve uluslararası toplantılarda da bu konular çeşitli yönleriyle ele 
alınmaktadır. Türkiye’de bugüne dek beş kez düzenlenen Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu 
da bu toplantılardan biridir. En son 2011 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
tarafından “Yerel Özerklik” başlığıyla düzenlenen 5. Ulusal Yerel Yönetim ler Sempozyumu bu yıl 
Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölümü Kamu Yönetimi Prog
ramınca gerçekleştirilm iştir. A ncak, bu kez Sempozyuma “Türk Dünyası Yerel Yönetimler Sem
pozyumu” olarak uluslararası bir nitelik kazandırılmış; konusu “Yerel Yönetimlerin Sorunları” 
olarak belirlenmiştir.

Türkiye’den ve K K TC ’den çok değerli bilim insanları, kamu yöneticileri, politikacılar ve uy
gulayıcılar Sempozyuma araştırmalarını, görüşlerini ya da deneyimlerini aktararak katkıda bulun
muşlardır. Sınırlı da olsa Türk Cumhuriyetlerinden de katılım gerçekleşmiştir. Sempozyumda “Y e
rel Yönetimlerin Sorunları” başlığı altında pek çok önemli sorun alanı ele alınmıştır. Bunlar arasın
da, Türk Cumhuriyetlerinde Yerel Yönetimler, Yerel Yönetimlerde Reform, Sosyal Belediyecilik 
ve Kalkınma, Yerel Yönetim Sisteminde Değişim Özerklik ve Katılım, 6360 Sayılı Kanun Çerçe
vesinde İdari ve Mali İlişkiler, Anakent Yönetiminde Yeni Eğilimler, 6360 Sayılı Kanun ve Köy 
Yönetimi, Yerel Yönetimler ve Katılım, Yerel Yönetimlerin Mali Yapısı ve Personel Politikası, 
Çağdaş Belediyecilik A nlamında Kuzey Kıbrısta Belediyeler, Yerel Yönetimler ve Kentsel Dönü
şüm, Yerel Yönetimlerin Farklı Boyutları, bulunmaktadır.

Başta Kongre Onursal Başkanı, Prof. Dr. Ruşen Keleş olmak üzere, Sempozyumun her aşa
masında bizlere her türlii desteği sağlayan, bizlere güç katan Sn. Prof. Dr. Ayşegül M engi’ye, Sn. 
P ro f Dr. H ikmet K avruk’a ve Sn. Prof. Dr. Kemal G örm ez’e, sonsuz teşekkürlerimi sunarım. A y
rıca, Uluslararası Türk Dünyası Yerel Yönetim ler Sempozyumu başlığı altında yerel yönetimlerin 
sorunlarını tartışma zeminini bizlere hazırlayan, her konuda bizlere destek veren Doğu Akdeniz 
Ü niversitesi’ne, İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Sn. Prof. Dr.Cem Tanova’ya ve İşletme 
Bölüm Başkanı Sn. Doç. Dr. M ustafa Tüm er’e teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca, Sem pozyum ’un 
hazırlanmasında bizlere destek veren Araştırma Görevlilerimiz, Sn. Ecem İnce’ye, Sn. E lif G üzel’e 
ve Sn. Ömer Sami K aya’ya teşekkür ediyorum. Sempozyum kapsam ında sunulan bildirilerin kitap 
bölümü olarak basılmasında bizlere katkı sağlayan bizlerle işbirliği yapan N OBEL Y ayınevi’ne 
düzenleme komitesi adına teşekkürlerim izi sunuyoruz. Son olarak, Sempozyumun düzenlenebilme
si için bizlere katkıda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti Başkanlığı’na, Üniversitem ve 
Sempozyum organizasyon komitesi adına teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Yrd. Doç. Dr. Deniz İŞÇİOĞLU



zorunlu kıldığına ilişkin inancımdır. Bu gereksinme göz önünde tutulduğunda, demokrasinin tüm 
kurallarıyla ülkemizde yerleşmesi açısından daha pek çok adımın atılmasının zorunlu olduğunu 
yadsımak kolay değildir

Bu yönden bakıldığında, çoğu, 1980’li yılların sonlarından itibaren Sovyet Sosyalist Cumhu
riyetleri B irliği’nden ayrılıp bağımsız birer devlet olan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbe
kistan ve Türkmenistan gibi ülkelerin yerel demokrasi konusunda attıkları adımların başarısı, hiç 
kuşku yok ki, bu ülkelerde demokrasinin kendisinin kurulup yerleşmiş ve gelişmekte olmasıyla çok 
yakından ilgilidir. Hukuki açıdan, bağım sızlıklarına yeni kavuşmuş olan bu ülkelerden Avrupa 
topraklarında yer alanların Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi gibi uluslararası kuruluşlara üye 
olabilmelerinin ön koşulu, bilindiği gibi, Avrupa İnsan hakları Sözleşmesine ve Avrupa Yerel Yö
netimler Özerklik Şartı’na taraf olmalarıdır. N e var ki, bu uluslararası sözleşmelere onları onayla
yarak taraf olmak da yetmemekte; temsil etmekte oldukları değerleri yansıtan kurallarına fiili ola
rak uymaları, onları gerçek yaşam da egemen kılmaları da istenmektedir. Bu yönden bakıldığında, 
çağdaş liberal demokrasinin yöntem ve öz olarak Türk Dünyasında içselleştirilmiş olması bu ne
denle büyük önem taşımaktadır.

KKTC, Baltık ülkelerinden ve eski Sovyetler B irliği’nin dağılmasının ardından Bağımsız Dev
letler Topluluğu içinde yer alan devletlerden farklı olarak, İngiliz Uluslar Topluluğu içinde uzun 
yıllar liberal demokrasi deneyimine sahip bulunan bir ülkedir. Bununla birlikte, yüzölçümünün ve 
nüfusunun küçüklüğünün de bir sonucu olarak, yönetim yapısı yerinden yönetimci değil, merkezi
yetçi bir yaklaşım la biçimlendirilmiştir. Bu durum, T.C. Anayasasının neredeyse bir kopyası niteli
ği taşıyan 1985 tarihli KKTC Anayasasının incelenmesinden açıkça anlaşılabilir.

75 yıllık yerel demokrasi ve 60 yıllık çok partili demokratik sistem deneyimine sahip olan 
Türkiye’nin, demokratikleşme sürecindeki tüm sorunlarına ve geçirdiği sarsıntılara karşın, kimi 
yönlerden Türk Dünyası ülkelerine bu alanda “danışmanlık” yapabilecek bir gelişme düzeyine 
varmış olduğu söylenebilir. Başta Avrupa Yerel Yönetim ler Özerklik Şartı olmak üzere, Sınırötesi 
İşbirliği Çerçeve Sözleşmesi ve benzeri sözleşmelerin kuralları da, bu amaçla yararlanılabilecek 
kaynaklar arasındadır. Özellikle belediyecilik eğitimi konusunda, yerel, bölgesel ve ulusal düzey
lerde son 40-50 yılda edinilmiş olan deneyim lerinden yararlanm ak olanağı vardır. TO D A İE’nin 
geçmiş yıllarda uygulam aya koyduğu izlencelere ek olarak, yakında A zerbaycan’la başlattığı pro
jenin de örnek alınabilecek yönleri vardır.

Bu türlü işbirliği ve yardımlaşma girişimlerinin, ülkelerimiz için, ulusal kimlik özelliklerinden 
kaynaklanan fiili dayanışma gereksinmesi kadar, tüzel anlamda, Birleşmiş Milletler üyeliğinin 
gerektirdiği işbirliği zorunluluğundan da kaynaklanmakta olduğunu söyleyebilirim. Toplantının 
düzenlenmesine olduğu kadar, bu bildiriler kitabının yayım lanm asına katkıda bulunan değerli bilim 
insanlarına ve üniversitelerim ize teşekkür ediyor, kendilerini kutluyorum. Bilim Kurulu üyelerim i
zin hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Sempozyum hazırlıklarını başlangıcından beri büyük bir 
ciddiyet ve özveriyle yürüten Prof. Dr. Ayşegül Mengi ile Prof. Dr. Hikmet Kavruk’a ve onların 
yanı sıra bu kitabın editörlüğü görevini de üstlenmiş olan değerli öğrencimiz ve uğraş arkadaşımız 
Dr. Deniz İşçioğlu’na da ne denli teşekkür etsem azdır. Herbirinden takdir ve teşekkür duygularımı 
kabul etmelerini rica ediyorum.

Prof. Dr. Ruşen KELEŞ
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TÜRKİYE’DEKİ BELEDİYELERİN 

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİLERİ

Doç. Dr. Tarkan OKTAY15

GİRİŞ v
Küreselleşmenin çok boyutlu olarak etkisinin tüm dünyada hissedildiği günümüzde, hükümet

ler düzeyindeki ilişkilerden daha fazla daha alt düzeyde bulunan organizasyonların ve toplulukların 
ilişkileri öne çıkmaktadır. Bu kapsamda yerel yönetimler arası ilişkiler önemli bir yere sahiptir. 
Ülkelerdeki yönetim  yaklaşımlarının merkezi yönetimden yerel yönetimlere doğru kayması, yerel 
düzeydeki uluslararası ilişkileri de geliştirmektedir. Yerel yönetim lerin rolünün bir kısmının sivil 
topluma ve özel sektörlere aktarılması, yerel düzeydeki uluslararası ilişkileri çok yönlü ve daha 
kalıcı hale getirmektedir.

Kardeş şehir işbirlikleri yerel yönetim ler arası ve dolayısıyla şehirler arası işbirliklerinin çok 
yönlü, esnek ve etkili bir biçimidir. Kardeş şehir ilişkileri, iki yerel yönetim yanında halkların dos
tane ilişkiler kurmasını sağlayarak birçok konuda işbirliği geliştirilmesi ve problem lere ortak çö
zümler üretilmesi için etkin bir araç durumundadır. Kardeş şehir işbirlikleri, şehirlerin uluslararası 
ilişkilerin önemli bir öznesi haline gelmesine paralel olarak dünyada gelişme göstermektedir.

Araştırm a temel konusunu Türkiye’deki belediyelerin kardeş şehir ilişkileri oluşturmaktadır. 
Bu kapsam da İçişleri Bakanlığı’nm kardeş şehir ilişkileri ile ilgili istatistiki verileri SPSS yazılımı 
kullanılarak analiz edilmiştir. A naliz iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda Türkiye’deki belediye
lerin tüm kardeş şehir ilişkileri ele alınmaktadır. İkinci kısımda ise belediyelerin Türk Cumhuriyet
lerindeki şehirler ile geliştirdikleri kardeş şehir işbirlikleri özel olarak analiz edilmektedir. Kardeş 
şehir ilişkileri kıtalar, ülkeler, şehirler, işbirliği tarihleri, belediye türleri gibi çok yönlü kriterler 
bakımından incelenmiştir.

YEREL YÖNETİMLER VE İŞBİRLİKLERİ
Bugün hemen hemen bütün ülkelerde yerel yönetimler demokratik kuram ların önde gelenle

rinden biri olarak kabul edilirler. Yerel yönetimlerin halkın kendi kendini yönetm esine imkan veren 
kurumlar olması bu kabulün temel sebebini oluşturmaktadır. Yerel yönetimler, kamu yönetim inde
ki diğer hizm et yürüten birimlerden karar organlarının halk tarafından belirlenmesi ve halka yakın 
bir kademede bulunmaları bakım ından ayrılm aktadır (Keleş, 2006: 61). Bu nitelikleri, hizm et sunan 
birimler olmanın ötesinde siyasal yönlerinin de öne çıkmasını sağlamaktadır.

Yerel yönetimler; ak tif yurttaşlığı geliştirmesi, yerel kimliğin oluşmasına ve korunm asına kat
kıda bulunması, yerel topluluk üyelerinin ihtiyaç ve isteklerini yansıtabilmesi, yerel topluluk üyele
rine güç, fırsat ve seçenek sağlaması, yerel topluluk kurum ve kuruluşları aracılığı ile yeni demok-

15 Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, tarkan.oktay@medeniye.edu.tr
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ratik alanların ortaya çıkmasına katkıda bulunması gibi yönleri ile demokrasiyi güçlendiren kurum
lar olarak görülür (Yıldırım, 1993, 37).

< Kamu yönetimi alanındaki yeni yaklaşım lar ve geliştirilen kavram lar, yerel yönetimleri ve va
tandaşların devlet karşısındaki konumunu yeniden şekillendirmektedir. Bu çerçevede yeni kamu 
yönetimi yaklaşımının temel yansımalarım; devletin tek hakim  aktör olmaktan uzaklaşması, piyasa
ların genişlemesi, yeni sosyal fonksiyonların zorunlu olarak ortaya çıkması, teknoloji sayesinde 
kamu hizm etlerine daha kolay ulaşabilme ve siyasi alanda sıradan vatandaşlar, özel sektör, işçi 
sendikaları, sivil toplum örgütleri, baskı grupları tarafından oluşturulan siyasi ağların (policy 
networks) artması ve bunların kamu politikalarının şekillendirilm esinde esas aktörler olarak yer 
alması olarak sayabiliriz (Genç, 2010: 148).

Günümüzde merkezi yönetim den yerel yönetim lere görev ve mali kaynak aktarımı anlayışının 
ötesine geçilerek, merkezi ve yerel yönetimlerden sivil toplum a ve özel sektöre sorumluluk ve 
kaynak aktarımı noktasına gelinmiştir. Bu yeni yaklaşım ın önemli ayaklarından biri “Yönetişim” 
kavramıdır. Yönetişim, kamu yönetimini oluşturan birimlerin kamu politikası tespiti ve uygulan
ması süreçlerini, kamu dışındaki aktörlerle işbirliği içinde yürütmesidir. Bu çok ortaklı yönetim 
yapısı, vatandaşların çevrelerinin oluşumuna ve yönetim ine ak tif olarak katılmalarına imkan tanır. 
Yerel yönetimler halka yakın kamu birimleri olarak, yönetişimin daha yaygın ve etkin uygulanabi
leceği kademelerdir (Oktay, 2013: 46). 2001 yılında A vrupa K omisyonu tarafından Avrupa Yöneti
şimi hakkında hazırlanan Beyaz K itap’ta “iyi yönetişim”in temel prensipleri açıklık, katılım, hesap 
verebilirlilik, etkililik ve tutarlılık olarak ifade edilmiştir (European Governance: 2001: 10).

Yerel yönetimlerle ilgili diğer önemli kavram Y erindenlik (subsidiarity) ilkesidir. Yönetimler 
arası yetki ve görev paylaşım ında kullanılan bu ilke, kamu hizmetleri sorumluluğunun mümkün 
olduğunca halka yakın birimlere verilmesini öngörür. 1992 M aastricht Avrupa Birliği Anlaşması 
ile daha da önemli hale gelmiştir. Vatandaşların daha fazla yönetime katılması, yerelleşmenin güç
lendirilerek demokratik gelişm enin sürdürülmesi de, bu ilkenin sağladığı önemli yararlardandır 
(Çukurçayır, 2006, 114). Yerindenlik ilkesi yerel yönetim lere yeni yetki ve sorumluluklar ve geniş 
bir hizm et alanı sağlamıştır.

1985’de ilan edilen ve 1993 yılında Türkiye’de bazı çekincelerle yürürlüğe giren Avrupa Ye
rel Yönetimler özerklik Şartı, yerel yönetimlerin güçlendirilm esi, özerkliklerinin geliştirilmesi ve 
korunması, yerinden yönetim  ve demokrasi ilkelerine dayanan bir düzenin inşası bakımından çer
çeve niteliğinde bir belge durumundadır. Bu belgenin 10 uncu maddesinde yerel makamların birlik 
kurm a ve birliklere katılma hakkı başlığı altında yerel yönetimlerin ulusal ve uluslararası düzeyde 
diğer yerel yönetimlerle çok yönlü biçimde işbirliğine girebilmeleri ilke olarak düzenlenmiştir 
(Avrupa Yerel Özerklik Şartı: Md 10).

Demokratik anlayışın gelişmesi, yönetişim uygulam alarının yaygınlaşm ası, yerindenlik ilkesi 
ve kamu yönetimi alanındaki yeni yaklaşım lar yerel yönetim leri ve vatandaşları daha aktif bir ko
numa getirmiştir. Bu gelişmenin diğer bir boyutu yerel yönetimler arası işbirliklerinin artmasıdır. 
Yerel hizmetlerin karmaşıklaştığı ve çok boyutlu hale geldiği günümüzde yerel yönetimler karşı 
karşıya oldukları problemlere çözüm üretmek, daha etkin hizm et sunabilmek, vatandaşların sosyal 
ve kültürel gelişimini sağlamak amacıyla kendi aralarında işbirliğine gitmektedir. Yerel yönetimler 
arası birleşmeler, proje ortaklıkları, yerel yönetim birlikleri, aynı sınırı paylaşanlar arasında sınırö- 
tesi işbirlikleri, çalışma ziyaretleri, yerel yönetimlerle ilgili tarih, sağlık, çevre korum a vb. konular
daki ağlar ve kardeş şehir ilişkileri işbirliği türleri olarak sayılabilir.

Yerel yönetimler arası işbirlikleri, hiyerarşik yapı yerine yatay yapıların hakim olduğu, dikey 
örgütsel süreçlerin yerine yatay süreçlerin geçerli olduğu bir ilişki düzenini ifade etmektedir. İşbir
likleri sayesinde rekabetçi olmayan yardımlaşmacı ilişkilerin temel olduğu, rutin karşılığın yerini
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esnekliğin aldığı, kaynaklan paylaşan ve yardımlaşmanın ortak çıkarları gerçekleştirm ek üzere en 
iyi yol olduğuna inanan aktörleri birbirine bağlayan göreceli olarak dengeli ve istikrarlı ilişkiler 
kurulabilmektedir (Kösecik, 2006:27).

K üreselleşm e ile birlikte coğrafi sınırların öneminin azalm ası, sosyal, kültürel ve siyasal ben
zeşme süreçlerinin yoğunlaşması gibi yeni bir durum yaşanmaktadır. Bir toplumda meydana gelen bir 
gelişme ve dönüşüm diğer ulusların sosyal ve siyasal sistemlerini önemli ölçüde etkilemektedir (Çu- 
kurçayır, 2011: 45). Küreselleşmenin gelişmesi ile birlikte yerel yönetimler bakımından ulusal düzey
deki işbirlikleri yanında uluslararası işbirlikleri de önemli hale gelmiştir. Özellikle ekonomik ve siyasi 
işbirliğine giden ülkeler arasındaki ilişkilerin hükümetler düzeyinden bölge ve şehir düzeyine indiril
mesi temel strateji halindedir. Örneğin Avrupa’da “yurttaşlar Avrupası’na” ulaşmada yerel yönetimler 
arası işbirliği ile ilgili önemli adımlar atılmıştır. EUREGIO (Avrupa Bölgesel Yönetimler Daimi 
Konferansı), bu işbirliklerinin gerçekleştirilmesine yönelik bir birliktir. Bu birlikte, bölgesel ve her 
türlü işbirliğinin geliştirilmesi temel amaç durumundadır (Çukurçayır, 2006: 114).

Bölgesel işbirliği oluşturmayı amaçlayan K aradeniz Ekonomik İşbirliği Ö rgütü’nde de yerel 
yönetimlerle ilgili olarak benzer bir yaklaşım görülmektedir. Örgütün ilgili raporlarında, yerel 
seviyede siyasi destek, bölgesel işbirliğinin başarısının başlıca unsurlardan biri olarak belirtilm ek
tedir. Yüzölçümü, nüfus, coğrafi özellikler, zenginlik, kültürel miras ve çevre açısından farklı olan 
her şehir, bölge veya alan, kendi sürdürülebilir kalkınma vizyonunu geliştirm e ve kendi kimliğine 
dayanarak bölgesel işbirliğine destek verme kapasitesine sahip olduğu kabul edilmektedir. Yerel 
yönetimlerin diplomasi ve işbirliği yoluyla, toplum lar arasındaki diyalog ve barışı oluşturmak için 
entegre tutum lar geliştirmesinin önemine vurgu yapılmaktadır. Yerel yönetim ler arasındaki dene
yim ve bilgi alış verişi, hoşgörü, dostluk ve karşılıklı anlaşmayı güçlendiren ortak etkileşime önem 
li oranda katkı sağlayan bir unsurdur (KEÎPA Raporu, 2005: 30-35).

KARDEŞ ŞEHİR KAVRAMI VE GELİŞİMİ
Kardeş şehir; coğrafi olarak birbirinden uzak konumdaki iki şehrin, uluslararası düzeyde kül

türel, ekonomik, hizm et sunumu ve benzeri konularda ortak faaliyetler yürütmek üzere dostane 
ilişkiler kurmasını ifade eden bir kavramdır. Türkiye’de “kardeş şehir” biçiminde kullanılan kav
ram, uluslararası literatürde ABD kökenli “sister city” veya Avrupa kökenli “tow n tw inning” olarak 
ifade edilmektedir.

İki şehir arasındaki işbirliği, ilgili yerel yönetimlerin kardeş şehir konusundaki ulusal prose
dürlerinin tam amlanması ve imzalanan işbirliği protokolü ile resmiyet kazanmaktadır. İşbirliği 
protokolü kardeş şehir ilişkisinin hedefini, amacını, kapsamını, mali yükümlülükleri, işbirliği alan
larını ve tarafların diğer yükümlülüklerini içeren metinlerdir. Protokoller, uygulam a farklılıkları 
olmakla birlikte, genelde taraf yerel yönetimlerin meclisleri tarafından kabul edilmeleri ile geçerli
lik kazanırlar.

Kardeş şehir ilişkisi dışında, iki şehir arasında uzun ya da kısa süreli belli bir konuda, örneğin 
bir proje çerçevesinde, işbirliği protokolüne dayalı ilişkiler de kurulabilmektedir. İki şehir arasın
daki ilişkilerin diğer bir örneği de iyi niyet mektuplarıdır. İki şehir arasındaki ilişkilerin geliştiril
mesi konusunda tarafların iyi niyet beyanını içeren mektuplar, ta raf olan şehirlere herhangi bir 
sorumluluk yüklem eyen metinlerdir.

Şehirler arasında dostluk ve karşılıklı kültürel ortaklıklar konusundaki en eski örneklerden bi
ri, Alman şehri olan Paderbom ile Fransız şehri olan Le M ans arasında 830’da kurulan işbirliğidir. 
Sonraki dönemlerde benzer işbirlikleri az sayıdaki şehir arasında kurulmuştur. Kardeş şehir ilişkile
rinin esas önem kazandığı ve yaygınlaştığı yıllar İkinci D ünya Savaşı’ndan sonradır. Büyük ve
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yıkıcı bir savaştan çıkan A vrupa’da barışın kalıcı olabilm esi amacıyla yerel düzeyde işbirlikleri 
teşvik edildi ve kardeş şehir işbirlikleri desteklendi. İngiltere ve Fransız kentleri ile A lmanya kent
leri arasındaki kardeş şehir ilişkileri hızla gelişme gösterdi. Böylece, şehirler arasında daha kap- 
saİTilı ve uzun dönemli işbirlikleri kurulmaya başlandı. O günkü adıyla A vrupa Council o f  Euro
pean M unicipalities (CEM) ve U nited Towns O rganization (UTO) gibi organizasyonlar tarafından 
da kardeş şehir ilişkileri desteklendi ve şehirler bu konuda teşvik edildi. C EM ’in “Bağ Kurm a M o
deli” ile U TO ’nun” Köprü Kurma M odeli” kardeş şehir tarihinde iki önemli paradigm a oldu (Clar
ke, 2010: 174).

İkinci dünya savaşından sonra A vrupa’da yerel düzeyde işbirliği aracı olarak gelişen kardeş 
şehir yöntemi, daha sonra Am erika Birleşik D evletleri’ne ve diğer gelişmiş ülkelere de yayıldı. 
A BD ’de kardeş şehirler A vrupa’dan farklı biçimde gelişti. Kardeş Şehir Hareketi adıyla (Sister 
City M ovem ent) 1956’da başkan Eisenhow er tarafından A B D ’deki şehirler ile diğer ülkelerdeki 
şehirler arasında insandan insana (people to people) girişimi çerçevesinde başlatıldı (Zelinsky, 
1991: 8). Günümüzde 500 ABD şehrinin kardeş şehir ağı kapsamında 149 ülkede 2 binden fazla 
işbirliği bulunm aktadır (Sister Cities International).

Soğuk savaş döneminde, iki ayrı bloğu oluşturan devletler arasında sınırlı düzeydeki ilişkilere 
rağm en kardeş şehir işbirlikleri, farklı şehirlerde yaşayan insanlar arasında özellikle kültürel alanda 
bir ilişki kanalı olarak işlev gördü. 1980’Ii yılların sonundan itibaren kardeş şehir işbirlikleri Doğu 
Bloku ülkeleri ve gelişmekte olan diğer ülkelerde de yayılm a gösterdi (Ogawa, 2012: 12; Zelinsky, 
1991: 4-5). A vrupa’da Yunanistan, Portekiz ve İrlanda gibi en dıştaki ülkeler yanında İspanya, 
İsveç, Avusturya, İsviçre, Finlandiya gibi daha gelişmiş ülkelerde de yaygınlaştı. Avrupa dışında 
Avustralya ve Yeni Zelanda’da kardeş şehir işbirliklerinin sayısı arttı. Çin, Filipinler, Tayvan ve 
Güney K ore’de bu konuda gelişm e daha yavaş oldu. Uzak doğuda özellikle Hong K ong’un kardeş 
şehir ilişkileri öne çıktı (Zelinsky, 1991: 11).

1980’lerde Avrupa Birliğinin gelişmesi ve A vrupa vatandaşlığının oluşturulması kapsamında 
kardeş şehir işbirlikleri de daha önemli hale geldi. 1984’de A vrupa Konseyi tarafından üye devlet
ler ve vatandaşlar arasındaki ilişkilerin geliştirilm esinde kardeş şehirlerin önemli bir araç olarak 
kabul edildi. Sonraki yıllarda kardeş şehir işbirliklerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi konusunda 
çeşitli mali destek programları da devreye sokuldu (Clarke, 2010 : 186). Günümüzde Avrupa pers
pektifinin gelişmesi, Avrupa birliği ve kim liğinin yerleşmesi konusunda kardeş şehirlere verilen rol 
devam etmektedir. Kardeş şehir işbirlikleri, farklı ülkelerdeki insanların kaynaşması ve görüş alış
verişinde bulunmaları için esnek bir araç olarak kabul edilmektedir. Aynı zamanda ticaret, kültür, 
spor, sürdürülebilir kalkınma, gençler, yerel kamu hizmetleri gibi geniş bir yelpazede işbirliklerine 
imkan veren bir yöntem olarak görülm ektedir (Avrupa Kardeş Şehir Eşleştirme; Langelnohl, 2009: 
2015-222).

Bugün gelinen noktada sadece ABD ve A vrupa’da değil, dünyanın birçok bölgesinde kardeş 
şehir işbirliklerinin kurumsal düzeyde teşvik edildiği ve desteklendiği görülmektedir. Şehirlerdeki 
yerel yönetimlerin, resmi çerçevede kurdukları kardeş şehir işbirlikleri çok yönlü biçimde geliş
mektedir. Farklı etnik ve kültürel özelliklere sahip şehirlerarasm daki ilişkiler, buralarda yaşan in
sanların farklı kültürlerle tanışm alarını sağlamaktadır. Teknolojinin gelişmesi ve özellikle interne
tin yaygınlaşması, e-posta ve w eb sayfası gibi araçlar kardeş şehirlerin birbirlerine yakınlaşmalarını 
da kolaylaştırmaktadır.

Kardeş şehir ilişkileri birbirinden oldukça farklı kültürler yanında, Türk Cumhuriyetlerindeki 
işbirliklerinde olduğu gibi, yakın kültürler arasında zaman içinde azalmış ilişkilerin tekrar gelişme
sinde de önemli role sahiptir. Türkiye’deki belediyelerin Türk Cum huriyet’lerindeki şehirlerle olan 
ilişkileri 1990’lı yıllarda başlamış ve 2000’li yıllarda artan oranda gelişme göstermiştir.
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KARDEŞ ŞEHİR İŞBİRLİKLERİNİN TÜRKİYE’DEKİ YASAL 
ÇERÇEVESİ
Türkiye’deki belediyelerin yurt dışı ilişkileri ve bu çerçevede kardeş şehir işbirliklerinin yasal 

zeminini kanun hükümleri ve bakanlık genelgeleri oluşturmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanu- 
nu’nun 74 üncü maddesi belediyelerin yurt dışı ilişkilerini düzenlemektedir. Kanuna göre belediye
lerin yurt dışı ile ilişkileri üç ayrı kategoride değerlendirilmektedir. Birincisi; belediyelerin görev 
aynıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara kurucu üye 
veya üye olarak katılabilmeleridir. İkincisi, belediyelerin kendi görev alanları ile ilgili yurt dışında
ki teşekkül, organizasyon veya yerel yönetimlerle ortak faaliyet ve hizm et projeleri gerçekleştire
bilmeleridir. Üçüncüsü ise, belediyelerin yurt dışındaki yerel yönetimlerle kardeş şehir ilişkisi
kurabilmesidir.

Belediyelerin kanunda belirtilen Uç farklı yurt dışı ilişki türü çerçevesindeki girişimlerinin bele
diye içindeki karar verme mercii belediye meclisidir. Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesinde yurt 
dışı ile ilişkiler konusunda belediye meclisine görev verilmiştir. Kanuna göre; yurt dışındaki belediye
ler ve yerel yönetimlerle karşılıklı iş birliği yapılması, kardeş kent ilişkileri kurulması, ekonomik ve 
sosyal ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçek
leştirilmesi, bu faaliyet ve projeler kapsamında arsa, bina ve benzeri tesisler yapılması, kiralanması 
veya tahsis edilmesi gibi konularda belediye meclisine yetki vermektedir. Belediye meclisinin bu 
konudaki kararları, normal karar alma sürecine göre alınmaktadır. Yurt dışı ilişkiler konusundaki 
kararlar, meclis toplantısında bulunanların salt çoğunluğunun oyu ile kabul edilmektedir.

Belediyelerin yurt dışı ilişkileri kapsamında yapacakları harcamalarla ilgili olarak Belediye 
Kanunu’nun 60 mcı maddesinde düzenleme yapılmıştır. B una göre belediyelerin yurt dışındaki 
kamu kurum lan, özel kesim kurum lan veya sivil toplum örgütleriyle birlikte yürüttükleri ortak 
hizmetler veya proje giderleri, belediyenin giderleri arasında sayılarak belediyelerin bu konuda 
harcama yapm asına yasal bir zem in oluşturulmuştur.

Belediye Kanunu, yurt dışındaki ilişkiler konusunda belediye meclisi kararı yanında merkezi 
düzeyde bazı şartlar da getirmektedir. Buna göre belediyelerin yurt dışında geliştirecekleri ilişkile
rin dış politikaya ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak yürütülmesi gerekmektedir. Ayrıca, 
işbirliği yapılmadan önce İçişleri Bakanlığı’ndan izin alınması zorunludur.

Belediyelerin yurt dışı ilişkilerini düzenleyen diğer yasal düzenleme, 1173 sayılı Milletlerarası 
M ünasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında K anun’dur. Kanunun 1 inci maddesinde; 
Türkiye Cumhuriyetinin yabancı devletlerle, bunların tem silcilikleri ve tem silcileri ile milletlerarası 
kurullarla, bunların temsilcilikleri ve temsilcileri ile tem as ve m üzakerelerin Dışişleri Bakanlığı 
eliyle ve ilgili bakanlıklarla işbirliği yapılm ak suretiyle yürütülür hükmü bulunmaktadır. Ayrıca, 
aynı maddenin 6 ıncı bendinde dış ilişkiler konusunda Dışişleri Bakanlığına bilgi verm esi gereken 
kurumlar arasında yerel yönetim ler de sayılmıştır.

Yurt dışı ilişkiler konusunda belediyeler için yasal çerçeveyi oluşturan diğer metinleri İçişleri 
Bakanlığı genelgeleri oluşturmaktadır. Genelgelerde kardeş şehir ilişkisinin çerçevesi ve kapsamı 
ile ilgili bilgi ve koşullar yer almaktadır. Kardeş şehir ilişkisi kurulacak olan şehir hakkında bilgile
rin derlenmesi, işbirliğinin konusunun, süresinin, amacının, hedefinin, maliyetinin ve beklenen 
faydaların neler olduğunun ortaya konulması, işbirliği protokolünün hazırlanması ve belediye m ec
lisi kararının alınması gerekmektedir. Bu hazırlık sonrasında İçişleri Bakanlığına başvurularak 
işbirliği için gerekli izinler alınabilm ektedir.16

16 İçişleri Bakanlığı'nın ilgili genelge ve yazıları: 1) 20.05.1996 gün ve B050MAH0400000/756-22 sayılı genelge; 2) 
25.09.1997 gün ve B050MAH076000/50569 sayılı genelge; 3) 20.09.2000 gün ve B050MAH076000/328 sayılı
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Türk Dünyasında “Yerel Yönetimlerin Sorunları"

KARDEŞ ŞEHİR İŞBİRLİKLERİNİN ÇOK YÖNLÜ İŞLEVLERİ
Kardeş şehir işbirliklerinin en temel işlevi, iki şehir arasında dostane bir yakınlaşmanın ve ileti

şimin kurulmasıdır. Kardeş şehir işbirlikleri taraflarca etkin olarak değerlendirildiğinde birçok alanda 
önemli fırsatlar ve yararlar sunmaktadır. Bu işbirliklerinin çok yönlü işlevlerini 6 başlık altında ince
lemek mümkündür. Kardeş şehir ilişkilerinde aşağıdaki başlıklar altında belirtilen işbirliklerinden 
birisi ya da daha fazlası şehirlerin ölçeği ve kapasitesine göre bir arada yürütülebilmektedir.

Sosyal ve Kültürel İşbirlikleri: Kültürel ve etnik yapı olarak birbirinden farklılık gösteren iki 
şehir halkı arasında iletişimin ve işbirliğinin geliştirilm esi, kardeş şehir ilişkilerinin uzun süreli ve 
daha etkin yürütülebilmesi için stratejik öneme sahiptir. Kardeş şehir ilişkilerinde en kolay biçimde 
gelişme sağlanabilecek alan sosyal ve kültürel ilişkilerdir. D iğer ilişki alanlarına göre daha kolay 
organize edilebilmektedir. Burada önemli olan nokta, şehirlerin sahip olduğu kültürel zenginliğin, 
belediyeler tarafından düzenlenecek etkinlikler ile çok yönlü biçimde etkileşime geçmesinin sağ
lanmasıdır. Bu faaliyetlerden bazıları; festival, kültür günleri, tiyatro turnesi, konser, çeşitli dallar
daki sanatçıların etkinlikleri, sergiler ile tekstil, folklor, yem ek ve edebiyat alanındaki etkinlikler 
olarak sayılabilir. Ayrıca, sosyal alanda engelli, yaşlı, çocuk, genç ve kadınlara yönelik hizmetler 
konusundaki iyi uygulam aların paylaşılması da bu kapsam da değerlendirilebilir. Kültürel ve sosyal 
işbirlikleri kardeş şehir işbirliklerinin halk nezdinde daha görünür olması ve farkmdalık oluşturması 
bakım ından da birçok yarara sahiptir.

Y erel hizm etler konusunda teknik bilgi ve tecrübe Paylaşımı: Kardeş şehir işbirliği, yerel 
hizm etlerin sunumu ile ilgili olarak teknik bilgi ve tecrübelerin karşılıklı olarak paylaşılmasına 
imkan verir. Kentsel altyapı, hizm et teknolojileri, kurum sal kapasite geliştirme uygulamaları, yeşil 
alan düzenlemeleri, şehir planlaması ve konut çözümleri, trafik ve otopark çözümleri gibi çok deği
şik konularda belediyelerin gelişm e göstermeleri ve hizm et kalitelerini arttırmaları noktasında 
önemli fırsatlar sunar. Türkiye’de bu alanda özellikle Avrupa Birliği’ndeki şehirlerle kurulan kar
deş şehir ilişkilerinde bu yararları gözlem lem ek mümkündür. Buna benzer şekilde Türkiye’deki 
belediyelerin de daha az gelişmiş bölgelerdeki kardeş şehirlere önemli tecrübe ve teknik bilgi ak
tarması söz konusudur.

Ekonom ik İşbirliği: Kardeş şehir işbirlikleri çerçevesinde ekonomik işbirlikleri de kurula
bilmektedir. Şehirlerin ölçeği ve ekonomik potansiyeline göre bu ilişkinin boyutları da değişebil
mektedir. Ekonomik işbirliği çerçevesinde öncelikli olarak iki şehir arasındaki ticari ortaklıkların 
kurulması ve ticaret hacminin karşılıklı olarak arttırılması gelmektedir. Şehirlerdeki ticari organi
zasyonlarının bu noktadaki rolü önemlidir. Ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi çerçevesinde ticaret 
odaları ve ticari heyetlerin karşılıklı ziyaretleri, fuarların düzenlenmesi, şehirlerin ticari potansiyel
leri hakkındaki ilgilere yönelik bilgilendirme ve danışmanlık destekleri sağlanması, alışveriş günle
ri organizasyonu, şehirler üzerinden ülkenin tüm üne yönelik ticaret amacıyla stratejik ortaklıklar 
kurulması gibi faaliyetler sayılabilir.

Tarihsel Çevrenin Korunması: Şehirlerin sahip olduğu tarihi çevrenin korunması, sağlıklaş- 
tırılması ya da geliştirilmesi gibi konularda belediyeler arasında işbirliği çalışmaları yapılabilmek
tedir. Bu kapsamda eser restorasyonu, korum a konusunda bilgi ve tecrübe paylaşımı, eski eserlerle 
ilgili laboratuvar imkanlarından yararlanılması, iyi uygulam a örneklerinin paylaşılması, tarihi çev
rede kentsel tasarım  uygulaması yapılması, ortak arkeolojik kazılar gerçekleştirilmesi, üniversiteler

genelge; 4) 24.04.2001 gün ve B050MAH076000/806 sayılı genelge; 5) 16.02.2005 gün ve 
B050MAH076000/597-50137 sayılı yazı; 6) 07.04.2005 gün ve B050MAH0650002/86-80970 (2005/36) sayılı 
genelge; 7) 20.06.2005 gün ve B050MAH076000/5003-50520 (2005/62) sayılı genelge.
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ile birlikte tarihi çevrenin ele alındığı sempozyum vb. toplantılar düzenlenmesi gibi faaliyetler
yürütülebilmektedir.

Doğal Çevrenin Korunması: Şehirlerde ve yakın bölgelerdeki doğal çevrenin korunması ve 
geliştirilmesi sürdürebilirlik yaklaşımının ön koşulu durumundadır. Doğal çevreyi tehdit eden ve 
kirlilik oluşturan etkenlerin ortadan kaldırılması ya da etkilerinin azaltılması konusunda belediyeler 
birçok proje yürütmektedir. Yeşil alanların geliştirilmesi, su kaynaklarının ve doğal yaşam  alanları
nın korunması, gürültü ve hava kirliliğinin önlenmesi, çevrenin korunması konusundaki bilincin ve 
farkındalığın arttırılması, doğal enerji kaynakları teknolojisi, enerji verimliliği uygulamaları, su 
tasarrufu çözümleri, kentsel altyapının çevre ile dost nitelikte yapılandırılması bu konudaki başlıca 
alanlardır. Çevrenin korunması ile ilgili teknolojilerin transferi, iyi uygulama örneklerinin paylaşı
mı, bilgi ve deneyim aktarımı, ortak projeler yürütülmesi, doğal yaşam la ilgili gezi ve  etkinlikler 
düzenlenmesi kardeş şehirlerin işbirliği yaptığı alanların başında gelmektedir.

D iplom asiye lobicilik: Uluslararası ilişkiler, günümüzde sadece hükümetler düzeyindeki iliş
kilerden ibaret değildir. Sivil toplum  kuruluşları, özel sektör, yerel yönetim ler ve diğer organizas
yonlar da uluslararası ilişkilerde önemli rol üstlenmektedir. M erkezi düzeyde kabul edilen dış poli
tikanın desteklenmesi, uygulam aya konulması ve sürdürülebilir olması hükümetlerin dışındaki daha 
alt düzeydeki bu örgütlenmelerin yabancı ülkelerdeki etkinliğe bağlıdır. Belediyelerin kendi arala
rında kurduğu kardeş şehir işbirlikleri de bu çerçevede stratejik bir öneme sahiptir. Kardeş şehir 
ilişkilerinin geliştirdiği çok yönlü ilişkiler ağı, etkin yararlanıldığında ülkelerin dış politikalarına da 
destekleyici ve yön verici bir kaynak olabilmektedir. Bu çerçevede uluslararası örgütlerde birbirle
rine destek sağlanması, ülkelerdeki dış politika, ticaret, yatırım  vb. konularla ilgili kararlarda lobi
cilik yapılabilmesi, ülke parlamentolarında şehirleri temsil eden parlam enterlere lobicilik çerçeve
sinde ulaşılabilmesi ve lobicilik desteği sağlanabilmesi gibi konularda kardeş şehir işbirlikleri 
önemli fırsat ve im kanlar sunmaktadır.

Avrupa Birliği Fonlarından Yararlanma: Avrupa Birliği bünyesinde her yıl birbirinden ba
ğımsız 500'e yakın fon programı bulunmaktadır. Bu fonlardan 300 kadarından Türkiye yararlana
bilmektedir. Bu fonlarda yerel yönetimler arası ortaklıklar ön şart durumundadır. Belediyeler A v
rupa Birliği Bünyesinde bulacakları kardeş şehirlerle birlikte ortak projeler geliştirebilir veya kar
deş belediyenin önceki yıllarda sundukları ve uyguladıkları projeleri kendi belediyeleri için uygu
layabilirler. Fonlar sadece belediye için değil belediye sınırları içinde hizm et veren okullar, sivil 
toplum kuruluşları, odalar ve borsalar gibi kurum ve kuruluşlar içinde geçerli olm aktadır (Öncü: 2).

TÜRK CUMHURİYETLERİNDEKİ BELEDİYELERLE KARDEŞ ŞEHİR 
İŞBİRLİKLERİ ARAŞTIRMASI BULGULARI
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra A vrupa’da şehirlerin yakınlaşması, dolayısıyla farklı toplu

lukların birbirleriyle etkileşim inin arttırılması için bir araç olarak yaygınlaşm aya başlayan kardeş 
şehir işbirlikleri, Türkiye’de 1990’lı yıllardan itibaren gelişmeye başlamıştır. Türkiye’deki beledi
yelerin dünyanın çeşitli yerlerindeki belediyeler ile kardeş şehir ilişkileri günümüzde önemli bir 
düzeye ulaşmış durumdadır.

Araştırma kapsamında Türkiye’deki belediyelerin kardeş şehir işbirliklerinin genel olarak analizi 
yanında, asıl araştırma konusu olan Türk Cumhuriyetleri ile kurulan kardeş şehir işbirlikleri de analiz 
edilmektedir. Türk Cumhuriyetlerinin kapsamını Orta A sya’daki bağımsız Türk devletleri, özerk statüle
re sahip Türk bölgeleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yer alan şehirler oluşturmaktadır.

Sovyetler Birliği'nde 1980’1İ yıllarda uygulanmaya başlayan glasnost (açıklık) ve perestroyka (ye
niden yapılanma) politikasının devletin çözülmesine neden olması sürecinde bazı Türk unsurlar, ulusal
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kimliklerini kazanarak bağımsız devletlerini kurma imkanına kavuşmuştu. Bağımsız Türk devletleri 
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’dır. Orta Asya dışında, Kıbrıs’ta 
yaşayan Türkler, 15 Kasım 1983'de Self-determinasyon hakkım kullanarak Kıbrıs Türk Federe Devleti 
M eclisi’nde oybirliği ile alınan bir kararla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilan etti.

Bağımsız devletler yanında Rusya, Ukrayna, Çin, Azerbeycan ve Özbekistan içinde özerk sta
tüye sahip bölgeler de bulunmaktadır. Bunlar; Sincan (Uygur), Altay, Balkar, Başkurtistan, Çuva- 
şistan, Dağıstan, Gagavuzya, Kırım, Hakasya, Karaçay, Karakalpakistan, Nahçıvan, Tataristan, 
Tuva, Yakutistan olarak sayılabilir.

Analizde kullanılan veriler İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler genel M üdürlüğü’nün yayım la
dığı istatistiklere dayanmaktadır. Türkiye’deki belediyeler 2014’ün altıncı ayı itibariyle yurtdışmda 
1.321 şehirle kardeş şehir ilişkisi kurmuş durumdadır. Bu ilişki ağında Türk Cumhuriyetlerindeki 
şehirlerin payı ve çok yönlü dağılımı istatistiki analiz çerçevesinde ele alınmaktadır. Analizde, 
Türk Cumhuriyetleri ile kardeş şehir ilişkileri olan Türkiye’deki belediyelerin sayısı, bölge dağı
lımları, il dağılımları ve belediye türü dağılımları açısından İncelenmektedir. Ayrıca, işbirliği yapı
lan şehirlerin Türk Cumhuriyetlerine dağılımı, en fazla işbirliği yapılan şehirler, işbirliklerinin 
yıllara göre gelişme durumu gibi çok yönlü analizler gerçekleştirilm iştir.

Türkiye’deki belediyelerin kardeş şehir işbirlikleri analizinin ilk kısmını genel veriler oluş
turmaktadır. Belediyelerin yurt dışındaki tüm kardeş şehir işbirlikleri genel verilerin kapsamını 
oluşturmaktadır. Belediyelerin tüm kardeş şehir işbirlikleri içinde ağırlıklı rol A vrupa’daki şehirlere 
aittir. A vrupa’daki işbirliklerinin 1/3’ü ise Balkan bölgesindeki şehirlerle imzalanmıştır. Türki
y e ’nin Balkanlarla olan tarihi bağlarının etkisini bu tabloda görmek mümkündür. Özellikle seçmen
leri içinde Balkan kökenlilerin yoğun olduğu belediyeler bu konuda daha istekli davranmaktadır. 
Türkiye’deki belediyelerin A vrupa’da gelişmiş ülkelerde yer alan şehirlerle işbirliği kurmaları 
konusundaki teşvik edici unsurların başında yerel hizm etlerle ilgili teknik bilgi ve deneyim payla
şımı imkanı gelmektedir. Ayrıca, Avrupa B irliği’nin kardeş şehir ilişkileri konusundaki destekleyi
ci ve teşvik edici uygulam alarının da bu konuda etkili olduğu söylenebilir.

Belediyelerin işbirliklerinde ikinci önemli pay A sya’daki şehirlere aittir. A frika’daki şehirlerin 
payı % 4,7’de kalmıştır. Uzak mesafeye rağmen Kuzey A m erika’daki şehirlerin kıtalar arası dağılı
mındaki % 3’lük payı dikkat çekmektedir. A vrupa’daki işbirliklerinde gözlem lenen teknik bilgi ve 
tecrübe aktarımı ile kardeş ilişkilerini teşvik edici faktörler Kuzey Am erika için de söz konusudur.

Tablo 1: Kardeş Şehir İşbirliklerinin Kıtalara Göre Dağılımı (2014)

Kıta Sayı (%)
Avrupa 877 66,4

Asya 321 24,3

Afrika 62 4,7

Kuzey Amerika 39 3,0

Güney Amerika 9 0,7

Avustralya 13 1 ,0

Toplam 1.321 1 0 0 ,0

Belediyelerin kardeş şehir işbirliklerinin ülkelere göre analizi daha ayrıntılı bilgiler verm ekte
dir. On beş ve üstü sayıda işbirliği yapılan ülkelerin yer aldığı aşağıdaki tabloda en fazla işbirliği
nin Bulgaristan ile yapıldığı görülmektedir. Türklerin yoğun olarak yaşadığı Almanya, komşu ülke



Türkiye’deki Belediyelerin Türk Cumhuriyetleri ile Kardeş Şehir İlişkileri

Yunanistan, tarihi ve politik ilişkilerin yoğun olduğu Bosna-Hersek ve M akedonya tabloda üst 
sıralarda yer almaktadır. Genel işbirlikleri dağılımına paralel olarak Avrupa ülkeleri tabloda daha 
çok yer bulmuştur. Türk Cumhuriyetlerinden Kuzey Kıbrıs, Azerbaycan ve Kazakistan tabloya 
girebilmiştir. ABD, Türkiye’nin yakınındaki birçok ülkeyi işbirlikleri sayısında geride bırakmıştır. 
Komşu ülkelerden İran ile olan ilişkiler oldukça düşük düzeydedir. Tarihi dostane ilişkilerin bulun
duğu Güney Kore ile uzak mesafeye rağmen önemli sayıda işbirliği kurulmuştur.

Tablo 2: En fazla Kardeş Şehir İşbirliği Yapılan Ülkeler (15 ve Üstü) (2014)

Ülke Sayı Ülke Sayı

Bulgaristan 117 Amerika Birleşik Devletleri 29

Almanya 85, Ukrayna 29

Bosna-Hersek 75 Kosova 28

Yunanistan 75 Rusya 28

K.K.T.C 64 Filistin 26

Makedonya 54 Macaristan 25

Azerbaycan 49 İsveç 23

İtalya 40 Kazakistan 21

Romanya 37 Güney Kore 19

Çin Halk Cumhuriyeti 34 Fransa 17

Polonya 34 Iran 15

İçişleri Bakanlığı M ahalli İdareler genel M üdürlüğü’nün kardeş şehirlerle ilgili istatistikleri 
1992 yılından itibaren başlamaktadır. Bu çerçevede hazırlanan tabloda yıllar itibariyle Türkiye’deki 
belediyelerin imzaladığı kardeş şehir ilişkilerinin sayıları yer almaktadır. 1990’lı yıllarda belli bir 
trend ile devam eden artışın 1996 ve 1997 yılında hızlandığı görülmektedir. 2000’li yıllar 1990’lara 
göre daha çok işbirliğinin kurulduğu dönem olmuştur. Özellikle, 2011’den sonra işbirliklerinin 
sayısı oldukça artmıştır. M ahalli idareler seçimlerinin yapıldığı 1999, 2009 ve 2014 yıllarında n is
peten bir düşme söz konusudur. 2014 yılının rakamları ilk 6 aylık verilere dayanmaktadır.

Tablo 3: Kardeş Şehir İşbirliklerinin Yıllara Göre Dağılımı (2014)

Onay tarihi Sayı (%) Onay tarihi Sayı (%)
1992 1 0,1 2004 64 4,8

1993 13 1 ,0 2005 81 6,1

1994 14 1,1 2006 59 4,5

1995 15 1,1 2007 77 5,8

1996 40 3,0 2008 91 6,9
1997 38 2,9 2009 29 2 ,2

1998 10 0 ,8 2 0 1 0 79 6 ,0

1999 29 2 ,2 2 0 1 1 151 11,4
2 0 0 0 46 3,5 2 0 1 2 145 1 1 ,0

2 0 0 1 50 3,8 2013 126 9,5
2 0 0 2 76 5,8 2014 27 2 ,0

2003 60 4,5 Toplam 1.321 1 0 0 ,0
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Kardeş şehir işbirliği kuran belediyelerin bulunduğu coğrafi bölgelere göre yapılan analizin 
sonuçlarında M armara bölgesi ilk sırada yer almaktadır. İşbirliklerinin % 40’ı M arm ara’daki bele
diyeler tarafından kurulmuştur. Ege ve İç A nadolu bölgesindeki belediyelerin işbirlikleri sayısı 

¡% 20’ye yaklaşan paylara sahiptir. Akdeniz ve Karadeniz bölgeleri, İç A nadolu’nun gerisinde kal
mıştır. Burada çok sayıda işbirliği bulunan A nkara ve K onya faktörü öne çıkmaktadır. D iğer taraf
tan Güney Doğu A nadolu’nun, Doğu Anadolu B ölgesi’nin iki katı işbirliği kurduğu görülmektedir.

Tablo 4: Kardeş Şehir İşbirliklerinin Coğrafi Bölgelere Dağılımı (2014)

Bölge Sayı (%)
Marmara 543 41,1

Ege 256 19,4

İç Anadolu 227 17,2

Akdeniz 127 9,6

Karadeniz 97 7,3

Güney Doğu Anadolu 48 3,6

Doğu Anadolu 23 1,7

Toplam 1.321 1 0 0 ,0

En fazla kardeş şehir işbirliğine sahip belediyelerin bulunduğu iller analizinde İstanbul ilk sı
rada bulunmaktadır. Tüm kardeş şehir işbirliklerinin % 18’i İstanbul’daki belediyeler tarafından 
kurulmuştur. N üfus ve gelişmişlik bakım ından Türkiye’de ilk sıralarda yer alan illerin kardeş şehir 
işbirliklerinde de önde olduğu görülmektedir.

Tablo 5: En fazla Kardeş Şehir İşbirliği Bulunan iller (10 ve Üstü) (2014)

İl Sayı İl Sayı

İstanbul 240 Kırklareli 23

İzmir 136 Çanakkale 2 0

Bursa 105 Edirne 19

Ankara 99 Samsun 19

Antalya 72 Aydın 17

Konya 44 Denizli 16

Kocaeli 36 Zonguldak 16

Muğla 35 Trabzon 15

Mersin 29 Manisa 14

Eskişehir 28 Kayseri 13

Gaziantep 28 Sakarya 13

Yalova 28 Kütahya 12

Tekirdağ 27 Nevşehir 12

Balıkesir 23 Afyonkarahisar 11
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Türkiye’deki Belediyelerin Türk Cumhuriyetleri ile Kardeş Şehir ilişkileri

Belediye türlerine göre kardeş şehir ilişkileri incelendiğinde % 66’sımn ilçe statüsündeki bele
diyeler tarafından kurulduğu görülmektedir. Büyükşehir belediyelerinin sayısı az olmakla birlikte, 
kapasite büyüklüğü ve ilişki ağlarının gelişmişliği paralelinde % 25’lik paya sahiptirler.

Tablo 6: Kardeş Şehir İşbirliklerinin Belediye Türlerine Göre Dağılımı (2014)

Belediye Türü Sayı (%)

Büyükşehir Belediyesi 340 25,7

İl Belediyesi 105 7,9

ilçe Belediyesi 876 66,3

Toplam 1.321 1 0 0 ,0

Y urtdışındaki bazı şehirlerin Türkiye’deki belediyelerle birden fazla kardeş şehir ilişkisi k u r
ması söz konusudur. Bu çerçevede yapılan analizde Kuzey Kıbrısta Girne, K ırım ’da Bahçesaray, 
Azerbeycan’da Sumgayıt ve Filistin’de Gazze ilk sıralarda yer almaktadır. Genel istatistiklerde 
Avrupa şehirleri ağırlıktadır. Bununla birlikte, yurt dışındaki şehirler içinde Türk Cumhuriyetleri ve 
B alkanlar’daki şehirler, T ü rk iy e ’dek i b irden fazla beled iye ile işbirliği kurm a konusunda daha önde 
yer almaktadır.

Tablo 7: Türkiye’de En fazla Kardeş Şehir İşbirliği Bulunan Yabancı Şehirler (4 ve Üstü) (2014)

Şehir Sayı Şehir Sayı

Girne 8 Güzelyurt 4

Bahçesaray 7 ipek (Pejsa) 4

Sumgayıt 7 Jupa 4

Gazze 7 Kalmar 4

Gazimağusa 6 Kazan 4

Değirmenlik 5 Kırcaali 4

Gorazde 5 Mamuşa 4

İskele 5 Momçilgrad 4

Saraybosna 5 Mostar 4

Smolyan 5 Semerkant 4

Trablus 5 Şeki 4

Batum 4 Umea 4

Türkiye’deki belediyelerin kardeş şehir işbirliklerinin genel özelliklerinden sonra ikinci aşa
mayı Türk Cumhuriyetleri ile olan ilişkilerinin analizi oluşturmaktadır. Tüm işbirlikleri içinde Türk 
Cumhuriyetlerindeki şehirlerin işbirlikleri payı sadece % 14’3de kalmaktadır. Bu oran içinde 
%12,6’lık pay bağımsız cumhuriyetlerin şehirlerine ve % 1,7’lik pay özerk bölgelerdeki şehirlere 
aittir. Yüksek işbirliği potansiyeline karşın işbirliklerinin sayısı oldukça düşük kalmıştır.
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fürk Dünyasında “Yerel Yönetimlerin Sorunları”

Tablo 8: Kardeş Şehir işbirliklerinde Türk Cumhuriyetleri Payı (2014)

Niteliği Sayı (%)

Türk Cumhuriyetleri 166 1 2 ,6

Özerk Türk Bölgeleri 2 2 1,7

Diğer Devletler 1.133 85,8

Toplam 1.321 1 0 0 ,0

K ardeş şehir ilişkilerinin Türk Cumhuriyetlerine dağılım ında Kuzey Kıbrıs ve Azerbaycan en 
fazla paya sahiptir. Diğer öne çıkanlar Kazakistan, Kırım Özerk Cumhuriyeti, Kırgızistan ve Türk
m enistan’dır. Türkiye’ye yakın konum da olan Türk Cumhuriyetleri ile işbirliklerinin sayısı daha 
fazladır. Kuzey Kıbrıs, Azerbaycan ve K ırım ’daki işbirliklerinin oranı % 64’ü bulmaktadır.

Tablo 9: Kardeş Şehir İşbirliklerinin Türk Cumhuriyetlerine Dağılımı (2014)

Ülke Sayı (%)

K.K.T.C 64 32,0

Azerbaycan 49 24,5

Kazakistan 21 10,5

Kırım özerk Cumhuriyeti 15 7,5

Kırgızistan 13 6,5

Tataristan 13 6,5

Türkmenistan 12 6 ,0

Özbekistan 7 3,5

Başkurdistan Cumhuriyeti 2 1 ,0

Dağıstan 3 1,5

Çuvaş Cumhuriyeti 1 0,5

Toplam 2 0 0 1 0 0 ,0

Türk Cumhuriyetleri ile kardeş şehir işbirliklerinin hangi yıllarda ne düzeyde geliştiği ile ilgili 
analiz sonuçlarına göre 2000’li yıllar, 1990’lara göre daha çok işbirliğinin kurulduğu dönem olmuş
tur. 1996’daki artış istisna tutulduğunda, 1990’larda düşük ilişki yoğunluğu düzeyi vardır. 
1990’larda Türk Cumhuriyetleri ile kurulan işbirliği sayısı toplam  içinde % 19’luk paya sahiptir. 
2002’den sonra yıllık işbirliği sayısı artış göstermiş ve genel eğilim olarak 10’un üzerinde seyret
miştir. 2000’li yılların istisnaları 2007 ve 2009’dur. Bu iki yılda işbirlikleri düşmüştür. 2011’den 
itibaren tekrar 10’un üzerindeki işbirliği düzeyi yakalanmıştır. En fazla işbirliği kurulan yıllar 
2005, 2002, 2003 ve 2012 olarak sıralanmaktadır. 2011’den sonra Türkiye’deki belediyelerin kar
deş şehir işbirliklerindeki önemli artışa paralel biçimde Türk Cumhuriyetleri ile kurulan işbirlikleri 
de artış göstermiştir. Bununla birlikte, Türk Cumhuriyetleri ile işbirliklerindeki artış genel işbirlik
leri sayısındaki artışın gerisindedir.
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Türkiye'deki Belediyelerin Türk Cumhuriyetleri ile Kardeş Şehir ilişkileri

Tablo 10: Türk Cumhuriyetleri ile Kardeş Şehir İşbirliklerinin Yıllara Göre Dağılımı (2014)

Onay tarihi Sayı (%) Onay tarihi Sayı (%)

1993 2 1 ,0 2004 15 7,5

1994 9 4,5 2005 19 9,5

1995 4 2 ,0 2006 11 5,5

1996 15 7,5 2007 2 1 ,0

1997 3 1,5 2008 11 5,5

1998 2 1 ,0 , 2009 1 0,5

1999 3 1,5 2 0 1 0 5 2,5

2 0 0 0 4 2 ,0 2 0 1 1 12 6 ,0

2 0 0 1 5 2,5 2 0 1 2 17 8,5

2 0 0 2 18 9,0 2013 12 6 ,0

2003 17 8,5 2014 13 6,5

Türk Cumhuriyetleri ile kardeş şehir işbirliklerinin coğrafi bölgelere göre dağılım ında ilk sıra
yı %38 ile M armara bölgesi almaktadır. İç Anadolu Bölgesi, genel kardeş şehir işbirliklerinde 
%17’lik paya sahip iken Türk Cumhuriyetleri ile işbirliklerinde % 21,5’lik pay ile ikinci sıradadır. 
Ege ve A kdeniz Bölgeleri de genel işbirliklerindeki paylarının üzerinde oranlar ile Türk Cum huri
yetleri ile işbirliği geliştirmiş durumdadır. Güney Doğu Anadolu Bölgesi ’ndeki belediyelerin hiç 
birisinin Türk Cumhuriyetleri ile kardeş şehir işbirliği bulunmamaktadır.

Tablo 11: Türk Cumhuriyetleri ile Kardeş Şehir işbirliklerinin Coğrafi Bölgelere Dağılımı (2014)

Bölge Sayı (% )
Marmara 71 38,2

İç Anadolu 40 21,5

Ege 27 14,5

Akdeniz 26 14,0

Karadeniz 15 8,1
Doğu Anadolu 7 3,8

Güney Doğu Anadolu - -

Toplam 186 100,0

Türk Cumhuriyetleri ile kardeş şehir işbirliği geliştiren belediyelerin bulunduğu illerin dağılı
mı genel işbirlikleri tablosundaki illerden bazı farklılıklar göstermektedir. Genel işbirlikleri ile ilgili 
tabloda ilk 3 il İstanbul, İzm ir ve Ankara iken, Türk Cumhuriyetlerindeki şehirlerle işbirliklerinde 
İstanbul, A nkara ve Bursa olarak sıralanmaktadır. Genel işbirliği sayısında Konya, Kocaeli, KIrkla
reli, Çanakkale, Samsun ve Aydın illeri ön sıralardadır. Ancak, Türk Cumhuriyetlerindeki işbirlik
lerinde bu illerin yerini Eskişehir, Mersin, Adana, Tokat, Hatay ve Sakarya almıştır. Kırklareli ve 
Çanakkale’nin 2 0 ’nin üzerinde işbirliğine karşın Türk Cumhuriyetleri ile sadece 1 işbirliği bulun-
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maktadır. Önemli sayıda kardeş şehir işbirliğine sahip illerden K ocaeli, A ydın ve Edirne’nin Türk 
Cumhuriyetleri ile işbirlikleri bulunmamaktadır. İllere göre, işbirliği yapılan ülkelerde de değişiklik 
gözlemlenmektedir.

Tablo 12: Türk Cumhuriyetleri ile Kardeş Şehir İşbirliklerinin İllere Dağılımı (2014)

İl Sayı İl Sayı

İstanbul 36 Kayseri 2

Ankara 2 0 Manisa 2

Bursa 19 Trabzon 2

İzmir 17 Uşak 2

Antalya 7 Afyonkarahisar 1

Eskişehir 7 Balıkesir 1

Mersin 7 Burdur 1

Adana 6 Çanakkale 1

Tokat 6 Denizli 1

Hatay 5 Elazığ 1

Sakarya 5 Gümüşhane 1

Bilecik 4 Kırıkkale 1

Konya 4 Kırklareli 1

Samsun 4 Malatya 1

Kırşehir 3 Nevşehir 1

Muğla 3 Niğde 1

Yalova 3 Osmaniye 1

Giresun 2 Sinop 1

İğdır 2 Tekirdağ 1

Kars 2 Yozgat 1

Türk Cumhuriyetlerindeki şehirlerle kum lan işbirliklerinin belediye türlerine göre dağılımı 
genel işbirliklerine paralel düzeylere sahiptir. En fazla ilçe belediyelerinin işbirliği bulunmaktadır. 
Büyükşehir belediyelerinin payı geneldeki düzey olan % 26’dan % 22’ye düşmüştür. B una karşın il 
belediyelerinin payı geneldeki % 8’den % 11’e çıkmıştır.

Tablo 13: Türk Cumhuriyetleri ile Kardeş Şehir İşbirliklerinin Belediye Türlerine Göre Dağılımı
(2014)

Belediye Türü Sayı (%)

Büyükşehir Belediyesi 40 21,5

İl Belediyesi 21 11,3

İlçe Belediyesi 125 67,2

Toplam 186 1 0 0 ,0
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Türk Cumhuriyetlerindeki bazı şehirler kardeş şehir ilişkilerinde daha fazla role sahiptir. T ür
kiye'deki belediyelerle birden fazla ilişki geliştiren şehirler sıralam asında Girne, Sumgayıt ve Ga- 
zim ağusa ilk sıralarda yer almaktadır. Genel olarak Kuzey Kıbrıs ve A zerbaycan’daki bazı şehirler 
ile kardeş şehir işbirliklerinin daha yoğun kurulduğu söylenebilir.

Tablo 14: Türk Cumhuriyetlerinde En Fazla Kardeş Şehir işbirliği Yapılan Şehirler (3 ve üstü) (2014)

İl Sayı İl Sayı

Girne 8 Al matı 3

Sumgayıt 7 Celalabad 3

Gazimağusa 6 Çimkent 3

Değirmenlik 5 Esentepe 3

iskele 5 Lapta 3

Güzelyurt 4 Lefke 3

Semerkant 4 Mehmetçik 3

Şeki 4

SONUÇ VE ÖNERİLER
Küreselleşmenin tüm boyutları ile gelişmesi, siyasi blokların ortadan kalkması, ticari ilişkile

rin tüm dünyada daha da serbestleşmesi ve birden fazla eksene kayması, ülkeler arasındaki işbirlik- 
lerinden daha fazla, şehirler arası işbirliklerinin gelişmesini beraberinde getirmiştir. Bu durum, 
yerel yönetimlerin ulusal ilişkiler yanında uluslararası ilişkilere de önem vermesini gerektirm ekte
dir. Türkiye’nin üç kıtanın ortasında yer alması, tarihi kökenleri bulunan ilişkilerinin geniş bir 
coğrafyaya yayılması ve gelişmiş ülkelerin bulunduğu A vrupa’ya yakınlığı uluslararası ilişki po
tansiyelini yükselten başlıca faktörlerdir.

Kardeş şehir işbirlikleri yerel yönetimler ve şehirler için çok yönlü yararlar sağlayan esnek bir 
ilişki türüdür. Sosyal ve kültürel ilişkiler, teknik bilgi ve tecrübe paylaşımı, ekonomik işbirliği, 
tarihi ve doğal çevrenin korunması ve geliştirilmesi gibi çok geniş bir alanda iki yerel yönetimin 
birlikte çözüm üretmesi ve iki halkın yakınlaşmasını sağlamaktadır. U luslararası ilişkiler bakım ın
dan ise iki ülke arasında hükümetler altı düzeyde daha yoğun ve çok yönlü kalıcı ilişkiler kurarak 
iki ülkenin hükümetler düzeyindeki ilişkilerinin de daha etkin ve sürdürülebilir olmasını sağlayan 
yararları içermektedir.

Avrupa B irliği’ne üyelik sürecinde yerel yönetimlerle ilgili çok yönlü reform süreçlerinden bi
risi de T ürkiye’deki şehirlerin A vrupa’daki şehirlerle kardeş işbirliği kurmasıdır. A vrupa Birliğinin 
bu yöndeki teşvik edici ve destekleyici politikaları ve uygulam a program lan işbirliklerinin gelişm e
sini sağlamıştır. Avrupa şehirleri ile kurulan kardeş şehir işbirlikleri Türkiye’deki belediyelerin 
diğer kıtalardaki şehirlerle de benzer işbirliği kurmasını kolaylaştırmış ve teşvik etmiştir.

Belediyelerin kardeş şehir işbirlikleri konusundaki istatistikler İçişleri Bakanlığı bünyesindeki 
Mahalli İdareler Genel M üdürlüğü tarafından tutulmaktadır. Bu istatistiklerin daha sağlıklı tutulm a
sı yanında, kategori ve standart konusundaki eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir. Ayrıca, ista
tistiklerin yayımlanması süreci de teknik olarak geliştirilmelidir.

Türkiye’deki belediyeler önemli sayıda kardeş şehir işbirliğine sahip durumdadır. Dünyanın 
değişik kıtalarında çok sayıda ülke ile kardeş şehir ilişki ağı bulunmaktadır. Bu işbirliklerinde ağır



Türk Dünyasında “Yerel Yönetimlerin Sorunları”

lıklı rol A vrupa’daki şehirlere aittir. A vrupa’da kardeş şehir işbirliklerinde Balkan ülkeleri ayrı bir 
öneme sahiptir.

M armara Bölgesindeki belediyeler kardeş şehir işbirliklerinde daha ak tif durumdadır. Ege ve 
Iç Anadolu bölgesi de diğer bölgelere göre daha önde yer almaktadır. T ürkiye’nin gelişmiş illeri 
aynı zamanda en fazla kardeş şehir ilişkisine sahip illeri durumundadır. İlçe belediyeleri en fazla 
işbirliğine sahip belediye türüdür. Sayıları az olmakla birlikte, güçlü kurumsal yapılara ve bütçeye 
sahip büyük şehir belediyeleri de önemli paya sahiptir.

Türk Cumhuriyetleri ve Özerk Türk bölgelerindeki şehirlerle Türkiye’deki belediyelerin geliş
tirdiği kardeş şehir ilişkileri 1990’h yıllarda gelişm eye başlamıştır. Sovyetler birliğinin çözülmesi 
ve Türk unsurların devletlerini kurmaları ve özerkliklerini kazanm aları bu alandaki işbirliklerinin 
de önünü açmıştır.

Genel kardeş şehir işbirlikleri içinde Türk Cumhuriyetleri ile yapılan işbirliklerinin payı oldukça 
düşük düzeydedir. Türkiye’nin yakın çevresindeki Kuzey Kıbrıs, Azerbaycan ve Kırım ile işbirlikleri 
daha fazla kurulmuştur. Türk Cumhuriyetleri ile işbirlikleri 2000’li yıllarda 1990’lara göre daha hızlı 
gelişme göstermiştir. Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerde M armara Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi 
önde yer almaktadır. Kardeş şehir işbirliğinde yüksek sayıya sahip birçok ilde, Türk Cumhuriyetleri 
ile ilişkiler düşük düzeyde kalmaktadır. Türk Cumhuriyetleri ile en fazla kardeş şehir işbirliklerine 
sahip belediyelerin bulunduğu iller İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir olmuştur.

Türkiye’deki belediyeler Avrupa şehirleri ve Kuzey Am erika ile kurdukları kardeş şehir işbir
liklerinde özellikle yerel hizm etler konusunda alıcı ve yararlam cı konumdadırlar. Belediyeler, Türk 
Cumhuriyetleri ile ilişkilerde ise, teknik bilgi ve deneyim paylaşım ında verici konumdadır. Yerel 
hizmetlerin sunumu ile ilgili teknolojiler, iyi uygulam a örnekleri, araç ve ekipman çözümleri ile 
hizmetin organizasyonu bu kapsam da değerlendirilebilir. Türk Cumhuriyetlerindeki şehirlerle kar
şılıklı bilgi ve tecrübe aktarımı yapılabilecek diğer önemli alanı tarihi ve doğal çevrenin korunması 
ile kültür hizm etlerinin yönetimi oluşturmaktadır. Türk Cumhuriyetleri ile etnik, dil, din ve kültür 
benzerlikleri, sosyal ve kültürel faaliyetleri kolaylaştırıcı unsurlardır.

Türkiye’deki belediyelerin kardeş şehir işbirlikleri sayı olarak önemli bir düzeye ulaşmıştır. 
Belediyelerin kardeş şehir ilişkisi kurması kadar bu ilişkilerin etkin şekilde yürütülmesi önem taşı
maktadır. Kardeş şehir işbirliklerinin yürütülm esi konusundaki gözlem ler, birçok problem alanının 
varlığı işaret etmektedir. Belediyelerin çoğunda kardeş şehir ilişkisi resmi protokolün imzalanma
sından ibaret kalmakta, daha gelişmiş ilişkilerin kurulamadığı görülmektedir. İki belediye arasında 
zaman zaman heyetler arası ziyaretler yapılmakla birlikte, kardeş şehir ilişkilerinin gerektirdiği çok 
yönlü, iki şehir halkının ortak faaliyetlerle bir araya geldiği ilişkiler oldukça az belediye tarafından 
kurulabilmiştir. Belediyelerin bütçe kısıtları, kardeş şehir konusundaki bilgilerinin yeterli olmama
sı, işbirlikleri konusunda yerel halkta farkındalık oluşturulamaması, bu konuda rehberlik edecek 
kuram ların yetersizliği, uzman personelin yetersizliği, kardeş şehir ilişkileri konusunda ulusal dü
zeydeki destek programlarının eksikliği, kardeş şehir ilişkisi kurulan şehirdeki kapasite eksiklikleri 
işbirliklerinin kurulması ve kurulduktan sonra etkin yürütülm esinin önündeki başlıca problem alan
larını oluşturmaktadır.

Çok yönlü yararları bulunan kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi konu
sunda belediye birlikleri anahtar role sahiptir. Kardeş şehir ilişkisini destekleyici ve kolaylaştırıcı 
mekanizmaların kurulmasında belediye birlikleri ak tif rol alabilir. Kardeş şehir ilişkisinin etkin 
yürütülmesi konusunda da belediye birliklerinin danışmanlık rolü önemlidir. Bu çerçevede belediye 
birliklerinin geliştirebileceği başlıca konular; kardeş şehir işbirliği ile ilgili rehberler hazırlanması, 
iyi uygulam a örneklerinin paylaşılması, bu konudaki fırsatların belediyelere sunulması, teknik
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uzmanların yetiştirilm esine yönelik eğitim programları düzenlenmesi, web portalleri ile dijital 
o r ta m d a  işbirliklerine zemin hazırlanması ve iletişimin geliştirilm esi, yasal süreçlerdeki problem le
rin giderilmesi için girişimde bulunulması, şehirlerin eşleştirilmesi ile ilgili programlar yürütülmesi
olarak sayılabilir.

Belediye birlikleri yanında Dışişleri Bakanlığı’nın da kardeş şehir işbirlikleri konusunda ak tif 
rol üstlenmesi ve bu konuda belediyeleri desteklemesi stratejik bir unsur durumundadır. Türk 
Cumhuriyetleri ile kardeş şehir işbirliklerinin geliştirilm esinde Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı 
(TİKA), aktif rol üstlenebilecek bir kurumdur. Yerel yönetimlerin uluslararası işbirliklerinin geliş
mesi, beraberinde sivil toplumun ve özel sektörün işbirliklerini de beraberinde getirmektedir. H ü
kümetler düzeyindeki işbirlikleri yanında bu kesimlerin uluslararası ilişkileri dış politikayı da güç
lendirici bir unsurdur.

*

Kardeş şehir işbirlikleri içindeki belediyelerin yeni dönemdeki en önemli rolleri, doğrudan 
ilişkileri kuran ve geliştiren bir otorite olmanın yanında, şehirdeki halkların birbirleri ile kendi 
organizasyonları çerçevesinde işbirliği ve iletişim kurması konusunda kolaylaştırıcı ve organize 
edici bir role sahip olmalarıdır. İki şehirdeki sivil toplum, özel sektör, gençler vb. kesimlerin bele
diyenin rehberliği ve desteği çerçevesinde bir araya gelerek çeşitli faaliyetleri organize etmesi kar
deş şehir ilişkilerinin daha etkin yürütülmesi bakımından önem kazanmaktadır.
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GİRİŞ
2000’li yıllardan bu yana Türkiye'ye kısa süreli turistik faali) etler dışında değerlendirilmesi gereken ve 

sayıları giderek artan “yabancı göçü” olmaktadır. Günümüzde iç ve dış göç kapsamında değerlendirilen nüfus 
hareketleri, nedenleri ve nitelikleri itibariyle farklılık göstermektedir. Göçler ve uluslararası göç tiplerinin 
netirdiği sayısal artışlar, yerleşilen bu yeni bölgede ve hatta ülkede ekonomik, sosyo-kültürel, idari ve politik 
çok yönlü yeni yeni etkiler ile zaman içinde farklılaşan tepkiler yaratabilmektedir. Araştırmamıza17 konu olan 
“Bulgaristan’dan Gelip, İzmir’de Yerleşmiş Türk Soylu Göçmenleri Kamusal Alanda Görünür Kılma Ve 
Toplumla Uyumlarının Sağlanması” hususu özellikle son yıllarda giderek önem kazanan “dış göç hareketleri
nin” incelenmesi ihtiyacından doğmuştur. Türkiye’ye olan göçlerin profiline göre farklılaşan yönünü ve geli
şimini incelemek globalleşme sürecinde kamu yönetimince geliştirilmesi gereken stratejik yaklaşımlar açısın
dan çok önemli hale gelmiştir.

Göçle gelen yabancı yerleşikler toplumda ilgi odağıdır. Yönetim boyutuyla da göçle gelenlerin farklı tip
leri, disiplinlerarası ve çok yönlü bilimsel incelemeye değer hale gelmektedir. Menşei ülkelerini bırakan soy
daşlar, dönemler itibariyle belirli prosedürler içinde “ana vatan” olarak telaffuz ettikleri Türkiye’nin çeşitli 
bölgelerine yerleşmiştir. 1940 tarihinden itibaren sürekli olarak Türkiye'ye Balkan ülkelerinden göçler olmuş
tur. Yıllar itibariyle: 1944'e kadar 140.000 kişi, 1950-195 l'de 155.000 kişi, 1978 yılında 130.000 kişi, 1989 
vılında ise 160 bin civarında göçmenin Türkiye'ye geldiği düşünülmektedir. Bu arada geri dönüşler de olmak
tadır. Bu gidiş ve geri dönüşler sürekli nüfus hareketlerini oluşturmaktadır ve bu nedenle resmi rakamlar sıkça 
değişmektedir. Türk soylu yabancı grubu içinden bir kısım nüfus, Türk Vatandaşlığına geçmektedir. Göçle 
gelenlere yerleşiklere ilişkin son yıllara ait bilgilere erişilememiştir. Ancak, çalışma hayatı içinde yer alanların 
bilgileri mevcuttur.

Türk soylu göçmenlerin profilinin bilinmesi, farklı yönlerdeki kamusal ihtiyaçlarını ve Türkiye’de mev
zuata etkilerini değerlendirebilmek açısından önemlidir. Ayrıca, göçmenlerin sadece yerleşime ilişkin değil, 
kamusal hayatta görünürlük ile ilgili sorunlannm da farkında olmak, modem demokratik ülkelerin dikkat ettiği 
hususlar arasında yer almaktadır.

1. ARAŞTIRMA ALANI BİLGİLERİ
"Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırm a Projeleri (BAP) aracılığıyla fon tem in edilen 

“Bulgaristan’dan Gelip İzm ir’de Yerleşmiş Türk Soylu Göçmenleri Kamusal Alanda Görünür 
Kılma ve Toplum ile Uyumlarının Sağlanması” projesi kapsam ında İzm ir’in Yeşilova, Göre-

17 “Uluslararası Türk Dünyası Yerel Yönetimler Sempozyumu 2014” İçin hazırlanan bu çalışmanın veri tabanı 
Dış Göçler (İzmir’de Bulgaristan’dan gelen Türk Soylu Göçmenler), ed. Zerrin Toprak Karaman, Ömür N.T. 
Özmen, İbrahim Güray Yontar, Yunus Emre Özer, İzmir BŞB Kent Kitaplığı, İzmir, 2013 künyell kitaptan 
alınmıştır. Bildiri içeriği sempozyum konularına uygun olarak yeniden yazılmıştır.
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