TURK DÜNYASINDA
“YEREL
YÖNETİMLERİN
SORUNLARI”

Editör
Yrd. Doç. Dr. Deniz İŞÇİOĞLU

TÜRK DÜNYASINDA “YEREL YÖNETİMLERİN SORUNLARI”
Editör: Yrd. Doç. Dr. Deniz İŞÇİOGLU
Kasan, 2014

Savfa Tasarımı: Tarkan Kara
Kapak Tasarımı: Sevgi Pınar Özen

SUNUŞ

Yerel yönetim lerin görev alanları ile yetkileri, merkezi yönetim le ve birbiıieriyle olan ilişkile
ri, gelir kaynakları, denetimi ve yerel yönetim reformları ile bu çerçevede yapılan düzenlem eler
üzerinde çokça tartışılan konulardır. D evlet yapısı içinde önem li bir yönetim basamağı olan yerel
yönetim ler, hem ulusal siyasette, hem yerel siyasette hem de akadem ik çevrelerde hep gündem de
dir. Zam an zaman yapılan ulusal ve uluslararası toplantılarda da bu konular çeşitli yönleriyle ele
alınm aktadır. T ürkiye’de bugüne dek beş kez düzenlenen Ulusal Yerel Y önetim ler Sempozyum u
da bu toplantılardan biridir. En son 2011 yılında A nkara Ü niversitesi Siyasal B ilgiler Fakültesi
tarafından “Yerel Ö zerklik” başlığıyla düzenlenen 5. Ulusal Yerel Y önetim ler Sempozyum u bu yıl
Doğu A kdeniz Ü niversitesi İşletm e ve Ekonom i Fakültesi, İşletm e Bölüm ü K amu Yönetim i P rog
ram ınca gerçekleştirilm iştir. A ncak, bu kez Sem pozyum a “Türk Dünyası Yerel Y önetim ler Sem 
pozyum u” olarak uluslararası bir nitelik kazandırılm ış; konusu “Yerel Y önetim lerin Sorunları”
olarak belirlenm iştir.
T ürkiye’den ve K K T C ’den çok değerli bilim insanları, kamu yöneticileri, politikacılar ve uy 
gulayıcılar Sem pozyum a araştırm alarını, görüşlerini ya da deneyim lerini aktararak katkıda bulun
muşlardır. Sınırlı da olsa Türk Cum huriyetlerinden de katılım gerçekleşm iştir. Sem pozyum da “Y e
rel Y önetim lerin Sorunları” başlığı altında pek çok önemli sorun alanı ele alınm ıştır. Bunlar arasın
da, Türk C um huriyetlerinde Yerel Y önetim ler, Yerel Y önetim lerde Reform, Sosyal Belediyecilik
ve K alkınm a, Yerel Y önetim Sistem inde D eğişim Ö zerklik ve K atılım , 6360 Sayılı Kanun Ç erçe
vesinde İdari ve M ali İlişkiler, A nakent Y önetim inde Yeni Eğilim ler, 6360 Sayılı K anun ve Köy
Yönetim i, Yerel Y önetim ler ve Katılım , Yerel Y önetim lerin Mali Yapısı ve Personel Politikası,
Çağdaş B elediyecilik A nlam ında K uzey K ıbrısta B elediyeler, Yerel Y önetim ler ve Kentsel D önü
şüm, Yerel Y önetim lerin Farklı Boyutları, bulunm aktadır.
B aşta Kongre Onursal Başkanı, Prof. Dr. Ruşen Keleş olm ak üzere, Sem pozyum un her aşa
m asında bizlere her türlii desteği sağlayan, bizlere güç katan Sn. Prof. Dr. Ayşegül M engi’ye, Sn.
P ro f Dr. H ikm et K avruk’a ve Sn. Prof. Dr. Kemal G örm ez’e, sonsuz teşekkürlerim i sunarım. A y
rıca, Uluslararası Türk Dünyası Yerel Y önetim ler Sem pozyum u başlığı altında yerel yönetim lerin
sorunlarını tartışm a zeminini bizlere hazırlayan, her konuda bizlere destek veren Doğu A kdeniz
Ü niversitesi’ne, İşletm e ve Ekonom i Fakültesi Dekanı Sn. Prof. D r.C em T anova’ya ve İşletm e
B ölüm Başkanı Sn. Doç. Dr. M ustafa T üm er’e teşekkürlerim i sunuyorum . A yrıca, Sem pozyum ’un
hazırlanm asında bizlere destek veren A raştırm a G örevlilerim iz, Sn. Ecem İnce’ye, Sn. E lif G üzel’e
ve Sn. Ö m er Sami K aya’ya teşekkür ediyorum. Sem pozyum kapsam ında sunulan bildirilerin kitap
bölüm ü olarak basılm asında bizlere katkı sağlayan bizlerle işbirliği yapan N O B E L Y ayınevi’ne
düzenlem e kom itesi adına teşekkürlerim izi sunuyoruz. Son olarak, Sem pozyum un düzenlenebilm e
si için bizlere katkıda bulunan Türkiye C um huriyeti Yardım Heyeti B aşkanlığı’na, Ü niversitem ve
Sem pozyum organizasyon komitesi adına teşekkürlerim izi sunuyoruz.
Yrd. Doç. Dr. D eniz İŞÇİO ĞLU

zorunlu kıldığına ilişkin inancımdır. Bu gereksinm e göz önünde tutulduğunda, dem okrasinin tüm
kurallarıyla ülkem izde yerleşm esi açısından daha pek çok adım ın atılm asının zorunlu olduğunu
yadsım ak kolay değildir
Bu yönden bakıldığında, çoğu, 1980’li yılların sonlarından itibaren Sovyet Sosyalist C um hu
riyetleri B irliği’nden ayrılıp bağım sız birer devlet olan A zerbaycan, K azakistan, K ırgızistan, Ö zbe
kistan ve Türkm enistan gibi ülkelerin yerel dem okrasi konusunda attıkları adım ların başarısı, hiç
kuşku yok ki, bu ülkelerde dem okrasinin kendisinin kurulup yerleşm iş ve gelişm ekte olm asıyla çok
yakından ilgilidir. Hukuki açıdan, bağım sızlıklarına yeni kavuşm uş olan bu ülkelerden A vrupa
topraklarında yer alanların A vrupa Birliği ve A vrupa K onseyi gibi uluslararası kuruluşlara üye
olabilm elerinin ön koşulu, bilindiği gibi, A vrupa İnsan hakları Sözleşm esine ve A vrupa Yerel Y ö
netim ler Ö zerklik Şartı’na taraf olm alarıdır. N e var ki, bu uluslararası sözleşm elere onları onayla
yarak taraf olm ak da yetm em ekte; temsil etm ekte oldukları değerleri yansıtan kurallarına fiili ola
rak uym aları, onları gerçek yaşam da egem en kılm aları da istenm ektedir. Bu yönden bakıldığında,
çağdaş liberal dem okrasinin yöntem ve öz olarak Türk D ünyasında içselleştirilm iş olması bu ne
denle büyük önem taşım aktadır.
K KTC, B altık ülkelerinden ve eski Sovyetler B irliği’nin dağılm asının ardından Bağım sız D ev
letler Topluluğu içinde yer alan devletlerden farklı olarak, İngiliz U luslar Topluluğu içinde uzun
yıllar liberal dem okrasi deneyim ine sahip bulunan bir ülkedir. B ununla birlikte, yüzölçüm ünün ve
nüfusunun küçüklüğünün de bir sonucu olarak, yönetim yapısı yerinden yönetim ci değil, m erkezi
yetçi bir yaklaşım la biçim lendirilm iştir. Bu durum , T.C. A nayasasının neredeyse bir kopyası niteli
ği taşıyan 1985 tarihli KKTC A nayasasının incelenm esinden açıkça anlaşılabilir.
75 yıllık yerel demokrasi ve 60 yıllık çok partili dem okratik sistem deneyim ine sahip olan
T ürkiye’nin, dem okratikleşm e sürecindeki tüm sorunlarına ve geçirdiği sarsıntılara karşın, kimi
yönlerden Türk Dünyası ülkelerine bu alanda “danışm anlık” yapabilecek bir gelişm e düzeyine
varm ış olduğu söylenebilir. Başta A vrupa Yerel Y önetim ler Ö zerklik Şartı olm ak üzere, Sınırötesi
İşbirliği Çerçeve Sözleşm esi ve benzeri sözleşm elerin kuralları da, bu am açla yararlanılabilecek
kaynaklar arasındadır. Ö zellikle belediyecilik eğitimi konusunda, yerel, bölgesel ve ulusal düzey
lerde son 40-50 yılda edinilm iş olan deneyim lerinden yararlanm ak olanağı vardır. T O 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 yardım laşm a girişim lerinin, ülkelerim iz için, ulusal kim lik özelliklerinden
kaynaklanan fiili dayanışm a gereksinm esi kadar, tüzel anlam da, B irleşm iş M illetler üyeliğinin
gerektirdiği işbirliği zorunluluğundan da kaynaklanm akta olduğunu söyleyebilirim . Toplantının
düzenlenm esine olduğu kadar, bu bildiriler kitabının yayım lanm asına katkıda bulunan değerli bilim
insanlarına ve üniversitelerim ize teşekkür ediyor, kendilerini kutluyorum . Bilim K urulu üyelerim i
zin hepsine teşekkürlerim i sunuyorum . Sem pozyum hazırlıklarını başlangıcından beri büyük bir
ciddiyet ve özveriyle yürüten Prof. Dr. Ayşegül M engi ile Prof. Dr. H ikm et K avruk’a ve onların
yanı sıra bu kitabın editörlüğü görevini de üstlenm iş olan değerli öğrencim iz ve uğraş arkadaşım ız
Dr. D eniz İşçioğlu’na da ne denli teşekkür etsem azdır. H erbirinden takdir ve teşekkür duygularım ı
kabul etm elerini rica ediyorum.
Prof. Dr. Ruşen K ELEŞ
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TÜRKİYE’DEKİ BELEDİYELERİN
TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİLERİ

Doç. Dr. Tarkan OKTAY15

GİRİŞ

v

K üreselleşm enin çok boyutlu olarak etkisinin tüm dünyada hissedildiği günüm üzde, hüküm et
ler düzeyindeki ilişkilerden daha fazla daha alt düzeyde bulunan organizasyonların ve toplulukların
ilişkileri öne çıkm aktadır. Bu kapsam da yerel yönetim ler arası ilişkiler önem li bir yere sahiptir.
Ülkelerdeki yönetim yaklaşım larının m erkezi yönetim den yerel yönetim lere doğru kaym ası, yerel
düzeydeki uluslararası ilişkileri de geliştirm ektedir. Yerel yönetim lerin rolünün bir kısmının sivil
topluma ve özel sektörlere aktarılm ası, yerel düzeydeki uluslararası ilişkileri çok yönlü ve daha
kalıcı hale getirm ektedir.
K ardeş şehir işbirlikleri yerel yönetim ler arası ve dolayısıyla şehirler arası işbirliklerinin çok
yönlü, esnek ve etkili bir biçim idir. K ardeş şehir ilişkileri, iki yerel yönetim yanında halkların dos
tane ilişkiler kurm asını sağlayarak birçok konuda işbirliği geliştirilm esi ve problem lere ortak çö
zümler üretilm esi için etkin b ir araç durum undadır. K ardeş şehir işbirlikleri, şehirlerin uluslararası
ilişkilerin önemli bir öznesi haline gelm esine paralel olarak dünyada gelişm e gösterm ektedir.
A raştırm a tem el konusunu T ürkiye’deki belediyelerin kardeş şehir ilişkileri oluşturm aktadır.
Bu kapsam da İçişleri B akanlığı’nm kardeş şehir ilişkileri ile ilgili istatistiki verileri SPSS yazılım ı
kullanılarak analiz edilm iştir. A naliz iki kısım dan oluşm aktadır. İlk kısım da T ürkiye’deki belediye
lerin tüm kardeş şehir ilişkileri ele alınm aktadır. İkinci kısım da ise belediyelerin Türk C um huriyet
lerindeki şehirler ile geliştirdikleri kardeş şehir işbirlikleri özel olarak analiz edilm ektedir. K ardeş
şehir ilişkileri kıtalar, ülkeler, şehirler, işbirliği tarihleri, belediye türleri gibi çok yönlü kriterler
bakım ından incelenm iştir.

YEREL YÖNETİMLER VE İŞBİRLİKLERİ
Bugün hem en hem en bütün ülkelerde yerel yönetim ler dem okratik kuram ların önde gelenle
rinden biri olarak kabul edilirler. Y erel yönetim lerin halkın kendi kendini yönetm esine im kan veren
kurum lar olm ası bu kabulün tem el sebebini oluşturm aktadır. Y erel yönetim ler, kamu yönetim inde
ki diğer hizm et yürüten birim lerden karar organlarının halk tarafından belirlenm esi ve halka yakın
bir kadem ede bulunm aları bakım ından ayrılm aktadır (K eleş, 2006: 61). Bu nitelikleri, hizm et sunan
birim ler olm anın ötesinde siyasal yönlerinin de öne çıkm asını sağlamaktadır.
Y erel yönetim ler; a k tif yurttaşlığı geliştirm esi, yerel kim liğin oluşm asına ve korunm asına k at
kıda bulunm ası, yerel topluluk üyelerinin ihtiyaç ve isteklerini yansıtabilm esi, yerel topluluk üyele
rine güç, fırsat ve seçenek sağlam ası, yerel topluluk kurum ve kuruluşları aracılığı ile yeni dem ok-
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ratik alanların ortaya çıkm asına katkıda bulunm ası gibi yönleri ile dem okrasiyi güçlendiren kurum 
lar olarak görülür (Yıldırım , 1993, 37).
< K am u yönetim i alanındaki yeni yaklaşım lar ve geliştirilen kavram lar, yerel yönetim leri ve v a
tandaşların devlet karşısındaki konum unu yeniden şekillendirm ektedir. B u çerçevede yeni kam u
yönetim i yaklaşım ının tem el yansım alarım ; devletin tek hakim aktör olm aktan uzaklaşm ası, piyasa
ların genişlem esi, yeni sosyal fonksiyonların zorunlu olarak ortaya çıkm ası, teknoloji sayesinde
kam u hizm etlerine daha kolay ulaşabilm e ve siyasi alanda sıradan vatandaşlar, özel sektör, işçi
sendikaları, sivil toplum örgütleri, baskı grupları tarafından oluşturulan siyasi ağların (policy
netw orks) artm ası ve bunların kam u politikalarının şekillendirilm esinde esas aktörler olarak yer
alm ası olarak sayabiliriz (G enç, 2010: 148).
G ünüm üzde m erkezi yönetim den yerel yönetim lere görev ve mali kaynak aktarım ı anlayışının
ötesine geçilerek, merkezi ve yerel yönetim lerden sivil toplum a ve özel sektöre sorum luluk ve
kaynak aktarım ı noktasına gelinm iştir. Bu yeni yaklaşım ın önem li ayaklarından biri “Y önetişim ”
kavram ıdır. Y önetişim , kam u yönetim ini oluşturan birim lerin kam u politikası tespiti v e uygulan
ması süreçlerini, kam u dışındaki aktörlerle işbirliği içinde yürütm esidir. Bu çok ortaklı yönetim
yapısı, vatandaşların çevrelerinin oluşum una ve yönetim ine a k tif olarak katılm alarına im kan tanır.
Yerel yönetim ler halka yakın kam u birim leri olarak, yönetişim in daha yaygın ve etkin uygulanabi
leceği kadem elerdir (Oktay, 2013: 46). 2001 yılında A vrupa K om isyonu tarafından A vrupa Y öneti
şimi hakkında hazırlanan B eyaz K itap ’ta “iyi yönetişim ”in tem el prensipleri açıklık, katılım, hesap
verebilirlilik, etkililik ve tutarlılık olarak ifade edilm iştir (European G overnance: 2001: 10).
Yerel yönetim lerle ilgili diğer önem li kavram Y erindenlik (subsidiarity) ilkesidir. Y önetim ler
arası yetki ve görev paylaşım ında kullanılan bu ilke, kam u hizm etleri sorum luluğunun m üm kün
olduğunca halka yakın birim lere verilm esini öngörür. 1992 M aastricht A vrupa Birliği A nlaşm ası
ile daha da önem li hale gelm iştir. V atandaşların daha fazla yönetim e katılm ası, yerelleşm enin güç
lendirilerek dem okratik gelişm enin sürdürülm esi de, bu ilkenin sağladığı önem li yararlardandır
(Ç ukurçayır, 2006, 114). Y erindenlik ilkesi yerel yönetim lere yeni yetki ve sorum luluklar ve geniş
bir hizm et alanı sağlamıştır.
1985’de ilan edilen ve 1993 yılında T ü rk iy e’de bazı çekincelerle yürürlüğe giren A vrupa Y e
rel Y önetim ler özerklik Şartı, yerel yönetim lerin güçlendirilm esi, özerkliklerinin geliştirilm esi ve
korunm ası, yerinden yönetim ve dem okrasi ilkelerine dayanan bir düzenin inşası bakım ından çer
çeve niteliğinde bir belge durum undadır. Bu belgenin 10 uncu m addesinde yerel m akam ların birlik
kurm a ve birliklere katılm a hakkı başlığı altında yerel yönetim lerin ulusal ve uluslararası düzeyde
diğer yerel yönetim lerle çok yönlü biçim de işbirliğine girebilm eleri ilke olarak düzenlenm iştir
(A vrupa Yerel Ö zerklik Şartı: M d 10).
D em okratik anlayışın gelişm esi, yönetişim uygulam alarının yaygınlaşm ası, yerindenlik ilkesi
ve kam u yönetim i alanındaki yeni yaklaşım lar yerel yönetim leri ve vatandaşları daha ak tif bir k o 
num a getirm iştir. Bu gelişm enin diğer bir boyutu yerel yönetim ler arası işbirliklerinin artmasıdır.
Y erel hizm etlerin karm aşıklaştığı ve çok boyutlu hale geldiği günüm üzde yerel yönetim ler karşı
karşıya oldukları problem lere çözüm üretm ek, daha etkin hizm et sunabilm ek, vatandaşların sosyal
ve kültürel gelişim ini sağlam ak am acıyla kendi aralarında işbirliğine gitm ektedir. Yerel yönetim ler
arası birleşm eler, proje ortaklıkları, yerel yönetim birlikleri, aynı sınırı paylaşanlar arasında sınırötesi işbirlikleri, çalışm a ziyaretleri, yerel yönetim lerle ilgili tarih, sağlık, çevre korum a vb. konular
daki ağlar ve kardeş şehir ilişkileri işbirliği türleri olarak sayılabilir.
Y erel yönetim ler arası işbirlikleri, hiyerarşik yapı yerine yatay yapıların hakim olduğu, dikey
örgütsel süreçlerin yerine yatay süreçlerin geçerli olduğu bir ilişki düzenini ifade etm ektedir. İşbir
likleri sayesinde rekabetçi olm ayan yardım laşm acı ilişkilerin tem el olduğu, rutin karşılığın yerini
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esnekliğin aldığı, kaynaklan paylaşan ve yardım laşm anın ortak çıkarları gerçekleştirm ek üzere en
iyi yol olduğuna inanan aktörleri birbirine bağlayan göreceli olarak dengeli ve istikrarlı ilişkiler
kurulabilm ektedir (K ösecik, 2006:27).
K üreselleşm e ile birlikte coğrafi sınırların öneminin azalm ası, sosyal, kültürel v e siyasal ben
zeşme süreçlerinin yoğunlaşması gibi yeni bir durum yaşanm aktadır. Bir toplum da m eydana gelen bir
gelişme ve dönüşüm diğer ulusların sosyal ve siyasal sistem lerini önemli ölçüde etkilem ektedir (Ç ukurçayır, 2011: 45). K üreselleşm enin gelişmesi ile birlikte yerel yönetim ler bakım ından ulusal düzey
deki işbirlikleri yanında uluslararası işbirlikleri de önemli hale gelmiştir. Özellikle ekonomik ve siyasi
işbirliğine giden ülkeler arasındaki ilişkilerin hüküm etler düzeyinden bölge ve şehir düzeyine indiril
mesi tem el strateji halindedir. Örneğin A vrupa’da “yurttaşlar A vrupası’na” ulaşm ada yerel yönetim ler
arası işbirliği ile ilgili önemli adım lar atılmıştır. EUREGIO (A vrupa Bölgesel Yönetim ler D aimi
Konferansı), bu işbirliklerinin gerçekleştirilm esine yönelik bir birliktir. Bu birlikte, bölgesel ve her
türlü işbirliğinin geliştirilm esi temel amaç durum undadır (Çukurçayır, 2006: 114).

Bölgesel işbirliği oluşturm ayı am açlayan K aradeniz Ekonom ik İşbirliği Ö rgütü’nde de yerel
yönetimlerle ilgili olarak benzer bir yaklaşım görülm ektedir. Ö rgütün ilgili raporlarında, yerel
seviyede siyasi destek, bölgesel işbirliğinin başarısının başlıca unsurlardan biri olarak belirtilm ek
tedir. Y üzölçüm ü, nüfus, coğrafi özellikler, zenginlik, kültürel m iras ve çevre açısından farklı olan
her şehir, bölge veya alan, kendi sürdürülebilir kalkınm a vizyonunu geliştirm e ve kendi kim liğine
dayanarak bölgesel işbirliğine destek verm e kapasitesine sahip olduğu kabul edilm ektedir. Y erel
yönetimlerin diplom asi ve işbirliği yoluyla, toplum lar arasındaki diyalog ve barışı oluşturm ak için
entegre tutum lar geliştirm esinin önem ine vurgu yapılm aktadır. Yerel yönetim ler arasındaki dene
yim ve bilgi alış verişi, hoşgörü, dostluk ve karşılıklı anlaşm ayı güçlendiren ortak etkileşim e ö nem 
li oranda katkı sağlayan bir unsurdur (K EÎPA Raporu, 2005: 30-35).

KARDEŞ ŞEHİR KAVRAMI VE GELİŞİMİ
K ardeş şehir; coğrafi olarak birbirinden uzak konum daki iki şehrin, uluslararası düzeyde kü l
türel, ekonom ik, hizm et sunum u ve benzeri konularda ortak faaliyetler yürütm ek üzere dostane
ilişkiler kurm asını ifade eden bir kavram dır. T ürkiye’de “kardeş şehir” biçim inde kullanılan k a v 
ram, uluslararası literatürde A BD kökenli “ sister city” veya A vrupa kökenli “tow n tw inning” olarak
ifade edilm ektedir.
İki şehir arasındaki işbirliği, ilgili yerel yönetim lerin kardeş şehir konusundaki ulusal prose
dürlerinin tam am lanm ası ve im zalanan işbirliği protokolü ile resm iyet kazanm aktadır. İşbirliği
protokolü kardeş şehir ilişkisinin hedefini, am acını, kapsam ını, mali yüküm lülükleri, işbirliği alan
larını ve tarafların diğer yüküm lülüklerini içeren m etinlerdir. Protokoller, uygulam a farklılıkları
olm akla birlikte, genelde ta ra f yerel yönetim lerin m eclisleri tarafından kabul edilm eleri ile geçerli
lik kazanırlar.
K ardeş şehir ilişkisi dışında, iki şehir arasında uzun ya da kısa süreli belli bir konuda, örneğin
bir proje çerçevesinde, işbirliği protokolüne dayalı ilişkiler de kurulabilm ektedir. İki şehir arasın
daki ilişkilerin diğer bir örneği de iyi niyet m ektuplarıdır. İki şehir arasındaki ilişkilerin geliştiril
mesi konusunda tarafların iyi niyet beyanını içeren m ektuplar, ta ra f olan şehirlere herhangi bir
sorumluluk yüklem eyen m etinlerdir.
Şehirler arasında dostluk ve karşılıklı kültürel ortaklıklar konusundaki en eski örneklerden bi
ri, A lm an şehri olan Paderbom ile Fransız şehri olan Le M ans arasında 830’da kurulan işbirliğidir.
Sonraki dönem lerde benzer işbirlikleri az sayıdaki şehir arasında kurulm uştur. K ardeş şehir ilişkile
rinin esas önem kazandığı ve yaygınlaştığı yıllar İkinci D ünya S avaşı’ndan sonradır. Büyük ve
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yıkıcı bir savaştan çıkan A v ru p a’da barışın kalıcı olabilm esi am acıyla yerel düzeyde işbirlikleri
teşvik edildi ve kardeş şehir işbirlikleri desteklendi. İngiltere ve Fransız kentleri ile A lm anya kent
leri arasındaki kardeş şehir ilişkileri hızla gelişm e gösterdi. Böylece, şehirler arasında daha kapsaİTilı ve uzun dönem li işbirlikleri kurulm aya başlandı. O günkü adıyla A vrupa Council o f E uro
pean M unicipalities (CEM ) ve U nited Tow ns O rganization (U TO) gibi organizasyonlar tarafından
da kardeş şehir ilişkileri desteklendi v e şehirler bu konuda teşvik edildi. C E M ’in “B ağ K urm a M o
deli” ile U T O ’nun” K öprü K urm a M odeli” kardeş şehir tarihinde iki önem li paradigm a oldu (C lar
ke, 2010: 174).
İkinci dünya savaşından sonra A vrupa’da yerel düzeyde işbirliği aracı olarak gelişen kardeş
şehir yöntem i, daha sonra A m erika Birleşik D evletleri’ne ve diğer gelişm iş ülkelere de yayıldı.
A B D ’de kardeş şehirler A vrupa’dan farklı biçim de gelişti. K ardeş Şehir H areketi adıyla (Sister
City M ovem ent) 1956’da başkan E isenhow er tarafından A B D ’deki şehirler ile diğer ülkelerdeki
şehirler arasında insandan insana (people to people) girişim i çerçevesinde başlatıldı (Zelinsky,
1991: 8). G ünüm üzde 500 A BD şehrinin kardeş şehir ağı kapsam ında 149 ülkede 2 binden fazla
işbirliği bulunm aktadır (Sister C ities International).
Soğuk savaş dönem inde, 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
B loku ülkeleri ve gelişm ekte olan diğer ülkelerde de yayılm a gösterdi (O gawa, 2012: 12; Zelinsky,
1991: 4-5). A vrupa’da Y unanistan, Portekiz ve İrlanda gibi en dıştaki ülkeler yanında İspanya,
İsveç, A vusturya, İsviçre, Finlandiya gibi daha gelişm iş ülkelerde de yaygınlaştı. A vrupa dışında
A vustralya ve Yeni Z elanda’da kardeş şehir işbirliklerinin sayısı arttı. Çin, Filipinler, Tayvan ve
G üney K ore’de bu konuda gelişm e daha yavaş oldu. U zak doğuda özellikle H ong K ong’un kardeş
şehir ilişkileri öne çıktı (Zelinsky, 1991: 11).
1980’lerde A vrupa Birliğinin gelişm esi ve A vrupa vatandaşlığının oluşturulm ası kapsam ında
kardeş şehir işbirlikleri de daha önem li hale geldi. 1984’de A vrupa K onseyi tarafından üye devlet
ler ve vatandaşlar arasındaki ilişkilerin geliştirilm esinde kardeş şehirlerin önem li bir araç olarak
kabul edildi. Sonraki yıllarda kardeş şehir işbirliklerinin desteklenm esi v e geliştirilm esi konusunda
çeşitli m ali destek program ları da devreye sokuldu (C larke, 2010 : 186). G ünüm üzde A vrupa pers
pektifinin gelişm esi, A vrupa birliği ve kim liğinin yerleşm esi konusunda kardeş şehirlere verilen rol
devam etm ektedir. K ardeş şehir işbirlikleri, farklı ülkelerdeki insanların kaynaşm ası ve görüş alış
verişinde bulunm aları için esnek bir araç olarak kabul edilm ektedir. A ynı zam anda ticaret, kültür,
spor, sürdürülebilir kalkınm a, gençler, yerel kam u hizm etleri gibi geniş bir yelpazede işbirliklerine
im kan veren bir yöntem olarak görülm ektedir (A vrupa K ardeş Şehir Eşleştirm e; Langelnohl, 2009:
2015-222).
B ugün gelinen noktada sadece A BD ve A vrupa’da değil, dünyanın birçok bölgesinde kardeş
şehir işbirliklerinin kurum sal düzeyde teşvik edildiği ve desteklendiği görülm ektedir. Şehirlerdeki
yerel yönetim lerin, resmi çerçevede kurdukları kardeş şehir işbirlikleri çok yönlü biçim de geliş
m ektedir. Farklı etnik ve kültürel özelliklere sahip şehirlerarasm daki ilişkiler, buralarda yaşan in
sanların farklı kültürlerle tanışm alarını sağlam aktadır. T eknolojinin gelişm esi ve özellikle interne
tin yaygınlaşm ası, e-posta ve w eb sayfası gibi araçlar kardeş şehirlerin birbirlerine yakınlaşm alarını
da kolaylaştırm aktadır.
K ardeş şehir ilişkileri birbirinden oldukça farklı kültürler yanında, Türk Cum huriyetlerindeki
işbirliklerinde olduğu gibi, yakın kültürler arasında zam an içinde azalm ış ilişkilerin tekrar gelişm e
sinde de önem li role sahiptir. T ürkiye’deki belediyelerin T ürk C um huriyet’lerindeki şehirlerle olan
ilişkileri 1990’lı yıllarda başlam ış ve 2 0 0 0 ’li yıllarda artan oranda gelişm e gösterm iştir.
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KARDEŞ ŞEHİR İŞBİRLİKLERİNİN TÜRKİYE’DEKİ YASAL
ÇERÇEVESİ
T ürkiye’deki belediyelerin yu rt dışı ilişkileri ve bu çerçevede kardeş şehir işbirliklerinin yasal
zeminini kanun hüküm leri ve bakanlık genelgeleri oluşturm aktadır. 5393 sayılı B elediye K anunu’nun 74 üncü m addesi belediyelerin yurt dışı ilişkilerini düzenlem ektedir. K anuna göre belediye
lerin yurt dışı ile ilişkileri üç ayrı kategoride değerlendirilm ektedir. B irincisi; belediyelerin görev
ay nıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara kurucu üye
veya üye olarak katılabilm eleridir. İkincisi, belediyelerin kendi görev alanları ile ilgili yurt dışında
ki teşekkül, organizasyon veya yerel yönetim lerle ortak faaliyet ve hizm et projeleri gerçekleştire
bilmeleridir. Ü çüncüsü ise, belediyelerin yurt dışındaki yerel yönetim lerle kardeş şehir ilişkisi
kurabilm esidir.
Belediyelerin kanunda belirtilen Uç farklı yurt dışı ilişki türü çerçevesindeki girişimlerinin bele
diye içindeki karar verm e mercii belediye meclisidir. Belediye K anunu’nun 18 inci m addesinde yurt
dışı ile ilişkiler konusunda belediye m eclisine görev verilmiştir. Kanuna göre; yurt dışındaki belediye
ler ve yerel yönetim lerle karşılıklı iş birliği yapılması, kardeş kent ilişkileri kurulması, ekonomik ve
sosyal ilişkilerin geliştirilmesi am acıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçek
leştirilmesi, bu faaliyet ve projeler kapsam ında arsa, bina ve benzeri tesisler yapılması, kiralanması
veya tahsis edilmesi gibi konularda belediye meclisine yetki vermektedir. Belediye meclisinin bu
konudaki kararları, normal karar alm a sürecine göre alınmaktadır. Yurt dışı ilişkiler konusundaki
kararlar, meclis toplantısında bulunanların salt çoğunluğunun oyu ile kabul edilmektedir.
B elediyelerin yurt dışı ilişkileri kapsam ında yapacakları harcam alarla ilgili olarak Belediye
K anunu’nun 60 mcı m addesinde düzenlem e yapılm ıştır. B una göre belediyelerin y u rt dışındaki
kamu kurum lan, özel kesim kurum lan veya sivil toplum örgütleriyle birlikte yürüttükleri ortak
hizm etler veya proje giderleri, belediyenin giderleri arasında sayılarak belediyelerin bu konuda
harcama yapm asına yasal bir zem in oluşturulm uştur.
B elediye K anunu, yurt dışındaki ilişkiler konusunda belediye m eclisi kararı yanında m erkezi
düzeyde bazı şartlar da getirm ektedir. B una göre belediyelerin yurt dışında geliştirecekleri ilişkile
rin dış politikaya ve uluslararası anlaşm alara uygun olarak yürütülm esi gerekm ektedir. A yrıca,
işbirliği yapılm adan önce İçişleri B akanlığı’ndan izin alınm ası zorunludur.
B elediyelerin yurt dışı ilişkilerini düzenleyen diğer yasal düzenlem e, 1173 sayılı M illetlerarası
M ünasebetlerin Y ürütülm esi ve K oordinasyonu H akkında K anun’dur. K anunun 1 inci m addesinde;
Türkiye Cum huriyetinin yabancı devletlerle, bunların tem silcilikleri ve tem silcileri ile m illetlerarası
kurullarla, bunların tem silcilikleri ve tem silcileri ile tem as ve m üzakerelerin D ışişleri Bakanlığı
eliyle ve ilgili bakanlıklarla işbirliği yapılm ak suretiyle yürütülür hükm ü bulunm aktadır. A yrıca,
aynı m addenin 6 ıncı bendinde dış ilişkiler konusunda D ışişleri B akanlığına bilgi verm esi gereken
kurum lar arasında yerel yönetim ler de sayılmıştır.
Y urt dışı ilişkiler konusunda belediyeler için yasal çerçeveyi oluşturan diğer m etinleri İçişleri
Bakanlığı genelgeleri oluşturm aktadır. G enelgelerde kardeş şehir ilişkisinin çerçevesi ve kapsam ı
ile ilgili bilgi ve koşullar yer alm aktadır. K ardeş şehir ilişkisi kurulacak olan şehir hakkında bilgile
rin derlenm esi, işbirliğinin konusunun, süresinin, am acının, hedefinin, m aliyetinin ve beklenen
faydaların neler olduğunun ortaya konulm ası, işbirliği protokolünün hazırlanm ası ve belediye m ec
lisi kararının alınm ası gerekm ektedir. Bu hazırlık sonrasında İçişleri B akanlığına 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 yakınlaşm anın 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
lem ek müm kündür. Kardeş şehir ilişkilerinde aşağıdaki başlıklar altında belirtilen işbirliklerinden
birisi ya da daha fazlası şehirlerin ölçeği ve kapasitesine göre bir arada yürütülebilm ektedir.
Sosyal ve K ültürel İşbirlikleri: K ültürel ve etnik yapı olarak birbirinden farklılık gösteren iki
şehir halkı arasında iletişimin ve işbirliğinin geliştirilm esi, kardeş şehir ilişkilerinin uzun süreli ve
daha etkin yürütülebilm esi için stratejik önem e sahiptir. K ardeş şehir ilişkilerinde en kolay biçim de
gelişm e sağlanabilecek alan sosyal ve kültürel ilişkilerdir. D iğer ilişki alanlarına göre daha kolay
organize edilebilm ektedir. B urada önem li olan nokta, şehirlerin sahip olduğu kültürel zenginliğin,
belediyeler tarafından düzenlenecek etkinlikler ile çok yönlü biçim de etkileşim e geçm esinin sağ
lanm asıdır. 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. A yrıca, sosyal alanda engelli, yaşlı, çocuk, genç ve kadınlara yönelik hizm etler
konusundaki iyi uygulam aların paylaşılm ası da bu kapsam da değerlendirilebilir. Kültürel ve sosyal
işbirlikleri kardeş şehir işbirliklerinin halk nezdinde daha görünür olm ası ve farkm dalık oluşturm ası
bakım ından da birçok yarara sahiptir.
Y erel hizm etler konusunda teknik bilgi ve tecrübe Paylaşım ı: K ardeş şehir işbirliği, yerel
hizm etlerin sunum u ile ilgili olarak teknik bilgi ve tecrübelerin karşılıklı olarak paylaşılm asına
im kan verir. K entsel altyapı, hizm et teknolojileri, kurum sal kapasite geliştirm e uygulam aları, yeşil
alan düzenlem eleri, şehir planlam ası ve konut çözüm leri, trafik ve otopark çözüm leri gibi çok deği
şik konularda belediyelerin gelişm e gösterm eleri ve hizm et kalitelerini arttırm aları noktasında
önem li fırsatlar sunar. T ürkiye’de bu alanda özellikle A vrupa B irliği’ndeki şehirlerle kurulan kar
deş şehir ilişkilerinde bu yararları gözlem lem ek m üm kündür. B una benzer şekilde T ürkiye’deki
belediyelerin de daha az gelişm iş bölgelerdeki kardeş şehirlere önem li tecrübe ve teknik bilgi ak
tarm ası söz konusudur.
E konom ik İşbirliği: K ardeş şehir işbirlikleri çerçevesinde ekonom ik işbirlikleri de kurula
bilm ektedir. Şehirlerin ölçeği v e ekonom ik potansiyeline göre bu ilişkinin boyutları da değişebil
m ektedir. Ekonom ik işbirliği çerçevesinde öncelikli olarak iki şehir arasındaki ticari ortaklıkların
kurulm ası ve ticaret hacm inin karşılıklı olarak arttırılm ası gelm ektedir. Şehirlerdeki ticari organi
zasyonlarının bu noktadaki rolü önem lidir. Ekonom ik ilişkilerin geliştirilm esi çerçevesinde ticaret
odaları ve ticari heyetlerin karşılıklı ziyaretleri, fuarların düzenlenm esi, şehirlerin ticari potansiyel
leri hakkındaki ilgilere yönelik bilgilendirm e ve danışm anlık destekleri sağlanm ası, alışveriş günle
ri organizasyonu, şehirler üzerinden ülkenin tüm üne yönelik ticaret am acıyla stratejik ortaklıklar
kurulm ası gibi faaliyetler sayılabilir.
T arihsel Ç evrenin Korunm ası: Şehirlerin sahip olduğu tarihi çevrenin korunm ası, sağlıklaştırılm ası ya da geliştirilm esi gibi konularda belediyeler arasında işbirliği çalışm aları yapılabilm ek
tedir. Bu kapsam da eser restorasyonu, korum a konusunda bilgi v e tecrübe paylaşım ı, eski eserlerle
ilgili laboratuvar im kanlarından yararlanılm ası, iyi uygulam a örneklerinin paylaşılm ası, tarihi çev
rede kentsel tasarım uygulam ası yapılm ası, ortak arkeolojik kazılar gerçekleştirilm esi, 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 sem pozyum vb. toplantılar düzenlenm esi gibi faaliyetler
yürütülebilm ektedir.
D oğal Ç evrenin Korunm ası: Şehirlerde ve yakın bölgelerdeki doğal çevrenin korunm ası ve
geliştirilmesi sürdürebilirlik yaklaşım ının ön koşulu durum undadır. D oğal çevreyi tehdit eden ve
kirlilik oluşturan etkenlerin ortadan kaldırılm ası ya da etkilerinin azaltılm ası konusunda belediyeler
birçok proje yürütm ektedir. Y eşil alanların geliştirilm esi, su kaynaklarının v e doğal yaşam alanları
nın korunm ası, gürültü ve hava kirliliğinin önlenm esi, çevrenin korunm ası konusundaki bilincin ve
farkındalığın arttırılm ası, doğal enerji kaynakları teknolojisi, enerji verim liliği uygulam aları, su
tasarrufu çözüm leri, kentsel altyapının çevre ile dost nitelikte yapılandırılm ası bu konudaki başlıca
alanlardır. Ç evrenin korunm ası ile ilgili teknolojilerin transferi, iyi uygulam a örneklerinin paylaşı
mı, bilgi ve deneyim aktarım ı, ortak p rojeler yürütülm esi, doğal yaşam la ilgili gezi v e etkinlikler
düzenlenmesi kardeş şehirlerin işbirliği yaptığı alanların başında gelm ektedir.
D ip lo m a siy e lobicilik: U luslararası ilişkiler, günüm üzde sadece hüküm etler düzeyindeki iliş
kilerden ibaret değildir. Sivil toplum kuruluşları, özel sektör, yerel yönetim ler v e diğer organizas
yonlar da uluslararası ilişkilerde önem li rol üstlenm ektedir. M erkezi düzeyde kabul edilen dış p o li
tikanın desteklenm esi, uygulam aya konulm ası ve sürdürülebilir olm ası hüküm etlerin dışındaki daha
alt düzeydeki bu örgütlenm elerin yabancı ülkelerdeki etkinliğe bağlıdır. B elediyelerin kendi arala
rında kurduğu kardeş şehir işbirlikleri de bu çerçevede stratejik bir önem e sahiptir. Kardeş şehir
ilişkilerinin geliştirdiği çok yönlü ilişkiler ağı, etkin yararlanıldığında ülkelerin dış politikalarına da
destekleyici ve yön verici bir kaynak olabilm ektedir. Bu çerçevede uluslararası örgütlerde birbirle
rine destek sağlanm ası, ülkelerdeki dış politika, ticaret, yatırım vb. konularla ilgili kararlarda lobi
cilik yapılabilm esi, ülke parlam entolarında şehirleri tem sil eden parlam enterlere lobicilik çerçeve
sinde ulaşılabilm esi ve lobicilik desteği sağlanabilm esi gibi konularda kardeş şehir işbirlikleri
önemli fırsat v e im kanlar sunm aktadır.
A vrupa B irliği Fonlarından Yararlanm a: A vrupa B irliği bünyesinde her yıl birbirinden ba
ğımsız 500'e yakın fon program ı bulunm aktadır. Bu fonlardan 300 kadarından T ürkiye yararlana
bilmektedir. Bu fonlarda yerel yönetim ler arası ortaklıklar ön şart durum undadır. B elediyeler A v
rupa Birliği B ünyesinde 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 D ünya Savaşı’ndan sonra A vrupa’da şehirlerin yakınlaşm ası, dolayısıyla farklı to p lu 
lukların birbirleriyle etkileşim inin arttırılm ası için b ir araç olarak yaygınlaşm aya başlayan kardeş
şehir işbirlikleri, T ürkiye’de 1990’lı yıllardan itibaren gelişm eye başlam ıştır. T ürkiye’deki beledi
yelerin dünyanın çeşitli yerlerindeki belediyeler ile kardeş şehir ilişkileri günüm üzde önem li bir
düzeye ulaşm ış durum dadır.
A raştırma 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

17

kimliklerini kazanarak bağımsız devletlerini kurm a imkanına kavuşmuştu. Bağımsız Türk devletleri
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkm enistan’dır. Orta A sya 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.
B ağım sız devletler yanında Rusya, U krayna, Çin, A zerbeycan ve Ö zbekistan içinde özerk sta
tüye sahip bölgeler de bulunm aktadır. Bunlar; Sincan (U ygur), A ltay, B alkar, B aşkurtistan, Çuvaşistan, D ağıstan, G agavuzya, K ırım , H akasya, K araçay, K arakalpakistan, N ahçıvan, Tataristan,
Tuva, Y akutistan olarak sayılabilir.
A nalizde kullanılan veriler İçişleri B akanlığı M ahalli İdareler genel M üdürlüğü’nün yayım la
dığı istatistiklere dayanm aktadır. T ürkiye’deki belediyeler 2 0 1 4 ’ün altıncı ayı itibariyle yurtdışm da
1.321 şehirle kardeş şehir ilişkisi kurm uş durum dadır. Bu ilişki ağında Türk C um huriyetlerindeki
şehirlerin payı ve çok yönlü dağılım ı istatistiki analiz çerçevesinde ele alınm aktadır. A nalizde,
Türk Cum huriyetleri ile kardeş şehir ilişkileri olan T ü rk iy e’deki belediyelerin sayısı, bölge dağı
lım ları, il dağılım ları ve belediye türü dağılım ları açısından İncelenm ektedir. A yrıca, işbirliği yapı
lan şehirlerin Türk C um huriyetlerine dağılım ı, en fazla işbirliği yapılan şehirler, işbirliklerinin
yıllara göre gelişm e durum u gibi çok yönlü analizler gerçekleştirilm iştir.
T ürkiye’deki belediyelerin kardeş şehir işbirlikleri analizinin ilk kısm ını genel veriler oluş
turm aktadır. B elediyelerin yurt dışındaki tüm kardeş şehir işbirlikleri genel verilerin kapsam ını
oluşturm aktadır. B elediyelerin tüm kardeş şehir işbirlikleri içinde ağırlıklı rol A vrupa’daki şehirlere
aittir. A vrupa’daki işbirliklerinin 1/3’ü ise B alkan bölgesindeki şehirlerle im zalanm ıştır. T ürki
y e ’nin B alkanlarla olan tarihi bağlarının etkisini bu tabloda görm ek m üm kündür. Ö zellikle seçm en
leri içinde Balkan kökenlilerin yoğun olduğu belediyeler bu konuda daha istekli davranm aktadır.
T ürkiye’deki belediyelerin A vrupa’da gelişm iş ülkelerde yer alan şehirlerle işbirliği kurm aları
konusundaki teşvik edici unsurların başında yerel hizm etlerle ilgili teknik bilgi ve deneyim payla
şımı im kanı gelm ektedir. A yrıca, A vrupa B irliğ i’nin kardeş şehir ilişkileri konusundaki destekleyi
ci ve teşvik edici uygulam alarının da bu konuda etkili olduğu söylenebilir.
B elediyelerin işbirliklerinde ikinci önem li pay A sy a’daki şehirlere aittir. A frik a’daki şehirlerin
payı % 4,7’de kalm ıştır. Uzak m esafeye rağm en K uzey A m erika’daki şehirlerin kıtalar arası dağılı
m ındaki % 3 ’lük payı dikkat çekm ektedir. A vrupa’daki işbirliklerinde gözlem lenen teknik bilgi ve
tecrübe aktarım ı ile kardeş ilişkilerini teşvik edici faktörler K uzey A m 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

13

1 ,0

1.321

1 0 0 ,0

Avustralya
Toplam

B elediyelerin kardeş şehir işbirliklerinin ülkelere göre analizi daha ayrıntılı bilgiler verm ekte
dir. On beş ve üstü sayıda işbirliği yapılan ülkelerin y er aldığı aşağıdaki tabloda en fazla işbirliği
nin B ulgaristan ile yapıldığı görülm ektedir. Türklerin yoğun olarak yaşadığı A lm anya, kom şu ülke

Türkiye’deki Belediyelerin Türk Cumhuriyetleri ile Kardeş Şehir İlişkileri

Y unanistan, tarihi ve politik ilişkilerin yoğun olduğu Bosna-H ersek ve M akedonya tabloda üst
sıralarda yer alm aktadır. Genel işbirlikleri dağılım ına paralel olarak A vrupa ülkeleri tabloda daha
çok yer bulm uştur. Türk C um huriyetlerinden K uzey K ıbrıs, A zerbaycan ve K azakistan tabloya
girebilmiştir. ABD, T ürkiye’nin yakınındaki birçok ülkeyi işbirlikleri sayısında geride bırakm ıştır.
Komşu ülkelerden İran ile olan ilişkiler oldukça düşük düzeydedir. Tarihi dostane ilişkilerin bulun
duğu G üney K ore ile uzak m esafeye rağm en önem li sayıda işbirliği kurulm uştur.

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

Sayı

Ülke

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

Sayı

İçişleri Bakanlığı M ahalli İdareler genel M üdürlüğü’nün kardeş şehirlerle ilgili istatistikleri
1992 yılından itibaren başlam aktadır. Bu çerçevede hazırlanan tabloda yıllar itibariyle T ürkiye’deki
belediyelerin im zaladığı kardeş şehir ilişkilerinin sayıları y er alm aktadır. 1990’lı yıllarda belli bir
trend ile devam eden artışın 1996 ve 1997 yılında hızlandığı görülm ektedir. 2 0 0 0 ’li yıllar 1990’lara
göre daha çok işbirliğinin kurulduğu dönem olm uştur. Ö zellikle, 2 0 1 1 ’den sonra işbirliklerinin
sayısı oldukça artm ıştır. M ahalli idareler seçim lerinin yapıldığı 1999, 2009 ve 2014 yıllarında n is
peten bir düşm e söz konusudur. 2014 yılının rakam ları ilk 6 aylık verilere dayanm aktadır.
Tablo 3: Kardeş Şehir İşbirliklerinin Yıllara Göre Dağılımı (2014)
Sayı

(%)

Onay tarihi

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

2010

79

6 ,0

1999

29

2 ,2

2011

151

11,4
1 1 ,0

Onay tarihi

Sayı

(%)

2000

46

3,5

2012

145

2001

50

3,8

2013

126

9,5

2002

76

5,8

2014

27

2 ,0

2003

60

4,5

Toplam

1.321

1 0 0 ,0

19

K ardeş şehir işbirliği kuran belediyelerin bulunduğu coğrafi bölgelere göre yapılan analizin
sonuçlarında M arm ara bölgesi ilk sırada y er alm aktadır. İşbirliklerinin % 4 0 ’ı M arm ara’daki bele
diyeler tarafından kurulm uştur. Ege ve İç A nadolu bölgesindeki belediyelerin işbirlikleri sayısı
¡% 20’ye yaklaşan paylara sahiptir. A kdeniz ve K aradeniz bölgeleri, İç A nadolu’nun gerisinde kal
m ıştır. B urada çok sayıda işbirliği bulunan A nkara ve K onya faktörü öne çıkm aktadır. D iğer taraf
tan G üney Doğu A nadolu’nun, D oğu A nadolu B ölgesi’nin iki katı işbirliği kurduğu görülm ektedir.
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

E n fazla kardeş şehir işbirliğine sahip belediyelerin bulunduğu iller analizinde İstanbul ilk sı
rada bulunm aktadır. Tüm kardeş şehir işbirliklerinin % 1 8 ’i İstanbul’daki belediyeler tarafından
kurulm uştur. N üfus ve gelişm işlik bakım ından T ürkiye’de ilk sıralarda yer alan illerin kardeş şehir
işbirliklerinde de önde olduğu görülm ektedir.
Tablo 5: En fazla Kardeş Şehir İşbirliği Bulunan iller (10 ve Üstü) (2014)
İl

Sayı

İl

Sayı

İstanbul

240

Kırklareli

23

İzmir

136

Çanakkale

20

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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Belediye türlerine göre kardeş şehir ilişkileri incelendiğinde % 66’sımn ilçe statüsündeki bele
diyeler tarafından kurulduğu görülm ektedir. B üyükşehir belediyelerinin sayısı az olm akla birlikte,
kapasite büyüklüğü ve ilişki ağlarının gelişm işliği 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

1.321

1 0 0 ,0

Toplam

Y urtd ışın d ak i bazı şehirlerin T ürkiye’deki belediyelerle birden fazla kardeş şehir ilişkisi k u r
ması söz konusudur. Bu çerçevede yapılan analizde K uzey K ıbrısta Girne, K ırım ’da B ahçesaray,
Azerbeycan’da Sum gayıt ve F ilistin ’de G azze ilk sıralarda yer alm aktadır. G enel istatistiklerde
A vrupa şehirleri ağırlıktadır. B ununla birlikte, yurt dışındaki şehirler içinde T ürk Cum huriyetleri ve
B a lk a n lar’daki şeh irler, T ü rk iy e ’d e k i b ird en fazla b e le d iy e 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

Girne

8

Şehir
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

Sayı

Smolyan

5

Semerkant

4

Trablus

5

Şeki

4

Batum

4

Umea

4

T ürkiye’deki belediyelerin kardeş şehir işbirliklerinin genel özelliklerinden sonra ikinci aşa
mayı Türk Cum huriyetleri ile olan ilişkilerinin analizi oluşturm aktadır. Tüm işbirlikleri içinde Türk
Cum huriyetlerindeki şehirlerin işbirlikleri payı sadece % 1 4 ’3de kalm aktadır. Bu oran içinde
% 12,6’lık pay bağım sız cum huriyetlerin şehirlerine ve % 1,7’lik pay özerk bölgelerdeki şehirlere
aittir. Y üksek işbirliği potansiyeline karşın işbirliklerinin sayısı oldukça düşük kalm ıştır.
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Tablo 8: Kardeş Şehir işbirliklerinde Türk Cumhuriyetleri Payı (2014)
Niteliği

Sayı

(%)

Türk Cumhuriyetleri

166

1 2 ,6

Özerk Türk Bölgeleri

22

1,7

Diğer Devletler

1.133

85,8

Toplam

1.321

1 0 0 ,0

K ardeş şehir ilişkilerinin T ürk C um huriyetlerine dağılım ında K uzey K ıbrıs v e A zerbaycan en
fazla paya sahiptir. D iğer öne çıkanlar K azakistan, K ırım Ö zerk C um huriyeti, K ırgızistan ve T ürk
m en istan’dır. T ürkiye’ye yakın konum da olan T ürk C um huriyetleri ile işbirliklerinin sayısı daha
fazladır. Kuzey Kıbrıs, A zerbaycan ve K ırım ’daki işbirliklerinin oranı % 6 4 ’ü bulm aktadır.
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
Toplam

1

0,5

200

1 0 0 ,0

T ürk C um huriyetleri 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 olm uş
tur. 1996’daki artış istisna tutulduğunda, 1990’larda düşük ilişki yoğunluğu düzeyi vardır.
1990’larda Türk Cum huriyetleri ile kurulan işbirliği sayısı toplam içinde % 1 9 ’luk paya sahiptir.
2002’den sonra yıllık işbirliği sayısı artış gösterm iş ve genel eğilim olarak 10’un üzerinde seyret
miştir. 2000’li yılların istisnaları 2007 ve 2 0 0 9 ’dur. Bu iki yılda işbirlikleri düşm üştür. 2011’den
itibaren tekrar 10’un üzerindeki işbirliği düzeyi yakalanm ıştır. En fazla işbirliği kurulan yıllar
2005, 2002, 2003 ve 2012 olarak sıralanm aktadır. 2 0 1 1 ’den sonra T ürkiye’deki belediyelerin kar
deş şehir işbirliklerindeki önem li artışa paralel biçim de Türk C um huriyetleri ile kurulan işbirlikleri
de artış gösterm iştir. B ununla birlikte, Türk C um huriyetleri ile işbirliklerindeki artış genel işbirlik
leri sayısındaki artışın gerisindedir.
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Tablo 10: Türk Cumhuriyetleri ile Kardeş Şehir İşbirliklerinin Yıllara Göre Dağılımı (2014)
Sayı

(%)

Onay tarihi

1993

2

1 ,0

1994

9

1995

Onay tarihi

Sayı

(%)

2004

15

7,5

4,5

2005

19

9,5

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

2010

5

2,5

2000

4

2 ,0

2011

12

6 ,0

2001

5

2,5

2012

17

8,5

2002

18

9,0

2013

12

6 ,0

2003

17

8,5

2014

13

6,5

Türk Cum huriyetleri ile kardeş şehir işbirliklerinin coğrafi bölgelere göre dağılım ında ilk sıra
yı %38 ile M arm ara bölgesi alm aktadır. İç A nadolu B ölgesi, genel kardeş şehir işbirliklerinde
% 17’lik paya sahip iken Türk C um huriyetleri ile işbirliklerinde % 2 1 ,5 ’lik pay ile ikinci sıradadır.
Ege ve A kdeniz Bölgeleri de genel işbirliklerindeki paylarının üzerinde oranlar ile T ürk C um huri
yetleri ile işbirliği geliştirm iş durum dadır. G üney D oğu A nadolu Bölgesi ’ndeki belediyelerin hiç
birisinin Türk Cum huriyetleri ile kardeş şehir işbirliği bulunm am aktadır.
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

-

-

186

100,0

Toplam

Türk Cum huriyetleri ile kardeş şehir işbirliği geliştiren belediyelerin bulunduğu illerin dağılı
mı genel işbirlikleri tablosundaki illerden bazı farklılıklar gösterm ektedir. G enel işbirlikleri ile ilgili
tabloda ilk 3 il İstanbul, İzm ir v e A nkara iken, Türk C um huriyetlerindeki şehirlerle işbirliklerinde
İstanbul, A nkara ve B ursa olarak sıralanm aktadır. G enel işbirliği sayısında K onya, K ocaeli, K Irkla
reli, Çanakkale, Sam sun ve A ydın illeri ön sıralardadır. A ncak, Türk Cum huriyetlerindeki işbirlik
lerinde bu illerin yerini Eskişehir, M ersin, A dana, Tokat, H atay ve Sakarya alm ıştır. K ırklareli ve
Ç anakkale’nin 2 0 ’nin üzerinde işbirliğine karşın Türk C um huriyetleri ile sadece 1 işbirliği bulun-
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m aktadır. Ö nem li sayıda kardeş şehir işbirliğine sahip illerden K ocaeli, A ydın ve E dirne’nin Türk
Cum huriyetleri ile işbirlikleri bulunm am aktadır. İllere göre, işbirliği yapılan ülkelerde de değişiklik
gözlem lenm ektedir.
Tablo 12: Türk Cumhuriyetleri ile Kardeş Şehir İşbirliklerinin İllere Dağılımı (2014)
Sayı

İl

İl

Sayı

Kayseri

2

20

Manisa

2

19

Trabzon

2

İstanbul

36

Ankara
Bursa
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 Cum huriyetlerindeki şehirlerle kum lan işbirliklerinin belediye türlerine göre dağılımı
genel işbirliklerine paralel düzeylere sahiptir. E n fazla ilçe belediyelerinin işbirliği bulunm aktadır.
B üyükşehir belediyelerinin payı geneldeki düzey olan % 2 6 ’dan % 2 2 ’ye düşm üştür. B una karşın il
belediyelerinin payı geneldeki % 8 ’den % 1 1 ’e çıkm ıştır.
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 C um huriyetlerindeki bazı şehirler kardeş şehir ilişkilerinde daha fazla role sahiptir. T ü r
kiye'deki belediyelerle birden fazla ilişki geliştiren şehirler sıralam asında G irne, Sum gayıt ve Gazim ağu sa ilk sıralarda yer alm aktadır. G enel olarak K uzey K ıbrıs 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
K üreselleşm enin tüm boyutları ile gelişm esi, siyasi blokların ortadan kalkm ası, ticari ilişkile
rin tüm dünyada daha da serbestleşm esi ve birden fazla eksene kaym ası, ülkeler arasındaki işbirliklerinden daha fazla, şehirler arası işbirliklerinin gelişm esini beraberinde getirm iştir. Bu durum ,
yerel yönetim lerin ulusal ilişkiler yanında uluslararası ilişkilere de önem verm esini gerektirm ekte
dir. T ürkiye’nin üç kıtanın ortasında yer alm ası, tarihi kökenleri bulunan ilişkilerinin geniş bir
coğrafyaya yayılm ası ve gelişm iş ülkelerin bulunduğu A v ru p a’y a yakınlığı uluslararası ilişki p o 
tansiyelini yükselten başlıca faktörlerdir.
K ardeş şehir işbirlikleri yerel yönetim ler ve şehirler için çok yönlü yararlar sağlayan esnek bir
ilişki türüdür. Sosyal ve kültürel ilişkiler, teknik bilgi ve tecrübe paylaşım ı, ekonom ik işbirliği,
tarihi ve doğal çevrenin korunm ası ve geliştirilm esi gibi çok geniş bir alanda iki yerel yönetim in
birlikte çözüm üretm esi v e iki halkın yakınlaşm asını sağlam aktadır. U luslararası ilişkiler bakım ın
dan ise iki ülke arasında hüküm etler altı düzeyde daha yoğun ve çok yönlü kalıcı ilişkiler kurarak
iki ülkenin hüküm etler düzeyindeki ilişkilerinin de daha etkin ve sürdürülebilir olm asını sağlayan
yararları içermektedir.
A vrupa B irliği’ne üyelik sürecinde yerel yönetim lerle ilgili çok yönlü reform süreçlerinden bi
risi de T ürkiye’deki şehirlerin A v ru p a’daki şehirlerle kardeş işbirliği kurm asıdır. A vrupa Birliğinin
bu yöndeki teşvik edici ve destekleyici politikaları ve uygulam a program lan işbirliklerinin gelişm e
sini sağlam ıştır. A vrupa şehirleri ile kurulan kardeş şehir işbirlikleri T ü rk iy e’deki belediyelerin
diğer kıtalardaki şehirlerle de benzer işbirliği kurm asını kolaylaştırm ış ve teşvik etm iştir.
B elediyelerin kardeş şehir işbirlikleri konusundaki istatistikler İçişleri Bakanlığı bünyesindeki
Mahalli İdareler G enel M üdürlüğü tarafından tutulm aktadır. Bu istatistiklerin daha sağlıklı tutulm a
sı yanında, kategori ve standart konusundaki eksikliklerin giderilm esi gerekm ektedir. A yrıca, ista
tistiklerin yayım lanm ası süreci de teknik olarak geliştirilm elidir.
T ürkiye’deki belediyeler önem li sayıda kardeş şehir işbirliğine sahip durum dadır. Dünyanın
değişik kıtalarında çok sayıda ülke ile kardeş şehir ilişki ağı bulunm aktadır. Bu işbirliklerinde ağır
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lıklı rol A vrupa’daki şehirlere aittir. A vrupa’da kardeş şehir işbirliklerinde B alkan ülkeleri ayrı bir
önem e sahiptir.
M arm ara Bölgesindeki belediyeler kardeş şehir işbirliklerinde daha a k tif durum dadır. Ege ve
Iç A nadolu bölgesi de diğer bölgelere göre daha önde y er alm aktadır. T ü rk iy e’nin gelişm iş illeri
aynı zam anda en fazla kardeş şehir ilişkisine sahip illeri durum undadır. İlçe belediyeleri en fazla
işbirliğine sahip belediye türüdür. Sayıları az olm akla birlikte, güçlü kurum sal yapılara v e bütçeye
sahip büyük şehir belediyeleri de önem li paya sahiptir.
Türk Cum huriyetleri ve Ö zerk Türk bölgelerindeki şehirlerle T ürkiye’deki belediyelerin geliş
tirdiği kardeş şehir ilişkileri 1990’h yıllarda gelişm eye başlam ıştır. Sovyetler birliğinin çözülm esi
ve Türk unsurların devletlerini kurm aları v e özerkliklerini kazanm aları b u alandaki işbirliklerinin
de önünü açmıştır.
Genel kardeş şehir işbirlikleri içinde Türk Cum huriyetleri ile yapılan işbirliklerinin payı oldukça
düşük düzeydedir. T ürkiye’nin yakın çevresindeki Kuzey Kıbrıs, A zerbaycan ve Kırım ile işbirlikleri
daha fazla kurulmuştur. Türk Cumhuriyetleri ile işbirlikleri 2000’li yıllarda 1990’lara göre daha hızlı
gelişm e göstermiştir. Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerde M arm ara 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, A nkara, B ursa ve İzm ir olmuştur.
T ürkiye’deki belediyeler A vrupa şehirleri ve K uzey A m erika ile kurdukları kardeş şehir işbir
liklerinde özellikle yerel hizm etler konusunda alıcı ve yararlam cı konum dadırlar. B elediyeler, Türk
Cum huriyetleri ile ilişkilerde ise, teknik bilgi ve deneyim paylaşım ında verici konum dadır. Y erel
hizm etlerin sunum u ile ilgili teknolojiler, iyi uygulam a örnekleri, araç ve ekipm an çözüm leri ile
hizm etin organizasyonu bu kapsam da değerlendirilebilir. Türk C um huriyetlerindeki şehirlerle kar
şılıklı bilgi ve tecrübe aktarım ı yapılabilecek diğer önem li alanı tarihi ve doğal çevrenin korunm ası
ile kültür hizm etlerinin yönetim i oluşturm aktadır. Türk C um huriyetleri ile etnik, dil, din ve kültür
benzerlikleri, sosyal ve kültürel faaliyetleri kolaylaştırıcı unsurlardır.
T ürkiye’deki belediyelerin kardeş şehir işbirlikleri sayı olarak önem li bir düzeye ulaşmıştır.
B elediyelerin kardeş şehir ilişkisi kurm ası kadar bu ilişkilerin etkin şekilde yürütülm esi önem taşı
m aktadır. K ardeş şehir işbirliklerinin yürütülm esi konusundaki gözlem ler, birçok problem alanının
varlığı işaret etm ektedir. B elediyelerin çoğunda kardeş şehir ilişkisi resm i protokolün im zalanm a
sından ibaret kalm akta, daha gelişm iş ilişkilerin kurulam adığı görülm ektedir. İki belediye arasında
zam an zam an heyetler arası ziyaretler yapılm akla birlikte, kardeş şehir ilişkilerinin gerektirdiği çok
yönlü, iki şehir halkının ortak faaliyetlerle b ir araya geldiği ilişkiler oldukça az belediye tarafından
kurulabilm iştir. B elediyelerin bütçe kısıtları, kardeş şehir konusundaki bilgilerinin yeterli olm am a
sı, işbirlikleri konusunda yerel halkta farkındalık oluşturulam am ası, bu konuda rehberlik edecek
kuram ların yetersizliği, uzm an personelin yetersizliği, kardeş şehir ilişkileri konusunda ulusal dü
zeydeki destek program larının eksikliği, kardeş şehir ilişkisi kurulan şehirdeki kapasite eksiklikleri
işbirliklerinin kurulm ası ve kurulduktan sonra etkin yürütülm esinin önündeki başlıca problem alan
larını oluşturm aktadır.
Ç ok yönlü yararları bulunan kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilm esi ve teşvik edilmesi konu
sunda belediye birlikleri anahtar role sahiptir. K ardeş şehir ilişkisini destekleyici ve kolaylaştırıcı
m ekanizm aların kurulm asında belediye birlikleri a k tif rol alabilir. K ardeş şehir ilişkisinin etkin
yürütülm esi konusunda da belediye birliklerinin danışm anlık rolü önem lidir. B u çerçevede belediye
birliklerinin geliştirebileceği başlıca konular; kardeş şehir işbirliği ile ilgili rehberler hazırlanm ası,
iyi uygulam a örneklerinin paylaşılm ası, bu konudaki fırsatların belediyelere sunulması, teknik
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uzmanların yetiştirilm esine yönelik eğitim program ları düzenlenm esi, web portalleri ile dijital
işbirliklerine zem in hazırlanm ası ve iletişim in geliştirilm esi, yasal süreçlerdeki problem le
rin giderilmesi için girişim de bulunulm ası, şehirlerin eşleştirilm esi ile ilgili program lar yürütülm esi

o r ta m d a

olarak sayılabilir.

Belediye birlikleri yanında D ışişleri B akanlığı’nın da kardeş şehir işbirlikleri konusunda a k tif
rol üstlenm esi ve bu konuda belediyeleri desteklem esi stratejik bir unsur durum undadır. T ürk
Cumhuriyetleri ile kardeş şehir işbirliklerinin geliştirilm esinde Türk İşbirliği v e K alkınm a A jansı
(TİKA), ak tif rol üstlenebilecek bir kurum dur. Yerel yönetim lerin uluslararası işbirliklerinin geliş
mesi, beraberinde sivil toplum un ve özel sektörün işbirliklerini de beraberinde getirm ektedir. H ü 
kümetler düzeyindeki işbirlikleri yanında bu kesim lerin uluslararası ilişkileri dış politikayı da g ü ç
lendirici bir unsurdur.
*

K ardeş şehir işbirlikleri içindeki belediyelerin yeni dönem deki en önem li rolleri, doğrudan
ilişkileri kuran ve geliştiren bir otorite olm anın yanında, şehirdeki halkların birbirleri ile kendi
organizasyonları çerçevesinde işbirliği ve iletişim kurm ası konusunda kolaylaştırıcı ve organize
edici bir role sahip olm alarıdır. İki şehirdeki sivil toplum , özel sektör, gençler vb. kesim lerin b e le 
diyenin rehberliği ve desteği çerçevesinde bir araya gelerek çeşitli faaliyetleri organize etmesi k ar
deş şehir ilişkilerinin daha etkin yürütülm esi bakım ından önem kazanm aktadır.

KAYNAKÇA
1173 Savılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun (1969), T.C. ResmiGazete, 13201, 17.05.1969.
5393 Sayılı Belediye Kanunu (2005), T.C. Resmi Gazete, 25874, 13.07.2005.
Avrupa Şehir Eşleştirme Programı, http://www.twinning.org (13.06.2014)
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, http://www.tbb.gov.tr/mevzuat/kanunlar/Avrupa_Yerel_ Yönetimler
_ozerklik_Sarti.pdf (14.06.2014)

Clarke Nick (2010), “Town Twinning in Cold-War Britain: (Dis)continuities in Twentieth-Century Municipal
Internationalism”, Contemporary British History, Volume 24, Issue 2, 173-191.
Çukurçayır, M. Akif (2006), Siyasal Katılma ve Yerel Demokrasi, Konya: Çizgi Kitabevi.
Çukurçayır, M. Akif (2011), Yerel Yönetimler: Kuram ve Yaklaşımlar, Konya: Çizgi Kitabevi.
Europe for Citizens Programme 2007-2013 Guide, (2013).
European Governance, A White Paper (2001), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ EN/TXT/PDF/?uri=
CELEX:52001DC0428&rid=2 (22.06.2014).
Genç, F. Neval (2010), “Yeni Kamu Hizmeti Yaklaşımı”, Türk İdare Dergisi, Sayı 466, Mart, 145-159.
Karadeniz Ekonomik İşbirliğinin Güçlendirilmesinde Yerel Yönetimlerin Rolü Raporu (2005), Keipa Genel
Kurulu Yirmi Altıncı Oturumu Hukuki Ve Siy asi İşler Komisy onu, www.pabsec.org/pabsec/files/07GA43-LC43-REP-14-tr.doc (13.06.2014).
Kardeş Şehir İstatistikleri 2014, İçişleri Bakanlığı Mahalli idareler Genel Müdürlüğü, www.migm.gov.
tr/dokumanlar/kardes_kent_istatistik.xls
“Kardeş Şehirler” (2012), İller ve belediyeler Dergisi, Aralık, Sayı 776, 4-15.
Keleş, Ruşen (2006), Yerel Yönetim ve Siyaset, İstanbul: Cem Yayınevi.

27

Turk Dünyasında "Yerel Yönelimlerin borunıarı

Kösecik, Muhammet (2006), ’’Yerel ve Bölgesel Yönetimler Açısından Avrupa Birliği Bütünleşme Süreci ve
Anayasası”, Hüseyin Özgür ve Bekir Parlak (Edt.), Avrupa Birliği Perspektifinde YereI Yönetimler, An
kara: Alfa Akademi, 1-42.
İangelnohl, Andreas (2009), “The Imagination of Europe in Twin Town Activities: Rethinking Political Cul
ture in the European Union”, Mathias Albert (der.), Transnational Political Spaces: Agents, Structures,
Encounters, Frankfort: Campus Verlag, 212-236.
Marmara Belediyeler Birliği Kardeş Şehirler Veritabanı, http://www.marmara.gov.tr/kardes-sehirler.aspx
(19.06.2014)
Ogawa, Asuka (2012), Sister City As A Preservation Strategy, Yüksek Lisans Tezi, Planning and Preservation,
Columbia University.
Oktay, Tarkan (2013), Yerel Siyaset Bağlamında Belediye Meclis Komisyonları: Marmara Bölgesi Örneği,
Marmara Belediyeler Birliği Yayını.
Öncü, Fatih “Belediyeler ve Şehirler”, 1-10, www.foncu.com/doc/fon/belediyesehir.pdf.
Sister Cities International, http://www.sister-cities.org (18.06.2014).
Yüdırım, Selahattin (1993), Yerel Yönetim ve Demokrasi: Kavramlar, Yaklaşımlar, İstanbul: Başbakanlık
TOKİ Başkanlığı ve IULA-EMME Yayını.
Zelinsky, Wilbur (1991), “The Twinning of the World: Sister Cities in Geographic and Historical Perspecti
ve”, Annals o f the Association o f American Geographers, Volume 81, No. 1, 1-31.

28

DIŞ GÖÇLER: BULGARİSTAN’DAN İZMİR’E GELEN TÜRK
SOYLU GÖÇMENLER VE KAMUSAL HAYATTA
GÖRÜNÜRLÜKLERİ

Prof. Dr. Zerrin Toprak KARAMAN
Doç. Dr. Özlem ÇAKIR
Doç. Dr. Yunus Emre ÖZER
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Güray YONTAR

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.
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