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Bir belediyenin ulusal veya uluslararası 
ölçekte diğer belediyeler ile kurduğu kar-
şılıklı ilişki, işbirliği ve ortaklık anlaşmala-
rını kapsayan kardeş şehir uygulamaları, 
günümüzde belediyeler ve toplumlar 
arasında karşılıklı etkileşimi geliştirmenin 
en önemli araçları arasındadır.

Kardeş şehir olgusu ve ilk örnekler İkinci 
Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’da ve 
ABD’de ülkeler arasında barış ortamının 
sağlanmasında ve toplumlar arasında 
kültürel ilişkileri geliştirmeyi hedefleyen 
süreçte yaygınlaşmıştır (Zelinsky, 1991:7-
8; O’Toole, 2001:403; TBB, 2012:3; Cross, 
2010:105; Kinnicutt, 2014:4; Ogawa, 
2012:13; Bell-Souder ve Bredel, 2005:4-
5; Clarke, 2011:5; Ramasary ve Cremer 
1998:449). Kardeş şehir ilişkilerinin ilk 
örneklerinin temsil edildiği Avrupa’da 
Almanya’nın Ludwigsburg ve Fransa’nın 
Montbeliard şehirleri arasında 1950 yılın-
da imzalanan kardeş şehir anlaşmasında 
(O’Toole, 2001:403) olsun; Amerikan’ın 

St. Paul, Minnesota ve Japonya’nın Na-
gazaki şehirleri arasında kurulan kardeş 
şehir ilişkisinde olsun, kültürel ilişkilerin 
geliştirilmesi hedefleri açıkça yansımıştır 
(SCI, 2006:9).

Birçok ülke için konuşmak gerekirse, kar-
deş şehir ilişkileri, ulusal politikaların iki 
ülke arasında yakınlaşmaları sınırladığı 
ya da izin vermediği dönemlerde etkili 
bir diplomasi aracı olduğunu görmek-
teyiz. Örneğin soğuk savaş döneminde 
Batılı Bloğu ülkelerindeki belediyeler ile 
Doğu Bloğu ülkelerindeki belediyelerin 
kardeşliği, en azından kültürel ilişkilerin 
sürdürülebilmesine olanak sağlamıştır 
(Bell-Souder ve Bredel, 2005: s.4-5, TBB, 
2012:7). 1980’li yıllara kadar Birinci Dün-
ya’daki topluluklar arasında gerçekleştiri-
len kardeş şehir ilişkileri bu tarihten itiba-
ren dünyadaki daha az varlıklı bölgelere 
(Üçündü Dünya Ülkeleri) doğru genişle-
miştir. Nitekim 1980’lerden sonra Asya, 
Doğu Asya ve Güney Amerika’ya yönelim-
ler artmıştır (Zelinsky, 1991:8, Kussendra-
ger 1988, 92-100). 1980’li yılların sonları 
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ve 1990’lı yılların başından itibaren 
hem AB projelerinin hız kazanması 
hem de Demirperde Bloğunun yı-
kılması sonucu kardeş şehir ilişki-
lerinde Batı Avrupa ile bütünleşme 
sürecine girilmiştir (Özden ve Gün-
düz, 2017). 2000’li yıllardan sonra 
ise dünyada hızla gelişen iletişim ve 
ulaşım teknolojileri kardeş şehir iliş-
kilerinde genişlemeye ve artışa ne-
den olmuştur. Bu dönemde Avrupa 
Birliği ve Birleşmiş Milletler örgütü 
kardeş şehir ilişkilerinde etkili bir rol 
oynamıştır (TBB, 2012:7).

Türkiye kardeş şehir olgusu ile 
1960’lı yıllardan itibaren tanışmıştır. 
İzmir’e bağlı Bergama Belediyesi’nin 
1964 yılında Almanya’nın Böblingen 
Belediyesi ile imzaladığı kardeş şe-
hir anlaşması Türkiye’nin ilk kardeş 
şehir ilişkisidir. Türkiye’de kardeş şe-
hir ilişkileri bu tarihten 1984 yılına 
kadar oldukça yavaş bir gelişme iz-
lemiştir. 1984 yılında Büyükşehir Ya-
sası’nın yürürlüğe girmesi ve 1991 
yılında Sovyetler Birliği’nin dağılma-
sından sonra kardeş şehir ilişkileri 
hızlı bir artış göstermiştir. Özellikle 
bu dönemde Türkiye’deki beledi-
yeler SSCB’den ayrılan ülkelerdeki, 
özellikle Balkan ülkelerindeki bele-
diyeler ile birbiri ardına çok sayıda 
kardeş şehir ilişkisi sağlamıştır. 

Türkiye’nin kardeş şehir ilişkile-
rinde yaşanan en büyük artışlar 
2000’li yıllardan sonra kaydedil-
miştir. Bu dönemde, kardeş şehir 
ilişkileri belediyelerin gündemine 
güçlü bir şekilde girmiştir. Küresel-
leşme sürecinde iletişim ve ulaşım 
teknolojilerinin gelişmesi ve yay-
gınlaşması da kardeş şehir ilişkileri-
nin kurulmasını ve yaygınlaşmasını 
destekleyici etkiler yapmıştır.   Tür-
kiye için değerlendirecek olursak, 
2002 yılından itibaren yaşanan tek 
parti dönemini temsil eden AKP 
hükümetinin iktidara gelmesi ve bu 
süreçte kardeş şehirler konusunun 
bir politika olarak ele alınması, kar-

deş şehir sayısısı hızla artırmıştır. 
Hükümetlerin uluslararası politi-
kaları da kardeş şehir ilişkilerinin 
coğrafi dağılışını etkilemiş ve eği-
limlerin yönünü yansıtmıştır.  2005 
yılında kardeş şehir konusunun 
5393 sayılı kanun ile yasalaşması; 
kardeş şehir ilişkilerinin Türkiye 
Belediyeler Birliği’nin gündemine 
alınması da Türkiye’de kardeş şehir 
ilişkilerinin gelişmesinde oldukça 
etkili roller oynamıştır. 

Ulusal ve uluslararası ölçekte çok 
boyutlu ilişki ağlarının örneklerinin 
görüldüğü Türkiye’de, kardeş şe-
hir konusunun tüm yönleriyle ele 
alınması gereklilik arz eden bir ko-
nudur. Bu amaç çerçevesinde sür-
dürdüğümüz araştırma kapsamında 
öncelikle Türkiye’deki belediyelerin 
uluslararası ölçekte kardeş şehir 
ilişkisi kurduğu ülkeler belirlenerek, 
güncel bir kardeş şehir envanterini 
ortaya çıkardık. Türkiye’deki beledi-
yelerin güncel kardeş şehir listesini 
oluştururken çeşitli veri kaynakları-
nı kullandık. İlk olarak belediyelerin 
resmi internet sitelerindeki bilgiler-
den yararlanıldı ve bu araştırma için 
geliştirilen bir anket 240 belediyeye 
uygulandı. İkinci aşamada İçişleri 
Bakanlığı Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüğü’nün 1992-2016 yılları 
arasını kapsayan uluslararası kardeş 
şehir istatistiklerinden yararlanıldı. 
Son olarak ise, ulusal ve yerel med-
yada kardeş haberlerinin taranması 
ve gözden geçirilmesi sağlandı. Bu 
sürecin sonunda Türkiye’nin güncel 
bir kardeş şehir listesini elde edebil-
mek mümkün oldu.

1. YERELDEN KÜRESELE 
KARDEŞ ŞEHİR OLGUSU: 
TÜRKİYE’NİN ULUSAL VE 
ULUSLARARASI ÖLÇEKLİ 
KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİLERİ

İller ölçeğinde konuya göz atacak 
olursak, günümüzde Türkiye’de 81 
ilim tamamının ulusal ya da ulus-

lararası kardeş şehir anlaşmasına 
sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bele-
diyeler açısından değerlendirildiğin-
de ise Türkiye’de 718 belediyenin 
kardeş şehir ilişkisi bulunduğu, 680 
belediyenin ise herhangi bir kardeş 
şehir ilişkisi bulunmadığı belirlen-
mektedir. Kardeş şehir ilişkisine sa-
hip 718 belediyenin ulusal ölçekte 
1391, uluslararası ölçekte ise 1651 
kardeş şehir anlaşması bulunmak-
tadır. Böylece ulusal ya da uluslara-
rası olsun Türkiye’deki kardeş şehir 
anlaşmalarının toplam sayısı 3042 
olmaktadır (Şekil 1). 

Şekil 1 incelendiğinde, Türkiye’nin 
batısında dağılış gösteren ve bü-
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yükşehir niteliğinde olan illerin 
daha fazla kardeş şehir anlaşması 
yaptığı görülmektedir. Türkiye’nin 
doğusunda bulunan illerdeki il be-
lediyelerin ve belde belediyesi ni-
teliğinde olan belediyelerin daha 

az kardeş şehir anlaşması yaptığı 
belirlenmiştir. Bunun yanı sıra İs-
tanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi 
büyükşehirlerin kardeş şehir sayısı-
nın diğer il belediyelerinden daha 
fazla olduğu da tespit edilmiştir. Bu 
anlamda İstanbul 553 kardeş şehir 
ilişkisi ile en çok kardeş şehir ilişkisi 
kuran ildir. En az kardeş şehir iliş-
kisi kuran iller ise Aksaray, Bartın, 
Batman, Ordu ve Kilis illeridir. Bu 
illerin her biri bugüne değin sade-
ce 4 kardeş şehir ilişkisi kurmuştur. 
(Tablo 1).

Tablo 1. Türkiye’de en çok ve en az 
kardeş şehir ilişkisi kuran belediyelerin 

bulunduğu iller

En çok kardeş 
şehir ilişkisi 
kuran iller

En az kardeş 
şehir ilişkisi 
kuran iller

İL Sayı İL  Sayı

İstanbul 553 Aksaray 4

İzmir 213 Bartın 4

Ankara 195 Batman 4

Bursa 187 Kilis 4

Antalya 110 Ordu 4

Türkiye belediyeler uluslararası 
kardeş şehir ilişkilerine daha çok 
önem vermektedir. Nitekim bele-
diyeler, uluslararası ölçekte 1651, 
ulusal ölçekte ise 1391 kardeş şe-
hir ilişkisi kurmuştur. Bununla bir-
likte Aksaray, Artvin, Batman, Bay-
burt, Bingöl, Muş, Siirt ve Tunceli 
illerinin uluslararası ölçekte kardeş 
şehir ilişkisi bulunmadığı; Kilis ve 
Ordu illerinin ise ulusal ölçekte kar-
deş şehir ilişkisine sahip olmadığı 
belirlenmiştir.

Türkiye’de belediyelerin kardeş şe-
hir ilişkisi kurduğu ülkeler incelendi-
ğinde, aynı yarı kürede (kuzey yarım 
küre) yer alan ülkelerle daha fazla 
kardeş şehir ilişkisi kurduğu; bazı 
ülkeler hariç tutulursa (ABD, Çin, 
Güney Kore) coğrafi mesafe arttıkça 
kardeş şehir ilişkilerinin zayıfladığı 
belirlenmiştir. Tüm bunlara rağmen 
Türkiye belediyelerinin Dünya’nın 
çeşitli bölgelerinde dağılış gösteren 
ülkelerin belediyeleri ile kardeş şe-
hir anlaşması sağlaması dikkat çe-
kicidir (Şekil 2). Ancak bu dağılışta 
niceliksel anlamda bazı farklılıklar 
bulunmaktadır. Özellikle bölgesel 
dağılış özellikleri değerlendirildiğin-

Şekil 1.  Türkiye’de belediyelerin mevcut kardeş şehir sayılarının illere göre göre dağılışı

Türkiye’de 
belediyelerin kardeş 
şehir ilişkisi kurduğu 
ülkeler incelendiğinde, 
aynı yarı kürede 
(kuzey yarım küre) yer 
alan ülkelerle daha 
fazla kardeş şehir 
ilişkisi kurduğu; bazı 
ülkeler hariç tutulursa 
(ABD, Çin, Güney 
Kore) coğrafi mesafe 
arttıkça kardeş şehir 
ilişkilerinin zayıfladığı 
belirlenmiştir. 
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de, Türkiye’nin yoğun olarak Avrupa 
ve Asya ülkelerindeki belediyeler ile 
kardeş şehir ilişkisi kurduğu görül-
mektedir. Bu sonuç üzerinde etkili 
olan faktörler kültürel ve tarihsel 
bağlar ve ekonomik ilişkilerin ge-
liştirilmesi hedefleridir. Coğrafi ba-
kımdan uzak olan Amerika Kıtası ve 
özellikle Kuzey Amerika nicelik ba-
kımından dikkat çeken bir özelliğe 
sahiptir. Amerika Birleşik Devletleri 
ile tarihsel bağlamı bulunan siya-
si ilişkiler söz konusu kardeş şehir 
anlaşmalarına süreç içinde zemin 
oluşturmuştur. 

Türkiye belediyelerinin en fazla 
kardeş şehir ilişkisi kurduğu ülke-
ler sırasıyla Almanya (123), Bos-
na-Hersek (118), KKTC (111) ve 
Bulgaristan (102)’dır. BAE, Bah-
reyn, Bangladeş, Brezilya, Cibuti, 
Çad, Demokratik Kongo Cumhuri-
yeti, Gabon, Güney Afrika, İsviçre, 
Katar, Kolombiya Kosta Rika, Liber-
ya, Moritanya, Mozambik, Nepal, 

Orta Afrika Cumhuriyeti, Venezue-
la Vietnam ve Yemen ise en az kar-
deş şehir ilişkisi kurulan ülkelerdir. 
Bu ülkelerdeki belediyelerden bu-
güne değin sadece biri ile kardeş 
şehir anlaşması yapılmıştır.

Türkiye’nin uluslararası kardeş 
şehir ilişkilerinde coğrafi yakınlık 
faktörü kuşkusuz sınır komşusu ül-
kelerle olan ilişkilerde dikkati çek-
mektedir Bu anlamda Bulgaristan 
(102), Yunanistan (62), İran (20) ve 
Gürcistan (19) en çok kardeş şehir 
ilişkisi kurulan komşu ülkeler ola-
rak dikkat çekmektedir. Diğer taraf-
tan Türkiye’nin sınır komşusu olan 
Ermenistan ile herhangi bir kardeş 
şehir anlaşması yapılmadığı da tes-
pit edilmektedir. 

2. SONUÇ

Günümüzde kardeş şehir ilişkile-
ri, yerel yönetimler ve toplumlar 
arasında, çeşitli alanlarda karşılıklı 

etkileşimleri ve işbirliği örneklerini 
destekleyen önemli bir olgu olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de 
bulunan illerin tamamında kardeş 
şehir işbirliği örnekleri görülürken, 
kardeş şehir ilişkisine sahip 718 
belediyenin ulusal ve uluslararası 
ölçekte 3042 kardeş şehir ilişkisi 
kurduğu tespit edilmiştir. 

Türkiye’deki belediyelerin uluslara-
rası kardeş şehir ilişkilerinin dağılış 
özellikleri Dünya’nın hemen her 

Şekil 2. Türkiye’deki belediyelerin uluslararası ölçekte kardeş şehir ilişkisi kurduğu ülkeler

Türkiye belediyelerinin 
en fazla kardeş şehir 

ilişkisi kurduğu ülkeler 
sırasıyla Almanya 

(123), Bosna-Hersek 
(118), KKTC (111) ve 
Bulgaristan (102)’dır. 
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bölgesindeki ülkeler ile kardeş 
şehir anlaşması imzalandığını 
ortaya koymaktadır. Türkiye’de 
belediyeler daha çok Avrupa ve 
Asya ülkeleri ile kardeş şehir iliş-
kisi kurmuştur. Kardeş şehir iliş-
kilerinde iki ülke arasında kültü-
rel ve tarihsel bağların  yanı sıra 
ekonomik/ticari, siyasi ilişkilerin 
etkili olduğu belirlenmektedir. 

Günümüzde Türkiye’de kar-
deş şehirler ile ilgili akademik 
araştırmalar oldukça sınırlıdır. 
Kardeş şehir konusu ile ilgili 
yapılacak yeni çalışmalar Tür-
kiye’nin kardeş şehir ilişki ağ-
larının analiz edilmesi ve kar-
deş şehir ilişkilerinden etkin 
yararlanma açısından oldukça 
önemlidir.

Katkı Belirtme: Burada sunulan 
araştırma, Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi Bilimsel Araş-
tırma Projeleri (BAP) Başkanlı-
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