MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİLERİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı: Mersin’in gelişimine önemli katkılar sağlama, tarihi mirasa
sahip çıkma, ekonomik iş birliği, sürdürülebilir kalkınma, ortak lobi faaliyetleri, deneyim paylaşımı
sayesinde karşılıklı sosyal ve kültürel yakınlaşma gibi pek çok alanda çalışma yürütülmesi amacıyla,
Mersin Büyükşehir Belediyesinin farklı uluslara sahip belediyeler ile kuracağı kardeş kent ilişkilerinin, iş
birliklerinin işleyişini düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2-(1) Yönergede belirtilen esaslar, kardeş şehir ilişkiler kapsamında yapılacak işlemlere
ilişkin süreci, başvuru koşullarını, ilgili birim ve kişilerin görev ve yetkilerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3-(1) Bu yönerge; 5393 sayılı Belediye Kanunu 18.maddesi “p” bendi ile 74.maddesi,
Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/05/2017 tarih ve 509 sayılı kararı ile kabul edilen Mersin
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumluluklar İle Çalışma Usul ve Esaslarına Dair
Yönetmeliğin 36.maddesinin üçüncü fıkrasının (d) ve (e) bentleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4-(1) Bu yönergenin uygulanmasında;
a)Bakanlık: Yurt içi işlemlerin yapılmasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığını, yurt dışı işlemlerin
yapılmasında Dışişleri Bakanlığını,
b)Belediye: Mersin Büyükşehir Belediyesini,
c)Belediye Başkanı: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanını,
ç)Belediye Meclisi: Mersin Büyükşehir Belediye Meclisini,
d)Daire Başkanı: Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanını,
e)Genel Sekreter: Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini,
f)Genel Sekreter Yardımcısı: Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısını,
g)İş birliği protokolü: Sosyal, teknik, kültürel, ekonomik, eğitim ve benzeri alanlarda işbirliği içeren
protokolünü,
ğ)İyi Niyet Mektubu/Mutabakat zaptı: iki kent arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla bir iyi
niyetin beyanını,
h)Kardeş Şehir: Farklı kültürlerin birbirini tanıması, turizm ilişkilerinin geliştirilmesi, ticari
ilişkilerin kurulması ve güçlendirilmesi, bilgi ve teknoloji transferinin sağlanması, belli başlıklarda
toplanan konulardaki bilgi ve deneyimin paylaşılması gibi faydalar sağlanması amacıyla görüşülen
ve Belediye Meclisince onaylanan diğer ülke şehirlerini,
ı)Kardeş Şehir Protokolü: Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Kardeş şehirler arasında yapılan
faaliyetlerin kapsamının belirlendiği hareketlilik anlaşması,
i)Künye: Kardeş şehir ilişkisi kurulacak ülkenin, şehrin, belediyenin resmi bilgilerini içeren
raporunu,
j)Şube Müdürü: Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesine bağlı Turizm,
Tanıtım ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğünü ifade eder.
k)Valilik: Mersin Valiliğini ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Kardeş Şehir İş birliği Süreçleri, Başvuru ve Onay, Protokoller
Kardeş şehir seçimi
MADDE 5 -(1) Kardeş şehir olma sürecinde iki şehir arasında karşılıklı temaslar kurulabilir. Bu
temaslar direkt olarak kurulabileceği gibi, Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçilikler, Konsolosluklar gibi
diplomatik temsilcilikler aracılığıyla da gerçekleştirilebilir.
(2) Dışişleri Bakanlığına, kardeş kent bulunması konusunda yardım edilmesi talebinde
bulunulabilir.
Kardeş şehir kriterleri
MADDE 6 -(1) Kardeş şehir belirleme kriterleri olarak;
a) Kent nüfus büyüklükleri birbirine yakın olmalıdır,
b) Kentler benzer konularda benzer sorunları paylaşır olmalıdır,
c) Kentlerin statüleri birbirine denk olmalıdır,
ç) Belediyenin iyi, kuvvetli olduğu alanlarda, gelişime ihtiyacı olan zayıf olduğu yanları
belirleyip, bu alanlarda iyi örnek çalışmaları olan belediyeler olmalıdır.
(2) Yukarıda belirtilen vasıfların bir ya da birkaçı kardeş şehir ilişkisinin bağlantı sürecinin
devamının sağlanması açısından net olarak belirlenmelidir.
Şehirler arasında kardeşlik ilişkileri
MADDE 7-(1) Tarafların yürüttükleri yerel kamu hizmetlerinin niteliklerinin geliştirilmesi ve
belediyeler arasındaki ilişki ve iş birlikleri olarak;
a) Ekonomik ziyaretler,
b) Diplomatik ziyaretler,
c) Belediye Başkanının iyi kişisel ilişkileri ve liderliği,
ç) Yurt dışında yaşayan Türk toplumun girişimleri,
d) Ortaklaşa sosyoekonomik gelişimi iyileştirmek, kültür, turizm, tanıtım ve benzeri konularda
proje hazırlanması, programlar yürütülmesi ve uygulanması, etkinlik düzenlenmesi,
e) Öğrenci değişim programları düzenlenmesi,
f) Ortak sorunların beraberce çözümlenmesi,
g) Turist trafiğindeki artışlar veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığının zaman zaman sunduğu
tavsiyeler,
ğ) Organizasyon ve programlara nitelikli personelin katılımıyla hizmetlerde etkinlik ve
verimliliğin arttırılması,
h) Uluslararası eşitsizliğin azaltılması,
ı) Avrupa Birliği entegrasyon ve fon kaynaklarına erişim,
i) Doğal afet gibi konularda yardımlaşma,
j) Dostane ilişkilerin geliştirmek için programlar, organizasyonlar düzenlenebilir.
Kardeş şehir iş birliklerinin kurulması ve sürdürülebilirlik
MADDE 8-(1) Belediye, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda
faaliyet gösteren farklı ulusların belediyeleri ile kardeş kent ilişkisine sağlıklı bir biçimde başlayıp
sürdürülmesi için;
a) Hangi alanda yürütülmesini planladığını,
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b) Yapılacak çalışmaların amacı ve beklenen faydalarının ne olacağını,
c) Kardeş şehir ilişkisi kurulması sırasında, bu beraberlikten tarafların ne bekledikleri konusunda
açık ve net olunması gerekmektedir.
(2) Başvuru müracaatı sırasında verilecek belgeler,
a) Kardeş şehir ilişkisi kurmak istenilen veya tavsiye edilen şehir/belediye hakkında temel
bilgileri içeren bir künye oluşturulur,
b) Kardeş şehir ilişkisinin hangi alanda veya alanlarda yapılacağı, amacını, iş birliğinden
beklenen faydaları belirten bilgi notu hazırlanır,
c) Kardeş şehir ilişkisi kurulmasına dair Belediye meclis kararı alınır,
ç) İmzalanacak kardeş şehir/iyi niyet protokolünün taslağı ile birlikte a,b ve c bentlerinde
belirtilen evraklar ile birlikte onaylanmak üzere Valilik kanalıyla, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığına gönderilir.
d) Kardeş şehir ilişkisi talebi Bakanlıkça olumlu değerlendirilmesi onaylanması halinde;
1) Belediye Meclisine konu bildirilir ve meclis kararı alınır,
2) Gerekli yazışmalar yapılıp, onaylar alınır,
3) Kardeş şehir ile sözlü ve yazılı iletişime geçilir,
4) Karşılıklı müzakerelerle belirlenen protokolün nihai metni/kardeş şehir protokolü imza
töreni programı belirlenir, Dışişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte
diğer kardeş şehir yetkililerine bildirilir,
5) Belirlenen program doğrultusunda imza töreni gerçekleştirilir.
e) Kardeş şehir ilişkisi talebi Bakanlıkça olumsuz değerlendirilmesi onaylanmaması halinde,
işlemlere son verilerek hazırlanan dosya arşive kaldırılır.
Protokollerin kapsamı
MADDE 9 -(1) Protokollerde yer alacak maddeler tamamen taraflar arasındaki diyaloglarla
netleşir, Kardeş şehir ilişkisi kurulması sırasında gözetilmesi gereken kriterin başında, bu beraberlikten
tarafların ne bekledikleri konusunda açık ve net olunması gerekmektedir. Yazılı olmayan hiçbir konuda
talepkâr olunamayacağı baştan kabul edilir.
(2) Kardeş şehir protokolü; Kardeş şehirler arasında yapılan faaliyetlerin kapsamının belirlendiği
hareketlilik anlaşması olarak düzenlenir.
(3) İşbirliği protokolü; Ortak ilişkileri ve iyi niyeti geliştirmek, iki belediyenin çeşitli aktivitelerini
ve etkinliklerini teşvik etmek, kültürel, sosyal, teknik ve yaratıcı ilişkileri geliştirmek ve tesis
etmek, yerel yetkililerin karşılıklı ziyaretlerini düzenlemek, örneğin; kurumsal yapı, sosyal
modelleme, temel haklar, çevreyi koruma, gençliğe ve eğitime yönelik konularda konferanslar
organize etmek, iki belediye arasındaki yerel ekonomiyi geliştirme, ne-nasıl alışverişi ve en iyi
yol gösterici notları oluşturmak, ortak projelerin ve diğer finansal kaynakların çatısının
oluşturulmasında teklif ve öneriler üretmek üzere düzenlenir.
(4) Kardeş şehir ve iş birliği protokollerinde belediye meclis kararı ve Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının onayı alınır.
(5) İyi Niyet Mektubu/Mutabakat zaptı: İki kent arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla bir
iyi niyetin beyanı olarak düzenlenir. Somut bir taahhüt ve yükümlülük gerektirmediğinden
belediye meclisinin onayına gerek bulunmaz, ilişkilerin güçlendirilmesi için ilk aşama
niteliğindedir.
(6) Tarafların isteği halinde protokollere süre sınırı konulabilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kardeş şehir ilişkilerinin faydaları, Koordinasyon ve kardeş şehir ilişkilerinde görev alacak
personelin görevlendirme esasları
Kardeş şehir ilişkilerin faydaları
MADDE 10-(1) Farklı kültürler ve kentler arasında öğrenci değişimi, ticari ilişkilerin
zenginleştirilmesi, turizm hareketlerinin hızlandırılması ve benzeri pek çok alanda son derece önemli bir
girişim olan yerel katkının sağlanması kardeş kent uygulamamalarında belediyelerimizin tanıtımı ve
gelişmişlik düzeyini dünya kamuoyuna gösterilmesi açısından katkıda bulunur.
Koordinasyon ve kardeş şehir ilişkilerinde görev alacak personelin görevlendirme esasları
MADDE 11-(1) Kardeş şehir ilişkilerinin kurulması ve sürdürülmesini, bu ilişkilerin gerektirdiği
organizasyon yeteneği ve yabancı dile bilgisine haiz personel ve ilişkiler konusunda deneyimli personel
tarafından yapılır.
(2) Kardeş şehir ilişkileri koordinasyonu; Mersin Büyükşehir Belediyesi adına, Mersin ile dünya
kentleri arasında kardeş kent ilişkisi kurmak ve mevcut ilişkilerin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde
bulunmak ile Büyükşehir Belediye birimlerinin yurt dışı ilişkilerinde destek olmak, yurt dışı kurum ve
kuruluşlarla iş birliği protokollerini hazırlamak, koordine etmek görevi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Başkanlığına aittir.
(3) Kardeş kent ilişkileri, öğrenci değişim programları, toplantı, kongre, seminer, panel ve benzeri
organizasyon ve faaliyette görevlendirilecek personelin görevlendirmelerinde;
a) Görevlendirmeler, azami tasarruf ilklerine uygun olarak, asgari sayıda personel ve asgari
süreler için yapılır.
b) Organizasyonu düzenleyen Belediye veya resmi makamlar tarafından yapılmış davet
yazısının bulunması gerekir.
c) Görevlendirmeler için belediye meclisinden karar alınır.
ç)
Görevlendirilen personele 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine görev harcırah
giderleri
dışında herhangi bir ödeme yapılmaz.
d) Organizasyonu düzenleyen belediye veya resmi makamlara herhangi bir ad altında ödeme
yapılmaz.
e) Öğrenci değişim programlarında görevlendirilen personelle birlikte yurt dışına çıkan
çocuklar için Belediye bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmaz.
f) Belediye bütçesinden ödeme gerektiren veya gerektirmeyen her türlü yurtdışı
görevlendirmelerde yukarıda sayılan usul ve esaslara uyulacak ve yurtdışına çıkışın amacı,
süresi ve program hakkında ilgili bakanlıklara iletilmek üzere bağlı bulunulan Valilik
Makamına bilgi verilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Disipline aykırı davranışlar ve cezalar
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MADDE 12-(1) Kardeş şehir ilişkilerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile bu
yönerge hükümlerinin emrettiği görevleri yerine getirmeyenlere, Devlet Memurları Kanunun disipline
ilişkin ve Mersin Büyükşehir Belediyesinin disiplin mevzuatı hükümleri uygulanır.
Yönergede yer almayan hususlar
MADDE 13- (1) İş bu yönergede yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri
uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14- (1) Bu Yönerge hükümleri Büyükşehir Belediye Başkanınca imzalandığı gün
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15- (1) Bu Yönerge hükümleri Belediye Başkanı ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Başkanı tarafından yürütülür.

ONAY
…/…../…..

Burhanettin KOCAMAZ
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı
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