
EDİRNE
VİZYON PLANI

‘KÜLTÜR KENTİ’
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‘KENTSEL VİZ ON’ İLE

“Edirne Vizyon Planı”
‘Kentsel Strateji’ tarafından geliştirilen 

kapsam ve içerik  çerçevesinde, 
Sıla Akalp tarafından hazırlanmıştır.

‘Kentsel Vizyon ile                
Kurgulanan Kentler’

NEF ve Kentsel Strateji tarafından kurulan 
Kentsel Vizyon Platformu

kamu, sivil ve özel sektör işbirliği ile 
      - bölge
      - kent 
      - mahalle 

ölçeğinde çalışmalar yaparak, yeni planlama 
yaklaşımı ve modellerini tartışmaya açmaktadır.

www.kentselvizyon.org



“İş bu katalogda kullanılan materyaller, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kullanılmıştır. Ticari amaçla kullanılamaz.”
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01BÖLÜM
ANALİTİK BAKIŞ
Stratejik Göstergeler
10 Temel Sorun ve Fırsat
BEK Analizi



Performans Kriterleri

Kaynak: Türkiye’nin Şehirleri Sürdürülebilirlik Araştırması, Boğaziçi Üniversitesi, 2011.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

28 ÇEVRE

64

EKONOMİ

SOSYAL

14
23

YAŞAM KALİTESİ

74

98

STRATEJİK GÖSTERGELER

Nüfus: 

394. 644 kişi 

Ekonomik Değerler:
-Tarım ve Hayvancılık
-Sanayi

-Hizmet

Sosyal Altyapı: 
-Trakya Üniversitesi (29.572 öğrenci)
-3 Kütüphane
-4 Sinema
-3 Müze

Tarihsel İzler:  
Kurucu: Trakların soyundan Odrisler/ Odris, Odrisia 

Medeniyetler ve İsim:  
-Makedonyalılar Dönemi/ Orestia, Orestas
-Roma İmparatorluğu/ Hadrianopolis, Hadrianupolis,  
Adrianupolis, Adrianapolis
-Geçiş Dönemi/ Adrianople, Adrianopel
-Osmanlı Dönemi/ Edrinus, Edrune, Erdinabolu/Endriye
-1361/ Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti
-XVI. yy/Edirne

Doğal Değerler: 
-Meriç- Ergene Havzası
-Meriç (187 km sınır uzunluğu),  Tunca 
(12 km sınır uzunluğu), Arda ve Ergene 
Nehirleri
-Gala Gölü Milli Parkı
-Söğütlük Kent Ormanı
-Istıranca Dağları
-Meriç Deltası
-Sarayiçi (Kırkpınar güreşleri)
-Karaağaç 
-Bülbül Adası
-Kaplıcalar
-Gülbaba Çamuru
-Mercan Deresi İçmeleri
-İğneada
-Dupnisa Mağarası
-Erikli, Mert, Hamam, Pedina, Saka, 
Sülüklü ve Ramana Gölleri (koruma 
altında)

Ziyaretler: 
-Kırkpınar Geleneksel Yağlı Güreşleri
-Kakava Şenlikleri
-Enez Balık Festivali
-Keşan, Enez ve Uzunköprü DallıkFestivalleri
-İpsala Çeltik Kültür ve Sanat Festicali
-Trakya Üniversitesi Kültür, Sanat ve Spor 
Festivali
-Hıdrellez Şenlikleri
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10 TEMEL FIRSAT

Sınır kenti

Kentsel yayılma/ Kontrolsüz Büyüme 

Tek merkezlilik

Sel riski

Kent- su ilişkisinin kopuk olması

Ürün çeşitliliğindeki azlık

Kirlilik

Yetersiz turizm altyapısı

Dağınık yapılaşan sanayi alanları

Erozyon 

Sınır kenti

Tarihi ve kültürel miras

Doğal miras/peyzaj 

Doğu-batı yakınlığı (İstanbul- Balkanlar)

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı projesi

Sağlık yatırımları

Turizm potansiyeli

Üniversite

Tarım- hayvancılık 

Üretim sanayi potansiyeli
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Koruma

Kapasite

Kalkınma

Kimlik

Katılım

Kurgu

Birikim

Bereket

Beceri

Bakış

Büyüme

Beklenti

Ekoloji

Ekonomi

Eşitlik

Etkinleştirme

Edinim

Entegrasyon
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BEK 

ANALİZİ

Uygarlık Mirası 
İmparatorluk mirası
Hasret

Meriç- Ergene Havzası
Su
Delta

Su
Sivil Mimarlık Örnekleri
Ekoloji

Su
Rüzgar
Ürün Çeşitliliği
Sulanabilir tarım arazileri

Tarım
Turizm
Destek Hizmetleri

Su
Kültürel miras
Toprak

Su
Rüzgar
Ürün Çeşitliliği

Dezavantajlı gruplar
Fırsat Eşitliği
Yerinde Yenileme

Yerel katılımcılık
Yeşil enerji
Üniversite- Sanayi
Destek hizmetleri

Sınır Ötesi
Balkanlar ve Anadolu
Geçmiş ve Gelecek

Girişimcilik
İnovasyon
Çevre koruma mevzuatı
Sosyal hayat

Mimar Sinan/ Selimiye 
Meriç 
Osmanlı
Başkent

Tarım
Turizm
Lojistik
Havza
Sağlık
Eğitim

Kamusal Mekanlar
Denetim
İnsan kaynakları
Verimlilik

Yerel yönetim
Üniversite
Yerel

Havza yönetimi
Kentsel tarım
Turizmin geliştirilmesi

Sınır ötesi
Üniversite-Sanayi
Kent-Üniversite

Bütünleştirici Halka
Bilim Koridoru
Hizmet Koridoru
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02BÖLÜM
STRATEJİK BAKIŞ
Bölgesel İşbirliği
Kent Kurgusu
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LÜLEBURGAZ

ÇORLU

İĞNEADA LİMANI
KIYIKÖY

ENEZ

ENEZ

MERİÇ
UZUNKÖPRÜ

PEHLİVANKÖY

BABAESKİ

SARAY

KOFÇAZ

ŞARKÖY

HAYRABOLU

SÜLOĞLU

LALAPAŞA
DEMİRKÖY

VİZE

PINARHİSAR

MURATLI

ERGENE

KAPAKLI 

HAVSA

KEŞAN

İPSALA

MALKARA
D
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KAPIKULE

PAZARKULE

İPSALA

HAMZABEYLİ

İPSALA

BULGARİSTAN

YUNANİSTAN

EDİRNE

TEKİRDAĞ

İSTANBUL

YALOVA

BURSA

ÇANAKKALE

KIRKLARELİ

KÖSTENCE

BURGAZ

KAVALA

DEDEAĞAÇ

Edirne, Balkanlar’a ve de İstanbul’a iki saatlik mesafedeki 
konumuyla, iki farklı coğrafya arasında önemli bir yerdedir. 
Batı ile doğunun kültürlerinin buluşma noktasında yer alan sınır 
kenti, bu özelliği ile iki alanı birbiriyle bütünleştirme rolünü 
üstlenmiştir. 

Edirne bölge içinde hizmet ve turizm sektörleri ile Trakya 
bölgesinin cazibe merkezi rolünü üstlenmelidir.

Balkanlar ve Anadolu arasında sınırsız sınırlar yakalşımı ile üç 
suyun ve 3 ülkenin buluştuğu Edirne, bölgesel ölçekte kültür ve 
eğitim merkezi olmalıdır.

EDİRNE, BÖLGE İÇİNDE HANGİ 
STRATEJİK ROLÜ ÜSTLENECEK?

BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ
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Edirne, tarihi merkezi ve batıya gelişme yönü ile büyümesine devam 
kent görünümündedir. Selimiye Camii odaklı tarihi bölge, Tavuk 
Ormanı odaklı Sarayiçi tarihi kentin yeniden kurgulanmasında önemli 
bölgelerdir. Ayrıca, Tarihi Tren Garı odaklı Karaağaç bölgesi ise yeşil 
dokusu ve Güzel Sanatlar Fakültesi ile önemli bir çekim merkezidir.

Bunun yanısıra doğuda üniversite odaklı yeni gelişim bölgesi ise yeni 
Edirne’nin kurgulanması için önemli bir fırsattır.

Doğu ve batı gelişim odaklarının yeni bir senaryo çerçevesinde yeniden 
kurgulanması için gerekmektedir.
Batıda;
-Tarihi Yarımada
-Sarayiçi
-Karaaağaç
Bölgelerini birleştirecek bir bütüncül halka senaryosu yazılmalıdır.

Doğuda ise;
Üniversite ve Kent arasında iki koridor tasarlanmalıdır. Koridorlardan 
birincisi kente destek hizmetleri sunan yatırımlar, ikincisi ise bilim ve 
teknoloji kullanımlarını içeren yatırımları içermelidir.

Her iki koridorun çevresinde ise az katlı, bahçeli kent yaklaşımı içinde 
kurgulanacak bir kentsel doku oluşturulmalıdır.

YENİ KENT KURGUSU NE OLACAK?

KENT KURGUSU

KAPIK
ULE

İSTA
NBUL

İSTA
NBUL

E -5

TEM
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03BÖLÜM
VİZYON
Bölgesel Vizyon
Kentsel Vizyon

BÖLGESEL VİZYON
SINIRLAR ÖTESİ DİNAMİKLER ile YEREL 
POTANSİYELLERİ BULUŞTURAN KENT

KENTSEL VİZYON
KÜLTÜR KENTİ
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04BÖLÜM
3X3 VİZYON ve EYLEM 
ÇERÇEVESİ
Vizyon Çerçevesi
Eylem Çerçevesi

MAVİ

 YEŞİL

KEYİF

HUZUR

KÜLTÜR

EĞİTİM
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1 SEKTÖR PROGRAM PROJEFARKLILIK STRATEJİTEMA

VIZYON ÇERÇEVESI� EYLEM ÇERÇEVESI
...

Miras; 
Çeşitliliğin Zenginliği

Kalkınma; 
Dengeli Büyüme

Mavi-Yeşil; 
Kültürel Peyzaj

Su; 
3 Nehir 3 Ülke

Dönüşüm; 
Yeni Kent Modeli

Kültür Eğitim;
Geleceğin Kurgusu

Sınır; 
Sınırsız Sınırlar

Bütünleşme; 
Koridor ve Halka

Keyif-Huzur;
Yaşamın Kaynağı

Hizmet; 
Destek Ekonomisi

Boğaz - Ada; 
Mevsimlerin Keyfi

Ekonomi; Çeşitliliğin 
Yönetimi; Yaratıcı 
Turizm

Eğitim; Katma Değerin 
Farklılaşması

Koridor; 
Farklılaşan Odaklar

Çevre; 
Mavi ve Yeşil Rotalar

Tarım; 
Üretim Ekonomisi

Bahçe Kent; 
Yarının Yerleşimleri

Toplum; 
Sağlıklı Gelişen, 
Sağlıkla Büyüyen

ED
İR
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İN
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Çeşitliliğin Zenginliği

Başta Selimiye Camisi  olmak 
üzere beşyüzün üzerinde 
tarihi eseri, 1000 km²’ye 
düşen 72.65 eser sayısı ile 
Edirne Türkiye ortalamasının 
çok üstünde yer almaktadır. 
Farklı dönemlere ev sahipliği 
yapan Edirne, bu özelliği ile 
sayısız ve birbirinden farklı 
eseri barındırmaktadır. 
Camii, kilise ve sinagog 
gibi dini yapılarının, han ve 
hamamlarının yanı sıra, Edirne 
çeşmeleri, konakları, kasır ve 
sarayları ile de meşhurdur. 
Farklı ölçeklerdeki mimari 
eserleri ile farklı dönemlere 
ışık tutan Edirne, sadece yapılı 
alanları ile değil aynı zamanda 
da doğal alanları ile de dikkat 
çekmektedir. 

1 32Miras Su Sınır

3 FARKLILIK

VİZYON
ÇERÇEVESİ

3 FARKLILIK 3 TEMA 3 STRATEJİ

Kalkınma

Dönüşüm ve Gelişim
 

Bütünleşme

Mavi-Yeşil

Kültür-Eğitim

Keyif-Huzur

Miras

Su

Sınır

3 Nehir 3 Ülke

Meriç, Arda, Tuna nehirleri 
Yunanistan, Bulgaristan ve 
Türkiye arasında birleştirici 
güç oluşturmaktadır. 3 nehir, 3 
ülke suyun gücünü kullanarak 
gelecek için önemli işbirlikleri 
kurgulayabilir.  Üç nehirin kesişim 
noktasında yer alan Edirne, su 
zengini bir kenttir. Bu özelliği 
ile su ile kurduğu ilişkiler 
üzerinden kendine has kültürünü 
geliştirmeyi başarmıştır. Bu 
durum, Edirne’deki mimariye 
de yansımış, kentin çeşitli 
noktalarında konumlanan 
köprüler aracılığı ile kentin 
farklı parçalarının arasındaki 
geçişler kurulmaya çalışılmıştır. 
Sosyal yaşamı da etkileyen su, 
Edirne’nin huzurlu ve keyifli kent 
olmasının en temel nedenlerinden 
biridir.

Sınırsız Sınırlar

Edirne, önemli bir sınır kenti 
olmasına ve de 5 adet sınır 
kapısını bulunmasına rağmen, 
sınırların ötesinde ilişkilerin 
kurulması ve kurgulanması 
için gerekli olan bütünleştirici 
ve birleştirici bir rol 
üstlenmiştir. Doğu ile batı 
arasındaki her türlü ilişkinin 
kurgulanması ve bu ilişkilerin 
yürütülmesi için gerekli olan 
bağın kurulmasını sağlayarak, 
bu ilişkilerin sürekliliğini 
devam ettirmekte, sınırları 
aşarak, coğrafyaların birbirine 
karışması için gerekli olan 
zemini ortaya çıkarmaktadır. 
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Yeni Kent Modeli

Edirne orta büyüklükte bir kentin 
avantajlarını yaşamaktadır. Edirne 
kentinin dönüşüm ve gelişim 
stratejisi benimsediği yeni kent 
modeli yaklaşımlarına bağlı olarak 
değişecektir. Kültür kent modelini 
benimseyen Edirne gelecek 
stratejilerini büyüme hedeflerine 
göre belirlemelidir. Kapasiteyi aşan 
büyüme yerine doğal dengeleri 
gözeten büyüme stratejisi Edirne’yi 
akıllı kent kategorisi içine alacaktır.

 Akıllı büyüme stratejisi ile tüm 
avantajlarını fırsata çeviren, hızlı 
büyüme yerine kontrollü büyüme 
stratejisini benimseyen Edirne yarın 
daha farklı bir konuma gelecektir.  
Kültür Kenti; Edirne modeli, tüm 
bileşenleri ve gelişme senaryoları 
ile örnek alınacak bir senaryoyu 
geliştirmelidir.

Geleceğin Kurgusu

Edirne’nin geleceğinin ikinci 
önemli teması kültür ve eğitimdir. 
Birbirleri ile ilişkili bu iki kavram 
Edirne’nin Kültür kenti modelinin 
temelini oluşturmaktadır. 
Balkanlar ve Anadolu coğrafyasının 
zenginliklerinin buluşma noktası 
olan Edirne, geçmişin kültürel 
miras zenginliği ve yaşam çeşitliliği 
ile kültür kenti olmaya aday 
kentlerimizin başında gelmektedir. 
Kültürün yanısıra, bulunduğu 
coğrafyada üniversitelerin 
potansiyeli, başta İstanbul olmak 
üzere yakın illere ulaşabilirliğin 
hızlı olması Edirne’nin gelecek 
kurgusunda kültür ve eğitimin 
önemini vurgulamaktadır.

Kültürel Peyzaj

Kültürel peyzaj alanları, doğal alan 
ile insanın buluştuğu alanların 
bütünüdür. Bu alanlar ile aslında 
en eski yerleşimlerden itibaren 
insan ve doğa arasındaki çekişmeler 
ve uyumluluklar gözler önüne 
serilmektedir. İnsanın doğa ile olan 
imtihanı, doğanın insana sundukları 
ile kültürel peyzaj oluşmuştur. 
Mavi, yeşil ve sarının kesiştiği 
bu coğrafyada, kültürel peyzaj 
alanlarının oluşması kaçınılmazdır. 
Edirne geleceğini, mavi ve yeşil 
teması üzerine kurgulamalıdır. 
Edirne’nin ortasından geçen boğaz 
ve üzerinde bulunan adalar kenti 
farklı bir boyutta kurgulanması için 
yeni fırsatlar ortaya çıkaracaktır.

Yaşamın Kaynağı 

Keyif ve huzur, Edirne’nin geleceği 
için üçüncü temayı oluşturmaktadır. 
Edirne tarihi ve doğal zenginliği ile 
yaşamın iki önemli ögesi olan keyif 
ve huzur kenti için büyük potansiyel 
taşımaktadır. Dinsel ve doğal 
yaşamın ortam ve çeşitliliğinin 
zenginliğini yaşayan Edirne,  aynı 
zamanda eğlence ve dinlenme 
olanaklarını sunan ortamları 
ile farklı dinamikler ortaya 
koymaktadır.

Dengeli Büyüme

Kültürel ve yaratıcı ekonomiler 

yeni yüzyıl kentlerinin en önemli 

kalkınma bileşenleridir. Edirne 

kültürel çeşitliliği ve stratejik 

konumu ile her iki sektörün 

gelişmesi için önemli fırsat alanıdır. 

Üniversitenin varlığı, yakın ulusal 

ve uluslararası pazar ilişkileri ve 

potansiyeli kent ekonomisinin 

geleceğinde sözkonusu sektörlerin 

ön plana çıkmasına neden olacaktır. 

Kültür ve sanat ürünlerinin 

üretiminin kent ölçeğinde farklı 

ortamlarda yapılacak yatırım 

ve etkinliklerle bir sektör 

haline getirilmesi yeni fırsatlar 

yaratacaktır.Hizmet sektöründe 

destek ekonomisini yaratacak, 

bilişim ve teknoloji alanındaki 

yatırımların Edirne’de yer almasını 

sağlayacak ortamların hazır hale 

getirilmesi özel sektör yatırımcıları 

için bir cazibe oluşturacaktır.

Bütünleşme; Koridor ve Halka

Edirne merkez ve yakın çevresi;  Tarihi 
Edirne, suyun ötesi Sarayiçi ve Karaağaç her 
bri birbirinden farklı 3 karakteristik bölge 
oluşturmaktadır. Farklılık sunan bu tarihi 
ve doğal zenginlikleri olan bu üç bölgenin 
bütünleştirilmesi için ‘bütünleştirici halka’ 
stratejisine gereksinim vardır.

 Bütünleştirici halka, kültürel peyzaj, 
performans sanatları, yaratıcı endüstri, kentsel 
tarım, yenilikçi tasarım, gibi konuları içeren 
bir senaryo içinde ele alınmalıdır. Edirne’nin 
batısının bu senaryo ile bütünleştirilmesi yeni 
ekonomik ve mekânsal proje fırsatları ortaya 
çıkaracaktır.

 Kentin doğusu ile üniversite arasında kalan 
büyük gelişme alanının ise iki koridor ile 
bağlanması farklı dinamikleri ortaya koyacaktır. 
Destek koridoru, kentsel sosyal ve ekonomik 
yatırım alanlarını çekerken, bilim koridoru 
ise üniversite ve sanayi işbirliği ile yenilik ve 
yaratıcılık alanındaki yatırımları çekecektir. 
Her iki koridor, kentin yeni temalarla 
buluşmasını sağlarken, koridorlar arasındaki ve 
çevresindeki bahçe kent dokusu da yeni kentsel 
kurguyu oluşturacaktır.

Mavi- Yeşil Kültür-Eğitim Keyif-Huzur Kalkınma Dönüşüm ve Gelişim Bütünleşme

3 STRATEJİ3 TEMA

1 32 1 32
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EYLEM 
ÇERÇEVESİ

3 SEKTÖR 3 PROGRAM 3 PROJE

Boğaz-Ada

Koridor

Bahçe Kent

Ekonomi

Çevre

Toplum

Hizmet

Eğitim

Tarım

Üretim Ekonomisi

Edirne ve yakın coğrafyası kentsel tarım 
için önemli fırsatlar sunmaktadır. Edirne,  
hem kentsel alanlar hem de çevresindeki 
verimli toprakları ile  üretim, işleme ve 
dağıtım ilişki sistematiğinde bir zincir 
oluşturan kentsel tarım için önemli 
ortamdır. Aynı zamanda, su, hayvancılık, 
orman ve bahçecilik potansiyelleri de 
değerlendirildiğinde önemli bir pazar 
ortaya çıkmaktadır.
Kentsel tarımın geliştirilmesi için birinci 
ilke çevre kirliliğini azaltmak, ikinci ilke 
kentsel yayılmayı durdurmak, üçüncü 
ilke ise tarım-sanayi ilişki sistematiğini 
kurgulamak olmalıdır.

Hizmet

3 SEKTÖR

Destek Ekonomisi

Tarihi ve kültürel varlıklarının çeşitliliği, 
dünyaca ünlü organizasyonları ile 
Edirne, bu özellikleri ile gerek ülke 
içinden gelen gerekse çevre ülkelerden 
ve dünyanın birçok yerinden gelen 
ziyaretçilere ev sahipliği yapmaktadır. 
Her ne kadar önemli bir potansiyele 
sahip olsa da, yörede yetersiz kalan 
turizm altyapısının konaklama sürelerini 
olumsuz yönde etkilediği görülmektedir 
Bu nedenle, gerekli altyapı ve donatı 
alanlarının sayılarının ve kapasitelerinin 
tespit edilmesi, tasarlanması ve de 
yaygınlaştırılması gerekmektedir. 

Katma Değerin Farklılaşması

Edirne’nin eğitim ve kültür geliştirme 
senaryosu özellikle üniversite ve sanayi 
işbirliği ile doğru orantılı oluşturulmalıdır. 
Meslek okullarının destek hizmetleri 
sektörü ile bütünleştirilmesi, Edirne’nin 
stratejik konumu nedeniyle kolay 
olacaktır. Destek hizmetleri sektörü, 
bilişim ve teknoloji sektörü yatırımları 
Edrne’nin ekonomik sektör çeşitliliğini 
artıracak ve katma değerin farklılaşmasını 
sağlayacaktır.

Bu nedenle, gerekli eğitim altyapısı 
geliştirilerek, eğitimdeki donanım 
eksikliklerinin giderilerek, hem nitel hem 
nicel anlamda karşılaşılan sorunların 
çözümüne dair gerekli önlemler alınılmalı 
ve de girişimlerde bulunulmalıdır. Bu 
sayede, beşeri sermayenin katma değerinin 
artırılması için gerekli adımlar atılacak, 
bundan doğan farklılaşma ile de kentin 
diğer kentlerden farklılaşmasının ve kentin 
kalkınmasının önü açılmış olacaktır. Bu 
amaçla, insan kaynaklarının bölge ihtiyaç ve 
potansiyelleri göz önünde bulundurularak 
geliştirilmesi ve gerekli yerlere 
yönlendirilmesi gerekmektedir. 

Eğitim Tarım1 32
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Mavi ve Yeşil Rotalar

Mavi ve yeşil potansiyelinin 
yeni senaryolar ve projeler ile 

değerlendirilmesi hem çevrenin 
etkin kullanılmasına hem de yeni 
rotalar ile turizm ekonomisinin 

çeşitlenmesine  katkı 
sağlayacaktır. 3 nehir ve onların 
sunduğu olanaklar başta kültürel 
ekoloji ve kültürel peyzaj alanında 
yeni ekonomiler sağlayacaktır.

Rotalar, kentin yaşam damarlarını 
oluşturması açısından da 
önemlidir. Boğaz ve adalar 
üzerinde yeni turizm rotaları 
kente farklılık kazandıracak ve 
yaşamın çeşitlenmesine katkı 
sağlayacaktır.

Çeşitliliğin Yönetimi; Yaratıcı Turizm

Edirne, hizmet,  turizm, tarım sektörlerinin 
yanısıra eğitim ve sanayi işbirliği ile oluşacak 
yeni sektör potansiyelleri ile ekonomik 
çeşitliliği fazla olan kent konumuna gelecektir. 
Kent yönetimi, var olan ekonomilerin 
canlandırılması ve özellikle yenilik ve 
yaratıcılık üzerine yeni destek ekonomileri 
ile çeşitliliğin yönetimi konusunu gündemine 
almalıdır.

Yerel ve  bölgesel yaşam faaliyetlerini 
deneyimlemek, yaşayanlarla etkileşim içine 
girmek yaratıcı turizmin temel amacıdır. 
Edirne, sınır ötesi kapsama alanı ile turistlere 
farklı deneyimler yaşatmak ve yeni keşif 
ortamları sağlamak yönünden zengin coğrafya 
ve kültürel birikime sahiptir.

Ayrıca, Ar-Ge altyapısının geliştirilmesiyle 
birlikte inovasyonun üretime katılması, 
ekonomide ortaya konan ürün çeşitliliğinin 
de artmasına neden olacaktır. Bu sayede, 
katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi 
ve satılmasıyla birlikte rekabet edebilirlik 
katsayısı da hızla yükselecektir. 

Ulusal ve uluslararası pazarlar arasında 
kurulacak yeni iletişim ağları,  işletmeler 
arası kurulacak işbirlikleri Edirne ekonomisini 
canlandıracaktır.

Sağlıklı Gelişen, Sağlıkla 
Büyüyen

Sağlıklı gelişen ve sağlıkla 
büyüyen kent Edirne temel 
ilkesinin uygulanabilmesinin 
temel koşulu toplumsal 
gelişmenin sağlanmasıdır.  Edirne 
toplumsal yapı çeşitliliğinin 
avantajını kullanarak özellikle 
yeni iş olanakları yaratılması 
için toplumsal kapasite artırma 
programlarını hazırlamalıdır. 
Edirne kültür modeli, kültür, 
eğitim ve sağlık alanında yapılacak 
yeni yatırmlarla zenginleşecektir.

Toplumsal kalkınmanın en temel 
ilkelerden biri olan kamusal 
yatırımlara herkesin eşit 
ulaşabilirliği için eğitim en önemli 
yatırım olacaktır.

Ekonomi Çevre Toplum

3 PROGRAM

1 32 Yarının Yerleşimleri

Yarının kentlerinde doğa ile birlikte 
yaşam alanları istenilen bir talep 
olacaktır. Kent merkezinde 30 dakika 
uzaklıkta kentin parçası olarak 
tasarlanacak bahçe kentler;  kent 
makroformunun kontrol altına alınması, 
kent ile doğa arasında uyum ve 
dengenin sağlanması, yaşam çeşitliliği 
sunulması için önemli bir yaklaşım 
olacaktır.

Kentin doğu bölgesi ile Üniversite 
arasında oluşturulacak Destek ve Bilim 
koridorları omurgası çevresinde bahçeli 
ve az katlı yapı tipolojilerinden oluşan 
kendi içinde yeterli kamusal mekanların 
olduğu, ancak kentin parçası olan yeni 
bir kentsel doku

Boğaz-Ada

3 PROJE

Mevsimlerin Keyfi

Edirne, ortasında geçen suyun;  
boğaz,  suyun oluşturduğu adacıkların 
ise ;  tematik aktivite adalarına 
dönüştürülmesi ile suyun kent 
yaşamına katılması sağlanmalıdır. 
Boğaz ve adalar için geliştirilecek proje, 
mavi-yeşil rotaları, kültür ve keyif 
yolları ile bir yaşam projesi olmalıdır.

Farklılaşan Odaklar

Kentin doğusu ile üniversite arasındaki 
gelişme alanının iki farklı koridor 
ile bütünleştirilmelidir. Bilim ve 
Destek koridoru üzerinde farklılaşan 
tematik odaklar Edirne’nin gelecek 
ekonomilerinin yer seçimi için önemli 
potansiyel alanları olacaktır.

Destek Koridoru; Kentsel Hizmet 
Yatırımları
Bilim Koridoru; Yenilik ve Yaratıcılık 
yatırımları

Koridor Bahçe Kent1 32
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05BÖLÜM
Edirne’nin Geleceği için
6 Temel İlke

EDİRNE’NİN GELECEĞİ İÇİN 
6 TEMEL İLKE

1. EKONOMİ; Kültür ve Eğitim
2. dENGE; Boğaz ve Adalar
3. İŞBİRLİĞİ; Sınır Ötesi
4. RENGAHENK; Mavi-Yeşil-Sarı Rotalar
5. NESİL; Keyif ve Huzur
6. EKOLOJİ; Bahçe Kent
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EKONOMİ; 
KÜLTÜR ve EĞİTİM
Edirne’nin gelecek sektörleri Eğitim ve Kültür 
olacaktır. Her iki sektörün birbirleri ile olan 
etkileşimi kentin katma değerini artıracak projeleri 
ortaya çıkaracaktır. Kalkınma; kültürel ve yaratıcı 
ekonomiler ile yenilikçi ve yaratıcı ekonomilerin 
geliştirilmesine paralel olarak sağlanacaktır.

dENGE; 
BOĞAZ VE ADALAR
Edirne’nin yaşam damarı sudur. Su yaşamın 
dengesidir. Suyun kontrol altına alınamaması 
kentsel riskleri ortaya çıkarmaktadır. Doğal riskin 
minimize edilmesi suyun yönetimine bağlıdır. Kentin 
ortasından geçen su yolunun boğaz olarak yeniden 
kurgulanması ve su yolunun üzerindeki adaların 
ise spor, kültür, huzur ve etkinlik adası olarak 
projelendirilmesi, adalar arasında yolculukların 
gerçekleştirilmesi Edirne’yi farklı ve cazip kent 
yapacaktır.

0201
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İŞBİRLİĞİ; 
SINIR ÖTESİ 
Edirne, Balkan ve Anadolu coğrafyası yakın kentleri 
ile sınır ötesi işbirliği kurmalıdır. Konumu ve 
ulaşabilirliğin sağladığı olanaklar Edirne için yeni 
fırsatlar sağlayacaktır. Başta İstanbul olmak üzere 
her yöne 2 saatlik kapsama alanı içindeki kentlerle 
oluşturulacak pazar ekonomisi Edirne için önemli 
katma değer yaratacaktır.

03
RENGAHENK; 
MAVİ-YEŞİL- SARI ROTALAR

04

Farklı coğrafyaların ve medeniyetlerin renklerini  
buluşturan Edirne, Meriç Nehri, Ergene Havzasının 
verimli tarım toprakları ve Mimar Sinan başta 
olmak üzere eşsiz Osmanlı kültür mirasının turizm 
potansiyelini barındırmaktadır. Bu değerler bölgesel 
mavi, yeşil ve sarı rotalarla desteklenmelidir.
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NESİL; 
KEYİF ve HUZUR
Edirne bugün huzur ve keyif kentidir. Edirne’nin büyüme kapasitesi bu 
iki kavramın dengesi ile doğru orantılıdır. Nesillerin geleceği ‘Sağlık(lı) 
Gelişen, Sağlık(la) Büyüyen’ Edirne ile olacaktır. Sağlığın vazgeçilmez 
unsurları olan keyif ve huzur Edirne’nin en önemli değeridir.

05

EKOLOJİ; 
BAHÇE KENT
Edirne’nin kentsel gelişim dokusu ve yaşam biçimi 
az katlı bahçeli evlerden oluşan yerleşimlerle 
desteklenmelidir. Bahçe kent yaklaşımı kent ile 
bütünleşmiş, kentin imkanlarından yararlanan 
ancak, kendi kendine yeterli mahallerin yeşil ilkeler 
çerçevesinde tasarlanmasıdır.Bahçe kent yaklaşımı 
başta Edirne olmak üzere Anadolu kentlerimizin 
çoğunda uygulanabilecek tarzda geliştirilmelidir.06
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