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KÜLTÜR KENTİ YAKLAŞIMLARI
KÜLTÜREL EKOLOJİ
(Cultural Ecology)
İnsan davranışı ve kültürünün doğal çevre
üzerinde yarattığı değişimler, doğa ve
insan arasındaki dengenin göstergesidir.
İnsanların farklılaşan kültürel alışkanlıkları,
yaşadıkları coğrafyaların da farklılaşmasını
sağlamaktadır.
Bu nedenle, doğal çevre ve insan faktörü
birbirinden ayrılamaz bir bütün olarak
incelenmelidir. Kültürün doğa üzerindeki
etkileri, kültürel ekoloji kavramının temel
araştırma konusudur.

İlkeler;
•

•
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•
•
•

•

•

İnsan ve doğa ilişkisinin, teknoloji,
edinim/deneyim ve bilgi kapsamında
incelenmesi ve bu ilişkinin
dinamiklerinin ortaya konması,
Kentte yer alan kültürel yapıların
doğadan ne derece etkilendiği ve de
doğayı ne derece etkilediğini ortaya
koyan yaşam kurgusunun incelenmesi
ve açıklanması,
İnsanların, kültürel alışkanlıklarının,
davranış biçimlerindeki çeşitliliğin ve
değişimlerin incelenmesi,
Doğal ve kültürel unsurların birbiri ile
uyumunun sağlanması ve aralarındaki
dengenin kurulması,
İnsanların fiziksel ve sosyal çevreye
olan uyumlarının sağlanması ve bu
süreçte doğal çevre ile olan ilişkilerinin
kuvvetlendirilmesi,
Bu uyum sürecinde, yeni istihdam
olanaklarının doğal çevrenin
korunması ve sürekliliğinin sağlanması
önceliğinde üretilmesi,
Kentsel verimlilik, üretkenlik, koruma
ve yeniden kullanımın desteklenmesi.

Kavramlar;
•
•
•
•
•

Benimseme
Uyum sağlama
Değişim
Buluşma/ Kaynaşma
Yenilikçilik

KÜLTÜREL PEYZAJ
(Cultural Landscape)

YARATICI TURİZM
(Creative Tourism)

KENTSEL TARIM
(Urban Agriculture)

İnsan eliyle tasarlanmış veya kendiliğinden
oluşmuş, somut veya somut olmayan
kültürel değerler ile bu değerlerin
üretildiği coğrafyanın birlikteliğidir.
Doğa ve insanın ortak mirası olan eserler
bütünüdür. Kültür ve yerleşimlerin, tarih
boyunca değişim ve gelişimin izleri ve
kanıtları, sosyal, ekonomik ve kültürel
etkenlerin sonuçlarına ve doğal çevre
üzerindeki etkilerine ışık tutmaktadır.
Bu özelliği ile farklı kültürlerin, doğa ile
olan ilişkilerinin ortaya konulması ve
farklılaşmaların incelenmesi adına önemli
bileşenleri bünyesinde barındırmaktadır.

İnsanların farklı kültürleri merak etmeleri,
kültürel, yöresel, bölgesel faaliyetleri
keşfetmek ve deneyimlemek amacıyla bu
faaliyetlerin doğrudan içinde bulunmak,
öğrenerek yapma arzuları sonucu
ortaya çıkan kavramdır. Farklı ülkeleri ve
kültürleri keşfetme kapsamında sunulan
turizm hizmetlerinin kitlelere hitap
etmesi ve standartlaştırılması, bireylerin
farklı arayışlara yönelmelerine neden
olmuştur. Buna bağlı olarak, ziyaretçilerin
gittikleri yerlerin birer vatandaşı gibi
hissetmek, yerli halkın rutin yaşam biçimini
deneyimlemek ve tecrübe etmek amacıyla
bu tür bir arayışa girmesi kaçınılmazdır.

Kentsel tarım, hem yapılaşmış kentsel alanda hem de çevresindeki yeşil
kuşak (green belt) olarak adlandırılan
kent çeperinde yer alan alanlarda
gerçekleştirilen her türlü sebze-meyve
üretimi, bunların işlenmesi ile dağıtımını
içeren zincirdir. Su kültürü, hayvancılık,
orman yetiştiriciliği ve bahçeciliği gibi
uzmanlaşmaları da kapsamaktadır.
Bireysel üretim deneyiminden topluluk
halinde yaşama kültürüne kadar geniş
bir yelpazede faaliyetleri içeren süreç,
kent sakinlerini bir araya getiren bir
toplu üretim mekanı sunmaktadır. Farklı
ölçeklerde gerçekleştirilebilen bu kentsel tarım alanları hem bireylerin kendi
ihtiyaçlarına yönelik üretim yapmalarına
hem de üretilen ürünlerin işlenmesini,
pazarlanmasını ve dağıtılmasına olanak
sağlamaktadır.

İlkeler;
•
•
•

•

•
•
•
•

İnsan aktivitelerinin meydana getirdiği
kültür ile doğal çevre arasındaki ilişki
sisteminin kurulması,
Doğal değerlerin kültür kapsamında
korunması ve sürekliliğinin sağlanması,
Kültürel peyzaj içerisinde yaşayan
insanların gelenek, inanç, yaşama
biçimi, deneyim ve günlük
kullanımlarının doğal çevreyle olan
ilişkilerinin sorgulanması,
Bu kurgu çerçevesinde kültür ve
doğanın birlikteliği ve uyumundan
ortaya çıkan kültürel peyzajın
çeşitliliğinin standartlaşmasının ve tek
düze hale gelmesinin engellenmesi
için gerekli koruma ve geliştirme
kararlarının alınması,
Geleneksel yöntemlerin doğal
çevrenin korunması adına devam
ettirilmesi ve yaygınlaştırılması,
Doğa dostu üretim sistemlerinin
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması,
Biyolojik çeşitliliğin korunması için
gerekli olan önlemlerin alınması,
Kültürün parçası olan yaşama
biçiminin ortaya çıkarmış olduğu bu
peyzaj alanlarının kültürün ve doğanın
ortak ürünü olduğunun unutulmaması
ve buna göre hareket edilmesi.

Kavramlar;
•
•
•
•
•

Devinim
Birliktelik
Değişim
Kullanım
Süreklilik/Koruma

İlkeler;
•
•

•

•
•
•
•

Kişiye özel deneyim aktarımı ve
deneyimleme fırsatının sunulması ve
pazarlanması,
Farklı ölçekler (yerel- küresel)
arasındaki köprünün kurulması için
gerekli tanıtımların yapılması ve
kültürün paylaşıma açılması,
Tarih ve kültürün yaşayış biçimine
yansımasına bağlı olarak ortaya
çıkan özgün ve yöreye has günlük
aktivitelere ziyaretçilerin entegre
edilmesi,
Sürecin farklı aşamalarının ortaya
konması ve deneyimlenmesi,
Eylemsel turizm faaliyetlerinin
desteklenmesi, teşvik edilmesi ve
yaygılaştırılması,
Anı oluşturma ve bırakma üzerine
kurulu aktivitelerin geliştirilmesi (el
sanatları, gastronomi, vb. etkinlikleri)
Ziyaretçilerin yerel halk ile kolay
iletişim sağlayabilmesi için gerekli
girişimlerde bulunulması ve ortamın
sağlanması,

İlkeler;
•
•

•

•
•
•

Kavramlar;
•
•
•
•
•

Özgünlük
Farklılaşma
Deneyimleme/ Deneyim Aktarımı
Doğrudan
İletişim

Kentin farklı sosyal gruplarının
üretime katılımının desteklenmesi ve
sağlanması,
Temel ihtiyaç karşılama üzerinden
gelişecek birlikte hareket etme ve
üretme faaliyetinin toplumsal bağları
güçlendirme amacıyla kullanılması,
Kent- kır arasındaki geçiş mekanı
oluşturacak bu alanların kent
sakinleri tarafından benimsenmesi
ve sahiplenilmesi adına gerekli
girişimlerde bulunulması,
Bu alanların kentsel yaşam kalitesini
artıracak yeni toplanma alanları ve
toplu üretim alanları sunması,
Kent içi ve çeperinde
konumlandırılacak alanlardan elde
edilen ürünlerin kenti beslemesi,
Kirlilik, istimlak, vb. nedenlerle
mevcut toprak kalitesini kaybetmeye
yüz tutmuş tarım alanlarının üretime
kazandırılması için gerekli olan
önlemlerin alınması,

Kavramlar;
•
•
•
•
•

Katılım
Üretim
Bilgi edinimi
Birliktelik/Kaynaşma
Farkındalık

YARATICI KÜLTÜR
ENDÜSTRİSİ
(Creative Culture
Industry)
Kültürün kendisinin bir endüstri
ve kültür ürünlerinin birer meta
olduğunu ortaya koyan kavramdır.
Kültürün yeniden üretimini konu alır.
Kültürel ürünlerin standartlaştırılması,
farklılıkların özelleştirilmesi ve
uzmanlaşmasına bağlı olarak
tanıtımının ve pazarlanmasının
yapılmasını kapsamaktadır. Kültür
ve sanatın, teknoloji aracılığıyla
kitleler arasında yaygınlaştırılması,
küreselleşmesi ve genelleştirilmesini
öne sürmektedir. Bunu yaparken de
farklı medyalardan yararlanılmakta, bu
sayede farklı grupların erişimine olanak
ve kolaylık tanınmaktadır.

İlkeler;
•
•
•

•
•
•

Gündelik rutin yaşama biçimine
alternatifler ve farklılıklar
sunulması,
Kültürün kitle çapında
yaygınlaştırılması ve yönetimi,
Kentte yer alan aktivitelerin farklılık
teması üzerinden pazarlanması
ve bu sayede kent ekonomisi için
önemli bir girdi oluşturması,
Ekonomi ve kültür arasındaki
ilişkinin kurulması ve
güçlendirilmesi,
Kültürel hayatın dönüşümünün kent
ekonomisine katkı sağlaması,
Yazılı ve görsel medya araçlarından
faydalanılarak kültürün
yaygınlaştırılması.

Kavramlar;
•
•
•
•
•

Üretim= Tüketim
Kalkınma
Yaygınlaştırma
Alternatif Sunma
Tanıtım
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EDİRNE: KÜLTÜR KENTİ MODELİ
KÜLTÜREL MERKEZ
(Cultural HUB)
Kent içerisinde, kültürün ürüne
dönüşümünün sağlandığı ve yeni bir kültürel
anlayışın ortaya çıkarıldığı tanımlı üretim ve
paylaşım alanlarıdır. Deneyim ve bilginin
paylaşıldığı bu alanlarda, kültür ve sanat
eğitim ve tanıtım aracılığıyla kent sakinlerine
aktarılmaktadır. Farklı uzmanlaşmış dalların
bir arada bulunduğu bu merkezler, üretim
ve yaratım sürecinin tasarımdan gerçeğe
geçişindeki sürece hem bireylerin tanık
olmasına hem de bu sürecin birer parçası
haline gelmesine imkan tanımaktadır.

İlkeler;
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

Sosyal dönüşüm ve gelişimin
desteklenmesi,
Farklı sosyal grupların bir araya
getirilmesi ve aradaki bağların
güçlendirilmesi,
Kültür bazlı sosyal dönüşümün
temellerinin atılması,
Farklı kullanım alternatiflerinin
sunulmasıyla birlikte bu alanın merkez
rolü üstlenmesinin sağlanması,
Kar amacı güdülmeden, yaratıcılık
ve tasarım yolluyla sosyal gelişimin
sağlanması ve desteklenmesi,
Kentte oluşturulacak bu yeni kültür
odakları aracılığıyla kent kimliğinin
oluşturulması,
Merkezler aracılığıyla kent yaşamındaki
canlılığın artırılması,
Yeni kentsel toplanma ve üretim
alanlarının kurgulanması,
Kente ait kamusal imgelem oluşturulması
ve tanıtılması,
Kentsel birlikteliğin canlı tutulması.

Kavramlar;
•
•
•
•
•

Etkileşim
Etkinleştirme
Uzmanlaşma
Deneyim
Sosyal Dönüşüm

KÜLTÜREL ve YARATICI
KÜMELENME
(Cultural and Creative
Clusters)
Kendi aralarında ilintili olan farklı kentsel
kullanımların, bu kullanımları sağlayıcı kurum,
kuruluş ve endüstrilerin bir arada yer aldığı
kentsel mekandaki yoğunlaşma alanlarıdır.
Bu tür kümelerin temel amacı kent imgesi
oluşturmak ve oluşturulan bu imge üzerinden
belirli bir kitlenin kente çekimini sağlamaktır.
Yıllar içerisinde farklı değişkenlere bağlı
olarak değişen kent mekanının yeniden
kurgulanmasında bu kümelenmeler önemli
rol oynayacaktır. Kent kültürünün gelişmesi
ve geliştirilmesi, bu tür kümelenmeler kentsel
yenilenme ve ekonomik büyümenin de aracısı
olacaktır.

İlkeler;
•
•
•

•

•

Yaratıcılık ve tasarımın bir aradalığının
sağlanması,
Kültürel ve ekonomik değerlerin paylaşımı
ve bireyler arasında aktarımı,
Farklı dinamiklerin bir arada bulunmasına
bağlı olarak kesişen farklı kentsel
fonksiyonların kenti için birer odak haline
gelmesi,
Yaratıcı sosyal ve kültürel aktivitelerin
gerçekleştirilmesi (tiyatro, müze, galeriler,
kafeler, serbest zaman aktivite merkezleri,
spor alanları vb.),
Kültürün pazarlanması için gerekli olan
yatırım ve teşvikin sağlanması.

Kavramlar;
•
•
•
•
•

Kesişim
Yeniden üretim
İmgelem
Yaratıcılık
Ekonomik Değer

Kültür kenti modeli, bir kente ait kültürel yaşamın ve kültürel gelişimin sergilenmesini temel alır. Modelin
ilk ayağında kültüre has özelliklerin ön plana çıkarılması yer almaktadır. Sosyo-ekonomik ve kültürel
değerlerin ön plana çıkarılması sonucu elde edilecek ekonomik getiri kentin kendi ürettiği kültür sayesinde
kalkınmasını sağlayacaktır. Bu sayede kent, mevcut durumda var olan ve kendine ait değerler üzerinden
gelişecek ve bu gelişimini ekonomik getiriye dönüştürebilecektir. Üretilen kültürel çıktıların yine kentli
vasıtasıyla değer kazanması sağlanmış olacaktır. Bu durum, kente dair bir bellek ve kent imgesi/kimliği
oluşturulmasına katkıda bulunacaktır.
Bir kentin, kültür kenti olabilmesi için kentte farklı kültür, gelenek, görenek ve değer yargılarının bir arada
olması gerekmektedir. Bu durum, kentin yaşama kültürünü ortaya koyacak, kente has değerleri ön plana
çıkaracaktır.
Bu süreç sonucunda, kentin kültürle değişimi gerçekleşecektir.

İlkeler;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Farklılıkları ön plana çıkarmak adına kültürün tanınması ve öğrenilmesi,
Kültürel değerlerin benimsenmesi veya benimsenmemesi durumunda da bu değerler farklılıklarına açık
olma,
Kültürün kentteki insanları bir arada tutan en önemli faktör olduğunun unutulmaması gerektiği ve bu
farklılıkların kent yaşantısını zenginleştirmesi,
Sahip olunan bu zengin değerler kümesinin her bir elemanının ayrı ayrı incelenmesi ve farklı yanlarının
ön plana çıkarılması,
Kültürün çeşitlenmesinin toplumun farklı sosyal gruplarını bir araya getirecek bir araç olarak
kullanılması,
Kültürel değişimle birlikte kentin de gelişmesi,
Uluslar arası platformda kentin imge ve kimliğinin öne çıkarılması ve tanıtılması,
Toplumun farklı bileşenlerinin ortaya koyduğu zengin ve çeşitli yapının sunduğu geniş kültür yelpazesi
sayesinde kentin kalkınmasının sağlanması,
Ortak geçmiş ve yaşanmışlıklardan doğan ortak değer ve mirasın bir araya gelmesi sonucu oluşan
kültürün üretiminin devam ettirilmesi.

Kavramlar;
•
•
•
•
•

Kültürün Yeniden Üretimi
Birliktelik
Etkileşim/Paylaşım
Etken/Etkin Olma
Deneyim/Birikim
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STRATEJİK KAVRAMLAR

TEMA

BİLİM VE TEKNOLOJİ KORİDORLARI
(Science and Technology Corridors)

BİLİM KENTİ
(Science City)

YEŞİL EKONOMİ
(Green Economy)

• Bilgi ekonomisi (knowledge economy)

• Bilimsel üretim

• Bilgi ekonomisi (knowledge economy)

• Su

• Teknoloji

• İnovasyon

• Teknoloji

• Enerji

• İnovasyon

• Yenilikçilik

• İnovasyon

• Yapı

• Bilginin metalaşması

• Yaratıcılık

• Bilginin metalaşması

• Gıda temini

• Bilginin üretimi ve pazarlanması

• Gelişim

• Bilginin üretimi ve pazarlanması

• Bilgi, bilim ve teknolojinin pazarlanması,
• Bilginin üretimi ve üretilen bilginin dağıtımının
yapılması,
• İleri teknoloji alanlarında bilginin teknolojiye
dönüşmesi ve üretilenlerin toplumun gelişimi
adına kullanılması,
• Bilim ve teknolojiye yatırımın teşvik edilmesi,
• Bilgiyi kullanarak bilginin üretilmesi adına
eğitimli ve kaliteli nüfusun teknoloji geliştirme
merkezlerinde istihdam edilmesi.
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STRATEJİ

• Günlük yaşantı ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi,
• Toplumundan kopuk bir bilim sınıfı yerine
toplumun içinde ve toplumun bir parçası olan
gelişimin desteklenmesi,
• Toplum için gelişimin desteklenmesi,
• Bilim kültürünün geliştirilmesi ve toplumsal yapıya
yerleştirilmesi, bu amaç doğrultusunda eğitimli ve
kaliteli işgücünün yetiştirilmesi,
• Güçlü yerel kimliğin gelişmesi amacıyla bilime
öncelik verilmesi,
• Bilim aracılığıyla rekabet edebilirliğin artırılması,
• Ulusal ve uluslar arası ölçekte kenti ileriye taşıma
bağlamında bilim ve teknolojinin kullanılması,
• Hayat boyu öğrenim sisteminin benimsenmesi,
desteklenmesi ve yaygınlaştırılması,
• Bilim kentleri arasında kurulacak ağa eklemlenme
ve bu ağın gelişimi ve ağlar arası etkileşim için
girişimci bir ruh benimseme,
• Bilgi, birikim ve deneyim alışverişinin
gerçekleştirilmesi.

• Çevresel risklerin en aza indirgenmesi,
• Biyoçeşitliliğin korunması,
• Çevre korumaya dair çözüm üretimi amaçlı
iletişim ve paylaşımın artırılması,
• Çözüm üretimine yönelik bilgi alışverişinin
gerçekleştirilmesi,
• Temiz teknolojiye yatırımın teşvik edilmesi,
• İklim değişikliğine karşı yerelin
bilinçlendirilmesi,
• Yerel politikaların üretimine öncelik
verilmesi.

MAVİ EKONOMİ
(Blue Economy)

• Her yan ürün, yeni bir ürün için temel kaynak
olması,
• Doğanın az kaynakla daha fazla ve
farklılaşmış ürün elde edinimine elverişli
olması,
• Yaşam kalitesinin artırılması adına doğanın
korunması,
• Atık yönetiminden yola çıkarak girdi- çıktı
sistemi içerisinde yeni çalışma ve üretim
alanlarının yaratılması,
• Temel ihtiyaçların karşılanmasında eşit
erişimin sağlanması,
• Ürün bazlı ekonomiden sistem bazlı
ekonomiye geçişin sağlanması,
• İnovasyon ve yaratıcılığın ön plana
çıkarılması,
• Sosyal girişimciliğin desteklenmesi,
• Sağlıklı ve mutlu toplu yapısının
desteklenmesi,
• Toplumun üretim ve tüketim alışkanlıklarının
değiştirilmesi için gerekli eğitimin verilmesi,
• Çevrenin korunması ve kirliliğin engellenmesi
için gerekli girişimlerde bulunulması,
• Yenilenebilir enerji üretimine yönelme,
• Yüksek kalitede ve düşük maliyette üretimin
desteklenmesi ve bu sayede yerele katkının
sağlanması.

TEMA
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STRATEJİ

ANALİTİK BAKIŞ

Nüfus:

İl Nüfusu:
402.606 kişi
Merkez Nüfusu:
119.298 kişi

Ekonomik Değerler:
Tarım ve Hayvancılık
Sanayi
Hizmet

Nüfus Dağılımı:
Kent: %68
Kır: %32
Hanehalkı: 3.0

3 MİMAR 3 ESER

Kırklareli (KD), Tekirdağ (GD),
Yunanistan (B), Bulgaristan (B)
-İpsala, Uzunköprü, 		
Karaağaç Sınır Kapısı/
Yunanistan
-Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır
Kapısı/ Bulgaristan

İZADE KER
EKÇ

Sosyal Altyapı:
ÖR 1 BÖLG
E

3 SEKT
TUR

DAL YE
Ş

İZM

TARIM

Trakya Üniversitesi (29.572
öğrenci)
3 Kütüphane
4 Sinema
3 Müze

Tarihsel İzler:
GR

İ D D O KU

OS

M A NL

I

TA

R L A S AR

I

Teknik Altyapı:

D-100 Karayolu (İstanbul-Kapıkule Hattı)
Uluslararası demiryolu hattı (Avusturya,
Bükreş, Selanik, Sofya, Belgrad, Budapeşte,
Kişinev)
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Projesi
Havalimanı yok ( Çorlu Havalimanı)
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G
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D
A

İYE CAMİ
İM

EDİRNE

M E RİÇ

3 DOKU 1 KENT

Sınır İlişkisi:
A
NSAR YI
VA

AN
İST
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EFKAR M
SED
E

AN
SİN

ET AĞA
HM

BULGAR

AN
İST

A

TUNC

6.276 km²

EKM

3 ÜLKE 3 NEHİR
DA

Alan:

HİZ M ET

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

Ziyaretler:

Kırkpınar Geleneksel Yağlı Güreşleri
Kakava Şenlikleri
Enez Balık Festivali
Keşan, Enez ve Uzunköprü DallıkFestivalleri
İpsala Çeltik Kültür ve Sanat Festivali
Trakya Üniversitesi Kültür, Sanat ve Spor
Festivali
Hıdrellez Şenlikleri

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
•Dupnisa Mağarası
•Erikli, Mert, Hamam, Pedina, Saka, Sülüklü
ve Ramana Gölleri (koruma altında)
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10 TEMEL SORUN
1

Sınır kenti

2

Kentsel yayılma/ Kontrolsüz Büyüme

3

Tek merkezlilik

4

Sel riski

5

Kent- su ilişkisinin kopuk olması

6

Ürün çeşitliliğindeki azlık

7

Kirlilik

8

Yetersiz turizm altyapısı

9

Dağınık yapılaşan sanayi alanları

10

14

Erozyon

10 TEMEL FIRSAT
Sınır kenti

1

Tarihi ve kültürel miras

2

Doğal miras/peyzaj

3

Doğu-batı yakınlığı (İstanbul- Balkanlar)

4

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı projesi

5

Sağlık yatırımları

6

Turizm potansiyeli

7

Üniversite

8

Tarım- hayvancılık

9

Üretim sanayi potansiyeli

10

15

BEK ANALİZİ

BEK
Birikim

Bereket

Beceri

16

Bakış

Kaynak: Kentsel Strateji

Büyüme

Beklenti

Sulanabilir tarım arazileri
İmparatorluk mirası
Verimlilik

Ari hayvan ırkı
Rüzgar
Havza

Motif
Mimar Sinan
Üretim Becerisi

Sınır Ötesi
Balkanlar ve Anadolu
Geçmiş ve Gelecek

Turizm
Lojistik
Havza
Sağlık
Eğitim

Havza yönetimi
Kentsel tarım
Turizmin geliştirilmesi

Ekoloji

Ekonomi
Eşitlik

Meriç- Ergene Havzası
Su
Delta

Tarım
Turizm
Hizmet

Dezavantajlı gruplar- Toplum
Toplum- Toplum
Fırsat Eşitliği

Kimlik

Kapasite

Kalkınma

Etkinleştirme

Koruma

Edinim

Katılım

Girişimcilik
İnovasyon
Çevre koruma mevzuatı
Sosyal hayat

Verim
Denetim
İnsan kaynakları

Entegrasyon

Sınır ötesi
Üniversite-Sanayi
Kent-Üniversite

Kurgu

Meriç
Osmanlı
Başkent
Mimar Sinan/ Selimiye
Evliya Çelebi/ Seyahatname

Tarım
Geçiş
Verimlilik

Yerel katılımcılık
Yeşil enerji
Üniversite- Sanayi
Destek hizmetleri

Su
Kültürel miras
Toprak

Yerel yönetim
Üniversite
Yerel

Bütünleşme
Doğu ve Batı entegrasyonu
Mavi ve yeşil buluşması

17

02
PLANLAMAK

Stratejik Temalar
Stratejik Bakış
Vizyon
3x3 Vizyon ve Eylem Çerçevesi
Mekansal Gelişim Strateji
Çerçevesi

18

19

STRATEJİK TEMALAR

Mavi ile yeşilin iç içe geçtiği
kent Edirne...
3 nehrin (Meriç- Arda- Tunca)
kesişiminde yer alan bereketli
toprakları ve kaynakları ile önemli
doğal değerlere ev sahipliği
yapan Edirne, sahip olduğu bu
kaynakları mavi ve yeşil ekonomisini
güçlendirmek için kullanmalıdır.

20

Meriç- Ergene Havzası’nın yeşili ile
birleşen su kaynakları, kentin verimini
artırırken, turizm faaliyet yelpazesini
de çeşitlendirmektedir.

MAVİ

Traklardan Osmanlı’ya
kültür ve eğitimin merkezi
Edirne...
Farklı medeniyet ve uygarlıklara
ev sahipliği yapan kent, kültürel
mirasın birikiminin temellerinin
atıldığı önemli başkentler arasında
tarih sürecinde yerini almış ve ismini
duyurmuştur.
Kent, bugün bu özelliğini kullanarak
kültür endüstrisinde önemli atılımlara
imza atmalı, kültürel altyapısını
ekonomik kalkınma aracı olarak
değerlendirmelidir.

KÜLTÜR
YEŞİL

Serhat Şehri Edirne: Ulusun
Der-i Saadeti...
Sınır kenti olmasından kaynaklı olarak
çağlar boyu farklı görevler üstlenen
kent, bugün keyif ve huzurun bir
arada olduğu bir yaşama biçimine ev
sahipliği yapmaya devam etmektedir.
Kentin sunduğu olanakların avantaja
çevrilmesi adına gerekli tanıtımların
yapılması gerekmektedir.

21

KEYİF
EĞİTİM

HUZUR

STRATEJİK BAKIŞ
L

BU

AN
İST

BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ

TEM

EDİRNE, BÖLGE İÇİNDE HANGİ STRATEJİK ROLÜ ÜSTLENECEK?
Edirne, Balkanlar’a ve 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
üstlenmelidir.
Edirne, karayolu, demiryolu ve su yolları ile farklı coğrafyaları birbirine bağlamakta, aynı zamanda sınır kapıları ile de geçişi
sağlamaktadır.

LE

IKU

P
KA

E -5

KÖSTENCE

BURGAZ

BULGARİSTAN

23

DE

RE

KÖ

Y
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HAM

ZAB

KOFÇAZ

EYLİ

LALAPAŞA
KAP

DEMİRKÖY
SÜLOĞLU

IKUL

E

KENT KURGUSU

İĞNEADA LİMANI
KIYIKÖY

KIRKLARELİ
EDİRNE
PINARHİSAR
VİZE

HAVSA

E

L
KU

YENİ KENT KURGUSU NE OLACAK?

AR

Z
PA

SARAY

LÜLEBURGAZ
BABAESKİ
PEHLİVANKÖY

KAPAKLI

YUNANİSTAN
MERİÇ

UZUNKÖPRÜ

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.

ERGENE
HAYRABOLU

MURATLI

ÇORLU

DEDEAĞAÇ

İSTANBUL
İPSALA

MALKARA
İPSALA

TEKİRDAĞ

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

İPSALA

KEŞAN

ENEZ
ŞARKÖY

ENEZ

YALOVA

KAVALA
BURSA
ÇANAKKALE

Doğu ve batı gelişim odaklarının yeni bir senaryo çerçevesinde yeniden kurgulanması 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.

L

BU

AN
İST

KENTSEL VİZYON
Kültür Kenti Edirne

24

25

BÖLGESEL VİZYON
Sınırlar Ötesi Birleştirici Güç; Edirne

EYLEM ÇERÇEVESİ

VİZYON ÇERÇEVESİ

1
1
26

2

FARKLILIK

Miras;
Çeşitliliğin
Zenginliği

Su;
3 Nehir
3 Ülke

3

2
1

2

TEMA

Mavi-Yeşil;
Kültürel
Peyzaj

Kültür-Eğitim;
Gençlerin
Geleceği

1

2

Kalkınma;
Dengeli
Büyüme

Dönüşüm ve
Gelişim;
Yeni Kent
Modeli

3

3
Sınır;
Sınırsız Sınırlar

3

STRATEJİ

Keyif-Huzur;
Yaşamın
Kaynağı

1
1

2

SEKTÖR

Hizmet;
Destek
Ekonomisi

Eğitim;
Katma Değerin
Farklılaşması

3
Bütünleşme;
Koridor ve
Halka

2
1

2

PROGRAM

Ekonomi;
Çeşitliliğin
Yönetimi

Çevre;
Mavi Yeşil
Rotalar

3
Tarım;
Üretim
Ekonomisi

3
1

2

PROJE

Boğaz-Ada;
Mevsimlerin
Keyfi

Koridor;
Farklılaşan
Odaklar

3
Toplum;
Gelecek
Yönetimi

Bahçe Kent;
Yeşil Gelecek
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VİZYON ÇERÇEVESİ
3 FARKLILIK

1

2

3 Nehir 3 Ülke

Sınırsız Sınırlar

Kültürel Peyzaj

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.

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.

Edirne, önemli bir
sınır kenti olmasına ve
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.

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.

Miras

VİZYON
ÇERÇEVESİ
3 FARKLILIK 3 TEMA
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3 STRATEJİ

Miras

Mavi-Yeşil

Kalkınma

Su

KültürEğitim

Dönüşüm

Sınır

Bütünleşme
KeyifHuzur

3 TEMA

Çeşitliliğin Zenginliği

3

1

Su

Sınır

Mavi- Yeşil

3 STRATEJİ

2

3

Yaşamın Kaynağı

Dengeli Büyüme

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.

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.

1

2

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.

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.

Kültür-Eğitim Keyif-Huzur

Kalkınma

Geleceğin Kurgusu

3

Dönüşüm ve
Gelişim

Bütünleşme

Yeni Kent Modeli

Bütünleşme; Koridor ve Halka

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.

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.
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EYLEM ÇERÇEVESİ
3 SEKTÖR

1

Hizmet

EYLEM
ÇERÇEVESİ

Destek Ekonomisi

3 SEKTÖR 3 PROGRAM 3 PROJE

30

Hizmet

Ekonomi

BoğazAda

Eğitim

Çevre

Koridor

Tarım

Toplum

Bahçe

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.

2

3

3 PROGRAM

1

Eğitim

Tarım

Ekonomi

Katma Değerin
Farklılaşması

Üretim Ekonomisi

Çeşitliliğin Yönetimi;
Yaratıcı Turizm

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 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.

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.

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.
Çukurova coğrafyasında SuBereket-Yaşam bütünlüğü
paylaşımcı bir kalkınmanın
temeli olmalıdır. Kültürel ve
doğal bereketin devamlılığının
sağlanması için, sahiplenme,
yerel çeşitliliğin korunması,
doğaya duyarlı yaşam, katılım,
kentlilik bilinci gibi konularda
bilinçlendirme ve eğitim
programlarının oluşturulmasının
yanı sıra bu konuların bölgesel
ve kentsel kurgulara girdi olması
gerekmektedir.
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Çevre
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.

3

3 PROJE

1

Toplum

Boğaz-Ada

Sağlıklı Gelişen, Sağlıkla
Büyüyen

Mevsimlerin Keyfi

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.

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, maviyeşil rotaları, kültür ve keyif
yolları ile bir yaşam projesi
olmalıdır.

2

3

Koridor

Bahçe Kent

Farklılaşan Odaklar

Yarının Yerleşimleri

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

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.
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MEKANSAL GELİŞİM STRATEJİ ÇERÇEVESİ

ÜR
LT
KÜ

TARİH

STRATEJİ 2: Bütünleştirici Halka
TA
BY
A

TARİHSEL
DÖNÜŞÜM

KÜLTÜREL
PEYZAJ

HA
FIZ
A

2E

AN
Ç

Rİ
MİMA

YARATICI
ENDÜSTRİ

YEMEK

YEM
EK

YARATICI
TURİZM

SYO

N

YENİLİKÇİ
TASARIM

KÜÇÜK PARİS

KENTSEL
TARIM

Günümüzde, tarihsel iki odak Selimiye ve Sarayiçi arasında
yeni bir senaryo ile kurulacak ilişki sistemi yeni kurgunun
ikinci önemli stratejisidir. Tarihsel izler ve tarihsel bağlantılar
stratejisi Edirne geleneksel dokusunun yaşanabilirliğini ve
cazibesini artırması için öncelikli adım olmalıdır.
Selimiye ve Sarayiçi buluşması;
• Eski izlerin canlandırılması,
• Kültürel mirasın korunması,
• Kültür öncelikli turizmin geliştirilmesi,
• Yeni iş olanaklarının yaratılması
için yeni fırsatlar ortaya koyacaktır.

R
İVE
ÜN
E
SİT

Mavi ve yeşil omurga olarak da adlandırılacak bu
proje;
• Dedeağaç,
Enez ve Edirne merkez arasında önemli
arayiçi
bir ekonomik işbirliği sağlayacak,
• Su yolu üzerinde ekonomik ve kültürel odaklar
yaratacak,
• Ekolojik turizm için yeni fırsatlar ortaya çıkaracaktır.

elimiye

İSTA

EĞLENCE

Meriç Nehri, Edirne’nin denizle buluşmasını Enez
ile sağlamaktadır. Meriç nehrinin su yolu olarak kullanımı, Edirne’nin geleceği için vizyonel bir proje
olacaktır.

nez

KÜLTÜREL
MİRAS

ZM
Rİ

HUZ
UR

EDİRNE- ENEZ

ÜR
LT
KÜ

KÖP
RÜ

DOKU

dirne

DOĞAL
MİRAS

TU
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PERFORMANS
SANATLARI

İN

2S

SELİMİYE-SARAYİÇİ

SPOR

TA
RİH

STRATEJİ 1: Edirne’nin Deniz ile Buluşması

PEYZAJ

STRATEJİ 3: Koridor Destek ve Bilim Aksları

2K

KORİDOR- KENAR

Edirne merkezin batısında yer alan üniversite ile
kent merkezinin bütünleşmesi stratejisi; yeni koridorlar yaratılması ile yol kenarlarının dönüşümü
projeleri ile uygulamaya geçebilir. Kenti üniversiteyle
birleştirecek bilim ve destek koridorları ile E5 kenarının dönüşüm senaryosu Edirne’nin batı yakasının
yeniden kurgulanmasını sağlayacaktır.
Bilim ve destek koridorları;
• Tematik akslar ve
• Akslar üzerinde farklılaşan odaklar
ile kültür kentinin yenilikçi ve ekonomik bileşenleri
olacaktır.

33

A

AŞ
AP

L

LA

2 BAĞLANTI
Bütünleştirici Halka
Edirne’nin batısının; Selimiye odaklı geleneksel merkez, Sarayiçi odaklı tarihi alan ile Karaağaç odaklı eğitim ve turizm alanı
arasındaki ilişki sisteminin yeni bir senaryo ile yeniden kurgulanması için yeni kavramlara gereksinim vardır.
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1.Halka; Selimiye

2.Halka; Sarayiçi

3.Halka; Karaağaç

Bütünleştirici Halka;

- Tarih
- Kültür
- İnanç
- Yemek
- Kültür
- Turizm
- Mimari
- Doku
- Köprü
- Doğal miras

- Peyzaj
- Tarih
- Hafıza
- Spor
- Tabya
- Kültür

- Üniversite
- İstasyon
- Eğlence
- Huzur
- Yemek

-

L

U
NB

TA

İS

Tarihsel Dönüşüm
Kültürel Miras
Kentsel Tarım
Yaratıcı Turizm
Performans Sanatları
Kültürel Peyzaj
Doğal Miras
Yaratıcı Endüstri

TEM

Katma Değer Koridorları: Bilim ve Destek Koridorları
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Kentin doğusunda; kent ile üniversiteyi bağlamak üzere, kentin gelecek dinamiklerini harekete geçirecek olan katma değer
koridorları, Edirne’yi bölgesinde bir kültür ve eğitim kenti yapacaktır.
E -5

Bilim ve destek koridoru katma değer yaratan yenilikçi yatırım alanlarından oluşmaktadır. Batı ve doğu yönünde birbirine
paralel iki koridorun farklı senaryoları kentin yeni kurgusunun önemli omurgası olacaktır.
Yaşama ve çalışma alanı birlikteliği ve 24 saat yaşaşan kent yaklaşımı ile kurgulanan Bilim ve Destek Koridorları Edirne’nin
geleceği için yeni fırsatlar ortaya çıkaracaktır.
KA

Bilim Koridoru;
- AR-GE Odağı
- Teknoloji Odağı
- Bilim Odağı

Bu odaklar arasındaki akslar üzerinde karma kullanımlı alanlar yer alacaktır.

Destek Koridoru;
- Spor Odağı
- Sağlık Odağı
- Eğitim Odağı

Bu odaklar arasında yer alacak olan karakter bölgelerinde ise,
- Spor kompleksleri ve geçici konaklama alanları,
- Sağlık ve sağlık araştırma yerleri ile konaklama imkanlarının sunulduğu alanlar,
- Eğitim ve eğitim araştırma yapıları ve bunlara yönelik konaklama alanları
yer alacaktır.
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03
TASARLAMAK

Boğaz- Ada-Rota
Kent Koridorları
Bahçe Kent
Komşu Köy
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ADA

BOĞAZ

ROTA

YOL
Tracking

MAVİ-YEŞİL
BOĞAZ

Spor
Sağlık

MAVİ-YEŞİL
ADA

Eğlence

Su
Tarım

MAVİ-YEŞİL
ROTA

Bisiklet
Yürüme

MAVİ-YEŞİL
YOL

İzler

Spor

Boğaz Yolu
Ada Yolu

Anıtsal Yapılar
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BOĞAZ- ADA- ROTA

KÜLTÜR
BOĞAZI

Tarih
Edebiyat
Kültürel
Peyzaj

KÜLTÜR
ADASI

Tarihi Edirne
Kaleiçi

KÜLTÜR
ROTASI

Dinlenme
Eğlence
Huzur

Müzeler
Saraylar

KÜLTÜR
YOLU

Kaleiçi

KEYİF
YOLU

Karağaç

Saraçlar

Tabyalar

Yürüme

KEYİFLİ
BOĞAZ

Sivil Mimarlık

Mahalle

KEYİFLİ
ADA

Tasarım
Festival

KEYİF
ROTASI

Tasarım
Organik Köy
Alışveriş
İnanç

Köprüler
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BOĞAZDA ADALAR
“4 ADA BİR ARADA”
Mavi yeşil rota, su yolları üzerinde 4 adayı bir farklı tematik
senaryolar ile kurgulayan ve bütünleştiren bir yaklaşım ortaya
koyar.
Edirne Boğazı üzerinde ise;
- Orman Ada
- Kültür Adası
- Komşu Ada
- Keyif Adası
4 ada 1 arada söylemi ile Edirne’nin en önemli vizyon projesi
olarak tasarlanmalıdır.

Orman Ada

40

Spor faaliyetlerinin yürütüleceği, farklı turizm alternatiflerine ev
sahipliği yapacak olan ada olarak belirlenmiştir. Ada içerisinde
kurgulanacak farklı parkurlarda bisiklet, trekking vb. gibi
faaliyetlere imkan sunulacaktır. Ziyaretçilerin ve aynı zamanda
da kent sakinlerinin keyif ve huzur amaçlı gelenlere mavi ve
yeşilin kesişiminde farklı deneyimler sunacaktır.
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Kültür Adası
Gurme durağı olarak belirlenmiştir. Çeşitli gastronomi
etkinliklerinin düzenleneceği adada gelenler kültürün
ayrılmaz bir parçası olan mutfak kültürünü öğrenecek, aynı
zamanda da bir parçası olma imkanına sahip olacaktır. Bu
sayede hem yörenin değerleri tanıtılmış olacak, hem de bu
değerler ekonomik kalkınma için birer girdi olacaktır. Standart
tanıtımlardan uzaklaşarak, gastronomi alternatif turizm
yöntemleriyle birleştirilecektir.

Komşu Ada
Tasarım ve tasarım etkinliklerinin yeni merkezi haline
gelecek olan Komşu Ada, hem gençlerin kentte keyifli zaman
geçirmelerini sağlayacak hem de kendilerini geliştirebilmeleri
için sunduğu olanaklarla gençlerin kentten göçünün de
önüne geçilmiş olacaktır. Kentini benimseyen gençler, kültür
ve sanatta gelişmiş birer birey olarak kültür kenti Edirne’nin
tanıtımı, gelişimi ve kalkınmasında katkıda bulunacaktır.

Keyif Adası
Rotanın son durağı olan Keyif Rotası, edebiyatın sesi haline
gelecektir. Kültürün dil üzerinden nesilden nesile aktarıldığı
göz önünde bulundurulduğunda, edebiyata verilmesi gereken
önem de gözler önüne serilmektedir. Bu nedenledir ki, birbiri
ile entegre bir biçimde çalışacak Komşu Ada ve Keyif Adası’nın
kentin geleceği için önemi büyüktür.

‘‘ Memleket isterim
Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun
Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun.”
Cahit Sıtkı Tarancı

BOĞAZDA ADALAR
“KOMŞU ADA”
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ROTA
“KENTİN YAŞAM DAMARLARI”
Edirne’nin bir kültür ve turizm kenti olma hedefinin gerçekleşmesi için farklı rotalara
gereksinim vardır. Rotalar,

LALAPAŞA

- Mavi ve Yeşil
- Kültür
- Keyif Rotaları
olarak ele alınmalıdır.

KAPIKULE

Rotalar, tur şirketleri ile tartışılmalı, kamu ve özel sektör işbirliği içinde uygulamaya
geçmelidir.
TE
M

KÜLTÜR ROTASI
Kültür rotası,
kültürün temelini oluşturan farklı
kullanımlara ev sahipliği yapmaktadır. Bu
kullanımlar; mutfak kültürü, sanat, edebiyat
ve spordur.

İSTANBUL
KARAAĞAÇ

MAVİ-YEŞİL ROTA

LALAPAŞA
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Birbiri ile ilgili farklı kullanımları barındıran
adalar arasında kurgulanan mavi-yeşil rota,
kentte öne çıkan mavi-yeşil birlikteliğinin
farklı kullanımlarla harmanlandığı ve
deneyimlendiği rotayı tanımlar.

KAPIKULE

45
E-

5

İSTANBUL

TE
M

LALAPAŞA

İSTANBUL
KARAAĞAÇ
KAPIKULE

TE
M

E-

5
İSTANBUL

İSTANBUL

KARAAĞAÇ

KEYİF ROTASI
Kentin içerisine dağılan bir ağ sisteminin
kurgusunda, farklı kültürel ve tarihi
odaklardan diğer kullanımlara kadar olan
bir zincirde kentli ve ziyaretçi, kenti tanıma
ve anlama fırsatı bulurken, bir yandan da
kenti öğrenerek kendini onun bir parçası
haline getirecektir.

E-
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İSTANBUL

ROTA
“EDİRNE’Yİ YENİDEN KEŞFET”
Edirne savunma kenti olarak yüzyıllardır
stratejik rol üstlenmiştir. Şehir ve savunması Edirne’de otuzun üzerinde tabyayı
günümüze kadar getirmiştir. Tabyaların bir
rota haline getirilmesi ve her biri için farklı
temalarla senaryolar yazılması, Edirne’nin
yeniden keşfi için önemli bir adım olacaktır.
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21
24

4

20

Askeri
Hastane

1
2

Yanık
Tabya

3

19

Topçu Kışlaları

18
17

16

15
9

10

14
11

12

13

1. Kazan Tabyası
2. Abdurrahman Ağa Tabyası
3. Hıdırlık Tabyası
4. Aynalı Bağ Tabyası
5. Kemer Tabyası
6. Baş Höyük Tabyası
7. Şeytan Tarla
8. Karagöz Tabyası
9. Arda Tabyası
10. Karaağaç Tabyası
11. İstasyon Tabyası
12.Demirtaş Tabyası
13. Bosnaköy Tabyası
14. Hacılar Ezanı
15. Kafkas Tabyası
16. Kıyık Tabyası
17. Top Yolu Tabyası
18. Yıldız Tabyası
19. Kestanelik Tabyası
20. Cevizlik Tabyası
21. Bağlarönü Tabyası
22. Ayvaz Baba Taşocakları Tabyası
23. Tuna Tabyası
24. B. Hacı Doğan Tabyası
25. B. Taşocakları Tabyası
26. K. Taşocakları Tabyası
27. Yassı Tabya
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KENT KORİDORLARI

49

YENİ EDİRNE
KENT KORİDORLARI
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YENİ EDİRNE
“BİLİM VE DESTEK KORİDORLARI”
Bilim ve destek koridorları kent ile üniversiteyi bağlayan, kente katma değer yaratan koridorlardır.

Destek Koridoru; Kentsel Hizmet Yatırımları
Destek koridoru, gelişen Edirne’nin gereksinimi olan özellikle kamusal yatırımların ve kullanımların yer aldığı akstır. Kente destek sağlayan
koridorda;

BİLİM - TİCARİ
ODAK

- Kent- ticaret,
- Kent- kültür,
- Kent konaklama odakları

BİLİM
MERKEZİ

ve bunları birbirine bağlayan akslar bulunmaktadır. Akslar üzerinde özellikle gençlerin çalışacağı çağrı merkezleri yer alacaktır.

DO

RU

KONFERANS
MERKEZİ

KÜLTÜR
MERKEZİ

U

Bilim koridoru ise yenilik ve yaratıcılık yatırımlarının yer aldığı özellikle sanayi ve üniversite işbrliği ile yönetilen, üniversitenin genişleme alanı ve
kentle bütünleşme alanıdır. Bu koridor üzerinde;
- Bilim- ticari,
- Bilim- kültür,
- Bilim konaklama odakları

ALIŞVERİŞ
MERKEZİ

R
İDO

KENT - TİCARET
ODAĞI
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Bilim Koridoru; Yenilik ve Yaratıcılık Yatırımları

BİLİM
E
ST
DE

Kullanımlar;
- Alışveriş merkezi,
- Kültür merkezi,
- Oteller ve restoranlar
olarak sıralanabilir.

BİLİM - KÜLTÜR
ODAĞI

BİLİM
KONAKLAMA
ODAĞI

TEKNOKENT
YURTLARI

KENT- KÜLTÜR
ODAĞI
OTELLER
RESTORANLAR

bulunmaktadır.
Kuıllanımlar;
- Bilim merkezi,
- Konferans merkezi,
- Teknokent yurtlarıdır.

KENT
KONAKLAMA
ODAĞI
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Bugün
Dün

Karaağaç
Evleri
*

Geleneksel
Edirne Evleri
*
geleneksel kimlik

alçak kat

*

Yeni Edirne

konfor

*

*

bahçeler

*

geniş boşlukla

komşuluklar

Yarın
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BAHÇE KENT
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Bahçe Kent

BAHÇE KENT
“YEŞİL GELECEK”
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BAHÇE KENT
“YEŞİL GELECEK”
Bahçe kent yaklaşımı Edirne’nin özellikle Karaağaç
bölgesindeki bahçeli ev dokusunun, yeni gelişme
alanı içinde günümüzün beklentileri dikkate alınarak
uygulanmasıdır. Kent merkezinden kent çeperlerine
çıkıldıkça bahçe kentler kentin parçası olarak tasarlanabilir.

Bahçe kentlerin temel planlama ve tasarım
ilkeleri;
- Kent ile iyi ulaşım ağı kurgulanması,
- Kentsel tarım alanları ile bütünleşmesi,
- Kendine yeterli donatı alanları olması,
- Yeşil teknoloji kodlarına uyum sağlanması,
- Ekolojik ve ekonomik yapı ve çevre standartları
oluşturulması
olmalıdır.

70

Edirne, kent merkezi ile üniversite arasındaki
bölgenin;
- Bilim ve Destek Koridoru,
- Kentsel Tarım
- Bahçe Kent
- Yeşil Akslar
- Donatı Odakları
kurgusu içinde planlanması yeni bir kent dokusu ortaya
çıkaracaktır.
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BAHÇE KENT
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KOMŞU KÖY
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KOMŞU KÖY
“GEÇMİŞİN MİRASI”
Balkan ve Anadolu coğrafyasının geçmiş yaşam izlerinin, yeni yaklaşımla canlandırılması, gelenek ve göreneklerin yeni bir turizm anlayışı ile sunulmasını amaçlayan Komşu Köy Projesi,
Edirne’in sınır kapısına yakın bir alanda geliştirilebilir.
Aynı zamanda Komşu Köy Projesi hasretlerin ve anıların buluşma noktası olacaktır. Komşu Köy;
- Geleneksel Çarşı,
- Yöresel Ürün Pazarı,
- Köy Sofrası,
- Köy Camii Ve Meydanı,
- Müze ve Bilgilendirme Merkezi,
- Konaklama
- Dinlenme ve Eğlence Mekanları
ile yaşayan köy olacaktır. Köyde yaşayanların işletmesi ile yeni bir turizm yaklaşımı bu proje ile
gerçekleştirilecektir.
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KOMŞU KÖY
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N ESİL
E KOLOJİ

EDİRNE’NİN GELECEĞİ İÇİN
6 TEMEL İLKE
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EKONOMİ;
KÜLTÜR-EĞİTİM

01

04

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.
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RENGAHENK;
MAVİ-YEŞİL- SARI ROTALAR
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.

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.
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NESİL;

EKOLOJİ;

KEYİF-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.

İŞBİRLİĞİ;
SINIR ÖTESİ

03

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.

05

BAHÇE KENT

06

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.
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