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Hamzadere’de tüm sektörlerin birbirleri ile etkileşim içinde
kalkınmaya katkı sağlamaları için bir yol haritası oluşturduk.
Bu yol haritası 4 ayrı bölümde incelenmektedir. Bu dört farklı
proje gruplarında her bir projeden sorumlu koordinatör bir
kurum atanmıştır. Koordinatör kurum projenin sorumluluğunu
üstlenmesi beklenen kurumdur. Koordinatör kuruma yardımcı
olacak ve ilgililer başlığında yer alan tamamlayıcı kurumlar
bulunmaktadır. Her proje için gerekçe, etki analizi ve
uygulama yöntemlerine yer verilmiştir. Her projenin sonunda
bu projenin tamamlanması beklenen süre kısa,orta veya uzun
vade olmak üzere sınıflandırılmıştır.
Yönetişim projeleri Hamzadere’deki kamu-özel sektör-sivil
toplum işbirliği arttıracak koordinasyonu sağlayacak; çalışma
ve proje gruplarının oluşmasına katkı sağlayacak ortamı
sağlamaya yöneliktir.
Dönüşüm projeleri; Hamzadere’nin acil eylem planına
koyması gereken en önemli projeleri kapsamaktadır. Bu
projeler diğer projelerden farklı olarak birçok bileşeni
bünyelerinde barındırmaktadırlar. Bu nedenle büyük ölçekli
projeler kapsamında ele alınmalarında yarar vardır.

.

Sektör projeleri Hamzadere Kalkınma Gündemi Raporunun
ikinci cildinde ayrıntılı ele alınan tarım, hizmetler ve ticaret,
sanayi ve turizm sektörlerine ilişkin daha küçük ölçekli ama
mutlaka hayata geçirilmesi gereken projelerden oluşmaktadır
Ve son olarak Yatay Eksenlere İlişkin Projeler girişimcilik
ve yenilikçilik, kentsel yaşam kalitesi ve sosyal bütünleşme
konularına ilişkin öneri ve hedeflerden oluşmaktadır.

Yol haritasındaki projelerin uygulanmasında sorumluluğun en
fazla düştüğü kurum Hamzadere Kalkınma Platformu olacaktır.
Bu nedenle böyle bir platformun kurulması acil eylem planları
arasında görülmeli ve en kısa sürede gerçekleştirilmelidir.
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Yol Haritası- Hamzadere için Projeler
1. Yönetişim Projeleri
Y0 - Hamzadere Kalkınma Platformu’nun
Kurulması
Y1 - Kamu Özel İşbirliğinin Hayata Geçirilmesi
Y2 - Kent Turizm Konseyi – Hamzadere Alt
Çalışma Grubu Oluşturulması
Y3 - Hamzadere Proje Geliştirme Çalışma
Grubunun Oluşturulması
2. Dönüşüm Projeleri
D1 - Hamzadere Gıda Vadisi’nin Oluşturulması
D2 - Hamzadere’de Bilgi Temelli Ekonomiye
Geçişin Sağlanması
D3 - Keşan Sanayi Odağı’nın Oluşturulması
D4 - Hamzadere’nin Markalaştırılması
D5 - Güney Trakya Turizm Koridorunun Hayata
Geçirilmesi
D6 - Egnatya Yolu’nun Yeniden Hayata
Geçirilmesi
D7 - Sakin Şehir Enez
D8 - Kadınların Ekonomik Hayata Entegrasyonu
D9 -Yaşanabilir Kent Merkezleri
D10 - Roman Vatandaşlar için Sosyal ve
Ekonomik Entegrasyon

3. Sektör Projeleri
S1- Yüksek Katma Değerli Tarımsal Ürün Deseninin
Oluşturulması
S2 - Konserve ve Dondurulmuş Su Ürünleri Üretiminin
Geliştirilmesi
S3 - Süt Toplama ve İşleme Tesislerinin Kurulması
S4 - İpsala Pirincinde Sözleşmeli Çiftçilik Modeline
Geçilmesi
S5 - Hamzadere Organize Hayvancılık Bölgelerinin
Kurulması
S6 - Bölge Dışı Tarım Fuarlarının Düzenlenmesi
S7 - Balkan Ülkelerine Yönelik Detaylı Pazar
Araştırmaları Yapılması
S8 - Hamzadere Tarım Kooperatifinin Kurulması
4. Yatay Eksenlere İlişkin Projeler
E1 - Hamzadere Yerel İşbirliği Ağının Oluşturulması
E2 - Hizmet Sektörünün Kapasitesinin Geliştirilmesi
E3 - Ortak Elektronik Ticaret Ağının Kurulması
E4 - Hamzadere Proje Havuzunun Oluşturulması
E5 - Emeklilerin Sosyal Hayata Katılması Çalışmaları
E6 - Yaşlı ve Engelli Bakım, Araştırma ve Uygulama
Merkezi
E7 - Engelli ve Yaşlı Vatandaşların Ulaşım İmkanlarının
Geliştirilmesi
E8 - Yeşil İş Yerleri ve Fabrikalar
E9 - Enerji Verimli Binalar
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1.Yönetişim Projeleri
Y0 - Hamzadere Kalkınma Platformu’nun Kurulması
Y1 - Kamu Özel İşbirliğinin Hayata Geçirilmesi
Y2 - Kent Turizm Konseyi – Hamzadere Alt Çalışma Grubu Oluşturulması
Y3 - Hamzadere Proje Geliştirme Çalışma Grubunun Oluşturulması
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Yönetişim Projeleri
Yönetişim projeleri öncelikli olarak bölge için oluşturulan
ve gelecekte oluşturulacak olan proje ve faaliyetlerin
koordinasyonu sağlama, kurumlar arası iletişim oluşturma,
birlikte hareket etme ve iş geliştirme yeteneklerinin
kazanılması adına önerilen 4 adet projeden oluşmaktadır.
Bu projelerden başlıca önemli olanı Hamzadere Kalkınma
Platformu’nun oluşturulmasıdır. Bu platformun ödevleri
Hamzadere’nin kalkınmasında büyük önem taşımaktadır.
Genel olarak kısa ve orta vadeli olan projelerin
gerçekleştirilmesi için bölge beşeri ve kurumsal kaynağı
dışında ciddi bir finansman kaynağına ihtiyaç
duyulmamaktadır.
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Y0 - Hamzadere Kalkınma Platformu’nun Kurulması

Hamzadere Bölgesi Kalkınma Gündemi Projesi kapsamında, bölgenin
sosyoekonomik gelişmişlik düzeyini geliştirmek için önümüzdeki 10 yılda
uygulanması gereken politika ve proje önerileri ortaya koyulmuştur. Söz konusu
projelerin her birinin eş zamanlı olarak uygulanmaya başlaması hem insan
kaynağı hem de finansman kısıtları nedeniyle mümkün olmayabilir. Bölgedeki
güncel gelişme, gereksinim ve fırsatlar doğrultusunda uygulanacak projelerin
önceliklendirilmesinde sistemli çalışacak bir platforma ihtiyaç duyulmaktadır. Bu
nedenle Hamzadere Kalkınma Stratejisi ve Yol Haritası’nın uygulanma,
koordinasyon ve izlenmesinden sorumlu Hamzadere Kalkınma Platformu’nun
kurulması faydalı olacaktır.
Platform, Hamzadere Kalkınma Stratejisi ve Yol Haritası’nda ortaya koyulan
kalkınma mekanizmasının çarklarını en hızlı biçimde döndürecek anahtar
projeleri belirleyip uygulanması için çalışmalar yürütecektir.
Hamzadere Kalkınma Platformu bölgedeki kamu kurumları, özel sektör ve sivil
toplum kuruluşları temsilcilerinden bölge kalkınmayla ilgili olanların arasından
belirlenecektir. Belirlenen platform üyeleri çalışmalarını yönetişim esasına göre
yürütecektir.

Platformda Yer Alması Öngörülen Kurumlar
Keşan Kaymakamlığı
Enez Kaymakamlığı
İpsala Kaymakamlığı
Keşan Belediyesi
Enez Belediyesi
İpsala Belediyesi
Gıda Tarım ve Hayvancılık Keşan İlçe Müdürlüğü
Gıda Tarım ve Hayvancılık Enez İlçe Müdürlüğü
Gıda Tarım ve Hayvancılık İpsala İlçe Müdürlüğü
Hamzadere Sulama Birliği
Keşan Ticaret Borsası
İpsala Ticaret Borsası
Keşan Ticaret ve Sanayi Odası
Keşan Meslek Yüksekokulu
Trakya Kalkınma Ajansı
Trakya Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü
Trakya Teknopark Yönetici A.Ş.

Platform, bölgenin içsel büyüme dinamiklerini göz önüne alarak gerekli gördüğü
takdirde hazırlanacak fizibilitelerle önerilen projelere ilişkin önceliklendirmeler
yapacaktır. Bu önceliklendirmeler doğrultusunda gerçekleştirilecek lobi
faaliyetleriyle bölgede öncelikli projelerin uygulanmasına başlanacaktır. Ayrıca
düzenlenecek periyodik toplantılarla Yol Haritası’ndaki ilerleme raporları ortaya
koyulacak ve gerekirse revizyonlar yapılacaktır.
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Y1 - Kamu Özel İşbirliğinin Hayata Geçirilmesi
Koordinasyon
Hamzadere Kalkınma Platformu
İlgililer
Kamu Kuruluşları, İş Adamları, Yatırımcılar, Özel Sektör Girişimcileri
Gerekçesi?
Kamu-özel işbirliği yatırım öncesi, aşaması ve sonrasında, bir yandan özel sektörün işletmecilik alanındaki birikim
ve deneyimlerinden faydalanmak diğer yandan da kamunun planlama, koordinasyon, denetleme ve politika
oluşturma gibi özellikleri kullanılarak gerekli altyapı finansman ihtiyaçları karşılamak açısından gerekli ve
önemlidir. Bu işbirliğinin asıl amacı bütçe yetersizliği nedeniyle vazgeçilen ya da ertelenen mal veya hizmetlerin
finansmanını garantilemektir.
Nedir?/ Etkisi Ne Olur?
Kamu Özel İşbirliği “Bir sözleşmeye dayalı olarak, yatırım ve hizmetlerin, projeye yönelik maliyet, risk ve
getirilerinin, kamu ve özel sektör arasında paylaşılması yoluyla gerçekleştirilmesini" ifade etmektedir. Özel
sektörün ve kamu kuruluşlarının birbirine yardımcı ve birbirini bütünleyen fonksiyonları kullanılması temel
amaçtır. Kamu kesimi ve özel sektör kurumlarının koordinasyon halinde çalışması, işleri hızlandırabilir ve
üretkenliği artırabilir. Kamu hizmetleri daha hesaplı ve kaliteli bir şekilde sunulabilir ve süreden tasarruf
edilebilir.
Nasıl Uygulanabilir?
Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı projelerin hazırlanması, değerlendirilmesi,
onaylanması ve uygulanması süresinde görevli olan kamu kuruluşlarıdır. Uygulayıcı kuruluşların projenin gerekli
ekonomik, finansal, çevresel sosyal ve hukuki açıdan yapılabilirliklerini ve risk analizlerini tamamlayan
raporlarını hazır ettikten sonra YPK’ya yetki başvurusunda bulunabilecekleri belirtilmiştir.
Ayrıntılı bilgi için bknz: http://www.kalkinma.gov.tr/KamuOzelIsbirligiYayinlar/2_Password_Removed.pdf
Vadesi?
Kısa vade (1-3 Yıl)
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Y2 - Kent Turizm Konseyi-Hamzadere Alt Çalışma Grubu Oluşturulması
Koordinasyon
Edirne Belediyesi, Keşan, Enez ve İpsala Belediyeleri
İlgililer
Kaymakamlık, Belediye, Muhtarlar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Temsilcileri, Siyasi Parti Temsilcileri,
Üniversiteden Temsilciler, Meslek Kuruluşlarının, Sendikaların, Noterlerin, Baroların ve İlgili Dernekler ile Vakıf
Temsilcileri, Gönüllüler
Gerekçesi?
Kent turizm konseyi, bölgede sürdürülebilir turizmin oluşturulması ve geliştirilmesi için oldukça gereklidir. Diğer
illerimizde de kentlerin kent turizm konseyleri modeline geçmesi için birer birer karar alınarak ciddi adımlar
atılmaktadır. Edirne kent konseyi bünyesinde halihazırda Turizm ve Tanıtma Komisyonu bulunmaktadır. Bu
komisyonda Hamzadere için bir alt bölüm oluşturularak bölgede turizmin gelişmesine katkı koymak için gönüllü
insanlara bir çalışma ortamı hazırlanmalıdır. Bu sayede Hamzadere’de turizmin karşı karşıya olduğu sorunlar, bölgesel
işbirliği oluşturularak çözülebilir.

Nedir?/Etkisi ne olur?
Turizm Konseyi Modeli, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 2023 Stratejisi kapsamında önerilmiştir. Turizm konseyleri
modeli mevcut gidişat içerisinde devre dışı kalan, verimli olarak etki gösteremeyen 'yerel inisiyatif' unsurlarının’ aktif
bir şekilde kararlarda rol almasını sağlayan bir modeldir. Kent konseyinde konuşulan konular belediye meclislerinin
ilk toplantısında gündeme alınır ve değerlendirilir. Bu şekilde kurumların birbirinden haberdar bir şekilde hareket
etmeleri sağlanmış olur ve bu durum kent turizmi ile ilgili kararların hızlıca alınması, fon oluşturma, fizibilite gibi
teknik işlerin hızlı bir biçimde gerçekleştirilmesi anlamına gelmektedir.
Nasıl Uygulanabilir?
Bu model kapsamında Hamzadere turizmi için bir alt çalışma grubunun oluşturulması, saha ziyaretleri, proje önerileri,
farkındalık toplantıları, halk bilinçlendirme toplantıları düzenlenip ve başarılı örnekleri incelenerek işin uzmanlarından
görüşler alınabilir ve Hamzadere’ye uyarlama gibi yöntemler izlenebilir.
Vadesi?
Orta Vade (3-5 Yıl)
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Y3 - Hamzadere Proje Geliştirme Çalışma Grubunun Oluşturulması
Koordinasyon
Hamzadere Kalkınma Platformu
İlgililer
Trakya Kalkınma Ajansı, Kaymakamlıklar, Belediyeler
Gerekçesi?
Hamzadere bölgesinin potansiyel yatırım ve iş geliştirme alanlarını yeterince değerlendirmemesi
bölgenin ekonomik ve sosyal refah düzeyini etkilemektedir. Bölgenin ülke geneline göre yavaş hızda
gerçekleşmekte olan sosyoekonomik gelişmesini hızlandırmak amacıyla yeni fikirlerin uygulamaya
koyulması gerekmektedir. Ancak bu alanda faaliyet gösterecek kurumsal bir yapı teşkil edilmemiş
olması söz konusu uygulamaları sınırlı düzeyde kalmasına neden olmaktadır.
Nedir?/Etkisi ne olur?
Proje geliştirme grubu değişen dünya ve gelişen teknolojileri göz önüne alarak, bölgenin ihtiyaç ve
potansiyellerini değerlendiren, iyi uygulama örneklerinin bölgeye getirilmesine hizmet edecek ve bu
doğrultuda projeler geliştiren bir grup olarak faaliyet gösterecektir. Bölgedeki proje fikir ve önerilerinin
ticari değer kazanmasıyla Hamzadere’de yeni uygulamalar ve iş alanlarının oluşturulması istihdamı ve
üretilen katma değeri arttıracaktır. Ayrıca bu sayede bölgenin nitelikli insan kaynağının Hamzadere’de
tutulabilmesi için önemli bir fırsat elde edilecektir.
Nasıl Uygulanabilir?
Bölgede faaliyet gösteren ve proje geliştiren kurum ve kuruluşlar dönemsel toplantılar düzenleyerek
yürüttükleri ve planladıkları projeler hakkında bilgi ve görüş alışverişleri yapabilir. Bu sayede bölgedeki
projelerin koordinasyonu sağlanıp ortak projeler geliştirilebilir ve yeni fikirlerle yeni projeler
geliştirilebilir. Ayrıca iyi uygulama örneklerinin takip edilip incelenmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışına
saha ziyaretleri düzenlenebilir.
Vadesi?
Kısa Vade (1-3 Yıl)
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2. Dönüşüm Projeleri
D1 - Hamzadere Gıda Vadisi’nin Oluşturulması
D2 - Hamzadere’de Bilgi Temelli Ekonomiye Geçişin Sağlanması
D3 - Keşan Sanayi Odağı’nın Oluşturulması
D4 - Hamzadere’nin Markalaştırılması

D5 - Güney Trakya Turizm Koridorunun Hayata Geçirilmesi
D6 - Egnatya Yolu’nun Yeniden Hayata Geçirilmesi
D7 - Sakin Şehir Enez
D8 - Kadınların Ekonomik Hayata Entegrasyonu
D9 - Yaşanabilir Kent Merkezleri

D10 - Roman Vatandaşlar için Sosyal ve Ekonomik Entegrasyon
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Dönüşüm Projeleri
Dönüşüm projeleri, Hamzadere’nin mevcut durum ve
eğilimleri doğrultusunda bölge için en gerekli görülen on
projeden oluşmaktadır. Bu projeler tarım, sanayi, turizm,
sosyal bütünleşme gibi alanların bir ya da birden fazlasına
etki edecek nitelikte ve bölgenin esaslı bir dönüşümle
kalkınmasını hızlandıracak niteliktedir. Kısa, orta ve uzun
vadelerde uygulamaları olacak dönüşüm projelerinin
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D1 - Hamzadere Gıda Vadisi’nin Oluşturulması
Koordinasyon
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Edirne İl Müdürlüğü
Gerekçesi?
Hamzadere sanayi yoğunluğunun çok fazla olmaması ve mevcut sanayi varlığının heterojen biçimde belli
yerleşimlerde (özellikle Keşan’da) kümelenmesi bölgenin birçok alanında organik (ekolojik) tarıma elverişli
arazilerin bulunması sonucunu doğurmaktadır. Ayrıca bölgede birçok ürün, yüksek verim değerleriyle
üretilmektedir. Özellikle pirinç ürününün hammaddesi olarak kullanılan çeltik, Hamzadere bölgesindeki tarım
sektörü için önemli bir yere sahiptir. Mevcut durumda çeltik üretimi birçok tarımsal üründe olduğu gibi
geleneksel yöntemlerle yapılmakta ve bu üründeki potansiyel yeterince değerlendirilememektedir. Hamzadere
bölgesi tarım sektörünün modern yöntemlerle üretim yapan, organik (ekolojik) tarımdaki payı daha yüksek bir
bölge haline dönüştürülerek Hamzadere Gıda Vadisi’nin oluşturulması, hem bölge ve ülke ekonomisi için hem
de Avrupa pazarı için önemli bir potansiyelin değerlendirilmesini sağlayacaktır.
Nedir?/Etkisi ne olur?
Gıda vadisi, özellikle Hollanda’da uygulanan başarılı bir gıda kümelenmesi modelidir. Hamzadere bölgesinin
bir gıda vadisi haline dönüştürülmesiyle, bölge üretilen gıda ve tarım ürünlerinin katma değeri artacak ve bölge
ürettiği ürünleri farklı ülke ve illerdeki pazarlara ulaştırabilecektir. Özellikle çeltik ve ayçiçeği gibi ülke
üretiminin talebi karşılayamadığı ürünlerdeki üretim ülkemiz ithalatının azaltılmasına katkı sağlayacaktır.
Nasıl Uygulanabilir?
Organik (Ekolojik) tarım çalıştayları düzenlenerek bölgedeki üreticiler, organik (ekolojik) üretim hakkında
bilinçlendirilebilir. Çeltiğin organik ve verimli üretilmesiyle bu üründen elde edilen gelir arttırılabilir. Önder
çiftçilik ağının kurulmasıyla bölgedeki üreticilerin meteorolojik ve zirai olaylar hakkında bilgi sağlaması ve bu
sayede kayıp ve zararların azaltılması sağlanabilir.
Finansman Önerileri
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği, Organik Tarım ve İyi Tarım
Desteği, Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği, Türkiye Tarım Havzaları Fark Ödemesi Destekleri), AB
Bakanlığı (IPA Sivil Toplum Diyaloğu Programı Tarım ve Balıkçılık Bileşeni), Ziraat Bankası (Bitkisel Üretim
Kredileri)
Alt Bileşenleri
1. Organik (Ekolojik) Tarım Çalıştaylarının Düzenlenmesi
2. Organik ve Verimli Çeltik Üretiminin Geliştirilmesi
3. Önder Çiftçilik Ağının Kurulması
Vadesi?
Orta Vade (3-5 Yıl)
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D1 - Hamzadere Gıda Vadisi’nin Oluşturulması
Alt Bileşen 1
Organik (Ekolojik) Tarım
Çalıştaylarının Düzenlenmesi

Alt Bileşen 2
Organik ve Verimli Çeltik Üretiminin
Geliştirilmesi

İlgililer
Keşan TSO, Keşan Ticaret Borsası,
İpsala Ticaret Borsası

İlgililer
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Edirne İl Müdürlüğü, Keşan TSO,
KOSGEB Edirne Hizmet Merkezi
Müdürlüğü, Trakya Kalkınma Ajansı

Organik (ekolojik) tarım, bitki
nöbetleşmesi, yeşil gübre, kompost,
"biyolojik zararlı kontrolü"nü içeren ve
toprak üretkenliğini sağlamada mekanik
işlemeye dayanan; sentetik gübre, pestisit,
hormon, hayvan yem katkıları ve genetiği
değiştirilmiş organizmaların kullanımını
reddeden veya sınırlayan tarım yöntemidir.
Bölgedeki çiftçilerin organik üretim
konusunda bilgilendirilmesi sağlanabilir.
Bu kapsamda İstanbul’da bulunan Buğday
Ekolojik Yaşamı Destekleme
Derneği‘nden yararlanılabilir. Söz konusu
dernek ve bölgede organik (ekolojik)
üretim yapan çiftçilerin bir araya
gelmesiyle bölgede organik (ekolojik)
üretimi teşvik edecek çalıştaylar
düzenlenebilir. Ayrıca yurtiçi ve
yurtdışındaki iyi uygulama örneklerine
saha ziyaretleri gerçekleştirilebilir.

Organik tarımda amaç, toprağın
canlılığının sürdürülmesi ve
verimliliğinin korunmasıdır.
Organik tarlalarda çeltik samanının
yakılması yerine parçalanabilir ve tarla
üzerinde kauçuk silindir ile ezilerek
toprak ile karışması sağlanır. Ardından
tarla kış boyunca dinlenmeye bırakılan
çeltik samanına kışın, su kuşları
(ördekler, turna, balıkçıl kuşları, kuğu
ve diğer kuşlar) samanın ayrışmasına
yardımcı olurlar. Su kuşu sürüleri toprak
üzerinde kalan çeltik taneleri ile
beslenirken toprağı işleyebilir. Söz
konusu saman, toplanıp küspe olarak da
kullanılabilir. Ayrıca organik olarak
üretilen çeltik, organik pirinç yapımında
kullanıldığından özellikle gelir
seviyesinin yüksek olduğu kentlerde
daha yüksek fiyatlara satılabilir.

Alt Bileşen 3
Önder Çiftçilik Ağının Kurulması

İlgililer
Keşan Ticaret Borsası, İpsala Ticaret
Borsası, Hamzadere Sulama Birliği
Önder çiftçilik ülkemizde tarla bitkileri,
bahçe bitkileri, yem bitkileri ve hayvancılık
alanında dünyadaki en yeni bilgiyi
kullanarak ,bütünleşmiş bir sistem
içerisinde, sürdürülebilir tarım
uygulamalarının geliştirilmesine yönelik
çalışmalar yapmak amacıyla hazırlanmış bir
projedir. Üye üreticiler ile birlikte ekonomik
yönden en yüksek kazanımı sağlayacak
tarımsal uygulamalara önderlik etmek
amaçlanmaktadır. Ticaret borsalarının
önderliğinde çiftçiler, toptancılar, ziraat
mühendisleri arasında SMS ve internet
tabanlı iletişim ağları geliştirilerek zirai
raporlar, pazardaki mevcut durum ve
beklentiler paylaşılabilir. Bu sayede bilginin
hızlı bir şekilde paylaşılıp çoğaltılması ve
tarımdaki üretim kayıplarının azaltılarak
katma değerin arttırılması sağlanabilir. Söz
konusu projenin gerçekleştirildiği
Tekirdağ’daki sivil toplum kuruluşu ile
ortaklıklar kurulabilir. Yapılacak işbirliği ile
proje Trakya geneline yayılıp basında etkili
bir tanıtımla bölge dışına duyurabilir.
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D2 - Hamzadere’de Bilgi Temelli Ekonomiye Geçişin Sağlanması
Koordinasyon
Trakya Üniversitesi
Gerekçesi?
Hamzadere bölgesinde nitelikli sanayi ürünlerinin üretimi sınırlı düzeyde kalmaktadır. Bu durum, hem
bölgenin dış pazarlardaki payının hem de ürün çeşitliliğinin düşük düzeyde kalmasına neden olmaktadır.
Bölgede üretilen katma değerin ve bölgenin rekabet gücünün arttırılması için Hamzadere’nin bilgiyi
ticarileştiren bir bölge haline getirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Nedir?/Etkisi ne olur?
Bilgi temelli ekonomi, bilginin ekonomik ve insani kalkınma için etkili bir biçimde kullanıldığı bir ekonomi
olarak tanımlanabilir. Nitelikli bilginin yarattığı katma değer üzerinde temellenen bilgi ekonomisinin
gelişimi, ulusal ölçekte ekonomik büyüme ve verimliliğin sürdürülebilir kılınması ile doğrudan bağlantılıdır.
Bilgi temelli ekonomiye geçişin sağlanmasıyla bölgedeki işletmelerin rekabet gücünün artması ve daha
yüksek katma değerli ürünler üretmeleri sağlanacaktır. Ayrıca bu geçiş sayesinde bölgedeki işletmelerin yeni
ürün geliştirme kapasiteleri geliştirilmiş olacaktır.
Nasıl Uygulanabilir?
Bölgede sınırlı durumda olan üniversite-sanayi işbirliklerinin arttırılarak proje geliştirme başta olmak üzere
sanayi işletmeleri ile akademisyenler tarafından gerçekleştirilen ortak faaliyetler arttırılabilir. Bölgede önemli
bir potansiyele sahip olan gıda ve tarım ürünlerine yönelik bir araştırma enstitüsü kurularak bu ürünlere
yönelik araştırma yapılması sağlanabilir. Bu sayede bu ürünlerde üretilen katma değer, arttırılabilir.
Finansman Önerileri
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (SANTEZ Programı), TÜBİTAK (1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları
Destekleme Programı), Trakya Kalkınma Ajansı (Proje Teklif Çağrıları)
IGEME (Eğitim ve Danışmanlık HİBE Desteği (DTM))
Alt Bileşenleri
1. Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Geliştirilmesi
2. Hamzadere Gıda ve Tarım Ürünleri Araştırma Enstitüsü’nün Kurulması
Vadesi?
Orta Vade (3-5 Yıl)
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D2 - Hamzadere’de Bilgi Temelli Ekonomiye Geçişin Sağlanması

Alt Bileşen 1
Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Geliştirilmesi
İlgililer
Keşan MYO, Keşan TSO
Üniversite-sanayi işbirlikleri, üniversitelerdeki mevcut bilgi
birikimi ve yetişmiş insan gücü ile sanayinin mevcut tecrübesi
ve finansal gücünün bir sistem dahilin de birleştirilmesi sonucu
ortaya çıkan bilimsel, teknolojik ve ekonomik faaliyetlerin
bütünüdür.
Bölgede üniversite-sanayi işbirliklerini arttıracak bir çatı
dernek oluşturulabilir. Bu derneğin koordinasyonunda
girişimciler ile akademisyenlerin bir araya gelerek sanayi alt
sektörlerindeki ihtiyaç ve potansiyelleri değerlendireceği ve
farkındalık arttırıcı toplantılar düzenlenebilir.

Alt Bileşen 2
Hamzadere Gıda ve Tarım Ürünleri Araştırma
Enstitüsü’nün Kurulması
İlgililer
Keşan TSO, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
Genellikle üniversitelerin bünyesinde kurulan gıda ve tarım
ürünleri araştırma enstitülerin yeni tarımsal ürünler ve
bölgedeki zirai altyapı hakkında araştırmaları yürüten
yapılardır.
Trakya Üniversitesi bünyesinde, Hamzadere’deki iş
adamlarıyla koordineli biçimde bir gıda ve tarım ürünleri
araştırma enstitüsü kurulması için lobi çalışmaları
gerçekleştirilebilir. Söz konusu enstitüde bölgedeki arazi
yapısı ve diğer zirai koşullar incelenerek hangi alanlarda,
hangi tarımsal ürünlerin daha verimli üretilebileceği ve
mevcut tarım ürünlerinden hangi yeni ürünlerin
geliştirilebileceği araştırılabilir.
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D3 - Keşan Sanayi Odağı’nın Oluşturulması
Koordinasyon
Keşan TSO
Gerekçesi?
Hamzadere bölgesindeki sanayi üretimi Keşan ilçesinde yoğunlaşmaktadır. Keşan, aynı zamanda bölgede
sanayi gelişimin en hızlı olduğu ilçedir. Her hangi bir organize sanayi bölgesi bulunmayan ilçede bulunan tek
küçük sanayi sitesinin yol, enerji ve kanalizasyon altyapısının yetersizliği sorun teşkil etmektedir. Bu
eksiklikler, Keşan’a yapılan sanayi yatırımlarını olumsuz etkilemekte ve bölgedeki potansiyelin
değerlendirilememesine neden olmaktadır.
Nedir?/Etkisi ne olur?
Hamzadere bölgesinin planlı tek sanayi alanı Keşan Küçük Sanayi Sitesi’dir. Bu nedenle bölgeyle ilgilenen
sanayi yatırımcıları ilk olarak bu alanın altyapısını incelemektedirler. Ayrıca organize sanayi bölgesinin
bulunmaması bölgeye gelebilecek potansiyel yatırımları olumsuz etkilemektedir. Keşan’ı sanayi odağı haline
getirilmesi, yatırımcıların bu ilçeyi yoğun olarak tercih etmesini sağlayacaktır. Bu sayede bölgenin bir çekim
merkezi haline gelmesi sağlanacak ve bölge dışına verilen göçün azaltılmasına katkı oluşturulacaktır.
Nasıl Uygulanabilir?
Bölgedeki tarım ürünleri potansiyelinin değerlendirilmesine de katkı sağlamak amacıyla Keşan’da tarıma
dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi kurulabilir. Bu sayede bölgeye gelen yatırımcıların talep ettiği organize
sanayi alanı arzı sağlanmış olabilir. Ayrıca Keşan Küçük Sanayi Sitesi’ndeki altyapı eksikliklerinin
giderilmesiyle bu alandaki sanayi işletmelerinin sayısı arttırılabilir. Bölgeye sanayi yatırımlarını çekmek için
yapılan yatırım promosyonu faaliyetlerinde raporda belirtilen iş modellerinde faaliyet gösteren işletmeler
önceliklendirilebilir.
Finansman Önerileri
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kredileri
Alt Bileşenleri
1. Keşan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin Kurulması
2. Keşan Küçük Sanayi Sitesi’nin Altyapısının Geliştirilmesi
Vadesi?
Uzun Vade (5-10 Yıl)
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D3 - Keşan Sanayi Odağı’nın Oluşturulması

Alt Bileşen 1
Keşan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin
Kurulması

Alt Bileşen 2
Keşan Küçük Sanayi Sitesi’nin Altyapısının
Geliştirilmesi

İlgililer
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Keşan İlçe Müdürlüğü, Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Edirne İl Müdürlüğü

İlgililer
Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Trakya
Üniversitesi

Organize Sanayi Bölgesi (OSB), sanayinin etkinliğini ve kentte
düzenli yerleşmeyi sağlamak amacıyla, sanayi tesislerini bir araya
toplayarak sanayi kuruluşlarının ulaşım, kentsel toprak, enerji,
yakıt, su, endüstriyel atıksu arıtma tesisi, hammadde gibi altyapı ve
gereksinmeleriyle ilgili kolaylıkları bir arada bulunduran, bunun
yanı sıra sanayinin çevreye olumsuz etkilerini en aza indirmek
amacıyla atık yönetim politikaları uygulayan, özel olarak planlanan
ve imar planlarında da yer verilen bölge türüdür.

Keşan Küçük Sanayi Sitesi (KSS), Hamzadere bölgesinin
planlı tek sanayi alanıdır. 300’den fazla işyeri ile Edirne’nin
en büyük KSS’sidir.

Tarım ve sanayi sektörünün entegrasyonunu sağlamaya yönelik
tarıma dayalı sanayi girdisini oluşturan bitkisel ve hayvansal
üretimin ve bunların işlenmesine yönelik sanayi tesislerinin yer
alabileceği ve ilgili mevzuatı uyarınca öngörülen biyogüvenlik
tedbirlerine uyulması şartıyla TDİOSB kurulabilmektedir. Keşan
TDİOSB için gerekli başvuru yapılabilir ve olumlu sonuç alınması
için lobi faaliyetleri gerçekleştirilebilir.

Keşan Küçük Sanayi Sitesi’ndeki teknik altyapının
iyileştirilmesi ilçede üretim yapan işletmelerin faaliyetlerini
daha iyi biçimde gerçekleştirmesini sağlayabilir. Bu
iyileştirme için merkezi bütçe yardımı veya kredi desteğinin
sağlanması amacıyla lobi faaliyetleri yürütülebilir. Böylece
Hamzadere bölgesi içinde veya dışındaki yatırımcıların
Keşan’a çekilmesi sağlanabilir.
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D4 - Hamzadere’nin Markalaştırılması
Koordinasyon
Keşan Ticaret ve Sanayi Odası
Gerekçesi?
Hamzadere bölgesi, tarımsal ürün çeşitlilik ve verimliliğinin oldukça yüksek olduğu bir bölgedir. Buna karşın
bölgenin tarımsal ürünlerinin gerek yurtiçine gerekse uluslararası pazarlardaki satışı yeterli düzeyde değildir.
Bölgenin, bölge içinde ve diğer bölgelerle arasındaki ticari ilişkilerin sınırlı olması sorunu Hamzadere’nin
markalaştırılarak bilinirliğinin arttırılması ve yöresel ürün ve değerlerin pazarlama imkanlarının
geliştirilmesiyle çözülebilir.
Nedir?/Etkisi ne olur?
Markalaşma; pazarlanabilir, satışa sunulabilinen her ürün veya hizmetin kendi ayırt edici özelliklerini, ön
plana çıkartmak sureti ile izlediği yol, yöntemdir. Bir bölgenin markalaşması ise benzer şekilde kendine
yöresel ürün ve değerlerin pazarlama imkanlarının geliştirilmesiyle sağlanabilir. Bölgede yöresel ürün ve
değerlerin pazarlama imkanlarının geliştirilmesi Hamzadere’ye özgü ürünlerin pazarda daha geniş bir tüketici
talebine ulaşması sağlanacaktır. Böylece bölgeden Hamzadere dışına yapılan satışların arttırılması ve
bölgedeki gelir düzeyinin yükselmesi beklenmektedir.
Nasıl Uygulanabilir?
Yol kenarında satışı yapılan Hamzadere’nin yöresel ürünlerinin, yine yol kenarlarındaki büyük merkezi ofisler
kurularak pazarlanması gerçekleştirilebilir. Ayrıca tanıtım faaliyetlerinin geliştirilmesiyle Hamzadere
bölgesinin ülke genelindeki bilinirliğini arttırılabilir. Böylece Hamzadere’ye özgü ürünlerin tüketiminde artış
sağlanabilir.

Finansman Önerileri
Ekonomi Bakanlığı (Tasarım Desteği)
Alt Bileşenleri
1. Yöresel Ürünler Satış Ofislerinin Kurulması
2. Hamzadere’nin Tanıtım Faaliyetlerinin Arttırılması
Vadesi?
Orta Vade (3-5 Yıl)

18

D4 - Hamzadere’nin Markalaştırılması

Alt Bileşen 1
Yöresel Ürünler Satış Ofislerinin Kurulması

Alt Bileşen 2
Hamzadere’nin Tanıtım Faaliyetlerinin Arttırılması

İlgililer
Keşan Belediyesi

İlgililer
Kültür ve Turizm Edirne İl Müdürlüğü, Belediyeler

Yol kenarında kurulacak yöresel satış ofisleri tarafından
Hamzadere’ye uğrayan turistlere bölgeye has ürünlerin satışını
yapacak şekilde kurgulanacaktır.

Hamzadere bölgesinin tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek
üzere bölge dışında başta İstanbul olmak üzere yakın
kentlerdeki fuarlara katılım gerçekleştirilebilir. Bu fuarlarda
dağıtılmak üzere bölgenin kendi özgü ürün ve değerlerine
ilişkin tanıtım materyalleri tasarlanabilir. Ayrıca yurt içi ve
yurt dışındaki ticaret odalarıyla ortaklıklar kurularak
işbirlikleri geliştirilebilir.

Söz konusu ofisler, bölgenin kültürel ve turistik değerlerinin
tanıtımının gerçekleştirilmesi için minyatür, biblo gibi ürünlerin de
satışını yapacak, bu yolla Hamzadere algısının oluşturulması
sağlanabilir. Ayrıca bu yöresel ürünler kurulacak ortak bir internet
sitesi aracılığıyla online siparişi ile bölge ve yurt dışına da
satılabilir.

19

D5 - Güney Trakya Turizm Koridorunun Hayata Geçirilmesi
Koordinasyon
Trakya Kalkınma Ajansı

Gerekçe?
Hamzadere Bölgesi, Saroz Körfezi’ne kıyısının bulunması, farklı turizm çeşitlerine olanak
sağlayan iklimi, İstanbul’a yakınlığı gibi olanakları sayesinde önemli turizm
faaliyetlerinde de potansiyel barındırmaktadır.
Nedir?/ Etkisi ne Olur?
TR 21 (Trakya) Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı’nda Trakya’da geliştirilebileceği
düşünülen üç turizm koridoru gösterilmektedir. Güney Trakya Turizm Koridoru
bunlardan Hamzadere için en önemlisidir ve Enez, Keşan; Ganos Dağları, Şarköy ve
Tekirdağ Merkez’i içine almaktadır. Bu koridor üzerinde gerçekleştirilebilecek farklı
turistik faaliyetler neticesinde turizm sezonunun daha uzun bir süreye yayılması mümkün
olabilir.
Nasıl Uygulanabilir?
Güney Trakya Turizm Koridoru üzerinde eko-agro turizm, kıyı turizmi, Su altı ve Su Üstü
Doğa Sporları Çadır ve Kampçılık Etkinlikleri, kuş gözlemciliği ve şarap turizmi çeşitleri
yapılabilir. Turizmin gösterilen şekillerde gelişebilmesi için öncelikle iyi bir reklam ve
pazarlama stratejisine ihtiyaç vardır. Bunun yanında iyi bir altyapı hazırlığı ile hizmet
sektörünün güçlendirilmesi de Hamzadere’yi bir turizm cazibe merkezine dönüştürmede
oldukça gereklidir.
Finansman Önerileri
Ekonomi Bakanlığı (Teşvik Sistemi; Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri
kapsamında Saroz Körfezi ve Bölgesel Destekler), Trakya Kalkınma Ajansı (Teknik
Destek Programları), Başbakanlık Tanıtma Fonu (Tanıtma Fonu Destekleri)
Alt Bileşenleri
1. Hamzadere İçin Ortak Web Site Oluşturulması
2. Su altı ve Su Üstü Doğa Sporları Çadır ve Kampçılık Etkinlikleri Geliştirilmesi
3. Hizmetler Sektörü İçin Eğitim Olanaklarının Geliştirilmesi
Vadesi?
Kısa Vade (1-3 Yıl)
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D5 - Güney Trakya Turizm Koridorunun Hayata Geçirilmesi
1. Alt Bileşen
Hamzadere İçin Ortak Web Site
Oluşturulması

2. Alt Bileşen
Su altı ve Su Üstü Doğa Sporları Çadır ve
Kampçılık Etkinlikleri Geliştirme

3. Alt Bileşen
Hizmetler Sektörü İçin Eğitim
Olanaklarının Geliştirilmesi

İlgililer
Belediyeler, Hamzadereli Grafik
Tasarımcılar, Hamzadere Halkı, Tur
Rehberleri, İlgililer ve Gönüllüler,

İlgililer
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trakya Kalkınma
Ajansı, Üniversiteler, Belediyeler, Kampçılar,
İlgili Sivil Toplum Kuruluşları, Dernek ve
Vakıflar (DOÇEK, EDOSK, Enez Rafting
Nehir Su Sporları Şirketi)

İlgililer
Keşan Meslek Yüksek Okulu, Trakya
Üniversitesi,

Hamzadere için oluşturulmuş ortak bir web
sitesi bölgenin turist çekebilecek tarihi ve
kültürel öğelerini ön plana çıkaracaktır. Bu
şekilde bölgeye gelecek turistlere rehberlik
edecek bir web sitesi eğer verimli kullanılır ve
geliştirilebilirse Hamzadere’nin reklamının
yapılması için önemli bir fırsat olabilir.
Bölge için bir web site kurmak zor değil; fakat
bu web sitesinin kullanımını yaygınlaştırmak
önemlidir. Sosyal medya ile ilgili gönüllü ve
profesyonellerin medya, tanıtım ve mesaj
geliştirme üzerine çalışmaları gereklidir. Güncel
olan ve erişimde kolaylık sağlayan web siteleri
her zaman daha fazla ziyaretçi çeker. Sayfada
Hamzadere için önemli ve güncel olan
haberlerin sürekli yayılarak paylaşılması
sağlanabilir. Bunun yanında sitede
oluşturulacak bir forum sayfası sayesinde sayfa
ziyaretçilerinin görüş ve önerileri alınarak
ilgili konular üzerine tartışma ortamları
yaratılabilir.

Doğa sevgisi ve doğa ile bütün yaşamayı öğreten
çadır kampçılığı gibi etkinlikler bölgede turizmin
sürdürülebilirliğini en fazla artıran aktivitelerdir.
Türkiye’de kampçılık için özellikle
Hamzadere’nin tercih edilir konuma getirilmesi
önemli bir markalaşmanın önünü açacaktır.
Su sporlarının daha verimli yapılabilmesi için
kıyıların temizlenmesi, merkezlerden ulaşımın
kolaylaştırılması gibi altyapı eksikliklerinin
giderilmesinden sonra, nehir kenarı kamp
konaklamalı tur paketleri oluşturulması, üniversite
öğrencilerine ayrıcalık tanınması kamp ve
müsabakalar yapmak için bu bölgeye davet
edilmesi, şirketlere eğlenceli ve iyi donanımlı
konaklama imkanlarının sunulması ve
pazarlamanın artırılması adına web sitelerine
reklam verilmesi sağlanabilir.
Bu bölgelere ulaşımı kolaylaştıracak servislerin
sağlanması, buralarda çadır gibi kamp
malzemeleri satan dükkânların olması bölgeyi bir
kamp alanı olarak pazarlamanın en önemli
adımlarıdır.

Turizmde çeşitli alanlarda verilen hizmet
sektörünün kalitesini arttırırken nitelikli
eleman yetişmesine ve bölgenin turistik
açıdan değerinin artmasına imkan
sağlayacaktır.
Bu çerçevede işe ilk olarak Keşan Meslek
Yüksek Okulu ile ortak programlar
geliştirilmesi ile başlanabilir. Okul ile
birlikte ileride hizmet sektöründe
çalışacak öğrenciler için staj imkanları,
yabancı dil, diksiyon, hijyen gibi
konularda kurslar açılabilir ve seminerler
verilebilir. Liseler ve yüksek okullar için
uygulama otellerinin açılması ve
çoğaltılması da hizmet sektörüne katkı
sağlayacaktır. Bunun yanında hizmet
sektörünün başarısını ölçmek ve
değerlendirmek açsısından yabancı dil ve
hijyen konularını derecelendiren bir
sisteme gidilerek bu konuda başarılı olan
işletmelere belli sertifikalar verilebilir.
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D6 - Egnatya Yolu’nun Yeniden Hayata Geçirilmesi
Koordinasyon
Via Egnatya Foundation
Gerekçe?
Tarihi Egnatya Yolu İpsala ve Keşan’dan geçmesine rağmen birçok turist Hamzadere’ye
hiç uğramadan Yunanistan’dan direk İstanbul’a geçmeyi tercih ediyor. Bu durum
Hamzadere’nin turizmini geliştirmesinin potansiyel gelişme eksenleri üzerine çalışarak
daha fazla turist ağırlamasının önünü kesiyor. Egnatya Yolu Hamzadere için hem tarihi bir
değer hem de turizm açısından önemli bir potansiyeldir.
Nedir?/ Etkisi ne Olur?
Egnatya Yolu, Roma Cumhuriyeti tarafından inşa edilmiştir ve yaklaşık 1.120
kilometredir. Tükiye ile birlikte Balkanlarda bulunan başka ülkelerden de geçer. Egnatya
Yolu’nun tanıtımı gerçekleştirilebilirse Hamzadere, turistlerin özellikle gitmeyi
isteyecekleri bir turizm odağı haline gelecektir.
Nasıl Uygulanabilir?
Via Egnatya Foundation’dan Egnatya Yolu Yürüyüş parkurunu, Hamzadere’yi bypass
etmeyecek şekilde yeniden düzenlemek için tavsiye ve yardımlar alınabilir. Bunun
yanında çeşitli tur acenteleri ile iletişime geçilip bu tarihi yolun önemi anlatılabilir ve
Hamzadere’yi de turlarına eklemeleri istenilebilir. Konuyla ilgili olarak konuşmacılar
çağırılabilir ve seminerler düzenlenebilir. Sosyal medya, tanıtım, mesaj geliştirme araçları
Egnatya Yolu’nun yeniden canlandırılması için kullanılabilir.
Finansman Önerileri
Ekonomi Bakanlığı (Teşvik Sistemi; Bölgesel Destekler), Kültür ve Turizm Bakanlığı
(Teknik Yardım Desteği, Kültür Yatırımları Desteği), Başbakanlık Tanıtma Fonu
(Tanıtma Fonu Destekleri)
Alt Bileşenleri
1. Hamzadere’de Triatlon müsabakası
2. Egnatya Tarihi Yolu Konaklama/Dinlenme / Eğlence Tesisleri
3. Hizmetler Sektörü İçin Eğitim Olanaklarının Geliştirilmesi
Vadesi?
Kısa Vade (1-3 Yıl)
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D6 - Egnatya Yolu’nun Yeniden Hayata Geçirilmesi
1. Alt Bileşen
Spor müsabakaları ve etkinlik projeleri-Triatlon
İlgililer
Belediye, Türkiye Triatlon Federasyonu, Trakya Kalkınma
Ajansı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İlgili Dernek ve
Vakıflar
Triatlon Olimpiyatlarında birçok sporun aynı anda yapılması
nedeniyle yapıldığı bölgenin iklimi çok önemlidir. Hamzadere iklimi
ise bu müsabakaya oldukça uygundur. Egnatya Yolu boyunca
oluşturulacak bir traitlon müsabakası hem bölgesel dayanışmayı hem
de komşularla olan ilişkileri artıracaktır.
Triatlon için gerekli nitelikleri ve kurulması mümkün tesisleri
belirlemek için Türkiye Triatlon Federasyonu, ITC, Xterra ve
Ironman kurumlarına başvurulabilir. Triatlon Türkçe web sitesinde
nasıl kulüp kurulabileceği, nasıl lisans alınabileceği ve diğer bütün
faydalı bilgiler sıralanmaktadır.
Bknz: http://www.triatlon.org.tr/

Triatlon Nedir?
Triatlon’un Olimpiyat Oyunlarında kabul gördüğü branşlar
sırasıyla, Yüzme-Bisiklet-Koşudur. Bu üç ayrı spor dalı bir
turnuvada beraber yapılmaktadır.

2. Alt Bileşen
Egnatya Tarihi Yolu Konaklama/Dinlenme / Eğlence
Tesisleri
İlgililer
Via Egnatya Foundation, Özel Girişimciler ve Yatırımcılar,
Yöresel Ürün Pazarlamacıları, Seyahat Acenteleri, İlgili
Dernek ve Vakıflar
Hamzadere halihazırda sezonun kısalığı ve turist çekememe gibi
problemlerle karşı karşıyadır. Tarihi ticaret yollarının turistik
değerleri ve potansiyellerini kullanarak Hamzadere Egnatya
Yolu’ndan faydalanabilir. Ancak turistleri bir noktaya davet
etmek için orada rahat edeceklerinin garantisinin verilmesi
gerekir. Rahat ve ucuz konaklama, turist çekmenin anahtarıdır.

Tarihi Egnatya Yolu boyunca dinlenme tesisleri, kültürel evler,
çarşı faaliyetleri, sergiler, performanslar ve bunların yanı sıra
alışveriş ve yemek seçenekleri oluşturulabilir. Günümüzde
turistleri bu tarihi ambiyansa gerçekten çekmek için eski
hanların bir simülasyonu denenebilir. Bu yapıların
kurulmasından önce bölgeye saha ziyaretleri düzenlenebilir,
ortaklıklar geliştirilebilir ve bölgenin mimar , müteahhitleri ile
çalışmalar başlatılabilir.

Uygulamaları
Dünya’da Türkiye’de olduğundan daha popüler olan bu
müsabakaların Antalya ve Alanya ülkemizdeki ev sahipleri
konumundadır. Ülkemizdeki ilk Triatlon denemesi ise, 1986
senesinde, İstanbul'da, Boğaziçi Üniversitesi’nde
gerçekleşmiştir.İlk gerçek ve resmi triatlon a ise Eskişehir ev
sahipliği yapmıştır
Kaynak: http://www.triatlon.org.tr/
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D7 - “Sakin Şehir Enez”
Koordinasyon
Enez Belediyesi
Gerekçe?
Sakin şehir hareketi bulunduğu yerin sahip olduğu değerleri korumakla birlikte daha
yenilikçi ve iyi bir üretimin de hedeflendiği bir harekettir. Şu anda Türkiye’de dokuz
tane cittaslow kategorisine girmiş yerleşim yeri bulunmaktadır. Enez Türkiye’den
onuncu aday olmaya en yakın ilçe olarak görülmektedir.
Nedir?/ Etkisi ne Olur?
Yavaş şehir giderek hızlanan kent yaşamına farklı üretim şekilleri yenilenebilir ve çevre
dostu enerji , daha fazla sürdürülebilir bir turizm gibi alternatifler getiren bir
uygulamadır. Enez’in yavaş şehir etiketini alması aynı Seferihisar örneğinde olduğu
gibi ilçenin kendine has ürün ve değerlerini koruması geliştirmesi ve tanıtmasının önünü
açacaktır.
Nasıl Uygulanabilir?
Yavaş Şehir olabilmek için çevre politikaları, altyapı politikaları, kentsel kalite için
teknolojiler ve tesisler, yerel üretimi korumak, misafirperverlik, farkındalık, Slow Food
Aktivitelerine ve Projelerine Destek gibi bazı kriterlerin belediyeler öncülüğünde
karşılanması gerekiyor. Yavaş şehir (cittaslow) logosu olan salyangozu kullanabilmeye
hak kazanan merkezler, düzenli olarak denetimden geçiriliyor.
Finansman Önerileri
Kültür ve Turizm Bakanlığı-Anadolu Efes (Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu), Kültür
ve Turizm Bakanlığı (Teknik Yardım Desteği, Kültür Yatırımları Desteği)
Alt Bileşenleri
1. Eko-Agro Turizmin Geliştirilmesi ve Ekolojik Markalaşma Projeleri
2. Fuar ve/veya Şenlik Etkinlikleri
3. Meydan Peyzaj Projeleri
4. Doğa ve Deniz Koruma Geliştirme Projeleri
Vadesi?
Kısa Vade (1-3 Yıl)

Sakin Şehir Nedir?
Türkiye’de “Sakin Şehir” adıyla bilinen cittaslow hareketi
küreselleşmenin sıradanlaştırmasına bir alternatif olarak
ortaya çıkmış bir sürdürülebilir yerel kalkınma modelidir.
Adındaki sakin ibaresinden de anlaşılabileceği üzere cittaslow
hareketi orada yaşayan halkın hayatı zevk alabilecekleri bir
hıza düşürmeyi hedefler.
Cittaslow nihayetinde belediyeler birliğidir ve şu anda 150
ülkede 250 üyeye ulaşmış durumdadır. Türkiye’de Gökçeada,
Seferihisar, Yenipazar ve Taraklı gibi ilçelerde belediyeler bu
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D7 - “Sakin Şehir Enez”
1. Alt Bileşen
Eko-Agro Turizmin Geliştirilmesi ve Ekolojik Markalaşma
İlgililer
Yerel Düzeydeki Küçük ve Orta Ölçekli Firmalar, Küçük Aile
Tesisleri, STK’lar: Ta Tu Ta, Buğday Ekolojik Yaşamı
Destekleme Derneği, Gönüllüler, Acenteler, İlgili Bakanlıklar
Eko-Agro turizm yeni büyüyen bir turizm alanıdır. Organik tarım
ve kişinin kendisinin yetiştirdiği sağlıklı ürünü tüketme günümüz
dünyasında çokça talep edilmektedir. Tarımla geçinen çiftçi
ailelerine mali, gönüllü işgücü ve bilgi desteği sağlayarak ekolojik
tarımı teşvik etmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak gereklidir.
Bu turizm çeşidinin popülerleşmesi; sağlıklı ürünler üretilmesi,
kültürel kaynakların ve toprağın korunması ve sosyo ekonomik
kalkınma anlamına gelmektedir. Bu yetiştirilen ürünlerin
markalaşması ve yörenin adını bu ürünlerle duyurması
hedeflenmelidir. İstanbul gibi önemli bir talep merkezinin yanı
başında Hamzadere organik ürünlerin en iyi üretildiği bölge olarak
markalaşabilir.
Hamzadere’nin agro turizmi geliştirecek stratejiler belirlemesi
bölgeye bu konu ile ilgilenen turistlerin çekilmesinde önemli rol
oynayabilir. Bunun için aile çiftçilerine destek sağlanması,
dernekler kurulması, halihazırda bu konuda çalışan STK’lardan
destek alınarak eko turizm politikaları geliştirmek ve planlama
yapmak yeni kurallar geliştirmek, bu alanda ürün geliştirmek,
pazarlama ve tanıtım yapmak eko turizmin gelişmesi için
önemlidir.

2. Alt Bileşen
Fuar ve/veya Şenlik Etkinlikleri
İlgililer
Belediye, STK’lar, İlgili Dernekler ve Vakıflar, Bölge
Halkı, Yöresel Sanatçılar, Gönüllüler, Meslek ve El
Sanatları Kursları, Halk Oyunları Dans Grupları.. vb
Hamzadere’nin yöresel değerlerini görücüye çıkartmak için
fuar ve festivallerden faydalanabilir. Şenlik ve fuarlar sayesinde
bölgenin bilinirliği artar ve yörenin turistik değeri ve ziyaretçi
sayısı yükselir. Katılımcılar kendi sanat ve kültürlerini tanıtma
fırsatı bulurlar. Dışarıdan katılanlar da bu sayede gittikleri
bölge ile ilgili daha fazla bilgi edinebilirler.
Bölgenin merkezinde 3-5 gün boyunca sürecek bir fuar veya
şenlik düzenlenebilir. Bu süreçte bölgenin çıkardığı başarılı
isimlerle iletişime geçilip destek istenebilir. Herkese hitap
edecek bir fuar olması açısından kadın, erkek ve çocuklar
stantlar açarak ürettiklerini sergileyebilirler. Bu şenlikler
Kakava Şenlikleri ve Kırkpınar gibi şenlikler gibi bölgesel ve
kültürel bir aktiviteye dönüşebilir.
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D7 - “Sakin Şehir Enez”
3. Alt Bileşen
Meydan Peyzaj Projeleri

4. Alt Bileşen
Doğa ve Deniz Koruma Geliştirme Projeleri

İlgililer
Enez Belediyesi, Trakya Kalkınma Ajansı,

İlgililer
STK’lar, Belediyeler Dernekler, Medya, Gönüllüler

Meydan düzenlemesi; bir şehrin yaşanabilirliğini, turistik
kapasitesini ve içinde yaşayan insanların verimliliğini artıran en
önemli unsurlardan biridir. Yaşayanların ve ziyaretçilerin daha
verimli zaman geçirebilmeleri için mekanın buna olanak
sağlaması gereklidir.

Enez, hem bünyesinde Dalyan Gölü’nü bulunduran hem de denize
kıyısı olan bir ilçedir. Bu göl ve denizin bir yandan orada yaşayanlar
için daha aktif kullanılması ve günlük yaşama katkılarının olması
diğer yandan barındırdıkları doğal güzelliklerin korunup
çoğaltılması için çalışmaların yapılması önemlidir.

Yaşanılan yerin estetik ve güzel olması hem orada ikamet
edenlere zevk verir hem de başka şehirlerden/ülkelerden yerli ve
yabancı turistlerin bölgeyi ziyareti için önemli sebep oluşturur.

Tarihi ve doğal güzelliklerin korunması, aynı zamanda binlerce
farklı değişik tür canlının da korunması anlamına gelmektedir. El
değmemiş bir doğa, şehrin keşmekeşinden çıkıp nefes almak için
gereklidir.

Çim alan, aromatik bahçeler, büyük ağaçlar, dekoratif taşlardan
oluşan uzun ömürlü yürüme yolları, yollar boyunca bölgenin
tarihini yansıtacak heykel ve büstler,güneş enerjisi ile çalışan
aydınlatma direkleri, engelli kullanımına uygun yollar ve
tuvaletler, kamelyalar vb. yenilikler peyzaj projeleri kapsamında
değerlendirilebilir.

Bölgenin sahip olduğu doğal ve kültürel mirasların anlaşılması ve
belgelenmesi gereklidir. Gönüllü dernekler bu konuda ön ayak
olabilirler. Doğa ve deniz koruma konusunda STK’lar öncülüğünde
çalışma grupları oluşturulabilir. Bu çalışma grupları saha ziyaretleri,
fizibilite, lobi çalışmaları ve farkındalık toplantıları yürüterek son
derece önemli olan bu konuya dikkat çekebilirler. İleri aşamalarda
uzmanların da davet edildiği ve görüş alışverişinin yapıldığı seminer
ve kongreler düzenlenerek bilinç artırma çalışmaları yürütülebilir.
Enez; doğası, güzellikleri ve değerleri ile örnek olacak bir yere
dönüştürülebilir.
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D8 - Kadınların Ekonomik Hayata Entegrasyonu
Koordinasyon
Kadın Sivil Toplum Kuruluşları
Gerekçe?
Kadın ve erkeklerin sağlık konusunda bilinçlendirilmesi, kadın girişimciliğinin artırılması, çocuk
eğitimi, kadın haklarının tamamının öğretilmesi; aile içi şiddet ve benzeri konularda hem kadınları
hem de erkekleri bilinçlendirmek, onların yasal olarak hakları, sorumlulukları, hakkında
bilgilendirme yapmak, toplumda ayrımı azaltmak ve eşitliği artırmak için gereklidir.
Nedir?/ Etkisi Ne Olur?
Bir toplumda kadın ve erkeğin eşit olarak sosyoekonomik hayata katkısı bekleniyorsa toplumun,
kadınların erkeklerden hiçbir yönden farklı olmadığının garantisini vermesi gerekmektedir. Kadın
ve erkek iş dünyasında da birbirinden farklı görünmemelidir. Kadınlar için geliştirilecek mesleki
ve bilimsel eğitim projeleri kadınların toplumdaki dezavantajlı konumlarını iyileştirmek için bir
araçtır. Bu sayede kadın istihdamının da belirli bir noktaya ulaşması sağlanabilir.
Nasıl Uygulanabilir?
Kadın Dostu Kentler adı altında, iller bazında yerel eşitlik eylem planları ve yine iller bazında
yerel eşitlik strateji planları gerçekleştirilmektedir. Bu iller arasında henüz Edirne yoktur.
Edirne’nin bu kampanyanın bir ayağı olması için sosyal medya reklamları ve farkındalık
toplantıları düzenlenerek bir kamu oyu oluşturulmaya çalışılabilir.Tek oturumluk ya da düzenli
olarak devam eden kadın eğitim seminerleri düzenlenebilir. Bu derslerde akademisyenler, konu ile
ilgilenen öğrenciler ders verebilirler.
Bknz: http://www.kadindostukentler.org/
Finansman Önerileri
Avrupa Birliği ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)-Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı-İŞKUR Ortaklığı (İş Hayatında Kadınlara Finansman ve Danışmanlık Programı)
Alt Bileşenleri
1. Ortak Kreşler/Çamaşırhaneler/Çocuk Bakım Evleri/Yemekhaneler
2. Kadın Girişimcilik Programları
3. Kadınların için Mesleki ve Bilimsel Eğitim Projeleri
Vadesi?
Kısa Vade (1-3 Yıl)
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D8 - Kadınların Ekonomik Hayata Entegrasyonu
1. Alt Bileşen
Kadınların için Mesleki ve Bilimsel Eğitim
Projeleri

2. Alt Bileşen
Ortak Kreşler/Çamaşırhaneler/Çocuk
Bakım Evleri/Yemekhaneler

3. Alt Bileşen
Kadın Girişimciliğini Destekleme
Programları

İlgililer
Valilik, Belediyeler, İl Özel İdareleri, İl
Müdürlükleri, Trakya Kalkınma Ajansı,
Kadın Sivil Toplum Kuruluşları, Trakya
Üniversitesi, Profesyonel Kuruluşlar ve
Özel Sektör

İlgililer
Yerel yönetimler, Kadın Girişimciler; Kadın
Sivil Toplum Kuruluşları, Belediyeler

İlgililer
KAGİDER (Kadın Girişimciler Derneği),
Valilik, Belediyeler, İl Özel İdareleri, İl
Müdürlükleri, Trakya Kalkınma Ajansı,
Kadın Sivil Toplum Kuruluşları, Trakya
Üniversitesi, Profesyonel Kuruluşlar ve
Özel Sektör

Belirli sebeplerden örgün eğitimin dışında
kalan kadınları bir şekilde toplumsal hayata
geri kazanmak önemlidir. Kadınlar da
erkekler gibi sosyo ekonomik hayatın içinde
olmalı, öğrenmeli ve üretmelidirler.
Bilimsel ve mesleki eğitimler ile birlikte
kadınların beceri edinme seviyeleri ve
istihdam oranları artacaktır.
Kadınlara mesleki ve bilimsel eğitim
projelerinin hayata geçirilebilmesi için kız
çocuklarının okulla bağlarını
Koparmamaları sağlamak, örgün
eğitimden uzak kalmış kadınları açık
öğretime veya meslek kurslarına
yönlendirmek, yerel düzeyde yeni iş kolları
oluşmasını sağlamak ve ortaya çıkan bu yeni
iş kollarında kadınların istihdamına öncelik
vermek gerekmektedir.

Gündelik hayat içerisinde ev işlerinin büyük
çoğunlukla kadının üzerinde kalması, kadınları
ekonominin dışına itmekte, üretime katkı
koymalarına engel olmaktadır.
Çamaşır ve çocuk bakımı gibi kadınları eve
bağlayan işler kolektif bir şekilde halledildiği
durumda kadınlara daha fazla boş vakit
kalacağından profesyonelleşme şansları daha
fazla olacaktır. Evdeki işbölümünün eşit
omuzlanması tabi ki öncelikle eğitim ve
farkındalıkla çözülebilecek problemlerdir. Kadınerkek eşitliğinin gerçek anlamda benimsenip
topluma etki edebilmesi ancak ekonomiye reel
katkı koyabilen güçlü kadınların sayısının
artması ile olacaktır.
Her mahalleye geniş kapsamlı çamaşırhaneleri
ütü evleri, kreşler, gündüz bakım evleri açılarak
kadınların üzerinden ev işi yükü alınabilir. Bu
merkezler iş olanağı oluşturacağından istihdama
da katkı sağlayacaklardır. Bu projenin
gerçekleşmesi için ev işlerinin sadece kadın işi
olmadığı bilincinin yayılması gerekmektedir. Bu
bilinç, farkındalık toplantıları düzenlenerek
artırılmaya çalışılabilir.

Özellikle kaynaklara erişimin sınırlı olduğu
kesimlerde kadınların konumlarının
güçlendirilmesi ve kadına karşı ayrımcılığın
önlenmesi için kadınların iş dünyasında yer
almaları büyük önem teşkil etmektedir.
Kadınların konumlarının güçlendirilmesi
bölgesel ekonomik kalkınmaya
katılımlarının ilk adımıdır. Ancak kadınların
erkelerle aynı haklara sahip olarak iş
dünyasına ve ekonomik hayata katıldığı
bölgelerde eşitlik artırılabilir.
Kadınlara seminerler verilerek, girişimci
kadın örneklerinin paylaşılması bu sayede
kadınların girişimcilik konularında
bilgilendirilmesi sağlanabilir. Fikir
paylaşımları ve girişim konulu oturumlarla iş
dünyasında çevre edinmeleri
amaçlanmalıdır. Bu konuda iş adamları ve
patronlara da yük binmektedir. İşe alımlarda
kadın erkek arasında hiçbir ayrım
gözetmemeleri garanti altına alınmalıdır.
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D9 - Yaşanabilir Kent Merkezleri
Koordinasyon
Keşan Belediyesi, Enez Belediyesi, İpsala Belediyesi
Gerekçe?
TEPAV Ekibi olarak Keşan, İpsala ve Enez’de bulunduğumuz saha ziyaretlerinde
gözlemlediklerimizden biri de ilçe merkezlerinin çok karmaşık, kalabalık ve gürültülü
olmalarıydı. Hamzadere’de gürültünün, trafiğin ve kargaşanın eksik olmadığı merkezler ilçelerin
çekiciliğini azaltmaktadır.
Nedir?/ Etkisi Ne Olur?
Keşan, İpsala ve Enez’deki u kargaşanın önüne geçmek cadde ve sokakların ferahlaşması,
oralarda iş yapan esnafların işlerinin kolaylaşması, ikamet edenlerin daha huzurlu vakit
geçirmeleri denektir. Kent trafiğinin merkezden uzaklaştırılması ve merkezde araçsız yaya
trafiğinin desteklenmesi ilçe merkezlerini daha yaşanılası ve ziyaret edilesi destinasyonlara
dönüştürecektir. Örneğin; Edirne Merkez’in araçsız yapılanma şekli şehrin çarşılarını daha canlı
kılmaktadır. Hamzadere’yi oluşturan ilçelerin bu şekilde yapılanmalara ihtiyaçları vardır.
Nasıl Uygulanabilir?
Bahsedilen kent yaşam standardını yakalayabilmek için öncelikle ilçe trafiğinin merkezden
uzaklaştırılması gereklidir. Bunun için mevcut yaya ve bisiklet yollarının genişletilmesi, olmayan
bölgelere ise yaya ve bisiklet yolları açılması bir yöntem olabilir. Toplu taşıma özendirilerek
gereksiz araç yoğunluğunun önüne geçilebilir. Belediye tarafından merkezde yayalaştırma projesi
yürütülebilir. Merkeze yakın toplu park yerleri çoğaltılabilir. Merkezi ziyaretçiler açısından daha
çekici kılmak adına çocuk parkları ve bahçeler dizayn edilebilir. Son olarak cadde ve sokak
levhaları yenilenerek ziyaretçilerin yönlerini kolay bulmalarına katkı sağlanabilir.
Finansman Önerileri
Avrupa Komisyonu (Horizon 2020 Destekleri, Mobility for Growth Konusu 8.3-2015 Facilitating
market take up of innovative transport infrastructure solutions başlığı)
Alt Bileşenleri
1. Yaya Yolları ve Bisiklet Yollarını Genişletme Projesi
2. Bisiklet-Toplu Taşıma-Araba Paylaşımının Yaygınlaştırılması
3. Çocuk Parklarını Çoğaltma ve Engelli Çocuk Parkı Projesi
Vadesi?
Kısa Vade (1-3 Yıl)
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D9 - Yaşanabilir Kent Merkezleri
1. Alt Bileşen
Bisiklet ve Toplu Taşımayı Özendirme
Projesi

2. Alt Bileşen
Yaya Yolları ve Bisiklet Yollarını Genişletme
Projesi

3. Alt Bileşen
Çocuk Parklarını Çoğaltma ve Engelli
Çocuk Parkı Projesi

İlgililer
Belediyeler, TMMOB, Sivil Toplum
Kuruluşları, Üniversiteler- Öğrenci
Grupları, Özel Girişimler

İlgililer
Belediyeler

İlgililer
Valilik- SODES (Sosyal Destek Programı)
Belediye, Şehir ve Bölge Plancılar,
Kaymakamlık, Sağlık Grup Başkanlığı,
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, STK’lar

Büyüyen kentlerde motorlu taşıt kullanım oranı
da kentlerin geniş mekanlara yayılmasına
paralel olarak artmaktadır. Bisikletin toplu
taşıma aracı olarak da benimsenmesi gereklidir.
Bisiklet kullanımı hem sağlık için son derece
faydalı, hem de az yer kapladığı ve park sorunu
yaratmadığı için şehir trafiğini oldukça
rahatlatan bir ulaşım aracıdır. Kısa mesafede
markete veya okula giderken bisiklet kullanmak
veya yaya gitmek ulaşımda kolaylık sağlar.
Ulaşım alışkanlıklarının bu yönde değiştirmesi
kişiye ve çevresine de faydalıdır. Hamzadere’de
ilçe merkezlerini daha çekici hale getirmek için
buralardaki araç trafiğini de azaltmak
gerekmektedir. Güvenli bisiklet ve yaya yolları
bunun bir ayağıdır.
Keşan’da DOÇEK’in de katkılarıyla Dağ
Bisiklet Festivalleri düzenlenmektedir. Bu
festivallere katılım artırılarak bisikletin
insanlara sevdirilmesi sağlanabilir. Belediye
tarafından kiralanabilen bisikletler sistemi
getirilerek bu uygulamanın sıklaştırılması, bu
konuda yapılabilecekler arasındadır. İzmir
Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı BİSİM
projesi örnek olarak alınabilir.

Keşan, Enez ve İpsala’ya bisiklet
yollarının yapılması ve yaya yollarının
genişletilmesi kazaların önüne geçeceği gibi bu
bölgeyi daha yaşanılabilir bir yer haline
getirecektir. Özellikle bisiklet yollarının gelişmesi
düşük yatırım ve işletme maliyeti gerektirdiğinden
uzun soluklu yatırımlar olarak görülmektedir. Bu
yatırım orta vadede ilçe merkezlerinin daha canlı
olmasına katkı sağlayarak kalkınmaya hizmet
edebilir.
Özellikle trafiğin yoğun olduğu yerlerde taşıt
yolundan ayrı olarak bir veya iki şeritlik bisiklet
yollarının inşa edilmesi, ulaşım altyapısının
yeniden düzenlenerek bisiklet kullanımına ve yaya
trafiğine uygun hale getirilmesi belediye
tarafından atılması gereken adımlardır. Genel taşıt
trafiğinin bisikletli ve yayaları gözeterek
düzenlenmesi, yayalar için kaldırımlar, yaya
yolları ve yaya alanları, yaya hemzemin geçitleri,
yaya alt ve üst geçitlerin yapılması, trafikten ayrı
bisiklet yollarının oluşturulması, bisiklet park
yerlerinin oluşturulması ve trafik ışıklarının
bisikletlilere ve yayalara öncelik verecek şekilde
düzenlenmesi diğer yapılabilecekler arasındadır.
Son olarak ehliyet sahibi taşıt kullanıcılarına
trafikte bisiklet ve yayalara saygı duymaları
gerektiği konusunda seminerler verilebilir.

TEPAV ekibi tarafından Keşan, İpsala ve
Enez’e yapılan ziyaretler ve incelemeler
neticesinde normal park ve bahçelerinin çok az
olduğu, çocuklara yönelik oyun olanlarının ise
bu ilçelerde neredeyse hiç olmadığı tespit
edilmiştir.
Çocuklara yönelik parklar, bahçeler ve oyun
alanları ile çocukların doğa şartlarıyla uyum
göstermesi sağlanmış olur. Bu şekilde
çevresi ve doğa ile daha iç içe ve daha aktif
çocukların yetişmesi sağlanmış olacaktır.
Uygun boş alanların bulunmasından sonra
belirtilen park alanında engelli çocuklarımızın
da yaralanabileceği, fiziksel, bilişsel, duygusal
ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunacak
örnek sosyal tesisler yapılarak bütün çocukların
toplumsallaşmalarına katkıda bulunulabilir.
Bu konuda özel veya gönüllü girişimler ile
birlikte kamuoyu oluşturarak kamu
kuruluşlarının da inisiyatif almaları
sağlanabilir.
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D10 - Roman Vatandaşlar için Sosyal ve Ekonomik Entegrasyon
Koordinasyon
Edirne Roman Kültürünü Araştırma Geliştirme ve Yardımlaşma Derneği (EDROM)
Gerekçe?
Yıllardır birlikte yaşanılan topraklarda herhangi bir grubun bir şekilde avantajlı konuma gelerek
üstünlük kurması dezavantajlı grupların sosyal yaşam, iş hayatı gibi konularda dezavantajlı
kalmalarına sebep olmaktadır. Bu ikiliğin önüne geçmek için Roman vatandaşları ayrıca gözeten
projelere ihtiyaç vardır
Nedir?/ Etkisi Ne Olur?
Roman toplumunun yurttaşlık haklarının geliştirilmesi gerekmektedir. Romanların karşı karşıya
kaldığı hak ihlallerinin ortaya çıkarılmasını hedefleyen Roman sivil toplum örgütlerinin
kapasitesinin güçlendirilmesi ve Romanların sosyal ve ekonomik haklarının korunması konusunda
hem sivil inisiyatiflerin hem de kamu kuruluşlarının hassas davranması önemlidir. Ancak bu
sayede toplum bütün bileşenleri ile birlikte refah ve huzur içinde yaşayabilir.

Nasıl Uygulanabilir?
Romanların sosyal ve ekonomik hayatın hiçbir noktasında ayrımcılığa uğramamaları için
çalışmaların yürütülmesi gerekmektedir. Kültürlerini doyasıya yaşamaları için imkanlarının
artırılması gerekmektedir. Bu, ancak istihdam ve sosyal imkan sağlamakla olabilir. FUEN gibi,
azınlıklar konusunda araştırma yapan ve politikalar üreten topluluklarla iletişime geçilebilir.
Finansman Önerileri
Gençlik ve Spor Bakanlığı (Genel Çağrı, Sosyal Uyum Projeleri)
Alt Bileşenleri
1. Kültür Evi Oluşturma- Kültür Tanıtım Festivalleri Projesi
2. Roman İstihdamını Yaygınlaştırma Projesi
Vadesi?
Kısa Vade (3-5 Yıl)
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D10 - Roman Vatandaşlar için Sosyal ve Ekonomik Entegrasyon
1. Alt Bileşen
Kültür Evi Oluşturma- Kültür Tanıtım Festivalleri Projesi

2. Alt Bileşen
Roman İstihdamını Yaygınlaştırma Projesi

İlgililer
Kamu Kurum ve Kuruluşları,Yerel Yönetimler , STK’lar ,
Kar Amacı Gütmeyen Eğitim Kurumları,, İlgili Dernek ve Vakıflar,
Edirne Roman Kültürünü Araştırma Geliştirme ve Yardımlaşma
Derneği (EDROM), European Roma Rights Centre - ERRC

İlgililer
STK’lar, Dernek ve Vakıflar, İş Adamları, Kamu
Kuruluşları ve Özel Kuruluşlar

Hamzadere Roman Vatandaşların çoğunlukta yaşadığı bir bölgedir. Ortak
yaşam alanını paylaşan grupların huzur içinde bir arada yaşamaları
önemlidir. Dil, inanış, köken, cinsiyet ayrımı yapılmadan ortak bir yaşam
oluşturmanın koşulu bu farklılıkların kültürel zenginliğe dönüştürülmesidir.
Roman vatandaşların sanatlarını ve kültürlerini özgürce sergileyebilecekleri
bir kültür evine sahip olmaları hem onları üretime teşvik edecektir, hem de
başka kültürlerden insanlarla iletişim halinde olabilecekleri, dertlerini
sorunlarını aktarabilecekleri bir birliktelik oluşturabilecekleri ortamı
sağlayacaktır. Ayrıca bu tür bir paylaşım ve üretim evi Hamzadere kültürüne
çeşitlilik katacaktır. Roman vatandaşlar için oluşturulacak kültür evlerine
enstrüman, yerel kostümler, araç-gereç temini sağlanabilir. Bu sayede
burada yapılan kültürel birikim, konserler ve festivallerle vücut bularak
bölgenin diğer sakinlerine sergilenebilir. Başka dernek ve topluluklar ile
iletişim halinde olunup şehir dışı veya yurtdışında yapılan festival ve
etkinlikler ile Hamzadere’de yaşayan Romanların kültürlerini tanıtmaları
sağlanabilir.

Roman vatandaşların önemli bir kısmı geçici işler veya
işportacılık gibi faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu durum onları
hem yaşadıkları yerin bir parçası olmaktan alıkoyarken hem de
dışlanmış hissetmelerine sebep olmaktadır.
Roman vatandaşların istihdamı için projeler üretilerek bütün
bölgede ikamet edenlerle birlikte bütünleştirici bir sosyal yaşam
oluşturulabilir. Bütünleştirici politikalar üretmek özgürlük,
güvenlik ve refahı herkes için kalkındıracaktır.
Romanların istihdamını artırmak için onların okuma-yazma
eğitimi ve becerilerin geliştirilmesine yönelik eğitim programları
tasarlanması; genç Roman vatandaşların profesyonel açıdan
niteliklerini arttıran, işe alınabilir elemanlar olmalarına yardım
edecek eğitimlere katılımlarının sağlanması; Romanlara karşı
ayrımcılığın azaltılabilmesi için, iş arayanların hakları ve işgücü
piyasasına erişimde eşitlik gibi konularda farkındalığı arttıran
düzenlenmeler yapılması gereklidir.

32

3. Sektör Projeleri
S1 - Yüksek Katma Değerli Tarımsal Ürün Deseninin Oluşturulması
S2 - Konserve ve Dondurulmuş Su Ürünleri Üretiminin Geliştirilmesi
S3 - Süt Toplama ve İşleme Tesislerinin Kurulması
S4 - İpsala Pirincinde Sözleşmeli Çiftçilik Modeline Geçilmesi
S5 - Hamzadere Organize Hayvancılık Bölgelerinin Kurulması

S6 - Bölge Dışı Tarım Fuarlarının Düzenlenmesi
S7 - Balkan Ülkelerine Yönelik Detaylı Pazar Araştırmaları Yapılması
S8 - Hamzadere Tarım Kooperatifinin Kurulması
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Sektör Projeleri
Sektör projeleri; tarım, sanayi, turizm ile ticaret ve
hizmetler gibi reel sektörlerde öncelikli olan 8 projeyi
içermektedir. Söz konusu projeler ağırlıklı olarak bölgenin
öne çıktığı tarım ve sanayi sektörlerinde yoğunlaşmaktadır.
Genel olarak kısa ve orta vadede tamamlanması öngörülen
sektör projelerinin finansman kaynakları arasında AB
Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi
Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TTGV,
TÜBİTAK ve Trakya Kalkınma Ajansı bulunmaktadır.
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S1 - Yüksek Katma Değerli Tarımsal Ürün Deseninin Oluşturulması
Koordinasyon
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü
İlgililer
Keşan MYO, Keşan TSO, Edirne İl Özel İdaresi, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlükleri, Hamzadere
Sulama Birliği
Gerekçesi?
Çeltik ve yağlık ayçiçeği gibi stratejik ürünlere sahip Hamzadere bölgesinin bitkisel ürün deseninde buğday, ve
arpa gibi geleneksel ürünler halen üst sıralardadır. Ancak ceviz, badem, domates, sarımsak, taze soğan ve
marul gibi katma değeri yüksek ürünler bölgede belli bir oranda üretilmesine karşın bölgede söz konusu
ürünlerin potansiyeli daha yüksektir. Ayrıca Hamzadere Barajı’nın faaliyete geçmesiyle bölgedeki sulanabilir
tarım arazilerinin artması, bölgede söz konusu ürünlerin payının arttırılması için değerlendirilmesi gereken
önemli bir fırsatı sunmaktadır.
Nedir?/Etkisi ne olur?
Tahıl grubu ürünlerin sulama ihtiyacı oldukça az iken sebze ve meyve ürünleri sulu tarım arazilerinde
üretilebilmektedir. Ancak tarımsal ürünlerin yetişme koşulları, farklı zirai özelliklere bağlı olarak değişiklik
göstermektedir. Bu nedenle söz konusu meyve (özellikle bağcılık) ve sebze ürünlerinin üretimdeki paylarının
arttırılması için bu tip zirai araştırmalar yapılmaktadır. Hamzadere bölgesinde katma değeri yüksek tarım
ürünlerinin hangi bölgelerde üretilebileceğine ilişkin bilgilerin elde edilmesiyle bu ürünlerin payı artacak ve
tarımdan elde edilen katma değer ve gelir yükselecektir.

Nasıl Uygulanabilir?
Hali hazırda bölgede bitkisel ürünlerden elde edilen gelirin sadece %3,5’i yukarıda belirtilen 6 üründen
sağlanırken buğdayın payı %18,7’dir. Sulama imkanların geliştirilmesiyle koordineli biçimde yeni oluşturulacak
tarım arazilerinde hangi ürünlerin üretilebileceği belirlenebilir. Bu amaçla bölgede öne çıkan veya katma değeri
yüksek tarımsal ürünlerin değer zincirlerinin çıkarılması sağlanabilir. Ayrıca sulama tekniklerinin modernize
edilmesi sağlanıp mevcut tarım arazilerinde hangi ürünlerin üretilebileceğine ilişkin fizibilite çalışmaları
yapılabilir.
Finansman Önerileri
Ekonomi Bakanlığı (Teşvik Sistemi; Bölgesel Destekler), Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Mazot, Gübre
ve Toprak Analizi Desteği), TÜBİTAK (1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı)
Vadesi?
Kısa Vade (1-3 Yıl)
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S2 - Konserve ve Dondurulmuş Su Ürünleri Üretiminin Geliştirilmesi
Koordinasyon
Gıda Tarım ve Hayvancılık Edirne İl Müdürlüğü
İlgililer
Keşan TSO, Su Ürünleri Kooperatifleri
Gerekçesi?
Saroz Körfezi’ne kıyısı olması ve Meriç Nehri başta olmak üzere çok sayıdaki sulak alanı sayesinde Hamzadere bölgesi, su
ürünlerinin yoğun olarak bulunduğu bir alanda yer almaktadır. Ayrıca bölgede yoğun olarak gerçekleştirilen çeltik üretimi,
bölgenin bataklık alanlarda özellikle kurbağa ve kerevit yetiştiriciliğine elverişli hale gelmesini sağlamaktadır. Söz konusu
avantajlara ek olarak ülkenin batısındaki gelişmiş şehirler ile Avrupa’ya yakın konumu Hamzadere’nin, yüksek gelir
gruplarının tercih ettiği konserve ve dondurulmuş su ürünleri talebini karşılamakta önemli bir potansiyele sahip olmasına
neden olmaktadır.
Nedir?/Etkisi ne olur?
Su ürünlerinin pazarlanmasındaki temel sorun tazeliğin korunmasıdır. Su ürünleri normal koşullarda çabuk bozulduğundan,
uzun süreli saklama koşullarına elverişliliği nedeniyle bu ürünlerin temizlenip, ayıklanıp, haşlanması ve dolgu sıvısı içinde
uygun kaplara doldurulup, hermetikli olarak kapatılarak ısıl işlem uygulaması için dayanıklı hale getirilmesiyle oluşan
konserve hale getirilmesi gerekmektedir. Dondurulmuş gıda hermetik sıvı eklemek yerine gıdanın dondurularak saklanması
söz konusudur. Bu sayede su ürünleri, besin değerlerini kaybetmeden saklanmış olacak ve bu ürünlerin bölge dışına satışı
gerçekleştirilecektir. Böylece bölgenin su ürünlerinden elde ettiği gelir artmış olacaktır.
Nasıl Uygulanabilir?
Hamzadere, Çukurova dışında tatlısuda kurbağa yetiştiriciliğinin yapıldığı tek bölgedir. Bu durum, bölgenin kurbağa bacağı
üretiminde rekabetçi üstünlüğe sahip olmasını beraberinde getirmektedir. Ülkemizde pek rağbet görmeyen kurbağa bacağı
özellikle Fransa, İtalya, İsviçre, Belçika, Hollanda ve İspanya gibi Avrupa ülkelerinin piyasalarında yoğun olarak talep
edilmektedir. Kurbağa bacağı öncelikli olacak şekilde bölgedeki su ürünlerinin konserve ve dondurulmuş olarak üretimini
destekleyecek projeler geliştirilebilir. Ayrıca yurtdışı ortaklıklar geliştirmek amacıyla ziyaretler düzenlenebilir.
Finansman Önerileri
Ekonomi Bakanlığı (UR-GE Desteği ve Pazara Giriş Belgeleri Desteği ile Teşvik Sistemi; Bölgesel Destekler), Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı), Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
(Hayvancılık Desteklemeleri), KOSGEB (Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı), TTGV (İleri
Teknoloji Projeleri Desteği), TÜBİTAK (1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı)

Vadesi?
Kısa Vade (1-3 Yıl)
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S3 - Süt Toplama ve İşleme Tesislerinin Kurulması
Koordinasyon
Gıda Tarım ve Hayvancılık Edirne İl Müdürlüğü
İlgililer
Keşan Süt Üreticileri Birliği, İpsala Süt Üreticileri Birliği
Gerekçesi?
Hamzadere bölgesinin tarımsal üretimde temel geçim kaynaklarından biri sütten elde edilmektedir. Buna karşın
bölgedeki süt üretimi genel olarak küçük ölçekli aile işletmelerince gerçekleştirilmekte ve verimli biçimde
yapılamamaktadır. Ayrıca bölge, süt ürünleri konusunda iyi durumda potansiyelini yeterince
değerlendirememekte ve kendisine ait peynir vb. ürünleri yeterince pazarlayamamaktadır. Süt ve süt
ürünlerinden elde edilen katma değerin sınırlı kalmasına bölgedeki süt toplama ve süt ürünleri işleme
kapasitelerinin yetersiz olması sebep olmaktadır.
Nedir?/Etkisi ne olur?
Süt toplama merkezleri, genelde kırsal kesimlerde bulunan ve süt soğutma tankının bulunduğu yapılardır. Süt
işleme tesisleri ise süt tozu, ayran, yoğurt, peynir çeşitleri, paket süt, tereyağı, lor, dondurma vb. ürünlerin
üretildiği tesislerdir. Hamzadere bölgesinde bu tip tesislerin sayısının artmasıyla bölgedeki süt depolama ile süt
ve süt ürünleri işleme kapasiteleri arttırılmış olacaktır. Böylece süt ve süt üretiminin arttırılmasıyla kırsal
kesimin gelir kaynağı artmış olacaktır.
Nasıl Uygulanabilir?
Süt toplama merkezlerinin kurulması, mevcut veya yeni kurulacak bir kooperatif aracılığıyla gerçekleştirilebilir.
Merkezlerde sütün kimyasal analizlerinin yapılabileceği soğuk tanklar ilave edilebilir. Ayrıca ülkemizde süt
konusunda markalaşmış Konya ve Tire’deki süt kooperatifleri ziyaret edilerek tecrübe aktarımı yapılabilir. Süt
ve süt ürünleri işleme tesisleri kurularak peynir vb. bölgeye özgü ürünlerin üretimi arttırılıp bir Hamzadere (veya
Keşan) markası oluşturmak için bölge içinde platformlar kurulabilir.
Finansman Önerileri
Ziraat Bankası (Hayvancılık Kredileri)
Vadesi?
Orta Vade (3-5 Yıl)
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S4 - İpsala Pirincinde Sözleşmeli Çiftçilik Modeline Geçilmesi
Koordinasyon
Gıda Tarım ve Hayvancılık İpsala İlçe Müdürlüğü
İlgililer
İpsala Ticaret Borsası, İpsala Belediyesi
Gerekçesi?
Hamzadere bölgesi bazı tarımsal ürünlerde ülke geneli için stratejik konumdadır. Ülke çeltik üretiminin
%22,6’sı Hamzadere bölgesinden sağlanmaktadır. Bu durum bölgedeki üreticileri piyasada söz sahibi olacak
konuma getirmektedir. Özellikle coğrafi işaret başvurusu bulunan İpsala pirincine olan talep yüksek ve istikrarlı
bir seviyededir. Ancak halen üretime ilişkin riskler çiftçilerin üzerindedir. Bu riskin üretici ve alıcılar
(sanayiciler) arasında paylaştırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Nedir?/Etkisi ne olur?
Sözleşmeli tarım modelinde, taraflar hammaddenin fiyat, prim ve ödeme koşullarını, sanayicinin yetkilerini,
ürünün toplanmasını, yüklenmesini ve fabrikaya taşınmasını, kabul şartlarını, kalite kriterlerini, tartım ve
sınıflandırmasını, ayni ve nakdi yardımların dağılımlarını, cezai şart, tazminat, sözleşmenin süresini ve feshini
hukuksal süreçler çerçevesinde belirlemektedir. Ürünlerde alım garantisinin sağlanması ile çiftçilerin üzerindeki
risk azaltılacağından ürünlerin arzı daha istikrarlı olacaktır. Doğal afet ve iklim değişiklikleri dışında çiftçiler
için her hangi bir risk olmayacağından ve ürünlerini hangi fiyata satacaklarını bileceklerinden üretim planlaması
daha pratik olacaktır ve çiftçiler garanti ama katma değeri düşük olan buğday gibi ürünlere yönelmeyeceklerdir.
Nasıl Uygulanabilir?
Gelişmiş ülkelerde oldukça yaygın olan sözleşmeli tarım ülkemizin yolun başında olması nedeniyle ilk olarak
yurtdışındaki ülkeler ziyaret edilerek iyi uygulama örnekleri incelenebilir. Çeltik işleyen sanayiciler ile bu
sektördeki üreticiler arasındaki ticaretin koşullarını belirleyen bir sözleşme hazırlanabilir. Söz konusu sistemde
devlet ve/veya ticaret borsaları koruyucu ve düzenleyici olabilir. Ayrıca bu konudaki farkındalığı arttırmak adına
İpsala Belediyesi’nce düzenlenen çeltik festivali bakan düzeyinde katılımla daha etkin kullanılabilir.

Finansman Önerileri
Ziraat Bankası (Sözleşmeli Üretim Kredileri)
Vadesi?
Orta Vade (3-5 Yıl)
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S5 - Hamzadere Organize Hayvancılık Bölgelerinin Kurulması
Koordinasyon
Gıda Tarım ve Hayvancılık Edirne İl Müdürlüğü
İlgililer
İpsala Ticaret Borsası, İpsala Belediyesi
Gerekçesi?
Hamzadere bölgesinde yapılan besi hayvancılığının yeterli verimliliğe sahip olmaması , bölgedeki hayvan
varlığının yüksek katma değere dönüştürülememesine neden olmaktadır. Bu durum, bölgede hayvancılıkla
uğraşan birçok kişinin geçim sıkıntısı nedeniyle büyükşehirlere göç etmesine ve özellikle genç nüfusun bölgede
tutulamamasına neden olmaktadır. Bu kapsamda hayvanların altyapı, veterinerlik vb. ihtiyaçlarının ortak olarak
gidermek suretiyle daha verimli bir üretim yapısına geçmeye ihtiyaç duyulmaktadır.
Nedir?/Etkisi ne olur?
Organize hayvancılık bölgeleri, hayvansal üretimin yapıldığı işletmelerin, yeni teknolojileri uygulayabilen,
yeterli büyüklükte, alt yapısı sağlanmış, uygun bölgelerde planlanarak, süt, et vb. hayvansal ürünlerin sağlıklı
olarak ve yeteri miktarda üretimlerinin sağlanmasını, daha iyi yetiştirme koşullarında kârlı bir işletmecilik
sonucu üreticinin gelir ve refah düzeyinin yükseltilmesini, üretimin yeterli hale getirilmesini amaçlayan bir
organizasyondur. Hayvancılığın belli alanlarda toplulaştırılmasıyla hem süt üretimindeki maliyetler azalacak,
hem de belli bölgelerde yoğunlaşan hayvan besicileri daha kolay hizmet ve altyapı sağlanacaktır. Ayrıca bu
sayede bölgedeki işletme ölçeği genişleyecek ve üretim daha verimli hale gelecektir.
Nasıl Uygulanabilir?
Bölgedeki hayvancılık faaliyetleri, hayvan varlığının yüksek olduğu ve besiciliğin verimli yapıldığı alanlarda
toplulaştırılarak küçük organize hayvancılık bölgeleri oluşturulabilir. Böylece dağınık haldeki süt üretimi belli
merkezlerde toplu halde süt arzı sağlayarak süt tedariğini kolaylaştırabilir.
Finansman Önerileri
Ekonomi Bakanlığı (Bölgesel Destekler), Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Hayvancılık Desteklemeleri)
Vadesi?
Orta Vade (3-5 Yıl)
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S6 - Bölge Dışı Tarım Fuarlarının Düzenlenmesi
Koordinasyon
Keşan TSO
İlgililer
Keşan Ticaret Borsası, İpsala Ticaret Borsası
Gerekçesi?
Hamzadere bölgesindeki yoğun tarımsal faaliyetlere karşın, Hamzadere’nin ürünlerini yurtiçi ve yurtdışındaki
pazarlara ulaştırmada sorunlar yaşadığı görülmektedir. Bölge, yakınında bulunan büyükşehirlerden İstanbul
dışındakilerle yoğun ticari ilişkiler geliştirememektedir. Bu durum ticari ilişkilerin yoğun olarak Hamzadere
bölgesi içinde kalmasına neden olmaktadır. Bölge’de üretilen tarımsal ürünlerin bölge dışında (yurtiçi veya
yurtdışı) tanıtımının yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Nedir?/Etkisi ne olur?
Tarım fuarları yerelde üretilen ürünlerin farklı pazarlarda tanıtımın yapıldığı etkinliklerdir. Bu sayede üretilen
ürünlerin bilinirliği artmaktadır. Hamzadere bölgesinde üretilen ürünlerin yurtiçinde ve yurtdışında bulunan
büyükşehirlerdeki bilinirliğinin artırılmasıyla bölgenin bu şehirlerdeki pazar payı artacak ve tarımdan elde edilen
gelirin geliştirilmesi sağlanacaktır. Ayrıca çok sayıda alıcının bulunması Hamzadere bölgesinin ticari ilişkilerini
geliştirecek ve ürünlerin ucuz fiyatlara satılması önlenmiş olacaktır.
Nasıl Uygulanabilir?
Hamzadere bölgesindeki tarım üreticilerinin yurtiçi ve yurtdışındaki büyük illerdeki tarım fuarlarına katılarak
veya sadece Hamzadere bölgesi tarım ürünlerine yönelik tematik festivaller düzenleyerek ürünlerini tanıtması
sağlanabilir. Ülke içerisinde Hamzadere bölgesine 300 kilometre mesafede İstanbul dışında Balıkesir, Bursa,
Kocaeli ve Tekirdağ gibi büyükşehirlerde düzenlenecek festivallerle buradaki toptancı ve tüketicilere
Hamzadere ürünlerinin tanıtımı yapılabilir. Ayrıca bu amaçla yurtiçi ve yurtdışında Hamzadere ürünlerini talep
eden bölgelerdeki ticaret odalarıyla ortaklıklar kurulabilir.

Finansman Önerileri
Ekonomi Bakanlığı (Pazar Araştırmaları ve Pazara Giriş Desteği)
Vadesi?
Kısa Vade (1-3 Yıl)
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S7 - Balkan Ülkelerine Yönelik Detaylı Pazar Araştırmaları Yapılması
Koordinasyon
Keşan Ticaret ve Sanayi Odası
İlgililer
Bilim Sanayi ve Teknoloji Edirne İl Müdürlüğü
Gerekçesi?
Hamzadere bölgesi, konum itibarıyla ülkemizde Balkan ülkeleri pazarına en erişebilir konumdaki
bölgelerden biridir. Balkan ülkeleri, bölgenin en önemli ticaret partnerleri olmasına karşın, bölgeden
Balkan ülkelerine yapılan ihracat yeterli düzeyde değildir. Bölgedeki ekonomik gelişmenin
sağlanabilmesi için sıçrama potansiyeli olan alt sektörlerin Balkan pazarındaki eğilimleri düzenli olarak
analiz edilmesi ve buna yönelik stratejilerin güncellenmesi gerekmektedir.
Nedir?/Etkisi ne olur?
Pazar araştırmaları, belli alt sektörlerin en büyük ve hızlı gelişen ihracatçı ile ithalatçılarının
incelenmesi, söz konusu ihracatçı ve ithalatçı ülkelerin rekabetçi güçlerinin değerlendirildiği ve bu
sektörlerdeki talep eğilimlerinin hangi ürünlere yoğunlaştığını analiz eden çalışmalardır. Bu çalışmalar
ile sanayi üreticileri sektörlerinde hangi ürünleri hangi ülkelere satabileceklerini ve ürünler bazında
Balkan pazarı için ne gibi stratejiler (kapasite artışı, ürün farklılaştırma, inovasyon odaklı üretim vb.)
izlemeleri gerektiğini tespit etmiş olacaklardır.
Nasıl Uygulanabilir?
Hamzadere bölgesinin rekabetçi üstünlüğe sahip olduğu sektörlerin hangi Balkan ülkeleri tarafından
yoğun olarak ithal edildiği ve bu ithalatın artış hızları incelenebilir. Bu ülkelerin söz konusu sektörlerde
hangi ürünleri, hangi ülkelerden tespit ettikleri incelenerek bu ülkelerdeki üretim yapısını
değerlendirmek üzere saha çalışmaları düzenlenebilir. Ayrıca Hamzadere’nin yoğun olarak ihracat
yaptığı sektörlerdeki ithalatı hızlı artan Balkan ülkelerdeki ticaret odalarıyla işbirliği platformları
kurulabilir.
Finansman Önerileri
Ekonomi Bakanlığı (Yurtdışı Fuarlara Katılım Desteği),
TÜBİTAK (Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAS) İle İşbirliği Programı (2502))
Vadesi?
Orta Vade (3-5 Yıl)
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S8 - Hamzadere Tarım Kooperatifinin Kurulması
Koordinasyon
Hamzadere Kalkınma Platformu
İlgililer
Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Keşan Tarım Kredi Kooperatifi, Hamzadere Sulama Birliği
Gerekçesi?
Hamzadere bölgesinde çok sayıda kişi, geçimini tarımsal üretimden sağlamaktadır. Ancak
bölgede tarımsal ürünlerden sağlanan gelir potansiyelin altındadır. Söz konusu durum,
üreticilerin ayrı ayrı hareket edip birlik oluşturmamaları ve piyasada fiyat belirleme güçlerinin
olmamasıyla ilişkilidir. Bu durum, Hamzadere tarım üreticilerinin üretim, satış ve pazarlamada
ortak hareket etmeleriyle çözülebilir.
Nedir?/Etkisi ne olur?
Kooperatif; müşteri, çalışan veya yerli üretici olan üyelerine hizmet sunan bir iş modelidir.
Kooperatif aracılığıyla üreticilerin bir araya gelerek büyük bir firma gibi hareket etmesi
sağlanabilmektedir. Böyle bir kooperatifle fiyat ve ürün standartlarını belirleyici konuma
gelecek Hamzadereli üreticilerin pazardaki gücü artacaktır.
Nasıl Uygulanabilir?
Ortak satış ve pazarlama stratejileri geliştirilip yöresel ürünlerin coğrafi işareti alınarak
Hamzadere ürünlerinin bilinirliği arttırılabilir. Tarım üreticileri arasındaki işbirliği ve
dayanışmanın artması sağlanarak üreticiler arasında kredi sağlama/kullanma imkanları
geliştirilebilir. Ayrıca üreticilere ortak hareket etmenin faydalarına ilişkin farkındalık arttırıcı
broşür, afiş vb. materyal hazırlanabilir.
Finansman Önerileri
AB Bakanlığı (IPA Sivil Toplum Diyaloğu Programı Tarım ve Balıkçılık Bileşeni), Trakya
Kalkınma Ajansı (Proje Teklif Çağrıları)
Vadesi?
Kısa Vade (1-3 Yıl)
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4. Yatay Eksenlere İlişkin Projeler
E1 - Hamzadere Yerel İşbirliği Ağının Oluşturulması
E2 - Hizmet Sektörünün Kapasitesinin Geliştirilmesi
E3 - Ortak Elektronik Ticaret Ağının Kurulması
E4 - Hamzadere Proje Havuzunun Oluşturulması
E5 - Emeklilerin Sosyal Hayata Katılması Çalışmaları
E6 - Yaşlı ve Engelli Bakım, Araştırma ve Uygulama Merkezi
E7 - Engelli ve Yaşlı Vatandaşların Ulaşım İmkanlarının Geliştirilmesi
E8 - Yeşil İş Yerleri ve Fabrikalar
E9 - Enerji Verimli Binalar
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Yatay Eksenlere İlişkin Projeler
Yatay eksenlere ilişkin projeler Hamzadere’nin yatay
kalkınma eksenlerini oluşturan girişimcilik-yenilikçilik,
kentsel yaşam kalitesi ve sosyal bütünleşme konularının
analizi sonucunda çözüm olarak önerilen projelerden
oluşmaktadır. Bu projeler oluşturulacak yaşanabilirlik
düzeyi ve beşeri kalitesi yüksek ortam sayesinde bölgenin
ekonomik gelişimine de olumlu etkide bulunacaktır. Genel
olarak kısa ve orta vadede tamamlanması öngörülen
projelerin finansman kaynakları arasında Avrupa
Komisyonu, AB Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kültür ve Turizm
Bakanlığı, Galata İş Melekleri, KOSGEB, TTGV,
TÜBİTAK, Trakya Kalkınma Ajansı bulunmaktadır.
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E1 - Hamzadere Yerel İşbirliği Ağının Oluşturulması
Koordinasyon
Hamzadere Kalkınma Platformu
İlgililer
Turizm işletmeleri (Oteller, konaklama ve dinleme tesisleri)
Gerekçesi?
Hamzadere bölgesi, ürettiği ürünleri sınırlı bir coğrafyada pazarlayabilmektedir. Bölge, yoğun
tarımsal üretimine karşın iç pazarda İstanbul dışındaki büyük Batı Anadolu illerine, dış pazarda
ise Balkan ülkelerine yapılan ürün satışı yeterli düzeyde değildir. Bu durum Hamzadere
bölgesinin iç ve dış pazarlarla entegrasyonunu sınırlamakta ve bölge dışına yapılan ticaretin
belli bir çıtayı aşamamasına neden olmaktadır.
Nedir?/Etkisi ne olur?
Yerel işbirliği ağları, yerel aktörlerin ortak hareket ederek oluşturdukları yapılardır. Yerel
işbirliği ağı aracılığıyla üreticilerin bölge içinde daha ucuz ve hızlı şekilde girdi tedarikinin
sağlanması da üretim maliyetlerini düşürecektir. Böylece bölgenin yurtiçi ve yurtdışındaki
satışları ve ticari ilişkileri artacaktır.

Nasıl Uygulanabilir?
Hamzadere bölgesinde yerel arasında bir ağın kurulması, bu ağın yerel ürünlerin tanıtımının
arttırılması sağlanabilir. Bu sayede Hamzadere bölgesinin ve ürünlerinin yurtiçi ve yurtdışında
bilinirliği arttırılabilir ve Hamzadere’nin daha uzak pazarlara ulaşması sağlanıp mevcut
durumda ulaştığı pazarlardaki payları geliştirilebilir.
Finansman Önerileri
AB Bakanlığı (IPA Sivil Toplum Diyaloğu Programı Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların
Koordinasyonu ile Girişim ve Sanayi Politikası Bileşenleri), Galata İş Melekleri, Trakya
Kalkınma Ajansı (Proje Teklif Çağrıları)
Vadesi?
Kısa Vade (1-3 Yıl)
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E2 - Hizmet Sektörünün Kapasitesinin Geliştirilmesi
Koordinasyon
Kültür ve Turizm Edirne İl Müdürlüğü
İlgililer
Turizm işletmeleri (Oteller, konaklama ve dinleme tesisleri)
Gerekçesi?
Hamzadere bölgesi, bölgeye turistler çekme konusunda yeterli düzeyde değildir. Bölgedeki konaklama
süresi ülke ortalamasının altındadır. Bölgede bulunan birçok tarihi, doğal ve kültürel değer ile sportif
faaliyete rağmen turizm sektöründen elde edilen gelir sınırlı kalmaktadır. Bu durum, bölgedeki önemli
bir potansiyelin değerlendirilememesine neden olmaktadır. Söz konusu potansiyelin
değerlendirilebilmesi için turizm sektörüne yönelik hizmetlerdeki kapasitenin arttırılması gerekmektedir.
Nedir?/Etkisi ne olur?
Hizmet sektörünün kapasitesinin arttırılması, fiziki imkanların geliştirilmesi ve sektördeki insan
kaynağının özellikle mesleki eğitim düzeyinin geliştirilmesiyle sağlanabilir. Hamzadere Bölgesi’nde
hizmet sektörünün söz konusu yönlerden geliştirilmesiyle bölge, çevresindeki bölgelerde bulunmayan
turizm potansiyelini değerlendirip farklı ülke ve bölgelerden turist çeken bir merkez haline gelecek ve
bölgedeki yaşam kalitesi arttırılacaktır.
Nasıl Uygulanabilir?
Turizm işletmelerinde çalışanların niteliğini geliştirecek dil ve mesleki eğitimleri alması sağlanarak
sunulan hizmetlerin kalitesi arttırılabilir. Bunun dışında turizm tesislerinde yapılacak modernizasyon
yatırımlarıyla tesislerin kalitesi de geliştirilebilir. Ayrıca bu kapsamda İstanbul’daki turizm tesisleri
ziyaret edilerek ortaklıklar kurulabilir. Böylece hem turizm güzergahlarına Hamzadere Bölgesi’nin dahil
edilmesi hem de İstanbul’daki tesislerdeki kalitenin Hamzadere’de oluşturulması sağlanabilir.
Finansman Önerileri
Avrupa Birliği Bakanlığı (Erasmus + Programı, Sektörel Beceri Ortaklıkları)
Vadesi?
Orta Vade (3-5 Yıl)
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E3 - Ortak Elektronik Ticaret Ağının Kurulması
Koordinasyon
Hamzadere Kalkınma Platformu
İlgililer
Keşan TSO, Keşan Ticaret Borsası, İpsala Ticaret Borsası
Gerekçesi?
Hamzadere bölgesinde girişimcilik potansiyelinin yeterince kullanılmadığı ve bölgenin yanı başındaki
Balkan ülkelerindeki pazara yeterince erişemediği görülmektedir. Ayrıca bölgenin İstanbul dışındaki iç
pazardaki payı da yeterli düzeyde değildir. Bu noktada 21. yüzyılda giderek yaygınlaşan elektronik
ticaret önemli bir fırsattır.
Nedir?/Etkisi ne olur?
Elektronik ticaret, firmaların doğru tüketiciye doğru araçlarla hızlı bir şekilde erişim sağlaması için en
verimli yöntemdir. Elektronik ticaret (e-ticaret) sayesinde, özellikle küresel pazarlarda faaliyet gösteren
firmalar; daha kolay pazar çeşitlendirmesi yapabilmekte; daha etkin dağıtım kanalları ile operasyonel
maliyetlerini düşürerek ve müşteri portföyünü genişleterek risk yapısını kontrol edilir konuma
getirmektedir. E-ticaret aracılığıyla Hamzadere bölgesi ürünlerinin uzak pazarlara dahi ulaşabilmesi ve
mevcut pazarlardaki payının arttırılması sağlanabilir.
Nasıl Uygulanabilir?
Üretici ve tedarikçilerin kuracağı ortak bir web sitesi ile Hamzadere ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı
pazarlarda tanıtım ve satışı sağlanabilir. Kurulacak site dışında mevcut işletmelerin "business to
business" (B2B) sitelerine üye olarak ürünlerini pazarlamaları veya yurtdışından iç piyasaya sunma
amacıyla hammadde alımı yapılabilir. Ayrıca söz konusu alanda farkındalığı arttırmak amacıyla ticaret
borsaları ve TSO üyelerine bilgilendirme toplantıları düzenlenebilir.
Finansman Önerileri
Ekonomi Bakanlığı (Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği), KOSGEB (İşbirliği Güçbirliği Destek
Programı), Trakya Kalkınma Ajansı (Proje Teklif Çağrıları)
Vadesi?
Kısa Vade (1-3 Yıl)
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E4 - Hamzadere Proje Havuzunun Oluşturulması
Koordinasyon
Hamzadere Kalkınma Platformu
İlgililer
Keşan TSO, Keşan Ticaret Borsası, Trakya Kalkınma Ajansı
Gerekçesi?
Hamzadere bölgesinde iyi iş modelleri ve girişimcilik örnekleri bulunmasına karşın, Hamzaderelilerin
genel olarak olası fırsatlar karşısında umutsuz olduğu görülmektedir. Bu durum iyi fikirlerin üretildiği
bölgede, bu fikirlerin ticari değer kazanamamasına neden olmaktadır. Bölgedeki sosyoekonomik
gelişimin ülke genelindeki gelişme eğilimlerini yakalaması bölgede üretilen proje önerilerinin bir
havuzda toparlanıp önceliklendirilmesi ve uygulanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Nedir?/Etkisi ne olur?
Proje havuzunun oluşturulması, melek girişimci uygulamasının bir alt bileşenidir. Melek girişimciler,
yeni oluşan ve potansiyel vaat eden projelere maddi destek sağlayarak, söz konusu projeleri geliştiren
yatırımcılardır. Bu sayede hem risk hem de üretilen yeniliğin paylaşıldığı bir yatırım türü ortaya çıkar
Bölgedeki proje fikir ve önerilerinin ticari değer kazanmasıyla Hamzadere’de yeni uygulamalar ve iş
alanlarının oluşturulması istihdamı ve üretilen katma değeri arttıracaktır. Ayrıca bu sayede bölgenin
nitelikli insan kaynağının Hamzadere’de tutulabilmesi için önemli bir fırsat elde edilecektir.
Nasıl Uygulanabilir?
Fikri ve sınai mülkiyet hakları korunacak şekilde bölge halkı tarafından üretilen proje önerileri ve
uygulama örnekleri kalkınma ajansı tarafından oluşturulacak bir veritabanına aktarılabilir. Geçmiş
dönemlerde alınan patent ve faydalı modeller taranarak ticaret ve sanayi odası üyelerinin talepleriyle,
üretilmiş proje fikirlerinin eşleştirmesi sağlanabilir. Ayrıca bölgedeki işadamlarına melek girişimcilik ve
proje havuzu oluşturmanın faydaları hakkında uzmanlar tarafından eğitim ve bilgilendirme yapılabilir.

Finansman Önerileri
Trakya Kalkınma Ajansı (Proje Teklif Çağrıları ve Teknik Destek Programları)
Vadesi?
Uzun Vade (5-10 Yıl)
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E5 - Emeklilerin Sosyal Hayata Katılması Çalışmaları
Koordinasyon
Hamzadere Kalkınma Platformu
İlgililer
Belediyeler, İlgili Dernek ve Vakıflar, Gönüllüler

Gerekçe?
Emeklilik, bireylerin çalışma hayatından çekilmesi anlamına gelmektedir. Fakat çalışma hayatından çekilen bireyler
yaşadıkları bölgelerin karar alma unsurlarından biri olmaya devam etmelidirler. Emekli bireylerin bölgenin geleceği ile ilgili
karar mekanizmalarından biri haline gelmesi bölgedeki işbirliğini artıracak unsurlardan biri olarak görülebilir.
Nedir/Etkisi Ne Olur?
Emeklileri sosyal hayata katmak adına belirli periyotlarla düzenlenecek toplantılar, emeklilerin yaşadıkları yer ile ilgili söz
söylemelerine olanak sağlayacaktır. Bu proje emeklilerin bilgi ve sosyal birikimlerinden de yararlanılabilmesi nedeniyle hem
emeklilere hem de geri kalan bölge sakinlerine fayda sağlayabilir. Projenin en önemli getirisi bölgede dayanışma kültürüne
yapacağı katkı olacaktır.
Nasıl Uygulanabilir?
Emeklilerin çoğunlukta yaşadıkları semtlerde toplantılar düzenlenebilir. Toplantılar sayesinde kuşaklar arası dayanışma ve
yakınlaşma sağlanarak problemlere etkin, uzun vadeli ve kalıcı çözümler üretilmesi sağlanabilir. Bu toplantılarda amaç,
mahalleyi ve dolayısıyla ilçeyi/bölgeyi etkileyecek sorunları için birlikte kafa yormak, suçun önlenmesinde toplumun her
kesiminin bilinçlendirilmesi ve soruna dâhil edilmesi olmalıdır. Her mahalleden bir emekli temsilci seçilerek temsilciler yolu
ile daha üst kurumlara talep iletilmesinin kolaylaştırılması sağlanabilir. Gençler ve yaşlılar bir araya getirilerek seramik
boyama, takı tasarımı, örgü, söyleşi programları, kitap okuma ve koro gibi faaliyetleri yürütülebilir. Bunun yanında tıp
fakültesi öğrencileri düzenli periyotlarda yaşlıları ziyaret ederek onlara sağlık konularında düzenli bilgilendirmede
bulunabilirler. Yaşlı vatandaşların katılabileceği günübirlik geziler ve etkinlikler düzenlenebilir.
Finansman Önerileri
Avrupa Birliği Bakanlığı (IPA Fonları)
Vadesi?
Kısa Vade (1-3 yıl)
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E6 - Yaşlı ve Engelli Bakım, Araştırma ve Uygulama Merkezi
Koordinasyon
Hamzadere Kalkınma Platformu
İlgililer
Belediyeler, Yerel Yönetimler, STK’lar, İlgili Dernek ve Vakıflar
Gerekçe?
Günlük yaşamları içerisinde, vakitlerinin çoğunu geçirmekte oldukları konutlarında, temel ihtiyaçlarını rahatlıkla
karşılayabilmek, tüm bireylerin temel hakkı olmasına rağmen, yaşlı ve engellilerin uygun niteliklere sahip
konutlarda yaşamaları günümüz şartlarında pek mümkün olmamaktadır. Hamzadere; genci, yaşlısı,engellisi
bütün vatandaşları ile bir bütünlük içinde örnek bir bölge olmalıdır. Diğer gruplardan daha az avantajlı bireylerin
sosyoekonomik hayata katkı sunabilmeleri için, onlara özel bir araştırma ve uygulama merkezi oluşturmak
yerinde olacaktır.
Nedir?/ Etkisi Ne Olur?
Yukarıda bahsedilen bu projenin Konya’da güzel bir örneği bulunmaktadır. Yaşlı ve Engelli Bakım, Araştırma
ve Uygulama Merkezi (YEBAM) yaşlı ve engeliler için rehabilitasyon çalışmalarının yürütüldüğü bir
merkezdir. Bu tür merkezler, sosyal hayatla bütünleşmekte fiziksel zorluklar yaşayan gruplar için fırsat
oluştururlar. Toplumun her bir üyesinin sosyal hayata katılımı ve katkısı ancak sosyal dayanışma ile mümkün
olabilir.
Ne/Nasıl?
Bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu merkezler kamu ve özel sektör
girişimleri ile oluşturulabilir. Bu bakım ve rehabilitasyon merkezinin içinde sadece sağlık desteği vermek yerine
bu konuda harekete geçmek isteyen çalışma grupları için oluşturulmuş ofisler bulunabilir. Bu çalışma grupları
bölgede yapılaşmadan ulaşıma, yeni yapılacak konutlardan sosyal davranış ve tutuma kadar, her noktanın yaşlı
ve engelliler için nasıl daha duyarlı hale getirilebileceği konusunda çalışmalar yürütebilirler. Bu çalışmalar daha
sonra proje yazımı ve ortaklıklar ile somutlaştırılabilir.
Finansman Önerileri
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (Engelliler Destek Programı)
Vadesi?
Orta vade (3-5 Yıl)
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E7 - Engelli ve Yaşlı Vatandaşların Ulaşım İmkanlarının Geliştirilmesi
Koordinasyon
Hamzadere Kalkınma Platformu
İlgililer
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı , Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Valilik
İl Özel İdareleri, Belediyeler, Kaymakamlıklar ve Muhtarlıklar
Gerekçe?
Yaşlı ve engellilerin toplumsal yaşama tam ve eşit olarak katılabilmeleri için çevrenin ve şehir günlük
hayatının engelsiz hale getirilmesi gerekmektedir. Ulaşımda kolaylık yaşlı ve engelliler için bir fiziksel
bariyerin aşılması anlamına gelmektedir.
Nedir/Etkisi Ne Olur?
Bu tür projeler sayesinde yaşlı ve engelliler sorunsuz bir şekilde evlerinden çıkıp sosyal hayata
karışabilirler, başka kimseye ihtiyaç duymadan binalara ve açık alanlara ulaşabilirler ve toplu taşımayı
sorunsuz kullanabilirler.
Nasıl Uygulanabilir?
Açık alanlarda sınırları belirlenen kaldırımlar, ışıklı ve ışıksız yaya geçitleri, alt ve üst geçitler,
bilgilendirme donanımları, kent mobilyaları, engelli çocuk oyun alanları, genel kullanıma açık tuvaletler,
açık otoparklar, toplu taşıma durakları, istasyonlar ve iskeleler inşa edilebilir. Yeni yapılacak ya da
düzenlenecek bu donanımların hepsinin yaşlı ve engelli vatandaşların kullanımına uygun olması
gerekmektedir. Bunun yanında toplu taşımada kullanılan otobüs, metro istasyonlarına ulaşım ve araçların
dizaynı da yaşlı ve engelli vatandaşları gözeterek yenilenmelidir.
Finansman Önerileri
Kültür ve Turizm Bakanlığı (Teknik Yardım Desteği)
Vadesi?
Orta Vade (3-5 Yıl)
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E8 - Yeşil İş Yerleri ve Fabrikalar
Koordinasyon
Hamzadere Kalkınma Platformu
İlgililer
Fabrikalar ve İşyerleri, İş adamları, STK’lar, Şehir Bölge Planlamacıları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Gerekçe?
Fabrikalarda yakılan yakıtlar ve fabrikada yapılan işlemden oluşan gazlar havaya salınarak kirliliğe neden
olmaktadır. Tüm ülkede olduğu gibi Hamzadere’de de fabrikaların, iş yerlerinin mutlaka çalışması gereklidir;
fakat önemli olan çalışırken çevreye olabildiğince az zarar verilmesidir. Zaten kömür nedeniyle yeterince kirli
olan hava kalitesinin başka diğer sebeplerden düşmemesi için iş yerlerinin bu konuda önlem alması
gerekmektedir.
Etkisi Ne Olur?
İş yerleri ve fabrikalarda alınması zorunlu kılınacak önlemler, insanların günlük yaşamını fazlasıyla
etkileyecektir. Daha temiz hava ve daha temiz suya erişim bu önlemlerin direkt etkisi olacaktır. Bunun
yanında gürültü gibi etkiler de ortadan kaldırılarak şehir hayatı daha stressiz hale getirilebilir.
Ne/Nasıl?
İş yerleri ve fabrikalar çevreyi kirletmemek için gerekli önlemleri alabilirler. Örneğin; temiz enerji kaynakları
kullanmalı, filtre sistemleri kurulmalı, geri dönüşümü mümkün olan hammaddeler ağırlıkta kullanılmalı ve
yeşillendirme çalışmaları yapılmalıdır. Ayrıca geri dönüşüm, çevre temizliği ve arıtma konularında bütün iş
yerlerine eğitimler verilmesi sağlanmalıdır.
Finansman Önerileri
KOSGEB (Genel Destekler), TTGV (Enerji Verimliliği Desteği), TÜBİTAK (ARDEB 1003 Öncül Ar-Ge
Laboratuvarları Destekleme Programı), AB Bakanlığı (IPA Sivil Toplum Diyaloğu Programı Girişim ve
Sanayi Politikası Bileşeni), Avrupa Komisyonu (Horizon 2020 Destekleri, Energy Efficiency - Market
Uptake PDA Konusu EE-20-2015 Project development assistance for innovative bankable and aggregated
sustainable energy investment schemes and projects başlığı)
Vadesi?
Orta Vade (3-5 Yıl)
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E9 - Enerji Verimli Binalar
Koordinasyon
Hamzadere Kalkınma Çalıştayı
İlgililer
Trakya Teknopark, Trakya Üniversitesi, Keşan Meslek Yüksek Okulu, Belediye, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı
Gerekçe?
Enerji tüketimimizin %82’si ısıtma için kullanılmaktadır. Bu nedenle ısıtma için kullanılacak
enerjinin en aza indirilmesi çok önemli bir konudur. Bunun yanında Hamzadere Bölgesi’nde hala
yakacak olarak kömür kullanılmaktadır. Bu nedenle çeşitli yollarla yapılacak enerji tasarrufu aynı
zamanda çevre kirliliği, doğanın korunması gibi amaçlara da katkı sağlayacaktır.
Nedir? / Etkisi Ne Olur?
Öncelikle enerji verimli binalar sayesinde enerji tasarrufunda bulunmak, doğal kaynakların
tamamen tüketilmesini geciktirecektir. Küresel ısınmanın aşırı kuraklık, deniz seviyesinde yükselme
sonucu su baskınları, fırtınalar ve ultraviyolenin artması gibi küresel değişmeler sonucu, doğanın
ekolojik dengesinin bozulması gibi kötü etkilerini biraz olsun yavaşlatmaya yarayacak bu tarz projeler
insanların da daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmesine katkıda bulunabilir.
Nasıl Uygulanabilir?
Bu tür bir proje 2002’de Erzurum’da hayata geçirilmiştir. Alman Teknik İşbirliği Kurumu (GTZ) ve
Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje, çeşitli bina etütleri, eğitim programları, yasal
düzenleme ihtiyaçlarının belirlenmesi, belediyelerde danışmanlık merkezlerinin oluşturulması gibi birçok
faaliyetleri kapsamaktadır. Bu proje Hamzadere Bölgesi için örnek olarak alınabilir.
Finansman Önerileri
AB Bakanlığı (IPA Sivil Toplum Diyaloğu Programı Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu
ile Enerji bileşenleri), Avrupa Komisyonu (Horizon 2020 Destekleri, Energy Efficiency - Market Uptake
PDA Konusu EE-20-2015 Project development assistance for innovative bankable and aggregated
sustainable energy investment schemes and projects ile EE-05-2015 Increasing energy performance of
existing buildings through process and organisation innovations and creating a market for deep renovation
başlıkları)
Vadesi?
Orta Vade (3-5 Yıl)
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Proje Ekibi
Esen Çağlar (Proje Yöneticisi)
TEPAV İcra Direktörü Yardımcısı
2005 yılından bu yana TEPAV’da
çalışmaktadır. İlgilendiği konular
arasında kalkınma, kentsel iktisat ve
dış ekonomik ilişkiler yer almaktadır.
Lisans derecesini Princeton
Üniversitesi’nden, lisansüstü
derecesini Harvard Üniversitesi’nden
almıştır.
Yakup Peker TEPAV Araştırmacısı / İktisatçı
2015 yılından beri TEPAV’da çalışmaktadır.
ODTÜ iktisat ana dal ve istatistik yan dal
derecesi bulunan Peker’in daha önce
Kalkınma Ajansı iş tecrübesi bulunmaktadır.
Bölgesel kalkınma konuları ile ilgilenmektedir.

Dilara Peker TEPAV Araştırmacısı / İktisatçı
2014 yılından beri TEPAV’da çalışmaktadır.
ODTÜ İktisat Bölümü mezunu Peker şu anda
Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nde
yüksek lisans yapmaktadır. Bölgesel kalkınma
konuları ile ilgilenmektedir.

Teşekkürler
Bu çalışmaya katkılarından dolayı , Emin

Dedeoğlu, Ozan Acar ve Emre Koyuncu’ya
teşekkür ederiz.

Necdet Budak
TEPAV Tarım ve Gıda
Araştırmaları Enstitüsü Direktörü
2012 yılından bu yana TEPAV’da
çalışmakta olan Budak, tarım
konusunda uzmandır ve Ege
Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde
Profesör unvanını almıştır. 22 ve 23.
Dönem Edirne Milletvekilliği yapmıştır.

İrem Kızılca TEPAV Araştırmacısı / İktisatçı
2011 yılından bu yana TEPAV’da çalışan
Kızılca, sanayi politikası ve uluslararası ticaret
konularıyla ilgilenmektedir. Lisans derecesini
TOBB Ekonomi Teknoloji Üniversitesi’nden,
lisansüstü derecelerini Paris Sorbonne ve Paris
School of Economics’den almıştır.
Berk Yılmaz TEPAV Araştırmacısı / İktisatçı
2014 yılından beri TEPAV’da çalışmaktadır.
Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik
Mühendisliği Bölümü mezunu Yılmaz yine
Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü’nde yüksek
lisans yapmıştır. Yılmaz yerel kalkınma,
çalışma hayatında cinsiyet ayrımcılığı ve
eğitim konularında çalışmaktadır
Andrea Stover TEPAV Proje Danışmanı /
Ekonomik Coğrafyacı
TEPAV ekibine 2014 yılında katılan
Stover, sürdürülebilirlik yönetimi ve
kentsel planlama konularıyla
ilgilenmektedir. Lisans derecesini UC
Berkeley’den, lisansüstü derecesini
Presidio Graduate School’dan almıştır.
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