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Hazırlayanlar
Ertuğ Güney, Mehmet Karaman, Yetkin Özer, Mehmet Yavuz Arabul

Çalıştay Katılımcılar
Mustafa Asım ALKAN, Babaeski Kaymakamı – Abdullah HACI, Babaeski Belediye Başkanı – Ahmet DURGUN, 
Alpullu Belediye Başkanı - Ali ALKAN, Sinanlı Bld. Başkanı – Dindar SEÇEN, Karahalil Bld. Başkanı – Hüseyin 
TAŞKIN,  İl Gen. Mec. Üyesi – Özcan ATILGAN, İlçe Emniyet Müdürü – Üzeyir GÜNGÖR, Babaeski İlçe Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Müdürü- Halil KARADAĞ, Babaeski Öğretmenevi Müdürü – Bayram ŞİMŞEK, Babaeski 
Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü – Mustafa FISTIK, Fatih İ.Ö.O. Müdürü – Orhan YARIMKALE, Cumhuriyet 
İ.Ö.O Müdürü – ERCAN ORALTAY, Babaeski HEM Müdürü – Enes ÇELİK, Babaeski M.Y.O.  Öğr. Gör.- Gülsen 
Demirkol GEROĞLU, Babaeski M.Y.O. Öğr. Gör. – Refiye DÜLGER,  TREDAŞ Teknik Şefi – Halil KAYA, Babaeski 
İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müd. Müh. – Metin ÖZKAN, Babaeski İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müd. 
Ziraat Müh.- Özay DENİZLİ, Babaeski İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müd. Ziraat Müh. – Şeyma YÜCE, 
Babaeski İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müd. Ziraat Müh. – Caner KUTAY, Babaeski Tapu Müd. Memur 
– Şafak MEMİ,  K.H.G.B. Muhasebe Yetkilisi – Fatih YAVUZ, G.O.P. İ.Ö.O. Öğretmen – Ramazan KÖKLER, 
Babaeski Kaymakamlığı Memur – Özer TUNCER, Babaeski Vergi Dairesi Gelir Uzmanı – Elmas BİNER,  
Babaeski Bld. Meclis Üyesi – İsmet İLTERALP Babaeski Bld. Meclis Üyesi – Süreyya KURUBAŞ, Babaeski 
Bld. İtfaiye Müd. – Ufuk BÖKER, Babaeski Bld. Destek Hiz. Müd. – Ayhan SERTGÜN, Babaeski Bld. Mali 
Hiz.Müd.- Eser TÜBELER, Babaeski Bld. Müdür – Eralp TOLGA, Babaeski Bld. Çevre Müh. – Erhan KOLDAŞ, 
Babaeski Bld. İnş. Müh.- Simer DURGUN, Babaeski Bld. Malzeme Müh. – Pınar KESİMOĞLU, Babaeski Bld. 
Memur - Sabahattin ÖNER, Babaeski TSO Oda Bşk. – Cenk DÖNMEZ, Babaeski TSO Genel Sekreteri- Türkay 
TOPAL, Es. ve San. Od. Başkanı – Adem EKEN, Esnaf Kefalet Kooperatifi İstihbarat Üye – Ceyhun ÇOLAK, 
Gündem Gazetesi Yazı İşleri Müd. – Fikri KARACA, CHP İlçe Sekreteri -  Selim TUNA, Kent Konseyi Genel 
Sekr. – Tuncay DALKILIÇOĞLU, Emekli – Zafer ÇEVİK, Taşağıl Köyü Muhtarı – Arif OKUMUŞ, Müsellim Köyü 
Muhtarı – Celalettin ÇETİN, Karamesutlu Köyü Muhtarı – Saim AZAR, Hacıhasan Mah. Muhtarı – Kadir 
ÜSTÜNEL,  Cumhuriyet Mah. Muhtarı – Hüseyin KAHRAMAN, Dindoğru Mah. Muhtarı – Recai EREN, Yeni 
Mahalle Muhtarı – Saim ATALAY,  Nacak Mah. Muhtarı – İsmail ARABACI, Kumrular Mah. Muhtarı – Birol 
FERAH, Taşköprü Köyü Muhtarı – Arif Recep KILIÇ, Ertuğrul Köyü Muhtarı – Ali İhsan YILMAN, Karabayır 
Muhtar – Şerif ŞEN, Sofuhalil Köyü Muhtarı – Fehmi AYAZ, Kuzuçardağı Köyü Muhtarı – Selahattin KENAR, 
Minnetler Köyü Muhtarı – İbrahim DEMİR, Hamidiye Mah. Muhtarı – Murat YARAŞ, Mutluköy Muhtarı – Raif 
VURAN, Erikleryurdu Muhtarı – Alaaddin ÖZGEN, Çiğdemli Köyü Muhtarı – Nazmi DURDABAK,  Karahalil 
Bld. Meclis Üyesi – Efkan EFE, Katranca Köyü Muhtarı – Mehmet İhsan KANAT, Yeniköy Muhtarı – Sabri 
ÇALIŞKAN, Kadıköy Köyü Muhtarı 

‘Babaeski Çalıştay Raporu çalıştay katılımcılarının ve müelliflerin görüşlerini içermektedir. Trakya Kalkınma 
Ajansı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.’
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BABAESKİ KENTSEL STRATEJİ ÇALIŞTAYI
Gündem

13:30 - 14:00  Kayıt 

14:00 - 14:15  Açılış Konuşmaları

 Babaeski Belediye Başkanı, Sn.  Abdullah HACI

 Trakya Kalkınma Ajansı PPKB Başkanı, Sn. Mehmet KARAMAN

14:15 - 16:15  Birinci Oturum

 Babaeski’nin Bugünü; Sorun ve Fırsatlar, Potansiyel ve Beklentiler Katılımcı 
kurumların sorun ve fırsatlara ilişkin görüşlerinin alınması

 10 Temel sorun ve fırsatın tanımlanması; 

 Temel sorunlar ve fırsatların kapsamında, kentin potansiyelleri, beklenti analizi  
(Kamu Özel-Sivil), ortak vizyon ve stratejik vizyon tartışmaları, kentin gelecek 
stratejileri üzerine katılımcılar görüşlerini bildirmişlerdir.

16:30 - 17:30  İkinci Oturum

 Ortak Vizyona Doğru; Gelecek Stratejileri

 6K Analizi (Kimlik, Koruma, Kapasite, Katılım, Kaynak, Kurgu)

 6E Analizi (Ekoloji, Ekonomi, Eşitlik, Elde Edilebilirlik, Etkin Olma, Entegrasyon)

17:30 - 18:00  Sonuç ve Değerlendirme

 Yapılan çalışmaların özetlenmesi, Katılımcıların eklemek ya da düzeltmek istedikleri 
konuların tartışılması
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BABAESKİ KENTSEL STRATEJİ ÇALIŞTAYI YÖNTEMİ

1. Oturum : Nerede?

 Potansiyeller

 Temel Sorunlar ve Fırsatlar

 Beklenti Analizleri

 Ortak Vizyon ve Stratejik Vizyon

 Farklılık Yaratan Temalar

Genel toplantı düzeninde, Çalıştay yöneticisi tarafından 
katılımcıların, kentin sorun ve fırsatlarına ilişkin görüşleri, 
kamu özel ve sivil sektörlerin birbirlerinden beklentileri 
(Beklenti Analizi) alınır.

6E Analizi
 Ekoloji
 Ekonomi
 Eşitlik
 Etkin olma
 Elde edilebilirlik
 Entegrasyon

6K Analizi
 Kimlik
 Koruma
 Kapasite
 Kalkınma
 Katılım
 Kurgu

Genel Toplantı
50-100 Katılımcı

6E Analizi Grubu
20-25 Katılımcı

6K Analizi
20-25 Katılımcı

2. Oturum :  Nereye Gider?

 Stratejik Analizler (6Eve 65K)

 Stratejik Hedefler

 Vizyon Projeleri

İlk oturumda belirtilen 5 tema kapsamında, kamu, sivil ve 
özel sektör temsilcilerinin dengeli olarak yer aldığı Tematik 
Gruplar oluşturulur.

Gruplar kendi temaları kapsamında ayrı ayrı Stratejik Analizleri (6E ve 6K) yaparlar. Ortak vizyon ve 
uygulanabilir stratejik hedefler tartışılır.

3. Oturum : Değerlendirme

 Kentin geleceği için 10 Temel ilke

Çalıştay süresince alınan notlar, raportörler 
tarafından sistematik hale getiriler ve çelıştay 
sonuçlarını içeren “10 Temle İlke” belirlenir.

Çalıştay Sonuç Ürünü:

Stratejik Çerçeve Raporu

Çalıştay yöneticisi tarafından oluşturulan gündem uyarınca oluşan gelecek stratejileri genel ve tematik 
gruplar halinde tartışılır. Raportörler tarafından alınan notlar sistematik bilgi haline getirilir ve Stratejik 
Çerçeve Raporu Oluştururlar.

YÖNETİCİLERDEN MESAJLAR
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YÖNETİCİLERDEN MESAJLAR

YÖNETİCİLERDEN MESAJLAR

YÖNETİCİLERDEN MESAJLAR
YÖNETİCİLERDEN MESAJLAR

YÖNETİCİLERDEN MESAJLAR

YÖNETİCİLERDEN MESAJLAR

YÖNETİCİLERDEN MESAJLAR

YÖNETİCİLERDEN MESAJLAR

YÖNETİCİLERDEN MESAJLAR
YÖNETİCİLERDEN MESAJLAR

Sn. Abdullah HACI, Babaeski 
Belediye Başkanı
Bugün burada 2023 yılında görmek istediğimiz, 
gelecek nesillere Babaeskili olmalarından, 
Babaeski’de yaşamaktan zevk alacakları bir “Avrupa 
Kenti Babaeski’yi” yaratmak için neler yapabiliriz, 
hangi alanlara öncelik vermeliyiz, Babaeski’nin 
temel sorunları, güçlü ve zayıf yönleri, Babaeski’de 
yaratılabilecek fırsatlar, Babaeski’yi tehdit eden 
temel unsurlar konularını hep birlikte görüşmek, 
tartışmak amacı ile toplanmış bulunmaktayız. 

Değişimi yakalamak, gelişmelerin önünde olmak; 
kısaca, insanımızın en önemli ihtiyaçlarından biri 
olan ‘sürdürülebilir gelecek vizyonu’nu oluşturmak 
için Babaeski 2023 Yılı Vizyon çalışmalarını 
alternatif çözümler üreterek, beyin fırtınası yaparak 
gerçekleştireceğiz.

Babaeski’mizin en büyük sorunu altyapısının eski 
oluşudur. Biz göreve gelmeden önce bu eksikliğimizi 
görmüştük ve benim en büyük hedefim altyapımızı 
tamamen yenilemekti. Ne mutlu ki bu hedefi 

yapmış olduğumuz 50 Milyon TL’lik dev yatırım ile 
gerçekleştiriyoruz. Altyapısı olmayan bir ilçe Avrupa 
Kenti olamaz. Babaeski’mizdeki bir diğer sorun 
işsizliktir. Bu konuda Babaeski Belediyesi olarak 
ilçemize gelecek her türlü yatırımları destekliyor ve 
yatırımcılarımızı ilçemize yatırım yapmaya davet 
ediyoruz. İlçemizde araç kirliliğinden uzak,halkımızın 
refah içinde alışveriş yapabileceği, gezebileceği alan 
sayısı yoktu.Biz bu konuda Adil Onat Caddesi’ni 
yenileyerek ilçemizde hem bir yaşam merkezi 
oluşturduk hem de caddenin yatırımcılar için cazip 
bir yer haline gelmesi ile ilçemizde yepyeni işyerleri 
açılmaya başladı ve ilçemize ekonomik açıdan da 
canlandı.

Babaeski Belediye Başkanlığı olarak Avrupa 
Kenti sloganı ile biz ilçemizi bir Avrupa Kentine 
dönüştürmeyi kendimize hedef koyduk. Bu hedefimize 
ulaşmada bizler 3 strateji belirledik. Birinci olarak 
mevcut tüm altyapımızın yenilenmesi, ikincisi kent 
ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunulması ve 
son olarak tarihi, kültürel, doğal mirasın korunması 
ve çevre, sağlık bilincinin geliştirilmesidir.

YÖNETİCİLERDEN MESAJLAR

YÖNETİCİLERDEN MESAJLAR

YÖNETİCİLERDEN MESAJLAR
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Sn. Mehmet KARAMAN,  
Trakya Kalkınma Ajansı PPKB 
Başkanı
2 yıldır faaliyet gösteren ajansımızın Tekirdağ’daki 
merkez ofisimiz yanında, Edirne ve Kırklareli 
İllerinde de ofislerimiz bulunmaktadır. Ajans olarak 
bölgeye hizmet eden bir kamu kuruluşuyuz. Ajansın 
mali destek vermenin yanında başka görevleri 
bulunmaktadır. Ajansın asıl görevi bölgedeki tüm 
yerleşim yerlerinin kalkınmasını sağlamaktır. Bu 

amaçla planlama ve programlama faaliyetlerini 
yürütüyoruz. Bir diğer deyişle bölgedeki planlama 
işlerini gerçekleştirmekteyiz. Örneğin bugün buradaki 
toplantı da bu konuyla ilgilidir. Buradaki toplantıda 
çıkan sonuçlar bölge planına altlık oluşturacaktır. 
Burada belirtilen konular bölge planında yer alacak 
ve burada insanların istek ve taleplerine yönelik bir 
kalkınma olacaktır.

Ajansın mali destek dağıtmak ve planlama çalışmaları 
dışındaki üçüncü görevi gelen yatırımcıları 
desteklemektir. 
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YENİ KENT
YAKLAŞIMLARI

A
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SAĞLIKLI KENTLER
Sağlıklı Kentler, Dünya Sağlık Örgütü’nün 
öncülüğünde geliştirilmiş küresel bir şehircilik 
hareketidir. Yerel yönetimlerin, kurumsal değişiklikler, 
kapasite-geliştirme, ortaklık temelli planlama ve 
yenilikçi projelerle sağlığın geliştirilmesine yönelik 
yaklaşımlar geliştirmesini amaçlar.

Bu hareketin en temel hedefi şehir yönetimlerinin 
sağlık konusunu toplumsal, ekonomik ve politik 
gündemin üst sıralarına getirmesidir. Sağlık bütün 
sektörleri ilgilendirmektedir. Yerel yönetimler 
de vatandaşların sağlığını ve refahını korumak 
ve geliştirmek konusunda güce sahip olan lider 
pozisyonundadır. 

Sağlıklı kentler hareketi sağlık için geniş kapsamlı ve 
sistematik politika üretimi ve planlama yaklaşımını 
desteklemektedir. Sağlıklı kentler hareketi,

Sağlık ve kentsel yoksulluk konularındaki eşitsizlikleri 

Savunmasız vatandaşların ihtiyaçlarını

Katılımcı yönetişim yaklaşımını

Sağlığın toplumsal, ekonomik ve çevresel boyutunu,

dikkate alarak geliştirilen yerel yönetim yaklaşımıdır. 
Sadece sağlık sektörünü geliştirme amaçlı değil, 
ekonomik canlanma ve kentsel gelişme gayretlerinde 
sağlık konusunun göz önüne alınmasını gerektiren 
bir yaklaşımdır.

Üyelik

Küresel Sağlıklı Kentler Ağı’nın 1500 civarında 
üyesi bulunmaktadır. Sağlıklı kent bir sonuç değil, 
süreçtir. Sağlıklı gelişme bilinciyle hareket eden ve 
sağlık konusuna öncelik veren herhangi bir kent 
sağlıklı kent olabilir. 

Sağlıklı kent olabilmek için; sağlık konusuna 
adanmış bir yerel yönetim anlayışının geliştirilmesi 
ve buna erişmek için gerekli yapısal düzenlemelerin 
oluşturulması gerekmektedir. 

AMAÇLAR ve ATRATEJİLER
Bu yaklaşımın uygulanması, yaşama koşullarının 
ve sağlık konularının tüm boyutlarıyla ele alındığı 
yenilikçi eylem alanlarının geliştirilmesi ile 
gerçekleşmektedir. Avrupa ve Avrupa dışındaki 
kentler arasında kurulacak yoğun ilişki ve 
iletişim ağları bu yaklaşımın önemli bir parçasını 
oluşturmaktadır. 

Sağlıklı kent uygulaması;

Açıkça belirtilmiş politik sorumluluk

Liderlik

Kurumsal değişim

Sektörler arası işbirliği, gerektirmektedir.

Sağlıklı kentler hareketinin stratejik hedefleri 
aşağıdaki gibidir:

Sağlık, yoksulluk ve savunmasız grupların 
ihtiyaçlarını dikkate alarak yerel seviyede sağlıklı ve 
sürdürülebilir gelişme hedefli politika ve eylemleri 
desteklemek,

Sağlık gelişimi, kamu sağlığı ve kentsel yenileme 
konuları bağlamında merkezi-yerel işbirliğini 
sağlayarak ulusal düzeyde Sağlıklı Kentler 
yaklaşımını güçlendirmek,

Sağlığın teşviki için politika ve uygulama uzmanlığı 
geliştirmek, gerekli bilgi ve yöntemleri oluşturmak,

Hareket ağına katılan şehirler arasında bütünlük, 
işbirliği ve kuvvetli bağların kurulmasını sağlamak,

Kentsel konularla ilgilenen diğer kurumlarla ortaklıklar 
kurarak sağlık konusunun savunulmasında aktif rol 
oynamak.
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KENTSEL AĞ 
Urban Network
Kentler arasındaki dengesiz kalkınmayı ortadan 
kaldırmak ve özellikle orta ölçekli kentlerin 
ekonomilerini kurtarmak amacıyla, kentlerin 
bölgesel ve uluslararası ittifaklar kurma, kaynaklarını 
birleştirme, birbirlerini tamamlayıcı fonksiyonları 
geliştirme, bu olanak ve hizmetleri paylaşmaları 
yaklaşımıdır. 

Uzmanlaşmış kentler arasında ekonomik ya da 
kültürel gelişim amacıyla kurgulanabilecek kentsel 
ağlar; kamu projelerinin benzer kentler arasında 
dağılımı, esnek kaynak ve hizmet değişimi, bilgi ve 
deneyim transferi gibi amaçlarla kurgulanmaktadır.

Kentsel Ağlar yaklaşımının temeli ‘ağ yapı’ kavramına 
dayanmaktadır. Ağ yapılar, “işbirliği yapan 
kuruluşların aralarındaki mübadele ilişkilerinden 
oluşan ve bir ilişki ağı içinde kuruluşları birbirlerine 
eklemleyen yapı” olarak tanımlanmaktadır. Çok 
merkezli kentsel ağların çok çeşitli türleri olacaktır; 

Bunlar: 
‐ Çok merkezli ağlar

‐ Uzmanlaşmış kentler ağı

‐ Kamu projelerinin benzer kentler arasında 
dağılımı

‐ Esnek mal ve hizmet değişimi

‐ Ekonomik veya kültürel kentler ağı

‐ Fonksiyonel ve organizasyonel işbirliğinin 
görünürlüğe eriştiği, büyüklüğü ve üretkenliği 
ile yarışması veya ortak amaçlar geliştirmesi 
gereken, benzer biçimde uzmanlaşmış kentler 
ağı, 

‐ Birbirini beslemek için farklı alanlarda 
uzmanlaşmış kentleri bağlayan ağlar 
(uzmanlaşma aynı zamanda kamu projelerinin 
benzer kentler arasında dağılımına da rehber 
olabilir),

‐ Mal ve hizmet değişiminin esnek sistemi 
içerisinde birbirine bağlı kentler ağı,

‐ Profillerini güçlendirerek rekabet üstünlüklerini 
artırmak için birlikte bağlanmış ortak çıkarları 
(ekonomik ve /veya kültürel) paylaşan kentler 
ağı gibidir.
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KENTSEL İTTİFAK  
Urban Alliance   
Kentsel sorunların çözülmesi ve kentlerin 
yenilenmesi amacıyla kentler ya da kuruluşlar 
arasında kurulan ittifaklardır. Bu çerçevede, 
kentteki kurum ve kuruluşlar, kanunlar, politikalar 
ve programlar değiştirilir. 

Finansal kaynak olarak kamu ve özel sektör finans 
kuruluşları ya da Dünya Bankası gibi uluslararası 
organizasyonlardan destek sağlanmaktadır. 

Aktörler arasında roller ve ilişkiler geliştirilirken en 
önemli konu, halk katılımının sağlanmasıdır. 

1999  yılında UN-HABİTAT ve Dünya Bankası 
tarafından kurulan Kentsel İttifak (Cities Alliance), 
temel olarak ‘Gecekondusuz Kentler’ vizyonunu 
gerçekleştirmek için çalışmalar yapmaktadır. 
İttifakın iki temel amacı bulunmaktadır. Bunlar;

‐ Yerel paydaşların katılımı ile kent için ‘vizyon’ 
çalışmaları yapmak, ekonomik başarıyı artırmak 
için yatırım ve eylem planları hazırlamak ve 
kentsel gelişim stratejileri üretmek,

‐ Kentsel ve ülkesel ölçekteki gecekondu alanlarını 
iyileştirmek, yaşam kalitesini artırmak, 2020 
yılına kadar 100 milyon gecekondunun yaşam 
koşullarını iyileştirmektir.

KENTTEN KENTE 
City to City (C2C)
Kentlerin ekonomik gelişimlerini sağlamak ve 
yarışabilirliklerini artırmak amacıyla çalışmaya 
başlayan City to City (C2C), Avrupa’daki kurumlar 
arası işbirliği ağı olarak tanımlanabilir. 

Organizasyonun hedefi;  Avrupa Birliği’ne üye 
ülkeler, bölgeler ve kurumlar arasında ortak çalışma 
becerisinin artırılmasıdır.

Çalışanların bilgi, beceri ve deneyimlerinin 
artırılması yoluyla değerlerinin de artırılmasını 
amaçlamaktadır (insan kaynağının geliştirilmesi 
gibi).  Ayrıca, ekonomik kaynaklı göçler konusunda 
stratejiler üretmektedirler. 

C2C’nin strateji çalışmaları şu konuları 
kapsamaktadır;

‐ İnsan kaynağının geliştirilmesi konusunda üye 
ülkeler arasında birlikte çalışma, ortaklık, bilgi 
ve deneyim transferi çalışmaları yapmak,

‐ Yerel ve bölgesel düzeyde Avrupa Birliği 
programlarını ve önceliklerini takip etmek,

‐ Yerel ve bölgesel ölçekte yönetişim ve politika 
planlaması yapmak,

‐ Ortaklıklar yaratmak, proje üretmek ve kaynak 
bulmak konularında yerel ve bölgesel ölçekli 
kurumları desteklemek.
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YAVAŞ ŞEHİR 
Cittaslow
Yavaş Şehir 1999 yılında İtalya’da başlamış bir 
şehircilik hareketidir. 1986’da başlayan geniş 
kapsamlı “yavaş” kültürel akımının bir parçasıdır.  
Amacı şehirlerin bütün hızını yavaşlatarak yaşam 
kalitesini yükseltmektir. Modern dünyanın en iyi 
yönlerini kabul ederek, ilerlemeyi ve değişimi 
dışlamadan, geleneğe ve kaliteye saygı duyan, 
eski usul üretim tekniklerini koruyan ve kullanan 
bir yaşam biçimi önerir. “Yavaş Şehir”  hareketi 
modern hayatın acelesinden ve paniğinden uzak; 
ancak iletişim, ulaşım, üretim ve satış konularındaki 
modern fırsatları değerlendiren bir kent yaratmayı 
hedefler. Yaşamın insan zamanında akmasına 
izin vererek, hayatın tadını çıkarmak için gerekli 
altyapının sunulmasını sağlar.

Üyelik
Yavaş şehir birliğine üye olan belediyeler, 
vatandaşlarının sağlığına saygı gösteren, tüketim 
ürünlerinin ve yiyeceklerin gerçekliğine ve kalitesine 
önem veren, el işlerinin üretilmesini sağlayan, 
kültürel mirası koruyan ve kullanan, meydanlar, 
dükkânlar, kafeler, lokantalar, tiyatrolarla çeşitlilik 
sunan, mekânın ruhunu yaşatan, geleneklere saygılı, 
yavaş sakin bir yaşam biçiminin oluşturulması için 
çalışmaktadır. 

İtalya’da başlayan hareket giderek dünyaya 
yayılmıştır. Beş tanesi Türkiye’de olmak üzere, 
dünya genelinde yaklaşık 150 şehir bu akıma 
katılmıştır. Yavaş Şehir, Yavaş Şehir Destekçisi ve 
Arkadaş Yavaş Şehir olmak üzere 3 üyelik biçimi 
bulunmaktadır. Ancak yalnızca 50.000 kişilik 
nüfusun altındaki kentler tam üye olabilmektedir. 
Tam üyelik için Yavaş Şehir hedeflerinin en az 
%50’sinin karşılanması ve uluslararası Yavaş Şehir 
ağına başvurulması gerekmektedir. 

Amaçlar ve Stratejiler
- Hareketin ana amaçları aşağıdaki gibidir:

- Kentsel çevrede herkes için daha iyi bir 
yaşam sağlamak

- Şehirlerin yaşam kalitesini arttırmak

- Şehirlerin aynılaşmasına ve 
homojenleşmesine karşı olmak

- Çevreyi korumak

- Kültürel çeşitliliği ve her şehrin kendine has 
özgünlüğünü korumak

- Daha sağlıklı bir yaşam biçimi için esin 
kaynağı olmak

Her Yavaş Şehir’in erişmek zorunda olduğu 59 hedef 
ve ilke bulunmaktadır. Bu hedefler çevre, altyapı, 
teknoloji, misafirperverlik, farkındalık ve Yavaş 
Yemek projelerine destek gibi tematik alt başlıkların 
altında toplanmaktadır. 

Yavaş Şehir olmak isteyen kentlerin ve Yavaş Şehir 
olan kentlerin bu statüleri devam ettirmek için bu 
59 kriter çerçevesinde projeler geliştirmesi ve 
uygulaması gerekmektedir. Her kentin birbirinden 
farklı şartlara sahip olması nedeniyle Yavaş Şehir 
hedeflerinin çoğu genel kavramlardan oluşmaktadır. 
Her kent kendi özellikleri ve stratejisi kapsamında 
Yavaş Şehir kriterleri üzerinden yenilikçi projeler 
geliştirmektedir.
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PAYLAŞAN KENTLER
Kentlerin ortak sorunlarını çözebilmeleri; bölgesel 
ve küresel işbirlikleri kurgulayarak yeniliklere 
erişmeleri, bilgi, birikim, bereket, beceri, yerel 
değerleri ve potansiyellerini paylaşmaları yoluyla 
sağlanabilecektir.  

Kentler arası bilgi ve deneyim paylaşımı, ekonomik, 
kentsel ve sosyal gelişimi hızlandırmaktadır. Anadolu 
kentlerinin yakın çevreleri ve bölgeleri ile kuracakları 
işbirlikleri, küresel ve ulusal düzeyde bölgeyi çekici 
hale getirerek rekabet gücünü arttıracak, aynı 
zamanda yerel demokrasilerin gelişmesi ve yaşam 
kalitesinin yükseltilmesi sürecinde sorunların 
birlikte çözülmesini sağlayacaktır. 

Kentlerin en büyük sorunu olan kentsel mekan 
kalitesi ve yaşam kalitesi riskleri, kentsel işbirlikleri 
ve koalisyonlar aracılığıyla azaltılabilecektir. Bu 
nedenle Anadolu kentleri, ekonomik, sosyal ve 
mekansal olarak güçlenmek amacıyla ‘paylaşma’ 
ortak paydası altında bir araya gelmelidirler.

Paylaşma teması altında bir araya gelen Anadolu 
kentleri, işbirliği ve güç birliği ile nasıl daha sağlıklı 
kentlere dönüşür sorusunun cevaplanması için alt 
stratejiler belirlenmelidir. 

Alt stratejilerin temelini; ‘kentler arası işbirliği 
ve güç birliği ağları’ oluşturmalıdır. Bu ağlar, 
iletişimin güçlendirilmesi, fikir paylaşımı, deneyim 
transferi gibi konularda olabileceği gibi, proje, 
kaynak ve kapasite paylaşımı konularında da 
gerçekleşebilecektir.

‘Paylaşan Kentler’ yaklaşımı benimseyen kentlerin 
üç temel hedefi;

‐ Mekan ve yaşam kalitesinin artırılması,

‐ Ekonomik kalkınmanın sağlanması,

‐ Kültürel ve doğal mirasın korunması olmalıdır. 

Bu amaçla kent yöneticileri bir araya gelerek 
‘Paylaşan Kentler İçin 10 Temel İlke’ çerçevesinde 
‘paylaşma’ ortak kavramı altında strateji, program 
ve projeler geliştirmeli, geniş katılımlı ortamlarda 
halk ile paylaşım sağlanmalıdır. 
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BABAESKİ NEREDE

B
Nüfus: 51.249

Genç Nüfus (0-14): 7.635
Aktif Nüfus (15-64): 36.979
Yaşlı Nüfus (65+): 6.635
Çalışan Nüfusun Dağılımı:

Tarım: 55,66 %
Sanayi: 14,71 %

Hizmetler: 29,62 %
Sigortalı Çalışan Sayısı: 10.820

Yüzölçümü: 652 km kare
İşletme Sayısı: 1.992

Eğitim:
MYO veya daha üst okul mezunu: 3.637

Lise veya dengi okul mezunu: 9.884
İlköğretim mezunu: 26.534

Not: Veriler 2010 SGK ve 2011 TÜİK 
verilerinden derlenmiştir.
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Babaeski ilçesinin Alpullu, Sinanlı, Karahalil 
ve Büyükmandıra adında 4 beldesi ve 30 
Köyü bulunmaktadır. Bizanslılar döneminde 
Bulgarophygon adıyla bilinen Babaeski’ye Yunanlilar 
Bulgaros, Bulgarlar Phygon, Osmanlilar ise Babay-i 
Atik adini vermişlerdir. 1936 yılında Arif Müfid 
Mansel tarafından Alpullu Höyüğü’nde yapılan 
araştırmalarda kerpiç kalıntıları, ilk tunç çağına ait 
tek renkli çanak ve çömlekler bulunmuştur. Bunların 
bir bölümü geometrik benekli olup, ayni dönemde 
Ege ve Balkan kültüründe de vardır. Yöre’nin yerli 
halkı, Traklar’dır. 1980 yılında Mehmet Özdoğan 
tarafından, Kırklareli-Babaeski yolu üzerindeki Tilki 
Burnu höyüğünde yapılan araştırmada, son kalkolitik 
dönem keramikleri ile Yunan ve Roma dönemlerine 
ait yapı kalıntıları bulunmuştur.

Roma döneminde, tarihsel yolların Babaeski’den 
geçmesi burayı önemli bir merkez yapmıştır. 

Babaeski, Bizans döneminde de bu önemini 
korumuştur. Bizans imparatoru l.Anastasios’un 
(491-518) yaptırdığı Marmara’dan Karadeniz’e 
uzanan büyük liman suru, kentin yakınından 
geçmekte idi. l.Justinianos (527-535) tarafından 
onarılmış olan surdan günümüze eser kalmamıştır.

Babaeski, Vlll, ve Xlll. Yüzyıllarda Bizans 
imparatorluğu’nun Thrake bölgesinde bir istihkam 
ve piskoposluk merkeziydi. 812’de Bulgar Çarı Krum 
tarafından zaptedilen şehir, 1359’da şehzade Murat 
(l.Murat) tarafından Osmanlı sınırlarına katıldıktan 
sonra, “Babay-ı Atik” adını aldı. Önce Edirne Merkez 
Sancağı’na bağlı olan Babaeski, 1879’da Kırklareli 
Sancak olunca Kırklareli’ye bağlandı.

TEMEL DEĞERLER
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KÜLTÜREL DEĞERLER
 » Trak, Bizans ve Osmanlı Kültürlerinin varlığı
 » Babaeski’nin 1971’de “Karpuz Festivali” adı 

ile başlayıp “Tarım Festivali” adıyla devam 
eden festivali

 » Alpullu Beldesi İlk Şeker Kültür ve 
Müzik Festivali, 1925 yılından bu yana 
gerçekleştirilen Büyükmandıra Beldesi 
Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı 
Pehlivan Güreşleri, At Yarışları ve Müzik 
Şenliği, Sinanlı Beldesi Vasfi Şen Yağlı 
Pehlivan Güreşleri

 » Köy düğünleri kültürü
 » Forklor Kültürü
 » Şehrin temizlik kültürü
 » Mutlu Köyü Bolca Nine Türbesi
 » Büyükmandıra Sütlü Tavuk Çevirmesi ve 

Büyükmandıra restaurantları

TARİHSEL DEĞERLER
 » Cedid (Semiz) Ali Paşa Camii
 » Fatih Camii
 » Hamam
 » Höyük Tepe
 » Meydan (Dört yüzlü) çeşme
 » Babaeski Sultan IV. Murat Köprüsü
 » Alpullu Sokullu Mehmet Paşa (Mimar Sinan) 

Köprüsü
 » Alpullu Şeker Fabrikası
 » Atatürk İ.Ö.O.
 » İlçe Özel İdare Binası

DOĞAL DEĞERLER
 » Verimli Arazilerin Varlığı
 » Şeytan Deresi
 » Ergene Nehri
 » Sulama amaçlı kullanılan göletleri 
 » Yer altı suları
 » Doğalgaz Rezervleri

EKONOMİK DEĞERLER
 » Tarım ürünleri(Buğday, Ayçiçeği, 

Şekerpancarı, Çeltik vs.)
 » Babaeski sarımsağı ve kabak çekirdeği
 » Büyükbaş ve küçükbaş Hayvancılık 
 » Sebzecilik ve meyvecilik potansiyeli
 » Yoğurt ve Peynir Mandıraları
 » Arıcılık 
 » Nakliyecilik
 » Son yıllarda gelişen sanayisi
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Çalıştay katılımcıları, katıldıkları kurumu temsilen ya da bireysel olarak Babaeski’nin temel sorunlarını dile 
getirmişlerdir. Sorunlar; ulaşım altyapısının, ekonomik faaliyetlerin, sosyal ve kültürel imkanların azlığı, 
markalaşma ve tanıtım yetersizliği ana konularında yoğunlaşmıştır.

 » İlçe merkezindeki festival alanının yetersizliği

 » İlçe otobüs terminalinin yetersizliği

 » Kültürel, sosyal ve spor alanların yetersizliği 

 » Çok amaçlı salon ve kültür salonu eksikliği

 » Şeytan deresinin ıslah ihtiyacı

 » Köylerde yolların bozuk olması ve çocuk 
oyun parkı ihtiyacı

 » Şeytandere güzergâhındaki köylerde taşkın 
olması

 » İlçe merkezindeki yollarda kaldırımların 
yetersizliği ve trafik sorunu

 » İlçede işsizlik sorununun olması

 » İlçede bulunan ve bulunduğu söylenen Sarı 
Saltuk’un mezarı gibi yatırların inanç turizmi 
açısından kullanılamaması

 » Şehirde yeterli istihdam olanaklarının 
bulunmaması sebebi ile genç nüfusun şehir 
dışına göç etmesi

 » Şehir merkezinde şehir planının çarpıklığı ve 
yollar ile kaldırımların eksikliği 

 » Sahipsiz köpeklerin varlığı ve hayvan 
barınağı ihtiyacı

 » Katı atıkların toplanması ve katı atık 
merkezlerine nakliyesindeki sorunlar

 » Doğalgazın gelmesiyle azalmasına rağmen 
hava kirliliği sorunu

 » Ergene Nehri ve Şeytan dere’nin kirliliği

 » Tasarrufların yatırımlara dönüşmemesi, 
girişimcilik eksikliği

 » Şehir merkezinin imar planının, tarihi binaları 
koruyarak modern binaları esas alacak 
şekilde güncellenmesi

 » Mevcut öğretmenevinin ilçeye yakışır 
şekilde yenilenmesi ihtiyacı

TEMEL SORUNLAR
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 » Şehirlerarası karayolunun üzerinde bulunan 
Meslek Yüksek Okulu’nun bulunduğu 
mevkide Üstgeçit ihtiyacı

 » Açık sulama suyu kanallarında taşınan 
suyun kayba uğraması, bununla beraber 
tarım arazilerinde yeterli sulama kanalının 
bulunmaması ve bu nedenle kapalı sulama 
sistemine duyulan ihtiyaç

 » Bağcılık ve meyvecilikte fidan desteği gibi 
teşvik edici desteklerin bulunmaması sonucu 
bu alanların gelişmemesi

 » Canlı hayvan borsası eksikliği

 » İlçede bulunan üniversite öğrencilerinin 
ilçede daha fazla zaman geçirebilmeleri için 
gereken havuzlu spor komplekslerinin ve 
sosyal alanların eksikliği

 » Üniversite öğrencilerinin barınacağı yurt, 
pansiyon gibi yapıların eksikliği

 » Köylerde kanalizasyon gibi altyapıların 
eksikliği ve ayrıca köylerde elektrik 
kesintileri ve gece aydınlatma sorunları 

 » İlçenin tanıtılmasında bulunan eksiklikler

 » Çeltik sulama bedelinin yüksekliği

 » İlçede bulunan çiftçilerin arazilerini satması

 » Çiftçilerin ürünlerini babadan öğrendiği 
şekilde bilinçsizce gerçekleştirmesi

 » Şehir dışında bulunan Meslek Yüksek 
Okulu’na ulaşımın yetersiz olması sonucu 
MYO ile şehrin bütünleşememesi

 » İlçede hakim ve savcı gibi adalet bakanlığı 
personelinin yetersizliği nedeniyle davaların 
uzun sürmesi

 » Tarım topraklarının ayrık olması ve bunların 
henüz toplulaştırılmamış olması
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Babaeski’nin farklılıklarını ortaya çıkaracak; doğal, kültürel ve tarihi değerleri, turizm, bitkisel üretim ve yerel 
kalkınma potansiyelleri tartışılmıştır.

TEMEL FIRSATLAR

 » Trakyanın merkezinde, en güzel yerinde yer 
alması. İstanbul’a, Bulgaristan ve Yunanistan 
sınırlarına yakınlığı

 » İlçede yatırım için gerekli hazine arazilerinin 
varlığı

 » İlçenin sulama sorununu çözebilmek için 
Çengelli, Çavuşköy, Karacaoğlan, Terzili 
göletleri gibi göletlere sahip olması ve yeni 
gölet potansiyelleri

 » Verimli arazilerin varlığı nedeniyle bağcılık, 
meyvecilik potansiyeli

 » İlçede sarımsak üretiminin varlığı

 » Babaeski tarım festivalinin ve belde 
festivallerinin varlığı

 » İlçe sınırları dahilinde doğalgaz rezervi 
potansiyeli

 » İlçenin Trakya’nın merkezinde olması ve 
arazisinin düz olması sebebi ile gelecekte 
yapılabilecek havaalanı potansiyeli

 » İlçenin Höyüktepe gibi tarihi eserlere sahip 
olması sebebi ile turizm potansiyeli

 » İlçede Sarı Saltuk gibi tarihi şahsiyetlerin 
türbelerinin bulunması, Mutlu köyünde Bolca 
Nine Türbesinin bulunması sebebi ile inanç 
turizmi potansiyeli

 » Türkiye’nin işletmeye girmiş ilk şeker 
fabrikası olan Alpullu Şeker Fabrikasının 
mevcudiyeti, Alpullu şeker fabrikasının 
içerisindeki Atatürk Köşkünün turizm 
potansiyeli
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 » Alpullu şeker fabrikası lojmanlarının yaşlı 
bakım evine dönüştürülmesi potansiyeli

 » Meslek yüksek okulunun ve Üniversite 
bünyesinde yeni açılan Sürekli Eğitim 
Merkezinin mevcudiyeti

 » İlçenin Kırklareli üniversitesinden Fakülte 
talep etmesi

 » Ulaştırma planlarında Babaeski’den geçecek 
olan İstanbul-Edirne Hızlı Tren projesinin 
bulunması ve bu trenin İstanbul-Babaeski 
ulaşım süresini 35 dk. indirecek olması

 » Köylerde hayvancılık potansiyeli

 » İlçe merkezindeki hayvancılık mevcudiyetinin 
et entegre tesisi potansiyelini oluşturması

 » Mevcut hayvancılık işletmelerinin biogaz ile 
enerji üretim potansiyeli

 » Babaeski belediyesi bünyesinde proje yazım 
biriminin bulunması

 » Mevcut süte işletmelerinin marka olma 
potansiyeli

 » Üretici kooperatiflerinin varlığı ve etkin olma 
potansiyeli

 » Arıcılık potansiyeli

 » Sakin, huzurlu, güvenli ve temiz bir yaşam 
yeri olması

 » Tarımsal soğukhava depoculuğu ve 
paketleme faaliyeti potansiyeli
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10 TEMEL SORUN
 » İlçede kültürel, sosyal ve spor alanları 

ile festival alanı ve otobüs terminalinin 
yetersizliği 

 » Şehirde yeterli istihdam olanaklarının 
bulunmaması sebebi ile genç nüfusun şehir 
dışına göç etmesi

 » Şehir merkezinde şehir planının çarpıklığı ve 
yollar ile kaldırımların eksikliği 

 » Ergene Nehri ve Şeytandere’deki çevre kirliliği

 » Şeytandere güzergâhındaki köylerde taşkın 
olması

 » Tasarrufların yatırımlara dönüşmemesi ve 
girişimcilik eksikliği

 » Açık sulama suyu kanallarında taşınan 
suyun kayba uğraması, bununla beraber 
tarım arazilerinde yeterli sulama kanalının 
bulunmaması ve bu nedenle kapalı sulama 
sistemine duyulan ihtiyaç

 » Köylerde kanalizasyon, yol gibi altyapıların 
eksikliği ve ayrıca köylerde elektrik kesintileri 
ve gece aydınlatma sorunları 

 » İlçede bulunan çiftçilerin arazilerini satması

 » Tarım topraklarının ayrık olması ve bunların 
henüz toplulaştırılmamış olması

10 TEMEL FIRSAT
 » Trakyanın merkezinde, en güzel yerinde yer 

alması. İstanbul’a, Bulgaristan ve Yunanistan 
sınırlarına yakınlığı

 » İlçenin sulama sorununu çözebilmek için 
Çavuşköy, Karacaoğlan, Terzili göletleri 
gibi göletlere sahip olması ve yeni gölet 
potansiyelleri

 » Verimli arazilerin varlığı nedeniyle bağcılık, 
meyvecilik potansiyeli

 » İlçede Sarı Saltuk gibi tarihi şahsiyetlerin 
türbelerinin bulunması, Mutlu köyünde Bolca 
Nine Türbesinin bulunması sebebi ile inanç 
turizmi potansiyeli

 » Meslek yüksek okulunun ve Üniversite 
bünyesinde yeni açılan Sürekli Eğitim 
Merkezinin mevcudiyeti

 » Ulaştırma planlarında Babaeski’den geçecek 
olan İstanbul-Edirne Hızlı Tren projesinin 
bulunması ve bu trenin İstanbul-Babaeski 
ulaşım süresini 35 dk. indirecek olması

 » Babaeski belediyesi bünyesinde proje yazım 
biriminin bulunması

 » Mevcut süte işletmelerinin marka olma 
potansiyeli

 » Sakin, huzurlu, güvenli ve temiz bir yaşam 
yeri olması

 » İlçe sınırları dahilinde doğalgaz rezervi 
potansiyeli
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STRATEJİK ANALİZLER 
(B.E.K. ANALİZİ)

C
Kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum örgütü temsilcilerinden 
oluşan çalıştay katılımcıları ile; 

- Beklenti, 

- E (Ekoloji, Ekonomi, Eşitlik, Etkin Olma, Elde Edilebilirlik, Entegrasyon) 

- K (Kimlik, Koruma, Kapasite, Kaynak, Katılım, Kurgu) 

BEK Analizi yapılarak, geleceğe yönelik potansiyeller ve dinamikler 
tartışılmıştır.
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Çalıştay Katılımcıları; 

- Sivil Toplum 

- Kamu Sektörü 

- Özel Sektör 

Kategorileri altında, birbirlerinden 
beklentileri ve sorunları dile 
getirmişlerdir.

BEKLENTİ ANALİZİ 



25

Muhtarlar, yerel yönetim temsilcileri ve basın kuruluşları temsilcileri özel ve kamu sektöründen beklentileri ile 
Babaeski’nin geleceğine ilişkin görüşlerini işbirliği, halkın bilinçlendirilmesi, ve ekonomik kalkınma konuları 
başta olmak üzere dile getirmişlerdir.

Sivil Toplumun Kamu Sektöründen ve 
Özel Sektörden Beklentileri

 » İşyeri açarken sınırlama ve belge şartının 
olması, özellikle ustalık belgesinin 
bulunması

 » Muhtarlıkların masraflarının kaymakamlık 
tarafından karşılanması

 » Köylerde gerçekleşen elektrik kesintileri ile 
gece aydınlatma sorunlarının karşılanması

 » Şeytandere’nin ıslah edilmesi

 » Köylerdeki yollarda bulunan bozuklukların 
giderilmesi, kanalizasyon gibi altyapı 
hizmetlerinin gerçekleştirilmesi

 » Üniversitenin bir fakültesini Babaeski’de 
açması

 » Şeytandere’de meydana gelen kirliliğin 
giderilmesi için özel sektör şirketlerinin 
arıtma tesisi kurması

 » Şehirlerarası yolda Meslek Yüksek 
Okulunun bulunduğu mevkiye üst geçit 
yapılması

 » Adalet bakanlığının İlçede görev yapan 
Hakim ve Savcı Sayısını arttırması

 » Mevcutta bulunan verimli arazilere 
hizmet edecek göletlerin ve kapalı sulama 
sistemlerinin yapılması

 » Otobüs terminalinin çevre yolu kenarına 
taşınması

 » İlçeye kültür merkezi ve içerisinde havuzda 
olan spor komplekslerinin yapılması

 » Yatırımcıların insanların zaman 
geçirebileceği cafe, sinema, tiyatro gibi 
sosyal ortamları sağlamaları

 » İlçenin imar planının güncellenmesi

 » Öğretmenevinin yenilenmesi

 » Canlı hayvan borsası kurulması

 » Yatırımcıların üniversite öğrencilerinin 
barınacağı yurt ve pansiyon açması

 » Şehir merkezi ile MYO arasında ulaşımın 
geliştirilmesi

 » Tarım arazilerinin toplulaştırılması

 » Kamu kurumlarında proje yazma birimlerinin 
kurulması

SİVİL TOPLUMUN BEKLENTİLERİ
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Kamu Kurumları Temsilcileri, Babaeski’nin geleceği için önemli beklenti, görüş, ve önerileri halkın birlikte 
iş yapabilme, aktif katılım ile kentin sorunlarına çözüm bulma ve kente sahip çıkma yetisinin geliştirilmesi 
etrafında yoğunlaşmıştır.

 » Tasarrufların yatırım yaparak 
değerlendirilmesi

 » Çiftçilerin ürün ekimi konusunda 
gerçekleştirilen eğitimlere katılarak bilinçli 
olarak ürün üretimini gerçekleştirmesi

 » Verimli arazilerin katma değeri yüksek 
bağcılık ve meyvecilik için kullanılması

 » Kentin kültürüne sahip çıkması

 » Var olan beşeri sermayenin 
değerlendirilmesine yönelik yatırımlar

 » İlçenin süt ürünleri gibi değerlerini 
markalaştırmak ve pazarlamak için 
çalışmalar yapılması

 » Karar alma süreçlerine aktif katılım

 » İlçe halkında var olan birlik ve beraberlik 
duygusunun gelişmesi

 » Kentin potansiyele sahip olduğu alanlarda 
girişimcilik konusunda insanların daha 
istekli olması

 » Kamunun halkı bilinçlendirmek adına yaptığı 
toplantı, seminer ve benzeri toplantılara 
insanların daha fazla ilgi göstermeleri

Kamu Sektörünün Özel Sektör ve 
Sivil Toplumdan Beklentileri

KAMU SEKTÖRÜNÜN BEKLENTİLERİ
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Özel sektör temsilcileri, beklenti ve önerilerini Babaeski’de özel sektörün desteklenmesi ile işgücü arzının ve 
niteliğinin arttırılması üzerine yoğunlaştırmışlardır.

Özel Sektörün Kamu Sektöründen ve 
Sivil Toplumdan Beklentileri

 » Bağcılık ve meyvecilikte fidan desteği gibi 
teşvik edici desteklerin arttırılması

 » İlçedeki toprak türlerini ve bu topraklarda 
yetiştirilebilecek ürünleri gösteren istatistiki 
verilerin çıkarılması

 » Nitelikli işgücünü ilçede tutmaya ve 
üniversite öğrencilerinin ilçede daha 
fazla zaman geçirmelerine yönelik sosyal 
imkanların yaratılması

 » Babaeski’nin tanıtılmasının sağlanması

 » Canlı hayvan borsasının kurulması

 » Üniversitedeki bölümlerin, ilçede ve bölgede 
potansiyeli olan sektörlerin ihtiyacı olan  
işgücü düşünülerek açılması

ÖZEL SEKTÖRÜN BEKLENTİLERİ
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Babaeski’nin geleceğinin kurgulanması için sürdürebilir kalkınmanın temel bileşenleri Ekoloji, Ekonomi, 
Eşitlik ile yapılabilir kılmanın temel bileşenleri olan Etkin Olma, Elde Edilebilirlik ve Entegrasyon katılımcılar 
tarafından derinlemesine tartışılarak;

- Değerler,

- Riskler,

- Farklılıklar,

- Potansiyeller,

- İşbirliği,

- Katılım

vb temel konularda sorunlar ve fırsatlar tartışılmış, geleceğe ilişkin öneriler geliştirilmiştir.

6E ANALİZİ
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Ekolojik Değerler
Trakya’nın merkezinde yer alan Babaeski’nin ilçe merkezinden Şeytan dere ve Beldelerinden Ergene Nehri 
geçmektedir. 

Babaeski’yi ayrıcalıklı kılan doğal değerler;

 » Verimli tarım arazileri

 » Şeytan dere ve Ergene Nehri

 » D-100 ve E-80 gibi karayolları ve İstanbul-Edirne demiryolu

 » Doğalgaz rezervleri

 » Göletler (Çengelli, Çavuşköy, Karacaoğlan, Terzili)

 » Ürün çeşitliliği sağlayacak iklim ve toprak yapısı

EKOLOJİ

Ekolojik Riskler
 » Ergene Nehri ve Şeytan derenin kirliliği

 » İlçe merkezinde ve köylerde kanalizasyon gibi altyapılar ile arıtma tesislerinin olmamasından dolayı 
oluşan çevre kirliliği

 » Şeytan derenin kollarında sel potansiyeli

 » İlçe Merkezinde meydana gelen hava kirliliği
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Babaeski’nin ekonomik kalkınması, kentin farklılık yaratan özgün unsurlarının ortaya çıkarılarak bu değerlere 
ilişkin üretim, yatırım ve pazarlama faaliyetlerinin artırılmasına bağlıdır. 

Kentin gelecek hedeflerine ve gelişim ihtiyaçlarına cevap verebilecek ekonomik sektörler; meyvecilik, 
bağcılık gibi tarımsal faaliyetler, hayvancılık, mevcut süt ürünlerinin markalaşması olarak belirlenmiştir.

 » Buğday, ayçiçeği, çeltik, karpuz, kabak 
çekirdeği, sarımsak gibi tarım ürünleri

 » Taşağıl, Yenimahalle, Terzili, Karacaoğlan 
köylerinde mevcut meyvecilik faaliyetleri 

 » Demirkapı köyünde bağcılık

 » Arıcılık 

 » Hayvancılık

 » Süt ürünleri işletmeciliği

 » Taşımacılık

 » Babaeski’nin “Tarım Festivali”, Alpullu 
Beldesi İlk Şeker Kültür ve Müzik Festivali, 
1925 yılından bu yana gerçekleştirilen 
Büyükmandıra Beldesi Kavasoğlu ve 
Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan 
Güreşleri, At Yarışları ve Müzik Şenliği, 
Sinanlı Beldesi Vasfi Şen Yağlı Pehlivan 
Güreşleri 

 » Edirne-İstanbul karayolunda İlçenin Edirne 
çıkışında sağda yer alan sanayi tesisleri

İlçenin Ekonomik Değerleri

EKONOMİ
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 » Mevcut Çengelli, Çavuşköy 
göletlerinde herhangi bir sulama kanalı 
bulunmamaktadır, Terzili göletinde 
ise bir miktar kapalı sulama sistemi 
bulunmaktadır. Bununla beraber mevcut 
verimli arazilerin sulanabilmesi için 
Çengelli ve Çavuşköy göletlerine sıfırdan 
Terzili göletine ise ek kapalı sulama 
sistemi talep edilmektedir.

 » Tarımsal faaliyetlerde özellikle Meyvecilik, 
Sebzecilik, bağcılık ve yem bitkisi 
ekiminin arttırılması

 » Mevcut hayvancılık işletmelerine biogaz 
tesislerinin kurulması

 » Mevcut süt işletme tesisleri ürünlerinin 
markalaşması

 » Soğukhava depoculuğu, tarım 
ürünlerinin paketlenmesi gibi faaliyetlerin 
gerçekleştirilmesi

 » Doğalgaz rezervlerinin kullanılması

 » Canlı hayvan borsasının kurulması

 » İlçede arıcılık, ürün ekimi ve hayvan 
bakımı faaliyetlerinin bilinçli yapılmasını 
sağlamak için gerekli eğitimin verilerek 
gerekli beşeri sermayenin desteklenmesi

 » İlçe sınırları dahilinde boşta bulunan 
hazine arazilerinin yatırım şeklinde 
değerlendirilmesi

 » İlçe dışından satın alınan verimli tarım 
arazilerinin statülerinin değiştirilmeyerek 
yine tarım arazisi olarak kullanılması

 » Gerek ilçe ve gerekse belde festivallerinin 
tanıtılarak tüm ülkede tanınan festivaller 
olarak markalaşması

 » İstanbul-Edirne arasında planlanan hızlı 
tren projesinin en kısa sürede bitirilmesi

 » İlçede et entegre tesisi yatırımının 
gerçekleştirilmesi

 » İlçeye havaalanı yapılması

 » Girişimciliğin desteklenmesi

Öneriler
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 » İlçede vatandaşlar arasında herhangi bir 
toplumsal ayrışma görünmemektedir.

 » Eğitim konusunda özellikle Roman 
vatandaşların öğrencilerinin 8. Sınıftan 
sonra okula devam etmedikleri belirtilmiştir.

 » İlçede kaldırımlarda engelli yolu bulunmakla 
beraber özellikle ulaşım araçlarında 
engelliler için gerekli altyapının mevcut 
olmadığı belirtilmiştir. Mimar Sinan 
İlkokulunda engelli öğrencilerin Özel Eğitim 
Alt Sınıfında eğitimlerini devam ettirdikleri 
belirtilmiştir. 

 » Son yıllarda köylerdeki okulların kapatılması 
neticesinde köylerde taşımalı eğitim 
gerçekleştirilmektedir. 

 » İlçedeki gençlerin çalışmak amacıyla 
Çorlu ve Çerkezköy ilçelerine göç ettikleri 
belirtilmiştir.

 » İlçede sağlık hizmetlerinde yetersizlik 
olmakla beraber inşaatı devam eden 100 
yataklı devlet hastanesi sonrasında yeterli 
hizmete kavuşulacağı beklenmektedir.

EŞİTLİK
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Etkin Katılım
İlçede Kent Konseyi, Ticaret ve Sanayi Odası, 
Şoförler Odası, Ticaret Borsası, Kamyoncular 
Kooperatifi ve Atatürkçü Düşünce Derneği etkin 
sivil toplum örgütleridir. Bu örgütlerin düzenledikleri 
etkinliklere halkın daha fazla katılımının sağlanması 
ilçede sivil toplumun etkinliğinin arttırılması 
açısından önem taşımaktadır. Ayrıca önceden etkin 
olan üretici kooperatiflerinin etkinliğinin arttırılması 
ilçede yaşayan halkın birlikte hareket etmesini 
sağlayacaktır. 

Etkin Tarım ve Hayvancılık 
İlçedeki çiftçilerin halen babadan öğrenme 
tekniklerle bilimsel olmayan yöntemler ile çiftçilik 
yapması ve mevcut hayvan çiftliklerinin yeterli 
teknik bilgiye sahip hayvan bakıcıları bulamaması 
bu konularda etkinliğin sağlanması için eğitimi ön 
plana çıkarmaktadır. Ürün ekimi ve hayvan bakımı 
konularında verilecek eğitim sonucu hem ülkenin 
daha fazla ürün elde etmesi ve hem de ürün ekimi ve 
hayvan bakımını doğru yöntemlerle yapan kişilerin 
geçimine katkısı olacaktır. 

ETKİN OLMA

Ektin Çevre
Babaeski’nin hayat damarları olan Ergene ve 
Şeytandere nehirlerindeki kirlilik ilçede yaşayan 
halkı olumsuz yönde etkilemektedir. Ergene ve 
Şeytandere nehirlerinin temizlenmesi ve kirliliği 
yaratan etkenlerin önlenmesi bu nehirlerin sulama 
açısından kullanılarak etkin tarımın oluşmasını 
sağlayacaktır. Şeytandere nehrinin ilçe merkezinden 
geçmesi sebebiyle nehrin kirlilikten arındırılması 
nehir kıyısının rekreasyon alanı olarak kullanılmasını 
sağlayacaktır.

Etkin Tanıtım
İlçenin 1971 yılında “Karpuz Festivali” adı ile 
başlayıp “Tarım Festivali” adıyla devam eden 
festivali ve ayrıca adını Padişah Abdülaziz’in 
pehlivanlarından alan Büyükmandıra “Kavasoğlu 
ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri, 
At Yarışları ve Müzik Şenliğinin” 1925’ten bu yana 
gerçekleştirilmesi, bununla beraber ilçenin diğer 
beldeleri olan Alpullu’da “İlk Şeker Kültür ve Müzik 
Festivali” ve Sinanlı’da “Vasfi Şen Yağlı Pehlivan 
Güreşlerinin” gerçekleştirilmesi ilçedeki Festival 
Kültürünün en güzel örnekleridir. Bu festivallere 
ilçedeki ve yakın yerleşim yerlerindeki vatandaşların 
katılmasıyla beraber festivallerin ulusal anlamda 
etkin tanıtımının gerçekleştirilmesi ilçe ve beldelerin 
tanıtımını sağlayacaktır.
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Değerlerin Yeniden Elde Edilmesi
İlçede bulunan tarihi eserlerin ve geçmişten gelen 
kültürel faaliyetlerin korunması bir şehrin kimliğini 
oluşturması bakımından önem taşımaktadır. 
Babaeski’de bulunan tarihi mekanlardan biri olan 
Höyük Tepe’de üniversitelerce gerekli araştırma 
çalışmalarnın yapılması gerekmektedir. Bununla 
beraber ilçe köylerinde halen devam ettirilen köy 
düğünleri kültürünün ve ilçede oynanan yöresel 
oyunların gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla 
korunması gerekmektedir.

ELDE EDİLEBİLİRLİK

Kamusal Alanların Elde Edilmesi
Toplantıda bulunan katılımcıların üzerinde durduğu 
en temel eksiklikler tiyatro, sinema, kütüphanenin 
de bulunduğu kültür merkezinin ve içerisinde yüzme 
havuzunun da bulunduğu bir spor kompleksidir. 
MYO’da okuyan öğrencilerin ve ders veren 
öğretim görevlilerinin ilçede daha fazla zamanlarını 
geçirebilmesi ve ilçede yaşayan halkın Babaeski’yi 
daha yaşanabilir bir kent olarak görmeleri için gerekli 
sosyal ve sportif yatırımların gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir.

Gerçekleştirilen festivaller için yetersiz kalan 
fuar alanı genişleterek daha ferah bir ortamda 
festivaller gerçekleştirilmelidir. Bununla beraber 
kent merkezinin gerekli rekreasyon alanlarına, 
kaldırımlara sahip daha medeni bir şehir planına 
ihtiyacı bulunmaktadır. 
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Toplumun Entegrasyonu
İlçede yaşayan vatandaşların yaşam standartlarını 
iyileştirmeleri için birlikte iş yapma, birlikte 
hareket etme kültürünü kamu, özel ve sivil toplum 
kuruluşları öncülüğünde sivil girişimler geliştirmek 
yolu ile kazanması gereklidir. Bu amaçla özellikle 
vatandaşların Dernek, Vakıf, Kooperatif gibi 
yapılara daha fazla önem vermesi ve halkın daha 
fazla katılımının sağlanarak kamu ve özel sektörün 
çözemediği sorunları halkın kendisi çözmesi veya 
kamu ve özel sektörü sorunları çözmesi yönünde 
teşvik etmesi sağlanacaktır.

Temel Sektörler Arası Entegrasyon
İlçenin temel sektörleri olan tarım, hayvancılık, 
üniversite ve sanayide entegrasyon problemleri 
olduğu görülmektedir. Tarımın hayvancılığı, sektör 
için gerekli olan yem bitkilerini üreterek desteklemesi 
gerekmektedir. Bu durumda tarım ve hayvancılık 
sektörleri arasında entegrasyon sağlanarak her iki 
sektörün katma değerini arttırması sağlanacaktır.

İlçe   halkı   özellikle  ilçede yetiştirilen ve 
yetiştirilebilecek tarım ürünlerine dayalı 
sanayiyi talep etmektedir. Bununla beraber 
ilçede faaliyetini devam ettiren un fabrikaları 
gibi bazı tarıma dayalı sanayi işletmelerinin son 
yıllarda kapandığı görülmektedir. Bundan başka 
hayvancılık sektöründe gelişmiş olan ilçenin hayvan 
potansiyelinin değerlendirilmesi ve hayvancılık 
ile sanayi sektörünün entegrasyonu için ilçeye et 
entegre tesisinin kurulması önerilmiştir.

Entegrasyon konusunda en büyük görevlerden 
biri ilçede bulunan üniversiteye düşmektedir. 
Üniversitenin ilçedeki tarım, hayvancılık ve sanayi 
sektörlerinde eksik olan yetişmiş elemanları 
sağlayacak şekilde açılacak bölümleri belirlemesi 
sektörler arası entegrasyon açısından önemlidir.

ENTEGRASYON

Kent ve Üniversite Buluşması
Kent ile üniversitenin henüz entegre olamadığı 
görülmektedir. Özellikle üniversitenin ilçe merkezi 
dışında yerleşmesi ve yeterli ulaşımın henüz 
oluşmaması entegrasyonun önündeki en büyük 
sorunlardır. İlçe halkının üniversite öğrencilerine 
gerekli yakınlığı göstermesi, evlerini öğrencilere 
kiralamasına rağmen şehrin henüz öğrencilerin 
talep ettiği sosyal ve kültürel ortamı sağlayamaması 
nedeniyle özellikle hafta sonlarında öğrenciler ilçede 
kalmamayı tercih etmektedir. Bununla beraber 
öğrencilerin kentle entegre olamamasının yanında 
üniversite öğretim görevlilerinin neredeyse tamamı 
ilçe dışında yerleşiklerdir. Gerekli entegrasyonun 
sağlanması için öncelikle üniversite ile şehir 
arasında etkin bir toplu taşımanın sağlanmasından 
sonra ülkemizde üniversite ile şehrin entegre olduğu 
kentler örnek alınarak ilçeye sosyal ve kültürel 
kurumların kazandırılması gerekmektedir.
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Babaeski’nin geleceğinin yeni vizyon çerçevesinde ele alınması için Kimlik, Koruma,

Kapasite, Kaynak, Katılım ve Kurgu bileşenleri üzerinde katılımcılarla yapılan tartışmalar;

 

 » İlçe ve belde festivalleri

 » Tarihsel, kültürel ve doğal değerlerin korunmasına devam edilmesi

 » Sosyal, kültürel ve sportif alan ihtiyaçları

 » Tarımsal arazilerin sulanma ihtiyacı

 » Girişimcilik,

 » Beşeri kaynakların geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşmıştır.

6K ANALİZİ
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Raporun önceki kısımlarında detayları belirtildiği için kentin kimliğini belirleyen unsurlar özet olarak bu 
bölümde verilecektir:

 » Kentin Kültürel Değerleri: Trak, Bizans ve Osmanlı Kültürlerinin varlığı, Babaeski’nin “Tarım 
Festivali”,Alpullu Beldesinin “İlk Şeker Kültür ve Müzik Festivali”, Büyükmandıra Beldesi “Kavasoğlu 
ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri, At Yarışları ve Müzik Şenliği”, Sinanlı Beldesi “Vasfi 
Şen Yağlı Pehlivan Güreşleri”, Köy düğünleri kültürü, Forklor Kültürü, Şehrin temizlik kültürü, Mutlu 
Köyü Bolca Nine Türbesi, Büyükmandıra Sütlü Tavuk Çevirmesi ve Büyükmandıra restaurantları

 » Kentin Tarihsel Değerleri: Cedid (Semiz) Ali Paşa Camii, Fatih Camii, Hamam, Höyük Tepe, Meydan 
(Dört yüzlü) çeşme, Babaeski Sultan IV. Murat Köprüsü, Alpullu Sokullu Mehmet Paşa (Mimar Sinan) 
Köprüsü, Alpullu Şeker Fabrikası, Atatürk İ.Ö.O., İlçe Özel İdare Binası

 » Kentin Doğal Değerleri: Verimli Arazilerin Varlığı, Şeytan Deresi, Ergene Nehri, Sulama amaçlı 
kullanılan göletleri, Yer altı suları, Doğalgaz Rezervleri

 » Kentin Ekonomik Değerleri: Tarım ürünleri(Buğday, Ayçiçeği, Şekerpancarı, Çeltik vs.), Babaeski 
sarımsağı ve kabak çekirdeği, Büyükbaş ve küçükbaş Hayvancılık, Sebzecilik ve meyvecilik 
potansiyeli, Yoğurt ve Peynir Mandıraları, Arıcılık, Nakliyecilik, Çeşitli sanayi işletmeleri

 » Babaeski bölgede şehir ve mezarlığının temizliği, sessizlik ve sakinliği ile tanınmaktadır.

 » Babaeski geniş bir askeri tesise sahip olduğu için burada askerlik yapan vatandaşlarca iyi 
bilinmektedir.

KİMLİK
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Tarihsel ve Kültürel Değerlerin 
Korunması
Cedid (Semiz) Ali Paşa Camii, Fatih Camii, Hamam, 
Höyük Tepe, Meydan (Dört yüzlü) çeşme, Babaeski 
Sultan IV. Murat Köprüsü, Alpullu Sokullu Mehmet 
Paşa (Mimar Sinan) Köprüsü gibi tarihi değerlerin 
korunarak kullanılması öncelikle benimsenmelidir.

Höyük tepe ve ilçedeki tümülüslerin arkeolojik 
kazılarının gerçekleştirilerek ortaya çıkarılması ve 
turizm amaçlı kullanılması gerekmektedir.

Geçmişten gelen köy düğünleri, yöresel oyunlar 
ile şehir ve mezarlık temizliği gibi kültürel değerler 
korunarak Babaeski ve köylerindeki yemek 
kültürü gibi fırsata çevrilebilecek kültürel değerler 
belirlenmelidir. 

Yıllardan beri düzenlenen ilçe ve beldelerin 
festivalleri korunup geliştirilerek gerekli tanıtımının 
gerçekleştirilmesi önem taşımaktadır.

Son yıllarda özellikle belediyelerin yardımlarından 
mahrum bırakılan spor kulüplerinin korunması 
gerektiği bildirilmiştir.

KORUMA

Toprak ve Suyun Korunması
İlçenin en önemli doğal değerlerinden biri olan 
verimli toprakların korunması amacıyla gübreleme, 
ilaçlama ve sulama konularında meydana 
gelebilecek hataların önüne geçilebilmesi için bu 
konularda çiftçilere verilmekte olan eğitimlere dikkat 
çekilmiştir. Özellikle çiftçilerin babadan öğrenme 
yöntemler ile tarım faaliyetini gerçekleştirmeleri 
eğitimin önemini arttırmaktadır. Son yıllarda 
bölge dışından kişilerin arazi satın almaları ve bu 
arazilerin tarım dışında kullanılabileceği düşüncesi 
verimli toprakların amacı doğrultusunda korunması 
durumunu ortaya çıkarmıştır. Bununla beraber 
özellikle miras yolu ile arazilerin çok küçük parçalara 
kadar bölünmesi ve mevcut arazilerin dağınık 
bir şekilde işlenmesi arazilerin korunması için 
toplulaştırmanın gereğini ortaya koymaktadır. 

İlçeden geçen Şeytan Dere ve Ergene Nehirlerinin 
kirliliği suyun korunmasını öncelikli konu haline 
getirmiştir. Bu nehirlerdeki kirliliğin ana nedeni 
olan sanayi tesislerinin atık sularının yanında 
şehir ve köylerdeki kanalizasyon ve arıtma 
tesisi eksikleri ile katı atıkların toplanmasındaki 
sorunlar ile acil olarak ilgilenilmesi gereği ortaya 
konmuştur. Bununla beraber ilçede mevcut bulunan 
göletlerin modern kapalı sulama sistemleri ile 
donatılamaması bu göletlerde biriktirilen suların 
gereği gibi kullanılamadığını göstermektedir. Bu 
konuda katılımcılar sulama suyunun korunması için 
kapalı sulama sistemlerinin gerçekleştirilmesini 
talep etmektedirler. 
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Babaeski’nin güçlü kent kimliği ile bir çekim 
merkezine dönüşmesinin yolunun ilçenin 
ekonomik kapasitesinin yanı sıra kentsel ve beşeri 
kapasitelerinin artırılmasından geçmekte olduğu 
söylenmiştir.

Kentsel Kapasite
Şehir merkezinde şehir planının düzensizliği ile 
yollar ile kaldırımların yetersiz kalması nedeniyle 
Babaeski’nin şehir merkezinin imar planının tarihi 
binaları koruyarak modern binaları, geniş yolları 
ve kaldırımları esas alacak şekilde güncellenmesi 
gerekmektedir. Yenilenecek olan şehir planına 
şehrin nefes alacağı park, bahçe gibi rekreasyon 
alanlarının, şehirdeki insanların gidebileceği 
sinema ve tiyatroyu da içeren kültür merkezinin 
ve ilçe sakinlerinin spor yapabileceği içerisinde 
yüzme havuzunun da bulunduğu spor kompleksinin 
eklenmesi gerektiği ortaya konmuştur.

Babaeski’nin eskimiş olan su ve kanalizasyon 
altyapısının yenilenmesi ve ayrıca kanalizasyonu 
bulunmayan köylere kanalizasyon şebekesinin 
yapılması ile en önemlisi Babaeski ile köylerine çevre 
kirliliğini önleyecek arıtma tesislerinin kurulması 
katılımcılar tarafından belirtilmiştir. Şehirde doğalgaz 
şebekesinin her yere ulaşmaması nedeniyle halen 
görülen hava kirliliğini önlemek için doğalgaz altyapı 
çalışmalarının bitirilmesi talep edilmektedir. Kentte 
başlanan elektrik hatlarının yer altına alınması 
çalışmalarının devam ettiği bildirilmiştir. Bununla 
beraber köylerde sıklıkla meydana gelen elektrik 
kesintilerine yapılacak yatırımlar ile çare bulunması 
ve köylerin gece aydınlatma sorunlarının giderilmesi 
üzerinde durulmuştur. Bundan başka köylerde 
yolların bozuk olduğundan ve gerekli yatırımın 
gerçekleştirilmesi gerektiği bahsedilmiş.

Şehirde inşaatı devam eden 100 yataklı hastanenin 
tamamlanması ile sağlık alanında gelişme 
sağlanacağı bildirilmekle beraber şehirde tahlil 
laboratuarı ile diş hastanesi eksikliği bulunduğu dile 
getirilmiştir. 

KAPASİTE
Beşeri Kapasite
Verimli topraklara ve yüksek tarımsal üretim 
kapasitesine sahip Babaeski’de halkın ürünlerinin 
verimlerini arttırması, arazilerine meyve, sebze ve 
üzüm gibi katma değeri yüksek ürünleri ekmeleri, 
bunun yanında seracılık gibi bölge tarafından 
bilinmeyen tekniklerin öğrenilmesi için çiftçilere 
verilen eğitimin arttırılması gerekmektedir. Bununla 
beraber birçok hayvancılık tesisine sahip Babaeski’de 
yeterli hayvan bakım elemanının bulunmadığı ve bu 
işin kişiler tarafından hor görüldüğü bildirilmiştir. 
Bunun önüne geçilebilmesi için gerekli eğitimlerin 
düzenlenerek bu tür işlerin halkın gözünde değerinin 
arttırılması yönünde çalışmaların gerçekleştirilmesi 
üzerinde durulmuştur. Arıcılık gibi bir sektöre sahip 
bulunan Babaeski’de ilaç kullanımı ve arıcılıkla ilgili 
eğitimlere önem verilmesi görüşü öne sürülmüştür. 

Özellikle istihdam eksikliğinden dolayı başka 
şehirlere göçün azaltılması için Üniversitenin 
bünyesinde bulunan Sürekli Eğitim Merkezine iş 
edinme için gerekli muhasebe, girişimcilik gibi 
eğitimlere talebin oluşturulması gerekmektedir. 
Bununla beraber şehirde bir meslek yüksekokulunun 
bulunması bu okulda okuyan öğrencilerin ihtiyacı 
olan lokanta, çamaşırhane ve 2. el eşya ticareti gibi 
iş alanları için potansiyel oluşturmaktadır.
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Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı ilçe merkezinin yanı sıra köylerin ve beldelerin de kalkınmasını zorunlu 
kılmaktadır ve bu durum kırsal kalkınmaya işaret etmektedir. Bu amaçla ilçe merkezi ile köyler ve beldelerin 
dengeli olarak gelişimi sağlanmalıdır. Bu doğrultuda ilçedeki köy ve beldelerin kırsal kalkınması için sunulan 
öneriler aşağıda özetlenmiştir:

KALKINMA

 » Köylerde vatandaşın terk etmeye başladığı hayvancılığın yeniden canlandırılması,

 » Meyve ve sebze tarımcılığının yaygınlaştırılması,

 » Mandıraların sayısının arttırılması ve mevcut mandıraların ürünlerinin marka olmaya yönlendirilmesi

 » Etkinliği azalmış olan Tarım Kooperatiflerinin yeniden canlandırılması

 » Bölgeye has sarımsak gibi ürünlerin pazarlanma kanallarının oluşturulması ve sarımsak konusunda 
birlik kurulması

 » Köylerde yetiştirilen hayvanlar için canlı hayvan pazarı kurulması

 » Tarımsal sulama bedellerinin düşürülmesi

 » Kalkınma ajansının köy düğün salonlarına destek vermesi

İlçe merkezinin kalkınması için ise raporun önceki bölümlerinde sıralanan önerilerin 
yanında aşağıdaki öneriler özetlenmiştir;

 » Sanayinin OSB şeklinde yeşil endüstri olarak şekillenmesi gerektiği,

 » Kalkınma ajansının projelerde oluşan eksikleri gidermeye imkan vermesi, destek rehberlerindeki 
örneklerin arttırılması, turizm, sosyal tesis, yavaş şehir’e destek vermesi önerilmiştir,

 » Girişimcilerin desteklenmesi,

 » Babaeski’de mikro kredi uygulamalarının başlatılması,

 » Babaeski’ye Huzurevi yatırımının gerçekleştirilmesi,

 » Taşağıl köyünde bulunan 2000 Da alana sahip hazineye ait arazinin değerlendirilmesi,

 » Babaeski’de 100 Da araziye sahip üniversitenin gıda ve tarıma dayalı bir fakülte açması,
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İlçede yaşayan halkın gerek ilçe yönetiminin 
gerekse sivil toplum örgütlerinin düzenlediği 
toplantı, çalıştay ve diğer etkinliklere katılımı 
ile görüş ve önerilerini sunmaları sivil 
toplumun katılımı karar alma süreçlerinde 
ortak akılı oluşturması açısından önemlidir. 
Bu anlamda Babaeski’de Kent konseyi çeşitli 
toplantılar ve eğitimler düzenlerken Atatürkçü 
Düşünce Derneği gibi dernekler seminer ve 
konferanslar organize etmektedir. Ancak 
bu tür toplantılara halkın yeterince katılım 
gerçekleştirmediği belirtilmiştir. Bunun 
yanında katılımcılığın ve birlikte hareket 
etme bilincinin arttırılması için mevcut 
kooperatif ve birliklerin canlandırılması 
ve yeni kooperatif ve birliklerin kurulması 
gerektiği önerilmiştir.

İlçede başta ilçe ve belde belediyeleri 
ile ticaret borsası olmak üzere yurtiçi ve 
yurtdışında çeşitli projeler gerçekleştirerek 
bu projeler kapsamında yurtiçi ve yurtdışında 
çeşitli işbirlikleri kurmuşlardır. Bu bağlamda 
ilçenin proje yapma kapasitesinin iyi 
durumda olduğu söylenebilir.

KATILIM
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Babaeski raporun daha önceki bölümlerinde de 
bahsedildiği gibi tarım, hayvancılık, hizmet ve 
çevreye duyarlı yeşil endüstri alanlarında ekonomik 
anlamda gelişim göstererek sosyal ve kültürel 
olarak ilerlemek istemektedir. Bu amaçla ilçede 
sulama alanında ve çiftçilerin eğitimi konusunda 
gerekli yatırımların gerçekleştirilerek meyvecilik, 
sebzecilik, organik ve sera tarımının geliştirilmesi 
gerekmektedir. Hayvancılık alanında da hayvan 
bakım eğitiminin yoğunlaştırılması, canlı hayvan 
borsasının kurularak et entegre tesisi yatırımının 
gerçekleştirilmesi talep edilmektedir. Hizmet 

sektörü alanında ilçe üniversiteden gıda ve ziraat 
bölümlerine sahip bir fakülte talep etmektedir. 
Çevreye duyarlı yeşil endüstri alanında ilçede 
yaşayanlar çevreye zararı olmayan gıda sanayi gibi 
tesislerin yanında yenilenebilir enerji yatırımlarının 
ilçelerinde gerçekleştirilmesini talep etmektedir. 
Bununla beraber ilçede yaşayanlar kanalizasyon, 
arıtma tesisi, su, elektrik, köy yolları gibi altyapı 
yatırımlarının tamamlanmasını ve ayrıca bir kentte 
olmazsa olmazların başında olan sosyal, kültürel, 
spor ve sağlıkla ilgili tesislerin gerçekleştirilmesi 
talep edilmektedir. 

KURGU
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BABAESKİ
NEREYE GİDECEK?

D
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Ana bileşenleri çerçevesinde değerlendirilmelidir.

3 Temel farklılık ve beklenti Babaeski’nin 2023 Vizyonunu oluşturmalıdır.

3 TEMEL FARKLILIK
3 TEMEL BEKLENTİ
3 TEMEL STRATEJİ

Babaeski’nin geleceği;
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3 Temel Farklılık
Tarım ve Hayvancılık Potansiyeli: Konumu itibari 
ile Ergene Ovasının ortasında bulunan Babaeski 
mevcut verimli toprakları ve sulama potansiyeli ile 
katma değeri yüksek tarım ürünlerinin üretilmesi 
için bir cazibe merkezi durumundadır. Talep edilen 
canlı hayvan borsası ve et entegre tesisinin 
kurulması ile hayvancılık ilçe ekonomisi açısından 
daha önemli bir sektör olacaktır. 

1

2

3

Tarım ve 
Hayvancılık 
Potensiyesli

İlçe ve 
Beldelerin 
Festivalleri

Eğitim 
Potansiyeli

İlçe ve Beldelerin Festivalleri: Babaeski ve 
Beldelerinde bulunan köklü festivallerin İlçenin 
tanıtılmasını sağlaması yanında hem ilçe esnaflarına 
kazanç sağlamakta hem de katılımcıların sosyal 
ve kültürel faaliyette bulunmasını sağlayarak ilçe 
sakinlerinin memnuniyetini arttırmaktadır.

Eğitim Potansiyeli: Kırklareli Üniversitesi Meslek 
Yüksek Okulunun Babaeski’de bulunması ile 
halkın yüksek okulu sahiplenerek bir fakülte talep 
etmesi genç nüfusun bölgeye çekilmesi ve ilçedeki 
beşeri sermayenin geliştirilmesi açısından önem 
taşımaktadır.
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3 Temel Beklenti
Sosyal, Kültürel ve Sportif Yaşam: Babaeski’de 
yaşayanların ve üniversite öğrencileri ile öğretim 
görevlilerinin en büyük beklentileri ilçedeki sosyal, 
kültürel ve sportif aktivitelerin arttırılması için 
gerekli alanların oluşturulmasıdır. Böylece ilçenin 
kalkınması, sadece ekonomik yönden değil bu 
yönlerden de sağlanmış olacaktır.

1

2

3

Sosyo 
Kültürel 
ve Sportif 
Yaşam

Tarımsal 
Sulama

Alt Yapı

Tarımsal Sulama: Köylerde kırsal kalkınmanın 
sağlanması için gerekli olan katma değeri yüksek 
ürünlerin elde edilmesinin bir şartı olan sulama, su 
kaybının en aza indirildiği kapalı sulama sistemleri 
ile gerçekleştirilmelidir.

Alt Yapı: İlçede ve köylerde eksik veya yetersiz 
bulunan kanalizasyon, arıtma tesisi, su, elektrik, 
doğalgaz ve yol gibi altyapı çalışmalarının 
tamamlanması gerekmektedir. Bununla beraber 
Şeytandere ve kollarında gerçekleşebilecek sel 
potansiyellerine karşı gerekli önlemlerin alınması 
gerekmektedir. Kentsel dönüşüm projesi bir 
fırsat olarak kullanılarak yoğun bina mevcudiyeti 
nedeniyle dar ve uyumsuz bulunan şehir merkezinin 
planının güncellenmesi beklentiler içerisindedir.
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3 Temel Strateji;

1. Ekonomik Gelişmenin Sağlanması

2. Altyapının Geliştirilmesi

3. Kentin ve Kent Kültürünün Tanıtılması

“Korunmuş Tarihsel ve Kültürel Değerlere Sahip; Gelişmiş Tarımı, Hayvancılığı, Yeşil Endüstri ve 
Üniversitesi İle; Sosyal Hayatı ve Spor Tesisleri ile İmrenilen; Festivaller Şehri: Babaeski”

Vizyona ulaşmak üzere ortaya konulacak stratejiler ise bölge dinamikleri dikkate alınarak belirlenmeli ve 
ulaşılabilir hedefler olmalıdır.

Babaeski

2023
Vizyonu; 
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1

2

3

HEDEF

HEDEF

HEDEF

Tarımsal Katma 
Değer Artışı 

Hayvancılığı 
ve Hayvansal 
Üretimi 
Geliştirmek

Yeşil Endüstrinin 
Geliştirilmesi

Temel Strateji 1 
Ekonomik Gelişmenin 
Sağlanması 

EA.1 Çiftçilere yönelik ürün üretimi konusunda 
eğitim gerçekleştirmek

EA.2 Meyvecilik ve sebzeciliği geliştirmek

EA.3 Bağcılığı geliştirmek

EA.4 Seracılığı geliştirmek

EA.5 İyi tarım ve organik tarım uygulamalarını 
desteklemek

EA.1 Hayvan bakım faaliyetleri konusunda eğitim 
gerçekleştirilmesi

EA.2 Canlı hayvan borsası kurulması

EA.3 Et entegre tesisi kurulması

EA.4 Süt ürünlerinin markalaştırılması

EA.5 Arıcılık konusunda eğitim verilmesi ve 
arıcılığın desteklenmesi

EA.1 Çevreye duyarlı endüstri için gerekli 
planlamanın gerçekleştirilmesi

EA.2 Rüzgar ve Güneş enerjisi gibi yenilenebilir 
enerji yatırımlarının gerçekleştirilmesi
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1

2

HEDEF

HEDEF

Şehir Merkezindeki 
Altyapı 
Eksikliklerinin 
Giderilmesi

Köylerdeki 
Altyapı 
Eksikliklerinin 
Giderilmesi

Temel Strateji 2 
Altyapının Geliştirilmesi

EA.1 Sosyal, kültürel, spor ve sağlıkla ilgili tesislerin 
gerçekleştirilmesi

EA.2 Şehir merkezinin şehir planının yeniden 
gerçekleştirilmesi

EA.3 Kanalizasyon, su ve arıtma tesisi altyapı 
çalışmalarının tamamlanması

EA.4 Elektrik hatlarının yer altına alınması 
çalışmalarının tamamlanması

EA.5 Doğalgaz altyapı çalışmalarının tamamlanması

EA.1 Kapalı sulama sistemi yatırımlarının 
gerçekleştirilmesi

EA.2 Kanalizasyon, su ve arıtma tesisi altyapı 
çalışmalarının tamamlanması

EA.3 Köy içi ve köylere ulaşımı sağlayan yolların 
iyileştirilmesi

EA.4 Selden korunma için gerekli altyapı 
çalışmalarının gerçekleştirilmesi

EA.5 Elektrik kesintileri ve gece aydınlatma 
sorunlarına karşı gerekli yatırımların 
gerçekleştirilmesi
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1

2

HEDEF

HEDEF

İlçe ve belde 
festivallerinin 
tanıtılması ve 
geliştirilmesi

Tarihsel 
ve kültürel 
değerlerin 
korunması

Temel Strateji 3 
Kentin ve Kent Kültürünün 
Tanıtılması

EA.1 İlçenin ve beldelerin festivallerinin profesyonel 
olarak organize edilmesi

EA.2 Tüm ilgililerin festival kapsamında 
beraber hareket etmesi ve tanıtım çalışmalarını 
gerçekleştirmesi

EA.3 Yerel değerlerin pazarlanabilmesi

EA.1 Mevcut tarihi eserlerin korunması ve 
restorasyonu

EA.2 Henüz gün ışığına çıkarılmamış tarihi eserler 
üzerinde çalışmaların gerçekleştirilmesi

EA.3 İlçenin kültürel değerlerini koruma planı 
oluşturulup uygulanması
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Trakya Kalkınma Ajansı / Tekirdağ
Telefon : 0.282 263 37 37
Faks : 0.282 263 10 03

Edirne Yatırım Destek Ofisi / Edirne
Telefon : 0.284 225 10 03
Faks : 0.284 225 10 03

Kırklareli Yatırım Destek Ofisi
Telefon : 0.288 214 25 25
Faks : 0.288 214 70 80

BABAESKİ
VİZYON PLANI

www.trakyaka.org.tr
bilgi@trakyaka.org.tr


