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Derneğimiz Yönetim Kurulu Üyesi Gazeteci Orkun Akman’ın 

gündeme taşıması sonrası kamuoyunda ses getiren “Edirne 

Kırmızısı” hakkında sağlıklı bilgi üretilmesi, bu değerin gerek

turistik, gerek tarihsel açıdan Edirne’ye kazanım sağlaması, 

kentin belleğine yeniden kazandırılması, şehrin tanıtımında aktif 

hale getirilmesi, şehir genelinde turizm ögesi olarak yaşatılması 

ve Edirne’nin değerlerinin korunmasına ve tanıtılmasına katkı 

yapması amacıyla bir dizi çalışmalar yapılması gerekliliği 

doğduğuna inanmaktayız. 

 

Trakya Üniversitesi ve Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği 

işbirliğinde ilimizdeki diğer kurumlarla ortak bir çalışma 

yapılması, “Edirne Kırmızısı” ile ilgili bir strateji belirlenmesi ve bu 

strateji dahilinde uygun adımlar atılarak bir yol haritası 

çıkarılması kapsamında 15 Ocak 2018 Pazartesi günü 

araştırmacıların, tarihçilerin ve akademisyenlerin yanı sıra 

Edirne hakkında fikir üretecek kişilerin katılımıyla bir çalıştay 

yapılmasının uygun olacağı fikrine varılmıştır.

 

Edirne için yeni bir marka değerinin yaratılması ve bu markanın 

sağlıklı bir şekilde korunabilmesi amacıyla yapılması planlanan 

çalıştaya kurumunuzdan konuyla ilgili bir uzmanın ya da 

yetkilinin katılması ve bu değeri ortaklaşa hareket ederek 

yüceltme maksadı taşıyan çalışmaya fikir ve öneri sunması 

beklenmektedir.

 

Edirne Kırmızı ile ilgili şu ana kadar kurumunuz belleğinde olan 

makale, yazı, bilgi, belge ya da kaynağın çalıştaya getirilmesi 

faydalı olacaktır. 

Saygılarımızla..

 

ETTDER YÖNETİM KURULU

DAVET

10.30 - 11:00 Kayıt ve Tanışma 

11:00 - 11:15 Açılış Konuşmaları 
11.15 - 13:00 "Edirne Kırmızısı" ile 

ilgili katılımcı görüşleri  
13:00 - 14:00 Öğle Yemeği 
14:00 - 14:30"Edirne Kırmızısı" ile 

ilgili bilimsel ve diğer çalışma 

gruplarının oluşturulması 
14:30 - 15:00 Katılımcıların 

sunabileceği katkıların açıklanması  
15:00 - 15:30 Kurumların görüş ve 

önerilerin raporlaştırılması - 
Kurumlar arası görev paylaşımı ve 

gelecek toplantının 

kararlaştırılması 
15:30 - 16:00 Sonuçlar ve Kapanış  

 ETT-DER & TRAKYA ÜNİVERSİTESİ




