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Öz: Günümüz dünyasında sosyal ve ekonomik değiĢimleri ele alırken bir 
yandan da insanların bu olaylarla ilgili algılarını da ortaya koymak bir 
gereklilik olarak karĢımıza çıkmaktadır. BeĢeri meseleler olarak ele 
alabileceğimiz sosyal ve ekonomik olayların, günümüzde dünyada hızlı 
bir Ģekilde yaĢanmakta olan değiĢim ve dönüĢümün önemli birer 
göstergesi olduğu bilinmektedir. Turizm, son yıllarda toplumsal ve 
ekonomik bir faaliyet olarak küreselleĢmenin de etkisi ile tüm dünyada 
hızla geliĢen ve ülkeler tarafından da desteklenen önemli bir faaliyettir. 
Ancak turizm olgusu sadece ekonomik veya mekânsal boyutları ile değil 
sosyal ve kültürel yönleri ile de hayatımızda yer almaktadır. Bu bağlamda 
turizmin, insanların algılarından bağımsız olarak ele alınamayacağı 
söylenebilir. Günümüz turizm ekonomisi içerisinde, farklı coğrafyalardaki 
kentlerin de sahip oldukları tüm değerlerle markalaĢma çabasında 
oldukları görülmektedir. Bu çalıĢma, Edirne ilindeki ortaöğretim 
öğrencilerinin, Edirne‟de turizmin kaynakları, güçlü ve zayıf yönleri, 
sosyal, ekonomik, çevresel ve kültürel etkileri ile turizmin geliĢimi için 
atılması gerekli adımlar konularındaki görüĢ ve farkındalıklarının 
belirlenmesine yönelik olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırma sonuçlarına 
değerlendirildiğinde öğrencilerin genel olarak Edirne‟de turizmin geliĢimi 
hakkında, ekonomik, çevresel, soysal ve kültürel etkilerbakımından 
olumlu olarak düĢündükleri anlaĢılmıĢtır. Öğrencilerin ayrıca, Edirne 
ilinin turizmin geliĢimi için doğal, tarihi ve kültürel kaynaklar açısından 
yeterli zenginliğe sahip olduğu ancak turizmin getirdiği avantajlardan 
daha fazla yararlanma adına tanıtım, yatırım ve eğitim gibi konulardaki 
eksikliklerin giderilmesinin gerekliliği konusuna vurgu yaptıkları ortaya 
çıkmıĢtır.  
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GiriĢ 
Günümüzde dünyada meydana gelen hızlı ekonomik, siyasal, teknolojik 
geliĢmeler ve değiĢimlere paralel olarak turizm olgusu da, gün geçtikçe 
boyutları artarak büyümekte ve ülke ekonomilerinde önemli bir yer 
edinmektedir. Ülkeler, turizm sektörüne yaptıkları yatırımlarla ekonomilerini 
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canlandırmayı hedeflemektedirler. GeliĢen küresel rekabet dikkate alındığında 
turizm faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası düzenlemeler ile desteklendiği 
görülmektedir (Kaypak, 2010). Bir coğrafyacı olarak Atalay‟ın (2004) “boĢ 
zamanları geçirmek için ya da rekreasyon amacı ile seyahat eden kimselerin 
yolculukları ve geçici süreyle konaklamaları sonucu ortaya çıkan olaylar ve 
iliĢkiler bütünüdür” Ģeklinde tanımladığı turizm olgusu, aynı zamanda 
insanların, dinlenme, eğlenme, görme, tanıma, sportif karĢılaĢmalar yapma, 
temsil veya konser verme, bilgi ve görgüsünü arttırma gibi çeĢitli amaçlarla 
veya sadece zevk için yaptıkları seyahatler Ģeklinde de tanımlanabilir (Doğanay, 
2001). 
Hızlı geliĢimi ile son yıllarda dünya ekonomisin yön veren sektörlerden biri 
haline gelen turizm, özellikle Türkiye gibi geliĢmekte olan ülkelerde ekonomik 
kalkınma açısından önemli bir enstrümandır. Ekonomistlerin “bacasız sanayi” 
olarak adlandırdıkları Turizm sektörü, ülkelerin milli gelirlerine olan katkısının 
yanı sıra, sağladığı döviz geliri ile de ülke ekonomilerinde önemli bir rol 
oynamaktadır. Yeni istihdam olanakları yaratan turizm, iĢsizlik oranının yüksek 
olduğu ülkeler açısından önemli bir sektör konumundadır. 
Küresel ekonomi bağlamında turizm sektörüne bakıldığında, pastadan pay alma 
konusunda ülkeler arasında ciddi bir rekabet olduğu görülmektedir. Özellikle 
son yıllarda bu rekabetin ülkeler arasından biraz daha öteye geçerek kentler 
bazına indirgendiği ve kentlerin bu konuda markalaĢmaya yöneldiği 
gözlemlenir (Özkul ve Demirer, 2012). Alternatif turizm arayıĢlarının artması 
ile birlikte parlayan kentsel turizm, kentlerin küresel ekonomideki rekabet 
gücünü büyütmektedir. Bu bağlamda turizm sektöründe yapılan en önemli 
değiĢiklik, artık ülkelerin kendilerini bir bütün olarak değil, yerel ve yöresel 
nitelikleri ve özgünlükleriyle tanıtmasıdır (Tosun ve Bilim, 2004). 
GeliĢmekte olan ülkelerden biri olarak Türkiye‟de turizm sektörünün ekonomik 
değer ve istihdam açısından her geçen gün daha da büyümesi, turist sayısının 
artması, turizm faaliyetlerinin sosyal, ekonomik ve kültürel etkileri gibi olgular 
bu sektör üzerindeki ilgiyi artırmıĢtır. Bu durum, turizm ve turizmin bağlantılı 
olduğu ekonomik, kültürel, toplumsal ve coğrafi birçok konunun bilimsel 
çalıĢmalarla daha yoğun bir Ģekilde ele alınmasına yol açmıĢtır. Coğrafyanın 
turizm konusundaki ilgi alanını ise; turizmin mekânsal etkileri, mekânla olan 
iliĢkileri, ortaya çıkan turizm bölgelerinin belirlenmesi ve sınıflandırılması, 
arazi kullanım kapasitelerinin belirlenmesi, turizm kaynakları ve turistik 
alanların sürdürülebilirliğine yönelik çalıĢmalar oluĢturmaktadır (Kozak ve ark. 
2010). 
Turizm sadece ekonomik yönleri ile ele alınabilecek bir kavram değil aynı 
zamanda toplumsal ve kültürel boyutları olan bir olgudur. Turizm önemli bir 
etkileĢim alanıdır. Turizm sayesinde farklı sosyo-kültürel yapıya sahip 
toplumlar arasında etkileĢimler ortaya çıkmaktadır. Sosyal çevre, turizm sektörü 
açısından oldukça önemli bir faktördür. Bir yerde sosyal yapıyı meydana getiren 
bireylerin turizm konusundaki algıları, o yerdeki turizm faaliyetleri açısından 

 
 

önemli bir etmendir (Berber, 2003). Bu bağlamda toplumun turizm ile ilgili 
olarak sahip olduğu eğitim ve bilgi düzeyi, bireylerin bu konudaki 
yaklaĢımlarında etkili olmaktadır. Ülkemizde çeĢitli kademelerde öğrenim 
gören öğrencilerin turizme karĢı bakıĢ açıları ve turizm faaliyetleri ile ilgili 
farkındalıkları üzerinde, turizmle ilgili olarak ilk ve ortaöğretimde uygulanan 
müfredatlar ve okullarda coğrafya dersleri kapsamında verilen turizm coğrafyası 
eğitimi de ayrı bir önem arz etmektedir. 
Türk turizminde eğitimin önemi konulu çalıĢmasında Olcay (2008), ülkemizde 
bu alandaki verimliliğin artırılması açısından turizm eğitiminin üzerinde daha 
fazla durulması gerektiğini belirtmiĢtir. Benzer bir çalıĢmada turizm eğitimi 
yönünden Avrupa Birliği ve Türkiye‟deki durumu karĢılaĢtıran Demirkol ve 
Pelit (2002), bu konuda ülkemizin AB standartlarına göre eksikleri olduğunu 
belirtmiĢtir. 
Gelecek nesiller olarak gerek ülkemiz turizminde sektörsel bir aktör olarak yer 
alacak, gerekse kendi faaliyetleri ile bu sektöre katkı sağlayacak bireyler 
olmaları açısından, öğrencilerin turizme bakıĢ açıları önemli bir konudur. Bu 
nedenle öğrencilerin, turizm olgusu, turizmin kaynakları ve etkileri ile ilgili 
algılarının belirlenmesi ile ilgili çalıĢmalar, eğitimciler ve eğitim planlamacıları 
açısından süreçlerin sağlıklı bir Ģekilde planlanması ve yürütülmesi bağlamında 
önem taĢımaktadır. 
Konuyla ilgili olarak birçok çalıĢma yapılmıĢ olmasına rağmen, doğrudan 
ortaöğretim öğrencilerinin turizme yönelik algılarının belirlenmesi konusundaki 
çalıĢmalar oldukça kısıtlıdır. Turizm algısı ile ilgili çalıĢmalarda genel olarak 
bir yerde yaĢayan insanların o yerde turizm faaliyetlerinin geliĢmesine yönelik 
algıları ele alınmıĢtır (Çetin, 2010; Dyer ve ark., 2007; Cottrell ve ark., 2007; 
Tatoglu ve ark., 2002; Baysan, 2002; Carmichael, 2000). 
GümüĢ ve Özüpekçe (2009), ilköğretim öğrencilerinin turizm ile ilgili 
görüĢlerini ortaya koyan çalıĢmalarında, öğrencilerin turizm faaliyetlerine 
yönelik olumlu görüĢleri olduğunu ortaya koymuĢtur. Ġncekara ve Savran 
(2011) tarafından, ortaöğretim öğrencileri ile ilgili yapılmıĢ diğer bir çalıĢmada 
ise Hatay ilinde yaĢayan ortaöğretim öğrencilerinin turizme bakıĢ açıları 
değerlendirilmiĢ ve benzer sonuçlara ulaĢılmıĢtır. 
Turizmde son yıllarda görülen önemli bir eğilim ülkelerin değil lokasyonların 
turistik bir değer olarak ön plana çıkarılması çalıĢmalarıdır. Bu bağlamda 
özellikle kentlerin birer turizm markası olarak sunulması, dikkatleri kentsel 
turizme yoğunlaĢtırmıĢtır. Türkiye‟de kentsel turizm açısından marka 
niteliğindeki önemli Ģehirlerimizden birisi de Ģüphesiz Edirne kentimizdir. Bu 
çalıĢmada, Edirne‟de yaĢayan ortaöğretim öğrencilerinin Ģehrin turizm 
kayakları, turizm altyapısı, turizmin sosyal, ekonomik ve kültürel etkileri ile bu 
konudaki gerekliliklerle ilgili algı, görüĢ ve farkındalıklarının belirlenmesi 
hedeflenmiĢtir. Bir turistik mekânda yaĢayan insanların turizm algıları ve bu 
algıların Ģekillenmesi konusunda eğitimin önemi çalıĢmanın hareket noktasını 
oluĢturmaktadır. 
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1. ÇalıĢma Alanının Özellikleri 
Türkiye‟de Marmara Bölgesi sınırları içerisinde yer alan ve Balkan 
Yarımadası‟nın güneydoğusunu oluĢturan Trakya topraklarının batısında 
konumlanan Edirne, 40º 31ˈ ve 42º kuzey enlemleri ile 26º ve 27º doğu 
boylamları arasında 6.276 km² yüzölçümüne sahip bir yerleĢimdir. Kentin 
kuzeyinde Istranca Dağları ve Tunca Nehri, batısında ise Yunanistan sınırımızı 
oluĢturan Meriç Nehri, kuzeybatısında Bulgaristan, güneyinde Ege Denizi 
(Saroz Körfezi) ve doğusunda Kırklareli, Tekirdağ ve Gelibolu Yarımadası yer 
almaktadır (ġekil 1). 
Edirne, geniĢ düzlükler ve yüksek olmayan basık tepeler ile kaplı yer Ģekilleri 
açısından çeĢitlilik göstermeyen bir havza niteliğindedir. Meriç nehri ile onun 
kollarından Tunca ve Ergene akarsularının oluĢturduğu üç önemli vadiye sahip 
olan yerleĢim, yarı nemli bir iklim bölgesidir. Edirne hem Akdeniz ikliminin, 
hem de Orta Avrupa‟ya özgü kara ikliminin etkisi altında kalan bir geçiĢ 
bölgesidir. Doğal bitki örtüsü bozkır olan Edirne‟de; meĢe, diĢbudak, karaağaç, 
kavak, söğüt gibi ağaç türleri görülmektedir (Öztürk, 2006). 

 
Şekil 1: Edirne‟nin konumu (Anonim, 2013) 

Ġlkçağlarda Uscudama, Odrysia ya da Orestias adı ile bilinen yerleĢim yeri, 
M.Ö. 1. bindeki göçlerle yöreye gelen Trak kavimlerinden Odryslerin önemli 
bir kenti olarak kurulmuĢtur. YerleĢim Meriç/Arda ve Tunca nehirlerinin 
kesiĢtiği bereketli topraklar üzerinde yer almaktadır (Yıldırım, 2003). YerleĢim 
tarihi M.Ö. 7. yy.‟a dayanan kent ilk önce Trak uygarlığına ev sahipliği yapmıĢ, 
M.S. 123-124 yıllarında Roma Ġmparatoru Hadrianus‟un buraya gelmesi ile 
imparatorun adına atfen kentin adı Hadrianopolis olarak değiĢtirilmiĢtir. M.S. 2. 
ve 3. yüzyıllarda altın dönemini yaĢayan kent 4. yüzyıldan itibaren birçok 
savaĢa sahne olmuĢ; Got, Hun, Bulgar akınlarına karĢı Bizans egemenliğinde 

 
 

kalmıĢtır. 1361 yılında Türkler tarafından fethedilen kentin adı Sultan I. Murat 
Hüdavendigar tarafından Edirne olarak değiĢtirilmiĢtir (Erdoğan ve Kuter, 
2010). Ġstanbul‟un fethedileceği 1453 yılına kadar Osmanlı‟ya baĢkentlik yapan 
Ģehir, sonrasında ise imparatorluğun ikinci bilim, kültür ve sanat merkezi olarak 
geliĢmeye devam etmiĢtir. 
Edirne, Selimiye Camii, 2. Beyazıt Külliyesi, Yeni Saray, Sweti George 
Ortodoks Kilisesi gibi tarihi yapılara; Arda, Meriç ve Tunca Nehirleri, Saros 
Körfezi kuzeyinde yer alan Enez, Ġbrice ve Erikli sahilleri gibi birçok doğal 
güzelliklere ev sahipliği yapmaktadır. Kendine has kozmopolit bir Ģehir kültürü, 
el sanatları ve lezzetli yemekleri olan Edirne, yüzyıllardır yapıla gelen 
Kırkpınar yağlı güreĢleri, roman müzikleri ve onlara has Kakava Ģenlikleri gibi 
birçok kültürel zenginliğe sahiptir (Bozkurt, 2013). 
2. Metot, Amaç ve Kapsam    
Coğrafi olarak Edirne ilini kapsayan bu çalıĢma, bu il sınırları içinde yaĢayan 
ortaöğretim öğrencilerinin;  
Edirne‟nin turizm imkânları ve kaynakları,  
Edirne‟de turizmin zayıf ve güçlü yönleri, rekabet avantajları,  
Edirne‟de turizmin çevresel, sosyal, ekonomik etkileri ve  
Turizmin geliĢimi için atılması gerekli adımlarla ilgili görüĢlerinin alınmasına 
yönelik olarak hazırlanmıĢtır.  
Yukarıda verilen hedefler kapsamında çeĢitli sorulardan oluĢan bir anket 
hazırlanarak gönüllülük esasına göre 140 ortaöğretim öğrencisine 
uygulanmıĢtır. Anket sorularını genel olarak üç kısımda değerlendirmek 
mümkündür.  
Demografik sorular: Bu sorular, katılımcıların kız-erkek dağılımını belirlemek 
için hazırlanmıĢtır. 
Edirne‟de turizmin kaynaklarına yönelik olarak hazırlanmıĢ sorular: Bu sorular, 
Edirne‟nin mevcut turizm imkânları, önemli turizm kaynakları, turizmin zayıf 
yönleri ve rekabet gücünün belirlenmesini hedeflemektedir.  
Edirne‟de turizmin etkileri ile ilgili sorular: Bu sorular, katılımcıların bakıĢ 
açısıyla, Edirne turizminin ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel etkilerinin 
değerlendirilmesine yönelik hazırlanmıĢtır. Bu bölüm içerisinde değerlendirilen 
sorulardan bir diğeri ise turizmin geliĢtirilmesi ile ilgili yapılabilecekleri 
kapsamaktadır.  
Anket sorularının hazırlanmasında Ġncekara ve Savran‟ın (2011) çalıĢmasından 
faydalanılmıĢtır. AraĢtırma anket sonuçlarının betimsel analizine 
dayanmaktadır. Yapılan analizlerde en çok baĢvurulan analiz çeĢidi sıklık 
analizleridir. 
3. Bulgular 
Demografik Özellikler: ÇalıĢmamıza katılan ve Edirne ili sınırları içerisinde 
yaĢayan 140 öğrencinin cinsiyet dağılımının birbirine oldukça yakın olduğu 
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1. ÇalıĢma Alanının Özellikleri 
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kavak, söğüt gibi ağaç türleri görülmektedir (Öztürk, 2006). 
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görülmektedir. Katılımcıların % 49‟unu (68) kız öğrenciler oluĢtururken geri 
kalan % 51‟lik kısım (72), erkek öğrencilerden meydana gelmektedir. 
Öğrencilerin Edirne‟nin turizm imkânları ve kaynakları ile ilgili düĢünceleri: Bu 
bölüm kapsamında, öğrencilere ilk sorulan soru Edirne‟nin mevcut turizm 
imkânlarını nasıl buldukları ile ilgilidir. Katılımcıların % 15,2‟si turizm 
imkânlarını ilgi çekici bulurken, % 21‟i turizm imkanlarını yeterli bulmaktadır. 
Öğrenciler turizmle ilgili yapılması gerekenlere de vurgu yapan ifadelerde en 
yüksek iĢaretlemeyi (% 19) “sahil turizmi için yatırımlar artırılmalıdır” 
seçeneğinde iĢaretlerken, onu % 17,1 ile “mevcut tesislerin iyileĢtirmesi ve 
kalitelerinin artırılması”, % 14,3 ile “tanıtım eksikliklerinin giderilmesi” ve % 
12,4 ile “tarihi ve kültürel kaynakların turizme kazandırılması” yönündeki 
görüĢler takip etmiĢtir (Tablo 1). 

Tablo 1: Öğrencilerin Edirne‟nin turizm imkânları ile ilgili görüşleri. 

Edirne‟deki mevcut 
turizm imkânlarını 
nasıl buluyorsunuz? 

Cevaplar Sayı Yüzde 
Turizm imkânlarını ilgi çekici 
buluyorum 

32 15,2 

Turizm imkânlarını yeterli buluyorum 44 21 
Mevcut tesisler iyileĢtirilmeli ve kalite 
artırılmalıdır  

36 17,1 

Sahil turizmi için yatırımlar 
artırılmalıdır 

40 19 

Tanıtım eksiklikleri giderilmelidir 30 14,3 
Tarihi ve kültürel kaynaklar turizme 
kazandırılmalıdır 

26 12,4 

Diğer 2 1 
Bu bölümde öğrencilere sorulan diğer bir soru ise Edirne‟nin turizm yönünden 
en önemli özelliğinin ne olduğu yönündedir. Sonuçlar itibari ile yaklaĢık olarak 
her öğrencinin sadece bir seçeneği iĢaretlediği görülmektedir (katılım 140, 
iĢaretleme 142). Öğrencilerin büyük bir bölümü (% 69) bu soruya “tarihsel ve 
kültürel kaynaklar yönünden zenginlik olarak cevap vermiĢtir. Bu yanıtı % 10,5 
ile “alternatif turizme uygun doğal güzellikler”, % 8,5 ile “inanç turizmi ile 
ilgili değerleri”, % 6,3 ile “Avrupa yol güzergâhlarında yer alması”, son olarak 
% 5 ile de “sakin ve güvenli bir Ģehir olması” ifadeleri takip etmiĢtir (Tablo 2). 

Tablo2: Öğrencilerin Edirne‟nin turizm yönünden öne çıkan özellikleri ile ilgili 
düşünceleri. 

Size göre 
Edirne‟nin turizm 
yönünden en 
önemli özelliği 
nedir? 

Cevaplar Sayı Yüzde 
Tarihsel ve kültürel zenginliği 98 69 
Ġnanç turizmi ile ilgili değerleri 12 8,5 
Alternatif turizme uygun doğal 
güzellikleri 

15 10,5 

Sakin ve güvenli bir Ģehir olması 7 5 
Avrupa yol güzergâhlarında yer alması 9 6,3 
Diğer 1 0,7 

 
 

Öğrencilerin Edirne turizminin zayıf ve güçlü yönleri ile ilgili düĢünceleri: Bu 
bölümde öğrencilere öncelikle Edirne ilinde turizmin zayıf yönlerinin 
değerlendirilmesine yönelik bir soru sorulmuĢtur. Bu soruya verilen cevaplara 
bakıldığında, katılımcıların Edirne turizminin zayıf yönleri açısından üç 
maddeyi ön plana çıkardıkları görülmektedir.  
Bunlar sırasıyla; % 20,5‟lik bir oranla “ulusal ve uluslararası alanda yetersiz 
tanıtım”, yaklaĢık % 15‟lik bir oranla “turizm yatırımlarının yetersizliği” ve % 
14,7 ile “Ġstanbul‟a olan yakınlığın iyi değerlendirilememesi” ifadesidir. Bu 
maddeleri sırasıyla % 11‟lik oranla, “turizm çeĢitliliğinin az olması”, % 9,5 
oranla “doğal tarihi ve kültürel kaynakların turistik ürüne çevrilememiĢ olması”, 
% 8‟lik bir oranla “turistik hizmet kalitesinin yetersiz olması” takip etmektedir. 
Öğrencilerin en düĢük düzeyde belirttiği ifadeler ise % 4,2 ile “yöredeki özel ve 
kamu kurumlarının turizme karĢı isteksizliği”, % 4,7 ile “tarihi, kültürel ve 
doğal yapıların iyi korunamamıĢ olması”, % 5,8 ile “turizm altyapısının 
yetersizliği” ve % 6,6 ile “halkın turizm bilincinin geliĢmemiĢ olması” 
düĢünceleridir (Tablo 3). 

Tablo 3: Öğrencilerin Edirne turizminin zayıf yönleri ile ilgili görüşleri. 

Size göre Edirne 
ili turizminin zayıf 
yönleri nelerdir? 

Cevaplar Sayı Yüzde 
Doğal, tarihi ve kültürel kaynakların turistik 
ürüne çevrilememiĢ olması 

36 9,5 

Ulusal ve uluslararası alanda yetersiz tanıtım 78 20,5 
Tarihi, kültürel ve doğal yapıların iyi 
korunamamıĢ olması 

18 4,7 

Turizm yatırımlarının yetersizliği 57 15 
Turizm çeĢitliliğinin az olması 42 11 
Halkın turizm bilincinin geliĢmemiĢ olması 25 6,6 
Yöredeki özel ve kamu kurumlarının turizme 
karĢı isteksizliği 

16 4,2 

Turizm alt yapısının yetersizliği 22 5,8 
Ġstanbul‟a olan yakınlığın iyi 
değerlendirilememesi 

56 14,7 

Turistik hizmet kalitesinin yetersiz olması  30 8 
Diğer 0 0 

Bu baĢlık altında değerlendirilen diğer bir soru ise Edirne turizminin rekabet 
avantajları ile ilgilidir. Bu soruya verilen cevaplar içerisinde “tarihi ve kültürel 
yapının korunmuĢ olması” (% 22,1), “Ġstanbul‟a yakın ve eriĢilebilir olması” (% 
19,5), “Türkiye‟nin Avrupa‟ya açılan kapısı olması” (% 17,9) ve “kıyı ve dalıĢ 
turizmi imkânları” (% 15,3) öğrencilerin en fazla tercih ettiği cevaplar arasında 
yer almaktadır. Edirne ili turizminin rekabet avantajları baĢlığında, “Doğal 
güzellikleri” ve “tatil imkânlarının ucuz olması” seçenekleri ise en az tercih 
edilen cevaplar arasında yer almaktadır (Tablo 4). 
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yetersizliği” ve % 6,6 ile “halkın turizm bilincinin geliĢmemiĢ olması” 
düĢünceleridir (Tablo 3). 

Tablo 3: Öğrencilerin Edirne turizminin zayıf yönleri ile ilgili görüşleri. 

Size göre Edirne 
ili turizminin zayıf 
yönleri nelerdir? 

Cevaplar Sayı Yüzde 
Doğal, tarihi ve kültürel kaynakların turistik 
ürüne çevrilememiĢ olması 

36 9,5 

Ulusal ve uluslararası alanda yetersiz tanıtım 78 20,5 
Tarihi, kültürel ve doğal yapıların iyi 
korunamamıĢ olması 

18 4,7 

Turizm yatırımlarının yetersizliği 57 15 
Turizm çeĢitliliğinin az olması 42 11 
Halkın turizm bilincinin geliĢmemiĢ olması 25 6,6 
Yöredeki özel ve kamu kurumlarının turizme 
karĢı isteksizliği 

16 4,2 

Turizm alt yapısının yetersizliği 22 5,8 
Ġstanbul‟a olan yakınlığın iyi 
değerlendirilememesi 

56 14,7 

Turistik hizmet kalitesinin yetersiz olması  30 8 
Diğer 0 0 

Bu baĢlık altında değerlendirilen diğer bir soru ise Edirne turizminin rekabet 
avantajları ile ilgilidir. Bu soruya verilen cevaplar içerisinde “tarihi ve kültürel 
yapının korunmuĢ olması” (% 22,1), “Ġstanbul‟a yakın ve eriĢilebilir olması” (% 
19,5), “Türkiye‟nin Avrupa‟ya açılan kapısı olması” (% 17,9) ve “kıyı ve dalıĢ 
turizmi imkânları” (% 15,3) öğrencilerin en fazla tercih ettiği cevaplar arasında 
yer almaktadır. Edirne ili turizminin rekabet avantajları baĢlığında, “Doğal 
güzellikleri” ve “tatil imkânlarının ucuz olması” seçenekleri ise en az tercih 
edilen cevaplar arasında yer almaktadır (Tablo 4). 
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Tablo 4: Öğrencilerin Edirne‟de turizmin rekabet avantajları ile ilgili görüşleri. 

Size göre Edirne 
turizminin en 
önemli rekabet 
avantajları 
nelerdir? 

Cevaplar Sayı Yüzde 
Ġstanbul‟a yakın ve eriĢilebilir olması 37 19,5 
Tarihi ve kültürel yapının korunmuĢ 
olması 

42 22,1 

Doğal güzellikleri 23 12,1 
Kıyı ve dalıĢ turizmi imkânları 29 15,3 
Tatil imkânlarının ucuz olması 21 11 
Türkiye‟nin Avrupa‟ya açılan kapısı 
olması 

34 17,9 

Diğer 4 2,1 
Öğrencilerin Edirne‟de turizmin; ekonomik, çevresel, sosyal ve kültürel etkileri 
ile turizmin geliĢmesine yönelik görüĢleri: ÇalıĢmanın bu kısmında turizmin 
etkileri konusunda öğrencilere yöneltilen ilk soru “size göre Edirne‟de turizmin 
geliĢmesinin ekonomik etkileri nelerdir?” olmuĢtur. Bu soruya verilen cevaplar 
incelendiğinde en çok cevap sıklığının “gelir artıĢı” (% 20), “insanlar için yeni 
iĢ imkânlarının doğması” (% 17,8), “Ģehrin kalkınması” (% 16,7) ve “yerel 
ürünlerin değer kazanması” (% 11,4) maddelerinin üzerinde gerçekleĢtiği 
anlaĢılmaktadır. Bunları, “eski mesleklerin canlanması” (% 10) ve “dıĢ 
yatırımın Ģehre canlılık getirmesi” (% 8,3) gibi cevaplar takip etmektedir (Tablo 
5). 
Öğrencilerin bu konuda en az tercih ettiği ifadeler; “fiyatlar artmıĢtır”, “diğer 
sektörler geliĢmiĢtir”, “küçük ve yerel esnaf olumsuz etkilenmiĢtir”, “diğer 
sektörler gerilemiĢtir” ve “ticaret ahlakı bozulmuĢtur” ifadeleri olmuĢtur (Tablo 
5). 

Tablo 5: Öğrencilerin Edirne‟de turizmin gelişiminin ekonomik etkileri ile ilgili 
görüşleri. 

 
 
 
Size göre 
Edirne‟de turizmin 
geliĢmesi hangi 
ekonomik etkilere 
yol açmıĢtır?  

Cevaplar Sayı Yüzde 
Gelirimizi artırmıĢtır 72 20 
Ġnsanlar için yeni iĢ imkânları oluĢturmuĢtur 64 17,8 
Diğer sektörler geliĢmiĢtir 18 5 
Zanaata dayalı eski meslekler canlanmıĢtır  36 10 
Yerel ürünler değer kazanmıĢtır 41 11,4 
ġehrimiz kalkınmıĢtır 60 16,7 
DıĢ yatırımlarla Ģehre canlılık gelmiĢtir 30 8,3 
Fiyatlar artmıĢtır 21 5,8 
Küçük ve yerel esnaf olumsuz etkilenmiĢtir 8 2,2 
Diğer sektörler gerilemiĢtir 6 1,6 
Ticaret ahlakı bozulmuĢtur 4 1,2 

Bu bölümde öğrencilere yöneltilen diğer bir soru ise Edirne‟de turizmin 
geliĢmesinin hangi çevresel etkilere yol açtığı ile ilgilidir. Öğrencilerin bu 
soruya verdikleri cevaplara göre sırasıyla; “tarihi ve kültürel yapıların daha iyi 
korunması” (% 22,8), “çevre düzenlemelerinin artması” (% 18,2), “doğal 
ortamın daha iyi korunması” (% 15,8), “kentsel hizmetlerin iyileĢmesi” (% 15), 
“halkın doğal ve kültürel kaynaklarla ilgili farkındalığının artması” (% 12,2) ile 

 
 

“kalabalık ve gürültünün artması” (% 5,9) Edirne‟de turizmin geliĢmesinde en 
önemli çevresel etkiler arasında yer almaktadır. “Turizmle ilgili alanlarda 
plansız ve kontrolsüz geliĢmeler görülmesi”, “doğal, tarihi ve kültürel dokuların 
zarar görmesi” ile “kalabalık ve gürültünün artması” ise tüm cevaplar dikkate 
alındığında ancak % 10,1‟lik bir orana ulaĢmaktadır (Tablo 6). 

Tablo 6: Öğrencilerin Edirne‟de turizmin gelişiminin çevresel etkileri ile ilgili 
görüşleri. 

Size göre 
Edirne‟de turizmin 
geliĢmesi hangi 
çevresel etkilere 
yol açmıĢtır?  

Cevaplar Sayı Yüzde 
Tarihi ve kültürel yapılar daha iyi 
korunmuĢtur 

64 22,8 

Doğal ortam daha iyi korunmuĢtur 45 15,8 
Kentsel hizmetler iyileĢmiĢtir 43 15 
Çevre düzenlemeleri artmıĢtır 52 18,2 
Halkın doğal ve kültürel kaynaklarla ilgili 
farkındalığı artmıĢtır 

35 12,2 

Doğal, tarihi ve kültürel dokular zarar 
görmüĢtür 

8 2,8 

Çöp ve çevre temizliği sorunları artmıĢtır 12 4,2 
Turizmle ilgili alanlarda plansız ve 
kontrolsüz geliĢmeler görülmüĢtür 

9 3,1 

Kalabalık ve gürültü artmıĢtır 17 5,9 
Bu bölümde öğrencilere turizmin ekonomik ve çevresel etkilerinin yanında, 
sahada turizmin geliĢiminin sosyo-kültürel etkilerinin neler olduğu da 
sorulmuĢtur. Öğrencilerin konuyla ilgili olarak en çok tercih ettikleri yanıtlar; 
“turizm kaynaklarını koruma bilinci geliĢmiĢtir” (% 22,5), “kültürel etkinlikler 
artmıĢtır” (% 21,2), “ilin tanınırlığı artmıĢtır” (% 17,3) ve “halkın turizm 
anlayıĢı geliĢmiĢtir” (% 13) ifadeleri olmuĢtur. Yine katılımcıların yaklaĢık % 
9,4‟ü turizmin geliĢimi ile birlikte halkın yaĢam biçiminde değiĢiklik olduğunu 
vurgulamıĢlardır. Bu soruyu cevaplayanların içerisinde turizmin toplumsal 
değerlerde, geleneklerde ve Edirne kimliğinde bir zayıflamaya neden olduğunu 
düĢünenlerin oranı ise % 5,1 civarındadır (Tablo 7). 

Tablo 7: Öğrencilerin Edirne‟de turizmin gelişiminin sosyal ve kültürel etkilerine 
ilişkin görüşleri. 

Size göre Edirne‟de 
turizmin geliĢmesi 
hangi sosyal ve kültürel 
etkilere yol açmıĢtır? 

Cevaplar Sayı Yüzde 
Ġlin tanınırlığı artmıĢtır 57 17,3 
Halkın yaĢam biçimi değiĢmiĢtir 31 9,4 
Turizm kaynaklarını koruma bilinci 
geliĢmiĢtir 

74 22,5 

YaĢam standardı yükselmiĢtir 38 11,5 
Kültürel etkinlikler artmıĢtır 70 21,2 
Halkın turizm anlayıĢı geliĢmiĢtir 43 13 
Gelenek, görenek ve değerler olumsuz 
etkilenmiĢtir 

9 2,7 

Edirne kimliği zayıflamıĢtır 8 2,4 
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Tablo 4: Öğrencilerin Edirne‟de turizmin rekabet avantajları ile ilgili görüşleri. 

Size göre Edirne 
turizminin en 
önemli rekabet 
avantajları 
nelerdir? 

Cevaplar Sayı Yüzde 
Ġstanbul‟a yakın ve eriĢilebilir olması 37 19,5 
Tarihi ve kültürel yapının korunmuĢ 
olması 

42 22,1 

Doğal güzellikleri 23 12,1 
Kıyı ve dalıĢ turizmi imkânları 29 15,3 
Tatil imkânlarının ucuz olması 21 11 
Türkiye‟nin Avrupa‟ya açılan kapısı 
olması 

34 17,9 

Diğer 4 2,1 
Öğrencilerin Edirne‟de turizmin; ekonomik, çevresel, sosyal ve kültürel etkileri 
ile turizmin geliĢmesine yönelik görüĢleri: ÇalıĢmanın bu kısmında turizmin 
etkileri konusunda öğrencilere yöneltilen ilk soru “size göre Edirne‟de turizmin 
geliĢmesinin ekonomik etkileri nelerdir?” olmuĢtur. Bu soruya verilen cevaplar 
incelendiğinde en çok cevap sıklığının “gelir artıĢı” (% 20), “insanlar için yeni 
iĢ imkânlarının doğması” (% 17,8), “Ģehrin kalkınması” (% 16,7) ve “yerel 
ürünlerin değer kazanması” (% 11,4) maddelerinin üzerinde gerçekleĢtiği 
anlaĢılmaktadır. Bunları, “eski mesleklerin canlanması” (% 10) ve “dıĢ 
yatırımın Ģehre canlılık getirmesi” (% 8,3) gibi cevaplar takip etmektedir (Tablo 
5). 
Öğrencilerin bu konuda en az tercih ettiği ifadeler; “fiyatlar artmıĢtır”, “diğer 
sektörler geliĢmiĢtir”, “küçük ve yerel esnaf olumsuz etkilenmiĢtir”, “diğer 
sektörler gerilemiĢtir” ve “ticaret ahlakı bozulmuĢtur” ifadeleri olmuĢtur (Tablo 
5). 

Tablo 5: Öğrencilerin Edirne‟de turizmin gelişiminin ekonomik etkileri ile ilgili 
görüşleri. 

 
 
 
Size göre 
Edirne‟de turizmin 
geliĢmesi hangi 
ekonomik etkilere 
yol açmıĢtır?  

Cevaplar Sayı Yüzde 
Gelirimizi artırmıĢtır 72 20 
Ġnsanlar için yeni iĢ imkânları oluĢturmuĢtur 64 17,8 
Diğer sektörler geliĢmiĢtir 18 5 
Zanaata dayalı eski meslekler canlanmıĢtır  36 10 
Yerel ürünler değer kazanmıĢtır 41 11,4 
ġehrimiz kalkınmıĢtır 60 16,7 
DıĢ yatırımlarla Ģehre canlılık gelmiĢtir 30 8,3 
Fiyatlar artmıĢtır 21 5,8 
Küçük ve yerel esnaf olumsuz etkilenmiĢtir 8 2,2 
Diğer sektörler gerilemiĢtir 6 1,6 
Ticaret ahlakı bozulmuĢtur 4 1,2 

Bu bölümde öğrencilere yöneltilen diğer bir soru ise Edirne‟de turizmin 
geliĢmesinin hangi çevresel etkilere yol açtığı ile ilgilidir. Öğrencilerin bu 
soruya verdikleri cevaplara göre sırasıyla; “tarihi ve kültürel yapıların daha iyi 
korunması” (% 22,8), “çevre düzenlemelerinin artması” (% 18,2), “doğal 
ortamın daha iyi korunması” (% 15,8), “kentsel hizmetlerin iyileĢmesi” (% 15), 
“halkın doğal ve kültürel kaynaklarla ilgili farkındalığının artması” (% 12,2) ile 

 
 

“kalabalık ve gürültünün artması” (% 5,9) Edirne‟de turizmin geliĢmesinde en 
önemli çevresel etkiler arasında yer almaktadır. “Turizmle ilgili alanlarda 
plansız ve kontrolsüz geliĢmeler görülmesi”, “doğal, tarihi ve kültürel dokuların 
zarar görmesi” ile “kalabalık ve gürültünün artması” ise tüm cevaplar dikkate 
alındığında ancak % 10,1‟lik bir orana ulaĢmaktadır (Tablo 6). 

Tablo 6: Öğrencilerin Edirne‟de turizmin gelişiminin çevresel etkileri ile ilgili 
görüşleri. 

Size göre 
Edirne‟de turizmin 
geliĢmesi hangi 
çevresel etkilere 
yol açmıĢtır?  

Cevaplar Sayı Yüzde 
Tarihi ve kültürel yapılar daha iyi 
korunmuĢtur 

64 22,8 

Doğal ortam daha iyi korunmuĢtur 45 15,8 
Kentsel hizmetler iyileĢmiĢtir 43 15 
Çevre düzenlemeleri artmıĢtır 52 18,2 
Halkın doğal ve kültürel kaynaklarla ilgili 
farkındalığı artmıĢtır 

35 12,2 

Doğal, tarihi ve kültürel dokular zarar 
görmüĢtür 

8 2,8 

Çöp ve çevre temizliği sorunları artmıĢtır 12 4,2 
Turizmle ilgili alanlarda plansız ve 
kontrolsüz geliĢmeler görülmüĢtür 

9 3,1 

Kalabalık ve gürültü artmıĢtır 17 5,9 
Bu bölümde öğrencilere turizmin ekonomik ve çevresel etkilerinin yanında, 
sahada turizmin geliĢiminin sosyo-kültürel etkilerinin neler olduğu da 
sorulmuĢtur. Öğrencilerin konuyla ilgili olarak en çok tercih ettikleri yanıtlar; 
“turizm kaynaklarını koruma bilinci geliĢmiĢtir” (% 22,5), “kültürel etkinlikler 
artmıĢtır” (% 21,2), “ilin tanınırlığı artmıĢtır” (% 17,3) ve “halkın turizm 
anlayıĢı geliĢmiĢtir” (% 13) ifadeleri olmuĢtur. Yine katılımcıların yaklaĢık % 
9,4‟ü turizmin geliĢimi ile birlikte halkın yaĢam biçiminde değiĢiklik olduğunu 
vurgulamıĢlardır. Bu soruyu cevaplayanların içerisinde turizmin toplumsal 
değerlerde, geleneklerde ve Edirne kimliğinde bir zayıflamaya neden olduğunu 
düĢünenlerin oranı ise % 5,1 civarındadır (Tablo 7). 

Tablo 7: Öğrencilerin Edirne‟de turizmin gelişiminin sosyal ve kültürel etkilerine 
ilişkin görüşleri. 

Size göre Edirne‟de 
turizmin geliĢmesi 
hangi sosyal ve kültürel 
etkilere yol açmıĢtır? 

Cevaplar Sayı Yüzde 
Ġlin tanınırlığı artmıĢtır 57 17,3 
Halkın yaĢam biçimi değiĢmiĢtir 31 9,4 
Turizm kaynaklarını koruma bilinci 
geliĢmiĢtir 

74 22,5 

YaĢam standardı yükselmiĢtir 38 11,5 
Kültürel etkinlikler artmıĢtır 70 21,2 
Halkın turizm anlayıĢı geliĢmiĢtir 43 13 
Gelenek, görenek ve değerler olumsuz 
etkilenmiĢtir 

9 2,7 

Edirne kimliği zayıflamıĢtır 8 2,4 
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Öğrencilere anket kapsamında sorulan son soru ise “Edirne‟de turizmin daha 
fazla geliĢmesi için neler yapılmalıdır?” sorusudur. Bu soruya verilen cevaplar 
incelendiğinde, öğrencilerin % 20,6‟lık bir oranla mevcut tesislerin 
iyileĢtirilmesi üzerinde durdukları görülmektedir. Bunun yanında daha etkili 
tanıtım ve pazarlama yapılması (% 15,9), konaklama tesislerinin çoğaltılması 
(% 10,9), kültür ve kongre turizmi gibi yeni turizm alanlarının geliĢtirilmesi (% 
9,7), çevre düzenine önem verilmesi (% 9,4), turizmin tüm yıla yayılması (% 
7,9), fiyatların azaltılması (% 6,2) ve yerel halkta turizm bilincinin 
oluĢturulması (% 5,3) gibi ifadeler öğrencilerin en fazla tercih ettiği cevaplar 
arasında yer almaktadır. Öğrenci cevapları arasındaki en düĢük payı ise turizmin 
daha fazla geliĢtirilmemesinin gerektiği, ulaĢım olanaklarının artırılması, turizm 
kaynaklarının sürdürülebilirliğin sağlanması ve restorasyona önem verilmesi 
maddeleri oluĢturmaktadır (Tablo 8). 

Tablo 8: Öğrencilerin, Edirne‟de turizmin daha fazla gelişmesi için yapılacaklar ile 
ilgili görüşleri. 

Size göre Edirne‟de 
turizmin daha fazla 
geliĢmesi için neler 
yapılmalıdır?  

Cevaplar Sayı Yüzde 
Daha fazla geliĢmemelidir 10 2,9 
Mevcut tesisler iyileĢtirilmelidir 70 20,6 
Konaklama tesisleri artırılmalıdır 37 10,9 
Çevre daha iyi düzenlenmelidir 32 9,4 
Fiyatlar ucuzlatılmalıdır 21 6,2 
Restorasyona önem verilmelidir 15 4,4 
Yerel halkta turizm bilinci oluĢturulmalıdır 18 5,3 
Kültür ve kongre turizmi gibi yeni turizm 
alanları geliĢtirilmelidir 

33 9,7 

Turizmi tüm yıla yayacak projeler 
geliĢtirilmelidir 

27 7,9 

Turizm kaynaklarının sürdürülebilirliği 
sağlanmalıdır 

15 4,4 

Daha etkili tanıtım ve pazarlama 
yapılmalıdır 

54 15,9 

UlaĢım olanakları geliĢtirilmelidir 8 2,4 
Sonuç 
Edirne‟de ortaöğretim öğrencilerinin yaĢadıkları ilin turizm özellikleri 
hakkındaki görüĢ ve düĢünceleri üzerinde yapılan bu çalıĢmada, Edirne‟de 
turizmin kaynakları, güçlü ve zayıf yönleri, meydana getirdiği ekonomik, 
çevresel, sosyal ve kültürel etkiler ve turizmin geliĢimi gibi konularla ilgili 
öğrenci görüĢleri değerlendirilmiĢtir. Bu değerlendirmeler sonucunda aĢağıdaki 
sonuçlara ulaĢılabilir:  
Bu çalıĢmada, gerek çalıĢma konusu gerekse çalıĢma alanı ile ilgili kısıtlı bir 
literatür olması etkili olmuĢtur. Bu bağlamda, bir kentle ilgili olarak yapılan 
çalıĢmanın bu konudaki yapılacak diğer çalıĢmalara da katkısı olacağı 
düĢünülmektedir.  

 
 

AraĢtırma bulguları dikkate alındığında anketin uygulandığı öğrencilerin kız ve 
erkek dağılımında bir denge bulunduğu görülmektedir (Kız öğrenciler % 49, 
Erkek öğrenciler % 51). 
Edirne‟de yaĢayan öğrencilerin % 36‟lık bir kısmının, kentin turistik 
imkânlarını, ilgi çekici ve yeterli bulduğu görülmektedir. Öğrencilerin geri 
kalan kısmı ise turizm imkânları ile ilgili tesisleĢme, tanıtım ve yatırım gibi 
konulara vurgu yapmıĢlardır (Tablo 1). 
Öğrencilerin kent turizminin öne çıkan özellikleri ile ilgili düĢünceleri 
incelendiğinde, kentin tarihi ve kültürel kaynaklar yönünden zenginliğini öne 
çıkardıkları görülmektedir. Buna göre öğrencilerin Edirne ili açısından tarihi ve 
kültürel turizmin önemi açısından önemli düzeyde bir farkındalığa sahip olduğu 
anlaĢılmaktadır (Tablo 2).  
Öğrenciler, Edirne turizminin en zayıf yönleri üzerindeki değerlendirmelerinde, 
en çok tanıtım eksikliği, turizm yatırımlarının yeterli olmaması ve Ġstanbul‟a 
olan yakınlığın iyi değerlendirilemediği üzerinde durmuĢlardır (Tablo 3). 
Edirne‟de tarihi ve kültürel yapıların korunmuĢ olması, ülkemizin turizm lideri 
olan Ġstanbul‟a yakınlığı, Ülkemizden Avrupa‟ya giden yolların güzergâhında 
yer alması, çeĢitlilik açısından kıyı ve dalıĢ turizminin mümkün olması gibi 
faktörler öğrencileri tarafından kentin turizm açısından en önemli avantajları 
olarak değerlendirilmiĢtir (Tablo 4). 
AraĢtırma sonuçlarının yansıttığı en önemli özelliklerden birisi de, öğrencilerin 
Edirne‟de turizmin geliĢiminin ekonomik, çevresel, sosyal ve kültürel etkileri 
ile ilgili olumlu görüĢlere sahip olmalarıdır. Buna göre öğrenciler turizmin 
ekonomik etkilerini gelir artıĢı, yeni iĢ imkânlarının oluĢması ve kentin 
kalkınması açısından olumlu olarak değerlendirmiĢlerdir. Durum turizmin 
çevreye etkileri açısından değerlendirildiğinde yine olumlu görüĢlerin ön planda 
yer aldığı görülmüĢtür. Öğrenciler turizm geliĢmesi sonucunda Edirne‟de tarihi 
ve doğal dokunun koruma altına alındığı, çevre düzenlemelerinin arttığını, 
doğal ortamın korunduğu ve kentsel hizmetlerin geliĢtiği gibi görüĢleri dile 
getirirken olumsuz görüĢlerin sadece %16 oranında belirtildiği görülmektedir 
(Tablo5, Tablo 6).  
Anket sonuçlarına bakıldığında, öğrencilerin turizmin geliĢiminin sosyo-
kültürel etkileri kapsamında, kaynakları koruma bilincinin geliĢmesi ve kültürel 
etkinliklerin artması gibi daha çok olumlu etkilere vurgu yaptıkları görülmüĢtür 
(Tablo 7). 
Öğrencilerin, kentte turizmin geliĢimi açısından özellikle mevcut tesislerin 
iyileĢtirilmesi, daha etkili tanıtım ve pazarlama yapılması ile konaklama 
tesislerinin artırılması üzerinde durdukları görülmüĢtür (Tablo 8). 
AraĢtırmamızda göze çarpan en önemli sonuçlardan birisi ortaöğretim 
öğrencilerinin turizm konusundaki birikim ve algılarının, yaĢadıkları kentin 
turizmi ile ilgili isabetli sayılabilecek görüĢ ve öneriler öne sürecek kadar 
geliĢmiĢ olduğudur. Bu durum aynı zamanda onların turizmle ilgili eğitimlerinin 
de bir yansımasıdır. AraĢtırma sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, 
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Öğrencilere anket kapsamında sorulan son soru ise “Edirne‟de turizmin daha 
fazla geliĢmesi için neler yapılmalıdır?” sorusudur. Bu soruya verilen cevaplar 
incelendiğinde, öğrencilerin % 20,6‟lık bir oranla mevcut tesislerin 
iyileĢtirilmesi üzerinde durdukları görülmektedir. Bunun yanında daha etkili 
tanıtım ve pazarlama yapılması (% 15,9), konaklama tesislerinin çoğaltılması 
(% 10,9), kültür ve kongre turizmi gibi yeni turizm alanlarının geliĢtirilmesi (% 
9,7), çevre düzenine önem verilmesi (% 9,4), turizmin tüm yıla yayılması (% 
7,9), fiyatların azaltılması (% 6,2) ve yerel halkta turizm bilincinin 
oluĢturulması (% 5,3) gibi ifadeler öğrencilerin en fazla tercih ettiği cevaplar 
arasında yer almaktadır. Öğrenci cevapları arasındaki en düĢük payı ise turizmin 
daha fazla geliĢtirilmemesinin gerektiği, ulaĢım olanaklarının artırılması, turizm 
kaynaklarının sürdürülebilirliğin sağlanması ve restorasyona önem verilmesi 
maddeleri oluĢturmaktadır (Tablo 8). 

Tablo 8: Öğrencilerin, Edirne‟de turizmin daha fazla gelişmesi için yapılacaklar ile 
ilgili görüşleri. 

Size göre Edirne‟de 
turizmin daha fazla 
geliĢmesi için neler 
yapılmalıdır?  

Cevaplar Sayı Yüzde 
Daha fazla geliĢmemelidir 10 2,9 
Mevcut tesisler iyileĢtirilmelidir 70 20,6 
Konaklama tesisleri artırılmalıdır 37 10,9 
Çevre daha iyi düzenlenmelidir 32 9,4 
Fiyatlar ucuzlatılmalıdır 21 6,2 
Restorasyona önem verilmelidir 15 4,4 
Yerel halkta turizm bilinci oluĢturulmalıdır 18 5,3 
Kültür ve kongre turizmi gibi yeni turizm 
alanları geliĢtirilmelidir 

33 9,7 

Turizmi tüm yıla yayacak projeler 
geliĢtirilmelidir 

27 7,9 

Turizm kaynaklarının sürdürülebilirliği 
sağlanmalıdır 

15 4,4 

Daha etkili tanıtım ve pazarlama 
yapılmalıdır 

54 15,9 

UlaĢım olanakları geliĢtirilmelidir 8 2,4 
Sonuç 
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yer alması, çeĢitlilik açısından kıyı ve dalıĢ turizminin mümkün olması gibi 
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doğal ortamın korunduğu ve kentsel hizmetlerin geliĢtiği gibi görüĢleri dile 
getirirken olumsuz görüĢlerin sadece %16 oranında belirtildiği görülmektedir 
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Anket sonuçlarına bakıldığında, öğrencilerin turizmin geliĢiminin sosyo-
kültürel etkileri kapsamında, kaynakları koruma bilincinin geliĢmesi ve kültürel 
etkinliklerin artması gibi daha çok olumlu etkilere vurgu yaptıkları görülmüĢtür 
(Tablo 7). 
Öğrencilerin, kentte turizmin geliĢimi açısından özellikle mevcut tesislerin 
iyileĢtirilmesi, daha etkili tanıtım ve pazarlama yapılması ile konaklama 
tesislerinin artırılması üzerinde durdukları görülmüĢtür (Tablo 8). 
AraĢtırmamızda göze çarpan en önemli sonuçlardan birisi ortaöğretim 
öğrencilerinin turizm konusundaki birikim ve algılarının, yaĢadıkları kentin 
turizmi ile ilgili isabetli sayılabilecek görüĢ ve öneriler öne sürecek kadar 
geliĢmiĢ olduğudur. Bu durum aynı zamanda onların turizmle ilgili eğitimlerinin 
de bir yansımasıdır. AraĢtırma sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, 
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öğrencilerin Edirne kentimizde turizmin geliĢmesinin ekonomik, çevresel ve 
sosyal açılardan olumlu etkilerinin olduğunu düĢündükleri görülmektedir. 
Öğrencilerin ayrıca Edirne kentinin, turizmin geliĢimi için tarihi, kültürel ve 
doğal kaynaklar açısından yeterli zenginliğe sahip olduğu ve iyi bir lokasyonda 
yer aldığını düĢündüğü görülmektedir. Ancak öğrenciler, turizmin getirdiği 
avantajlardan daha fazla yararlanma adına tanıtım ve yatırım gibi konulardaki 
eksikliklerin giderilmesinin gerekliliği üzerinde de durmaktadırlar.  
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EVALUATION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS' 
PERCEPTIONS OF URBAN TOURISM:  

THE CASE OF EDIRNE PROVINCE 

Abstract: While discussing the social and economic changes, presenting 
human perceptions about these events has become a necessity in today‟s 
world. It is known that the social and economic events which can be 
thought as human matters are important indicators of transformation and 
change. As a social and economic activity, tourism is rapidly developing 
in recent years with the impact of globalization, and tourism is an 
important activity supported by countries. But tourism phenomenon takes 
part in our life not only with economic and spatial matters but also with 
its social and cultural aspects. In this context, it can be said that tourism 
cannot be discussed independent of human perception. In today‟s tourism 
economy, it is seen that cities in different geographical areas try to create 
brands for the values they own. This study was carried out to determine 
the awareness and opinion of secondary school students about the actions 
which are necessary for the development of tourism and resources of 
tourism, strengths and weaknesses of tourism, social, economic, 
environmental and cultural effects of tourism in Edirne province. When 
the results of study were discussed, it was understood that students in 
Edirne generally thought positively about the development of tourism, 
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öğrencilerin Edirne kentimizde turizmin geliĢmesinin ekonomik, çevresel ve 
sosyal açılardan olumlu etkilerinin olduğunu düĢündükleri görülmektedir. 
Öğrencilerin ayrıca Edirne kentinin, turizmin geliĢimi için tarihi, kültürel ve 
doğal kaynaklar açısından yeterli zenginliğe sahip olduğu ve iyi bir lokasyonda 
yer aldığını düĢündüğü görülmektedir. Ancak öğrenciler, turizmin getirdiği 
avantajlardan daha fazla yararlanma adına tanıtım ve yatırım gibi konulardaki 
eksikliklerin giderilmesinin gerekliliği üzerinde de durmaktadırlar.  
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Abstract: While discussing the social and economic changes, presenting 
human perceptions about these events has become a necessity in today‟s 
world. It is known that the social and economic events which can be 
thought as human matters are important indicators of transformation and 
change. As a social and economic activity, tourism is rapidly developing 
in recent years with the impact of globalization, and tourism is an 
important activity supported by countries. But tourism phenomenon takes 
part in our life not only with economic and spatial matters but also with 
its social and cultural aspects. In this context, it can be said that tourism 
cannot be discussed independent of human perception. In today‟s tourism 
economy, it is seen that cities in different geographical areas try to create 
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the awareness and opinion of secondary school students about the actions 
which are necessary for the development of tourism and resources of 
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the results of study were discussed, it was understood that students in 
Edirne generally thought positively about the development of tourism, 
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economic, environmental, social, and cultural effects of tourism. It was 
also emphasised by students that Edirne province has enough natural, 
historical and cultural richness, but it is significant to overcome the 
deficiencies in promotion, investment and education in order to benefit 
more from the advantages of tourism. 

Key Words: Secondary Education, Edirne, Tourism, Students‟ Opinion. 

 
 

LES TROUPES COLONIALES FRANÇAISES 
DANS LA GRANDE GUERRE 

Krisztián BENE1 

Öz: Genelde Sömürge olarak adlandırılan Fransız Koloni Birlikleri 16. 
yy‟dan 1960‟lara kadar Fransız Sömürge Ġmparatorluğu‟nun oluĢumunda 
çok önemli rol oynamalarına rağmen bu birlikler çok fazla bilinmezler. 
Bu birlikler Fransa‟da ya da Fransız Koloni Birlikleri‟nde askere alınırlar 
ve bütün dünyada Fransız bölgelerinin savunmasında çok önemli rol 
oynarlar. Bu çalıĢmada, bu birliklerin kısaca tarihi ve Birinci Dünya 
SavaĢı‟na katılımları ele alınır. Fransız askeri kuvvetlerinin en 
güçlülerinden olan Fransız Afrika Ordusu ve Deniz Kuvvetleri Afrika, 
Asya ve hatta Avrupa‟daki savaĢlardan zaferle dönebilen güçlü 
birliklerdir. Bu ünlerinden dolayı, Fransız Yüksek Askeri Birlik Komutası 
bu birliklerden savaĢın bütün cephelerinden yararlanır. Bu birlikler, 
Afrika‟daki Alman topraklarının aldılar ve batı cephesindeki Fransız 
savunmasına katıldılar. Ayrıca Türkiye‟de, Balkanlar‟da ve Rusya‟da da 
savaĢtılar. Fakat Fransa‟nın bu zaferi çok sayıda askerin ölümüne, 
yaralanmasına ve kaybına neden olmuĢtur. Aynı zamanda, bu çatıĢmada 
galip gelmelerinin nedeni yaptıkları fedakârlıktan dolayıdır. 
Anahtar Sözcükler: Birinci Dünya SavaĢı, Fransa, Ordu, Sömürgeler, 
Askeri Birlikler. 

Introduction  
L‟armée française a trois parties importantes à partir de la première moitié du 
19e siècle au milieu du 20e siècle. La partie la plus grande et la plus connue de 
celle-ci est l‟ensemble des troupes régulières stationnées dans la métropole. Ces 
forces sont responsables de la protection de cette dernière en utilisant des 
soldats recrutés par conscription. Apparemment, ces forces constituent 
l‟élément le plus précieux des forces terrestres et les missions militaires les plus 
importantes sont leur confiées. Cependant, la réalité est bien différente. Les 
unités de la meilleure qualité ont servi dans les deux autres parties des forces 
armées. Ces formations moins connues assurent la défense des intérêts français 
dans les rangs de l‟Armée d‟Afrique et de la Marine. En plus, ces dernières sont 
souvent plus efficaces que les forces régulières (Clayton, 1994: 20). Cette 
performance n'est pas sans reconnaissance, car au début du 20e siècle, elles sont 
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