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Öncelik Eksen 2: Sürdürülebilir turizm:  
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EL SANATLARI - korunması, tanıtılması ve turistik atraksiyonlara dönüştürülmesi için 
ortak girişimler ağı 

 
İnsanların proje konusundaki görüş ve ihtiyaçlarının tutumları ve 

ağdaki katılımcıların belirlenmesi ile ilgili bilgilendirici anket 
araştirması ve analizi 
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Bu bilgilendirici anket araştırması INTERREG-IPA  Bulgaristan-Türkiye 2014-2020 Sınır Ötesi 
İşbirliği  Programı çerçevesinde  - CCI No2014TC16I5CB005 Avrupa Birliği’nin desteğiyle 
gerçekleşmektedir. Bu yayının içeriği tamamen „EUROKULÜB KADIN“  sorumluluğundadır  
ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Programın Yönetim Otoritesi’nin  görüşlerini 
yansıtmamaktadır 

Proje Avrupa Birliği   
INTERREG-IPA  

Bulgaristan-Türkiye 2014-
2020 Sınır Ötesi İşbirliği  

Programı  tarafından 
finanse edilmektedir 
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Programın kapsamı ve öncelikleri, projenin amaçları, içeriği ve hedeflerine 
giriş 

 

„Interreg-IPA  Bulgaristan-Türkiye“ 2014-2020 Sınır Ötesi İşbirliği  Programı, 
Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) kapsamında  CRAFTS / EL SANATLARI - 
korunması, tanıtılması ve turistik atraksiyonlara dönüştürülmesi için ortak 
girişimler ağı adı ile ve СВ005.2.23.022 No’lu proje onaylanmıştır. Proje 
partnerleri Yambol „Eurokulüb KADIN“ ve Turkiye Cumhuriyeti Lalapaşa ilçesi 
Köylere Hizmet Götürme Birliği. Proje kapsamında faaliyet № 2: “İnsanların proje 
konusundaki görüş ve ihtiyaçlarının tutumları ve ağdaki katılımcıların belirlenmesi 
ile ilgili bilgilendirici anket araştirması ve analizi” gerçekleştirilmesi 
öngörülmektedir 

 

 

 
 

 

Öncelik Eksen 2: Sürdürülebilir turizm  

 

Özel Hedef 2.3. Sınır ötesi işbirliği girişimleriyle sürdürülebilir bir turizm kalkınma 

ağında çalışmaların artırılması. 

 

Proje lider organizasyonu: Turkiye Cumhuriyeti Lalapaşa İlçesi Köylere Hizmet 

Götürme Birliği  

 

Proje partneri: „Eurokulüb KADIN“ Yambol  
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Projenin ortak temel hedefi sınırın her iki tarafında oluşturulan ortaklıklar yoluyla 

karşılıklı öğrenme girişimleri ile iyi uygulamaların paylaşılması, cazip el 

sanatlarının korunmasında iyi uygulamaların paylaşılması ve yok olmalarının 

önlenmesi için ortak bir ilginin oluşturulması ve bunların aktif turist ürünleri ve ilgi 

çekici yerler listesine dahil edilmesidir.  

 

 

Projenin amaçları ve faaliyetleri, el sanatları alanında ortak kültürel ve tarihi 

mirasın geliştirilmesi ve geliştirilmesi alanında işbirliği için el sanatları, eğitim 

kurumları, mesleki eğitim merkezleri, girişimciler, sanayi kuruluşları, işverenler, 

dernekler ve kamu kurumlarıyla ilişkili vatandaşlar ve derneklerden oluşan ortak 

bir sınır ötesi ağın ve organizasyonel bir yapının oluşturulması öngörülmektedir.   

 

Bu hedef, aktif bilgi alışverişi, deneyim ve iyi uygulamaların peşinde koşma, kısa 

ve uzun vadede eğitim ve öğretim ve ortaklığın devam ettirilmesi ile bağlantılıdır. 

 

 

 
 

 

Sonuç olarak, projenin amacı, el sanatları alanındaki kültürel ve tarihi mirasın 

korunması, yeni teknolojilerin olanaklarından kaynaklanan modern gelişmeleri, 

genç nesillerin ilgisini arttırmak ve el sanatlarını bölge ve dünyadaki insanlar için 

cazip ve turistik yer haline getirmektir. 

 

Bu sebeple yapılan araştırma ve bilgilendirici anket anketinin hedefi ygulamalı 

sanatta insanların durum ve ilgi seviyelerinin araştırılmasını, analizini ve 

değerlendirmesini yapmak, sivil ve kurumsal temaslar için bir ağ ve ortak bilgi 

sistemlerinin oluşturulması, öncelikleri belirlemek ve formüle etmek ve el sanatları 

alanında faaliyet gösteren ustaların aktivasyonu ve genişlemesi ile ilgili faaliyetler, 

el sanatlarının geliştiği sosyal çevrenin iyileştirilmesi.  
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Bu proje sınırın her iki tarafındaki ortaklarla yakın işbirliği içinde hazırlanmıştır. 

Proje teklifi, sınırdaki her iki ülkeden paydaşların fikirlerini, ihtiyaçlarını, 

önceliklerini ve eylemlerini bir araya getirmektedir. 

 

Bu projenin temel hedefi sınırın her iki tarafında oluşturulan ortaklıklar yoluyla 

karşılıklı öğrenme girişimleri ile iyi uygulamaların paylaşılması, cazip el 

sanatlarının korunmasında iyi uygulamaların paylaşılması ve yok olmalarının 

önlenmesi için ortak bir ilginin oluşturulması ve bunların aktif turist ürünleri ve ilgi 

çekici yerler listesine dahil edilmesidir 

  

Seyahat acenteleri, turizm ve el sanatları birlikleri, kamu yetkilileri, belediyeler ve 

yerel yetkililer, turizmle ilgili Sivil Toplum Kuruluşları'ndan oluşan hedef grup 

temsilcilerinden uzmanlar dahil edilmesi öngörülmektedir. Projedeki fikri 

desteklemek için özel kaynaklarını sağlayacakları düşünülmektedir. 

 

Proje faaliyetlerinden faydalananların, Yambol-Lalapasha-Edirne sınır ötesi 

bölgesindeki el sanatları turizminin geliştirilmesi ile ilgilenen uzmanlar ve 

vatandaşlar olması öngörülmektedir. Proje girişimlerine ve faaliyetlerine hedef 

grup temsilcileri doğrudan katılacaklardır.   

 

Nihai faydalanıcılar, bunların tümü, uygulanan kamu inisiyatifleri ve proje 

faaliyetleri yoluyla bilgilendirilen ve danışan, proje materyalleri ve ürünleri alan ve 

medya aracılığıyla bilgilendirilen veya projenin medya ürünleriyle yakından 

ilgilenen vatandaşlardır. 
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Anket araştırmasının gerçekleştirilmesinin temelinde sınırın her iki tarafında her 

iki ülkedeki el sanatlarının statüsü ve kapasitesinin belirlenmesi, el sanatları 

ürünlerinin kalitesi, tüketici ürünü ve atraksiyon olarak ilgi duyulması, eski el 

sanatlarının geri kazanılmasının yanı sıra çekici turistik ürünler olma fırsatları ile 

ilgili vatandaşların görüş, tutum ve çıkarlarını belirlemeyi hedeflemektir.  Anket 

sonuçlarına göre dernekler, bireysel sanatkarlar, el sanatları severler ve kültürel 

ve tarihi miras ve el sanatları ile ilgili kamu kurumlarından ortaklık ağı oluşturmak 

amacıyla temsilciler belirlenecektir. İşbirliği ağındaki katılımcıların bir listesi 

hazırlanacaktır. Toplanan bilgilerin güvenilirliğini ve temsil edilebilirliğini sağlamak 

için önceden bir metodoloji (Bulgarca ve Türkçe dahil) geliştirilmiştir, önceden 

belirlenmiş sayıda kişi tarafından tamamlanan verilerin bilgisayarla işlenmesi için 

uygun anket kartı, anket Bulgarca ve Türkçe olarak da hazırlanmıştır.  

Bulgaristan'dan en az 150, Türkiye'den 150 kişi ile bizzat görüşme yapılmıştır. 

Bunu, tamamlanan anketlerin bilgisayarla işlenmesi ve odak gruplarında toplanan 

ek bilgiler, grafik ve diyagramların hazırlanması takip etmektedir. Nihai belge, her 

iki ülkeden insanların ankete vermiş oldukları cevapların özetleriyle bir analizdir. 

Analiz, diyagramlar, grafikler ve verilerle desteklenen bir kağıt ve elektronik 

broşür şeklinde hazırlanmıştır. Analiz, her iki ülkede de kullanımını kolaylaştırmak 

için Bulgarca ve Türkçe olarak hazırlanmıştır.. 

 

 
 

Projenin özel hedefleri aşağıdakileri hedeflemektedir: 

 

• Kültürel ve tarihi mirasın bir unsuru olarak el sanatları ile ilgili turizm sektöründe 

bilgi ve uzmanlık alışverişini arttırmak ve işbirliği için iyi uygulamaları teşvik etmek 

ve sınır ötesi bölgede gerçekleştirilmesi öngörülen faaliyetlerin uygulanması. 
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 Sınır ötesi alanda dengeli sosyal ve ekonomik kalkınma sağlamak için, aynı ilgi 

alanlarına sahip insanları karşılıklı güven, saygı ve karşılıklı yardım temelinde bir 

araya getirecek deneyim ve kapasitenin organize edilmesi ve paylaşılması.  

 

• Kamu kurumlarında ve sınır ötesi bölgedeki turizm ve el sanatları kurum ve 

kuruluşların  çıkarları doğrultusunda çalışmalarını yürüten kilit pozisyon ve 

pozisyonlara sahip uzmanlar arasında gelişim, danışmanlık, bilgi ve daha ileri 

eğitim ve staj durumunun, potansiyelinin, fırsatlarının ve ihtiyaçlarının 

incelenmesi; 

 

• Avrupa’nın genişlemesi, insanların serbest dolaşımı ve dünyanın küreselleşmesi 

bağlamında ortaklıklar oluşturmak için sınır ötesi bölgeden insanlar için özel 

beceriler geliştirmek; 

 

Projedeki onaylanmış faaliyetlere uygun olarak, mevcut bilgilendirici anket 

araştırması hazırlanmış ve yürütülmüştür ve ağdaki deneyim ve kapasiteyi bir 

araya getirmek için yapı, içerik ve formlar açısından hedef grubun ihtiyaç, tutum, 

beklenti ve kapasitesinin analizi yapılmıştır, aynı zamanda bölgedeki kültürel ve 

tarihi mirasın projenin temaları ve hedefleri üzerindeki rolünü artırmak için 

insanların ve kurumların olası katkısı ile yeni fırsatların pratikte uygulanmasına 

yardımcı olacaktır.  

Osyolojinin araçları ve araçlarıyla, sınır ötesi bölgedeki kişi ve kurumların sivil ve 

kurumsal temaslar içindeki rolü ve yeri, turistik yerlere ilişkin faaliyetlerin mevcut 

durumu ve daha geniş kapsamlı olacak şekilde genişletilmesi ve aktifleştirilmesi, 

turizm ürün pazarının durumu ve ihtiyaçları, daha yüksek bir yaşam standardı 

oluşturmak için turizmle ilgili sosyal ve iş ortamının iyileştirilmesi gibi konular 

araştırılmış ve analiz edilmiştir.  
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Çalışma, Yambol-Lalapasha-Edirne bölgelerindeki hedef grupların proje 

alanındaki sınır ötesi bölgenin gelecekteki gelişimi, yani geleneksel el sanatlarının 

bir turistik cazibe haline dönüştürülmesi için görüşlerini, beklentilerini ve algılarını 

göstermeyi amaçlamaktadır. Ön çalışmalar, programın hedeflenen alanında böyle 

bir özgüllükle yapılan araştırmaların her iki ülkede de henüz yapılmadığını 

göstermektedir.  

Çalışma, daha geniş bir yelpazede olası ve geleneksel el sanatlarına yoğun ilgi 

duyan insanların yelpazesini aktive etmek ve genişletmekle ilgili öncelikleri ve 

faaliyetleri geliştirmeye ve formüle etmeye hizmet etmeyi, yurtiçine ve yurtdışına 

yayılması ve temsil edilmesi için sosyal çevrenin iyileştirilmesi ve el sanatları 

ürünlerini çekici bir turistik ürün haline getirmeyi amaçlamaktadır.  

Anketi yürütmek için toplanan bilgilerin temsil edilebilirliğini ve güvenilirliğini 

sağlamak ve istenen sonucu sağlamak için bir metodoloji geliştirilmiştir. 

 

 
 

Bilgilendirici anket araştırmasının görevleri  

 
o Toplanan ve işlenen bilgilerin sonuçlarının, aktif bilgi alışverişi, deneyim ve 

öğrenme uygulamaları, eğitim kurumları ve meslek merkezleri arasında proje 
konusundaki ek eğitim ve mesleki eğitimin elde edilmesine ilişkin kilit kişilerin 
tutum ve beklentilerini belirlemek için ve eğitim, girişimciler, sanayi 
kuruluşları, işverenler, dernekler ve kamu kurumları tarafından kullanılması. 



 8 

 
o Her iki ülkede sınır ötesi bölgenin statüsü ve fırsatları için turizm ve turistik 

cazibe merkezlerinin kilit önemini belirlemek ve gelecekteki gelişmelerinde el 
sanatları alanında çalışan eğitim kurumları ve mesleki eğitim merkezleri, 
girişimciler, sanayi kuruluşları, işverenler, dernekler ve kamu kurumları 
ağının daha aktif katılımı için süreç geliştirme fırsatlarını belirlemektir.    
 

o Yeni motive edici eğitimi, uzmanlık, bilgilendirme ve tanıtım biçimlerini 
uygulayarak sınır ötesi bölgede alternatif turizm ve sürdürülebilir kalkınma 
alanında yeni fikirler başlatılarak projenin hedef kitlelerinin uygun 
temsilcilerinin gerekli hazırlığı ve motivasyonunun kapsamını, istenen 
formlarını ve hacmini belirlemektir. 
 

o Proje alanındaki sınır ötesi bölgeden insanlar arasındaki ortaklıklarda 
nispeten düşük aktiviteye yol açan nedenleri formüle etmek ve bu nedenleri 
etkilemek ve ortadan kaldırmak için uygun araçları ve gereçleri belirlemek 
için araştırılması ve analiz edilmesidir.. 
 

o Çalışmanın sonuçları, projede öngörülen faaliyetlerin bilgi ve uygulama 
formlarına dahil edilmek üzere hedef gruplardan uygun temsilcilerin 
seçilebilmesi, her iki ülkede de kamuya doğru sunumları ve insanları sınır 
ötesi bölgede sosyal refah için yeni fırsatlar geliştirmeye motive etmektir. 

 
Anketin yürütülmesi sürecinde, uzmanlar ekibi projenin konusu ve etki alanı 

ile ilgili bir dizi belgeyi gözden geçirdi, turizm, el sanatları ve turistik yerler 

konusunda kilit pozisyonlarda olan uzmanların görüşlerini almışlardır. İki 

komşu ülkede bilgi ve mesleki deneyim kazanmaya yönelik sistemlerin yasal 

dayanağı ve gelişmesinin yanı sıra turizm endüstrisinin gelişimindeki Avrupa 

eğilimlerinin yanı sıra turist ürünlerini kullanan vatandaşların daha fazla ilgi 

ve ihtiyaçlarını da içerecek şekilde genişlemesi izlenmiştir.  
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ARAŞTIRMA KONUSUNA GİRİŞ  

 

 

 
 

El sanatları ve ürünleri uzun yıllar boyunca sınırın her iki tarafında farklı sosyo-

ekonomik koşullarda geliştirilmiştir ve bu nedenle ortak birçok şeye sahiptir, aynı 

zamanda birçok farklılığa sahiptir ve ürün ve hizmetlerde benzersizlik 

sunmaktadır. Bu, sınırın her iki tarafında yaşayan insanları turistler olarak da 

ilgilendirebilir, zira el sanatlarını ve ürünlerini başka bir perspektiften görmeleri 

mümkündür - turistik cazibe merkezi olarak, bir bilgi kaynağı olarak, sınırın diğer 

tarafında yaşayan insanların ulusu ve onlar hakkında yeni bilgilere sahip olma gibi 

konularda bilgi sahibi olmalarını sağlayacaktır. Birçok yerde el sanatları işçilik, 

ürünler ve sanat açısındanturizm alanı ve sayehat kültürüne önemli ölçüde 

katkıda bulunmaktadırlar.  Kültür, el sanatları ve turizm hızla yeni bir şeyin  

ayrılmaz bir parçası haline gelmektedir – atrakiyon. Yerel el sanatları kültürün 

önemli unsurlarıdır, bu nedenle insanlar diğer kültürleri, gelenekleri ve yaşam 

tarzlarını görmek ve yaşamak için seyahat ederler. El sanatları ürünleri, turistlerin 

satın alımlarının önemli bir unsurudur ve yerel ekonomiye önemli bir ekonomik 

katkı sağlamaktadır. Turizm aynı zamanda el sanatlarını da desteklemekte, el 

sanatları üretiminin devam etmesini ve yerel kültürlerin güçlendirilmesini, el 

sanatlarının geliştirilmesi ve pazarlanmasını, tarihi kültürel mirasın yanı sıra kayıt 

dışı sektör yoluyla önemli bir gelir kaynağı oluşturmayı desteklemektedir. Kültür, 

yerel el sanatları ve turizm arasındaki bu ortaklık Avrupa Birliği tarafından 

gelecekte önemli bir ekonomik gelişme ve yeni istihdam kaynakları olarak kabul 
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edilmektedir. Ortak el sanatları mirası ve sınır ötesi bölgedeki özgüllüğü, turistik 

yerlere ve ortak etkinliklere çekici, otantik ve popüler el sanatları ürünleri ve 

hizmetleri dahil edilerek araştırılmalıdır ve sınırın her iki tarafındaki insanlar, 

komşuları, gelenekleri ve değerleri arasında yakınlaşma ve saygı oluşturacaktır.  

Bu, bölgedeki insanlar ve kurumlar arasında daha fazla güven, hoşgörü, güvenlik 

ve öngörülebilir ilişkilere yol açacak ve bu da turizmin yakınlaşmasına ve 

canlanmasına yol açacaktır. Proje, entegre bir zincir aracılığıyla aralarında daha 

güçlü bağlantılar oluşturarak el sanatları zanaatları ve turizm sektörleri arasındaki 

yakınlaşmayı geliştirecektir. Proje, turistler arasında el sanatları kültürünün 

bilinirliğini ve tanınmasını artırmak için turizm ve zanaat sektörlerine ortak bir 

turizm pazarlama çabası ve tanıtımı sağlayacaktır. Kentsel veya banliyö 

alanlarında el sanatları atölyeleri etrafında turist zincirlerinin geliştirilmesi, yerel 

ekonomik kalkınma için olası bir stratejidir ve el sanatları ustalarının geleneksel 

zanaat üretim uygulamalarını teşvik ederken ve sürdürürken turistlerle bağlantılar 

kurmasına izin vermektedir. 

 

 
 

 

Turizm, insanın doğal ve sosyal çevrenin farklı unsurlarını keşfetme, araştırma, 

karşılaştırma, görme, deneme ve tüketme, alışılmadık yerler ve bunların spesifik 

özellikleri ile ilgili farklı etkinlik ve etkinliklere katılma eğilimi temelinde gelişen bir 

sektördür. Bu merak çoğunlukla turistik alanların ve hizmetlerin genellikle eşsiz ve 

otantik bir kültürel ve tarihi mirasın taşıyıcıları olmasıyla ilişkilidir. Çoğu zaman, 

ürünler ve hizmetler, insanların yaşam tarzları, çevresel ve sosyal görüşleri, 

geçmiş ve bugün hakkında değerli tarihsel ayak izleri ve bilgiler sağlamaktadır. 

Proje, el sanatlarının ve ürünlerinin turistik yerlere daha fazla katılımı ve 

dönüşümü ile, sınır ile ayrılmış iki ülkenin kültürel mirasına karşılıklı iletişim ve 

karşılıklı ilgi için yeni girişimler aramaktadır.  El sanatları, ürünleri ve hizmetleri 

tarihsel olarak birçok nesille insanlarla derinden ilişkilendirilmiştir, çünkü bir 
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yandan meslekler, diğer yandan tüketim için ürünler ve hizmetlerdir ve üçüncü 

bakış açısından davranış, eğitim ve kültürel ve tarihi değerlerin korunması için 

kültür, davranış, standart taşıyıcılarıdırlar. Yerel el sanatları kültürün önemli 

unsurlarıdır ve insanlar diğer kültürleri, gelenekleri ve yaşam tarzlarını görmek ve 

deneyimlemek için seyahat ederler. Proje, mirasın sorumlu turizm gelişimine itici 

bir güç olarak desteklenmesini ve böylece el sanatlarının korunması için sağlam 

bir temel oluşturmayı amaçlamaktadır. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sanatları ürünleri, yerel ekonomiye önemli bir ekonomik katkı sağlayan turistler 

tarafından yapılan satın alımların önemli bir unsurudur. Turizm aynı zamanda el 

sanatlarını da destekleyerek el sanatlarının üretimini sürdürmesini ve yerel 

kültürleri güçlendirmesini sağlamaktadır. Bölgede çok  nadir bulabileceğiniz 

ustaların bazıları şöyle sıralanabilir - kunduracı, kalaycı, bakır ve metal 

demircileri, otantik müzik aletlerinin ustaları - gayda, ıslık, davulcu, boru; oyulmuş 

bronz kafe ve ev eşyaları ustaları, ahşap oymacılığı, atlar ve nallar için aksesuar 

ustaları, goblen ustaları, Bununla birlikte, bir ön çalışma, sınır ötesi bölgede hala 

çok çeşitli el sanatları ve el sanatları olduğunu göstermiştir. Bazıları benzersizdir, 

bu da turistler arasında büyük ilgi çekecektir. Yukarıdaki ifadelere dayanarak, 

hediyelik eşya üretimi ve turistler için cazip faaliyetlerin organizasyonu için belirli 

bir endüstri geliştirmek mümkündür. seramik ürünler, seramik hediyelik eşyalar ve 

görsel sanatlarla ilgili ustalar.   Bu anlamda, sınır ötesi bölgede geniş bir zanaat 

ve zanaatkâr yelpazesi vardır, öncelikle hedef kitle olarak teşvikler, turizm ürünleri 

olarak gelişmek için olağanüstü bir şansa sahip faaliyetler, ürünler ve hizmetler 

geliştirebilir ve ikincisi, alternatif turizm fırsatlarını artırmak için çalışmalar 
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yapılabilir. Kültür, yerel el sanatları ve turizm arasındaki bu ortaklık Avrupa Birliği 

tarafından gelecekte önemli bir ekonomik gelişme ve yeni istihdam kaynakları 

olarak kabul edilmiştir. Kültür, turizm ürününü daha rekabetçi hale getirmede 

hayati bir rol oynamaktadır. Sınır ötesi bölgenin zengin kültürel çeşitliliği ve el 

sanatları ürünleri, turizm ürünlerini bir dizi rekabetçi destinasyonla entegre 

etmeye yardımcı olabilir. Turistlerin yerel kültürleri ve el sanatlarını görmek için 

seyahat etmeleri gerçeği de yerel kültürde gurur yaratabilir. 

 

 

 
 

 

El sanatı için kesin ve özlü bir tanım vermek zor olsa da, kavramın nesnelerin 

manuel üretimi ile ilgili çeşitli aktiviteleri içerdiği en yaygın şekilde anlaşılmaktadır. 
Bu şekilde tanımlanan el sanatları, eski teknoloji ve sanayi toplumu için mevcut 
teknoloji ve teknoloji kullanımının mümkün olduğu diğer işlerin yapıldığı 
geleneksel el sanatlarına ayrılabilir.  Bazı el sanatları yüzyıllardır 
uygulanmaktadır, diğerleri modern bir buluş veya başlangıçta çok sınırlı bir 
coğrafi alanda uygulanan el sanatlarının tanıtımının sonucudur. Çoğu el sanatları 
beceri ve yeteneklerin bir kombinasyonunu gerektirir, ancak neredeyse ilgilenen 
ve yapmak isteyen herkes tarafından daha temel bir seviyede öğrenilebilir.  

Geçmişte, çoğu el sanatları profesyonel olarak bir meslek olarak 
uygulanmaktaydı. Bir el sanatını öğrenebilmek için gençler bir ustanın yanına 
çıraklık yapmak ve mesleği öğrenmek için gönderiliyormuş ve yıllar içinde 
becerilerini geliştirerek usta seviyesine geliyorlarmış. Eğim sürecinin sonunda 
usta olarak çıraklıklarını tamamlayıp artık kendi işlerini kurabilir, ve kendi 
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yeteneklerinden ilham alarak ve besleneek ürün ve etkinlikler üretebilir seviyeye 
geliyorlarmış. Sanayi devrimi ve üretim süreçlerinin artan mekanizasyonu, 
profesyonel ustaların rolünü ve ürünlerinin orijinalliğini yavaş yavaş azaltmaktadır. 
Bu durumda, bu dış müdahale sürecinden kaçınmak için, otantik yerel el sanatları 
ürünleri ile rekabet etmek için modern teknolojiler kullanılarak yapılan yabancı "el 
sanatları ürünlerinin" ithalatını sınırlamak ve durdurmak gerekmektedir.  

 

 

 

Geleneksel halk el sanatları, hem güzellik, hayal gücü ve yaratıcılığın yanı sıra 
Bulgaristan ve Türkiye'nin sınır ötesi bölgesinin farklı etnografik alanlarının 
özgüllüğünü taşır. Bunlar ulusal kültürel ve tarihi mirasın bir parçasıdır ve halk 
sanatı ve sanatının örnekleri ulusal kimliğin bir parçası olduğu için korunmalıdır. 
Burada belirtilmelidir ki Bulgaristan'da, diğer birçok ülkede olduğu gibi, temel 
amacı "el sanatları uygulamasını, el sanatları ve el sanatları eğitiminin 
organizasyonunu" düzenlemek olan El Sanatları Yasası vardır. Kanunun amacı, 
girişimciliği geliştirmek, zanaatkârların çıkarlarını korumak ve zanaat hizmetleri 
tüketicilerini korumak için koşullar sağlayarak zanaatların gelişimini teşvik 
etmektir. Kanun Bulgaristan Cumhuriyeti 38. Ulusal Meclisi tarafından kabul edildi 
ve 28 Mayıs 2001'den beri yürürlüktedir (27 Nisan 2001'de 42 sayılı resmi 
gazetede ilan edilmiştir). El Sanatları Yasasına göre "El işi, El Sanatları Yasası 
Ek 1 uyarınca el sanatları listesinde belirtilen eşyanın üretimi ve / veya el işi 
şeklinde hizmet sağlanmasıdır" (Madde 3, Paragraf 1).  129 el sanatları bu 
listede listelenmiştir. Yasa, ürün üretimi veya hizmetlerin sağlanması için bir 
zanaat işletmesinin, görünüşünü belirlemek için aşağıdaki gereksinimler 
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eşzamanlı olarak yerine getirildiğinde el sanatları şeklinde organize edilmesi 
gerektiğini öngörmektedir: 

 Faaliyet Ek 1'e göre el sanatları listesine dahil edilmiştir; 

 iş elle veya el tipi veya diğer zanata özgü araçlar kullanılarak yapılır; 

 bitmiş ürün veya hizmet az benzer veya benzersizdir; 

 Faaliyeti gerçekleştirmek için zanaat eğitimi ve kalifikasyonu, orta ve 
yüksek öğretimde mesleki eğitim, eğitim veya ileri eğitim kurslarının yanı 
sıra mesleki deneyim ile desteklenen bilgi, üretim ve teknik beceriler ile 
pratik alışkanlıklar gerekmektedir; 

  faaliyet ustalar tarafından gerçekleştririlir - Borçlar ve Sözleşmeler Yasası 
uyarınca şirketlerde serbest meslek sahibi veya kurum olarak. 

 

 

 

 

Bulgaristan'da 25 Bölgesel El Sanatları Odası (ESO) kurulmuş ve Ulusal El 
Sanatları Odası üyesidir. Bölgesel El Sanatları Odaları, ilgili zanaattaki 
zanaatkârların, kalfi ve çırakların bir kaydını tutar ve ayrıca ilgili dereceyi elde 
etmek için sınavlar yapar - usta veya kalfa. Çıraklar, Bölgesel El Sanatları 
Odalarının ilgili siciline de kayıtlı olan zanaat işletmelerinde eğitilmektedir. 
Bulgaristan Ulusal El Sanatları Odası tarafından verilen Usta ve Kalfa sertifikaları 
meşru bir belgedir ve ilgili zanaat organizasyonundaki karşılaştırmalı bir 
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incelemeden sonra tüm AB ülkelerinde ve dünyada neredeyse istisnasız olarak 
kabul edilmektedir. 

Bulgaristan'da el sanatları yüzyıllardır şekilleniyor ve bölgenin tarihi geçmişi ile bu 

yerlerde yaşayan insanların yaşam tarzı, kültürü ve dünya görüşü ihtiyaçları ile 

derinden bağlantılıdır. Geçmişin büyük bir bölümünde Bulgarlar tarım işi yapan br 

milletmiş.  İkamet ettikleri, çalıştıklaı verimli topraklar onlara geçimlerinin 

sağlamak üzere meyvesini vermektedir. Bununla birlikte, günlük faaliyetlerini 

yürütmek için doğrudan doğadan sağlayamayacakları araç ve gereçlere ihtiyaçları 

vardır. Böylece insanların ihtiyaçlarına ve ihtiyaçlarına cevap veren çeşitli el 

sanatları yaratılmıştır. Çoğu Bulgar el sanatı, saha çalışmasını veya kadının ev 

işlerini kolaylaştırmak için ortaya çıkmıştır.  Ancak gündelik hayatın ihtiyaçlarını 

estetikle birleştirip zor günlük yaşamda güzellik ve hayal gücü sağlayanlar da 

varmış. 

 

 
 

 

Binlerce yıldır, en çok bölge halkının yaşam tarzı ve kültürüyle yakından ilgili bir 

grup temel el sanatları oluşturulmuştur ve dayatılmıştır. Bunlar çoğunlukla 

fırıncılık, çanak çömlek, hasır işi ve dikiş, ağaç işleme ve ağaç oymacılığı, koloro-

demir işi, bıçak, kürk ve ikon boyamadır.  

Bakırcılık, çoğunlukla Türkiye'den getirilen ve günlük yaşamda kullanılan bakır 

metal ürünlerinin - çoğunlukla su kaplarının, yiyeceklerin hazırlanması ve 

depolanması için işlenmesi anlamına gelen "bakır" kelimesiyle ilişkilidir. Bakırcılık, 
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genellikle bakır yapımı olarak adlandırılan ferforje bakır ürünleri üreten metal 

işleyen bir zanaattır. Bakır ustaları çoğunlukla ev eşyaları yaparlar - kavanozlar, 

tepsiler, tabaklar, su kapları, sofra takımları, gözlükler, kazanlar ve buna benzer 

diğer ürünler. Bakır en çok ısı ileten metallerden biridir ve ateşle doğrudan temas 

eden kaplar yapmak için çok uygundur. Bakır hızla oksitlendiğinden, bakır 

kapların gümüş kaplama veya kalaylı olması gerekir. Bakır kaplar bakır 

kağıtlarının dövülüp çekillendirilmesiyle çıkarılır ve şekillendirilir ve dekorasyonları 

çoğunlukla işlevseldir - kabın farklı parçalarının lehimlenmesinin bir parçası.  

Çanak çömlek muhtemelen ülkenin en eski el sanatlarından biridir ve aynı 

zamanda Bulgar topraklarındaki en eski el sanatlarından biridir. Çömlekçiler, 

çoğunlukla ev kullanımı için farklı kil çömlekler yaparlar - bardak, tabak, vazo, 

testi, tencere, toprak kavanoz ve daha fazlası. Çanak çömlekin temel aracı, 

şeklinin verildiği ve şekillendirildiği ve dekorasyonun eklendiği çömlekçi çarkıdır  

Dekorasyon boyanabilir, uygulanabilir veya kazınabilir. Boyalı dekorasyon boya 

yardımıyla elde edilir, genellikle ilgili bölge için karakteristik desenler çizilir.Toprak 

kap oluşumundan sonra uygulama kabartmalı kilden yapılmaktadır.  Gravür, farklı 

şekiller veren tekrar çömlekçi çarkının ve kesme aletlerinin yardımıyla elde edilir - 

bölgenin yaşam tarzı ve kültürü için dalgalı, spiral ve diğer tipik özellikler  

şeklinde. 

Gaytancılık geçmişte kıyafetleri süslemek için kullanılan örgü kordonları - örgü 

yapma sanatıdır. Gaitans çok renkli ve bükülmüş beyaz yün iplikten yapılıyormuş. 

Gaytanlar, giysilerin kenarlarını süslemek için kullanılırmış ve ülkenin farklı 

bölgesine bağlı olarak çeşitli şekiller yapılırmış. Başlangıçta, gaytanlar elle 

bükülürmüş, ancak 19. yüzyılın ilk yarısından itibaren, su ile çalışan bir metal çark 

devreye girmiştir ve bu zanaat için büyük bir ivme kazandırmıştır. Büküldükten 

sonra örgüler "inci haline getirilip" ve doğal boyalarla farklı renklerde 

boyanıyormuş.  
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Tornacılık bölgede mutfak eşyaları ve ev eşyaları yapmak için yaygın olarak 

uygulanan el sanatlarından biridir. Genellikle ahşap torna manuel veya su ile 

sürülür ve onunla küçük ev ahşap eşyaları ve araçlar yapılır - havan, tuzluk, 

oyuncaklar, iğler, sandalyelerin, yatakların ve çitlerin ev dekorasyonu, kapaklar, 

kesme tahtaları, tepsiler vb.  

Tornacılık güzellik ve estetiğin bölge halkının yaşamına ve çevresindeki dünyaya 

katılması hissi ile ilgili bir oyma zanaatıdır. Tornacılığın üç türü vardır – çoban, ev 

ve kilise tornacılığı. Çoban oyması en basitidir - ürünleri çoğunlukla çoban sopası 

ıslık, kavalalar, müzik aletleri için aksesuarlar ve daha basit şekiller ve 

süslemelerden oluşmaktadır. Ev oymacılığı ev dekorasyonu ile ilişkilidir ve 

dekorasyon ne kadar sofistike olursa, ev sahibinin statüsü o kadar yüksek olur. 

Kilise oyması en karmaşık olanıdır. Birçok Bulgar kilisesinde, bugüne kadar son 

derece güzel ahşap ikonostazlar korunmaktadır.   

Ek olarak, ikonograf Ortodoks Hristiyanlığı ile yakından ilgili bir zanaattır. 

Görüntüler yazılırken kanonun dışına kesinlikle çıkılmaz. Bulgar konograf resmi 

Bizans sanatından büyük ölçüde etkilenmiştir. Rönesans döneminde Bulgar ikon 

resmi büyük bir gelişme göstermiştir. Beş yüz yıllık Osmanlı hakimiyeti 

döneminde ikonograflar Bulgarların Bulgar bilincini koruma mekanizmasının bir 

parçasıymış. İkonlar çizilirken, Bulgarların ruhunu unutmamak ve canlı tutmak için 

Bulgar krallarının görüntüleri çizilirmiş. Rönesans'a kadar ikon ressamları 

çoğunlukla din adamlarıymış, ancak sonra bu eğilim tersine dönmüştür.  

 Dericilik zanaatı derinin işlenmesi ve deriden mont, şapka, terlik, dış giyim astarı 

ve daha fazlasının yapımıyla ilgili bir zanaattır. Geçmişte, bu tür giysiler oldukça 

pahalıymış ve çoğunlukla daha zengin insanlar tarafından giyiliyormuş. Derinin 

işlenmesi uzun zaman alır ve kesim ve dikiş için uygun olana kadar çok fazla 

manipülasyon gerektirmektedir.  
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Ağaç-demir tornacılığı zanaatı hayvanlar tarafından çekilen farklı tipte araçların 

üretimi ile ilgilidir – arabalar, at arabası, taliga. Sağlam ve iyi sürülen bir araba 

yapılması için çok beceri gerekemektedir -  marangozluk, dövme ve oyma 

becerileri olmazsa olmazlardandır. Arabanın veya at arabanın sğslemesi ise 

ustanın renkleri kullanma ve iyi çim yapma becerisi ile yakından ilgiliymiş.  

Kuyumculuk zanaatı ise genellikle kadınlar için hazırlanan takı ve süs hazırlama 

zanaatıdır. Bulgaristan’da ö dönem en saygın malzemelerden biri olan gümüş 

kullanılırmış. Kuyumculuk araçları birçok farklı araç içeriyormekteymiş. Bu zanaat 

için kalıp döküm ve metal iplik drenajı ile karakterize ediliyormuş. Çoğu zaman 

tokalar (kadın kemer için girift süslü süslemeleri), bilezik, yüzük ve diğer takılar 

yapılıyormuş. 

Bıçakçılık, soğuk silahlar, ev makasları ve bıçaklar, küçük katlanır bıçaklar, 

jiletler ve daha fazlası ile ilgili bir dövme zanaatıdır. Genellikle geçmişte her 

Bulgar kendi işinde ve kendini savunmada kendisine yardımcı olmak için her 

zaman onunla birlikte taşıdığı kendi bıçağına sahipmiş. Bıçaklar özel bir teknoloji 

kullanılarak yapılır ve her bıçak demir hariç çelikten yapılır, böylece ürünler hem 

güçlü hem de elastiktir. 

Türkiye'deki el sanatları ve geleneksel Türk el sanatları, yüzyıllar ve çağlar 

boyunca farklı medeniyetlerin kültürel ve tarihi mirası ile yakından bağlantılıdır. 

Binlerce yıldır Türk devletinin topraklarında bu uygulamalı sanatla ilgili benzersiz 

değerlere sahip zengin bir mozaik yaratılmıştır. 

Geleneksel Türk el sanatları şu şekilde sıralanabilir: halı dokuma, halı yapımı, çan 

yapımı, dokuma kumaş, seramik, dikiş ve nakış, dantel yapımı, deri ürünleri, 

müzik aleti yapımı, taş oymacılığı, bakır ürünler, sepetçilik, eyer yapımı , dokuma, 

ağaç oyma, araba ve at arabası yapımı vb. 

 

 



 19 

 

 

Türkiye'de "el sanatları" terimi Arapça "sinaat" kelimesinden türetilmiştir. Bu 

kelime çoğunlukla insanların maddi ihtiyaçlarını, eğitimlerini, deneyimlerini ve 

yetenekli çalışmalarını karşılayan sanatın yaratılmasıyla ilişkilidir. El sanatları 

çoğunlukla el işi gerektirir. Bir çırak yeteneklerini geliştirerek kalfa olur. Türkçe'de 

kelimenin tam anlamı "zanaatçılık"tır. El sanatı ile uğraşan herkese zanaatkar 

denir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile birlikte modern bir ustalar ve 

zanaatkârlar örgütlenmesinin inşasına başlanmıştır. Düzenleyici el sanatları ilk 

olarak 1964 yılında yürürlüğe girmiştir. 5373 sayılı Dernekler ve Birlikler Kanunu; 

507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu - 7 Haziran 2005 tarihli ve daha sonra 

5362 sayılı Kanun ile Esnaf ve Sanatkârların Meslek Örgütleri Kanunu yürürlüğe 

girmiştir.   

 

 

 
 

Bu prosedüre tabi anket çalışması ve analizi yapılırken izlenen temel ilkeler 

şöyledir  

 

 Kapsayıcılık – hedef gruplara, idari yapı türüne, sektöre, paydaşlara vb. 

göre. Kapsayıcılık ilkesi, kamu, iş dünyası ve kar amacı gütmeyen sektör 

temsilcilerinin, proje temasının gelişimini planlamada aşağıdan yukarıya 

yaklaşımın uygulanmasına ilişkin çok çeşitli sorun ve talepleri belirtmesini ve 

savunmasını sağlar. 
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 Şeffaflık – всички процедури, дейности и документи от проучването и 

анализа   следва да са публично достъпни. 

 Kaydetme – tüm bildirilen fikir ve iyileştirme teklifleri kayıd altına alınmalıdır. 

Kayıt altına alma yapılan taahhütlerin sorumluluğunu ifade etmektedir; 

 Geri bildirim – faaliyetlere katılanlar vermiş oldukları iyileştirme fikirlerine 

cevap ve geri bildirim almalıdırlar, pozisyonların değişimi, bir pozisyonun 

kabulü veya reddi, ilgili tarafların geri bildirimleriyle motive edilmelidir; 

 Süreklilik – bu ilke, yeni bir siyasi çizginin, bölgenin kalkınmasında zaten 

yapılmış olan taahhütleri reddetmesini önler, uygulanan bölgesel kalkınma 

stratejisine tabidir; 

 Eğitlik – bu ilke, her şeye ek olarak katılımın eşit olmasını sağlar - her 

pozisyon bir diğeri kadar ağırdır; 

 Sistematik yaklaşım, görevlerin yerine getirilmesini ve hedeflerin 

gerçekleştirilmesini sağlamak için bu prosedür kapsamındaki faaliyetin 

uygulanmasına öncülük etmektedir. Sistem birçok kişinin organik birliğidir;  

  

 
 

Sonuçların temsil ve güvenilirliği 

 

Bilgilendirici anket araştırmasının sonuçlarının temsil edilebilirliğini ve 

güvenilirliğini sağlamak için anketi gerçekleştiren taraf, bu metodoloji ile 

sosyolojide genel kabul görmüş normlara uygun olarak aşağıdaki kriterleri ve 

gereklilikleri kullanmaktadır: 
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Anket katılımcı sayısı :  toplam 300 kişiden az olmayacak  

 

Sınır ötesi bölgesinde seçilen hedef gruptan – proje konuları hakkında fikir beyan 

edebilecek uygun kişiler – yaklaşık 3 000 – 5 000  kişi cıvarındadır, bu kişiler 

anket soruları üzerine, uygun eğitim ve motivasyona sahip oldukları için bilgili 

görüş ifade edecekleri beklentisi bulunmaktadır..  

Belirtilen katılımcı sayısı, sınır ötesi bölgesinde toplam 300 kişiden az olmayacak 

şekilde, sosyolojide genel kabul görmüş normlara uygun olarak anket 

sonuçlarının temsili olmasını sağlayacaktır. 

 

Katılımcıların seçimi ve örnekleme 

Kısıtlayıcı gereksinimler 

 

Anket araştırmasına katılanların hedef kitlesi yetişkin vatandaşlar, sınır ötesi 

bölgedeki sosyal toplum temsilcileri, toplumda kilit görevler üstlenmiş, kültürel ve 

tarihi miras, turizm ve zanaat sorunları ile ilgili kurum ve kuruluşların, devlet, 

belediye ve kamu kurumların temsilcileridir.   

 

Rastgele örnekleme dahil, grubun temsil edilebilirliğini sağlamak için anket 

uygulayici tarafından tanımlanan ön kurallara dayanarak anket araştırmasına 

dahil edilecek kişiler proje partnerleri – Eurokulüb Kadın Birliği ve Türkiye, Edirne, 

Lalapasha Belediyesi Köylere Hizmet Birliği,  tarafından belirlenmektedir. 

  

Ortak derneklerin ve belediye hizmetlerinin veritabanları da aynı şekilde 

kullanılmıştır. Ankete katılanların örnekleminde ayrıca sınır ötesi bölgedeki proje 

ortaklarının üyelerinin ve diğer ilgili kişilerin kayıtları kullanılmıştır. Bu, anket 

araştırmasını yürüten taraf ile önceden anlaşma ve grup içinde temsiliyetin 

sağlanması için kurallar temelinde yapılmıştır.  
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   Anket katılımcıların cinsiyeti – Avrupa cinsiyet eşitliği programlarının 

gereği ve cinsiyet eşitliği yönergesi göz önüne alındığında, cinsiyet 

gereksinimleri ve kotalar önceden belirlenmemektedir. 

  

   Anket katılımcıların yaşı – bilgilendirici anket araştırmasına aktif yaşta 

olan yaş sınırı ve kotalar belirlemeksizin yetişkin vatandaşlar dahil edilmiştir. 

Tek koşul, hedef gruptaki görüşülen ve seçilen kişilerin yetişkin olmasıdır. 

Ancak, rasgele seçim ilkeleri göz önünde bulundurulduğunda sınır ötesi 

bölgedeki katılımcıların tüm yaş gruplarından temsilcilerin dahil edilmesine 

yol açmaktadır.   

 

 eğitim ve öğretim - Bu konuda herhangi bir kısıtlama getirmek için ne 

bulgar ne de türk mevzuatında bilgilendirici anket araştırmasına ile ilişkin 

eğitim geçmişi gerekliliği yoktur, bu nedenle araştırmada da böyle bir 

kısıtlama ihtiyacı yoktur.  

 

 Öngörğlen proje faaliyetleri, uygulama şekilleri ve proje faaliyetlerinin 

konuları doğrultusunda bir hazırlık ve ilk eğitim temeli gerekli olduğundan 

dolayı bu araştırma çalışmasında katılımcıların seçilmesinde aşağıdaki 

şartlar ve öncelikler gereklidir: 

o minimum bir temel eğitim – ilköğretim 

o lise mesleki eğitim ve öğretimi tamamlamış olanlara öncelik 

tanınacaktı  

o yüksek dereceli öncelik ise kolej ve üniversite mezunlarına 

tanınacaktır. 

Genel olarak ankete katılacak ve proje faaliyetlerinde yer alacak kişilerin 

seçiminde, sosyoloji ve istatistik genel teorileri temeline bağlı kalarak sosyal 

kuruluşlar tarafından geliştirilen genel kabul görmüş kriter ve gereksinimler 

doğrultusunda olacaktır. 
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 Araştırma araçları  

 

Anket kartı 

Bilgilendirici anket araştırmasını gerçekleştirecek olan taraf araştırmada bilgi 

toplamak için özel olarak hazırlanmış ve baskısı yapılmış  önemli ve özel bir araç 

olarak anket kartı kullanacaktır. Anket tablo biçimindedir ve bir dizi olası cevapla 

birlikte anketin konusu ile ilgili sorular içermektedir. Her soru için hazırlanan anket 

ayrıca, anket katılımcısından serbestçe formüle edilmiş bir yanıtı ifade etme fırsatı 

da içermektedir. Anket, doldurulmuş verilerin sosyolojik araştırmaların işlenmesi 

için özel bilgisayar yazılımı tarafından işlenebileceği şekilde tasarlanmıştır. 

 

Anketörler  

Anketörler, faaliyeti yürütecek, Proje lider kuruluş ve partnerleriyle birlikte 

belirlenen kişilerdir.Anket kartları bölgesel ve kurumsal kapsama alanı olarak 

partnerler arasında aşağdaki kotalar doğrultusunda dağıtalacaktır: 

 

 Yambol bölgesi   –  minimum 150 adet anket katılımcısı 

 Edirne İli, Lalapaşa bölgesi - minimum 150 adet anket katılımcısı 

 

Anketörler, faaliyeti yürüten kuruluşun organize ettiği bilgilendirici ve hazırlık 

eğitiminden geçmeleri gerekmektedir. 
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Anket araştırması için hedef grupların seçimi ile ilgili temel bilgi kaynakları. 

 

 Kar amacı gütmeyen kuruluşlar, kamu kurumları ve ortak 

dernekler.  

Dernek kayıtları kullanılmıştır. Anket için hedef gruptan seçilen kişilerin 

projede öngörülen form ve faaliyetlere dahil edilmesi tavsiye 

edilmektedir  

 

 İlçe ve belediye hizmetleri – kayıtlar. 

 Resmi olmayan kuruluşlar, eğitim ve sivil toplum kuruluşları. 

 

 

Anket yapılacak kişilerin alıntıları  

 

Anket yapılacak kişilerin alıntıları proje ekip başkanına danışılarak yapılır ve 

başkan partnerler arasında dağıtımın yapılmasına da yardımcı olur.  

 

Anket uygulaması  

 

Görüşme, anket katılımcısı ve görüşmeci arasındaki görüşme için önceden 

belirlenmiş bir gün ve saatten sonra gerçekleştirilmiştir. Anket, anket 

katılımcısının açıklamaları ve talimatları izlenerek doldurulmuştur. Anket 

görüşmecisi görüşmeyi kolaylaştırır ancak anket katılımcısının cevaplarını hiçbir 

şekilde etkilemez.  

Anketler, anketi uygulayan firmaların anketörleri tarafından sözleşme şartlarına 

uygun olarak alınır ve iletilir ve proje arşivinde saklanır.   

Anket, uygulayıcı tarafın belirlediği ve Proje yöneticisinin de görüşleri 

doğrultusunda seçilen anketörler tarafından yapılmaktadır. Faaliyetin finansmanı 

proje bütçesine uygundur ve anket uygulayıcısı ile yapılan sözleşme ile uygulanır. 

Bu amaçla, anket uygulayıcısı ile proje uygulama sözleşmesinin mevzuatına ve 

genel şartlarına uygun olarak bir sözleşme imzalanmıştır. 
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Anket kartındaki cevapların kodlanması  

 

Anket cevapların kodlanması sonuçların analizi yapılacak bilgisayar yazılımı için 

gereklidir ve aynı zamanda anket kartlarında bulunan serbest cevapları da 

sınıflandırmaya yardımcı olacaktır. İşleme sonucunda, analiz amaçlı sonuçları 

olan tek boyutlu istatistiksel tablolar ile görüntülenir. 

 

Anket kartı bilgilerin bilgisayar ortamında işlenmesi  

 

Anket kartı bilgileri sosyolojik araştırm kurumunun bilgi veri işleme gereksinimleri 

doğrultusunda hazırlanan özel bir bilgisayar yazılımı kullanılarak işlenir ve 

toplanır. 

 

Analiz amacıyla, anket verilerinin işlenmesinin sonuçlarını göstermek için grafikler 

hazırlanmıştır. 

 

Bilgilendirici anket araştırmasının sonuç analizi  

           

Bilgilendirici anket araştırmasının sonuç analizi uygulayıcı kuruluşun özel 

uzmanlar ekibi tarafından yapılmaktadır.  

 

SWOT analizi 

Araştırılan nesnenin sistem ve yapısında yer alan faktörler, özne ve beraberindeki 

faktörler dahil olmak üzere, bir swot analizi tasarlamak için yapı ve gereksinimlere 

göre standart analizidir. 

 

SWOT analizi, analizin içeriğinde tablo şeklinde hazırlanmıştır.   
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KÜLTÜREL TARİHİ MİRASIN KULLANILMASINA PAZAR YAKLAŞIMI VE 

TURİZM SEKTÖRÜNE TURİSTİK GÖZETİM OLARAK EL SANATLARININ 

DAHİL OLMASI  

 

Türkiye'nin Yambol ve Edirne - Lalapasha bölgesinde sınır ötesi bölgede kültürel 

ve tarihi mirasın karmaşık gelişiminde kültürel tarihi mirasın kullanılmasına Pazar 

yaklaşımı ve turizm sektörüne turistik gözetim olarak el sanatların dahil olması, bu 

konunun ve sınır ötesi bölgede faaliyet geliştirilmesi için ana önceliklere tanıtım 

yapmayı, yerel potansiyeli geliştirmenin yöntem ve yollarını önermek, ve el 

sanatlarının geliştirilmesi için çalışan tüm kurum ve kuruluşların turizm 

endüstrisinde bir cazibe olarak çabalarını birleştirmeyi hedeflemektedir.    

 

Bu analizi geliştiren ekibin yol gösterici ilkesi, küreselleşmenin mevcut 

aşamasından kaynaklanan net tanımlanmış öncelikler ve pazar hedefleri ile 

geleneksel el sanatlarını sınır ötesi bölgede çekici bir turist ürünü sunma 

biçimlerine entegre etme fırsatlarının geliştirilmesi ile ilgili yeni bir politika 

oluşturulması, vatandaşların, halihazırda genişlemiş olan Avrupa Birliği içinde 

kişilerin, malların, sermayenin ve mesleklerin serbest dolaşımının keyfini çıkarma 

fırsatına sahip olma fırsatını elde etme imkanını vermesidir. Bu analiz, bu 

kalkınma politikasının bir parçası olarak görülebilir.     

 

Bu yaklaşım ayrıca kültürel ve tarihi mirasın yanı sıra diğer tüm insani etki 

biçimleri de dahil olmak üzere sınır ötesi bölgenin gelişiminin yönetim mantığının 

kalbinde yer almaktadır. Bir proje konusunda iyi bir başarı elde etmek için, güç ve 

dikkat, en düşük piyasa etkisinin en düşük maliyetle sağlanacağı bazı kilit 

alanlarda yoğunlaşmalıdır. Bu başarı, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve elde 

edilen sonuçların çoğaltılmasıyla ilgili ve ilgilenen herkesin kullanımına 

sunulmalıdır. Büyük pazarın dikkatini çekmek için sınır ötesi bölgeyi ziyaret etmek 

için cazip bir yer haline getirmek için çalışmalar yapılmalıdır, sağlıklı bir sosyal 

çevre koşullarında yüksek standartlarda kaliteli turist ürünlerinin sunulduğu bir yer 

haline getirilmelidir.  
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Sınır ötesi bölgede bu alanda çalışan kişilerin el sanatları ve kariyer gelişiminin 

durumu ve gelişimi üzerine bu analizi hazırlarken buaAlanda edinilen deneyime 

dayanarak ifade edilen görüş ve fikirlerin temsil edilebilirliğini garanti etmek için 

bir dizi yaklaşım ve araç kullanılmıştır. Özünde, projenin hedef grupları arasında - 

turizm ve el sanatları sektörlerinin temsilcileri, nitelikleri, istihdamı ve kariyer 

gelişimi ile proje temasıyla ilgili farklı pozisyonlardaki vatandaşlar -  büyük ölçekli 

bir bilgilendirici sosyolojik araştırma bulunmaktadır.  Bu amaçla, anketin 

düzenlenmesi ve yürütülmesi için bir metodoloji ve görüşlerin toplanması için bir 

yöntem geliştirilmiştir - anket, çalışma gruplarıyla görüşme, konuyla ilgili 

düzenleyici belgelerin ve yayınların gözden geçirilmesi.  Anket sonuçları 

istatistiksel tablolar, grafikler, eğilimler ve korelasyon katsayıları gibi özel 

yazılımlarla işlenmiştir. İşlenmiş anket sonuçları, sonuçların ve önerilerin 

formülasyonu ile biten analizin temelini oluşturmaktadır.  Süreç, proje faaliyetleri 

çerçevesinde yürütülen sınırın her iki tarafındaki paydaşlarla kapsamlı bilgi ve 

istişareyi içermektedir. Uygulanan bilgilendirme kampanyası, fikir ve istekleri olan 

herkesin fikirlerini dile getirmesini ve teklif vermesini, proje faaliyetleri sırasında 

bunu yapmasını sağlamıştır.  Bu görüş ve öneriler analizi geliştiren ekip 

tarafından rapor edilir. Bir sonraki aşama, analizin altında yatan vizyonu, 

hedefleri, öncelikleri ve perspektifleri formüle etmede fikir birliğine varmayı 

amaçlamıştır. Bu bağlamda, sınır ötesi bölgedeki insanların sürdürülebilir eğitim, 

yeterlilik, istihdam ve kariyer gelişimine yönelik taslak analizin ön tartışması çok 

önemliydi. Bulgar ve Türk uzmanlar tarafından dile getirilen görüşler, öneriler ve 

eklemeler analizin son versiyonuna yansıtılmıştır. 
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Analiz süreci aşağıdaki hazırlık faaliyetlerini içermiştir:  

 

•   Deneyimin incelenmesi ve analizi 

Şu anda bölgede, sınır ötesi bölgede bu tür faaliyetlerde bulunan kişilerin turistik 

cazibe, yeterlilik, istihdam ve kariyer gelişimi gibi el sanatlarının kullanımı için özel 

konunun geliştirilmesi için analizler hazırlama konusunda önemli bir deneyim 

yoktur. Bu bağlamda, belge tamamlanmaya açıktır ve öğrenilen pratik deneyimin 

geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamaktadır.   

•   Kültürel ve tarihi mirasın, özellikle bölgenin el sanatları ve sosyo-ekonomik 

kalkınmasının ve bölgesel kalkınma planlarına ve diğer stratejik planlama 

belgelerine uygunluğun ana özelliklerinin gözden geçirilmesi ve analizi 

Yapılan inceleme ve analizler, sınır ötesi bölgenin topraklarının geliştirilmesindeki 

genel eğilimlerle birlikte, çıkarılan sonuçların geçerliliğini ve tutarlılığını ve stratejik 

bölümde önerilen öncelikleri kontrol etmeyi amaçlamaktadır. 

• Sınır ötesi bölgede kültürel ve tarihi mirasın kullanımı, nitelikleri, istihdamı ve 

kariyer gelişimi ile ilgili sınır ötesi projeler dahil olmak üzere halihazırda 

uygulanmakta olan projelerin sonuçlarının gözden geçirilmesi ve analizi.  

Özenle seçilmiş ve mükemmel bir şekilde uygulanan sınır ötesi faaliyetler, yararlı 

ve yaygın sonuçlar ile iyi uygulamalara bir örnektir.    

Yerel toplulukların, kuruluşların ve otoritelerin analiz ve daha sonraki 

uygulamalarda hedeflerin ve önceliklerin oluşturulmasında yer alması çok 

önemlidir. Bölge topraklarından insanlar, arzulanan geleceğe tamamen evrensel 

bir yol olmadığını fark etmelidir. Kendileri, istenen geleceğe dair açık fikir formüle 

etmelidşrler, onu bir hedef olarak belirlemeli ve bunu başarmaya çalışmalıdırlar. 

İyi pozisyonları güvence altına alınmalı, Avrupa ve küresel ölçekte değişiklikleri 

izlenmeli ve analiz edilmelidir. Açıkçası, sınır ötesi bölge ekonomisinin mevcut 

yapısı ile Avrupa standartlarını karşılayan bir yaşam standardı sağlamak mümkün 

değildir.  
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Sınır ötesi bölgenin geleceği hakkında yeni bir Avrupa perspektifi gerekmektedir. 

Ortak bir vizyon oluşturmak, etkili bir işbirliğini teşvik edebilecek ve sınır ötesi 

bölgenin rekabet gücünü artıran bir sosyal çevre yaratabilecek istenen yön ve 

hedefi seçilmelidir ve bununla birlikte sınır ötesi bölgede bundan kaynaklanan 

faaliyetlerde bulunan ve bunlarla bağlantılı faaliyetlerde bulunan insanların refahı 

için bir fırsat olarak kültürel ve tarihi mirasın geliştirilmesi ve teşvik edilmesi 

gerekmektedir.    

 

 

 

 

 

BİLGİLENDİRİCİ ANKET ARAŞTIRMASI SONUÇLARININ ANALİZİ  

 
Bilgilendirici anket araştırması sonuçlarının analizi araştırmayı gerçekleştiren 
kurumun uzman bir ekibi tarafından yapılmıştır.  
Çalışmanın amaç ve hedefleri ile anketlerdeki verilerin cevapların işlenmesinin 
sonuçlarına dayanarak projeyi gerçekleştiren ekibi desteklemeye yönelik sonuç 
ve öneriler şekillenir ki bu sonuç ve öneriler faaliyet gruplarını kurarken doğru ve 
uygun kararlar lınmasına, projede öngörülen uzman çalışma gruplarını organize 
etmek ve işletilmesine, forumların konularının ve programlarının doğru seçimi 
konusunda yardımcı olacaktır.   
Bilgilendirici anket araştırması sonuçlarının analizi, sonuçta sınır ötesi ekonomik 
ve sosyal kalkınma ile ilgili sonuçların ve tavsiyelerin formüle edilmesine  
yardımcı olacaktır, aynı zamanda sınır ötesi bölgedeki insanların eğitim, yeterlilik, 
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istihdam ve kariyer gelişimi alanında sınır ötesi işbirliğini engelleyen veya 
engelleyen sorunları çözmek için ulusal ve bölgesel devlet kurumları ile 
kurumların ve belediyelerin dikkatine sunululacaktır. 
Çalışmada sınır ötesi bölge Yambol - Lalapasha - Edirne topraklarından alınan ve 
özetlenen bilgilere dayanarak yapılan sonuçlar ve öneriler, kültürel ve tarihi 
mirasın kullanımına yönelik fırsatların geliştirilmesini engelleyen sorunların 
çözümü için programın yönetim otoritesinin yanı sıra bölgesel otoritelere, 
kurumlara ve belediyelere de yönlendirilebilir ve getirilebilir, özellikle de el 
sanatları ve ürünlerinin sınır ötesi bölgedeki turistik yerlere dahil edilmesi, bu da 
Bulgaristan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sınır ötesi bölgelerinin bir 
bütün olarak hızlandırılmış gelişimine yol açacaktır. 

Anketin hazırlanmasında ve yürütülmesinde araç olarak bir anket kartı 
kullanıllmıştır, bu anket kartında 200'den fazla olası ve yol gösterici cevap içeren 
18 soru bulunmaktadır, ve ayrıca soruların çoğunun, araştırılan sorunların 
değerlendirilmesi ve belirlenmesinde ayrıntıları yansıtan katılımcıların kendi görüş 
ve önerilerini bildirmeleri de mümkündür. Anket kartında ayrıca, katılımcının 
cinsiyetine, yaşına ve sosyal durumuna göre verilerin iki boyutlu olarak 
işlenmesine olanak tanıyan sorular bulunmaktadır, aynı zamanda  hedef grup 
katılımcılarının ait olduğu meslek, işletme, şirketler, kurum ve kuruluşların profilini 
analiz etmek için sorular da vardır. 
 
Veri işleme, çalışmanın ana sonuçlarına ek olarak, bunun hazırlanmasında 
dikkate alınan diğer spesifik dağıtım katsayıları, eğilimleri ve korelasyonları 
yansıtan bir ve iki boyutlu istatistiksel tablolar elde edilmesine izin veren özel 
yazılım ve bilgisayar programları ile gerçekleştirilmiştir. Anket araştırmasının 
hedefleri doğrultusunda Türkiye’de ve Bulgaristan’da ayrı olarak yapılan 
anketlerden elde edilen anket verileri ve her iki ülkedeki tüm örneklem için özet 
sonuçları içeren tablolar ayrı olarak işlenmiştir.  
Grafikler ve tablolar, veri işlemenin sonuçlarını görsel olarak temsil edecek 
şekilde hazırlanmıştır. 
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Bu araştırma sonuçlarının analizinde kullanılan temel metodlar: 

      ▪ Anketlerdeki görüşlerin işlenmesi sonuçlarının analitik raporu ve 
araştırmayla ilgili güncel ikincil bilgi kaynaklarının gözden geçirilmesi. 

      ▪ Toplanan bilgilerin işlenmesi sonuçlarının SWOT ve STEP analizi; 

Bilgilendirici anket araştırması sonuçlarının anaizi sonucu uygulayıcı kuruluşun 
özel uzmanlar ekibi aşağıdaki sonuçları elde etmişlerdir: 
         ▪ Sınır ötesi bölgesi olan Yambol –Lalapaşa, Edirne topraklarındaki çalışma 
alanındaki mevcut durumun parametrelerinin nicel ve nitel değerlendirmesi  
         ▪   Sınır ötesi bölgede kültürel ve tarihi mirasın bir unsuru olarak el 
sanatlarının geliştirilmesinde belirli süreçlerin geliştirilmesinde gözlenen eğilimler; 
         ▪ Temel sorunlar ve nedensellik sınır ötesi bölgede kültürel ve tarihi mirasın 
bir unsuru olarak el sanatlarının gelişmesinde ortaya çıkan bağlantılar ve bunların 
çözümü için öneriler; 
         ▪ Yambol – Lalapaşa, Edirne sınır ötesi bölgesinde kendileri ile ilişkili 
kişilerin kültürel ve tarihi mirası, el sanatları ve kariyer gelişimi alanında uygun 
önerilerin desteklenmesi ve teşvik edilmesi konusunda ortak kuruluşlara, yerel ve 
bölgesel makamlara ve devlet kurumlarına sonuç ve öneriler; 
Yapılan çalışma ve onunla ilgili sonuçların analizi sadece mevcut durumu, 
sorunları ve ihtiyaçlara yönelik değildir, aynı zamanda sınırın her iki tarafındaki 
bölgelerin proje konusu ve hedefleri doğrultusunda gelişim potansiyeli ile ilgili 
yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütleri, işletmeler ve diğer ilgililerin taahhütleri ve 
niyetlerini dahil etmektedir.  Proje konularında yaşam boyu öğrenmeye yönelik 
yeni yaklaşımlar ve bunun için temel bilgi ve hizmetlerin sağlanması temelinde, 
bölgedeki bu sosyo-ekonomik kalkınma temel sektörünün gelişimini desteklemek 
için mevcut ve potansiyel kaynakları belirlemeye çalışmıştır. 

Bu bilgilendirici anket araştırmasının hedefleri arasında sosyolojinin  araç ve 
enstrümanlarıyla Yambol – Lalapaşa, Edirne sınır ötesi bölgesinin sosyal ve 
ekonomik hayatın mevcut durumu araştırılıp analiz edilmesidir, proje temasıyla 
bağlantısı, şimdiye kadar kullanılan ve kullanılmayan insan ve kurumsal 
kaynaklar, mevcut yerel toplulukların refahını iyileştirmek için koşullar elde etmek 
için Avrupalaşma ve turizm pazarının küreselleşmesi bağlamında süreç gelişimini 
hızlandırma olanakları durumunun geliştirilmesi. 
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İnsanların bu görüş, yargı ve beklentileri, bu toplulukların ve grupların gelecekteki 
eylemlerini büyük ölçüde belirleyen öznel bir gerçeklik oluşturmaktadır, 
dolayısıyla bölgedeki ekonomik ve piyasa süreçlerinin geliştirilmesi anlamına 
gelmektedir. Bu anlamda, bu özgül öznel gerçekliğin incelenmesi, çalışma ve 
analizin önemli bir bilişsel görevidir.   
 
Sosyolojinin teorisi ve pratiğinde sosyo-ekonomik analiz için geleneksel yaklaşım 
objektif bilgi şeması bazında sınırlıdır, objektif olayları tahmin etmek. Bu 
çalışmada yaklaşımın felsefesi başka, farklı bir tutum içermektedir:  öznel bilgilere 
dayanarak (tahminler, beklentileri ve hedef gruptaki insanların niyetleri), olasılık 
belirli bir derecesi ile ekonomik ve sosyal yaşamın nesnel seyrini ve çalışılan 
alanı - kültürel ve tarihi miras ve özellikle el sanatları ile ilgili süreçlerin 
geliştirilmesi - belirli bir olasılıkla tahmin etmek. Bu anlamda, analize devam 
etmek için tüm sosyolojik evreleme ortamlar tarafından bilinen ve ünlü olan şu 
teorik temele bakmak lazım, eğer insanlar bazı durumları gerçek gibi 
değerlendiriyorlar ise, o zaman onlar kendi yaptıkları sonuçlar açısından 
gerçektirler 
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Yaklaşımın anlamını anlamak için bu performansın tespit edilmesi gereken en az 
iki yönü vardır.  
 

 İlk yaklaşım, insanların sadece bir durumun amacı özelliklerine yanıt 
verdikleri değil aynı zamanda bu durumun onlar için olduğu anlama da 
önem verdikleri inancına dayanmaktadır. Belirli bir durumun anlamı 
belirlendikten sonra davranışları ve sonuçları bu etki tarafından 
belirlenmektedir. Eğer Yambol – Lalapaşa, Edirne sınır ötesi bölgesinin 
büyük sosyal grupların temsilcilerinin anket katılımcıları -   girişimciler ve iş 
örgütleri, vatandaşlar ve sivil toplum örgütleri temsilcileri, yerel ve devlet 
kurumlarının temsilcileri bölgenin ekonomisi, sosyal hayatı ve ekolojisindeki 
durumu bir bütün olarak ve özellikle gelişimindeki durumu ve bir bütün 
olarak sınır ötesi bölgeye dahil olma olasılıklarını ve özellikle el sanatları 
dahilini iyileştirme olarak tanımlamak, günlük faaliyetlerinde bu tanıma 
uygun şekilde tanımlıyor ve değerlendirirler ise, o zaman onun tanımına 
uygun hareket edebileceklerdir. 

 

 İkinci yaklaşımın yönü şu şekilde ifade edilebilir, bir durumun kamu 
tanımları o durumun bir parçası haline gelir ve bu şekilde aşağıdaki olaylar 
etkilenmektedir – ve bu tanımların doğru olup olmadığı bakılmaksızın 
belirlenir.  Bu ikinci yönü kendi kendini gerçekleştiren kehanet ilkesi olarak 
bilinir. 

 
Bu anlamda analizin hedefleri sosyal ve ekonomik hayatın sınır ötesi bölgesinde 
ortaya çıkan süreçlerin mevcut durumu ve gelişimi, bunun yanı sıra yenilikçi 
yaklaşımlar ve çözümlere dayalı olarak kültürel ve tarihi mirasın turistik yerlere 
dahil edilme olanakları ve kalıcı ilgi ve uzmanlık oluşumuna dayanan dinamik 
gelişimlerinin yanı sıra yeni yaklaşımlar ve çözümlere dayanan gelişimi için 
fırsatlar olarak özetlenebilir.  
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Ayrıca, çalışmanın hedeflerinde çevre koruma alanında yeni fikirler başlatmak için 
projenin hedef gruplarının uygun temsilcilerinin gerekli kapsamı, istenilen şekil ve 
hazırlık hacminin belirlenmesi , özellikle de proje yararlanıcıların hazırlık derecesi 
Avrupa Birliği'nin gelişimi için 2020 stratejisinde belirlenen ve yer alan temel 
ilkelere uyumlu olması hedeflenmektedir. 
Anket sonuçlarının analizi araştırmaya katılan anket katılımcıları yanı sıra proje 
ortaklarının kolektif yönetim organlarını, derneklerin operasyonel ekiplerini, yerel 
ve bölgesel yönetimler, kurum ve kuruluşların temsilcilerini sınır ötesi bölgenin 
toprakları üzerinde dinamik olarak gelişen ekolojik süreçlere ve iki ülkenin - 
Avrupa ve Bulgaristan'ın pan-Avrupa entegrasyonu yoluyla bunlara etki etme 
olasılıklarına yönelmek için büyük ölçüde yönlendirecek ve destek verecektir. 
Sonuçlar, proje ortakları organizasyonları ve proje yararlanıcıları için taslak 
hazırlanması ve geliştirlmesi temelinde yer alacaktır, aynı zamanda Yambol-
Edirne sınır ötesi bölgesinin sosyo-ekonomik gelişimi ve özellikle sınır ötesi 
bölgede yeni yenilikçi yaklaşımlarla kültürel ve tarihi mirasın korunması ve 
kullanımı için süreçlerin geliştirilmesi ile ilgili diğer plan ve program evreklarının 
güncellenmesi ve hazırlanması için kullanılacaktır  

   
Araştırma ve analizin amaç ve objesi  
 
Araştırma ve analizin objesi geniş bir hedef grubun temsilcilerinin görüşleri ve 
fikirleridir, bu gruba üreticiler, girişimciler ve diğer iş temsilcileri, kurumları ve yerel 
hükümet ve belediye temsilcileri, sivil toplum temsilcileri, kamu, toplum liderleri, 
kapasitelerini ve bilgilerini turistik mekanlarda kültürel ve tarihi miras ve el 
sanatlarının modern gelişimini geliştirmek için kapasitelerini ve bilgilerini sunan 
Yambol – Lalapaşa, Edirne sınır ötesi bölgesinde yaşayan aktif vatandaşları 
içermektedir 
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Araştırma ve analizin hedefinde insanların sınır ötesi bölgede kültürel ve tarihi 
mirasın ve özellikle el sanatlarının korunması sürecinin geliştirilmesi üzerine, 
ortak Avrupa politikası bağlamında sektörün gelişimi, kullanılan ve şimdiye kadar 
olumlu gelişimi için kullanılmayan fırsatlar hakkında insanların öznel yargıları , 
pozitif gelişmeyi getirecek olan şimdiye kadar kullanılan ve kullanılmayan 
imkanlar hakkında, insanlar için tatmin edici sonuçlara yol açan yaklaşımların ve 
teknolojilerin uygulanmasına, turizm sektörünün hızlandırılmış yoğunlaştırılması 
ve gelişmesine yönelik fırsatlar, el sanatları ve turizm ile ilgili insan kaynaklarının 
daha yoğun kullanımı için fırsatlar, Yambol – Lalapaşa, Edirne sınır ötesi 
bölgesinde yaşayan insanların ve nüfusun ekonomik ve sosyal refahı için olumlu 
gelişmeler  - refahı için verdikleri öznel yargılardır 
 

 
 
 
Analizi, sosyo-ekonomik durum ve iş ortamının aşağıdaki bileşenlerine 
dayanmaktadır:  

 Proje konusuyla ilgili insan kaynağı  
 

 Bölgenin ekonomik durumu  
 

 Araştırma yapılan alanda yatırım kapasitesi 
 

 Araştırma yapılan alanda gelişim fırsatları ve olanakları   
 

 Genel olarak ve araştırma yapılan alanda sosyal, ticari ve piyasa 
ilişkileri  

 

 Sosyal ortam ve araştırma yapılan alanla olan ilgisi  
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Hızlandırılmış kalkınma için yeniliklerin uygulanması esasına dayalı olarak sosyo-
ekonomik çevre ve ortaklık durumu ve yeteneklerin değerlendirilmesi üç tür 
değişkenin incelenmesi ile elde edilir: 
 

 Karşılaştırılamayan değerlendirmeler 
 

 Geriye dönük karşılaştırmalı değerlendirmeler  
 

 Yansıtmalı karşılaştırmalı değerlendirmeler (beklentiler)  
 
Bu açıklayıcı analizin hedefleri için bu üç tür değerlendirme dışında yaklaşım 
içinde şimdiye kadar hedef grubun temsilcilerinin de bulunduğu çevrenin temel 
özelliklerinden bazı değerlendirmeler de dahil edilmiştir.  
 
Çalışma hipotezleri 
 Önceden bu hipotezler aşağdaki gibi oluşturulmuştur: 
 

 Sınır ötesi bölge Yambol-Lalapaşa-Edirne toprakları, bu sektördeki 
insanların sınır ötesi bölgedeki kültürel ve tarihi miras, istihdam ve kariyer 
gelişiminin kaynağını ekonomik refah için temel bir araç olarak kullanma 
alanında hızlandırılmış bir gelişime ihtiyaç duymaktadır. 
 

 Daha yüksek eğitiml seviyesine ulaşmış ve mesleki deneyimi olan hedef 
grubu temsilciler ortamı ve fırsatları geriye dönük olarak ve aynı zamanda 
yansıtmalı olarak, yani diğerlerine göre daha oılumlu olarak 
değerlendirmektedirler. 

 
Örnekleme öyle oluşturlmuştur ki farklı sosyal grupların temsilcilerinin görüşleri de 
alınsın diye.  
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ARAŞTIRMADA TOPLANAN VERİLERİN 
ANALİZİ  

 
BULGARİSTAN-TÜRKİYE SINIR ÖTESİ BÖLGESİNDE HEDEF GRUBUN ANKET 

KATILIMCI TEMSİLCİLERİNİN ÖZELLİKLERİ  

 

 

 
 

ANKET KATILIMCILARIN PROFİLİ 
 
 

Sistematik bir seçimle, doğrudan ve dolaylı olarak kültürel ve tarihi miras ve el 

sanatları ile ilgili vatandaşlardan oluşan hedef kitlenin 300 temsilcisinin bir örneği, 

eğitim ve öğretim kurumlarının temsilcileri, STK'lar, üreticiler, tüccarlar, şirket 

temsilcileri, girişimciler, ticari kuruluşların ve yerel kamu kurumlarının 

temsilcilerinden oluşmaktadır.  Toplamda ankete katılanların toplam sayısı 

önceden belirlenmiş olan 300 kişi ile görüşme yapılmış olup, dağılım 

Bulgaristan'da 150 ve Türkiye'de 150 kişidir.    

 

ANKET KATILIMCILARIN EĞİTİMİ  
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Katılımcıların eğitim yapısı üzerindeki verilerin işlenmesi, iyi bir eğitim düzeyini 

göstermektedir, bu da incelenen durumların daha iyi tarafsızlığı ve bilişsel 

değerlendirmesi için bir ön koşuldur.  

Çalışma grubundaki katılımcılar arasında, farklı derecelerde ve ortaöğretim ve 

mesleki ortaöğretim eğitimine sahip kişilerin çoğunluğu baskındır - sınırın her iki 

tarafında yaklaşık% 57'dir. Örnekleme aynı zamanda farklı yüksek öğrenim 

derecelerine sahip önemli sayıda insanı da kapsamıştır - Bulgaristan'da ankete 

katılanların yaklaşık % 43'ü ve Türkiye'de ankete katılanların yaklaşık % 28'i 

üniversite mezunudur. Ankette, Bulgaristan ve Türkiye'den ortaöğretimeğitimine 

sahip eşit sayıda kişi anket sorularına cevap verdiği görülmektedir. 

Bulgaristan'dan anket katılımcıları grubunda ilköğretim eğitimine sahip bir kişi 

bulunmaktadır, eğitimsiz de bir kişi bulunmaktadır. Türkiye'deki örneklemede 

anket katılımcıları grubunda eğitimsiz olan 9 kişi ve ilköğretim eğitimine sahip yine 

aynı sayı 9 kişi bulunmaktadır.   

Genel olarak, katılımcıların eğitimleri temelinde bu dağılım, ankette ifade edilen 

belirli sorular ve görüşler üzerinde çok iyi bir tarafsızlık ve denge sağlamaktadır 
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ANKET KATILIMCILARIN CİNSİYETİ 

 

 

 

 

Genel olarak, her iki ülkede yaplan anket araştırmasına kadınların katılım oranı % 

53 ve erkeklerin katılım oranı ise % 47dir.    

Ankete toplam 139 erkek ve 158 kadın dahil edilmiştir (3 kişi cinsiyetlerini 

belirlemek için cevap vermemiştir, muhtemelen anketkartını doldururken 

dikkatlerinden kaçmıştır). Her iki ülkedeki cinsiyet dağılımı belirli bir özgüllük 

göstermektedir. Ankete katılan Bulgarların oranı % 25 erkek iken % 75 

kadındır,türklerde ise bu oranlar % 68 erkek ve % 32 kadındır.  

Genel olarak, oranın bu dağılımı büyük ölçüde iş ve hizmet sektörlerinde ağırlıklı 

olarak erkeklerin istihdamından kaynaklanmaktadır, ayrıca Türkiye'de kadınların 

daha az özgürleşmesi ile de ilgilidir. Bu dağılım aynı zamanda Bulgaristan ve 

Türkiye'deki insanların sosyal statülerinin özelliklerini ve farklarını yansıtmaktadır, 

Bulgaristan'daki kadınların güçlü bir demokrasi ve kamusal ifadeye sahiptirler, 

hem demokratik değişikliklerden önce hem de son 25-30 yıl içinde sosyalizmden 

miras kalmış özgürlük koşulları çerçevesinde, Türkiye'de ise geleneksel ve dini 

sosyal birikimler nedeniyle yeni yeni kadın özgürlüğüne dair işaretler 

bulunmaktadır.  

Analiz amacıyla bu, katılımcıların nesnel sonuçlar verebilecek iyi bir cinsiyet 

dağılımıdır. Bu aynı zamanda ankette araştırılan kadınlar ve erkekler arasında ön 

koşul veya kota tahsisinin olmamasının bir sonucudur.  
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ANKET KATILIMCILARIN YAŞI  

 

 

Ankete katılanların dinamiklerinin özellikleri ve niteliği dikkate alınarak - aktif 

çalışma çağındaki insanlar, girişimciler ve kültürel ve tarihi miras, el sanatları ve 

turizm alanıyla ilgili kilit çalışanlar, toplanan verilerin işlenmesi sırasında elde 

edilen yaş yapısı aşağıdaki gibi dağılmaktadır:  

 katılımcıların yaklaşık % 49'u 31-50 yaşında,  

 yaklaşık % 17'si 30 yaşın altında,   

 yaklaşık % 34'ü 50 yaşın üzerindedir. 
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İki ülkenin sınır ötesi bölgesindeki katılımcıların yaşlarında bazı farklılıklar vardır. 

Bulgar tarafındaki katılımcılar arasında, ankete katılan gençlerin yaşlılara göre 

hafif bir baskınlığı var. Bunun, ankette öngörülen hedef grubun sektörlerinde yaş 

ve istihdamın dağılımı olabileceğini varsayabiliriz.  

Bununla birlikte, genel olarak, anket araştırmasına katılımcıların yaş dağılımı, orta 

ve orta yaş üzeri insanların baskın olduğu görülmektedir ve ifade edilen görüşler 

ılımlılığa, nesnelliğe ve istikrara yol açtığını göstermektedir. 

 

 

ANKET KATILIMCILARIN MESLEĞİ VE ŞİRKET PROFİLİ  
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Analiz edilen konu hakkında farklı görüşler alma arzusunu iyi yansıtan anket 

araştırmasına katılanlar farklı sosyal özelliklere sahip kişilerdir. Katılımcıların en 

büyük grubu kamusal alan temsilcileri, hizmetler, toptan ve perakende ticaret, 

STK temsilcileri, tarım ve işleme endüstrisi temsilcileridir. Genel olarak, geniş bir 

ifade özgürlüğüne ve işgücü piyasasına sahip aktif kişilerdir - katılımcıların 

yaklaşık% 70'i, araştırılan konuyla ilgili tarafsız görüşler için iyi bir önkoşuldur.  
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Katılımcılara, komşu ülkedeki insanların hangi sosyo-ekonomik yaşam alanı ile 

ilgilendikleri anket sorusuna ve anket katılımcıların bu soruya verdikleri cevaplar, 

sosyo-ekonomik çevre alanlarında sınır ötesi bölgeden insanların çıkarlarını ve 

komşu ülkedeki durumunu ve gelişmesini incelemek için bir girişimde 

bulunulmuştur. Amaç, bu projenin temasının bu ilgi alanları ile ne ölçüde 

ilişkilendirilebileceğine cevap vermektir. 

Alınan anket cevapları ve ifade edilen görüşler ile kanıtlandığı gibi, insanlar en 

çok komşuların yaşam tarzı, kültürü ve yaşam tarzı, alışveriş fırsatları, hizmetlerin 

kullanımı, insanların tarihsel geçmişi ve kültürel mirası, ekonomi, yaşam 

standardı, gelenekleri ve görenekleriyle ilgilenmektedirler.  

Daha az bir ölçüde de olmuş olsa, sınır ötesi bölgeden insanlar komşu ülkenin 

devlet ve siyasi sistemi ile ilgilenmektedirler, aynı zamanda komşular tarafından 

dile getirilen dinin ve ilgili adetler, ritüeller ve tatillerle de ilgilenmektedirler. 

Sınırın her iki tarafındaki insanların çıkarlarındaki farklılıklar önemsizdir ve doğası 

ve türü bakımından aşağı yukarı benzer veya yakındırlar. 

Katılımcıların belirtilen çıkarlarının açıklanması tamamen projede belirlenen görev 

ve hedefler ile bunların temaları ve faaliyetleriyle örtüşmektedir. 
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Soru 2: Komşu ülkeye sık sık ve hangi sebeplerle seyehat edersiniz? 

 

 

Anket araştırmasında, sınır ötesi bölgeden olan insanların aralarındaki yerleşik 

sosyal temasların kapsamını açıklığa kavuşturmak ve bunun ana nedenleri 

nelerdir konusunu netleştirmek adına komşu ülkeye ne sıklıkla seyahat ettikleri ve 

hangi nedenlerle seyehat ettikleri ile ilgili soru bulunmaktadır.   

Katılımcıların cevapları genellikle insanların komşu ülkeye seyehat nedeni olarak 

üç temel özellik ortaya çıkmaktadır: 

 En büyük cevap grubu – yaklaşık % 27, sınır ötesi bölge vatandaşlarının 

üçte birinin komşu ülkeye seyahat ettiğini, ancak sadece birkaç kez 

seyehat ettiklerini göstermektedir. 

 Vatandaşların cevaplarından oluşan diğer büyük bir grup ise  - nüfusun 

yaklaşık % 20'si şimdiye kadar komşu ülkeye seyahat etmemiştir. Burada 

Bulgaristan vatandaşları ile Türkiye arasında büyük bir fark var. Bulgaristan 

tarafında, vatandaşların sadece % 6'sı Türkiye'ye seyahat etmediklerini 

söylerken, Bulgaristan'ı ziyaret etmeyen Türk vatandaşları çok daha fazla – 

yaklaşık % 33. 

 Genellikle, sınır ötesi bölgenin vatandaşlarının yaklaşık% 20'si komşu 

ülkeyi çoğunlukla gündelik durumlar, turizm, alışveriş ve eğlence 

alanlarında defalarca ziyaret etmiştir  

Genel olarak, anket, her iki ülkenin vatandaşlarının karşılıklı seyahat ve 

ziyaretlerinin yeterince iyi düzeyde olduğunu göstermektedir, bu da projede 

öngörülen faaliyetlerin uygulanması için elverişlidir. 
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Soru 3: Komşu ülkede sizi en çok neler etkileyeceğini düşünüyorsunuz? 

 

Vatandaşların komşu bir ülkeyi ziyaret ederken beklentileri, proje yönetim ekibini 

yönlendirmede ve proje faaliyetlerini gerçekleştirmede önemli bir unsurdur. Bunun 

nedeni, bu beklentilerin projenin amaçlarına, hedeflerine, faaliyetlerine ve 

sonuçlarına en uygun şekilde bağlanması gerektiğidir. 

Anket sonuçları, birçok farklı kişinin yaş, eğitim, cinsiyet, sosyal statü ve 

yaşadıkları çevreye göre ankete katılması nedeniyle normal ve yaygın olarak 

kabul edilebilecek çok zengin beklentileri göstermektedir.  
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Ancak, aşağıdaki ilgi ve beklentiler öne çıkmaktadır: 

 Doğal manzaralar – anket katılımcıların % 16.16'sı  

 Bazı yaşam tarzı, davranışsal ve kültürel normlar – anket katılımcıların % 

15.82'si 

 Yerleşimlerin, çekici anıtların, binaların, köprülerin, tesislerin mimarisi ve 

kentsel planlaması – %15.15 

 Geleneksel el sanatları, hediyelik eşya, yiyecek ve içecekler –  %14.65 

 Kültürel ve tarihi mirasın nesneleri - müzeler, dinlerle ilgili yerler – %13.80 

Komşu ülkeyi ziyaret ederken katılımcıların izlenimleri için belirtilen beklentiler ve 

ilgi alanları tamamen projenin konusu, hedefleri, amaçları, faaliyetleri ve sonuçları 

ile uyumludur. 

 

Soru 4: Sınır ötesi bölgede insanların yaşamlarını biliyor musunuz ve nereden 

bilgi sahibi oluyorsunuz? 
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Anket çalışması, sınır ötesi bölgede yaşayan vatandaşların komşu ülkedeki 
insanların yaşamları, yaşam tarzları ve alışkanlıkları konusunda nasıl haberdar 
olduklarını ve ayrıca bilgiyi nereden aldıklarını araştırmayı hedeflemektedir.  Bu 
bilgi proje yönetim ekibinin projedeki kamu forumlarını en uygun ve faydalı bir 
şekilde organize etmesi, planlanan yayınların ve basılı materyallerin hazırlanması 
için gereklidir. 
Toplanan verilerin işlenmesinin sonuçları, katılımcıların çoğunluğunu verdikleri 
cevapları birleştiren bir grup cevap ve görüş göstermektedir. 

1. Vatandaşlar aşağıdaki gibi nispeten iyi bilgi beyan etmektedirler: 

 Medyadan bilgi sahibi oldukları – televizyon, radyo, filmler  – % 22.22 

 Komşu ülkedeki yaşamı sınırlı gezilerden bilen - %17.19 
2. Vatandaşlar aşağıdaki gibi nispeten az veya hiç bilgi sahibi olmadıklarını 

beyan etmektedirler: 

 Az bilgi sahibi olan veya bireysel irtibatları olmayan komşular hakkında 
sadece etraftan duydukları bilbiler – yaklaşık  %19.92  

 Komşular hakkında hiç bir bilgi sahibi olmayan ve hiç seyehat etmeyen 
kişiler  – anket katılımcıların yaklaşık %16.4  

Anket, komşu ülkedeki yaşam algısının en çok sosyal ağlar, internet, ticari ilişkiler 
ve ortaklıklar ve proje faaliyetleriyle sınır ötesi işbirliği projelerine katılımla 
şekillendiğini göstermektedir. 
. 
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Soru 5: Sınır ötesi bölgedesinde insanlar, kurumlar ve işletmeler arasındaki 

entegrasyonu ve iletişimi nasıl değerlendiriyorsunuz?  

 

Sınır ötesi bölge vatandaşlarının, insanlar ve kurumlar arasında ulaşılan 

entegrasyon ve iletişim düzeyinde değerlendirilmesi araştırmanın temelinde 

bulunmaktadır, çünkü olumlu değişikliklerin elde edilebilmesi için proje 

faaliyetlerinin nasıl hazırlanacağı, organize edileceği ve uygulanacağı önemlidir. 

Genel olarak, ankette toplanan verilerin işlenmesi, katılımcıların sınır ötesi 

bölgedeki insanlar, kurumlar ve işletmeler arasındaki entegrasyon ve iletişim 

değerlendirmelerinin olumlu görüşlerini ve özetlerini göstermektedir. Olumlu görüş 

bildirenlerin yaklaşık % 68'i aynı fikirde olmakla birlikte ankete araştırmasına 

katılanların % 17,58'inin son 20-30 yıl içinde iki ülkedeki demokratik 

değişikliklerden bu yana olumlu bir değişiklik olduğunu söylemişlerdir, diğer % 

19,78'i ilerleme ve değişimin sınır ötesi işbirliği programları sayesinde ilerleme 

olduğuna inanmaktadırlar, ve% 18.02'si iyi iletişim ve entegrasyonun temelinin 

komşularla turizm ve alışveriş olduğunu eklemektedirler. Sınır ötesi bölgeden 

insanların iletişiminin olumlu değerlendirilmesine ek olarak kurumlar, belediyeler 

ve sivil toplum kuruluşları zaten bunun için iyi bir temel ve önkoşul 

oluşturdurmalarıdır - % 13,41.  

Ancak, katılımcıların yaklaşık% 25'i yatırım, ticaret ve ekonomik işbirliğinin tatmin 

edici olmadığı görüşünü ifade ettmektedirler - % 9.45, veya iletişimi yetersiz ve 

konjonktürel olarak değişken olarak değerlendirmektedirler -% 7.91, sınır ötesi 

bölgede entegrasyon ve iletişimin şu ana kadar büyümeye yol açmayacağı 

görüşünü paylaşanların oranı -% 7.25.  
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Soru 6: Sınır ötesi bölgenin büyümesi ve gelişmesi için sosyal yaşamın ve 

ekonominin hangi alanlarında ihtiyaç ve potansiyel vardır? 
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Anket kartında yer alan bu soru ile, sınır ötesi bölge sakinlerinin, ekonominin 

hangi sektörlerinin gelecekte gelişme potansiyeline sahip olduğu ve projenin 

temelini oluşturan sektör de dahil olmak üzere – turizm, vatandaşların sosyo-

ekonomik durumunun ve büyümesinin iyileştirilmesine en önemli katkıda 

bulunacaktır konusundaki görüşlerinin ne olduğu konusunda görüşlerini 

araştırmaktadır. Ankete katılanların cevaplarında öne çıkan, sınır ötesi bölgenin 

kalkınmasında en yüksek potansiyele sahip ve büyümeye yol açan ekonominin 

sektörleri şöyledir: 

 Turizm –  anket katılımcıların yaklaşık % 31 oranındakinin fikri bu yöndedir   

  Ticaret ve hizmet – anket katılımcıların yaklaşık % 21 oranında  

  Kurumsal işbirliği ve ortaklık - anket katılımcıların yaklaşık % 14'ü 

Genel olarak, sınırın her iki tarafındaki ankette ifade edilen görüşler birbirine 

benzer görüşlerdir, ancak bazı özgüllükler de bulunmaktadır, Bulgaristan’da  

verilen cevaplar öncelikli kurumsal işbirliği ve ortaklık olarak öne çıkarken, 

Türkiye'de insanların yaşam ortamını, koşullarını ve yaşam standartlarını 

iyileştirme önceliği daha güçlüdür.   

Bu görüş grubu, katılımcıların yaklaşık% 66'sını bir araya getirmekte ve sosyal 

yaşam ve iş sektörlerinde, sınır ötesi bölgenin gelişimi ve bunların uyarılması için 

kısa ve uzun vadeli planlamaya dahil edilmesi gereken öncelikleri göstermektedir. 
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Soru 7: Bu tür turizm türlerinden hangileri sınır ötesi bölgesinin gelişimi için 

büyük ölçüde potansiyel önem taşımaktadır? 

 

Anket ayrıca sınır ötesi bölgede yaşayan insanların genel olarak turizmin 

potansiyeli ve insanların turizm çeşitlerine olan tercihleri hakkında görüşlerine de 

bakmaktadır.  Anket araştırmasındaki soru aynı zamanda projenin konusu ile de 

ilgilidir, bölgedeki geleneksel el sanatlarının ve ürünlerinin gelişiminin, eşlik eden 

turistik yerler olarak ne ölçüde birleştirilebileceği sorusunu cevaplamaya yardımcı 

olacaktır.   

Bölgede farklı turizm türlerinin gelişme potansiyeli üzerine toplanan verilerin 

işlenmesi, anket katılımcılarına göre önemli kalkınma kapasitesine sahip aşağıda 

sıralı olan turizm gruplarıdır: 

  Alışveriş turizmi – anket katılımcıların yaklaşık % 23 oranındakiler  

 Deniz ve su turizmi – yaklaşık % 15  

  Kültürel ve tarihi miras ile ilgili turizm – yaklaşık %14 

  Medikal ve rehabilitasyon, köy turizmi – toplam yaklaşık % 11 

Kalkınma potansiyeli olan bu turizm çeşitleri – katılımcıların toplam% 70'inden 

fazlası, el sanatları ve ürünlerinin turistik yerler olarak sunduğu şeylerle 

birleştirmek için iyi bir bağlantı ve fırsat olduğunu göstermektedir. 
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Soru 8: Sizce bu faaliyetler, ürünler, gelenek ve görenekler veya yerlerden 

hangisi bölgede turistik yer olma potansiyeline sahiptir? 
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Sınır ötesi bölgeden insanların yaşadığı çevre, sosyal aktiviteler, gelenekler, 

kutlamalar, doğal çevre ve doğal yerler, insanların gelenek-görenekleri ve yaşam 

tarzından oluşan bir kombinasyondur. Bu bağlamda, insanların içinde yaşadıkları 

ortamın proje temasıyla ve bu ortamdaki el sanatlarını koruma, geliştirme ve bir 

turist çekimine dönüştürme yeteneği ile kombinasyonu ile nasıl ilişkili olduğunu 

araştırmak çalışmanın önemli bir görevidir. Toplanan bilgilerin işlenmesi, bölge 

halkının içinde yaşadıkları çevrenin korunmasını ve gelişmesi yöndeki beklenti 

unsurlarına gösterdiği en büyük ilgiyi aşağdaki gibi sıralanmıştır: 

  Etkileyici doğal yerler - şelaleler, su kaynakları, mağaralar, eşsiz bitki 

ve hayvan çeşitliliği  

  El sanatları ürünleri ve aktif zanaat atölyeleri 

  Yaşam tarzı ve aile ile ilgili gelenek ve kutlamalar - evlilik, vaftiz, 

düğün töreni, doğum günü partileri, mevsimsel tatiller ve festivaller 

  Mutfak ürünlerinin hazırlanması ve kendine özgü içeceklerle ilgili özel 

ilgi çekici yerler  

 

Katılımcıların yaklaşık % 70'inin hakim olan bu görüş grubu, el sanatları ve 

ürünlerinin turistik yerler olarak sunduğu şeylerle sınır ötesi bölgedeki insanların 

yaşadığı çevre ile birleştirmek için iyi bir bağlantı ve fırsat sunmaktadır. 

Katılımcıların görüşleri, projede belirlenen tema ve hedeflerle ilgi ve arzularını 

teyit etmektedir. 
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Soru 9: Bu el sanatlarından ve ürünlerinden hangisi sınır ötesi bölgede 

turistik atraksiyon merkezi olma potansiyeline sahiptir?  

 

Proje faaliyetlerinin iyi ve dengeli bir şekilde organize edilmesini ve 

uygulanmasını sağlamak için anket araştırması, sınır ötesi bölgede yaşayan el 

sanatlarının ve ürünlerinin turistik bir cazibe haline gelme potansiyeli en yüksek 

olduğu kişilerin fikirlerini araştırmıştır. Cevaplarında, katılımcılar insanlar arasında 

en büyük ilgiyi uyandıracak aşağıdaki el sanatları ve ürünlerini belirlemişlerdir: 

 

 Oyma ve ilgili ürünler – % 20.36 

 Çömlekçilik ve kil ürünleri - kaplar, süslemeli kazınmış plakalar, ev eşyaları, 

oyuncaklar ve hediyelik eşyalar – % 17.92 

 Geleneksel dikiş ve sanatsal motifli nakış ve eşyalar - ev eşyaları, hediyelik 

eşya, sanat eserleri – % 16.48 

 Altıncılık – takı, hediyelik eşya, dini motifli takılar – %14.36 

 El dövme bakırdan yapılmış ve kalay kaplı metal ürünler – %11.31 

Bu sonuçlar, projenin hedef gruplarında ve katılımcılarında bilgilendirme ve 

danışmanlık, öngörülen bilgi materyallerinin ve ürünlerinin hazırlanması, kitle 

kamu etkinliklerinin gündemi ve içeriği, planlanan eğitimler konusuna yöneltilmesi 

gereken proje konusuna ve faaliyetlerine odaklanmaktadır. 

 



 55 

 

 

 

Soru 10: Bu el sanatları ürünlerinden hangisi evinizde daha yaygın? 

 

Çalışma, sınır ötesi bölgedeki insanların zevklerini ve ilgi alanlarını dolaylı olarak, 

insanların evinde satın alınan, bağışlanan ve kullanılan, en sevilen, üretilen, 
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çarşılarda ve mağazalarda bulunanlar açısından incelemeye çalışmıştır. Bu soru 

ile, anket araştırması aynı zamanda insanların projede öngörülen etkinliklerde ve 

forumlarda önceliklendirilebilmeleri için farklı el sanatları türlerine yönelik 

tercihlerini değerlendirmeyi de planlamaktadır. 

Veri işleme, katılımcılar arasında en fazla ilgi gören bir ürün grubunun, anket 

katılımcıların cevaplarında yaklaşık % 65 oranında belirlendiğini göstermektedir. 

Aağdaki gibi sıralanmaktadır: 

  İşlemeli masa örtüleri, duvar halıları ve nakış işleri, tekstil hediyelik 

eşya - maske, otantik giyim aksesuarları, martenitsa, masa örtüleri  

  Ahşap el sanatları - sanatsal oyma, ev eşyaları - kaşık, tuzluk, süs 

eşyaları, sanatsal süsler  

 Hatıralık seramik tabaklar, ulusal süslemeli ve sanatsal motifli tabaklar, 

kilden yapılmış seramik hediyelik eşyalar ve ürünler, dövme bakırdan 

yapılmış kaplar  

Araştırmada elde edilen sonuçlar, projenin öngörülen eğitim faaliyetlerine dahil 

edilmeye uygun el sanatlarını – sanat nakış, ağaç oymacılığı ve çömlekçilik / 

seramik bilgi ve beceri kazanma da vurgulamaktadır.  
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Въпрос 11: El sanatları ve el sanatı ürünlerine karşı duyulan ilgi neye 

bağlıdır?  

 

El sanatları ve el sanatları ürünleri insanlara neden çekici gelir? İnsanların bu 

ürünlere karşı zaafı, sürekli onları almaya, toplamaya ve bu ürünlere anlam 

yüklemeleri neden kaynaklanmaktadır? Bu soruların cevabı anket çalışmasında 

bulunmaktadır, buna göre proje yönetim ekibinin projenin hedef gruplarını daha iyi 

hedeflemesini sağlamak ve öngörülen faaliyetleri, forumları ve bilgi yayınlarını en 

uygun şekilde hazırlamak için kaynak olacaktır.   

Anket araştırması sonuçları el sanatları ve onların ürünleri konusunda insanların 

değer verdikleri aşağdaki gibi sıralıdır: 

 El işi ve otantik ürünler üretilmsi  - anket katılımcıların % 28.85  

  Her ürünün benzersizliği – %15.90 

 El işi sanatçının yaratıcı olması – %13.77 

  Bizden önce yaşamış nesillerden günümüze taşınan değerler. 

Ürünlerdeki her süs ve detay nesilden nesile taşınan bir anlam 

niteliğindedir.   
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Soru 12: Eğer organize edilse belirtilen el sanatları üretim süreçlerinden 

hangisini ilgi çekici bir süreç olarak canlı izlerdiniz? 
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Projenin konusu ve hedeflerinde bir grup el sanatının faaliyet, içerik, işçilik veya 

hizmet olarak ve bu el sanatlarıyla ilgilenen kişilerin tasarım sürecine 

katılımlarıyla, ek bir organizasyon ile e sunum ile turistik bir yere dönüşebilirliği 

vurgulanmaktadır. Anket katılımcıların cevaplarında el sanatları ve onların 

ürünleri konusunda bu amaç için en uygun olan el sanatları aşağdaki gibi sıralıdır: 

 Giysi üzerine nakış işlenmesi, ulusal motiflerle halı ve kilim yapılması,  

tasarıma doğrudan katılım için hızlı bilgi ve yardım yoluyla  

  Dekorasyon ve ev eşyaları için eterik ahşap oymacılığı üretimi – 

vatandaşların bireysel algısına karşılık gelen kişisel katılım ile 

 Seramik kil ürünlerinin üretimi,  vatandaşların arzu edilen bir ürünün kişisel 

olarak işlenmesi için doğrudan katılımı 

Burada yine katılımcıların, proje konusu ile ilgilenen ve motive olmuş 

vatandaşların kısa süreli eğitimini organize etmek ve yürütmek için en uygun el 

sanatları için ilgisi vurgulanmaktadır. 
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Soru 13: Bu el sanatları malzemelerinden hangisi en çok dikkatinizi çeker? 

 

 

 

El sanatları ürünlerinin yapıldığı malzeme bu geleneksel ve sanatsal ürünlere 

olan ilgiyi vurgulama sürecinde büyük önem taşımaktadır. Burada ilgi alanları 

birçok nedenden ve sebepten dolayı oluşmaktadır. Araştırma, kadınların daha 

çok tekstil, iplik, dikiş, halı ve kilim gibi el sanatlarına eğilimi olduğunu 

göstermektedir, erkeklerin ise demir, taş ve mermer gibi el sanatlarına daha 

yüksek eğilimi olduğunu göstermektedir. Her zanaat ve ürününün farklı bir 

sanatsal öğesi bulunmaktadır, bunun sebebi  büyük ölçüde malzemenin en iyi ve 

uygun şekilde şekil almasıdır ve ilgili sanatsal öğenin sergilenmesinden insanların 

zevk alması.   

Anket araştırmasında, sınır ötesi bölgeden olan vatandaşların tercihi ve ilgisi 

olarak ortaya çıkan el sanatları ürünlerinin yapıldıkları malzemelere karşı duyulan 

ilgi aşağdaki gibi sıralıdır: ahşap, tekstil - kumaşlar, pamuk, yün, kürk, ipler, kil ve 

seramikler, metaller - bakır, bronz, demir değerli metaller, deri, mermer, taş ve 

granit.  
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Soru 14: El sanatları ile ilgili bir hobi seçmeniz gerekiyorsa, hangisi size 

uygun olur? 

 

 

Anket çalışması, vatandaşların el sanatları konusundaki görüş ve ilgilerini ve 
kişisel bir hobi olmanın nasıl mümkün olduğunu incelemeye çalışmaktadır. 
Kişilel bir hobi bakış açısıyla bakıldığında, bir kişinin bir zanaatla ilgili ve onun  
ürünü veya hizmetinin getirdiği duygusal ve bilinçli zihinsel bağlantısını daha 
güçlü bir şekilde görülmektedir. Toplanan verilerin işlenmesinin sonuçları, çok 
büyük bir zanaat grubunun evrensel ve neredeyse eşit bir çekim duygusunu 
vurgulamaktadır. İnsanlar tarafından hemen hemen aynı çekicilik yüzdesine 
sahip hobiler eşit derecede arzu edilen el sanatları olarak öne çıkmaktadır:  
Mücevherat imalatı, Goblen imalatı, Deri, tekstil, kağıt, metal, mum veya kil 
gibi malzemeden oluşan hediyelik eşya imalatı, Ev kullanımı için bıçak ve 
diğer kesici aletlerin imalatı, Ağaç oymacılığı ve ahşap ürünler, Ağaç ve metal 
heykelcik imalatı, Dinle ilgili simgeler ve eşyaların imalatı, Eski silahların 
üretimi ve restorasyonu.  

Bulgaristan'da en çok aranan hobiler, goblen yapmak, mücevher yapmak, deri, 
tekstil, kağıt, metal, balmumu veya kil hediyelik eşya yapmakla ilgili el 
sanatlarıdır. 

Türkiye'de el sanatları, ahşap ve metal heykelcikler, bıçak yapımı ve günlük 
yaşam için diğer kesici takımlar tercih edilmektedir. 
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Bu analizde, ihale makamının görevlendirilmesine uygun olarak, SWOT ve 

STEP analizi temelinde, proje ortaklarına, proje konuları ve hedefleri ile ilgili 

bölgenin hızlandırılmış ve sürdürülebilir kalkınması için yerel ve bölgesel 

yetkililere sonuç ve tavsiyelerde bulunulması ve öngörülmesi ve el sanatları 

ve ürünlerinin bir turistik cazibe haline dönüştürülmesini teşvik edilmesi 

öngörülmektedir.   

 

Anket araştırma ve analizin sonuçlarının ve verilerinin tartışmaların ve 

faaliyetlerin, seminerlerin ve uluslararası konferansın konularının temeli 

olması öngörülmektedir. 
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PROJENİN HEDEF BÖLGESİ - YAMBOL İLİ - 
EDİRNE İLİ VE LALAPASH BELEDİYESİ 

 

Çalışma, bölgenin el sanatları ve ürünlerini turistik hale getirme alanındaki temel 

potansiyeline yönelik, bölgenin tipik zanaatlarında mesleki eğitim alanında 

deneyim ve sosyal hizmet alışverişi için, insanların kariyer gelişimi ve işgücü 

piyasası ve genel sosyo-ekonomik yaşamları konusunda,  güçlü ve zayıf 

yönlerini, gelişim fırsatları ve tehditlerin bir analizini sağlamaktadır. 

 

 

(SWOT analizi) 

 

Yambol - Lalapasha - Edirne İdari Bölgesi'ndeki Bulgaristan - Türkiye Bölgesinde 

el sanatları ve ürünlerini bir turistik mekana dönüştürmek ve dönüştürmek için bir 

ağda havuz deneyiminin ve kapasitesinin yapısı, içeriği ve biçimleri, turizm 

alanında el sanatları ile ilgili deneyim ve hizmet alışverişinde bulunmak, 

insanların ve etraflarındaki işgücü piyasasının kariyer gelişiminin yanı sıra güçlü 

ve zayıf yönlerin olması, imkan ve tehditlerin olması aşağıdaki belirlenmiş 

koşullara, göstergelere ve dayanmaktadır: 

 

Güçlü ve zayıf yönlerin analizi 

Sektör Güçlü yönler Zayıf yönler 

 

• Coğrafi 

konum  

 

 

 

 Bölgede el sanatları da dahil 

olmak üzere çok çeşitli 

meslekler ve kariyer fırsatları 

ile bağlantılı çok çeşitli sanayi, 

sanayi ve faaliyetlerin 

geliştirilmesi için elverişli bir 

coğrafi ve sınır ötesi pozisyon 

bulunmaktadır 

 Sınır ötesi bölgenin genel 

sosyal ve ekonomik gelişiminin 

bir unsuru olarak, el sanatları 

ve ürünlerini bir turistik cazibe 

haline getirme olanaklarını 

teşvik etmek için uygun günlük 

yaşam, kültür, din ve yaşam 

tarzı ile ilgili elverişli doğal ve 

iklim koşulları ve kültürel ve 

tarihi miras. 

 aşam, kültür, din ve yaşam 

tarzı ile ilgili kültürel ve tarihi 

miras alanında eğitim ve 

öğretim için çok iyi 

gelişmemiş ve yetersiz 

altyapının olması bu 

sebeple el sanatları ve 

ürünlerini bir turist 

cazibesine dönüştürme 

yeteneğini teşvik etmek için 

uygun değildir 

 El sanatları alanındaki 

eğitim ve öğretim 

faaliyetlerini yönetmek için 

yetersiz altyapı 

 Çok ve küçük yerleşim 

yerlerinin geniş bir alana 

dağılmış durumda olması 
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Güçlü ve zayıf yönlerin analizi 

Sektör Güçlü yönler Zayıf yönler 

 

 Demografi

k durum 

  

 

  Sınır ötesi bölgede yerel 

halkın ekonominin ana 

bölgesel sektörlerindeki 

deneyimleri ve gelenekleri, 

ve aynı zamanda yaşam, 

kültür, din ve yaşam tarzı ile 

ilgili kültürel ve tarihi miras 

sektöründe deneyimleri  

 

 Özellikle Bulgar bölgesinde 

yaşlı nüfusun artması  

 Özellikle yüksek eğitimli ve 

bilgili nüfusun diğer büyük 

yerleşimlere ve yurtdışına 

olan yüksek göç 

 

 

 Ekonomik 

kalkınma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gelişmiş bir piyasa ekonomisi 

ve sınır ötesi bölgede 

girişimcilik özgürlüğü 

 Temel ekonomik göstergeleri 

geliştirme eğilimi 

 Ekonomik sektörün yeniden 

yapılandırılması ve 

sonuçlarının artırılması 

 ekonomik büyüme 

 sınır ötesi bölgesinin 

konumunun iyi olması ve 

Avrupa entegrasyonu için 

fırsatların kullanılması  

 Malların, insanların, sermayenin, 

hizmetlerin ve bilgilerin serbest 

dolaşımı için koşulların 

mevcudiyeti 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Sınır ötesi bölgedeki genel 

eğitim ve meslek okulları ve 

kolejlerden temel eğitim 

altyapısının iyi olması 

 Yerel ekonominin 

segmentasyonu yetersiz, 

ileri teknoloji ve ihracata 

yönelik sanayi eksikliği; 

 

 Proje alanı da dahil olmak 

üzere, doğrudan yerli ve 

yabancı yatırımların 

yetersiz hacmi 

 

 Gençler, kadınlar, engelliler 

ve azınlıklar için yüksek 

işsizlik oranları 

 

 

 Kültürel miras ve el 

sanatları dahil devlet 

altyapısı dışında istikrarlı 

esnek eğitim merkezlerinin 

eksikliği 

 Proje alanında düşük 

rekabet gücü 

 Eğitim sektöründeki 

tesislerin ve kültürel ve 

tarihi miras alanlarının 

yetersiz kapasitesi ve 

yetersiz bakımı 
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Güçlü ve zayıf yönlerin analizi 

Sektör Güçlü yönler Zayıf yönler 

 

 

 Altyapı  

 

 

● Çok çeşitli uzmanlık, meslek ve 

bilimsel birimlere sahip bölgesel 

yükseköğretim kurumlarının varlığı 

●   Güçlü bir devlet eğitimi 

sektörünün varlığı 

 

  

 

 

 

 Eğitim sektöründe ve BİT'in 

kültürel ve tarihsel mirasın 

sömürüsü ortamında 

yetersiz gelişmesi; 

 Kültürel ve tarihi miras ve el 

sanatları sektörlerinde yer 

alan kişilerin niteliklerini ve 

kariyer gelişimini 

değerlendirmek için etkisiz 

çalışan sistemler olması 

 Proje konuları alanındaki 

işletmenin mevcut 

ihtiyaçlarına güncel nitelik 

kazanma süreci 

 

 

 

 Yerel ve 

bölgesel 

gelişim  

 

 

 

 Turizm alanında kültürel ve 

tarihi miras ve çalışanları ile 

ilgili belediyeler arası ve 

uluslararası işbirliği konusunda 

deneyim olması; 

 Turizm alanında kültürel ve 

tarihi miras ile ilgili Avrupa 

program ve projelerinin 

uygulanmasında deneyim  

 

 

 

 Bazı STK'ların ve 

işletmelerin turizmin nişi 

açısından, turist olarak 

vatandaşların beklentileri 

ve ihtiyaçları ve ilgili 

atraksiyonların gelişim 

konusunda yetersiz 

kapasitesi; 
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SINIR ÖTESİ BÖLGESİ YAMBOL – LALAPAŞA - EDİRNE  

                             Eğilimler analizi  (STEP analizi) 

Gelişim fırsatları ve tehditler analizi 

Sektör Gelişim fırsatları Tehditler  

 

 Coğrafi konum  

 

 

 

 Avrupa Birliği'nin 

turizm alanındaki 

ekonomik, politik, 

tarihi ve kültürel 

alanına yeni 

biçimlerde 

hızlandırılmış 

entegrasyon fırsatları 

 Mevcut potansiyel ve 

kapasiteye dayalı 

olarak insanların aktif 

iletişiminde kültürel ve 

tarihi mirasın yeni 

sunum biçimlerinin 

geliştirilmesi ve 

kullanılması 

 Genç ve eğitimli 

insanların bölgeden 

göçetmesi 

 

 İyi gelişmiş bir 

işgücü piyasası 

olmaması 

 

 Ortalama Avrupa 

düzeyine kıyasla 

yoksulluk ve düşük 

istihdam, gelir ve 

yaşam standardı 

●  Demografik 

süreçler 

 Avrupalılarla uyumlu 

yerel kalkınma 

politikaları 

uygulayarak yaşam 

kalitesini artırmak 

 Nüfusun yaşlanma 

sürecinin devam 

etmesi 

 Bölge insanların 

başka bölge ve 

devletlere göç 

etmesi  

 

 

 Ekonomik gelişim 

 

 

 

 

 

 

 

 Doğrudan yabancı ve 

yerli yatırım hacminin 

artırılması 

 Sınır ötesi alan ve 

kırsal alan için 

perspektif sektörleri ve 

branşlar öncelikle 

tarım, ticaret, 

hizmetler, gıda ve 

turizm, kültürel ve tarihi 

●     Bölgenin genel 

gelişiminde yavaşlama 

olması, bunun sebebi 

kırsal kalkınmanın 

gerisinde kalma eğilimi; 

 ●     Avrupa 

şirketlerinden gelen 

güçlü rekabet nedeniyle 

yerel geleneksel 

işletmeler için pazar 
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Gelişim fırsatları ve tehditler analizi 

Sektör Gelişim fırsatları Tehditler  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Altyаpı 

     

mirasın kullanılması 

yoluyla yeni fırsatlara 

dayalıdır  

 Daha geniş bir faaliyet 

yelpazesindeki eğitim 

ve mesleki eğitim 

fırsatları. 

 Cazip atraksiyon 

hizmetlerinin 

kullanıcıları olarak 

insanların boş 

zamanlarını geçirmek 

için yarattığı rekabetçi 

faaliyetlerin 

desteklenmesi  

 Bölgenin sürdürülebilir 

yönetimi için araştırma 

yapılması ve daha 

gelişmiş teknolojilere 

daha fazla yatırım  

 Bölgesel kültür, yaşam 

tarzı yönündeki 

insanların manevi 

gelişimi ile ilgili son 

derece akıllı 

faaliyetlere yatırım 

yapma motivasyonu  

koşullarının bozulması; 

  Kırsal ve uzak 

bölgelerde yeni 

teknolojilerin zayıf 

entegrasyonu. 

  Geleneksel 

piyasaların azalması; 

 İşgücü yapısının 

bozulması  

 Bölgenin sosyo-

ekonomik 

kalkınmasındaki 

tehditler, insan 

yoksulluğu ve düşük 

yaşam standartları, 

düşük işgücü 

verimliliği, düşük gelire 

yol açan ve yolsuzlukla 

başarısız mücadeledir. 

Daha az ölçüde de 

olsa şişkin yönetim, 

düşük performanslı 

eğitim ve çocuklarla 

çalışma, kamu 

fonlarının 

çeşitlendirilmesi 

tehditler olarak ortaya 

çıkmaktadır.  

●  Altyapı geliştirmeye 

yetersiz yatırım ve 

bunun sonucunda 

bölgenin izolasyonu 

 

 

 

 Kültür 

 Eğitim 

 Eğitiim ve öğrenime 

yatırım. Yenilikçi 

yöntemlerin 

kullanılması.  

 Mesleki eğitimin  ve 

bununla ilgili kültürel 

miras ve turizm 

alanında gerçek bir 
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Gelişim fırsatları ve tehditler analizi 

Sektör Gelişim fırsatları Tehditler  

 Turizm 

 

 

 Modern interaktif 

araçlar ile kültür 

endüstrisinin ve kültür 

turizminin geliştirilmesi 

 Yeni yenilikçi 

teknolojiler ile otantik 

kültürel mirasın 

geliştirilmesi 

 

 

 

ekonominin 

geliştirilmesi  ile ilgili 

işgücü piyasasının 

gereklerine uymaması; 

 Değişime direnme;  

 Kültürel ve tarihi miras 

ile ilgili altyapının 

geliştirilmesi için ve bu 

alandaki pazar 

gelişiminin özelliklerini 

dikkate almadan 

yetersiz bir pazarlama 

stratejisinin 

uygulanması   

 

 

 

 Yerel ve bölgesel 

kalkınma 

 Kültürel miras ve 

turizm alanında 

kurumlar arası işbirliği 

için etkili mekanizmalar 

oluşturmak 

 Bir turistik cazibe 

merkezi olarak kültürel 

ve tarihi miras ile ilgili 

bölgesel kalkınmayı 

destekleyen sivil 

girişimlerin 

geliştirilmesi - 

festivaller, bayramlar, 

kutlamalar 

 İyi Avrupa 

uygulamalarının 

incelenmesi ve 

uygulanması 

 

 

 

 Turistik yerler olarak 

kültürel ve tarihi 

miras alanında ciddi 

yatırım ve işbirliği 

eksikliği 

 

 Kültürel ve tarihi 

miras alanındaki 

Avrupa ve 

uluslararası 

programlardan 

turizmde cazibe 

merkezi olarak 

fonların yetersiz 

düzeyde elde 

edilmesi 
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                               Eğilimler analizi   

Sosyal eğilimler  Teknolojik eğilimler Ekonomik 

eğilimler 

Siyasi eğilimler 

 

 Nüfusun yaşlanması 

                    

 Bölgenin nüfusunun 

azalması 

  

Kültürel miras ve 

turizm alanında 

araştırma geliştirme 

 

Önemli 

ekonomik 

göstergelerin 

yavaş büyümesi 

ve ortalama 

Avrupa 

seviyelerine 

ulaşılması 

 

   Politik ve 

kurumsal                 

istikrar 

   İstikrarlı bir 

pan-Avrupa 

politikası 

Genel ekonomik 

kalkınma ve gelişen 

sosyal         altyapının 

bir sonucu olarak 

bölgedeki yaşam 

kuşullarının                             

ve yaşam kalitesinin  

artması 

  Kültürel miras ve 

turizm alanında  

yenilik ve                 

teknolojilerin                  

gelişimi  

   

  yeşil dahil 

doğrudan ve yurt 

içi yabancı 

yatırımların yavaş 

yavaş artması 

  Devlet ve yerel 

kurumları, 

işletmeler ve sivil 

toplum kuruluşları 

arasındaki Iyi 

ilişkilerin 

güçlendirilmesi 

 

 

 

 

 

 

Bölge              

nüfusun              

temel eğitim 

seviyesinin 

yükseltilmesi 

 Küçük ve orta 

ölçekli işletmelerin 

yüksek teknolojik 

düzeğinin 

geliştirlmesi . 

 Bilgi iletişim 

teknolojilerine kolay 

ulaşım . 

 Yeni teknolojik 

donanım . 

 Kültürel ve 

tarihi miras, 

turizm, zanaat 

hizmetleri ile 

ilgili alanların 

yoğunlaştığı 

bölgelerin 

inşası   

 

 Kültürel miras 

ve turizm ile 

ilgili 

faaliyetlerin 

finansmanı için 

Avrupa 

programları 

 

Sivil toplum ve                       
sektörler arası                      
işbirliğinin 
geliştirilmesi 
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Kültürel miras ve turizm  

bölge nüfusun  temel 

eğitim  seviyesinin                

yükseltilmesi  

Sektörde eğitim ve 

bilgilendirmede 

modern 

teknolojilerin 

uygulanması 

Kültürel miras ve 

turizm alanında 

ihracata yönelik 

hizmetlerin 

geliştirilmesi 

Yerel kalkınmayı 

destekleyen yeni 

politikalar 

Kültürel ve tarihi miras 

ve turizmin korunması 

ve geliştirilmesi, 

sektörde istihdam 

edilen insan 

kaynaklarının niteliği ve 

değişiminin arttırılması   

Kültürel ve tarihi 

miras ve el 

sanatlarının 

geliştirilmesi ve 

korunmasında yeni 

teknolojilerin 

geliştirilmesi ve 

kullanılması 

Kültürel miras ve 

turizm 

sektöründe yerel 

rekabet gücünün 

artırılması 

Bölgenin 

güvenliğini 

güçlendirmek . 

Kültürel miras, el 

sanatları ve turizm ile 

ilgili hizmetlerin 

hareketliliği 

Uzaktan eğitim,                        

danışma ve                  

bilgilenme ve hizmet 

sunma 

Multi-milyon 

Avrupa pazarında 

mal, para, hizmet       

ve kişilerin 

serbest dolaşımı  

Yönetimde                              

halk katılımının                 

genişletilmesi 

Yaşam  ve kültür 

bağlamında 

Avrupalılaşma ve kimlik 

Yeni ve geleneksel 

olmayan meslekler 

ve ilgili hizmetler 

Avrupa fonlarına 

erişim 

Avrupa Birliği’nin 

genişletilmesi 
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ÖZET 

SONUÇ VE ÖNERİLER  

Sınır ötesi bölge topraklarında sektörde istihdam edilen insanların ve 

işgücü piyasasının kültürel ve tarihi mirası, el sanatları ve turizmi, 

hizmetleri ve kariyer PİYASA YÖNELİMİ.  

Kğltğrel tarihi miras, el sanatları ve turizm ile ilgili DURUM, SORUNLAR 

VE BEKLENTİLER  

 

Modern turizm, biçimlerinin çeşitliliği, çevresinde sunulan hizmetler ve 

beraberindeki hizmetleri, ilgili mesleki eğitim, insanların kariyer gelişimi ve 

branştaki işgücü piyasası sınır ötesi bölge de dahil olmak üzere ulusal 

ekonomilerdeki ekonomik bağların yönlerini ve toplumun gelişimindeki sosyal 

yönelimli hedefleri birleştirmek. Turizm çeşitliliği ve buna bağlı hizmetlerin 

genişletilmesi, dinamik olarak gelişen ve kârlı endüstriler arasında yer alır ve onu 

geliştiren ülkelerin ve bölgelerin gayri safi yurtiçi hasılasının önemli bir parçasını 

oluşturur. İlgili bölgelerin ekonomik ve sosyo-kültürel gelişimi için önemli bir faktör 

olarak ortaya çıkmakta ve ürün özellikleri, konumu, hizmetleri ve süreç 

organizasyonundan kaynaklanan bir dizi önemli özelliğe sahiptir.  

Bu anlamda turizm, formlarının çeşitliliği, sunduğu hizmetler ve beraberindeki 

hizmetleri, bununla ilgili mesleki eğitim, insanların kariyer gelişimi ve sektördeki 

işgücü piyasası Bulgaristan ve Türkiye için bu aşamada Yambol, Lalapaşa ve 

Edirne bölgeleri ve sosyo-ekonomik gelişmeleri için önemli bir rol oynamaktadır. 

Bu açıdan, turizm alanında yenilikçi gelişimin kullanılması, yeni biçimlerin, 

anlamın, duygusal ve eğlenceli içeriğin dahil edilmesi, doğal yerler ve kültürel ve 

tarihi miras sağlayan ek fırsatlarla birleştirilmesi birkaç düzeyde düşünülebilir. 

Bunlardan ilk ikisi, faaliyetin sonuçlarını ve ürününü en üst düzeye çıkarmaya 

yönelik doğrudan ve direkt olarak yönelmiş piyasa yaklaşımı ile ilgilidir. 
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Günümüzde turizm ve faaliyet gösterdiği alanlar ile ilgili her şeyin farkındalığı, 

ürünü ve pazar yönelimi, alandaki esnek yönetim faaliyetlerinin temel bir biçimidir 

ve yeteneklerini tüketicilerin gereksinimleriyle eşleştirme sürecidir. Sonuç, 

vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan ve turizm endüstrisinin başarısını ve 

bugünün ve gelecekteki gelişimi için doğal ve kültürel-tarihi tabanını garanti eden 

bir üründür. Turizm gelişiminde sürdürülebilirlik, her biri rekabetçi bir ortamda 

kalkınma ve hayatta kalma arayışında, kendi sosyo-ekonomik yönelimini 

uygulamaya başvuran çok sayıda nesne ve varlığı içeren bir süreçtir. Bu sürece 

ve gelişime katılan tüm tarafların amaç ve kaynaklarının farklı ve katı bir şekilde 

bireysel olduğuna dikkat edilmelidir. 

Turizmin bilişsel, ürün ve pazar yönelimi, modern insanın ve sosyal çevrenin 

yaşamındaki konumu, hizmet sunumunu organize etmek için ihtiyaç ve talebin 

karmaşık bir şekilde araştırılması, belirli kullanıcı gruplarının ihtiyaçlarını 

karşılamaya ve en etkili hizmet biçimlerini ve yöntemlerini sağlamaya yönelik 

araştırılması ile bağlantılıdır. 

Sonraki iki seviye “ticari olmayan” yönlendirme ve konumlandırma alanı ile ilgilidir. 

 Turizm kurum ve kuruluşlarının sorunlu yönelimi, gelişimi ve sürdürülebilirliği, 

kamu kurumlarının, şube dernekleri, girişimciler, turistik yerler ve işletmeler veya 

endüstrinin gelişimi ile ilgilenen diğer taraflar grup çıkarlarını temsil etmek ve 

savunmak bu kuruluşların faaliyetleri ve genel olarak tüm turizm türlerinin aktif 

gelişimi için uygun bir kamuoyu oluşturmayı, sürdürmeyi veya değiştirmeyi 

amaçlayan bir faaliyettir.  
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Bölgelerin ürün ve pazar yönelimi, genel olarak tüketici davranışını ve özellikle 

turizm hizmetlerini oluşturmak, sürdürmek veya değiştirmek için yürütülen bir 

faaliyettir branştaki çalışanlara mesleki eğitim ve nitelik kazandırılması, 

çalışanların mesleki gelişim sağlanması ve bu doğrudan belirli bir bölgenin 

gelişimi ile ilgilidir. Bu tür faaliyetler genellikle turizm endüstrisinin gelişimi ile ilgili 

yerel ve bölgesel otoriteler ile kurum ve kuruluşlar tarafından ele alınmaktadır.  

Bölgede pazar yönelimlerine tabi olan yerel ve bölgesel turizm ürünü, bu 

faaliyette çekilen ve kullanılan mevcut malzeme, insan, kamu, tarihi ve kültürel 

kaynakların, eğitim ve eşlik eden altyapının yanı sıra mevcut branşın ve meslek 

kuruluşlarının toplamındaki faaliyetlerin toplamıdır. Bu bütünlük, ulusal pazardan, 

komşu pazardan ve bir bütün olarak küresel pazardan kaynak çekmeyi 

amaçlayan belirli turizm ürünlerinin oluşturulması, geliştirilmesi ve tedarikinde 

belirtilmiştir. Bu süreçlere bölge ve bölgenin pazar yönelimi de hizmet etmektedir. 

Bir bölgenin ve bölgenin spesifik özelliklerinden kaynaklanan turizm ürünleri, 

turizm pazarında sunulduklarında özel olurlar, böylece bölge ve bölgenin gelişimi 

ile ilgili belirli ekonomik göstergelerin elde edilmesini garanti eden bir talep vardır.  

Burada, ortak bir turizm altyapısına sahip bir bölgenin, ortak insan, sosyo-

ekonomik, kültürel ve tarihi kaynaklara dayanan, böyle ortak bir altyapı ile 

birleştirilmiş ve bir bütün olarak algılanan sınır ötesi bir bölge gibi belirli bir ortak 

bölge olarak anlaşılması gerektiği unutulmamalıdır.  

Sınır ötesi bölge Bulgaristan-Türkiye bu tanımın kapsamına girmektedir ve bu 

bölge sınırları içerisinde Bulgaristan'da Yambol ve Türkiye'de Edirne civarındaki 

bölgesel şehirler ve kasabalar da dahil olmak üzere birçok bilinen çeşitli turizm 

merkezleri bulunmaktadır.  
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Sınır ötesi alan, havanın son dönemdeki değişikliğinden büyük ölçüde 

etkilenmektedir. Bunlardan bazıları yaşam tarzı değişiklikleri ile ilgilidir. Yambol ve 

Edirne sakinleri için küreselleşme ve Avrupa entegrasyonunun ulusal sınırların 

rolünü önemli ölçüde değiştirmesi çok önemlidir. Avrupa politikasının amacı, 

ülkeler arasındaki sınırlama ve muhalefet araçlarından iyi komşuluk ve işbirliğini 

geliştirmek için temas noktalarına dönüştürmektir. Sınır ötesi bölge için, dünyanın 

mesafelerinin ve yerin öneminin değiştiği gelişiminin yeni bir aşamasına girmesi 

önemlidir. 

Birçok unsuru içeren farklılaştırılmış ve yapılandırılmış bir ürün olarak turizm 

ürünü, yatırımlarının etkinliğini belirleyen optimizasyona tabidir. Turizm ürünü 

sadece belirli bir süre için statik ve kararlıdır. Zaman içinde müşteri değerini 

değiştirir. Turizm ürününün içeriği ve kalitesi ile ilgili insani ihtiyaçları karşılayan 

tüm tüketim değerlerinin tümü, zaman içinde belirli oranlarda, belirli oranlarda, 

belirli bir ortamda, belirli bir şekilde sunulmalıdır. Tanımlanmış bir tüketici değeri 

olan bir nihai ürün yaratılır, bu değer ve değerleri elementlerinin yapısı değiştikçe 

geniş bir aralıkta dalgalanabilir. Bireysel olarak bazı turizm ürünlerinin 

gerçekleştirilmesi ve değerlerinin gerçekleştirilmesi, bölge için toplam turizm 

ürününün gerçekleştirilmesine bağlıdır.  

 

Bölgenin turizm altyapısının durumu, branştaki hizmetler, bölgede istihdam 

edilenlerin kariyerleri ve sınır ötesi bölgedeki pazarın araştırılması ve analizi, 

aşağıdaki ana sonuçları, sorunları ve önerileri ortaya çıkarmamızı sağlamaktadır 

ve sonuçta daha iyi bir yaşam şansını artırma potansiyeli sunulan ürünün 

kalitesini, bölgenin rekabet gücünü yansıtmaktadır.    
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ANKET ARAŞTIRMASI ÇALIŞMASINDA TEMEL SONUÇLAR, SORUNLAR 

VE TAVSİYELER  

 

Bu proje, karşılıklı ortaklık girişimleri ve sınır ile ayrılmış iki ulusun kültürel 

mirasına karşılıklı ilgi yoluyla daha fazla katılım için bir ağa bağlanarak el 

sanatları ve ürünlerini turistik yerlere dönüştürerek büyük insan gruplarını 

aramaya ve etkilemeye çalışmaktadır.   

 

1.  Yerel el sanatları kültürün önemli unsurlarıdır, bu nedenle insanlar diğer 

kültürleri, gelenekleri ve yaşam tarzlarını görmek ve deneyimlemek için 

seyahat ederler. El sanatları ürünleri, yerel ekonomiye önemli bir ekonomik 

ve finansal katkı sağlayan turistler tarından alımların önemli bir unsurudur. 

2. Turizm aynı zamanda el sanatlarını da desteklemekte, el sanatlarının 

üretiminin devam etmesini ve yerel kültürlerin güçlendirilmesini, el 

sanatlarının gelişmesini ve pazarlanmasını, önemli bir gelir kaynağı 

oluştururken tarihi kültürel mirasa ilgi duymayı desteklemektedir. 

3. Kentsel veya banliyö alanlarında el sanatları atölyeleri etrafında turist 

zincirlerinin geliştirilmesi, yerel ekonomik kalkınma için olası bir stratejidir 

ve geleneksel el sanatları üretim uygulamalarını teşvik ederken ve 

sürdürürken, ürün ve hizmet üreten el sanatlarının turistlerle bağlantı 

kurmasını sağlar. 

4. Çoğu zaman, el sanatları ürünleri ve hizmetleri, geçmişin ve günümüzün 

yaşam tarzı, çevresel ve sosyal perspektifleri hakkında değerli tarihsel ayak 

izleri ve bilgiler sağlar ve bu nedenle seyahat paketlerine, destinasyonlara 

ve cazibe merkezlerine dahil olmak için caziptir. 

5. Sınır ötesi bölge, el sanatları ile turistik yerlere dönüşebilecek ürün ve 

hizmetleriyle ilgili zengin bir kültürel ve tarihi mirasa sahiptir. 

6. Ön çalışma, sınır ötesi bölgede hala çok çeşitli el sanatları ürünleri ve el 

sanatları olduğunu göstermiştir. Bazıları benzersizdir, uygun şekilde 

sunulursa turistler arasında büyük ilgi uyandırır. 

7. Sınır ötesi bölgede, hedef kitle olarak teşvikleri, turizm ürünleri olarak 

gelişmek ve ikincisi alternatif turizm fırsatlarını artırmak için olağanüstü bir 

şansa sahip olan faaliyetler, ürünler ve hizmetler geliştirebilecek çok çeşitli 

el sanatları ve zanaatkârları bulunmaktadır. 

8.  El sanatları ürününün saflığını korumak için, son teknolojiler kullanılarak 

üretilmiş olan yabancı "el sanatları ürünlerinin" ithalatını kısıtlamak ve 

durdurmak ve otantik yerel el sanatı ürünlerini rekabet edebilecek duruma 

getirmek. 

9. Geleneksel el sanatlarını sınır ötesi bölgede çekici bir turist ürünü sunma 

biçimlerine entegre etmek için fırsatların geliştirilmesi konusunda yeni bir 

politika geliştirilmesine ihtiyaç vardır. 
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10.  Sınır ötesi bölgeden gelen insanlar en çok komşularının yaşam tarzı, 
kültürü ve yaşam tarzına dahil herşey, alışveriş fırsatları, hizmetleri 
kullanma, insanların tarihsel geçmişini ve kültürel mirasını, ekonomisini, 
yaşam standardını, gelenekleri ve gelenekleri tanımakla ilgilenmektedir. 

11. Çalışma, her iki ülkeden vatandaşların karşılıklı seyahatleri ve ziyaretlerini 
yeterince iyi göstermektedir, bu da projede öngörülen faaliyetleri yürütmek 
için elverişlidir. Sınır ötesi bölgenin vatandaşlarının üçte biri komşu ülkeye 
seyahat etmiştir. Nüfusun yaklaşık% 20'si şimdiye kadar komşu ülkeye 
seyahat etmemiştir. Burada Bulgaristan vatandaşları ile Türkiye 
vatandaşları arasında büyük bir fark bulunmaktadır. Bulgaristan tarafında, 
vatandaşların sadece % 6'sı Türkiye'ye seyahat etmediklerini söylerken, 
Bulgaristan'ı ziyaret etmeyen Türk vatandaşları çok daha fazladır – yaklaşık 
% 33 oranında. 

12. Araştırma, komşu ülkeyi ziyaret ederken vatandaşların beklentileri çok 
çeşitli olduğunu göstermektedir ve aşağıdaki ilgi alanlarını ve beklentilerini 
vurgulamaktadır: Doğal yerler -% 16.16, Yaşam tarzı, davranışsal ve 
kültürel normlar -% 15.82, Yerleşimlerin mimarisi ve kentsel planlaması, 
cazip anıtlar, binalar, köprüler, yapılar -% 15.15, Geleneksel el sanatları, 
hediyelik eşya, yiyecek ve içecekler -% 14.65, Kültürel ve Tarihi Miras 
Alanları - Müzeler, Dini Yerler - % 13.80.  

13. Vatandaşlar yoğun bir biçimde, en yüksek potansiyele sahip olan ve sınır 
ötesi bölgenin kalkınmasında büyümeye yol açacak ekonomi sektörlerini şu 
şekilde sıralamışlardır: görüşme katılımcılarının yaklaşık % 31'i, Ticaret ve 
hizmetlerinin - katılımcıların yaklaşık % 21'i, Kurumsal işbirliği ve ortaklık - 
katılımcıların yaklaşık % 14'ü  

14. Anket katılımcılarına göre bölgede farklı turizm türlerinin gelişme potansiyeli 
ile ilgili olarak, önemli kalkınma kapasitesine sahip olan alanlar aşağdaki 
gibi sıralıdır: Alışveriş turizmi - katılımcıların yaklaşık % 23'ü; Deniz ve su 
ve dağ turizmi – yaklaşık % 15; Kültürel ve tarihi miras ile ilgili turizm – 
yaklaşık % 14 ve Şifa, rehabilitasyon, kırsal turizm - katılımcıların toplam 
yaklaşık % 11'i  

15. Anket araştırması çalışması gösteriyor ki bölge halkının içinde yaşadıkları 
çevrenin korunması, geliştirmesi ve turist paketlerine ve ürünlerine dahil 
edilmelerini sağlayan aşağda sıralı unsurlara büyük ilgi duyulmaktadır: 
Etkileyici doğa - şelaleler, yaylalar, mağaralar, eşsiz bitki ve hayvan türleri; 
El işi ürünleri ve esnaf atölyeleri; Yaşam, aile, din - vaftiz, düğün, doğum 
günü partileri ve diğerleri ile ilgili isim günleri ve tatiller; Mutfak ürünlerinin 
hazırlanmasıyla ilgili özel cazibe merkezleri.  

16. Sınır ötesi bölgede yaşayan ve el sanatlarının ve ürünlerinin turistik bir 
cazibe haline gelme potansiyeli en yüksek olduğu kişilerin görüşleri 
aşağıdaki gibidir: Ağaç oymacılığı, ürünler ve ilgili ürünler -% 20.36; 
Çömlekçilik, seramik ve kil ürünleri - gemiler, süslemeli oyulmuş ve boyalı 
plakalar, ev eşyaları - % 17.92; Nakış ve geleneksel dikiş ve sanatsal motifli 
eşyalar - ev eşyaları, hediyelik eşya -% 16.48; Altın - mücevher, hediyelik 
eşya, dini özellikler -% 14.36; El dövme bakır ve kalaydan yapılmış metal 
ürünler -% 11.31.  
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17. El sanatları ve ürünleri ile ilgili insanların en çok değer verdikleri: El yapımı 
ve otantik işçilik – katılımcıların % 28.85'i; Her bir ürünün benzersizliği -% 
15.90; El işi ustanın ürüne yaratıcı yaklaşımı -% 13.77; Bizden çok daha 
önceki nesiller değerlerini her süsleme ve detayın ürettiği ve verdiği anlam 
kuşaktan kuşağa geçmektedir.   

18. Araştırmada, sınırötesi bölgedeki insanların ilgi duydukları el işi ürünlerin 
üretildikleri malzemeler aşağdaki gibidir sıralanmıştır: ahşap, tekstil - 
kumaşlar, pamuk, yün, kürk, iplikler, kil ve seramik, metaller - bakır, bronz, 
demir değerli metaller, deri, mermer, taş ve granit. 

19. Bölgedeki insanlar, neredeyse aynı çekicilik oranına sahip hobiler olarak 
uygulanan eşit derecede arzu edilen el sanatları olarak öne 
çıkanlaraşağdaki gibi sıralıdır:  Изработка на бижутерия, Изработка на 
гоблени; Deri, tekstil, kağıt, metal, mum veya kilden hediyelik eşya imalatı; 
Bıçak ve diğer ev tipi kesme aletlerinin üretimi; Ağaç oymacılığı ve ahşap 
eşya; Ahşap ve metal heykelciklerin üretimi; Din ile ilgili ikonlar veya din 
nitelikli eşyaları yaratmak; Eski silahların üretimi ve restorasyonu. В 
Bulgaristan'daki en popüler hobiler, goblen yapmak, mücevher yapmak, 
deri, tekstil, kağıt, metal, balmumu veya kilden hediyelik eşya yapmakla 
ilgili el sanatlarıdır. Türkiye'de takı, ahşap ve metal heykelcikler, bıçak 
yapımı ve diğer ev tipi kesme aletleri ile ilgili hobiler gibi el sanatlarına ilgi 
ürünlerdir. 

20. Anket çalışması, kültürel ve tarihi miras, kültür, din ve yaşam tarzı 
alanında bilgi, danışma, eğitim ve yeterlilik altyapısının ve el sanatlarını ve 
ürünlerini turistik yerlere dönüştürme fırsatlarının iyi gelişmediğini ve 
yetersiz olduğunu ortaya çıkarmıştır. 

21. El sanatları alanındaki eğitim ve öğretim faaliyetlerini ve bunların yeni ve 
çekici uygulamalarını yönetmek için yeterli altyapının olmadığı tespit 
edilmiştir. 

22. Anket ayrıca, yerel ekonominin yetersiz bölümlere ayrılmasını, turizm ve el 
sanatları sektörleri de dahil olmak üzere ileri teknoloji ve ihracata yönelik 
sanayilerin eksikliğini göstermektedir. 

23. Proje alanı da dahil olmak üzere, doğrudan yerli ve yabancı yatırımların 
yetersiz hacmi, turizm ve el sanatları için, bölge için sorun olmaya devam 
etmektedir. 

24. Kültürel miras ve el sanatları da dahil olmak üzere devlet altyapısının 
dışında istikrarlı esnek öğrenme merkezlerinin eksikliği bulunmaktadır.  

25. Proje alanında düşük rekabet gücü - turizm ve el sanatları 
26. Kültürel ve tarihi miras tesisleri alanlarının çoğunda yetersiz kapasite ve 

yetersiz bakım olmasıdır. 
27. Kültürel miras ve turizmin pazar piyasası bağlamında BİT'in az gelişmiş 

olması; 
28. Kültürel ve tarihi miras, turizm ve el sanatları sektörlerinde çalışan kişilerin 

nitelik ve kariyer gelişimini değerlendirmek için etkisiz çalışan sistemler 
29. Turizm sektöründeki çalışanların proje konuları alanındaki mevcut iş 

ihtiyaçları ile ilgili güncel niteliklerini kazanma süreci 
30. Turizm şirketleri ve ajansları, turist dernekleri ve işletmelerin, turizmin 

nişleri, ilgili cazibe merkezleri ile ilgili olarak turistlerin ve turist hizmetlerinin 
kullanıcıları ve vatandaşlarının beklentileri ve ihtiyaçları ile ilgili 
kapasitelerinin yeterince geliştirilmemiş olması; 
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31. Mesleki eğitimin işgücü piyasasının gerekliliklerine uymaması ve kültürel 
miras ve bununla ilgili turizm alanında reel ekonominin gelişimi ile orantılı 
olmaması; 

32. Kültürel ve tarihi miras altyapısının geliştirilmesi için yetersiz bir pazarlama 
stratejisinin uygulanması ve bu alandaki piyasa gelişmelerinin özelliklerini 
dikkate almamak;   

33. Kültürel ve tarihi miras alanında turistik yer olarak kurum ve işletmelerin 
ciddi yatırım ve işbirliği eksikliği; 

34. Turistik yerler olarak kültürel ve tarihi miras alanındaki Avrupa ve 
uluslararası programlardan fonların yetersiz emilimi;   

35. Yeni yenilikçi araçlar ve faaliyetler yoluyla turizmi öncelikli bir sektör olarak 
teşvik etmek için modern bir yaklaşım benimseme ihtiyacı aşağdaki gibi 
belirtilmiştir: 

• Turizm endüstrisi ile ilgili danışmanlar, uzmanlar, girişimciler ve 

vatandaşlar arasında bilgi alışverişi için ortak WEB portallarının 

hazırlanması; 

• Sınır ötesi turizm işgücü piyasası alanında danışmanlık ofislerinin 

kurulması; 

• Ortak sınır ötesi işgücü değişimi için borsalar ve proje alanında 

işbirliği olması; 

 Proje konusu ile ilgili ortak seminer ve konferanslar; 

• Bölgede turizm ve el sanatları ile ilgili uygun mesleklerde mentor ve 

stajyer değişimi; 

• Sınır ötesi turizm bölgesi için ortak proje ve program belgelerinin 

hazırlanması; 
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ORTAK SINIRÖTESİ TURİSTİK BÖLGENİN VİZYONU  

 

Vizyon, sınır ötesi bölgenin durumunu tanımlar, turizmin geliştirilmesi ve turizm 

endüstrisi alanında ilgili tarafların gelişim isteği, kültürel ve tarihi miras temelinde 

çeşitliliğini geliştirmek, yaşam ve sevginin, doğanın ve maddi kültürün özellikleri, 

belirlenen sosyo-ekonomik ve pazar hedefleri, amaçları ve müdahaleleri de dahil 

olmak üzere tüm özellikleri içermektedir. 

  

Bu analizde formüle edilen vizyon şöyle görünmektedir :  

 

Sınır ötesi bölgeyi bilgilendirici, çekici, yaratıcı ve tatmin edici turizm ihtiyaçlarını 

uygulama ve geliştirme yeri olarak geliştirmek ve bunu yerel turizmi ve ilgili 

altyapıyı teşvik ederek ve geliştirerek ve sektördeki yerel girişimci faaliyetleri 

teşvik ederek gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. 

Bu anlamda, ortak bir sınır ötesi turizm bölgesinin geliştirilmesi gerekmektedir, 

endüstride esnek hizmetler sunmak, çalışanların kariyer gelişimi, gelecekteki 

gelişmeleri kamusal alandaki yeni sosyo-ekonomik ve kültürel-tarihsel politikalar 

ve verilen mesajlarla ilişkilendirmek,  yaratıcı turizme dayalı sürdürülebilir yerel ve 

bölgesel kalkınma modellerini teşvik etmek için yeni fikirlerle bağlantı kurmak, 

yerel toplumların yeni sosyo-ekonomik fırsatlarına, geleneklerine ve çıkarlarına 

yönelik tutuma öncelik vermek gerekmektedir.   

 

ORTAK SINIRÖTESİ TURİSTİK BÖLGE İÇİN STRATEJİK HEDEF  

 

Ortak turistik sınır ötesi bölgenin sürdürülebilir büyümesini sağlamak ve 

turizm hizmetlerinin sunumunu yerel halkın refahını iyileştirmek için etkili 

bir araç haline getirmek. 

 

STRATEJİK ÖNCELİKLER 

Sınır ötesi turizm alanında aktif bir pazar politikasının planlanması, sınır ötesi 

bölgenin doğal ve kültürel miras alanındaki rekabet avantajlarının teşvik 

edilmesine, esnek hizmetler, yerel turistin karmaşık gelişimi ve beraberindeki 

altyapı sayesinde, istihdam edilen insanların eğitim seviyelerinin geliştirilmesi ile 

bağlı olmalıdır. Genel olarak, bu gelişme aşağıda sıralı olan stratejik önceliklere 

dayanmalıdır: 

    •  Sınır ötesi bölgenin turizm potansiyelinin geliştirilmesi; 

    •  Canlı ve çeşitli entegre sınır ötesi turizm ürünü yaratmak ve teşvik etmek; 
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• Yerel turizm altyapısının geliştirilmesi ve turizm ürün tedariki alanında kaliteli 

hizmet sunulması, sektörde çalışanların eğitim gelişimi.  

•   Sınır ötesi bölgede turizm hizmetleri alanında bilgi ve iletişim ortamının 

iyileştirilmesi 

  

ORTAK SINIRÖTESİ TURİSTİK BÖLGE İÇİN STRATEJİK  PRENSİPLER  

 

Yaratıcılık, çekicilik ve çeşitlilikle yoğunlaştırılmış esnek hizmetlerle turizm 

endüstrisinin sınır ötesi bölgedeki ürün ve pazar yönelimi aşağıdaki ilkeler 

temelinde uygulanmalıdır : 

 

  • Partnerlik – sınır ötesi bölgede turizm altyapısının geliştirilmesi için tüm 

paydaşların çabalarının bir araya getirilmesi ve koordine edilmesi; 

  • Kapsayıcılık – sınır ötesi bölgede sunulan turizm ürünlerinin ve fırsatlarının 

tanıtımı, iki ortak ülkenin ulusal bölgelerini mümkün olduğunca kapsamalı ve 

Avrupa Birliği ve Orta Doğu ülkelerine de yayılmalıdır; 

  •  Esneklik -  strateji değişikliğe yanıt verebilir ve yeni mesajlar içerebilir; 

 •  Empati – yerel topluluk, bölgedeki üretim ve tüketime özgü esnek yan 

hizmetler ile birlikte çeşitli ve yaratıcı turizm ihtiyacının anlaşılması. 
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SONUÇ 

 

 Turizm endüstrisinin sınır ötesi bölgede gelişmesi, buna bağlı olan faktörler, 

sorunları görmeyi ve durumu değiştirmeye istekli olmayı gerektirir. Zorluklar, tüm 

yerel, ulusal ve uluslararası faktörleri göz önünde bulundurarak, bu çekici ve kârlı 

sektörü geliştirme çabalarından vazgeçmek için bir neden değildir. Bu çabanın bir 

kısmı mevcut araştırma ve analizdir. Yambol, Lalapaşa ve Edirne bölgelerindeki 

sınır ötesi bölgenin karşılaştırmalı avantajlarını ve kaynaklarını değerlendirmeyi 

ve teşvik etmeyi, mevcut hizmetlerin genişletilmesi, yeniden yapılandırılması ve 

modernizasyonu için önlemleri tanımlamayı ve yenilerini geliştirmeyi mümkün 

kılmaktadır. Yerel yaratıcıları geliştirmek ve insanların çıkarlarını ve ihtiyaçlarını 

karşılamak için bir pazarlama stratejisi statik bir belge değildir. Sınırın her iki 

tarafındaki kalkınma gerçeklerini dikkate alan ve geliştirme ve güncellemeye tabi 

olan açık ve esnek bir belgedir.   

 Yukarıda sunulan formülasyonlar ve teklifler, sınır ötesi bölgede belirli özellikler 

ve önkoşullar veren fırsatların geliştirilmesi için ana öncelikler konusunda 

paydaşlar arasında fikir birliği olması durumunda faydalı olacaktır.  

Bölgede büyüleyici, ilgi çekici ve yaratıcı turizmin geliştirilmesi, yeni ve esnek 

hizmetler, çeşitlilik ve kalite ile ilgili yeni yatırımlar için motivasyon ve teşvik 

gerektirmektedir. Ve sınır ötesi bölgede ekonomik refah arayışında ve orada 

yaşayan insanların refahını arttırmada daha iyi bir motivasyon olabilir mi? 

Ekonomik, çevresel ve sosyokültürel kalkınma dengesi olmadan sınır ötesi 

bölgenin ekonomik kalkınmasında büyüme imkansızdır ve geçmiş ve kültürel ve 

tarihi miras bu açıdan önemli bir kalkınma aracı haline gelebilir. 

Bu analiz ve bulguları ile, yerel kamu yetkilileri ve diğer tüm ilgili taraflar, sınır 

ötesi bölgede turizm endüstrisinin gelişimini destekleyecek yararlı bir operasyonel 

belge olarak hazırlanmıştır. 

 

                                                                                                       

  
Yambol, Bulgaristan Cumhuriyeti  -   Süloğlo, Edirne, Türkiye Cumhuriyeti,  2020  

yılı 

Öncelikli eksen 2: Sürdürülebilir turizm:  

 

TRIP - Tourism & Religion- Integrated People 

SEYEHAT – Turizm ve Din – insanlar arasında uyum 

 


