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Yambol, Bulgaristan  -  Süloğlu, Edirne, Türkiye     

2020 yılı 
 

 

Bu anket verilerin analizi, INTERREG-IPA  2014-2020 Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği  
Programı çerçevesinde  - CCI No2014TC16I5CB005 Avrupa Birliği’nin desteğiyle 

gerçekleşmektedir. Bu analizin içeriği tamamen Bulgaristan Yambol Ticaret ve Sanayi Odası  
sorumluluğundadır  ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Programın Yönetim Otoritesi’nin  

görüşlerinin bir ifadesi olarak algılanmamalıdır.   
 
 
 

Proje Avrupa Birliği   
INTERREG-IPA  

Bulgaristan-Türkiye 2014-
2020 Sınır Ötesi ĠĢbirliği  

Programı  tarafından 
finanse edilmektedir 

ANKET VERĠLERĠN  

ANALĠZĠ 
 

BĠLGĠLENDĠRĠCĠ ANKET ARAġTIRMASI VE ANALĠZĠ: 
„Dini kültürel ve tarihi mirasın sürdürülebilir 

kullanımına yeni bir yaklaĢım ve turistik yerlere 
dönüĢümü için yeni bir yaklaĢım ve bununla ilgili 

insanların, kuruluĢların ve kurumların tutumları, ilgi 
alanları ve ihtiyaçları“ 
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Programın kapsamı ve önceliklerine, projenin hedeflerine, içeriğine ve 
görevlerine giriĢ 

 
 
„Interreg-IPA  Bulgaristan-Türkiye“ 2014-2020 Sınır Ötesi ĠĢbirliği  Programı, 
Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) kapsamında  

Öncelik Eksen 2: Sürdürülebilir turizm:   
 
Proje:  Ref. No CB005.2.23.056 
TRIP - Tourism & Religion - Integrated People 
TRIP- Turizm ve Din - – insanlar arasında uyum  
 
Yambol Ticaret ve Sanayi Odası ve Süloğlu Belediyesi, Edirne Ġli, Türkiye Cumhuriyeti 
partnerliğinde "TRĠP / SEYAHAT - Turizm ve Din - Ġnsanlar Arasında Uyum" – Proje:  Ref. No 
CB005.2.23.056 projesini gerçekleĢtirmektedirler.   
Proje, Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi ĠĢbirliği Programının öncelikleri ile uyumlu ve sınır ötesi 
bölgede sürdürülebilir turizme katkıda bulunmayı amaçlayan faaliyetleri içermektedir. Proje 
özellikle turizm alanında bir dizi sınır ötesi iĢbirliği giriĢiminin uygulanması için bir ağ 
oluĢturulmasını öngörmektedir. Etki, iki ülkenin dinleriyle ilgili kültürel ve tarihi mirasın 
sürdürülebilir kullanımını teĢvik eden, tarihi alanları, gelenekleri ve dini nitelikteki gelenekleri 
temsil eden faaliyetlerin uygulanmasına dayanmaktadır. 
Bu analizin gerçekleĢtirilmesi proje hedeflerinden biridir ve proje faaliyetlerin 2 No’lu faliyetin 
gerçekleĢtirilmesi anlamına gelmektedir: Bilgilendirici anket araĢtirması ve analizi: „Dini 
kültürel ve tarihi mirasın sürdürülebilir kullanımına yeni bir yaklaĢım ve turistik yerlere 
dönüĢümü için yeni bir yaklaĢım ve bununla ilgili insanların, kuruluĢların ve kurumların 
tutumları, ilgi alanları ve ihtiyaçları“  
AraĢtırma ile birlikte sınırın her iki tarafındaki insanların temel büyük dinlere yönelik 
tutumlarını ve ilgilerini, dini değerlere hoĢgörü, kültürel ve tarihi miras nesnelerine ilgi, dinlerle 
ilgili gelenek ve görenekler ve onları turistik yerlere dönüĢtürmeye yönelik ilgi ve alakalarını 
belirlemektir.  
Yine bu araĢtırmaya dayanarak, kurumlar, dernekler ve vatandaĢlardan temsilciler, dinler 
alanında kültürel miras ve kaynakların sürdürülebilir kullanımını teĢvik eden bir iĢbirliği ve 
kamu bilinci ağı oluĢturulması hedeflenmektedir. 
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Ayrıca araĢtırma,  projenin geliĢtirilmesi için gerekli bilgilerin toplanmasına ve Bulgaristan - 
Türkiye sınır ötesi bölgedeki bu ilginç ve ilgi çekici konu üzerinde birlikte çalıĢma 
faaliyetlerine katılacak kiĢilerin seçilmesine yardımcı olacağı öngörülmektedir.   
 
Proje ve araĢtırmanın temel hedefleri 

Proje, turizm alanında bir dizi sınır ötesi iĢbirliği giriĢiminin uygulanması için bir ağ oluĢturarak 

sınır ötesi bölgede sürdürülebilir turizme katkıda bulunacak hedef ve faaliyetleri içermektedir. 

Etkisi, tarihi yerleri, gelenekleri ve görenekleri temsil etmek, her iki ulusun dinleriyle ilgili 

kültürel ve tarihi mirasın sürdürülebilir kullanımını teĢvik eden faaliyetlerin uygulanmasına 

dayanmaktadır. 

Proje, kurumlar, seyahat acenteleri, Sivil Toplum KuruluĢ'lar, yerel yetkililer, vatandaĢlar ve 

turistler arasındaki iĢbirliği yoluyla, daha önce bilinmeyen veya az geliĢmiĢ turizm biçimlerini 

geliĢtirmek ve sunmak için dinle ilgili çekici turizm biçimleri için potansiyel geliĢimini 

etkilemeyi amaçlamaktadır. Hedef gruplar üzerinde etkisi olacak giriĢimler grubunun, din, dini 

gelenekler ve adetler alanındaki kültürel ve tarihi miras ile ilgili istenen ve bilinmeyen 

destinasyonları teĢvik etmek için yeni fırsatlar ve araçlar içereceği öngörülmektedir. Sınır 

ötesi bölgedeki dini gelenekler ve göreneklerdeki farklılıklar iyice araĢtırılmalı ve 

desteklenmelidir, çünkü diğer milletlerin dinleri hakkın da bilgi sahibi olmak insanların 

birbirleriyle iletiĢim kurma güvenini ve tutumunu güçlendirmektedir. Bu, daha güvenli, daha 

sakin ve daha iyi bir sosyal ve ekonomik ortamda birlikte yaĢamak ve çalıĢmak için bir ön 

koĢuldur. Din bir turizm deneyimi olarak bilinirse, turistler için bir turizm motivasyonu olarak 

iĢlev gören kültürel mirasla ilgili bir cazibe olarak da bilinen bir turistik cazibe haline gelir. Dini 

turizm, diğer insanların dinlerini tanımanın, gelenek ve göreneklerini anlamanın keyifli ve 

kolay bir yoludur. Bu durumda, bu sınır ötesi bölgedeki insanlar için daha fazla karĢılıklı 

anlayıĢ ve hoĢgörü sağlar.  Bu, bölgenin ekonomik yaĢamını etkileyecek olan turizmle ilgili iĢ 

iliĢkilerine dönüĢebilecek güvenli bir bağlantı oluĢturacaktır. Özetlemek gerekirse, projenin 

uygulanmasının turizmde sürdürülebilir kullanımın, dinler, dini gelenekler ve göreneklerle ilgili 

tarihsel ve kültürel kaynakların teĢvik edilmesinin hedef grupları üzerinde önemli bir etkisi 

olacaktır. Bu, proje ortakları, kurumlar, kuruluĢlar, yerel yetkililer, seyahat acenteleri ve 

doğrudan projeye katılan turizm uzmanları için ek kurumsal kapasite oluĢturacaktır. Projenin 

uygulanması, bölgedeki dinin değerleri ve tarihsel mirası ile ilgili olarak sınır ötesi bölgede 

sürdürülebilir turizmin yeni ve çekici biçimlerini teĢvik edecektir.  

ÇalıĢma için bilgisayar veri iĢleme için uygun bir metodoloji ve bir anket geliĢtirilmiĢtir. Anket 

Bulgarca ve Türkçe olarak hazırlanmıĢtır. Plana göre, Bulgaristan ve Türkiye'de toplam 

300'den az olmayacak kadar kiĢiyle görüĢme yapılmıĢtır, tamamlanan anketlerin bilgisayarla 

iĢlenmesinden sonra veriler, grafikler ve diyagramlar içeren tablolar hazırlanmıĢtır ve 

sonuçlar ve öneriler almak için kullanılabilecek baĢka bir yolla toplanan bilgiler de iĢlenmiĢtir. 

ÇalıĢma, özetlenmiĢ görüĢ ve önerileri olan bir analizin geliĢtirilmesini öngörmektedir. Analiz, 

veriler ve grafikler ile desteklenen Bulgarca ve Türkçe bir broĢürde oluĢturulmuĢtur. 

Projenin temel amacı, karĢılıklı bilgi, eğitim, iyi uygulamaların paylaĢılması giriĢimleri yoluyla 

büyük insan gruplarını etkilemek, kültürel ve tarihi mirasın bir parçası olarak dini alanların 

korunması için ortak menfaatlerin oluĢturulması ve bunların aktif turist ürünleri ve turistik 

yerler grubuna dahil edilmesi için sınırın her iki tarafında ortaklıklar aramaktır.  
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Projenin bir bütün olarak faydaları, turizm alanındaki kültürel ve tarihi mirası yöneten ve 
kullanan insanların uzun vadeli ve yetkin kapasite geliĢtirme ve farkındalık yaratma, turizm 
pazarında tüketiciler için yeni bir faaliyet, ürün ve hizmet turu organize etmek için deneyim ve 
yeni fırsatlar kazandırmaktır. Proje beklentileri,  proje partnerleri Ģu anki program konusunda 
daha önce gerçekleĢtirdikleri projelerden elde ettikleri deneyimlerinin gliĢtirmek ve yeni 
deneyim, iletiĢim ve faydalı ortaklıklar kazanmaktır. 
 
 

 
 

 

 

 

Proje konusuna giriĢ: Din ve turizm – özü ve imkanlar 

 

Yüzyıllar boyunca sınır ötesi bölgede yaĢayan insanlar, dinleriyle ve dini kültürel ve tarihi 
miras nesnelerine derinden bağlı birçok gelenek, tören ve kutlamayı sabırsızlıkla katılmayı 
beklemektedirler. Sınır ötesi bölgedeki farklı dini gelenek ve göreneklerin araĢtırılması ve 
teĢvik edilmesi gerekmektedir, böylelikle diğer milletlerin dinlerini tanıdıkça insanların dine 
olan güvenlerini ve tutumlarını güçlendirecektir. Bu birlikte çalıĢmak ve daha iyi bir sosyal ve 
ekonomik ortamda yaĢamak için bir ön koĢuldur. Din, bir turizm deneyimi olarak, insanların 
tutumları, beklentileri ve tercihlerinden ve modern yaĢam koĢullarından kaynaklanan bir 
turistik cazibe haline gelebilir. Dini turizm, diğer insanların dinlerini tanımanın ve geleneklerini 
ve göreneklerini anlamanın güzel ve kolay bir yoludur. Bu, sınır ötesi bölgedeki insanların 
daha derin bir karĢılıklı anlayıĢına ve hoĢgörüsüne yol açacaktır. Bu, bölgenin ekonomik 
ömrünü uzatacak turizmle ilgili ek iĢ iliĢkilerine dönüĢebilecek güvenli bir bağlantı 
yaratacaktır.    
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Selimiye Camisi - dünya mimari tarihinde muhteşem bir yapıt 

 

Günümüzün dinamik dünyasında ibadet, turizmin unsurlarıyla birlikte inancın sembollerine bir 
saygı biçimidir. Dini çeĢitlilik ve hoĢgörü, zaten küresel bir dünyada yaĢayan modern insanın 
karakteristiğidir. Bugün, tüm dünyada, çeĢitli yerel ve ulusötesi dinler tarafından eĢit 
derecede saygı gören çekici kutsal yerler vardır. Ancak ibadet ve din turizmi kavramları 
arasında gözle görülür farklılıklar vardır. Ġbadet her Ģeyden önce manevi bir ihtiyaçtır, din 
turizmi ise oldukça ticari nitelikte kültürel bir olgudur. Ġkisi arasındaki bağlantı, ekonomiyi 
olumlu etkileyen ziyaretler için arzu edilen bir turizm merkezi olarak bölgenin genel geliĢimine 
katkıda bulunabilir. 

Dini turizm, gezginlerin dini ve / veya manevi ihtiyaçları tarafından kıĢkırtılan çeĢitli dini yerleri 
ve olayları ziyaret etmekle iliĢkilidir. Dini seyahat eski çağlardan beri vardır. Bu turları yapan 
bazı turistler sadece dini nedenlerle yönelmekteyken, diğerleri ise biliĢseldir. Manastırlar, 
kiliseler, camiler ve diğer dini yerler sadece dini turistlerin değil, aynı zamanda kültür ve 
sanatla ilgilenenlerin de ilgisini çekmektedir. Geziyi üstlenmek için önde gelen güdülere bağlı 
olarak, aĢağıdaki dini turizm türleri ayırt edilebilir: hac turizmi ve dini-eğitim turizmi. 

 

     

 

Dini turizmin özü 

En yaygın tanımlardan birine göre  dini turizm (ingiliczede gelen kelimeler: Religious Tourism, 
Pilgrimage, Faith Tourism, Faith Travel), farklı dinlerden inananların bireysel veya gruplar 
halinde, din tarafından "kutsal" olarak belirlenmiĢ veya temsil edilen yerlere ve bölgelere, 
yerin / nesnenin dini inançlarla bağlantısı yüzünden seyahat edilen  bir turizm türüdür. 

Örnek olarak, GeçmiĢte birçok Hıristiyan, Kutsal Kitap'a göre Ġsa'nın diriliĢinden önce 
gömüldüğü yer olan Kudüs'teki Kutsal Kabir'e ibadet etmek için özel olarak seyahat 
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ederlermiĢ örneği ele alınabilir. Kutsal Kabir'e ibadet ettikten sonra, gezginler "Hacı" olurlar. 
Bu anlamda Kudüs, üç büyük dine - Hıristiyanlık, Yahudilik ve Ġslam, inananlar için bir cazibe  
ve önemli bir noktadır. Yahudilerin hac yolculuğu yaptıkları en kutsal yer, MS 1. yüzyılda 
Roma birlikleri tarafından yıkılan Yahudi Ġkinci Tapınağın hayatta kalan son duvarı olan 
Kudüs'teki Ağlama Duvarıdır.   

Diğer taraftan, Katolikler için dini turizm için favori yerlerden biri, Roma Katolik Kilisesi'nin 
merkezinin bulunduğu papalık devleti olan Vatikan'ı ziyaret etmektir. 

Müslümanlar için seyahat ettikleri en kutsal yer Suudi Arabistan'daki Mekke Ģehri, Hz. 
Muhammed'in doğum yeri ve Ġslam'ı vaaz etmeye baĢladığı yerdir. Müslümanlar için dini 
turizmin bir baĢka hedefi de Suudi Arabistan'da bulunan Medine Ģehrinin ziyaret edilmesi - 
peygamberin öldüğü Ģehirdir. 

Budistlerin seyahat ettiği en kutsal yer, Buda'nın (Prens Siddharta Gautama) Sanskrit 
metinlerine göre doğduğu günümüz Nepal'i Kapilavastu kenti yakınında bulunan Lumbini 
Tapınağı'dır.. 

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde bulunan en büyük Hindu tapınağı Rajagopuram, Hindular 
tarafından ziyaret edilen en kutsal dini yerlerden biridir. Tanrı ġiva'nın yaĢadığı bir yer olarak 
kabul edilen Tibet Himalayalarındaki KailaĢ zirvesi, Hindular için en kutsal yerlerden biri ve 
antik bon dininin temsilcileri. 

Sihler için en kutsal ibadet yeri Amritsar, Hindistan'daki Altın Tapınaktır. 

Dini turizm destinasyonları da farklı manastırlar ve kiliselerdir - Hıristiyanlar için, camiler (en 
ünlüsü Agra, Hindistan'daki Tac Mahal'dir) - Müslümanlar için, Budist tapınakları ve Budist 
manastırları - Budistler için, Hindu tapınakları - Hindular için. 

Dünya Turizm Örgütü verilerine göre yılda 300 ila 400 milyon kiĢi dini seyahat 
gerçekleĢtiriyor. Küresel Turizm Endüstrisi, Din Turizmi Uygulayıcılarına Yılda 50 Milyar 
Doların Üzerinde Kâr Ediyor. 

 

    

 

Buraya kadar belirtilenler sonucunda, bu proje, sınırdan ayrı olarak iki ülkenin kültürel 
mirasına karĢılıklı keĢif ve karĢılıklı ilgi için yukarıda bahsedilen yeni turizm türlerini 
araĢtırmaktadır, dinler ve gelenekleri ile ilgili maddi ve somut olmayan kültürel ve tarihi 
mirasın daha fazla dahil edilmesi ve dönüĢtürülmesi yoluyla olacağı yönünde çalıĢmalar 
yapılmaktadır. Dinler ve ilgili gelenekler ve tatiller tarihsel olarak birçok nesille insanlarla 
derinden iliĢkilidir, çünkü bir yandan kalıcı değerlere inanırlar, diğer yandan kültürün, 
davranıĢ biçiminin, davranıĢ standardının, araçların taĢıyıcısıdırlar, eğitim ve kültürel ve tarihi 
değerlerin korunması için araçtırlar. Dini maddi miras alanlarının çoğu - tapınaklar, türbeler, 
mucizevi yerler, geleneksel gelenekler ve tatiller, birbirine bağlı ve onları turistik ürünlerle 
birleĢtirmek için çok uygun cazibe merkezleridir. Sınır ötesi bölge, turistik yerler haline 
gelebilecek dinlerle iliĢkili zengin bir kültürel ve tarihi mirasa sahiptir. Yerel dinler kültürün 
önemli unsurlarıdır ve insanlar diğer kültürleri, gelenekleri ve yaĢam tarzlarını görmek ve 
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deneyimlemek için seyahat etmektedirler. Proje, sorumlu turizmin geliĢmesi için itici bir güç 
olarak dini mirasa ilgiyi teĢvik etmeyi ve böylece sınır ötesi bölge halkının dinleriyle iliĢkili 
somut ve manevi kültürel mirasın korunması için sağlam bir temel oluĢturmayı 
amaçlamaktadır.  
Turizm, insanın doğal, kültürel, tarihi ve sosyal çevrenin farklı unsurlarını keĢfetme, 

araĢtırma, tanıma, karĢılaĢtırma, görme, deneme ve kullanma, olağandıĢı yerler, etkinlikler ve 

bunların spesifik özellikleri ile ilgili çeĢitli etkinlik ve etkinliklere katılma eğilimi temelinde 

geliĢen bir sektördür. Bu merak, çoğunlukla turistik alanların ve hizmetlerin genellikle eĢsiz ve 

otantik bir kültürel ve tarihi mirasın taĢıyıcıları olmasıyla iliĢkilidir. Çoğu zaman, turistik yerler 

ve hizmetler, yaĢam biçimleri, insan yaĢamının anlamı ve sosyal alan hakkında bilgi edinmek 

için değerli tarihsel ayak izleri ve bilgiler sağlamaktadır.  

Öte yandan, belirli bir dine olan inaç ve iliĢkili tatillerinin ve geleneklerinin kutlanması, çok 

çeĢitli ürün, nesne, malzeme, sanat eserleri - yiyecek, içecek, ikon, muska, hediyelik eĢya, 

mum ve daha fazlasının tüketimi ile ilgilidir, ayrıca turistler tarafından yapılan satın alımların 

önemli bir unsuru olan bu ürünler böylece yerel ekonomiye önemli bir ekonomik katkı 

sağlamaktadır. Dine eĢlik eden bazı ürünler benzersizdir ve turistler arasında büyük ilgi 

yaratabilir. Yukarıdaki gerçeklere dayanarak, belirli bir hediyelik eĢya endüstrisi geliĢtirme ve 

dinlerle ilgili turistler için cazip aktiviteler düzenleme fırsatı vardır. Bu bağlamda, sınır ötesi 

bölgenin, dinleri ile ilgili kültürel ve tarihi miras için sunumu ve gösterimi, turizm endüstrisi ile 

ilgili çok sayıda turist ve örgütün hedef grup olarak ilgisini çekebilir, turizm ürünleri olarak 

geliĢmek için olağanüstü bir Ģansa sahip yeni faaliyetler, ürünler ve hizmetler geliĢtirebilir ve 

ikincisi alternatif turizm için fırsatları artırabilir.   Kültürel ve tarihi miras ve turizm alanlarında 

böyle bir ortaklık Avrupa Birliği tarafından önemli bir ekonomik geliĢme kaynağı ve gelecekte 

yeni istihdam kaynakları olarak kabul edilmektedir. Kültür, turizm ürününü daha rekabetçi 

hale getirmede çok önemli bir rol oynamaktadır. Sınır ötesi bölgenin zengin kültürel çeĢitliliği 

ve dine iliĢkin somut ve somut olmayan mirası, çekici turizm ürünlerini her zamanki rakip 

turistik yerlerden ayırmaya yardımcı olabilir. Turistlerin yerel kültürleri ve dinleri görmek için 

seyahat etmeleri gerçeği aynı zamanda yerel din kültüründe gurur ve onur  yaratabilir. 

   

Din turizmi sadece belirli bir kutsal varıĢ yerini ziyaret etmekle kalmaz, aynı zamanda keĢif, 

dostluk veya boĢ zaman gezisidir. Dini seyahat gezinin bir parçası olabilir ve ek ilgi çekici 

yerlere sahip bir varıĢ noktası sağlayabilir. Belli bir dini yeri ziyaret etmek için bir yolcunun 

belirli bir dini inanca sahip olması gerektiği yanlıĢ bir kanıdır. Sınır ötesi bölgesi, Doğu ve Batı 

geleneklerini ve inancın karıĢtığı bir yeri karıĢtıran medeniyetlerin kavĢağında olmuĢtur. Dini 

turizm Yambol - Edirne sınır ötesi bölgesinde zayıf geliĢmiĢtir. Sınır ötesi bölge dini ve kutsal 

alanların yoğun olduğu bir bölge olmasına rağmen dini turizm az geliĢmiĢ olması biraz 

ĢaĢırtıcıdır. Bu zayıflık, bu proje ile aĢılabilecektir.  Bu, sürdürülebilir ekonomik turizm ürün ve 

hizmetlerini geliĢtirmek için bir fırsat olarak kullanılması gereken bölgenin önemli bir 
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potansiyelidir ve bölgedeki ekonomik durumu iyileĢtirmek için çeĢitli turizm faaliyetleri ile 

birleĢtirilmiĢtir. Bölgenin dini mirası yeni turizm ürünleri ve istihdam fırsatları yaratma 

potansiyeli sağlamaktadır. Ġlginç bir Ģekilde, her iki komĢu ülkenin farklı büyük resmi dinleri 

bulunmaktadır, ancak karĢılıklı anlayıĢ ruhu içinde, turizm yoluyla dini hoĢgörüyü teĢvik 

etmek iyi bir fikir olabilir. Sınır ötesi bölgedeki iki ülkenin dini seçimi çok farklıdır. Dini gelenek 

ve göreneklerin ayrıntılarını paylaĢmaya baĢladığımızda bizi ayıran çizgi kaybolabilir. Bu, 

farklı bir dine sahip bir yere seyahat etmek, insanların ait olmadığı bir din bulmak, ancak 

bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına ve ortak sınır ötesi bölgedeki nüfus arasında daha iyi 

karĢılıklı anlayıĢa yol açmak için bir fırsattır. Din turizmi ibadet yerlerine ziyaretleri, dini 

kanunları, ritüelleri, törenleri, gelenekleri, geçit törenlerini, geçit törenlerini ziyaret etmenin 

yanı sıra, tarihi, mimari, sanatsal ve kültürel değeri olan kutsal binaları ve anıtları ziyaret 

etmeyi içermektedir. 

 

     

Bilgilendirici anket araştırmasının görevleri   
 
Bilgilendirici anket araĢtırmasının ve analizin temel görevi sınır ötesi bölgede yaĢayan 
vatandaĢların, turizm alanındaki kültürel ve tarihi mirasın sömürülmesi, bu kaynağın 
korunmasına iliĢkin kilit pozisyonda olan kiĢilerin, yararlarına mantıksız tavrın neden olduğu 
kültürel ve tarihi zenginliğin kaybolması ve yok olmasına yönelik tehditleri sınırlayan yeni 
yaklaĢım ve uygulamaların uygulanması ile ilgili ihtiyaçlarını, tutumlarını ve kapasitelerini 
belirlemektir. 
 
Bilgilendirici anket araĢtırmasının ve analizin diğer görevi alternatif motivasyon alanında yeni 
fikirler baĢlatmak ve sınır ötesi bölgede sürdürülebilir kalkınma için yeni motivasyon eğitimi 
formları uygulayarak proje hedef gruplarının uygun temsilcilerinin gerekli hazırlık ve 
motivasyonunun kapsamını, istenen formlarını ve hacmini belirlemek, uzmanlık, bilgi ve 
tanıtım yapmaktır.  
 
Anket araĢtırmasının ve analiz ile projede öngörülen faaliyetlere ve formlara dahil edilecek 
hedef gruplardan uygun temsilcileri seçmek, onları projeden dahilinde gerçekleĢtirilecek olan 
faaliyetlerden önce ne olacağına dair ön rehberlik ve hazırlıkları yapmak ve alternatif ve cazip 
turizmin Ģekil ve ürünlerine olan ilginin belirlenmesi olarak hedefler sıralanabilir. 
 
AraĢtırma çalıĢmasının ve analizinin göz ardı edilemeyecek ve son sıralarda yer alamayacağı 
bir diğer amacı da daha önce din turizmi endüstrisine uygulanmayan fikir ve uygulamaların 
geliĢtirilmesi ve yönlendirilmesi ile ilgili olarak, kültürel ve tarihi mirasla ilgilenen insanların 
potansiyelini geliĢtirmek, vatandaĢlar ile genel olarak turizm ve özellikle din turizmi ile ilgili 
kamu yapıları arasında yeni modern etkileĢim biçimlerinin ortaya çıkmasına eĢlik eden 
sorunları çözmek için ulusal ve bölgesel devlet kurumlarının ve kurumlarının ve belediyelerin 
dikkatine sunulması gereken fikirler ve uygulamalar geliĢtirmek, özellikle de sınır ötesi 
bölgede din ile ilgili kültürel ve tarihi mirasın korunması ve dönüĢtürülmesi üzerine çalıĢmalar 
yapılması. 
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Genel olarak mevcut proje, Türkiye sınır ötesi Yambol ve Edirne bölgesinde kültürel ve tarihi 
turizmin geliĢmesini hedeflemektedir ve aynı zamanda sınır ötesi bölgede kültürel ve tarihi 
turizmin geliĢmesi için temel öncelikleri tanıtmayı amaçlayan hedef doğrultusunda ilerleyerek, 
Bölgede turizmin geliĢmesi için çalıĢan tüm kurum ve kuruluĢların çabalarını birleĢtirmenin 
yanı sıra yerel turist potansiyelini teĢvik etmek için temel yöntemler ve yollar önermeyi 
amaçlamaktadır.     
 Proje ekibi için önde gelen bir baĢlangıç, sınır ötesi bölgede turizm geliĢimi için yeni bir 
politika oluĢturma gereğini vurgulamaktır, dünyanın küreselleĢmesinin mevcut aĢamasının 
oluĢturduğu net tanımlanmıĢ öncelikler ve pazarlama hedefleri ile vatandaĢların daha önce 
geniĢlemiĢ olan Avrupa Birliği içinde insanların, malların, sermayenin ve mesleklerin serbest 
dolaĢımının imkanlarını kullanmaktır. Mevcut proje, araĢtırma ve analiz bu kalkınma 
politikasının bir parçası olarak düĢünülebilir. Bu yaklaĢım aynı zamanda kültürel ve tarihi 
turizm de dahil olmak üzere sınır ötesi bölgenin geliĢimini yönetme mantığının temelini 
oluĢturmaktadır. Turizm pazarında iyi bir baĢarı sağlamak için, çabaların ve dikkatin, en 
büyük pazar etkisinin en düĢük maliyetle elde edileceği bazı kilit alanlarda yoğunlaĢması 
gerekmektedir. Bu baĢarı herkese açık olmalı ve elde edilen sonuçlar çarpılmalıdır. Büyük 
pazarın dikkatini çekmek için, sınır ötesi alanı, sağlıklı bir yaĢam ortamı koĢullarında, yüksek 
estetik standartları karĢılayan kaliteli turist ürünlerinin sunulduğu çekici bir turistik yere 
dönüĢtürmek için çalıĢmalar yapılmalıdır ve ilginç sosyal çevre orijinal misafirperverlik sunar 
ve turistlerin güvenliğini garanti etmektedir. 
AraĢtırma süreci aĢağıdaki hazırlık faaliyetlerini içermiĢtir:  
 

•   Biriken deneyimin araĢtırılması ve analizi   

ġu anda, bölgenin her iki ülkesinde de sınır ötesi bölgede dini, kültürel ve tarihi miras ile ilgili 
turizm geliĢimi için bir strateji hazırlama konusunda önemli bir deneyim bulunmamaktadır. Bu 
bağlamda, belge takviyeye açıktır ve edinilen pratik deneyimin geliĢtirilmesi, iyileĢtirilmesi ve 
yaygınlaĢtırılmasına izin verir. 

 
  •   Yambol ve Edirne Ġllerinin sosyo-ekonomik geliĢiminin incelenmesi ve analizi ile 
Bölgesel Kalkınma Planları ve diğer stratejik planlama belgelerine uyumu 
 Yürütülen inceleme ve analiz, yapılan sonuçların ve stratejik bölümde önerilen önceliklerin, 
sınır ötesi bölgenin kalkınmasındaki genel eğilimler ile gerekçelendirilmesini ve uygunluğunu 
doğrulamayı amaçlamaktadır. 
 

• Ġki ülkenin sınır ötesi bölgesinde turizmin geliĢimine ve mevcut ulusal ve yerel 
yasal çerçeveye genel bakıĢ.   
AraĢtırmanın yürütülmesi ve analizin hazırlanması sürecinin önemli bir parçası, turistik 
kaynakların durumu hakkındaki bilgileri güncellemek ve gerektiğinde incelemektir. 

 
• Bölgede turizmin geliĢmesi ile ilgili, sınır ötesi de dahil olmak üzere halihazırda 
uygulanmakta olan projelerin sonuçlarının gözden geçirilmesi ve analizi.  
Bunlar, sınır ötesi etkisi olan, yararlı ve yaygın sonuçlara sahip, özenle seçilmiĢ ve iyi 
yürütülen faaliyetlerle iyi uygulamalara bir örnektir. 
Yerel toplulukların, kuruluĢların ve otoritelerin cazip turizmin geliĢmesi için fırsatları ve 
öncelikleri formüle etme süreçlerine katılımı ve daha sonra uygulanması çok önemlidir. 
Yambol ve Edirne ilçelerinin halkı, istenen geleceğe tamamen evrensel bir yol olmadığını 
anlamalıdır. Kendileri bu istenen gelecek hakkında net bir fikir formüle etmeli, onu bir hedef 
olarak belirlemeli ve bunu baĢarmaya gayret etmelidir. Ġyi pozisyonları güvence altına almak, 
Avrupa ve küresel ölçekte değiĢiklikleri izlemek ve analiz etmek gerekmektedir. Sınır ötesi 
bölge ekonomisinin mevcut yapısı ile Avrupa standartlarını karĢılayan bir yaĢam standardı 
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sağlamak mümkün değildir. Bölgenin geleceği hakkında yeni bir Avrupa perspektifi 
gerekmektedir. Ortak bir vizyon oluĢturmak, etkili bir iĢbirliğini teĢvik edebilecek ve turizmin 
öncü bir endüstri olarak geliĢtirilmesi ve tanıtımı da dahil olmak üzere sınır ötesi bölgenin 
rekabet gücünü güçlendiren bir sosyal ortam yaratabilecek istenen yön ve hedefi seçmektir.  
 

    
 

Bakire Manastırı "Kutsal Bakire’nin DoğuĢu"  
Yambol yakınlarında ruh için bir vahadır, dinlenme ve yalnızlık kalmak için mükemel 
bir yerdir ve ayrıca Ģifalı suyu olan bir ayazmo (kuyu)  
 
                               
TURĠZM ENDÜSTRĠSĠNE ĠLĠġKĠN DURUM, SORUNLAR VE YAKLAġIMLAR VE GELĠġĠMĠ 

 
Modern turizmde bir eğilim, ulusal ekonomilerdeki ekonomik iliĢkilerin pazar yönlerini ve 
toplumun geliĢimindeki sosyal odaklı hedefleri birleĢtirmektir. Günümüzde turizm, Gayri Safi 
Yurtiçi Hasıla'nın önemli bir bölümünü oluĢturan en dinamik olarak geliĢen ve en karlı 
endüstriler arasında yer almaktadır. Ġlgili bölgelerin ekonomik ve sosyo-kültürel geliĢimi için 
önemli bir faktör olarak oluĢturulmuĢtur ve turizm ürününün özellikleri, konumu, hizmetleri ve 
süreçlerin organizasyonundan kaynaklanan bir dizi önemli özelliğe sahiptir.  
Bu anlamda turizm Ģu anda Bulgaristan, Yambol ve Türkiye, Edirne bölgeleri ve sosyo-
ekonomik geliĢmeleri için önemli bir rol oynamaktadır. 
Bu açıdan bakıldığında, turizmde pazar yaklaĢımının kullanımı çeĢitli düzeylerde 
düĢünülebilir. Bunlardan ilk ikisi doğrudan ve hemen satıĢ ve karı artırmaya yönelik pazar 
alanı ile ilgilidir. 
Turizm alanındaki giriĢimcilik faaliyetinin ana biçimi olan turizm faaliyetinin piyasa 
yaklaĢımı, bölgenin imkan ve potansiyellerinin tüketicilerin ihtiyaçları ile uyumlu hale 
getirilmesi sürecidir. Sonuç, gelecekteki geliĢimi için turizm ihtiyaçlarını karĢılayan ve geliri 
garanti eden bir üründür. Turizm iĢi, rekabetçi bir ortamda kalkınma ve hayatta kalma 
arayıĢlarında kendi pazar yaklaĢımlarının ve ürünlerinin uygulanmasına baĢvuran turizm 
Ģirketlerinin ve giriĢimcilerin bir kombinasyonudur. Belirlenen pazar hedeflerinin ve araçlarının 
farklı ve katı bir Ģekilde bireysel olduğu, ancak her zaman bölge için mevcut kaynaklarla ilgili 
olduğu ve turizm için kullanılabileceği belirtilmelidir. 
 Turist hizmetlerinin geliĢtirilmesi, belirli kullanıcı gruplarının ihtiyaçlarını karĢılamak ve turizm 
hizmetlerinin en etkili biçimlerini ve yöntemlerini sağlamak için maksimum düzeyde 
yönlendirilmiĢ hizmetleri düzenlemek ve sunmak için ihtiyaç ve talep üzerine kapsamlı bir 
çalıĢma gerektirir. 
Sonraki iki seviye, turizm endüstrisinin faaliyet gösterdiği alanın pazar dıĢı kalkınma alanıyla 
ilgilidir. 
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GiriĢimcilerin, küçük ve orta ölçekli iĢletmelerin veya turizmin geliĢmesi ile ilgilenen diğer 
ülkelerin grup çıkarlarını temsil eden ve savunan turizm organizasyonlarının geliĢtirilmesi, bu 
kuruluĢların yararları ve genel olarak turizmin geliĢmesi için uygun bir kamuoyu oluĢturmayı, 
sürdürmeyi veya değiĢtirmeyi amaçlayan bir faaliyettir. 
Bölgelerin geliĢtirilmesi, belirli bir bölgenin veya bölgelerin geliĢiminden kaynaklanan ve 
bunlarla ilgili turistik ürün tüketicilerinin davranıĢlarını yaratmak, sürdürmek veya değiĢtirmek 
için gerçekleĢtirilen bir faaliyettir. Bu tür faaliyetler genellikle yerel ve bölgesel otoriteler ile 
turizmin geliĢmesi ile ilgili kurum ve kuruluĢlar tarafından gerçekleĢtirilir. Yerel ve bölgesel 
turizm ürünü, bölge pazarlamasının amacı, turizm faaliyetlerinde, turistlerde ve eĢlik eden 
altyapılarda ve aynı zamanda turizm iĢletmelerinin faaliyetlerinde kullanılan ve kullanılan 
doğal, iklimsel, tarihi-mimari ve kültürel kaynakların bir dizi birleĢmesidir.   Bu bir dizi birleĢim, 
ulusal pazardan, komĢu ülkelerin pazarından ve bir bütün olarak dünya pazarından turist 
çekmeyi amaçlayan belirli turistik ürünlerin oluĢturulması, geliĢtirilmesi ve satıĢında 
belirtilmiĢtir. Bölgede tam da pazarlama stratejileri tarafından sunulan süreçler 
bulunmaktadır. Belirli bir bölgenin özelliklerinden kaynaklanan turizm ürünleri onlara karĢı bir 
talep olduğunda bölgenin geliĢimi ile ilgili bazı ekonomik göstergelerin elde edilmesini garanti 
edildiğinde ancak ozaman olması gerek ürün olmaktadır. Burada Ģunu belirtmeliyiz ki, turizm 
bölgesi demek, ortak doğal, kültürel ve / veya tarihi-mimari kaynaklara dayalı ortak bir turizm 
altyapısıyla birleĢen ve bir bütün olarak algılanan ayrı bir bölge demektir. Bulgaristan-Türkiye 
sınır ötesi bölgesi bu tanımın kapsamına girmektedir ve bu bölge sınırları içinde, aralarında 
Bulgaristan'daki Yambol ve Türkiye'de Edirne illeri olan bir veya daha fazla turizm merkezi 
bulunmaktadır. Turizm merkezi, tek bir bölgede kompakt bir Ģekilde bulunan, ortak altyapı ile 
bağlantılı ve turist hizmetleri için tasarlanmıĢ bir dizi turistik mekandır. 
Turistik bölgelerin ve merkezlerin pazar geliĢiminin ulusal seviyenin aksine özelliklerinden 
biri, turistlerin sadece uluslararası değil, aynı zamanda ulusal pazardan da çekilmesidir. Bu 
nedenle, sınır ötesi bölgenin turizm ürünü ve içinde bulunan turizm merkezleri hakkında 
konuĢtuğumuzda, bunun iki çeĢidinden bahsediyoruz, dıĢ pazarla ilgili turizm faaliyetlerinin 
ulusal turizm strateji belgelerine ve ulusal turizm otoritelerinin yardımıyla gerçekleĢtirilmesi 
gerekmektedir ve iç pazarın çalıĢmaları - bağımsız olarak - örneğin, yerel otoritelerin 
katılımıyla kamu kuruluĢları ve ağlar ile yaratılır.   
Sınır ötesi alan, zamanın yeni zorluklarından büyük ölçüde etkilenmektedir. Bazıları yaĢam 
tarzı değiĢiklikleri ile ilgilidir. Yambol ve Edirne ilçelerinde yaĢayanlar için küreselleĢme ve 
Avrupa entegrasyonunun devlet sınırlarının rolünü önemli ölçüde değiĢtirmesi çok önemlidir. 
Avrupa politikasının amacı, sınırları iyi bir komĢuluk ve iĢbirliğinin geliĢtirilmesi için ülkeler 
arasındaki bir kısıtlama ve muhalefet araçlarından temas alanlarına dönüĢtürmektir. Sınır 
ötesi alan için dünyanın mesafelerinin ve mekanın anlamının değiĢtiği geliĢiminin yeni bir 
aĢamasına girmesi önemlidir. 
 

    
 

Ulusal Arkeoloji Koruma Alanı "KABILE" - Bulgaristan'ın bölgedeki eski sosyo-
ekonomik, kültürel ve dini yaşamla ilgili ulusal turistik yerlerinden biri, gelecekteki 

bir turizm ürününde önemli bir hedef için bir ön koşuldur  
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Sınır ötesi bölgedeki ve özellikle Yambol ve Edirne belediyelerini kapsayan sınır ötesi 
bölgedeki süreçleri inceleyerek, turizm açısından formlar ve fırsatlar açısından yetersiz 
kalkınma seviyesine dikkat etmeliyiz. Bu hem geleneksel turizm biçimleri hem de kültürel ve 
tarihi de dahil olmak üzere alternatif turizm için geçerlidir. Turizmin alternatif biçimleri ve 
özellikle kültürel-tarihi ve özellikle de dini olanlar açısından, bölgenin turizm potansiyelinin 
çok az kullanımı vardır. Ġki ilin ortak özellikleri, iki bölgesel merkezin (kırsal alanlar) dıĢındaki 
bölgelerin potansiyelinin kullanımıyla ilgili olarak alternatif turizm türlerinin geliĢtirilmesine 
iliĢkindir. Edirne kentindeki ünlü turistik yerlerden hizmet ve mal temini konusunda, Yambol 
Bölgesi'nin Edirne bölgesi ile kıyaslandığında hem kaynak miktarı hem de gelecek yıllarda 
elde etme fırsatları açısından karĢılaĢtırılamayacağı açıktır. Turizm sektörünün gelecekteki 
geliĢiminde her iki bölgenin da güvendiği Ģey sadece Bulgar ve Türk turistleri değil, üçüncü 
ülkelerden gelen turistleri de çekecek sınır ötesi bölgenin, önemli ölçüde geniĢletilmiĢ bir 
ortak turizm ürünü oluĢturmak için kullanılabilecek bir dizi özelliği olmasıdır. Zengin doğal, 
tarihi ve kültürel miras bu yönde harika bir baĢlangıç noktasıdır. Farklı turizm biçimleri 
yaratmak ve bölgesel kimliği teĢvik edecek nihai ortak turizm ürününde daha fazla çeĢitlilik ve 
kalite elde etmek için sınırın her iki tarafındaki turist kaynaklarını birleĢtirmek gerekir. Turizm, 
sınır ötesi alanda daha iyi bir geleceğin yolunu açabilir, çünkü yeni fırsatların çoğunu 
baĢarıyla gerçekleĢtirme fırsatı vardır. Dünya ekonomisindeki yapısal değiĢiklikler turizmi 
önde gelen endüstrilerden biri yapmaktadır. Topluluklar statik ve kapalı karakterlerini 
kaybederler çünkü nüfus sürekli hareket halindedir. Farklı milletlerden çok sayıda insan çekici 
alanlara yöneliyor, ihtiyaçları, geliri, tüketimi yeniden yönlendiriyor. Sınır ötesi bölgenin turist 
potansiyeline hakim olmak için büyük proje küreselleĢmeyle birleĢtirilebilir - dünya turizm 
pazarına açılma ile yerelleĢtirmeyi baĢarılı bir Ģekilde birleĢtirebilir - benzersiz turistik ürünler 
yaratmak için belirli yerel kaynakları kullanma arzusunu güçlendirebilir. Turizm geliĢtirme için 
ileri görüĢlü strateji, sınır ötesi bölgenin geliĢiminde üçlü (sosyal, ekonomik ve çevresel) 
sürdürülebilirliğin sağlanması için bir ön koĢuldur. Küresel piyasa ekonomisi koĢullarında, 
Yambol ve Edirne illerinin turizmin geleceği ile ilgili tartıĢma, kamunun dikkatini gerçek ve 
potansiyel turist ürünleri pazarlarına daha fazla yönlendirmeye devam etmelidir.    
 
 
TURĠSTĠK ÜRÜNÜN NĠTELĠĞĠ, GELĠġĠMĠ VE SATIġI 
 
"Turistik ürün" terimi, çok değiĢken bir gerçekliği kapsayan geniĢ bir anlama sahiptir. Sadece 
bir öğe içerebilir - otel, restoran, müze, nehir, orman, ama aynı zamanda ortak bir bölgesel 
ürün ve hizmet paketindeki birçok öğenin bir kombinasyonunu içerebilir. Turistik ürün 
genellikle kullanıcı tarafından beklenen etki veya bu etki fikri ile tanımlanır. 
ġu anda, sınır ötesi bölgedeki turizm ürünlerinin pazarı ve satıĢı aĢağıdaki özelliklere sahiptir: 
 •   Sınırın her iki tarafında da sunulan turizm ürünleri doğası gereği ulusaldır ve esas olarak 
Bulgaristan ve Türkiye'nin iç pazarlarına yöneliktir (ortak ürün eksikliği); 
•     Olumsuz fiyat-kalite oranı ve esnek fiyat politikasının eksikliği gibi bazı durumlarda 
varlığı; 
•  Konaklama, turist taĢımacılığı ve diğer hizmetler bireysel misafirlere yönelik değildir ve 
sürdürülebilirlik gerekliliklerine uymaz 
•  Yayınlanan reklam materyalleri çoğu durumda bilgilendirici ve doğrudan turist için yararlı 
olmak yerine imaj niteliği taĢımaktadır ;    
•   Yerel topluluklar, bunun için bir ön koĢul olarak sürdürülebilir turizmin geliĢmesini ve doğal 
ve kültürel mirasın korunmasını destekleyecek bir tavra sahip değildir. 
Pazarın geliĢimindeki beklentiler, turistlerin alternatif rekreasyon Ģekillerine ilgisi ile ilgilidir. Bu 
ilgi sürekli artıyor ve daha çok geleneksel turizm biçimleri alternatif olanlarla değiĢtiriliyor veya 
birleĢtiriliyor. Bu açıdan kültürel-tarihi ve kırsal turizm büyük bir rezervdir. 
 
 



13 

            

Yambol ve Edirne ilçelerinde turizmin geliĢmesi için kültürel ve tarihi turizmin stratejik bir 
perspektif olarak tanımlanması, ilkel yerleĢim ve ilkel ataerkil yaĢamına dönme çağrısı değil, 
kültürel ve tarihi doğal özellikler, miras ve belirli yerel kaynaklar açısından yerel halkın yaĢam 
standartlarını hızla yükseltmek için bir çağrıdır.  
Alternatif turizm biçimleri sunan sektörün geliĢimi, bölgedeki tur operatörlerine ve nihai hizmet 
sağlayıcılara ve bu doğrultuda devletin ve yerel makamların genel politikasına doğrudan 
bağlıdır. Ancak bu Ģekilde bölgenin çekiciliğini, giriĢimcilik giriĢimini ve turistlerin ilgisini 
birleĢtiren optimal bir piyasa arzı ve talebi oluĢturulabilir. 
Genellikle turist ürünü üretildiği yerde kullanılır ve hem belirli bölgeler için baĢarılı turizm 
uygulamalarının geliĢtirilmesinde hem de turizm sektörü için pazar planlarının 
hazırlanmasında bu, bir dizi baĢka özellikle birlikte dikkate alınmalıdır. Bu bakımdan önemli 
değerlendirme kriterlerinden biri, yerel topluluklar lehine kalan turizm ürününün fiyatının 
payıdır. Bu aynı zamanda sürdürülebilir turizm felsefesinin bir parçasıdır. 
Sınır ötesi bölgenin çaba göstermesi gereken sürdürülebilir turizm, yerel ve bölgesel kültür, 
yaĢam biçimi ve geleneklerin entegrasyonu yoluyla kaynakların kullanımı ve korunması 
arasındaki uyum temelinde geliĢtirilmektedir. Yerel halka bir geçim kaynağı sağlar ve aynı 
zamanda ziyaretçileri ve turistleri eğitir. Sürdürülebilir turizmin geliĢtirilmesi için gizli ve çevre 
dostu altyapı oluĢturulmalıdır. Sürdürülebilir turizmin geliĢtirilmesi için kurallar, Ģeffaflık ve 
etkileĢim ve karar alma prosedürlerinin netliğini içermelidir. Alternatif sürdürülebilir turizm için 
yeni destinasyonlar olarak Yambol ve Edirne illerinin oluĢturulması ve kurulması olasılığının 
kanıtlanması, turizmi sadece turist operatörlerinin ve müĢterilerinin faaliyetlerine 
indirgemeyen karmaĢık bir yaklaĢımın uygulanmasını gerektirmektedir. Turist ürün, belirli 
yerlerde ve belirli zamanlarda kullanılan koĢullar, ürünler, hizmetler gibi farklı unsurlardan 
(mallar) oluĢan karmaĢık bir set olduğu için bu yaklaĢıma ihtiyaç vardır. Kaliteli bir ürün 
olabilmek için, bu maddi ve manevi mallar seti, turistlerin fikirlerini, ihtiyaçlarını ve 
beklentilerini karĢılamak, onlara unutulmaz deneyimler sunmak üzere karĢılık verecek Ģekilde 
oluĢturulmalıdır. Turizmde çalıĢanlar çevre koĢullarını kullanırlar ve çok çeĢitli mal ve 
hizmetler üretirler. Bu nedenle, yaratılmaları için gerekli koĢulların yeniden üretilmesi ile ilgili 
tüm faaliyet ve iliĢkileri keĢfetmek ve değerlendirmek önemlidir. Organizasyonların, 
faaliyetlerin ve tesislerin oluĢturulması için koĢulların, kaynakların ve olasılıkların 
değerlendirilmesi, turistler için ana ve ek hizmetlerin zaman ve mekanda nasıl yer alacağını 
ve çevrelerinin ne olduğu öngörülmelidir. Bölge yerleĢimlerinde yeni bir geçim kaynağı 
oluĢturmak için turizmin çevrenin iyileĢtirilmesi, su ve toprak saflığının korunması, organik 
tarım, çok fonksiyonlu orman yönetimi, doğal ve kültürel mirasın korunması faaliyetleri ile 
yüksek derecede turizm entegrasyonunu gerektirmektedir. Bu, ulaĢım, tarım, inĢaat, imalat, 
sağlık, spor, kültür ve eğitim durumunu iyileĢtirme fırsatlarının tanımlanması ve 
değerlendirilmesi gerektiği anlamına gelir. GeniĢletilmiĢ turizm alanı da dahil olmak üzere 
organizasyonları Sivil Toplum KuruluĢ'ları dahil,   yerel nüfusa mal ve hizmet sağlayan 
faaliyetler ve tesisler içerir.  Bu faaliyetlerin üretim ve hizmetlerinin hangi bölümünün turistler 
tarafından kullanılabileceğini tahmin etmek ve personelinin hangi bölümünün turist akıĢlarına 
hizmet etmek için doğrudan veya dolaylı olarak yer alacağını belirlemek zordur. Turizmdeki 
ekonomik faaliyetler, insanların bir bölgeden diğerine hareketi ile ilgilidir, ancak turistik 
malların ana kısmı taĢınmazdır. Ayrıca, turistik ürünler, çoğu malın aksine, depolanamaz. 
Turist ürünü, basit ve yapılandırılmamıĢ bir elementlerin kümesi değildir, ancak bu 
elementlerin (mallar, hizmetler, görüĢler, deneyimler) zaman ve mekanda dozajına ve 
konumuna büyük ölçüde bağlı olan, turist tarafından deneyimlenen ve aranan bir durumdur. 
Gözlemler, küçük doz sapmalarının ve zaman ve mekandaki değiĢimlerin bile sadece kaliteyi 
düĢürmekle kalmayıp, aynı zamanda ürünü tamamen yok edebileceğini ve gösterimlerin ters 
iĢaretini gösterebileceğini göstermektedir. Turistlerin hareketi için güdülerin büyük ölçüde 
mevcut koĢulların özellikleri, faktörleri, kaynakları ve sunulan ürünlerin kalitesi ile belirlendiği 
unutulmamalıdır. 
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Birçok unsuru içeren farklılaĢtırılmıĢ ve yapılandırılmıĢ bir ürün olarak, turistik ürün 
yatırımların verimliliğini belirleyen optimizasyona tabidir. Turistik ürün belli bir süre içindir. 
Kullanım değerini zamanla değiĢtirir. Turistin ihtiyaçlarını karĢılayan tüm tüketici değerlerinin 
kümesi, zaman içinde belirli bir geliĢme dizisinde, belirli oranlarda, belirli bir ortamda, belirli 
bir Ģekilde sunulmalıdır. Belirli bir tüketici değerine sahip nihai bir ürün yaratılır; değeri ve 
bedeli, elementlerin yapısı değiĢtiğinde büyük sınırlar içinde dalgalanabilir. Bireysel ürünlerin 
gerçekleĢtirilmesi ve değerlerinin gerçekleĢtirilmesi, genel turistik ürününün 
gerçekleĢtirilmesine bağlıdır. Strateji, bölgenin turizm ürününün bütünlüğü fikrine büyük önem 
vermektedir. 
 
 

 
 

Edirne'deki Selimiye Camii, dünya mimari tarihinde muhteĢem bir yaratılıĢın ve kültürel 
ve tarihi dini mirasın çekici bir nesnesinin bir örneğidir  

 
 

ALTERNATĠF TURĠZM VĠZYONU 
 

Alternatif turizmin vizyonu, ilgili tarafların bu kalkınmanın oluĢturulması için gerekli belirlenmiĢ 
hedefler, görevler ve müdahalelerle birlikte turizm geliĢtirme alanında ulaĢmak istediklerini 
belirten sınır ötesi bölgenin durumunu tanımlamalıdır. 
Bu Ģekilde formüle edilen vizyon Ģöyle görünebilir : Yerel turistlerin geliĢimi ve 
beraberindeki altyapı sayesinde ve yerel giriĢimci faaliyetlerin teĢvik edilmesiyle 
alternatif turizm, sırasıyla kültürel-tarihi, dini, kırsal, ekolojik, avcılık, kültürel, spor ve 
hobi turizmi alanında modern hizmetler sunan bir turizm merkezi olarak sınır ötesi 
bölgeyi geliĢtirmek. 
Alternatif turizm biçimleri, kitle turizm ürününe arz, akıĢ ve insan kaynakları için alternatif 
olarak tanımlanan turist paketlerini veya ayrı turizm hizmetlerini birleĢtirir. Bunlar: kültürel - 
tarihi, kırsal, ekolojik, tematik - kültürel ve tarihi miras ile ilgili, ezoterik, din, Ģarap, geleneksel 
mutfak, etnografi ve geleneksel müzik ve el sanatları ile ilgili turizm. 
 
Alternatif nelerden oluĢabilir? 

 Standart, kitle turizmine alternatif / özellikle yıllık tatiller için / bir akıĢ ve felsefe yolu 
olarak. Ana vurgu korunmuĢ doğal çevre, otantik atmosfer ve mutfak, korunmuĢ 
gelenekler, Ģehirciliğin tehdit edici özelliklerinin olmamasıdır; 



15 

            

 Bir tüketici çevresi olarak alternatif - kısa ve olağanüstü tatillerinde benzersiz bir Ģeyle 
tanıĢmayı ve bir Ģeyler öğrenmeyi bekleyen küçük ve orta ölçekli insan gruplarında 
ayrı ayrı seyahat eder ve organize olur; 

 Servis sağlayıcılara alternatif - ana katılımcılar aile otelleri, evler ve konuk odaları, dağ 
evleri, dağ rehberleri, orijinal el sanatları üreticileri, geleneksel ayin ve geleneklerin 
sanatçıları, folklor grupları ve diğerleridir. 

 Uygulandığı alanlar açısından coğrafi alternatifler – esas olarak dağlık ve kırsal 
alanlarda, insani boyutlara ve sıcak bir karĢılamaya sahip değerli küçük otelleri inkar 
etmeden 

 Pasif tüketici hizmet paketine alternatif - programlar çeĢitli aktiviteler içerir ve 
katılımcıları oluĢturmayı, eğitmeyi ve geliĢtirmeyi amaçlar; 

Turizmde kitlesel üretim ve arz dönemi, kendini inkâr ettiği ana kadar gelmiĢtir. Bu 
nedenle, alternatif turizmin geliĢtirilmesi, kamusal alandaki yeni sosyo-ekonomik 
politikalar ve mesajlarla ve yerel ve bölgesel kalkınma için sürdürülebilir modeller 
oluĢturmak için yeni fikirler ile iliĢkilidir ve yerel toplulukların doğasına, geleneklerine ve 
çıkarlarına yönelik tutumu önceliklendirir. 

 

     
 

Turizme yönelik uluslararası sınır ötesi forumlara katılım, bölgenin bir turizm merkezi 
olarak tanıtımı için Ģarttır 

 

 

 

 

   ALTERNATĠF TURĠZMĠN STRATEJĠK HEDEFĠ 

 

Alternatif turizmin stratejik hedefi, sınır ötesi bölgede turizm sektörünün sürdürülebilir 

büyümesini sağlamak ve turistik hizmetlerin yerel halkın refahını artırmak için etkili bir araç 

haline gelmesini sağlamaktır. 

Turizm, doğal ve kültürel-tarihi cazibe merkezlerine ekonomik değer verme konusunda 

eĢsiz bir yeteneğe sahiptir. Sınır ötesi bölgenin bir turizm merkezi olarak geliĢtirilmesi, 

sürdürülebilir sosyo-ekonomik geliĢimi için bir faktör olarak düĢünülmelidir. Buradaki önemli 

bir faktör, korunması, zenginleĢtirilmesi ve korunması gereken gerçek bir değer olarak 

yerel kültürel ve tarihi mirasın teĢvik edilmesidir.  Yerli ve yabancı turist segmentlerinin 

geliĢimi ve ziyaretçileri çekme potansiyeli bölgeyi tanıtma potansiyeline bağlıdır. Doğal ve 

kültürel mirasın korunması ve teĢvik edilmesi için en kesin garanti, yerel halkın ilgisinin 

artmasıdır. Aynı zamanda, iĢ giriĢimi ve turizm hizmetlerinin çeĢitliliği artırılmalıdır. Nüfus, 

iĢ dünyası ve kurumlar bölgenin değerini ve benzersizliğini ve bunun sonucunda turizm 

alanında kalkınma için stratejik beklentileri fark etmelidir. 
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ALTERNATĠF TURĠZM ĠLE ĠLGĠLĠ GEREKLĠ MÜDAHALELER 
 
Genel olarak, turizm alanındaki tur operatörleri, giriĢimciler ve yatırımcılarla baĢarılı bir 
etkileĢim için koĢullar yaratmak amacıyla, bölgenin turizm potansiyeli hakkında ilgili turistik 
bilgilerin oluĢturulması, birikimi, iĢlenmesi ve sağlanması için gerekli koĢulları sağlaması 
gereken bir müdahale paketine ihtiyaç vardır, arzın kalitesini, verimliliğini ve rekabet 
gücünü arttırmak, bölgedeki turizm hizmetleri talebini teĢvik etmek ve geniĢletmek de 
müdahale paketinin içeriğinde mutlaka olmalıdır 
Kısa ve orta vadede alternatif turizm ile ilgili sınır ötesi bölge müdahalelerin uygulanabilir 
ve uygun olanları Ģöyle sıralanabilir: 
 

•   Sınır ötesi bölgenin turizm potansiyelinin maksimum kullanımı ve geliĢtirilmesi için 
kamu ve özel sektörün çabalarına katılmak; 

•  Turizmin geliĢmesi ile ilgili doğal ve kültürel-tarihsel kaynakların envanteri 

Bu bağlamda, Yambol ve Edirne illerindeki müzelerde, toplum merkezlerinde, okullarda ve 
özel evlerde bulunan somut ve somut olmayan kültürel ve tarihi mirasın daha eksiksiz bir 
envanterinin yapılması gerekmektedir.  

• Ġki ana alanda bağlantı kuracak olan ortak bir turizm siteleri ve iĢbirliği için ortak ağlar 
oluĢturmak. Ġlk ortaklık alanı, her iki alanda turizm ürünleri tüketicileri topluluklarının 
bulunduğu Bulgaristan ve Türkiye'nin büyük merkezleri ile kalıcı iliĢkiler kurmaktır. Kültür, 
spor ve turizm etkinliklerine katılmak üzere temsilcilerini çekmek için tüm fırsatları 
kullanmak.  

Ġkinci ortaklık alanı sınır ötesi bölgenin dıĢındadır ve rekabeti ortaklık ile birleĢtirmek için 
ülkelerin diğer bölgelerinde alternatif turizm geliĢtiren ortaklarla olacaktır. Bu ortaklığın 
amacı alternatif turizmin geliĢmesini hızlandırmak ve pazarda lider konumda olmak 
olacaktır; 

   
 

Kuker oyunları dini geleneklerle ilgilidir ve Edirne'den gelen turistlerin ziyareti 
sayesinde Türkiye'deki komĢularımız tarafından iyi bilinmektedir  
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•  Bölgenin kurumları ve vatandaĢları ile yerel, ulusal ve uluslararası pazarda faaliyet 
gösteren tur operatörleri arasında iyi iletiĢim kanalları oluĢturmak; 

• Kitle turizmi merkezleri tarafından kolay eriĢime sahip olan alternatif turist ürünleri 
gruplarının belirlenmesi ve bu merkezlerde faaliyet gösteren tur operatörleri tarafından 
yerel turist kuruluĢları ile ortaklık anlaĢmaları temelinde tekliflerin yapılması; 

• Gerekli ve uygulanabilir tüm turistik bilgileri toplamak ve iĢletmek ve sınır ötesi bölgede ve 
belirlenen turizm merkezlerinde turizmin daha da geliĢtirilmesi için inisiyatif almak için turist 
bilgi merkezleri ve ortak bir turist bilgi ağı oluĢturulması. GeliĢtirdiği ve yerel yetkililer ve 
paydaĢlarla anlaĢtığı, açıkça tanımlanmıĢ sorumlulukları ve kaynakları olan bir plana göre 
çalıĢan bir çalıĢma birimine sahip olması gerekir. 

• Ana yollardaki tabelalar, yön iĢaretleri, bilgi panoları, bilgi haritaları vb. dahil olmak üzere 
çok dilli yönlendirme ve görsel iletiĢim sistemi oluĢturulması. 

• Hedeflenen broĢürlerin, rehberlerin, haritaların, videoların ve daha fazlasının 
yayınlanması ve dağıtımı yoluyla sınır ötesi bölgenin aktif ve kapsamlı turist tanıtımı ve 
reklamı. Bölgenin ulusal reklam ve pazarlama planlarına dahil edilmesi için fırsatlar 
araĢtırılması; 

• Bölgesel bir turizm markasının tanımlanması; 

•  Ortak bir bölgesel turizm ürünü yaratmak. Bu bağlamda ilk adım, ortak turist 
güzergahlarının tanımlanması ve koordinasyonu; 

• Alternatif sürdürülebilir turizme vurgu yapan özel ve geleneksel ulusal ve uluslararası 
turizm fuar ve fuarlarına, atölye çalıĢmalarına, konferanslara, forumlara ve diğer etkinliklere 
katılım; 

• Sınır ötesi bölgedeki tur operatörleri için çalıĢma gezileri düzenlenmesi; 

• Sınır ötesi bölge için bilgi, rezervasyon ve turizm hizmetleri sipariĢi veren özel ve bireysel 
bir turist Ġnternet platformu oluĢturarak Ġnternet fırsatlarını kullanma - bireysel ve grup 
olarak ve alternatif turizm ürünleri sunan organizasyonların, tur operatörlerinin ve 
giriĢimcilerin web sitelerine bağlantıları olması; 

• Turistik ürünün bireyselleĢtirilmesi - turizmde seri üretim ve tedarik dönemi, kendi kendini 
inkâr ettiği ana kadar gelmiĢtir. Yaratılan ve sunulan turist ürünlerinin kiĢiselleĢtirilme 
eğilimi baskın hale gelir; 
 
• Turizm hizmet sağlayıcıları tarafından turistlere verilen kiĢisel ilgi düzeyinin 
güçlendirilmesi. Önümüzdeki yıllarda konukların kiĢisel ilgisinin satıĢlardaki en büyük 
büyümeyi kaydeden ürün olacağı ve solvent tüketicilerinin gelirinin artan payını çekeceği 
tahmin edilmektedir; 
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Kirkpanar'ın geleneksel yağlı güreşleri ve kültürel kutlamaları dini geleneklerle  
ilişkilidir  

 

  •  ġehir dıĢı ve ticarileĢtirilmiĢ turistik yerlerden kaçma eğilimine bir pazar tepkisi olarak, 
katma değeri yüksek alternatif turizm türlerinden turist ürünlerinin oluĢturulması. 
 
• Kültür turizmi ile ilgili müzeler ve turistik mekanlar da dahil olmak üzere, bölgenin kültürel 
ve tarihi mirasının katkısının desteklenmesi ve bölgenin imajının oluĢturulması; 
 
• Geleneksel festivaller, sergiler ve diğer yerel kutlamalar ve etkinlikler ve bunların turistik 
paketlere dahil edilmesi ve yerel ürünün piyasaya sürülmesi yoluyla kültürel ve tarihi yer 
iĢaretlerinin yer duygusu ve yerel ve bölgesel önemi oluĢturmadaki rolünün geliĢtirilmesi; 
 
•  Doğal ve kültürel mirasın yorumlanması - turistlerin modern ihtiyaçlarını ve bölgenin 
mirasının önemini dikkate alması gereken turist yorumu programları oluĢturulması. Ġyi 
yorum, turizm ürünlerinin kalitesini ve çekiciliğini artırır ve yeni pazar niĢleri için fırsatlar 
yaratır; 

• Bölgenin yeni bir görünümüne yönelik giriĢimlerin bir parçası olarak yerel toplulukların 
kimliğini koruma ve kolektif çabaları teĢvik etme ile ilgili faaliyetler; 

• Yerel halkın geleneksel misafirperverliğini baĢarılı bir Ģekilde özümsemeye yönelik iyi 
uygulamaların tanıtımı ve yaygınlaĢtırılması Kâr için çabalayan piyasa ilkeleri tarafından 
teĢvik edilen ve ihtiyaç duyulan turist (konuk / gezgin / yabancı) ile insan dayanıĢması 
arasında bir denge bulmak; 

•  Turizmin geliĢmesinde yeniliklerin tanıtımının teĢvik edilmesi ve desteklenmesi. 
Turizmde yenilik, belirli turizm ihtiyaçlarını karĢılamak için yeni veya önemli ölçüde 
iyileĢtirilmiĢ fikir, ürün, süreç veya uygulamaların getirilmesi ile bağlantılı olmalıdır. Onlar 
sayesinde yeni turizm pazarları fethedilir, turizm hizmetinin kalitesini artıran yeni 
organizasyon formları tanıtılır. 
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Sultan II. Bayezid Külliyesi – Sağlık Müzesi  – kültürel ve tarihi mirası bir turist 
cazibesine dönüĢtürmenin en iyi örneklerinden biri 

    
 
 

BĠLGĠLENDĠRĠCĠ ANKET ARAġTIRMASININ ARAÇ GEREÇLERĠ  
 

Bilgilendirici anket araĢtırmasının sonuçlarının temsil edilebilirliğinin ve 
güvenilirliğinin sağlanması  
 
Anket katılımcıları      
 
Bu araĢtırmada 300 kiĢiden az olmayacak Ģekilde bireysel görüĢmeler yapılması 
öngörülmektedir. 
Katılımcıların sayısı, projenin seçilen hedef grubunun sınır ötesi bölgesinde, incelenen 
konuların özellikleri hakkında yetkin bir görüĢ bildirmek için uygun eğitim ve motivasyona 
sahip en az yaklaĢık 2.000 - 3.000 kiĢinin olduğu gerçeğine göre belirlenir. Belirtilen katılımcı 
sayısı anketteki sonuçların temsil edilebilirliğini sağlayacaktır. 
 

 
 

     
 

 
 
Katılımcıların seçimi ve örnekleme  
 
- hedef grup – dinler alanında kültürel ve tarihi mirasın korunmasına iliĢkin tutumu ve 

bağlılığı olan vatandaĢlar, kamu sektörü, eğitim sistemi, sivil toplum kuruluĢları ve 
giriĢimcilerden oluĢan yetiĢkin temsilciler dahil edilmiĢtir. 

       AraĢtırmanın metodolojisinde anket katılımcı örneklerini, anket uygulaması yapacak 
tarafın belirlenen kurallara dayalı temsil gruba bir ön araĢtırma  yaparak proje partnerleri 
– Yambol Ticaret ve Sanayi Odası ve Turkiye Cumhuriyeti, Edirne Ġli, LalapaĢa 
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Kaymakamlığı, Devlet temsilcisi tarafından belirlenmesi öngörülmektedir ve anket 
araĢtırmasını gerçekleĢtirecek tarafın belirlenen ön araĢtırma ve kurallara dayanarak, 
katılımcı grubunun temsiliyetini sağlamaktır.  Aynı Ģekilde anket bilgiler veritabanını proje 
ortakları ve yerel yönetimler de kullanabilecektir.  Ankete katılacak kiĢilerin listesi sınır 
ötesi bölgesinde partner kuruluĢların üye kayıtlarından da alınacaktır.  Bu anketi 
uygulayacak taraf ile danıĢma temelinde ve grup temsilinin sağlanması düzenlemeler 
temelinde olacaktır. 

- cinsiyet – Avrupa cinsiyet eĢitliği programlarının gereği göz önüne alındığında, cinsiyet 
gereksinimleri ve kotalar önceden belirlenmeyecektir. 

- yaĢ – sınır ötesi bölgesinde aktif yaĢta olan yaĢ sınırı ve kotalar belirlemeksizin yetiĢkin 
vatandaĢlar. Tek koĢul, hedef gruptaki görüĢülen ve seçilen kiĢilerin yetiĢkin olmasıdır. 

 

 
 

- eğitim ve öğretim - Bu konuda herhangi bir kısıtlama getirmek için ne bulgar ne de türk 
mevzuatında kültürel ve tarihi mirasın korunmasına iliĢkin Ģirket kurma, organize etme ve 
yönetmek için bir eğitim geçmiĢi gerekliliği yoktur, bu nedenle araĢtırmada da böyle bir 
kısıtlama ihtiyacı yoktur. Öngörğlen proje faaliyetleri, uygulama Ģekilleri ve proje 
faaliyetlerinin konuları doğrultusunda bir hazırlık ve ilk eğitim temeli gerekli olduğundan 
dolayı bu araĢtırma çalıĢmasında katılımcıların seçilmesinde aĢağıdaki Ģartlar ve 
öncelikler gereklidir: 

 minimum bir temel eğitim – ilköğretim  

 Kültürel ve tarihi miras sektörlerinde lise mesleki eğitim ve öğretimi tamamlamıĢ olanlara 
öncelik tanınacaktır  

 yüksek dereceli öncelik ise kolej ve üniversite mezunlarına tanınacaktır. 
 

Genel olarak ankete katılacak ve proje faaliyetlerinde yer alacak kiĢilerin seçiminde, sosyoloji 
ve istatistik genel teorileri temeline bağlı kalarak sosyal kuruluĢlar tarafından geliĢtirilen genel 
kabul görmüĢ kriter ve gereksinimler doğrultusunda olacaktır. 
 

     

AraĢtırma araçları  

1. Anket kartı 

 
AraĢtırmada bilgi toplamak için özel olarak hazırlanmıĢ ve baskısı yapılmıĢ  önemli bir araç 
olarak anket kartı kullanılmaktadır. Anket, uygulayıcı tarafın belirlediği anketörler, ankete tabi 
tutularak ve görüĢleri alınanan kiĢi ile görüĢme için önceden kararlaĢtırılan tarih ve saatte 
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yapılmıĢtır.  Anket kartı anketör tarafından açıklamalar yapıldıktan sonra doldurulmaktadır. 
Anketör mülakatı kolaylaĢtırmaktadır, fakat katılımcının cevaplarına hiç bir çekilde etki etmez. 
Anketler, ihale Ģartlarına uygun olarak, bu faaliyeti yürütecek olan anketörler tarafından verilip 
alınacaktır. 
 
 
 

 
 
 

2. Anketörler 
 
Anketörler, faaliyeti yürütecek, Proje lider kuruluĢ ve partnerleriyle birlikte belirlenen kiĢilerdir. 
Anket kartları bölgesel ve kurumsal kapsama alanı olarak partnerler arasında aĢağdaki 
kotalar doğrultusunda dağıtalamaktadır: 
 
 
 

 Yambol Bölgesi ve Bulgaristan sınır ötesi bölgesi  – 50 %  - minimum 
150 adet bulgarca anket kartı 
 

 

 Süloğlu Bölgesi, Edirne Ġli, ve Türkiye sınır ötesi bölgesi  - 50% - 
minimum 150 adet türkçe anket kartı 

 
Anketörler, faaliyeti yürüten kuruluĢun organize ettiği bilgilendirici ve hazırlık eğitiminden 
geçmeleri gerekmektedir. 
 
 

3. Anket araĢtırması için hedef grupların seçimi ile ilgili temel bilgi kaynakları. 

 

 Kültürel ve tarihi mirasın korunmasıyla ilgili toplum kurum ve 
kuruluĢları 

 Kar amacı gütmeyen kuruluĢlar ve proje ortakları dernekleri.  
 

 Bölgesel ve belediye kuruluĢları -  kayıtlar. 
 

 ġube kuruluĢlar - kayıtlar 
 

     VatandaĢlar 
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4. Anket uygulaması  
Anket, uygulayıcı tarafın belirlediği ve Proje yöneticisinin de görüĢleri doğrultusunda seçilen 
anketörler tarafından yapılmaktadır. Anketörler uygulayıcı kuruluĢ ve partnerler ile birlikte 
anket uygulamasını gerçekleĢtirmektedirler.  Anketörler, faaliyeti yürüten kuruluĢun organize 
ettiği bilgilendirici ve hazırlık eğitimine uygun Ģekilde gerçekleĢtirirler araĢtırmayı. Doldurulan 
anket kartları proje faaliyet yürütücüsü tarafından iĢlem yapılmak üzere toplanmaktadır. 
 

     
 

5. Anket kartı bilgilerin bilgisayar ortamında iĢlenmesi 
 
Anket kartı bilgileri sosyolojik araĢtırm kurumunun bilgi veri iĢleme gereksinimleri 
doğrultusunda hazırlanan özel bir bilgisayar yazılımı kullanılarak iĢlenir ve toplanır. Bilgisayar 
iĢleminden ve veri toplanmasından sonra ortaya çıkan sonuçlar belirli kriterlere göre tablolar 
ve grafikler halinde görüntülenir. 

 

 

6. Bilgilendirici anket araĢtırmasının sonuç analizi 

Bilgilendirici anket araĢtırmasının sonuç analizi uygulayıcı kuruluĢun özel uzmanlar ekibi 
tarafından yapılmaktadır.  
Ankette yer alan verilerin iĢlenmesinin sonuçlarına ek olarak, çalıĢmanın amaç ve hedeflerine 
dayanarak, faaliyetlere katılan katılımcı gruplarını oluĢtururken proje ekibine doğru ve uygun 
kararları vermede yardımcı olmaya, proje dahilinde uzman çalıĢma gruplarını düzenlemeye 
ve iĢletmeye ve faaliyet konuların doğru seçilmesi ve programlanmasına yönelik sonuç ve 
öneri analizleri yapılmaktadır. 
Anket araĢtırması sonuçlarının analizi, ulusal ve bölgesel kamu makamlarının ve 
kurumlarının yönlendirilmesi ve dikkatine sunulması için, belediyelerin açısından kültürel ve 
tarihi miras alanında sınır ötesi iĢbirliğini engelleyen ve sorunları çözmek için engel teĢkil 
eden kültürel ve tarihi miras alanındaki sınır ötesi ortaklıkla ilgili sonuç ve önerilerin 
hazırlanmasını sağlayacaktır. 
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7. Bu prosedüre tabi anket çalıĢması ve analizi yapılırken izlenen temel ilkeler 

Ģöyledir: 

 

 GeniĢ kapsamlılık – hedef gruplara, idari yapı türüne, sektöre, paydaĢlara vb. göre. 

Kapsayıcılık ilkesi, kamu, iĢ dünyası ve kar amacı gütmeyen sektör temsilcilerinin, proje 

temasının geliĢimini planlamada aĢağıdan yukarıya yaklaĢımın uygulanmasına iliĢkin 

çok çeĢitli sorun ve talepleri belirtmesini ve savunmasını sağlar. 

 ġeffaflık – çalıĢma ve analizdeki tüm prosedürler, faaliyetler ve belgeler kamuya açık 

olmalıdır. 

 Kaydetme – tüm bildirilen fikir ve iyileĢtirme teklifleri kayıd altına alınmalıdır. Kayıt 

altına alma yapılan taahhütlerin sorumluluğunu ifade etmektedir; 

 Geri bildirim – faaliyetlere katılanlar vermiĢ oldukları iyileĢtirme fikirlerine cevap ve geri 

bildirim almalıdırlar, pozisyonların değiĢimi, bir pozisyonun kabulü veya reddi, ilgili 

tarafların geri bildirimleriyle motive edilmelidir; 

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

taahhütleri reddetmesini önler, uygulanan bölgesel kalkınma stratejisine tabidir; 

 Eğitlik – bu ilke, her Ģeye ek olarak katılımın eĢit olmasını sağlar - her pozisyon bir 

diğeri kadar ağırdır; 

 Sistematik yaklaĢım, görevlerin yerine getirilmesini ve hedeflerin gerçekleĢtirilmesini 

sağlamak için bu prosedür kapsamındaki faaliyetin uygulanmasına öncülük etmektedir. 

Sistem birçok kiĢinin organik birliğidir;  

 

 
 

8. SWOT-analiz 

Bu, nesnenin güçlü ve zayıf yanlarını, özneyi ve incelenen nesnenin sistem ve yapısına dahil 

olan faktörleri içeren bir analiz oluĢturma yapısına ve gereksinimlerine göre standart bir 

analizdir. Bu çalıĢmada SWOT analizi, analizin genel içeriğine göre tablo halinde hazırlanır 

ve oluĢturulur. 

 

Bu analizinin hazırlanmasında ve alternatif turizmin geliĢmesinde, bölgedeki iki ülkenin 

dinlerinin somut ve somut olmayan kültürel ve tarihi mirası ile ilgili olarak, bu alanda Ģimdiye 

kadar edinilen deneyimle bağlantılı olarak ifade edilen görüĢ ve fikirlerin temsil edilebilirliğini 

sağlamak için bir dizi yaklaĢım ve araç kullanılmıĢtır.  Temelinde, projenin hedef grupları 

arasında kapsamlı bir bilgi çalıĢması bulunmaktadır - turizm endüstrisinin temsilcileri ve proje 

konusunda farklı pozisyonlarda duran vatandaĢlar.   Bu amaçla, anketin düzenlenmesi ve 

yürütülmesi için bir metodoloji ve görüĢlerin toplanması için bir araç - anket, çalıĢma 
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gruplarıyla görüĢme, konuyla ilgili düzenlemelerin ve yayınların gözden geçirilmesi. Anket 

sonuçları özel yazılımlarla iĢlenmiĢ ve istatistiksel tablolar, grafikler, eğilimler ve korelasyon 

katsayıları gösterilmektedir. Anketin iĢlenmiĢ sonuçları, sonuçların ve tavsiyelerin 

formülasyonu ile biten hazırlanan analizin temelidir. Süreç, proje faaliyetleri çerçevesinde 

yürütülen sınırın her iki tarafındaki paydaĢlarla kapsamlı bilgi ve istiĢareyi içermektedir. 

Uygulanan bilgilendirme kampanyası, proje faaliyetleri sırasında görüĢ bildirme ve teklif 

verme arzusu ve ilgisine sahip herkese bir fırsat vermektir.  Bu görüĢ ve öneriler analizi 

geliĢtiren ekip tarafından dikkate alınmıĢtır. Bir sonraki aĢama, analizin altında yatan vizyonu, 

hedefleri, öncelikleri ve perspektifleri formüle etmede fikir birliğine varmayı amaçlamıĢtır. Bu 

bağlamda, din ile ilgili turizmin sürdürülebilir geliĢimi üzerine yapılan çalıĢma sırasında 

gerçekleĢtirilen analiz çerçevesinin ön tartıĢması çok önemlidir. Bulgar ve Türk uzmanlar 

tarafından dile getirilen görüĢler, teklifler ve eklemeler analizin son versiyonuna yansıtılmıĢtır. 

Analiz hazırlama süreci aĢağıdaki hazırlık faaliyetlerini içermektedir:  

•   Deneyimin araştırılması ve analizi  

ġu anda bölgede, el sanatları bir turistik cazibe olarak kullanma konusunun geliĢtirilmesi için 

analiz hazırlama konusunda önemli bir deneyim yoktur, sınır ötesi bölgede bu tür 

faaliyetlerde istihdam edilenlerin nitelikleri, istihdamı ve kariyer geliĢimi yeterli değildir. Bu 

bağlamda, belge takviyeye açıktır ve edinilen pratik deneyimin geliĢtirilmesi, iyileĢtirilmesi ve 

yaygınlaĢtırılmasına izin verir. 

•   Kültür ve tarihi mirasın, özellikle bölgenin dinler ve sosyo-ekonomik kalkınma ve bölgesel 

kalkınma planlarına ve diğer stratejik planlama belgelerine uygunluk alanındaki temel 

özelliklerinin incelenmesi ve analizi 

Gözden geçirme, karĢılaĢtırma ve analiz, sonuçların ve önerilen önceliklerin, sınır ötesi 

bölgenin geliĢimindeki genel eğilimler ile geçerliliğini ve uyumunu doğrulamayı 

amaçlayacaktır. 

• Sınır ötesi bölgede turizmle ilgili kişilerin kültürel ve tarihi mirasının kullanımı, nitelikleri, 

istihdamı ve kariyer gelişimi ile ilgili sınır ötesi de dahil olmak üzere halihazırda uygulanmakta 

olan projelerin sonuçlarının gözden geçirilmesi ve analizi.  

 

 

 

 

 
 

Yerel toplulukların, kuruluĢların ve otoritelerin, analizde ve daha sonraki uygulamalarında 

sonuçların ve tavsiyelerin formüle edilmesi süreçlerine katılımı çok önemlidir. Bölge halkı, 

arzulanan geleceğe tamamen evrensel bir yol olmadığını anlamalıdır. Ġnsanların kendileri bu 

istenen gelecek hakkında net bir fikir formüle etmeli, onu bir hedef olarak belirlemeli ve bunu 
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baĢarmak için savaĢmalıdır. Avrupa ve küresel ölçekte iyi pozisyonlar sağlamalı, değiĢiklikleri 

izlemeli ve analiz etmelidirler. Sınır ötesi bölge ekonomisinin mevcut yapısı ile Avrupa 

standartlarını karĢılayan bir yaĢam standardı sağlamak mümkün değildir.  

Sınır ötesi bölgenin geleceği hakkında yeni bir Avrupa perspektifi formüle etmek 

gerekmektedir. Ortak bir vizyon oluĢturmak, etkili bir iĢbirliğini teĢvik edebilecek ve sınır ötesi 

bölgenin rekabet gücünü güçlendirecek bir sosyal çevre yaratabilecek istenen yön ve hedefi 

seçmek, sınır ötesi bölgede ondan kaynaklanan faaliyetlerde bağlantılı ve istihdam edilen 

insanların refahı için bir fırsat olarak kültürel ve tarihi mirasın geliĢtirilmesi ve teĢvik edilmesi 

dahil olması gerekmektedir.  

 

 
 

9. Analizin amacı 

Ankette toplanan verilerin analizinin temel amacı, sınır ötesi ekonomik ve sosyal kalkınma ile 
ilgili sonuçların ve önerilerin formüle edilmesini sağlamak, turizm alanında, özellikle de 
kültürel ve tarihi miras ve din turizmi ile ilgili sınır ötesi iĢbirliğini engelleyen veya engel teĢkil 
eden sorunları çözmek için ulusal ve bölgesel devlet kurumlarının ve kuruluĢlarının ve 
belediyelerin dikkatine sunmaktır.   
Anketteki veri iĢleme sonuçlarının yanı sıra, çalıĢmanın amaç ve hedeflerine dayanarak, 
proje ekibinin faaliyet grupları oluĢtururken doğru ve uygun kararlar almasına yardımcı olmak 
için sonuçlar ve öneriler formüle edilmiĢtir - projede öngörülen uzman çalıĢma gruplarının 
organizasyonu ve iĢleyiĢi için, forumların konularının ve programlarının doğru seçimi için. 
AraĢtırmada sınır ötesi bölgesi Yambol - Süloğlu - Edirne topraklarından elde edilen ve 
özetlenen bilgilere dayanarak elde edilen sonuç ve öneriler, kültürel-tarihi somut ve somut 
olmayan mirasın ilginç turistik yerlere dönüĢtürülmesini engelleyen sorunları çözmek, bu da 
Bulgaristan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti sınır ötesi bölgelerinin bir bütün olarak 
sosyo-ekonomik geliĢiminin hızlanmasını sağlayacak sonuç ve önerileri programın yönetim 
otoritesinin dikkatine, bölgesel organlara, kurumlara ve belediyelere, turizm Ģubesi 
temsilcilerine ve turistik hizmet kullanıcılarına yönlendirilecek ve sunulacaktır. 
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10. Analizin hazırlanmasındaki temel adımlar: 

 Dinlerle ilgili somut ve somut olmayan kültür alanındaki kültürel-tarihi miras ile ilgili 
mevcut belgelerin ve bilgilerin incelenmesi; 

 Projenin hedef grubuna dahil olan vatandaĢların temsili bir örneği arasında bir 
bilgilendirici - anket araĢtırması yapılması. Anketin hazırlanmasında ve 
yürütülmesinde, olası ve yönlendirici cevapları içeren bir anket kartı olarak bir anket 
kullanılmıĢtır ve soruların çoğuna, araĢtırma sorunlarının değerlendirilmesi ve 
tanımlanmasının özelliklerini yansıtan katılımcıların kendi görüĢ veya önerilerini 
ekleme fırsatı verilmiĢtir. Ayrıca anket kartı, katılımcıların cinsiyet, yaĢ ve sosyal 
durumlarına göre iki boyutta verilerin iĢlenmesine olanak tanıyan soruların yanı sıra 
katılımcıların hedef gruba ait olduğu meslek, kurum ve kuruluĢların profilini analiz 
etmeyi de içermektedir. Veri iĢleme, sadece çalıĢmanın ana sonuçlarını değil, aynı 
zamanda bu analizin hazırlanmasında dikkate alınan diğer spesifik dağıtım, trendler ve 
korelasyon katsayılarını yansıtan istatistiksel tablolar elde edilmesine izin veren özel 
yazılım ve bilgisayar programları ile gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢmanın amaçları 
doğrultusunda, Türkiye‘de, Bulgaristan’da ayrı ayrı anket verileri ve her iki ülkedeki 
tüm örneklem için özet sonuçları içeren tablolar ayrı olarak iĢlenmiĢtir. Grafikler ve 
tablolar veri iĢleme sonuçlarını görsel olarak sunmak için hazırlanmıĢtır; 

 Anketlerdeki görüĢlerin iĢlenmesi sonuçlarının analizi ve çalıĢmayla ilgili mevcut ikincil 
bilgi kaynaklarının gözden geçirilmesi; 

  Toplanan bilgilerin iĢlenme sonuçlarının SWOT ve STEP analizi; 

Yapılan bilgilendirici - anket anket araĢtırması ve veri analizi sonucunda aĢağıdaki 
sonuçlar elde edilmiĢtir: 

  Sınır ötesi bölge Yambol - Süloğlu, Edirne topraklarındaki çalıĢma alanındaki 
mevcut durumun parametrelerinin nicel ve nitel değerlendirmesi ; 

         ▪ Sınır ötesi bölgedeki kültürel ve tarihi mirasın bir unsuru olarak el sanatlarının 
geliĢtirilmesinde belirli süreçlerin geliĢtirilmesinde gözlenen eğilimler; 

         ▪ Sınır ötesi bölgedeki kültürel ve tarihi mirasın bir unsuru olarak el sanatlarının 
geliĢtirilmesinde ana sorunlar ve nedensel bağlantılar ve çözüm önerileri; 

         ▪ Sınır ötesi bölgede Yambol – Süloğlu - Edirne ile ilgili kiĢilerin kültürel ve tarihi 
mirasının geliĢtirilmesi, dinler alanında uygun önerilerin desteklenmesi ve 
desteklenmesine iliĢkin ortak kuruluĢlara, yerel ve bölgesel makamlara ve devlet 
kurumlarına sonuç ve öneriler; 
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Bilgilendirici anket araĢtırmasının sonuçları ve ilgili analizi, sadece mevcut durum, sektörün 
geliĢimi için sorunlar ve ihtiyaçlara değil, aynı zamanda yerel makamların, STK'ların, iĢ 
dünyasının ve diğer paydaĢların iki komĢu ülkenin topraklarındaki projenin konu ve hedeflerle 
ilgili potansiyeli geliĢtirme konusundaki taahhütlerini ve niyetlerini de içermektedir. Turizm ve 
el sanatları, proje konuları ve temel hizmetlerin sağlanması ile ilgili yeni yaklaĢımlar 
temelinde bölge ekonomisinin bu temel sektörünün geliĢimini desteklemek için mevcut ve 
potansiyel kaynakları belirleme giriĢimidir. 

 
AraĢtırma sonuçlarının analizi aynı zamanda hem araĢtırmaya katılanları hem de proje 
ortaklarının organizasyonlarının kolektif yönetim organlarını, derneklerin operasyon ekiplerini, 
yerel ve bölgesel otoritelerin temsilcilerini, turizmle ilgili kurum ve kuruluĢları Bulgaristan ve 
Türkiye olmak üzere iki ülkenin pan-Avrupa entegrasyonundan kaynaklanan sınır ötesi 
bölgenin topraklarında dinamik olarak geliĢen ekonomik ve sosyal süreçlere yönelmeyi  
destekleyecek ve yönlendirecektir. Sonuçlar, projenin ortaklarının ve yararlanıcılarının 
organizasyonlarının geliĢtirilmesi için stratejik belgelerin hazırlanmasının yanı sıra Yambol-
Edirne sınır ötesi bölgenin sosyo-ekonomik geliĢimi ile ilgili diğer planlama ve program 
belgelerinin hazırlanması ve güncellenmesi için temel oluĢturacaktır, sınır ötesi bölgede yeni 
yenilikçi yaklaĢımlar altında kültürel ve tarihi mirasın korunması ve kullanılması süreçlerinin 
değerlendirilmesi için kullanılacaktır.  

 

 
   

11. AraĢtırma ve analizin amaç ve objesi  
 

11.1. AraĢtırma ve analizin objesi geniĢ bir hedef grubun temsilcilerinin görüĢleri ve 
fikirleridir, bu gruba kurum temsilcileri ve yerel devlet ve belediye yetkilileri, sivil 
toplum temsilcileri, kamu mensupları, gayri resmi liderler, üreticiler, giriĢimciler ve 
diğer iĢ temsilcileri, turistik mekanlarda dinlerle ilgili kültürel ve tarihi mirasın modern 
geliĢimi için kapasitelerini ve bilgilerini sunan Yambol - Süloğlu - Edirne sınır ötesi 
bölgesinde yaĢayan aktif vatandaĢları içermektedir.   

 
11.2. AraĢtırma ve analizin hedefinde halkın sosyo-ekonomik yaĢamın mevcut durumu, 
kültürel ve tarihi mirasın korunması sürecinin ve pan-Avrupa politikası bağlamında sınır ötesi 
bölgedeki dinlerle ilgili somut ve somut olmayan mirasın öznel değerlendirmeleri, insanlar için 
tatmin edici sonuçlara yol açan yaklaĢımların ve teknolojilerin uygulanmasına dayalı olarak 
kullanılan ve kullanılmayan olumlu fırsatlar için, turizm sektörünün hızlandırılmıĢ 
yoğunlaĢması ve geliĢimi için fırsatlar, turizmle ilgili insan kaynaklarının daha yoğun kullanımı 
için fırsatlar, Yambol – Süloğlu - Edirne sınır ötesi bölgesindeki bölge halkının ve 
yerleĢimlerinin sosyal refahı için verdikleri öznel yargılardır.    
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Analiz, sosyo-ekonomik durumun ve projenin uygulandığı ortamın aĢağıdaki bileĢenlerine 
dayanmaktadır:  

 Proje konusu ile ilgili insan kaynakları 
 

 Bölgenin bir bütün olarak ve proje alanında ekonomik durumu 
 

 AraĢtırılan sektörde yatırım kapasitesi 
 

 AraĢtırılan sektörün geliĢimi için fırsatlar ve perspektifler 
 

 Genel olarak ve özellikle araĢtırılan sektörde sosyal, ticari ve pazar iliĢkileri 
 

 Sosyal çevre ve araĢtırılan sektörle bağlantısı 
 

Proje konusundaki hızlandırılmıĢ kalkınma için fikirlerin türetilmesine dayalı olarak sosyo-
ekonomik ortamın ve ortaklığın durumunun ve olasılıklarının değerlendirilmesi, üç tür 
değiĢkenli bir çalıĢma temelinde elde edilir: 

 

 KarĢılaĢtırılamaz değerlendirmeler 
 

  Retrospektif karĢılaĢtırmalı değerlendirmeler 
 

  Projektif karĢılaĢtırmalı değerlendirmeler (beklentiler) 
 
Bu üç tür değerlendirmeye ek olarak, mevcut analizin uygulanması amacıyla, yaklaĢım, hedef 
grup temsilcilerinin Ģimdiye kadar bulunduğu ortamın bazı temel özelliklerinin 
değerlendirmelerini içermektedir.  
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ARAŞTIRMADA TOPLANAN VERİLERİN 

ANALİZİ  
 

BULGARĠSTAN-TÜRKĠYE SINIR ÖTESĠ BÖLGESĠNDE HEDEF GRUBUN ANKET 
KATILIMCI TEMSĠLCĠLERĠNĠN ÖZELLĠKLERĠ  

 

 

 
ANKET KATILIMCILARIN PROFĠLĠ 

 

Anket içerisindeki bir seçim ve rastgele bir ilke sonucunda, sınır ötesi bölgedeki 

dinlerle ilgili kültürel ve tarihi mirasla doğrudan ve dolaylı olarak ilgili vatandaĢlar da 

dahil olmak üzere, hedef grubun 303 temsilcisiyle görüĢülmüĢtür. Katılımcılar eğitim 

ve öğretim kurumlarının temsilcileri, STK'lar, seyahat acenteleri ve iĢletmeleri, 

üreticiler, tüccarlar, Ģirket temsilcileri, giriĢimciler, iĢ organizasyonlarının temsilcileri, 

yerel kamu kurumları, vatandaĢlar ve turistlerdir. Her iki ülkedeki asgari katılımcı 

sayısı - 300 katılımcı için bir ön gereklilik ile, aslında projedeki hedef grubun 

temsilcileri tarafından 303 anket doldurulmuĢtur. Katılımcıların elde ettikleri dağılım: 

bunlardan 153'ü Bulgaristan'da ve 150'si Türkiye'dedir. Bu Ģekilde ifade edilen 

görüĢlerin temsil edilebilirliği ve anketlerden elde edilen özetlenmiĢ verilerin 

güvenilirliği elde edilmiĢtir. 

 

ANKET KATILIMCILARIN CĠNSĠYETĠ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

45,03 

54,97 

Cinsiyetiniz ? 

Erkek Kadın
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Her iki ülkedeki anket, örneklemde kadınların yaklaĢık % 55'i ve erkeklerin % 45'i 

olmak üzere rastgele seçim yoluyla gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Anket her iki ülkedeki toplam 136 erkek ve 166 kadını içeriyordu (anketi tamamlarken 

muhtemelen bir katılımcı cinsiyetini belirlemek için cevap vermemiĢtir).  

 
Cinsiyetiniz 1. Erkek 136 44,88 136 44,88 

2. Kadın 166 54,79 166 54,79 

Cevap vermeyen 1 0,33 1 0,33 

Toplam 303 100,00 303 100,00 

 

Her iki ülkede cinsiyete göre dağılım belirli bir özgüllük göstermektedir. Ankete katılan 

Bulgarlar arasında bu oran % 36 erkek / % 64 kadın iken, Türk tarafında % 55 erkek 

ve % 45 kadındır.  

Ġki ülkede kadınların erkeklere oranındaki bu fark büyük ölçüde erkeklerin iĢ, hizmet 

ve kamu sektörlerinde ağırlıklı olarak istihdam edilmesinin yanı sıra Türkiye'deki 

kadınların daha az çalıĢma hayatında olmalarından kaynaklanmaktadır. Bu dağılım 

aynı zamanda Bulgaristan ve Türkiye'deki insanların sosyal statülerinin özelliklerini ve 

spesifik yönlerini yansıtır, çünkü Bulgaristan'da hem demokratik değiĢikliklerden önce 

hem de son 25-30 yıl içinde kalıtsal kurtuluĢ koĢullarında kadınların güçlü bir 

özgürlüğü ve kamuya açık ifadesi vardır. Türkiye'de geleneksel ve dini sosyal 

birikimler nedeniyle kadınların çalıĢma alanında ve istihdama katılımlarının az olması 

dikkat çekicidir.  

Analiz amacıyla, bu, genellikle nesnel sonuçlar veren katılımcıların cinsiyetlerine göre 

iyi bir dağılımdır. Elde edilen sonuç, ankette araĢtırılan kadınlar ve erkekler arasında 

önceden bir kota veya tahsis gerekliliği olmadan da elde edilmiĢ ve yine de çok iyi ve 

uygun bir erkek ve kadın oranı elde edilmiĢtir. 

 

Bulgarlar Türkler

Erkek 35,53 54,67

Kadın 64,47 45,33

Cinsiyetiniz ? 
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ANKET KATILIMCILARIN YAġI 

 

   

Metodoloji, aktif çalıĢma çağındaki insanlar, vatandaĢlar, STK ve kamu sektörü 

temsilcileri, üreticiler, giriĢimciler ve kültürel ve tarihi miras, el sanatları ve turizm ile 

ilgili kilit pozisyonlarda çalıĢan olmak üzere, hedef grup temsilcilerinin özelliklerini 

önceden belirlemektedir. . Toplanan bilgiler iĢlendikten sonra, çalıĢmada elde edilen 

gerçek yaĢ yapısı aĢağıdaki gibi dağılmaktadır:  

 katılımcıların yaklaĢık  % 51'i 31-50 yaĢında 31-50   

 yaklaĢık % 21'i 30 yaĢın altında,   

21% 

51% 

28% 

YaĢınız? 

30 yaşına kadar

31 – 50  yaşları arası   

50 yaş üzeri

30
yaĢına
kadar

31 – 50  
yaĢları 
arası   

50 yaĢ
üzeri

Bulgarlar 14,38 44,44 41,18

Türkler 27,33 57,33 15,33

YaĢınız? 
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 yaklaĢık % 28'i 50 yaĢın üzerindedir .  

Ġki ülkenin sınır ötesi bölgesindeki katılımcıların yaĢlarında bazı farklılıklar vardır. 

Bulgaristan tarafındaki katılımcılar arasında, ankete katılan yaĢlıların gençlere kıyasla 

hafif bir baskınlığı var, Türkiye'de ise araĢtırma genç grupta yaĢlı gruptan daha fazla 

kiĢiyi kapsamaktadır. Ancak, anketteki katılımcıların elde edilen dağılımı, her iki 

ülkedeki nüfusun yaĢ yapısına göre bir sonuç ortaya çıkmaktadır - Bulgaristan 

Türkiye'den daha yaĢlı bir nüfusa sahiptir. Ayrıca, bu, çalıĢmada belirlenen hedef 

grubun sektörlerinde istihdam edilenlerin yaĢlarına göre dağılımıdır. Genel olarak, 

ankete ve ankete katılanların yaĢ dağılımı, insanların ortalama çalıĢma yaĢına orta ve 

daha yüksek yaĢta baskın katılımını göstermektedir, bu da ifade edilen görüĢlerin 

ılımlılığına, tarafsızlığına ve istikrarına yol açmaktadır.   

ANKET KATILIMCILARIN  EĞĠTĠMĠ 

 

  

 
 

Eğitimsiz 
1% Ġlkokol 

6% 

Lise ve 
mesleki 
eğitim 
34% 

Lisans 
59% 

Eğitim durumunuz? 

Eğitimsiz İlkokol Lise ve
mesleki
eğitim

Lisans

Toplam 0,99 5,96 33,77 59,27

Bulgarlar 1,32 3,95 44,74 50,00

Türkler 0,67 8,00 22,67 68,67

Eğitim durumunuz? 
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Katılımcıların eğitim yapılarına iliĢkin veriler, araĢtırma konusu ve projeyle ilgili 

araĢtırılan durumların daha iyi tarafsızlığı ve biliĢsel değerlendirmesi için bir ön koĢul 

olan iyi bir eğitim düzeyini göstermektedir.  

ÇalıĢma grubuna katılanların çoğunluğu, farklı derecelerde veya daha yüksek genel 

ve yüksek özel eğitim türlerine sahip kiĢilerdir - sınırın her iki tarafında yaklaĢık % 

50'den fazladır. Katılımcıların örneklemi aynı zamanda, farklı ortaöğretim düzeylerine 

sahip önemli sayıda insanı içermektedir - sırasıyla Bulgaristan'daki katılımcıların 

yaklaĢık % 45'i ve Türkiye'deki katılımcıların yaklaĢık % 23'ü. Bulgaristan'da 

ortaöğretim ve yüksek öğrenim gören eĢit sayıda insanın ankette cevaplarını ifade 

ettiği dikkat çekerken, Türkiye'de yüksek öğrenim gören katılımcılar baskındır. Çünkü 

Türkiye'de kolej mezunları eğitimlerinin daha yüksek olduğunu düĢünüyorlar. Her iki 

ülkede de ilköğretim toplamda yanıt veren grubunda sadece 18 kiĢi vardır ve eğitimsiz 

sadece üç kiĢi bulunmaktadır. 

Katılımcıların alınan eğitim yapısı, proje konusundaki ifade edilen görüĢlerin 

güvenilirliğini, çeĢitliliğini ve tarafsızlığını garanti edecek iyi bir dağılım göstermektedir. 

 

ANKET KATILIMCILARIN YAġADIKLARI YERLEġĠM YERĠNĠN KARAKTERĠSTĠĞĠ  

 

   

 

 

 

Büyük şehir 
22% 

Küçük şehir 
62% 

Köy 
16% 

Sizin ikamet ettiğiniz yer? 

Büyük Ģehir Küçük Ģehir Köy
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Anketin hazırlanmasında anket uygulayıcısı, yaĢadıkları ve faaliyet gösterdikleri yerleĢim 

türüne bağlı olarak katılımcıların görüĢ çeĢitliliğini takip etmeye baĢlamıĢtır. Sonuç, örnekteki 

ana grubun küçük bir kasaba sakinleri olduğunu göstermektedir. Sırasıyla Türkiye'de bu 

anket katılımcılarının % 73'ü ve Bulgaristan'da % 51'dir. Köylerde anket katılımcıların 

sırasıyla -% 14 Bulgaristan ve % 18 Türkiye'dedir. Ortakların topraklarındaki büyük Ģehirler 

sırasıyla Yambol ve Edirne'dir ve bu Ģehirlerden ankete katılanların% 23'ü ankete dahil 

edilmiĢtir. Anketin amaçları açısından, bu, her iki ülkede de köylerin neredeyse nüfusun az 

olduğu göz önüne alındığında, katılımcıların insanların yaĢadığı yerleĢim türüne göre olumlu 

bir dağılımıdır. Türkiye'de anket yapılanların dağılımı da normal görünmektedir, çoğunluğu 

küçük bir kasabadan insanların katılımı ortaya çıkmaktadır, Süloğlu gibi bunun sebebi de 

proje ortağının oradan olmasıdır,  Bulgaristan'da ise Bulgar ortağın bulunduğu Yambol gibi 

büyük bir Ģehirden olması çok sayıda katılımcının büyük Ģehirden olmasına sebep olmuĢtur. 

Katılımcıların yaĢadıkları yerleĢim türüne göre elde edilen dağılımı, proje konusundaki çeĢitli 

görüĢ, değerlendirme ve önerileri izlemek için uygundur.  

 

 

 

 

Büyük Ģehir Küçük Ģehir Köy

22,44 

61,72 

15,84 

35,29 

50,98 

13,73 

9,33 

72,67 

18,00 

Sizin ikamet ettiğiniz yer? 

Toplam

Bulgarlar

Türkler
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ANKET KATILIMCILARIN MESLEK, BRANġI, ĠSTĠHDAM TÜRÜ  

 

 

 

Anket araĢtırması uygulayıcısı, projenin konusu ve içeriği ile ilgili katılımcıların görüĢ, öneri ve 

tutumlarını takip edebilmek için katılımcıların mesleği, endüstrisi ve istihdam türü ile ilgili 

soruyu içermiĢtir. Anketin sonuçları, iki ülkedeki baskın katılımcı sayısının önemli ölçüde 

farklı olduğunu göstermektedir. Türkiye'de, katılımcıların çoğunluğu kamu sektöründen, 

eğitimden, hizmetlerden ve ev sahiplerinden - toplam yaklaĢık % 77'dir. Bulgaristan'da, 

ankete dahil olanlar temel olarak hizmet endüstrileri, toptan ve perakende ticaret, gıda 

endüstrisi, kamu sektörü ve emeklilerden - toplam yaklaĢık % 60'tır. Her iki ülkede de ankete 

25'ten fazla farklı meslek, sanayi ve istihdam türünden temsilciler katılmıĢtır.  AraĢtırmada, 

katılımcılara, hangi sosyo-ekonomik yaĢam alanı ile meĢgul oldukları ve proje 

konusuna ne kadar ilgi gösterdikleri sorusu, mevcut proje konusunun bu ilgi alanları ile 

ne ölçüde iliĢkili olabileceğini cevaplamaktır. ÇalıĢmanın amaçları doğrultusunda, elde 

edilen dağılım çok iyidir, çünkü ifade edilen görüĢ ve düĢüncelerin temsil edilebilirliği 

ve güvenilirliği için bir fırsat sağlar. 

 

 

 

1,32 
0,66 

4,62 
0,33 

3,63 
1,65 
1,65 

0,33 
1,32 

4,29 
2,97 

0,99 
2,31 

3,30 
1,98 

23,76 
10,23 

2,31 
13,53 

2,97 
5,28 

6,27 
4,29 

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00

Makine Mühendisliği

 ĠnĢaat

Toptan ve perakende ticaret

 Balıkçılık ve sudaki…

Gıda ve iĢleme endüstrisi

 Giyim, ayakkabı, tekstil…

 Mobilya imalatı

ĠnĢaat malzemeleri imalatı

 Elektrik elektronik

Tarım üreticisi

 Hayvancılık

Avcılık ve ormancılık

Otel ve restoran iĢletmesi

UlaĢtırma, lojistik ve iletiĢim

Gayrimenkul, kiralama,…

Kamusal alan

Hizmet sektörü

Bankacılık ve finans

 Eğitim

Sivil toplum kuruluĢu

Ev hanımı

Emekli

Diğer – buraya yazınız   

Mesleğiniz veya çalıĢma alanınız hangi endüstri alanında yer 
almaktaır ? 

Toplam



36 

            

 

 

 

 

Soru 1: Sınırın diğer tarafında insanlar nasıl yaĢıyor biliyor musunuz?  
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,
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Kam
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lık
ve
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Eğiti
m

Sivil
topl
um

kuru
luĢu

Ev
hanı
mı

Eme
kli

Diğe
r – 

bura
ya 

yazı
nız   

Bulgarlar 0,65 0,65 8,50 7,19 2,61 3,27 0,65 1,96 5,23 3,27 1,96 3,27 6,54 3,27 7,84 13,7 3,27 3,27 5,23 3,92 9,80 3,92

Türkler 2,00 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 3,33 2,67 1,33 0,67 40,0 6,67 1,33 24,0 0,67 6,67 2,67 4,67

Mesleğiniz veya çalıĢma alanınız hangi 
endüstri alanında yer almaktaır ? 

Bulgarlar Türkler

HiçbirĢey
bilmiyorum
ve komĢu

ülkeyi ziyaret
ettiğim yok

Net bir bilgim
yok çünkü

ziyaret
ettiğim yok

KomĢular
hakkında çok

az Ģey
biliyorum.

KiĢisel
tanıdıklarım
yok, sadece
tanıdıkların

hikayelerinde
n duydum.

AĢağı yukarı 
biliyorum – 
gerektiğinde 

kendimi 
düzeltirim. 

Yeterince
bilmiyorum,
ilgilendiğim

yok

KomĢularımı
n hayatını

çok iyi
biliyorum

çünkü iĢim ve
ilgi alanımla

ilgili

Orada hayatı
biliyorum ve

sık sık
arkadaĢlarımı

, iĢ
arkadaĢlarımı

ve
akrabalarımı

ziyaret
ediyorum

Sadece sanal
alandan

komĢuların
hayatını
biliyorum

Farklı bir 
düĢnce – 

lütfen yazın  

Toplam 10,44 15,31 26,91 16,24 11,60 7,89 6,03 5,10 0,46

Bulgarlar 8,5 8,5 32,68 30,72 20,26 14,38 10,46 4,58

Türkler 13,79 22,84 28,45 9,91 8,19 5,17 4,31 6,47 0,86

 Sınırın diğer tarafında insanlar nasıl yaĢıyor biliyormusunuz? 
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Anketin amaçları için, anket uygulayıcısı, sınırın her iki tarafındaki insanların komĢu ülkedeki 

yaĢam biçimi hakkındaki bilgileri hakkında görüĢlerini istedi, böylece bu, projenin konusuna 

karĢı tutumlarıyla karĢılaĢtırılabilir. Ayrıca, katılımcıların cevaplarının sonucu, projede 

öngörülen faaliyetleri, insanların kültürel ve tarihi mirası ve turizm alanında modern kullanımı 

konusunda Ģimdiye kadar bilinmeyen bir yönde geliĢmiĢ bilgilere yönlendirebilir. 

Anketteki cevapların ve görüĢlerin iĢlenmesinin sonuçları hem Bulgaristan'da hem de 

Türkiye'de kesin bir cevap göstermektedir - sınır ötesi bölgeden insanlar diğer ülkeden 

komĢularının yaĢamları hakkında çok az Ģey biliyorlar, çünkü kiĢisel temasları ve gözlemleri 

yok, ancak ve sadece diğer insanların hikayelerinden duydukları doğrultusunda fikir sahibiler. 

Her iki ülkedeki katılımcıların yaklaĢık % 30'u böyle bir yanıt vermiĢtir. Bu, komĢu ülkedeki 

büyük grupların ziyareti ve proje konusu ile ilgili çeĢitli yer ve forumlarla ortak ziyaretler ve 

tanıĢma ile ilgili olarak projede öngörülen faaliyetleri uygun bir Ģekilde doğrulamaktadır. 

Ayrıca, Türkiye'deki insanların yaklaĢık % 30'u komĢularının hayatları hakkında çok az Ģey 

bildiklerini söylüyor, çünkü bugüne kadar ilgilenmemiĢlerdir, ya da herhangi bir nedenle 

ihtiyaç duymaları durumunda kendilerini yönlendirmek için çok az Ģey biliyorlar. 

Bulgaristan'da da insanların yaklaĢık % 20'si Türkiye hakkında net bir fikre sahip 

olmadıklarını söylüyor, çünkü ziyaret etmedikleri için kendi gözleriyle görmediklerinden 

dolayı.  

Sonuç olarak, yaĢamın tüm sektörlerinde ve özellikle de sınır ötesi turizmde sınır ötesi 

iĢbirliğini engelleyen bu olumsuz durumun üstesinden gelmek için aktif eyleme ihtiyaç 

duyulduğudur. 

HiçbirĢey bilmiyorum ve 
komĢu ülkeyi ziyaret 

ettiğim yok 
10% 

Net bir bilgim yok çünkü 
ziyaret ettiğim yok  

15% 

KomĢular hakkında çok 
az Ģey biliyorum. KiĢisel 
tanıdıklarım yok, sadece 

tanıdıkların 
hikayelerinden duydum. 

27% 

AĢağı yukarı biliyorum – 
gerektiğinde kendimi 

düzeltirim. 
16% 

Yeterince bilmiyorum, 
ilgilendiğim yok 

12% 

KomĢularımın hayatını 
çok iyi biliyorum çünkü 

iĢim ve ilgi alanımla ilgili 
8% 

Orada hayatı biliyorum 
ve sık sık arkadaĢlarımı, 

iĢ arkadaĢlarımı ve 
akrabalarımı ziyaret 

ediyorum  
6% 

Sadece sanal alandan 
komĢuların hayatını 

biliyorum 
5% 

Farklı bir düĢnce – lütfen 
yazın  
1% 

Sınırın diğer tarafında insanlar nasıl yaĢıyor biliyormusunuz? 
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Soru 2: Komşu ülkeye gitme arzusu ve isteğiniz neye bağlıdır? 

 

 

 

Bu soru ile anket araĢtırmasında, sınır ötesi bölgeden insanların komĢu ülkeyi ziyaret etmeyi 

istemenin nedenleri ve beklentilerin neler olduğu görüĢü alınmıĢtır. Ankete katılanların 

cevaplarına, Bulgarlar ve Türkler tarafından eĢit derecede güçlü bir Ģekilde ifade edilen 

komĢuların yaĢamıyla ilgili genel merak hakimdir. Ankete katılanların % 25'i bu cevabı 

belirtmiĢtir. Her iki ülkedeki katılımcıların yaklaĢık % 30'u komĢu ülkeyi ilginç bir gezi, kısa 

dinlenme ve eğlence ile veya kültürel etkinlikler vesilesiyle - tatiller, festivaller, gelenekler, 

konserler - birlikte ziyaret edeceklerini söylemiĢtir. Katılımcıların sadece % 3'ü / 300 

katılımcıdan yaklaĢık 10 kiĢi / hiçbir Ģeyin komĢu ülkeyi ziyaret etme arzusuna veya ihtiyacına 

neden olmadığını yanıtlamıĢtır. 

Genel olarak, elde edilen sonuçlar, sınır ötesi iĢbirliği programında ve özellikle proje alanında 

önceliklerin uygulanması için elveriĢli bir ortam olduğunu göstermektedir. 

 

 

 

Farklı ürünler
almak  ve

hizmet almak
için

Ġlginç geziler ĠĢle ilgili
konular

Genel merak  Kısa süreli
tatil ve

eğlence

Kültürel 
etkinlikler – 
kutlamalar, 
festivaller, 
konserler 

 Sınır ötesi 
iĢbirliği 

etkinlikleri – 
seminerler, 

konferanslar, 
bilimsel 
forumlar 

Ziyaret için
ilgimi çeken
ve ihtiyaç

duyduğum hiç
birĢey yok

Farklı bir
görüĢ

12,59 

20,32 

5,22 

25,36 

14,21 

12,77 

5,04 

3,42 

1,08 

KomĢu ülkeye gitme arzusu ve isteğiniz neye bağlıdır? 
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Soru 3: Komşu ülke insanların hayatları ile ilgi bilgiye nereden sahip oluyorsunuz? 

 

Ankete katılanlara yöneltilen bu soru, vatandaĢların komĢu ülkedeki insanların hayatı 

hakkında bilgilendirildikleri kaynaklarla ilgili bir çalıĢma ile ilgilidir. Cevaplar önemlidir, çünkü 

bu, nesnel, resmi ve güvenilir bilgi kaynaklarına dayalı olarak genel bilgi alıĢveriĢini optimize 

etmeye ve güçlendirmeye yardımcı olacaktır. Bu sorunun yanıtları, proje yönetim ekibinin 

projedeki bilgiler için sağlanan araçları ve araçları seçmesine de yardımcı olacaktır. 

Anketlerin iĢlenmesi, her iki ülkeden büyük bir grup insanın kullandıkları bilgi kaynakları 

açısından eĢit Ģekilde birleĢtiklerini göstermektedir. Bunlar genellikle komĢu ülkeye veya 

radyo ve televizyondan seyahat eden arkadaĢlar ve tanıdıklardır. Bununla birlikte, her iki 

ülkedeki insanların bilgilendirildiği kaynaklar ve araçlar arasında da farklılıklar vardır. ĠĢlenmiĢ 

anketler, Türk vatandaĢlarının daha fazla bilgi için internet sitelerini ve yayınları kullandığını, 

Türklerin aksine Bulgarların komĢu ülkeyi ziyaret ederken kiĢisel gözlemlere daha fazla 

güventiklerini göstermektedir. 

 

25,00 

19,40 

18,47 

15,49 

6,72 

5,60 

6,53 
2,43 0,37 

KomĢu ülke insanların hayatları ile ilgi bilgiye nereden 
sahip oluyorsunuz? 

Sık sık oraya giden arkadaĢlar ve
tanıdıklardan

Televizyon ve radyodan

 Ġnternet siteleri ve yayınlardan

Ziyaret esnasında kendi gözlemlerimden

Sınır otesi iĢbirliği etkinliklerine katılım ve
onlar tarafından yayınlanan yayınlardan

Gazete ve dergilerden

 Her iki ülkede yayınlanan çeĢitli haberlerden

KomĢu ülke insanların hayatlarıyla ilgili
neredeyse hiç birĢey öğrenmiyorum

Farklı bir görüĢ

25,00 

19,40 
18,47 

15,49 

6,72 
5,60 

6,53 

2,43 

0,37 

25,91 

17,81 

10,12 

20,24 

10,53 

4,05 

8,91 

2,02 

0,40 

24,22 

20,76 

25,61 

11,42 

3,46 

6,92 

4,50 

2,77 

0,35 

KomĢu ülke insanların hayatları ile ilgi bilgiye nereden sahip 
oluyorsunuz? 

Toplam Bulgarlar Türkler
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Soru 4: KomĢu ülkede ne tür turistik gezilerden veya tatillerden keyif alacaksınız? 

 

Sınır ötesi bölgede turizmin baĢarılı bir Ģekilde geliĢmesi için, insanların sevdikleri ve seyahat 

ederken meraklarını uyandıracak veya kiĢisel ihtiyaç ve beklentilerini karĢılayacak turist tipi 

ve türü için tercihlerini bilmek önemlidir. Genel olarak, çok çeĢitli tercihler ve arzular 

beklenebilir, ancak anket aynı zamanda seyahat ederken ortak ilgi ve tercihlere sahip daha 

büyük insan gruplarının nerede olduğunu belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu, bir yandan popüler 

turizm hizmetlerini geliĢtirmek için çabaları yönlendirirken, diğer yandan ilginç cazibe 

merkezleri de dahil ederek bilinmeyen veya Ģimdiye kadar kullanılmayan turizm biçimlerinin 

geliĢtirilmesine odaklanmaya yardımcı olacaktır. Anket, Bulgar turistlerin en güçlü tercihinin 

birçok cazibe merkezi, eğlence ve alıĢveriĢ, geleneksel festivaller, tatiller ve gelenekler ile 

büyük bir Ģehri ziyaret etmek olduğunu gösterirken, Türk vatandaĢları kültürel ve tarihi miras 

ve doğal simge yapılarla ilgili Bulgaristan sitelerini ziyaret etmeyi tercih ettiklerinin 

göstermektedir. Her iki ülkenin vatandaĢları da tatil köyleri, antik alanlar ve tesisler, din ve 

dini tapınaklarla ilgili siteler ve yerler ile eĢit derecede ilgilenmektedir. Anket genellikle 

vatandaĢların proje faaliyetlerine katılımları için elveriĢli tutum ve çıkarlarını göstermektedir.   

 

 Birçok
ziyarete

t
edilebil
ecek

yerler,

eğlence
mekanl
arı ve

pazarla
ri olan
büyük

bir
Ģehri…

Denize
girilebil
ecek ve
eğlence
olan bir

tatil

yöresi

Sakin 
bir 

kırsal 
bölgeyi 
ziyaret 
etmek 

– 
yürüyüĢ 
yapmak 

ve 
bölge 

insanlar
la 

sohb… 

Antik
binalar

ve
yerleri
olan

bölgele

ri
ziyaret
etmek

Kutlam
alarö

festivall
er ve

gelenek
lerle

ilgili
ziyaretl

er

Tarihi-
kültürel
miras
ile ilgili
yerleri
ziyaret

etmek

Din ve
dini

mabetl
erle
ilgili

yerleri

ziyaret
etmek

Dağları,
ormanl

arı,
nehirler

i ve
diğer

doğal
simgele

ri
ziyaret
etmek

Diğer

Toplam 17,24 13,14 8,87 13,14 13,48 18,09 6,31 9,22 0,51

Bulgarlar 24,32 12,74 7,72 11,20 17,37 12,74 6,95 6,18 0,77

Türkler 11,62 13,46 9,79 14,68 10,40 22,32 5,81 11,62 0,31

KomĢu ülkede ne tür turistik gezilerden veya tatillerden 
keyif alacaksınız ?  

 Birçok ziyaretet 
edilebilecek yerler, 

eğlence mekanları ve 
pazarlari olan büyük bir 

Ģehri ziyareti 
17% 

Denize girilebilecek ve 
eğlence olan bir tatil 

yöresi 
13% 

Sakin bir kırsal bölgeyi 
ziyaret etmek – yürüyüĢ 

yapmak ve bölge 
insanlarla sohbet etmek 

9% 

Antik binalar ve yerleri 
olan bölgeleri ziyaret 

etmek 
 
 

13% 

Kutlamalarö festivaller ve 
geleneklerle ilgili 

ziyaretler 
14% 

Tarihi-kültürel miras ile 
ilgili yerleri ziyaret etmek  

18% 

Din ve dini mabetlerle 
ilgili yerleri ziyaret etmek 

6% 

Dağları, ormanları, 
nehirleri ve diğer doğal 
simgeleri ziyaret etmek 

9% 

Diğer  
1% 

KomĢu ülkede ne tür turistik gezilerden veya tatillerden 
keyif alacaksınız ?  
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Soru 5: KomĢu ülkede sosyo-ekonomik yaĢamın hangi alanıyla ilgileniyorsunuz? 

 

Katılımcılara yöneltilen bu soru, her iki ülkenin vatandaĢlarının en güçlü ilgiyi gösterdikleri 
komĢu ülkede sosyo-ekonomik yaĢam alanına olan ilgilerinin araĢtırılması ile ilgilidir. Bu, 
proje içinde bu ilgiyi birleĢtirmek ve programın önceliği ve projenin temasıyla birleĢtirmek için 
fırsatlar ve formlar aramaya yardımcı olacaktır - her iki ülkede de dinler ile ilgili bölgedeki 
kültürel ve tarihi somut ve somut olmayan mirasa dayalı alternatif ve çekici turizmin 
geliĢtirilmesi. 

Anketin sonuçları, her iki ülkedeki vatandaĢların komĢuların kültürü, yaĢam tarzı ve yaĢam 
kültürleri ile aynı ölçüde ve aynı ilgiyle birleĢtiğini gösteriyor - katılımcıların toplam yaklaĢık            
% 30'u. Sınırın her iki tarafındaki farklılıklar, Bulgaristan vatandaĢlarının komĢulardaki 
ekonomi ve din alanıyla daha fazla ilgilenmeleri, Türkiye'deki vatandaĢlar ise Bulgaristan'daki 
eğitim, yaĢam standartları ve hükümet alanlarına daha fazla ilgi göstermektedir.    

 

 

14,83 

29,65 

11,53 

3,29 

19,44 
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6,59 6,43 

0,33 

19,38 

26,64 

15,92 

2,08 
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4,50 4,84 
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10,69 

32,39 
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Ekonomi Kültür Din Devlet ve
siyasal
sistem

Ġnsanların
yaĢantısı ve
yaĢam tarzı

Eğitim,
bilim

Ġnsanların
yaĢam

standadı

Ġnsanların
yaĢamında
gelenekler,
görenekler,
kutlamalar,

ayinler

Farklı bir
fikir /buraya

yazınız/

KomĢu ülkede sosyo-ekonomik yaĢamın hangi 
alanıyla ilgileniyorsunuz ? 

Toplam Bulgarlar Türkler

Ekonomi 
15% 

Kültür 
30% 

Din  
12% 

Devlet ve siyasal 
sistem 

3% 

Ġnsanların yaĢantısı ve 
yaĢam tarzı 

19% 

Eğitim, bilim 
8% 

Ġnsanların yaĢam 
standadı 

7% 

Ġnsanların yaĢamında 
gelenekler, 
görenekler, 

kutlamalar, ayinler   
6% 

Farklı bir fikir /buraya 
yazınız/  

0% 

KomĢu ülkede sosyo-ekonomik yaĢamın hangi alanıyla 
ilgileniyorsunuz ? 
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Soru 6: Ekonomi ve sosyal sektörlerin hangi alanları, sınır ötesi bölgede büyüme ve 

geliĢme için büyük potansiyele sahiptir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katılımcılara yöneltilen bu soru bir ölçüde anketteki önceki soruyu tamamlayıcı niteliktedir, bu 
soruya verilen cevapar sayesinde, bölgedeki ekonomilerin büyüme fırsatları ve potansiyeli 
hakkında vatandaĢların görüĢünü ve değerlendirmesini ve özellikle de bölge ekonomisinin bir 
unsuru olarak turizmin yeri ve fırsatları hakkında vatandaĢların görüĢü alınmaktadır. 
Yanıtlarında, katılımcılar, sırasıyla ticaret, hizmetler ve turizm olmak üzere bölgedeki 
ekonominin en güçlü sosyo-ekonomik alanları olarak kategorik ve eĢit olarak 
vurgulamaktadırlar. Bölgenin geliĢimi için önemli olan bir sonraki en önemli sosyo-ekonomik 
alan - bu kurumsal iĢbirliği ve ortaklıktır - katılımcıların yaklaĢık % 15'i bu görüĢü kaydetti. 
Sınır ötesi bölgenin vatandaĢları için, sosyo-ekonomik yaĢamın diğer tüm alanları 
tamamlayıcıdır ve belirlenen öncelikli alanların geliĢtirilmesi için bir temel sağlar.       
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Ekonomi ve sosyal sektörlerin hangi alanları, 
sınır ötesi bölgede büyüme ve geliĢme için 

büyük potansiyele sahiptir? 

Toplam Bulgarlar Türkler

15,41 

32,62 

26,52 

6,45 

2,51 

6,09 6,09 

3,58 

0,72 

10,65 

25,09 

29,21 

7,22 

9,97 

3,78 
5,15 

8,59 

0,34 

Kurumsal iĢbirliği
ve partnerlik

Ticaret ve hizmet Turizm Ekoloji ve çevre KentleĢme,
iletiĢim, ulaĢım,
bilgi teknolojisi

Güvenlik, doğal
afetlere ve

afetlere karĢı
koruma

Ġnsanlar ve
kurumlar

arasında karĢılıklı
yardımlaĢma için
güven ve isteklilik

YaĢam ortamı,
koĢulları ve

insanların yaĢam
standartları

Diğer – buraya 
yazınız  

Ekonomi ve sosyal sektörlerin hangi alanları, sınır ötesi 
bölgede büyüme ve geliĢme için büyük potansiyele 

sahiptir? 

Bulgarlar Türkler
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Soru 7: AĢağıdaki turizm türlerinden hangisini en çok seviyorsunuz? 

 

Bu soru ile katılımcılardan, bölge vatandaĢlarının bölgedeki kalkınmaya dayalı çeĢitli turizm 

türleri ve tercihlerine iliĢkin tercihleri hakkında bilgi istendi. Burada, kültürel ve tarihi turizm 

tercihleri Bulgarlar ve Türkler arasında en güçlü ve eĢit olarak öne çıkıyor ve belki de 

alıĢveriĢ ve eğlence fırsatı ile uygun kombinasyonu - katılımcıların yaklaĢık % 50'si bunun 

etrafında birleĢmektedir. Ankete verilen cevaplar, Bulgar ve Türk vatandaĢlarının tercih 

ettikleri turizm türlerine göre bazı farklılıkları da vurgulamaktadır. ĠĢlenmiĢ anketler, su ve 

deniz turizminin Türk vatandaĢları için Bulgarlara göre çok daha çekici olduğunu, mutfak 

turizminin ise Bulgarlar tarafından daha çok, Türkler tarafından daha az tercih edildiğini 

göstermektedir. Diğer turizm türleri, katılımcıların yaklaĢık % 20'sinin genel tercihini 

kazanmaktadır ve bu da sınır ötesi bölgede turizm endüstrisinin geliĢimi için ciddi bir temel ve 

fırsatlar sunmaktadır.    

 

Su ve
deniz
turizmi

Tarihi
turizm

Mutfak
turizmi

AlıĢveriĢ 
turizmi – 
alıĢveriĢ 
yapmak 
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turizmi

Dağ
turizmi

Tedavi
ve

rehabilita
syon

turizmi

Ekstrem
sporlar

ve
eğlence
ile turizm

 Diğer

Toplam 15,95 31,22 15,95 16,30 5,32 6,00 4,46 4,63 0,17

Bulgarlar 8,00 29,09 24,36 18,18 6,91 4,36 6,18 2,55 0,36

Türkler 23,05 33,12 8,44 14,61 3,90 7,47 2,92 6,49 0,00

AĢağıdaki turizm türlerinden hangisini en çok 
seviyorsunuz?    
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Tarihi
turizm

Mutfak
turizmi

AlıĢveriĢ 
turizmi – 
alıĢveriĢ 

yapmak ve 
eğlence 

 Din
turizmi

Dağ
turizmi

Tedavi ve
rehabilitas
yon turizmi

Ekstrem
sporlar ve
eğlence ile

turizm

 Diğer

Toplam 15,95 31,22 15,95 16,30 5,32 6,00 4,46 4,63 0,17

AĢağıdaki turizm türlerinden hangisini en çok 
seviyorsunuz?    
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Soru 8: KomĢu ülkenin kültürel ve tarihi mirasını biliyor musunuz? 

 

 

Sınır ötesi bölgenin kültürel ve tarihi mirası hakkında bilgi, insanların kültürü ve yaĢam 
biçimleriyle doğrudan iliĢkilidir, bir insanın bu mirasla en güçlü bağlantılarından biri ait olduğu 
dine ait olma alanındadır. Çünkü din, toplumun ahlaki ve felsefi temellerinin altındadır ve 
insanların dünya görüĢünün önemli bir parçasını oluĢturur. Bu bağlantı ve bağlılık genellikle 
diğer dinler, onlarla iliĢkili kültür ve beraberindeki gelenekler ve adetler hakkındaki bilgi ilgisini 
uyandırır. Bu soru ile anket, bölgenin turizm endüstrisinde yer alan bir unsur olarak ilgili olup 
olmayacağına dair görüĢ ve değerlendirme almak amacıyla sınır ötesi bölgenin komĢu 
ülkesindeki kültürel ve tarihi mirasın bilgi düzeyine bir cevap aramıĢtır. Hem Bulgaristan hem 
de Türkiye'deki katılımcıların yaklaĢık % 60'ı, komĢuların somut ve somut olmayan kültürel ve 
tarihi mirasını kısaca tanıdıklarını veya okulda veya farklı insanlarla geziler ve toplantılara 
yapılan çeĢitli rastgele ziyaretlerden bazı Ģeyleri bildiklerini belirtmektedir. Ankete katılanların 
yaklaĢık% 15'ini oluĢturan küçük olmayan bir grup insan, komĢu ülkeyi ziyaret ederken bu 
mirası doğrudan izlenimlerden iyi tanıdıklarını ifade etmiĢlerdir. Katılımcıların yaklaĢık% 10'u 
komĢularının kültürel ve tarihi mirası hakkında neredeyse hiçbir Ģey bilmediklerini söylüyorlar, 
ilgilenmediklerinin ve ilgi duymadıklarını ifade ediyorlar. BaĢka bir katılımcı grubu öne çıkıyor 
ve yaklaĢık% 10'luk bir paya sahiptir, bu grup ise iyi tanımadığını, ama onu tanımak ve 
onunla daha fazla ilgilenmek istediklerinin ifade ediyor. Sınırın her iki tarafındaki anket 
katılımcıların bu Ģekilde ifade ettikleri görüĢler önemli ölçüde farklı değil. Bu konudaki görüĢ 
ve düĢüncelerin sonuçları, planlanan faaliyetlerin baĢarılı bir Ģekilde uygulanması için proje 
ekibini destekleyecek sonuçlara bir fırsat sunmaktadır. 

 

 

Ortak tarihsel 
geЛçmiĢten 
miras kalan 

ortaklıklar olduğu 
kadarıyla kısaca 

tanıyorum 

KomĢu ülkeyi
ziyaretlerinde

gördüklerimden
biliyorum

KomĢu ülkenin
kültürel ve tarihi
konusunda hiç

birĢey bilmiyorum

Bazı Ģeyleri
biliyorum, okulda
öğrendiklerimden

Bugğne kadar
ilgilenmedim,

ilgimi de çekmedi

Çok iyi biliyorum,
kültürel ve tarihi

mirasta
farklılıklardan çok
ortak yönleri var

Çok iyi
bilmiyorum,

ancak çok ilgimi
çekiyor

Çok az biliyorum 
– farklı tesadüf 
ziyaretlerden ve 

insanlarla 
görüĢmelerden  

BaĢka nedir ?

26,92 

15,16 

6,79 

20,36 

4,98 
5,43 

11,09 

9,05 

0,23 

28,50 

16,82 

7,01 

19,16 

5,61 

8,41 7,94 

6,07 

0,47 

25,44 

13,60 

6,58 

21,49 

4,39 

2,63 

14,04 

11,84 

0,00 

KomĢu ülkenin kültürel ve tarihi mirasını biliyor musunuz?  
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Soru 9: Kültürel ve tarihi mirasın hangi alanı sizin ilginizi çekmektedir ? 

 

Anketteki bir sonraki soru, katılımcıların sınır ötesi bölgedeki kültürel ve tarihi miras alanının 

onlar için en ilginç olduğu konusunda daha spesifik bir cevap aramaktadır. ĠĢte sınırın her iki 

tarafında büyük bir genel grup / katılımcıların yaklaĢık% 60'ı / mimari ve mimari miras, din ve 

onunla ilgili her Ģeyi - binalar, gelenekler, tatiller, kiliseler, camiler, manastırlar, antik kutsal 

alanlar - eĢit derecede seven ve ilgilenenlerden oluĢan bir gruptur. Sınırın her iki tarafındaki 

Ortak tarihsel 
geЛçmiĢten miras 
kalan ortaklıklar 
olduğu kadarıyla 
kısaca tanıyorum 

27% 

KomĢu ülkeyi 
ziyaretlerinde 

gördüklerimden 
biliyorum 

15% 

KomĢu ülkenin 
kültürel ve tarihi 

konusunda hiç birĢey 
bilmiyorum  

7% 

Bazı Ģeyleri biliyorum, 
okulda 

öğrendiklerimden 
20% 

Bugğne kadar 
ilgilenmedim, ilgimi de 

çekmedi 
5% 

Çok iyi biliyorum, 
kültürel ve tarihi 

mirasta farklılıklardan 
çok ortak yönleri var  

6% 

Çok iyi bilmiyorum, 
ancak çok ilgimi 

çekiyor 
11% 

Çok az biliyorum – 
farklı tesadüf 

ziyaretlerden ve 
insanlarla 

görüĢmelerden  
9% 

BaĢka nedir ? 
0% 

KomĢu ülkenin kültürel ve tarihi mirasını biliyor musunuz?  

Mimarlık ve
inĢaat,
antika

binalar ve
yapılar

Folklör El sanatları Edebiyat,
Ģiir,tiyatro

Din ve
onunla ilgili

herĢey -
yapıtlar,

gelenekler,
kutlamalar,

kiliseler,
camiler,

manastırlar,
antik

türbeler

 Tiyatro
sanatı

Sanat ve
güzel

sanatlar

 Müzikal
sanatı

Diğer – 
buraya 
yazınız  

28,12 

13,36 

21,97 

5,10 

13,18 

3,51 

8,08 
5,80 

0,88 

25,38 

15,91 

31,82 

4,17 

12,88 

1,14 

4,55 
3,03 

1,14 

30,49 

11,15 
13,44 

5,90 

13,44 

5,57 

11,15 

8,20 

0,66 

Kültürel ve tarihi mirasın hangi alanı sizin ilginizi 
çekmektedir? 
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insanların ilgisindeki farklılıklar, Bulgaristan tarafında el sanatları ve folkloru daha güçlü ve 

daha belirgin bir ilginin olması, Türkiye vatandaĢlarının sanat ve güzel sanatları, müzik ve 

sahne sanatlarını tercih ettikleri öne cıkmaktadır. Burada elde edilenlerin cevapları, görüĢleri 

ve ilgileri projede öngörülen entelektüel ürünlerin, ortak konferansların, eğitimlerin, 

seminerlerin ve turistik ürünlerin hazırlanmasında faydalı olacaktır. 

 

 

Soru 10: KomĢuların dini ile ilgili hangi nesne ve faaliyetlerin ilginizi çekeceğini 

düĢünüyürsunuz? 

 

Mimarlık ve inĢaat, 
antika binalar ve 

yapılar 
28% 

Folklör 
13% 

El sanatları 
22% 

Edebiyat, Ģiir,tiyatro 
5% 

Din ve onunla ilgili 
herĢey - yapıtlar, 

gelenekler, 
kutlamalar, kiliseler, 
camiler, manastırlar, 

antik türbeler 
13% 

 Tiyatro sanatı 
4% 

Sanat ve güzel 
sanatlar 

8% 

 Müzikal sanatı 
6% 

Diğer – buraya 
yazınız  

1% 

Kültürel ve tarihi mirasın hangi alanı sizin ilginizi 
çekmektedir? 

27,40 

11,98 

17,79 18,69 

5,26 

9,98 

4,36 2,90 1,63 

KomĢuların dini ile ilgili hangi nesne ve faaliyetlerin ilginizi 
çekeceğini düĢünüyürsunuz? 
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Bu soru ile, çalıĢmayı hazırlayan uzmanlar, vatandaĢların sınır ötesi bölgeden proje ve konu 
baĢlığına - turizm ve somut ve soyut kültürel ve dini mirasla olan bağlantısına karĢı 
tutumunda daha güçlü özellikler arıyorlar. Anket, vatandaĢların, kabul edilen dinler vesilesiyle 
yaratılan maddi anıtlara olan ilgisinin en güçlü olduğunu gösteriyor - bunlar camiler, kiliseler, 
ritüel evler, mabetler, manastırlar ve diğerleri. Toplamda, her iki ülkedeki katılımcıların 
yaklaĢık % 30'u bu ilgiyi dile getirmiĢtir ve bu görüĢ Türk vatandaĢları arasında biraz daha 
yaygındır. Ġkincisi, dinle ilgili yerlere ve etkinliklere ilgi olarak, vatandaĢlar Noel, Ramazan, 
Paskalya ve diğerleri gibi ana dini bayramları / katılımcıların yaklaĢık % 20'sini / düğünler, 
sünnet, vaftiz, anıt hizmetleri, dualar, namaz, cenaze törenleri vb. / katılımcıların yaklaĢık % 
18'i /. En düĢük ilgi, olağan dini hizmetlere ve komĢu ülkedeki olağan dini duaların / duaların 
içeriğidir - her iki ülkedeki katılımcıların sadece % 10'u aynı Ģekilde söylemiĢtir. Sınırın her iki 
tarafındaki vatandaĢların görüĢlerindeki tek fark, çok az ifade edilmesine rağmen, dini 
süslemeler,  duvar resimleri, ikonlar ve resimlere olan ilgidir - bu ilgi Bulgarlar arasında daha 
yaygındır / katılımcıların yaklaĢık % 15'i / Türkiye tarafında ise sadece % 9 civarındadır.   
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 BaĢka bir
görüĢ

KomĢuların dini ile ilgili hangi nesne ve faaliyetlerin ilginizi 
çekeceğini düĢünüyürsunuz? 
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Soru 11: KomĢuların farklı olan dinini öğrenmek insanlar için hangi avantajları 

sağlayacaktır? 

 

 

Anketteki bu soru, projenin ana hedeflerinden birine ne ölçüde ulaĢılabileceği konusunda bir 
cevap aramaktadır - çünkü bu hedef, komĢu ülke halkının dinini öğrenmenin bir dizi fayda 
sağlayabileceği varsayımı olarak projenin öncüsüdür. Ankette vatandaĢlardan alınan 
cevaplara bakıldığında, projenin faydaları hakkındaki tezin doğrulandığı düĢünülebilir - 
katılımcıların% 50'sinden fazlası sınır ötesi komĢularının dinini tanımak, inanılan din türünden 
bağımsız olarak birbirlerine hoĢgörü gösterebileceklerini ve ayrıca insanların kendlerini ait 
oldukları dinine karĢı saygnın güçleneceğine inanmaktadırlar. Bu sonuç Bulgarlar arasında 
Türklere kıyasla biraz daha belirgindir – yaklaĢık % 7-8 oranındadır.  

Ġkincisi, katılımcılar her iki ülkeden insanlar arasındaki güvenin artacağı görüĢündedir - 
katılımcıların yaklaĢık % 15'i bu görüĢü ifade etmektedir.  

Üçüncüsü - katılımcılar, insanların komĢuların farklı dinlerini öğrenerek kazanacakları 
faydalar olarak tanımlamaktadır - dostluk, ortaklık ve iyi komĢuluk oluĢumu - yaklaĢık% 10 
oranında ve insanlar arasında daha fazla güven ve iyi niyet -% 12 oranında bu fikirler trafında 
birleĢmektedir. Burada ifade edilen görüĢ, Türk vatandaĢları tarafından Bulgarlara kıyasla 
toplam % 7-8 oranında daha güçlü bir Ģekilde ifade ediliyor. KarĢı kutupta - komĢuların ana 
dini hakkında bilgi edinmenin faydalarından ziyade, düĢmanlığa ve nefreti kıĢkırtma ya da 
komĢuların dini görüĢlerini yanlıĢ anlama ve reddetme gibi zarar verilebileceği görüĢünü ifade 
eden vatandaĢlar, sadece yaklaĢık % 2-3'ü bu Ģekilde ifade ediyorlar. Sonuç olarak, proje ve 
faaliyetlerinin baĢarılı bir Ģekilde uygulanması için sonuç uygundur.  

 

Ġnsanların din 
seçimlerine saygı 

göstermek; 26,87; 27% 

Birbirimize karĢı 
toleranslı olmayı; 

26,16; 26% 

 ĠliĢkilrde güven ; 
14,41; 14% 

 Ġnsanlar arasında iyi 
niyet ve güven; 12,81; 

13% 

 DüĢmanlık ve nefret 
yaratabilir; 2,67; 3% 

KomĢuların dini 
değerlerinin yanlıĢ 

anlaĢılması ve 
reddedilmesi; 2,31; 2% 

Ġnsanlar arasındaki 
iliĢkilerde iki dinde 

ortak değerlerin kabulü 
ve sunumu ; 5,16; 5% 

Dostluk, ortaklık ve iyi 
komĢuluk oluĢumu; 

9,61; 10% 

KomĢuların farklı olan dinini öğrenmek insanlar için hangi 
avantajları sağlayacaktır? 



49 

            

 

 

Soru 12: KomĢuların dini hakkında ne Ģekilde bilgi almak istersiniz? 

 

Projenin baĢarılı bir Ģekilde uygulanması için, hedef gruptaki katılımcıların, proje konusuyla 

ilgili bilgi ve bilgi elde etmek için tercih ettikleri formları ve kaynakları belirlemeleri önemlidir. 

26,87 

26,16 

14,41 

12,81 

2,67 

2,31 

5,16 

9,61 

28,19 
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Birbirimize karĢı toleranslı olmayı

 ĠliĢkilrde güven

 Ġnsanlar arasında iyi niyet ve güven

 DüĢmanlık ve nefret yaratabilir

KomĢuların dini değerlerinin yanlıĢ
anlaĢılması ve reddedilmesi

Ġnsanlar arasındaki iliĢkilerde iki dinde ortak
değerlerin kabulü ve sunumu

Dostluk, ortaklık ve iyi komĢuluk oluĢumu

KomĢuların farklı olan dinini öğrenmek insanlar için hangi 
avantajları sağlayacaktır? 

Türkler Bulgarlar Toplam

Kültürel ve tarihi miras 
ve din ile ilgili dini 
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ziyaret etmek; 30,06 

Özel olarak 
hazırlanmıĢ 

baskılardan; 11,02 
Tematik seminerlere, 

konferanslara ve genel 
halka açık etkinliklere 

katılarak; 13,83 

Dinler ile ilgili resim ve 
fotoğraflardan oluĢan 
sanat sergilerinden; 

9,42 

 Özel olarak 
hazırlanmıĢ filmlerden, 

videolardan ve web 
sitelerinden; 12,83 

O dinden olan kiĢilerin 
öykülerinden; 11,62 

Dinlerin ana yazılı 
belgelerinden - 

kitaplarından- Kur'an, 
Ġncil ve diğerleri; 7,21 

Dini okullarda alınan 
dini bilgiler il; 2,20 

Diğer farklı bir görüĢ, 
lütfen yazın; 1,80 

KomĢuların dini hakkında ne Ģekilde bilgi almak istersiniz ?  
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Elde edilen sonuçlar göstermektedir ki konuyla ilgili tam ve nesnel bilgi edinmenin en çok 

tercih edilen Ģekli dini yerlere yapılan ziyaretler ve din ile ilgili kültürel ve tarihi mirasla ilgili  

siteler - katılımcıların toplam % 30'undan fazlası bu görüĢü ifade etmiĢtir ve burada Türk 

tarafının görüĢü Bulgarlara kıyasla yaklaĢık % 10 daha güçlü bir Ģekilde ifade edilmektedir. 

Projenin baĢarılı bir Ģekilde uygulanması için, hedef gruptaki katılımcıların, proje konusuyla 

ilgili bilgi ve bilgi elde etmek için tercih ettikleri formları ve kaynakları belirlemeleri önemlidir. 

Elde edilen sonuçlar, konuyla ilgili tam ve nesnel bilgi elde etmek için en çok tercih edilen 

formun dini yerleri ziyaret etmek ve din ile ilgili kültürel ve tarihi mirasla ilgili siteleri iyaret 

etmek olduğunu göstermektedir - katılımcıların toplam % 30'undan fazlası bu görüĢü ifade 

etmiĢtir ve burada Türk tarafının görüĢü Bulgarlara kıyasla yaklaĢık % 10 daha güçlü bir 

Ģekilde ifade edilmektedir. Video materyallerinin, Ġnternet siteleri, din ile ilgili doğrudan 

hikayeleri veya sanat sergilerin kullanımı için tercihler sınırın her iki tarafında eĢit olarak ifade 

edilmektedir - toplam yaklaĢık % 30 oranında. Bulgar vatandaĢları, Türk vatandaĢlarının 

aksine, genel olarak bu formları kullanma arzusu olarak, özel olarak hazırlanmıĢ yayınlardan 

dinler veya özel tematik seminerlere, konferanslara ve kamu etkinliklerine katılım hakkında 

bilgi edinmeye daha isteklidir (% 9-10 baskın). katılımcıların yaklaĢık % 25'ini oluĢturur.   
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Soru 13: Sizce, aĢağıdakilerden hangisi insanların dinle güçlü bir bağlantı kurmasını 

sağlar?  

 

 

 

VatandaĢların insanları din ile olan bağları için güçlü bir Ģekilde etkileyen nedenleri ve 

faktörleri değerlendirmesi, projede öngörülen faaliyetlerin iyi bir Ģekilde hazırlanması ve 

uygulanması için bir ön koĢul olarak önemlidir. Burada, öngörülen ve alınan görüĢlerde büyük 

farklılık gösteren ve öne çıkan görüĢ yoktur. Bununla birlikte, aynı faktörler ve bunların sınırın 

her iki tarafındaki etkilerinin gücü hakkında bazı görüĢ farklılıkları vardır. Bulgaristan'dan 

yanıt verenler, Türkiye'nin aksine, tapınakların ve sembollerinin, dini bayramların ve 

ritüellerin, bir dine iliĢkin efsanelerin ve mitlerin çekiciliğinin daha güçlü bir etkiye sahip 

olduğuna inanmaktadır. Aksine, Türkiye'deki katılımcılar, Bulgaristan'ın aksine, ailede dini 

geleneklere saygının, genel kabul görmüĢ dini değerlere uyulmasından duyulan 

memnuniyetin ve insanların yaĢamlarına eĢlik eden dinin gizeminin daha güçlü bir etkiye 

sahip olduğuna inanmaktadır. 

 Dini sembollere sahip 
tapınaklar ve etkileri 

18% 

Bir dine bağlı efsanelerin 
ve mitlerin çekiciliği 

11% 

Din ile ilgili tatiller, 
kutlamalar ve ayinler 

13% 

Dinin insanların 
yaşamları üzerindeki 
etkisi ile mistisizm 
13% 

Dinin genel kabul görmüş 
değerlerine riayet eden 
insanların memnuniyeti 

12% 

Ebeveynlerin, ailenin, 
sülalelerin dini 

geleneklerine saygı 
13% 

Ortak geleneklere sahip 
dünyaca ünlü dinlerden 
birine ait olma duygusu 

6% 

İanılan dinin iyiliklere 
vesile olmasına 

13% 

Diğer farklı bir görüş 
1% 

Sizce, aĢağıdakilerden hangisi insanların dinle güçlü bir bağlantı 
kurmasını sağlar? 
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Soru 14: Ġnsanların dini iliĢkilerini nasıl ve hangi nedenlerle belirlediğini veya ait 

olduğunu düĢünüyorsunuz? 
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Toplam 17,75 10,45 13,02 12,82 12,23 13,41 5,92 13,41 0,99

Bulgarlar 25,83 14,17 17,08 7,92 7,92 8,75 4,17 13,33 0,83

Türkler 10,49 7,12 9,36 17,23 16,10 17,60 7,49 13,48 1,12

Sizce, aĢağıdakilerden hangisi insanların dinle güçlü bir bağlantı 
kurmasını sağlar? 
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bağlılığı olan kişilerden 
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Ailesine karşı olan 
hoşgörüden 
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İnsanlar dini inançlarını 
yakın arkadaşlarından, 
tanıdıklarından, sınıf 

arkadaşlarından, diğer 
öğrencilerden kabul 

ederler 
5% 

Dünya hakkındaki 
bilgileri ve dinin 

dünyadaki yeri ile ilgili 
inançlar nedeniyle 

8% 

Dinin içeriğine olan 
çekiciliği ve inancı 

nedeniyle 
8% 

Ġnsanları bir dine kıĢkırtan 
insanların yaĢamlarındaki 
aĢırı olaylar ve nedeniyle 

4% 

Birlikte yaşadıkları, 
çalıştıkları ve ortak 

oldukları kişilerle aynı 
dini inanca sahip olmak 

5% 

Diğer farklı bir görüş 
1% 

Ġnsanların dini iliĢkilerini nasıl ve hangi nedenlerle belirlediğini veya 
ait olduğunu düĢünüyorsunuz? 
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Projede öngörülen ortak faaliyetlerin yürütülmesinde ilgi çekici olan, kiĢinin dini kimliğini ve 

kendi kaderini tayin hakkını elde etmenin karakteristik ve baskın yolunun konusudur. 

Anketteki bu sorunun cevabı, sınırın her iki tarafındaki insanlar tarafından açıkça 

tanımlanmıĢtır - yani, geleneksel olarak dinlerini ailelerinden ve geldikleri aileden tanımlar ve 

kabul ederler - katılımcıların toplam % 45'i bu tezi doğrulamaktadır. Diğer tüm olası görüĢler 

ve verilen cevaplar daha az belirgindir ve konuyla ilgili baĢka bir genel güçlü tez oluĢturmaz. 

 

 

Soru 15: Sizce aĢağıdakilerden hangisi insanların belirli bir dine olan ilgisini çekiyor? 
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öğrencilerde
n kabul
ederler

Dünya
hakkındaki
bilgileri ve

dinin
dünyadaki
yeri ile ilgili

inançlar
nedeniyle

Dinin
içeriğine olan
çekiciliği ve

inancı
nedeniyle

Ġnsanları bir
dine kıĢkırtan

insanların
yaĢamlarında

ki aĢırı
olaylar ve
nedeniyle

Birlikte
yaĢadıkları,

çalıĢtıkları ve
ortak

oldukları
kiĢilerle aynı
dini inanca
sahip olmak

Diğer farklı
bir görüĢ

Bulgarlar 42,79 15,77 8,11 8,56 8,56 6,76 5,41 3,60 0,45

Türkler 47,28 14,64 9,21 2,51 7,11 9,62 2,09 7,11 0,42

Ġnsanların dini iliĢkilerini nasıl ve hangi nedenlerle belirlediğini veya 
ait olduğunu düĢünüyorsunuz? 
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Hemen hemen herkesin bir dine sahip olması, dinlerin özellikle sosyal bir fenomen olarak 

çekici olduğu teziyle iliĢkilidir. Projede, insanların dine olan ilgisini ve kapsamına dahil 

edilmelerini en çok neyin çektiğini belirlemek ve çıkarmak önemlidir. Yanıt verenler, 

katılımcılar inanç ve dinlerin değerlerinin ve erdemlerinin çekiciliğini güçlü bir Ģekilde 

vurgulamaktadır - katılımcıların toplam% 35'i bunu doğrulamaktadır ve bu görüĢ% 7-8 ile 

Bulgaristan'daki insanlardan biraz daha belirgindir. Benzer Ģekilde, her iki ülkede de ankete 

katılanların yaklaĢık % 15'i inandıkları tanrının kendilerini koruduğu tezini savunmaktadırlar. 

Bulgaristan'da insanlar, kilisenin insanlar arasındaki iliĢkiler için belirlediği düzeni biraz daha 

güçlü bir Ģekilde tanımlamaktadır, tersine, Türkiye'deki insanlar manevi zevki çekiciliğini ve 

dinlerini uygularken hissettikleri ve aldıkları memnuniyeti biraz daha güçlü bir Ģekilde 

belirlemektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġnsanlar
geleneksel

olarak
dinlerini

ailelerinden
ve

soylarından
kabul ederler
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Birlikte
yaĢadıkları,

çalıĢtıkları ve
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oldukları
kiĢilerle aynı
dini inanca
sahip olmak

Diğer farklı
bir görüĢ

Bulgarlar 42,79 15,77 8,11 8,56 8,56 6,76 5,41 3,60 0,45

Türkler 47,28 14,64 9,21 2,51 7,11 9,62 2,09 7,11 0,42

Ġnsanların dini iliĢkilerini nasıl ve hangi nedenlerle belirlediğini veya 
ait olduğunu düĢünüyorsunuz? 
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Soru 21: KomĢu ülkeyi ziyaret ettiğiniz var mı ve evet ise – ne sıklıkta? 

 

 

 

Bir sonraki soru grubunda, araĢtırmayı hazırlayan ekip, araĢtırmaya katılan kiĢilerin fikirlerini 

hangi biliĢsel konumdan ifade ettiklerini bulmayı amaçlamaktadır. Bu sorunun cevapları, 

komĢu ülkeye yapılan ziyaretlerle ilgili doğrudan gözlemlerle görüĢlerin ne ölçüde 

oluĢturulduğunu göstermektedir. Bu soru ile Bulgaristan ve Türkiye halkı arasındaki bazı 

önemli farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Sınırın diğer tarafına hiç gitmemiĢ iki ülkeden insanların 

yüzdesindeki fark dikkat çekicidir - Türk kesiminden yaklaĢık% 60, Türkiye'ye seyahat 

etmeyen Bulgarlar ise sadece yaklaĢık % 15'tir. KomĢu ülkeyi yalnızca bir kez veya birkaç 

kez ziyaret edenlerin yüzdesindeki fark benzerdir - Bulgarlar arasında yaklaĢık % 40'ı ziyaret 

ederken, Türkler arasında Bulgaristan ziyaretleri yaklaĢık % 15'tir. Bu sonuç, komĢu ülkedeki 

büyük insan gruplarının ortak seminerler, konferanslar ve dini alan turları için karĢılıklı 

ziyaretlerinin doğru ve uygun olduğunu doğrulamaktadır. 

Hayır, komĢu ülkeyi 
ziyaret ettiğim yok 

37% 

Evet, sadece bir defa 
25% 

Evet, birkaç defa 
27% 

Evet, 10 defa ve üzeri  
9% 

Sık sık seyehat 
ediyorum, iĢimle ilgili 

2% 

KomĢu ülkeyi ziyaret ettiğiniz var mı ve evet ise – ne sıklıkta? 
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Soru 22: Ne sebep ile komĢu ülkeye seyehat ediyorsunuz? 
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14,38 
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Sık sık seyehat
ediyorum, iĢimle

ilgili

KomĢu ülkeyi ziyaret ettiğiniz var mı ve evet ise – ne sıklıkta? 

Toplam

Bulgarlar

Türkler

Turist olarak 
29% 

Özel nedenlerle 
seyehat ediyorum  

17% 

Görevli olarak seyehat 
ediyorum  

7% 

Yukarıda belirtilen 
seçeneklerin 

hepsinden dolayı 
seyehat ediyorum  

11% 

KomĢu ülkeye seyehat 
etmiyorum 

34% 

Diğer  
2% 

Ne sebep ile komĢu ülkeye seyehat ediyorsunuz? 
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KomĢu ülkeye ziyaretlerin biçimi, insanların çıkarlarının ayrıntılarını ve proje konusu ve 

faaliyetleri ile nasıl birleĢtirilebileceklerini belirlemek için yapılan araĢtırma bulguları için de 

önemlidir. Cevapların iĢlenmesi, çoğunlukla (katılımcıların toplamda yaklaĢık % 30'unun) 

turist olarak seyahat ettiğini göstermektedir. Bu, projenin konusuyla ilgili elveriĢli bir 

durumdur, çünkü turist gezileri sırasında insanlar tur operatörlerinden ziyaret edilen ülke 

hakkında sistematik ve dengeli bilgiler alırlar. Ġkinci olarak ise iĢ seyahatleri, kiĢisel inisiyatif 

ve iĢ seyehatleri gelir. Burada da, komĢu ülkeye seyahat etmeyen, özellikle Türk bölgesinden 

gelen insanların büyük bir yüzdesi doğrulanmıĢtır. 

 

Soru 23: KomĢu ülkenin dinin inaçlarıyla ilgili  gelenekler ve badet yerlerini ziyeretz var 

mı? 
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yerlerini ziyeret ettiğiniz var mı? 
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Bu soru, komĢu ülkeye yapılacak ziyaretlerin türünü ve özellikle vatandaĢların seyahatlerinin 

projenin konusu ve içeriği olan din turizmi ile ne ölçüde iliĢkili olduğunu belirtmektedir. 

Gezginlerin yaklaĢık % 45'inin komĢu ülkede dini ve kültürel miras ile ilgili yerleri ve gelenek 

ve görenekleri görmek amacıyla yapılan ziyaretler olduğunu belirtmek gerekmektedir ve 

oldukça ilginçtir. Bununla birlikte, bu oran Türkiye'yi ziyaret eden Bulgarlar için çok daha 

güçlü bir Ģekilde geçerlidir, yüzdeleri yaklaĢık % 66 iken, Türk vatandaĢları için 

Bulgaristan'daki dini yerlere ziyaretler yaklaĢık % 25'tir. Bu bir yere kadar mantıklı, çünkü 

hiçbir Bulgar Edirne'yi ziyaret edip de en azından Selimiye Camii'ni ziyaret etmeden, veya 

Ġstanbul ve Ege kıyısına gidip de orada bulunan birçok popüler Hıristiyan yerini ziyaret 

etmeden gelmemiĢtir.  

 

Soru 24: Sizin inandığınız bir din var mı, inançlı mısınız? 
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Doğrudan katılımcılara yöneltilen bu soru araĢtırma için önemlidir, çünkü sınır ötesi bölgedeki 

insanların dini çevresini ve ruhsal tutumunu açıklığa kavuĢturur ve bu da ortak proje yönetim 

ekibinin kamu olaylarının formlarını ve Ģeklini ve bilgi materyallerinin hazırlanmasını ve 

belirlemesine yardımcı olacaktır. Sonuçlar, Türkiye'deki insanların yaklaĢık % 78'inin ve 

Bulgaristan'daki insanların sadece yaklaĢık % 10'unun dinlerine, kanonlara göre inançlarını 

uyguladıklarını itiraf ettiğini göstermektedir. Tabii ki bu Bulgarlar için oldukça Ģartlı çünkü 

neredeyse % 61'i inanç sahibi olup da ve dinlerini kanona göre uygulamadıkları cevabını 

verdikleri için dini tatiller ve geleneklere saygı duyduklarını söylüyorlar. Anket verileri, 

Bulgaristan'daki ateistlerin oranı yaklaĢık % 27 ve Türkiye'de ise bu oran yaklaĢık % 3 

olduğunu göstermektedir. Elde edilen sonuçlar büyük ölçüde son yüzyıllarda ve özellikle de 

son yüz yılda iki ülkenin kamusal yaĢamında uygulanan farklı sosyo-politik sistemlerle ilgilidir 

ve onları yansıtmaktadır. 
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Soru 25: Bölgedeki dinler ve ilgili gelenekler, bayramlar ve ilgili yerler hakkında bilgi 

edinmek ister misiniz? 

 

Projede, insanların bölgedeki dinlere olan ilgisini ve ilgili gelenekleri, tatilleri ve ilgili yerleri 

belirlemek önemlidir, çünkü bu, projenin ana amacının üzerine inĢa edildiği temeldir - dini 

somut ve somut olmayan kültürel ve tarihi mirasın turistik yerlere dönüĢmesine yardımcı 

olmak. Ankette elde edilen sonuç kategorik ve etkilidir – katılımcıların % 75'i bölgedeki dinler 

ve ilgili gelenekler, tatiller ve dini yerler hakkındaki bilgilere olan ilgilerini doğrulamaktadır. 

Bulgarlar arasındaki bu ilgi biraz daha fazla - % 80, Türk vatandaĢları arasında ise % 70 

civarında. Bulgaristan ve Türkiye'de hem bölgedeki dinler, ilgili gelenekler, tatiller ve dini 

yerler hakkında bilgi edinmek istemeyen bir grup insan var - her iki ülkede de toplam 

yaklaĢık% 20'sini oluĢturuyorlar. 
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Bu Avrupa projesinde öngörülen çalıĢma, proje alanında yaĢayan temsili bir grubun din 

alanında somut ve somut olmayan kültürel ve tarihi miras konusundaki görüĢ ve düĢüncelerin 

incelenmesine ek olarak, ayrıca bölgenin özelliklerinin ve sınır ötesi bölgenin sosyo-ekonomik 

geliĢiminin ve orada yaĢayan insanların yaĢamlarının SWOT ve STEP analiz unsurlarının 

hazırlanması ve dahil edilmesi de planlanmaktadır. Bunun, bu özelliklerin araĢtırma alanı 

üzerindeki güçlü etkisi ve projenin ana hedefi - dinlerle ilgili alanları ve kültürü turistik yerlere 

dönüĢtürme olanakları - ve teması nedeniyle yapılması gerekmektedir. Ayrıca mevcut 

analizde, anket araĢtırması uygulamasının gerçekleĢtirmesini takip eden ekibe ve görevine 

uygun olarak, dinlerin kültürel ve tarihi somut ve somut olmayan mirasının bir turist çekimine 

dönüĢmesini teĢvik ederek bölgenin konuları ve hedefleri konusunda bölgenin hızlandırılmıĢ 

ve sürdürülebilir kalkınması için, SWOT ve STEP analizleri temelinde, ortaklara, yerel ve 

bölgesel makamlara sonuç çıkarmak ve sonuç ve öneriler formüle etmek de görevler 

arasında yer almaktadır.     

Bu yaklaĢım kullanılarak araĢtırma ve analizden elde edilen sonuçlar ve veriler formüle ve 

edilecektir ve tez olarak Ģekillendirilerek projede sunulan faaliyetlerin, seminerlerin ve 

uluslararası konferansın uygulanmasında konuların ve tartıĢmaların temeli haline gelmesi 

sağlanacaktır. 

 
 

PROJENĠN HEDEF BÖLGESĠ – Yambol Ġli - 
Edirne Ġli ve Süloğlu Belediyesi   

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

potansiyeline yönelik, bölgedeki insanların inandıkları temel dinlerle ilgili kültürel-tarihi 

malzeme ve maddi olmayan mirasın bir turist çekimine dönüĢme olanakları alanında 

deneyim ve sosyal hizmet alıĢveriĢi için, insanların kariyer geliĢimi ve iĢgücü piyasası ve 

genel sosyo-ekonomik yaĢamları konusunda,  güçlü ve zayıf yönlerini, geliĢim fırsatları ve 

tehditlerin bir analizini sağlamaktadır. Analiz, bölgede uygulanan ve turizm altyapısına bağlı 

olması ve sınır ötesi bölgesinde genel sosyo-ekonomik hayata dahil edilmesi gereken dinlere 

özgü geleneklere, tatillere ve ritüellere dayalı turistik ürünlerin geliĢtirilmesi alanında deneyim 

ve öneriler uygulayarak bölgenin geliĢimini desteklemelidir. 
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(SWOT analizi) 

 

Bu analiz yöntemi, Bulgaristan – Türkiye sınır ötesi bölgesi olan Yambol - Süloğlu - Edirne 

idari bölgelerinde uzmanlık gerektiren dinlerle ilgili kültürel ve tarihi mirasın tanıtımı ve 

dönüĢümü için bir ağda deneyim ve kapasiteyi bir araya getirmenin yapısı, içeriği ve biçimleri 

ile ilgili olarak, bu alandaki turizm hizmetlerinin sunumunda deneyim alıĢveriĢi için ana 

potansiyeli ile ilgili güçlü ve zayıf yönlerine, fırsatların ve tehditlerin varlığına dayanmaktadır. 

Bu temelde, proje alanındaki sınır ötesi bölgenin kalkınmasına iliĢkin aĢağıdaki özellikler, 

koĢullar, göstergeler ve indikasyonlar oluĢturulmuĢtur: 

 

 

 

Güçlü ve zayıf yönlerin analizi 

Sektör Güçlü yönler Zayıf yönler 

 

Coğrafi 

konum 

 

 

 

   Bölge, nüfusun dinleri ile ilgili 

alanların dahil edilmesi ve 

geliĢtirilmesi için fırsatlarla birlikte 

turizme öncelik verilen çok çeĢitli 

sanayi, üretim ve faaliyetlerin 

geliĢtirilmesi için elveriĢli bir 

coğrafi ve sınır ötesi konuma 

sahiptir.  

 Bölge, yerleĢim yerlerine, doğal ve 

tarihi alanlara iyi eriĢime sahip 

aktif bir ulaĢım kavĢağıdır 

 Yıl boyunca doğal ve iklim 

koĢullarının, aktif hareket ve 

yaĢam, kültür, din ve yaĢam tarzı 

ile ilgili kültürel ve tarihi miras 

 Ġnsan faktörü ve dine iliĢkin 

zengin manevi ve maddi 

mirası aktif hale getirme 

fırsatlarının geliĢimini 

yavaĢlatan, yaĢam, kültür, din 

ve yaĢam tarzı ile ilgili kültürel 

ve tarihi miras alanında 

çalıĢan kiĢilerde yeterli nitelik 

ve kapasitenin olmaması din 

turizmi, turistik yerlerindeki 

bazı unsurlar da dahil  

 Daha büyük grupların kabulü 

ve doğaçlama dini bayramlar 

ve geleneklere dahil olmaları 

için dini yapıların çevresinde 

eĢlik eden altyapı yetersizliği 
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Güçlü ve zayıf yönlerin analizi 

Sektör Güçlü yönler Zayıf yönler 

alanlarına eriĢim sağlaması sınır 

ötesi bölgenin genel sosyo-

ekonomik geliĢiminde bir unsur 

olarak bu mirası ve ürünlerini 

turistik bir cazibe haline getirme 

olanaklarını teĢvik etmeye 

uygundur. 

 Sınır ötesi bölge, ağırlıklı olarak 

antik çağlardan günümüze 

kültürel ve tarihi mirasla ilgili, 

cazip doğal kaynaklarla ve 

görülecek yerlerle birlikte çekici 

turizmde geliĢmesi ve dahil 

edilmesine uygun birçok kültür ve 

tarihsel dönemle iliĢkili alanlarla 

dopdolu olan bir alandır. 

 Bölge, Orta Doğu'dan Batı ve 

Güneydoğu Avrupa'ya, Batı 

Balkan ülkelerine, çekici turistik 

yerlere ve destinasyonlara eriĢimi 

kolaylaĢtıran aktif bir yolcu 

akıĢına sahiptir. 

 ınır ötesi bölgedeki birkaç 

büyük Ģehir hariç, diğer 

yerleĢim yerleri küçüktür 

ayrıca nüfusu da az olan 

yerlerdir ve geniĢ bir alana 

dağılmıĢtırö dolayısıyla cazip 

turizm hizmetleri düzenleme 

ve sunma kapasitesi 

düĢüktür. 

 Kültürel ve tarihi miras ile ilgili 

alanların çoğu iyi 

araĢtırılmamıĢ ve çekici 

turizmin bir unsuru olarak 

dahil edilmek üzere maddi ve 

lojistik olarak uygun Ģekilde 

hazırlanmamıĢtır. 

 

 

• Demografik 

durum  

 

 Sınır ötesi bölgede yerel 

halkın ekonominin ana 

bölgesel sektörlerindeki 

deneyimleri ve gelenekleri, 

ve aynı zamanda yaĢam, 

kültür, din ve yaĢam tarzı ile 

ilgili kültürel ve tarihi miras 

sektöründe deneyimleri. 

 YaĢlı nüfus baskındır ve 

yaĢam, kültür, din, gelenek ve 

göreneklerle ilgili kültürel ve 

tarihi mirası baĢarıyla korur ve 

onurlandırır. 

 

 Özellikle Bulgaristan 

topraklarında nüfusun yaĢlı 

olması özellikleri büyük 

ölçüde artması 

 Özellikle daha eğitimli ve 

bilgili nüfus olmak üzere, 

daha büyük Ģehirlere ve 

Avrupa Birliği ülkelerine 

yüksek göç düzeyi devam 

etmektedir. 

 DüĢük ve azalan doğum 

oranları 

 Sınır ötesi bölgenin bazı 

bölgelerinde nüfus 

yaĢlanması ve sağlık 

sorunları ile ilgili yüksek 

ölüm oranları olması 
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Güçlü ve zayıf yönlerin analizi 

Sektör Güçlü yönler Zayıf yönler 

 

 

 Ekonomik 

durum ve 

kalkınma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Eğitim 

altyapısı  

   Sınır ötesi bölgede, turizmin 
kalkınmanın öncelikli 
sektörlerinden biri olduğu tüm 
sektör ve sektörlerde geliĢmiĢ 
bir pazar ekonomisi ve 
giriĢimcilik özgürlüğü vardır. 

   Ġnsanların temel ekonomik 
göstergelerini ve yaĢam 
standartlarını geliĢtirme eğilimi 

   Ekonomik sektörlerin daha 
çevre dostu sektörlere yönelik 
yeniden yapılanma eğilimleri 
ve bu alanlardaki sosyo-
ekonomik sonuçların artması 

   Ġki ülkenin sınır ötesi 
bölgesinde ekonomik 
toparlanmanın varlığı 

   Ġyi sınır ötesi konumun aktif 
kullanımı ve bölgenin özellikle 
Bulgaristan'ın Avrupa'ya 
entegrasyonu için fırsatlar. 

   Özellikle bölgede ve genel 
olarak dünyada malların, 
insanların, sermayenin, 
hizmetlerin ve bilgilerin 
serbest dolaĢımı için iyi 
koĢulların varlığı 

 

 

● Sınır ötesi bölgedeki genel eğitim 
ve meslek okullarının ve kolejlerin 
temel temel eğitim altyapısının varlığı 

● Çok çeĢitli uzmanlık, meslek ve 
bilimsel birimlere sahip bölgesel 
yükseköğretim kurumlarının varlığı 

● Güçlü bir halk eğitimi sektörünün 
varlığı 

 

 Turizm de dahil olmak 

üzere yüksek teknolojili ve 

ihracata yönelik sanayi, 

ürün ve hizmetlerin 

geliĢtirilmesi ile yerel 

ekonominin yeterli 

bölümlere ayrılmaması; 

 Turizmin proje alanı da 

dahil olmak üzere, bölgede 

yeterli miktarda doğrudan 

yerli ve yabancı yatırım 

eksikliği 

 Gençler, kadınlar, 

engelliler ve azınlıklar gibi 

gruplarda istihdam 

sorunları 

 Proje alanında düĢük 

rekabet gücü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kültürel ve tarihi miras 

dahil, turizm alanında 

devlet altyapısı dıĢında 

istikrarlı esnek eğitim 

merkezlerinin ve 

hizmetlerinin eksikliği 
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Güçlü ve zayıf yönlerin analizi 

Sektör Güçlü yönler Zayıf yönler 

  

 

 Eğitim alanındaki ve 

kültürel ve tarihi miras 

alanlarındaki materyal 

tabanının yetersiz 

kapasitesi ve yetersiz 

bakımı 

 Eğitim alanında ve BĠT'in 

kültürel ve tarihi mirasın 

sömürüsü ortamında 

yetersiz geliĢtirilmesi; 

 Kültürel ve tarihi miras ve 

turizm sektöründe 

istihdam edilen kiĢilerin 

niteliklerinin ve kariyer 

geliĢiminin 

değerlendirilmesi için 

etkisiz sistemler 

 Proje konuları alanındaki 
iĢletmenin mevcut 
ihtiyaçlarına güncel nitelik 
kazanma süreci 

 

 

 

● Yerel ve 

bölgesel 

geliĢim 

 

 

 Turizm alanında kültürel ve 

tarihi miras ve çalıĢanları ile 

ilgili belediyeler arası ve 

uluslararası iĢbirliği konusunda 

deneyim olması; 

 Turizm alanında kültürel ve 

tarihi miras ile ilgili Avrupa 

program ve projelerinin 

uygulanmasında deneyim 

 

 

 Bazı STK'ların ve iĢletmelerin 

turizmin niĢi açısından, turist 

olarak vatandaĢların 

beklentileri ve ihtiyaçları ve 

ilgili atraksiyonların geliĢim 

konusunda yetersiz 

kapasitesi; 
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SINIR ÖTESĠ BÖLGESĠ YAMBOL – SÜLOĞLU - EDĠRNE  

EĞĠLĠMLER ANALĠZĠ 

(STEP ANALĠZĠ) 

GeliĢim fırsatları ve tehditler analizi 

Sektör GeliĢim fırsatları Tehditler  

 

 Coğrafi konum  

 

 

 

 

 Bulgaristan'ın üyeliği ve 

Türkiye'nin AB üyeliği 

için katılım öncesi 

hazırlıkları, Avrupa 

Birliği'nin turizm 

alanındaki ekonomik ve 

siyasi, tarihi ve kültürel 

alanına yeni biçimlerde 

ve serbest dolaĢımın 

yarattığı yeni fırsatlarla 

hızlandırılmıĢ 

entegrasyon fırsatları 

sunmaktadır. 

 Kültürel ve tarihi mirasın 

halkın daha aktif iletiĢimi 

ve menfaatlerinin bir 

araya gelmesi 

koĢullarında sunulması 

ve kullanılması için yeni 

formların geliĢtirilmesi, 

mevcut potansiyele ve 

kapasiteye dayanarak 

 

 Sınır ötesi bölgeden 

büyük Ģehirlere ve 

Batı Avrupa 

ülkelerine genç ve 

eğitimli insanların 

sürekli göçü 

 

 Batı Avrupa'da pazar 

seviyesinin gerisinde 

yetersiz geliĢmiĢ 

iĢgücü piyasası 

 

 DüĢük gelir, yüksek 

yoksulluk oranı ve 

düĢük istihdam, gelir 

ve Avrupa 

ortalamasının altında 

yaĢam standardı 



67 

            

GeliĢim fırsatları ve tehditler analizi 

Sektör GeliĢim fırsatları Tehditler  

●  Demografik 

süreçler 

 Gelir ve sosyal hizmetler 

alanındaki Avrupalılarla 

uyumlu yerel kalkınma 

politikaları uygulayarak 

yaĢam kalitesini 

artırmak 

 Nüfusun yaĢlanma 

sürecinin devam 

etmesi 

 Bölge insanların 

baĢka bölge ve 

devletlere göç etmesi 

 

 Ekonomik geliĢim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     

 Doğrudan yabancı ve 

yerli yatırım hacminin 

artırılması eğilimlerinin 

baĢarıyla devam etmesi  

 Sınır ötesi alan ve kırsal 

alan için perspektif 

sektörleri ve branĢlar 

öncelikle tarım, ticaret, 

hizmetler, gıda ve turizm, 

kültürel ve tarihi mirasın 

kullanılması yoluyla yeni 

fırsatlara dayalıdır 

 Yeni teknolojik geliĢim ve 

bilgi teknolojilerinin 

neden olduğu çok çeĢitli 

faaliyetlere yeni mevcut 

meslekleri dahil ederek 

eğitim ve mesleki 

yeterlilik alanında iyi 

fırsatların varlığı. 

 Cazip eğlence 

hizmetlerinin tüketicileri 

olarak ve rekabetçi 

fiyatlar ile kombine 

olarak bölgedeki ve 

özellikle yurtdıĢındaki 

insanların çıkarlarının 

oluĢturduğu rekabetçi 

faaliyetlerin 

desteklenmesi 

 Bölgenin sürdürülebilir 

yönetimi için yüksek 

teknolojiye ve 

araĢtırmaya daha fazla 

●    Sınır ötesi bölgenin, 

kırsal ve uzak kırsal 

alanların geliĢiminin 

gerisinde kalma eğilimi ile 

ilgili yetersiz genel 

geliĢim; 

 ●     Yabancı Ģirketlerden 

gelen güçlü ve 

sübvansiyonlu rekabet 

nedeniyle yerel 

geleneksel iĢletmeler için 

pazar koĢullarının 

bozulması 

•  Kırsal ve uzak 

bölgelerin ekonomik 

sektörlerinde yeni lider 

teknolojilerin yetersiz 

eriĢimi ve uygulanması. 

  GeçmiĢte kurulan eski 

konvansiyonel pazarların 

kaybı; 

 YaĢ ve nitelikleri 

açısından iĢgücü 

yapısının bozulması 

 Bölgenin sosyo-

ekonomik 

kalkınmasındaki 

tehditler, insanların 

yoksulluğu ve düĢük 

yaĢam standardı, düĢük 

iĢgücü verimliliği, düĢük 

gelirlere yol açan 

yolsuzlukla mücadeledir. 

ġiĢirilmiĢ yönetim, düĢük 

verimli eğitim sistemi ve 
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GeliĢim fırsatları ve tehditler analizi 

Sektör GeliĢim fırsatları Tehditler  

yatırım yapılması 

 Bölgesel kültür, yaĢam 

biçimi ve yaĢam biçimi 

açısından insanların 

manevi geliĢimi ile ilgili 

son derece akıllı 

faaliyetlere yatırımlarla 

ilgili fikir ve çabaları 

teĢvik etmek  

çocuklarla çalıĢmasına 

rağmen, kamu fonlarının 

çeĢitlendirilmesi de 

tehdit olarak ortaya 

çıkmaktadır. 

●  Altyapı geliĢimi için 

yetersiz yatırım hacmi ve 

bunun sonucunda 

bölgeni izolasyonu 

 

 Kültür 

 Eğitim 

 Turizm 

 

 

 Eğitim ve öğretime 

yapılan geniĢletilmiĢ 

yatırımların varlığı. 

Yenilikçi yaklaĢımların 

eğitimde uygulanması 

 Modern interaktif araç 

ve teknolojilerin 

uygulanması yoluyla 

kültürel sanayi ve 

kültürel-tarihi turizmin 

geliĢtirilmesi 

 Yenilikçi teknolojiler 

temelinde çekici 

alanların ve 

geleneklerin 

insanlarına araĢtırma, 

koruma, sergileme ve 

sunumdaki yeni 

kampanyalar 

aracılığıyla otantik 

kültürel ve tarihi 

mirasın geliĢme eğilimi 

 

 

  Mesleki eğitimin iĢgücü 

piyasasının 

gereklerine uymaması 

ve bununla ilgili 

kültürel ve tarihi miras 

ve turizm alanında 

reel ekonominin 

geliĢimi; 

 Sınır ötesi bölgedeki 

nüfusun bir kısmı 

arasında inovasyona 

ve teknolojik 

değiĢikliklere karĢı 

direniĢin varlığı; 

 Kültürel ve tarihi miras 

ile ilgili altyapının 

geliĢtirilmesinde 

yetersiz pazarlama 

stratejisinin varlığı ve 

pazar geliĢiminin 

özelliklerini ve bu 

alandaki insanların 

ihtiyaçlarını dikkate 

almama 

 

 Yerel ve bölgesel 

kalkınma 

 Kültürel ve tarihi miras 

alanında kurumlar arası 

iĢbirliği için etkili 

mekanizmaların ve 

turizme turistik açıdan 

aktif katılımının 

desteklenmesi 

 Turizmde cazibe 

merkezi olarak kültürel 

ve tarihi miras 

alanında ciddi 

yatırımlar ve kurumlar 

arası iĢbirliği eksikliği 
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GeliĢim fırsatları ve tehditler analizi 

Sektör GeliĢim fırsatları Tehditler  

 Turizmde bir cazibe 

olarak kültürel ve tarihi 

miras ile ilgili bölgesel 

kalkınmayı destekleyen 

sivil giriĢimlerin 

güçlendirilmesi - yeni 

festivaller, tatiller, 

kutlamalar yıllık 

takvimlerine dahil 

edilerek 

 Kültürel ve tarihi miras 

ile ilgili turistik yerler 

alanında iyi Avrupa 

uygulamalarının 

incelenmesi ve 

uygulanması 

 Turizmde turistik 

yerlerin 

uygulanmasına iliĢkin 

kültürel ve tarihi miras 

alanındaki Avrupa ve 

uluslararası 

programlardan 

fonların yetersiz bir 

Ģekilde elde edilmesi   

                                           Eğilimler analizi  

Sosyal eğilimler  Teknolojik eğilimler Ekonomik 

eğilimler 

Siyasi eğilimler 

 

 Hızlı nüfus 

yaĢlanması 

 

 Bölgenin nüfusu 

ve genç ve 

eğitimli insanların 

göçü 

  

Kültürel, tarihi miras 

ve turizm alanında 

araĢtırma ve 

geliĢtirme geliĢiminin 

varlığı 

 

Temel ekonomik 

göstergelerin 

yetersiz büyümesi 

ve Avrupa 

ortalama 

düzeylerine 

ulaĢılması 

 

 Siyasi ve 

kurumsal 

istikrarın varlığı 

 Ġstikrarlı ve 

tutarlı pan-

Avrupa 

politikası 

 Genel ekonomik 

kalkınma ve 

geliĢmekte olan 

sosyal altyapı 

sayesinde 

bölgedeki 

koĢulların ve 

yaĢam kalitesinin 

kademeli olarak 

iyileĢtirilmesi 

 Kültürel miras ve 

turizm alanında  

yenilik ve                 

teknolojilerin                  

geliĢimi    

 yeĢil dahil 

doğrudan ve 

yurt içi yabancı 

yatırımların 

yavaĢ yavaĢ 

artması 

 Devlet ve yerel 

kurumları, 

iĢletmeler ve 

sivil toplum 

kuruluĢları 

arasındaki Iyi 

iliĢkilerin 

güçlendirilmesi 
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  Küçük ve orta 

ölçekli iĢletmelerin 

yüksek teknolojik 

düzeğinin 

geliĢtirlmesi . 

 Bilgi iletiĢim 

teknolojilerine 

kolay ulaĢım . 

 Yeni teknolojik 

donanım . 

 Kültürel ve 

tarihi miras, 

turizm, zanaat 

hizmetleri ile 

ilgili alanların 

yoğunlaĢtığı 

bölgelerin 

inĢası   

 Kültürel miras 

ve turizm ile 

ilgili 

faaliyetlerin 

finansmanı için 

Avrupa 

programları 

 

 

Sivil toplum ve                       

sektörler arası                      

iĢbirliğinin 

geliĢtirilmesi 

 Kültürel ve tarihi 

miras ile ilgili 

bilginin artırılması 

ve turizme dâhil 

edilme biçimleri 

Sektörde eğitim ve 

bilgilendirmede 

modern 

teknolojilerin 

uygulanması 

Kültürel ve tarihi 

miras ve turizm 

alanında ihracata 

yönelik hizmetlerin 

yeni çekici 

biçimlerle 

geliĢtirilmesi 

 

 

 

Yerel entegre 

bölgesel 

kalkınmayı 

destekleyen yeni 

politikalar 

 Kültürel ve tarihi 

miras ve turizmin 

korunması ve 

geliĢtirilmesi, 

sektörde 

istihdam edilen 

insan 

kaynaklarının 

niteliği ve 

değiĢiminin 

arttırılması  

  

 

Dinlerle ilgili kültürel 

ve tarihi mirasın 

geliĢtirilmesi ve 

korunmasında yeni 

teknolojilerin 

geliĢtirilmesi ve 

kullanılması 

Kültürel miras ve 

turizm 

sektöründe yerel 

rekabet gücünün 

artırılması 

Bölgenin 

güvenliğini 

güçlendirmek . 
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Din turizmi alanındaki kültürel ve tarihi miras ile ilgili durum, sorunlar ve perspektifler 

 

Özet 

 

Günümüzde turizm, kalkınması ve çeĢitliliğinde, sınır ötesi bölgenin genel sosyo-ekonomik 

kalkınmasına katkısını ve payını artırmaktadır. Bununla ilgili hizmetler, dinamik olarak geliĢen 

ve kârlı endüstriler arasındadır ve onu geliĢtiren ülkelerin ve bölgelerin gayri safi yurtiçi 

hasılasının önemli bir bölümünü oluĢturmaktadır. Günümüzde turizm, ilgili bölgelerin 

ekonomik ve sosyo-kültürel geliĢimi için önemli bir faktör olarak oluĢturulmakta ve ürünün 

özelliklerinden, bölgelerine, hizmetlerin özelliklerinden ve süreçlerin organizasyonundan 

kaynaklanan bir dizi önemli özelliğe sahiptir. Modern turizm, biçimlerinin çeĢitliliği, sunduğu 

hizmetler ve beraberindeki hizmetler, bununla ilgili mesleki eğitim, insanların kariyer geliĢimi 

ve endüstrideki iĢgücü piyasası, ulusal ekonomilerdeki ekonomik iliĢkilerin yönlerini ve sosyal 

odaklı hedefleri sınır ötesi bölge de dahil olmak üzere toplumun geliĢimini teĢvik etmektedir. 

Günümüzde turizm dünyadaki her bölge için bir önceliktir ve bu anlamda Bulgaristan ve 

Türkiye'deki Yambol, Süloğlu, Edirne bölgeleri için bu aĢamada ve sosyo-ekonomik 

geliĢmeleri açısından perspektifte kilit bir rol oynamaktadır. Günümüzde turizm ve faaliyet 

 Kültürel ve tarihi 

miras ile ilgili 

hizmetlerin 

hareketliliği ve 

bununla ilgili 

turizm 

Turizm sektöründe 

uzaktan danıĢmanlık, 

bilgi ve hizmet 

sunumu 

Multi-milyon 

Avrupa pazarında 

mal, para, hizmet       

ve kiĢilerin 

serbest dolaĢımı  

Yönetimde                              

halk katılımının                 

geniĢletilmesi 

 YaĢam  ve kültür 

bağlamında 

AvrupalılaĢma ve 

kimlik 

Yeni ve geleneksel 

olmayan meslekler 

ve ilgili hizmetler 

Avrupa fonlarına 

eriĢim 

Avrupa Birliği’nin 

geniĢletilmesi 
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gösterdiği alanlar ile ilgili her Ģeyin Ģube, ürün ve pazar yönelimi, alanında önemli bir esnek 

yönetim Ģeklidir ve turizmin ürün yeteneklerini kullanıcılarının gereksinimleri ile dengeleme 

sürecidir. Bu sürecin kesiĢimi, vatandaĢların ihtiyaçlarını karĢılayan ve turizm endüstrisinin 

baĢarısını, doğal ve kültürel-tarihi tabanından kurulan ve elde edilen baĢarıyı ve mevcut ve 

gelecekteki geliĢimi için fırsatları garanti eden bir turizm ürünüdür. Bu bağlamda, turizm 

alanında yenilikçi geliĢmenin kullanılması, yeni biçimlerin, fikirlerin, duygusal ve eğlence 

içeriğinin dahil edilmesi, doğal simge yapıların sağladığı ek fırsatlarla ve kültürel ve tarihi 

mirasla birleĢtirilmesi birçok açıdan bölünebilir ve dikkate alınabilir. Bu yönlerden bazıları, 

faaliyetin sonuçlarını ve ürününü artırmak için doğrudan yönlendirilmiĢ pazarlama alanı ile 

ilgilidir. Turizmin geliĢtirilmesinde istikrar ve sürdürülebilirlik, her biri oldukça rekabetçi bir 

ortamda geliĢme ve baĢarı arayıĢında kendi sosyo-ekonomik yöneliminin kullanımına yönelik 

birçok nesne ve konunun dahil olduğu bir süreçtir. Genel durumda, bu süreçte ve geliĢimde 

tüm taraflarca belirlenen hedeflerin ve araçların farklı ve katı bir Ģekilde bireysel olduğu 

söylenebilir. Bu anlamda, turizmin biliĢsel, ürün ve pazar yönelimi, modern insanın ve sosyal 

çevrenin yaĢamındaki konumu, belirli ihtiyaçları karĢılamak için maksimum düzeyde 

yönlendirilmiĢ hizmetleri organize etmek için ihtiyaçlar, arz ve talep üzerine kapsamlı bir 

çalıĢma ile iliĢkilidir - kullanıcı grupları ve en etkili hizmet biçimlerinin sağlanması için. 

Turizmin faaliyet gösterdiği çevrede konumlandırılması ve geliĢmesi için diğer bir yönler 

grubu, ticari olmayan yönelim ve konumlandırma alanı ile ilgilidir. Burada, yönler, turizmle 

ilgili kurum ve kuruluĢların, grup çıkarlarını temsil eden ve savunan sorun yönelimi ile ilgilidir. 

Bunlar kamu kurumları, Ģube dernekleri, giriĢimciler, turistik yerler ve iĢletmeler veya Ģubenin 

geliĢimi ile ilgilenen diğer ülkelerdir. Aynı zamanda, bu kuruluĢların yararları ve genel olarak 

her türlü turizmin aktif geliĢimi, geliĢimi ve sürdürülebilirliği hakkında olumlu bir kamuoyu 

oluĢturmayı, sürdürmeyi veya değiĢtirmeyi amaçlayan faaliyetleri ile ilgilidir. 

Bir sonraki husus, bölgelerin ve bölgelerin ürün ve pazar yönelimi ile ilgilidir. Bu yönelim, 

genel olarak tüketicilerin, özellikle de turizm hizmetlerinin davranıĢını yaratmak, sürdürmek 

veya değiĢtirmek amacıyla gerçekleĢtirilen bir faaliyettir, branĢtaki çalıĢanlara mesleki eğitim 

ve nitelik kazandırılması, çalıĢanların mesleki geliĢimi, çünkü bu doğrudan belirli bir bölgenin 

geliĢimi ile ilgilidir. Bu tür faaliyetler genellikle yerel ve bölgesel otoritelerin yanı sıra turizm 

endüstrisinin geliĢiminde yer alan kurum ve kuruluĢlara verilir. Bölgesel ve yerel turistik ürün, 

bölgenin ve bölgenin pazar yöneliminin amacı, bu faaliyette çekilen ve kullanılan mevcut 

maddi, insani, sosyal, tarihi ve kültürel kaynakların, eğitim ve beraberindeki altyapının yanı 

sıra mevcut branĢların ve profesyonel kurumların ortak faaliyetidir. Тази съвкупност е 

конкретизирана в създаването, развитието  и предлагането на конкретни туристически 

продукти, насочени към привличането на ресурс от националния пазар, пазара на 

съседни страни и световния пазар като цяло. Именно тези процеси се обслужват и от 

пазарното ориентиране на територията и региона. Belirli bir bölge ve bölgenin 

özelliklerinden kaynaklanan turist ürünleri, turist pazarında öyle bir Ģekilde sunulduklarında 

öyle olurlar ki, talep ve bölge ve bölgenin geliĢimi ile ilgili bazı ekonomik göstergelerin elde 

edilmesini garanti ederler. Ortak bir turizm altyapısına sahip bir bölgenin, ortak bir insan, 

sosyo-ekonomik, kültürel, tarihi ve doğal kaynaklara dayanan, ortak bir altyapı ile birleĢtirilmiĢ 

ve bir bütün olarak algılanan, sınır ötesi bölgesi gibi ayrı bir ortak bölge olarak anlaĢılması 

gerektiği unutulmamalıdır. Sınır ötesi bölgesi Bulgaristan - Türkiye bu tanımın kapsamına 

girmektedir ve bu bölge sınırları içinde, Bulgaristan'daki Yambol ve Türkiye'de Edirne 

civarında bölgesel Ģehirler ve kasabalar dahil olmak üzere bir veya daha fazla çeĢitli turizm 

merkezi bulunmaktadır.  
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Günümüzde sınır ötesi alan, zamanın yeni zorluklarından büyük ölçüde etkilenmektedir. Bu 

zorluklar esas olarak Avrupa entegrasyonu ve gezegenin hızlandırılmıĢ küreselleĢmesi ile 

damgalanan insanların yaĢam tarzlarındaki değiĢikliklerle ilgilidir. Yambol ve Edirne 

ilçelerinde yaĢayanlar için küreselleĢme ve Avrupa entegrasyonunun devlet sınırlarının 

rolünü önemli ölçüde değiĢtirmesi çok önemlidir. Avrupa politikasının amacı, devletler 

arasında bir kısıtlama ve muhalefet aracı sınırlarını tanımlamaktan öte daha iyi bir komĢuluk 

ve iĢbirliği için iletiĢim alanları haline getirmektir. Sınır ötesi bölge için dünyanın geliĢiminin 

yeni bir aĢamasına girmesi, mesafelerin ve yerlerin yeni ve farklı bir anlama sahip olması 

önemlidir.   

Birçok unsuru içeren farklılaĢtırılmıĢ ve yapılandırılmıĢ bir ürün olarak, turizm ürünü, yatırımın 

etkinliğini belirleyen optimizasyona tabidir. Turizm ürünü sadece belirli bir süre için statik ve 

kararlıdır. Kullanım değerini zamanla değiĢtirir. Turistik ürünün içeriği ve kalitesi ile ilgili insani 

ihtiyaçları karĢılayan tüm tüketici değerlerinin toplamı, zaman içinde, belirli oranlarda, belirli 

bir durumda, belirli bir Ģekilde belirli bir geliĢme dizisinde sunulmalıdır. Belirli bir tüketici 

değerine sahip nihai bir ürün yaratılır; değeri ve maliyeti, elemanların yapısı değiĢtiğinde 

büyük sınırlar içinde dalgalanabilir. Bireysel turizm ürünlerinin gerçekleĢtirilmesi ve 

değerlerinin gerçekleĢmesi, bölge için toplam toplu turizm ürününün gerçekleĢtirilmesine 

bağlıdır.  

Bölgenin turistik altyapısının durumu, Ģubedeki hizmetler, bölgede istihdam edilenlerin ve 

sınır ötesi bölgedeki pazarın kariyer geliĢimi üzerine yapılan araĢtırma çalıĢması ve analizler 

sonucunda sunulan ürün ile ilgili bir grup ana sonuç, sorun ve öneri getirmemize olanak 

tanımaktadır, insanlar için daha iyi bir yaĢam için fırsatları artırma potansiyelinin altında yatan 

bölgenin rekabet gücü de ön plana çıkmaktadır. 

 

 

ÇalıĢma, sınır ötesi bölgenin, sınır ötesi bölgedeki ana dinlerle iliĢkili somut ve somut 

olmayan miras ile ilgili alternatif turizm biçimlerinin ve özellikle kültürel - tarihi turizmin 

geliĢmesini öneren bir dizi ciddi nesnel gerçeklere sahip olduğunu göstermiĢtir. SWOT 

analizinde güçlü yönleri olarak formüle edilenlerin en önemli olanları Ģunlardır: 

 

 Sınır ötesi bölge, benzer doğal-coğrafi, demografik ve ekonomik özelliklere sahip 

bölgeler ve yerleĢimler ve zengin kültürel-tarihsel geçmiĢle ilgili alanlar da dahil 

olmak üzere fizyografik alanları kapsamaktadır; 

 Bölge genel bir doğal görünüme sahiptir, bölgenin kompaktlığı ve belirli görsel ayırt 

edici özelliği vardır; 

 Zaten temel bir ulaĢım altyapısı ve çoğu turistik bölgeye nispeten kolay eriĢim 

vardır; 

 Bölgenin farklı ve farklı sosyo-kültürel sınırları vardır; 

 Bölgedeki yerleĢimlerin çoğu, kültürel ve tarihi kimliği korunmuĢ kırsal tiptedir ve 

Ģehirlerde kentleĢme ve sanayileĢme süreçleri bölgenin görünümünü ve ekolojik 

saflığını olumsuz etkilemez; 

 Bölgenin baskın bölümünde, tehditkar tesislerin veya ekonomik faaliyetlerin inĢası 

yoluyla doğal peyzajın değiĢmesi, doğaya veya tarihi alanlara zarar verilmesi ile ilgili 

olarak son derece geliĢmiĢ sürdürülemez turizm biçimleri gözlenmez ve bunlara izin 

verilmez; 
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 Sosyal alana verilen zararla ilgili turizm biçimleri, kültürel ve doğal miras unsurları 

bölgede geliĢmemiĢ ve teĢvik edilmemiĢtir; 

 Bölgede sunulan turistik ürün ve hizmetler çoğunlukla eĢsiz doğal-tarihi özellikler ve 

bölgenin kimliği ile ilgilidir; 

 Geleneksel festivaller, kutlamalar, dini gelenekler, mutfak, el sanatları, folklor 

korunur, otantik bir biçimde uygulanır ve yerel tur operatörleri tarafından cazibe 

merkezi olarak sunulabilir;  

 

Anket sonucunda, turizm endüstrisinin sınır ötesi bölgede faaliyet gösterdiği koĢullar ve teklif 
edilen turist ürününün kalitesi, bölgenin rekabet edebilirliği ve endüstrinin pazar payını 
artırma potansiyelinin geliĢtirilmesi ile ilgili olarak ortaya konulan temel sorunlar Ģunlardır : 
 

 Sınır ötesi bölgedeki dinlerle ilgili zengin maddi ve manevi kültürel ve tarihi mirasın 

kaynak potansiyelinin yetersiz kullanımı; 

 Proje konusu ile ilgili sunulan turistik ürün sınırlı, fakir ve çekici değildir;   

 Yetersiz hacim ve düĢük seviyeli ek hizmetler ve turistik yerlerin olması; 

   Üçüncü ülkelerdeki rekabetçi destinasyonlara kıyasla sorunlu turist altyapısı yetersiz, 

modası geçmiĢ ve bakımı yetersiz olması 

 Cazip geleneklerin ve yerel halkın tanınmıĢ misafirperverliğinin varlığına rağmen, 

turizmde çalıĢanların düĢük mesleki yeterlilik seviyesi; 

  Dünya deneyimi, turizmde yerleĢik yaklaĢımlar ve eğilimler ile dini ve hac turizmi için özel 

gereklilikler hakkında yetersiz bilgi; 

 Turizmde yeniliğe olan ilginin sınırlı olması ile özeleĢtiri eksikliği; 

 Sektörde çalıĢanlarda zayıf ve çoğu zaman eksik mesleki ve dil eğitimi; 

  MüĢteri hizmetlerinin psikolojik yönlerini dikkate almamak; 

  Turistik hizmetlerin organizatörleri ve site sahiplerinin kendileri tarafından atanan 

personelin becerilerine olan ilgisinin zayıf olması; 

Anket-bilgi araĢtırması sonucunda ana hatlarıyla belirtilen bu temel sorunlar, esas olarak 

SWOT turizm analizinin bir parçası olarak bölgenin zayıf yönlerinin formülasyonundan 

kaynaklanmaktadır. 

 

ÇalıĢmada tanımlanan potansiyel tehditler ve SWOT analizi aĢağıdakilerle ilgili olabilir: 

 

 Ekolojik dengeyi bozup bölgede kaynak yoksunluğuna yol açabilecek küresel iklim 

sorunları, hava ve su kirliliği, ormansızlaĢma, kaçak avlanma, hazine; 

 Doğal ve kültürel mirasın yerel toplum tarafından korunması gereğinin anlaĢılmaması, 

sürdürülebilir turizm formlarının geliĢtirilmesi için fırsatların önemli ölçüde azaltılmasına 

yol açacaktır; 

 Bölgedeki alternatif turizm kaynaklarına da zarar verebilecek büyük altyapı projeleri; 
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Sınır ötesi bölgenin kalkınma fırsatları, pratikte sınır ötesi bölgede turizmin geliĢmesine 

yönelik stratejik perspektiflerle ilgilidir ve strateji bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. 

 

 
 

Anket araĢtırması çalıĢmasında temel sonuç ve tavsiyeler  

 

Bu sonuçlar ve tavsiyeler yoluyla, projenin ana amacına ulaĢmak için çaba gösterilecektir, 

dinlerle ilgili çok çeĢitli siteleri, gelenekleri, gelenekleri ve kutlamaları turistik yerlere 

dönüĢtürerek dinlerle ilgili çok çeĢitli siteleri, gelenekleri, görenekleri ve kutlamaları turistik 

yerlere dönüĢtürerek ve iki ulusun bir sınırla ayrılmıĢ kültürel ve tarihi mirasına ortak bir ilgi 

oluĢturulmasıdır. 

 

Ekonomik bir dal olarak turizmin doğası ve insanların yaĢamları ve sosyal ihtiyaçları ile 

derinden bağlantılı bir sosyal fenomen ile ilgili bir dizi belgenin incelenmesi sonucunda, 

Bulgaristan ve Türkiye'nin sınır ötesi bölgesindeki 300'den fazla insanın görüĢ ve 

düĢüncelerini ifade ettikleri bilgi anketi de dahil olmak üzere toplanan tüm bilgileri 

özetledikten sonra, en önemli ana sonuçlar ve öneriler türetilmiĢtir.  

 

1.  Sınır ötesi bölgenin topraklarında, yüzyıllar boyunca ana dinler, birçok antik, eski ve 

modern yerler, gelenekler, görenekler ve kutlamalar, turistik mekanlar haline 

gelebilecek ürün ve hizmetler ile ilgili iyi korunmuĢ ve zengin bir kültürel ve tarihi miras 

vardır. 

2. Analiz, insanların dini inancına iliĢkin alanların, geleneklerin, görleneklerin ve 

kutlamaların yanı sıra ilgili ürün ve hizmetlerin, yaĢam biçimi, insanların dünyaya, 

çevreye iliĢkin görüĢleri hakkında değerli tarihsel izler ve bilgiler taĢıdığını ve 

sunduğunu göstermektedir ve geçmiĢte ve günümüzde sosyal alan, bu yüzden turist 

paketlerine, destinasyonlara ve turistik yerlere dahil olmak için caziptirler. 
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3. Ön çalıĢma, sınır ötesi bölgede hala sınırın her iki tarafında otantik formda muhafaza 

edilen ilgili ürünlerin yanı sıra çok çeĢitli alanlar, gelenekler, görenekler ve kutlamalar 

olduğunu göstermiĢtir. Bazıları benzersizdir ve uygun Ģekilde teklif edilirse turistler 

arasında büyük ilgi uyandıracak olan bu yerler yurtdıĢındaki ve dünyadaki insanlar 

tarafından bilinmemektedir. 

4. Dini kültürel ve tarihi miras, insanların diğer kültürleri, gelenekleri ve yaĢam tarzlarını 

görmek ve deneyimlemek için seyahat etme ilgisini güçlendiren önemli bir kültür 

unsurudur. Beraberindeki dinlerle ilgili ritüeller, adetler ve kutlamalar turistlere sunulan 

bir turizm pazarı ürünü olarak Ģekillenebilir, böylece yerel ekonomiye önemli bir 

ekonomik ve finansal katkı sağlar. 

5. Sınır ötesi bölgede, din insanları ile ilgili olarak, hedef kitle olarak teĢviklerin turizm 

ürünleri olarak baĢarılı olma Ģansı olan faaliyetler, ürünler ve hizmetler geliĢtirebileceği 

çok çeĢitli köklü faaliyetler bulunmaktadır ve ikincisi, alternatif turizm fırsatlarını artırma 

imkanı sağlamaktır. 

6. Dini olarak cazip turizm, dini tapınakları ve alanları ve ilgili kamu etkinliklerini 

desteklemek için bir araç haline gelebilir, yerel kültürlerin sürekli olarak 

güçlendirilmesini, ilgili hizmetlerin geliĢtirilmesini ve pazarlanmasını sağlar, tarihi 

kültürel mirasa ilgiyi teĢvik ederek önemli bir gelir kaynağı oluĢturur. 

7. Kentsel veya yarı-kentsel ve kırsal alanlarda dini alanlar ve tapınaklar etrafında pazar 

turist zincirlerinin oluĢturulması ve geliĢtirilmesi, yerel ekonomik kalkınma için olası bir 

stratejidir, bu strateji turistlerle ilgili ürün, ürün ve hizmetlerin üretimine izin verecek ve 

aynı zamanda bu özel sosyal alanda geleneksel uygulamaları teĢvik edip 

sürdürülmesini teĢvik edecektir.  

8. Anket, bölgede alternatif turizmin geliĢmesi için çok düĢük düzeyde teĢvik 

bulunduğunu göstermektedir ve dolayısıyla sınır ötesi bölgede turist odaklı çekici bir 

ürün sunmak için zengin ve çeĢitli dini, kültürel ve tarihi mirasın yeni biçimlere 

eklenmesi için fırsatların geliĢtirilmesi ile ilgili yeni bir politika oluĢturulmasını 

gerektirmektedir. 

9. Sınırın diğer tarafına hiç gitmemiĢ olan iki ülkeden insanların yüzdesi arasındaki fark 

dikkat çekicidir - Türk kesiminden yaklaĢık % 60, Türkiye'ye seyahat etmeyen 

Bulgarlar ise sadece yaklaĢık % 15'tir. Sadece bir ya da birkaç kez komĢu ülkeyi 

ziyaret edenlerin yüzdesi arasındaki fark benzerdir - Bulgarlar arasında yaklaĢık % 40'ı 

ziyaret ederken, Türkler arasında Bulgaristan ziyaretleri yaklaĢık % 15'tir. 

10.  Toplamda, gezginlerin yaklaĢık % 45'i komĢu ülkede dini ve kültürel mirasla ilgili 

yerleri ve gelenek ve göreneklerle ilgili ziyaret etmiĢtir. Bununla birlikte, bu oran 

Türkiye'yi ziyaret eden Bulgarlar için çok daha güçlü bir Ģekilde geçerlidir, yüzdeleri 

yaklaĢık      % 66 iken, Türk vatandaĢları için Bulgaristan'daki dini yerlere ziyaretler 

yaklaĢık         % 25'tir. 
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11.  Sınır ötesi bölgedeki insanların görüĢü, kiĢisel temasları ve gözlemleri olmadığı için, 

ancak diğer insanların hikayelerinden duydukları için, komĢularının diğer ülkeden 

hayatı hakkında çok az Ģey bildiklerini, veya ilgilenmedikleri için, ya da bir nedenden 

dolayı ihtiyaç duyuyorlarsa kendilerini yönlendirmek için az çok Ģey bildikleri yönde 

güçlü bir Ģekilde ifade etmektedirler.  

12.  KomĢuların yaĢamıyla ilgili genel merak, Bulgarlar ve Türkler tarafından eĢit derecede 

güçlü bir Ģekilde ifade edilmiĢtir – katılımcıların % 25'i bu cevabı belirtmiĢtir. Her iki 

ülkedeki katılımcıların yaklaĢık % 30'u komĢu ülkeyi ilginç bir gezi, kısa dinlenme ve 

eğlence ile veya kültürel etkinlikler vesilesiyle - tatiller, festivaller, gelenekler, konserler 

ile birlikte ziyaret edeceklerini belirtmiĢlerdir. 

13.  Her iki ülkeden insanlar kullandıkları bilgi kaynakları açısından ifadelerinde eĢit bir 

Ģekilde birleĢirler - sık sık komĢu ülkeye seyahat eden arkadaĢlar ve tanıdıklardan 

veya radyo ve televizyondan. Türk vatandaĢları web sitelerini ve bu sitelerdeki 

yayınları daha fazla kullanıyor, Bulgarlar, Türklerden farklı olarak, komĢu ülkeyi ziyaret 

ederken daha çok kiĢisel gözlemlere güveniyorlar.   

14.  Bulgar turistler birçok turistik yer, eğlence ve alıĢveriĢ, geleneksel festivaller, tatiller ve 

gelenekler içeren büyük bir Ģehri ziyaret etmeyi tercih ederken, Türk vatandaĢları 

kültürel ve tarihi miras ve doğal simge yapılarla ilgili Bulgaristan sitelerini ziyaret 

etmeyi tercih ediyorlar. Her iki ülkenin vatandaĢları da tatil köyleri, antik alanlar ve 

tesisler, din ve dini tapınaklarla ilgili binalar ve yerler ile eĢit derecede ilgilenmektedir. 

15.  Her iki ülkenin vatandaĢları, kültür, yaĢam tarzı ve komĢuların yaĢam tarzına aynı 

ölçüde ve aynı ilgiyle birleĢmektedir. Sınırın her iki tarafındaki farklar Bulgaristan 

vatandaĢları komĢulardaki ekonomi ve din alanı ile daha fazla ilgileniyorlar, 

Türkiye'deki vatandaĢlar eğitime, yaĢam standartlarına ve hükümete daha fazla ilgi 

gösteriyor olmasıdır.  

16.  Anet katılımcıları, sırasıyla ticaret, hizmetler ve turizm olmak üzere, bölgedeki 

ekonominin en güçlü sosyo-ekonomik alanları olarak kategorik ve eĢit olarak 

vurgulamaktadırlar. Bölgenin geliĢimi için bir sonraki en önemli sosyo-ekonomik alan 

kurumsal iĢbirliği ve ortaklıktır. 

17.  Bulgarlar ve Türkler kültürel ve tarihi turizmi, alıĢveriĢ ve eğlence fırsatlarıyla uygun 

kombinasyonunu eĢit derecede tercih etmektedirler. Su ve deniz turizmi Türk 

vatandaĢları için Bulgarlardan çok daha cazipken, mutfak turizmi Bulgarlar tarafından 

daha çok, Türkler tarafından daha az tercih edilmektedir. 

18.  Hem Bulgaristan hem de Türkiye'deki anket katılımcıların yaklaĢık % 60'ı, belirsiz ve 

eksik de olsa, komĢuların somut ve somut olmayan kültürel ve tarihi mirasını bildiğini 

ifade ediyor. Anket katılımcıların sadece % 10'u komĢuların kültürel ve tarihi mirası 

hakkında neredeyse hiçbir Ģey bilmediklerini, ilgilenmediklerini ve ilgi çekici 

bulmadıklarını iddia ediyor. 
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19.  Anket katılımcıların yaklaĢık % 60'ı mimari ve inĢaat mirası, din ve onunla ilgili her Ģey 

- siteler, gelenekler, tatiller, kiliseler, camiler, manastırlar, antik tapınaklar ile aynı 

derecede hoĢlanıyor ve ilgileniyorlar. Bulgaristan tarafında, gelenekler, tatiller, kiliseler, 

camiler ve folklor ilgisi daha güçlü, Türkiye vatandaĢları ise sanat ve güzel sanatları, 

müzik ve sahne sanatlarını tercih ediyorlar. 

20.  Anket katılımcıların % 50'sinden fazlası komĢularının dinini öğrenmenin hoĢgörü, dini 

kendi kaderini tayin hakkına karĢılıklı saygı, her iki ülkeden insanlar arasında artan 

güven, dostluk, ortaklık ve iyi komĢuluk oluĢturacağına inanmaktadırlar.  

21.  VatandaĢların sadece % 2-3'ü komĢuların ana dini hakkında bilgi edinmenin 

faydalarından ziyade, düĢmanlığa ve nefrete kıĢkırtma veya komĢuların dini 

görüĢlerinin yanlıĢ anlaĢılması ve reddedilmesi gibi zararlar verilebileceğine 

inanmaktadır. 

22.  Sınırın her iki tarafındaki insanlar dinlerini geleneksel olarak ailelerinden ve geldikleri  

aileden tanımlar ve kabul eder - katılımcıların toplam % 45'i bu tezi onaylamıĢtır. 

23.  Doktrindeki değerler ve erdemler nedeniyle insanlar en çok dinlerine ilgi 

duymaktadırlar ve bu görüĢ % 7-8 ile Bulgaristan'daki insanlarda biraz daha belirgindir. 

Her iki ülkede de aynı Ģekilde, katılımcılar tanrılarının kendilerini çok koruduğu ve 

kolladığı tezini bulmaktadır.  

24.  Bulgaristan'da insanlar biraz daha güçlü bir Ģekilde kilisenin halklar arasındaki iliĢkiler 

için belirlediği düzeni çekici buluyorlar, Türkiye'deki insanlar ise tam tersine, manevi 

zevki çekiciliğini ve dinlerini uygularken hissettikleri ve aldıkları memnuniyeti biraz 

daha güçlü bir Ģekilde ifade ederek belirlemektedirler. 

25.  Sonuçlar, Türkiye'deki insanların yaklaĢık % 78'inin ve Bulgaristan'daki insanların 

sadece yaklaĢık % 10'unun dinlerine, kanonlara göre inançlarını yerine getirdiğini ve 

itiraf ettiğini göstermektedir. Bununla birlikte, bu Bulgarlar için oldukça koĢulludur, 

çünkü yaklaĢık % 61'i kanonik olarak sağlam inananlar olmamasına ve dinlerini kabul 

etmelerine rağmen, dini bayramlara ve geleneklere büyük ölçüde saygı duyduklarını 

söylüyorlar. Anket verileri, Bulgaristan'daki ateistlerin yaklaĢık % 27 ve Türkiye'de 

yaklaĢık % 3 olduğunu göstermektedir. 

26.  Katılımcıların yaklaĢık % 75'i bölgedeki dinler ve ilgili gelenekler, tatiller ve siteler 

hakkındaki bilgilere olan ilgilerini doğrulamaktadır. Bulgarlar arasındaki bu ilgi biraz 

daha fazla -% 80, Türk vatandaĢları arasında ise % 70 civarında. Ayrıca Bulgaristan 

ve Türkiye'de de bölgedeki dinler hakkında bilgi edinmek istemeyen bir grup insan var 

- her iki ülkede de toplam % 20 civarında. 

27.  Anket çalıĢmasında, kültürel ve tarihi miras, kültür, din ve yaĢam tarzı alanında bilgi, 

danıĢma, eğitim ve öğretim için az geliĢmiĢ ve yetersiz altyapı ve buna bağlı olarak, 

ürünlerini turistik bir cazibe haline getirme olanakların yetersiz olması tespit edilmitir.   

28.  Dini miras alanındaki eğitim faaliyetlerinin yönetimi için yetersiz altyapı ve yeni ve 

çekici sunum ve uygulamaları oluĢturulmaması tespit edilmiĢtir. 



79 

            

29.  ÇalıĢma aynı zamanda, turizm, dini, kültürel ve tarihi miras ile ilgili olmak üzere, yerel 

ekonominin yetersiz segmentasyonunu, ileri teknoloji ve ihracata yönelik sanayinin 

eksikliğini göstermektedir. 

30.  Proje alanı da dahil olmak üzere, doğrudan yerli ve yabancı yatırımların yetersiz 

hacmi - turizm ve dini kültürel ve tarihi miras - bölge için sorun olmaya devam 

etmektedir. 

31.  Proje alanında düĢük rekabet gücü - turizm ve dini kültürel ve tarihi miras 

32.  Kültürel ve tarihi miras alanlarının çoğunda malzeme tabanının yetersiz kapasitesi ve 

yetersiz bakımı 

33.  Kültür ve tarihi miras ve turizmin pazar sömürüsü ortamında Bilgi ĠletiĢim 

Teknolojiler'in yetersiz geliĢimi 

34.  Kültürel-tarihi miras ve turizm sektöründe istihdam edilenlerin nitelik ve kariyer 

geliĢiminin oluĢturulması ve değerlendirilmesi için yeterince iyi iĢleyen sistemler. 

Turizm branĢında çalıĢanların proje konuları alanındaki iĢlerin mevcut ihtiyaçlarına 

göre güncel niteliklerini kazanma sürecinin yavaĢ olması. 

35.  Bazı turizm Ģirketlerinin ve ajanslarının, turizm derneklerinin ve iĢletmelerin turizm 

pazarının niĢi, ilgili cazibe merkezleri, turist olarak turistlerin ve turist hizmetlerinin 

tüketicileri olarak beklentileri ve ihtiyaçları açısından yetersiz geliĢmiĢ kapasitesi. 

36.  Kültürel ve tarihi miras ile ilgili altyapının geliĢtirilmesi ve bu alandaki pazar geliĢiminin 

özelliklerini dikkate almamak için yetersiz bir pazarlama stratejisinin uygulanması. 

37.  Kültürel ve tarihi miras alanında turizmde cazibe merkezi olarak ciddi yatırımların ve 

kurumların ve iĢletmelerin iĢbirliği eksikliği. 

38.  Kültürel ve tarihi miras alanındaki Avrupa ve uluslararası programlardan turizmde 
cazibe merkezi olarak fonların yetersiz kullanımı. 

Ayrıca, yeni yenilikçi araçlar ve faaliyetlerle turizmi öncelikli bir sektör olarak teĢvik etmek 
için modern bir yaklaĢımın uygulanması gereği vurgulanmaktadırö bu yaklaĢımlar 
aĢağdaki gibidir: 

• Turizm endüstrisi ile ilgili danıĢmanlar, uzmanlar, giriĢimciler ve vatandaĢlar 

arasında bilgi alıĢveriĢi için ortak WEB portallarının hazırlanması; 

• Turizmle ilgili sınır ötesi iĢgücü piyasası alanında danıĢmanlık bürolarının 

kurulması; 

• Proje alanında ortak sınır ötesi turizm fuarlarının ve arabuluculuk için olayların 

oluĢturulması; 

 Proje konusunda ortak seminer ve konferanslar; 

• Sınır ötesi turizm bölgesi için ortak proje ve program belgelerinin hazırlanması; 
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Ortak sınır ötesi turizm bölgesinin vizyonu 

 

Vizyonun, paydaĢların turizmi geliĢtirme ve turizm endüstrisi alanında elde etmek istedikleri 

sınır ötesi bölgenin durumunu tanımlaması gerektiği, belirlenen sosyo-ekonomik ve pazar 

hedefleri, görevleri ve müdahaleleri ile birlikte kültürel ve tarihi miras, çeĢitliliğinin yaĢam tarzı 

ve gelenekleri, doğası ve maddi kültürü temelinde geliĢtirilmesini içermesi kabul edilmektedir.   

  

Bu analizde formüle edilen vizyon Ģöyle görünmektedir:  

 

„Yerel turistik branşı ve beraberindeki altyapıyı kurarak ve geliştirerek ve sektörde 

yerel girişimci faaliyetlerin teşvik edilmesiyle birlikte turizm ihtiyaçları için çekici, 

atraksiyonlu, yaratıcı ve tatmin edici bir turizm geliştirmek ve geliştirme yeri olarak 

sınır ötesi bölgenin geliştirilmesidir. “ 

Kalkınma ortak sınır ötesi turizm bölgesine endüstride esnek hizmetler sunmak, çalıĢanların 

kariyer geliĢimi, gelecekteki geliĢimi yeni kamusal-ekonomik ve kültürel-tarihsel politikalar ve 

kamusal alandaki mesajlarla birleĢtirmek, yaratıcı ve yerel kalkınma için sürdürülebilir 

modeller oluĢturmak için yeni fikirler turizm, yerel toplumun yeni sosyo-ekonomik fırsatlarına, 

geleneklerine ve çıkarlarına karĢı tutumun önceliğini yükselten fırsatlar sağlamak zorundadır. 
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Ortak sınır ötesi turizm bölgesinin stratejik hedefi  

 

„Ortak turistik sınır ötesi bölgenin sürdürülebilir büyümesini sağlamak ve turizm hizmetlerinin 

sunumunu yerel halkın refahını iyileştirmek için etkili bir araç haline getirmek“ 

 

Stratejik öncelikler 

 

Stratejik öncelikler, doğal ve kültürel miras alanındaki sınır ötesi bölgenin rekabet 

avantajlarını esnek hizmetlerle, çalıĢanlarının eğitim seviyesinin geliĢtirilmesiyle ve yerel 

turistin ve beraberindeki altyapının entegre geliĢimi yoluyla sınır ötesi turizm alanında bir 

piyasa politikasının uygulanmasına iliĢkindir. Bu geliĢme aĢağıdaki stratejik önceliklere 

dayanmalıdır: 

  •  Sınır ötesi bölgede turizm hizmetleri sunma alanında bilgi ve iletiĢim ortamının 

iyileĢtirilmesi 

• Sınır ötesi bölgenin turizm potansiyelinin aktif ve geniĢ anlamda yaygınlaĢtırılması; 

• Canlı ve çeĢitli entegre bir sınır ötesi turizm ürününün oluĢturulması ve tanıtımı; 

• Turistik ürünler sunma alanında yerel turizm altyapısının geliĢtirilmesi ve kaliteli hizmet 

sağlanması, Ģubede istihdam edilen kiĢilerin eğitim geliĢimi.  
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Sonuç 

 

Mevcut analizin geliĢtirilmesi, özellikle sınır ötesi bölgede ve Yambol, Süloğlu ve Edirne 

ilçeleri için kültürel-tarihi ve dini turizmin bir dalı olarak turizmin karĢılaĢtırmalı üstünlüklerini 

ve kaynaklarını değerlendirmek ve sunmak, mevcut hizmetlerin geniĢlemesi, yeniden 

yapılandırılması ve modernizasyonu için önlemleri belirlemek ve yenileri geliĢtirilmesinin 

mümkün kılmaktadır. Turizm endüstrisinin sınır ötesi bölgedeki optimal geliĢimi, buna bağlı 

olan faktörler, sorunları görmeyi ve durumu değiĢtirmek için gerekli önlemleri uygulamayı 

gerektirir. Tüm yerel, ulusal ve uluslararası faktörleri göz önünde bulundurarak, bu çekici ve 

kârlı endüstrinin geliĢtirilmesi için iyimser olmak ve çabaları teĢvik etmek gerekmektedir. Bu 

çabanın bir kısmı mevcut araĢtırma ve analizdir. Bir kez geliĢtirildiğinde, yerel yaratıcılığın 

geliĢtirilmesi ve turizm çıkarlarının ve ihtiyaçlarının karĢılanması için pazarlama stratejisi 

statik bir belge olarak kalmamalıdır. Sınırın her iki tarafındaki kalkınma gerçeklerini dikkate 

alarak ve takviye, geliĢtirme ve güncellemeye tabi olarak öngörülemeyen koĢullara açık bir 

belge olarak düĢünülmelidir.   

Analizde formüle edilen ve önerilen her Ģey için, turizm açısından sınır ötesi bölgede spesifik 

veri ve önkoĢulları veren fırsatların geliĢtirilmesi için paydaĢların rızası ve desteği 

aranmalıdır. Öte yandan, bölgedeki büyüleyici, ilgi çekici ve yaratıcı turizmin geliĢtirilmesi, 

yeni ve esnek turizm hizmetleri, çeĢitlilik ve kalite ile ilgili yeni yatırımların motivasyonunu ve 

teĢvik edilmesini gerektirmektedir. Böyle bir motivasyon, sınır ötesi bölgenin ekonomik 

refahının adımlarını ve peĢinde koĢmayı izlemeli ve içinde yaĢayan insanların refahını 

artırmalıdır. Bu durumda, sınır ötesi bölgenin ekonomik kalkınmasındaki büyüme, ekonomik, 

çevresel ve sosyo-kültürel kalkınma arasındaki pariteye bağlanmalı ve geçmiĢ ve kültürel-

tarihi miras bu açıdan kalkınma için önemli bir araç haline gelmelidir. 

Yerel kamu yetkilileri ve sınır ötesi bölge Yambol - Edirne'nin diğer tüm paydaĢları bu analizi 

ve sonuçlarını turizm endüstrisinin geliĢimini ve nüfus için faydalarını destekleyecek yararlı 

bir operasyonel belge olarak kullanabilirler. 

 
 

 

  


