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Turizmin ortak gelişimi için program - Bulgaristan Ivaylovgrad Belediyesi ve Türkiye 

Keşan Belediyesi 

Aşağıdaki Strateji, Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye SÖİ Programı aracılığıyla Avrupa 

Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen 2014-2020 dönemine ve Proje No: 

CB005.2.21.114'e uygun olarak hazırlanmıştır. Proje önerisi öncelik ekseni 2 "Sürdürülebilir 

turizm", özel hedef 2.1 kapsamındadır. Doğal, kültürel ve tarihi mirasın ve ilgili altyapının 

daha iyi kullanılması yoluyla sınır ötesi bölgenin turist çekiciliğinin artırılması. Bu yayının 

içeriği tamamen Ivaylovgrad Belediyesi'nin sorumluluğundadır ve Keşan Belediyesi hiçbir 

şekilde Avrupa Birliği'nin veya Program Ulusal Otoritesinin görüşlerini yansıttığı şeklinde 

yorumlanamaz. Sonuç olarak, proje süresinin büyük ölçüde küresel koronavirüs hastalığı 

(COVID-19) salgını nedeniyle uzadığını vurgulamak gerekir ve bunun etkisi de aşağıdaki 

belge bölümlerinde buna göre yorumlanacaktır. 
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GİRİŞ 

 

Endüstriyel, kültürel, ticari ve turistik faaliyetlerin merkezi olarak şehrin bir takım kendine 

has özellikleri vardır. Şehrin ekonomisi, özellikle orta ve büyük şehirler, karmaşık, gelişen bir 

mekanizmadır. Kırsal yerleşim yerlerinden farklı olarak, kentsel bir bölge bu kadar büyük 

miktarda doğal kaynağa sahip olmayabilir ve yeni büyük sanayi işletmelerinin veya yeni 

turistik yerlerin yaratılması konusunda çok sayıda kısıtlamaya sahip olabilir . Bölgenin uygun 

şekilde planlanması ve şehrin gelişimini ve turistik cazibesini tahmin etmede stratejik 

düşünme, gelecekteki başarısının anahtarıdır. Sonuç olarak, uygun şekilde geliştirilen ve 

yönetilen bir kentsel yerleşim, olumlu bir “taşan kupa” haline gelebilir ve böylece komşu 

yerleşim birimlerine ve bölgelere de fayda sağlayabilir. Bu ilke, birbiriyle işbirliği yapan 

şehirler/belediyeler doğrultusunda turizm sektörünün geliştirilmesinde ortak çaba için sınır 

ötesi girişimin odak noktasıdır. 

Pazarlama ve geliştirme alanlarında bilinen tüm stratejiler - imaj, çekicilik, plan, personel - 

şehirler için de başarılı bir şekilde geliştirilebilir, böylece gelecekteki büyümeye ve çeşitli 

müreffeh fırsatlara yatkın elverişli bir ortam yaratılabilir. Bölge pazarlaması, uygulanması 

yeterli bir başarı derecesi ile ilgili taraflara, örneğin bölgenin belirli özelliklerini (bölgenin 

uygun konumu) "satmaya" / teklif etmeye izin verecek bir dizi teknik yöntem, beceri, 

eylemdir. , özel kaynaklar, bölgeyi ziyaretler için daha çekici kılan kültürel miras alanları ve 

bölgenin diğer özellikleri). Bölgesel pazarlamadan bahsetmişken, kelimenin en geniş 

anlamıyla "bölge"yi kastediyoruz. Bu durumda, coğrafi ve yasal "bölge" kavramına, üzerinde 

var olan tüm sosyo-ekonomik ilişkiler kompleksini ekliyoruz, gelişme tarihini ve ulusal 

gelenekleri, doğal yetenekleri, özel karakter özelliklerini dikkate alıyoruz ve sakinlerinin 

mizacı, yüzyıllar boyunca gelişen yaşam hızı ve çok sayıda başka soyut faktör. Bu tür 

pazarlama, örneğin, bölgenin imajını iyileştirmek, bölgeye çekilen yabancı yatırımların 

sayısını artırmak, ülkenin katılımını artırmak gibi pazarlama sorunlarını çözmek için 

önlemler belirleyen bir pazarlama faaliyetleri planının geliştirilmesini ve uygulanmasını 

içerir. bölgesel ve ulusötesi programlarda bölge vb. 

Bulgaristan'ın konaklama belediyesi ve Türkiye'nin Keşan belediyesinde turizm ve 

rekreasyon alanları oluşturarak doğal, kültürel ve turistik alanların gelişim koşullarını 

göstermeyi ve analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bölge, cazip tesisler ve hizmetler sunan ortak 
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bir turizm merkezi olarak tanıtılacaktır. Şehirlerin kalkınma stratejisi, hedeflerin seçiminin ve 

ortak kalkınma yolunun yanı sıra bu hedeflerin gerçekleştirilebileceği kanalların sonucudur. 

Asıl sorun, yalnızca belirli çıkar gruplarının önceliklerine ve çıkarlarına karşılık gelen değil, 

aynı zamanda ortaya çıkan ve öngörülebilir ekonomik durumu dikkate alarak kentsel 

gelişimin uzun vadeli hedeflerini nesnel olarak hedefleyen bir strateji geliştirmek, 

benimsemek ve uygulamaktır. Bu stratejiyi oluşturma sürecini başarılı bir şekilde ele almak 

için çeşitli araçların kullanılmasıyla özel bir içgörü sağlanacaktır. Strateji, mevcut iç şehir 

sisteminin durumunun ve dış koşulların sistematik, çok seviyeli, ayrıntılı bir analizinin 

temelinin kullanılmasıyla güçlendirilir ve böylece: 

▪ tehditleri en aza indirmek (olumsuz etkiler) ve fırsatları en üst düzeye 

çıkarmak (olumlu etkiler) için şehirlerin gelişeceği yönü, avantajlarını ve 

dezavantajlarını ortaya çıkarmak, - SWOT analizi; 

▪ bölgesel toplulukta kararlaştırılan ortak hedefleri açıkça tanımlamak, kilit 

alanlarda rakipler arasında da dahil olmak üzere konumlandırmak; 

▪ "ürün" politikasını bölgenin "fiyatı", kaynakların dağılımı ("yer") ve bölgenin 

"tanıtılması" politikasıyla en uygun şekilde birleştimek; - Dört "P" pazarlama modeli ; 

▪ iki belediye için ortak kalkınma programlarını koordine etmek; 

▪ geliştirme sonuçlarını ölçmek ve değerlendirmek için kriterler ve araçlar 

etmek. 

 

Bu adımlar, birbiriyle uyum içinde işbirliği yapması gereken birkaç temel ilgi alanının 

önemini akılda tutar. Yani - sınır ötesi bölge kavramı, insanlar, sürdürülebilirlik ilkesi ve 

bölgesel benzersizlik. 

Bir bölgeyle ilgili herhangi bir Pazarlama ve Büyüme stratejisi, bölge sakinlerinin 

ihtiyaçlarını karşılamaya derinlemesine odaklanmayı gerektirmeli, ancak aynı zamanda bölge 

dışındaki konulara (turistler) ilgi uyandırmalıdır, yani, belediyenin yetki alanına giren ve 

bölgenin yaşamak ve iş yapmak için çekiciliğini artırabilecek bir dizi işlevi yerine getirmek. 

Her alt bölümün veya hedefin başarısı, vatandaşların ve turistlerin ihtiyaçlarının yeterince 

karşılanmasına bağlıdır. Hedef gruplar (pazarlar), “bölgelerin tüketicileri” bir dizi özellik ve 

kritere göre sınıflandırılabilir. Bunların en büyüğü, "yerleşik - yerleşik olmayan" (bölgesel 

bağlantı, daimi ikamet, yer kriteri) ve "bireyler - tüzel kişiler" (yasal statü kriteri) çiftleridir. 
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Aşağıdaki stratejiye başarılı bir şekilde yaklaşmak için, bu iki temel insan grubunu ayırt 

etmeliyiz: 

 

Sakinler - herhangi bir bölgenin ana personel potansiyeli. Bölgede ikamet süresine göre, 

burada doğmuş ve kalıcı olarak yaşayan, başka bölgelerde doğmuş ancak uzun süredir burada 

yaşamış ve sözde "yeni sakinler" olarak adlandırılan insanlar ayırt edilebilir. 

 

Yerleşik olmayanlar - bireyler, belirli bir bölgede kalma süresine, amaçlarına, mesleğine vb. 

göre sınıflandırılabilir. En çok sayıda ve değişken grup turistlerdir. İş adamlarını ziyaret 

etmek özel bir kategoridir: girişimciler (üreticiler ve tüccarlar), potansiyel yatırımcılar, sergi 

ve fuar ziyaretçileri, iş seyahatinde olanlar. 

Ayrıca, aşağıdaki belge bölümlerine ve stratejik oluşumlara geçmeden önce, insanın önemi 

iyi anlaşılması gereken bir kavramın yapı taşıdır. Daha doğrusu - sınır ötesi konsept. Basitçe 

ifade etmek gerekirse, bir sınır ötesi bölge, aynı yerde bulunan ancak farklı ulus devletlere ait 

olan birkaç yerel veya bölgesel yönetimden oluşan bölgesel bir varlıktır. Örneğin, Avrupa 

Konseyi tarafından kabul edilen tanım, sınır ötesi bölgelerin 'homojen özellikler ve işlevsel 

karşılıklı bağımlılıklar ile karakterize edildiğini, çünkü aksi halde sınır ötesi işbirliğine gerek 

olmadığını' belirtir. Başka bir deyişle, bir "sınır ötesi bölge, coğrafya, tarih, ekoloji, etnik 

gruplar, ekonomik olanaklar vb. içinde var olan, ancak sınırın her iki tarafında hüküm süren 

hükümetlerin egemenliği tarafından kesintiye uğrayan potansiyel bir bölgedir". Sınır ötesi 

bölgeler bu koşullardan yararlanmak ve rekabet güçlerini güçlendirmek için vardır. 

Sürdürülebilirliğin rekabetçi bir ekonomide insana ve çevreye ilişkin temel ilkeleri bu 

stratejik süreçte de dikkatle ele alınmalıdır. Böylece, toplumun tüm sektörlerinin yararına 

bölgenin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Belirli bir bölgenin sakinlerinin 

ihtiyaçlarının güvenli, nezih, konforlu, sürdürülebilir ve öngörülebilir yaşam koşullarında 

karşılanması ile ilişkilidir. Bu sorun, bir kişinin veya ayrı bir ticari kuruluşun gücünün 

ötesindedir. Bu, kamusal nitelikte ve ancak toplumun tüm üyelerinin ortak çabalarıyla 

çözülebilecek bir görevdir ve üç temele dayanmaktadır. Her şeyden önce, sınır ötesi alanlarda 

önemli bir ekonomik itici güç olarak turizmin önemi uzun vadede azalmamalıdır. Sanayi aynı 

zamanda toplumsal işlevini de yerine getirmektedir. Örneğin, hem yerel halka hem de 

ziyaretçilere çekici eğlence etkinlikleri ve yıl boyunca istihdam fırsatları sunarak. Ekolojik 
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düzeyde, hem bölge sakinleri hem de ziyaretçiler çevreyi korumakla ilgilenir. Bu, 

belediyelerin nicelikten çok kaliteyi ön planda tutan, yıl boyu süren bir cazibe merkezi olarak 

algılanması sağlanarak gerçekleştirilecektir. Bu, bölgeselliğe, hareketliliğe, doğaya ve 

peyzaja bağlılıkla birlikte stratejiyi daha da güçlendirmelidir. 

Son olarak, stratejinin hazırlanmasında yer alan adımların önemi açısından, stratejinin 

lvaylovgrad-Keşan bölgesinin turist çekiciliğini artırmada bu ortak zorlukları ele aldığından 

bahsetmek çok önemlidir, ancak belediyelerin bireyselliği de dikkate alınacaktır. 

Belediyelerin benzersiz karakteri, 1) yerel ihtiyaçları, 2) yerel altyapıyı ve 3) süregelen 

bölgesel sorunlara bölgeye dayalı çözümleri yansıtacak etkili bir strateji sağlamak için 

dikkatle incelenecektir. Bölgesel farklılığın akılda tutulması, yalnızca bireysel belediyeler 

için ulusal düzeyde bir rekabet avantajı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda sınır ötesi 

bölgenin uluslararası düzeyde desteklenmesi için istikrarlı bir temel sağlayacaktır. 

Sonuç olarak, Bulgaristan'ın Ivaylovgrad Belediyesi ile Türkiye'nin Keşan Belediyesi'nin 

sınır ötesi bölgesinde turizm olanaklarının geliştirilmesine yönelik aşağıdaki Pazarlama ve 

Sürdürülebilir Büyüme Stratejisi uygulanabilir ve genel ekonomik koşulların 

değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Ortak inisiyatifin sosyal ve kültürel büyümesi ve bunun 

sonucunda ortak gelişme için uygun alanların ve etkinliklerin doğru bir şekilde 

tanımlanmasına uygun olarak kilit stratejik hedeflerin önerilmesi. 

 

1. İKİ BELEDİYEDEKİ MEVCUT TURİZM SEKTÖRÜ VE 

TURİSTİK YERLER HAKKINDA YORUM  

 

İzleyen bölümde, bu bilgilerin iki belediyedeki turizm sektörünün ön değerlendirmesine yön 

vermesi nedeniyle, zengin tarihi ve kültürel arka plana genel bir bakış sunulacaktır. İki 

bölgenin benzersizliğini kabul etsek de Coğrafyası ve İklimi, Tarihi, İnsanı ve Kültürü, 

Turistik yerleri açısından karşılaştırılacaktır. Bölümün sonunda Turizm sektörünün de güncel 

trendlerle uyumlu bir şekilde istatistiki bir özeti sunulacaktır. 
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1.1  IVAYLOVGRAD – TARİH, COĞRAFYA, EKONOMİ VE TURİZME 

ÖZEL BİR BAKIŞ  

 

İvaylovgrad belediyesi, iki kıta arasındaki, ova ve dağlar arasındaki sınır coğrafi konumu 

nedeniyle etkileşimi gelecek nesiller için bir mesaj olarak paha biçilmez kültürel zenginlik 

üreten çeşitli kültürlerin, dinlerin ve etnik geleneklerin bir “sınırı” dır. Güneşi çeken harika 

bir şarap ve Trakya'nın masalları burada olgunlaşıyor. Dionysius'un mistik üzümlerinden 

yapılmıştır. İnsan eylemi, doğanın saflığını ve bozulmamış halini korur. 

Coğrafya ve iklim 

Ivaylovgrad, Doğu Rodoplar'ın en uç doğu tepeleri arasında, Arda Nehri'nin (nehir şehrin 

yaklaşık 2 km kuzeyinden akar) ortasında ve onun kolları Byala ve Luda Reka boyunca yer 

almaktadır. Kuzeyden, batıdan ve güneyden Sirta'nın düz Doğu Rodop tepesi ile çevrilidir ve 

doğuda Meriç Nehri'nin ovasıdır. Şehrin ortalama rakımı 104 m'dir. Çok uzak olmayan 

kuzeydoğuda, 36 km boyunca Arda Nehri'nin suları Bulgaristan'daki en uzun baraj olan 

"Ivaylovgrad" ı dolduruyor. Bölgenin iklimi geçiş-Akdeniz iklimidir. Ormancılığın gelişmesi 

için ön koşul olan geniş meşe ormanları etrafa yayılmıştır. İvaylovgrad belediyesinde 50.170 

hektarlık bir alana sahip en büyük Devlet Ormanı bulunmaktadır. Doğu Rodoplar'ın bir 

parçası olan İvaylovgrad belediyesi, zengin biyolojik çeşitliliği ile ayırt edilir. Yerel flora ve 

fauna, 1335'in üzerinde bitki türü, 350 kelebek türü, 21 balık türü, 10 amfibi türü, 26 

sürüngen türü, 273 kuş türü ve 59 memeli türü ile temsil edilmektedir. Floranın birincil 

temsilcisi orman bitki örtüsüdür. En geniş alanlar meşe ormanları tarafından işgal edilmiştir. 

Saf ve karışık ormanları oluşturan 7 meşe türü vardır. Bölgenin topoğrafyası iyi tanımlanmış 

alçak tepe ve vadi karakterine sahiptir. Son olarak, Akdeniz veya Beyaz Deniz sadece 70 km 

uzaklıktadır ve üzümün aromatik özellikleri üzerinde son derece faydalı etkisi olan "beyaz 

rüzgar" denilen rüzgarı taşır ve bu sayede kaliteli şarap üretimine olanak sağlar. 

Tarih 

Ivaylovgrad bölgesi eski zamanlardan beri yerleşim görmektedir. Eldeki veriler, tarih öncesi 

çağda zaten yerleşik bir yaşama tanıklık ediyor. Arkeolojik kazılar sırasında, Trakyalıların ve 

onların fatihleri olan Romalıların ve ayrıca Orta Çağ Bizans ve Bulgaristan, Osmanlı 

İmparatorluğu ve Rönesans'ın (XVIII - XIX yüzyıllar) gelişen kültürünün izleri keşfedildi ve 
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keşfedilmeye devam ediyor. Trakyalılardan sonra Romalılar bu toprakların mutlak hakimi 

oldular (MS 1. yüzyılın başlarında). Kültürlerinin harika bir örneği, 1964 yılında bir baraj 

inşaatı sırasında tesadüfen keşfedilen, şehrin yakınında bulunan 1-4. 9. - 10. yüzyıllardan 

itibaren, İmparator VI. Leo (886 – 912) ve Patrik Mistik Nicholas zamanından kalma bir 

piskoposluk listelerinde Lyutitsa'nın metropol merkezinden (Ivaylovgrad'dan 6,8 kilometre) 

mesafede. Bu topraklarla en önemli bağlantısı, askeri seferleri aracılığıyla Bulgar kralı 

Kaloyan'dır (1197-1207). 12.yüzyılın sonunda - 13.yüzyılın başlarında, bugünkü 

İvaylovgrad'ın etrafındaki bölge, Bulgaristan ile Latin İmparatorluğu arasında bir askeri 

harekat alanı haline geldi. Ancak Osmanlı yönetimi sırasında, Osmanlılar kasabanın adını 

Ortaköy olarak değiştirmişler, bu kelimenin tam anlamıyla Türkçe'deki Orta Köy veya 

Ortadaki Köy'den çevrilmiştir. Osmanlı yönetimi sırasında ve Bulgar Rönesansı döneminde 

şehir hakkında bilgi azdır. Rus-Türk Kurtuluş Savaşı, Balkan ve Müttefikler Arası Savaşlar, 

aldıkları kararlarla, Bulgar nüfusunun Rodop bölgesinden, Beyaz Deniz Trakya'dan ve Küçük 

Asya'dan yeni kurtarılmış Bulgaristan sınırlarında duyulmamış bir şekilde yoğunlaşmasına 

yol açtı. 14 Ağustos 1934'te şehrin adı İvaylovgrad olarak değiştirildi. 

İnsanlar ve Kültür 

Trakya mezarları, Roma antikaları, Bubar konutları, Ortodoks kiliseleri ve ortaçağ surlarının 

yanı sıra canlı somut olmayan mirasın kapsayıcı gücü, Ivaylovgrad bölgesindeki potansiyel 

kültürel yolların ana hatlarını çiziyor. Köyler ne kadar çoksa, bir o kadar da örneği var. 

Geleneksel ve modern festivaller yaşayan anıları ve ritüel eylemleri bünyesinde barındırır. 

Trakya döneminden beri, Kuker festivalinin kökleri Doğu Rodoplar'daki tek Ivaylovgrad'ın 

Ladjata semtinde bulunur. Nüfus ve benzersizliği söz konusu olduğunda, Ivaylovgrad 

sakinleri çoğunlukla Doğu Ortodoks Hıristiyanlarıdır. Şehir, Bulgar Ortodoks Kilisesi'nin 

Plovdiv Piskoposluğunun sekiz vekilinden biri olan Ivaylovgrad Piskoposluğunun 

merkezidir. Belediyede ikamet eden Bulgarların çoğunluğunun yanı sıra, Türk nüfusun da 

yüzdesi var. 

Ekonomi 

Ivaylovgrad Barajı ve Ivaylovgrad Hidroelektrik Santrali şehrin yakınında bulunmaktadır. 

Ivaylovgrad - Kiprinos sınır kapısı yakındadır. Kaya kaplama ve agrega malzemeleri - gnays, 

mermer, tüf, kireçtaşı - tepelerden çıkarılır ve üretilir. 56 şirket, bunların geliştirilmesi ve 

işletilmesiyle ve hammaddenin çıkarılması için 80 taş ocağıyla uğraşıyor. Geniş meşe 
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ormanları temelinde, 50.170 hektarlık bir alanla, toprak bakımından en büyük devlet 

ormancılığı olan ormancılık geliştirilmektedir. Yerel doğal koşullar, zengin tarımın 

gelişmesine elverişlidir - çiftçilik: bağcılık, meyve yetiştiriciliği (esas olarak badem), sebze 

üretimi, yağ bitkileri (ayçiçeği, susam), böcek yemi için dut tarlaları ve hayvancılık: inek 

yetiştiriciliği, koyun yetiştiriciliği, keçi yetiştiriciliği , vb. Geleneksel sebze mahsullerine - 

biber, domates, lahana, patates - ek olarak, bölge kuşkonmaz, incir, ceviz, kiraz yetiştirme ve 

zeytinlik oluşturma koşullarına sahiptir. Ivaylovgrad bölgesinde, Bulgaristan'ın en kaliteli 

üzüm çeşitlerinden bazıları (yüksek şeker içeriğine sahip) yetiştirilir ve bunlardan uluslararası 

pazarda değer verilen yüksek tat kalitesine sahip bir şarap üretilir ("Yamantievi Mahzeni"). 

Bununla birlikte, son yıllarda turizm, belediye için en önemli ekonomik sektörlerden biridir. 

Turizm – Eyalet ve Başlıca Turistik Yerler 

Dikkate değer bir arkeolojik ve kültürel mirasın, orijinal folklor ve etnografyanın, son derece 

zengin biyolojik çeşitliliğin, tarihi manzaraların ve ekolojik doğal ortamın varlığıyla, çeşitli 

çeşitleriyle turizmin gelişmesinde Ivaylovgrad belediyesinin gelişme beklentileri ortaya 

çıkıyor: kültür, din, su sporları ve şarap turizmi vb. Sınır ötesi işbirliği sonucunda bu fırsatlar 

daha da geliştirilebilir. Sonuç olarak, bölgenin önemli kültürel ve turistik mekanlarından 

birini tanıyalım: 

▪ Villa "Armira", Bulgaristan'da incelenen Roma dönemine ait en eski ve en 

kesin tarihlere sahip villa komplekslerinden biridir. Bulgar topraklarında keşfedilen 

Roma dönemine ait en cömertçe dekore edilmiş özel ev (saray). Villa, zengin bir 

Trakyalı aristokrat aile tarafından kurulan bir arazinin merkeziydi. İlk hükümdarı bir 

Trakya kralının varisiydi. Antik "Villa Armira", 2200 m²'lik bir alanda yer alan 

etkileyici bir konut ve çiftlik binaları kompleksidir. Kazılarda iyi korunmuş, figürlü 

ve geometrik motifli mozaikler, sütun başlıkları, delikli korkuluklar, hermesler, 

profilli sütun parçaları, pilasterler, kornişler ve mermer kaplamalar bulunmuştur. Çok 

sayıda seramik kap, süs eşyası ve ev eşyası da bulundu. Villa, odaları mozaik 

zeminlerin yanı sıra zengin mermer dekorasyonu ve renkli sıvalarla dekore edilmiş 

muhteşem bir konaktır. Özellikle önemli olan, dekoratif elemanların korunma 

derecesinin, binanın içinin pratik olarak tam bir restorasyonuna izin vermesidir. 

▪ Bu döneme ait bir diğer dikkat çekici anıt, Svirachi köyü (Ivaylovgrad'ın 7 km 

güneyinde) yakınlarındaki "Büyük Höyük"tür (Голямата могила). Çevresi 200 m, 

yüksekliği 15 m'dir. 3-3.5 m uzunluğunda ve 3 tondan az olmayan büyük kireçtaşı 
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bloklarla çevrilidir. Höyük, "Armira" Köşkü'nün ilk hükümdarlarından biri için 

höyük-mausoleum olarak inşa edilmiş, ancak varisi için "kalıcı konut" olarak 

kullanılmıştır. Mezarı, zengin bir envanter, hediyeler ve gömülü kişinin en sevdiği 

kişisel eşyalarıyla setin yukarısında bulundu. Mezar MS 2. yüzyılın ilk çeyreğine 

aittir. 

▪ Ivaylovgrad belediyesinde geçmişten gelen başka bir değerli miras daha var - 

Lyuitsa kalesi. Bulgar topraklarında orijinal haliyle en iyi korunmuş ortaçağ 

kalelerinden biridir. Kazılar sırasında, yerin Geç Tunç Çağı'ndan beri iskan edildiğini 

kanıtlayan kanıtlar bulundu. Şimdiye kadar (2014), "Lyutitsa" arkeolojik alanında 

şunlar keşfedildi: kale (iç kale), donjon (valinin konut kulesi), iki ortaçağ kilisesinin 

temelleri (önceki bir piskoposluk bazilikasıdır) 9. yüzyıldan, diğeri 15-16. 

yüzyıllardan kalma), 15 mezarlı bir nekropol, bir kuyu, birkaç iç yapı ve eski bir 

kanalizasyon sisteminin kalıntıları. kalenin kültür turizmi için ilginç bir nesneye 

dönüştürülmesi. 

▪ Ivaylovgrad yakınlarındaki diğer ortaçağ kaleleri şunlardır: Gugutka köyü 

yakınlarındaki "Bialgrad" (içinde bir kilise bulunan); Khuhla köyü yakınlarındaki 

"Rodostica" (Balak dere); Pelevun, Zhelezari, Dolnoseltsi vb. köylerin yakınındaki 

kalelerin yanı sıra. 

▪ Erken Rönesans'tan bu yana bölgede birkaç anıt korunmuştur. Bunlar 

çoğunlukla dönemin karakteristik mimari ve sanatsal üslubunu taşıyan Ortodoks 

kiliseleridir. İçlerinde Edirne sanat çevresinden ressamlar çalıştı. Bu gruba ait olanlar: 

Dolno Lukovo köyündeki "Aziz Aziz Konstantin ve Elena" Kilisesi (1806'da inşa 

edilmiştir, Ivaylovgrad bölgesindeki en eski canlanma kilisesidir); Ivaylovgrad'daki 

"Aziz Peygamber İlyas" Kilisesi (1872'de bir katedral piskoposluk kilisesi olarak inşa 

edilmiştir, bu, Ivaylovgrad belediyesi topraklarındaki en temsili Rönesans kült 

binasıdır); Kilise "Aziz. Rab'bin Başkalaşımı" vb. 

▪ Rönesans dönemine ait diğer korunmuş anıtlar, Ivaylovgrad'ın merkezinde yer 

alan birkaç eski evdir. Bunların en temsilcisi, 19. yüzyılın sonlarından kalma 

geleneksel bir kentsel köylü evinin en parlak örneklerinden biri olan "Pascaleva Evi" 

dir. Mimari bir kültür anıtı ilan edildi, restore edildi ve yerel etnografya müzesine ev 

sahipliği yaptı (Belediye Tarih Müzesi'nin bir şubesi - Ivaylovgad) 

▪ Düzenli kültürel etkinlikler - 14 Şubat - şehir tatili ve eski tarzda St. Tryphon 

Zarezan bayramı; Haziran ayının ilk Cumartesi günü - Ilieva Niva: Balkan Savaşları 

sırasında bölgede Bashibozus tarafından öldürülen çocukların anısına her yıl bir anma 
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toplantısı yapılır; Eylül ayının başlangıcı - "Trakya'nın Mutfak Mirası": 2012'den beri 

düzenlenen geleneksel yiyecekler, geçim kaynakları ve el sanatları festivali. 

 

 
 

 

 

 

 

1.2 KEŞAN - TARİH, COĞRAFYA, EKONOMİYE GENEL BAKIŞ VE 

TURİZME ÖZEL ODAKLANMA  

 

Batıdan doğuya uzanan yolların kavşağında bulunan Keşan, büyümek ve gelişmek için bir 

çekim merkezi olmak istiyor. Eşsiz çam ve meşe ormanlarının dünyanın en temiz 

denizlerinden biriyle buluştuğu Saroz kıyılarını gelişme potansiyeli olarak gören Keşan, bu 

eşsiz güzellikleri koruyor ve gelecek nesillere taşıyor. Belediyenin özgünlüğünün 

kavranabilmesi için Keşan'ı oluşturan faktörlerin bir özeti yapılmıştır. 

Coğrafya ve iklim 

E-87, E-84, E-90 otoyollarının kesiştiği noktada yer alan Keşan, Edirne'nin en büyük 

ilçesidir. Edirne, İstanbul ve Çanakkale Keşan'da buluşur ve oradan Yunanistan'a ulaşır. 

Avrupa'yı Anadolu'ya bağlayan Keşan, Edirne'ye 112 km, İstanbul'a 215 km ve Yunanistan'a 
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sadece 35 km uzaklıktadır. Batıda Meriç Nehri'ne kadar uzanan bir ovanın doğu ucunda yer 

alır. Kuzeyinde Uzunköprü ilçesi (47 km), doğusunda Tekirdağ ilinin Malkara ilçesi (26 km), 

güneydoğusunda Çanakkale ilinin Gelibolu ilçesi (60 km), Körfez ile çevrilidir. Güneyinde 

Saros (45 km), batısında Enez ilçesi (70 km) ve İpsala ilçesi (30 km) bulunmaktadır. Alanı 

1087 km2'dir. Bölgede 5 belde ve 44 köy bulunmaktadır. A Bölge merkezi 17,5 km2, köy ve 

kasabaların yüzölçümü 1069,5 m2'dir. İklim olarak bu bölgede Marmara tipi Akdeniz iklimi 

hakimdir. Sonbahar ve kış soğuk ve yağışlı, yaz ayları ise kuraktır. Saros Körfezi'ne kıyısı 

olan bölgede iklim daha ılımandır. 

Tarih 

Yüzyıllar boyunca orduların ve kültürlerin kıtadan kıtaya hareketinde geçiş noktası rolü 

oynayan Keşan'da tarihöncesi dönemlere ait yaşam izine rastlanmıyor. Ancak eski çağlarda 

"Zoris" olarak anılan Keşan'da bundan binlerce yıl önce Luvi ve Trak kavimlerinin 

yaşadığına inanılmaktadır. Arkeolojik kazılarda elde edilen sikkeler MÖ 5. ve 4. yüzyıllarda 

bulunmuştur. Trak kavimlerinden biri olan Odriklerin yüzyıllarca bölgede yaşadıklarını 

gösteriyor. Bin yıl önce Mecidiye sahilinde. Yerleşim kalıntıları da Keşan tarihinin erken 

dönemlere kadar uzanan buluntuları arasındadır. Keşan, Osmanlı döneminde de önemli bir 

geçiş merkezi olmuştur . Yaila ve Gökçetepe kıyısındaki kale kalıntıları Orta Çağ'da bölgeye 

hâkim olan Cenevizlilere aittir. 19.yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Rumeli'de yenilmesiyle 

Keşan da istila ve göçlerle sarsıldı. 1828 ve 1877'de iki kez Ruslar tarafından işgal edildi. 2. 

Dünya Savaşı'ndan sonra 30 Temmuz 1920'de Yunanlılar tarafından işgal edildi. İlçe, 

Mustafa Kemal'in kazandığı "Büyük Zafer"in ardından 19 Kasım 1922'de bağımsızlığına 

kavuştu. Atatürk. 

İnsanlar ve Kültür 

Okuma yazma oranının yüzde 98 olduğu, meslek lisesi ve ortaokulların bulunduğu Keşan, 

geleneği yaşatırken yeniye kucak açıyor. Keşan'da düzenlenen kültür sanat festivali ile 

bölgenin kültür ve turizm merkezi olmayı hedefliyor. Bölgedeki insanların yaklaşık %100'ü 

Yunanistan, Bulgaristan ve Yugoslavya'dan gelen göçmenlerdir. Suluka, Orhanie, Parnar 

köylerinin tamamı, Beyendik ve Çamlıca köylerinin %50'si Pomak Türkleridir. Yeniceçiftlik 

köyü tamamen Boşnak olup , diğer köylerin tamamı Gacal denilen yerli halktır . Bölgede 

hakim konuşulan dil Türkçe'dir. Balkanlar ve Anadolu'nun bu zengin kültürel özelliklerini 

türkülerde ve oyunlarda görmek mümkündür. Chamko, Zygos, Kabadaı, Debreli Hasan, 
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İstanbul Kasabı, Patuşka, Hanım Ayşe, Kazibe olarak da adlandırılan Pomak ve Balkan 

Gaidaları yörede çok kültürlülüğü yansıtan başlıca halk oyunlarıdır. Keşan'ı yurt içi ve yurt 

dışında düzenlenen şenliklerde temsil eden Lalacık Halk Dansları Ekibi, köy halkının 

oluşturduğu bir topluluktur. 

Ekonomi 

Keşan'ın ekonomisi ağırlıklı olarak tarıma dayalıdır. 1.087 kilometrekarelik alanın yüzde 51'i 

tarım arazisi. Keşan'da yetiştirilen başlıca ürünler buğday, ayçiçeği ve arpadır. Sebzecilik ve 

meyvecilik de gelişmiştir. Domates, biber, kabak, patlıcan; elma, armut, badem, erik ve 

şeftali en çok yetiştirilen ürünler arasındadır. Son yıllarda pirinç, bamya ve şeker pancarı 

üretimi de artış göstermiştir. Bahçecilik ve bağcılık alanında da ilerleme kaydedilmektedir. 

Son iki üç yıldır yaygınlaşan arıcılık sayesinde. 5 bine yakın ticari işletmenin bulunduğu 

ilçenin ekonomisinde önemli rol oynayan Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, bölgenin en eski 

kuruluşlarından biridir. 

Turizm – Eyalet ve Başlıca Turistik Yerler 

Güney Trakya'nın sınıra yakın en büyük yerleşim yeri olan Keşan, sınır ötesi işbirliği ve sınır 

ticareti potansiyeli taşıyor. Keşan Belediyesi ile Yunanistan ve Bulgaristan'da Dedeağaç, 

Feray, Orestiada ve Gümülcine yerel yönetimleri arasında kurulan ilişki ve protokollerle 

çevre, altyapı, ekonomik ve kültürel alanlarda işbirliği gelişiyor. 

Keşan, yolların kavşağında, her zaman farklı kültürleri ve tarihi birikimleri birleştiren bir 

merkez olmuştur. Ne yazık ki, daha önce sunduğumuz tarihsel inceleme ile uyumlu olarak, bu 

tarihi eserlerin çok azının günümüze ulaştığını görüyoruz. Keşan'da harabe olarak günümüze 

ulaşan en eski eserler yerleşim kalıntıları ve yaylanın kıyısındaki kale kalıntıları ile 

Gökçetepe'de Orta Çağ'da yapılmış Ceneviz kalesidir. Bu eserler de arkeolojik araştırmalarla 

gün ışığına çıkarılmayı bekliyor. Bölge merkezinde yer alan Hersekzade Ahmet Paşa Camii, 

restorasyonlarla günümüze ulaşan en önemli yapıdır. Caminin yanında yer alan Osmanlı 

dönemine ait iki kubbeli hamam da kısmen yıkılmış olup günümüze ulaşan tarihi eserlerden 

biridir. Keşan'daki ölümsüz anıtlardan biri de Merkan köyündeki tarihi taş köprüdür. Osmanlı 

köprü mimarisinin ayırt edici özelliklerini taşıyan köprü, korkulukları yıkılmış olsa da ayakta 

kalmayı başarmış. Aksine Hersekzade Camii çevresindeki birkaç eski taş ev günümüze 

ulaşan eserler arasında yer alıyor. Bölgeye özgü sivil mimari örnekleri olarak dikkat çeken bu 
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yapıların çoğu yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Kültürel etkinlikler arasında her yıl Mayıs 

ayında düzenlenen ve Keşan'da çok kültürlülüğün yaşatıldığı ve yaşatıldığı geleneksel 

"Dallık" festivali yer alıyor. Yemeklerin yenildiği ve oyunların oynandığı pikniğe yaklaşık 50 

bin kişi katılıyor. Ayrıca Erickly ve Yaila yaz aylarında nüfus artışının en fazla olduğu 

yerleşim yerleridir. Keşan plajları, orman bungalov evleri, prefabrik dağ evleri, pansiyonları, 

villaları ve az sayıda oteli ile her türlü konaklama imkanı sunmaktadır. İstanbul ve Edirne 

gibi çevre illerden gelen turistler, sahildeki kumsallarda denizin, kumun ve güneşin tadını 

çıkarıyor. Trekking, eğlence amaçlı balıkçılık, dalış ve avcılık gibi alternatif yürüyüş 

olanakları da doğa ve spor tutkunlarının ilgisini çekmektedir. 

 

1.3 İSTATİSTİKSEL ARKA PLAN 

Turistik açıdan, doğrudan (otel üssü, ziyaretçiler, geceleme, restoranların sayısı ve dağılımı 

vb.) veya dolaylı olarak turizmle (yolların, otoparkların, ulaşımın durumu vb.) ilgili mevcut 

istatistiksel ve diğer ampirik bilgiler kısaca ele alınmıştır. Bahsetmeye değer bir not, toplanan 

verilerin çoğu zaman bütün bir bölgenin istatistiklerini yansıttığıdır – Haskovo bölgesi veya 

genel olarak Bulgaristan (Ivaylovgrad ile ilgili olarak) veya genel olarak Edirne bölgesi veya 

Türkiye (Keşan ile ilgili olarak). Bu bilgi çok az olmasına rağmen, genel tabloyu bir araya 

getirmek ve olası gelişim yollarını çizmek açısından faydalıydı. Akılda tutulması gereken bu 

istatistiksel verileri temsil eden birkaç grafik aşağıda verilmiştir. 
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Tablo 1. Veri Kaynağı: Türkiye İstatistik Kurumu

Tablo 2. Veri Kaynağı: Eurostat
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Tablo 3. Veri Kaynağı: Bulgaristan Ulusal İstatistik Kurumu

Tablo 4. Veri Kaynağı: Eurostat
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Tablo 5. Veri Kaynağı: Eurostat

Toplanan veriler aracılığıyla elde edilen bulgular, algılanan eğilimleri doğruladı. Ortak nokta, 

2019'da bölgelerin karşılıklı büyümesi ve 2020'de devam eden pandeminin dünya çapında 

dayattığı kısıtlamalardan ağır darbe alan turizm sektörünün belirgin düşüşüdür. Bu, 

Türkiye'yi ziyaret eden Bulgarların sayısında %85'lik bir düşüş ve Bulgaristan'daki Türk 

ziyaretlerinde yaklaşık %40'lık bir düşüşle sonuçlanan sınır ötesi ziyaretlerdeki şaşırtıcı 

değişiklikle doğrulanabilir. 2021'de Covid kısıtlamalarını hafifletme kararı, ziyaretleri 

yeniden artırarak krize aracılık etti - Ocak-Temmuz döneminde 2020'ye kıyasla 400.000 daha 

fazla Bulgaristan ziyareti kaydedildi. Bulgaristan ve Türkiye, sınır ötesi seyahati teşvik 

etmekle meşgul oldular, böylece Bulgarlar, Türkiye'ye karşı Türkiye'yi en sık ziyaret eden ilk 

5 kişi arasında yer alarak Bulgaristan'ı en sık ziyaret eden ilk 3 kişi arasında yer alıyor. 

Olumsuz tarafı, bu turist ziyaretleri daha çok Sofya, Filibe, İstanbul, İzmir gibi ülkelerin ana 

şehirlerine ve Bansko, Burgaz, Nesebar (Bulgaristan) veya Bodrum, Kuşadası, Antalya, 

(Türkiye) karşısında sahil veya dağ tatil yerlerine yönelikti. Bununla birlikte, yoğun olarak 

ziyaret edilen bu yerler, daha az bilinen bölgelerde turistik rotaların geliştirilmesi için iyi bir 

temel oluşturmaktadır. Baza analizi, sektöre küçük konutların hakim olduğunu ve bu 

konudaki eğilimlerin son yıllarda bir çıkmaza girdiğini göstermektedir. Hedef turist profili 

her iki belediyede de kesinlikle eksiktir, bu nedenle ara sıra seyahat edenlere daha fazla 

güvenilmektedir. Üst segment otellerin yanı sıra uluslararası markalara sahip otellerin 

olmaması, turizm bölgesinin gelişmemiş olduğunun bir göstergesidir. Büyük ticari kuruluşlar 

ve kurumsal yapılar, kural olarak, öncelikle orta ve uzun vadede büyüme potansiyeli yüksek 
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olan destinasyonlara ve bölgelere odaklanır ve bu bağlamda, yatırım niyetlerinin olmaması da 

durumun ve beklentilerin göstergesidir. sektör. Bu bağlamda, şubenin ekolojik ve kırsal 

turizme uygun yer profilinin belirgin olduğu alanlarda konumlandırılmasına yönelik net bir 

eğilim vardır, bu nedenle sınır ötesi bölge için bir fırsat sunmaktadır. Ayrıca, turistik ürün 

nispeten zayıf bir mevsimsel karaktere sahiptir. Kış aylarında katılım çok düşüktür ve bu 

durumda, iyi gelişmiş ekolojik ve kırsal turizme sahip turistik destinasyonlar için genellikle 

güçlü bir ay olan Aralık ayı verileri özel bir izlenim bırakmaktadır. 

Aktif mevsimlerde, her iki grup da "kitle ve özel turizm" türünün bir kombinasyonuna 

sahiptir ve aktif olmayan sezonlarda - iki özel turizm türünün bir kombinasyonuna sahiptir. 

En yaygın kombinasyon ve muhtemelen en büyük potansiyele sahip kombinasyon, kültürel 

ve diğer turizm türleri arasındaki kombinasyondur. 

Her iki ülkede de organizasyon açısından yeni ve kalıcı bir eğilim var - tatillerin 

"bireyselleştirilmesi". Kişiselleştirme, uzun vadede pazarı değiştirecek bir olgudur. Bu, 

seyahat acentelerinin genel olarak değişen tatil talebi modellerine yanıt verebilmek için 

tüketicilere yaklaşımlarını değiştirmeleri gerektiği anlamına gelir. Daha uzak bir perspektifte, 

geziyi yalnızca çevrimiçi olarak organize etmek için değil, aynı zamanda bağımsız olarak - 

yani sözde "özelleştirilmiş ürünler" - "montajlamak" olasılığı aranacaktır. 

Dinlenme süresi yabancılara göre daha kısadır. Kalış süresini kısaltma eğilimi kaydedildi. 

Turizm işletmesi, turistlere sunduğu teklifleri yeniden düşünme ve bunları daha kısa tatillere 

yönelik tutumlarla uyumlu hale getirme göreviyle karşı karşıyadır. 

Durum analizi, İvaylovgrad ve Keşan turizm bölgelerinin bölgesel turistik ürünler oluşturma 

ve bölgesel pazarlama ve reklam yapma ihtiyacı olduğunu göstermiştir. Bölgelerin benzerliği 

ve ortak turistik eğilimlerin yanı sıra her iki belediyenin de doğal ve kültürel zenginlikleri 

nedeniyle, sınır ötesi girişim teşvik edilmelidir. Bu bağlamda bölge, şu anda büyük ölçüde 

atıl durumda olan ciddi bir gelişme potansiyeline sahiptir. 
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2. SWOT ANALIZI VE COVID-19 PANDEMİSİNİN ETKİSİ 

SWOT 

Güçlü Zayıf yönler 
İyi coğrafi konum, orman/deniz 
erişilebilirliği ve daha büyük 
şehirlere/otoyollara iyi ulaşım bağlantıları. 

Korunmuş kültürel ve tarihi miras, folklor 
kimliği, geleneksel tarım ile iyi antropojenik 
çevre. 

Daha az yoğun nüfuslu meskenlerde turizm, 
yerel nüfusun, ürün sunumlarıyla ilgili bu aile 
işletmelerini işletmeye dayalı olarak turizmin 
tüm sektörlerini geliştirdiği yerdir. 

Yurtiçi seyahat büyüyor ve pandemi 
durumundan kaynaklanan bir trend olan 
toplumda turizmin gelişmesine dayanıyor. 

Şu anda iki ülke ve toplumlar arasındaki 
sosyal iklim turizm sektörünü olumlu 
etkiliyor. 

Bölgesel otoritelere büyük ölçüde bağımlılık, 
yabancı yatırım eksikliği. 

Otel/turizm hizmetlerine olan talebin 
mevsimselliği. 

Otellerin düşük kategorisi (3 *) karlılık 
seviyesini sınırlar. 

Turistik ürün için bölgesel bazda tekdüzelik, 
net bir farklılaşma yok 

Şehrin tatmin edici bir altyapısı yok 

Turist başına ortalama geceleme süresi, 
ağırlıklı olarak hafta sonu ve/veya transit iş 
turizmi için bir göstergedir. 

Özel etkinliklerde, girişimlerde veya 
çekicilikte bariz bir eksiklik var 

Ekolojik ve kırsal turizme uygun olduğu 
kadar, sürdürülebilir kültürel destinasyon 
imajının oluşturulması için de ya yavaş 
gelişmektedir ya da eksiktir. 

Fırsatlar Tehditler 
Turizmin gelişmesi için belediyeden kaynak 
ayırma imkanı. 

Farklı turist hedef gruplarını hedefleyebilme. 

Doluluğun az olduğu aylar için hedef 
grupların doğru hedeflenmesi ile bazanın 
daha verimli kullanılması imkanı. 

Rekabetçi bir kimlik oluşturmak için iyi bir 
temel. 

Halihazırda oluşturulmuş bir imaja ve doğal 

Tüketici tercihlerindeki değişikliklere daha 
hızlı uyum sağlayan rakiplerle artan rekabet. 

Piyasada agresif ağ oyuncularının ortaya 
çıkışı ve iyi bilinen cazibe merkezlerine 
odaklanma. 

Covid-19 kısıtlamaları ve daha küçük gezgin 
grupları 

Kalacak ve yemek yenecek yerlerin 
olmaması nedeniyle turistlerin ve festival 
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özelliklere dayalı olarak destinasyonun 
ekolojik ve kırsal turizm merkezi olarak 
kolayca konumlandırılması imkanı. 

Yerleşik bir marka ve turistik ürün ile turizm 
ürün portföyünü genişletme fırsatları. 

Belediye turizm altyapısının inşası ve bakımı 
için olanaklar. 

Destinasyon için rekabetçi turizm ürünlerinin 
yaratılmasında paydaşlar arasındaki 
ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi. 

Bilgi altyapısının iyileştirilmesi. 

Turizm sektöründe çalışanların 
kapasitelerinin artırılması. 

Pazarlama araçlarının tanıtılmasının ve 
bunların verimliliğinin faydalarını elde etmek 

misafirlerinin dışarı çıkma tehdidi. 

Dış siyasi ve ekonomik iklimde keskin bir 
değişiklik 

Küresel iklim değişikliği, hava ve su kirliliği, 
ormansızlaşma, sel ve toprak kaymaları. 

Hayvan ve bitki türlerinin, arkeolojik ve 
mimari tarihi eserlerin yok edilmesinde insan 
müdahalesi. 

Son derece gelişmiş sanayi sektörünün arka 
planına karşı en rekabetçi olmayan görünen 
turizm sektörü için yüksek risk . 

Koronavirüs hastalığının küresel salgını (COVID-19) 

Turizm, son on yıllardaki büyüme trendinin yanı sıra, hem belirli coğrafi bölgeleri (terör 

saldırıları, doğal afetler) hem de tüm dünyayı (COVID-19 krizi) etkileyen aksaklıklar yaşadı. 

Küresel, ulusal ve bölgesel ölçekte COVID-19 salgını, en son ve en şiddetli darbedir. Dünya 

Turizm Örgütü'nün yılda dört kez yayınladığı en son PAZAR ZEKA raporu verilerine göre, 

2020'nin ilk yarısında uluslararası turist gelişleri 2019'un aynı dönemine göre %65, 

Haziran'da ise %93 azaldı. 2020'nin ilk yarısında uluslararası seyahat talebindeki büyük 

düşüş, 440 milyon uluslararası turistin kaybına ve tahmini olarak 460 milyar ABD doları 

uluslararası turizm gelirine dönüşüyor. Bu, küresel ekonomik ve mali krizin ortasında 

2009'da bildirilen gelir kaybının beş katından fazlasını temsil ediyor. Rapora göre, 

uluslararası talepteki daralma uluslararası seyahat harcamalarına çift haneli düşüş olarak da 

yansıdı. Fransa ve Almanya gibi bazı pazarlar Haziran ayında uluslararası seyahat talebinde 

bir miktar iyileşme gösterse de, ABD ve Çin gibi önemli giden pazarlar durgunluğunu 

koruyor. Bölgelere göre veriler, COVID-19'un etkisinden ilk etkilenen bölge olan Asya ve 

Pasifik'in 2020'nin ilk yarısında gelen turist sayısında %72'lik bir düşüş gördüğünü 

gösteriyor. Gelen turist sayısında %66 düşüş, onu %55 ile Amerika, %57 ile Afrika ve Orta 

Doğu izledi. Sonuç olarak, küresel salgın, uluslararası seyahati açıkça etkiledi, ancak bu, yerli 
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gezginlerin daha fazla keşfetmesine ve iç turizmin canlanmasına neden oldu. Yurtiçi 

gezginlerin bu canlanan hamlesi, ulusal düzeyde turizm sektörünün yurt içine olan ilgisini de 

artırması için bir fırsat ve ufuk açıcı bir deneyim sunuyor. 

Pandeminin yurt içi seyahate odaklanması bir sonucu olsa da, turizm sektörüne etkisi en 

önemli olarak KKÇS ilkesinin (Temizlik, Sağlıklı, Emniyetli, Çevre Dostu) Uygulanması 

gerekliliğinin ortaya konulması oldu. Turizm endüstrisindeki hizmet sağlayıcılar, turistik 

destinasyonda sağlık protokollerini uygularken KİKÇ'yi sürdürmek zorundadır. Bu, turizm 

hizmeti sağlayıcılarının, turistlerin sağlık riski algılarını azaltmak için temizliğe olan 

bağlılıklarını vurgulamaları gerektiği ile uyumludur. Ayrıca, devletin videolar, kitapçıklar ve 

çeşitli medya araçları kullanarak CHSE protokolünün uygulanması konusunda toplumu 

eğitmesi gerekir; oteller, restoranlar, alışveriş yerleri ve diğerleri gibi tüm turizm sağlayıcıları 

da bunu mükemmelleştirmeyi hedeflemelidir. Sadece hizmet sağlayıcılar değil, müşteriler 

olarak turistler de sağlık protokollerine uymak zorundadır. Ülkeler arasında seyahat eden 

turistlere göre, güvenliklerini sağlamak için de seyahat sigortasına ihtiyaç var. 

Covid-19 salgını, potansiyel bulaşmayı önlemek için insanların gruplar halinde toplanmaması 

için çeşitli düzenlemelerin ortaya çıkmasına neden oldu. Bu durum, ziyaret eden turistlerin 

grup halinde seyahat edemeyip, yalnız seyahat etmeyi tercih etmelerine neden olmaktadır. 

Birlikte seyahat etmeleri gerekiyorsa, yakın aile ve arkadaşlarını seçerler ve bu, gelecekteki 

pazar hedefleme kampanyalarına yansıtılmalıdır. Kısacası Bulgaristan ve Türkiye'de turizm 

ve konaklama sektörünün normale dönebilmesi için çalışanların becerilerinin profesyonel bir 

şekilde artırılması, hijyene, sağlık SOP'lerine daha duyarlı olunması, daha fazla medya 

pazarlaması katılımı ve dünya uyum sağlamaya başladığında iyimser tutum. 

ANKET ANALİZİ 

Anket analizi, anket verilerinin ham maddesini içgörülere ve cevaplara dönüştürme sürecidir, 

dolayısıyla bu adım bize yalnızca mevcut durum için değil, aynı zamanda projenin 

gelecekteki gelişimi için neyin gerekli olduğu konusunda temel ve anlayış sağlayacaktır. 

Ayrıca, bu değerli bilgiler, önerilen pazarlama kampanyasının hedef gruplarını daha iyi 

vurgulayacaktır. Anket iki belediyeye dağıtılarak üç dilde sunuldu: İngilizce, Türkçe ve 

Bulgarca ve her iki tarafın özgünlüğüne uyacak şekilde tasarlandı. Ayrıca, anket açık uçlu 

sorular, çoktan seçmeli sorular ve Likert ölçeklerine (katılımcıların bir dizi ifade için simetrik 
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bir katılıyorum-katılmıyorum ölçeğinde katılma veya katılmama düzeylerini belirttiği 

psikometrik bir ölçek) dayalı olarak oluşturulmuştur. Sonuçlar, her iki yerin de ayırt edici 

özelliklerine sahip olması nedeniyle büyük ölçüde farklılık gösterse de, duruma ilişkin benzer 

içgörüler sağladılar. Bölgenin çalışanları ve hizmet sağlayıcıları, sektöre doğrudan katılımları 

sırasında en sık yanıt verenler oldular ve bu nedenle sonuçların güvenilirliğinden 

yararlandılar. Ankete katılanların birçoğunun her iki belediyedeki yaşam kalitesinin orta 

düzeyde olduğunun altını çizmesi, bölge için genel altyapının ve fırsatların iyileştirilmesi 

ihtiyacına karşılık geldi. 

Yaşam kalitesini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

 

Yaşam kalitesine en çok katkıda bulunan unsurlar söz konusu olduğunda, her iki belediyedeki 

insanlar benzer şekilde aşağıdakileri önem derecesine göre işaret etmişlerdir: 

1. Turizm 

2. Belediye yönetimi 

3. Yerel halk 

4. Kültür kurumları 

Ancak, istendiğinde, bölge kasaba ve belediyelerinin vatandaşları, bölgelerde turizmin iyi 

gittiğini kabul ettiler, ancak yarısından fazlası sektör açısından hala yapılacak işler olduğuna 

inanıyor. Ardından, Turizmin gelişmesindeki durgunluğun ardındaki sorunların büyük ölçüde 

bölgedeki turizm fırsatları, yol altyapısı ve erişilebilirlik ve uygun turizm altyapısı hakkında 

mevcut bilgi eksikliğinden kaynaklandığını belirtiyorlar. Bölgede gelişmemiş olan alt 

sektörler ise turizmdir: Trekking ve bisiklet; Yanıtlara göre ekoloji ve doğa ve kırsal turizm. 

Sakinlerin bir tatil yeri seçmesinin en önemli faktörleri arasında hevesle vurguladığımız iki 

seçenek vardır: Doğa ve Fiyat, ancak vize veya diğer özel seyahat belgeleri (sınır ötesi 
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bölgede gerekli değildir) gerekliliği karşısında olası bir seyahat kısıtlaması olmuştur. . 

Pazarlama kampanyası ihtiyacı ve kültürel faaliyetlerin ve turizmin daha iyi tanıtımına daha 

fazla dahil olma ihtiyacı, şimdiye kadar çaba ve etkinlik eksikliği olduğuna inanan 

katılımcıların yarısından fazlası tarafından da doğrulanmaktadır. Böylece, daha önce 

belirtilen vatandaşların gereksinimlerine uygun bir ürün geliştirme ihtiyacını olumlu bir 

şekilde teyit ediyor. 

Sizce kalkınmada en büyük etkiye sahip sektörler hangileri?  

 

Turizmin gelişimi hakkında ne düşünüyorsunuz ? 

 

Bölgede kültürel etkinliklerin tanıtımını nasıl değerlendiriyorsunuz?  
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MİSYON, VİZYON VE STRATEJİK HEDEFLER 

 

Stratejinin ve girişimlerinin sınırlarını açıkça belirlemek için, aşağıdaki bölüm çok önemli 

olan Misyon ve Vizyonu derinlemesine inceleyecektir. Ayrıca, misyon ve vizyon ifadeleri üç 

önemli işleve hizmet eder: 

▪ paydaşlara strateji oluşturma konusunda bilgilendirici olma işlevini taşırlar. 

▪ stratejik bir çerçeve oluşturmak 

▪ stratejinin etkinliğini değerlendirmek için kullanılabilecek ölçülebilir amaç ve 

hedeflerin oluşturulmasına yardımcı olur. 

GÖRÜŞ  

Turistik sınır ötesi ürünün dönüştürülmesi ve girişimin sürdürülebilir ve uzun vadeli 

büyümesinin sağlanması. 

MİSYON  

İvaylovgrad ve Keşan belediyelerinde turizm ve rekreasyon alanları oluşturularak doğal, 

kültürel ve turistik alanlara erişim koşullarının iyileştirilmesi. 

Bu iki segment, turizmin ekonomik ve sosyal etkilerini artırma ve yerel topluluklardan ve 

işletmelerden daha yüksek kar elde etme ihtiyacına dönüşmektedir, dolayısıyla Türkiye'de 

turizm sektörüne yardımcı olacak sınır ötesi bir ürünün geliştirilmesi ve geliştirilmesi 

gerekmektedir ve Bulgaristan'ın sınır bölgeleri daha hızlı gelişecek. Pazarlama ve büyüme 

stratejisi, sınır ötesi İvaylovgrad ve Keşan bölgelerinin çekiciliğini artırmak ve alternatif 

turizm ve ürün türlerinin gelişimini kolaylaştırmak için doğal, kültürel, tarihi ve coğrafi 

kaynakların entegre bir şekilde geliştirilmesini ve sürdürülebilir kullanımını önermektedir. 

kitle pazarı için. Bu, aşağıdaki hedeflere yol açar: 

✓ Turizm girişimlerinin yüksek oranda pazar odaklı olmasını sağlamak. 

✓ Ziyaretçilerin konfor seviyesini artırmak için erişilebilirliği kolaylaştıracak 

altyapılar oluşturmak. 

✓ Hijyen ve sanitasyon seviyesini iyileştirmek. 

✓ Kalite standartlarını iyileştirerek ve daha fazla kolaylık sunarak, kilit 

ziyaretçiler ve potansiyel ziyaretçiler arasında olumlu bir algı oluşturmak. 
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✓ Ortak ürünü tanıtabilecek önemli seyahat toptancıları ile ortaklık ilişkisi 

kurmak. 

✓ Girişimin sürdürülebilirlik odaklı olmasını sağlamak, doğa ve insan açısından 

ESG hedeflerini ve uyumlarını senkronize etmek. 

 

BÖLGELER İÇİN STRATEJİ VE PAZARLAMA TAKTİKLERİ 

PAZARLAMA TAKTİKLERİ   

Bölgenin pazarlama planında mutlaka bulunması gereken stratejik yönler şunlardır: Marka 

Pazarlaması; Cazibe Pazarlaması; Altyapı Pazarlaması; Vatandaşlardan, politikacılardan, 

kuruluşlardan ve Reklamlardan destek sağlamak. Pazarlama stratejisinin ihtiyaçlarını 

karşılamak için kapsamlı bir araç kullanılacaktır – 4 Ps. Bir bonus kategorisi 5. P – Kişilerdir. 

 

FİYAT  

Bir bölgesel ürünün fiyatı şu soruyu yanıtlamaya izin verir: "Bir kişinin bölgede yaşaması 

ve/veya faaliyette bulunmasının maliyeti ne olacaktır?" Fiyat, parasal ve finansal kaynakları 

bölgeye çekmeye yardımcı olan tek pazarlama karması aracı olduğu için önemli bir 

pazarlama aracıdır. Bölgesel bir ürün satın alan bir kişi ayrıca üç grup maliyete katlanır: 

▪ bir bölge ürününün satın alınmasıyla doğrudan ilişkili maliyetler (seyahat 

biletleri, ulaşım maliyetleri, sigorta, bina edinme maliyetleri, vb. ); 

▪ bölgede yaşarken ve/veya faaliyetler yürütürken doğrudan bölgede yapılan 

masraflar; 

▪ kayıp ve/veya gelir kaybı şeklinde bölgeden gönüllü veya zorla geri çekilme 

ile ilgili maliyetler, örneğin ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin kişisel ve 

endüstriyel mülklerini terk etmeleri veya hafife alınan tazminat miktarları almaları. 

Bölgesel bir ürünün fiyatını belirlerken, farklı fiyatlandırma yöntemleri kullanabiliriz: 

Maliyete dayalı fiyatlandırma, belediye mülkünün kullanımı için kiranın belirlenmesinde 

yararlıdır; Bölgede, turizm faaliyetlerinin organizasyonu veya Rekabetçi fiyatlandırma için 

önemli olan doğal miras alanları gibi bazı istisnai kaynaklar varsa, tüketici odaklı 
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fiyatlandırma kullanılmalıdır. Yatırımcılara/ ziyaretçilere sunulan ücretsiz ve kullanıma hazır 

yatırım sitelerinin fiyatlarının doğru yansıtılabilmesi için hedef kitleye uygun adil bir 

fiyatlama stratejisinin uygulanması gerekmektedir . 

 

İNSANLAR  

Bulgaristan ve Türkiye nispeten geniş bir hedef kitleye sahiptir. Bu, esas olarak her iki 

ülkenin benzer ana ürününden kaynaklanmaktadır. Yaz deniz turizmi için hedef gruplardan 

farklı olarak, kültürel-tarihi ve eko-turizm için olanlar daha net tanımlanabilir ve 

hedeflenebilir. Bireysel yetenekler açısından üç ana kaynak ayırt edilebilir: gelir düzeyi 

(ekonomik kaynaklar), zaman kaynakları ve bireyin bilişsel yetenekleri. Hedef gruplarımızı 

daha iyi tanımlamak için birkaç tipik alıcı karakteri oluşturduk (ideal müşterinizin veya hedef 

kitlenizin hayali bir temsili). 

Alıcı Kişisi 1 

Genel açıklama: çocuklu veya çocuksuz genç 

profesyoneller 

Yaş: 25-40 

Gelir özellikleri: fiyata oldukça duyarlı grup 

İlgi alanı özellikleri: arkadaşlardan, tur operatörü 

kataloglarından ve elektronik ortamdan alınan bilgiler. 

erken veya son dakika rezervasyonları yapma ve en iyi 

fırsatı arama eğilimi. 

Alıcı Kişisi 2 

Genel açıklama: Aktif ve emekli olmuş kişiler 

Yaş: 50+ 

Gelir özellikleri: orta ila yüksek gelir düzeyi 

İlgi alanı özellikleri: Geleneksel spesiyaliteler ve 

içeceklerle ya da doğa yürüyüşleri ile ülkenin atmosferini 

hissetmek isteyen turistler, tatillerini aylar öncesinden 

planlıyor. 

 



  26 
 

 

Alıcı Kişisi 3 

Genel açıklama: İş ziyaretçisi 

Yaş: 30 - 50 

Gelir özellikleri: yüksek gelir düzeyi 

İlgi özellikleri: belirli bir süre daha kısa kalmak, ancak 

kaldıkları süre için nispeten yüksek bir maliyetle, kültürel 

etkinliklerle ilgilenmek, elektronik medyadan bilgi veya 

projeyi tanıtan tur operatörü katalogları 

 

Kamuoyu ayrıca turistlerin seçimini de etkiler; örneğin sağlığı koruma ve sağlıklı bir yaşam 

tarzını teşvik etme arzusu, aktif turizmi daha popüler hale getirdi ve böylece ziyaret edilecek 

yerlerin seçimini belirledi. Bölge, kamuoyundaki değişikliklere duyarlı olmalı ve buna bağlı 

olarak, bölge ürününün tüketicilerle ilgili bu tür özelliklerini bulmalıdır. Son olarak, başta da 

bahsedildiği gibi, sınır ötesi bölgede ikamet eden ve etmeyenlerin doğru bir şekilde 

ayrılmasına daha yakından bakılmalıdır. 

 

YER - ÜRÜN 

Pazarlama karmasında, bölgesel pazarlamada yer ve ürünün bir ve aynı kategoride olması bir 

özelliktir. Bölgesel ürünün konumunun değerlendirilmesi ve doğru kullanımı, uzmanlaşmayı 

etkili bir şekilde geliştirmenize ve bölgeler için en uygun işbirliğine dayalı ilişkiler kurmanıza 

olanak tanır. Bölgesel uzmanlaşma, bölgesel ürünün özellikleri tarafından belirlenir, ancak 

öte yandan, bölgenin özel coğrafi konumu, iletişim bağlantılarının geliştirilmesi için ön 

koşullar yaratır. Bölgesel ürünün, finansal, maddi, insani, entelektüel ve diğer kaynakların 

hareket ettiği iletişim kanalının bir unsuru olarak her varlık içindeki ilişkilerin statik ve 

dinamiklerindeki konumunu tahmin etmek gerekir. Bu kadar spesifik olan belediyelerin 

görevi, gelişmeye uygun belirli bir yeri veya bölgeyi öne çıkarmaktır. Araştırma sonuçlarının 

gösterdiği kadarıyla, bunun doğa ile yakından bağlantılı olması ve gelişmiş altyapı ile olması 

gerekir. Olası yer, İvaylovgrad Belediyesi'ne bağlı Lambuh köyü ve Keşan Belediyesi'ne 

bağlı Koru Dağı ve Saroz Körfezi yakınlığı olabilir . 
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TERFİ  

Ürün tanıtımı, potansiyel tüketicilere ürünün yararları hakkında bilgi getirmeyi ve onları satın 

alma isteklerini teşvik etmeyi amaçlayan bir dizi önlemdir. Daha spesifik olarak, bölgenin 

tanıtımı, bölgeye ilişkin farkındalığı artırmaya, bölgede yoğunlaşan kaynakların, yaşam 

koşullarının ve ticari faaliyetlerin çekiciliğini ve çekiciliğini yaratmaya olanak tanır. 

Buradaki asıl görev, bölgenin tarihsel olarak olumlu yönlerine veya şu anda yaratılan 

bölgenin çekici özelliklerine dayanarak bölgenin olumlu bir imajının oluşturulmasıdır. 

İletişimin önemli etkisini, yani bilgi alıcısının bilgi, tutum ve davranışındaki değişiklikleri 

elde etmek önemlidir. Bölgesel ürünün reklamı, aşağıdaki alanlarda reklam şeklinde olabilir: 

✓ Gazete ve dergilerde, televizyon ve radyoda, 

✓ doğrudan posta reklamcılığı 

✓ açık hava reklamcılığı, ulaşım reklamcılığı 

✓ reklam hediyelik eşya ve hediyeler 

✓ sosyal medya hesapları 

✓ İnternet sitesi 

Ayrıca, proje için önerilen en yaygın pazarlama araçlarından biri de bu girişime benzer 

projelerde en erişilebilir ve en sık kullanılan ağızdan ağza pazarlamadır. 

 

STRATEJİK YAPI  

Stratejik hedef 1: Sürdürülebilir turizmin gelişmesi için elverişli bir ortamın yaratılması 

1.1 Alt Amaç 1: Çevrenin korunması 

1.2 Alt Amaç 2: Doğal ve antropojenik kaynakların korunması 

1.2.1 Tedbir 1 Restorasyon, koruma, teşhir ve doğa ve kültürel mirasın sunumuna yönelik 

tekniklerin ve programların tanıtılması 

1.3 Alt Amaç 3: Turizmle ilgili altyapının inşası ve bakımı 

1.3.1 Önlem 1 Altyapı iyileştirmesi 

1.3.2 Tedbir 2 Güvenlik ve emniyet koşullarının iyileştirilmesi 
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1.3.3 Önlem 3 Destinasyonun erişilebilirliğinin iyileştirilmesi 

1.4 Alt hedef 4 Bilgi güvenliği 

1.4.1 Tedbir 1 Mevcut turistik yerlerin, yaya ve bisiklet yollarının sayısallaştırılması 

1.4.2 Tedbir 2 Turist yorumlarını toplamak, sınıflandırmak ve analiz etmek için bir sistemin 

oluşturulması 

Stratejik hedef 2: Turist altyapısının daha yoğun kullanımına yol açan özel turizm 

türlerinin teşvik edilmesi 

Alt hedef 4.1 Öncelikli turizm türlerinin teşvik edilmesi 

4.1.1 Tedbir 1 Kültür, dağ veya etkinlik turizminin geliştirilmesi için bir konseptin 

geliştirilmesi 

4.1.2 Önlem 2 Konseptin uygulanması 

Alt Amaç 4.2 Potansiyeli olan özel turizm türlerinin teşvik edilmesi 

4.2.1 Tedbir 1 Spor, kırsal turizm, macera ve ekoturizmin gelişimi için bir konsept 

geliştirmek 

4.2.2 Önlem 2 Konseptin uygulanması 

Belediyesi ve Keşan Belediyesi'ni iç ve dış pazarda üst sınıf bir turizm merkezi olarak 

konumlandırmak 

Alt Amaç 3.1 Turistlerin destinasyonlardaki deneyimlerini iyileştirmek için turizm 

ürünlerinin geliştirilmesi 

3.1.1 Tedbir 1 Bölgedeki turistik çekiciliklerin geliştirilmesi 

3.1.2 Tedbir 2 Etkinliklerin ve ilgi çekici yerlerin tanıtımı 

Alt Amaç 3.2 Uluslararası pazarlarda, iç pazarda ve ortak Belediyeler arasında 

destinasyonların daha iyi konumlandırılması ve tanınması 
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3.2.1 Tedbir 1 “Ivaylovgrad-Keşan” turizm markasının yaratılması ve bunun ayırt edici bir 

kimliğe, korunmuş kültürel geleneklere, korunmuş doğaya ve kitle turizminin 

sınırlandırılmasına sahip yıl boyu açık bir destinasyon olarak piyasaya empoze edilmesi 

3.2.2 Tedbir 2 Eko-destinasyon olarak Kuruluş 

3.2.3 Tedbir 3 Turizm talebini ve arzını iyileştirmek için uluslararası standartların, iyi Avrupa 

uygulamalarının ve yenilikçi ürünlerin uygulanmasının getirilmesi 

 

İZLEME VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ  

 
Birbirine bağlı çeşitli endüstriler, turizm işletmesinin faaliyet gösterdiği dinamik ortamı 

oluşturur. Bu nedenle sürekli olarak değişmektedir ve özellikle öngörülemeyen felaketlere 

karşı hassastır. 2020 dünya çapındaki koronavirüs pandemisi, depremler, seller, siyasi 

karışıklıklar ve terör saldırıları gibi başka birçok kriz türü vardır. Turizm sektörü, 

destinasyonlar ve sektörde faaliyet gösteren tur operatörleri bu tür tehlike ve afetler nedeniyle 

ciddi şekilde tehdit altındadır. Dahası, yeni bir fenomen olarak COVID-19, 2020'nin 

başlarında küresel ekonomiyi benzeri görülmemiş bir ölçekte felç etti. COVID-19'un uzun 

vadeli etkilerinin ne olacağını kimse bilmiyor, ancak etkisinin tüm dünyada şiddetli olacağı 

yaygın olarak kabul ediliyor. başta turizm olmak üzere birçok sektör. Bu nedenle, proje, 

salgın ve sınır ötesi bölgede turizm üzerindeki olası etkisi hakkında en son bilgileri takip 

etmelidir. 

Şimdiye kadar dış ortamın riskleri hakkında bir yorum yapıldı, ancak pazarlama stratejisi 

aynı zamanda çeşitli riskler de getiriyor: 

▪ Marka riski 

▪ Hedef pazarın yanlış hesaplanması 

▪ Değişen trendler 

▪ Promosyon riski 

Pazarlama Stratejisinin izlenmesi ve değerlendirilmesi, bu dinamik ortamda etkinlik ve 

verimliliğe ulaşma mantığına tabi tutulmalıdır. Gereksiz çabalardan kaçınmanıza, gereksiz 

odak alanlarını ortadan kaldırmanıza ve satışları artırmanıza olanak tanır. İzleme, sorumlu 

kuruluş tarafından, alınan anketten elde edilen bilgilerin, resmi kaynaklardan alınan verilerin 

vb. toplanması ve analiz edilmesi temelinde gerçekleştirilir. Buna dayanarak, ayrıntılı 
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pazarlama eylem planlarının hazırlanması da gerçekleştirilir . Toplanan bilgiler kurulan bilgi 

sistemi aracılığıyla erişilebilir olacaktır. Değerlendirme, uygulanan müdahalelerin etkileri ve 

sonuçları hakkında gözlem ve diğer kaynaklardan elde edilen bilgileri içerir. Değerlendirme, 

yönetime maliyet ve performans bilgileri yoluyla kontrol mekanizmaları sağlayacaktır. Sınır 

ötesi bölgede turizmin etkisinin niteliksel olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi için özellikle 

önemli bir adım, başarı veya başarısızlığın ölçülebileceği göstergelerin tanımlanmasıdır. 

Turizmin disiplinler arası doğası ve çeşitli etkileri dikkate alındığında, tüm değişkenleri 

ölçmek imkansızdır ve bu nedenle güvenilir göstergelerin seçilmesi ve kullanılması 

gereklidir. 

ÇÖZÜM 

 

Turizmin ekonomik ve sosyal etkilerini artırmak ve yerel topluluklardan ve işletmelerden 

sürdürülebilir bir şekilde daha yüksek karlar elde etmek için, turizm sektörünün daha hızlı 

gelişmesine yardımcı olacak sınır ötesi bir ürünün geliştirilmesi ve geliştirilmesi 

gerekmektedir. Bu ürün için elverişli koşullar, sınır ötesi turizm ürünü büyük ve ileriye dönük 

bir ekonomik ve sosyal gelişmeye yol açabilecek olan İvaylovgrad ve Keşan bölgeleri 

tarafından sunulmaktadır. Pazarlama stratejisi, sınır ötesi bölgenin çekiciliğini artırmak ve 

kitlesel pazar için alternatif turizm türlerinin ve ürünlerin geliştirilmesini kolaylaştırmak için 

entegre kalkınmayı ve doğal, kültürel, tarihi ve coğrafi kaynakların sürdürülebilir kullanımını 

önermektedir. 
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