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Development Process of Tradesman 
and Craftsman Professions in Turkey

and Kirklareli Example

Kirklareli Chamber of Tradesmen and Craftsmen 
prepares a study, entitled “Development       
Process of Tradesman and Craftsman             
Professions in Turkey and Kirklareli Example” 
within “Traditional Craft Professions and their 
Adaptation to the Economy in the Cross-Border 
Area” (CRAFTS) project, co-funded by EU 
through the Bulgaria – Turkey IPA Cross-Border 
Programme (CCI number 2007CB16IPO008), 
Priority Axis 1: Sustainable Social & Economic 
Development. 

Research Methodology 
The research subject is as follows: research of 
the historical development and the current   
situation of traditional handicrafts and crafts 
professions in Turkey and specifically Kırklareli 
and identification of recommendations              
regarding the development of cross-border 
cooperation within this field.

Key actors in the research are the related        
institutions regarding traditional handicrafts 
(Ministry of Culture and Tourism, occupational 
organisations established in the field of crafts, 
Professional institutions keeping the registry 
and conducting studies regarding industry and 
trade). 

Within the scope of this study, the following 
methods were used to gather information 
regarding the research subject: 
•Information gathering from written sources
•Information gathering through observation
•Information gathering through meetings 
(interviews)
•Information gathering from the Internet
•Information gathering with SWOT analysis 

Accordingly:
- First and foremost the general framework of 
the study was formed
- Written sources and related pages including 
information and documents regarding the 
research subject on the Internet were scanned
- One-on-one interviews were conducted with 
the related institutions and individuals in 
Ankara, Kırklareli and Istanbul 
- SWOT analysis was carried out in Kırklareli

The acquired raw information and data were 
categorised, evaluated and the research was 
written in accordance with the specified format.

Процес на развитие на търговските и 
занаятчийски професии в Турция

и примера на Къркларели

Камарата на търговците и занаятчиите – 
Къркларели изготвя проучване озаглавено 
„Процес на развитие на търговските и 
занаятчийски професии в Турция и примера на 
Къркларели” в рамките на проекта 
„Традиционните занаятчийски професии и 
тяхното адаптиране към икономиката в 
Трансграничния регион” (CRAFTS), съфинансиран 
от Европейския съюз чрез Програмата за 
трансгранично сътрудничество по ИПП България - 
Турция(CCI номер 2007CB16IPO008), Приоритетна 
ос 1: Устойчиво социално и икономическо 
развитие.
Методология на проучването
Предмет на проучването: изследване на 
историческото развитие и сегашното състояние на 
традиционните занаяти и занаятчийски професии 
в Турция и по-специално в Къркларели и 
изготвяне на препоръки по отношение на 
развитието на трансграничното сътрудничество в 
тази област.
Ключови участници в проучването са 
институциите свързани с традиционните занаяти 
(Министерството на културата и туризма, 
професионалните организации в областта на 
занаятите, професионалните институции, които 
поддържат регистри и правят проучвания в 
областта на индустрията и търговията).

В рамките на настоящото проучване се 
използвани следните методи за събиране на 
информация във връзка с предмета на 
проучването:
•Събиране на информация от писмени източници
•Събиране на информация чрез наблюдение
•Събиране на информация чрез срещи 
(интервюта)
•Събиране на информация в интернет
•Събиране на информация със SWOT анализ

Съответно:
- Преди всичко е формирана общата рамка на 
проучването
- Сканирани са писмени източници и интернет 
страници с информация и документи свързани с 
предмета на проучването
- Проведени са персонални интервюта със 
съответните институции и отделни хора в Анкара, 
Къркларели и Истанбул
- Изготвен е SWOT анализ в Къркларели

Събраната информация и данни са 
категоризирани, оценени и проучването е 
изготвено в съответствие с изискванията.



Projects without borders  - www.ipacbc-bgtr.eu

Development Process of Tradesman 
and Craftsman Professions in Turkey

and Kirklareli Example

Kirklareli Chamber of Tradesmen and Craftsmen 
prepares a study, entitled “Development       
Process of Tradesman and Craftsman             
Professions in Turkey and Kirklareli Example” 
within “Traditional Craft Professions and their 
Adaptation to the Economy in the Cross-Border 
Area” (CRAFTS) project, co-funded by EU 
through the Bulgaria – Turkey IPA Cross-Border 
Programme (CCI number 2007CB16IPO008), 
Priority Axis 1: Sustainable Social & Economic 
Development. 

Research Methodology 
The research subject is as follows: research of 
the historical development and the current   
situation of traditional handicrafts and crafts 
professions in Turkey and specifically Kırklareli 
and identification of recommendations              
regarding the development of cross-border 
cooperation within this field.

Key actors in the research are the related        
institutions regarding traditional handicrafts 
(Ministry of Culture and Tourism, occupational 
organisations established in the field of crafts, 
Professional institutions keeping the registry 
and conducting studies regarding industry and 
trade). 

Within the scope of this study, the following 
methods were used to gather information 
regarding the research subject: 
•Information gathering from written sources
•Information gathering through observation
•Information gathering through meetings 
(interviews)
•Information gathering from the Internet
•Information gathering with SWOT analysis 

Accordingly:
- First and foremost the general framework of 
the study was formed
- Written sources and related pages including 
information and documents regarding the 
research subject on the Internet were scanned
- One-on-one interviews were conducted with 
the related institutions and individuals in 
Ankara, Kırklareli and Istanbul 
- SWOT analysis was carried out in Kırklareli

The acquired raw information and data were 
categorised, evaluated and the research was 
written in accordance with the specified format.

Процес на развитие на търговските и 
занаятчийски професии в Турция

и примера на Къркларели

Камарата на търговците и занаятчиите – 
Къркларели изготвя проучване озаглавено 
„Процес на развитие на търговските и 
занаятчийски професии в Турция и примера на 
Къркларели” в рамките на проекта 
„Традиционните занаятчийски професии и 
тяхното адаптиране към икономиката в 
Трансграничния регион” (CRAFTS), съфинансиран 
от Европейския съюз чрез Програмата за 
трансгранично сътрудничество по ИПП България - 
Турция(CCI номер 2007CB16IPO008), Приоритетна 
ос 1: Устойчиво социално и икономическо 
развитие.
Методология на проучването
Предмет на проучването: изследване на 
историческото развитие и сегашното състояние на 
традиционните занаяти и занаятчийски професии 
в Турция и по-специално в Къркларели и 
изготвяне на препоръки по отношение на 
развитието на трансграничното сътрудничество в 
тази област.
Ключови участници в проучването са 
институциите свързани с традиционните занаяти 
(Министерството на културата и туризма, 
професионалните организации в областта на 
занаятите, професионалните институции, които 
поддържат регистри и правят проучвания в 
областта на индустрията и търговията).

В рамките на настоящото проучване се 
използвани следните методи за събиране на 
информация във връзка с предмета на 
проучването:
•Събиране на информация от писмени източници
•Събиране на информация чрез наблюдение
•Събиране на информация чрез срещи 
(интервюта)
•Събиране на информация в интернет
•Събиране на информация със SWOT анализ

Съответно:
- Преди всичко е формирана общата рамка на 
проучването
- Сканирани са писмени източници и интернет 
страници с информация и документи свързани с 
предмета на проучването
- Проведени са персонални интервюта със 
съответните институции и отделни хора в Анкара, 
Къркларели и Истанбул
- Изготвен е SWOT анализ в Къркларели

Събраната информация и данни са 
категоризирани, оценени и проучването е 
изготвено в съответствие с изискванията.

Bulgaria – Turkey IPA Cross-Border Programme

CCI No: 2007CB16IPO008

Traditional Cra� Professions 
and their Adaptation 

to the Economy in the Cr�s-Border Area
CRAFTS

Традиционнит� �аная�ийск� 
професи� � тя�нот� адаптиран� къ� 
икон�икат� � Трансгран�ни� регио�

CRAFTS

�e project is co-�nded by EU through the Bulgaria-Turkey IPA Cr�s-Border Programme (CCI number 2007CB16IPO008)

Burgas Regional Chamber of Skilled 
Crafts
4 Batak Str., 8000 Burgas, Bulgaria
Tel: +359 878973156
E-mail: rzkbs@abv.bg
Website: www.rzkbs.org

Kirklareli Chamber of Tradesmen 
and Craftsmen
Karacaibrahim District., 32 Mustafa Kemal 
Boulevard, Floor 2, 39100 Kirklareli, Turkey
Tel: +90 288 214 10 54
E-mail: : iletisim@kesob.org.tr
Website: www.kesob.org.tr

European Integration & Regional 
Competitiveness Foundation
gk Strelbiste, 128 Bl., B Entr., 
Office 56, 1404 Sofia, Bulgaria
Tel: +359 899707475
E-mail: tomov@eirc-foundation.eu
Website: www.eirc-foundation.eu
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