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CULTURE KNOWS NO BORDERS 

(KÜLTÜR SINIR TANIMAZ) 

Koordinatör Faydalanıcı  

 

S.S. OBASYA TURİZM GELİŞTİRME 

KOOPERATİFİ 

 

Eş Faydalanıcı(lar)  

 
 MANİSA BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYESİ 

 BULGARİSTAN KIRCAALİ 

BELEDİYESİ 

 BULGARİSTAN KIRCAALİ ÖMER 

LÜTFİ KÜLTÜREVİ DERNEĞİ 

 

İştirakçi(ler)  

 
 MANİSA İL KÜLTÜR VE TURİZM 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 SARUHANLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Projenin Süresi  

 

15 AY 

Projenin Hibe Miktarı / Bütçesi 

 

147.077,43 EURO / 163.564,76 EURO 

Projenin Uygulama Yerleri  

 

Manisa / İzmir / Aydın / Denizli / Muğla / 

Afyonkarahisar / Kütahya / Uşak / Saruhanlı 

/ Kardzhali, Bulgaristan 

 

Koordinatör Faydalanıcı  

Web Sitesi ve Sosyal Medya Hesapları 

 

www.obasya.com.tr  

facebook.com/obasya 

instagram.com/obasyaturizm/?hl=tr  

twitter.com/obasyaabproje  

www.kultursinirtanimaz.com 

facebook.com/obasyaabproje  

instagram.com/cultureknowsnoborders/?hl=tr  
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PROJE HEDEFLERİ 

Projenin genel hedefi: 

Türk kültür mirasını yerelde ve uluslararası platformlarda tanıtmak ve güçlendirmek; 

Türkiye ve AB’de kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruşlarının 

uzun süreli ve sürdürülebilir kültürlerarası diyalog kurmasını sağlayacak mekanizmalar 

geliştirmek ve AB muadillerimizle var olan ortak kültürel mirasa ilişkin farkındalık 

yaratmaktır. 

Projenin özel hedefi: 

Türkiye-Manisa’da faaliyet gösteren kooperatifimizin kuracağı ulus ötesi diyalog ve 

kamu-STK işbirliği ile Ege Bölgesinde bulunan 8 ilin 18-19 yy geleneksel kadın 

kıyafetlerini yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtmak ve 

yaygınlaştırmak ve bu yolla unutulmuş kültürel değerlerimizi korumak; (ii) ortak kültürel 

faaliyetler yoluyla Bulgaristan ve Türkiye arasındaki kültürlerarası sivil toplum 

diyaloğunu geliştirmektir. 

 

 

ANA FAALİYETLER 

 Hazırlık faaliyetlerinin yürütülmesi 

 18. – 19. yy Ege Bölgesi – Bulgaristan Kırcaali bölgesine ait 25 adet geleneksel 

kadın kıyafetinin derlenmesi 

 Ege Bölgesinde bulunan 8 ilin ziyaret edilmesi ve çalıştay yapılması 

 Derlenen 25 kıyafetin Obasya Tesisinde Müze haline getirilmesi 

 Obasya Tesisinde 700 m2’lik Etkinlik Çadırının kurulması 

 30 kadın kursiyere 26 gün – 208 saatlik geleneksel el sanatları eğitimi verilmesi 

 Yerelde ve Bulgaristan Kırcaali’de ortak çalışma faaliyetlerinin yürütülmesi 

- Bulgaristan Kırcaali’de 25 kişilik bir ekiple kına gecesi demonstrasyonu 

yapılması  

- Bulgaristan ortaklarımız ve Ege Bölgesindeki 8 ilden gelecek katılımcılar 

ile Etkinlik Çadırında Gala-festival düzenlenmesi 

 Anket ve Değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi 

 Görünürlük ve Yaygınlaştırma faaliyetlerinin yürütülmesi 

 Belgesel çekiminin yapılması 

 Web sitesi, sanal müze ve dijital kitaplık oluşturulması 

 Bulgaristan ve Türkiye-Ege Bölgesi Ortak Müze Kataloğunun hazırlanması ve 

1000 adet basılması  

 Kapanış ve Raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi 

 

 

 

 

 



 
 

BEKLENEN ÇIKTILAR 

 18. - 19. yy Ege Bölgesi ve Bulgaristan yöresel kadın kıyafetleri aracılığıyla 

kooperatifimizin faaliyetleri yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası 

platformlarda yaygınlaştırılacaktır.  

 AB üyesi ülkedeki bir muadil dernek ve belediye ile kültürlerarası diyalog 

oluşturulacak ve Türkiye - AB kültürlerarası diyaloğun geliştirilmesine katkı 

sağlanacaktır.  

 25 adet Türkiye ve Bulgaristan yöresel kadın kıyafeti yerelde ve uluslararası 

platformlarda tanıtılacak ve ortak kültürel mirasın önemine ilişkin farkındalık 

yaratılacaktır. 

 Obasya Tesisinde oluşturulacak 18. - 19. yy Ege Bölgesi ve Bulgaristan 

yöresel kadın kıyafetleri müzesi aracılığıyla kooperatifimizin kurumsal 

kapasitesi artırılacaktır. 

 30 kadın geleneksel el sanatları / dikiş-nakış eğitimi alacaktır. 

 Bulgaristan ve Türkiye-Ege Bölgesi Geleneksel Kadın Kıyafetleri Ortak Müze 

Kataloğu hazırlanacak ve 1000 adet baskı yapılacaktır ve hazırlanan arşiv 

dijital kitaplık haline getirilecektir.   

 Proje kapsamında kurulan Etkinlik Çadırında 700 kişiye; TR-İNG dil desteği 

ile oluşturulan belgesel ve kına gecesi demonstrasyonu ile ortak kültür 

mirasının tanıtımı yapılacaktır.  

 Proje eş başvuranlarımızın ve iştirakçilerimizin katkılarıyla kamu-STK işbirliği 

güçlendirilecektir. İki kardeş şehir belediyesi olan Manisa Büyükşehir 

Belediyesi ile Bulgaristan Kırcaali Belediyesi arasındaki işbirliğinin ve 

diyaloğun da güçlendirilmesine katkı sağlanacaktır. 

 

 


