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GĠRĠġ 

“Seri üretim” ve “seri tüketim” ana ekseninde Ģekillenen günümüz dünyasında neredense 

tüm dünya insanlarının “tek tip” bir yapıya doğru gittiğini görmekteyiz. Bu tek tipli dünyanın 

en karakteristik özelliklerinden birisi olarak “hızlı” yaĢam tarzını ve bu hızlı yaĢama uygun 

ev, mahalle, cadde, semt ve Ģehir yapılanmasını gösterebiliriz. Tıpkı bireyler ve toplumlar 

gibi, küreselleĢmeyle birlikte Ģehirlerde de “tek tip”leĢme çok açık bir Ģekilde 

gözlemlenmektedir. Megakentlerden köylere varıncaya kadar bu benzeĢmenin pek çok 

örneğini görmekteyiz. Benzer tasarımlarla, aynı yapı malzemeleriyle üretilen binalar, 

planlanan Ģehirler, dünya Ģehirlerini birbirine benzeĢtirmekte, yerel Ģehir kimliklerini ortadan 

kaldırmaktadır. 

ĠĢte “Sakin ġehir” (Cittaslow) hareketi, küreselleĢmenin ortaya çıkardığı homojen 

mekânlardan biri olmak istemeyen, yerel kimliğini ve özelliklerini koruyarak dünya 

sahnesinde yer almak isteyen kasabaların ve Ģehirlerin katıldığı bir birlik
1
 olarak ortaya 

çıkmıĢtır (Cittaslow, 2012). Hızlı ve tüketime dayalı bir hayat felsefesinin hakim olduğu Ģehir 

yaĢamına ve dizaynına alternatif getirmeyi hedeflemektedir. Bu hedefe ulaĢmada ve modern 

Dünya‟nın birçok „aynılaĢmıĢ‟ kentlerinden farklı kalabilmede Ģehirlerin hangi alanlarda 

önemli ve özel olduklarının iyi belirlenmesi ve bu özelliklerini korumak için stratejiler 

geliĢtirilmesi, bunun için yerel değerlere sahip çıkılması, korunması ve geliĢtirilmesi en büyük 

gereklilik olarak görülmektedir. Zira küreselleĢen dünyada elde edilen teknolojik geliĢme 

insanlar arasındaki iletiĢimi, kaynaĢmayı ve değiĢimi kolaylaĢtırsa da, farklılıkların 

törpülenerek tek bir model insan oluĢturma gibi bir iĢlev görmüĢtür. 

Küresel sermaye ve ĢehirleĢme eğilimleri ile özgün kimliklerini kaybetmeden, değiĢim 

hızının yavaĢlatılması, daha doğrusu olması gereken seyrine getirilmesi hedeflenmiĢtir. Bu 

hedefe ulaĢmak için de yerel ve asli kimliği öne çıkarıcı bir kentleĢme politikası 

                                                 

 Yrd. Doç. Dr., MuĢ Alparslan Üniversitesi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Ġktisat Tarihi Anabilim Dalı 

Öğretim Üyesi, velisirim@yahoo.com 
1
 Organizasyon Ģeması için bkz. 

http://www.cittaslow.org/index.php?method=section&id=2044&title=Organization, 03.03.2012 

http://www.cittaslow.org/index.php?method=section&id=2044&title=Organization
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öngörülmektedir. Hareket kendisine logo olarak üzerinde modern ve tarihi binaları taĢıyan 

turuncu renkli bir salyangoz tasarımını belirlemiĢtir (Slow Magazine, 2012). 

Ġtalyanca “Citta”, Ġngilizce “Slow” kelimelerinin bir araya getirilmesiyle oluĢan Cittaslow, 

bir hareketin adı olarak dilimize farklı Ģekillerde tercüme edilmiĢtir. 

Sakin Kent (Ġnsel, 2011), YavaĢ ġehir (Günerhan, Erdem ve Günerhan, 2010:32-37), 

Aheste ġehir (Gürbüz, 2012), YavaĢ Kent (Erkan, 2011), Dingin ġehir (KUDAKA, 2012) gibi 

karĢılıklarla tercüme edilip kullanılmasına karĢılık, özellikle Sakin ġehir kullanımına daha 

yoğun rastlamaktayız.
2
 

1999 yılında Greve in Chianti‟nin eski belediye baĢkanı Paolo Saturnini‟nin giriĢimleri 

sonucunda 4 küçük Ġtalyan kentinin (Orvieto, Greve in Chianti, Bra, Positano) bir araya 

gelmesiyle ortaya çıkmıĢtır. 20 Haziran 2000 tarihinde Roma‟da gerçekleĢtirilen 32 Ģehrin 

idarecilerinin katıldığı imza töreniyle hayata geçen Sakin ġehir Hareketine günümüzde Güney 

Kore‟den, Amerika BirleĢik Devletleri‟ne, Çin‟den Fransa‟ya yayılmıĢ 25 ülkeden 150 üye 

katılmıĢ bulunmaktadır.
3
 

 

1. SAKĠN ġEHĠR HAREKETĠNĠN KAYNAĞI: YAVAġ BESLENME (SLOW 

FOOD) 

Bir “ġehirler Birliği” olarak niteleyebileceğimiz bu hareketi hazırlayan asıl etken ve çıkıĢ 

noktası yine Ġtalya‟da, 1989 yılında Ġtalyan aĢçıların öncülüğünde kendini gösteren 

International Slow Food Movement (Uluslararası YavaĢ Beslenme Hareketi) olmuĢtur (Slow 

Food, 2012). 

Bu hareketin ortaya çıkmasındaki ilk ana kıvılcım ise 1986 yılında Roma‟nın (Ġtalya) 

simgesel meydanlarından birisi olan Ġspanyol Merdivenleri‟nde (Piazza di Spagna) yapılan 

McDonalds açılıĢı esnasında Carlo Petrini önderliğindeki grup tarafından gerçekleĢtirilen bir 

                                                 
2
 Türkiye‟nin ilk Sakin ġehri olma unvanına sahip Seferihisar‟ın Sakin ġehir temsilcisi Bülent Kösem, 

“YavaĢ ġehir” yerine “Sakin ġehir” kullanımını tercih etmelerini Ģöyle açıklar: “Avrupa‟da Cittasolaw‟a üye 

ülkelerle yaptığım görüĢmelerde halkın „yavaĢ‟ anlamına gelen „slow‟ kelimesine olumsuz anlamalar 

yüklediğini, „biz yavaĢlıyor muyuz? Daha ne kadar yavaĢlayacağız?‟ Ģeklinde düĢünceler oluĢtuğunu öğrendik. 

Biz de Seferihisar‟da böyle tepkilere yol açmamak için Cittaslow‟u „Sakin ġehir‟ olarak tercüme etmeyi uygun 

bulduk.” [Keskin, Enes Battal, “Sürdürülebilir Kent Kavramına Farklı Bir BakıĢ: YavaĢ ġehirler (Cittaslow)”, 

Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, Sayı: 1, Ocak 2012, s. 95.] Ancak burada hemen belirtelim ki, 

Özgür ve Bilge dergisinin Temmuz 2005 sayısında yayınlanan “Avrupa‟da Hızla Yayılan Bir Hayat Modeli: 

Sakin ġehirler” baĢlıklı makalemizde bu ifade aynen kullanılmıĢtır. (Yazının tamamı izin bkz. 

http://www.italyaonline.net/Italya/hakkinda/makaleler/Sakin%20Sehirler.htm, 07.03.2012 ) 
3
 Sakin ġehir ağına üye ülke ve Ģehirlerin listesi için bkz. Cittaslow, 

http://www.cittaslow.org/download/DocumentiUfficiali/CITTASLOW_LIST_12:2011.pdf, 07.03.2012 

http://www.italyaonline.net/Italya/hakkinda/makaleler/Sakin%20Sehirler.htm
http://www.cittaslow.org/download/DocumentiUfficiali/CITTASLOW_LIST_12:2011.pdf
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protesto hareketiyle çakıldı (Cittaslow Türkiye, 2012). Protestoculara göre yeni açılan bu 

mekan hem meydanın estetiğini bozuyor, hem de Ġtalyan yemek kültürüne ve beslenme 

alıĢkanlığına büyük bir darbe vuruyordu. Dolayısıyla bu hareket sıradan bir tepki ve protesto 

hareketi değildi. McDonalds‟ın yapmadığı, yapamadığı her Ģeyi yapma ve gerçekleĢtirme 

iddiasını ortaya koyuyordu. Taze, yerel, mevsimlik ürünleri vaat ediyordu. GeçmiĢten 

günümüze nakledilen yemek tarifleriyle piĢirilmiĢ lezzetleri aile bireyleriyle, yakın dost ve 

çevreyle birlikte tadına vararak yemeyi savunuyordu.  

Kısa bir süre sonra Ġtalya‟nın Barolo kentinde YavaĢ Beslenme Birliği oluĢturuldu. 9 

Kasım 1989‟da kurucu üye Falco Portinari‟nin kaleme aldığı bildirinin Paris‟te 15 üye ülke 

tarafından onaylanmasıyla resmen hayata geçen bu hareket de yine küreselleĢmenin Ģehirlerin 

dokusunu, sakinlerini ve yaĢam tarzını standartlaĢtırmasını ve yerel özelliklerini ortadan 

kaldırmasını engelleme amacını taĢıyan, YavaĢ Beslenme Manifestosu
4
 doğrultusunda hareket 

eden bir gönüllü tepki hareketidir. Adından da anlaĢılacağı gibi, hızlı yaĢamın sembolü olarak 

görülen “Fast food kültürüne, yerel gıda geleneklerinin kayboluĢuna ve insanların giderek ne 

yedikleri, yedikleri gıdaların nereden geldiği, tadının nasıl olduğu ve yemek seçimlerimizin 

dünyayı nasıl etkilediği konusundaki vurdumduymazlıklarına karĢı kurulmuĢ kar amacı 

gütmeyen bir eko-gastronomi organizasyonudur.” (Slow Food, 2012) 

Hızlı yaĢamın tipik bir yansıması olan “fast food,” hazırlanıp servis edilmesinden 

tüketilmesine kadarki hızlı süreci ifade için kullanılmaktadır. Ayaküstü atıĢtırma, hızlıca 

tıkınma ve hemen iĢine dönme gibi bir anlamı içinde barındırır. Hızlı hayat temposu içinde 

diğer tüm değerlerinden ve farklılıklarından uzaklaĢan toplumlar yeme ve yemek kültüründen 

de uzaklaĢmıĢlardır. ĠĢte bu tehlikeli gidiĢin farkında olan kesimler bir yandan tepkilerini 

                                                 
4
 YavaĢ Beslenme (Slow Food) Manifestosu: 

Hayatın koşuşturma telaşı bizi köleleştirdi, sinsi bir virüse yenik düştük: Alışkanlıklarımızla aramıza giriyor, 

evimize, özelimize yayılıyor ve bizi “Hızlı Beslenme”ye zorluyor. 

Bu telaşın türünü, neslini tüketme tehlikesine karşı ve insan olmanın hakkını vermek adına, Homo Sapiens 

kendini kurtarmalı. 

Hızlı hayatın evrensel çılgınlığına karşı direnmenin tek yolu sakin ve inatçı bir usulle bedensel keyif 

unsurlarımızı sıkı sıkıya savunmaktır. 

Uygun dozlarda, duyusal hazları ve uzun soluklu keyifleri emniyete almak; durmadan çalışmayı verimlilik 

zannetme çılgınlığına kapılmış kalabalığın hastalığını kapmaktan korur. 

Bizim bu düzene karşı koyuşumuz, “Yavaş Beslenme” ile sofrada başlamalı. Bölgesel yemeklerimizin 

lezzetlerini, kokularını yeniden keşfedelim ve “Hızlı Beslenme”nin ezici etkisini kendimizden uzak tutalım. 

Hızlı yaşam, üretkenlik adına, var olmamızın geleneklerini değiştirdi ve çevremizi, ufkumuzu tehdit etmekte. 

Bu duruma tek çözüm “Yavaş Beslenme”dir. 

Gerçek kültür; lezzeti yok saymak yerine onu geliştirmektir. Bunun da yolu, uluslararası deneyim, bilgi ve 

proje değiş tokuşundan daha iyi ne olabilir? 

“Yavaş Beslenme” daha iyi bir geleceği emniyete alır. “Yavaş Beslenme”, küçük salyangoz simgesiyle, 

“yavaş” kımıltıya devinim getirecek nitelikli desteğe ihtiyaç duyan uluslararası bir düşünce hareketidir. 

Bkz. Slow Food, http://www.slowfood.com/_2010_pagine/com/popup_pagina.lasso?-id_pg=121, 04.03.2012 

http://www.slowfood.com/_2010_pagine/com/popup_pagina.lasso?-id_pg=121
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ortaya koyarken diğer yandan çözüm arayıĢı içine girmiĢlerdir. Bulunan en etkili ve geniĢ 

yankı uyandıran tepki ise hız karĢıtı yavaĢlığı öngören yaklaĢım olmuĢtur. YavaĢlığı 

beslenmeden baĢlatan hareket ise YavaĢ Beslenme (Slow Food) olmuĢtur. 

YavaĢ Beslenme, yerel lezzetlere sahip çıkmayı, doğaya saygı göstermeyi, rahat ve sağlıklı 

beslenmeyi, ne yediğini bilmeyi, hattâ kendi yiyeceğini yetiĢtirebilmeyi, yemekten tad almayı, 

yemekle sosyalleĢmeyi ilke edinmiĢ bir akım olarak ortaya çıktı. “Ġyi, Temiz ve Adil Gıda” 

felsefesini formülleĢtirdi. Buradan da “Sürdürülebilir Kaliteli Gıda” kavramına ulaĢmayı 

hedefledi. 

“Gıdanın iyi olması” yerken bize haz vermesi ve lezzetli olması, “Gıdanın temiz olması” 

üretimde kullanılan tekniklerin çevreye, hayvan ve insan sağlığına zarar vermemesi, “Gıdanın 

adil olması ise” gıda üreticilerinin emeklerinin sömürülmemesi ve emeklerinin karĢılığını 

alabilmeleri anlamına gelmektedir. Gıdaların taze olması, dalınma ve mevsiminde 

olgunlaĢması, paketleme-ambalajlama ve taĢıma zorunluluğunun ortadan kalkması, böylece 

çevre için kirletici unsurlara meydan verilmemesi adına yerel üretim öne çıkarılmalıdır. Bu 

durum aynı zamanda, tüketilen ürünlerin hangi Ģartlarda ve nasıl üretildiğinin bilinmesini de 

sağlayacak, tarladan tezgaha üretici ile tüketici arasına baĢka pazarlama etkenleri girmemiĢ 

olacaktır. Ayrıca geleneksel üretim yöntemleri, yerli tohumlar, tür ve çeĢitlilik de korunmuĢ 

olacak, ekololik çeĢitliliğin korunması ve zenginleĢtirilmesine imkan sağlanacaktır. 

Ġtalya‟da Gastronomik Bilimler Üniversitesi (University of Gastronomic Sciences) ve 

“Slow Food Editor” adlı bir yayınevi bulunan bu hareket, Fast Food‟un gıdalarımızı ve 

yemekleri standartlaĢtırdığını, lezzeti tek yönlü hale getirdiğini, yemek kültürünün 

kaybedildiğini, insanın tek tip yemek yemeğe yönlendirdiğini savunmakta, buna tepki olarak 

yöresel lezzet farklılıklarının korunmasına yönelik çalıĢmalar yapmaktadır. Bu harekete göre 

her ülkenin ve o ülkedeki farklı yörelerin gastronomi kültürü yok edilmemelidir (Kavas ve 

Kavas, 2012). Bu kültürün yok edilmemesi ise bilinçli bir çaba ve eğitim almayı gerektirir. 

YavaĢ Beslenme‟nin öncüleri bu yüzden Gastronomik Bilimler Üniversitesi‟nde yerel 

lezzetlerin eğitimi verilmekte, Ġtalyan mutfağının tarihi mirasını elde etmiĢ, özümsemiĢ 

gastronomlar yetiĢtirilmektedir. Bununla birlikte, yetki düzenlemeleri bakımından 

Avrupa‟ylauyumlu olan bu üniversite, satıĢ noktaları farklı tarımsal endüstri ve iĢ alanları 

(üretim, pazarlama, dağıtım, iletiĢim, eğitim, medya, turizm vb.) arasında değiĢik iĢ profileri 

yaratacak nitelikli iĢgücü oluĢturma hedefindedir (Yurtseven, Kaya ve Harman, 2010:22, 29). 

Günümüzde 100.000′den fazla üyesi ve 1.300 Ģubesiyle (Cittaslow Türkiye, 2012) 

dünyanın en aktif sivil toplum hareketleri arasında bulunan YavaĢ Beslenme (Slow Food) 
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Hareketi, BirleĢmiĢ Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından da tanınmıĢtır (Çiner, 

2011:15). Aynı zamanda Hareket, kendine sembol olarak belirlediği salyangoz figüründe de 

ana mesajını verme çabasındadır. YavaĢ, temkinli ancak kararlı bir Ģekilde ilerleyen 

salyangoz, cüssesinden beklenmeyecek mesafeler aĢmakta; bunu yaparken de geçtiği yerlerde 

ince bir iz bırakmaktadır (Kavas ve Kavas, 2012). 

YavaĢ Beslenme Hareketine destek olmak için 2003 yılında Terra Madre (Toprak Ana) 

hareketi baĢladı. Uluslararası Gıda Toplulukları Ağı olan Terra Madre hareketi, 

küreselleĢmenin tür ve kültür çeĢitliliğini, yerel ekonomileri ve yerli bilgi birikimini yok ettiği 

düĢüncesinden hareketle, küçük üreticileri bir araya getiren; geleneksel beslenmeye verilecek 

önem ile toprağa daha çok yaklaĢılacağını, bunun da insanları rahatlatacağını öne sürüyordu 

(Eker, 2012). 

Burada hemen Mart 1999‟da, ülkemizde “Sefertası Hareketi” adıyla ortaya çıkan bir 

hareketten bahsetmekte yarar var. Bu hareketin amacı da, YavaĢ Yemek Hareketine paralel 

bir çizgide, evde yemek piĢirilmesini ve aile sofralarını, Hızlı Beslenme olgusunun olumsuz 

etkilerine karĢı toplumun bağıĢıklık mekanizması olarak görüyordu. Ġsim ve sembol olarak 

seçilen Sefertası da gelenekselliği simgelemekteydi (Eker, 2012). 

 

2. SAKĠN ġEHĠR OLMA KRĠTERLERĠ 

Uluslar arası bir birlik olarak örgütlenen Sakin ġehir ağı, çalıĢma ilke ve prensiplerini bir 

tüzükle kayıt altına almıĢtır. 28 madde ve 5 ek belgeden meydana gelen Uluslararası Sakin 

ġehir Tüzüğü, birliğin kuruluĢundan organlarına, katılım için yerine getirilmesi gereken 

kriterlerden üyelik sorumluluğuna, logo kullanımından fon kullanımlarına kadar pek çok 

alanda tanım ve ilkeleri ortaya koyar.  

Tüzükte ayrıca, Sakin ġehirler‟in kâr amacı gütmediği belirtilir. Asıl amacın Ģehir 

organizasyonuna yönelik çözüm arayıĢları, testler ve uygulamalar vasıtasıyla iyi yaĢama 

kültürünü destekleyip yayılması olduğu ifade edilir. Tüzükteki bir diğer önemli detay ise, 

Sakin ġehir ağına dahil olan Ģehirlerin kendi isimleri ve faaliyetleriyle bağlantılı 

kullanımlarında “Cittaslow” unvanını kendi diline tercüme etmemeleri gerektiğidir. 

Tüzükte “Birliğin Ulusal ve Uluslararası merkezi Orvieto‟dur. Birlik tali merkezlere de 

sahip olabilir” (Cittaslow, 2012) denilir. Sakin ġehir ağına katılmak isteyen Ģehirlerin 

değerlendirilmesi bu merkez tarafından yapılır. Merkez bu çerçevede; 
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-Temel ilkeleri içeren bir manifesto, 

-Sakin ġehir olarak tanımlanmak isteyen Ģehirlerin imzalaması gereken birlik tüzüğü, 

-Yıllık toplantı takvimleri oluĢturmuĢtur. 

Sakin ġehir ağına katılan belediyeler, Ģehrin aslî kimliğini yansıtan dokusunu ortaya 

çıkaran faaliyetleri desteklemektedir. Bu faaliyetlerin ana karakteristiğini yöresel mutfak, 

yerel müzik ve folklor teĢkil etmektedir. Kısaca, mekanı sosyal olarak yeniden inĢa eden ve 

bunu Ģehrin yeniden tasarımıyla gerçekleĢtirmeyi hedefleyen Sakin ġehir konsepti, sakinlerini 

geleneksel mirasla buluĢturmayı misyon edinmiĢtir (Çiner, 2011). Böylece yerel halkın 

ihtiyaçlarının ve değerlerinin göz ardı edildiği günümüz Dünya‟sında kendine farklılığı ile bir 

yer bulabilmesini öngörmektedir (Kavas ve Kavas, 2012). 

ġehrin karakteristik özelliklerinin yanı sıra, yaĢanan çevrenin korunması, zenginleĢtirilmesi 

ve çevreyle iç içe bir Ģehir hayatının sağlanması için politikalar belirlenmesi diğer önemli 

kriterlerdendir.  

Sakin ġehir, tembel, uyuyan, bıkmıĢ ve evhamlı insanların yaĢadığı bir Ģehir anlamından 

çok uzaktır. Tam tersi, amaçlanan düzeye ulaĢmak ve bunu sürdürebilmek için yoğun bir 

enerji harcanması gerekir (Eskicioğlu, 2012). 

Bu birliğe nüfusu 50 binden az olan Ģehirler katılabilmektedir. Bu sınırlama birliğin giriĢ 

için belirlenen 59 kriterin ana fikrinin insan odaklı ve insani bir örgütlenme olduğunu 

göstermektedir. Buradan hareketle getirilen sınırlama belirlenen hedeflere daha hızlı ve etkili 

ulaĢma imkanı tanımaktadır. Zira küçük yerleĢim merkezlerinde Ģehir sakinleri çevreye, 

geçmiĢten kalan tarihi ve kültürel mirasa ve sosyal bağlara daha fazla sahiplenme özelliğine 

sahip olmaktadır (Cittaslow, 2012). Ayrıca büyük ve kalabalık Ģehirlere oranla küçük 

yerleĢim merkezleri kendi sakinlerine ve ziyaretçilerine daha kaliteli ve keyifli bir yaĢam için 

önemli fırsatlar sunabilmektedir (Yurtseven, Kaya ve Harman, 2010:40). 

Bu ağa katılmak üzere baĢvuran bir Ģehir, oluĢturulan standartlara göre denetlenir ve 

gerekli kriterlerin karĢılanması halinde on Ģehre bir sertifika ile birlikte  'Salyangoz Bayrağı' 

dalgalandırma hakkı verilir.  

Sakin ġehirler Birliğine üyelik süreci, baĢvuran belediyenin, Ģehrin bir takım kıstaslar 

açısından kendini değerlendirmesi ve puanlaması ile baĢlar. Üyeliğe kabul edilmek için 

puanların en az %50‟sini almak  ve üyelik baĢvurusunun kabul edilmeden önce Sakin ġehir 
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Birliği‟nin ülke temsilciliği (Türkiye için Seferihisar Belediyesi) tarafından değerlendirilmesi 

gerekmektedir.  

Birliğin bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Koordinasyon Komitesi‟nce üyelik 

müracaatı kabul edilen Ģehir, üye statüsü elde ediĢini müteakip dört ay içinde kayıt ödemesini 

ödemekle yükümlüdür. Üye olan her Ģehir yöneticileri, Birlik SözleĢmesinde bulunan ve 

altına imza attıkları Ģartları yerine getirmekle yükümlüdür. Birliğin temel felsefesine, 

amaçlarına ve değerlerine ters hareket eden veya imajını zedeleyecek icraatlarda bulunan 

üyeler Koordinasyon Kurulu tarafından ihraç edilebilir. 

Sakin ġehirler Hareketi geçmiĢten kalan mirası korumayı esas alırken, bu hedefe ulaĢmada 

modern teknolojik imkanları reddetmez (Cittaslow, 2012).
 
Ġlkeleri arasında teknolojiyi en 

yaygın ve en etkin seviyede kullanmak ön sırada gelmektedir. Belediye hizmetlerine 

ulaĢmadan en son teknolojinin imkanlarından yararlanarak güneĢ enerjili sokak 

aydınlatmasına, elektrikli araçlardan ileri teknolojili arıtma tesislerine ve yaygın elektronik 

iletiĢim ağına kadar, modernliğin insani yaĢam kalitesini arttıran imkanlarından yararlanma 

teĢvik edilmektedir. Bu anlamda modern öncesi nostaljisi söz konusu değildir. Asıl hayatın 

atardamarlarının attığı yerlerde modernle geleneksel, evrenselle yerel arasında, insan ve 

toplumsal iliĢki odaklı bir yeni senteze ulaĢmayı hedeflenmektedir (Ġnsel, 2011). 

Birlik AnlaĢma Bildirgesi‟ne imza atarak Sakin ġehir hareketine katılmak isteyen bir 

Ģehrin 59 kriterden meydana gelen yükümlülük listesi 7 baĢlık altında (Cittaslow, 2012) Ģöyle 

toplanır:  

2.1. Çevre Politikaları 

1. Hava, su ve toprağın kalitesinin, yasa tarafından belirtilen parametrelerde olduğunun 

belgelenmesi. 

2. Kentsel çöp ve özel atıkların ayrıĢtırılarak toplanmasının teĢvik edilmesi ve 

yaygınlaĢtırılmasına yönelik projeler. 

3. Endüstriyel ve evsel kompostlamanın yaygınlaĢtırılması ve teĢvik edilmesi. 

4. Kentsel ya da toplu kanalizasyon için, atık su arıtma tesisinin bulunması. 

5. Özellikle alternatif enerji kaynaklarının kullanılması ve biyokütlelerden ısı üretilmesi 

yoluyla enerji tasarrufu ile ilgili belediye projesi. 

6. Genetiği değiĢtirilmiĢ ürünlerin (GDO) tarımda kullanılmasının yasaklanması. 
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7. Reklam grafikleri, panolar ve trafik iĢaretlerinin düzenlenmesine dair belediye planı. 

8. Elektromanyetik kirliliği kontrol eden sistemler. 

9. Gürültü kirliliğini kontrol etmek ve azaltmak için bir program. 

10. IĢık kirliliğini kontrol etmek için sistem ve programlar. 

11. Çevre yönetimi sistemlerinin benimsenmesi (EMAS ve ECOLABEL ya da ISO 9001; 

ISO 14000, SA 8000 ve Gündem 21 projelerine katılım) 

2.2. Altyapı Politikaları 

1. Tarihi merkezlerin ve/veya kültürel ve tarihi değer çalıĢmalarının geliĢtirilmesi ve ıslah 

edilmesi için planlar. 

2. Güvenli ulaĢım ve trafik için planlar. 

3. Okulları ve kamusal binaları bağlayan bisiklet yolları. 

4. Özel taĢımacılık ve trafiğin toplu taĢıma ve yaya alanları ile bütünleĢtirilmesi üzerinden, 

alternatif ulaĢımı destekleyen planlar (toplu taĢıma alanlarına bağlanan ilave kentsel araba 

park yerleri, bisiklet yolları, okullar ve iĢyerlerine eriĢim sağlayan yaya güzergâhları, vb.) 

5. Kamusal ve kamu ile ilgisi olan alanların engelliler için eriĢilebilir olması, mimari 

engellerin kaldırılması ve teknolojilere eriĢimin sağlanmasının garanti altına alınabilmesi için 

uygulanmalar. 

6. Aile yaĢantısını kolaylaĢtıran ve yerel aktivitelere olanak sağlayan programların teĢvik 

edilmesi (eğlence ve spor faaliyetleri, okul ve aile arasında bağ oluĢturmayı amaçlayan 

aktiviteler, yaĢlılar ve kronik hastalar için ev yardımı da dahil olmak üzere çeĢitli yardımlar, 

sosyal tesisler, belediye çalıĢma saatlerinin düzenlenmesi, umumi tuvaletler). 

7. Tıbbi yardım merkezi. 

8. Vasıflı yeĢil alanların asgari teçhizata sahip olması ve hizmet altyapıları (yeĢil alanların 

birbiriyle bağlantıları, oyun sahaları, vb.). 

9. Ticari malların dağıtımı ve “doğal ürünler için ticari merkezler” oluĢturulması için plan. 

10. Mağaza sahipleriyle, zor durumda olan vatandaĢlarla ilgilenme ve yardım etme üzerine 

mutabakat: “Dost mağazalar” 

11. Bozulmakta olan kentsel alanların ve Ģehrin yeniden kullanılmasına yönelik projelerin 

iyileĢtirilmesi. 
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12. Kent tarzının yeniden yapılandırılması ve iyileĢtirmesi için bir program. 

13. U.R.P. (Kentsel Yenilenme Programı) iĢlevlerinin, Cittaslow bilgi bürolarıyla 

bütünleĢtirilmesi. 

2.3. Kentsel Kalite için Teknolojiler ve Tesisler 

1. Biyomimari için büro ve biyomimarinin teĢvik edilmesi yönündeki bilgilendirme projesi 

için görevlendirilen personelin eğitimi için programlar. 

2. ġehri, fiber optik kablolar ve kablosuz sistemler için teçhiz etmek. 

3. Elektromanyetik alanları gözlemleme sistemlerinin benimsenmesi. 

4. Çevre ve manzarayla uyumlu çöp kutularının tedarik edilmesi ve çöplerin belirlenmiĢ 

zaman tablolarına göre kaldırılması. 

5. Toplu ve özel alanlarda; önemli, çevresel olarak uygun bitkilerin, tercihen bahçe/peyzaj 

mimarisi ölçütlerine uygun çizgilerdeki yerel bitkilerin, yetiĢtirilmesine yönelik promosyon 

ve programlar. 

6. VatandaĢlara hizmet sağlamak için planlar (Belediye hizmetlerinin internet üzerinden 

duyurulması, vatandaĢlar için internet tabanlı bir belediye ağı oluĢturulması ve vatandaĢların 

bu ağı kullanmaları yönünde eğitilmeleri). 

7. Özellikle gürültülü alanlarda gürültünün kontrol edilmesi için plan. 

8. Renklerle ilgili plan. 

9. Elektronik evden çalıĢmanın (tele-work) teĢvik edilmesi. 

2.4.Yerel Üretimin Korunması 

1. Organik tarımcılığın geliĢtirilmesi için projeler. 

2. Esnaf ve zanaatkârlar tarafından üretilen ürünlerin, eĢya ve el iĢlerinin kalitesinin 

sertifikalandırılması. 

3. Yok olma tehlikesiyle karĢı karĢıya olan esnaf ve zanaatkârların ve/veya el iĢi 

ürünlerinin korunması ve himayesine yönelik programlar. 

4. Yok olma riskiyle karĢı karĢıya olan geleneksel çalıĢma ve meslek yöntemlerinin 

himayesi. 

5. Organik ve/veya yerel topraklarda üretilmiĢ ürünlerin kullanılması ve restoranlar, okul 

kafeteryaları ve himaye altındaki yapılarda yerel geleneklerin muhafaza edilmesi. 
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6. YavaĢ Beslenme (Slow Food) ile iĢbirliği içerisinde, okullarda tat ve beslenme 

konusunda eğitim programları. 

7. Yok olma riski altında olan yerel yemek kültürünün yok olmaktan kurtarılmasına 

yönelik aktivitelere destek olmak. 

8. Yerel ürünlerin tespit edilmesi ve bu ürünlerin ticarileĢmesi için destek (pazarlarda yerel 

ürünler için yer ayrılması vb.) 

9. ġehirdeki büyük ya da “tarihi ağaçların” koruma altına alınması ve bakımı. 

10. Yerel kültürel etkinliklerin teĢvik ve muhafaza edilmesi. 

11. Kent ve okul bahçelerinin geleneksel yöntemlerle yetiĢmiĢ yerel ekinler için 

geliĢtirilmesi. 

2.5. Misafirperverlik 

1.Turist bilgilendirme ve nitelikli misafirperverlik için eğitim kursları. 

2. Turistik ve tarihi merkezlerde, turist klavuz ve rehberleriyle birlikte uluslararası 

iĢaretlerin kullanılması. 

3. Ziyaretçilerin Ģehirle ilgili bilgi ve hizmetlere eriĢimlerini kolaylaĢtırıcı resepsiyon 

yönergeleri ve projeleri (özellikle takvimlendirilmiĢ etkinlikler için otopark ve resmi 

kurumların açılıĢ saatlerinin uzatılması/esnetilmesi, vb.)  

4. ġehrin “yavaĢ” güzergâhlarının düzenlenmesi (broĢürler, internet siteleri vb.) 

5. Turistik iĢletmeciler ve mağaza sahiplerinin, ücret Ģeffaflığı ve fiyatların müessesenin 

dıĢında sergilenmesi gerekliliği konusunda bilinçlendirilmesi. 

2.6. Farkındalık 

1. VatandaĢlara Sakin ġehir olmanın amaçları ve prosedürleriyle ilgili bilgi sağlayan 

kampanyalar düzenlenmesi. 

2. “YavaĢ” felsefesini kazanmada sosyal yapıların dâhil edilmesi için programlar ve Sakin 

ġehir projelerinin uygulanması. Özellikle; eğitsel bahçe ve parklar, kitap olanak ve hizmetleri 

ve bitkilerin tohumlarının korunması projelerine katılım. 

3. Sakin ġehir ve YavaĢ Beslenme faaliyetlerinin yaygınlaĢtırılması için programlar. 

2.7. Slow Food Faaliyetlerine ve Projelerine Destek 

1. Yerel YavaĢ Beslenme Örgütlenmesinin (Convivium) kurulması. 
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2. YavaĢ Beslenme ile iĢbirliği yaparak okullar için tat ve beslenme üzerine eğitim 

programlarının düzenlenmesi. 

3. YavaĢ Beslenme ile iĢbirliği yaparak okul sebze bahçelerinin kurulması. 

4. Arca veya YavaĢ Beslenme Merkezlerinin, yok olma riski altında olan türlere veya 

ürünler için bir veya daha fazla projeyi hayata geçirmek. 

5. YavaĢ Yemek tarafından temin edilen yerel bölge ürünlerinin kullanılması ve beslenme 

geleneklerinin, toplu yemek eğitim programlarıyla birlikte, müĢterek yemek servisleri, himaye 

altındaki yapılar ve okul kantinleri içerisinde muhafaza edilmesi. 

6. YavaĢ Yemek ile iĢbirliği içerisinde, “Mercati della Terra” nın yerine getirilmesiyle elde 

edilen tipik yerel bölge ürünlerinin desteklenmesi. 

7. “Terra Madre” (Toprak Ana) projesinin ve yemek cemiyetlerinin ortak eĢleĢtirme ile 

desteklenmesi. 

 

3. SAKĠN ġEHĠR ADAYLIK SÜRECĠ 

Sakin ġehir birliğine katılmak isteyen bir Ģehir için atılacak ilk adımı Uluslararası Sakin 

ġehir BaĢkanlığına hitaben Ģehrin Birliğe üyeliğini açıklayan bir baĢvuru mektubu 

hazırlanması teĢkil eder. Bu mektupta; Ģehrin tanıtımı (tarihi, coğrafi yapısı, nüfusu, sahip 

olduğu özellikler, vb), Sakin ġehirler ağına baĢvurma sebep ve gerekçeleri (Ģehrin 

YavaĢ/Sakinlik felsefesiyle ilgisi, Sakin ġehirler birliğine neden baĢvurmak istediği, vb), 

Sakin ġehirler kriterlerinden hangilerine halihazırda sahip olduğu ve kriterleri gerçekleĢtirmek 

için yürüttüğü projeler (kentin Birlik kriterlerine uyan yönleri, kriterler çerçevesinde Ģu ana 

kadar yapılanlar ve yapılması planlananlar), aday Ģehrin birlikle iletiĢimde bulunacak 

kurumsal ve/veya teknik kontak kiĢisinin belirtilmesi gerekmektedir. 

Adaylık sürecinin ikinci ayağında, aday Ģehrin sakinlerine yönelik bilgilendirme 

faaliyetleri vardır. Sakin ġehir projesinin baĢarıya ulaĢması için halkın Sakin ġehir kimliğine 

ve bu alanda yapılanlara sahip çıkması gerekmektedir. Bu projenin halk tarafından 

sahiplenebilmesi için Sakin ġehir Birliğinin ne olduğu, bu kapsamda nelerin yapılacağı açık 

ve net biçimde anlatılması gerekir. Halkın sahiplenmediği bir hareketin uzun vadede baĢarılı 

olamayacağı açıktır. 

Sakin ġehir Adaylık dosyasının hazırlanması bir diğer önemli Ģarttır. Bir Ģehrin Sakin 

ġehir Birliği‟ne üye olması için Birlik tüzüğünde belirtilen 59 kriter hakkında projeler 
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geliĢtirmesi ve uygulaması gerekmektedir. Aday Ģehrin Birliğin kriterleri hakkında geliĢtirdiği 

projelerden oluĢan baĢvuru dosyasının değerleme sonucu %50‟den fazla puan alması gerekir. 

BaĢvuru dosyası iki parçadan oluĢur: 

- Kriterler çerçevesinde yapılan projeler hakkında açıklamaların ve fotoğrafların yer aldığı 

birinci klasör.  

- Bu projelere iliĢkin resimler, projeler, meclis kararları ve resmi yazılar gibi eklerin yer 

aldığı ikinci klasör. 

Ġki klasörden oluĢan adaylık dosyası Türkçe ve Ġngilizce iki kopya halinde Sakin ġehirler 

Birliği Türkiye Ağı‟na teslim edilir. Bu dosya Birligin Türkiye Koordinatörü ve yetkilileri 

tarafından incelenir. Ġnceleme sonucunda dosya yeterli puanı alırsa dosyalar Genel Merkeze 

(Ġtalya) gönderilir. Dosya Genel Merkez tarafından onaylanırsa aynı sene içerisinde bir 

uluslararası etkinlikte aday Ģehrin üyeliği ilan edilir ve üyelik sertifikası verilir (Cittaslow 

Türkiye, 2012). 

 

4. TÜRKĠYE’DEKĠ SAKĠN ġEHĠRLER 

Türkiye‟de Sakin ġehir Hareketi Ġzmir‟e bağlı Seferihisar‟ın 28 Kasım 2009 tarihinde 

Türkiye‟nin ilk, dünyanın 129. Sakin ġehri olarak Sakin ġehirler zincirinde yerini almasıyla 

baĢlamıĢ oldu. Bu hareketin Türkiye‟de yaygınlaĢması için yapılan çalıĢmalar sonucunda 

2010 yılında Sakarya‟nın Taraklı, Çanakkale‟nin Gökçeada, Aydın‟ın Yenipazar ve 

Muğla‟nın Akyaka beldelerini Sakin ġehir olmak için çalıĢmalara baĢladı. 24 Haziran 2011 

tarihinde Polonya'nın Lidzbark Warminski Ģehrinde yapılan Sakin ġehirler Genel Kurulu'nda 

birliğe katılımı kabul edilen Ģehirlerle birlikte Türkiye‟deki Sakin ġehir sayısı beĢe çıktı ve 

böylece Türkiye‟de Sakin ġehir Ulusal Ağı kurulmuĢ oldu (Cittaslow Türkiye, 2012). 

Seferihisar bu geliĢmenin ardından ''Sakin ġehirler Ġcra Kurulu''na 16. üye olarak girdi.  

Türkiye'nin dıĢında Ġtalya, Portekiz, Avustralya, ABD, Polonya, Belçika ve Avusturya'dan 

ulusal ağını kurmuĢ belediye baĢkanlarının yer aldığı Ġcra Kurulu, örgütlenme modelinde 

Sakin ġehirler'in geleceğine yön verme bakımından en önemli organ olma konumuna sahip 

(Sabah, 2011). 

Çok farklı ve geniĢ bir coğrafyaya sahip, aynı zamanda tarihte çok farklı kültürlere ev 

sahipliği yapmıĢ bir ülkede Sakin ġehir olabilecek belki de yüzlerce Ģehrimiz bulunmaktadır. 

Bu yerlerin Sakin ġehir olması o yöredeki yerel yemeklerin, ürünlerin, zanaatların, mimari 
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yapının, doğal çevrenin korunması aynı zamanda bu Ģehirlerin kalkınması anlamına 

gelmektedir. Nitekim Seferihisar'ın Belediye BaĢkanı Tunç Soyer, yaptığı bir açıklamada 

Sakin ġehir hareketinin bir yerel kalkınma modeli olduğunu Ģöyle dikkat çekmiĢtir: 

“Sakin Ģehir kriterleri yerine getirildiğinde, ortaya bir yerel kalkınma modeli çıkıyor. 

'Sakin ġehir', sadece Seferihisar için önemli değil, aynı zamanda yerel bir kalkınma modelidir. 

Yerli üretimin korunması, küçük iĢletmeler ile köy ürünleri kullanımını öngören koĢullar var.” 

(Radikal, 2010) 

 Seferihisar Belediyesi‟ni Sakin ġehir ağına taĢıyan önemli icraatlarından bazıları 

Ģunlardır: 

Köylülerin ürettikleri yerel ürünleri satabilecekleri pazarlar oluĢturuldu. Bu pazarlar, hem 

yerel kalkınma hem çevre açısından önemli kazanımlar oldu. Seferihisar'ın Sığacık Mahallesi 

Kale içinde yerel ürünlerin ve el iĢlerinin sergilendirdiği "Sığacık Üretici Pazarı" kuruldu. 

UlamıĢ Mahallesi ve Doğanbey Köyü´nde Seferihisar Belediyesi Kadın Emeği Evleri açıldı. 

Bu evler kadın emeğinin değerlendirilmesine, kadınların meslek edinmelerine veya gelir 

getirici faaliyetlerde bulunmalarına imkan sağlamakta. 

Seferihisar´da unutulan ve unutulmaya yüz tutan geleneklerin ve kültürel etkinliklerin 

tespit edilmesi için "75 YaĢ Yemeği" düzenlendi. Bu etkinlik kapsamında Seferihisar 

ilçesinde yaĢayan yaĢlılarla röportajlar yapıldı. 

Seferihisar'ın yerel değerlerinden biri olan hayvancılık sektörünün korunması ve 

geliĢtirilmesi amacıyla Damızlık Koyun-Keçi Panayırı düzenlendi. 

“Okullarda Sebze Bahçeleri” projesi çerçevesinde okullarda oluĢturulan bahçelerde 

öğrenciler sebze yetiĢtiriyor. Sadece yöresel yemeklerin satıldığı “Sefertası Lokantası,” Sakin 

ġehir örgütlenmesinin en önemli kriterlerinden biri olan YavaĢ Beslenme (Slow Food) ve 

yöresel lezzetlerin ön plana çıkarılması amacına hizmet ediyor.  

Seferihisar‟da bisiklet kullanımını yaygınlaĢtırmak ve günlük kullanılabilecek bir ulaĢım 

aracı olduğunu vurgulamak için Seferihisar Belediyesi hizmet binasında ve Sığacık‟ta iki adet 

bisiklet garajı oluĢturuldu. Atatürk Caddesi‟nin ve çevresi baĢta olmak üzere Seferihisar Ģehir 

merkezindeki trafiğin azaltılması ve yayalaĢtırılması için trafiğe kapatılması uygulaması 

baĢlatıldı. 

Kentsel çöp ve özel atıkların ayrıĢtırılarak toplanmasına yönelik projeler hayata geçirildi. 

50.000 kiĢilik bir biyolojik atık su arıtma tesisi kuruldu. 
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ġehirde farklı boylarda ve tarzlarda ilan ve reklam panoları yerine Belediye yetkilileri 

tarafından belirlenen standart boyda ve tarzda ilan ve reklam panoları kullanılmaya baĢlandı. 

Bu çalıĢmalar için Seferihisar Atatürk Caddesi ve Sığacık merkez pilot uygulama alanları 

olarak seçildi. Bu bölgelerde dükkanların tabelaları yeni tabelalarla değiĢtirildi. ÇeĢitli 

binalarda mimari iyileĢtirmeler gerçekleĢtirildi, uydu antenleri merkezi sistemle çatıya alındı. 

Belediye serasında yetiĢtirilen sardunyaların kullanıldığı saksılar balkonlara yerleĢtirildi.
 
 

Sakin ġehir olmanın amaçları, prosedürleri, bu ağa katılmanın Seferihisar'a katacakları 

hakkında kamuoyunu bilgilendirici programlar düzenlendi (Cittaslow Türkiye, 2012). 

Yazar Can Dündar, Seferihisar‟daki uygulamaları ve bu uygulamaların getirdiği değiĢimi, 

bu belediyenin resmi internet sitesi için yazdığı yazısında Ģöyle dile getirmekte: 

“Bu göz alıcı Ege kasabası, kendi güzelliğini bir özelliğe çevirerek baĢını çekti çiçeği 

burnunda sakinleĢme hareketinin… 

“Bakir ormanlarını, güzelim koylarını, lezzet üssü liman lokantalarını, huzurlu balıkçı 

kayıklarını seriverip ortaya “ĠĢte böyle yaĢanır” dedi insanlığa adeta… 

“Yayalara açtı yollarını; indirdi çirkin tabelalarını… 

“Evinde turĢu kuran, reçel yapan, bağında dolmalık yaprak toplayan kadınların emeğini 

sergiledi pazarında… 

“Dost sofraları serdi konuklarına… 

“Daha fazla kar hırsına kapılmadan, baĢkasının sırtına basmadan, hayattan keyif alarak da 

üretilebileceğini, yoksullaĢmadan da tüketilebileceğini, doğayı bozmadan da uygarlık 

kurulabileceğini gösterdi. 

“Dünyaya duyurdu Türkiye‟nin sesini… 

“Türkiye‟ye eĢsiz bir örnek sundu.” (Dündar, 2012) 

 

SONUÇ 

Ġtalya‟dan baĢlayıp tüm dünyaya yayılan Sakin ġehir hareketi, 10 yıl gibi kısa bir süre 

içinde alternatif bir Ģehir ve yaĢam modeli olarak kendini göstermektedir. Gördüğü ilgi ve 

yayılma eğiliminden dolayı hareket farklı alanların uzmanlarınca değiĢik açılardan ele 

alınmıĢtır. Örneğin, bazı uzmanlar Sakin ġehirleri tüketici kültürünün değerlendirilmesi ve 

sürdürülebilir geliĢme biçiminin desteklenmesi yönüyle incelemiĢtir (Knox, 2005: 1-11). Bazı 
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uzmanlar bu hareketi beĢ temel duyuya (görme, tad alma, koklama, dokunma ve iĢitme) hitap 

edecek kriterler öngörmesi açısından değerlendirmiĢtir. Sakin ġehirlerin, yaĢam kalitesi ve 

kültürel yaklaĢımlardan sızarak, mimariyi ve Ģehir tasarımını etkilediği, alternatif “duyu 

mekanları”nın oluĢmasına katkı sağladığı ifade edilmiĢtir (Pink, 2007:59-77). Bazı uzmanlar 

ise Sakin ġehirleri, kültürel yönüyle ele almıĢlar, sosyal alanlar ve insani iliĢkiler açısından 

değerlendirin “sosyal bir hareket” olarak nitelemiĢlerdir (Parkins ve Craig, 2006). 

En önemli hedefi yerel toplumun ve ziyaretçilerinin yaĢam kalitesini yükseltmek olan 

Sakin ġehirler, kısa zamanda uluslar arası bir ağ haline gelmiĢtir. Nüfusu 50 bin kiĢinin 

altında olan bu Ģehirler, kabul ettikleri ve uyguladıkları 59 temel kriterle Ģu temel amaçları 

gerçekleĢtirmek isterler: 

- Teknolojiyi kullanarak hayatın kaliteli ve herkesçe yaĢanabilir olmasını sağlamak, 

- Bölgeye özgü değerlerle sürdürülebilir geliĢmeyi sağlamak, 

- Yerel ekonomik yaĢama katkı yaparak gelir adaletini sağlamak, 

- Doğal çevreyi ve tarihi değerleri korumak (Yurtseven, Kaya ve Harman, 2010: 40). 

Bu maddelerde de ifade edildiği gibi, aynı zamanda bir yerel kalkınma modeli olarak 

düĢünebileceğimiz Sakin ġehirler halkasına katılmanın ekonomik getirileri söz konusudur. 

Özellikle yerel ürünlerin tercih edilmesi, yerel üreticileri harekete geçirmekte, teĢvik edilen 

organik üretimle bu ürünlerin değer kazanması sağlanmaktadır. Dolayısıyla yerel ekonomide 

bir ekonomik canlanmaya, istihdama ve refah artıĢına yol açmaktadır. Yerel ve organik ürün 

ve üretim yöntemleri ise ekonomik sonuçlar doğurmakla birlikte çevreyle de son derece 

uyumlu bir çizgi takip etmektedir. Örneğin ilk sakin Ģehirlerden olan Ġtalya‟nın Bra Ģehri 

yetkililerinin desteğiyle pek çok yerde açılan yerel peynir imalathaneleri hayvancılığın 

geliĢmesine büyük imkan sağlamıĢtı. Tüketicilere taze ve güvenilir ürünler sunmakla birlikte, 

süt ürünlerine yapılan yatırımlar sayesinde çok sayıda Bra‟lıya iĢ alanı açılmıĢtı (Sırım, 2012). 

Yerel ürün ve üretimin yanı sıra misafirperverlik alanında yapılan çalıĢmalarla Sakin 

ġehirler, farklı ve özgün tarzlarıyla turistik bir cazibe merkezi haline gelmektedirler. Bu 

bağlamda Sakin ġehirler, aynı zamanda ana girdisini turizm gelirlerinin oluĢturduğu bir yerel 

ekonomik kalkınma modeli olarak da görülebilir (Keskin, 2012:96). 

Aynı doğrultuda, Sakin ġehir logosunun bir kalite göstergesi olarak görülmesi söz 

konusudur. Zira hem Ģehir sakinlerinin hem Ģehre gelen ziyaretçilerin yaĢam kalitesini 

artırmaya yönelik Sakin ġehir kriterlerinin hayata geçirilmesi zorunluluğu bir kalite garantisi 
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olarak değerlendirilmektedir. Bu durum da yine turizm gelirleri ve hareketliliği açısından 

önemli bir role sahiptir. 

Avustralya'nın bir zamanlar geliĢen bir nehir limanı Ģehri Goolwa‟nın, Sakin ġehir 

olduktan sonra turist akınına uğradığını, tarihi binalarındaki sanat galerileri, kafeler ve küçük 

pansiyonlar ziyaretçilerin hizmetine sunulduğunu görüyoruz (Serin, 2009). 

Çevreye zararsız ve geri dönüĢüm özelliği olan ürünlerin üretilmesi veya tüketilmesinin, 

yeniden ekonomiye kazandırılabilecek atıklar için Ģehrin pek çok yerine ayrı kutuların 

yerleĢtirilmesinin yine ekonomik boyutu olan uygulamalar olduğunu görmekteyiz. 

Sakin ġehir kriterlerinin, uygulanan Ģehirlere hem ulusal hem uluslar arası düzeyde bir ilgi 

merkezi haline getirdiğini de söylememiz gerekir. Özenle korunan Ģehir dokusunun, tarihî 

mirasın belirgin hale getirilmesinin, sakin ve sükunetli görüntüsünün alıĢıldık tatil anlayıĢını 

da değiĢtireceği açıktır. 

Bu bilgiler ıĢığında Sakin ġehir yaklaĢımının, ülkemizde saklı sayısız tarihi ve kültürel 

zenginliği ortaya çıkarmada bir fırsat olabileceği kanaatindeyim. Sakin ġehir perspektifiyle 

gerekli kriterleri taĢıyan ve taĢıması belki kolaylıkla sağlanabilecek olan yüzlerce Ģehrimiz 

kapılarını dünyaya aralayabilecektir. 
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