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ÖZ  

Küreselleşmenin tektipleştirici etkisinden kurtulmak ve yerel ekonomiyi canlandırmak amacıyla 1999 yılında İtalya’nın 

Orvieto kentinde Cittaslow (sakin şehir) birliği kuruldu. Kısa bir sürede uluslararası bir birliğe dönüşen Cittaslow 

hareketinin günümüzde 30 ülkede 252 üyesi bulunmaktadır.Türkiye’de ise 2009 yılında Seferhisar’ın üyeliği başlayan 

Cittaslow akımı şu anda 17 kentimizin üyeliği ile devam etmektedir. Cittaslow birliğine üye olmak için bazı kriterlere sahip 

olmak bazılarını da yerine getirmek gerekir. Kriterler insanların yaşam kalitesini arttırmaya yönelik çabalardan ibarettir.Bu 

sebeple Cittaslow hareketinin sürdürülebilirliği, kalitesi ve topluma olan etkisinin artışını sağlamak için bu kriterler önem 

arz etmektedir. 

Çalışmanın amacı , Cittaslow birliğini, kriterlerini, üyelik sürecini incelemek, ve güçlü / zayıf olduğu alanları ele alarak bu 

birliğin yerel kalkınma açısından dünya ve Türkiye de ki yerini araştırmaktır. Başta Seferihisar olmak üzere örneklerle 

ülkemizdeki Cittaslow akımının geleceği ve sürdürülebilir turizm hareketi olan Cittaslow’un Türkiye için güçlü/zayıf analizi 

yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yerel kalkınma, sürdürülebilir turizm, cittaslow, Türkiye 

ABSTRACT  

In 1999, Cittaslow (calm city) was founded in the city of Orvieto in Italy in order to get rid of the unifying effect of 

globalization and to stimulate the local economy. The Cittaslow movement, which soon became an international union, now 

has 252 members in 30 countries. In Turkey, starting with the Cittaslow movement’s membership of Seferihisar in 2009 

continues with our membership currently 17 city. In order to become a member of the Cittaslow Association, some criteria 

must be met and some of them must be fulfilled. Criteria consist of efforts to improve the quality of life of people. For this 

reason, these criteria are important in order to increase the sustainability, quality and impact of the Cittaslow movement. 

The purpose of this study is to investigate the Cittaslow Unity, criteria, examine the membership process and analyze the 

membership of this union strong / weak areas by taking that in terms of local development is to investigate the role of this 

association in the world and Turkey. 

Keywords: Local Development, Sustainable Tourism, CITTASLOW, Turkey 

1.GİRİŞ 

Kalkınma, ekonomik büyüme ve gelişmenin yanında sosyal, kültürel, toplumsal gibi alanlarda da gelişme 

kaydetmek olarak tanımlanabilir. Bu sebeple çok yönlü bir kavramdır. Yaşanan ekonomik sıkıntılar 

bölgesel kalkınmadan yerel kalkınmaya geçişe sebep olmuştur. Yerel kalkınma, doğal kaynak kullanımını 

esas alan, yerli ve milli kimlik niteliği taşıyan değerler kullanarak yerel deki fertler arası farkları ortadan 

kaldırıp gelir dağılımında adaletsizliği amaç edinerek kenti kalkındırmaktır. Elbette bu sürdürülebilir 

şekilde olmalıdır. Yani kentteki fertlerin bu bilinçle hareket etmesi ve bunu amaç edinerek hareket etmeleri 
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gerekmektedir. Temeli 1980’lere dayanan ve popülaritesi 1990’lı yıllarda artan Cittaslow hareketi 

sürdürülebilir yerel kalkınma için elle tutulur bir politika haline gelmiştir. İlk olarak İtalyanın Orvieto 

kentinde başlayan Cittaslow akımı 19 yıllık kısa bir süreçte çok ilgi görmüş ve 30 ülkede 252 adet üyeye 

ulaşmıştır. Birliğin amacı kentte kente özel ne varsa toplumsal, kültürel, doğal, tarihi onların değerlerinde 

kayba uğratmadan sürdürülebilir yerel kalkınmayı sağlamaktır. Çalışmada ilk olarak Cittaslow hareketinin 

ortaya çıkmasından buyana geçen sürede neler kaydettiği incelenecektir. Daha sonra ise birliğe üyelik 

süreci ve kriterleri ele alınacaktır. Son olarak da Cittaslow hareketinin güçlü ve zayıf yanlarına 

tarafımızdan bir değerlendirme yapılacaktır. 

2.KALKINMA, YEREL KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA KAVRAMLARINA 

BAKIŞ 

Kalkınma, milli gelirin arttırılmasının yanında ekonomik, sosyal, kültürel ve demokratik yapıların 

bütünüyle gelişerek toplumun refahının arttırılmasını içeren bir kavramdır. 1970’li yıllarda yaşanan 

ekonomik krizle, bölge kavramında yerellik kavramına bir geçiş yaşanmıştır ve bu şekilde kendi olanakları, 

birikimleri ve potansiyeline dayalı var olma çabası içinde olan yerel kavramı gündeme gelmiştir.  Yerel 

kalkınma;  kırsal alanda doğal kaynakların kullanımı esas alınarak, yöredeki bütün fertlerin gelir seviyesini 

ve yaşam kalitesini arttırmak yoluyla gelişmişlik farklarının azaltılmasını hedef alan, diğer açıdan kültürel 

ve çevresel değerlerin korunup geliştirilmesini gözeten, yerelde farklılaşan ihtiyaç ve potansiyelleri dikkate 

alarak yürütülen faaliyetler bütünü olarak kabul edilmektedir (Yalçın ve Yalçın; 2013: 33). 

Sanayi devriminden sonra, hız kazanmaya başlayan bölgesel kalkınma anlayışı ile birlikte yerel kalkınma 

anlayışında istenen amaç; kentsel/ bölgesel dengesizliklerin meydana çıkma sıklıklarını azaltmaktır. 

Buradan hareketle genel olarak yerel ekonomik kalkınma; yeni iş ve vergi kaynakları yaratmak için özel 

sektör yatırım fırsatlarını teşvik etmede yerel hükümetlerin kıt kaynakları yönettiği bir süreç olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Yerel ekonomik kalkınma; yerel manada gelişmek için toprak, sermaye, emek 

açısından sahip olunan avantaj ve potansiyellerin harekete geçirilerek, ulusal ve uluslararası sermayenin 

yöreye çekilme çabasıdır. Yerel ekonomik kalkınma ile ekonomik gelişmenin sağlanması ve yerel bölgede 

yaşayan nüfusun barınma, dinlenme, kolektif tüketim ve hizmet gereksinimlerinin artırılması yani 

toplumsal refahın artırılması amaçlanmaktadır. Bölgesel adaletsizliklere son vermek, sürdürülebilir 

büyümeyi sağlamak için birçok politika ile birlikte araç geliştirilmiştir. Bölgelerin yerel düzeyde kendi 

kaynakları ile bilgi ve deneyimlerini kullanarak kalkınmak için belli bağlı ilkeler yer almaktadır. Bu ilkeleri 

şöyle sıralayabiliriz; 

➢ Kalkınma insan odaklı olmalıdır.  

➢ Kalkınma sürecinden eşit bir şekilde pay alamayan kesimleri gözeten pozitif ayrımcı politikalar 

uygulanmalıdır. 

➢ Yerel ekonomik kalkınma her zaman kapsayıcı ve eşitleyici olmalıdır.  

➢ Kalkınma sosyal, ekonomik, kültürel bir süreç olduğu için bu boyutlar arasında bir tamamlayıcılık 

olmalıdır.  

➢ Yerel yönetimler kendi yörelerinin ekonomik kalkınmasını sağlamalıdır. 

➢ Üretim, destek ve gelişimi teşvik edecek altyapı yatırımlarının sağlanmasını gerektirir 

➢ Kamu ve özel sektör yerel kalkınmanın sağlanması için iş birliği içinde olmalıdır.  

➢ Yerel kalkınmanın hızlandırılması ve kır-kent arasındaki gelişmişlik farklılıklarının azaltılması 

amacıyla az gelişmiş alanlara öncelik verilmelidir.  

➢ Ulusal ve yerel düzeyde kamu kesimi, özel kesim, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasında iş 

birliği ve koordinasyonun geliştirilmesi gerekmektedir. 

➢ Kamu yatırımlarında ve kamu hizmetleri sunumunda süreklilik görülmelidir (Kılıç; 2013: 15-16). 

İnsanoğlunun varlığını devam ettirebilmesi için gerekli olan ekosistemlere uyumlu ve dengeli bir şekilde 

yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve geliştirilmesi olarak kabul edilir. Sürdürülebilir kalkınmanın temelinde 

yatan en önemli unsur ekonomi ve çevrenin uyumlaştırılıp uzlaştırılmasıdır. Bu unsurla alakalı ilk çalışma 

1972 yılında Roma kulübü isimli strateji geliştirme merkezi tarafından yayınlanan ‘Büyümenin Sınırları’ 

isimli bir rapordur. Sınırlı kaynaklarla sınırsız büyümenin imkansızlığını vurgulayan bu rapor yeşil 

ekonomi modelinin de yapı taşı olmuştur. Bu rapora göre nüfus artışının doğal kaynaklar üzerinde yarattığı 

etki ile dünya önümüzdeki 100 yıl içerisinde büyümenin sınırlarına ulaşacaktır. Bu yüzden bu çalışma 

dünya da çok büyük bir etki uyandırmıştır. Sürdürülebilir kalkınma kavramı ilk kez Bruntland Raporu 

olarak bilinen Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından 1987 de ki Ortak Geleceğimiz adlı raporla 
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gündeme gelmiş ve bu tarihten sonra önem kazanmaya başlamıştır. Raporda sürdürülebilir kalkınmanın 

tanımı şöyle yapılmaktadır; Gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini tehlikeye atmandan 

bugün ki kuşakların ihtiyaçlarını karşılayabilen kalkınmadır. Sürdürülebilir kalkınma da amaç doğal 

kaynakların sadece o dönemin insanlarının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik maksimum verimi ve çıktıyı 

elde etmek değil gelecek nesillerin de bu kaynakları kullanmalarına imkân sağlamaya yönelik olmasıdır. 

Bunun da en önemli koşulu; bugün ki insan ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan yatırımların değerinin 

en azından kullanılan doğal kaynakların değerine eşit olması ve kullanılan kaynakların yerlerine ikame 

edilecek kaynakların bulunmasına yönelik yatırımların yapılmasıdır (Yalçın ve Yalçın, 2013: 34) 

2.1 Sürdürülebilir Turizm Çerçevesinde Cittaslow Hareketi 

Sürdürülebilir turizm, mevcut ve gelecekteki sosyal, ekonomik ve çevresel etkileri açısından sorumluluk 

sahibi olan, sadece müşterilerine değil çevreye, doğaya ve topluma da fayda sağlayan turizm demektir. 

Sürdürülebilir turizmin temelinde doğal kaynak kullanımı olduğundan doğal çevreyi korumacı ve onu 

gelecek nesillere en verimli şekilde aktarmayı hedefleyen bir yapıya sahiptir. Bu açıdan Cittaslow felsefesi 

ile yakın dinamiklere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Sürdürülebilir kalkınma ise gelecek kuşakların 

ihtiyaçları göz önünde bulundurularak doğada var olan yenilenemeyen kaynakların ve ekosistem 

çeşitliliğinin korunması olarak tanımlandığında; çevre unsurunun temel değer aldığı görülmektedir. 

Cittaslow ilkelerinde ise çevreye yönelik politikaların temelini oluşturduğu bilinmektedir ve bu da bize bu 

iki anlayış arasında bir ortak düşünce yapısı olduğunu göstermektedir.Sürdürülebilir kalkınma üzerine 

yapılan çalışmalar neticesinde bu kavram 3 boyuta dayandırılır. Bunlardan biri çevresel boyuttur. Doğanın 

korunması doğal kaynakların ve özellikle yenilenemeyen kaynakların kullanımının azaltılması temel 

alınmaktadır. Cittaslow ilkeleri arasında yer ala hava, su, toprak kalitesinin arttırılması, alternatif enerji 

kaynaklarının kullanılmasının desteklenmesi, kamu- özel ayrımı yapmadan her alanın yeşillendirilmesi gibi 

politikalardan da bu kavramların ortak yönlerinin olduğu bir kez daha vurgulamaktadır (Şahin ve Kutlu, 

2014: 60).Sürdürülebilir kalkınmanın bir diğer boyutu ise sosyal boyuttur. Bu kavram ile anlatılmak istenen 

sosyal adaletin sağlanması ve toplumun tamamının karar verme sürecine dahil olmasıdır. Cittaslow un 

amaçlarından biri ise yerel anlamda ekonomik gelişme sağlayarak gelirin adaletli dağıtılmasıdır. Üçüncü 

boyut ise ekonomik boyuttur. Temel olarak ekonomik kalkınmanın çevre ve sosyal boyutu da içeren bir 

yapıda gerçekleştirilmesini uzun vadede sağlamaktır. Cittaslow ilkeleri arasında yer alan ürün ve 

üreticilerin desteklenmesi, geleneksel mesleklerin tanıtımı ve pazarlaması hiç kuşkusuz ekonomiye olumlu 

etki yapacaktır. Sonuç olarak sürdürülebilir kalkınma ile Cittaslow hareketinin ortak amaçlara hizmet 

ediyor olması kaçınılamaz bir çıkarımdır (Şahin ve Kutlu, 2014: 60). Sürdürülebilir turizm ve Cittaslow 

hareketinin dinamikleri birlikte ele alındığında Cittaslow hareketinin sürdürülebilir turizm prensipleriyle 

yerel sürdürülebilir kalkınmayı amaçladığı görülür.  

3. CİTTASLOW HAREKETİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 

Günümüzde küreselleşen dünyanın tüm tarihsel kentlerinde fiziki çevreler ve kültürel değerlerin 

özgünlüğünü kaybetme ve monotonlaşma tehlikesi altındadır. 1999 da ‘yavaş yemek ‘le başlayan yavaş 

hareketi yaşam kalitesini arttıran kent ile gelişim anlayışını getirmiştir. Cittaslow, İtalyancada ‘Citta’ şehir, 

İngilizcede ‘slow’ yavaş kelimelerinden oluşur ve yavaş(sakin) şehir anlamına gelir. Yavaş şehir 

hareketinin temelleri 1999 yılında İtalyanın Orvieto şehrinde slow food hareketine liderlik eden Greve in 

Chinti’nin eski belediye başkanı Paolo Saturninin desteği ile ortaya çıkmıştır. Saturnini kentlerin yaşam 

kalitesini yükseltmek amacıyla kendilerini değerlendirmelerini ve farklı bir kalkınma modeli 

geliştirmelerini savunmuştur. 

Tablo 1: Cittaslow Hareketinin Kronolojisi 

1986 İtalya’nın Roma kentinde açılmak istenen bir fastfood restoranı protesto edildi. 

1989 Slow food manifestosu imzalandı. 

1990 İtalya’da ilk slow food kongresi yapıldı. 

1992 Almanya’da slow food kongresi yapıldı. 

1993 İsviçre’de slow food kongresi yapıldı. 

1999 İtalya’nın Orvieto kentinde Orvieto kongresi yapıldı ve Cittaslow birliği resmen kuruldu. 

2019 2019 Nisan ayı itibariyle 30 ülkede 252 adet Cittaslow kente ulaşıldı. 

Kaynak: Tarafımızdan hazırlanmıştır. 

Yavaş hareketi günümüzde birçok kentin dahil olmak istediği ‘Cittaslow’ hareketinin doğmasına neden 

olmuştur. Yeniye odaklanma geçmişi tümüyle yok sayma ve küreselleşme ile geçmiş ile günümüz 

arasındaki bağın kopartılmasının insanlara mutluluk getirmeyeceği düşüncesi kabul görmeye başlamıştır. 
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Bu şehirler tüm dünya ya hâkim olan hız anlayışını kabul etmemektedir. Cittaslowlar daha az trafik, daha 

az gürültü ve daha az kalabalığa sahip olmalıdır. Küreselleşmenin bir sonucu olan standart kent anlayışına 

karşı gelişmiş bir tepki niteliğinde olan bu birlik; kendi fiziksel özelliklerini, geleneklerini, tarihini, 

mimarisini, el sanatlarını ve yemeklerini koruyan kentlerin bir araya gelmesi olarak düşünülebilir. Her kent 

yaşam tarzını, özgünlüğünü korumak üzere kendi kentsel gelişim kriterlerini belirleme özgürlüğüne sahip 

olmalıdır. Temel amaç, doğayı, yerli ve mevcut tüm kültürel değerleri korumaktır. Bu nedenle her kentte 

yavaş şehir uygulamaları farklılık göstermektedir. 

Cittaslow ‘ un sembolü kabuğunun üstünde kenti taşıyan 

turuncu bir salyangozdur. Tarihi, kültürel ve doğal mirasa 

sahip, küçük ama yaşam kalitesi yüksek kentler, Cittaslow 

hareketine aday kentler olabilmektedir. 

Cittaslow markasına sahip olabilmek için kentler, organik 

tarımın desteklenmesi, yöresel gelenek ve göreneklerin 

korunması, şehir ve bölgesel kalkınmanın yürütülmesi gibi 

pek çok çalışmayı yapmak zorudadırlar. Yavaş kent 

olabilmek için kentler düzenli olarak müfettişler tarafından 

kontrol edilmektedir. Denetlenen kentler şartları sağlıyorsa 

Cittaslow ünvanına sahip olurlar. Bu ünvanla bir çok kent 

hareketlenerek gelişim göstermektedir. Bu konuda başarı 

ancak yöre halkının da sürece dahil olması ile mümkün olmaktadır.Turizm faaliyetleri, sürdürülebilir 

turizm olarak tanımlanır ve kente ait doğal ve kültürel güzelliklerin, yerel halk ve ziyaretçilere yönelik 

korunarak idare edildiği bir kent modeli olarak desteklenmelidir. Cittaslow kentler için sürdürülebilir 

turizm, büyük bir geçim kaynağıdır. Bununla birlikte kente ait yerel kaynakların tüketilmeden, 

kirletilmeden, gelecek nesillere aktarımı sağlanmaktadır. Cittaslow kentler için sürdürülebilir turizm ile 

yerel ürünlerin ekonomik katkısı sayesinde kazanç elde edilmekte ayrıca doğal çevre ve kültürel mirasın 

korunması sağlanmaktadır(Atalan ve Makaklı,2016.549). 

3.1.Slowfood Kavramı 

Slow food hareketi küreseleşmeye ve fastfoodlaşmaya  karşı bir cevap olarak düşünülmektedir. İtalyanın 

roma şehrinde Mc Dolands açma fikrine karşı gazeteci Carlo Petrini tarafından bir tepki olarak 1986 

yılında kurulmuştur. Slow food zihniyeti, iyi, temiz ve adaletli yemek ve haz almaktan oluşur. 

Sürdürülebilir tarım ve balıkçılık ile yapılan sağlıklı hayvancılığı destelemekte ve eski el sanatlarını teşvik 

edici politikalar izlemektedir. Bu yönüyle taze, yöresel ve mevsim ürünlerinin avantajlarını öne 

çıkarmıştır(Ergüven,2011,202). Slow food hareketi başlarda fast food hızlı yaşama ve yerel yemek 

geleneklerinin kaybolmasına bir tepki ve  bunun yanısıra bilinçlendirme hareketi olarak ortaya çıkmıştı. 

Ama sonrasında uluslararası bir biriliğe dönüşmüştür. Slow food herşeyden önce ciddi anlamda bir insan 

hakları hareketi niteliği taşımaktadır. Kurucu ve lideri Carlo Petrini sadece doymanın değil haz almanın da 

bir insan hakkı olduğunu savunur(Yalçın ve Yalçın, 2013: 36). 

3.2.Cittaslow Kavramı 

Küreselleşme, toplumun gelişmesi ve yayılması için önemli olanaklar sunsada yerel özgünlükler ve 

karakteristik yapıları ortadan kaldırma tehlikesini de yanında getirmektedir. Bunun sonucunda kimliği 

olmayan sıradan modeller ortaya çıkmıştır. Kent merkezlerinde gelişmek amacıyla izlenen politikalar 

küreselleşmenin etkisiyle kentler kendi kimliklerini kabetmekte ve birbirlerine benzeyerek 

tektipleşmektedirler. Cittalow hareketi italya’da 1999 da yavaş yemek hareketinin lideri Carlo Petrininin 

yavaş yemek hareketinin prensiplerini kent yaşamına uygulamak istemesiyle başlamıştır. İtalya’da 

Chianti’nin eski belediye başkanı Paolo Saturnini, Carlo Petrini ye bir mektup yollayarak  yavaş yemek 

hareketini kendine has bir yaşam şekli ve korunmaya  muhtaç ürünleri bulunan küçük kentleri de içine 

alacak şekilde genişletmeyi önermiştir. Saturnini’ nin kentleri alternatif bir kalkınma modeli ortaya 

koyması fikri ulusal boyuta taşınmış ve kısa sürede diğer belediye başkanları tarafından da benimsenmiştir. 

Böylece yavaş kentler (Cittaslow) birliği 20 Temmuz 2000 yılında roma da kurulmuştur.İtalyanca kent 

anlamına gelen ‘Citta’ ve ingilizce yavaş anlamına gelen ‘ slow ‘ kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşan 

yavaş kent hareketi, modernleşme ve küreselleşme karşıtı bir anlayış olmayıp; kentlerin kendi benliklerini, 

kimliklerini kaybetmeden nasıl ilerleyeceklerini gösteren bir anlayıştır(Ak, 2018: 566). 

 

                  Resim 1: www.cittaslowtürkiye.com 
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3.3 Cittaslow Felsefesi 

Küreselleşmenin de etkisiyle kentler hızlı yaşanılan, hızlı çalışılan ve üretmekten ziyade tüketme, kendi 

kendine yetemeyen yaşam alanları haline gelmiştir. Kentler, kuruluş amaçları olan insanları bir arada ve 

güvende tutma amacından çıkmış ve insanları daha hızlı hareket etmeleri ve daha hızlı çalışmaları için 

oluşturulmuş mekanlara dönüşmüştür. İnsanların sosyalleştikleri ,biribirlerine sığındıkları, el emeklerini 

birbirlerine sundukları sosyal korunaklar olmaktan gittikçe uzaklaşmış ve sadece tüketim yaptıkları 

sahnelere dönüşmüştür. İnsanların en önemli değeri olan süreli yaşamını sağlıksız yiyecekler , trafik,  

yalnızlık ve tüketimle harcaması modern yaşamın kaçınılmazı olarak ortaya çıkmıştır. Bu yaşam tarzı 

modern insanda depresyon, kalp rahatsızlıkları, kanser gibi birçok hastalığa neden olmasının da yanında, 

kentleri sürdürülemez hale getirmştir. Hızlı yaşamın hüküm sürdüğü kentler artık kendilerine 

yetmemektedir. Bu kendine yetemeyen kentler sadece Kendi çevresinde ki kaynakları değil dünyanın bir 

çok köşesinde ki kaynakları binlerce kilometre uzaktan getirterek tüketmektedir. Tüketim odaklı hayatın 

insanlara mutluluk ve huzur getirmediği, insanların farklı bir yaşam tarzı araması kentsel boyutta Cittaslow 

anlayışını ortaya çıkarmıştır.Cittaslow felsefesi yaşamın, yaşamaktan zevk alınacak hızda yaşanmasını 

savunmaktadır. Cittaslow hareketi insanların birbirleriyle iletişim kurabilecekleri sosyalleşecekleri , kendi 

kendine yeten , sürdürülebilir , yerel el sanatlarına , doğasına , gelenek ve göreneklerine sahip çıkan ama 

aynı zamanda altyapı sorunu olmayan yenilenebilir  alternatif enerji kaynaklarını kullanan, teknoljk 

kolaylıklardan yararlanan, kentlerin gerçekci bir alternatif olacağı hedefiyle yola 

çıkmıştır(www.cittaslowturkıye.com). 

Kentlerin küresel homojenleşme karşısında kendi yerel kimliklerini ve dinamiklerini kaybetmeksizin, 

merkezinde yerel kalkınma, yaşam kalitesi gibi unsurları barındıran bir hareket niteliği taşır. Yavaş kent 

hareketinin ilk bildirgesinde, küreselleşmenin, iletişimi, kaynaşmayı, değişimi kolaylaştırmasına karşılık 

farklılıkları ortadan kaldırarak tek bir model insan ve  kent oluşturmaya doğru gittiğinden endişe edildi. Bu 

anlamda küreselleşmenin meydana getirdiği homojen ve tek tip mekanlardan biri olmadan ayırt edici 

özelliklerini ve yerel kimliğini korumak isteyen kentler uluslararası Cittaslow birliğine katılmakta ve 

felsefesini kabul etmektedir (www.cittaslowturkıye.com).Cittaslow felsefesiyle kentlerin, doğaya zarar 

vermeden de gelişebileceği, kalkınmanın tek yolunun beton dikmek olmadığı, kentlerin yerel özelliklerlne 

ve doğal yapılarına sahip çıkarak da kalkınabileceklerini savunmaktadır. Bu küçük kentlerde avm yada 

fastfood restoranları yerine yöresel ürünleri satan mağazalar geleneksel el işçiliği satılan dükkanlar 

bulunur. Yani amaç yaşanabilir şehirler yaratmaktır. Cittaslow feslefesi, kentlerin güçlü ve zayıf oldukları 

alanları belirleip bu çerçevede kendilerine uygun bir strateji belirlemelerini teşvik eder.Harekete göre yavaş 

yaşamak ile iyi yaşamak arasında fark vardır. İyi yaşamak, vatandaşların yaşadıkları yerde kolay ve rahat 

biçimde hizmet ve sorun çözümlerinden faydalanmaları anlamındadır. Yavaş yaşamak ise ‘festina lente’ 

yani yavaşça acele etmektir. Yani bunun anlamı bugünün ve geleceğin sağladığı olanaklar sayesinde 

geçmişin mirasından ve bilgi birikiminden faydalanmaktır. Kentsel açıdan ise daha yavaş ama daha insani 

daha çevreci ve geçmiş ve gelecek nesillere daha saygılı ilerlemektir. Cittaslow hareketi, kentsel mimariyi, 

zanaatı ve sofrayı korumayı amaçlasada sanıldığının aksine uyuşuk ya da geri kafalı olmak, teknolojiye 

karşı gelmek  yada sadece geçmişi yaşamak değildir. Asıl amaç iyi yaşamayı teşvik eden modern ve 

geleneksel arasında bir denge kurmayı hedef almaktadır(Ak, 2018: 566). 

3.4.Cittaslow Ne Değildir ? 

Türkiye’de hareketin yanlış anlaşılabilme ihtimaline karşılık Cittaslow tanıtım broşüründe  ‘ Cittaslow ne 

değildir ? ‘ başlıklı şu bölüm yer almıştır. 

➢ Cittaslow, geriye gitmek veya eskide kalmak değildir,kent değerlerine, esnafına,halkına sahip çıkarak 

bunu gelecek nesillerle paylaşmaktır. 

➢ Arabaya binmeyi yasaklamak değildir, ancak araçların girmediği, kent sakinlerinin ve şehri ziyaret 

edenlerin rahat bir nefes almak için dinlenebilecekleri ortam oluşturmaktır. 

➢ Teknolojiye karşı çıkmak değildir, tam tersine, belediye hizmetlerinin internet ortamına taşınması ve 

kent sakinlerinin bu hizmetlerden yararlanabilmesi için eğitilmesidir. 

➢ Daha yavaş yemek değildir, ancak daha sağlıklı olan yerel besinlerin, organik ürünlerin ve yemekleri 

özendirilmesidir. Okullarda çocuklara tat ve beslenme üzerine eğitim programları düzenlemektir(Ak, 

2018: 567). 

3.5.Cittaslow Üyelik Süreci 

Cittaslow’a üyelik süreci başvuru mektubunun sunulması ile başlar. Aday kent, Cittaslow Türkiye ağına 

başvuru niyetini gerekçeleriyle birlikte açıkladığı başvuru mektubunu Cittaslow Türkiye 
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Koordinatörlüğüne sunar.(Cittaslow Türkiye Koordinatörlüğü Seferhisar Belediyesi Seferhisar/İzmir). 

Başvuru mektubu, aday kentin Cittaslow Felsefesi ve Cittaslow kriterlerine uyum açısından genel olarak 

değerlendirilir ve değerlendirme sonucu gerekçeleriyle beraber kente bildirilir. Başvurunun olumlu 

değerlendirilmesi sonucunda , Cittaslow Türkiye Koordinasyonu(Cittaslow Türkiye Bilim Komitesi ve 

Yavaş Yaşamı Destekleme Derneği) kente adaylık değerlendirme ziyaretinde bulunur ve adaylık 

değerlendirme raporu hazırlarlar. Kent, adaylık değerlendirme raporunun olumlu olması durumunda aday 

kent ilan edilir. Raporun olumsuz olması durumunda başvuru reddedilir.Cittaslow Türkiye Koordinasyonu 

tarafından, kentin Cittaslow kriterlerine ilişkin eksikliklerinin belirtildiği bir hazırlık raporu düzenlenir. Bu 

raporda kentin kriterler gereğince yapması gerekenler belirtilir. Raporda belirtilen eksiklikler 1 yıl içinde 

tamamlanır. Bu sürede tamamlanmazsa kentin adaylığı iptal edilir. Adaylığı iptal edilen kent 1 yıl 

geçmeden tekrar başvuruda bulunamaz.Hazılık raporunda belirtilen eksiklikleri gideren kent, Cittaslow 

Türkiye Koordinasyonu tarafından tekrar ziyaret edilir ve eksiklerin giderilip giderilmediği, adaylık 

süresince yapılan faaliyetler değerlendirilir. Bu değerlendirmenin olumlu olması durumunda, kent başvuru 

dosyasını hazırlar ve üyelik başvurusunda  bulunur. Değerlendirmeyi geçen kentin dosyası, Cittaslow 

Genel Merkezine (Cittaslow International-İtalya) iletilir ve genel merkezin değerlendirmesi sonucunda 

kentin üyeliği onaylanır (www.cittaslowturkiye.org). 

3.6.Cittaslow Kriterleri 

Cittaslow birliği, nüfusu 50.000 in altında olan kentlerin katılabildiği uluslararası bir belediyeler birliğidir. 

Bunun yanında bazı kriterleri geliştirmek ve uygulamak gerekmektedir. Bu uygulamalar sonucunda bir 

puanlandırma yapılmakta ve üyelik için 50 ve üzeri bir puan almak gerekmektedir. 

Çevre Polirikaları 

✓ Hava temizliğinin yasa tarafından belirtilen parametrelerde olduğunun belgelenmesi 

✓ Su temizliğinin yasa ile belirtilen parametrelerde olduğunun belirtilmesi 

✓ Halkın içme suyu tüketiminin ulusal ortalamayı karşılaştırılması 

✓ Kentsel katı atıkların ayrıştırılarak toplanması 

✓ Endüstriyel ve evsel kompostlamanın desteklenmesi 

✓ Kentsel yada toplu kanalizasyon için atık su arıtma tesisinin bulunması 

✓ Binalarda ve kamu kullanım alanlarında enerji tasarrufu 

✓ Yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi(kamu) 

✓ Kamusal ışık kirliliğinin azaltılması 

✓ Görsel kirliliğin ve trafik gürültüsünün azaltılması 

✓ Biyoçeşitliliğin korunması 

Altyapı Politikaları 

✓ Kamu binalarına bağlı verimli bisiklet yolları 

✓ Aktarma merkezlerinde bisiklet park yeri 

✓ Engellilere yönelik mimari engellerin kaldrırılması 

✓ Aile hayatı ve hamilekadınlar için girişimler 

✓ Sağlık hizmetlerine onaylı ulaşılabilirlik 

✓ Özel taşıt kullanımına alternatif olarak eko ulaşım planlaması 

Kentsel Yaşam Kalitesi Politikaları 

✓ Kentsel yaşanabilirliğin arttırılması 

✓ Mejinal alanların tekrar değerlendirilip kullanılması 

✓ Sürdürülübelir mimari için hizmet masasının oluşturulması 

✓ Kirleticilerin izlenmesi ve azaltılması 

✓ Kente ait değerlerin iyileştirilmesi ken merkezlerinin ve kamu binalrının değerlerinin arttırılması 

için programlar yapılması 

✓ Kentin direncinin artırılması  

✓ Sosyal altyapıya destek verilmesi 

✓ Yerel ürünlerin ticarileşmesi için alanların yaratılması 
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Esnaf, Turist ve Sanaatkarlara Dair Politikalar 

✓ Otel kapasitesinin arttırılması 

✓ Tarımda GDO kullanılmasının yasaklanması 

✓ Yerel ve geleneksel kültürel etkinliklerin korunmasu ve değerlerinin arttırılması 

✓ Kamuya ait restoranlarda yerel , (mümkünse) organik ürünlerin kullanılması  

✓ Geleneksel iş tekniklerinin ve zanatlarındeğerinin arttırılması 

✓ El yapımı esnaf/sanatkar ürünlerinin korunması 

✓ Kişisel kullanımda ve yemek sektöründe tat eğitimlerinin verilmesi 

Misafirperverlik, Farkındalık ve Eğitim İçin Politikalar 

✓  İyi karşılama 

✓ Esnafın farkınlaığının arttırılması 

✓ Önemli yönetimsel kararlara tabandan tavana katılım süreci sağlayacak altif tekniklerin 

benimsenmesi 

✓ Eğitimciler, yöneticiler ve çalışanların Cittaslow temaları hakkında sürekli eğitim görmesi 

✓ Sağlık eğitimleri 

✓ Cittaslow kampanyalarının desteklenmesi 

✓ Cittaslow üzerine yerel yönetim ile çalışan derneklerin aktif varlığı 

Sosyal Uyum 

✓ Azınlıklara yönelik ayrımcılıpa karşı çalışmalar 

✓ Farklı etnik kökene sahip insanların aynı mahallede yaşaması 

✓ Engelli kişilerin entegrasyonu 

✓ Çocuk bakımının desteklenmesi 

✓ Genç neslin istihdam durumu 

✓ Yoksulluk 

✓ Belediyenin kamu konut yatırımı 

Ortaklıklar 

✓ Doğal ve geleneksel yiyecekleri slowfood veya diğer kurumlar ile desteklemek 

✓ Gelişmekte olan ülkelerin cittaslow ve slowfood felsefelerinin yayılmasını da sağlayacak şekilde 

geliştirmeleri için işbirliği yapmak. 

4.DÜNYADA CİTTASLOW HAREKETİ 

Tablo 2: Ülkelerin Cittaslow Kent Sayıları. 

Kaynak: www.cittaslow.com  Aralık 2018 

Cittaslow birliğinin 1999 yılında kurulmasından sonra bu fikir artık bir dünya görüşü haline geldi. Bir çok 

dünya ülkesi tarafından benimsendi ve bütün dünyaya yayıldı. 2019 yılı verilerine göre dünyada 30 ülkede 

toplam 252 adet cittaclow kent bulunmaktadır. Her geçen gün cittaslow bavurusu yapan onlarca kent vardır 

ve sayısı artma yolunda ilerlemektedir. 

AVUSTURALYA 
3 

AVUSTURYA 
3 

BELÇİKA 
6 

KANADA 
4 

ÇİN 

9 

KOLOMBİYA 

1 

FİNLANDİYA 

2 

DANİMARKA 

1 

FRANSA 

9 

ALMANYA 

19 

BRİTANYA 

5 

MACARİSTAN 

1 

İZLANDA 

1 

İRLANDA 

1 

İTALYA 

84 

JAPONYA 

2 

HOLLANDA 

11 

YENİ ZELANDA 

1 

NORVEÇ 

4 

POLONYA 

28 

PORTEKİZ 
4 

GÜNEY AFRİKA 
1 

GÜNEY KORE 
15 

İSPANYA 
10 

İSVEÇ 
1 

İSVİÇRE 
1 

TAİWAN 
4 

TÜRKİYE 
17 

KKTC 

4 

USA 

2 
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5.TÜRKİYE’DE CİTTASLOW HAREKETİ 

Tablo 3: Türkiye cittaslow kentleri 
 

Cittaslow birliğinin İtalya’da kurulmasında 10 yıl sonra seferhisar, 

Türkiye’den ilk kez sakin kent ünvanını alan kent olarak cittaslow 

kavramını Türkiye ile tanıştırmıştır ve bu şekilde yerel yönetimlerde de 

Cittaslow kavramının bilinriliğinin artmasına katkıda bulunmuştur. 

2019 yılı itibariyle Türkiye’de ki Cittaslow sayısı 17’e ulaşmıştır. 
Cittaslow adaylık aşamasında olan kentimiz ise Kemaliye’dir. Bu bize 

ülkemizin Cittaslow için ne kadar elverişliği olduğunu gösterir ve 

gelecekte ülkemizin bir cittaslow cenneti olacağının sinyallerini verir.  

Türkye’de ki sakin kentlerin tamamı ilçe belediyesi olup çoğunlukla 

küçük ölçekli kentlerdir.2016 TÜİK verilerine göre sakin kentlerin 

merkez nüfus ortalamaları 10.000 civarındadır. Türkiye’de ki sakin 

kentlern farklı yörelerde ve kendine has özellikleri koruyan yapıda 

olmaları dikkat çekmektedir.Sakin kent harketine dahil olmuş 

Türkiye’de ki hiçbir kent Cittaslow merkezince doğrudan 

denetlenmemiştir. Türkye’de üyelik başvurularının değerlendirilmesi, 

Ulusal Koordinatörlüğü yürüten Seferhisar Belediyesi ve Cittaslow 

Bilim ile Yavaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından 

yürütülmektedir. 

5.1.Türkiye’den Örnekler 

Seferihisar: Seferihisar 2009 yılında küreselleşmenin kentleri tek tipleştirmesine karşı Cittaslow hareketine 

katılmıştır. Türkiye’de ki ilk Cittaslow kentimizdir. İzmir’in güneyinde yer alan Seferihisar da pers, İyon, 

Selçuk, Osmanlı gibi medeniyetlerin izleri görülmektedir. Mandalina bahçeleri, zeytinlikler, enginar 

tarlaları, bağları ve verimli toprakları ile ana geçim kaynağı tarımdır. 49 km ‘lik bir sahil şeridine sahiptir. 

Peyzajda yöresel aromalı bitki kullanımı, güneş enerjili sokak aydınlatması, karbon salınım hesaplanması 

gibi projeler Seferihisar’ın projeleri arasındadır. Yerel yemeklere önem veriliyor, yerli tohumculuk 

kullanılıyor, organik tarım destekleniyor, üreticinin ürünlerini aracısız satabileceği pazar ortamları 

kuruluyor. Sığacık kalesi restorasyon ve sokak bakımı ile eski görkemine kavuşuyor. İnsanlara yerel 

özelliklere sahip çıkması konusunda bilgilendirme ve farkındalık eğitimleri veriliyor ve Seferihisar da ki 

değişim ulusal ve uluslararası alanda büyük ilgi uyandırıyor. 

 Perşembe: Perşembe, doğusunda Ordu merkez, güneyinde Ulubey, batısından Fatsa ve kuzeyinden ise 

Karadeniz ile çevrilidir. Yüksek olmayan teper dik ve derin vadilerle birbirinden ayrılmıştır. Tepeler kıyıya 

dik inerek sahilde ufak koylar meydana getirmiştir. Perşembe topraklarında iki önemli kara çıkıntısı 

görülür. Biri kuzeyden denize uzanan Yason Burnu, diğeri ise Çam Burnudur. Bu kara parçaları Perşembe 

limanını karayelden korumaktadır. Bunun sonucu Perşembe bir liman kentidir. Ilıman bir iklim sahip olan 

Perşembe bitkisi örtüsü zengin bir kenttir. Çıplak bir toprak parçası görmek neredeyse mümkün değildir. 

Yeşilin her tonu toprağın üstünü kapatmıştır. Çevre yolunun perşembenin arkasından geçmesi sebebiyle 

koyları ve plajları sakin kalmıştır. 

 Halfeti:Halfeti birden çok medeniyete ev sahipliği yapmış ve tarihi değerlere sahip küçük bir kenttir. 2000 

yılında yapılan Birecik barajı sonucu ilçenin 3/5’i sular altında kalmıştır. Kalan 5/2’lik kısım için yeni 

yerleşim yeri yapılmıştır. İlçe 2000 yılından sonra saklı bir cennet haline dönüşmüştür. İlçeye gelen 

turistler ilkönce Fırat nehri üzerinde tekne ile Çekem  mahallesi, Beresul (Savaşan) köyü ve Rumkale (su 

sarnıçları, su kuyuları, Barşavma manastırı) turu ile tamamlamaktadır. Nu şekilde su altında kalan evler, 

ağaçlar, camiler, mağara kafeler görülecektir. Ayrıca doğa yürüyüş parkurları, dağ bisiklet parkurları ile 

eşsiz güzellikte kanyonlar, endemik bitkiler, kuşlar ve böceklerle dolu bir yolculuk yapılabiliyor. İlçeye 

özgü ev yemekleri, nar ekşisi, biber, kabak ve bamya kurutması ülke çapında ünlü isot biberi ve Zahter 

suyu, kurutulmuş üzüm, kayısı ve yörenin en ünlü ürünü olan fıstık Halfeti kaymakamlığı turizm satış 

noktalarında satılmaktadır. Ayrıca açılmış kurslar neticesinde elde edilen el işi ürünler yine satış 

mağazalarında satışa sunulmaktadır. 

 

5.2.Türkiye’de Alternatif Turizm Modeli Olarak Cittaslow’un Güçlü Zayıf Yanları 

1. ŞEHİR KENT 

Muğla Akyaka 

Isparta Eğirdir 

Çanakkale  Gökçeada 

Sinop Gerze 

Bolu Göynük 

Şanlıurfa Halfeti 

Bolu Mudurnu 

Ordu Perşembe 

Artvin Şavşat 

İzmir Seferhisar 

Sakarya Taraklı 

Erzurum Uzundere 

Kırklareli Vize 

Isparta Yalvaç 

Aydın Yenipazar 

Muğla Köyceğiz 

Bitlis Ahlat 

Kaynakça: 
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Güçlü Yanları 

✓ Yerel kalkınmayı sağlar. 

✓ Cittaslow kentlerinin turistler tarafından ziyareti sonucunda ülkeye döviz girişi sağlar. 

✓ Kentte yaşam kalitesini arttırır. 

✓ Yaşanılabilir kent sayısını arttırır. 

✓ Toplumsal değerlerin ve kültürlerin gelecek nesillere aktarılmasını kolaylaştırır. 

✓ Kentlerin kimliklerinin ve kendine özgü kıymetlerinin korunmasına yardımcı olur. 

✓ Kentte sürdürülebilirlik sağlar. 

✓ Toplumsal dayanışma ve kaynaşmaya katkıda bulunur. 

Zayıf Yanları 

✓ Kentteki yaşam kalitesinin artması kentte soylulaşma riski doğurur. 

✓ Küreselleşmeye karşı tepki olarak doğmuştur. 

✓ Toplumdaki farklı sınıfları farklı talepleri olması Cittaslow ’un etkisini azaltır. 

✓ Turizm odaklı olduğu için diğer sektörlerin gelişmesini geciktirebilir, katkısını azaltabilir. 

✓ Kentlerin yönetim açısından her türlü müdahaleye açık olması sebebiyle yönetici değişikliği 

Cittaslow felsefesine zarar verebilir. 

5.3.Cittaslow Hareketine Eleştirel Bir Bakış 

İtalya’nın Chianti kentinde doğan Cittaslow hareketi 19 yıllık süreçte 30 ülkede 252 adet kente yayılmıştır 

ve artışı hızla devam etmektedir. Cittaslow ağına katılan semtleri nicel gelişmelerin ışığında nitel 

ölçütlerinde geliştiği bir gerçektir.Diğer yandan Cittaslow kentlerde olumsuzluklara ve riskli durumlara da 

rastlanmaktadır. İlk olarak bir Cittaslow kent orta sınıf ve üst yaşam standartlarını destekleyen bir kalkınma 

modeli benimser ise soylulaşma tehlikesi ile yüzleşmek zorunda kalabilmektedir. Örneğin büyük kentlerde 

çalışıp da Cittaslow üyelinden sonra bu kentte yaşamayı tercih eden yeni sakinler ortaya çıkmıştır. Bunun 

sonucu olarak da örneğin Seferhisar’ da yaşam tarzını destekleyen girişimler sonrası emlak piyasası 

canlanmıştır. Bu durum toplum içinde yerel halkın göçü, topluluk içinde ayrışma, kendine özgü değerlerin 

değişimi ile sonuçlanmaktadır. Bu duruma önlem olarak merkezi planlama kararları uygulamak da 

Cittaslow hareketinin ilkelerine aykırıdır. Soylulaşma gibi tehlikelerden korunmanın en uygun yolu, üye 

kentlerin sayılarının artırılmasıdır. Böylelikle kentlerin çeşitliliği sebebiyle özel olma statüleri değişir ve 

daha az ilgi çekerler (Özmen ve Can, 2018: 99). İkinci olarak, Cittaslow projelerine, uyum hareketlerine ve 

gelişimlerine yerel halkın fazla katılım sağlamamasıdır. Bu durumda politikalar başarılı dahi olsa, 

toplumun az sayda kesimine ulaştığı için etkisi ve kapsamı sınırlı olacaktır. Bu sorun için farkındalık 

artırıcı ve projelere katılmayı teşvik edici bilgilendirmeler ile çözülebilir. Bununla birlikte kentteki bütün 

sakinler Cittaslow anlayışını benimsemeye bilirler. Farklı yaş, cinsiyet, gelir seviyesi gruplarının farklı 

yönde talepleri olabilir.2014 yılında Uluslararası Cittaslow Genel Kurulun’ da kent genelinde sosyal 

uyumun sağlanması ve gençlerin daha etkin biçimde Cittaslow anlayışıyla bütünleşebilmeleri için üyelik 

kriterlerinin geliştirilmesi bağlamında karara varılmıştır.Cittaslow hareketini benimseyen birçok kent, uzun 

yıllar kitle turizminin uğramadığı, bu şekilde yerel niteliklerini kaybetmeden koruyan küçük kentler olarak 

günümüze gelmeleri üyeliklerine hız kazandırmıştır. Ancak Cittaslow kentlerinden beklenilenin yerel 

anlamda ekonomilerini geliştirmek olduğu anlaşılmaktadır. Turizm eksenli gelişim modeline yoğunlaşarak 

yerel nitelikleri ön plana çıkarmanın yolunu aramaktadırlar. Fakat yavaşlıklarını ve unvanlarını fazlaca 

sergiledikleri sürece, değişimde kaçınılmaz olacaktır. Kontrolsüz ve plansız olan bu değişim 

yenilenemeyen kaynakların süratle zarar görmesine sebep olup onları tüketecektir. Bu durum ise hem 

kaynakların hem de Cittaslow üyeliğinin devamlılığını zorlaştıracaktır (Özmen ve Can, 2018: 99).  Başka  

bir açıdan kültürün, üretim ve tüketim alışkanlıklarının içerisine girerek, alt yapılarını ve yaşam biçimlerini 

devam ettiren kentler, kalkınmacı bir anlayış ile ele alındığında yönetim açısından her türlü müdahaleye 

açık olan bu kentlerin farklılıkları ve çeşitli olmaları onları kent aktörlerinin şekillendirdiği bir yönetim 

ögesine döndürmektedir. Cittaslow kentlerinin çoğunluğunda yerel yönetimlerin görevi, mevcut kültür 

ögelerine göre şekillendirilmiş ekonomik, kültürel ve politik projelerini önceden belirlenen stratejik 

planlara göre uygulama haline gelmiştir. Bu durumda Cittaslow kentleri marka olarak gözlendiğinde onları 

bir dayanışma değil rekabet içine sokmaktadır. Oysaki hareketin özünde tabandan tavana örgütlü bir yapı 

ile yerel ve doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması temel alınmaktadır. Cittaslow’ 

un yerel özelliklerin ekonomik kalkınma için kullanılmasından öte, onların korunması ve 

sürdürülebilirliğinin sağlanması hakkında farkındalık oluşturulmalıdır. Ülkemizde bu durumun tersi 

akademik çalışmalarda da turizm odaklı ekonomik büyüme üzerinde durulmaktadır. Bu sebeple Cittaslow’ 
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un amaçlarını ve özünü doğru analiz eden, anlayan ve anlatan akademik çalışmaların arttırılması ve bu 

konularda da farkındalığı artırmaya yönelik politikalar izlenmelidir (Özmen ve Can, 2018:99). 

Sonuç olarak Cittaslow hareketi göreceli olarak yeni ve gelişmekte olan bir harekettir. Ancak Cittaslow 

birliğinin bu anlayışı geliştirme çabası ve araştırmaların giderek bu konu üzerinde yoğunlaşmaya başlaması 

ile Cittaslow akımının gelecekte bilimsel ve toplumsal anlamda önemli yerlere geleceği öngörülmektedir. 

6.SONUÇ 

Yavaş şehir hareketi doğal yaşama zarar vermeden, tarihsel ve kentsel ögeleri koruyarak, çevre dostu 

teknolojileri olabildiğince fazla kullanarak da kentlerin gelişebileceğini gösteren bir kalkınma modelidir. 

Cittaslow, yöresel ürünlere, sanata, sanatkara, yerel yemeklerine ve kültürüne sahip çıkmak, kentin kendine 

özgü çizgilerini korumak, daha yaşanabilir bir kent yaratma amacındadır. Elbette ki kentin sahip olduğu 

potansiyeli verimli kullanabilmesi için tüm doğal ve kültürel kaynakları koruyarak yönetmesi 

gerekmektedir. Kentler Cittaslow hareketi ile kalkınmalarını harekete geçirebilirler ancak bunu yaparken 

Cittaslow hareketinin belirtmiş olduğu kriterlere de uymaları gerekmektedir. Farklı ülkelerde, farklı 

kentlerde farklı amaçlar ön planda tutulabiliyor. Kentin ihtiyaçları ve imkân olanakları çerçevesinde 

kentlerin bazıları yerel üretimin desteklenmesi hedeflenirken bazılarında ise turizm ön plana 

çıkabiliyor.Cittaslow’ un artılarından örnek olarak yerel kalkınma, tanınırlık, kültür paylaşımı, yaşam 

kalitesi artışı sayılabilir ancak buna karşı Cittaslow hareketinin çeşitli riskleri vardır. Örnek olarak; halkın 

Cittaslow hareketini benimsememesi, soylulaşma, Cittaslow hareketinin yanlış anlaşılıp politikaların yanlış 

uygulanması ve etki çapının dar kalabilmesi sayılabilir. Bunlarla baş edebilmek için ise öncelikle Cittaslow 

farkındalık arttırıcı programların yaygınlaştırılması, Cittaslow mantığının akademik araştırmalara doğru bir 

şekilde konu edilebilmesi için bilinçlendirme politikalarının yapılması, Cittaslow aday kentin toplumsal ve 

ekonomik yapısının iyi ve doğru analiz edilmesi gerekir. 

Sonuç olarak Cittaslow hareketi, kentlerin kendi benliklerini koruyarak, sürdürülebilir bir yerel kalkınma 

ve kent olabilmek için yerel yönetimlere bir yol haritası niteliğindedir. Eksikliklerinin ve risklerin 

azaltılması ve buna ek olarak bu yönde yapılan araştırma sayılarının artırılması bunların doğru 

yorumlanması sağlanması ile Cittaslow ağının gelecek vaat eden bir kalkınma stratejisi olduğu ve daha iyi 

işler başaracağı konusunda beklentiler hızla yayılmaktadır. Cittaslow aday kent sayılarının artışı buna kanıt 

olarak gösterilebilir. 
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