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ÖZET 

Destinasyonların sahip oldukları turizm potansiyelinin 

belirlenmesi ve çeşitli yönlerinin incelenmesi, mevcut turizm 

potansiyelinin artırılabilmesi, kullanılabilmesi, farklı turizm 

alanlarının yaratılabilmesi açısından çok önemlidir. Bu 

çalışmada İzmir ilinin Seferihisar ilçesinin Sakin şehir kriterleri 

kapsamında turizm potansiyelini ortaya çıkarmak 

amaçlanmaktadır. 

Çalışmada öncelikle ilçenin benimsemiş olduğu sakin şehir 

hareketi ele alınmış ve bu hareketin turizme etkisi ve ilçenin 

mevcut durumu ele alınmıştır.  Şehrin turizm alanındaki 

literatürünün incelenmesi ile kentleşme, sakin şehir hareketi ve 

turizm sektörü arasındaki ilişki ortaya konmaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Sakin Şehir, Seferihisar, Turizm 

Potansiyeli, Sürdürülebilirlik 

ABSTRACT  

Determining the tourism potential of the destinations and 

examining their various aspects is very important in terms of 

increasing and using the existing tourism potential and creating 

different tourism areas. In this study, it is aimed to reveal the 

tourism potential of Seferihisar district of İzmir province within 

the scope of Calm city criteria. 

In the study, firstly, the calm city movement that the district has 

adopted has been addressed and the effect of this movement on 

tourism and the current situation of the district have been 

discussed. By examining the city's literature in the field of 

tourism, the relationship between urbanization, calm city 

movement and tourism sector is revealed. 

Keywords: Cittaslow, Seferihisar, Tourism Potential,  

Sustainability 

1. GİRİŞ 

Turizm sektörü uzun yıllardır hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin yoğun şekilde ilgi ve özen 

gösterdikleri bir sektör olma özelliğine sahiptir. Başlangıcı endüstri devrimine dayanan ve teknolojinin 

hızla gelişmesi ile insanların hayatlarında artan serbest zaman ve ekonomik olanakların artması, insanların 

yaşam şekillerde değişimlere yol açmıştır.  Tüm bu değişimler ile turizm kavramının algılanmasında ve 

hayata geçirilmesi anlamında bazı değişiklikler meydana gelmiştir.  Kolay erişim ve konaklama 

imkanlarının artması turizmin daha fazla gelişmesinin temelini oluşturmuştur. Kıyı kaynakları, tarihi 

alanlar, doğal turizm kaynakları ve kültürel kaynaklar turizm şekillerini meydana getirmektedir. Son 

yıllarda insanlar bu turizm kaynaklarına bağlı kalmış büyük otel, tatil köyleri ve yapay alanları tüketmek 

yerine daha doğal turizm ürünlerine ulaşabileceği yerleri tercih etmeye başlamıştır. Dünya nüfusundaki 

artış, kalabalıklaşma ve kentleşme ile birlikte insanlar kendi yaşam kalitelerini artırma telaşına girmişlerdir. 

Bu doğal ve daha yaşanabilir ortamlar arama çabası şehirlerden, betonarmelerden uzaklaşmalara sebep 

olmuş ve insanlar daha sakin alanlarda hem yaşamlarını sürdürmek hem de turizm hareketine katılmak 

istemişlerdir. Bu durumun daha fazla artması ile sakin şehir hareketi ortaya çıkmıştır. Sakin şehir hareketi 

küreselleşmenin meydana getirdiği olumsuzluklara karşı doğallığı ve yerelliği ön planda tutarak 

sürdürülebilirliği gerçekleştirmek istemektedir. Sakin şehir kavramı ilk olarak yavaş yemek yeme ile 

başlamıştır. Sağır’a göre; sakin yemek yeme, 1986 yılında Roma’da açılan McDonald‘s restaurantının, 

Carlo Petri’nin liderliğindeki bir grubun İspanyol merdivenleri meydanının estetiğinin bozulacağından 

şüphe etmesi ve yemek yemenin hızlı bir şekilde sadece karın doyurmak için yapılmadığını savundukları 

protestolar sonucunda ortaya çıkan yavaş yemek yeme (slow food) akımı ile başlamıştır. Dünyanın hızla 

küreselleşmesi ile daha fazla hızlanan hayatın, gelenekselin tamamını, yemek yeme sistemini ve tüketim 

alışkanlıkları davranışlarını bozduğuna dikkat çekmişler ve hızlı yemek yemenin (fast food’un) insan 
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hayatına verdiği tüm olumsuz etkileri azaltmayı ana felsefe edinerek, yemek yeme zevkini, yöresel 

gastronomi kültürü ve tehlike altında bulunan yiyecekleri korumayı ana amaç edinmişlerdir (Sağır, 2017: 

52). Bu hareketin ortaya çıkardığı anlayış ile meydana gelen yavaş yemek (slow food) hareketinin 

öncülüğünü yapan ve Sakin Şehirlerin oluşmasına da katkı sağlayan aktivist Carlo Petrin bu kavramı, 

erdemli küreselleşme olarak betimlemektedir (http://www.slowfood.com). 

2. SAKİN ŞEHİR KAVRAMI   

Eski medeniyetlerden günümüze kadar şehir kavramı varlığını her zaman canlı tutmuştur. Özellikle sanayi 

devrimi sonrası farklı ve güçlü anlamlar yüklenerek yeniden tanımlanarak daha aktif bir hale gelmiştir. 

Nüfusu 20.000’den fazla olan, bir idari yapıya, ekonomik bakımdan tarım dışındaki sektörlerin daha aktif 

ve ön planda bulunduğu yerler şehir olarak kabul edilebilir. Günümüzde şehirler daha fazla nüfuslara sahip 

olmakla birlikte bu nüfus artışının beraberinde getirdiği yoğun şehir hayatı yaşamın her alanını olumsuz 

etkilemiş bulunmaktadır. Hızla gelişen ve büyüyen şehirler gün geçtikçe yerellikten, doğallıktan ve şehrin 

kendi karakterinden uzaklaşmaya başlamıştır. Uzun süre bu durumun devam etmesi ve insan hayatının 

birçok alanına etki etmesinden sonra şehirlerin yerelliklerini, doğal alanlarını ve kendi öz karakterini 

korumak amacıyla citta slow hareketi ortaya çıkmıştır. 

Bu kavram iki kelimeden meydana gelmektedir. Bunlar, İtalyanca Citta/şehir ve İngilizce slow/yavaş 

kelimeleridir. Citta kelimesi İtalya‘yı yani ortaya çıktığı yeri, slow ise küreselliği temsil etmektedir. Bir 

Avrupa ülkesi olan İtalya‘da başlayan bu hareket kısa zamanda tüm dünyayı etkilemiştir. Dilimize ise 

yavaş şehir hareketi olarak geçmiştir. Yavaş felsefesi, insanın kendi hayatının hareketini kontrol ederek 

beraberinde bir değişim gerçekleştirebileceği inancına sahiptir. Bu felsefe; hızlı, küresel, doğallıktan uzak, 

aşırı ve hızlı tüketim benimseyen yaşam biçimlerini eleştirmiş ve bir değişimi hedeflemiştir (Ünal ve 

Zavalsız, 2016: 894). Bu hedefle Cittaslow hareketi şehirlerin, kendi yerel karakterlerini ve kimliklerini 

oluşturan özellikleri (yerel mutfak, geleneksel müzik ve halk oyunları, geleneksel mimari yapı, geleneksel 

el sanatları, yerel yaşam tarzı vb.) sürdürülebilir bir amaçla korunması ve hayatına devam etmesi amacına 

dayanan yaklaşımdır (Keskin, 2012:86; Şahinkaya, 2010:1; Ünal, M. ve Zavalsız, S.Y. 2016: 894). 

Sürdürülebilirliğin ve yerel kalkınmanın gerçekleşmesine imkan sunan kaliteli ve doğal kente ait karakterin 

hayata geçirilmesi ve devamının sağlanması noktasında sakin şehirler, sadece küçük şehirlere değil büyük 

şehirlere de etki edecek şekilde faaliyet alanına sahiptir. Sakin şehirlerin farklılığı, mevcut kentsel alanları 

yıkıp yerlerine yenilerini yapmak değil kentsel alanları kendi içlerinde yerelliği ve doğayı koruyarak 

sürdürülebilir hale getirmektir. Bu şekilde günümüz şehirlerinden ve rekabetten kendilerini sıyırabilecek ve 

koruyabilecektir. Knox ve Mayer sakin şehirleri şu şekilde tanımlamışlardır; “Sanayileşme ve 

küreselleşmenin süreç içerisinde kentlerin dokusunu, yaşam tarzını, standartlaştırmasını, sıradanlığını ve 

yerel özelliklerini ortadan kaldırmasını engellemek için ortaya çıkmış üyelik esasına dayanan kentler 

birliğidir’’ ( Knox ve Mayer 2005: 43).  

Sakin şehir ünvanına sahip olmak için sakin şehir üyelik süreci şu şekilde işler; 

(http://cittaslowturkiye.org/uyelik-sureci-ve-kriterler/); 

✓ Başvuru mektubunun sunulması 

✓ Başvuru mektubunun değerlendirilmesi 

✓ Adaylık değerlendirme ziyareti ve raporu 

✓ Adaylık süreci ve hazırlık raporu 

✓ Üyelik değerlendirme ve başvuru dosyası 

✓ Cittaslow genel merkez değerlendirmesi 

 Üyelik sürecinin başlaması ile başlayan ve üyeliğe sahip olmak için yerel sürdürülebilirliğin çevresel, 

sosyo-kültürel ve ekonomik boyutlarının tamamını göz önüne alarak şartlar tespit edilmiştir. Şartlar 

şunlardır; (http://cittaslowturkiye.org/uyelik-sureci-ve-kriterler/); 

✓ Çevre politikaları  

✓ Altyapı politikaları  

✓ Kentsel yaşam kalitesi politikaları 

✓ Tarım, turizm ve zanaatkar politikaları 
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✓ Misafirperverlik, farkındalık ve eğitim için planlar 

✓ Sosyal uyum politikaları 

✓ Ortaklıklar 

Şehirlerin, sakin şehir ünvanına sahip olması ve birliğe katılması, bölgenin turist çekme potansiyelinin 

artması demektir. Bununla bölgede yeni yapılanmaların ve yatırımların gerçekleştirilmesi beklenmektedir. 

Çünkü bölgeye gelecek turistler için konaklama, yeme içme ve birçok turistik ürün ortaya çıkmaktadır. 

Şehir daha fazla ziyaretçiye sahiplik yaparken, diğer taraftan turistik ürünün doğallığını korumak ve 

sürdürülebilirliğini devam ettirmek gerekmektedir. Diğer bir taraftan şehrin dönemin teknolojisinden uzak 

kalmayarak yerel kültürü bilimsel ve teknolojik olarak ziyaretçilere hazırlamak ve sunmak da şehirin 

görevlerindendir. 

Cittaslow, ilk olarak 1999 yılında İtalya’da bulunan Toskana şehrinin ilçesi olan Greve'de doğmuştur. 

(Şahinkaya, 2010:1). Birliğin Uluslararası genel merkezi İtalya Orvieto’dur.  Günümüzde ise Türkiye’nin 

de içlerinde olduğu toplam 30 ülkede 208 şehri kapsamaktadır (Topal, Korkut ve Kiper, 2016: 1416-1418). 

Bunlardan başlıcaları şunlardır; 

İtalya: Acqualagna, Abbiategrasso, Altomonte, Acquapendente, Amelia, Amalfi, Anghiari, Borgo Val di 

Taro, Bazzano, Barga, Bucine, Brisighella, Capalbio, Caiazzo, Castel Campagnano, Casalbeltrame, 

Castelnovo ne’ Monti, Castel San Pietro Terme, Castiglione in Teverina, Cerreto Sannita, Castelnuovo 

Berardenga, Castiglione Olona, Chiaverano, Chiavenna, Città della Pieve, Cisternino, Civitella in Val di 

Chiana, Città Sant'Angelo, Cutigliano, Controguerra, Francavilla al Mare, Fontanellato, Galeata, Gravina in 

Puglia, Giuliano Teatino, Greve in Chianti, Guardiagrele, Grumes, Levanto, Massa Marittima, Marradi, 

Montefalco Morimondo, Monte Castello di Vibio, Novellara, Orvieto, Orsara di Puglia, Pellegrino 

Parmense, Pianella, Penne, Pollica, Positano, Pratovecchio - Stia Preci, Ribera, San Gemini, Salorno, San 

Potito Sannitico, San Miniato, San Vincenzo, Sant'Agata di Puglia, Santa Sofia, Santarcangelo di 

Romagna, Scandiano, Suvereto, Sperlonga, Teglio, Termoli, Tirano, Tolfa, Todi, Travacò Siccomario, 

Torgiano, Trani, Trevi, Turbigo, Vigarano Mainarda, Zibello 

Almanya: Bad Essen, Bad Schussenried, Berching, Bischofsheim, Blieskastel, Deidesheim, Hersbruck, 

Lüdinghausen, Meldorf, Nördlingen, Penzlin, Spalt, Überlingen, Waldkirch, Wirsberg 

Güney Kore: Cheongsong County, Damyang County, Hadong County, Jecheon City, Jeonju Hanok 

Village, Namyangju City,Sangju City, Shinan County, Wando County, Yeongwol County, Yesan County 

Fransa: Blanquefort, Créon, Labastide D’Armagnac, Loix, Mirande, Saint Antonin Noble Val, Segonzac, 

Valmondois 

Hollanda: Alphen-Chaam, Bellingwedde, Borger-Odoorn, Mıdden-Delfland, EchtSusteren, Vaals, 

Vlagtwedde, Heerde, Vianen 

Polonya: Bartoszyce, Barczewo, Bisztynek, Biskupiec, Działdowo, Dobre Miasto, Goldap, Górowo 

Iławeckie, Jeziorany, Kalety, Lidzbark Warminski, Lidzbark, Lubawa, Murowana Goślina, Nowe Miasto 

Lubawskie, Nidzica, Nowy Dwór Gdański, Olsztynek, Orneta, Pasym, 

Türkiye: Şavşat, Artvin; Akyaka, Muğla; Gökçeada, Çanakkale; Seferihisar, İzmir; Taraklı, Sakarya; 

Yenipazar, Aydın; Yalvaç, Isparta; Perşembe, Ordu; Vize, Kırklareli; Halfeti, Şanlıurfa; Uzundere, 

Erzurum 

Şehirlerin Cittaslow üyesi olabilmeleri için ilk olarak şehir nüfusunun 50.000′den az olması gerekmektedir. 

Bununla birlikte daha önceden belirlenmiş şartlara yönelik bir puanlandırma sistemi mevcuttur ve birliğe 

üye olmak isteyen şehir bu şartlardan minimum 50 puan alması gerekmektedir (Şahinkaya, 2010:2,14; 

Sırım, 2012:123-124; Ergüven, 2011:204; Ünal ve Zavalsız, 2016:901). 

Bu puanlama noktasında, Cittaslow kriterlerinin tümünü yerine getirmektense, daha çok önem arz eden ve 

dinamik bir şekilde sürekli değişim ve gelişim gösteren şehirlerde hayatını devam ettiren insanların 

yaşam kalitelerinin yükseltilmesi daha önemlidir. (Keskin, 2012:96). Birliğe üye olan şehir ve ilçelerde 

sürdürülebilirlik için geleneksel değerlerin ortaya çıkarılması ve korunması, geleneksel mutfağın öne 

çıkarılması ve desteklenerek pazarlanması gibi bazı önlemlerin de alınması gereklidir. Bu şekilde üye olan 

bölgelerin sürdürülebilir bir biçimde gelişmesinden söz edilebilir (Ergüven, 2011:205; Sırım, 2012:126). 
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Bu birliğe katılmak için başvuran şehir, belirlenen standartlar göz önünde bulundurularak denetlenir ve 

gerekli olan kriterlere uyulması halinde şehire, sakin şehir sertifikası ve 'Salyangoz Bayrağı' kullanım hakkı 

tanınır. Birliğe üye şehirler için, bu bayrak ve sakin şehir hareketi bir kalite projesinin göstergesidir. Bu 

birliğe dâhil olduktan sonra, daha önceden turist çekemeyen pek çok şehirin turistik hareketliliğe uğradığı 

görülmektedir (Sezgin-Ünüvar: 134- 135). 

Bu kapsamda çalışma, cittaslow yaklaşımının önemi doğrultusunda cittaslow üyesi olan şehirlerin turizme 

sağladığı katkı ve bölgenin elinde bulundurduğu turistik potansiyeli öne çıkarmada önemli bir etken 

olduğunu savunmaktadır. 

3. SAKİN ŞEHİR TÜRKİYE VE SEFERİHİSAR 

Türkiye’de sakin şehir hareketi, İzmir’in ilçesi olan Seferihisar’ın 28 Kasım 2009’da Türkiye’nin ilk, 

dünyanın ise 129. sakin şehri olması ile başlamıştır. Daha sonra bu harekete Akyaka, Göynük, Gerze, 

Halfeti, Eğirdir, Gökçeada, Şavşat, Perşembe, Mudurnu, Uzundere, Taraklı, Vize, Yenipazar, Yalvaç 

şehirleri de katılmıştır (http://cittaslowturkiye.org). 

Cittaslow Türkiye Birliğinin 14. Koordinasyon Toplantısı Gerze’nin ev sahipliğinde 2018 yılında 

yapılmıştır. Toplantıda Türkiye Cittaslow hareketi için çok önemli kararlar alınmıştır. Bu kararlar arasında 

en öne çıkanı ise bu felsefe, yerel gelişim ve kalkınma stratejisinin sürdürülebilirliğinin daimi olması adına 

bir vakfın kurulması kararlaştırılmıştır. Cittaslow birliğine katılan yerel yönetimler, vakfın da bir üyesi 

olabilecektir. Kurulan bu vakıf, ülkemizde yeni bir felsefe olan sakin şehir hareketinin devamlılığı adına 

önemli bir gelişim niteliği taşımaktadır (http://cittaslowturkiye.org). 

Türkiye’de sakin şehir birliği ve bu birliğe katılmış şehirler göz önünde bulundurulduğunda ulusal ve yerel 

yapıda birçok doğal ve sosyo-kültürel değerlere sahip oldukları görülür. Özellikle bu değerlere sahip 

olmaları ve Cittaslow üyeliği yerel kalkınmada bu şehirler için önemli bir araçtır (Yüce, Demir Yelaze. 

2018, 162). Türkiye’de bu birliğe katılmak için aday olan ve hazırlanan şehirler her yıl artış göstermektedir. 

Sakin şehir (Cittaslow) ünvanı kazanan şehirlerde yapılan hazırlıklar, turist hareketliliği, kültürel mirasın 

tanıtılması ve ekonomik kazanç elde etmeleri bu şehirleri pozitif yönde etkilemektedir. 

4. SAKİN ŞEHİR SEFERİHİSAR TURİZMİ 

Seferihisar isminin Romalı bir General olan Tysaferin’den geldiği, Selçuklulara kadar Tysaferin veya 

Tysaferinopolis olarak kullanıldığı, Anadolu topraklarının Türkleşmesi sırasında adına hisar kelimesinin 

eklenmesiyle Tysaferinhisar’a dönüştüğü sanılmaktadır. Yüzyıllar boyunca süregelen bu ad, günümüzde 

Seferihisar adıyla karşımıza çıkmaktadır. M.Ö. 2000’ li yıllarda Akalardan kaçan Giritlilerin kurduğu ve 

Karyalıların bir şehri olduğu düşünülmektedir. Böylece bölgeye 4000 yıl önce yerleşildiği sanılmaktadır. 

Seferihisar’ı 1084’te Selçuklu Komutanı Emir Çakabey ele geçirmiş, II. Haçlı Seferi’den (1147-1149) 

sonra ise Sultan Mesut tarafından Selçuklu devleti egemenliğine girmiştir. Seferihisar, 1308’de 

Selçukluların dağılması sonrasında 1320’de Aydınoğulları devleti egemenliğine ardından da 1394 

senesinde Osmanlı egemenliğine katılmıştır. 1402 Ankara Savaşı sonrasında Moğol işgaline uğramış ve 

1425’te tekrar Aydınoğulları devleti egemenliği içinde yer almış, fakat Cüneyt Bey’in vefatından sonra 

nihai olarak Osmanlı Devleti’nin egemenliğine girmiştir. Seferihisar’ın Düzce semti 14-15-16. Yüzyıllarda 

medresesiyle bir kültür ve ilim ocağı haline gelmiştir (http://seferihisar.bel.tr/). 

Türkiye'nin ilk sakin şehir ünvanını taşıyan Seferihisar, İzmir ilinin merkezine 45 km mesafede olup, son 

zamanlarda turizm açısından önemli bir yer tutmıştur. Türkiye’de Cittaslow hareketi ilk defa Seferihisar’ın 

28 Kasım 2009’da dünyanın 121. Cittaslow şehri olmasıyla başlamıştır. Ayrıca Haziran 2013’te Cittaslow 

Genel Kurulu toplantısına ev sahipliği yapma hakkını kazanmıştır. Seferihisar bu gelişmenin ardından, 16. 

üye olarak Cittaslow İcra Kurulu’na seçilmesiyle sakin şehirlerin geleceğinde ve seçiminde söz sahibi 

olmuştur.  Cittaslow üyeliğine başvuru yapan şehirlerin bulundukları yerde incelenme zorunluluğu varken 

Seferihisar için bu zorunluluğa gerek kalmamıştır. Başvuru esnasında yapılan etkili tanıtım ve sunum 

sayesinde, Seferihisar’ın sakin şehir üyeliği başvurusu inandırıcı ve samimi bulunmuştur (Öztürk, 2012: 

96). Daha sonra sakin şehir olabilmek için gereken kriterlerin %50’sine uygun olması açısından Seferihisar, 

%73 oranında bir uyumluluk sağladığını kanıtlamıştır (Şahinkaya, 2010: 14-15). Seferihisar’ın sakin şehir 

olma kararında şehir yönetiminin, turizm ve tarıma birlikte dengeli olarak önem veren, şehrin değerlerini en 

verimli şekilde kullanan ve koruyan bir kalkınma modeli hedefinin olması önemli bir rol oynamaktadır. 

mailto:sssjournal.info@gmail.com
http://seferihisar.bel.tr/)


International Social Sciences Studies Journal 2020 Vol:6 Issue:67 pp:3320-3329 

 

sssjournal.com International Social Sciences Studies Journal  sssjournal.info@gmail.com 

3334 

Seferihisar’da Cittaslow tanıtımı için belediye tarafından kullanılan afiş ve tanıtım materyallerinde 

Cittaslow’un Türkçe çevirisi olarak “sakin şehir” ifadesi görülmektedir. Cittaslow Tüzüğü’nde Cittaslow 

kelimesinin çeviri yapılmamasını gerektiren bir madde olmasına karşın, bu çevirinin nedenini Sakin Şehir 

Türkiye Temsilcisi Bülent Köstem; yavaş anlamı taşıyan ‘slow’ kelimesine yerel halk 

tarafından olumsuz anlamlar yüklenebilecek olması ve ‘daha ne kadar yavaşlayacağız?’ gibi bir algı ve 

tepki oluşması olarak göstermiştir. Köstem, ayrıca yavaş kelimesinin negatif anlamda ve  yanlış 

anlaşılmadığı takdirde kullanmayı düşünebileceklerini belirtmiştir (Keskin, 2012: 95). 

Akdeniz bölgesi içinde yer alan Seferihisar ve çevresindeki bölgelerde yaz aylarında yüksek sıcaklıklar 

yaşanır, kış mevsimi ise ılık ve yağışlıdır. Seferihisar deniz turizmine ve özellikle güçlü esen rüzgarla 

ilişkili sörf gibi deniz ve hava sporlarına çok uygun iklimsel ve mevsimsel koşullara sahiptir. 

Seferihisar sahil, dağ, orman ve tarımsal alanlara sahip olan ve doğal alanlarıyla yerel halka ve 

ziyaretçilerine geniş alternatif turizm seçenekleri sunan bir destinasyondur (Soykan ve Emekli, 2004:125) 

Seferihisar uygun iklim koşulları, doğal güzellikleri, zirai ürün çeşitliliği, geleneksel el sanatları, 

folkloru, özenle korunan yemek kültürü, dağları, ormanları, arkeolojik alanları ve diğer alanlarla birlikte 

sürdürülebilirliğe uygun bir yapıdadır. İzmir iline ve diğer turizm alanlarına yakınlığı düşünüldüğünde 

doğru rekabet stratejileri uygulanırsa turizm sektöründe ön planda bulunabilir. 

Seferihisar’ın potansiyel turizm çeşitlerini; doğa ve spor turizmi, kültür turizmi, av turizmi, köy turizmi, 

çiftlik turizmi, tarım turizmi, deniz turizmi şeklinde sıralamak mümkündür.           Tablo 1’de Seferihisar’da 

bulunan potansiyel turizm alanları ve alternatif turizm çeşitleri gösterilmiştir. 

Tablo 1. Seferihisar turizm alanları ve alternatif turizm çeşitleri. 

Potansiyel Turizm Alanı Turizm Çeşidi Yer 

Şehitler Çeşmesi, Güneşlikent Tümülüsü, Lebedos Antik 

Kenti, Karaköse Harabeleri, Kent Belleği Müzesi ve Anı 

Evi, Seferihisar Ulu Camii, Akarca Plajı,  

Seferihisar Kültür Müzesi 

Kültür Turizmi, Deniz Turizmi İlçe Merkezi 

Sığacık hamamı, Teos Antik Kenti, Dionysos Tapınağı, 

Akkum Plajı, Sığacık Kalesi, Ekmeksi Plajı, Teos Divers, 

Seferihisar Pazarı, 

Kültür Turizmi, Sağlık Turizmi, 

Tarım Turizmi, Deniz Turizmi, 

Av Turizmi 

Sığacık 

Düzce köyü Hamamı, Kasım Çelebi Medresesi Kültür Turizmi, Sağlık Turizmi Düzce Köyü 

Ulamış Köyü Hamamı, Ulamış Köyü Şehitlik Anıtı Kültür Turizmi, Sağlık Turizmi Ulamış Köyü 

Su Kemeri Kültür Turizmi Beyler Köyü 

Cumalı Ilıcaları Sağlık Turizmi Kavakdere Köyü 

Gödence Köyü Tarım Turizmi Gödence köyü 

Seferihisar ilçesinde turizmi etkileyen kültür ve tarım turizmi etkinlikleri de bulunmaktadır. Bunlar; 

Mandalina festivali, şeftali festivali, lavanta festivali, Teos gitar festivali, zeytinyağı müzayedesi olmak 

üzeredir. Bu festivaller Seferihisar turizmini geliştirmekte ve Seferihisar ilçesinin tanınmasında katkıda 

bulunmaktadır. 

Seferihisar ilçesi her mevsim çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmektedir. Bu 

turistlerin barınma ihtiyaçlarını gidermeleri için birçok konaklama tesisi bulunmaktadır. 

Bunlar; 

Tablo 2. Seferihisar'da Bulunan Belgeli Konaklama Tesisleri (2019). 

Konaklama tesisleri İşletme belgeli Tesisler Yatırım belgeli tesisler Toplam 

Tesis 

sayısı 

Oda 

sayısı 

Yatak 

sayısı 

Tesis 

Sayısı 

Oda 

sayısı 

Yatak 

sayısı 

Tesis 

sayısı 

Oda 

Sayısı 

Yatak 

sayısı 

Seferihisar 7 833 1758 2 170 340 9 1003 2098 

Kaynak; (http://seferihisar.bel.tr) 

5. SAKİN ŞEHİR KRİTERLERİNİN SEFERİHİSAR TURİZM POTANSİYELİ AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Sakin şehir kriterleri kapsamında Seferihisar’ın turizm sektörü açısından güçlü yönleri ve kullanabileceği 

fırsatlar göz önüne alarak turizm potansiyeli belirlenmeye çalışılmıştır. 
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6. SEFERİHİSAR’IN SAKİN ŞEHİR KRİTERLERİ KAPSAMINDA MEVCUT PROJELERİ, 

GÜÇLÜ YÖNLERİ VE KULLANABİLECEĞİ FIRSATLARI 

6.1. Enerji ve Çevre Politikaları 

✓ Seferihisar Belediyesi tarafından yürütülen ve İzmir Kalkınma Ajansı’nın desteği ile “Yenilenebilir 

Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programı” çerçevesinde “Seferihisar Belediyesi Kapalı 

Pazar Yeri Fotovoltaik Güç Santrali” projesi Seferihisar Turizm Alt Yapı Hizmet Birliği ortaklığında 

tamamlanmıştır (http://seferihisar.bel.tr/). 

✓ İzmir Kalkınma Ajansı’nın (İZKA) bir projesi olan ‘Küçük Ölçekli Sanayi Bölgelerini Geliştirme Mali 

Destek Programı’ Seferihisar Belediyesi‘nin de girişimleriyle Seferihisar sanayi sitesinde, altyapıları ve 

çevre düzenlemeleri ile çalışma ortamlarının iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda sanayi 

sitesinin %75’nin İZKA’ya  hibesi karşılığında toplam 765 bin 589 liraya mal olan bu projenin %75’ini 

İZKA karşılamıştır ( http://seferihisar.bel.tr/ ). 

✓ Sakin şehir kriterlerinden biri olan hava kalitesi ve kontrolü kapsamında Ulusal Hava Kalitesi İzleme 

verilerine göre Seferihisar İlçesinin hava kalitesi 45 HKİ ile iyi durumdadır ( 

http://index.havaizleme.gov.tr/ ). 

✓ Tohum Takas şenlikleri ile toplanan tohumlar Can Yücel Tohum merkezinde hayat bularak fide haline 

getirilmektedir. Bu yerli tohumlarla canlanan fideler ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Tohum takası 

şenlikleri 2011 yılındın günümüze kadar devam etmektedir (http://seferihisar.bel.tr/). 

✓ Seferihisar ilçesinde de uyumsuz binalar, bina dışlarındaki klima trafoları, sokak aralarındaki sarkmış 

elektrik telleri, birbirlerinden farklı renkte ve boyutta dükkan tabelaları gibi görüntü kirliliği mevcuttur. 

Buna engel olmak adına birinci aşama olarak Seferihisarlı ve İzmirli ressam ve mimarlarla toplantılar 

yapılarak, çalışmaların hayata geçirilmesi için pilot bölge seçilen Seferihisar’ın merkez caddelerinden 

olan Atatürk Caddesi’nde düzenleyici faaliyetler başlatılmıştır. Esnaf tek tip tabela kullanmaları için 

teşvik edilmiş, cadde üzerindeki balkonlara sardunya saksıları yerleştirilmiştir. Güneş enerjili 

aydınlatma elemanlarının kullanıldığı caddede kaldırımlar genişletilmiş ve trafik azaltılmıştır 

(http://seferihisar.bel.tr/). 

✓ Sakin şehir kriterleri göz önünde bulundurularak Sığacık mahallesinde İzmir Kalkınma Ajansının da 

destek vermesi ile peyzaj projesi tasarlanmıştır. Yerli otlar ve ağaçların ön plana çıkarıldığı güneş 

enerjisi ile çalışan aydınlatmaların kullanıldığı proje Sığacık kalesi mimarisinden esinlenerek 

uygulanmıştır (http://seferihisar.bel.tr/). 

✓ Çocukların okullarında sebze ekimi-bakımı ve olgunlaştıklarında toplayıp satışlarını yaparak 

harçlıklarını kazanabilecekleri “Okullarda Sebze Bahçeleri” projesi ile sebze bahçeleri oluşturulmuştur 

(http://seferihisar.bel.tr/). 

✓ İzmir Büyükşehir Belediyesi‘nin 2016 yılında yaptığı 3.8 milyon Türk lirası değerinde yatırım ile 

arıtma tesisi kurulmuştur. Başta Seferihisar olmak üzere içme suyu sıkıntısı çeken ilçeler sağlıklı ve 

kesintisiz su ile buluşturulmuştur (http://seferihisar.bel.tr/). 

✓ 2019 yılında yapımı tamamlanan 2.500 m²’lik betonarme yeni katı atık değerlendirme tesisi 

kurulmuştur (https://www.izmir.bel.tr/tr). 

✓ İlçenin İzmir iline yakınlığı sebebiyle havaalanına yakınlığının da bulunması. 

✓ Bir ilçeye ulaşımda çeşitliliğin ve kolaylığın önemi dikkate alındığında, Seferihisar ilçesine karayolu ve 

deniz yoluyla ulaşımın sağlanması. 

✓ Seferihisar‘ın  İzmir iline yakınlığı, doğru pazarlama ve tanıtım stratejileri ile bölgeyi ve ilçeyi turizm 

açısından avantajlı bir duruma getirmektedir. 

6.2. Altyapı Politikaları 

✓ İlçenin turizm gözdesi Sığacık’ta İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de destek vermesi ile Kaleiçi’nde 

altyapılar tamamlanarak sokaklar yenilenmektedir. Projenin bir diğer adımı ise binaların dış cepheleri 

boyanmakta, çatılar yenilenmekte ve çatıları olmayan binalara çatılar yapılmaktadır.  Binalarda 

bulunan güneş enerjisi panelleri gizlenmiştir. Sokaklardaki elektrik ve telefon hat kabloları yer altına 

alınmıştır (http://seferihisar.bel.tr/). 
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✓ Seferihisar’da bisiklet kullanımını daha fazla yaygınlaştırmak ve günlük kullanıma uygun bir ulaşım 

aracı olduğunu benimsetmek ve vurgulamak için Seferihisar Belediyesi hizmet binasında, Yeni Garaj 

ve Sığacık’ta üç adet bisiklet garajı oluşturulmuştur. Bu garajlardaki bisikletler Seferihisar 

Belediyesi‘ne başvurulması  sonucunda Seferihisarlı vatandaşlar ve ziyaretçiler tarafından ücretsiz 

olarak kiralanabilmektedir (http://seferihisar.bel.tr/).  

✓ Seferihisar ilçesinde ziyaretçiler için oluşturulan bisiklet parkları ve kiralama alanlarının artmasıyla 

bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması projesine ek olarak bisiklet güzergahları da oluşturulmuştur. Bu 

güzergahlar oluşturulurken doğal güzellikler, ulaşım kolaylığı ve ziyaretçilerin ilgilerini çekebilecek 

alanlar öncelikli tutulmaktadır ( https://www.visitseferihisar.com/seferihisar/seferihisarin-yavas-

bisiklet-yollari/ ) 

✓ “Yavaşlayın Seferihisar’dasınız” sloganı ile ilçenin İzmir caddesinde bulunan reklam tabelaları standart 

hale getirilmiş, aydınlatma direkleri mandalina şeklindeki ferforjeler ile kaplanmış, çöp kovaları ve 

banklar Seferihisar‘ın şehir kimliğine uygun olarak tasarlanmıştır (http://seferihisar.bel.tr/). 

✓ Eko-turizm felsefesinin bir adımı olarak “Turizmde Ekolojik Markalaşma Projesi” kapsamında 

yürütülen çalışmalar sonucu Seferihisar Belediyesi, ilçede bulunan yeme-içme ve konaklama 

işletmelerine ‘Çevre Dostu Küçük Tesisler Ödülü’ vereceğini kararlaştırmıştır. Bunun amacı ilçede 

bulunan işletmelerin belirlenen standartlara uymalarını teşvik etmektir. Bu standartlar, su yönetimi, atık 

azaltma ve geri dönüşüm yönetimi, hava kalitesini artırma yönetimi ile ilgilidir 

(http://seferihisar.bel.tr/). 

6.3. Kentsel Yaşam Kalitesi Politikaları 

✓ “Yaşayan Kale” sloganı ile Sığacık kalesi içinde bulunan 300’e yakın konut tarihi doku korunarak 

restore edilmiştir (http://seferihisar.bel.tr/). 

✓ Doğa derneğinin “Doğa Okulu Projesi” ile kültürü canlı tutmak adına kerpiç evlerin nasıl yapılacağı, 

zeytin ağacının nasıl yetiştirileceği ve zeytinin hangi zamanlarda toplanıp zeytin yağı yapılacağı ayrıca 

yerel kimliğin ve özelliklerinin korunarak rekabet yerine işbirliğine ve adil paylaşıma dayalı bir 

yaşamın mümkün olduğu öğrencilere aşılanmaya çalışılmaktadır (h https://dogaaskina.org/). 

✓ “Sığacık Peyzaj Tasarım Projesi” ile 5500m² alan  lavanta, kekik, adaçayı bitkilerinin dikildiği 

“aromatik bahçe” haline getirilmiş ayrıca tespih, palmiye, kalem servi, gülibrişim ağaçlarından oluşan 

100’e yakın büyük ağaç ekimi yapılmıştır (http://seferihisar.bel.tr/). 

✓ Seferihisar’ın Sığacık mahallesi‘nde antik Teos kenti sınırları içinde yer alan sulak alan ve kumul 

ekosistemi (Azmak Deltası) korumak ve tanıtmak amacıyla bir doğa parkı oluşturulmuş ve alanın 

fiziksel temizliği yapılmış, alandaki yürüyüş yolları yenilenerek proje kapsamında bilgilendirici 

tabelalar hazırlanmıştır (http://seferihisar.bel.tr/). 

✓ Belediye desteği ile oluşturulan ‘Seferikart’ sistemi ile ihtiyaç sahipleri kartlarına yüklenecek para 

puanlarla Seferihisar esnafından alışveriş yapabilmektedirler (http://seferihisar.bel.tr/). 

✓ “E- Belediye Projesi” ile vatandaşlar çevre temizlik ve emlak vergilerini internet sitesi üzerinden 

yatırabilmekte yine dilekçelerini internet sitesi üzerinden takip edebilmektedirler 

(http://seferihisar.bel.tr/). 

✓ Seferihisar merkez ve Sığacık merkezde hayata geçirilen “Halka Ücretsiz İnternet” uygulaması ile 

ücretsiz olarak Seferihisar Belediyesi ağına bağlanmak isteyen kullanıcılar, ekrana gelen yönlendirme 

butonları sayesinde kullanıcı bilgilerini SMS yoluyla alabilecekler. Ayrıca 10 gün boyunca 

kullanacakları internet, verilen süre sonunda yeni bir kullanıcı adı ve şifreyle tekrar yenilenecektir 

(http://seferihisar.bel.tr/).  

✓ Şehrin 8 farklı yerine yerleştirilen ‘Kent Bilgi Ekranları’ ile e-devlet uygulamaları, imar durumu 

sorgulama, vergi öğrenme ve ödeme, Seferikart işlemleri gibi bazı hizmetlerden yararlanmak 

mümkündür (http://seferihisar.bel.tr/). 
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6.4. Tarım, Turizm ve Zanaatkar Politikaları 

✓ Yerel üretimi daha fazla geliştirmek, desteklemek ve korumak için üretici pazar alanları salı günleri 

Seferihisar merkezinde, pazar günleri ise Sığacık kale içinde kurulmaktadır. Kurulan bu pazarlarda 

üreticilerin ürünlerini satabilmeleri için ürünlerin tamamının Seferihisar’da yetiştirilmesi 

gerekmektedir. Seferihisarlı üreticiler aracısız bir şekilde tüketicilere ürünlerini ulaştırabilmektedir. 

Kurulan bu pazarlara çevre ilçe ve yakın illerden vatandaşların ürünleri yerinde almak için katılım 

sağladıkları bilinmektedir (http://seferihisar.bel.tr/). 

✓ İZKA; ‘‘Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı’’ ile “Mandalina Reçeli-Enginar 

Konservesi Tesisinin Kurulması Projesi”‘ni, Seferihisar Belediyesi ve Seferihisar’da faaliyet gösteren 

Ulamış Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliği ile gerçekleştirmiştir. Seferihisar’da tarım 

ürünlerinin endüstriye kazandırılması, elde edilen endüstriyel tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışına 

satışlarının gerçekleştirilmesi ve aynı zamanda bölgede bulunan tarımsal ürünlerin, özellikle mandalina 

ve enginarın daha uzun süre korunarak evrensel bir marka olarak pazarlanması için çalışmalar 

gerçekleştirilmektedir (http://seferihisar.bel.tr/). 

✓ Sakin şehir birliğinin en önemli kriterlerinden biri olan yöresel lezzetlerin korunması ve ön plana 

çıkarılması için Seferihisar Belediyesi’nin destekleriyle sadece yöresel yiyeceklerin satışa sunulduğu 

“Sefertası lokantası” açılmıştır. Özellikle Seferihisar’ı ziyaret eden turistlerin “Seferihisar Mantısı”, 

“Ekmek Dolması”, “Lok Lok”, “Samsades”, “Oklavadan Sıyırma” gibi sadece Seferihisar’da yapılan 

bu yöresel lezzetlerle tanışması ve bu lezzetleri bir kez daha tatmak için Seferihisar’a gelmesi 

amaçlanmaktadır (http://seferihisar.bel.tr/). 

✓ Plajlara verilen uluslararası bir çevre ödülü olan Mavi Bayrak; deniz suyunun temizliğini, çevre 

yönetimine önem verildiğini, çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik etkinliklerin yapıldığını ve plajın 

kullananların ihtiyaçlarına cevap verecek donanım ve güveliğine sahip olduğunu göstermektedir. 2011 

yılından bu gününe Mavi Bayrak çalışmalarını yürüten Seferihisar Belediyesi her geçen yıl Mavi 

Bayrak Sayısını artırmaktadır. 2011 yılında 3 halk plajı için Mavi Bayrak ödülü alan belediye, 2020 yılı 

itibarı ile ilçe Mavi Bayrak sayısını 10’a çıkarmıştır (http://seferihisar.bel.tr/).  

✓ Ziyaretçiler için her şey dahil sistem yerine doğal ve tarihi yapılara zarar vermeyen butik otellerin ön 

planda tutulduğu projelerin hayata geçirilmesi üzerine çalışmalar yapılmaktadır (M. Tunçer ve A. 

Olgun. 2017: 57.) 

6.5. Misafirperverlik, Farkındalık ve Eğitim için Planlar 

✓ Turistlerin, tarihi ve turistik yerlerle, Seferihisar’a ulaşımını kolaylaştıracak bir “Turist Taşıma Aracı” 

kullanıma sunulmuştur (http://seferihisar.bel.tr/). 

✓ İlçe içerisindeki yönlendirme levhalarının modernize edilmesi ve levha kirliliğinin önüne geçilerek 

yerel halkın ve ziyaretçilerin kullanım sırasındaki zorluklarının giderilmesi amaçlanmaktadır. Proje 

kapsamında bütün yönlendirme levhaları yeniden tasarlanarak alana yerleştirilmiştir 

(http://seferihisar.bel.tr/). 

✓ Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın başlattığı “Hedef 1 Milyon Amatör Denizci” projesi ile 2023 yılına 

kadar 1 milyon vatandaşa denizcilik kültürünü aşılamak amacıyla başlatılan Seferihisar Belediyesi 

Halkla İlişkiler Birimi ve Kuşadası Liman Başkanlığı işbirliği ile 2019 yılında ilçede bir eğitim 

gerçekleştirilmiştir 

✓ Seferihisar ilçesinin resmi internet sitesinde bulunan Halk Masası ve Telefon Rehberi platformlarının 

günün her saati ziyaretçilerin kullanımına açık olması, istenilen bilgilere ulaşımı kolaylaştırmaktadır 

(http://seferihisar.bel.tr/). 

✓ Seferihisar Belediyesi ile TÜRÇEV’in (Türkiye Çevre ve Eğitim Vakfı) 2019 yılında ortaklaşa 

düzenlediği çevre eğitiminde halk plajlarındaki çevresel sorunların üzerinde durulmuş ve bu sorunların 

çözümleri konusunda konuşmalar yapılmıştır. Etkinlik sonunda katılımcılara sertifikaları verilmiştir 

(http://seferihisar.bel.tr/). 

✓ Seferihisar Belediyesi‘nin resmi internet sitesinde bulunan 360 Derece Seferihisar Gezintisi platformu 

ile ilçenin belirli turistik alanlarını sanal ortamda görme fırsatı sunulmaktadır (http://seferihisar.bel.tr/). 
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6.6. Sosyal Uyum  

✓ 26 temmuz 2017 tarihinde yapımı başlayan ve 3 aralık 2018  tarihinde yapımı tamamlanan Seferihisar 

Belediyesi ile Seferihisar Engelsiz Yaşam ve Çevre Derneği‘nin ortaklaşa inşa ettirdikleri  “Engelliler 

Eğitim ve Sosyal Yaşam Kampüsü”  kullanıma açılmıştır. Seferihisar belediyesinin kardeş şehri olan 

Almanya’nın Hamm büyükşehir belediyesi ile engelli bireylerin toplumsal hayata entegrasyonu 

konusunda protokol imzalanmıştır (http://seferihisar.bel.tr/). 

✓ İlçede kadınların meslek edinmeleri için projeler gerçekleştirmek, güç koşullarda yaşayan dezavantajlı 

bireylerin (işsiz gençler, yaşlılar, engelliler, çocuklar, kimsesizler) yaşam kalitelerini yükseltmek, 

ekonomik olarak güçlenmelerini sağlamak aynı zamanda çağdaş ve aydınlık bir toplum oluşturmak 

adına Kadın Emeği Evleri kurulmuştur (http://seferihisar.bel.tr/). 

✓ ‘’Çocuk Dostu Kentler” yaratmak için UNICEF kriterlerinin yaşama geçirilmesi amacıyla Türkiye’de 

çeşitli uygulamalar yapılmaktadır. Proje ile yönetime çocukların katılımının sağlanması, çocuk hakları 

konusunda bilinç oluşturulması ve eğitimler düzenlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca çocuk haklarını 

gözeten bir belediye yapısı ve düzeni oluşturmak için de eski bir düğün salonu restore edilerek, 

içerisinde çok amaçlı salon, müzik odası, fotoğraf ve seramik atölyesi, proje ve faaliyet odası olacak 

şekilde Çocuk Belediyesi inşa edilmiş ve 2011 yılında kullanıma açılmıştır. Günümüzde aktif olarak 

proje devam etmektedir (http://seferihisar.bel.tr/). 

✓ Seferihisar’ın toplumsal uyumunu artırmak ve farklı kültürleri kaynaştırmak için her yıl Seferihisarlılar 

Buluşması düzenlenmektedir. Seferihisar’a göçle gelen Tokatlılar, Ahıska Türkleri, Doğu Anadolu ve 

Güneydoğulular, Karadenizliler v.b. gibi  sosyo-kültürel gruplar bu şenlikte kendi kültürlerini 

tanıtmakta, yörelerinin müziklerini ziyaretçilerle paylaşmaktadırlar (H. Adanacıoğlu, D. Güler, İ. 

Sezer, M. E. Güvercin. 2018: 362.). 

6.7. Ortaklıklar 

✓ Avrupa Birliği tarafından finanse edilen; Avrupa Birliği Bakanlığı’nın yürütücüsü olduğu, Türkiye ve 

AB arasında Sivil Toplum Diyaloğu-II ‘Balıkçılık ve Tarım Hibe Programı’ çerçevesinde Ege 

Üniversitesinin de içinde bulunduğu ‘Türkiye ve İtalya Arasında Sürdürülebilir Ağlar Kurma’ projesi 

ile Seferihisar’da sürdürülebilir balıkçılık yapılmaya başlanması ve  küçük ölçekli balıkçılık 

standartlarının yükseltilmesi için gerekli ekipman, makina ve teçhizat desteğini sağlamak üzere 

faaliyetler gerçekleştirilmiştir (http://seferihisar.bel.tr/). 

✓ Seferihisar’ın ana geçim kaynaklarından olan mandalinanın markalaşması ve mandalina üreticisinin 

desteklenmesi için Seferihisar Belediyesi tarafından mandalina üretici birliği kurulmuştur. Belediye 

tarafından Mandalina İşleme Tesisi satın alınarak birliğe devredilmiş ve Seferihisarlı üreticilerin 

birlikte hareket etmesi sağlanarak, yurtdışına ihracat yapılmıştır. Mandalinanın sezonunu artırmak 

amacıyla soğuk hava deposu kurulmuştur. Ayrıca ilçede Turuncu Bayram adıyla yapılan mandalina 

festivali turizm açısından çok büyük bir değere sahiptir. Ayrıca zeytin, enginar ve üzüm birlikleri 

kurulmuştur (http://seferihisar.bel.tr/). 

✓ Seferihisar‘da faaliyet gösteren doğa okulunun bir projesi olarak hayata geçirilen ‘Yavaş Dükkan’ 

doğal alanlarda üretilen ürünleri bir araya getiren ve satışa sunan bir internet sitesidir 

(http://seferihisar.bel.tr/). 

✓ Türkiye’de birçok yerde şubesi bulunan ve bir tanesi de Seferihisar‘da olan EuroDesk, genç bireyler 

için eğitim platformu olarak kurulan ve Avrupa‘da gerçekleşen faaliyetlere katılım hakkında bilgi 

edinmelerini sağlayan bir kuruluştur ( Cansaran. 2018: 900) 

✓ Dünya genelinde 5888 km rotaya sahip, 11 Avrupa ülkesini kapsayan ve 23 farklı dünya mirasını 

içinde bulunduran bir ağ konumunda bulunan EUROVELO (Avrupa Bisiklet Yolu Ağı), 2019 yılı 

sonunda Türkiye’den ağına katılan ilk şehir olan İzmir’in de EUROVELO AKDENİZ rotasına 

eklenmesiyle birlikte Seferihisar da rotaya dahil olmuştur (http://seferihisar.bel.tr/). 

7. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Küreselleşme ile doğal alan ve kaynakların sınırsız olduğu şeklinde düşünülmesi ve bu yanlış düşünce ile 

kullanılması, üzücü bir şekilde dünyamızda sürdürülebilirliğe en büyük darbedir. Ülkemizin, turizm 

sektörünün de sorunlarından birisi olan popüler turizm alanlarının ve kaynaklarının aşırı kullanımı ve 
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hızlıca tüketilmesi, turizm alanlarımıza zarar vermektedir.  Cittaslow hareketi bu hızlı yaşam ve hızlı 

tüketime karşı gelerek aslında kültürlerin uzunca süre yaşatılmasını hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşmak o 

kadar kolay olmasa da cittaslow hareketi başarılı olunabileceğini göstermiştir. 

Sakin kent olmak sürdürülebilir turizm kaynaklarından uzaklaşmamaya, çevre politikalarına, kirliliğe, aşırı 

trafiğe yerel üretimi desteklemeye ve pazarlamaya, alt ve üst yapıya, yerel halkın ve ziyaretçilerin yaşam 

kalitesini yükseltmeyi amaçlamaktadır. Seferihisar ilçesi elinde bulundurduğu güçlü sürdürülebilir 

özellikler ile ülkemizde sakin şehir hareketine katılan ilk bölge olmuş ve sakin şehir ünvanı ile rekabet 

içerisinde bulunduğu diğer bölgelere karşı çok önemli farklılık elde ederek güçlü bir imaj oluşturmuş ve 

marka olmuştur. 

Seferihisar ilçesini diğer sakin şehir ve turistik alanlardan ayıran ve turizm potansiyeli sağlayan özellikleri 

ise birçok turistik faaliyetleri bir arada bulundurmasıdır. Bugüne kadar hali hazırda mevcut turistik 

potansiyelinin tamamını kullanmamış olan Seferihisar’da doğanın ve tarihi alanların kirlenmemiş olması, 

kültürel zenginliklerin korunuyor olması Seferihisar’ın turistik potansiyelini üst düzeye çıkarmaktadır.  Bu 

değerli kaynakları elinde bulunduran Seferihisar yerel yönetim ve halk ile koordineli çalışması bu 

potansiyeli daha doğru şekilde kullanmasını sağlamaktadır. Seferihisar’a ulaşımın çok kolay olması, ilçe 

vatandaşlarının sürdürülebilir turizmi benimsemeleri ve buna uygun davranmaları, konaklama imkanlarının 

yeterli olması, kültürel ve özellikle markalaşmış birçok festival ve etkinliğe ev sahipliği yapması elindeki 

güçlü turizm potansiyelini daha fazla kuvvetlendirmektedir. Bu anlamda baktığımızda Seferihisar belli bir 

turizm alanına değil ilçeye gelen ziyaretçilerin birçok turistik faaliyete katılmalarını sağlamaktadır. 

Sonuç olarak, yeşille mavinin birbiriyle kucaklaştığı İzmir ilinin önde gelen turizm ilçelerinden biri olan 

Seferihisar, geleceğin turizm ve kültür merkezlerinden biri olmaya devam edecektir. İlçede birçok tabiat 

harikası, birbirinden ilgi çekici kültürel ve tarihi alanlar bulunmaktadır. Ayrıca Seferihisar ilçesinin sakin 

şehir hareketini her anlamıyla hayata geçirme çalışmaları ve sakin şehir kriterlerinin büyük bir 

çoğunluğuna uygunluğu ile elinde bulundurduğu güçlü turizm potansiyelini bir adım ileriye 

taşıyabilmektedir.  
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