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Sürdürülebilirlik, ekosistemdeki yenilenemez kaynakların gelecek nesillere aktarılabilmesi
için, insanoğlunun ekosistem üzerindeki olumsuz etkilerinin sistemin taşıma kapasitesinin
üzerine çıkmayacak düzeyde tutulması olarak tanımlanmaktadır. Yüzyıllardır uygulanan
kalkınma politikaları dünya üzerinde düzeltilmesi zor olan sorunlara neden olmuştur.
Sürdürülebilir kalkınma ekonomik kalkınma ile çevrenin korunması ilkeleri arasında
uzlaşmanın sağlanması ile ortaya çıkmaktadır. Son 30 yılda ortaya çıkan sürdürülebilir
kalkınma yaklaşımı bu sorunları çözme iddiasındadır. Yerel kalkınmada amaç; yöresel
dinamiklerin harekete geçirilerek yerel toplulukların fizikî, ekonomik, sosyal, kültürel ve
siyasal alanlarda sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun olarak gelişiminin
sağlanmasıdır. Cittaslow Kentler Birliği, doğal ve yerel değerlerin korunması ile kalkınma
anlayışını savunmaktadır. Bu iki kavram birbiriyle ilintili olarak günümüz kalkınma
yaklaşımına farklı bir bakış açısı kazandırmışlardır. Bu tanımlardan hareketle kentlerin
sürdürülebilirliğini sağlamak için farklı yaklaşımlar geliştirilmiştir. Bu çerçevede
çalışmada, sürdürülebilir kalkınma, yavaş hareketi, SlowFood ve Cittaslow hakkında bilgi
verilmiştir.
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Sustainability of renewable resources in the ecosystem to transfer to future generations of
mankind negative impact on the ecosystem carrying capacity of the system to be kept at a
level that is defined as stepping on. Development policies practiced for centuries
throughout the world has led to problems that are difficult to be corrected. Sustainable
development, economic development and reconciliation of environmental protection with
the provision arises. Last 30 years, emerging sustainable development approach purports
to solve these problems. The purpose of local development ; regional dynamics of local
communities by mobilizing physical, economic, social, cultural and political areas in
accordance with the principles of sustainable development is to ensure the development.
Cittaslow Cities Association, with the protection of natural values and local development
approach is advocated. These two concepts as interrelated present a different perspective
have contributed to the development approach . In the light of this definition to ensure the
sustainability of cities of different approaches have been developed. In this context,
studies, sustainable development, slow motion, and Cittaslow is information about
SlowFood.
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Bruntland raporu olarak bilinen çalışmada yapılan
tanımlamaya göre sürdürülebilir kalkınma; bugünün
ihtiyaçları karşılanırken, gelecek kuşakların ihtiyaçlarını
karşılamak konusunda herhangi bir problem yaşamalarını
önlemektir (un-documents.net, 2014). Yapılan bir başka
tanımlamaya göre ise sürdürülebilir kalkınma; toplumun en
küçük birimi olan aileden geniş topluluklara kadar tüm
insanlığın refah düzeyinin arttırılmasına yönelik yapılacak
her eylemin, sosyal, ekonomik ve çevresel boyutu
değerlendirilerek harekete geçilmesidir. Bu eylemlerin,
gelecek kuşakların yaşam standartlarının da asgari olarak
bugünkü
koşullarda
olacak
şekilde
planlanması
gerekmektedir (Gürlük, 2010: 88).

GİRİŞ
Dünya teknolojik, bilimsel, ekonomik ve sosyal birçok
gelişmenin odak noktasında bulunmaktadır. Bu alanlardaki
gelişmeler istenilen ve arzulanan gelişmeler olmasına karşın
birçok olumsuzluğu da beraberinde getirmektedir. Ülkelerin
gelişmişlik düzeylerini arttırmak için giriştiği faaliyetlerin
kural tanımaz bir hal alması dünyanın geleceği için büyük
bir tehlikedir. Keza dünya sınırlı kaynaklara sahiptir ve
gelecek nesiller, günümüz ihtiyaçlarının karşılanmasında
başvurulan yöntemler nedeniyle bazı tehlikelerle karşı
karşıya kalabileceklerdir.
Kıt kaynakların kontrolü konusunda yeterli önlemlerin
alınamaması, küresel ısınma, çevre kirliliği gibi doğal
döngüyü bozucu olayların yaşanması ve tüketim
alışkanlıkları, küreselleşmeyle beraber daha yaygın ve
olumsuz etkilere sahip bir hal almaktadır. Söz edilen bu
problemlere çözüm olma iddiası ile ortaya atılan ve aynı
zamanda kalkınma anlayışını ön planda tutan “sürdürülebilir
kalkınma” kavramı günümüzde önemli bir yere sahiptir.
Ancak sürdürülebilir kalkınma kavramı kentlerin sağlıklı ve
verimli bir şekilde gelişimini tek başına açıklamak
konusunda yeterli midir?

Yukarıda yapılan tanımamlalar bize göstermektedir ki
sürdürülebilir kalkınma kavramı geçmiş, bugün ve gelecek
arasında bir köprü kurulmasını ve dünya mirasının gelecek
nesillere mümkün olan en iyi biçimde aktarılmasını
hedeflemektedir. Kavramın ortaya çıkışının üç önemli nedeni
vardır. Bunlardan ilki, günümüzün büyüme anlayışının
sürdürülmesinin imkânsızlaşmasıdır. Diğeri, bugünün
toplumlarının ihtiyaçlarının karşılanması, dünya üzerinde
sosyal refahın sağlanması ve yoksulluğun önlenmesidir.
Üçüncü ve son neden ise, gelecek nesillerin hayat şartlarını
olumsuz etkileyecek girişimlerin önlenmesi, günümüz üretim
anlayışının neden olduğu çevre tahribatının gelecek kuşaklar
için bir tehlike olmaktan çıkarılmasıdır (Mutlu, 2007: 180).

Yerellik, bölgecilik, çevrenin, tarihi ve kültürel dokunun
korunması, yenilenebilir enerji kaynaklarının teşvik
edilmesi, yerel değerlerin ön plana çıkarılması, yiyecek ve
içecek kültürü başta olmak üzere geleneklerin yaşatılması
yaklaşımlarını benimseyen Cittaslow, şehirlerin korunması
ve gelişmesi anlayışını farklı bir bakış açısı sunmaktadır.
Sürdürülebilir kent ise, değişim ve gelişimin devamlılığını
sağlamak amacıyla sosyo-ekonomik çıkarların çevre ile ilgili
kaygılarla uyumlu hale getirildiği yerlerdir.

Sürdürülebilir kalkınma ekonomik, çevresel ve sosyal
olmak üzere 3 ana unsur üzerine inşa edilmektedir.
Ekonomik sürdürülebilirlik, gerekli olan mal ve ihtiyaçların
gelecekte de üretilebilmesi, tarım ve endüstri üretimini
olumsuz etkileyen yaklaşımlardan kaçınılması ve maddi
borçlanmanın gelecekte ödenebilir şekilde kontrollü olarak
yapılması. Çevresel sürdürülebilirlik, kaynakların varlığının
gelecekte de sürdürülmesi, yenilenebilir kaynakların tercih
edilmesi, yenilenemeyen kaynaklardan sadece yeterli miktar
olanların kullanımı gibi konuları kapsamaktadır. Ekonomik
bir değeri olmayan “biyolojik çeşitlilik, atmosferik denge ve
diğer ekosistem işlevlerinin korunması” gibi kavramlarda bu
unsur
içinde
değerlendirilmektedir.
Sürdürülebilir
kalkınmanın sosyal boyutu ise temel olarak eşitlik kavramı
çerçevesinde şekillenmiştir. İnsan hakları, toplumsal cinsiyet
eşitliği, sağlık ve sosyal hizmetlere erişim gibi konular sosyal
boyut içinde ele alınmaktadır (Özmete, 2010: 81).

Çalışma bir literatür taraması şeklinde oluşturulmuştur.
Çalışmada temel amaç sürdürülebilir kalkınma ve Cittaslow
Kentler Birliği’ni temel ilkeleri hakkında bilgi vermek ve bu
iki kavramın birbiriyle ilişkilendirilmesi yapılarak ortak ve
ayrılan yönlerini incelemektir. Sonuç bölümünde ise
sürdürülebilir kalkınma ve Cittaslow arasında kurulacak olan
bir ilişkinin olumlu ve olumsuz yönleri değerlendirilmiştir.
Sürdürülebilir Kalkınma
Sürdürülebilir kalkınma kavramı konusunda yapılan
çalışmalar incelendiğinde, kavramın tanımlanmasına ilişkin
olarak bir fikir birliğinin bulunmadığı göze çarpmaktadır.
Kavram ile ilgili olarak farklı tanımların yapılmasının
nedeni, kavramın pek çok değişkeni barındıran bir yapıya
sahip olmasıdır. Sosyal, çevresel ve ekonomik boyutları olan
sürdürülebilirlik kavramı, hem bu unsurların tek tek hem de
birbirleriyle bağlantılı olarak gelişimini ifade etmektedir
(Kılıç, 2006: 83).

Yavaş Hareketi (Slow Movement)
Yavaş hareketi günümüz hızlı modernleşmesine ve
insanların tek tipleştirilerek bir tüketim kalıbı içine
sokulmasına tepki olarak doğmuş kültürel nitelikli toplumsal
bir harekettir. Hareketin temeli yaşam kalitesinin arttırılması
felsefesine dayanmaktadır. Yaşamın her alanında, yaptığımız
faaliyetlerin keyfini çıkarmak, bir zaman kısıtlaması içinde
olmamak anlamı taşımaktadır. Küreselleşme ve kapitalizmin
dayattığı “hız” işte, yolda, okulda, yemekte her alanda
karşımıza çıkmaktadır. Yavaş hareketi insanlar üzerinde bu
konuda bir farkındalık yaratarak, her şeye gerektiği kadar
vakit ayırmalarını sağlamayı amaçlamaktadır (Sezgin ve
Ünüvar, 2012: 107-108).

Sürdürülebilir kalkınma kavramının tanımlanmasının
yanında ilk defa ne zaman kullanıldığını belirlemek
konusunda da bazı güçlükler vardır. Ancak modern anlamda
sürdürülebilir kalkınma sözcüğünün ilk defa 1987 yılında
Norveç Başbakanı Gro Harlem Bruntland başkanlığında
kurulan "Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu"
(WCED)'nun Oslo toplantısında sunduğu raporunda
kullanıldığı kabul edilmektedir. Yine bu rapor içinde yapılan
tanımlamada sürdürülebilir kalkınma kavramının literatürde
en çok kabul görmüş tanımlamasıdır (Yavuz ve Zığındere,
2000: 327).

Hızlı ve yavaş felsefelerinin karşılaştırıldığı çalışmalarda,
hız sözcüğü büyük kent sistemleri ile örneklenmiştir. Hız,
düşük kalitede, sürdürülebilirliği olmayan, eşitsiz bir
yaşamın olduğu, adeta kopyalanmış gibi birbirinin aynı
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yapılar ve yaşam tarzlarından oluşan, yerel tarih ve kültürel
özelliklerin göz ardı edildiği yapıların oluşumuna neden
olmaktadır. Yavaşlık ise yavaş şehir ve yavaş yemek
örgütlenmeleri ile örneklenmiştir. Yavaşlık ile, kişiye özgü
üretimi ve tüketimi sağlandığı, kişilere birden fazla alternatif
arasında seçim şansı sunulduğu, sürdürülebilirliği
desteklediği, yüksek kaliteli üretim yapıldığı, yerel ve
geleneksel
özelliklerin
dikkate
alındığı
yapıları
oluşturulduğundan
bahsedilmektedir
(Kostulska,
Hołowiecka ve Kwiatkowski, 2011: 187).

Yemeğin bir sosyalleşme aracı olarak kabul edildiği
SlowFood hareketinde, FastFood’un insan ilişkilerine ve
sağlığına zarar verdiği, SlowFood’un ise bir masa etrafında
yerel gıdalardan tat ve lezzet alarak kişilerin sosyalleşmesine
katkı sağladığı düşüncesi ve misafirperverlik anlayışı ön
plana çıkarılmaktadır. Böylece yerel ürünlerin üretimi,
tüketimi, yerel üreticinin korunması, sağlıklı ve lezzetli besin
gibi ilkeler bu hareketin hem küreselleşme karşıtı hem de
sağlıklı
besin
konularında
faaliyet
gösterdiğini
ispatlamaktadır (Yurtseven, 2007: 27).

Yavaş hareketi içinden doğan, Yavaş Yemek
(SlowFood), Yavaş Şehir (Slow City, Cittaslow), Yavaş
Yaşam (SlowLiving), Yavaş Seyahat (Slow Travel), Yavaş
Trafik (SlowTraffic), Yavaş Turizm (Yavaş Tourism) gibi
oluşumlar, hız kavramının iyi yönetilmediğinde ortaya
çıkaracağı kirlilik, üretim ve tüketim alışkanlıklarının neden
olduğu problemler, kentsel dokunun bozulması (Bilgi, 2013:
47), geleneksel ve yöresel değerlerin yok olması gibi
olumsuzlukları gidermek amacıyla hareket etmektedir.

Kentlerin ve ülkelerin dışa bağımlılığını önlemek için
bölgesel üretimin ve üreticilerin desteklenmesi, yerel nitelikli
ürünlerin kullanımının teşvik edilmesi, bölgesel ve
sürdürülebilir kalkınma kavramı ve SlowFood’un bir
etkileşim içinde oldukları sonucunu doğurmaktadır. (Sezgin
ve Ünüvar, 2012: 117-178).
SlowFood resmi internet sitesinde yer alan ve SlowFood
hareketinin felsefesini açıklayan bölümünde; SlowFood’un,
hem insanların kendi gelişimleri hem de dünyanın gelişimi
için önemli olan,tüm insanların gıdalara ulaşabildiği ve
gıdalardan keyif alabildiği bir dünya öngördüğü
belirtilmektedir. Hareket, lezzetlerin ve kültürlerin tek
tipleşmesinin yanında çokuluslu gıda endüstrilerinin
kontrolsüz gücüne ve endüstriyel tarıma karşıdır, yemeğin
kültür, siyaset, tarım veçevrede dahil olmak üzerehayatın
birçokyönü ilebağlantılıolduğuna inanmaktadır.SlowFood
organizasyonu, bizim gıdaları tercihlerimiz, gıdaların ekimi,
üretimi ve dağıtımı konularını etkileyerek birçok olumlu
değişikliği
beraberinde
getirecektir
görüşünü
benimsemektedir (slowfood.com, 2014).

Yavaş Yemek (Slow Food)
Slow Food (Yavaş Yemek), 1986 yılında İtalya’nın
Roma şehrinde açılmak istenen uluslararası bir fastfood
zincirinin protesto edilmesinin ardında kurulmuştur. 86
yılında önderliğini Carlo Petrini’nin yaptığı eylemciler,
küreselleşme, yemek alışkanlıklarının tek tipleşmesi, hızlı
tüketim ve
endüstriyel
tarımın gelişimi
olarak
sıralayabileceğimiz olumsuzlukları protesto etmek için bu
eylemi
gerçekleştirmişlerdir.
Bu
eylemin
gerçekleştirilmesinden üç yıl sonra (9 Kasım 1989) ise Slow
Food Manifesto (Yavaş Yemek Manifestosu) imzalanarak
Slow Food resmen kurulmuştur (Güven, 2011: 114).
Günümüzde ise dünya genelinde 1300 bölgesel nitelikte
birimde yüz bin üyesi bulunan uluslararası bir birliktir
(slowfood.com, 2014). Birliğin kurucusu olan Petrini yaptığı
çalışmalarda organizasyonun misyonunu açıklar nitelikte,
küreselleşme,
endüstrileşme
ve
sanayileşmenin
homojenleştirici etkisinden yerel kültürlerin korunması
gerektiğini, bunun da zevk ve lezzet kavramlarının
kullanılmasıyla başarılabileceğini belirtmiştir (Schneider,
2008: 385).

SlowFood hareketinin temel yaklaşımı gıda kalitesi
olmakla birlikte, gıda kalitesinin sağlanması için birbiriyle
ilişkili üç kavramın varlığına dikkat çekilmektedir: İyi,
temiz, adil. İyi ilkesi ile taze ve lezzetli mevsimlik ürünlerin
hem yerel kültürün bir parçası olduğu hem de kişisel olarak
bireylerin duygularını tatmin edeceği anlatılmaktadır. Temiz
ilkesi, gıda üretimi ve tüketiminin çevreye, hayvanlara ve
insanlara zarar vermeyecek biçimde gerçekleştirilmesini, adil
ilkesi ise tüketiciler için uygun fiyatların belirlenmesi,
üreticiler için ise uygun koşullar ve fiyatın belirlenmesi
anlamına gelmektedir (slowfood.com, 2014).

SlowFood’un ana eylem noktasını gıda konusu
oluşturmaktadır. Gıdaların mevsimlik olarak endüstriyel
olmayan yollarla üretimi, genetiğiyle oynanmış ürünlerin
üretiminin engellenmesi, yerel ürünlerin üretiminin teşvik
edilmesi ve biyo-çeşitliliğin korunması hareketin temel
hedefleri arasındadır. Bunun yanında gıdaların sadece
üretimi ile değil tüketimiyle de ilgilenen SlowFood, yemek
kültürü konusunda da çeşitli ilkelere sahiptir. Yemeklerin
yerel ürünler kullanılarak üretiminin teşvik edilmesi,
geleneksel yemek tariflerinin korunması ve yemeklerin,
yöreye gelen ziyaretçilere geleneksel sunum biçimleriyle
ulaştırılması amaçlanmaktadır. Bu noktada kültürle
ilişkilendirilebilecek olan SlowFood, kültürel değerlerin
yaşatılmasını, korunmasını sağlamaktadır. Çok kültürlülük
ve yerellik konularını desteklemektedir(Sezgin ve Ünüvar,
2012: 118-120). Petrini’ye göre yenen bir yemeğin
çevresinde sadece “aile, ülke, ulus” gibi kimliksel öğeler
vardır. Bu nedenle sofra kültürel alışverişin en yüksek
düzeyde olduğu alanlardan biridir (Petrini ve Padovani 2011:
248)

Cittaslow Hareketi (Yavaş Şehirler):Doğuşu ve Yaygın
Etki Alanı Oluşturması
SlowFood felsefesinin bir uzantısı olarak ortaya çıkan
Cittaslow (Keskin, 2012: 89), dünyanın her yerinde aynı
kentlerin, kültürlerin ve yaşam şekillerinin varlığına karşı
çıkan, yerel özellikleriyle tanınmak isteyen kentlerin kurduğu
uluslararası bir birliktir (Keskin, 2012: 91). Ortaya çıkışının
arkasında basit bir düşünce yatmaktadır. Buna göre; iyi ve
kaliteli bir yaşam için kentlerin kolektif refahının sağlanması
gerekmektedir. Buda yerel çevrenin, gastronomik
kaynakların ve yeni teknolojilerin kullanılmasıyla
gerçekleştirilebilir (Miele, 2008: 137).
Cittaslow(Yavaş Şehirler) Birliği 15 Ekim 1999 tarihinde
İtalya’nın Orvieto kentinde, Chianti, Orvieto, Bra ve
Positano kentlerinin belediye başkanları ve SlowFood’un
kurucusu Carlo Petrini tarafından imzalanan Yavaş Şehirler
Sözleşmesiyle resmen kurulmuştur (Karakurt ve Tosun,
2013: 225). Kurulduğu 1999 yılında 4 üyesi olan Cittaslow,
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2013 yılında Türkiye’de Cittaslow başkenti olarak seçilen
Seferihisar da gerçekleştirilen genel kurul toplantısında
üyelik kriterlerini tamamlayan 7 yeni üyenin de katılımıyla
üye sayısını 174’e çıkarmıştır (cittaslowturkiye.org, 2013).
Cittaslow biri İtalyanca diğeri ise İngilizce olan iki
sözcüğün birleştirilmesiyle oluşturulan bir kavramdır.
İtalyanca olan “Citta” sözcüğü Türkçe “şehir” anlamındadır,
İngilizce olan “slow” sözcüğünün Türkçedeki karşılığı ise
“yavaş”tır. Dolayısıyla bu iki sözcüğün birleşimiyle oluşan
Cittaslow kavramı “yavaş şehir” anlamında kullanılmaktadır
(Yalçın ve Yalçın, 2013: 37; Karakurt Tosun, 2013: 222;
Ergüven, 2011: 203).

Şekil 1: Cittaslow Logosu (Kaynak: cittaslow.org)

Cittaslow kavramı küreselleşmenin kentler, insanlar ve
yaşam şekilleri konundaki yıkıcı ve olumsuz etkilerine bir
tepki niteliğinde ortaya çıkmıştır. Buna göre küreselleşme
kentleri tek tipleştirmekte, yerel ve geleneksel değerlerin yok
olmasına neden olmakta ve yaşam şekli, giyimi, yemek
kültürü birbirinin aynı insanlar yaratmaktadır. Cittaslow ile
amaçlanan bu olumsuzlukların ortadan kaldırılmasıdır.
Yerel, özgün, geleneksel değerlerin korunması ve
yaşatılması, birbirine benzeyen kentler yerine kendine has
özellikleri öne çıkaran ve koruyan kentlerin desteklenmesi,
uluslararası şirketler, restoran zincirleri gibi işletmeler yerine
yerel işletmelerin varlığının sağlanması, çevreyle barışık,
sürdürülebilir kentler yaratılması bu hareketin temel
hedefleri arasındadır (Ergüven, 2011: 204). Nilsson’da
Cittaslow ağının amacını, hem kent sakinlerinin yaşam
kalitesini arttırmak hem de misafir dostu şehirler yaratmak
olduğunu, kültürel mirasın, mimarinin ve geleneklerin
korunması ve geliştirilmesidir şeklinde açıklamıştır (Nilsson,
Svärd, Widarsson ve Wirell,2011: 374)

Cittaslow Kriterleri
Cittaslow kriterleri olarak adlandırılan kriterler, bir kentin
Cittaslow birliğine üye olabilmesi için gerçekleştirmesi
gereken plan, proje, düzenleme ve programları belirten bir
listedir. Bu liste, Çevre Politikaları, Altyapı Politikaları,
Kentsel Kalite İçin Teknolojiler ve Tesisler, Yerel Üretimi
Korumak,
Misafirperverlik,
Farkındalık,
SlowFood
Hareketiyle işbirliği başlıkları altında hazırlanan 59 madde
ve Özel Koşulları içeren 3 maddeden oluşmaktadır. Üyelik
için başvuru yapan kentin 50 bin nüfusun altında olması ve
bu kriterleri gerçekleştirmesi üzerinden yapılacak puanlama
neticesinde en az 50 puan almış olması gerekmektedir
(Keskin, 2012: 91).
Kriterlerin puanlanması konusunda kriterlerden biri
hakkında çalışmasını tamamlamış olmak tam puan almaya,
konu hakkında hiçbir faaliyet yapmamış olmak ise en düşük
puanlamaya neden olmaktadır. Ancak konu ile ilgili karar
alınmış, bir proje takvimi belirlenmiş veya resmi bir belge
düzenlenmiş ise o kriter hakkında ara bir puanlama
yapılmaktadır (cittaslowturkey.org, 2013). Böylece planlanan
faaliyetlerin gözle görünür bir sonucu olmakta, yerel
yönetimler teşvik edilmekte ve kriterlerin yerine getirilmesi
konusunda bir derecelendirme yapılmaktadır.

1999 yılında kurulan Cittaslow 28 madde ve 5 ek
metinden oluşan bir tüzük çerçevesinde idare edilmektedir.
Tüzük çerçevesinde Cittaslow örgütünün kuruluşu, organları
ve bu organların yapısı, birliğe üye olmak için aday kentlerin
yerine getirmesi geren şartlar, birliğin logosu ve logonun
kullanımına ilişkin bilgiler yer almaktadır.

Kriterler sürdürülebilirlik felsefesini yansıtacak şekilde
sürdürülebilirliğin 3 E’si olarak ifade edilen ekonomiklik
(economic), çevre (enviroment) ve eşitlik (equity)
yaklaşımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Kriterler
arasında eşitlik konusuna doğrudan atıf yapılmamış olsa da
çevresel ve ekonomik faktörlerin dolaylı etkileri (Mayer ve
Knox, 2006: 327-328) eşitliğin gelişimine gelirin yeniden
dağılımına, ekonomik fırsatların yaratılmasına ve sosyal
adaletin sağlanmasına yardımcı olacaktır (Semmens ve
Freeman, 2012: 359). Cittaslow Uluslararası Tüzüğünde yer
alan kriterler şu şekilde sıralanmıştır.

Tüzüğün ilk maddesinden önce birliğin kurulması ile
ilgili olarak bir metne yer verilmiş, burada birliğin logosu ve
sloganı belirtilmiştir. Buna göre birliğin logosu SlowFood
birliğine benzer şekilde “salyangoz” olarak belirlenmiştir.
Salyangozun kabuğunda tarihi özellikleri olan binalar ile
günümüz modern binalarını yer aldığı bir şehir
bulunmaktadır. Dolayısıyla bu logo ile birliğin felsefesi 2
şekilde yansıtılmaktadır. Bunlardan ilki salyangozun yavaş
hareket eden bir canlı olmasıdır. Böylece hızlı hareket
edilerek yapılacak hata ve yanlışların önüne geçilmesi
hedeflenmektedir (Yurtseven, 2007: 26). İkinci olarak ise
Cittaslow hareketinin felsefesini anlatır şekilde geçmiş ve
gelecek arasında bir köprü kurulmasını ifade eder. Cittaslow
felsefesi, yavaşlama, geri kalma, teknolojiyi kullanmama
olarak değil, teknolojiyi mevcut imkanlar doğrultusunda en
etkin
ve
verimli
şekilde
kullanmak,
kentlerin
sürdürülebilirliğini koruma ve yaşatma ilkeleri çerçevesinde
sağlamak yaklaşımlarını benimsemiştir (Sırım, 2012: 125).

Çevre Politikaları
Çevre politikaları başlığını taşıyan bölümde, birliğe üye
olmak isteyen yerleşim yerine ait hava, su ve toprak
kalitesini belirten değerlerin yasalara uygunluğunun
belgelendirilmesi, kentsel ve evsel atıkların toplanmasına
yönelik projeler geliştirilmesi, çöplerin ayrıştırılarak
toplanması ve çeşitli yollara geri dönüşümünün sağlanmasına
yönelik olarak planların yapılması, kente ait kanalizasyon
sisteminin arıtılması için atık su arıtma tesisinin kurulması,
yerel yönetim kuruluşları önderliğinde hazırlanacak planlarla
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile enerji
üretiminin sağlanması ve enerji tasarrufu yapılması, tarımsal

“Cittaslow-Yaşam kalitesine önem verilen şehirlerin
uluslararası ağı” (“Cittaslow-ReteInternazionaledellecittà del
buonvivere”) (Karakurt Tosun, 2013: 226) sloganı ise
tüzükte logonun bir parçası olarak vurgulanmış ve birlikte
kullanılmaları gerektiği belirtilmiştir.

58

Journal of Tourism and Gastronomy Studies 2/1 (2014) 55-63
faaliyetler sırasında genetiği değiştiriliş ürünlerin
kullanımının önlenmesi, kent estetiğinin sağlanması için kent
içinde yer alan reklam tabelaları, afişler ve trafik işaretlerinin
yerel yönetimlerce belirlenen kurallar çerçevesinde
düzenlenmesi, kentte var olan gürültü ve ışık kirliliğinin
önlemesine yönelik olarak önlemlerin alınması, EMAS,
ECOLABEL, ISO 9001, ISO 14000, SA 8000 gibi
uluslararası çevre yönetim ve kalite standartlarına uyulması
maddeleri yer almaktadır. (cittaslow.org, 2013)

konusunda kullanıcılara gerekli eğitimlerin verilmesi,
kişilerin elektronik imkanları kullanarak evlerinden
çalışmalarının desteklenmesi maddelerini içermektedir.
Ayrıca çevre politikaları başlığını destekler şekilde kentte
oluşabilecek görüntü kirliliği ve tehlikelerin önlenmesi için
kablosuz sistemlerin kurulması, kent içinde gürültünün
yoğun olarak yaşandığı alanlarda gürültünün önlenmesine
yönelik tedbirlerin alınması, elektromanyetik alanların
izlenmesi ve denetlenmesi için sistemlerin kurulması bu
bölümde yer alan diğer maddelerdir. Kent dokusu konusuna
da yer verilen bölümde; kent dokusuna uygun çöp tenekesi
tasarımının yapılması ve çöplerin toplanmasına yönelik
program uygulanması, kamuya ve şahıslara ait alanlara
çevreye uyumlu biçimde, tercihen yerel nitelikli bitkilerin
dikilmesi konusunda halkın teşvik edilmesi, kent imajını
oluşturmak ve kentte bütünlük sağlamak için renk kullanımı
konusunda planlama yapılması konuları yer almaktadır
(cittaslow.org, 2013).

Altyapı Politikaları
Altyapı politikaları başlıklı bölümde temel olarak dört
farklı eksen yer almaktadır. Bunlardan ilki kent mimarisi ile
ilgilidir. Kentsel korumayı sağlamak amacıyla kent içinde
yer alan tarihi ve kültürel değere sahip alanların
iyileştirilmesi ya da ıslah edilmesi yönünde çalışmalar
yapılması, bu çalışmaların kentin köhneleşmiş, sağlıksız ve
cazibesini kaybetmiş alanlarının yeniden canlılığını
kazanmasının sağlanmasına yönelik olması, kent planlarının
yeniden düzenlenmesi, planlarda yeşil alanlar oluşturulması
ve bu alanların çeşitli aktivitelere ev sahipliği yapabilmesi
için nitelikli hale getirilmesi (cittaslow.org, 2013).

Yerel Üretimi Korumak
Yerelliğe vurgu yapılan başlıkta ilk olarak yerli üretimin
sağlanmasına yönelik ilkeler belirtilmiştir. Buna göre organik
tarımın geliştirilmesine yönelik olarak planlar yapılması,
kentte yer alan bahçelerde yerel nitelikli ürünlerin üretimi
için destek sağlanması, kentin ağaçlarıyla ilgili bilgilerin
toplanması, tarihi niteliğe sahip olanların korunup
tanıtılması, organik veya yerel nitelikli ürünlerin
kullanımının teşvik edilmesi. Daha sonra ise kentin
geleneklerini ve değerlerini yaşatmak ve tanıtmak ana fikri
çerçevesinde oluşturulmuş kriterler yer almaktadır. Bu
kriterler, kent içinde yer alan işletmelerin geleneksel
dekorasyon, yemek türleri ve el sanatlarına uygun olarak
hizmet vermesi, yok olma tehlikesi olan geleneksel el
sanatları, meslek ve çalışma yöntemlerinin, yöresel ve
gastronomik yiyecek ve içecek çeşitlerinin korunması,
yöresel ürünlerin belirlenmesi, kalitesinin belgelendirilmesi,
tanıtımının yapılması ve pazarlanmasının sağlanması için
gerekli desteğin verilmesi, yerel düzeyde yapılan kültür-sanat
faaliyetlerinin
desteklenmesidir.
Başlığın
önemli
noktalarından biri ise SlowFood hareketi ile kurulacak
ortaklık ile okullarda tat ve beslenme konusunda eğitimlerin
verilmesi konusunu düzenleyen bir maddenin yer almasıdır
(cittaslow.org, 2013).

Bu bölümün ikinci ekseni ulaşımdır; kent içi trafik ve
ulaşım konularının düzenlemesine yönelik planlar yapılması,
kamuya ait binalar, okullar gibi günlük nüfus yoğunluğunun
fazla olduğu yapılara bisiklet yolu gibi alternatif ulaşım
sistemleriyle ulaşımın sağlanması, kişilerin özel taşıtları
yerine toplu taşıma sistemlerini kullanmasının sağlanması.
Bunun için otobüs, metro, tren, tramvay, bisiklet yolu, yaya
yolu gibi alternatif sistemlerin kurulması ve birbirleriyle
bağlantılarının sağlanması (cittaslow.org, 2013).
Bölümün üçüncü ekseni tanıtımdır; kentin imajının ve
markalaşmasının sağlanması için program hazırlanması,
kentin tanıtımı işlevini yerine getiren bilgilendirme ofisleri
ve kentsel yenilemeye yönelik olarak hazırlanan
programların Cittaslow ofisiyle bütünleştirilmesi, kentte
üretilen doğal veya yöresel ürünlerin tanıtımının ve
pazarlanmasının sağlanması için merkezler oluşturulması
gerekmektedir (cittaslow.org, 2013).
Dördüncü eksen ise kentte yaşayan dezavantajlı gruplara
yönelik hazırlanan maddelerdir; kamusal alanlara
engellilerin ulaşımını zorlaştıran unsurların ortadan
kaldırılması, kaldırım, merdiven ve yollara çeşitli uyarı
işaretlerinin konulması ile mimari olarak engel teşkil edecek
uygulamaların önlenmesi, hem bireysel hem de sosyal
yaşantının gelişmesini sağlayacak programların (spor ve
eğlence aktivitelerinin düzenlenmesi, bakıma muhtaç kişiler
için evde bakım hizmetinin sağlanması, sosyal yardımlar
yapılması) üretilmesi, “Dost mağazalar” projesiyle kentteki
mağaza sahipleri ile yardıma muhtaç kişilerin ortak paydada
buluşturulmasının sağlanması ve tıbbi yardım merkezlerinin
oluşturulması (cittaslow.org, 2013).

Misafirperverlik
Misafirperverlik ya da konukseverlik başlığı altında daha
çok kentin turizm konusundaki kalitesini arttırmak yönünde
maddeler yer almıştır. Bu başlık altında; yerel halka turistler
ve misafirperverlik konularında bilgilendirme yapılması,
turistlerin ziyaret ettikleri alanlara ve bu alanlara ulaşımı
sağlayan yollara bilgilendirme panoları ve uluslararası
nitelikli işaretlerin kullanılması, turistlere yönelik hizmet ve
ürün pazarlanan işletmelerde fiyatlar konusunda turistlere
dürüst davranılması ve işletmelerin dışında fiyatları belirten
bir çizelge olması hususunda farkındalık oluşturulması, kente
ziyareti kolaylaştırıcı uygulamaları içeren planların (otopark
alanları, yoğun günlerde çalışma saatlerinde değişiklik vb.)
hazırlanması ve kentte “Yavaş Şehir” prensiplerine uygun
ulaşım
haritasının
hazırlanması
maddelerine
yer
verilmektedir (cittaslow.org, 2013).

Kentsel Kalite İçin Teknolojiler ve Tesisler
Kentsel yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik bazı
tedbirlerin yer aldığı başlıkta, biyo-mimari konusunda kent
içinde bir ofis kurulması, halkın teşvik edilmesi,
bilgilendirilmesi ve iyi uygulamaların gerçekleştirilebilmesi
için eğitim programlarının düzenlenmesi, yeni teknolojilerin
kullanılması ile halka alternatif hizmet götürme yollarının
belirlenmesi, yeni tekniklerle sunulan hizmetlere ulaşma
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- Geleneksel değerlerin korunması, kültürel öğelerin
yaşatılması ve yerel ekonomik faaliyetlerin hızlandırılması
konusunda bir düşünceye sahip olunması.

Farkındalık
Cittaslow hareketi sadece kurumsal bazda değil aynı
zamanda da halkında katılımının önemli olduğu bir
harekettir. Bu nedenle farkındalık başlığını taşıyan madde
içinde; Cittaslow’a katılmak için başvuru yapılmadan halkın,
Cittaslow hareketi, amaçları, yöntemleri ve prosedürleri
hakkında
bilgilendirilmesi,
“Yavaş”
felsefesinin
benimsenmesi ve Cittaslow kapsamında uygulanacak
projeler hakkında bilgilendirme ve örnek uygulama
çalışmalarının yapılması, Cittaslow ve SlowFood
hareketlerinin tanıtımı ve geliştirilmesi konusunda projeler
tasarlanması maddeleri yer almaktadır (cittaslow.org, 2013).
Bu maddeler ile halkın katılımı, Cittaslow kapsamında
üretilen projelerin halk tarafından kabulü ve projelerle ilgili
olarak halka destek verilmesi konularına verilen önem
gösterilmektedir.

- Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması. Özellikle yerel
halk tarafından kurulan işletmelerin sayıca fazlalığı ve
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı bu anlamda
belirleyici olmuştur (Yurtseven, Kaya ve Harman, 2010: 4748).
Sürdürülebilir
Hareketi

Kalkınma

Çerçevesinde

CittaSlow

Sürdürülebilir kalkınma ve Cittaslow Kentler Birliği
ilkeleri hakkında önceki bölümlerde yer alan açıklamalar
değerlendirildiğinde, bu iki kavramın birbiriyle ne denli
uyumlu oldukları görülmektedir. Sürdürülebilirlik kavramı
gelecek kuşakların ihtiyaçları göz önünde tutularak doğada
var olan yenilemeyen kaynakların ve eko-sistem çeşitliliğin
korunması çerçevesi içinde tanımlandığında; çevre
unsurunun kavramın temel değeri olduğu görülmektedir.
Cittaslow ilkeleri incelendiğinde de çevreye yönelik
politikaların tüzüğün ilk maddelerini oluşturduğu ve diğer
başlıklarda yine çevre konusuna değinildiği görülmektedir.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygın bir kullanım alanı
bulması için teşvik edilmesi, kente ait evsel veya endüstriyel
atıkların geri dönüşümünün sağlanması ve çevre yönetim
sistemlerine uyum gibi maddeler çevre unsurunda bu iki
anlayışın ortak bir görüşe sahip olduğunu göstermektedir (
Keskin, 2012: 94).

SlowFood Hareketiyle İşbirliği
Cittaslow ve SlowFood hareketleri arasında bağlantıyı
kuran başlık altında; yerel nitelikli yavaş yemek (SlowFood)
örgütünün kurulması, “TerraMadre” (Toprak Ana) planının
ve yemek konusunda örgütlenmiş dernek, vakıf, birlik,
cemiyet veya örgütlerin desteklenmesi, yok olma tehlikesi
ile karşı karşıya olan ürünlere yönelik olarak SlowFood
bünyesinde projelerin tasarlanması, SlowFood tarafından
korumaya alınan yerel nitelikli ürünlerin ve geleneksel
beslenme
alışkanlıklarının,
eğitim
programlarında,
restoranlarda, okul kantinlerinde kullanılarak korunmasının
sağlanması, okul bahçelerinde tarımsal üretim konusunda
örnek uygulamaların yapılması, SlowFood hareketi işbirliği
ile okullarda beslenme ve tat konularında eğitimlerin
verilmesi ve SlowFood hareketinden sağlanacak destek ile
“MercatidellaTerra” yönteminin kullanılması ile yerli ürün
üretiminin desteklenmesi konularına yer verilmiştir
(cittaslow.org, 2013). Okullarda eğitim ve uygulama
faaliyetlerinin SlowFood işbirliği ile gerçekleştirilecek
olması gelecek kuşakların konu ile ilgili bilgilendirilmesinin
ve bilinçlenmesinin önemini göstermektedir.

Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı üzerine yapılan
çalışmalar neticesinde araştırmacıların kavramı 3’lü bir
boyuta dayandırdığından daha önce söz etmiştik. Bunlardan
biri olan çevresel boyut, doğanın korunması, doğal
kaynakların ve özellikle yenilemeyen kaynakların kullanımın
azaltılması temelinde konuya yaklaşmaktadır. Cittaslow
ilkeleri arasında yer alan hava, su ve toprak kalitesine önem
verilmesi, alternatif enerji kaynaklarının kullanımının
desteklenmesi ve kentte kamu alanı özel alan ayrımı
yapmadan yeşillendirilmesinin sağlanması çevre konusunda
bu iki kavramın ortak yönünü bir kez daha vurgulamaktadır.

Olağanüstü Koşullar
Olağanüstü koşullar; kentte Cittaslow felsefesinin
tanıtılmasına yönelik faaliyetlerde bulunulması, Cittaslow’un
beyan ettiği şartların gerçekleştirilmesi, SlowFood
Presidia’nın (Yavaş Yemek Komitesi) kurulması ve gerekli
desteğin sağlanması, Cittaslow’a üye olan kentlerin
yazışmaları sırasında kente ait logonun yanı sıra Cittaslow
logosunu da kullanmaları, ayrıca kentlerin internet
sitelerinde yavaş felsefesi ve Cittaslow konusunda bilgi
veren bir bölüm oluşturmaları gerekmektedir (cittaslow.org,
2013).

Sürdürülebilir kalkınmanın bir diğer boyutu ise sosyal
boyuttur. Bu kavram ile anlatılmak istenen sosyal adaletin
sağlanması ve toplumun geniş kesiminin karar verme
süreçlerine
katılımının
sağlanmasıdır.
Cittaslow’un
amaçlarından biri olan, yerel bazda ekonomik bir gelişim
sağlayarak gelirin adaletli dağılımını sağlamak düşüncesi iki
kavram arasındaki ilintiyi kurmaktadır (Yurtseven, Kaya ve
Harman, 2010: 40). Ayrıca katılım konusunda Cittaslow’un
ilkeleri arasında görülen Cittaslow kentler birliğine katılım
öncesi veya katılım sonrasında yöre halkının konu ile ilgili
bilgilendirilmesi, geniş kapsamlı toplantılar düzenlenmesi,
projeler oluşturulması ve Cittaslow temelli faaliyetlerin yöre
insanının katılımıyla teşviki gibi maddeler, bu boyut içinde
iki kavramın uyumlu olduğunu göstermektedir.

Yukarıda sayılan ilkeler kentlerin uyguladıkları projeler,
politikalar ve etkinlikler ile somut bir anlam kazanmaktadır.
İlkeler bize göstermektedir ki, Cittaslow hem kentsel bir
sosyal harekettir hem de bir yerel yönetişim modelidir (Pink,
2008: 97). Bu bağlamda Orvieto ve San Vincenzo şehirleri
üzerine yapılan bir incelemede, bu iki kentin Cittaslow
üyeliğine kabul edilmeleri ve bu ilkeleri yaşama geçirmeleri
çerçevesinde bazı olumlu atılımlar gerçekleştirdikleri
görülmektedir. Buna göre bu iki kentte;

Üçüncü boyut ise ekonomik boyuttur. Temel olarak
ekonomik kalmanın çevre ve sosyal boyutu da içeren bir
yapıda gerçekleştirilmesini, kısa değil uzun vadeli bir
gelecek projesi üretilmesini ifade eder (Ergüven, 2011: 207).
Cittaslow ilkeleri arasında yer alan yerel ürün ve üreticilerin
desteklenmesi, geleneksel meslek, ürün ve yemek gibi
değerlerin tanıtımı ve pazarlanması hiç kuşku yok ki yerel

- Küreselleşmenin dayattığı tektipleştirilmiş insan ve
kent modeline alternatif bir sunum şekli geliştirilmesi.
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ekonomiye olumlu bir etki yapacaktır. Cittaslow’un temel
amaçlarından biri olan; bölgenin/kentin gelişiminin o yöreye
ait değerler çerçevesinde sağlanması ilkesi de bunu
göstermektedir (Yurtseven, Kaya ve Harman, 2010: 40).
Üretimin doğal ürün elde etmek amacıyla yenilenebilir
kaynak kullanarak ve geleneksel üretim yöntemlerine bağlı
kalınarak yapılması sürdürülebilir kalkınma anlayışı
açısından olumlu bir gelişmedir.

Siyasal bir kurum olan belediyeler nezdinde üye olunan
Cittaslow’a devamlı bir bağlılık, kalkınma temeli bir
yaklaşımı savunan bir belediye başkanı için çok önemli
olmayabilir. Kentin kalkınması için Cittaslow ilkelerine
aykırı yatırımlara olumlu bakabilir veya sürdürülebilir
kalkınma anlayışını uygulama konusunda pek istekli
olmayabilir. Hatta bu uygulamaları Cittaslow üyeliğinden
vazgeçmek uğruna destekleyebilir. İşte bu nedenle
Cittaslow’un uygulanabilirliği ve sürdürülebilir kalkınma
anlayışına olumlu etkisi ancak bu konuda istekli, birliğin
ilkelerini bağlı ve vizyon sahibi yöneticilerle mümkün
olacaktır.

Turizm temelli kalkınma potansiyeline sahip olan bir
kentin ve o kente ait değerlerin, tarihi ve geleneksel
özelliklerin tanıtımı, Cittaslow ilkelerinin misafirperverlik
başlığı altında yer alan ilkelerle birleştirildiğinde bölgenin
turizm potansiyeline önemli bir katkı yapacağı tahmin
edilmektedir. Turistlere yönelik olarak hazırlanan broşürler
ve tarihi alanlarda uluslararası nitelikteki yönlendirici işaret
ve tabelaların kullanılması, kuşkusuz turistlerin bölgeyi
rahatlıkla ziyaret edebilmesini sağlayacaktır. Ayrıca saydam
fiyat uygulaması da turistler ve yerel esnaf arasındaki güven
duygusunu olumlu etkileyecektir. Sayılan bu olumlu
faktörler turizmin bölgeye ekonomik bir katkı yapacağını ve
bununda sürdürülebilir kalkınma açısından olumlu bir
gelişme olduğu söylenebilir.

Yine bir başka önemli noktada ülkelerin yasal mevzuatı
açısından ortaya çıkmaktadır. Yerel yönetimlerin Cittaslow’a
üye olabilmesi ve üyelik kriterlerinin yerine getirilebilmesi,
bu birliğe üye olmak isteyen kentlerin bağlı bulundukları
ülkelerin yasalarıyla ilişkilidir. Öncelikle yerel yönetimler
düzeyinde uluslararası birliklere üye olunması için gerekli
olan düzenlemeler yapılmalı, ilkelerde belirtilen teşviklerin,
desteklemelerin
ve
eğitim
programlarının
gerçekleştirilebilmesi için gerekli mali yapı oluşturulmalıdır.
Yasaların engelleyici bir başka noktası ise; yasaların ülkeden
ülkeye farklılaşan bir yapıda oluşu çevre, ekonomi ve yaşam
parametreleri alanında da bir çeşitliliğe neden olmaktadır. Bu
durum birlik içinde yekpare bir yapının oluşması önünde bir
engel teşkil etmektedir.

Özet, kalkınmanın ekonomik boyutu söz konusu
olduğunda çevrenin ve insanın göz ardı edilebileceğine dair
yaklaşım çeşitli araştırmacılarca dile getirilmiştir. Gerek
sürdürülebilir kalkınma gerekse Cittaslow Kentler Birliği bu
noktada devreye girerek, kalkınma anlayışının gelecek
kuşaklara ve çevreye zarar vermesini önlemek, bugün
alınacak önlemlerle geleceğe dair projeler sunmak
iddiasındadır.
Sonuç
Çalışmanın giriş bölümünde sorulan, sürdürülebilir
kalkınma kavramı kentlerin sağlıklı ve verimli bir şekilde
gelişimini tek başına açıklamak konusunda yeterli midir
sorusu, sürdürülebilir kalkınma kavramının bazı yardımcı
unsurlara ihtiyaç duyduğu şeklinde yanıtlanabilir. Teorik
temelleri sürdürülebilir kalkınma ile atılan sağlıklı ve
korunan bir çevrede kalkınma anlayışı, uygulamasını
Cittaslow ile bulmaktadır.
Cittaslow ilkelerinin sürdürülebilir kalkınma ekseninde
yapılacak bir değerlendirmesi göstermektedir ki; Cittaslow
ilkeleri ile uyumlu olarak planlanacak ekonomik ve sosyal
kalkınma uygulamaları sürdürülebilir kalkınma anlayışı
açısından herhangi bir problem oluşturmayacaktır. Hatta bu
yolla yapılacak her türlü uygulamanın sürdürülebilir
kalkınma anlayışı ile uyumlu olduğu söylenebilir.
Sürdürülebilir kalkınma ve Cittaslow kavramları
arasındaki bu olumlu ilişkinin özellikle iki noktada sekteye
uğradığını belirtmek gerekir. Cittaslow Kentler Birliği’nin
üyesi olabilmek için, kentin 50.000’in altında bir nüfusa
(istisna haller hariç) sahip olması gerektiğine dair şart, büyük
kentler açısından Cittaslow’un uygulanabilirliğini olumsuz
etkilemektedir. Dolayısıyla önemli fiziksel, çevresel, sosyal
ve ekonomik problemlere sahip olan büyük kentler için
Cittaslow temelli sürdürülebilir bir kalkınma anlayışından
söz edilemez.
Cittaslow ve kalkınma konusunda önemli bir çelişkide
yatırımlar konusunda olacaktır. Birliğin ilkelerine
uyulmaması Birlik üyeliğinin düşmesi ile sonuçlanmaktadır.
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When considering remarks made, about sustainable
development and the principles of the Cittaslow Cities
Association, it is seen that the two concepts are compatible
with each other. Environmental, economic and social
structures constitute the main elements in the two concepts.

Extensive Summary

Cittaslow: An Assessment From The
Perspective Of Sustainable Development
Sustainability of renewable resources in the ecosystem to
transfer to future generations of mankind negative impact on
the ecosystem carrying capacity of the system to be kept at a
level that is defined as stepping on. Development policies
practiced for centuries throughout the world has led to
problems that are difficult to be corrected. Sustainable
development, economic development and reconciliation of
environmental protection with the provision arises. Last 30
years, emerging sustainable development approach purports
to solve these problems. The purpose of local development;
regional dynamics of local communities by mobilizing
physical, economic, social, cultural and political areas in
accordance with the principles of sustainable development is
to ensure the development. Cittaslow Cities Association,
with the protection of natural values and local development
approach is advocated. These two concepts as interrelated
present a different perspective have contributed to the
development approach. In the light of this definition to
ensure the sustainability of cities of different approaches
have been developed. In this context, studies, sustainable
development, slow motion, and Cittaslow is information
about SlowFood.
Seen in various countries after World War II
industrialization has lead to migration from rural to urban.
This rapid and sudden wave of immigration, has brought
some problems about urban architecture, economy,
environmental, social and in various topics. Because of this,
Countries start to take action to handle problems in their
limits of governing structures.
Some countries took
measures by through the central government, and some of
them by their local governments. Especially after the 20th
century, environmental pollution, poor resources that can be
seen in the future, forced countries to take attention.
Sustainable development idea is aim at solving issues about
this subject by using harmonization of sustainability and
development concepts.
Cittaslow was founded as a result of the agreement
between four cities municipalities and the Slow Food
association in Italy in 1999. Cittaslow arguing that, Urban
development can be achieve with the use of local values, so
it provide a development perspective for towns with clean,
specific, and participants. Cittaslow association carried out
in the light of the principles identified by the development,
sensitive to the environment, which is at the forefront of
traditional elements and Slow Food is an approach
compatible with. The Cittaslow contain various measures in
every aspect of development, in this regard to support of the
people, the people in the Cittaslow attaches great importance
to participation in the activities. The purpose of development
is not only a member of that city, of the people who visit this
city will encounter during their travels in adverse conditions
to prevent.
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