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Özet 
21. yüzyıl hız, küreselleşme ve tüketim çağı olarak anılmaktadır. Bu anlayış köylerden mega kentlere 
kadar yerleşim yerlerinde yaşayan bütün toplulukları etkilemektedir. Bu yaşam tarzının ekonomik, 
sosyal ve kültürel dolaşımı arttırması ve çeşitlilik yaratması yanında oluşan bu dolaşım ve 
çeşitliliğinde yavaş yavaş ‘yerel’ ve ‘bölgesel’ olanı yok ettiği gözlemlenmektedir. Yerleşim 
yerlerinin tarihi, kültürel ve sosyal değerlerini korumak ve bu yerlerdeki yaşam kalitesini arttırmak 
için 1999 yılında İtalya’da “Sakin Şehir” cittaslow hareketi başlamıştır. Bu hareket homojen yerleşim 
yerlerine ve hızlı yaşamaya karşı bir başkaldırı niteliğinde gelişmiştir.  
Türkiyede bu unvanı ilk İzmir’in ilçesi Seferihisar almıştır. Bu çalışma kapsamında Seferihisar “Sakin 
Şehir” hareketinin açıklanması için örnek şehir olarak ele alınacaktır. Öncelikle bu yaklaşım hakkında 
detaylı bilgi ve çıkış noktası olan “slow food” hakkında bilgi verilecektir. Bir kentin bu ünvanı alması 
için gerekli olan koşullar Seferihisar aracılığıyla açıklanacaktır. Bu bağlamda sürdürülebilirlik 
kavramı üzerinden sağlıklı toplumlar, üretken doğal çevre ve yaşanabilir kentler yaratmanın önemi 
üstünde durulacaktır. Örnek çalışma olarak ele alınan Seferihisar insan, doğal çevre ve yapılı çevrenin 
sürdürülebilirlik kavramı dikkate alınarak tasarlandığı örnek uygulamalarında biridir.    
 
Keywords: Sürdürülebilirlik, Sakin Şehir, Seferihisar 
 

Abstract 
Our present era is called “age of globalization, speed and consumption”. This understanding is 
affected societies in our world from small villages to the large metropolitan areas. Besides advantages 
such as economic, social and cultural circulation and variation, this approach caused to extinction of 
“vernacular”. To preserve the historic, cultural and social values of places and improving the quality 
of life in towns while resisting "the fast-lane, homogenized” world, cittaslow movement is founded in 
italy in 1999. This movement has expanded rapidly and by mid-2009 fourteen countries have at least 
one officially accredited Cittaslow community. On November, 2009; Seferihisar, a small town on the 
Aegean coast in western Turkey, has been named country's first cittaslow by cittaslow international 
coordination committee. 
In this study, Seferihisar is selected as a case study of a cittaslow movement. First, given detailed 
information about the cittaslow movement’s understanding, its goals and background information 
about Seferihisar and then focus on more specifically Seferihisar as a cittaslow city. In this context, 
also emphasize the term of ‘sustainability’ and understanding the importance for healthy societies, 
productive environment and livable towns.This case study is one of the best practice of the 
sustainability in Turkey acording to whole system strategies with people, natural and built 
environment.  

Keywords: Sustainability,Cittaslow, Seferihisar.   
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1. GİRİŞ 

Tarih boyunca şehirleşme ekonomik ve sosyal gelişimin bir göstergesi olarak algılanmış; kentler, 
eğitimin ve okur-yazarlık oranın yükseldiği, sağlıklı çevrelerin yaratıldığı, sosyal servislere, kültürel, 
politik ve dini aktivitelere katılımın kolaylaştığı yerleşimler olarak görülmüştür. Kentler büyümenin 
ve uygarlığın gelişimini sağlayan mekanizmalar olarak bilginin, kültürün, geleneklerin, ticaretin ve 
endüstrinin gelişimine yardımcı olmaktadırlar (Birleşmiş Milletler, 2006). Fakat günümüzde kentler 
hızlı nüfus artışının etkisindedir.  Birleşmiş Milletlerin Habitat Zirvesinde (2006) sunulan 
istatistiklere göre 2006 yılında dünya nüfusunun yarısı şehirlerde yaşamaktadır ve bu oranın 2020 
yılında %57’e yükselmesi beklenmektedir  (Yılmaz, 2008). Şehirlerin her gün biraz daha 
kalabalıklaşması yüzyılımıza damgasını vuran küreselleşme, hız ve tüketimin daha da artmasına neden 
olmakta bu da yaşam kalitesini düşürmektedir.  
 
Şehir hayatının hız üzerine kurulu olması 19. yüzyıldan beri dikkati çeken bir konu olmuştur. 19. 
Yüzyıldan başlayarak, endüstrileştirme ve kentleşme yayıldıkça insanlara daha akıcı bir biçimde 
seyahat etmeleri, çalışmaları ve iletişim kurmaları için olanaklar tanınmış ve yeni teknolojiler şehir 
hayatında daha hızlı yaşamaya ve daha hızlı iş üretmeye olanak sağlayacak icatlar yapılması için 
kullanılmıştır. Bunlardan en önemlileri 1863’de Londra’da ilk yer altı tren hattının kurulması, 
1879’da Berlin’de elektrikli tramvayın bulunması, Otis firmasının 1900’de ilk yürüyen merdiveni 
yapması ve 1913’de Ford firmasının ilk montaj hattını oluşturmasıdır. Sanayi devriminden sonra ise iş 
hayatı gündelik hayatın büyük bir kısmını etkisi altına almıştır. Her şeyin daha da hızlı ve kalabalıklar 
içinde yapıldığı, gün geçtikçe küreselleşmenin hakim olduğu kentlerde insanlar,  bu yaşam tarzına 
adapte olmakta zorlanan ve istedikleri standartlarda yaşayamamaktadırlar. Bu yaşam tarzının 
ekonomik, sosyal ve kültürel dolaşımı arttırması ve çeşitlilik yaratması yanında, oluşan bu çeşitliliğin 
yavaş yavaş yerel ve bölgesel olanı yok ettiği görülmektedir. Yavaş Şehir hem daha kaliteli bir yaşam 
sağlamayı hem de yaşanan bölgeye özgü değerlerin korunmasını amaçlamaktadır.  
 

1.1 Yavaş Kavramının Tanımı 

Yavaş kavramı ve bu terimle alakalı manifestolar uzun yıllar önce ortaya konmuştur fakat daha büyük 
kitlelerin bu kavramla ilgilenmesini sağlayan Yavaş Yemek (Slow food) hareketi olmuştur.  
‘Yavaşlık’ aslında yaşamın hızından dolayı oluşan genel bir tatminsizlik göstergesi ve hızın 
artmasından dolayı oluşan yaşam kalitesindeki düşüşe bir tepkidir (Radström, 2005). Yavaşlığı 
savunanlar, daha makul bir hızda tükettiğimiz, ürettiğimiz ve çalıştığımız zaman daha iyi 
yaşayabileceğimizi belirtmektedirler çünkü hızlı yaşanılan bir hayatta, detaylar gözden kaçtığı ve 
aceleci bir tavır takınıldığı için daha yüzeyseldir. Acele edildiğinde her şey üstünkörü 
gerçekleştirilmekte veya algılanmaktadır ve bu ruh hali içinde birey, etrafındaki dünya veya insanlarla 
gerçek bir bağ kuramamaktadır. Carl Honoré’e Yavaş (2008) adlı kitabında gittikçe daha büyük 
kitleler tarafından benimsenen yavaşlık anlayışı üzerinde durmuş ve hayatta önemli olan şeylere-
ilişkiler ve yemek bunlardan ikisi-zaman ayrılması gerektiğini savunmuştur. 
 

1.2 Yavaş Yemek (Slow Food) Hareketi 

1989 yılında İtalya’nın Bra kentinde Carlo Petrini tarafından başlatılan Yavaş Yemek hareketi yerel 
ürünlerin özellikle yiyeceklerin korunması ve bu yiyeceklerle alakalı kültürel bağlara dikkati çekmek 
ve devamını sağlamak için başlatılmıştır. Honoré (2008) yavaş yemek hareketini ‘İsmin de yansıttığı 
gibi bu hareket McDonalds’in yapmadığı her şeyi temsil ediyor: taze yerel mevsimlik ürünler, nesiller 
boyunca elden ele geçen yemek tarifleri, ölçülü çiftçilik, esnaf ürünleri, aile ve arkadaşlarla keyifli 
yemek yemek.’ olarak tanımlamıştır. 2000 yılına gelindiğinde 35 ülkede 40.000den fazla üyesi 
bulunan Yavaş Yemek hareketi, ekolojik ve tarımsal sürdürülebilirlik örneği olarak çok hızlı bir 
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biçimde dünyaya yayılmıştır. Genetiği Değiştirilmiş Organizmalı (GDO) gıdaları tüketmek ve 
geliştirmek yerine doğal ve yerel gıdanın önemini vurgulamak ve onun genetiğini korumak 
amaçlarından en önemlileri arasında gelmektedir. Yavaş Yemek Hareketinin resmi sitesinde yer alan 
‘iyi, temiz ve adil’ kelimeleri yemek kültürünün nasıl olması gerektiği ile ilgili bilgi vermektedir. Bu 
anlayışa göre yenen yemekler yerel kültüre uygun, iyi bir tat ve aromaya sahip olmalı; üretimde 
çevreye, hayvan ve insan sağlığına zarar vermeyen temiz teknolojiler kullanılmalı, gıda üreticileri adil 
koşullarda çalışıp yeterince kazanmalı; tüketiciler de bu ürünleri makul fiyatlara alabilmelidir 
(Cingöz, 2010). Bu üç ana kural hareketin etkinlik alanlarını belirlemektedir. Bunlardan biri olan 
biyoçeşitlilik günümüzde tartışılan kavramlardan biri haline gelmiştir. Üretilen yiyecek ve içeceklerin 
kalitesi, üreticilerin yanı sıra biyolojik çeşitliliğin korunması ile de yakından alakalıdır bu nedenle 
daha iyi gıda üreten, bunun için gerekli teknikleri kullanan birey ve toplumları desteklemek önem 
kazanmıştır. Yavaş Yemek hareketinin içinde ele alınan diğer bir konuda Presedia Projesidir. Bu 
projenin amacı geleneksel üretim yöntemlerini korumak ve onlara yeni pazarlar kazandırmaktır.  
 
Yavaş Yemek ekonomik açıdan, artık unutulmaya yüz tutmuş ve ustalık gerektiren yemek çeşitlerini 
bulmayı ve bunların küresel piyasada yer etmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Küçük üreticilerin 
birbirlerini bulmasını sağlayarak bürokratik engelleri aşmalarına yardımcı olmaktadır. Yavaş Yemek 
hareketinin öncüsü Carlo Petrini bu hareketin küreselleşmeye karşı olmadığını vurgulamış ve 
savunulanın aslında ‘erdemli küreselleşme’ olduğunu vurgulamıştır. Geleneksel lezzetlerin deniz aşırı 
yerlere gidebilmesi için dayanıklı olması yani ileri teknolojinin kullanılması ve ürünün bilinirliliğinin 
artması için deniz aşırı piyasalara ihtiyaç duyması yani küresel anlamda tanınırlılığının sağlanması 
‘erdemli küreselleşmenin’ önemli unsurlarıdır.  
 
Yavaş Yemek hareketi yerel ürünlerin ve bunların oluşturduğu kültürü yaymak ve savunmak kadar 
tüketicinin ithal ürünlere de ulaşımını sağlamayı amaçlamaktadır. Burada önemli olan ithal ve yerel 
ürünlere pazarda eşit paya sahip olabilmesi ve tüketici ne seçeceği ile ilgili bilgi sahibi olması için 
eğitilmiş olmasıdır. Bu nedenle, bu harekette halkın ürünler hakkında bilinçlendirilmesi de önemli bir 
kriter olarak karşımıza çıkmaktadır.   
 

1.3 Sakin Şehir (Cittaslow-Slowcity) Hareketi 

“Yaşamın Kolay olduğu Kentlerin Uluslararası Ağı” kısaca Cittaslow – Slow city (Sakin Şehir) 
hareketi Yavaş Yemek hareketinden esinlenerek İtalya’da ortaya çıkan bir harekettir. Yavaş Yemek 
hareketini de kapsayarak kent ölçeğinde daha kaliteli bir yaşam sağlamayı amaçlayan bu yaklaşımın 
manifestosu İtalya’nın Toskana bölgesinde bulunan Bra, Greve-in-chianti, Orvieto ve Positano 
başkanları tarafından 1999 yılında oluşturulmuştur.    
Sakin Şehir Ağı, küreselleşmenin şehirlerin dokusunu, halkını ve yaşam tarzını standartlaştırmasını ve 
yerel özelliklerini ortadan kaldırmasını engellemek için ortaya çıkmış bir harekettir.  
 
6 ana başlıkta toparlanabilecek  59 kritere sahip olan Sakin Şehir Manifestosu, nüfusu 50.000’nin 
altında olan kentler için modern yaşama bütünüyle karşı gelmeden hayatın daha insancıl ve 
geleneklere bağlı olarak sürdürülebileceğini vurgulamaktadır.  Bu maddeleri  “ Çevre Politikaları”, 
“Altyapı Politikaları”, “Kentsel Kalite” , “Yerel Üretimi Korumak”, “Misafirperverlik”, ve 
“Bilinirlik” başlıkları altında toplamak mümkündür. 
 
1.3.1. Çevre Politikaları  
 
Genel anlamda hava, su ve ışık kirliliğinin önüne geçmek için uygulanması gereken kuralları 
kapsamaktadır. Bunun yanında katı atıkların kompostlanması1, alternatif enerji kaynaklarının 
geliştirilmesi, vandalizmin önüne geçilmesi (izinsiz afiş asılması),  ISO 9001, ISO 14000 gibi 

                                                      
1 Katı atık ve çamur gibi organik maddeleri, anaerobik çürüme yoluyla bir tür gübreye dönüştüren biyolojik 
süreçtir. 
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standartların uygulanmasını sağlamak ve Gündem 21’de varolan projelere katılımın sağlanması gibi 
alt başlıkları bulunmaktadır. 
 
1.3.2. Altyapı Politikaları  
  
Kentsel planlama özellikle ortak kullanım alanları ilgili başlıkları kapsamaktadır. Bu maddelerden 
bazıları halkın kullanımına açık parklar, yeşil alanlar, tuvaletler,  çocuk oyun alanları ve yürüyüş 
yolları oluşturmak, bu alanların hepsinin engellilerinde kullanabileceği şekilde tasarlanmasını 
içermektedir. Özellikle taşıt trafiğinin azaltılması yönünde çalışmalar yapıldığından yaya öncelikli 
kamu alanları oluşturmak ayrı bir başlık olarak tanımlanmıştır. Bu maddeler özellikle şehirdeki yaya 
dolaşımının artması, sadece tarihi yerlerin gezilmesi değil bütün şehrin bu anlamda kullanıma açık 
olmasını sağlamak amacını taşımaktadır.  Ayrıca halkın daha iyi ve kaliteli bir kent yaşamı için 
önerilerini sunabileceği halkla ilişkiler ofisinin olması yönetim ile halkın daha yakın ilişkiler 
kurmasını ve birbirlerinden haberdar olmasını sağlayacak bir uygulamadır. Son olarak şehirdeki 
dükkânların çalışma saatleri halkın isteklerine ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlenmeside 
alt başlıklardan biridir. Çalışma saatlerinin düzenlenmesi çalışan kişilerin kendilerine daha fazla 
zaman ayırmasını sağlayacaktır.      
 
1.3.3. Kentsel Kalite 
 
Başta kentteki tarihi yapıların ve dokunun korunması olmak üzere genel anlamda kültürel ve tarihi 
değerleri korumak için geliştirilen maddelerden oluşmaktadır. Bunun dışında kent ölçeğinde, halkın 
kolay ve kaliteli bir yaşam sürmesi için gerekli olan sistemlere deyinilmiştir. Bunlar atıkların düzenli 
bir şekilde toplanması, her yerden internete bağlanılabilmesi, hırsızlığa karşı önlemler alınması ve 
alarm sistemlerindeki ses düzeyinin ayarlanması, daha yeşil kamusal alanların oluşturulması gibi 
maddeleri içermektedir.  
 
1.3.4. Yerel Üretimi Korumak 
 
Yerel üretimi korumak, yerel ekonominin sürdürülebilmesi ve yerel kimliğin-kültürün korunması için 
yapılması gerekenleri içermektedir. Bunlar arasında en önemlileri yerel ürünlerdir. Yöresel gıdaların 
her yıl sayılması, bu ürünlerin tüketicinin kolay ulaşacağı yerlerde satılması, organik üretim hakkında 
bilgi verilmesi, şehirde bulunan restoranların ve okul kafeteryalarının kalitesi ile ilgili yasal 
düzenlemeler yapılması, yöresel ürünlerle ve tadımla ilgili eğitim programları düzenlenmesi, 
geleneksel gastronomi kültürü hakkında eğitim verilerek bu değerlere sahip çıkılması ve Presidia 
ürünlerin ne demek olduğunun herkes tarafından bilinmesini sağlamak önemli maddeler arasında yer 
almaktadır. Ayrıca  etkinlikler düzenleyerek bölgesel kültürel olayların bilinirliliğini arttırmak ve 
yöresel ürünler ve el işlerinin korunması ve üretiminin devam etmesi için teşviklerin bulunması diğer 
önemli maddeler arasında yer almaktadır.   
 
1.3.5. Misafirperverlik 
 
Bu ana başlık altında ise daha çok turistlerin bu kente nasıl çekileceği ve nasıl hizmet edileceği ile 
ilgili maddeler bulunmaktadır. Öncelikle gelen turistlerin kenti daha rahat gezebilmeleri için iyi 
düzenlenmiş bir turist rehberi oluşturulmalı ve bu rehberde kentin nasıl ‘yavaş’ gezilebileceği ile ilgili 
bilgiler bulunmalıdır. Bu rehberlerin alınabileceği turist bilgilendirme ofisleri kurulmalı ve bu 
ofislerde çalışanların iyi bir eğitimden geçmesi sağlanmalıdır. Bunun dışında ulusal ve uluslararası 
kurumsal kimliğe sahip işletmelerin bulunması ve yerel işletmelerin yanlış veya eksik reklam yapması 
önlenmelidir. Özellikle restoranlarda turistler için uygulanan fiyatlara belli standartlar getirilmelidir. 
Yerel etkinlikler sırasında etkinlik alanına kolay ulaşımın sağlanması için gerekil olan düzenlemeler 
yapılmalı ve kente yakın bir mesafede güvenlikli araba park yerleri oluşturulmalıdır.  
 
Bu ana madde içinde bulunan son başlık kentin, Sakin Şehir olarak gelişimini sağlamaya devam 
etmesi için planların geliştirilmesidir. Biraz belirsiz bir madde olarak görünse de genel anlamda 
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kentin yerel kimliğini ve sadece o bölgeye özgü olan değerlerin geliştirilmesini teşvik edeceği 
düşünülmektedir.  
 
1.3.6. Bilinirlik 
 
Bu son başlık genel anlamda halkın Sakin Şehir hareketi hakkında bilgi sahibi olmaları, kente 
sağlayacağı faydaların bilincinde olmaları ve ona gore davranmaları ile ilgilidir. Yavaş şehir hareketi 
kapsamında kentte olan gelişmelerin yerel yönetim tarafından halka duyurulması, resmi yazışmalarda 
Sakin Şehir hareketinin logosunun bulunması, bu hareket kapsamında yapılacak olan etkinliklerin 
duyurusunun herkese ulaşmasının sağlanması ve kentin resmi web sitesinde bu kapsamda 
gerçekleştirilen etkinliklerin tanıtıldığı bir bölüm olması, bilinirliliği arttırıcı etkinlikler olarak 
belirlenmiştir. Bilinirliliğin artması için ayrıca yerel medyada Sakin Şehir ile ilgili bilgilendirici 
yazıların çıkması, bu hareketin gelişimi için ekonomik destek sağlanması ve yerel işletmecilerin Sakin 
Şehir uygulamaları ile ilgili görüşlerinin alınması ve yeni programların yapılması için fikir istenmesi 
bu konudaki diğer uygulamalardır.  
 
Bu başlıklar altında iletişimde, ulaşımda, misafirperverlikte, tüketimde, ticarette ve yönetimde keskin 
kararlar alınarak halkın günlük yaşantısının daha sürdürülebilir olması amaçlanmaktadır. Bu amaç 
doğrultusunda Sakin Şehirlerin özellikleri genel anlamda şu şekilde özetlenebilmektedir. 
 

1. Kentlerin nüfusunun 50.000’in altında olması, belirtilen kuralların verimli bir şekilde 
gerçekleştirilebilmesi ve uygulanabilmesi için gerekli olan nüfus yoğunluğu olarak 
belirlenmiştir.   

2. Sakin şehirlerin planlaması yaya öncelikli olarak yapılmaktadır. Ayrıca yavaş yemek 
prensiplerinin benimsenmesi önemli bir kriterdir.   

3. Aslında birbirinden coğrafi ve kültürel olarak tamamen farklı şehirlerin kendi yerel kimlikleri 
ve farklılıkları ile bir sistemin içinde olmaları ve böylece bu farklılıklarını daha güçlü bir 
şekilde dünyaya duyurmaları teknolojinin kullanımıyla mümkündür ve bu şehirler arasında 
kuvvetli bağlar oluşturmuştur. 

4. Yavaş aslında yerel ve küresel katmanda 2 farklı anlama gelmektedir. Yerel anlamda Sakin 
Şehir ve Yavaş Yemek tamamen yöresel ürünleri ve yiyecekleri koruyan ve bunların yarattığı 
kimliği yaşatmayı amaçlayan bir anlayışa sahiptir. Küresel anlamda ise kendi kültürlerinin ve 
kimliklerinin bilinirliklerini bütün dünyada kabul gören bir sistem içinde 
gerçekleştirmektedirler. Bu da aslında küresel bir anlayışa sahip olduklarını göstermektedir.  
Erdemli küreselleşme olarak adlandırılan bu olguda yerel ürünlerin dünya pazarında satılması 
veya tanınırlılığın arttırılmasının amaçlanması veya bu şehirlere olan ilgiyi arttıracak ve yerel 
ekonominin gelişmesine katkıda bulunacaktır. 

 
Sakin Şehir ağının bir üyesi olmak, o kentin halkına daha kaliteli bir yaşam sağlamasının yanında,  
kentin ekonomik anlamda gelişmesini de sağlamaktadır. Yöresel ürünlere ve üretime destek sağlayan 
bir anlayışa sahip olduğu için ekonomik anlamda büyümeyi sağlamakta ve refah düzeyini 
arttırmaktadır. Yerel üretimin artması uzun zamandır üretimi olmayan ürünlerin tekrar piyasa da 
bulunmasını ve bu ürünlere talebin oluşmasını sağlamaktadır. Yavaş Yemek hareketini koşullarının 
yerine getirilmesi de önemlidir. Ayrıca ulusal ve uluslar arası ortamlarda bilinirliliği artmakta ve 
belirlenen kriterlerin hayata geçirilmesi için yatırımlar yapılmaktadır. Halkın bilinçli olması 
gerçekleştirilecek olan yeniliklerin daha hızlı yapılması ve benimsenmesini sağlamaktadır. Bu nedenle 
kent konseyleri ve çalışma grupları oluşturularak halkın birebir konunun içinde olması ve destek 
vermesini sağlamaktadır.  
 
Sakin Şehir olabilmek için gerekli olan ön koşullardan en önemlisi yukarıda da belirtildiği gibi 
başvuracak olan kentin nüfusunun 50.000’nin altında olmasıdır.  Ayrıca belirtilen 6 ana başlık altında 
belirlenmiş 59 kriterin yarısının gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Diğer gerçekleştirilmesi gereken 
maddelerin hemen hayata geçirilmesi beklenmemektedir fakat zaman içinde yapılacağı taahhüt edilir.  
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2. SEFERİHİSAR ÖRNEĞİNDE SAKİN ŞEHİR HAREKETİ 

Kasım 2009 tarihinde Türkiye’nin ilk Sakin Şehir unvanını almaya hak kazanan Seferihisar, İzmir’e 
45 kilometre mesafede 30.000 nüfuslu bir ilçedir. Uzun sahil şeridi, varolan yenilenebilir enerji 
kaynakları, mandalina başta olmak üzere tanınmış yerel ürünleri ve yaşam biçimiyle gerçekleştirmesi 
gereken kriterlerin çoğunun hayata geçirilmiş olması sayesinde çok kısa sürede üyeliği kabul 
edilmiştir (Şekil 1). Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer Sakin Şehir hareketinin önemini şu 
şekilde açıklamıştır: 
 

 “Sakin şehrin mantığı, ilçenizin, kentinizin, size özgü tüm değerlerini koruyarak, onları 
ruhunuz haline getirerek, diğer insanlara, dünyaya sunmanızdır. İlk bakışta turistik bir 
amaç ya da turizme yönelik bir hareket gibi algılansa da aslında kapsamı çok geniştir. 
İlçenizin A’dan Z’ye değişmesini içermektedir. Mimariniz, çevreye duyarlılığınız, 
kültürünüz, ekonominiz hepsi bir puzzle’in parçasıdır. Bunların hepsi ile bir marka, 
kimlik oluşturuyorsunuz. Ayrıca bu uzun soluklu, değişimin hiç bitmeyeceği bir serüven. 
Değişim ilk etapta belki görünenlerde olacak, fakat aslında bizler değişeceğiz. 
Yaşadığımız yöreye, çevreye, hayata bakışımız, algılayışımız değişecek. Bizden sonraki 
kuşaklara güzel bir miras bırakacağız”.(Pala, 2010;80) 

 
Kendinde var olan değerlerin yanında yukarıda belirtilen 6 ana başlıktaki kriterleri gerçekleştireceğini 
taahhüt eden Seferihisar bu yolda önemli adımlar atmıştır. Kasım 2009 tarihinden itibaren hızla 
yenileme çalışmalarına başlayan ilçede bu tarihe kadar gerçekleştirilmiş veya gerçekleştirilmesi 
planlanan çalışmalar varolan ana başlıklar altında açıklanmıştır.  
 

          
 
Şekil 1: Seferihisar’ın genel görünüşü ve Sığacıkta gerçekleştirilen Sakin Şehir’in logosu olan salyangozun  

çatıda uygulanması (Seferihisar Belediyesi, 2010) 
 
 

2.1. Çevre Politikaları  
 
Bu kapsamda özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal enerjinin bölgede geçerli bir 
enerji kaynağı haline gelebileceği yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda ortaya çıkmıştır. Ayrıca 
plot çalışmaların uygulandığı ana cadde olan Atatürk caddesinde güneş enerjisi ile çalışan LED’li 
sokak aydınlatmaları kullanılmaya başlanmıştır (Şekil 2). Enerji kaynaklarının yanında altyapı 
çalışmalarına da hız verilmiş ve İzmir Büyükşehir Belediye bünyesinde bulunan İzsu tarafından 
50.000 kişi kapasiteli arıtma tesisi inşa edilmiştir.  
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Şekil 2: Atatürk caddesinde güneş enerjisi kullanılan bir sokak aydınlatması   
(Fotoğraf Evrim Ataman) 

 

 

Geri dönüşüm atıklarının toplaması ve değerlendirilmesi uzun süredir Büyükşehir Belediyesi, Çevko 
ve özel şirketler arasında gerçekleştirilmektedir. Yapılan sözleşmeye göre geri dönüştürülebilir atıklar 
ayrıştırılmadan konteynırlara atılmakta ve geri dönüşüm tesisinde işlem görmektedir. 
 
2.2. Altyapı Çalışmaları  
 
Şehrin altyapı çalışmaları için bilimsel destek alınması gerektiğine inanan Tunç Soyer bu 
kapsamda çalışmak için İzmir’de bulunan bir çok üniversite ile farklı bölümler ve uygulamalar 
için protokoller imzalamıştır. Bu şekilde gerçekleştirilen projelerin hem bilimsel altyapının 
sağlam olmasını sağlamış hem de üniversitelerde ve İzmir’de Seferihisar’ın bilinirliliği 
artmıştır. Bu projeler genel anlamda şehir bölge planlama, mimarlık, güzel sanatlar ve endüstri 
ürünleri tasarımı bölümleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Bir kısmı öğrenciler tarafından 
hayata geçirilmiştir (Şekil 3).  
 

  
 
Şekil 3: Yaşar Üniversite Mimarlık Fakültesi 3. sınıf öğrencilerinin bina cephesi yenileme çalışması ve Yaşar 
Üniversitesi Grafik Bölümü 1. sınıf öğrencilerinin gerçekleştirdiği var olan bir otobüs durağının yenilenmesi. 

(Seferihisar, 2010) 
 
Cittaslow Gönüllüleri Çalışma Kurulları kurularak halkın daha katılımcı olması sağlanmıştır. Farklı 
alt başlıklar altında oluşturulan bu gruplar, yaptıkları toplantıların sonucunda işleyişinde sorun olan 
çalışmaları tespit etmekte, daha iyi bir ilçe yaratmak için gerekli olan yenilikleri belirlemekte ve halk 
olarak yönetimde söz hakkına sahip olmaktadırlar. İlçede yaşayanların belediye ile ilgili işlerini daha 
kolay yürütebilmesi için e-belediye hizmetleri başlatılmıştır. Bu hizmet sayesinde internet üzerinden 
bir çok işlem yapılabilmektedir.   
 
2.3. Kentsel Kalite 
 
Bu kriter içindeki en önemli alt başlık tarihi çevrelerin korunması ve turistik amaçlı kullanıma 
açılmasıdır. Bu kapsamda tarihi değeri olan Sığacık Kale İçi yerleşim bölgesi’nin restorasyon 
çalışmaları başlatılmıştır. 10 yıldır Kale İçi'nde tamir, bakım ve yapılaşmaya gidilememesinden oluşan 
mağduriyet ortadan kaldırılmış ve onaylanan ‘Sığacık Kentsel SİT Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı' 
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ile kurul tarafından işaretlenen korunması gereken yapılar için restorasyon, diğer yapı ve boş parseller 
için belirlenen şartlar dahilinde yeni yapılaşma izni verilmiştir. Çok kapsamlı ve maliyetli olması 
nedeniyle şu anda proje kapsamında olan bu çalışma mali desteklerle en kısa zamanda hayata 
geçirilmeye çalışılmaktadır. Antik kent Teos’da da uzun süre aradan sonra arkeolojik kazı çalışmaları 
başlamıştır. 
 
2.4. Yerel Üretimi  
 
Yavaş Yemek hareketinin en önemli maddesi olan yerel üretimin korunması ve geliştirilmesi Sakin 
Şehir kriterleri arasında da önemli bir yere sahiptir. Kasım 2009’dan itibaren en önemli çalışmalar bu 
kapsam altında gerçekleştirilmiştir. Haftanın iki günü, Salı günleri Seferihisar merkezde cuma 
günleride Sığacıkta olmak üzere, iki farklı yerde kurulan yerel pazarlarda ilçe sakinleri ürettikleri 
ürünleri satabilmektedirler. Bu hem üreticiye destek sağlamakta hem de uzun zamandır üretimi 
olmayan ürünlerin tekrar satışının başlamasını sağlamıştır. Ayrıca cuma günleri Seferihisar’da halden 
gelen ürünlerin satıldığı diğer bir pazarda kurulmaktadır. Bu şekilde halk istediği ürüne farklı 
şekillerde ulaşabilmektedir. Geleneksel tatların yeniden tanınır hale gelmesi için Seferihisar’ın en 
önemli tarım ürünü olan mandalinanın reçeli, şarabı ve marmeladı yapılmaya başlanmıştır    
 
Yavaş Yemek hareketinin bir alt kolu olan Toprak Ana (Terra Madre) başlığı altında ilkokul 
çocuklarına toprağı sevdirmek ve tarım ürünlerinin nasıl ekildiği, süreç içinde nasıl büyüdüklerini 
öğretmeleri için okulların bahçelerine küçük kentsel tarım alanları oluşturulmuştur. Çocuklar hem bu 
alanları sahiplenmekte ve tarım ürününü büyütmeyi öğrenmekte hem de eğer isterlerse bu ürünleri 
kurulan pazarda satarak gelir elde edebilmektedirler (Şekil 4). 
 

     
 

Şekil 4: İlköğretim okullarında oluşturulan bahçeler ve organik pazarda satış yaptıkları stand         
(Cittaseferihisar, 2010) 

 
Daha önce detaylı olarak açıklanmış olan Presedia kapsamında Seferihisar marinada küçük bir cafe 
yöresel yemekleri satmaya başlamıştır. Burada bütün yemekler olmasa bile yöresel birkaç çeşit yemek 
sunulmakta ve diğer restoranlara örnek olması beklenmektedir. Belediyenin desteği ile kent içinde de 
bu tür restoranların gelecek sene içinde açılması planlanmıştır.  
  
Gerçekleştirilen bir diğer etkinlikte Seferihisar’da yaşayan 75 yaş üstü nüfus için düzenlenen yemekli 
toplantıdır. Bu toplantıda yaşlıların hatırladıkları yemek tarifleri alınmış ve eskiden yapılıp şu anda 
unutulan geleneklerden bahsedilmiştir. Bunun sonucunda yöresel yemek tariflerinin ve eski 
geleneklerin bulunduğu bir kitapçık basılmış ayrıca Seferihisar’ın sözlü tarihi adlı bir tarih kitabıda 
basım aşamasındadır. 
 
Bu başlık altında gerçekleştirilen çalışmalar genel anlamda ekonomik ilerleme içindir. Tunç Soyer’e 
göre bir kentte ekonomik gelişimin sağlanması en önemli kriterdir. Bunun içinde yerel üreticiyi 
desteklemek gerekmektedir. Destek çoğaldıkça üretici unuttuğu ürünleri tekrar üretmeye başlamakta, 
kendine yeni pazarlar bulmakta ve daha da önemlisi kadınların da üretime katkısı sağlanmaktadır. 
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2.5. Misafirperverlik  
 
Bu başlık altında turizmin gelişmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda Yunanistan’ın Samos adasının 
belediye başkanı ile görüşmeler yapılmış, vizenin kaldırılması onaylandıktan sonra karşılıklı 
günübirlik feribot seferleri düzenlenmesi için protokol imzalanmıştır. Ayrıca ulusal ve uluslar arası 
ortamlarda reklamın artmasıyla birlikte turist sayısında da artış beklendiğinden halk için, ücretsiz 
İngilizce ve yunanca dil kursları açılmış ve beklenenin üstünde bir katılım gerçekleşmiştir. 
  
Bütün bu çalışmaların duyurulması ve Sakin Şehir’in tanıtımı için yazılı dokuman ve internet siteleri 
oluşturulmuştur. Bilinirlik başlığının altında gerçekleştirilen bu çalışmalar hem halkın güncel bilgilere 
sahip olmasını sağlamakta hem de Türkiye’de bu konuyla ilgilenen kişilerin kolayca bilgilere 
ulaşması amaçlanmıştır.   

3. SONUÇ 

Sakin şehir hareketinin bu kadar kısa sürede dünyanın farklı kıtalarına yayılması ve Seferihisar halkı 
tarafından benimsenmesi insanların ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda yaşam kalitesini 
artırmasından kaynaklanmaktadır. Sakin Şehir’in 3 ana ilkesi bulunmaktadır. Bunlar yaşam kalitesini 
yükseltmek için teknolojinin kullanılması, geçmiş değerlere, kültüre, geleneklere ve lezzetlere sahip 
çıkmak ve yaşatmak ve son olarak bunları yaparken doğal çevreyi korumaktır. Sakin Şehir hareketinin 
başarısı bu 3 maddenin dengeli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamasıdır.  
Seferihisar’ın başarısı ise hem belediye başkanı Sayın Tunç Soyer’in bu konunun önemini anlayarak 
gerekli olan bütün girişimlerde bulunması ve halkı teşvik etmesi hem de halkın bu konuda duyarsız 
kalmayıp her türlü desteği sağlamasından kaynaklanmaktadır.  
 
Aslında genel anlamda büyük şehirlerimiz dışında geleneklere bağlı olunduğu, o yörenin kendine has 
kültürünün devam ettirildiği ve dünyadaki diğer ülkelerden farklı olarak geçmişine, toprağına ve 
kültürüne çok bağlı bir toplum olduğumuz gözlemlenmektedir. Bu nedenle sakin şehir kriterlerinden 
olan kültürel değerlerin ve yöresel gıdaların korunması başlılarının zaten halk tarafından bilinçli bir 
şekilde her zaman korunduğu bilinmektedir. Bu yörelerde belli değerlerin yok olmasının en önemli 
nedeni maddi sıkıntılar ve göçlerdir. Sakin Şehir adı altında bu kentlere parasal anlamda yardımların 
artması ve halkın üretime teşvik edilmesi o yörenin güçlenmesini ve nufusunun artmasını 
sağlayacaktır.  
 
Şu anda başta Muğla'nın Akyaka, Aydın'ın Yenipazar, Erzincan'ın Kemah, İzmir'in Alaçatı ve 
Kayseri'nin Develi belediyeleri ve kent konseyleri, "Sakin Şehir" konusunda bilgi almak ve başvuru 
koşullarını öğrenmek için Seferihisar Belediyesi'ne başvurmuş ve Alaçatı, Cittaslow Kentler 
Birliği'nin İtalya'daki merkeziyle de irtibata geçerek 2.Sakin Şehrimiz olmak için başvurmuştur 
(Karabulut, 2010). Bu yaklaşım daha yaşanır ve her yönden daha sürdürülebilir yerleşim yerlerinin 
yaratılmasını sağlayacak adımlardır.  
 

4. TEŞEKKÜR 

Bildirinin oluşması sürecinde her türlü bilgiyi benimle paylaşan Seferihisar Cittaslow Temsilcisi 
Sayın Bülent Köstem’e sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 
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