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YÖRESEL MUTFAKLAR EĞİTİMİ ÜZERİNDEN
KİMLİK, MUTFAK KÜLTÜRÜ VE TURİZM GELİŞİMİNE
DAİR ÇIKARIMLAR: MUDURNU ÖRNEĞİ
Serkan ŞENGÜL, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Oğuz TÜRKAY, Sakarya Üniversitesi
Bu çalışma Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programının müfredatında bulunan Yöresel Mutfaklar dersi kapsamında
gerçekleştirilen uygulamanın farklı aktörlerce değerlendirilmesini
kapsamaktadır. Belirtilen ders kapsamında, ülkemizin yedi coğrafi bölgesinin mutfak kültürlerine ait yöresel lezzetlerin uygulamalı olarak tanıtımı ve sunumu için Mudurnu Kaymakamı, Mudurnu Belediye Başkanı ve Mudurnu’da faaliyet gösteren beş konak işletmesinin yöneticilerinin de dâhil olduğu bir uygulama olanağı geliştirilmiştir. Uygulamalı dersler yürütülürken Mudurnu’ya has yöresel lezzetlerin kayıt altına alınabilmesi için de
bir arşiv çalışması yapılması planlanmıştır. Türk mutfak kültüründeki yöresel lezzetlerin bölgelere göre sınıflandırılması sonucunda yerel toplumun ve paydaşların katılımı ile yöreye has lezzetlerin ön plana çıkartılması ve yörenin kendine has değerlerinin
kayıt altına alınması amaçlanmıştır.
Bu kapsamda 30 Ekim 2013 - 25 Aralık 2013 tarihleri arasında Yöresel Mutfaklar Dersi uygulamaları Mudurnu’da faaliyet gösteren
beş konak işletmesinde gerçekleştirilmiştir. Uygulamalarda ülkemizin coğrafi bölgelerine ait yöresel lezzetler pişirilerek sunumları
yapılmıştır. Mudurnu belediyesi, kaymakamlık, ilçe eşrafı, sivil
toplum temsilcileri de başından sonuna öğrencilerin gerçekleştirdiği bu sunumlara katılmıştır.
Dersi alan öğrencilerin yöresel kimlik, yöresel lezzetler, Türk Mutfak kültürü hakkındaki düşünceleri uygulamalar sonunda ölçülmeye çalışılmıştır. Bununla birlikte Mudurnu’daki paydaşlar ile
yarı yapılandırılmış mülakat yapılarak uygulamanın bölgeye katkısı yöresel paydaşlar nezdinde ölçülmeye çalışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Yöresel Mutfaklar, Yöresel Lezzetler, Mudurnu, Yöresel Kültür.
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TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜNÜN VE TÜRK MUTFAĞINA
İLİŞKİN PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN EKOGASTRONOMİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Esat ÖZATA, Beykent Üniversitesi
Şevki ULAMA, Sakarya Üniversitesi

Dünya mutfak kültürünün temelinin oluşmasına ve gelişimine
katkı sağlayan Osmanlı mutfak kültürü, kuşaklar boyu diğer ülke
mutfaklarını etkilemiş; hem ürün, hem de farklı teknik ve özelliklerle dünya gastronomi haritasına yön vermiştir. Osmanlı halk
mutfağı, Osmanlı saray mutfağı ve bugünkü Türk Mutfağının en
önemli özellikleri; füzyon mutfağın oluşumunda büyük paya sahip olması, ürün yelpazesinin çeşitliliği, bünyesindeki etnik mutfakların fazlalığı, yemek reçetelerinin çeşitli olması, eski medeniyetlerin mutfak kültürlerinden izler taşıması olarak sıralanabilir.
Bu denli güçlü özelliklere sahip Türk mutfak kültürünün gastronomi bazında turizme katkılarının ortaya konulması bu çalışmanın birincil amacıdır. Türk mutfağının gastronomik açıdan eksik
olan yönlerinin ortaya çıkarılması ve dünya mutfakları ile rekabet
edebilecek pazarlama faaliyetlerinin belirlenmesi de çalışmanın
amaçları arasındadır.
Anahtar Sözcükler: Gastronomi, Eko-Gastronomi, Osmanlı Mutfağı, Türk Mutfağı, Pazarlama.
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GASTRONOMİK KİMLİĞİN KORUNMASINDA
COĞRAFİ İŞARETLEMENİN ROLÜ:
İNEGÖL KÖFTESİ ÖRNEĞİ
Murat DOĞDUBAY, Balıkesir Üniversitesi
Ayşe CAN

Bu çalışmayla gastronomik kimliğin korunmasında coğrafi işaretlemenin rolünü ortaya çıkartmak hedeflenmektedir. Bu kapsamda
İnegöl Mutfağı’nın en önemli değerlerinden biri olan İnegöl Köftesi’nin coğrafi işaretleme sistemiyle koruma altına alınmasının
İngöl’ün gastronomik kimliğine etkisi; Bursa’nın İnegöl ilçesinde
bulunan İnegöl Köftesi restoranlarının sahipleri/yöneticileri ile yapılan görüşmeler ile ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Öncelikle
gastronomik kimlik ve coğrafi işaretlemeye yönelik olarak literatür incelenmiş, örnek olay üzerinden gastronomik kimliğin korunmasında coğrafi işaretlemenin rolü ile ilgili teorinin pratikte nasıl
gerçekleştiği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Yapılan araştırma ile
coğrafi işaretlerin kullanımının denetlenmesinin en problemli
alanı oluşturduğu ortaya konulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Gastronomik Kimlik, Coğrafi İşaretleme, İnegöl Köftesi.
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TÜRKİYE’DE MÜZECİLİĞİN ÖNEMİ VE ROLÜ:
BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ- OSMANLI-TÜRK
MUTFAK SANATLARI
(KÜLTÜREL TARİH MİRASI) MÜZESİ
Koray BAŞOL, İstanbul Arel Üniversitesi
R. Ayşen WOLFF, İstanbul Arel Üniversitesi
Gül KÜÇÜKALTAN, Haliç Üniversitesi

Bu çalışmada Türkiye’de müzeciliğin önemi ve rolü üzerinde durularak; Osmanlı-Türk mutfak kültürünün içeriğini oluşturan gelenek ve göreneklerin, ritüellerin, kültürel tarih kapsamında yer
alan tüm değerlerin korunarak bu mirası gelecek nesillere aktarılması, tüm dünyada tanıtılmasıdır. Bu amaçlar doğrultusunda kurulan OSMANLI-TÜRK MUTFAK SANATLARI (Kültürel Tarih
Mirası) MÜZESİ” bir uygulama örneği olarak sunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Müze, Osmanlı- Türk Mutfak Sanatları, Türk
Kültürü.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL KALKINMADA
EKO-GASTRONOMİNİN ROLÜ
Gonca Güzel ŞAHİN, Atılım Üniversitesi
Bu kuramsal çalışmada bir destinasyondaki yerel tarımsal faaliyetlerin ve yerel gastronomik unsurların sürdürülebilir kırsal kalkınmadaki rolü vurgulanacaktır. Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma;
kırsal alanlarda yaşayan insanların sosyo-ekonomik ve kültürel
açıdan yapısını değiştirecek biçimde üretim, gelir ve refah düzeylerinin geliştirilmesi, dengesizliklerin giderilmesi, tarımsal ürünlerin daha iyi değerlendirilmesini sağlayan süreçlerin oluşturulmasıdır. Türkiye’nin sosyal ve ekonomik yapısı içerisinde kırsal
alanlar önemli bir ağırlığa sahiptir ve sürdürülebilir kalkınmanın
sağlanabilmesi ekolojik (çevresel, biyolojik), ekonomik (gelir, finans) ve sosyal sürdürülebilirliğin sağlanmasıyla gerçekleşecektir.
Dünyada nüfus artışı, kentleşme ve küreselleşme gibi olguların
meydana getirdiği yeni yaşam şekilleri, beslenme alışkanlıklarında meydana gelen olumsuzluklar eko-gastronomi hareketine
neden olmuştur. İnsanların tükettikleri ürünlerle ilgili daha çok ve
doğru bilgiye ulaşma isteği, doğal, taze, organik ve geleneksel
ürün gibi kavramlar tüketicilerin yerel ve küçük ölçekli üretimlere
olan ilgisini arttırmaktadır. Eko-gastronomi ile birlikte gastronomi
ve yerel mutfaklar turistlerin destinasyon seçiminde de etkili olmakta; yaratmış oldukları katma değer ve istihdamla bölge ekonomisine ciddi katkılar sağlamaktadır. Eko-gastronomi ile birlikte
sürdürülebilir restoranlar ile mutfak sanatları kültürünün korunması, biyolojik çeşitlilik ve yerel çiftçilikler yaygınlaştırılması, geleneksel üretim, yöresel yiyecek-içecekler, farklı lezzetler tanıtılarak, yöredeki tarımsal faaliyetler geliştirilerek ve korunarak sürdürülebilir kırsal kalkınma hedefleri gerçekleşecektir. Özellikle
Fransa, İspanya, İtalya gibi ülkeler şarap, peynir, et ürünlerini ve
mutfak kültürlerini eko-turizm ve gastronomi turizmi gibi alternatif bir turizm ürününe dönüştürerek yerel ekonomilerini canlandırmaktadırlar. Türkiye’de kırsal alanların genişliği ve yerel
gastronomik zenginlikler düşünüldüğünde eko-gastronomi kırsal
kalkınmanın en önemli unsurlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma, Eko-gastronomi, Gastronomi Turizmi.
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GASTRONOMİK MİRAS VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK:
ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ
Mehmet KAŞLI, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Duran CANKÜL, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Ela Nazlı KÖZ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Aykut EKİCİ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Eskişehir 2013 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmiş ve
aynı zamanda UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Başkenti olarak ilan edilmiştir. Alevi, Boşnak, Çerkez, Kürt,
Manav, Muhacir, Pomak, Tatar, Türkmen, Yörük gibi pek çok topluluğa ev sahipliği yapan Eskişehir ili, bu kültürel çeşitlilik ile
gastronomik miras açısından büyük bir potansiyele sahiptir.
Yeme-içme alanında da kendini gösteren bu kültürel zenginliğin,
yerel halkın şehir merkezine göç etmesiyle günden güne yok olmaya yüz tuttuğu görülmektedir. Şehir merkezindeki olanaklar
halkın yaşam biçimiyle birlikte mutfağı da etkilemekte; geleneksel
zengin yeme-içme kültürü yerini sıradanlığa bırakmaktadır. Somut olmayan kültürel miras kapsamında yer alan mutfak kültürünün sürdürülebilirliğinin sağlanması, geleneksel zengin mutfak
kültürünün araştırılarak yazılı hale getirilmesi ile mümkün olacaktır. Henüz bu konuda yazılı ve doğrudan gastronomik mirası
ortaya koyan bir çalışma bulunmamaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı; Eskişehir’in gastronomik mirasını ortaya çıkarmak
ve sürdürülebilirliğine katkı sağlamaktır. Bu çerçevede yapılan
saha çalışmasında Temmuz 2013 ve Aralık 2013 tarihleri arasında
14 ilçede 150 köye ve 500 kadar kişiye ulaşılmış ve Eskişehir ilinin
gastronomik mirası belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın nitel
bir uygulama olması ve veri toplama aracının açık uçlu sorular
içermesinden ötürü görüşme sonucunda toplanan veriler içerik
analizine tabi tutulmuştur. Saha araştırmasından elde edilen bulgular, Eskişehir'de bilinenin aksine gastronomik mirasın çok daha
zengin olduğunu ancak unutulmaya yüz tuttuğunu göstermiştir.
Bamya, Düğü, Arabaşı, ve Toyga ve Göceli Tarhana Çorbalarının;
hamur işleri anlamında yöresel ekmekler, Pita, Çibörek ve Göbe-
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te'nin; Kelem Dolması, Tavuk Kapama, Kuzu Sorpa gibi yemeklerin; Kozalaklı Yoğurt, Muhacir Biberi gibi mezelerin ve Pomak
Baklavası, Met Helvası ve Boza gibi tatlıların özellikle köylerde
hala yapıldığı gözlemlenmiştir. Ancak Eskişehir'de bilinen ve yapıldığı düşünülen birçok ürüne ilişkin bilgiye ve üretime ise rastlanamamıştır.
Anahtar Sözcükler: Gastronomi Turizmi, Gastromik Miras, Sürdürülebilirlik.
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ADİL TİCARET KAVRAMININ
EKO-GASTRONOMİ KAPSAMINDA SWOT ANALİZİ:
ANKARA ÖRNEĞİ
Yalçın ARSLANTÜRK, Gazi Üniversitesi
Erdal ASLAN, Anadolu Üniversitesi
Esin AYSEN, Gazi Üniversitesi

Ürünlerin üretimi esnasında oluşan sorunlar, çocuk işçilerin çalıştırılması, üretimin çevreye verdiği zararlar son yıllarda medya tarafından sıklıkla gündeme getirilmektedir. Gelişmiş ülkelerin çoğunda bu sorunlar ele alınırken tüketiciler de giderek artan bir bilinçle hareket etmektedir. Adil ticaret, sürdürülebilir kalkınma girişimlerinin bir sonucu olup sosyal, ekonomik ve çevresel iyileştirmeler vaat eden bir harekettir. Bu hareket, çiftçinin ve küçük üreticinin emeğinin karşılığını alması ve onların uluslararası ticarette
daha büyük rol oynamasını hedeflemektedir. Hareketin desteklendiği ülkelerde tüketiciler, “fair trade” etiketli ürünleri satın almaya teşvik edilmektedir. 2000 yılından bu yana FLO (Fair Trade
Labelling Organizations) etiketli satışlar her yıl ortalama %20 oranında artmaktadır. Bu da Adil ticaretin dünyada en hızlı büyüyen
pazarlardan bir haline geldiğini göstermektedir. Bu çalışmada Ankara’da faaliyet gösteren organik gıda pazarlarında yer alan esnafların adil ticaret farkındalığı, bununla ilgili Türkiye uygulamaları
ve adil ticarete bakış açıları ele alınmaktadır. Devamında Türkiye’de yer alan Adil-ticaret sertifikasyonu hizmeti veren kurum
ve kuruluşların yetkilileriyle görüşülmesi sonucunda elde edilen
verilerle birlikte Adil Ticaret kavramının Türkiye için güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditlerinin belirlenmesine yönelik bir durum analizi (SWOT)’ne yer verilmiştir. Genel olarak, SWOT analizi sonucu adil-ticaret kavramının bilinirliğinin çok az olduğunu
ve yaygınlaşmasının ve bununla ilgili uygulamaların yer almasının zaman alacağını göstermiştir.
Anahtar Sözcükler: Adil Ticaret, Eko- gastronomi, Organik Gıda
Pazarları, SWOT Analizi, Adil Ticaret Sertifikası.
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EKO-GASTRONOMİYE YEREL TOPLUMUN BAKIŞI:
GÖKÇEADA ÖRNEĞİ
Turgay BUCAK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Özlem TURAN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Gastronomi, yiyecek ve içeceklerin tüm özelliklerinin ayrıntılı bir
biçimde anlaşılması, uygulanması ve geliştirilerek günümüz şartlarına uyarlanması çalışmalarını kapsayan bir bilim dalı olarak tanımlanabilir. Başka bir tanıma göre ise gastronomi; sağlığa uygun,
iyi düzenlenmiş, hoş ve lezzetli mutfak, yemek düzeni ve sistemidir. Belirli bir bölge ve ülkelerle ilgili, mutfak gelenek ve göreneklerini de içeren, iyi yiyecek ve yeme bilim ve sanatıdır.
Eko –gastronomi ise; insanların eko-ürünlerin değişik tat ve tariflerinden zevk almalarını öğretmeyi ve o yiyecekleri üreten insanların da bu hareketin farkına varmalarını amaçlamaktadır.
Eko-gastronomi ile yerel toplulukların bilgisi önemsenmekte, tarımda hızlı teknikler yerine yavaş ve fakir çiftçilerin bile uygulayabileceği yöntemler tercih edilmektedir. Bu sayede yerel toplumun gastronomi turizmine katkısı da sağlanmaktadır.
Eko-gastronomi; çevreye duyarlılığımızı artırarak yerel mutfak
bilgilerini gelecek kuşaklara aktarıp yaşatmamıza rehber olmaktadır.
Bu çalışmada Eko- gastronomiye, Gökçeada’da yaşayan yerel toplumun bakış açısı ve bu konuyla ilgili ne kadar bilgi sahibi oldukları araştırılarak bölgeye katkıları değerlendirilecektir.
Anahtar Sözcükler: Gastronomi, Eko-Gastronomi, Gökçeada, Yerel Toplum.
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TRAKYA MUTFAĞI’NDA KÜLTÜREL UNSURLAR:
KIRKLARELİ ÖRNEĞİ
Ali ÇAKIR, Kırklareli Üniversitesi
Bahadır SEZER, Trakya Üniversitesi
Derman KÜÇÜKALTAN, Trakya üniversitesi
Her yörenin kendine özgü bir yemek kültürü ve damak tadı vardır. Bu yemek kültürünün oluşup yerleşmesinde geçim kaynaklarının, iklim şartlarının, çevre koşullarının etkisi olduğu gibi, yöre
insanının yaşam şekillerinin, kültürel kimliklerinin ve inançlarının
da büyük önemi vardır. Kırklareli yöresine bakıldığında çevre ve
iklim şartlarının yemek kültürüne büyük etkisi olduğu görülmektedir. Halk arasında Balkan ya da dağ köyleri diye tabir edilen bölgelerde hayvancılık beslenme alışkanlıklarında ön plana çıkarken,
ova olarak tabir edilen yerleşim yerlerinde tarımsal faaliyetlere dayalı beslenme alışkanlıklarının ön plana çıktığı, kıyı kesiminde ise
balık ve deniz ürünlerinden yapılan yemeklerin tüketildiği görülmektedir.
Kırklareli’nde yan yana iki köy arasında bile yemek kültürü olarak
farklı zenginlikler olduğu gözlemlenmektedir. Bunun nedeni ise o
bölgede yaşayan insan topluluklarının sahip olduğu toplumsal ve
kültürel kimliktir. Kırklareli’nde yöre halkının çoğunluğunu
Türkmen Amuca Kabilesi, Arnavutlar, Boşnaklar, Gacallar, Muhacirler, Pomaklar ve Tatarlar oluşturmaktadır. Yemek kültürünü
farklı kılan da bu kültürel zenginliklerin bir arada yaşamasıdır. Bu
çalışmada Kırklareli’nde yaşayan kültürel unsurların mutfak kültürüne olan etkileri incelenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Trakya, Kırklareli, Mutfak, Kültür, Yemek.
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EKO-GASTRONOMİ VE KÜLTÜREL KİMLİK
GASTRONOMİ TURİZMİ VE KÜLTÜREL DEĞERLER:
AKSARAY İLİ GÜZELYURT ÖRNEĞİ
Yusuf ACAR, Aksaray Üniversitesi

Toplumların sahip olduğu kültürel değerler, globalleşme süreci
içinde unutulmaya yüz tutmuş olup, kültürel değerlerin sürdürülebilirliği son zamanlarda etraflıca tartışılmaya başlanmış ve günümüzde toplumların sahip olduğu bu değerlerin korunması ve
gelecek nesillere aktarılması gerekliliği daha fazla önem kazanmıştır. Toplumların sahip olduğu soyut kültürel mirasın somut bir
yansıması olan yiyecek ve içecek kültürünün yerini globalleşmeyle birlikte fast-food kültürüne bırakması yöresel ve gastronomik değerlerin yavaş yavaş yok olmasına neden olmaktadır. Ülkelerin turizm potansiyellerinin tanıtılmasında ülkeye has mutfak
kültürlerinin kullanılma isteği her geçen gün daha da önemli bir
hale gelmektedir. Kültürel değerler bir toplumun mutfak kültürünü oluşturan en önemli unsurlar arasında yer almaktadır.
Yeme-içmenin bilime ve sanata dönüştürülmesi olarak tanımlanan gastronomi kavramı, günümüzde turizmle bir arada anılır
olup, ülke tanıtımlarında aktif bir rol üstlenmeye başlamıştır. Turizm olayına katılan kişilerin seyahat amaçlarını öncelikli olarak
gastronomik bir deneyim elde etme oluşturuyorsa, bu turizm şekli
gastronomi turizmi olarak tanımlanmaktadır ve son yıllarda bu
kavram üzerinde önemle durulan konular arasında yer almaktadır. Bu çalışmada; Kapadokya Bölgesi’nin altın kapısı olarak ifade
edilen ve Ihlara Vadisi ile Selime yöresini içine alan, nüfus mübadelesini yaşamış olan aynı zamanda Ortadoks mezhebinin kurucularından St. Gregeourus’un memleketi olan Güzelyurt İlçesi’nin
sahip olduğu zengin kültürel değerlerin direk olarak yansıdığı ve
unutulmaya yüz tutmuş olan mutfak kültürü, gastronomi turizmi
kapsamında incelenmiştir. Kültürel öğeleri barındıran ve yerel
gastronomik mirası destekleyen sürdürülebilir gastronomi turizmi ile bölgenin mutfak kültürü canlandırılarak gelecek nesillere
aktarılabilir ve ülkenin tanıtılmasında bölge mutfağı hak ettiği yeri
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alabilir. Çalışma kapsamında Güzelyurt mutfak kültürünü en güzel şekilde yansıtan bölgeye has mahsüllerle hazırlanan Güzelyurt
tavası, Güzelyurt ekmeği ve Rumlardan kalan üzüm bağlarından
Rumlardan öğrenildiği şekilde yapılan Güzelyurt Pekmezi örneklerine de yer verilmiştir. Çalışmanın amaçlarından biri de; ayrıca
bir din merkezi olan Güzelyurt İlçesinin gastronomik çekiciliğinden yararlanılarak sahip olduğu turizm potansiyelinin tanıtılmasını sağlamaktır.
Anahtar Sözcükler: Eko-gastronomi, Kültürel Kimlik, Gastronomi Turizmi, Kültürel Değerler, Güzelyurt Mutfak Kültürü.
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LEZZETİN PEŞİNDE ŞARAP TURİZMİ:
KAPADOKYA’NIN EKO-GASTRONOMİK POTANSİYELİ
Reha KILIÇHAN, Erciyes Üniversitesi
Kemal BİRDİR, Mersin Üniversitesi

Ülkelerin turistik destinasyon olarak tercih edilmelerinde gastronomi önemli rol oynamaktadır. Farklı arayışlar içerisinde olan turistler, gittikleri yörelerin mutfak kültürünü yansıtan yiyecekler
ve içecekleri tatmak, satın almak ve nasıl üretildiği hakkında bilgi
sahibi olmak isterler. Dünyanın en gelişmiş ve kaliteli üzüm bağlarının bulunduğu İspanya, Fransa, İtalya, Çin ve Amerika’ya yapılan şarap turizmi amaçlı seyahatler bunun en güzel örneğidir
(http://www.oiv.int). Türkiye de sahip olduğu zengin üzüm bağları ile şarap turizmi açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Ülkemizde Tekirdağ-Mürefte, Çanakkale-Bozcaada, İzmir-Şirince,
Nevşehir-Kapadokya, Balıkesir-Avşa Adası, Kırıkkale-Hasandede
ve Ankara-Kalecik gibi pek çok şarap turizmi potansiyeli olan destinasyon bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı; şarap turizmi alanında hızla gelişme gösteren Kapadokya’nın eko-gastronomik potansiyelini ortaya koymaktır. Çalışma, literatüre eko-gastronomi
alanında katkı sağlaması yönünden önem arz etmektedir.
Bu çalışmada öncelikle şarap ve turizm ilişkisi açıklanmış ve şarap
turizmi, şarap turisti gibi kavramlara değinilmiş, ardından Kapadokya bir şarap turizmi bölgesi olarak ele alınmış, Kapadokya
bağları ve şarap üreticileri hakkında güncel bilgilere yer verilmiştir. Daha sonra Kapadokya bölgesi şarap turizminin eko-gastronomik potansiyelini ortaya koymak adına yapılan iki aşamalı araştırmanın bulguları sunulmuştur. İlk aşamada Kapadokya’daki şarap üreticisi işletmeler ve yetkililerinin demografik profili ile bu
işletmelerin eko-gastronomi uygulamalarını tespit etmek amacıyla; Kapadokya bölgesindeki şarap üretim yerleri, şarap mahzenleri ve şarap satış yerlerinde çalışan kişiler veya yöneticiler ile
yapılan mülakatlardan elde edilen veriler üç farklı tabloda özetlenmiştir. İkinci aşamada Kapadokya’da üretilen şaraplardan satın alan turistlerin demografik profili ile bu turistlerin Kapadokya
ve şaraplar hakkındaki görüşlerinin tespiti amacıyla; turistlerle
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yapılan mülakatlardan elde edilen veriler iki farklı tabloda özetlenmiştir. Araştırmanın sonuç bölümünde; araştırma bulguları yorumlanmış ve önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Eko-Gastronomi, Şarap Turizmi, Şarap Turisti, Kapadokya.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TÜKETİM KAPSAMINDA
GIDA VE SU AYAK İZİ İLİŞKİSİ:
KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA
İbrahim BİRKAN, Atılım Üniversitesi
Zeliha ESER, Başkent Üniversitesi

Bugünün ihtiyaçlarının gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün
vermeksizin karşılanabilmesi sürdürülebilir tüketim olarak tanımlanmaktadır. Kaynaklar sonsuz değildir, bu nedenle kaynakların
kullanımında dikkatli olmak hem üreticilerin hem de tüketicilerin
görevidir. Bu bağlamda en önemli kaynaklardan birisi olan su,
malların ve hizmetlerin üretilmesindeki en önemli faktörlerden birisidir. Su tüketiminin büyük bir bölümü yiyecek üretimi için kullanılmaktadır. Bu nedenle su ve yiyecek arasında yakın bir ilişki
vardır.
Anahtar Sözcükler: Sürdürülebilirlik, Su Ayak İzi, Sanal Su İhracatı, Gıda Üretimi.
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PASTIRMA SUCUK VE MANTININ GÖLGESİNDE
KAYSERİ MUTFAK KÜLTÜRÜNÜN
UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ LEZZETLERİ
Reha KILIÇHAN, Erciyes Üniversitesi
Bilgehan KILIÇHAN, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Türk mutfak kültürü yöreden yöreye farklı lezzetlerle dolu zenginliğe sahiptir. Kayseri mutfağı da Türk mutfak kültürünü yansıtan önemli yerel mutfaklardan biridir. Kayseri mutfağı denilince;
pastırma, sucuk ve mantı akla gelmektedir. Oysaki bu yiyeceklerin
dışında günümüzde unutulmaya yüz tutmuş, yeni neslin adını ve
nasıl yapıldığını bilmediği pek çok yöresel yemek bulunmaktadır.
Bu yöresel yiyecekler Kayseri’de yaşayan elli yaş ve üzerindeki kişilerin çocukluklarında tatma fırsatını buldukları, anne babalarından ismini duydukları ve günümüzde tadına hasret kaldıkları yiyeceklerdir. Günümüz şartlarının zorluğu ve günlük hayatta yemek yapımından çok hazır yiyeceklere yönelimin olmasından dolayı evlerde yemek yeme kültürümüz yavaş yavaş yok olmakta ve
yeni neslin yemek yapma isteği bulunmamaktadır. Bu çalışmanın
amacı; Kayseri mutfak kültürüne ait, unutulmuş ya da unutulmaya yüz tutmuş soyut ve somut yemek içme kültür mirasını araştırmak ve kayıt altına almaktır. Araştırma, literatürde Kayseri
mutfak kültürü hakkındaki bu önemli boşluğu doldurması bakımından son derece önem arz etmektedir.
Bu çalışmada yapılan literatür çalışması sonucu; öncelikle Türk
mutfak kültürü açıklanmış ve Türk mutfak kültürü içerisinde Kayseri mutfak kültürünün yeri ve önemine değinilmiştir. Ardından
Kayseri mutfağı denilince insanların aklına ilk olarak gelen pastırma, sucuk ve mantının Kayseri mutfağındaki yerine değinilmiştir. Pastırma, sucuk ve mantının gölgesinde kalan Kayseri mutfağının unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerini tespit etmek amacıyla
elli yaş ve üzerindeki Kayseri’nin yerlisi yiyecek ve içeceklere ilgisi olan kişiler ile mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Mülakatlar sonucu elde edilen bulgular; araştırmaya katılan kişilerin demografik özellikleri, katılımcıların önerdikleri Kayseri mutfak kültürü-
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nün unutulmaya yüz tutan lezzetleri ve önerdikleri lezzetlerin frekans ve yüzdeleri üç farklı tabloda gösterilmiştir. Ayrıca Kayseri
mutfak kültürünün unutulmaya yüz tutan lezzetleri; “çorbalar,
ana yemekler, tatlılar ve içecekler” olmak üzere dört başlık altında
toplanmış ve gelecek nesillere miras olarak kayıt altına alınmıştır.
Araştırmanın sonuç bölümünde ise; araştırma bulgularının yorumuna ve önerilere yer verilmiş, ardından araştırmanın kısıtları ve
gelecek araştırmalar için önerilere değinilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Kayseri Mutfak Kültürü, Unutulan Yemekler,
Pastırma, Sucuk, Mantı.
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ADIYAMAN YEMEK KÜLTÜRÜ’NÜN
EKOLOJİK GIDA TÜKETİMİNE UYGUNLUĞU
Çiğdem SABBAĞ, Adıyaman Üniversitesi
Cem YEŞİLYURT, Adıyaman Üniversitesi

Adıyaman, çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış önemli kültürel kaynaklara sahip bir şehrimizdir. Çeşitli medeniyetlerin bu
bölgeyi yerleşim yeri olarak seçmelerinin başlıca nedeni iklim, su
ve toprak kaynaklarının tarımsal açıdan uygunluğudur. Doğal
kaynakların gıda üretimine uygun olması bölgede yemek kültürünün gelişmesine ön ayak olmuştur. Bölgede yapılmış olan az sayıda ki yemek kültürü araştırmalarında yemek kültürünün et, balık ve süt tüketiminden tahıllara; sebzelerden meyve tüketimine
geniş bir yelpazeye yayıldığı saptanmıştır. Bununla birlikte şehirleşmenin artması ile tarım dışı çalışan nüfusun çoğalması günlük
yemek tercihlerinin dünyanın birçok bölgesinde olduğu üzere
Adıyaman yemek kültürünü de olumsuz yönde etkilediği düşünülmektedir. Çalışma, Adıyaman’ın yemek kültüründeki değişmeler üzerine odaklanmıştır. Bu çalışma, sahip olduğu kültürel
zenginliklerle önemli bir turizm destinasyonu olan Adıyaman
ilinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada kültür turizm turlarının
önemli bir uğrak noktası olan bölgenin yöresel yiyecek ve içecek
kültürünün araştırılması, geleneksel yemek kültürünün ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Verilerin elde edilmesi amacıyla nitel
araştırma yöntemi uygulanmıştır. Görüşmelerle Adıyaman’ın
ekolojisinde yetişen besinler, geleneksel yemek çeşitlerine etkisi,
yemeklerin yapılma sıklığının azalma nedenleri belirlenmiştir.
Araştırma sonrasında insan sağlığı için gerekli olan mercimek,
buğday, nohut, sebze, meyve, keçi, sığır ve koyun yeterli üretim
sağlanmakla birlikte bu ürünlerin geleneksel yemek kültüründe
geniş bir yer tuttuğu gözlenmiştir. Buna karşın Atatürk barajından
sonra balık üretimi artmasına rağmen gerçek anlamda geleneksel
yemeğe dönüştürülememiştir.
Anahtar Sözcükler: Adıyaman, Eko-Gastronomi, Kültür.
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YEREL ÜRÜNLERİN YÖRESEL TANITIMA KATKILARI:
GÖKÇEADA EFİ-BADEM ÖRNEĞİ
Hüseyin ERKUL, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Hakan GENÇ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Rıdvan VARLI, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ergin ÇELİK, Gökçeada Efi-Badem İşletmesi Sahibi

1980’lerden sonra dünyada uygulamaya konulan neoliberalizmin
öngörüsü olan küreselleşme; başta Türkiye olmak üzere bütün ülkeleri ekonomik, toplumsal ve kültürel anlamda etkilemiş, uluslar
arasında ekonomik sınırlar ortadan kalkmış ve özellikle Çok
Uluslu Şirketler (ÇUŞ’lar) dünya çapında franchisingler kurarak
yaygınlaşmıştır.
İlkönceleri ekonomik anlamda başlayan bu küreselleşme dalgası
günümüzde toplulukların gelenek ve görenek yapılarını etkilemeye başlamış, ilerleyen zamanda beslenme kültüründe bile etken
olmuştur. Toplumların yüzyıllara dayanan beslenme alışkanlıkları günümüz ÇUŞ’larının sunduğu hızlı ürünlerle değişmiştir. Bu
değişim sonucunda bir yandan beslenme hızı ve niteliği farklılaşırken bir yandan da yerel ürünler ortadan kaybolmaya başlamıştır. Küreselleşmeye hazırlıklı olan ülkeler yerel topluluklarını ve
özelliklerini güçlendirerek bu değişimi denetimli olarak yönetmektedirler. Bu ülkeler, kendilerini belirleyici niteliklerinin tanınması ve yayılmasıyla ilgili bir kimlik yaratabilme yeteneklerini geliştirerek yaşam kalitelerini yükseltmeyi amaçlayan çevresel ve
kültürel politikalar yürüterek, yerel ürünlerin tercih edilir duruma
gelmesini sağlamışlardır.
Gelişmekte olan Türkiye, küreselleşme rüzgarından en çok etkilenen ülkelerden biridir. Türkiye bir yandan dünyanın stratejik yönden en yumuşak karnı olan üç noktanın (Balkanlar, Kafkasya ve
Orta Doğu) tam ortasında yer almakta; bir yandan da toplumsal,
ekonomik ve siyasal sorunlarla mücadele etmektedir. Türkiye’nin
bu sorunlarla baş edebilmesinin temel dayanakları; tarihsel deneyimleri, kaynakları, yerel yapısının güçlü olması ve devlet yönetimi birikimleridir.
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Gökçeada; doğal güzellikleriyle efsanelere konu olmuş, tarihe tanıklık etmiş, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı, Ege Denizi’nin
kuzeyinde, Türkiye’nin en büyük adasıdır. Gökçeada; Efi-Badem
başta olmak üzere, kekik balı, dibek kahvesi, organik bitkisel ve
hayvansal ürünleriyle de ünlüdür. Gökçeada yöredeki turizm potansiyeli ve Cittaslow (sakin şehir) özelliği ile dünya sahnesinde
yerini almıştır.
Efi-Badem; Gökçeada’da bulunan Meydani Pastanesi’nin sahibi
Ergin ÇELİK tarafından araştırılmış, bilgi birikimi oluşturulmuş,
üretilmiş ve pazarlanmakta olan bir unlu mamuldür. Efi-Badem;
başta Gökçeada olmak üzere Çanakkale, İstanbul Atatürk Hava
Limanı olmak üzere çeşitli kentlerde piyasaya (pazara) sürülmekte ve Gökçeada’yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin tercihi olmaktadır.
Araştırmanın konusunu; yerel ürünlerden olan Efi-Badem’in Gökçeada’nın tanıtımına katkılarının irdelenmesi oluşturmaktadır.
Araştırmanın amacı; bir üretim ve ticaret gizilgücüne sahip Efi-Badem’i anlamak, açıklamak, yazılı hale getirmek, geliştirmek ve tanıtmaktır. Bunun yanı sıra Efi-Badem’in Gökçeada’nın tanıtımında oynadığı rolü ortaya koymaktır. Araştırma verileri anket
yoluyla toplanacak, veriler sınıflandırılacak ve istatistiksel testlerle değerlendirilecek bu değerlendirmelerden hem bugün hem
de gelecek için uygulanabilir çıkarsamalarda bulunulacaktır.
Anahtar Sözcükler: Yerel Ürünler, Yöresel Tanıtım, Gökçeada,
Efi-Badem.
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EKO GASTRONOMİK YAKLAŞIMLA AYVALIK MUTFAĞI
Gül KÜÇÜKALTAN, Haliç Üniversitesi
Ayşen WOLFF, İstanbul Arel Üniversitesi
Hülya EROL, Türk Halk Mutfağı Araştırmacısı

İnsan gücü ile elde edilmemiş doğal ortamda kendiliğinden meydana gelen ve süreklilik gösteren sistemler ekosistem olarak anılırlar. Doğal çevre ekosistem çevredir.Doğal yaşam ve insan yaşamı denge üzerine kuruludur.Doğal sisteme dışarıdan gelecek etkiler eko sistemin dengesini bozacak ve doğadaki enerji tükenecektir.İklimlerin değişmesi,toprağın azalması, suyun azalması vb
etkenler beslenmemizde önemli rol oynadığı gibi yiyeceklerin ana
maddesini oluşturan hasılat-verim üzerinde de olumsuz etkiler
yaratır.
Gastronomi ise yiyecek ve içeceklerin ham hallerinden tüketime
hazır hale getirilerek duyusal analizlerle üretilip tüketilmesi olayıdır. Gastronomi, sadece lezzetli yiyecekleri üretmek, pişirmek
değil aynı zamanda sebze ve meyvelerin doğranma şekillerini, yiyeceklerin pişirme tekniklerini, sunumlarını içeren ve ülke, bölge,
yöre tarihini, coğrafi işaretlemelerini, tarımı, ekonomiyi, sanayiyi
ilgilendiren disiplinler arası bir alandır.
Çalışmanın Birinci Bölümünde Eko Gastronomi Kavramı ile Gastronomi Kavramlarına yer verilecek ve Yöresel Boyutu ele alınacaktır. İkinci Bölümde Balıkesir ili Ayvalık ilçesinin coğrafi yapısı,tarihi aktarılacak;Üçüncü Bölümde ise mutfaklar hakkında
genel bilgiden sonra Ayvalık mutfağının ekolojik dengesini koruyarak geçmişten günümüze kadar gelen yiyecek alışkanlıklarına,
sosyo-kültürel değerlerin yöresel mutfak kültürü üzerindeki etkilerine yer verilecektir.
Anahtar Sözcükler: Eko-Gastronomi, Ayvalık Mutfağı.
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COĞRAFİ İŞARETLİ GASTRONOMİK ÜRÜNLERİN
BİR YAVAŞ TURİZM ÖGESİ OLARAK
DEĞERLENDİRİLMESİ:
ERZURUM- SEFERİHİSAR KARŞILAŞTIRMALI ÖRNEĞİ
Tuba GEZEN, Atatürk Üniversitesi
Zafer TÜRKMENDAĞ, Atatürk Üniversitesi

Yavaş turizm ile doğaya, yerel değerlere, yerel kültüre ve yerel yemeklere sahip çıkılarak şehir ve bölgelerin gelişimine katkı sağlanması günümüzde ön plana çıkmaktadır. Coğrafi işaretler, belirli
bir bölgeden kaynaklanan ya da belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle bu bölge ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretler olması bakımından yavaş turizm açısından önemli bir
noktadadır. Tüketiciler söz konusu yöre adıyla satılan ürünleri o
yörenin adına duydukları güvenle, aynı türdeki diğer ürünlere
tercih edebilirler. Bu bağlamda coğrafi işaretli yöresel gastronomik ürünlerin turistik bir ürün olarak değerlendirilmesi de mümkün olabilmektedir. Bu çalışmada Seferihisar’ın Türkiye’nin ilk yavaş şehri olması özelliği dikkate alınarak yavaş şehir uygulamaları
incelenecektir. Ayrıca Erzurum ilinin yavaş şehir olma yolunda
Seferihisar örneği ile karşılaştırması yapılarak öneriler getirilmesi
ve ürünlerin korunması ve tanıtılması amacı ile kullanılan coğrafi
işaretli gastronomik ürünlerin bir yöresel değer olarak turistik
ürüne dönüştürülmesi için yapılması gereken çalışmalar ile ilgili
bilgiler sunulması amaçlanmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Yavaş Turizm, Coğrafi İşaret, Erzurum, Seferihisar, Turistik Ürün.
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EKO-GASTRONOMİ BAKIŞ AÇISIYLA
SÜRDÜRÜLEBİLİR DESTİNASYONLAR:
AYVACIK ÖRNEĞİ
Şule Aydın TÜKELTÜRK, Trakya Üniversitesi
Çiğdem ÖZKAN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Barış YEŞİLDAĞ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Günümüzde turizm küresel ekonominin gelişmesine katkı yapan
ana sektörlerden birisidir. Turizmde kullanılan kaynakların gelecek kuşaklara aktarımını sağlayabilmek için, sürdürülebilir turizm
önemli bir turizm anlayışı olarak karşımıza çıkmaktadır. Turizmin
sürdürülebilir olabilmesi için ise bir bölgede var olan kültürel, turistik ve tarihi değerlerin farkında olunması ve bunun sonucunda
korunması gerekmektedir. Destinasyonların bu anlamda ön plana
çıkarabilecekleri değerlerin başında da yerel yemek kültürleri gelmektedir. Ayvacık, sürdürülebilir eko-gastronomik değerler bakımından önemli bir potansiyele sahiptir. Bu çalışmada amaç Ayvacık ilçesinde var olan yöresel yemek envanterinin oluşturulmasıdır. Bu envanterin oluşturulmasında ise, yerel halk ile yüz yüze
görüşme yöntemiyle elde edilen veriler kullanılmıştır. Aynı zamanda Ayvacık belediyesi tanıtım broşürü ve Cd’ler incelenmiştir. Bulgular betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışma
ortaya koymuştur ki, Ayvacık potansiyel olarak eko-gastronomik
değerler bakımından önemli bir gastro-turizm merkezi olmaya
aday bir ilçedir. Çalışma sonucunda, toplam 59 çeşit yöreye özgü
yeme-içme değeri ortaya çıkmış bu değerlerin bazıları yöresel adlarla anılırken yok olmaya yüz tutmuş değerdir. Bu değerlerin yapımında yörede buluna tarım ve hayvancılık ürünlerinin kullanılması da bu değerleri eko-gastonomik değer yapmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Eko-Gastronomi, Sürdürülebilir Destinasyon,
Ayvacık.
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HISTAURANTS: ORIENT EXPRESS ÖRNEĞİ
H. Rıdvan YURTSEVEN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
H. Mehmet YILDIRIM, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

İnsanlar sürekli yaşadıkları yerlerin dışında başka yerlere seyahatleri sırasında, gittikleri yerlerin tarihi ve doğal değerlerini görmenin yanı sıra yiyecek içeceklerini de tatmaktadırlar. Yiyecek içecek
sunumunda restoranlar turizm sektöründe önemli rol oynamaktadır. Restoranlar yalnızca yiyecek ve içecek ihtiyacının karşılandığı
bir yer olarak değil aynı zamanda beraberce vakit geçirilen, sohbetlerin ve eğlencelerin yaşandığı bir yer olarak da değerlendirilmektedir. Bu bağlamda tarihi yerlerin restoran olarak kullanılmasıyla hem tarihi değerler hem de yiyecek içecekler beraber sunulmaktadır.
Turizm sektörünün önemli bir parçası olan kültürel miraslar ve
restoranlar, literatürde birbirinden bağımsız olarak incelenmiştir.
Tarihi turistik yerler olarak restoranlar yalnızca bir çalışmada incelenmiş ve bu yerler “historan” olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, kültürel mirasa dayalı olarak restoran farklılaşmasını incelemek ve Orient Express Restoran örneğiyle historanların
özelliklerini ortaya koymaktır. Restoran adını Türkiye turizm tarihinde önemli bir yere sahip olan 1883 ile 1977 yılları arasında Paris-İstanbul arasında sefer yapan Orient Express (Şark Ekspresi)’ten almıştır. Avrupa’dan gelen turistlerin giriş kapısı olan Sirkeci Tren İstasyonu’nun tarihi dokusuyla birlikte Orient Express
Restoran, çalışmada historan örneği olarak seçilmiştir. Çalışma nitel bir araştırmadır. Veri toplama aracı olarak yarı-yapılandırılmış
görüşme formu kullanılmıştır. Çalışmada, historan özelliği olduğu varsayılan Orient Express Restoran yöneticisiyle yapılan görüşme sonrasında elde edilen veriler çözümlenerek, işletmenin
historan özellikleri incelenmektedir. Kültürel yerlerin historan
olarak değerlendirilmesine dikkat çekilerek, Türkiye turizm literatürüne katkı sağlanmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Restoran, Kültürel Miras, Historan, Orient
Express Restoran.
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EKOTURİZM VE GASTRONOMİ TURİZMİNİN
DESTİNASYON PAZARLAMASINA ETKİSİ:
ÇORUM ÖRNEĞİ
Füsun İstanbullu DİNÇER, İstanbul Üniversitesi
Kaplan UĞURLU, Kırklareli Üniversitesi
Tolga Fahri ÇAKMAK, Nişantaşı Üniversitesi

Eksik rekabet piyasasının hakim olduğu turizm sektöründe destinasyonlar yoğun rekabet ortamından galip çıkabilmek ve karlılığı
arttırmak için ürün farklılaşmasına olan yönelimi her geçen gün
artmakta bu da işletmelerin bulunduğu bölgedeki doğal, kültürel
ve tarihi değerlerin önemini arttırmaktadır. Bu bağlamda destinasyonlar turizm hareketliliklerinin tüm seneye yayılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması için oldukça önemli olan alternatif turizm çeşitleri seçeneklerinden olabildiğince yararlanma yoluna
gitmektedirler. Bu çalışmada eko-turizm ve gastronomi turizmi
açısından sahip olduğu değerler ile avantajlı bir destinasyon konumundaki Çorum ili çalışma alanını oluşturmaktadır. İl öncelikle, turistik bir destinasyon olarak eko turizm ve gastronomi turizmi açısından incelenip SWOT yönetimi ile analiz edilmiş son
olarak mevcut sorunlara çözüm önerileri tartışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Ekoturizm, Gastronomi Turizmi, Çorum,
Destinasyon Pazarlaması.
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MUTFAK KÜLTÜRÜNÜN TARİHSEL GELİŞİMİNDE
SLOW FOOD VE GÜNÜMÜZ TÜKETİM KÜLTÜRÜNDE
SLOW FOOD’UN ALGILANMASI
Fethullah YILDIZ, Gaziantep Üniversitesi

Slow Food tarihine baktığımız zaman bu hareketin ortaya çıkmasındaki ilk kıvılcım, Carlo Petrini’nin 1986 yılında İtalya’nın Roma
kentinde Mc Donald’s açılışı esnasında önderliğindeki grup tarafından gerçekleştirilen bir protesto hareketi olarak bilinir. Ancak
mutfak kültürünün tarihini araştırdığımız zaman insanlığın ateşi
keşfi ile beraber oluşan yemek kültürü aslında Slow Movement
(Yavaş Hareketi) felsefesi içinde yer alan Slow Food (Yavaş Yemek) akımının temellerini oluşturduğunu görmekteyiz. Yemek
Kültürünün tarihsel gelişimi sanayi devrimi sonrası çok farklı bir
yol izleyerek tüketim kültürünün temelleri atılmasına neden olmuştur. Fast Food akımının başlamasıyla yemek kültürü kavramı
tamamen endüstriyel bir standartlaşmaya dönüşmüştür.
Bu araştırma ile yemek kültüründe yaşanan bu değişimlerin tarihsel süreçte nelerden etkilendiği ve nasıl geliştiği üzerinde durulmuştur. Ayrıca geleneksel yemek kültürünün halen yaşandığı Gaziantep’te Slow Food’un algısını ölçmek için 250 kişi ile anket yapılarak algı ölçülmüştür. Anket sonuçlarında elde edilen bulgular
ise genel olarak ergenlik döneminde (12-19 yaş) yer alan lise öğrencilerinin Fast Food’a karşı ilgili oldukları ve Slow Food hakkında bilgilerinin olmadığıdır. Üniversite öğrencilerin ise daha
duyarlı oldukları ancak fazla yemek alternatifi olmadığı için Fast
Food tarzı yemeklere mecbur kaldıkları görülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Slow Food, Fast Food, Geleneksel Yemek Kültürü, Damak Tadı, Yemek Kültürü, Yemek Tarihi.

TÜRK MUTFAĞININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNDE SLOW
FISH’İN ÖNEMİ
Oğuz TAŞPINAR, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Esin ÖZKAYA, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Balıklar doğanın en önemli metabolizmalarından biridir. Balıklar,
dünyanın eko sisteminin düzenli bir şekilde hareket etmesini sağlamaktadır. Balıkların kendi âlemleri içindeki zincir yapısı, dünya
düzeninin işleyişini etkilemektedir. Zincirin her bir halkasının ayrı
bir önemi bulunmaktadır. Bu görevler arasındaki bozulma doğrudan yaşamımızı etkilemektedir. Sonuç olarak balıklar, yaşam döngümüz içinde vazgeçilmez bir yere sahiptir. Bu yüzden balıkların
neslinin devamı diğer canlıların yaşam süreçlerinin devamlılığıyla
paralellik göstermektedir. Bu çalışmada, Türk Mutfağının şekillenmesinde ve özgün bir dünya mutfağı olmasında büyük bir rol
oynayan balık yemeklerini ve ayrıca balık nesillerini inceleyerek
karşılaştıkları tehlikelerden ne şekilde etkilendikleri, gelecekte de
ne derece etkilenecekleri gösterilemeye çalışılmıştır. Mevcut balıkların nesillerinin tükenmiş olması, o balıklarla hazırlanan yemeklerin tükenmiş olduğu anlamına gelmektedir. Bu durum bir mutfağın sürdürülebilirliğini yitirebileceği ihtimalini göstermektedir.
Günümüz Türk mutfağı içerisinde deniz ürünleri azımsanmayacak bir yere sahiptir. Çalışmada, İstanbul’daki 100 balık restoranında yapılan balık yemekleri araştırılarak Türk mutfağına ait
hangi balık yemeklerini sundukları incelenmiştir. Bu kapsamda
geçmişten günümüze kadar olan farklıklar belirlenerek gelecek
için Slow-Fish’in öneminin ve uygulamalarının gereklilikleri gösterilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Slow Fish, Balık, Balık Yemekleri, Türk Mutfağı.
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AKDENİZ MİDYESİ (Mytilus galloprovincialis LAMARCK,1819)
YEMEKLERİ VE POTANSİYEL SAĞLIK RİSKLERİ
Mustafa ALPARSLAN, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Fatih AKSOY, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Ülkemiz denizlerinde Mytilidae ailesinin ekonomik olarak değerlendirilen türlerden Mytilus galloprovincialis ve Modiolus barbatus
olmak üzere 2 türü bulunmaktadır. Mytilus galloprovincialis İzmir’den Karadeniz sularına kadar toplanırken, Modiolus barbatus
avcılığı en fazla Ayvalık ve civarından yapılmaktadır. Toplanan
midyelerin bir kısmı taze veya işlenmiş olarak yurtiçinde değerlendirilirken önemli bir kısmı yurtdışına pazarlanmaktadır. Ülkemiz sularını temsil eden Akdeniz midyesi ve kıllı midyedir.
Marmara Denizi, Ege Denizi ve Karadeniz’de yaygın olarak görülmektedir. Ülkemiz kıyı denizlerinde güneyde en son yaşam noktası İzmir olarak belirlenmiştir. Ancak diğer bölgelere de İzmir ve
İstanbul’dan yoğun olarak gönderildiklerini biliyoruz.
Başlıca gıda olarak tüketim şekilleri, en yoğun olarak ‘Midye
Dolma’ ve ‘Tava Midye’ olarak bilinse de son zamanlarda ülkemiz
sofralarında çorba ve ayrıca midye pilavı olarak da rastlayabilmekteyiz. Ayrıca ‘su ürünleri salatası’ kavramında da midye diğer
deniz ürünleri ile beraber yerini alabilmektedir. İzmir civarında
yapılan araştırmamızda 41 adet sabit ve 33 adet seyyar olmak
üzere 74 midye tava ve dolma satış noktaları belirlenmiştir.
İçermiş olduğu protein ve mineraller açısından insan sağlığı için
yararlı görülen midye denetim dışı toplandığı ve gıda olarak son
derece sağlıksız koşullarda işlendiği için de insan sağlığını çok
olumsuz olarak tehdit etmektedir.
Anahtar Sözcükler: Akdeniz Midyesi, Akdeniz Midyesi Yemekleri, Potansiyel Sağlık Riskleri.
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BOZCAADA’NIN DOĞAL VE KÜLTÜREL PEYZAJ
DEĞERLERİNİN KORUNMASINDA CITTASLOW
KAVRAMININ UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR
ARAŞTIRMA
Çiğdem Kaptan AYHAN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İlkcan KARATEPE, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Dünya üzerinde, özgün doğal ve kültürel değerlerini bütünüyle
korumuş olan çok az peyzaj bulunmaktadır. Pek çok peyzaj büyük
ölçüde ekolojik değerlerini ve işlevlerini yitirmiş, geriye kalanlar
ise belirli ölçüde değer ve işlev kaybına uğramış olsa da sürdürülebilir politikalarla ayakta kalabilecek konumdadır. Bu tür alanlar,
onarılamayacak ölçüde bozulmaya uğramamak adına özel birtakım yaklaşımlara ihtiyaç duyarlar. Bunların başında adalar gelmektedir. Yeryüzünde farklı bir coğrafi niteliğe sahip olan adalar
kendi içlerinde farklı peyzajlar/ekosistemler ve dolayısıyla farklı
yaşam ortamları oluştururlar.
Türkiye’nin 3. büyük adası konumunda olan Bozcaada; coğrafi konumu, tarımsal ve turistik potansiyeli, özgün mimari yapısı ve
kentsel dokusu, kültürel değerleri vb. sahip olduğu pek çok doğal
ve kültürel niteliği küçük bir alana sığdırmış konumuyla ekolojik
ilkeleri ve ilişkileri göz ardı etmeden planlanması ve yönetilmesi
gereken özgün bir peyzajdır. Bozcaada özellikle son yıllarda, giderek artan turizm talepleriyle karşı karşıya kalmıştır. Aynı zamanda yüzyıllardır süregelen geleneksel tarım faaliyetlerinin
azalması da Bozcaada’nın çok renkliliğinde önemli bir noksanlık
oluşturmaktadır. Doğal ve kültürel peyzaj özellikleri nedeniyle
yoğun turizm hareketlerinin görüldüğü ya da görülmesi olası bu
tür alanlarda doğru çözüm yolu ‘Sürdürülebilir turizm’ kavramından geçmektedir.
Bu çalışmada, öncelikle Bozcaada'nın doğal ve kültürel peyzaj değerleri ortaya konulmuş ve turizm hareketlerinin Bozcaada'nın bu
değerlerine olan ve olması beklenen olumlu-olumsuz etkileri araştırılmıştır. Ayrıca, çalışmada sürdürülebilirlik ve Cittaslow kavramları açıklanmış ve bu iki kavram arasındaki ilişki irdelenmiştir.
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Elde edilen tüm bu veriler ışığında; turizm olgusuna yeni ve korumacı bir anlayış getiren "Cittaslow (Yavaş-Sakin Şehir)" yaklaşımının, gittikçe artan turizm faaliyetleri içinde, Bozcaada'nın ekolojik
ve kültürel zenginliğinin korunması açısından nasıl bir rol oynayabileceği araştırılmıştır. Buna ek olarak cittaslow kavramının;
merkezi yönetim-yerel yönetim ve yerel halk açısından bakıldığında Bozcaada'ya olumlu/olumsuz ne gibi etkilerinin olabileceği
de irdelenmiştir. Çalışmanın son aşamasında ise Bozcaada'nın
mevcut sorunlarına çeşitli plan önerileri getirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Bozcaada, Peyzaj Planlama, Cittaslow, Sürdürülebilir Turizm.
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CITTASLOW İLE İLİŞKİLİ FİLMLERİN
TEMATİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Eda ÇALIŞKAN ARISOY, Atılım Üniversitesi

Sakin şehir modeli, Dünya’da ve Türkiye’de giderek daha fazla
yaygınlaşmaktadır. Bu oluşuma katılım ile şehirler, uluslararası
bir ağın üyesi olmanın yanısıra kendilerine özgü yerel farklılıklarını öne çıkarmanın farkındalığındadır. Bu nedenle Cittaslow olan
bir kent, uluslararası katılımın gereklerini yerine getirirken aynı
zamanda kendine özgü nitelikleri de dile getirmelidir. Bu süreçte
ise tanıtım filmleri ve filmlerde ele alınan temalar, içeriğinde yerellik ve küresellik bağlantılarını kurabilmesi bakımından son derece önemlidir.
Sakin şehirlere dair filmlerin temasından kastedilen, filmin konusu değildir. Tema ve konu çoğu zaman birbirine karıştırılabilen
kavramlardır. Tema konuyu da içine alan genel bir kavramdır ancak içinde filme dair birçok öğeyi de barındırmaktadır. Tema söz
konusu olduğunda, filmin dramatik altyapısı göz ardı edilmemelidir. İyi bir film insanlara duygu yoluyla ulaşır. Bu duygunun
şekli ve boyutları anlatılmak istenen konuya bağlı olarak değişse
de, dramatik altyapı üzerine oturtulamayan filmlerin anlatım dilleri zayıf kalmış temaları tam olarak işlenememiş olur. Buna ek
olarak yönetmenin görüş ve bakış açıları temanın şekillenmesinde
oldukça etkin rol oynar. Dolayısı ile tema, konunun drama ve düşüncesi ile yoğrulmuş, birleşmiş şekli olarak tanımlanabilir. Film
teması, filmin yaratma, oluşma sürecinde belirlenir ve diğer tüm
sinema öğeleri de bu çerçeve etrafında dönmeye başlar. Burada
yazılı metinlerin da temeli olan giriş, gelişme ve sonuç dizilimi takip edilir. Temanın izleyiciye en güzel aktarımı duygunun dahil
olması ile mümkündür. Doğru aktarım için film öğelerinin hangi
birinin ne derece etkili olacağı da ek olarak temanın destekçisidir.
Bu çalışmada Cittaslow ağına katılan yerleşim alanlarına ilişkin
filmlerin tematik açıdan değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Cittaslow, Slow Food, Film Teması, Tematik
Değerlendirme, Yerellik.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR YEREL KALKINMA AÇISINDAN
YEREL HALKIN SAKİN ŞEHİR DEĞERLENDİRMESİ:
SEFERİHİSAR ÖRNEĞİ
Serdar SÜNNETÇİOĞLU, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Halil KORKMAZ, Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi
Ferah ÖZKÖK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Sanayi Devrimi’nden 1970’lere kadar ekonomik büyümenin sağlaması için, doğal ve sosyal çevre göz ardı edilmiştir. Sonraki dönemlerde bu faktörler göze alınarak kalkınma kavramı tekrar yorumlanmış ve sürdürülebilir kalkınma ortaya çıkmıştır. Günümüzde Sakin Şehir (Cittaslow) kavramı ekonomik kaynaklarını
koruyan, sosyal alanda güçlü ve çevreye duyarlı bir şehircilik anlayışı olması sebebiyle yerel sürdürülebilir kalkınmanın somut bir
uygulama alanı olarak görülmektedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin ilk Sakin Şehirleri olan Seferihisar’da yaşayan halkın Sakin Şehir yaşamını sürdürülebilir kalkınma açısından değerlendirmeleri ile yerel halkın sürece ne kadar katıldığı ve nasıl fayda sağladığını araştırmaktır. Bu kapsamda yarı yapılandırılmış mülakat
formu ile yapılan derinlemesine görüşmeler ve alanda yapılan
gözlemler ile veriler toplanmış ve betimleyici analiz ile veriler analiz edilmiştir. Sonuç olarak, yörede sürdürülebilir kalkınma açısından ekonomik etkinliklerin yerinde olduğu, fakat hızlı gelişimin
çevresel ve sosyal yönden getirdiği bazı sıkıntılar saptanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Sakin Şehir, Sürdürülebilir Yerel Kalkınma,
Seferihisar, Durum Çalışması.
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CITTASLOW UYGULAMA GEREKSİNİMLERİ
ÇERÇEVESİNDE ÖRNEK ALAN ÇALIŞMASI:
AKYAKA ÖRNEĞİ
Şule ERDEM TUZLUKAYA, Atılım Üniversitesi

Sakin şehirler, dünya ölçeğinde giderek daha fazla ilgi görmeye
başlayan kültür ve turizm bileşenli bir yaklaşım olarak kabul edilmektedir. Söz konusu ağa dahil olarak ortaklığın öngördüğü koşulları yerine getirmek aynı zamanda yerel ölçekte çok sayıda yasal ve yönetsel düzenlemenin yapılmasını da gerektirmektedir.
Söz konusu düzenlemelerin büyük bir kısmının, yörede yaşayan
ve çalışan bireylerin günlük yaşantısına önemli etkiler yapması
kaçınılmazdır. Dolayısı ile, zorunlu koşullara yönelik değişikliklerin gerçekleştirilmesi ve sürdürülebilir olması için, beldedeki aktörlerin, karar süreçlerine doğrudan katılımının sağlanması
önemli bir önkoşuldur. Sakin şehir ağına katılım, geniş ölçekli bir
katılımcılık uygulaması için ciddi olanaklar sunmaktadır. Bu nedenle de, yavaş şehir oluşumunda, Avrupa’daki uygulamalarına
kıyasla, bu çalışmada da önerildiği üzere Türkiye‟de daha kökten
değişimci bir yaklaşım sergilemek gerekliliği bulunmaktadır.
Çalışmada, Türkiye açısından son derece yeni bir olgu olan sakin
şehir (Cittaslow) kavramının netleşmesini sağlamak, kriterlerin
Türkiye‟ye uygulanabilirliğini tartışmak ve uygulanabilirliği açısından son derece önemli olan katılımcılık olgusuna ışık tutarak
bir model önerisi geliştirilmektedir. Çalışmanın konusunu, Akyaka örneğinde sakin şehir oluşum sürecinde ortaya çıkan uygulama gereksinimlerinin ele alınması ve katılımcılık boyutu ile değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Sakin Şehir başlığı altında pek
çok şart yer almaktadır. Bu şartların yerine getirilmesi sonucunda
yeni yerleşim alanları yavaş şehir ağına katılabilirken aynı zamanda farklı ülkelerde bile olsa, kendi kimliklerini koruyarak benzer yaklaşım ve anlayışların sürdürülmesini sağlamaktadırlar.
Anahtar Sözcükler: Cittaslow, Katılımcılık, Türkiye, Akyaka, Örnek Olay Çalışması.
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SAKİN ŞEHİR YÖNETİCİLERİNİN
SAKİN ŞEHİR HAREKETİNE KATILIM VE BAŞVURU
SÜRECİNE YÖNELİK ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Emre Ozan AKSÖZ, Anadolu Üniversitesi
Sema EKİNCEK, Anadolu Üniversitesi

Bu çalışmanın amacı, şehirlerin özgün kimliklerini koruyan ve geliştirmeyi amaçlayan sakin şehir hareketine katılım sürecinde öne
çıkan unsurları sakin şehir yöneticileri açısından değerlendirmektir. Çalışmada, sakin şehir yöneticilerinin görüşlerine başvurarak,
harekete katılım aşamasında, gereken zorunlu koşulları sağlamada ve hareketin gelecekte yaratacağı katkıları ortaya koymada
yöneticilerin algıları arasında benzerlikleri ve farklılıkları belirlemek hedeflenmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak anket
tekniğinden yararlanılmıştır. Anketler evrenin tamamına (167 yönetici) ulaştırılmış, toplamda 70 yöneticiden geri dönüş alınmıştır.
Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ve t-testinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda yöneticilerin ağırlıklı olarak erkek,
eğitim seviyeleri yüksek ve yönetici deneyimi açısından çoğunlukla 1 ila 10 yıllık deneyime sahip oldukları görülmüştür. Araştırma bulgularına göre, yöneticiler sakin şehir hareketini en çok
kent kalitesini arttırması ve yerel kalkınmayı sağlaması açısından
önemli bulmaktadır. Bununla birlikte, sakin şehir yöneticilerine
göre; sırasıyla çevre, altyapı ve yavaş yemek faaliyet ve projelerinin desteklenmesi en zor kriterler olarak belirlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Destinasyon, Sakin Şehirler, Sakin Şehir Başvuru Süreci, Sakin Şehir Yöneticileri.

35

CITTASLOW ŞEHİRLERDE YEREL HALKIN TURİZME
YAKLAŞIMI: SEFERİHİSAR ÖRNEĞİ
Feriyal FARHADİ ANDARABİ, Gazi Üniversitesi
Özlem ALTUNÖZ, Sinop Üniversitesi
Azize HASSAN, Gazi Üniversitesi

Globalleşme ile ülkeler arası sınırların ortadan kalktığı; bireylerin,
ürünlerin ve dolayısıyla kültürlerin yeryüzünde özgürce dolaşım
içinde bulundukları söylenebilir. “Günü yakalama” anlayışı ve
mecburiyeti içerisinde, baskın olan popüler kültürlerin etkisi altında kalan yerel kültürler değişmekte, kaybolmakta veya unutulmaktadır. Modernleşme olarak anılan bu değişim hareketleri toplumlara çeşitli faydalar sağlarken, kontrolsüz gerçekleşen değişimler ise yerel motiflerin silinmesine ve dolayısıyla şehirlerin giderek birbirine benzemesine sebep olmuştur. “Sakin Şehir” anlamı
taşıyan “Cittaslow” ise şehirlerin kendilerine has motiflerini, kültürlerini, gelenek ve göreneklerini korumak, diğer bir ifade ile
şehre özgü tüm niteliklerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla ortaya çıkmış bir şehirler birliğidir. Bu haliyle Cittaslow, turizm endüstrisinin gelişimine katkı sağlayan ve turistik faaliyetlerin sürdürülebilirliğini destekleyen bir hareket olarak da nitelendirilebilir. Cittaslow hareketi ile turizmin sebep olabileceği kültürel yozlaşma, çevre kirliliği, doğal kaynaklarda meydana gelebilecek tahribatlar vb. pek çok olumsuz etki en aza indirgenebilecektir. Bu olumsuz etkilerin en aza indirgenmesi ise yerel halkın turizme bakışını olumlu yönde etkileyecektir. Yerel halkın turizmi
istemesi bir bölgede turizm hareketlerinin gelişiminde rol oynayan en önemli faktörlerden birisidir. Bu kapsamda araştırmanın
amacı; Cittaslow markasına sahip şehirlerde yerel halkın turizmin
etkilerine yönelik görüşlerini ve kaygı düzeyini incelemek olarak
belirlenmiştir. Amacı gerçekleştirmek üzere Türkiye’nin Cittaslow
markasına sahip ilk kenti olan Seferihisar’da 446 kişi ile bir anket
uygulaması yürütülmüştür. Araştırmadan elde edilen sonuçlar incelendiğinde yerel halkın, Cittaslow sayesinde bölgede turist sayısında ve yaşam kalitesinde artış olduğunu, Cittaslow’un bölgenin
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kalkınma ve gelişimine katkı sağladığını düşündükleri görülmektedir. Diğer yandan turizm ile meydana gelen ekonomik, kültürel,
çevresel ve sosyal değişimlerin yerel halk tarafından rahatsız edici
düzeyde bulunmadığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte Cittaslow
markasına sahip Seferihisar’da yerel halkın turizmin olumsuz etkilerine yönelik kaygı düzeyinin oldukça düşük bulunması çalışmanın en önemli sonuçlarından birisi olarak göze çarpmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Cittaslow, Turizm, Seferihisar.
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YAVAŞ ŞEHİR OLMA SÜRECİNDE
YEREL YÖNETİMLERİN KARŞILAŞTIĞI PROBLEMLER:
VİZE İLÇESİ ÖRNEĞİ
Yüksel ÖZTÜRK, Gazi Üniversitesi
Fulden N. GÜRAL, Gazi Üniversitesi

Küreselleşme insanları daha çok çalışmaya, daha hızlı yaşamaya,
daha çok üretmeye ve daha çok tüketmeye zorlamaktadır. İnsanoğlu var olduğu günden bu yana hem çevresindeki olaylardan
etkilenmiş, hem de çeşitli etkinlikleriyle çevresini etkilemiş, çevrenin kirlenmesine ve bozulmasına neden olmuştur.
Tıpkı insanlar gibi şehirler de hızlı yaşamaya, hızlı tüketmeye ve
hızla tükenmeye başlamıştır. Bu duruma dünyanın farklı yerlerinde değişik tepkiler verilmektedir. Bu tepkilerden ilki 1980’li yıllarda “Fast Food” alışkanlığına tepki olarak geliştirilen “Slow
Food” hareketidir. Bir diğeri de “Slow Food” hareketinin, yaşamın
diğer yönlerine yansıması ile ortaya çıkmış olan “Yavaş Şehir –
Cittaslow” hareketidir. Hızla tükenen ve tüketen şehir yaşamına
tepki olarak, yerel değerlere sahip çıkarak çevreye saygılı “Yavaş
Şehir - Cittaslow” ile bozulmamış şehir dokusu ve egzoz dumanından uzak bir yaşam tarzı oluşturmak olarak ortaya çıkmıştır.
Bu çalışmada yavaş şehir hareketinin temel gelişimi hakkında bilgiler verilerek, adayların “Yavaş Şehir - Cittaslow” olma sürecinde
karşılaştıkları sorunlar oluşturulan tam yapılandırılmış görüşme
formu ile Kırklareli’nin Vize İlçesi yerel yönetimi ve Trakya Kalkınma Ajansı’ndan ilgili kişilerle görüşülerek elde edilen bilgiler
doğrultusunda ele alınarak ortaya konulmuştur. Bu süreçte ilçenin
mevcut değerlerini nasıl avantaja dönüştürdüğünden bahsedilmiştir. Görüşmeler Yavaş Şehir olma sürecinde yerel halkı bu sürece olabildiğince dâhil ederek, bilgilendirme toplantıları ve eğitimlerle bu yeni oluşuma adapte etmenin gerekliliğini ortaya koymuştur. Ayrıca görüşmeler esnasında, Vize’nin Trakya Kalkınma
Ajansı’ndan aldığı desteklerin, bir buçuk yıl gibi kısa bir sürede
Yavaş Şehir olmasına büyük katkılar sağladığı görülmüştür.
Anahtar Sözcükler: Yavaş Şehir, Cittaslow, Slow City, Kırklareli,
Vize.
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