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Sanayileşme ve ardından küreselleşme süreci, teknik ve teknolojik gelişmelerle insan
yaşamını kolaylaştırmasına ve refahını arttırmasına rağmen, zamanla artan psikolojik,
çevresel, kültürel ve ekonomik sorunları beraberinde getirmiştir. Ortaya çıkan bu sorunları
azaltmak ve gidermek amacıyla kaynakları etkin kullanan, çevreyi koruyan, yerel kültürü
önemseyen ve ekonomik verimliliği sağlayan sürdürülebilir kalkınma anlayışı ortaya
çıkmıştır. Sorunlara yönelik diğer bir çözüm yolu ise sürdürülebilir kalkınma anlayışını
destekleyen ve alternatif bir şehir gelişimi sunan sakin şehir hareketi olmuştur. Bu çalışma,
sakin şehir (cittaslow) başvuru sürecinde olan Balıkesir ili Havran ilçesindeki yerel halkın
sakin şehir hareketini turizm, ekonomi, sosyokültürel yaşam ve çevresel açıdan nasıl
algıladıklarını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, Havran ilçesinde
yaşayan 378 kişiye yüz yüze anket uygulanmış elde edilen veriler betimsel analize tabi
tutulmuştur. Çalışmada Havran’ın sakin şehir olma sürecinde yerel halkın görüş ve desteğini
alarak ilerleme sağlaması için çeşitli öneriler sunulmuştur.

ABSTRACT

Article History
Received
23.05.2020
Accepted:
24.06.2020

Keywords
Cittaslow
Sustainable Development
Sustainable Tourism
Havran
Article Type: Research Paper

Although the process of industrialization and subsequent globalization has facilitated human
life with technical and technological developments, it has brought along psychological,
environmental, cultural and economic problems that have increased over time. In order to
reduce and eliminate these problems, a sustainable development approach has emerged that
uses resources effectively, protects the environment, cares about the local culture and
provides economic efficiency. Another solution to the problems is cittaslow movement,
which supports sustainable development and offers an alternative city development. This
study aims to determine how local people in the city of Havran, Balikesir, which is in the
process of applying cittaslow, perceives cittaslow movement in terms of tourism, economy,
socio-cultural life and environmental aspects. The face-to-face questionnaire was applied to
378 people living in the district of Havran and the data obtained were subjected to
descriptive analysis. In the study, various suggestions were made to make progress by taking
the opinions and support of the local people in the process of being cittaslow of Havran.
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