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 ÖZET 

 Yapılan bu çalışmanın amacı, Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesini ziyaret eden İskenderun 

Teknik Üniversitesi Öğrencilerinin Halfeti’nin Cittaslow kapsamında yer alıp almadığını 

bilme durumlarını belirlemektir. Bu bağlamda üniversite çağındaki turist konumunda o lan 

öğrencilerin dünyada ve Türkiye’de son yıllarda popüler olan Cittaslow kavramının 

farkındalık oluşturması açısından önem taşıdığı düşünülmektedir. Bu çalışma, nitel veri 

toplama yöntemlerinden olan yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Anket 

formu 4 adet demografik ve tanıtıcı 4 adet de Cittaslow bilinme durumuna ilişkin toplam 8 

adet sorudan oluşmaktadır. Elde edilen anketler elektronik anket toplam tekniği ile 

toplanmıştır. Çalışmanın evreni olarak Halfeti gezisine katılan 50 İskenderun Teknik 

Üniversite öğrencisi oluştururken, örneklem olarak ise bu ankete 32 öğrenciden katılım 

alınmıştır. Bu durumda yapılan ankete %64’lük bir oranda geri dönüş sağlanmıştır. 

Katılımcılara yaş, cinsiyet, gelir durumu ve seyahat etme sıklığı demografik ve tanıtıcı 

bilgileri kapsamında sorulurken, “Cittaslow nedir biliyor musunuz?”, “Halfeti Cittaslow 

kapsamında olan bir ilçe midir?”, “Türkiye’de kaç tane Cittaslow kapsamında ilçe vardır?” ve 

“Cittaslow faaliyetinin amacı sizce nedir?” şeklinde Cittaslow bilinme durumunu belirten 4 

soru sorulmuştur. Bu kapsamda katılımcıların %50’si Cittaslow kavramı bilinirken, %50’si de 

bilmediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca Halfeti’nin Cittaslow kapsamında yer almasına ilişkin 

sorulan soruya 71,9’luk kısmı “evet” derken, %28,1’lik kısmı da hayır cevabını vermişleredir. 

Sonuç olarak bu çalışmada Halfeti ilçesinin Cittaslow kapsamında yer almasını katılımcıların 

yarısının bilmediği ve bilinmediği halde 4’te 3’üne yakın katılımcının Halfeti ilçesinin 

Cittaslow kapsamında yer aldığı cevabını vermesi dikkat çekmektedir. Bir diğer dikkat çeken 

unsur ise katılımcıların %46,9’luk bir oran ile yılda 3 ve daha fazla seyahat etmesine rağmen 

katılımcıların yarısının Cittaslow kavramını bilmemesi olmuştur. 

 Anahtar kelimeler: Halfeti, Cittaslow, Şanlıurfa  
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 ABSTRACT 

 The purpose of this work is to visit the district of Halfeti in Sanliurfa. Iskenderun 

Technical University students will find out if Halfeti knows whether Cittaslow Products are 

settled. students in recent years in Turkey and in the world that college-age tourist attractions 

in this context is considered that important in terms of raising awareness of the popular 

Cittaslow concept. This study used semi-structured interview technique, which is a qualitative 

data collection method. The questionnaire consists of 4 demographics and 4 identifiers and 8 

questions related to Cittaslow awareness. Obtained questionnaires were collected by means of 

electronic questionnaires. While 50 students from Iskenderun Technical University 

participated in Halfeti tour as the universe of the worker, 32 students participated in this 

survey as a sample. In this case, the questionnaire was returned in a rate of 64%. age of the 

participants, gender, income level and the frequency of travel by being asked context of 

demographic and descriptive information, "Do you know what is Cittaslow?", "a district 

sturdy covered Halfeti Cittaslow?", "There are districts within the scope of how many 

Cittaslow in Turkey?" and Four questions were asked to indicate the status of Cittaslow in the 

form of "What is the purpose of the Cittaslow activity?". In this context, 50% of the 

participants were aware of the concept of Cittaslow, while 50% of them were unaware. In 

addition, the question asked about the presence of Halfeti in Cittaslow was answered as "yes" 

and 71.9% answered "yes" and 28.1% gave no answer. As a result, it is noteworthy that in this 

study Halfeti district is included in the scope of Cittaslow, while half of the participants do 

not know and unknown, and close to 3 of the participants give the answer that Halfeti district 

belongs to Cittaslow. Another noteworthy factor was that half of the participants did not know 

the Cittaslow concept, even though they did not travel 3 or more per year with 46.9% of the 

participants. 

 Keywords: Halfeti, Cittaslow, Şanlıurfa 

 

 GİRİŞ 

 Son yıllarda insanlar zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmek amacıyla birçok 

faktörün iç içe yer aldığı turizm faaliyetlerine yönelmektedirler. Turizm, yeme-içme, seyahat 

etme, coğrafi ve fiziki vb. daha birçok şartı içinde barındırarak turistler için bir çekicilik 

uyandıran temel unsurlarla bir arada imkânlar sunmaktadır. Turistler için konaklama ve erişim 

imkânları turizm açısından geniş anlamda bir gelişme kaydedildiğini göstermektedir. 

Geçmişten bugüne turizm faaliyetleri incelendiğinde deniz, kum, güneş üçlüsü turizm 

faaliyetlerinin başta gelen çekicilik unsurunu oluştururken, şimdilerde doğal kaynaklar, tarihi 

ve kültürel zenginliklerle kültürel farklılıklara yönelik bir çekicilik gözlenmektedir. İnsanlar 

artık devasa otellerde ve doğal olmayan tatil mekânlarında zaman harcayıp tatil yapmak 

yerine doğal bir ortamda yaşayarak doğal ürünlerle beslenerek sessiz sakin ve huzurlu bir 

şekilde dinlenip, tatil yapmak istemektedirler. Bu unsurlar çerçevesinde ortaya çıkan turizm 

şekline ‘’yavaş turizm’’ adı verilmektedir. Küreselleşme ve dünya nüfusunun günden güne 

artmasıyla ortaya çıkan kentleşme faktörü hızla etkisini gösterdiğinden insanlar bu hızlı 

yaşama karşıt bir kavram olan yavaşlık kavramını tercih etmeye başlamışlardır. Artık insanlar 

kentlerdeki yaşamlardan sıkılarak daha doğal bir ortam doğal çevre ve sürdürülebilir bir 

yaşam alanı arayışına girmişlerdir (Hekimci, 2014). Kelime anlamı olarak eski Roma’ya 

kadar uzanan Yavaş kelimesi anlamını Latince bir deyim olan “Festina Lente” yani ‘yavaşça 
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acele etmek’ kelimesinden almıştır. “Festina Lente” bugün ile geleceğin birikmişlerini var 

olan miraslardan ve bilgi birikimlerinden faydalanmanın yanında daha çok değer veren, 

çevreci, geçmiş ve gelecek olan kuşağa saygılı olmaktır (Sezgin & Ünüvar, 2011). Bu 

İtalyanca kavram “Citta (Şehir)” ile İngilizce “Slow (Yavaş)” kelimelerinin yan yana gelmesi 

ile gün yüzüne çıkmıştır (Özmen, Birsen, & Birsen, 2017). 

‘’Yavaş şehir‘’ kavramıyla turizm yepyeni bir hareketlilik kazanarak yerel kalkınmanın 

önemini arttırmaktadır. Cittaslow hareketi; hem bir şehirsel sosyal hareket olurken aynı 

zamanda bir yerel yönetim modeli olarak görülmektedir (Mayer & Knox, 2006). Yavaş şehir 

olgusuyla devam etmekte olan turizm faaliyetlerinin Türkiye’deki uygulama alanlarını doğal, 

tarihi ve kültürel zenginliklerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Böylesine her yönüyle zengin 

bir bölgenin yerel kalkınmada uluslararası alandaki turistik önemi artış göstermektedir. 

İnsanlar tüketime dayalı bir ortamda zaman geçirerek mutlu ve huzurlu olmadıkları 

ortamlardan uzaklaşıp daha farklı bir yaşam tarzına yönelerek kentsel yaşamdan kaçarak 

yavaş şehir  (cittaslow) hareketinin başlamasına sebep olmaktadır. Cittaslow felsefesi, hayatın 

tadını çıkartarak yaşanması gerektiği hızda olmasını savunmaktadır. Cittaslow Birliğine 

katılım için birliğin belirlediği kriterlere uygunluk ve bu kriterlere uygunluk seviyeleri 

denetlenerek ülkeler birliğe üye olabilmektedir. Birliğin belirlemiş olduğu güncel kriter sayısı 

70 olarak belirlenmiştir (cittaslowtürkiye, 2018). 

 Cittaslow (Yavaş Şehir) ve Kriterleri 

Yavaş şehir (cittaslow) hareketi 1999 yılında italya’da kurulmasından sonra devamlı olarak 

gelişme göstermiş ve yayılma süreci içerisine girmiştir. Bu şehirler özellikle tarihi ve doğal 

güzelliklerinin yanında kültürel yapıyı da içinde barındıran önemli turizm destinasyonlarıdır. 

Şehirlerin turistleri çekmesindeki etkenler olarak; tarihi yapılar, şehrin kendine özgü kültürel 

yapısı, eğlence ve alışveriş yapabilme imkânının yanında şehrin doğal güzellikleri de önemli 

görülmektedir (Ünal, 2012). Cittaslow; iletişim ve ulaşımdaki teknolojilerin hızla gelişmesi ve 

değişmesiyle birlikte, bu hızlı değişimin insanın toplumsal hayatını etkilemesini önlemek ve 

insanın yaşamı boyunca hayattan en yüksek derecede zevk almasını sağlamayı amaçlarken, 

insanların hayattan zevk almasını sağlayacak unsurları görmesini sağlamaktır (Honore, 2008). 

Cittaslow amaç olarak şehirde yaşayanlar ve ziyaretçiler için, yeni fikirler, deneyim ve bilgi 

paylaşımını yaparak insanların hayattan zevk almasını sağlarken, yaşam kalitelerinin en üst 

seviyeye çıkarılmasına yönelik araştırmalar ve çalışmalar yapmaktır (Miele, 2008). Türkiye 

de ise 2009 yılında ilk yavaş şehir İzmir Seferihisar olmuştur. Seferihisar’ın “yavaş şehir” 

olmasıyla Türkiye’deki yerel yönetimlerin yavaş şehir kavramı bilinirlik düzeyinin artmasına 

önemli bir katkı sağlamıştır. İzmir ile Türkiye’de ilk olarak başlayan bu hareket daha son 

olarak 14 farklı kente yayılmış ve bu şehirler “yavaş şehir” (citttaslow) kapsamına girmiştir 

(cittaslowtürkiye, 2018). Cittaslow birliğine girebilmek için belirli kriterler vardır. Bu 

kriterlerin sağlanması için gerekli plan, proje, altyapı ve üstyapı düzenlemelerini içeren bir 

listeden oluşmaktadır. İlk başlarda 50 kriterken yapılan çalışmalar ile birlikte bu kriterlerin 

sayısı arttırılmış ve 70’e çıkarılmıştır. Bu Kriterlerin ana başlıklarında; Çevre, Altyapı, 

Kentsel Yaşam Kalitesini Arttırıcı Teknoloji ve Araçlar, Yerel üretimin korunması, 

Konukseverlik, Farkındalık, Yavaş Yemek Faaliyetlerine ve Proje destek ve özel şartları 

kapsayan 70 ayrı maddeden oluşmaktadır. Yavaş şehir olmak için üyelik başvurusu yapan 

kentin nüfusunun 50 bin kişiden az olması ve bu 70 kriter içerisinden yapılacak puanlamadan 
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sonuç olarak en az 50 puan alması ve 70 kriterin en az 35 tanesini yerine getirmiş olması 

gerekmektedir (Keskin, 2012). 

CİTTASLOW KRİTERLERİ 

1. Çevre Politikaları 

2. Altyapı Politikaları 

3. Kentsel Yaşam Kalitesi Politikaları 

4. Tarımsal, Turistik, Esnaf Ve Sanatkarlara Dair Politikalar 

5. Misafirperverlik, Farkındalık Ve Eğitim İçin Planlar 

6. Sosyal Uyum 

7. Ortaklıklar 

(https://cittaslowturkiye.org/uyelik-sureci-ve-kriterler, Erişim; 06.07.2018) 

1. İyileştirme ve geri dönüşüm teknikleri başta olmak üzere, belli bir çevre politikası 

izleyerek bölgenin karakteristik özelliğinin ve şehir yapısının düzeltilmesi ve 

geliştirilmesi, 

2. Bölgeye uygun bir altyapı politikasının oluşturulması, 

3. Çevrenin ve şehrin yapısının teknoloji kullanılarak kalitenin geliştirilmesi  

4. Doğal koşullarla çevre dostu ürünlerin yetiştirilmesinin teşviki, endemik türlerin 

korunması ve gelişimi için gerekli ortamların kurulması,  

5. retici ile tüketiciyi buluşturacak olay ve mekânların planlanarak kültürel ve geleneksel 

üretimin desteklenmesi ve korunması, 

6. Herhangi bir önyargıya yol açabilecek fiziksel ve kültürel engellerin ortadan kaldırılması, 

toplumda gerçek iletişimin sağlanması için konukseverliğin teşviki ve şehir kaynaklarının 

doğru kullanımı, 

7. Sadece görevlilerin değil, tüm yerel halkın yavaş şehir içerisinde yaşama bilincine sahip 

olması ve gençlerin bu bilince uygun olarak bilinçlendirilmesi 

(https://cittaslowturkiye.org/uyelik-sureci-ve-kriterler, Erişim; 06.07.2018) 

 Türkiye’de Cittaslow ve Şehirler 

Sakin Kentler Birliği’nin İtalya’daki kuruluşundan on yıl sonrasında Türkiye’de İzmir 

Seferihisar sakin kent unvanını almış ve Türkiye’ye bu kavramı getirmiştir (Savaş 

Yavuzluçehre & Donat, 2017). Temmuz 2018 verilerine göre Türkiye’de 14 sakin kent 

bulunmakta ve her geçen gün artış göstereceği düşünülmektedir. İzmir Seferihisar 

Belediyesi’nin öncülüğünde olan ulusal koordinatörlüğün kurulmasıyla 2009 yılından itibaren 

Cittaslow Bilim Kurulu kurulmuş ayrıca Cittaslow kavramı ulusal, bölgesel, akademik ve 

basın vb. birçok alanda gün yüzüne çıkarak bilinirlik düzeyinde önemli derecede artış 

sağlanmıştır. Dünyada Cittaslow kavramı hakkında yoğun araştırma ve çalışma yapılırken 

Türkiye’de bu kavram yeni bir konu olmakta ve yapılan araştırmalar yetersiz görülmektedir  

(Üstündağlı, Baybars, & Güzeloğlu, 2015).  

Türkiye’de 14 Yavaş Şehir bulunmaktadır. Bunlar şehirler aşağıda gösterilmiştir;  

1. İzmir Seferihisar (Türkiye yavaş şehir başkenti), 

2. Muğla Akyaka, 

3. Çanakkale Gökçeada, 

4. Şanlıurfa Halfeti, 

5. Sakarya Taraklı, 
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6. Kırklareli Vize, 

7. Isparta Yalvaç, 

8. Ordu Perşembe, 

9. Artvin Şavşat 

10. Erzurum Uzundere 

11. Bolu Göynük 

12. Isparta Eğirdir 

13. Sinop Gerze 

14. Aydın Yenipazar (cittaslowtürkiye, 2018) 

 Cittaslow Halfeti 

Peygamberler şehri olarak bilinen Şanlıurfanın her yeri tarih ve doğal güzelliklerini içinde 

barındıran Türkiye’nin Cittaslow kapsamında 9. Kenti olan Halfeti Cittaslow üyeliğine 2013 

yılında kabul edilmiştir. Ayrıca orta doğudaki en sakin şehirlerden biri olduğu söylenebilir.  

Halfeti Şanlıurfa’nın bir ilçesidir. Fırat nehrinin kenarında kurulu olan şehir bölgedeki önemli 

yerleşim yerlerinden birisidir. Halfeti’nin önemli görülen değerlerinin arasında siyah gül, 

Antep fıstığı, tarihi taş evleri ve Halfeti’yi canlandıran Fırat nehri ile meşhur olan 

gastronomik değerleridir (cittaslowtürkiye, 2018). Tarihi taş evlerinin yanında sular altında 

kalan batık kenti ile birlikte geçmişten günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapan 

Halfeti, bölgenin saklı kenti olarak anılmaktadır. Bölgede turistik aktiviteler olarak Fırat 

nehrinde tekne turları, bölgede doğa yürüyüşleri ve dağda bisiklet sürmek için özel bisiklet 

parkurları oluşturulmuştur. Halfeti’nin bu zengin doğal güzelliğine kanyonlar, kuşlar, eşi 

benzeri görülmeyen bitkiler (Kara Gül) ve endemik görülen böcek türleri görülmektedir. 

Halfeti turizm potansiyeli açısından önemli bir destinasyondur (Ünal, 2016). 

  

 AŞTIRMANIN AMACI  

Bu araştırmanın amacı, Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesini ziyaret eden İskenderun Teknik 

Üniversitesi Öğrencilerinin Halfeti’nin Cittaslow kapsamında yer alıp almadığını bilme 

durumlarını belirlemektir.  

 

 ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ  

Bu çalışma, daha önce benzer bir çalışmanın olmadığından literatüre katkı sağlaması 

açısından büyük öneme sahiptir. Bu bağlamda üniversite çağındaki turist konumunda olan 

öğrencilerin dünyada ve Türkiye’de son yıllarda popüler olan Cittaslow kavramının 

farkındalık oluşturması açısından önem taşıdığı düşünülmektedir. 

 

 ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ  

Bu çalışmada, nitel veri toplama yöntemlerinden olan yarı yapılandırılmış görüşme tekniği 

kullanılmıştır. Anket formu 4 adet demografik ve tanıtıcı 4 adet de Cittaslow bilinme 

durumuna ilişkin toplam 8 adet sorudan oluşmaktadır. Anketler elektronik anket toplam 

tekniği ile toplanmış ve SPSS paket programı kullanılarak, yüzde ve frekans değerleri analiz 

edilmiştir. Çalışmanın evrenini 2017-2018 eğitim öğretim yılında Halfeti gezisine katılan 50 

İskenderun Teknik Üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini ise bu 

ankete katılan 32 öğrenci oluşturmuştur. 
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Bu çalışmada İskenderun Teknik Üniversitesi öğrencilerinin Türkiye’deki sakin şehirlerden 

olan Halfeti’nin yavaş şehir (cittaslow) kapsamında yer alıp almadığını bilip bilmeme 

durumlarını ölçmeye ilişkin şu sorular yöneltilmiştir; 

1-“Cittaslow nedir biliyor musunuz?” 

2-“Halfeti Cittaslow kapsamında olan bir ilçe midir?”  

3-“Türkiye’de kaç tane Cittaslow kapsamında ilçe vardır?”  

4-“Cittaslow faaliyetinin amacı sizce nedir?” 

 

 Bulgular 

Yapılan bu araştırmadaki bulgular katılımcıların demografik ve tanıtıcı bilgileri ile Cittaslow 

bilinme durumuna ilişkin bulgulardan oluşmaktadır. 

Tablo 1. Yerli Turistlerin Demografik ve Tanıtıcı Bilgilerinin Yüzde ve Frekans Değerleri 

Demografik Ve Tanıtıcı Özellikler 
Frekans 

(n) 

 Yüzde 

(%) 

Yaş 

18 ve altı 2 6,3 

19-24 26 81,3 

25-29 3 9,4 

30 ve üzeri 1 3,1 

Cinsiyet 
Bay 14 43,8 

Bayan 18 56,3 

Seyahat Etme Durumu 

Yılda bir kez 13 40,6 

Yılda iki kez 4 12,5 

Yılda üç ve üzeri 15 46,9 

Gelir Durumu 

400 TL ve Altı 16 50,0 

401-999 TL 11 34,4 

1000- 1499 TL 5 15,6 

 

Yapılan bu çalışmadaki demografik ve tanıtıcı bilgilerin bulguları Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %6,3’lük oranında 18 ve altı yaş aralığında olduğu, 

%81,3’ünün 19-24 yaş aralığında olduğu, %9,4’ünün 30ve üzeri yaş aralığında olduğu 

bulgusuna ulaşılmıştır. Katılımcıların 43,8’lik kısmı bay, %56,3’lük kısmı ise bayan 

öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin %40,6’lık kısmı yılda bir kez 

seyahat ettiği, %12,5’lik kısmının yılda iki kez seyahat ettiği ve %46,9’luk kısmının ise yılda 

üç ve üzeri seyahat ettikleri bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca araştırmaya katılan öğrencilerin 

%50,0’lık kısmı 400 TL ve altı gelire sahip olduğu, %34,4’lük kısmı 401-999 TL gelire sahip 

olduğu, %15,6’lık kısmının ise 1000-1499 TL arasında gelire sahip olduğu bulgusuna 

ulaşılmıştır. 

 

Tablo 2. Yerli Turistlerin Cittaslow Bilme Durumlarına İlişkin Yüzde Ve Frekans Değerleri 

Cittaslow Bilme Durumlarını Belirten İfadeler 
Frekans 

(n) 

 Yüzde 

(%) 

Cittaslow Nedir Biliyor 

Musunuz? 

Evet biliyorum 16 %50,0 

Hayır bilmiyorum 16 %50,0 
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Halfeti Cittaslow Kapsamında 

Mıdır? 

Evet  23 %71,9 

Hayır  9 %28,1 

Türkiye’de Kaç Tane 

Cittaslow Vardır?  

Hiç yoktur  4 %12,5 

1 tane var 5 %15,6 

4 tane var 1 %3,1 

7 tane var 1 %3,1 

8 tane var 1 %3,1 

9 tane var 4 %12,5 

10 tane var 2 %6,3 

12 tane var 7 %21,9 

14 tane var 4 %12,5 

17 tane var 1 %3,1 

20 tane var 1 %3,1 

30 tane var 1 %3,1 

Cittaslow’un Amacı Nedir? 

Bilmiyorum  14 %43,8 

Şehri olumlu yönde geliştirmek 2 %6,3 

Yavaş ve sakin şehir 9 %28,1 

Çekicilik  1 %3,1 

Turizmi canlandırmak  1 %3,1 

Güzellikleri tanıtmak 1 %3,1 

Turizmin kötü yönünü ayırmak 1 %3,1 

Huzur vermek 1 %3,1 

Daha çabuk turizm kaynağına 

ulaşılması 
1 %3,1 

Olumlu turizm türü  1 %3,1 

 

Yapılan bu çalışmada Cittaslow kapsamına ilişkin 4 soruya katılımcıların vermiş oldukları 

cevaplara ilişkin yüzde ve frekansları Tablo 2’de gösterilmiştir. Buna göre katılımcılar 

“Cittaslow nedir biliyor musnuz?” sorusuna %50,0’lık bir oranda bilmiyorum cevabını 

verirken, %50,0’lık bir oranda da biliyorum cevabını verdikleri bulgusuna ulaşılmıştır. 

“Halfeti cittaslow kapsamında mıdır?” sorusuna katılımcıların %71,9’luk kısmı evet cevabını 

verirken, %28,1’lik oranda ise hayır cevabını verdikleri bulgusuna ulaşılmıştır. “Türkiye’de 

kaç tane Cittaslow vardır?” sorusuna katılımcıların %12,5’lik kısmı hiç yok, %15,6’lık kısmı 

1 tane var, %3,1’lik kısmı 4 tane var, %3,1’lik kısmı 7 tane var, %3,1’lik kısmı 8 tane var, 

%12,5’lik kısmı 9 tane var, %6,1’lik kısmı 10 tane var, %21,9’luk kısmı 12 tane var, 

%12,5’lik kısmı 14 tane var, %3,1’lik kısmı 17 tane var, %3,1’lik kısmı 20 tane var ve 

%3,1’lik kısmı ise 30 tane var cevabını verdiği bulgusuna ulaşılmıştır. Son olarak 

“Cittaslow’un amacı nedir?” sorusuna %43,8’lik bir oran ile bilmiyorum, %6,3’lük bir oran 

ile şehri olumlu yönde geliştirmek, %28,1’lik bir oran ile yavaş ve sakin şehir, %3,1’lik bir 

oran ile çekicilik, %3,1’lik oran ile turizmi canlandırmak, %3,1’lik oran ile güzellikleri 

tanıtmak, %3,1’lik oran ile turizmin kötü yönünü ayırmak, %3,1’lik oran ile huzur vermek, 

%3,1’lik oran ile daha çabuk turizm kaynağına ulaşılması, %3,1’lik oran ile olumlu turizm 

türü cevabını verdikleri bulgusuna ulaşılmıştır.  
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 SONUÇ  

 Yapılan bu araştırmadan elde edilen sonuçlar iki kısımda ele alınmıştır. Birinci 

kısımda araştırmaya katılan öğrencilerin demografik ve tanıtıcı bilgilerine ait sonuçlar, ikinci 

kısımda ise öğrencilerin Cittaslow bilme durumlarına ait sonuçlara yer verilmiştir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik ve tanıtıcı bilgilerine bakıldığında büyük bir 

çoğunluğunun 19-24 yaş aralığında bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca araştırmaya 

katılan öğrencilerin yarısından fazlası bayan öğrencilerden oluştuğu sonucu da dikkat çeken 

bir sonuç olmuştur. Diğer yandan öğrencilerin yarısına yakın bir kısmının yılda üç ve dah 

fazla seyahat ettiği de bulgulanan sonuçlar arasındadır. Son olarak öğrencilerin gelir durumu 

dikkate alındığında yarısının 400 TL ve altında gelire sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. bu 

bilgilerden hareketle öğrencilerin yarısının gelir durumu 400 TL ve altında iken, öğrencilerin 

yarısına yakın bir kısmının yılda üç ve daha fazla seyahat ettiği dikkat çeken bir sonuç 

olmuştur.  

 Araştırmaya katılan öğrencilerin Cittaslow bilme durumlarına ilişkin bulgularda ise 

dikkati çeken sonuçlar şu şekilde sıralanmaktadır; 

 Araştırmaya katılan öğrencilerin yarısı Cittaslow hareketini bilmezken, büyük 

çoğunluğu Halfeti’nin Cittaslow hareketi kapsamında olduğunu bilmektedir. 

 Araştırmaya katılan öğrencilerin yarısı Cittaslow hareketinin ne olduğunu 

bilmemesine rağmen hemen hemen hepsi turizm ile ilişkili olduğunu verdikleri 

cevaplarda belirtmişlerdir. 

 Araştırmaya katılan öğrencilerin hiçbirisi Türkiye’de kaç tane Cittaslow kapsamında 

yer alan kentin olduğunu bilememişlerdir. 

 Araştırmaya katılan öğrencilerin yarsına yakın bir kısmı ise Cittaslow hareketinin 

amacını bilmediğini belirtmişlerdir. 

Öneriler  

Yapılan bu araştırmadan elde edilen sonuçlar ışığında benzer çalışma yapmak isteyen 

araştırmacılara verilecek öneriler şu şekildedir; 

 İlgili Cittaslow yetkilileri Cittaslow hareketini öğrencilere ve halka gerekli 

tanıtımları yaparak, Cittaslow kapsamında yer alan ilçelere daha fazla turistin 

çekilmesi sağlanabileceği önerilebilir. 

 İlgili belediyeler ve yerel kuruluşlar (Şanlıurfa Turizm İl Müdürlüğü v.b) ilin daha 

iyi tanıtımını yaparak daha fazla turist çekmesi sağlanacağından, tanıtıma verilen 

önemi arttırmaları önerilebilir. 

 Yeni bir kavram olan Cittaslow’u bilmeyen öğrenciler için farkındalık yaratacağı 

ve bilinçlenme oluşturabileceği için Okullarda Cittaslow hakkında eğitim 

verilmesi önerilebilir.  
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