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Öz 

Sakin şehirlerin sürdürülebilirliği ile yöreye has değerler arasındaki ilişkinin yerel halk tarafından 
anlaşılması ve benimsenmesi arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. Bu ilişki anlaşıldıkça sakin şehir 
hareketinin daha çok benimseneceği, benimsendikçe sakin şehirlerin sürdürülebilirliğinin daha da 
artacağı ileri sürülebilir. Bu kapsamda çalışmanın amacı Taraklı ve Yalvaç halkının sakin şehir 
anlayışına yönelik algısını sürdürülebilirliğin boyutları bağlamında metaforik açıdan ölçmektir. Ntel 
araştırma yöntemiyle yürütülen bu çalışamada durum araştırması yaklaşımı benimsenmiş olup amaçlı 
örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi tercih edilmiştir. Araştırma verileri 
yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle 12 kişi üzerinden toplanmıştır. Araştırma bulgularına göre 
sakin şehir anlayışı konusunda Taraklı halkında kayda değer bir farkındalık oluştuğu buna karşın 
Yalvaç’ta bu anlayışın yeteri kadar yaygınlaştırılmadığı görülmüştür. Ayrıca sakin şehir anlayışıyla 
geleneksel el sanatlarının ve yerel ürünlerin değer kazanmaya başlandığı Taraklı’da sürdürülebilir 
yerel kalkınma, tüm boyutları açısından olumlu yönde seyretmektedir. Buna karşın Yalvaç’ta zorunlu 
olan ve yöre için önem arz eden sakin şehir kriterlerinin yeteri kadar yaygınlaştırılmadığı ve 
uygulanmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca Yalvaç’ta yöreye özgü değerlerin kaybolmaya yüz 
tuttuğu tespit edilmiştir.  
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Abstract 

As the relationship between sustainability and local values is understood in cittaslows, the movement 
is more embraced. The more this understanding is adopted, the greater the sustainability of cittaslows. 
This study, which aims to measure the perception of Taraklı and Yalvaç people in terms of metaphorical 
on Cittaslow Movement and dimensions of sustainable development, was carried out with qualitative 
research method.  In this study, where case study research approach is adopted, easy-accessible case 
sampling is preferred among purposeful sampling methods. The data of the study were collected from 
12 people by semi-structured interview technique. According to the findings, it was concluded that 
there was a considerable awareness among the people of Taraklı about Cittaslow movement, but this 
movement was not sufficiently expanded in Yalvaç. In addition, sustainable local development for all 
dimensions in Taraklı, where traditional handicrafts and local products have started to gain value 
through cittaslow approach, has a positive course. On the other hand, it was concluded that in Yalvaç, 
the criteria of Cittaslow, which are essential and important for the region, were not sufficiently extended 
and applied. It was also found that the values of the region are disappearing in Yalvaç. 
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