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	Text16: 2019
	Text14: 10
	Text15: 06
	Text17: 13
	Text18: 00
	Text25: /
	Text2: 293173
	Text25555: :
	Aşağı Açılır Kutu1: [Peyzaj Mimarlığı]
	yeri: Peyzaj Mimarlığı Bölümü Toplantı Salonu
	Text1: AYŞEGÜL DİKMEN KAZANCI
	Text12: SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KAPSAMINDA CİTTASLOW (SAKİN KENTLER BİRLİĞİ) HAREKETİNİN TİREBOLU KENT ÖRNEĞİ (TÜRKİYE - GİRESUN)'NDE UYGULANMASI 
	Text20: Günümüzde kentleşmenin doğal değerler üzerindeki olumsuz etkisinin her geçen gün artması, kentleşmeye bağlı çevresel kirliliklerin insan sağlığı üzerindeki etkilerini arttırması gibi olumsuz gelişmeler, kenti oluşturan tüm ilgi gruplarını, “ekolojik kent yenileme ve yaşanabilir sağlıklı kent” oluşturma yönünde motive ederek alternatif görüşler ortaya atılmasına neden olmuş ve bütün bu arayışların sonucu olarak kentler ve yaşam çevreleri farklı kent senaryoları ile karşı karşıya kalmıştır. Bu yaklaşımlardan biri de insan yapısı çevrede (man made environment)  yaşam kalitesinin yükseltilmesine dönük sürdürülebilir yaşam sistemleri oluşturmak amacıyla 1999 yılında İtalya'da başlayan ve bütün Dünya'ya yayılan Cittaslow (sakin kent) Hareketi'dir. Dünyada ve ülkemizde yeni yeni gelişmekte olan bir kavram olarak yavaş şehir hareketinin tenelinde yöre sakinlerinin kendi bölgelerine karşı öz bilinç oluşturması, daha sonra bunu koruyarak sürdürmesi yer almaktadır. Bu durum, yaşayanlar ve yaşanan yer açısından, yaşanabilir, sürdürülebilir ve yerel kimlik ve geleneklerin korunduğu yüksek bir farkındalık yaratmaktadır. Bu çalışma, Cittaslow Sakin Kentler Birliği'ne üyeliği gerçekleştirmek üzere müracaat eden Tirebolu (Giresun) ilçesi'nin Birliğe kabul edilmesi için yerine getirmesi gereken 7 kriter ve alt kriterlerin gerektirdiği süreci tanımlamakta ve yapılan iş ve eylemler temelinde sorgulanmaktadır. Ayrıca bu çalışmada sürdürülebilir turizme hizmet eden, çevresel ve kültürel dokunun korunduğu, yöresel mutfak, müzik, sanat ve folklor öğelerinin ön planda tutulduğu değerler bütünü tanımlanmakta ve geleceğe yönelik olarak Tirebolu ilçesinın taşıdığı turizm potansiyeli üzerinde değerlendirmeler yapılmaktadır.Anahtar Kelimeler: Cittaslow, Sürdürülebilir Turizm, Tirebolu 
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