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Tarihi kent alanları ve yapılar, kentlerin özgün kimliğini
oluşturmaları açısından önem taşırlar. Bu nedenle, tarihi
alanların korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması o kentin
kimliğinin korunmasına ve gelişimine katkı sağlar. Bir yerleşim
yeri ve çevresindeki doğal ve tarihi kaynakların korunması,
kültürel ve doğal mirasla bağlantıların sağlanması sağlıklı bir
toplum ve yaşam kalitesinin geliştirilmesi için önem arz eder.
Tarihi mekanlar, toplumların kültür ve kimliğinin yaşatıldığı ve
bu değerlerin geçmişten geleceğe taşınabildiği yerler olarak
kabul edilebilir. Sürdürülebilirlik, ekosistemdeki yenilenemez
kaynakların gelecek nesillere aktarılabilmesi için, insanın
ekosistem üzerindeki olumsuz etkilerinin sistemin taşıma
kapasitesinin üzerine çıkmayacak düzeyde tutulması olarak
tanımlanmaktadır. Sürdürülebilir kent ise, değişim ve gelişimin
devamlılığını sağlamak amacıyla sosyo-ekonomik çıkarların
çevre ile ilgili kaygılarla uyumlu hale getirildiği yerlerdir.
Bu çalışma kapsamında Cittaslow hareketi ve bir Cittaslow
üyesi olan Taraklı’da yaşananlar hakkında bilgi verilmiştir.
Cittaslow İtalyanca Citta (Şehir) ve Slow (Yavaş) kelimelerinin
birleşmesiyle oluşturulmuştur. Türkçe’de genellikle sakin
şehir olarak adlandırılan Cittaslow hareketi, doğal ve yerel
değerlerin korunmasını ön planda tutarak kalkınma anlayışını
savunmaktadır. Sakarya’nın Osmanlı mimarisi taşıyan tarihi
bir kent dokusuna sahip Taraklı ilçesi de Türkiye’de Cittaslow
üyesi olan dokuz belediyeden birisidir. Çalışma kapsamında
Taraklı’nın Cittaslow üyelik süreci, üyelik süreci ve sonrasında
bölgede yaşananlar, tarihi dokuyu korumak adına yapılan
çalışmalar ve kentin sürdürülebilirliğine etkileri incelenmiştir.

Anahtar kelimeler: Tarihi mekân, Sakin Şehir, Taraklı,
Sürdürülebilirlik
Abstract
Historic urban areas and buildings, are important in terms
of creating a unique identity of the city. Therefore, ensuring
sustainability and the preservation of historical sites that
contribute to the preservation and development of the city’s
identity. Settlement and surrounding the protection of natural
and historical resources, the provision of cultural and natural
heritage is important to link the development of a healthy
society and quality of life. Historic sites, communities and
the preservation of culture and identity can be considered as
places where these values are carried forward from the past.
Sustainability of renewable resources in the ecosystem to
transfer to future generations of mankind negative impact on
the ecosystem carrying capacity of the system to be kept at
a level that is defined as stepping on. Sustainable cities are
the places where the environmental concerns are aligned
with socio-economic interests to ensure the continuity of
transformation and development. Within the scope of this
study were given information Cittaslow movement and what is
happening in Taraklı is a member of Cittaslow. Cittaslow Italian
Citta (City) and Slow (Slow) was formed by the merger of the
word. Turkish is usually quiet town called Cittaslow movement
advocates the development approach to the protection of
natural and local values. Taraklı the district of Sakarya is a
city with a history of Ottoman architecture of the tissue which
is one of the nine municipalities in Turkey is a member of
Cittaslow. Taraklı the Cittaslow membership process under
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study, the accession process and after the events in the region,
and study history in order to protect the sustainability of the
urban tissue and the effects were examined.
Keywords: Historical place, Cittaslow, Taraklı, Sustainability
1. Giriş
Sürdürülebilirlik, ekosistemdeki tüm çeşitliliğin ve yenilenemez
kaynakların gelecek nesillere aktarılabilmesi için, insanın
ekosistem üzerindeki olumsuz etkilerinin sistemin taşıma
kapasitesinin üzerine çıkmayacak düzeyde tutulmasıdır [14].
Hızlı nüfus artışının görüldüğü, çevre kalitesinin düştüğü, enerji
sistemlerinin yetersiz olduğu, sanayi ve hizmetlerin azaldığı,
sosyo-demografik yapıda dengesizliğin olduğu, işsizlik,
yoksulluk, eşitsizlik ve stresin kol gezdiği kentler bugün
dünyada giderek artmakta ve sürdürülemez kentler haline
gelmektedirler [6]. Günümüzde sürdürülebilirlik daha da önemli
hale gelmiş ve birçok alanda sürdürebilirlik için çalışmalar
başlatılmıştır. İnsanoğlu hızla gelişen dünyada değerlerini
hızlı tüketmiş ve elinde olanın kıymetini her daim bilememiştir.
Zamanla dünyada sürdürülebilirliğin sağlanmasının önemi
anlaşılmış ve bu konuda daha fazla çalışma yapılmaya
başlanmıştır. Bu çalışmalardan bir tanesi de sürdürebilir
kentler oluşturabilmektir. Geçmişten günümüze somut yada
somut olmayan kültür varlıklarını da üzerinde bulunduran
tarihi kentlerin, özünü koruyarak sürdürülebilir kentler haline
getirilebilmesi ise ayrı bir önem taşımaktadır. Dünyanın bir
miras değil emanet olduğu düşüncesi çerçevesinde, hem
bugünün hem de gelecekte aynı yerde yaşayacak insanları ve
onların yaşam kalitelerini merkeze alan farklı sürdürülebilir
kent yaklaşımları ortaya konulmuştur. Bu yaklaşımlardan
biri de yavaş şehir (Cittaslow) hareketidir [4]. Özellikle
tarihi mekânlarda sürdürülebilirlik bağlamında yavaş şehir
hareketinin incelendiği bu çalışmanın amacı; yavaş şehir
(Cittaslow) hareketini ve felsefesini tanıtmak, ülkemizde
ve dünyada bu hareketin genel durumunu açıklamak, ilgili
literatürün taranması yoluyla yavaş şehirlerin özelliklerini
açıklamak, bir sakin şehir üyesi olan Taraklı ilçesinde, Cittaslow
hareketliliği bağlamında yaşananları alan ve belge incelemesi
yoluyla ortaya koymaktır.
2. Cittaslow (Şakin Şehir)
İtalyanca Citta (Şehir) ve İngilizce Slow (Yavaş) kelimelerinden
oluşan Cittaslow sakin şehir anlamında kullanılmaktadır [15].
Cittaslow, küreselleşmenin yarattığı homojen mekânlardan
biri olmak istemeyen, yerel kimliğini ve özelliklerini muhafaza
ederek dünya sahnesinde yer almak isteyen şehirlerin katıldığı
uluslararası bir birliktir [4]. Cittaslow hareketinin temeline
bakıldığında Slow Food (Yavaş Yemek) hareketinden esinlendiği
görülmektedir. 1986 yılında bir grup eylemci, İtalya’nın Roma
kentinde açılmak istenen bir fast food restoranını protesto
ederler. Eylemcilerin lideri İtalyan yazar Carlo Petrini’dir [13].
Bu fast food kültürüne tepki olarak da slow food hareketini

başlatırlar. Slow food hareketi kendine sembol olarak
salyangozu seçer. Yavaş, temkinli ancak kararlı ilerleyen
salyangoz, cüssesinden beklenmeyecek mesafeler aşar, aynı
zamanda geçtiği yerlerde iz bırakır [19].
Cittaslow hareketi ise 1999 yılında Greve in Chianti’nin eski
belediye başkanı Paolo Saturnini’nin vizyonu doğrultusunda
ortaya çıkmıştır. Paolo Saturnini yaşam kalitesini yükseltmek
amacıyla kentlerin kendilerini değerlendirmelerini ve farklı
bir kalkınma modeli ortaya koymaları fikrini ulusal boyuta
taşımıştır. İdealleri kısa zamanda Bra, Orvieto ve Positano
belediye başkanları ve Slow Food başkanı Carlo Petrini
tarafından benimsenmiştir. Günümüzde 28 ülkede 182 üyeye
yayılan Cittaslow hareketinin amacı Slow Food felsefesini
kentsel boyuta taşımaktır. Cittaslow birliğinin organizasyon
yapısı koordinasyon komitesi, bilim komitesi ve genel merkezden
oluşmaktadır. Bir ülkede üç Cittaslow olması durumunda ulusal
ağ kurulabilir. Ulusal ağlar kendi ülkelerindeki adaylık sürecini
yönetirler ve genel merkezle kendi ülkelerindeki Cittaslowların
iletişimini sağlarlar. Ülkelerinde Cittaslow hareketinin
yaygınlaşması ve gelişmesi için üyelerle birlikte projeler
gerçekleştirebilirler [20]. Cittaslow hareketinin sembolü
üzerinde kenti taşıyan bir salyongozdur (Şekil 1). Türkiye 2009
yılında ilk olarak İzmir’in Seferihisar Belediyesi’nin bu ağa dahil
olmasıyla cittaslow ile tanışmıştır [13]. Ülkemizde şu an için
Seferihisar, Gökçeada, Akyaka, Taraklı, Halfeti, Vize, Perşembe,
Yalvaç ve Yenipazar olmak üzere toplam dokuz belediye bu
oluşuma üyedir. Cittaslow Türkiye ağı koordinatörlüğünü
Seferihisar yürütmektedir. Ülkemizdeki diğer üyeler ulusal
olarak önce buraya bağlıdır.
Küreselleşmenin etkisiyle şehirler hızlı çalışılan, hızlı yaşanılan
ve üretmekten çok tüketen, kendi kendine yetmeyen yaşam
alanları haline gelmiştir. Yaşamın hızlanması sonucu insanlar
daha hızlı yemek yemek, daha hızlı alışveriş yapmak, gidecekleri
yere daha hızlı varmak için belli bir tempo içinde koşturup
durmaktadırlar. Bu yaşam tarzı bakkallar, manav, terzi gibi
küçük esnaf yerine AVM’leri, çocuklarımızın oyun oynayacağı
alanlar yerine otoparkları, daha çok park ve yeşil alan yerine
geniş otoyolları hayatımıza sokmuştur. Bu yaşam tarzı kentleri
sürdürülemez hale getirmiştir. Hızlı yaşam tarzının oluşturduğu
kentler artık kendi kendine yetmemektedir. Dünyanın birçok
köşesindeki kaynakları getirterek yok ederken, aynı zamanda
hem doğayı hem insanları tüketmektedir. İnsanların doğal ve
sakin bir yaşam biçimi aramaları kentsel boyutta Cittaslow
hareketini ortaya çıkarmıştır. Cittaslow hareketi, insanların
birbirleriyle iletişim kurabilecekleri, sosyalleşebilecekleri,
kendine yeten, sürdürülebilir, el sanatlarına, doğasına, gelenek
ve göreneklerine sahip çıkan ama aynı zamanda alt yapı
sorunları olmayan, yenilenebilir enerji kaynakları kullanan,
teknolojinin kolaylıklarından yararlanan kentlerin gerçekçi bir
alternatif olacağı hedefiyle yola çıkmıştır [20].
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Şekil 1. Cittaslow logosu [18]
2.1. Cittaslow Başvuru Kriterleri
Cittaslow kriterleri, bir kentin Cittaslow birliğine üye olabilmesi
için gerçekleştirmesi gereken plan, proje, düzenleme ve
programları belirten bir listedir [9]. Bu liste; çevre politikaları
(12), altyapı politikaları (9), kentsel yaşam kalitesi politikaları
(17), tarım, turizm, esnaf ve sanatkârlara dair politikalar
(10), misafirperverlik, farkındalık ve eğitim için planlar (10),
sosyal uyum (10), ortaklıklar (3) başlıkları altında hazırlanmış
olup daha önceden 59 kriterden oluşmaktayken şu anda yeni
düzenlemelerle birlikte 71 kriterden oluşmaktadır. Üyelik için
başvuru yapan kentin 50 bin nüfusun altında olması ve bu
kriterler üzerinden yapılacak puanlama neticesinde en az 50
puan almış olması gerekmektedir [20].
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Aday kent Cittaslow olma talebini ilk olarak bir niyet mektubuyla
açıklamalıdır. Başvuru mektubunda; kentin tanıtımı, Cittaslow
ağına başvurma sebep ve gerekçeleri, Cittaslow kriterlerinden
hangilerine hâlihazırda sahip olduğu ve bu çerçevede yürüttüğü
projeler yer almalıdır. Aday belediyenin başvuru mektubu
Cittaslow ulusal koordinasyon birimine ulaştırılmakta ve burada
adaylık ön değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu aşamada kentin
nüfusu, gerçekleştirdiği projelerin ve sahip olduğu değerlerin
Cittaslow felsefesiyle uyumu değerlendirilir ve sonucun olumlu
olması durumunda başvuru mektubu kabul edilir. Aday kent
tarafından Cittaslow kriterleri hakkında yapılanları anlatan ve
belgeleyen bir başvuru dosyası hazırlanması istenir. Aday kentin
başvuru dosyasını Türkçe ve İngilizce olarak Cittaslow ulusal
koordinasyon birimine teslim etmesi ve Cittaslow Birliğinin
tüzüğünde belirtilen dosya değerlendirme bedelini ödemesi
gerekmektedir. Başvuru Cittaslow ulusal koordinatörlüğü
tarafından değerlendirilir ve incelemeler yapılarak kriterlere
göre puanlaması yapılır. Değerlendirme sonucu en az 50 puan
alınması durumunda dosya genel merkeze teslim edilir. Başvuru
dosyasının genel merkez tarafından değerlendirilmesi sonucu
uygun bulunması durumunda, aday kentin sertifika töreni ile
üyeliği ilan edilmektedir [20].

bir tanıma göre de; geçmişin izlerini bugüne taşıyan doğal ve
kültürel değerlerin oluşturduğu alanlar tarihi çevreler olarak
tanımlanmaktadır. Bu değerler; toplumların geçmişlerine ait
mimari, toplumsal, ekonomik, teknolojik, kültürel verileri,
yapıldıkları devirlerin duygu, düşünce, eğilim, sosyal yaşam,
deneyim ve birikimlerini bugüne aktararak o topluma ait
ekonomik koşulları, sanatsal duyarlılıkları, yaşam tarzlarına
dair her türlü bilgiyi bize sunmaktadır [1]. Tarihi çevre içinde yer
alan yapılar, sergiledikleri mimari üslupları, mekân tasarımları,
yapım teknikleri, ahşap oymacılığı gibi yörenin mimari
kimliğini tanımlayan tarihi veriler olarak değerlendirilmektedir.
Müzelerde zaman ve mekândan soyutlanmış olarak sergilenen
parçalar yerine, ayakta duran, yaşayan bir köy ya da kentin
bileşenleri olan binaları ve onlara ait öğeleri yerinde, özgün
konumunda görmek ve çevrenin bütünlüğünü kavramak çok
daha etkileyici olmaktadır [3].
4. Sürdürülebilirlik ve Kentsel Koruma
Sürdürülebilirlik kelime anlamı olarak; çeşitlilik ve üretkenliğin
devamlılığı sağlanırken, daimi olabilme yeteneğini korumak
olarak tanımlanır. Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışan Dünya
Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun 1987 yılında yayımladığı
“Ortak Geleceğimiz” isimli raporda sürdürülebilirliğin tanımı
şu şekilde yapılmıştır. İnsanlık; doğanın gelecek kuşakların
gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan,
günlük ihtiyaçları temin ederek, kalkınmayı sürdürülebilir kılma
yeteneğine sahiptir. Hepimizin hayatı doğal kaynaklara bağlıdır
ve bu doğal kaynaklar sonsuzluğa sahip değildir. Bu aşamada
sürdürülebilirlik kavramı devreye girer. Sürdürülebilirlik
sağlamak demek doğa ve insan arasında denge oluşturmak
demektir [16].
Sürdürülebilirlik, günümüzün gereksinimlerini, gelecek
nesillerin kendi gereksinimlerini karşılamalarını engellemeden
karşılamayı amaçlayan bir gelişme stratejisidir. Bu strateji,
doğal kaynaklar, insan kaynakları, ekonomik kaynaklar, tarihi
ve kültürel değerlerden oluşan tüm değerlerin uzun vadeli
bir refah içinde organize edildiği bir gelişme stratejisidir.
Sürdürülebilirlik yolu ile doğal ve kentsel çevre koruması ile
tarihi ve kültürel değerlerin korunması arasında bir eşitlik
de sağlanmalıdır [2]. Tarihsel kent merkezlerinde koruma ve
geliştirmeyi sağlamaya yönelik olarak;
1.

Yayalaştırma politikaları

3. Tarihi Mekan

2.

Toplu taşıma politikaları

Tarihi çevre; doğa ya da kişi tarafından oluşturulan, bütünlüğü
ve artistik, estetik, tarihsel, etnografik, bilimsel, edebi veya
efsanevi özellikleri ile korunması ve değerlendirilmesi gereken
bütünlerdir [3]. Bir toplumun kültür birikimiyle şekillenen ve
geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran geleneksel, görsel
değerler taşıyan kasabaların ve kentlerin kendilerine özgü
karakterini yaratan tüm öğelerin bir arada değerlendirildiği
mekanlar da tarihi çevre olarak ifade edilmektedir [7]. Başka

3.

Koruma, sağlıklaştırma ve yenileme politikaları

4.

Turizm ve geleneksel üretim ve satış ünitelerinin
geliştirilmesine yönelik politikalar

5.

Uygulamayı etkin kılacak parasal, örgütsel, yasal
ve yönetsel politikalar gibi politikalar geliştirilmesi
gerekmektedir [12].
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Tarihsel ve kültürel mirasın somut örnekleri olan fiziksel çevre
aynı zamanda yeni yapılacak yapı kültürüne referans olmalıdır.
Tarihi yapıların korunması modern yapılaşmanın önünde engel
olarak görülmemeli tersine hareket noktası olarak görülmelidir.
Bu referans oluş kültürel sürekliliğin sağlanmasında anahtar
noktadır. Koruma konusundaki sürece bakıldığında Türkiye
’de uzun süre sadece camiler, medreseler, hanlar, hamamlar,
türbeler gibi anıtsal yapıların korunması konusunda kararlar
geliştirildiği ve bunların da çevrelerinden soyutlanmış bir
biçimde ele alındığı gözlenir. Sürdürülebilir gelişme amacına
yönelik olarak, tarihi çevre koruma kavramından anlaşılması
gereken tarihsel değerleri sadece geleneksel biçimiyle
olduğu gibi tutmak olmamalıdır. Bugünkü anlayışta tarihi
çevre koruma, çevrenin kimliğini yaratan tüm dış özellikleri
ayakta tutmak, iç düzenlemelerde ise yapıyı kullanılmaya
hazır bir potansiyel olarak modern gereksinimlere uygun bir
biçimde değerlendirmektir. Böylece, bir yandan ekonomik
açıdan mevcut yapı stoğundan yararlanırken, diğer yandan da
geçmişin taşınmaz değerlerini geleceğe aktarmak mümkün
olabilir. Tarihsel değerlerin korunmasında amaçlanan kendi
sürekli kullanıcısını hedefleyen ve yaşayan canlı bir merkez
yaratmaktır. Ön planda tutulması gereken, tarihi dokuyu sürekli
kullananların yörenin esas sakinlerinin olmasıdır [5].
5. Taraklı
Taraklı, Marmara Bölgesi’nde Sakarya İli’ne bağlı bir ilçedir.
Marmara Bölgesi’nin güney doğusunda bulunan ilçe Ankara
ve İstanbul şehirleri arasında yer almaktadır. Ankara’ya
255 km, İstanbul’a 210 km, Adapazarı’na 68 km uzaklıktaki
yerleşke, eski İstanbul-Ankara karayolu üzerinde, Göynük ve
Geyve ilçeleri arasında kalmaktadır. Eski adı “Dablar” olan
Taraklı’nın Hellenestik dönemde “Bytinia” adını alan bölge
içinde olduğu bilinmektedir.. Osmanlı Devletinin kuruluşundan
önce, Ertuğrul Gazi zamanında, Osman Bey’in Komutanı Samsa
Çavuş Sakarya Vadisi’ndeki Sorkun, Yenice Tarakçı (Taraklı)
ve Göynük taraflarına akın düzenlemiş, Hıristiyan ahalinin
yaşadığı bu toprakları Bizanslılardan alarak Osmanlı Beyliği’nin
topraklarına katmıştır. Evliya Çelebi Seyahatnamesinde
bahsedildiği üzere ilçede halkın şimşir kaşık ve tarak yapması
nedeniyle adının Yenice Tarakçı olarak anıldığı belirtilmektedir.
Bu isim zamanla halk dilinde Taraklı olarak değişmiştir [17].
Taraklı’da, birçok Türk şehrinde görüldüğü gibi doğa ile
bütünleşik, arazinin doğallığına uyarak yerleşmek esas
alınmıştır. Ağırlıklı olarak yapılar yamaçlara tırmanmış
görünümünde olup şehrin orta bölgelerinde topografya
düzleşmekte ve buralarda düz yerleşim görülmektedir.
Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda kentsel işlevlerin kent içinde
dağılımına bakıldığında dini, ticari, idari, eğitim ve konaklama
yapılarının kent merkezinde, konutların ise Ulu Cami çevresi ve
yamaçlarda konumlandığı görülmektedir. Sosyal hayata yön
veren merkez kentin her iki yönde de yaklaşık ortasında yer
alan en düz alanda kurulmuş olup, kentin en eski yapılarından

olan Yunus Paşa Cami, Eski Hamam ve geleneksel çarşı dokusu
bütünleşmektedir [8]. Kentin en önemli caddesi olan Ankara
Caddesi, ilçenin çevre köy ve ilçelerle ulaşımını sağlayan tek
trafik yolu olmasının yanı sıra, tarihi dokuya açılan tüm cadde
ve sokakların dağıtımını da yapmaktadır. Ticaret, kamu, eğitim
yapıları da bu cadde üzerinde olduğundan, aynı zamanda ilçenin
en hareketli aksıdır. Taraklı’nın il merkezinden uzak olması ve
artık önemli trafik aksı üzerinde bulunmayan konumu ve halkın
dar gelirli olması gibi nedenler eski dokuyu oluşturan yapıların
fazla değişime uğramadan özelliklerini koruyarak günümüze
kadar ulaşmasını sağlamıştır [3].
Marmara bölgesinde yer almasına rağmen ilçenin genelinde
karasal iklim özellikleri görülmektedir. Doğal bitki örtüsünü
ormanlar oluşturmaktadır. Dağların ve ormanların etekleri
fundalıklarla kaplıdır. 2010 Adrese dayalı (ADNKS) nüfus
sayımı kesin sonuçlarına göre, Taraklı’ nın toplam nüfusu
7.337 ’dir. Sadece ilçe merkezinin nüfusu ise 2983’tür. Yöresel
yemekleri arasında keşkek, nohutlu et, uhut tatlısı, köpük
helvası gösterilebilir. Tarihi dokusu dışında Karagöl yaylası,
Kayaboğazı göleti, Hark Kanyonu ve Mağarası da doğa turizmi
açısından önemli yerlerdendir. İlçede el sanatları olarak
bez dokuma, ahşap tarakçılık ve ahşap kaşıkçılık ön plana
çıkmaktadır [17].
6. Taraklı’nın Sakin Şehir Olma Süreci
Cittaslow üyeliği için başvuru yapan Taraklı Belediyesi,
yapılan değerlendirme sonucu 50 puan barajını aşarak 2011
yılında Cittaslow üyesi olmaya hak kazanmış ve de salyangoz
üzerindeki kentle sembolize edilen logoyu taşıyan sertifikayı
almayı başarmıştır. Taraklı Belediyesi’nin hazırlamış olduğu
başvuru dosyası incelendiğinde öne çıkan kriterleri şu şekilde
özetleyebiliriz:
Çevresel politikalar açısından, ilçede sanayi tesisleri
olmadığından ötürü çevre, toprak ve suların kirletilmediği,
şebeke suyunun ise içilebilir kalitede olduğu belirtilmiştir.
Katı atıkların dönüşümü için şu anda bir tesisin bulunmadığı,
ancak Pamukova’da kurulacak olan özel bir atık dönüştürme
tesisiyle protokol imzalandığı ve tesisin hizmete girmesiyle
atıkların buraya gönderileceği belirtilmektedir. Taraklı’da tüm
meskenlerin kanalizasyon hattına bağlı olduğu, fakat atık
sular için henüz bir arıtma tesisinin bulunmadığı belirtilmiştir.
İlçede alternatif enerji kullanımı açısından güneş enerjisinden
faydalanıldığı ve ayrıca jeotermal enerjinin varlığından söz
edilmiştir. Ayrıca yeni yapılan Kayaboğazı göletinde tutulan
su ile uygun görülürse elektrik enerjisi üretilebileceğinden
bahsedilmiştir. Kentin aydınlatmasında tasarruflu ampuller
kullanıldığı belirtilmiştir. Zirai alanda yerel çiftçilerin GDO’lu
tohum kullanmadıkları ve üretimin tamamen doğal yollarla
yapıldığı vurgulanmaktadır. Trafik işaretleri, yol kenarlarındaki
reklam panolarının yeteri ölçüde olduğu belirtilmiştir. Elektromanyetik, ışık ve gürültü kirliliğin Taraklı için bir tehdit unsuru
olmadığından bahsedilmiştir.
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Altyapı politikaları açısından da sağlanan kriterlerin açıklandığı
dosyada, koruma ve restorasyon planlarının hazırlanmış olup
1992 yılından itibaren koruma amaçlı imar planı kapsamında
çalışmaların yürütüldüğü belirtilmiştir. Bu bağlamda birçok
eski yapının restore edildiği ve bu konuda çalışmaların
devam ettiği açıklanmıştır. Güvenli yolculuk ve trafik planları
kapsamında, restorasyon çalışmaları bittikten sonra çarşı
içerisindeki bazı sokakların trafiğe kapatılmasının planlandığı
vurgulanmaktadır. İlçedeki mevcut yolların bisiklet kullanımına
uygun hale getirilebileceğinden bahsedilmiştir. Ayrıca
turistlerin için gezi rotalarının düzenlenmesi, turistik gezilerde
motorlu taşıtların kullanımı yerine karbondioksit salınımının
azaltılabilmesi için bisiklet ve akaryakıt kullanmayan
araçların bulundurulması düşünülmektedir. Engellilerin kamu
binalarına rahat ulaşımının önemli olduğu ve bunun için kamu
binalarında engellilere yönelik düzenlemeler yapılabileceği
belirtilmektedir. Taraklı’da sportif aktiviteler desteklendiği,
belediye tarafından futbol kulübüne destek verildiği, diğer spor
branşlarına da destek verilebileceği belirtilmektedir. İlçede el
sanatları kursları verildiği, belediye bünyesinde kütüphane ve
internet erişim merkezi bulunduğu ifade edilmiştir. Doğal ve
özellikle yerel ürünlerin satılmasına yerel yönetimin büyük
önem verdiği vurgulanmıştır. Haftalık kurulan kent pazarlarının
yanı sıra belediye, sadece köylerden gelen doğal ürünlerin
satılması için de pazar uygulaması başlatmıştır. Bu pazarla,
Slow Food dünya pazarı projesiyle birlik sağlanabileceği
belirtilmektedir. Ayrıca belediye, köylerden gelen el sanatları
eserlerinin satılabilmesi için özel bir pazarın da kurulması için
tarihi çarşıda restorasyon yaparak buradaki dükkanların bu
amaçlı kullanılması sağlanmıştır denilmiştir.
Kentsel yaşam kalitesi politikaları açısından bakıldığında, zirai
üretim günümüzde Taraklı’da doğal yollarla yapıldığı ve bunun
destekçisi olunacağı belirtilmiştir. Atık hazneleri, insanların
çöplerini kolayca atabilmeleri için eğlence ve dinlence yerlerinin
yakınlarında bulundurulduğu, böylece çevre kirliliğine karşı
önlem alındığı vurgulanmıştır. Bahçe düzenlemeye çiçek dikme
ve mevcut çiçekleri koruma yoluyla gereken önem verildiği
belirtilmiştir. İlçe yönetimi çiçek ve bitkilerin yetiştirilmesi için
çalışmalar yapmaktadır.
Tarımsal, esnaf ve sanatkarlara yönelik politikaların
geliştirilmesi açısından, Taraklı’da yaşamış yaşlı insanlarla
konuşmalar yapılarak geçmişte kullandıkları eşyalar,
tükettikleri yiyecekler, oynadıkları oyunlar ve bunun gibi bir
çok geleneksel konuyla ilgili bilgi almıştır. Belediye, Sakarya
Kültür ve Turizm Müdürlüğüyle temasa geçerek Taraklı’daki
geleneksel hikâyeler, oyunlar, el sanatları, yiyecekler ve âdetler
ile ilgili ortak bir araştırma başlatmıştır. Taraklı’da yaşatılması
gereken geleneksel el sanatlarından, bez dokuma, ahşap
tarak ve kaşıkçılık bulunduğu belirtilmiştir. Bez, tarak ve kaşık
üretimindeki gibi geleneksel uygulamaların ileride ilgi çekici
turistik aktiviteler olabileceği açıklanmıştır. Belediye tarafından

bölgesel ve yerel ürünlerin korunmasının ve teşvik edilmesinin
sağlanacağı söylenmiştir. Girişimcilerin eğitimine başlanarak
yerel ürün satan dükkânlar oluşturulmuştur. Belediye kültürel
olayların şehir kalitesine önemli katkısı olduğunu ve toplumda
bütünleştirici etkileri olduğu fikrine sahiptir. Bu yüzdendir ki
yerel yönetim olarak bu türden aktiviteleri mümkün oldukça
desteklenmesi fikrinin benimsendiği belirtilmiştir.
Misafirperverlik ve farkındalık politikaları açısından, turistler
için yabancı dilde işaretlemeler, ulusal işaretlemelerin altında
yer alacaktır. Yol kenarlarında kahverengi üzerine beyaz
yazıyla turistik alanlara işaret edilmiştir. Nesnelerle ilgili
olarak yanlarında açık bir şekilde yazılmış açıklama metinleri
bulundurulacağı belirtilmiştir. Ulusal dilin yanı sıra İngilizce
de bu metinlerde kullanılacaktır. Farkındalık sağlanması
açısından ise kent sakinleri ve kuruluşlar, basındaki haberler
ve belediye web sitesi aracılığıyla bilgilendirilmeye çalışılmıştır
[10].
7. Sürdürülebilirlik Bağlamında Sakin Şehir Taraklı’da
Yaşananlar
Cittaslow üyesi olduktan sonraki dönemde Taraklı, bozulmamış
doğası ve tarihi dokusu ile dikkatleri üzerine çekmeye
başlamıştır. Bir iletişim firmasının reklamını burada çekmeye
karar vermesiyle adını daha da çok duyurmaya başlamış,
turistik açıdan da cazibe merkezi haline gelmeye başlamıştır.
Taraklı eskiden Ankara-İstanbul şehirlerarası yol güzergahında
iken, sonradan yeni yolun yapılmasıyla artık ana arterden uzak
kalmıştır. Taraklı’nın sakin şehir olarak kalabilmesin de belki
de en önemli etkenlerden birisi de bu olmuştur. Yol güzergahı
değişmeseydi belki de, küreselleşen dünyada rant odaklı
uygulamalarla tüm doğallığını kaybedebilir, sakinlikten uzak,
doğası bozulmuş bir kent halini alabilirdi. Belediye arşivinden
edindiğimiz Taraklı panorama fotoğraflarında, Taraklı’nın her
döneminde küçük, sakin, doğa ile iç içe bir kent olduğunu
görmekteyiz (Şekil 2).

Şekil 2. 1950 (solda) ve 2012 yılı (sağda) Taraklı [10]
Taraklı; Cittaslow üyeliğinden sonra, doğallık ve çevreyi
koruma, tarihi silüete sahip çıkma, farkındalık oluşturma gibi
çalışmalarına daha da önem vermeye başlamıştır. Taraklı’da
somut kültürel mirasın korunması maksadıyla 2005 yılında
yürürlüğe giren “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım
Sağlanmasına Dair Yönetmelik”’ten faydalanılarak restorasyon
çalışmaları başlatılmış ve bu bağlamda 2006 yılında halihazırda
bir restorasyon atölyesi açılmıştır. Restorasyon işlerinde
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özellikle ağaç işleri bu atölyelerde yapılmıştır. Birçok ahşap
ve kerpiç ustası yetiştirilmiştir. Yapıların restorasyon işlerinde
doğal malzemelerin kullanımına gerekli özen gösterilmiştir.
Restorasyon atölyelerinin korunması ve değerlerinin
arttırılması, yerel alışveriş merkezlerinin yaratılması, tarihi
kent merkezlerinde yer alan geleneksel kasap, fırın, bakkal
vb. işyerlerinin desteklenmesi gibi kentsel yaşam politikalarını
arttırıcı çalışmalarda bulunmuştur. Bunun yanında el yapımı ve
etiketli ürünlerinin korunması, geleneksel iş tekniklerinin ve
zanaatların değerinin arttırılması, kırsal bölgede yaşayanların
hizmetlere erişimini arttırarak kırsal bölgelerin değerini
arttırmak, yerel ve geleneksel kültürel etkinliklerin korunması
ve değerlerinin arttırılması, tarımda GDO kullanımının
yasaklanması,
yerel
ürünlerin
sertifikalandırılması,
kültür müzeleri kurulması gibi tarımsal, turistik, esnaf ve
sanatkarlara dair politikalar da geliştirmeye çalışmıştır. İyi
karşılama anlamında kenti ziyaret edenlere yönelik çalışacak
bir karşılama ekibinin belirlenmesi, görevlendirilmiş kişilerin
eğitimi, yönlendirme levhaları, ziyaretçilere uygun altyapı
olanakları ve tanıtım ofisleri kurulması hakkında çalışmalarda
bulunulmuştur [10].

Şekil 3. Hanımeli Konağı Restorasyonu [10]
1926 yapımı taş temel üzerine karkas taşıyıcı sistemde
yapılmış olan konut türü yapı, belediye eliyle restore edilmiş
olup büyükşehir kanununa göre mülkiyeti belediyeye geçmiştir.
Hacırıfatlar Konağı (Şekil 4) adını alan bu yapı butik otel olarak
kullanılmaktadır.

Şekil 4. Hacırıfatlar Konağı Restorasyonu [10]

Cittaslow Türkiye, 1. Koordinasyon Kurulu Toplantısı 2012
yılı Ocak ayında ve yine 8. Koordinasyon Kurulu Toplantısı
2014 yılı Eylül ayında Taraklı’da yapılmıştır. Hem sakin şehir
ruhunun, hem felsefesinin, hem de ilerleyen yıllar içinde neler
yapılabileceğinin değerlendirildiği son toplantıda; 2015 yılında
yapılacak ilk çalışmanın, her üye ilçede üretici pazarları
açmak olduğu vurgulanmış, yerli tohumlara sahip çıkmak ve
ortak tohum takas şenliği yapmak hedefinden bahsedilmiştir.
Kent yönlendirme tabelalarıyla ilgili ortak bir çalışma yapma
kararı alınarak, üye ilçelere gidildiğine bir Cittaslow ilçesine
gelindiğini hatırlatacak tabelaların gerekliliği açıklanmıştır.
Bunun da standartlarını oluşturmaya ve tüm kentlerde aynı
standartları uygulamaya karar verilmiştir [20].

1910-11 yıllarında taş temel üzerine ahşap karkas olarak
ve kırma çatılı inşa edilmiş konut türü yapı, Abdi İbrahim
Konağı (Şekil 5) olarak doğal malzemelerle restore edilmiştir.
Restorasyonunda özgün duvar dolgusu olarak kullanılan
kerpiçler temizlenerek yeniden dolgu olarak kullanılmış,
toprak-saman karışımı çamur sıva ile duvar örgüsü yapılmıştır.

Taraklı’da şu an itibariyle 111 adet tescilli yapı bulunmaktadır.
Bunların bir kısmı restorasyon görmüş ve işlevsel olarak kente
kazandırılmıştır. Bu çalışmada restorasyonu yapılan bazı
yapılardan da bahsedilmiştir.

Şekil 5. Abdi İbrahim Konağı Restorasyonu [10]

1910 yılı yapımı konut türü eski ahşap karkas yapı, restore
edilerek Hanımeli Konağı (Şekil 3) adıyla butik otele
dönüştürülmüştür. Restorasyonunda, dayanımını yitiren
taşıyıcı elemanlar yenileriyle değiştirilmiş, yapıdan çıkan dolgu
duvar kerpiçlerinden sağlam olanlar yine kullanılmış, sağlam
olmayanlar ise kerpiç ustaları tarafından doğal malzeme
kullanılarak hazırlanan kerpiçlerle değiştirilmiştir. Bunun
gibi konaklama mekânı olarak tasarlanan başka konaklarda
mevcuttur. Bu da doğal tarihi dokusuyla kente sürdürülebilir
kalkınma anlamında turist çeken sakin şehrin misafirlerini
ağırlayabileceği mekânlar oluşturulmasını sağlamıştır.

Yunuspaşa Çarşısı sokak sağlıklaştırma ve cephe restorasyonu
kapsamında dükkanlar restore edilerek sokağın çehresi
güzelleştirilmiştir (Şekil 6).

Şekil 6. Yunuspaşa Çarşısı Sokak Sağlıklaştırma ve Cephe
Restorasyonu [10]
Bugünkü adıyla Hisar Konağı, temel ve taşıyıcı kısımları
ciddi zarar gördüğü için rekonstrüksiyon projesi hazırlanmış
ve bina geleneksel malzemeler kullanılarak yeniden inşa

617

2nd International Sustainable Buildings Symposium
edilmiştir (Şekil 7). Ahşap doğramalarının tamamı restorasyon
atölyesinde yapılmıştır. Restorasyon belediye tarafından
yapılmış olup büyükşehir kanununa göre mülkiyeti belediyeye
geçmiştir. Hisar Konağı, Tarihi Kentler Birliği tarafından
geleneksel malzeme kullanma dalında restorasyon ödülü
almıştır.

Şekil 7. Hisar Konağı Restorasyonu [10]
1905 yılında yapılmış olan Hacı Atıf Hanı (Şekil 8) taş temel
üzerine ahşap ve kerpiç malzemeden yapılmış, kiremit örtülü, U
planlı, iki katlı bir handır. Tarihi İpekyolu üzerindeki eski ahşap
hanlardan birisidir. Restorasyonu belediye tarafından yapılmış
olup büyükşehir kanununa göre mülkiyeti belediyeye geçmiştir.
Restorasyonu sırasında taş temeller güçlendirilmiş, kerpiç
dolgu üzerine bağdadi ve horasan sıva yapılmıştır. Aslına göre
sonradan eklenen kısımlar restitüsyon çalışmalarıyla orijinal
haline döndürülmüştür.
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Şekil 8. Hacı Atıf Hanı Restorasyonu [10]
Taraklı’daki simge binalardan birisi de Fenerli Ev’dir (Şekil9).
Fenerli Ev 1900 yılında taş temel üzerine ahşap karkas
tekniğinde inşa edilmiş konut türü bir yapıdır. Çatı katında fener
biçiminde, farklı mimaride bir odasının bulunuşu dolayısıyla bu
ismi almıştır. Geçmişte kentin yöneticilerinin kaldığı bir yapı
iken bugün kullanılmamaktadır. Fenerli Ev Sakarya Ticaret ve
Sanayi Odası tarafından satın alınmış olup Kültür evi olarak
restore edilmektedir.

Şekil 9. Fenerli Ev Restorasyonu [10]
Taraklı’da geçmişten bugüne sakin şehir markasını
destekleyecek birçok çalışma gerçekleşmiş ve gerçekleşmeye
devam etmektedir. Sakin şehirliği hak eden Taraklı sürdürülebilir
kalkınma ve koruma anlamında çalışmalarını sürdürmektedir.

Önceki yıllarda görüntü kirliliğine sebep olan elektrik direkleri
ve elektrik kabloları yeraltına alınarak görüntü kirliliği ortadan
kaldırılmıştır. Şehir içinde altyapı ve zemin kaplamaları
yapılarak sokaklar dokuya uygun şekilde düzenli kullanılabilir
hale getirilmiştir. Taraklı’da bulunan ve şehrin fetih nişanesi
olarak kabul edilen yaklaşık yedi asırlık çınar ağacı doğal anıt
olarak tescillenmiştir. Çınar ağacına özel bakım yapılmaktadır.
Taraklı’da yapılan tüm bu çalışmalardan sonra Taraklı’nın
çehresi daha da değişmeye uğramıştır. Restorasyonları yapılan
bazı yapıların kullanım amaçlarında değişiklikler meydana
gelerek sürdürülebilirliğe katkıda bulunmaya başlamışlardır.
Kadirler Konağı, Çakırlar Konağı, Hanımeli Konağı, Abdi İbrahim
Konağı gibi tarihi yapılar konaklama mekânları haline gelerek
sürdürülebilir turizm bakımından gelen misafirlerin ağırlandığı
yegâne yerler olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Yunus Paşa
Çarşısı ve Orhangazi Çarşısı ise geleneksel ürünlerin satıldığı
mekânlar haline gelmiştir. Bu gibi hamleler sonucunda sakin
şehir daha çok dikkat çekmiş ve yerli yabancı misafirlerin
uğrak yeri haline gelmiştir. Belediyenin desteği ve oluşan
talep doğrultusunda Taraklı bez dokuması, ahşap tarak ve
kaşık işçiliği gibi el sanatlarının önemi daha da artmıştır.
Taraklı doğal kaynaklar bakımından da şanslı bir konumda
bulunmaktadır. Jeotermal enerji kaynağı hemen merkeze
çok yakın olan Paşalar mevkiinde bulunmaktadır. Bu doğal
ve çevreyi kirletmeyen enerjiyi kaplıca turizminde kullanmak
üzere çalışma başlatılmıştır. Şehir merkezine yakın bir konumda
bulunan Taraklı jeotermal turizm tesislerindeki konutlar,
Taraklı sivil mimarisine uygun olarak inşa edilmektedir.
Cittaslow kriterlerinde motorsuz taşıtların özendirilmesi,
çevreyi kirletmeyen enerji tüketen ya da bisiklet ulaşımının
özendirilmesi istenmektedir. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ile
yapılan görüşmede Taraklı jeotermal turizm tesislerinden şehir
merkezine ulaşımda böyle bir çalışmanın yapılabileceğinin
bilgisi alınmıştır.
Taraklı Belediyesi, Cittaslow üyeliği dışında, Avrupalı Seçkin
Destinasyonlar Projesi (EDEN) üyesidir. EDEN projesinin
amaçları arasında; henüz keşfedilmemiş ve düşük turist
yoğunluğuna sahip destinasyonların sürdürülebilir turizm
ilkeleri doğrultusunda turistik cazibesinin arttırılması,
turistik çekim unsurlarının geliştirilerek turist akışının
yoğunlaştırılması ve bu sayede yerel ve bölgesel kalkınmanın
hızlandırılması gösterilebilir. Taraklı, 2013 yılında erişilebilir
turizm destinasyonu temasında, “2013 yılı Avrupalı Seçkin
Turist Destinasyonu” ödülünü almıştır [21].
Ekim 2014’de Taraklı’da, Taraklı İlçesi ve halkının sahip olduğu
değerler ile ilçenin Cittaslow üyesi ve 2013 Eden Türkiye
Birincisi olması göz önünde bulundurularak ilgili merkezi ve
yerel idareler ile akademisyenlerin katılımıyla “Taraklı’nın
Dünü, Bugünü, Yarınları Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir. Çalıştay
sonuç raporuna göre alınan kararlar öne çıkan başlıklar şu
şekilde özetlenebilir [11]:
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•

Taraklı halkının kendine özgü sosyal yaşamını ve
ilçenin tarihi dokusunu korumaya yönelik çalışmalar
sürdürülmelidir. Bu amaçla Taraklı halkı bilinçlendirilmelidir.

•

Tarihi Taraklı evlerinin hazırlatılacak bir plan çerçevesinde
koruma-kullanma dengesinin sağlanarak yıllar içerisinde
turizme
kazandırılması
sağlanmalıdır.
Yapılacak
restorasyon çalışmaları sonucunda mülk sahiplerince tarihi
yapıların ikametgah olarak kullanımı teşvik edilmelidir.

•

Henüz koruma altına alınmamış taşınmazlara yönelik
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca tespit ve tescil işlemlerinin
gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.

•

Taşınmaz kültür varlıklarının onarımına yönelik, Kültür
ve Turizm Bakanlığı’nca hibe şeklinde sağlanan yardımlar
ile Toplu Konut İdaresi’nce verilen restorasyon kredileri
hakkında taşınmaz sahiplerinin bilgilendirilmeli ve destek
sağlanmalıdır.

•

Restorasyon çalışmalarında ihtiyaç duyulan nitelikli
işgücünün temin edilebilmesi için üniversite ile işbirliğine
gidilmelidir.

•

Halk eğitim merkezlerinde el sanatları konusunda eğitim
verilmesinin devamlılığı sağlanmalıdır.

•

İlçenin geçmişten gelen en önemli kültürel miraslarından
biri olan yalaza kültürünün yaşatılması için belirli
zamanlarda yalaza sohbetlerinin gerçekleştirilmesi ve
tanıtıcı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

•

Turistler için gezi rotaları belirlenmelidir. Oluşacak turist
yoğunluğunun, Taraklı kültürü ve tarihi dokusu üzerindeki
olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar
yapılmalıdır.

8. Sonuç ve Öneriler
Cittaslow, popüler kültürle tarihi kent geleneklerinin
bozulmasına, hızlı yaşam tarzıyla ve hazır beslenmeyle kentlerin
yozlaşarak özünü kaybetmesine, insanların koşuşturmaca
arasında içinde yaşadığı doğal çevreyi umursamaz hale gelişine
bir tepki hareketidir. Cittaslow hareketi günümüz itibariyle
28 ülkeden 182 belediyenin katılımıyla evrensel bir hareket
olmuştur. Ülkemizde ilk olarak 2009 yılında Seferihisar’ın
sakin şehir olmasıyla başlayan ulusal ağ, günümüzde
dokuz üyeye ulaşmıştır. Bu dokuz belediye koordinasyon
içerisinde çalışmalarını sürdürmekte ve sakin şehirler olarak
sürdürülebilirlik sağlamaya çaba göstermektedirler.
Taraklı tarihi dokusu, doğası, yenilenebilir enerji kaynakları,
geleneksel el sanatları, kültürü ile sakin şehir olmaya hak
kazanmıştır. Sevimli bir kasaba görünümünde olan ve günümüze
kadar sakin doğasını koruyan Taraklı’da sürdürülebilirlik adına
önemli gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Cittaslow
kriterleri de bunu desteklemektedir.
İlçede Osmanlı sivil mimari özelliklerini taşıyan birçok yapı

vardır. Elbette bu tarihi yapılar zamanla eskimeye yüz tutmuş,
yıpranmış, bazıları terk edilmiş ve kullanılamaz hale gelmiştir.
Şehir merkezindeki bu tarihi yapılardan bir kısmı, belediyenin
öncülüğünde devlet desteğinden faydalanılarak restore
edilmişlerdir. Bu sayede kentin eskiyen çehresi, tarihi mimari
dokusunu yitirmeden yenilenmiş, sürdürülebilir mimari anlayışı
benimsenmiştir. İlçede henüz restore edilmemiş birçok yapı da
mevcuttur.
Kentin değişen çehresi, restore edilen yapılar, kentin dünya
çapında bir ağa üye olmaya hak kazanarak Cittaslow markası
alması, unutulmaya başlayan bu kente insanların dikkatini
çekmeye başlamıştır. Bu sebepledir ki ilçede büyük bir
iletişim firmasının reklamı çekilmiş ve ilçeye daha da merak
uyandırmıştır. Gittikçe ünlenen ilçeye gelen turist sayısında
ciddi artışlar meydana gelmiştir. Turistler için konaklama
mekânları tesis edilmiştir. Bu konaklama mekânları da
genellikle önceden konut türü yapıların restore edilerek farklı
işlev yüklenmesi biçiminde oluşturulmuştur. Bu durum ilçenin
doğal tarihi dokusunu ortaya çıkardığından daha da ilgi çekici
olmuştur. İlçede artan turizm sayesinde sürdürülebilir bir
kalkınma meydana getirilmeye çalışılmıştır. Yöresel ürünlerin
ön plana çıkartılmasıyla sürdürülebilir kalkınmada yerellik
ön plana çıkartılmıştır. İlçe merkezine çok yakın bir noktada
geleneksel mimariye uygun biçimde inşa edilmeye başlanan
jeotermal turizm tesisleri de bulunmaktadır. Doğal kaynakların
kullanımını içeren bu turizm hamlesi de ilçenin sürdürülebilir
kalkınmasına büyük destek olacaktır.
Cittaslow kriterleri yöresel yiyecekleri, geleneksel tatları,
yöreye özgü el sanatlarını da desteklemektedir. Bununla
ilgili olarak ilçede yöresel tatlar ön plana çıkartılmış, uhut
tatlısı, köpük helva gibi yöreye özgü yiyeceklerin üretimi
özendirilmiş, etiketli ürün satışı başlatılmıştır. İlçede yöresel
yemeklerin yenilebileceği lokantalarda mevcuttur. Bölgedeki
el sanatlarından bez dokuma, ahşap tarak ve kaşık işçiliği ile
boyamacılığı desteklenmiş, yöresel ürünlerin satıldığı pazarlar
kurulmuştur. Tarihi yapıların restorasyonunda çalıştırılacak
ahşap ve kerpiç ustaları yetiştirilmiştir. Bu sayede de geleneksel
el sanatları ve yiyecekleri için de bir sürdürülebilirlikten söz
edilebilir.
İlçede yapılan altyapı çalışmalarıyla içme suyunun kalitesi
arttırılmıştır. Kanalizasyon sistemi yenilemeleri çalışmaları
başlatılmıştır. Katı atıkların toplanması konusunda bir çalışma
yapılacak olup katı atık tesisine gönderilmesi gündemdedir.
Tarımsal alanlar için Kayaboğazı sulama göleti kullanılacaktır.
Ayrıca bir arıtma tesisi kurulması planlanmaktadır. İlçede
çevre düzenlemelerine de önem verilmektedir. Bütün bunlar da
sürdürülebilirliğin çevresel boyutu için önemlidir.
Tarihi bir kent olan Taraklı’da zaten hamurunda var olan
doğallık ve bunun öne çıkarılması çabaları Cittaslow üyeliğiyle
daha da önemli hale gelmiştir. Cittaslow hareketinin içeriğine
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baktığımızda sürdürülebilir kentler üretmeyi amaçladığı
sonucuna varabiliriz. Kendi üreten, kendine yeten, doğayı
ve özünü koruyan, yaşamaktan tat alınan, sürdürülebilir
kalkınmayı destekleyen kentler yaratma amacı güttüğünü
söyleyebiliriz. Taraklı’da da sürdürülebilir mimari, çevre ve
ekonomik kalkınmadan söz etmek mümkündür.
Fakat önemli olan bu sürdürülebilirliği korumaktır. Gelecek
nesillere mekânı, doğayı, kültürü, enerjiyi tüketmeden
devredebilmek gerekir. Bu da yavaş yaşam felsefesiyle şimdilik
mümkün görülmektedir. Cittaslow hareketinin temelleri 1999’a
dayanmaktadır. Ülkemiz ise bu hareketle 2009’da tanışmıştır.
Taraklı’nın bu birliğe üye olması ise 2011’dedir. Birliğin
devamlılığı ve üyelerine kattıklarını ilerleyen süreçlerde
daha detaylı değerlendirmek ve sürdürülebilirliğe katkısını
geniş zaman perspektifinde değerlendirmek daha gerçekçi bir
yaklaşım olacaktır.
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