
 
 

Organizasyon Yapısı 
 
Slow Food üye destekli, kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluştur. Tüm gelirler - üyelik 
aidatları, bağışlar, proje ve etkinlik destekleri - Uluslararası Tüzük’te belirtilmiştir ve derneğin 
faaliyetlerini belirleyen hedefleri gerçekleştirmek için kullanılır.  
 
Hareketin temelinde kendi yemek kültürlerini korumayı amaçlayan, daha sürdürülebilir bir gıda 
geleceğini destekleyen, Slow Food felsefesini yaymayı ve gerçekleştirmeyi hedefleyen, bağımsız 
çalışan konvivyumlar vardır. Günümüzde dünyanın dört bir yanındaki 1500’den fazla konvivyum, 
Slow Food’un belkemiğini oluşturmakta ve her yıl ortalama 6000 etkinlik gerçekleştirmektedir. 
Dernek, temel gücünü dünyanın her yanındaki binlerce gönüllüsünden almaktadır; 
konvivyumlardan dernek başkanına her seviyede gönüllülük esastır. Gönüllüler yerelde hedefler 
belirleyip, etkinlikler düzenleyerek, hareketin felsefesini ve amaçlarını ön plana çıkarmaktadır. 
 
Slow Food International, her dört senede bir Uluslararası Slow Food Kongresi’nde seçilen 
Uluslararası Konsey ile birlikte hareketin dünya genelindeki gelişimini planlar ve destekler. 2012 
yılındaki kongrede, yeni bir yönetim organı olan ve dünyanın çeşitli bölgelerinden altı üyenin yer 
aldığı Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Slow Food’un kurucusu Carlo Petrini dernek başkanıdır. 
Personel, İtalya’nın kuzeyinde, Piemonte Bölgesi’nde küçük bir kasaba olan Bra’daki Slow Food 
Uluslararası Genel Merkezi’nde çalışmaktadır. Piemonte Bölgesi’nin tarımsal ve gastronomik 
zenginlikleri ile ünlü olması Slow Food hareketinin doğmasına vesile olmuştur. 
 
Slow Food’un, bazı ülkelerde ulusal düzeyde kurumsal yapıları bulunur. Bunlardan bazıları daha 
eski (İtalya, Almanya, İsviçre, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, İngiltere ve Hollanda) ve 
bazıları daha yenidir (Brezilya, Kenya ve Güney Kore). Hepsinin karar otonomisi vardır ama Slow 
Food International tarafından belirlenen siyasi kuralları takip ederler. Slow Food aktivitelerini 
koordine eder, konviviyumlara destek olur, etkinlik organize eder ve üyeler için referans noktası 
olurlar. 
 
Slow Food, projelerini sürdürmek için aşağıdaki kuruluşları oluşturmuştur: 
 
Slow Food Biyoçeşitlilik Vakfı; Slow Food’un gıda biyoçeşitliliğini ve gelenekleri korumak hedefli, 
özellikle de gelişmekte olan ülkelere odaklanmış, üretici gruplarıyla çalışarak yürüttüğü projelerini 
desteklemek amacıyla 2003 yılında kurulmuştur. En önemli projeleri Presidia, Nuh’un Ambarı, On 
Bin Bahçe ve Yeryüzü Pazarlarıdır. 
 
Terra Madre Vakfı 2004 yılında kurulmuştur. Vakıf, her iki yılda bir Torino’da gerçekleştirilen Terra 
Madre etkinliğini, bölgesel Terra Madre toplantılarını düzenler ve tüm katılımcı paydaşlardan 
oluşan bir ağ yaratarak projenin devamlılığını sağlar. 
 
Slow Food, Gastronomi Bilimleri Üniversitesi’nin (UNISG) kuruluşunda rol almıştır. 2004 yılında 
kurulan üniversitede, lisans ve yüksek lisans seviyesinde eğitim programları bulunmakta, aynı 
zamanda da yenilenen gıda kültürünün incelenmesiyle karmaşık ve çok disiplinli bir fenomen 
olarak değerlendirilen gıdaya akademik bir itibar kazandırmak amacıyla eğitim kursları da 
düzenlenmektedir. Üniversite, Bra’dan bir kaç kilometre uzaklıkta bulunan tarihi Pollenzo köyünde 
yer almaktadır. UNISG’in 70 ülkeden 400’e yakın öğrencisi bulunur. 
 


