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Sakin şehir olgusu, İtalya’da ortaya çıkan bir kavram olup, son zamanlarda Türkiye’de de
kendinden oldukça bahsettiren bir kavramdır. Bu kavram, kent sakinleri ve ziyaret edenler
için iyi fikirler, deneyimler ve karşılıklı bilgi alışverişini sağlayarak yaşam kalitesini
yükseltme ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamayı hedeflemektir. Bu doğrultuda bu
araştıramnın amacı kırsal turizm kapsamında oldukça fazla çekiciliğe sahip olan ve sakin
şehir ağına dahil olan Eğirdir ilçesini ziyaret edip turistik deneyim yaşayan yerli ve yabancı
turistlerin TripAdvisor Web Sitesi üzerinden yapmış olduğu yorumları içerik analizi
yöntemiyle analiz etmektir. Yöreyi ziyaret eden toplam 221 yerli ve yabancı turistin olumlu
deneyim yaşamalarında yörenin eşsiz doğası ve manzarası, yörede bulunan göl, yörenin
sakin ve huzur verici yapısı, yörenin yöresel ürünleri ve yemekleri, yörede oldukça fazla
bulunan rekreatif olanaklar ve yörenin yerli halkı ile esnafının misafirperverlik anlayışı
etkilidir. Olumsuz deneyim yaşamalarında ise yörenin yetersiz tanıtımı, yöredeki turizm
işletmelerinin ihtiyacı karşılayacak kadar olmaması, yörede ziyaretçilere sunulan hizmetin
kalitesinin düşük ve fiyatların yüksek olmasının etkilediği tespit edilmiştir.
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Cittaslow phenomenon is a concept emerged in Italy, is a concept also discussed in the self
quite recently Turkey. This concept aims to improve the quality of life and ensure
sustainable development by providing good ideas, experiences and mutual exchange of
information for city dwellers and visitors. In this direction, the aim of this research is to
analyze the interpretations made by to visit the district of Egirdir, which has a lot of
attractiveness in the context of rural tourism and included in the cittaslow network, the local
and foreign tourists on the TripAdvisor Web Site using the theme analysis method. A total
of 221 local and foreign tourists visiting the region have a positive experience in the unique
nature and scenery of the region, the lake in the region, the calm and peaceful structure of
the region, the local products and dishes of the region, the recreation opportunities in the
region and the hospitality understanding of the local people and tradesmen are effective. In
the negative experience, inadequate promotion of the region, not enough to meet the needs
of the tourism businesses in the region, the quality of service provided to visitors in the
region is low and high prices have been found to affect.
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