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Öz 

Son yıllarda tüketim alışkanlıklarındaki değişimler, doğal olana 

karşı oluşan ilgi ve daha sakin, keyfine vararak yaşama anlayışı, 

sürdürülebilir proje  ve uygulamaların da gelişimini 

desteklemektedir. Bunun sonucunda “Slow Food”, “Cittaslow” 

gibi kavramlar ortaya çıkmıştır. “Cittaslow” hareketi; insanların 

birbirleri ile  iletişim halinde olduğu, sosyal, sürdürülebilir; 

doğaya, kültürüne, el sanatlarına sahip çıkan, altyapı problemi 

yaşamayan, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan ve 

teknolojik olanaklardan faydalanan şehirlerin değerlendirildiği 

bir birlik olarak kurulmuştur. Günümüzde 30 ülkeden, 235 

şehir birliğe üyedir. Bu çalışmada, Cittaslow felsefesini 

benimseyen ve ilkelerine uygun faaliyet yürüten Türkiye’deki 

ilk ve tek “Cittaslow Dostu” işletme, “Yedi Bilgeler” 

otel/şarapevinin Tripadvisor.com kullanıcı yorumları analiz 

edilmiştir. Çalışmanın amacı, kullanıcıların en fazla hangi 

alanda yorum yaptıklarını, yorumların Cittaslow ve kriterleri 

ile  ilişkisinin olup olmadığını belirlemektir. İçerik analizi 

yöntemi kullanılmış ve katılımcıların işletme ile  ilgili yorumları 

6 kategoride derlenmiştir. En fazla yiyecek-içecek kategorisinde 

yorum yapıldığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Cittaslow, Cittaslow Dostları, Tripadvisor. 

* Bu çalışma, 18. Ulusal Turizm Kongresinde bildiri olarak 

sunulmuştur.
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Abstract 

In recent years, changes in consumption habits, demand for 

natural products and more slower and enjoyable life  approach 

support the development of sustainable projects and practices. 

Consequently, concepts of “slow food” and “cittaslow” have 

been arised. Cittaslow movement has been founded as a unity 

that people are in contact with each other; social, sustainable; 

protecting nature, culture and handcrafts; without having 

infrastructure problem; using renewable energy resources; 

evaluating the cities which take advantage of technological 

facilities. Today, 235 cities from 30 different countries are the 

member of this unity. In this study, the user comments in 

tripadvisor.com of “Yedi Bilgeler Hotel and Winehouse”, the 

first and only “Frie nd of Cittaslow” in Turkey, which has 

adopted cittaslow movement’s philosophy and have been 

operated according to its principles have been analysed. The 

purpose of the study is to examine on which subjects users 

comment most and whether these comments are relevant to 

cittaslow and its principles or not. Content analysis method is 

used and the user’s comments related to the hotel categorized 

into 6 title . It has been observed that the most comments were 

made in the category of “Food and Beverage”. 

Keywords: Cittaslow, Friends of Cittaslow, Tripadvisor. 
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GİRİŞ 

“Citta” (İtalyanca: şehir) ve “Slow” (İngilizce: yavaş) kelimelerinin birleşiminden oluşan 

“Cittaslow”, “sakin/yavaş şehir” anlamında kullanılmaktadır. Cittaslow’un temeli 1999 yılında 

İtalya’da ortaya atılmıştır. Greve, Orvieto, Bra ve Positano şehirlerinde belediye başkanlarının 

vizyonu doğrultusunda, şehirlerin yaşam standartlarını daha kaliteli hale getirmek üzere yeni 

kalkınma modelleri oluşturma idealleri ulusal boyuta yayılmıştır (Cittaslow, 2017). 

Küreselleşmenin şehirlerin yapısını, sakinlerini ve yaşam şeklini standartlaştırmasını önlemek ve 

yerel özelliklerini sürdürmesini sağlamak amacıyla kurulmuş, üyelik esasına dayalı bir birliktir 

(Mayer ve Knox, 2009: 22). 

 

“Slow Food” (yavaş yemek) ise, 1986 yılında Carlo Petrini tarafından İtalya’da kurulan; ortak 

kültür ve kaliteli yemek arayışındaki gönüllü üyelerin işbirliği ile geliştirilen, yemek ve şarap 

kültürünün geliştirilmesi ve tanıtılmasına önem veren, kar amacı gütmeyen uluslararası bir 

organizasyondur (Yurtseven vd., 2010). Slow Food akımındaki ilerleme, Slow Food fikrine 

dayanan ancak bu felsefeyi şehirlere ve destinasyonlara kadar genişleten Cittaslow hareketini 

ortaya çıkarmıştır (Heitmann vd., 2011: 114).  

 

Cittaslow, “Slow Food” akımının bir parçasıdır. Farklı olarak, kentsel-toplumsal akım ve yerel 

yönetim için model olarak tanımlanmaktadır (Pink, 2008: 98). İki hareketin de amaçları farklı 

ancak tamamlayıcıdır. İkisi de yereli, geleneksel kültürü ve keyifli yaşamı desteklemektedir 

(Knox, 2005: 6). Cittaslow, “Slow Food” un ilkelerine uyan ve yerel bölgeyi geliştiren çevreci bir 

harekettir. Hem ziyaretçiler hem de yerleşik insanlar için daha canlı bir ortamda yüksek yaşam 

kalitesini amaçlamaktadır (Park ve Kim, 2015: 353). Yaşanılan çevrenin ve kültürün değerini 

anlayarak ve koruyarak yaşamaya önem verir (Ergüven, 2011: 202). Hareketin temelinde ‘3S’ 

önemlidir (Jang ve Jung, 2015): 

-Slow (yavaş),  

-Small (küçük), 

-Sustainable (sürdürülebilir). 

 

 

Literatür 
Literatürde Cittaslow  ile ilgili çalışmaların konuyu çok yönlü incelediği görülmektedir. 

Cittaslow’ u hareketin çıkış noktası olan Slow Food, eko gastronomi kapsamında değerlendiren 

çalışmalar (Parkins, 2004: 364; Pietrykowski, 2004: 309; Van Bommel ve Spicer, 2011: 1719) yavaş 

yemek anlayışını günlük yaşam ve tüketim kavramı içerisinde ele almıştır. Yerel yiyecek 

kullanımının yaygınlaşmasında eko gastronomi ve yavaş hareketinin etkisini ele alan çalışmalar 

(Jung vd., 2014: 443; Nilsson vd., 2011: 384; Görkem ve Öztürk, 2014: 1 9) geleneksel yeme 

alışkanlıklarının ve farklı yöre mutfaklarının yansıtılmasında yavaş hareketinin olumlu etkisi 

varken, yiyecek-içecek fiyatlarının artması gibi olumsuz sonuçlar da ortaya çıkarabileceğini 

göstermiştir. Yavaş yemek kavramını yeni ve farklı bir ideoloji olarak inceleyen çalışma 

(Simonetti, 2012: 184) ve hızlı ve yavaş kavramlarını yavaş hareketini açıklarken bir bütün olarak 

ele almayı savunan çalışma (Hsu, 2015: 629) da yavaş hareketini yavaş yemek kavramı 

kapsamında inceleyen çalışmalardandır. 

 

Cittaslow’u sürdürülebilirlik kavramı kapsamında ele alan çalışmalar (Pink, 2008: 99; Sims, 2009: 

322; Ekinci, 2014: 186; Park ve Kim, 2015: 16) yavaş hareketinin sürdürülebilir yerel kalkınmada 

yeni bir yaklaşım olduğunu, yerel yiyeceklerin kullanımının ve yavaş hareketindeki 

uygulamaların sürdürülebilir turizmi desteklediğini göstermektedir. Yerel halkın yavaş 
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hareketini benimsemediği, bir ‘marka’ olarak algıladığı sonucuna ulaşan çalışma (Semmens ve 

Freeman, 2012: 370) da yavaş hareketini sürdürülebilirlik kavramı açısından değerlendiren 

çalışmalardandır. 

 

Cittaslow hareketini küreselleşme ve yerel kalkınma açısından ele alan çalışmalar (Mayer ve 

Knox, 2006: 330; Pink, 2009: 463; Yalçın ve Yalçın, 2013: 40; Pecsek, 2016: 115) yavaş hareketinin, 

yerel kalkınmayı desteklemede etkili bir yöntem olabileceğini, sosyal bir değişim 

yaratabileceğini, küçük bölgelerde yavaş turizmi canlandırmada etkili olabileceğini göstermiştir. 

Küreselleşmenin her zaman aynılaşmaya yol açmadığını, yavaş şehirlerin faydalı olduğunu 

düşündükleri küreselleşme unsurlarını benimseyerek, hem ‘yavaş’ hem ‘gelişmiş’ nitelikte 

olabileceğini gösteren çalışma (Servon ve Pink, 2015: 332) da yerel kalkınma açısından yavaş 

hareketini ele alan çalışmalardandır.  

 

Literatürde Cittaslow -İşletme (Cittaslow dostu işletme) konusundaki çalışmaların çok sınırlı 

olduğu görülmüştür. Bu çalışmada, benimsemiş oldukları işletme ilkeleri ve uygulamalarıyla 

Türkiye’de ilk ve tek “Friends of Cittaslow” unvanı alan “Yedi Bilgeler” otel/şarapevinin 

Tripadvisor.com kullanıcı yorumları analiz edilmiştir. Günümüzde konaklama yeri seçiminde 

başvurulan en büyük web sitelerinden biri Tripadvisor.com’dur (tripadvisor, 2017). Web 

sitesinde “Yedi Bilgeler” ile ilgili 111 yorumun tümü incelenerek, 6 kategori oluşturulmuştur. 

Çalışmanın amacı, kullanıcıların en fazla hangi kategoride yorum yaptıklarını ve yorumların 

Cittaslow ve kriterleri ile ilgili olup olmadığını belirlemektir.  

 

Friends of Cittaslow (Cittaslow Dostları) 

 
Cittaslow çalışma ilke ve prensipleri 28 madde ve 5 ekli dosyadan oluşan “Uluslararası Cittaslow 

Tüzüğü” ile belgelenmiştir. Buna göre “Cittaslow Dostları”, kültür ve bilim kurumlarını; 

ekonomi ve ticaret odalarını; kar amacı gütmeyen mesleki ve ticari birliklerini ; tarım, üretim, 

hizmet ve turizm sektörlerindeki kamu ve özel işletmeleri kapsamaktadır. İşletmeler, Cittaslow 

hareketine destek amacıyla aşağıdaki faaliyetleri yürütebilirler: 

-Para bağışı, 

-Karşılıksız olarak ya da istisnai durumlarda hizmet tedariki, 

-Belirli projeler için finansal destek, 

-Bilimsel ve teknik işbirliği. 

 

Cittaslow dostları, görsellerinde (broşür, ilan vb.) logo şeklinde “Cittaslow Dostları” unvanını 

kullanabilirler. Yerel proje ve girişimlerin tanıtımında öncü olabilir; finansal destek sağlayabilir, 

ayrıca kentin kalkınması ve gelişimi için çalışmalar yürütebilirler (cittaslow, 2017a).  Türkiye’nin 

Cittaslow’a katılımı 28 Kasım 2009’da Seferihisar’ın üyeliği ile resmi olarak başlamıştır. 

Günümüzde ülkemizdeki Cittaslow üye sayısı 14’e çıkmıştır (cittaslow, 2017b). Türkiye’de ilk 

Cittaslow dostu işletme İtalya’da (Mart, 2016) Uluslararası Cittaslow Yürütme Kurulu 

Toplantısı’nda kabul edilen, “Yedi Bilgeler” otel/şarapevi olmuştur. Cittaslow Uluslararası 

Başkan Yardımcısı ve Seferihisar Belediye Başkanı Tunç SOYER: “ ‘Cittaslow Dostu’ işletmelerin, 

Cittaslow felsefesini benimseyen ve hareketi destekleyen işletmeler arasından seçildiğini; tadına 

vararak yaşayan ve kendi faaliyetlerine sakinlik katan işletmelerden biri olan ‘Yedi Bilgeler’in bu 

ödülü hak ettiğini ” ifade etmiştir (cittaslowturkiye, 2017). 
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YÖNTEM 
Bu çalışma Türkiye’deki ilk ve tek “Friends of Cittaslow” unvanı alan “Yedi Bilgeler” 

otel/şarapevinin Tripadvisor.com’daki kullanıcı yorumlarını incelemek ve bu yorumların 

Cittaslow dostu olmakla ilgili olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. 

Çalışmada “Yedi Bilgeler” otel/şarapevinin ele alınmasının nedeni Türkiye’de başka Cittaslow 

dostu işletme bulunmamasıdır. Ayrıca bu çalışmada; birçok araştırmada tercih edilmiş olması, 

500 milyondan fazla yorum ve görüşü içermesi, dünyanın en büyük seyahat sitesi olması 

(tripadvisor, 2017) nedenleriyle Tripadvisor.com tercih edilmiş tir. Bu bağlamda, çalışma bir 

örnek olay incelemesi olup, geneli temsil etmemekte ve benzer işletmelere bir bakış açısı 

oluşturması amacını taşımaktadır. Çalışmada örnek olay incelemesi uygun görülmüştür. Buna 

göre bu çalışmada amaç, büyük bir miktarda gözlenen verinin özet olarak istatistiğini elde etmek 

değil, veri kısıtının olduğu bir alanda farklı düşünceleri elde etme fırsatı yakalamaktır. 

Çalışmanın diğer kısıtları arasında zaman, ulaşılabilirlik ve sınırlı veri sayısı yer almaktadır. 

Çalışmanın örneklemi olarak Tripadvisor.com’da yer alan Ağustos 2012-Mayıs 2017 tarihleri 

arasında yapılmış 111 yorumun tümü ele alınmıştır. Yorumlar eskiden yeniye doğru bir akış 

içinde taramaya tabi tutulmuştur. Çalışma keşifsel bir araştırma niteliği taşımaktadır.  

 

Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve elde edilen veriler içerik analizine tabi 

tutulmuştur. Analiz sonuçlarına bakıldığında kullanıcılar çoğunlukla tek bir yorum içinde, 

birden fazla konu ile ilgili görüşlerini ifade ettiklerinden, işlenen toplam ‘ifade’ sayısı 305’tir. 

Analiz sonucunda verilerin tümü tekrar sayısı göz önünde bulundurularak 6 ayrı ka tegoride 

değerlendirilmiştir. 

 

BULGULAR 

 
Çalışma kapsamında işletmenin Tripadvisor.com’ da yer alan tüm yorumları incelenmiş ve 6 ana 

kategoride derlenmiştir: 

 

Aktivite ve Eğlence 
Yorumlarda otelin aktivite ve eğlenceleri hakkında 35 ifade yer almaktadır. Bu ifadelerden 32’si 

olumlu, 3’ü olumsuzdur.  

Olumlu ifadeler: “Caz konserleri, eğlenceli canlı müzik dinletileri, büyük bir havuz, çocuk oyun alanları, 

şarap imalathanesi turu, üzüm bağları gezisi, şarap tadım turlarının düzenlenmesi... ” 

Olumsuz ifadelerse; “İnternetin yavaşlığı, aktivite alanlarının sınırlılığı, havuzun odalara yakınlığından 

dolayı gürültü sorunu…” şeklindedir. 

 

Manzara ve Ambiyans (Ortam) 

Yorumlarda otelin manzara ve ambiyansı hakkında 38 olumlu ifade yer almaktadır.  

Bu ifadeler: “Etkileyici konsept, sessiz ve şehir karmaşasından uzak, eşsiz manzara; huzurlu, keyifli ve 

romantik bir ambiyans, üzüm bağları seyri, farklı bir peyzaj ve doğa manzarası, doğa ile iç içe bir tatil, özel 

hissettiren atmosfer…” olarak tekrarlanmıştır. 

 

Konum 
Yorumlarda otelin konumu hakkında 45 olumlu ifade yer almaktadır.  

Bu ifadeler: “Geniş bir arazide, üzüm bağlarının içinde, doğa ile bütünleşik bir otel; çöl ortasında vaha, 

İzmir, Şirince ve Kuşadası’na, Selçuk, Efes ve Meryem Ana Kilisesi’ne çok yakın; tren ve otobüs ile ulaşıma 

elverişli bir konumda; tarih, doğa ve şehir yaşamına kolay erişim; üzüm bağları, meyve ağaçları, zeytinlikler 

ve muhteşem doğanın tam ortasında, İzmir Havalimanı’na 30dak. mesafede…” şeklinde tekrarlanmıştır. 
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Odalar 
Yorumlarda odalarla ilgili 51 ifade yer almaktadır. Bunlardan 46’sı olumlu, 5’i olumsuzdur.  

Olumlu ifadeler: “Şık ve ortama uygun bir dekorasyon, temiz, bakımlı ve konforlu odalar, yumuşak ve 

temiz yatak ve havlular, muhteşem mimari ve özgün tasarım, eski bir kervansaray etkisi, pastoral  

mimarinin yansıması, odadaki taş duvarlar ile zamanda yolculuk hissi, aydınlık, havadar ve manzaral ı 

odalar, internet ve klima imkanı, çok sessiz bir klima, geniş balkon ve ilgi çekici detaylar…” 

Olumsuz ifadelerse: “Doğal ortamdan dolayı sivrisinek fazlalığı, ilaçlamaya rağmen sinek ve böcek 

problemi, odada telefon olmaması, banyonun küçük ve odanın soğuk olması …” şeklindedir. 

 

Hizmet ve Personel 

Otelin hizmet ve personeli hakkında 62 ifade yer almaktadır. Bu ifadelerden 54’ü olumlu ve 8’i 

olumsuzdur. 

Olumlu ifadeler: “Mükemmel ev sahipliği ve misafirperverl ik, disiplinli ve çalışkan personel, özenli 

hizmet; güler yüzlü çalışanlar, istekleri yerine getiren harika bir ekip, üst düzey hizmet kalitesi; iyi niyetli, 

yardımsever, kibar ve ilgili personel, mükemmeliyetçi hizmet anlayışı, çok iyi İngilizce konuşan 

resepsiyonist, insanı evinde hissettiren çalışanlar…” 

Olumsuz ifadelerse: “Hizmet yavaşlığı, şarapların geç servis edilmesi, daha prezantabl ve profesyonel  

çalışanlara ihtiyaç, karşılamada ilgisizlik, odaya fazladan malzeme verilmemesi, genelde personel in 

İngilizceyi çok iyi konuşamaması, özür ve telafi durumunda ne yapılacağının bilinmemesi, özenli ve 

dikkatli servise duyulan ihtiyaç…” şeklindedir. 

 

Yiyecek – İçecek 
Yorumlarda yiyecek ve içecekler hakkında 74 ifade yer almaktadır. Bu ifadelerden 67’si olumlu, 

6’sı olumsuzdur. 

Olumlu ifadeler: “Mükemmel kahvaltı ve kaliteli yemekler, fiyatına değen şarap lezzeti, mutlaka tadılması 

gereken kendi üzüm bağlarının mahsulleriyle üretilmiş şaraplar, çok çeşitli ve lezzetli kahvaltı olanağı, 

madalyalarla taçlandırılmış şaraplar; güzel, kaliteli, içimi yumuşak ve rahatlatıcı, dünya markası olmuş 

ödüllü şaraplarla sunulan bir ziyafet, zengin menü ve taze etler, kendi üretimleri olan enfes şaraplar; bol, 

lezzetli ve seçkin yemekler, taze ve organik mahsullerle kahvaltı…” 

Olumsuz ifadelerse: “Lezzetsiz etler, menünün yetersizliği, iyi pişmemiş etler, zayıf kahvaltı, kötü 

görünen yemekler ve fiyatların pahalılığı…” şeklinde ifade edilmiştir. 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

 
“Yedi Bilgeler” otel/şarapevinin Tripadvisor.com kullanıcı yorumlarını inceleyen bu çalışmada, 

hakkında en fazla yorum yapılan konular ve “Cittaslow” kavramıyla ilişkisi belirlenmeye 

çalışılmıştır. İncelenen yorumlar ve yer alan ifadelere göre, kullanıcılar en fazla yiyecek-içecek 

kategorisinde düşüncelerini ifade etmişlerdir. Bunu sırasıyla; hizmet -personel, odalar, konum, 

manzara-ambiyans ve aktivite-eğlence konu başlıklarının takip ettiği görülmüştür. 

 

Yorumlarda toplam 22 olumsuz ifade yer alırken geri kalan 283 ifade pozitiftir. Buna  göre genel 

memnuniyetin olumlu yönde olduğu söylenebilir. 

 

“Cittaslow Dostu” olan “Yedi Bilgeler” için yapılan yorumların Cittaslow kavramıyla doğrudan 

ilişkilendirilmediği görülmüştür. Ancak Cittaslow kriterleri ile örtüşen yorumlara rastlanmıştır. 

Yerel kimlik, mutfak, doğal ve tarihi çevre ile birlikte gelenek, kültür ve sakin bir yaşama sahip 

çıkan; aynılaşmanın önüne geçen bir yaklaşım içeren Cittaslow kavramı, yorumlarda dolaylı 
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olarak yer almıştır. Cittaslow kriterleri ve yorumlardaki ifadeler birlikte ele alındığında aşağıdaki 

sonuçlara ulaşılmıştır: 

 

“Verimli bitki ve meyve ağaçları ile yeşil alanlar yaratılması, verimli bitkilerin dikilmesi ” 

kriterleri için; işletmenin çevresine diktiği meyve ağaçları, zeytinlik ve özellikle üzüm bağları, 

yapılan çalışmalara örnek verilebilir. 

 

“Tat eğitimlerinin düzenlenmesi, organik yerel ürünlerin üretimi ve kullanımının teşvik 

edilmesi” kriterleri; işletmenin şarap tadım etkinleri düzenlemesi, kendi üzüm bağlarını 

yetiştirmesi ve şarap imalathanesini işletmesi, taze ve organik gıdalar kullanması ile 

ilişkilendirilebilir. 

 

“Yerel ve geleneksel kültürel etkinliklerin korunması” ile ilgili kriter için; işletmenin pastoral 

mimarisi, kervansaray mimarisinin kullanılması ve taş duvarlar ile yaratılan özgün dekorasyon 

ve tasarım örnek verilebilir. 

 

“Yerel üretimin teşvik edilmesi ve yerel ürünlerin ticarileşmesi için olanak yaratılması” kriterleri; 

işletmenin kendi üretimi olan üzüm bağları; buradan elde edilen, madalyalarla ödüllendirilmiş, 

hem üretimini hem de ticaretini gerçekleştirdikleri ve işletmenin konseptini meydana getiren 

şaraplar ile ilişkilendirilebilir. 

 

Cittaslow Dostu bir işletmede konaklayan misafirlerin, deneyimleri sonrası e-yorumlarını 

inceleyen bu çalışma; işletmenin Cittaslow kriterlerine paralel uy gulamalar gerçekleştirdiğini; 

ancak yorumlarda işletmenin Cittaslow dostu olması ile ilgili bir ifadenin yer almadığını 

göstermiştir. Kullanıcı yorumlarında doğrudan yer almayan “Cittaslow” kavramı, en fazla 

işletmenin kendi yetiştirdiği üzüm bağları ve yerel üretimini ve ticaretini yaptığı şaraplar ile 

ilişkilendirilmiş, genel olarak olumlu yorum alınmıştır. İncelenen yorumlarda en fazla ifadenin 

de ‘yiyecek-içecek’ kategorisinde yer alması, işletmenin özellikle kendi üretimi olan şaraplarının, 

taze ve organik mahsullerinin değerlendirildiğini göstermiştir.  

 

İşletmenin web sitesinde “Cittaslow Dostu” işletme olduğuna dair bir logo veya bilgiye yer 

verilmemiştir. İşletmenin hem yurtiçi hem yurtdışından ağırladığı konukların çevreye, doğaya, 

yerel ürünlere ve kültüre saygı duyan, “Cittaslow Dostu” bir işletme tercih etmeleri açısından, 

işletmenin Cittaslow logosu kullanması önerilebilir. Daha sonraki çalışmalar için dünyadaki 

diğer Cittaslow dostu işletmelerle ilgili benzer çalışmalar gerçekleştirilerek, karş ılaştırma 

yapılabilir. Bu işletmelerde çalışan personelin Cittaslow kavramına ilişkin bilgi ve eğitim seviyesi 

incelenerek, diğer işletmelere göre olası farklı yönleri araştırılabilir. 
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