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Öz
Son yıllarda tüke tim alışkanlıklarındaki de ğişimle r, doğal olana karşı
oluşan ilgi ve daha sakin, ke yfine vararak yaşama anlayışı,
sürdürüle bilir

proje

ve

uygulamaların

da

ge lişimini

de ste kle mektedir. Bunun sonucunda “Slow Food”, “Cittaslow” gibi
kavramlar ortaya çıkmıştır. “Cittaslow” hareke ti; insanların birbirleri
ile ile tişim halinde olduğu, sosyal, sürdürüle bilir; doğaya, kültürüne,
e l sanatlarına sahip çıkan, altyapı proble mi yaşamayan, yenile nebilir
e ne rji kaynaklarını kullanan ve te knolojik olanaklardan faydalanan
şe hirle rin de ğe rlendirildiği bir birlik olarak kurulmuştur.
Günümüzde 30 ülke de n, 235 şe hir birliğe üye dir. Bu çalışmada,
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Cittaslow fe lse fesini be nimseyen ve ilke le rine uygun faaliye t yürüten
Türkiye ’de ki ilk ve te k “Cittaslow Dostu” işle tme , “Ye di Bilge le r”
ote l/şarapevinin

Tripadvisor.com kullanıcı

yorumları

analiz

e dilmiştir. Çalışmanın amacı, kullanıcıların e n fazla hangi alanda
yorum yaptıklarını, yorumların Cittaslow ve krite rle ri ile ilişkisinin
olup olmadığını be lirle me ktir. İçerik analizi yönte mi kullanılmış ve
katılımcıların işle tme ile ilgili yorumları 6 kate goride de rlenmiştir. En
fazla yiye cek-içecek kate gorisinde yorum yapıldığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Cittaslow, Cittaslow Dostları, Tripadvisor.
* Bu çalışma, 18. Ulusal Turizm Kongre sinde bildiri olarak
sunulmuştur.
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