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Abstract 

Slow City (Cittaslow), is a concept that respects the history of the city, its 
cultural and natural heritage and aim to leave it to future generations. 
Historical, cultural and natural assets are also important in terms of 
sustainable rural tourism. The county of Eğirdir reached to Slow City status 
in 2017 thanks to its natural, historical and cultural values. It is considered 
that this situation will contribute significantly to rural development. The 
study is qualitative research, interview technique and literature review have 
been used together in this study. In accordance with this primary and 
secondary datas have been used as data collection technigue. Semi-
structured question form have been used as data collection technique form 
primary source and it has been interviewed with the mayor of the district. In 
secondary data, it has been evaluated by literature review. In accordance 
with this, firstly the philosophy of the Slow City movement and sustainable 
rural tourism potantial in Eğiridir district have been examined. Besides, the 
datas obtained from primary sources have been transferred descriptively. In 
the last part of the study, suggestions presented for possible problems that 
will occur because the county of Eğirdir is a Slow City. 
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Sürdürülebilir Kırsal Turizmle Bütünleşen Eğirdir İlçesinin Sakin 
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Özet 

Sakin Şehir (Cittaslow), kentin tarihine, kültürüne, doğal mirasına saygılı ve 
bunları gelecek kuşaklara bırakmayı hedefleyen bir kavramdır. Tarih, kültür 
ve doğal varlıklar sürdürülebilir kırsal turizm açısından da önem arz 
etmektedir. Eğirdir ilçesi sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel değerler 
sayesinde 2017 yılında Sakin Şehir statüsüne kavuşmuştur. Bu durumun 
kırsal kalkınmaya önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırma 
nitel bir araştırması olup yöntem olarak görüşme tekniği ve literatür tarama 
tekniği kullanılmıştır. Bu kapsamda veri toplama tekniği olarak birincil ve 
ikincil verilerden faydalanılmıştır. Birincil kaynaktan veri toplama yöntemi 
olarak yarı yapılandırılmış soru formu kullanılmış ve ilçenin Belediye 
başkanı ile görüşülmüştür. İkincil verilerde ise, literatür taraması yapılarak 
değerlendirme yapılmıştır. Bu çerçevede ilk olarak Sakin Şehir hareketi 
felsefesi ve Eğirdir ilçesinde sürdürülebilir kırsal turizm potansiyeli 
irdelenmiştir. Ayrıca birincil kaynaklardan elde edilen veriler derlenerek 
aktarılmıştır. Araştırmanın son bölümünde ise, Eğirdir ilçesinin Sakin Şehir 
olmasından dolayı ortaya çıkabilecek muhtemel sorunlara yönelik öneriler 
sunulmuştur. 
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Alınan Tarih 
6 Sep, 2017 

Kabul Tarihi 
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1. Giriş 

Kırsal alanlar, geleneksel özelliklerin ve kültürel değerlerin korunduğu yerler olup, 
burada yaşayan yerel halkın doğaya olan saygısının hüküm sürdüğü alanlardır. Son 
yıllarda bu değerlere ilaveten kırsal alanlardaki potansiyellerin turizm açısından 
önem kazanması, kırsal alanlarda yaşayan yerel halk için önemli bir fırsat olarak 
algılanmaktadır. Şehirlerde yaşayan insanlar monoton hayatlarına kısa bir süre ara 
vermek için özellikler hafta sonları ve tatillerde kırsal turizmle bütünleşen Sakin 
şehirleri ziyaret etmektedirler. Buralarda köylü pazarlarında üretilen doğal 
ürünleri satın almakta ve yerel halkın samimi misafirperverliklerinden memnun 
kalmaktadırlar. Yerel halk da bu ziyaretçilerin satın aldıkları ürünler neticesinde 
ekonomik kazanç elde etmektedirler. 

Seferihisar ile başlayan Sakin Şehir hareketi Türkiye’de giderek yaygınlık 
kazanmaktadır. Sakin Şehir felsefesini benimseyen belediyeler doğal ve kültürel 
değerlerini koruma altına alıp gelecek nesillere bırakmak için çaba 
harcamaktadırlar. Ayrıca Sakin Şehir anlayışına önem veren belediyeler bölgesel 
ekonominin gelişmesine ve sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesini de katkı 
sağlamaktadırlar. 

Turistik çekicilikler açısından önemli bir potansiyele sahip olan Eğirdir İlçesi’nin 
2017 yılında Sakin Şehir (Cittaslow) ağına katılması, ilçenin tanıtımı, sahip olduğu 
potansiyelin değerlendirilmesi ve yerel halka katkıları açısından önemli bir fırsat 
olarak algılanmalıdır. Kırsal turizmle birebir örtüşen Sakin Şehir anlayışı, doğanın 
korunmasına paralel olarak, bu güzelliklerin ve değerlerin gelecek nesillere 
aktarılmasında, yani sürdürülebilirlik açısından da önem taşımaktadır.                                         

Çalışma bir saha araştırması niteliği taşımakta olup, ilçenin sahip olduğu zengin 
kırsal turizm potansiyeli ana belirleyici olmakla birlikte, ilçenin Türkiye’nin Sakin 
Şehirlerinden biri olarak seçilmiş olması da oldukça etkili olmuştur.  
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2. Kuramsal Çerçeve 

2.1. Sakin Şehir Hareketi 

Sakin Şehir “Cittaslow” hareketinin temelini yerel yemek geleneklerinin 
kaybolmasına karşı bir tepki olarak ortaya konan Slow Food “Yavaş Yemek”  
hareketi oluşturmaktadır (Yalçın ve Yalçın, 2013: 36). Bu tepki 1986 yılında 
İtalya’nın başkenti Roma’da Carlo Petrini öncülüğünde Amerikan tarzı hızlı yemek 
(Pizza di Spagna) restoranı açma planına karşı çıkmasıyla başlayan bir eylemdir 
(Mayer ve Knox, 2006: 326; Yurtseven vd., 2010: 3; Ergüven, 2011: 202). Bu eylem 
ilk kez 1999 yılında İtalya’nın Greve in Chianti’nin belediye başkanı kasabayı 
kalkındırmak ve yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla ortaya attığı fikirdir ve 
özellikle İtalya’nın Bra, Orvieto, Positano belediye başkanları ve Slow Food başkanı 
tarafından, Sakin Şehir Anlaşması’nın imzalanmasıyla başlamıştır 
(www.cittaslow.org, 2017; cittaslowturkiye.org, 2017). Hızlı yemek kültürüne 
karşı bir protestoyla başlayan, çok hızlı bir biçimde büyüyen bu hareket, 
uluslararası üne sahip bir organizasyon haline gelmiştir. Böylece, dünyada sakin 
şehirler ve buna bağlı olarak sakin turizm hareketi ortaya çıkmıştır (Kozak vd., 
2015: 39). 

Slow Food “Yavaş Yemek” hareketi zaman içerisinde yaygınlaşıp beslenmede, 
yaşamda, seyahatte, eğitimde, okumada vb. pek çok alanlarda tüketim konusunda 
ortak bir yavaşlık felsefesinden esinlenen bir hareket haline gelmiştir (Karadeniz, 
2014: 86). Ayrıca yavaşlık felsefesi, kentlerin tasarımında ve planlanmasında 
uluslararası boyutta bir ağ haline gelmiştir (Miele, 2008: 136).   

Sakin Şehir hareketi, insanların bir araya gelip sosyalleştiği, doğasına ve kültürüne 
sahip çıkan, sürdürülebilirlik doğrultusunda bu değerleri gelecek nesillere aktaran, 
el sanatlarına, gelenek ve göreneklerine bağlı ve aynı zamanda alt yapı ve üstyapı 
sorunları olmayan, yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanan ve teknolojiden 
faydalanan şehirlerin hedefiyle ortaya çıkmıştır (cittaslowturkiye.org, 2017). 

İtalyaca şehir anlamına gelen “Citta”  ve İngilizce sakin anlamına gelen “Slow” 
kelimelerinin birleşmesinden oluşan Cittaslow kelimesi Türkçeye “Yavaş Şehir” ya 
da “Sakin Şehir” şeklinde çevrilmiştir (Pajo ve Uğurlu, 2015: 66). Türkçede yavaş 
şehir yerine sakin şehir kavramının kullanılması yaygındır.  

Sakin Şehir kavramı, yerel halkın ve yerel yönetimlerin, tarihi önemsedikleri ve 
sürdürülebilirlik için farklı yerel kaynaklardan faydalandıkları yerlerdir (Mayer ve 
Knox, 2006). 

Başka bir tanıma göre Sakin Şehir kavramı, çevreyi koruyan, kentsel yaşamları 
sürdürülebilir kalkınma ile iyileştiren, doğal ürünlerin üretimini gerçekleştiren, 
çevreye duyarlı ve çevre dostu araçları kullanan yerleşim yerleridir (Pink, 2008). 

Son yıllarda insanların büyük otellerde veya doğal olmayan ortamlarda tatil yapma 
yerine; daha doğal besinler tüketerek, daha doğal ortamlarda ve oldukça sakin 
yaşayarak dinlenme isteklerinin ön plana çıkması “sakin şehirleri” ortaya 
çıkarmıştır (Ünal, 2016: 13). 

Sakin Şehrin, logosu turuncu renkli ve kabuğunun üstünde şehri taşıyan 
salyangozdur (Günerhan vd., 2010: 32).  Salyangozun temsil ettiği felsefe sakinlik 

http://www.cittaslow.org/
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ve yavaşlıktır. Sakinlik, akıl ve ağırbaşlılığı ifade eden temel erdemdir (Keskin, 
2012: 90). Ayrıca salyangoz kendisinden beklenmedik mesafeleri aşarak geçtiği 
yerlerde iz bırakır ve izini takip edenleri hiçbir zaman yanıltmaz (Yalçın ve Yalçın, 
2013: 36). Sakin Şehir hareketinin temelinde yatan ana düşünce mümkün 
olduğunca sadeliktir (Yurtseven vd., 2010: 40). 

Hızlı bir biçimde küreselleşmenin etkisiyle şehirler insanlar için hızlı yaşam, 
üretmekten çok tüketmek ve kendilerine yetemeyen alanlar haline dönüşmüştür. 
Sonuç olarak, insanlar, zamanla yarışır bir hale gelmişler ve hızlı bir tempo halinde 
koşturup durmaktadırlar. Bu yaşam tarzına ayak uydurmak için insanlar 
geçmişteki alışkanlıklarından vazgeçerek küreselleşen dünyaya ayak uydurmaya 
başlamışlardır. Küçük esnaflar gün geçtikçe yok olmakta ve bunların yerini 
AVM’ler almaktadır. Bu yaşam tarzı gerek doğayı gerekse insanları tüketmektedir. 
İnsanların doğa ile iç içe olmayı istemeleri ve ihtiyaçları Sakin Şehir hareketini 
kolayca benimsemelerine neden olmuştur (Değirmenci ve Sarıbıyık, 2015). 
Küreselleşmeye karşı olan bu akım zamanla sürdürülebilir kalkınmanın bir parçası 
halini almıştır. Sakin Şehir, nüfusu 50 binin altındaki kentlerin uluslararası 
bağlardan nasıl yararlanabileceklerini gösteren bir anlayıştır (Ergüven, 2011: 
204).   

2.2. Sakin Şehir Olmanın Kriterleri 

Sakin Şehir statüsü alabilmek için kentlerin nüfusunun 50 binin altında olması 
gerekmektedir. Cittaslow tarafından belirlenen kriterleri gerçekleştirmek ve 
geliştirmek gerekmektedir. Ayrıca kriterler çerçevesinde puanlama yapılmakta ve 
puanlama sonucunda en az 50 puan alınması gerekmektedir (cittaslowturkiye.org, 
2017). Sakin Şehir olma kriterlerinin çoğu, her kentin kendisine özgü şartlara 
sahip olması nedeniyle genel kavramlardan meydana gelmektedir (Yalçın ve 
Yalçın, 2013: 39). Sakin Şehir bildirisi, gürültü kirliliğini azaltmak, trafik akışını 
kesmek, yeşil alanları arttırmak, yaya yollarını arttırmak, yerel üretim yapan 
çiftçilerle bu ürünleri satan dükkan ve lokantaları desteklemek gibi çok fazla 
taahhütleri içermektedir (Günerhan vd., 2010: 34). Sakin Şehir başvuru süreci 
aşağıdaki gibidir (Yalçın vd., 2012: 6): 

 Başvuru mektubunun Sakin Şehir Türkiye'ye teslim edilmesi, 

 Kentte Sakin Şehir hakkında bilgilendirme çalışmalarının yürütülmesi ve 
Sakin Şehir adaylık dosyasının hazırlanması, 

 Başvuru ücretinin Sakin Şehir Türkiye'ye yatırılması, 

 Adaylık dosyasının Sakin Şehir Türkiye'ye teslim edilmesi, 

 Adaylık dosyasının Sakin Şehir Türkiye tarafından incelenmesi ve yeterli 
puanı alması sonucu dosyanın genel merkeze gönderilmesi, 

 Genel Merkez'in başvuru dosyasını incelemesi ve olumlu sonuç çıkması 
sonucunda üyeliği onaylaması gerekmektedir. 

Sakin Şehir kriterleri içerisinde ise, çevre politikalarının önemli bir yer tuttuğu 
görülmektedir. Özellikle çevre politikaları içerisinde hava, su ve toprak kalitesi 
önemsenmektedir.  Bir yerin Sakin Şehir olabilmesi için öncelikle o bölgede 

http://cittaslowturkiye.org/uyelik-sureci-ve-kriterler/15.06.2016


Journal of Current Researches on Social Sciences, 2017, 7 (2), 147-162.  151 

 

organik tarımın desteklenmesi ve yöresel ürünlerini pazarlaması gerekmektedir. 
Yerel halkın kullandığı enerjinin kısmen de olsa sürdürülebilir enerji 
kaynaklarından (güneş-rüzgar-su) üretilmesi, evsel ve endüstriyel atıkların geri 
dönüşümünün desteklenmesi ve yaygınlaşması Sakin Şehir’in öncelikleri 
arasındadır. Taşıt kullanımını minimum düzeyde tutarak ulaşımın bisiklet ve 
benzeri araçlarla yapılmasına özen gösterilmelidir. Yerel küçük işletmelerin 
korunmasına büyük alış veriş merkezlerin kent merkezinde yer almamasına dikkat 
edilmelidir. Ayrıca o bölgede tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve bu 
değerleri gelecek nesillere bırakabilmek için birtakım özgün tedbirlerin alınması 
şarttır (Karadeniz, 2014: 87; Keskin, 2012: 94; Sarıbaş vd., 2015: 304; Doğan vd., 
2014: 8).  

Yukarıda belirtilen Sakin Şehir kriterlerinin yanı sıra, Sakin Şehir hareketinin 
temel amaçlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz (Yurtseven vd., 2010: 40; Ünal, 2016: 
26):  

 Minimum düzeyde teknolojiden faydalanmak şartıyla yaşamın kaliteli ve 
çekilebilir olmasını sağlamak, 

 Sürdürülebilir turizmin iyi bir örneği olması nedeniyle, bölgenin kendisine 
özgü değerlerle sürdürülebilirliği sağlamak,  

 Daha sağlıklı yaşam çevreleri oluşturmak, 

 Yerel halka ekonomik katkısıyla gelir adaletini sağlamak, 

 Çevreye duyarlı kalkınma stratejilerini teşvik etmek, 

 Doğal ve tarihi değerleri korumak, amaçlanmaktadır.  

Sakin Şehir, bir kentte yaşayan insanların yaşam kalitelerini arttırmaya yönelik 
çalışmalara odaklanmıştır (Keskin, 2012: 94). Her ne kadar Sakin Şehir kavramı, 
daha çok yerel halkın yaşam kalitesini arttırmaya dönük çalışmalara odaklanmış 
olsa da, gelecek yıllarda turizm açısından önemli bir çekicilik olarak tanıtılmaya 
başlanmıştır (Coşar, 2014: 230).  

Yukarıda sadece olumlu yönleri sıralanan Sakin Şehir hareketinin kriterlerini 
uygulama aşamasında yerel yönetimler bazı sorunlarla karşı karşıya kalabilir. Bu 
sorunlar şu başlıklar altında toplanabilir (Ergüven, 2011: 208; Doğan vd., 2014: 
10): 

 Halk yapılan bu çalışmaları ciddiye almayabilir, 

 Sakin Şehirler dışarıdan yavaş olarak algılanabilir, 

 Sakin Şehirler dışarıdan elit olarak algılanabilir, 

 Sakin Şehir olgusuyla rantı gören büyük turizm yatırımlarının bölgeye 
akması ve şehrin fazla betonlaşmasını hızlandırabilir,  

 Sakin şehir statüsü kazandıktan sonra yoğun taleple karşı karşıya 
kalınması, talebin karşılanamaması, kontrol edilememesi ve 
yönlendirilememesi gibi sorunlar ortaya çıkabilir. 
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Daha önce değinildiği gibi, Türkiye’de ilk defa 28 Kasım 2009 yılında Seferihisar 
Belediyesi bu ağa dahil olmuştur. Seferihisar’ın Sakin Şehir olmasıyla birlikte 
dikkatleri üzerine çekmiş ve Türkiye’deki kentler de Sakin Şehir üyesi olmak 
konusunda bir hareketlilik başlamıştır (Keskin, 2012; 95). Türkiye’de 2017 yılı 
Ocak ayı itibarıyla Sakin Şehir sayısı 14’e yükselmiştir. Türkiye’deki Sakin Şehirler 
şunlardır: İzmir (Seferihisar), Aydın (Yenipazar), Muğla (Akyaka), Çanakkale 
(Gökçeada), Kırklareli (Vize), Sakarya (Taraklı), Ordu (Perşembe), Şanlıurfa 
(Halfeti), Artvin (Şavşat), Erzurum (Uzundere), Bolu (Göynük), Sinop (Gerze), 
Isparta (Yalvaç ve Eğirdir) ilçeleridir. 

2.3. Sürdürülebilir Kırsal Turizm Kavramı  

Sürdürülebilirlik, çeşitliliğin ve üretkenliğin sağlanması ve bunların daimi 
olabilmesi olarak tanımlanırken, sürdürülebilirliğin tanımı ise, doğanın gelecek 
kuşaklara aktarılması şeklinde yapılmaktadır (bilgiustam.com, 2017). 

Sürdürülebilir turizm, sürdürülebilir kalkınma ilkelerine bağlı olarak turizmin 
gelişmesi için turistlerin ve turistik bölgelerin gereksinmelerini koruyan ve 
geleceğe aynen aktarılması için gerekli fırsatları değerlendiren gelişme olarak 
tanımlanabilir (Erdoğan, 2003: 100). 

Sürdürülebilir turizm için önemli olan bazı temel hedefler mevcuttur. Bu temel 
hedefler; ekonomide, refahta, istihdamda, ziyaretçi memnuniyetinde, kültürel 
zenginlikte, biyolojik çeşitlikte ve çevresel saflıkta sürekliliktir (Tutar, 2015: 332). 
Sürdürülebilir kırsal turizmin tercih edilme nedenleri arasında ise, kırsal alanların 
sessizliği, temiz hava, rahatlatan atmosferi, güvenliği ve samimi insan ilişkileri 
sayılabilir (Haberal, 2015: 67).  

Kırsal turizm “insanların devamlı ikamet ettikleri yerler dışındaki kırsal yörelere 
ziyaretleri, buralarda tarım üreticilerinin ürettikleri mal ve hizmetleri, yörenin doğal 
dokusuna uygun mekanlarda talep ederek ve yörede para arttırma arzularını 
minimize ederek geçici konaklamalarından doğan olaylar ve ilişkilerin bütünüdür” 
(Küçükaltan, 1997). 

Kırsal kalkınmada öncü ve en önemli sektörlerden birisi sürdürülebilir kırsal 
turizmdir (Özdemir, 2012: 19). Bir ülkede sürdürülebilir kırsal turizmle birlikte 
sürdürülebilir kalkınmanın oluşabilmesi ekolojik, ekonomik ve sosyal 
sürdürülebilirliğin birlikte gerçekleşmesiyle mümkündür. Sürdürülebilir 
kalkınmanın dört anahtar kavramı; sosyal ve ekonomik politikalar, doğal 
kaynakların yönetimi, çevrenin korunması ve gelecek nesillerin kullanmasıdır 
(Erdoğan, 2003: 100; Akman vd., 2010: 38). Sürdürülebilir kalkınma anlayışının 
kazanılmasıyla birlikte insanların çevre bilinçleri, insanlara verdikleri değer ve 
refah düzeyleri daha da artmaktadır (Gürlük, 2001: 10). 

3. Eğirdir İlçesinin Turizm Potansiyeli 

Eğirdir ilçesi Akdeniz Bölgesinde Yalvaç, Gelendost, Şarkıkaraağaç, Aksu ve 
Sütçüler ilçesi ile çevrili olup, Burdur, Isparta merkez, Atabey ve Senirkent ilçesi ile 
komşudur. Dağlarla çevrili olan Eğirdir’in kuzeybatısında Barla Dağı, batısında 
Davraz Dağı, doğusunda ise Dedegöl Dağı yer almaktadır. İlçenin 2017 yılı toplam 
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nüfusu 32.756’dır. Bu nüfusun 19.788’ı ilçe merkezinde, 12.968’ı ise belde ve 
köylerde yaşamaktadır (www.yerelnet.org.tr, 2017).  

Eğirdir ilçesi genel olarak incelendiğinde şu potansiyelleri ön plana çıkmaktadır: 

 Eğirdir ilçesine ulaşım kolay ve erişilebilir bir konumdadır. 

 Çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış tarihi öneme sahiptir. 

 Alternatif turizm türlerinin pek çoğunu bünyesinde barındırmaktadır. 

 Yöre halkı misafirperver ve yöresel değerlerini devam ettirmektedirler. 

 Halıcılık gibi yöresel el sanatları bulunmaktadır. 

Eğirdir ilçesi Göller Bölgesinin önde gelen turizm merkezlerindendir. Eğirdir Gölü, 
Kasnak Meşesi, Eğirdir elması, sadece Eğirdir’de görülen Apollon Kelebeği ile tarih 
ve doğa zengini bir ilçedir. Eğirdir ilçesi ve çevresinde; Kültür turizmi, göl turizmi, 
dağ turizmi, yayla turizmi, ekoturizm, köy turizmi, çiftlik turizmi, kırsal turizm, av 
turizmi, sağlık turizmi, spor turizmi, inanç turizmi, kamp ve karavan turizmi 
yapılabilir. Ayrıca, doğa yürüyüşleri, olta balıkçılığı, yüzme, paraşütle atlama, 
hiking, biking, avcılık, trekking, dağ tırmanışı, dağcılık, foto safari, panoramik seyir 
izleme, çadır ve kamp, binicilik, bisikletle tur, kuş gözlemciliği, sörf, halı 
dokumacılığı, festivaller ve şenlikler gibi pek çok alternatif turizm aktivitelerini de 
yapmak mümkündür. 

Eğirdir Gölü: Eğirdir gölü doğal zenginlikleri ve 517 km yüzölçümü ile Türkiye’nin 
4. büyük gölüdür. Göl, kuzeyinde kalan bölümü Hoyran Gölü, güneyde kalan 
bölümü ise Eğirdir Gölü adını almıştır. Ancak gölün tümü Eğirdir ilçesinde 
olmasından dolayı Eğirdir Gölü olarak adlandırılır (Tosun, 2013: 108). Isparta’nın 
içme suyu ihtiyacının bir kısmı Eğirdir Gölü’nden karşılanmaktadır (Korkmaz ve 
Başkalkan, 2011: 65). Gölde, Eğirdir’e bir yolla bağlanmış bulunan iki küçük yarım 
ada bulunmaktadır. Birincisinin ismi Can Ada, ikincisinin ismi ise Yeşilada’dır.  

Eğirdir Gölü ve çevresinde doğa turizminin her çeşidinin yapılabilmesi 
mümkündür. Özellikle doğa yürüyüşleri, yüzme, yamaç paraşütü, dağcılık, ip inişi, 
avcılık, binicilik, bisiklet, sörf, kürek, foto safari, olta balıkçılığı ve her türlü etkinlik 
için son derece elverişli parkurlar bulunmaktadır (Isparta Gezi Rehberi, 2014: 74). 
Bu sayede Eğirdir Gölü’nün ve çevresinin doğal güzellikleri ve yapılabilecek 
aktivite çeşitliliği nedeniyle her yıl artan sayıda yerli ve yabancı turistleri ilçeye 
çekmektedir (Türk, 2001: 856). Eğirdir Gölü eksilmeyen rüzgarıyla sörf ve yelken 
sporları için oldukça uygun olup (Türkoğlu vd., 2005: 35)  göl kenarlarında, piknik, 
su sporları, bisiklet binme, yürüyüş, kamp-karavan, kuş gözlemciliği, olta balıkçılık 
ve fotoğraf çekme gibi aktiviteleri yapma olanağı vardır (Ongun ve Türkoğlu, 2016: 
156).  

Kovada Gölü: Eğirdir İlçesinde bulunan diğer gölün ismi Kovada Gölü’dür. Kovada 
Gölü’nün çevresi zengin bitki örtüsüyle kaplı ve bu alanlarda yüzlerce çeşit yabani 
hayvan mevcuttur. Bundan dolayı 3 Kasım 1970 yılında koruma altına alınarak 
Milli Park ilan edilmiştir. Kovada Gölü karstik çöküntülerden oluşmuştur (Eğirdir 
Gezi Rehberi, 2008: 35). 

http://www.yerelnet.org.tr/
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Kovada Gölü’nde değişik göl ve tatlı su balıkları bulunur. Bunun yanı sıra kuş 
gözlemciliği için de uygun bir yerdir. Gölde değişik kuş türlerine rastlamak 
mümkündür  (Isparta Kültür ve Turizm Envanteri, 2011: 35; Eğirdir Gezi Rehberi, 
2008: 35).  Kovada Gölü’nün çevresinin faunası, florası, rekreasyon ve kamp 
alanları, peyzaj özellikleri, trekking, hiking ve biking gibi kaynak değerlere sahip 
olup, gerek yerli gerekse yabancı ziyaretçilere çok çeşitli turizm olanakları 
sunmaktadır (Gürdal, 2001: 434). 

Yeşilada (Nis Adası): Eğirdir için önemli bir turizm bölgesidir. Bu adada ev 
pansiyonculuğu gelişmiştir. Balık lokantaları gelen ziyaretçilere yöresel yemeklerle 
ayrı bir tat sunmaktadırlar. Yeşilada’da doğa güzelliklerinin yanında tarihi 
zenginlikler de mevcuttur. Ayastefanos Kilisesi bunlardan birisidir. Buradaki 
Müslahattin Dede ve Eflatun Dede Türbeleri ziyaretçiler tarafından ziyaret 
edilmektedir (Eğirdir Gezi Rehberi, 2008: 35). 

Can Ada:  Eğirdir ile Yeşilada arasında ve yapılaşmanın olmadığı bir adacıktır. Can 
Ada’da, çadır ve karavan turizmi yapılmaktadır. Ayrıca piknik alanı olarak yerel 
halkının ilgisini çekmektedir.  

Altınkum Plajı: Altınkum Plajı adını altın rengi gibi olan ince kumundan 
almaktadır. Bulunduğu mahalleye de adını veren plaj Mavi Bayraklı olup çok temiz 
suya sahiptir. Soyunma kabinleri, duşu, gazinoları, büfesi, elektriği, telefonu 
mevcut olup çadırlı kamp ve karavan için özel olarak düzenlenmiş alanlar 
bulunmaktadır. Ayrıca 4 kişilik bungalovlar da vardır (Eğirdir Gezi Rehberi, 2008: 
32). 

Akpınar Köyü ve Seyir Tepesi: Akpınar Köyü’nün sahip olduğu coğrafi konumu 
ve Eğirdir’in muhteşem manzarasının seyredilebileceği güzel noktalardan biridir. 
Gelen ziyaretçilerin en fazla uğradığı noktalardan biridir. Ayrıca köyde yapılan 
gözleme ve ayran ziyaretçiler tarafından tercih edilmektedir (Isparta Gezi Rehberi, 
2014: 80).  

Prostanna Antik Kenti: Isparta İli, Eğirdir İlçesi’ne bağlı Akpınar Köyü’nün 
yaklaşık 1,5 km. kuzeybatısında, Camili Yayla’da bulunan askeri alanın doğusunda 
bulunmaktadır. Antik Viarus Dağı’nın güneyindeki eteklerde ilk önce savunma 
yapısı şeklinde kurulan Prostanna Antik Kenti, günümüzde ilçenin önemli antik 
kentidir (Kızılyalçın ve Özcan, 2016: 136). 

Eğirdir Kalesi: Eğirdir ilçesindeki kalenin M.Ö.4 Yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır, 
iç ve dış kale olmak üzere göle doğru uzanan temelleri mevcuttur. Roma, Bizans ve 
Hamitoğulları dönemlerinde çeşitli tamirler görmüş ve Timur’un Eğirdir’i istilası 
sırasında tahrip edilmiştir (http://cittaslowturkiye.org/cittaslow-egirdir/, 2017). 

Kasnak Meşesi Ormanı: Eğirdir İlçesi Yukarı Gökdere Köyü’nde Kasnak Meşesiyle 
kaplı ender bir ormandır. Bu orman Anıtlar Kurulu Kararı ile 1987 yılında Doğal Sit 
olarak kabul edilmiştir. Bölge bitki örtüsü bakımından zengin ve bunun yanı sıra 
değişik yabani hayvanlarda (kurt, tilki, porsuk, sincap, sansar ve yaban domuzu) 
bölgede bulunmaktadır. Ormanın sonbahardaki görüntüsü muhteşemdir ve gelen 
ziyaretçileri büyülemektedir (Eğirdir Gezi Rehberi, 2008: 37). 
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Tarihi Pınar Pazarı: Eğirdir’de kurulan Tarihi Pınar Pazarı çevre köylerden gelen 
yerel halk katılımıyla oluşan bir pazardır. Her yıl Eylül ayında başlar ve Pazar 
günleri panayır mahiyetinde açık pazar kurulur. Yaz sonunda kurulan ve yaklaşık 
üç ay süren bu pazarda, Eğirdir ve çevresindeki köylerden üretilen meyve ve 
sebzelerin yanı sıra bölgeye özgü tandır kebabı da bu pazarda satılmaktadır 
(Eğirdir Gezi Rehberi, 2008: 23). 

Elma üretimi: Eğirdir İlçesi turizm potansiyeli ile birlikte kaliteli elma üretimiyle 
de ön plana çıkmaktadır. Türkiye’nin yıllık elma üretiminin yaklaşık % 9’u 
Eğirdir’de gerçekleşmektedir. İlçede elma konseptli pek çok tatlı ve yemek çeşitleri 
yapılmaktadır.   

Eğirdir Triatlonu: İlk olarak 2003 senesinde düzenlenen Eğirdir Triatlonu, hem 
parkurun sporcular tarafından benimsenmesi hem de başarıyla gerçekleştirilen 
organizasyon olması  nedeniyle her geçen sene katılım artmaktadır ve uluslararası 
bir nitelik kazanmıştır. Ayrıca, Eğirdir Belediyesi tarafından her yıl yaz aylarında 
Briç turnuvaları, Klasik Müzik Festivali, Oluklacı Şenliği, Motosiklet ve Bisiklet 
Festivalleri düzenlenir (http://cittaslow-turkiye.org/cittaslow-egirdir/, 2017). 

4. Araştırmanın Metodolojisi  

Çalışmanın bu bölümünde; araştırmanın amacı, yöntemi ve bulguları üzerinde 
durulmuştur.  

4.1. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışma, Şakin Şehir felsefesinin gerek turistler gerekse yerel halk tarafından 
benimsenmesine katkı yapmayı amaçlamaktadır. Bu sayede geleneklerimizin, 
tatlarımızın, tarihimizin ve kültürümüzün gelecek nesillere bırakılması 
amaçlanmıştır. Ayrıca Sakin Şehir felsefesinin vurgulanmasının yanında 
sürdürülebilir kırsal turizmle bütünleşen Eğirdir İlçesi’nin kırsal kalkınmaya 
etkisinin irdelenmesi amaçlanmıştır.  

4.2. Araştırmanın Yöntemi  

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme türleri içerisinde en sık 
kullanılan ve sözlü iletişim yoluyla veri toplamaya dayanan yarı yapılandırılmış 
görüşme tekniği kullanılmıştır. Bu kapsamda veri toplama tekniği olarak birincil 
kaynaklardan yarı yapılandırılmış soru formu üzerinden görüşler alınmıştır. Ayrıca 
Eğirdir ilçesinin yılın değişik aylarında fotoğraflama, ilçe ile ilgili yerel ve ulusal 
basında yer alan belge ve dokümanlardan faydalanılmıştır. Ayrıca, 03.03.2017 
Cuma günü saat 16.30’da Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl Bey’den randevu 
alınmıştır. Görüşme samimi bir ortamda Eğirdir Belediyesi’nde yaklaşık 80 dakika 
sürmüştür. Belediye başkanıyla görüşme sonucunda elde edilen bilgiler 
derlenmiştir.  

4.3. Bulgular  

Eğirdir İlçesi’nde Sakin Şehir anlayışıyla bütünleşen kırsal turizmde 
sürdürülebilirliği sağlamak için ilçe yönetici ve planlamacıların, turizmin sadece 
nicel talep boyutunu değil, doğal ve kültürel çevreye duyarlı, yerel halk ve 
turistlerin davranış ve beklentilerini de anlamaya çalışan bir anlayış ortaya 
koyması gerekmektedir (Tutar, 2015: 332). Şakin Şehrin sağladığı yararların yanı 
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sıra zamanla kitle turizmine yönelme olması durumunda bölgelerin taşıma 
kapasitesinin aşılması durumu söz konusu olabilmektedir (Özdemir, 2012: 20). Bu 
durum Sakin Şehir anlayışının sürdürülebilirliği açısından büyük bir tehdit 
oluşturur.  

Turistik bir bölgenin ziyaret edilebilmesi, oradaki konaklama kapasitesiyle 
yakından ilgilidir. Konaklama tesislerinin kapasitesi ve yeterlilikleri gelen turist 
sayısını artırıcı birer etkendir. Eğirdir İlçesi’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı 
İşletme Belgeli otel sayısı beş tane olup yaklaşık 220 yatak kapasitesine sahiptir. 
Belediye belgeli otellerin sayısı ise, yedi adet olup yaklaşık yatak kapasitesi ise 
320’dir. Ayrıca 14 tane de çeşitli büyüklükte pansiyonlar mevcuttur. İlçenin Sakin 
Şehir olmasıyla birlikte özellikle hafta sonlarında konaklama kapasitesi yetersiz 
kalmaktadır. İlçenin konaklama kapasitesinde artış gerekmektedir. Konaklama 
tesisleri yapılırken yörenin dokusuna ve mimari yapısına uygun, doğal çevreye 
uyumlu, ahşap ya da taşlardan butik otellerin yapılmasına ağırlık verilmelidir. 
Ayrıca yerel halk bilinçlendirilmeli ve evlerinin birer odasını gelen ziyaretçilere 
açma eğiliminde olmaları sağlanmalıdır. Yerel yönetimler tarafından teşvik 
edilerek ev pansiyonculuğu özendirilmelidir. Ev pansiyonculuğu yapan ya da 
evlerin birer odasını ziyaretçilere açan yerel halkın ekonomik kazançları da bu 
sayede artış gösterecektir.  

Eğirdir ekonomik bakımdan oldukça güçlü bir durumdadır. En önemli gelir kalemi 
ihracata dönük olan elma ve su ürünleridir. Birçok çeşit elma üretimi 
yapılmaktadır. Tarım ve su ürünlerinin yanı sıra hayvancılık, küçük sanatlar, 
orman ürünleri gibi ekonomik faaliyetler ilçede oldukça önemlidir. Köylerde yerel 
halkın çoğunluğu tarım dışında arta kalan zamanlarda halıcılıkla uğraşmaktadır. 
Bu faaliyetlerin devam etmesi, sürdürülebilir kırsal turizm ve yerel halkın bunlar 
sayesinde ekonomik gelir elde etmesi açısından önemlidir.  

Turizmin en önemli altyapı hizmetlerinden biri de ulaşım ağlarıdır. Eğirdir İlçesi 
erişebilirlik bakımından yeterli ulaşım ağlarına sahiptir. İlçe Isparta-Konya-Adana 
yolu üzerindedir. Yurdun her yerinden kolayca ulaşım sağlanır ve ayrıca bütün 
köyleri ile de yol bağlantısı vardır. İlçe, Isparta il merkezine 36 km uzaklıkta olup 
her mevsim ulaşım rahatlıkla sağlanır. Süleyman Demirel Havaalanına ve Antalya 
Havaalanlarına ulaşım oldukça kolaydır.  

Eğirdir İlçesi doğal güzellikleri ile önemli bir turizm çekim merkezidir. Antalya ve 
Denizli’ye yakın oluşu ve bu bölgelerden diğer turizm merkezlerine bağlantı 
güzergahı üzerinde olması nedeniyle ilçenin turizm gelişmesi açısından önemli bir 
üstünlüğü sahiptir. Ayrıca çeşitli medeniyetleri bünyesinde barındırması ve çeşitli 
dinlerin çekim merkezi konumunda olması nedeniyle turizm gelirinin artması 
açısından önem arz etmektedir (Gül ve Özaltın, 2008: 20; Korkmaz ve Başkalkan, 
2011: 65). Eğirdir Antalya’ya yakın olması ve ilçenin gelişmeye uygun konumuyla 
turizm açısından ayrı bir avantaja sahiptir. Zengin tarihsel ve arkeolojik değerlere 
sahip olması ve doğal güzelliklerin olması nedeniyle Antalya’dan günübirlik 
turların düzenlenmesine olanak vermektedir (Türk, 2001: 857). 
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5. Sonuç ve Öneriler 

Eğirdir İlçesi’nin doğal güzelliği, konaklama kapasitesi, festivalleri, 
misafirperverliği, yerel ürünlerin üretilmesi ve köylü pazarında satılması, şehirlere 
yakınlık, ulaşımın kolaylığı, tarihi, kültürü ve geleneksel halıcılık el sanatları ile 
Sakin Şehir olmasında önemli nedenlerdir. Ayrıca panoramik bir güzelliğe sahip 
olan ve günümüze kadar doğallığını koruyan Eğirdir’in sürdürülebilir kırsal turizm 
potansiyeli açısından da pek çok çeşitliliğe sahip olduğunu söylememiz 
mümkündür. Sürdürülebilir kırsal turizm açısından önemli bir potansiyele sahip 
olan ilçe Sakin Şehir statüsüyle ziyaretçi sayısını daha fazla arttırması 
muhtemeldir.  

 Eğirdir İlçesi’nin nüfusunun 50 binin altında olması Sakin Şehir kriterlerine 
uygun olduğu anlamındadır. Ancak Eğirdir’in Sakin Şehir olmasıyla birlikte 
bu nüfusun aşırı derecede artmaması için gerekli önlemler şimdiden 
alınmalıdır.  

 Turistler için gezi rotaları belirlenmelidir. Turizm açısından büyük bir 
potansiyele sahip olan Eğirdir’e gelen turistlerin tarihi ve kültürel alanlara 
rahatlıkla ulaşabilmeleri için bilgilendirme amaçlı işaretlemelerin Sakin 
Şehir kriterlerine uygun olarak ilçenin belli noktalarında yer alması 
sağlanmalıdır.  

 Eğirdir içerisindeki araç trafiği minimum düzeye indirilmeli özellikle tarihi 
ve turistik alanlarda yürüyüş ve bisiklet yollarına ağırlık verilmeli ve 
çalışmaların hızlandırılması gerekmektedir. 

 Eğirdir İlçesi’nin önemli sorunlarının başında trafik sorunu gelmektedir. 
Şehrin ortasından geçen yolun yer altından tüneller vasıtasıyla transit 
yapacak araçların ilçeye giriş yapmadan geçişleri sağlanmalıdır. Ziyaretçi 
araçları ya da tur otobüsleri için otoparkların yapılması ve ziyaretçilerin 
merkeze ulaşımında çevre dostu araçların kullanılması trafik sorununa bir 
çözüm olabilir. Kamu kurumlarına ve turistik alanlara engellilerin ve 
hamilelerin rahatlıkla ulaşabilecekleri yollar yapılmalıdır.  

 Özellikle yerel girişimciler desteklenmelidir. Yerel ürünlerin satıldığı 
restoranların açılması için bir an önce gerekli destekler sağlanmalıdır. 

 Eğirdir halkı kendine özgü yaşam tarzını ve ilçenin doğal dokusunu 
korumaya yönelik çalışmaları devam ettirmelidir. Ayrıca sürdürülebilirliğin 
devamı için yerel halk çevre konusunda bilinçlendirilmelidir. Bunun için 
yerel halk, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları zaman zaman 
bilinçlendirme toplantıları düzenlemelidir. 

 İşletmelere ait çirkin ve düzensiz bir şekilde yerleştirilmiş reklam ve 
panolar görsel kirlilik yaratmaktadır. Bu panolar Sakin Şehir kriterlerine 
uygun olarak aynı ebatlarda yörenin dokusuna uygun ahşaptan 
oluşturulmalıdır. Ayrıca, özellikle adadaki işletmeler plastik sandalye ve 
masa yerine ahşap sandalye ve masa kullanımına ağırlık vermelidirler.   

 Eğirdir Belediyesi geri dönüşüme önem vermeli ve ilçenin değişik yerlerine 
geri dönüşümü gerçekleşebilecek cam, plastik, kağıt ve pil toplama 
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konteynerleri konulmalıdır. Öncelikle bu konuda halkı bilinçlendirmek çok 
önemlidir. Yerel halkın geri dönüşüm bilincini oluşturup geliştirilmek 
amacıyla sürekli eğitimlerin verilmesi şarttır. 

 Çöp ve atık malzemelerin toplanması gece geç saatlerde gerçekleşmelidir. 

 Sakin Şehir kriterleri arasında yöreye ait yiyecekler, tatlılar ve el sanatları 
başta gelmektedir. Eğirdir yöresinde, yöresel yemeklerden elma çorbası, 
sazan dolması, tahinli elma tatlısı ön plana çıkarılmalıdır. İlçede bulunan 
yiyecek-içecek işletmelerinin menüleri ağırlıklı olarak yöresel yemeklerden 
oluşmalıdır. 

 İlçede çok sayıda meyve ve sebze üretimi yapılmaktadır, fakat Eğirdir 
elması ilçenin coğrafi işareti olarak öne çıkmalı ve tescillenmelidir.  

Sonuç olarak Eğirdir İlçesi’nin Sakin Şehir statüsü kazanmasıyla birlikte gelecekte 
burayı tercih eden ziyaretçi sayısının artacağı bir gerçektir. Yoğun ziyaretçi 
sayısındaki artış beraberinde ilçenin sakin şehirliğinin yok olmasına neden olabilir.  
Ancak ziyaretçi sayısının artışına bağlı olarak yerel halkın turizm gelirleri de artış 
gösterecektir. Yerel halk ve yerel yöneticilerin Sakin Şehir anlayışını benimseyip 
uygulamaları bu noktada önem arz etmektedir.  

Eğirdir İlçesi’nde sürdürülebilir kırsal turizmin gelişmesi balıkçılık ve tarım gibi 
geleneksel üretim yöntemlerinin yaşatılması, çevrenin, tarihin ve kültürün 
korunmasıyla mümkündür. Isparta ili bir fark yaratarak, Türkiye’de ilk defa bir ilin 
(Isparta’nın Yalvaç ve Eğirdir ilçeleri) iki ilçesi Sakin Şehir olma statüsü 
kazanmıştır. 

 

Teşekkür 

Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl’e araştırmaya sağladığı katkılardan dolayı 
teşekkür ederiz. 
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