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ÖZET
Turizm endüstrisinin dünya genelinde oluşturduğu 1 trilyon 400 milyar $„lık ihracat hacmi, turizm faaliyetlerinin ekonomik
ve stratejik açıdan önemli bir konuma ulaşmasını sağlamıştır. Bununla birlikte, yapılan çalışmalarda turizm faaliyetlerinin
ekonomik ve kültürel etkilerinin yerele yansımasında bazı önemli sorunların yaşanmakta olduğuna dikkat çekilmektedir.Bu
doğrultuda araştırmanın amacı; “Sakin Şehir” ve “EDEN” unvanına sahip Sakarya-Taraklı örneğinde sürdürülebilir turizmin
ekonomik ve kültürel boyutunu ve önemini vurgulamaktır.
Araştırma yöntemi; “Niteliksel Tasarım” türlerinden olan Niteliksel İçerik Analizi Tasarımıyla (kaynak/literatür taraması)
içerik oluşturma ve Niteliksel Saha Araştırması (gözlem yapma) yollarıyla niteliksel veri toplama; “Niceliksel Tasarım”
türlerinden olan Tanımlayıcı/Betimleyici Araştırma Tasarımı (anket) yoluyla veri toplama olarak belirlenmiştir.
Araştırma sonuçlarına göre; Taraklı ‟da; tarihi ve kültürel yapının bozulmasını önleyici tedbirlerin alınmasına ve ekonomik
yapının güçlendirilmesine yönelik projelerin geliştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Turizm, Sürdürülebilir Gelişme, Yavaş Beslenme, Sakin Şehir, Sakarya-Taraklı.

ABSTRACT
THE IMPORTANCE OF SUSTAINABLE TOURISM FOR CITTASLOW: THE CASE STUDY OF SAKARYATARAKLI
The 1 Trillion 400 Billion $ valued export volume which the tourism industry constituted worldwide, ensured the tourism
activities to obtain an important status economically and strategically. However, within the studies conducted by
academicians, some important problems are remarked, on the reflection of economic and cultural effects of tourism activities
to the domestic market. The purpose of the research in this manner; is to determine the importance of economic and cultural
aspects of the sustainable tourism for Sakarya-Taraklı.
Research Method is designated as; Forming content via Qualitative Content Analysis Design which is one of the “Qualitative
Design” types (source/literature review) and gathering qualitative data via Qualitative Field Research (observation) and data
gathering by Descriptive/Depictive Research Design (survey) which is amongst the types of Quantitative Design.
With respect to the outcomes of the research: preventive measures so as to prevent the corruption of historical and cultural
structure in Taraklı and projects towards strengthening the economic structure shall be developed.
Key Words: Sustainable tourism, Sustainable Development, Slow Food, Slow City, Sakarya-Taraklı.

