Özgenç, Karagöz & Güngör /JRTR 2017, 4 (Special Issue 1), 49-61

Journal of Recreation and Tourism Research
Journal home page: www.jrtr.org
ISSN:2148-5321

BOLU İLİNDE ALTERNATİF TURİZM TÜRLERİNDEN KONGRE
TURİZMİNİN YAPILABİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Canan ÖZGENÇa

Arzu KARAGÖZb

Arif GÜNGÖRc,

a Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm ve Otel İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, (cananozgenc94@hotmail.com)
b Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm ve Otel İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, (arzukaragoz93@hotmail.com)
c Düzce Üniversitesi, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, (arifgungor@duzce.edu.tr)

ARTICLE HISTORY

Received:
31.03.2017
Accepted:
10.04.2017
Anahtar Kelimeler:
Batı Karadeniz
Bolu
Kongre Turizmi
GZFT Analizi

ÖZ
Bolu ili doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleri bakımından
büyük bir turizm potansiyeline sahip olması nedeniyle turizm faaliyetine
katılan insanların beklentilerinin pek çoğuna cevap verebilecek
durumdadır. Bu zenginlikleri bakımından Bolu, kongre turizmi konusunda
da değerlendirilmeye açık bir il konumundadır. Çalışma da Batı Karadeniz
Bölgesinde yer alan Bolu ilinin kongre turizmi potansiyelinin araştırılması
amaçlanmıştır. Araştırmada yöntem olarak Güçlü Yönler Zayıf Yönler
Fırsatlar Tehditler Analizi Tekniği (GZFT) kullanılarak, Bolu ilinin kongre
turizminin yapılabilirliği potansiyeli bağlamında belirlenmeye çalışılmıştır.
Bolu ilinde, kongre organizasyonlarının yapılabilirliği saptanarak, kongre
turizminin yapılabilirliği açısından öneriler sunulmuştur.
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Bolu province is able to respond to most of the expectations of people
participating in tourism activities because it has a great potential for
tourism in terms of its natural beauties, historical and cultural richness. In
terms of these features, Bolu is a province where is open to be evaluated in
terms of congress tourism. The study has aimed to investigate the congress
tourism potential of the province of Bolu located in the Western Black Sea
Region. By using SWOT Analysis Technique in the research study, it has
been tried to determine the strengths, weaknesses, opportunities and
threats of Bolu in terms of congress tourism feasibility. In the province of
Bolu, the feasibility of congress organizations has been determined and
suggestions have been presented in terms of feasibility of congress
tourism.

