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ÖZET
Çalışmanın amacı Bingöl ilinin doğal ve kültürel varlıklarının turistik açıdan değerlendirilmesi için ilgili kaynakların tespiti
ve Bingöl turizmi için kullanılabilirliğinin belirlenmesidir. Ayrıca Bingöl ilinin sahip olduğu kültürel ve doğal kaynakların
gelecekte daha etkin kullanımı için önerilerin oluşturulması hedeflenmiştir. Araştırma kapsamında Bingöl merkez ve bütün
ilçelerinde yer alan doğal ve kültürel kaynaklar incelenmiş ve bu kapsamda Bingöl ili doğa ve kültür turizmi envanteri
oluşturulmuştur. Nitel olarak tasarlanan çalışmada uzmanlardan yardım alınarak oluşturulmuş görüşme sorularından ve
gözlem teknikleriyle toplanan verilerden faydalanılmaktadır. Bu kapsamda oluşturulan yapılandırılmış görüşme soruları ilgili
yerel kamu kurum ve kuruluşlarına, sektör temsilcilerine ve alan uzmanlarına sorulmuştur ve elde edilen veriler betimsel
analiz yöntemiyle incelenip yorumlanmıştır. Destinasyonun kültürel değerlerinden gastronomik ürünlerinin tanıtımında ve
turistik ürün olarak kullanılabilirliği yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilmiştir. Ayrıca destinasyonun sahip olduğu doğal
varlıkların şehirde gerçekleştirilebilecek turizm faaliyetlerinde etkin rol oynayabilecek nitelikte olduğu belirlenmiştir.
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ABSTRACT
EVALUATION OF BINGOL’S NATURAL AND CULTURAL PROPERTIES IN TERMS OF TOURİSM
The aim of the study is firstly, to define the natural and cultural resources of Bingöl and secondly, to evaluate of these
resources for tourism. Together with, it is thought that development of propositions should include to study about using the
natural and cultural resources of Bingöl in the future, effectively. Therefore, the natural and cultural resources of Bingölincluding all towns-were studied and the inventory of Bingöl’s natural and cultural tourism was existed. The questions of the
interviews which were prepared by experts and used in this quantitative study together with observation methods. The
questions were asked local public institutions and organizations, representatives of the industry and experts of the area. The
gathered data was analyzed with descriptive methods. As results, destination was found available for usage of introducing of
cultural values and gastronomic products. Moreover, the destination was evaluated as convenient in terms of touristic
structure. The natural resources of the destination have effective role for tourism activities which are planned for Bingöl
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