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Karakoçan ilçesi sahip olduğu tarihi, kültürel ve beşeri kaynakları ile birden fazla
turizm türüne ev sahipliği yapmaktadır. Bu çalışmada da Karakoçan ilçesinde öne çıkan
turizm türlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Hedeflenen bu amaca ulaşılabilmesi için
de Karakoçan ilçesinde ikamet eden 21 katılımcı ile görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler
14.01.2022 – 23.01.2022 tarihleri arasında Karakoçan ilçesinde yaşayan yerel halk ile
yüz yüze yapılmıştır. Gizlilik esasına bağlı kalınarak alfabetik kod verilen her bir
katılımcı ile yapılan görüşmeler 20 ila 40 dakika arasında sürmüştür. Görüşmeler
sonucunda elde edilen veriler bilgisayar ortamında Word programına aktarılmıştır.
Akabinde Karakoçan ilçesinde öne çıkan turizm türleri ile doğal, kültürel ve beşeri
kaynaklarına yönelik en sık kullanılan ifadeler belirlendikten sonra kelime bulutu ile
analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda ilçe de öne çıkan en önemli üç turizm türünün
sırasıyla sağlık ve termal, doğa ve inanç turizminin; doğal, kültürel ve beşeri kaynakları
arasında öne çıkan üç önemli unsurun da Golan Kaplıcaları, Bağin Kaplıcaları ve
Sülbüs Dağı olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Karakoçan, Kelime Bulutu, Turizm Türleri

Abstract
Karakoçan district is home to more than one type of tourism with its historical, cultural
and human resources. In this study, it is aimed to determine the prominent tourism
types in Karakoçan district. In order to achieve this target, interviews were held with
21 participants residing in Karakoçan district. The interviews were conducted face to
face with the local people living in Karakoçan district between 14.01.2022 and
23.01.2022. The interviews with each participant, who were given an alphabetic code
on the basis of confidentiality, lasted between 20 and 40 minutes. The data obtained as
a result of the interviews were transferred to the Word program in computer
environment. Afterwards, the most frequently used expressions regarding the
prominent tourism types and natural, cultural and human resources in Karakoçan
district were determined and analyzed with a word cloud. As a result of the study, the
three most important tourism types in the district are health and thermal, nature and
faith tourism, respectively; It has been determined that the three important elements
that stand out among natural, cultural and human resources are the Golan Hot
Springs, Bağin Hot Springs and Sülbus Mountain.
Keywords: Karakoçan, Word Cloud, Types of Tourism
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1. GİRİŞ
Turizm, ziyaretçilerin bulundukları yerden farklı bölgelere olan hareketleri olarak ifade
edilmektedir. Turizm sadece belli bir destinasyona olan seyahat anlamına gelmediği aynı zamanda
ziyaretçilerin seyahat ettiği bölgelerde konakladığı süre içerisinde gerçekleştirdiği bütün faaliyetleri
de kapsamaktadır (Arunmozhi ve Panneerselvam, 2013: 84).
Turizmden daha fazla faydalanabilmenin yolu turizmin bugününü anlayarak geleceğe
yönelik tahminlerin yapılabilmesinden geçmektedir. Bunun için de turizm gelişim sürecinin ve bu
süreçte ortaya çıkan turizm türlerinin ayrıntılı bir şekilde bilinmesi gerekmektedir (Kozak vd., 2013:
7). Her turizm türü bölgenin kendine özgü tarihi, kültürel ve beşeri kaynakları, iklimi ve potansiyel
tesisleri aracılığıyla amacın gerçekleştirilebileceği alanlara doğru kaymaktadır. Bu da turizm
türlerinin tarihsel süreç içerisinde dinamik ve çok değişkenli bir yapıya sahip olduğunu göstermiştir
(Tureac ve Anca, 2008: 93). Bireylerin farklı istek ve arzulara sahip olmasından dolayı turizmin,
birbirinden farklı olan tip ve şekilleri bulunmaktadır. Bu amaçla da literatürde turizm türleri farklı
şekillerde sınıflandırılmıştır. Turizm türleri seyahat motiflerine (rekreasyon, iş ve sağlık turizmi) ve
seyahat şekillerine (ulaştırma esasları, gidilmesi hedef alınan yer, zaman unsurunun bir fonksiyonu,
mevsimler bakımından, seyahate katılanlar, organizasyon türü, konaklama türü, kişilerin yaşları,
turistik tüketim aşaması, turistik hareketlerin öznesi ve kişilerin ekonomik durumu) göre
sınıflandırılmıştır (Karadabağ, 1997: 5-8). Kozak vd. (2014) de turizm türlerini katılanların sosyoekonomik durumlarına (sosyal ve lüks turizm), yaşlarına (gençlik, orta ve üçüncü yaş turizm),
ziyaret edildiği yere (iç ve dış), kişi sayısına (bireysel, kitle ve grup turizmi) ve seyahat amaçlarına
(deniz, kongre, yat ve termal turizm) göre sınıflandırmışlardır (Kozak vd., 2014: 13).
Günümüzde bilgiye ulaşmanın daha kolay olması, bilinç düzeyinin artması ve internetin
yaygınlaşması ile birlikte alternatif turizm türlerine olan talebin de artmasına neden olmuştur
(Arslaner ve Erol, 2017: 423). Kültür ve Turizm Bakanlığı bu turizm türlerini ise sağlık ve termal
turizm, kış, yayla, mağara, av, golf, kongre, yat, ipek yolu, dağ ve akarsu-rafting turizmi olarak
sınıflandırmıştır (URL-1, 2021). Bu araştırmada, Karakoçan ilçesinde hangi turizm türlerinin büyük
bir öneme sahip olduğunun belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla çalışmada turizm türlerinin
sınıflandırılmasında araştırmanın yapıldığı Karakoçan ilçesinin doğal, kültürel ve beşeri kaynakları
doğrultusunda on turizm türü temel alınmıştır (Çulhaoğlu, 2021: 10). Akabinde Karakoçan ilçesinde
öne çıkan turizm türleri ve bu turizm türlerine kaynak oluşturan doğal, kültürel ve beşeri kaynakları
olmak üzere iki adet kelime bulutu oluşturulmuştur.
Bu çalışma Karakoçan ilçesinde turizm türleri konusunda yapılan bir çalışmanın olmaması
bakımından önem taşımaktadır. Elazığ ilinin Karakoçan ilçesinde yapılan bu çalışma dört bölümden
oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde literatürdeki turizm türleri ile ilgili genel
açıklamalarda bulunulmuştur. İkinci bölümde Karakoçan ilçesindeki mevcut turizm türleri literatür
aracılığıyla açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde araştırmanın metodolojisi
açıklanmıştır. Araştırmanın dördüncü bölümünde çalışmada ortaya çıkan bulgular verildikten
sonra araştırmada ortaya çıkan sonuç bölümü ile sonlandırılmıştır.
2. LİTERATÜR
Araştırmanın bu bölümünde çalışmanın temel yapısını oluşturan turizm türlerine ve
araştırmanın çalışma evreni olarak kabul edilen Karakoçan ilçesinin özelliklerine değinilmiştir.
2.1. Karakoçan İlçesi
Karakoçan, Doğu Anadolu Bölgesinin Yukarı Fırat Bölümünde yer alan Elazığ iline bağlı bir
ilçedir (Molu, 2019: 37). İlçe 1936 yılında Bingöl ilinin Kiğı ilçesine bağlı olan Çan Nahiyesi ile Elazığ
ili Palu ilçesine bağlı olan Ohi ve Başyurt Nahiyelerinin birleşmesiyle kurulmuştur. Elazığ ve Bingöl
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karayolunun yüzüncü kilometresinden 4 km içeride olan ilçe 1.085 km2 yüz ölçüme sahiptir (URL2, 2021).
2.2. Karakoçan İlçesindeki Mevcut Turizm Türleri
Karakoçan ilçesi birinci derece deprem kuşağında yer alması nedeniyle zengin sıcak su
kaynaklarına sahiptir. Arazi yapısı genellikle dağlık olan ilçenin özellikle de kuzey bölgeleri de
oldukça engebeli bir yapıdadır. İlçe, Tunceli il sınırını oluşturan Peri Suyu ve son zamanlarda
yapılan baraj sayısının artmasıyla birlikte önemli su kaynaklarına sahiptir. Bu bölümde Karakoçan
ilçesinin sahip olduğu doğal, kültürel ve beşeri kaynakları doğrultusunda mevcut olan turizm
türleri açıklanmaya çalışılmıştır.
2.2.1.

Sağlık ve Termal Turizm

Antik dönemlerden itibaren termal kaynakların bireylerin sağlığına iyi geldiği bilinmektedir.
Sağlık ve termal turizmi de bireylerin sağlık nedenlerinden dolayı hem tatil yapmak hem de doğanın
tedavi edici özelliğinden faydalanabilmek amacıyla ortaya çıktığı bilinmektedir (Erdoğan ve
Aklanoğlu, 2008: 84).
Termal kaynaklar bakımından zengin olan Karakoçan ilçesi Golan Kaplıcaları ve Tunceli İlinin
Mazgirt ilçesi Dedebağ Köyündeki Bağin Kaplıcaları ile çok sayıda ziyaretçi ağırlamaktadır.
Karakoçan ilçe merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan Golan Kaplıcaları (Demir ve Sezgin,
2020a: 118), kırık-çıkık, nevrit, poli-nevrit, romatizma, kadın ve cilt gibi çoğu hastalığın tedavisine
iyi geldiği bilinmektedir (Akgün ve Oğuzöncül, 2014a: 267). Golan Kaplıcalarının bu gibi özelliklere
sahip olması nedeniyle sağlık turizmine önemli bir potansiyel alan oluşturmaktadır (Yücel ve Kara,
2015a: 829). Golan Kaplıcaları sadece şifa bulmak isteyen ziyaretçiler tarafından değil aynı zamanda
dağ keçilerini izlemek, canlı müzik dinlemek, fotoğraf çekmek, resim yapmak gibi faaliyetlere
katılmak isteyen ziyaretçiler tarafından da çok fazla tercih edilmektedir (Özer ve Gürbüz, 2018a:
768).
Tunceli Mazgirt ilçe sınırları içerisinde bulunan ve Karakoçan ilçesi için de büyük bir öneme
sahip olan Bağin Kaplıcaları da Golan Kaplıcalarının sahip olduğu özelliklerin tamamına sahiptir.
Her iki kaplıcanın benzer özelliklere sahip olmasının nedeni ise aynı coğrafi bölgede yer alması ve
aralarında sadece 300 metrelik bir mesafenin bulunmasıdır. Bu kısa mesafe de doğaseverler
tarafından yürüyerek değerlendirilmektedir (Atasoy ve Çiftçi, 2009a: 504).
Maden suları bakımından da zengin olan Karakoçan ilçesi, Kalecik Köyü yolu güzergâhında
“Tuzlu Çeşme” ve Bahçecik Köyü’ndeki “Acılı Su” çeşmeleri de çoğu hastalığa iyi geldiği
bilinmektedir (URL-3, 2021). Bahçecik Köyünde bulunan “Acılı Su” kaynağının böbrek taşlarının
düşürülmesinde önemli bir yararının olduğu bilinmektedir (Mor, 2008a: 411). İlçe merkezinde ayrıca
43 dereceyle Türkiye’nin en kaliteli jeotermal suyu bulunmuştur. Yaklaşık olarak 100 dönüm arazi
üzerine kurulması beklenen tesisin 350 kişiye istihdam sağlaması beklenmektedir (URL-4, 2021).
2.2.2.

İnanç Turizmi

İnanç turizmi, hemen hemen bütün dinlerin bir özelliği olarak kabul edilmektedir. Bir
destinasyondaki tapınak, kilise, cami, mescit ve türbe gibi unsurlar o bölgenin inanç turizmine
kaynak oluşturan değerlerin başında gelmektedir (Woodward, 2004: 173). Garip Baba Türbesi,
Karakoçan ilçesi Çan yolu üzerindeki Yeşilbelen Köyünde taş ve beton karışımı şeklinde yapılmıştır.
İlçe merkezinde ayrıca, haklarında yeteri kadar bilgi olmasa da iki önemli ziyaret daha
bulunmaktadır. Bunlardan birisi “Şeyh Muhammed Hadi Kavmani” diğeri ise “Güzel Baba
Türbeleridir” (Aydoğmuş, 2010). Karakoçan ilçesine bağlı Çamardı, Demirdelen, Üçbudak,
Yoğunağaç, Tekardıç, Akçiçek köyleri arasında Güzel Baba ve Sefkar Baba, Pir Cemal Abdal
Türbeleri ve Çori Bori gibi kutsal mekânlar bulunmaktadır (Tüncer, 2020: 231). Karakoçan ilçesinde
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bu kutsal mekânlar dışında Şeyh Mustafa Sisi Kabri (Yücekonak Köyü), Gözerekli Molla
Muhammed Efendi Kabri (Eski Sarıcan Beldesi) ve Pamuklu Koç Mezarları ilçenin inanç turizmine
kaynak oluşturan değerlerin başında gelmektedir.
2.2.3.

Tarih ve Kültür Turizmi

Tarih ve kültür turizminin Dünya’nın birçok bölgesinde önemli bir ekonomik sektör haline
gelmeye başlamasıyla birlikte yerel halkın bu turizm türüne olan ilgisini de artmasına vesile
olmuştur. Tarih ve kültür turizmi turistlerin bir destinasyonda yaşayan yerel halkın yaşam tarzlarını
veya destinasyonların sahip olduğu turistik ürünlerin farklı özelliklerini görmek veya bunları
deneyimlemek amacıyla yapılan eğlence amaçlı seyahatleri kapsayan bir tür özel ilgi turizmidir
(Baud ve Ypeij, 2009: 4). Kültür turistler olarak ifade edilen bireylerin tarihi turizme olan ilgileri
oldukça geniştir. Karakoçan ilçe merkezinde tarih ve kültür turizmine kaynak oluşturan veya kültür
turistlerin ziyaret edebileceği değerlerin başında ise Urartu Kaya Mezarları, Ziyaret Tepesi, Bağin
Kalesi, Balcalı Köyündeki Layıt Taşları, Viranşehir, Bahçecik Höyüğü, Sökemeran (Fareli Şehir),
Okçular Köyündeki Roma dönemine ait kale kalıntıları ve kaya mezarları gelmektedir (Mor, 2008b:
410).
2.2.4.

Dağ Turizmi

Dağ turizmi, gerek manzarası ve temiz havası gerekse bu alanlarda yapılan farklı etkinlikler
ile dağlara yönelik olarak gerçekleştirilen alternatif turizm türlerinden birisi olarak kabul
edilmektedir (Çelik, 2018: 196). Karakoçan ilçesi ve Bingöl il sınırında bulunan Kuruca Dağının iki
önemli özelliği bulunmaktadır. Birincisi volkanik kökenli bir dağ olması ikincisi ise bölgedeki en
fazla yüksekliğe sahip olan bir dağ olmasıdır. Dağcılık faaliyetlerine elverişli bir dağ olan Kuruca
Dağı ziyaretçilerine çok geniş bir gözlemleme imkânı sunmaktadır. Günümüzde ise doğa
meraklıları tarafından ilçede en fazla ziyaret edilen yerlerin başında gelmektedir (Mor, 2008c: 409).
Bingöl ili Yayladere ilçesinde bulunan Sülbüs Dağı (2884 m) Karakoçan ilçesi için de büyük bir
öneme sahiptir. Volkanik bir dağ olan Sülbüs Dağının en önemli özelliği ise üstünün düz olması ve
uzaktan ise sivri bir görünüme sahip olmasıdır (BİTR, 2015: 70).
2.2.5.

Su Turizmi

Doğal kaynaklar arasında bulunan akarsu, göl, baraj gibi unsurlar su turizmine kaynak
oluşturan değerlerin başında gelmektedir. Su turizmi, ziyaretçilerine kano, rafting ve nehir kaynağı
gibi imkanlar sunabilen bir turizm türüdür (Akova, 1995: 394). Karakoçan ilçe sınırları içerisinde
önemli baraj gölleri bulunmaktadır. Peri Çayı üzerinde bulunan ve temel amacı elektrik enerjisi
üretmek olan Özlüce Baraj Gölü bölge halkı tarafından çoğunlukla mesire alanı ve balık avcılığı
olarak kullanılmaktadır. Özlüce Baraj Gölü ayrıca sahip olduğu manzarası ile doğaseverlerine
fotoğraf çekmek, resim ve yürüyüş yapmak gibi önemli aktiviteler sunmaktadır (Küçükyılmaz vd.,
2019: 95). Karakoçan ilçesinde su turizmine kaynak oluşturan değerlerden birisi de Kalecik Baraj
Gölü’dür. Temel amacı tarımsal sulama olan Kalecik Baraj Gölü su turizmi dışında balık avcılığı,
mesire alanı ve kır düğünleri olarak faaliyet göstermektedir (Karaman vd., 2014: 39).
2.2.6.

Gastronomi Turizmi

Gastronomi turizmi, turistik ürün döngüsünün kritik aşamasında olan destinasyonlarda
turizmin canlandırılması amacıyla itici bir güç olan turizm türlerinden birisi olarak kabul
edilmektedir. Bunun için de bir destinasyonun gastronomi kaynakları bakımından yeterli olan bir
turizm talebini üretilebileceği iddialarını da haklı çıkarabilmesi için kanıtlara ihtiyaç duyulmaktadır
(Kivela ve Crotts, 2005: 40). Tarihsel süreç içerisinde her toplum kendine özgü bir mutfak kültürüne
sahip olmuştur (Kasar, 2021: 348). Karakoçan ilçesi de son zamanlarda bal üretiminde önemli bir
noktaya gelerek gastronomi turizmi adına önemli bir kaynak oluşturmuştur. Doğal, sade ve şekilsiz
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bir bal olan Karakoçan Balı zübürcet denilen bir bitkiden üretilmiştir. Karakoçan Yayla Balının mide
ve bağırsak hastalıklarına da çok iyi geldiği bilinmektedir (Atabay, 2005). Ayrıca Karakoçan ilçesinin
sokak lezzetlerinin ortaya çıkarılması ve yerli turistlerin sokak lezzetlerine yönelik algılarının da
araştırılması gerekmektedir (Oğuz vd., 2020: 108).
2.2.7.

Doğa Turizmi

Doğa turizmi, doğal bir manzaraya ve doğal kaynaklara bağlı olan bir turizm türüdür.
Fotoğrafçılık, yüzme, vahşi yaşamı izleme, dağcılık gibi faaliyetlerin tamamı bu turizm türünün
şemsiyesi altındadır (Zeitlin ve Burr, 2011). Karakoçan ilçesindeki Dilektaşı, Başak ve Sarıcan
Yaylaları, Kuruca ve Sülbüs Dağları, Golan ve Bağin Kaplıcaları, Özlüce ve Kalecik Baraj Gölleri
doğanın bütün güzelliklerini barındırmaktadır. Karakoçan ilçesinde doğa turizmine kaynak
oluşturan bu alanlarda olta balıkçılığı, yüzme, fotoğraf, resim, yürüyüş yapma gibi çoğu aktivite ile
ziyaretçilerine alternatif imkânlar sunabilmektedir. Ayrıca Golan ve Bağin Kaplıcalarında seyir
teraslarının yapılması durumunda ziyaretçilerin bu alanların doğa güzelliklerinin tadını
çıkarabilme fırsatı yakalayabileceklerdir.
2.2.8.

Kış Turizmi

Bireylerin yaşam kalitesinin artmaya başlamasıyla birlikte yaz aylarında olduğu gibi kış
aylarında da tatile çıkmak isteyen kişi sayısının arttığı görülmüştür. Yaşanan bu durum ile birlikte
kış turizmi de daha fazla önem kazanmaya başlamıştır (Mursalov, 2009: 16). Karakoçan ilçesinde
kış turizmi aktivitelerine kaynak oluşturan herhangi bir tesis bulunmamaktadır. Son zamanlarda ise
Elazığ ilindeki Hazar Baba, Bingöl ilindeki Haserek Kayak Merkezleri Karakoçan ilçesinden çok
fazla ziyaretçi çekmeye başlamıştır.
2.2.9.

Yayla Turizmi

Bireylerin, yoğun iş yaşamından kaçmak, dinlenmek ve tatil yapmak amacıyla yaylaları tercih
etmeye başlamaları neticesinde yayla turizmi ortaya çıkmıştır (Tekin, 2016: 1094). Sarıcan, Dilektaşı
ve Başak Yaylaları ilçenin yayla turizmine kaynak oluşturan değerlerin başında gelmektedir. Akdağ
(2019), Karakoçan ilçesinde yaşayan yerel halkın Haserek ve Kuruca Dağı arasında kalan dağlık
bölgelerde yaz dönemlerinde yaylaya çıktıklarından dolayı bölgede zengin bir yayla kültürünün
oluştuğunu ifade etmiştir.
3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Bu çalışmanın temel amacı Doğu Anadolu Bölgesinin Yukarı Fırat Bölümünde yer alan Elazığ
ilinin Karakoçan ilçesinde öne çıkan turizm türlerinin ve bu turizm türlerine kaynak oluşturan
doğal, kültürel ve beşeri kaynakların belirlenmesidir. Hedeflenen amaca ulaşılabilmesi amacıyla bu
çalışma için etik komite onayı “Bingöl Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve
Yayın Etiği Kurulunun”14.01.2022 tarih ve 43597sayılı kararı ile alındıktan sonra yarı
yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak Karakoçan ilçesinde yaşayan 21 katılımcı ile yüz yüze
görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler sonucunda elde edilen veriler Word programına aktarıldıktan
sonra kelime bulutu ile analiz edilmiştir.
Nitel araştırmalarda, görüşmeler genellikle anlatı olarak değil de soru-cevap şeklinde
yapılmaktadır. Karakoçan ilçesinde öne çıkan turizm türlerinin belirlenebilmesi amacıyla da
görüşmelere ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaçla çalışmada nitel araştırma yönteminin kullanılmasına
karar verilmiştir (Riessman, 1993: 3). Bir problemin en ayrıntılı bir şekilde açıklanması ve
tanımlanması amacıyla nitel araştırmalarda doküman, gözlem ve görüşme gibi birden fazla veri
toplama tekniği kullanılmaktadır (Yıldırım, 1999: 13). Kakilla (2021), yarı yapılandırılmış
görüşmelerin nitel bir araştırmanın temel yapı taşlarından birisi olduğunu ifade etmiştir. Bu
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çalışmada da nitel araştırma yöntemlerinden birisi olan yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinin
kullanılmasına karar verilmiştir.
Bu çalışmada Karakoçan ilçesinde öne çıkan turizm türlerinin belirlenebilmesi amacıyla yarı
yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır (Akgün, vd., 2016: 189). Yarı yapılandırılmış görüşme
formu Karakoçan ilçesinin doğal, kültürel ve beşeri kaynakları ile bu kaynakların işaret ettiği turizm
türleri konusunda yapılan çalışmalar doğrultusunda oluşturulmuştur. Oluşturulan görüşme
soruları çalışmanın konusuyla ilgili olarak uzmanların önerileri dikkate alınarak görüşme sorularına
son şekli verilmiştir. Bu amaçla da çalışmada “Karakoçan ilçesinde hangi turizm türleri öne çıkmaktadır”
ve “Karakoçan ilçesinde öne çıkan doğal, kültürel ve beşeri kaynaklar hangileridir” gibi sorulara cevap
aranmıştır (Arıgtekin, 2021: 80; Ateş, 2016: 128).
Çalışmanın temasını “Karakoçan ilçesinde öne çıkan 10 (on) turizm türü” alt temasını ise bu
10 (on) turizm türüne kaynak oluşturan “doğal, kültürel ve beşeri kaynaklar” oluşturmaktadır (Kiş
vd., 2019: 391). Yarı yapılandırılmış görüşmenin soru formunda Karakoçan ilçesindeki mevcut
turizm türleri (sağlık ve termal, tarih ve kültür, inanç, su, gastronomi, kış, yayla, doğa, dağ ve kırsal
turizm) ve ilçenin doğal, kültürel ve beşeri unsurlarına yönelik sözcüklerin ifade ettikleri anlamlara
göre de kodlamalar yapılmıştır (Suna vd., 2019: 327).
Araştırmanın görüşmeleri 14.01.2022 – 23.01.2022 tarihleri arasında Karakoçan ilçesinde
yaşayan 21 katılımcı ile yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Her bir katılımcıya (A) ile (Z) harfleri arasında
alfabetik bir kod verilmiştir. Görüşme soruları önem sırasına göre sıralanarak katılımcılara
yöneltilmiştir. Katılımcıların verdikleri yanıtlar ise değiştirilmeden not alınmıştır. Katılımcılar ile
yapılan görüşmeler ise ortalama 20 ila 40 dakika arasında sürmüştür (Taymur ve Türkçapar, 2012:
167-168). Nitel araştırma sonucunda elde edilen veriler genellikle betimsel ve içerik analizi gibi farklı
ayrıştırma yöntemleri ile analiz edilmektedir. Bu çalışmada yarı yapılandırılmış görüşmeler
sonucunda elde edilen veriler “Word Programına” aktarıldıktan sonra betimsel olarak analiz edilip
yorumlanmıştır (Baltacı, 2019: 377).
McNaught ve Lam (2010a) kelime bulutunu, bir metinde birbiri ile ilişkili olan kelimelerin
sıklık oranlarına göre vurgulandıktan sonra metnin özel bir şekilde görselleştirilmesi olarak ifade
etmişlerdir. DePaolo ve Wilkinson (2014) ise kelime bulutunun, bir metnin verilerini grafiksel olarak
göstermenin en popüler ve en eğlenceli yollarından birisi olduğunu belirtmişlerdir. Günümüzde
kelime bulutu analizinin kullanıldığı çalışmaların sayısı da artmaya başlamıştır. Turizm ile ilgili
yapılan çalışmalarda da kelime bulutu analizi daha fazla kullanılmaya başlanmıştır (Arıcı ve Alkara,
2017a; Aldemir vd. 2020a; Emini ve Ayaz, 2020a). Kelime bulutu analizinden yararlanılarak
Karakoçan ilçesinde öne çıkan turizm türleri ve bu turizm türlerine kaynak oluşturan doğal, beşeri
ve kültürel kaynakların görselleştirilmesi de betimsel analiz olarak faydalı bir teknik olarak kabul
edilmektedir (Sever ve Buzlu, 2015: 386). Bu çalışmada yarı yapılandırılmış görüşmeler sonucunda
elde edilen veriler değiştirilmeden Word programına aktarılmıştır. Akabinde Karakoçan ilçesindeki
mevcut turizm türleri ve bu turizm türleri içerisinde yer alan doğal, kültürel ve beşeri kaynakları
olmak üzere iki aşamada incelendikten sonra “wordart (tagul)” kelime bulutu programı ile
görselleştirilmiştir (Arıcı ve Alkara, 2017b: 183).
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4. BULGULAR VE TARTIŞMA
Karakoçan ilçesinde öne çıkan turizm türlerinin belirlenebilmesi amacıyla 21 katılımcı ile
görüşmeler yapılmıştır. Görüşme yapılan katılımcılara yönelik demografik bilgiler Tablo 1’de
sunulmuştur.
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri
Katılımcı
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
R
S
U
V
Y
Z

Cinsiyet
Erkek
Erkek
Erkek
Kadın
Erkek
Erkek
Erkek
Erkek
Kadın
Kadın
Erkek
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Erkek

Yaş
24
31
32
46
23
49
38
27
40
47
62
29
22
41
32
54
44
50
25
25
28

Eğitim Düzeyi
Lisans
Ön Lisans
Yüksek Lisans
Lisans
Lise
Lise
Doktora
Lisans
Yüksek Lisans
Ortaokul
İlkokul
Lisans
Lise
Yüksek Lisans
Ön Lisans
Ortaokul
Doktora
İlkokul
Lisans
Lise
Ön Lisans

Meslek
Öğretmen
Tekniker
Serbest Meslek
Esnaf
İşçi
Aşçı
Akademisyen
Çiftçi
Memur
Ev Hanımı
Çiftçi
İşçi
Kuaför
Öğretim Görevlisi
Hemşire
Şoför
Akademisyen
İşçi
Ev Hanımı
Çiftçi
Teknisyen

Tablo 1’e göre görüşmeye katılan katılımcıların 7’si kadın ve 14’ü de erkektir. Katılımcıların
yaşları 22 ile 62 yaş arasında değiştiği görülmektedir. Görüşme yapılan katılımcılar arasında ilkokul
(2 katılımcı), ortaokul (2 katılımcı), lise (4 katılımcı), ön lisans (3 katılımcı), lisans (5 katılımcı),
yüksek lisans (3 katılımcı) ve doktora (2 katılımcı) mezunları bulunmaktadır.
Karakoçan ilçesinde öne çıkan turizm türleri ve bu turizm türlerine kaynak oluşturan doğal,
kültürel ve beşeri kaynaklarının belirlenebilmesi amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinin
özellikleri dikkate alınarak görüşmeler yapılmıştır. Bu çalışmada katılımcılara “Karakoçan ilçesinde
öne çıkan/çıkarılması gereken üç turizm türünü ve bu turizm türüne kaynak oluşturan doğal,
kültürel ve beşeri değerleri sıralayabilir misiniz? Soruları yöneltilmiştir. Katılımcılar ilçede öne çıkan
turizm türleri içerisinde genel olarak “sağlık ve termal turizm, doğa turizmi ve inanç turizmi” yanıtını
vermişlerdir. Katılımcıların ilçenin doğal, kültürel ve beşeri kaynakları arasında ise genel olarak
“Golan Kaplıcaları, Bağin Kaplıcaları ve Sülbüs Dağı”nın olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılardan
konuyla ilgili olarak öne çıkan ifadeler ise şu şekilde sıralanmıştır:
A katılımcısı: “Karakoçan ilçesinin birinci derece deprem kuşağında yer alması nedeniyle zengin
sıcak su kaynaklarına sahiptir. Bu amaçla ilçe de sağlık ve termal turizmi öne çıkmıştır. Bu turizm
türüne kaynak oluşturan değerlerin başında ise Golan ve Bağin Kaplıcalarının” geldiğini
belirtmiştir. B katılımcısı, “ilçe merkezinin doğa turizmine daha elverişli bir durumda
olduğunu ifade etmiştir. İlçe merkezinde doğa turizmine kaynak oluşturan değerlerin başında ise
Sülbüs Dağı, Golan ve Bağin Kaplıcaları gelmektedir.” C katılımcısı, “Karakoçan ilçesin de
inanç turizmi öne çıkmaktadır. Bu turizm türüne kaynak oluşturan değerlerin başında ise Garip
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Baba ve Güzel Baba Türbeleri gelmektedir.” D katılımcısı, “ilçe merkezinin sağlık ve termal
turizm türünde büyük bir öneme sahiptir. Bu turizm türüne kaynak oluşturan değerlerin başında
ise Golan Kaplıcaları gelmektedir.” E katılımcısı, “Karakoçan ilçesinde yayla turizmine ağırlık
verilmesi gerekmektedir. Bu turizm türüne kaynak oluşturan değerlerin başında ise Dilek Taşı ve
Başak Yaylaları gelmektedir.” F katılımcısı, “Karakoçan ilçesinin Bingöl il merkezi sınırında
bulunan Sülbüs ve Kuruca Dağları ile değer kazanmaktadır. Bu amaçla ilçe de dağ turizmine
önem verilmesi gerekmektedir.” G katılımcısı, “Karakoçan ilçesi son zamanlarda bal üretiminde
önemli bir noktaya gelmiştir. İlçede gastronomi turizmi alanında gerekli tedbirlerin alınması
durumunda ilçenin bu turizm türünde öne çıkması beklenmektedir” H katılımcısı, “Karakoçan
ilçesi bölgesel anlamda sağlık ve termal turizm türünde öne çıkmaktadır. Bağin ve Golan
Kaplıcaları ise bu turizm türüne kaynak oluşturan değerlerin başında gelmektedir.” J katılımcısı,
“Karakoçan ilçesi Peri Suyu, Kalecik ve Özlüce Baraj Gölleri gibi zengin sıcak ve soğuk su
kaynaklarına sahip olması nedeniyle su turizminde öne çıkmaktadır.” K katılımcısı, “Karakoçan
ilçesi Bağin Kalesi ve Pilavtepe ile tarih ve kültür turizminde büyük bir önem taşımaktadır.
İlçenin diğer tarihi ve kültürel kaynakların da bir an önce tespit edilerek turizme kazandırılması
gerekmektedir.” L katılımcısı, “Karakoçan denilince ilk akla gelen değerlerin başında Golan
Kaplıcaları gelmektedir. Bu kaplıcalar ilçenin sağlık ve termal turizminde büyük bir anlam ifade
etmektedir.” M katılımcısı, “Karakoçan ilçesi Golan Kaplıcalarında dağ keçilerini izlemek,
foroğraf çekmek, resim yapmak, Sülbüs dağına çıkmak gibi doğaya yönelik faaliyetleri ile öne
çıkmaktadır. İlçe merkezi bu gibi rekreaktif faaliyetleri ile doğa turizmine kaynak
oluşturmaktadır.” N katılımcısı, “Karakoçan ilçe merkezinin yükseltisinin fazla olması
nedeniyle kış sporları merkezine elverişli olan yerlerin başında gelmektedir. Kış sporları
faaliyetlerine yönelik gerekli yatırımların yapılması sonucunda ise ilçede kış turizminin gelişme
göstermeye başlayacaktır.” O katılımcısı, “Doğu Anadolu bölgesinde önemli kaplıcaların
başında Golan Kaplıcası gelmektedir. Çevre illerden de çok fazla ziyaretçinin geldiği kaplıcalar
sadece Karakoçan ilçesinin değil aynı zamanda bölgenin de sağlık ve termal turizmin de büyük
bir öneme sahiptir.” P katılımcısı, “Karakoçan ilçesi Urartu Kaya Mezarları ve Ziyaret Tepesi
ile tarih ve kültür turizm türünde önemli değerlere sahiptir.” R katılımcısı, “ilçe merkezine
yaklaşık olarak 18 km uzaklıkta Yücekonak Köyünde bulunan Şeyh Muhammed Hadi Kavmani
ilçenin inanç turizminde büyük bir anlam taşımaktadır.” S katılımcısı, “ilçe merkezi doğa
turizminde öne çıkmaktadır. Bu turizm türüne kaynak oluşturan değerlerin başında ise
Yücekonak Yüzen Ada gelmektedir.” U katılımcısı, “Karakoçan ilçesi Güzel Baba ve Sefkar Baba
Türbeleri ile Pamuklu Koç Mezarlarıyla inanç turizm türünde öne çıkmaktadır. İlçe de bu turizm
türüne ağırlık verilmesi gerekmektedir.” V katılımcısı, “Elazığ Karakoçan ilçesi ve Bingöl
Yayladere ilçesi sınırında bulunan Sülbüs Dağı ilçenin doğa ve dağ turizminde öne çıkmaktadır.”
Y katılımcısı, “Karakoçan ilçesi Peri Suyu, Golan ve Bağin Kaplıcaları, Kalecik ve Özlüce Baraj
Gölleri ile Elazığ ilinin önemli su kaynaklarını oluşturmaktadır. Bu açıdan bakıldığında ilçenin
su turizminde geliştirilmesi gerekmektedir.” Z katılımcısı, “Golan Kaplıcaları Karakoçan
ilçesiyle özdeşleşmiş durumdadır. Karakoçan demek Golan Kaplıcaları demektir. Kaplıcalar
sadece şifa bulmak isteyenler tarafından değil aynı zamanda doğa meraklıları tarafından da en
fazla tercih edilen yerlerin başında gelmektedir.”
Bu çalışmada öncelikli olarak literatür taraması sonucunda Karakoçan ilçesinde öne çıkan on
turizm türü ve bu turizm türlerine kaynak oluşturan doğal, kültürel ve beşeri kaynaklar
belirlenmiştir. Akabinde, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile 21 katılımcı ile görüşmeler
yapılmıştır. Görüşmeler sonucunda elde edilen veriler “word programına” aktarıldıktan sonra da
“wordart (tagul) kelime bulutu” ile analiz edilmiştir (Arslan, 2020: 451). Katılımcılar ile yapılan
görüşmeler sonucunda frekans değeri 1 (bir) olarak belirlenmiş ve bu değer de en alt değer olarak
kabul edilmiştir. Literatür analizi sonucunda ilçede öne çıkan on turizm türü içerisinde alt değerin
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altında (1) kalan kırsal turizm türünün dışında diğer dokuz turizm türü ise kelime bulutuna dahil
edilmiştir (Aldemir vd., 2020b: 978). Katılımcılar ile yapılan görüşmeler sonucunda Karakoçan
ilçesinde öne çıkan turizm türleri Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2. Karakoçan İlçesinde Öne Çıkan Turizm Türleri
Öne Çıkan Turizm Türleri

Frekans (f)

Yüzde (%)

Sağlık ve Termal Turizm
Doğa Turizmi
İnanç Turizmi
Dağ Turizmi
Tarih ve Kültür Turizmi
Su Turizmi
Yayla Turizmi
Gastronomi Turizmi
Kış Turizmi
Kırsal Turizm
Görüşme Yapılan Toplam Kişi Sayısı

5
4
3
2
2
2
1
1
1
-21

23,8
19,0
14,3
9,5
9,5
9,5
4,8
4,8
4,8
-100,0

Tablo 2’ye göre kelime bulutu analizinde Karakoçan ilçesinde en sık kullanılan turizm
türünün sağlık ve termal turizm türü olduğu tespit edilmiştir (Emini ve Ayaz, 2020b: 95). Kelime
bulutu analizinde çok sık olarak kullanılmayan kelimeler ise (1’in altında değer alan kırsal turizm
türü) gizlenmektedir. Sonuçta ise en sık tekrarlanan kelimeler ise kendisini net bir şekilde
göstermektedir. Bu çalışmada da kelime bulutu analizinde sağlık ve termal turizm türünden (5 kez)
sonra en sık kullanılan turizm türleri ise sırasıyla doğa turizmi (4 kez), inanç turizm (3 kez) türlerinin
olduğu tespit edilmiştir (McNaught ve Lam, 2010b: 630).
Şekil 1. Kelime Bulutu Analizi Sonucunda Karakoçan İlçesinde Öne Çıkan Turizm Türleri

Bu çalışmada yarı yapılandırılmış görüşmeler sonucunda Karakoçan ilçesinde öne çıkan
turizm türlerinin dışında bu turizm türlerine kaynak oluşturan doğal, beşeri ve kültürel unsurlara
yönelik olarak da kelime bulutu analizi yapılmıştır. Literatür analizi sonucunda Karakoçan ilçesinin
çok sayıda doğal, beşeri ve kültürel unsurlara sahip olması nedeniyle daha sade bir görünümün elde
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edilebilmesi amacıyla alt değer 2 (iki) olarak kabul edilmiş olup bu değerler ise Tablo 3’te
sunulmuştur.
Tablo 3. Karakoçan İlçesinde Öne Çıkan Doğal, Kültürel ve Beşeri Kaynaklar
Öne Çıkan Turistik Değerler
Golan Kaplıcaları
Bağin Kaplıcaları
Peri Suyu
Kalecik Baraj Gölü
Özlüce Baraj Gölü
Sülbüs Dağı
Kuruca Dağı
Garip Baba Türbesi
Güzel Baba Türbesi
Sefkar Baba Türbesi

Frekans
(f)
8
5
2
2
2
4
1
1
2
1

Öne Çıkan Turistik Değerler
Dilek Taşı Yaylası
Başak Yaylası
Bal
Bağin Kalesi
Pilav Tepe
Urartu Kaya mezarları
Ziyaret Tepe
Şeyh Muhammed Hadi Kavmani Türbesi
Yücekonak Köyü Yüzen Ada
Sarıcan Yaylası

Frekans
(f)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
--

Tablo 3’e göre kelime bulutu analizinde Karakoçan ilçesinde en sık tekrarlanan doğal, kültürel
ve beşeri kaynaklar arasında Golan Kaplıcalarının (8 kez) olduğu görülmüştür. Kelime bulutu
analizinde çok sık olarak tekrarlanmayan kelimeler ise (2’nin altında değer alan kaynaklar)
gizlenmektedir. Sonuçta ise en sık tekrarlanan kelimeler ise kendisini net bir şekilde göstermektedir.
Bu çalışmada da kelime bulutu analizinde Golan Kaplıcalarından (8 kez) sonra en sık tekrarlanan
değerler sırasıyla Bağin Kaplıcaları (5 kez), Sülbüs Dağı (4 kez) Peri Suyu, Kalecik ve Özlüce Baraj
Gölleri ve Güzel Baba Türbesinin (2 kez) olduğu tespit edilmiştir. Kelime bulutu analizi sonucunda
Karakoçan ilçesinde öne çıkan doğal, kültürel ve beşeri kaynaklar ise şekil 2’de sunulmuştur.
Şekil 2. Kelime Bulutu Analizi Sonucunda Karakoçan İlçesinde Öne Çıkan Doğal, Kültürel ve Beşeri
Kaynaklar

5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Elazığ iline bağlı Karakoçan ilçesi sahip olduğu tarihi, kültürel ve beşeri kaynakları ile birden
fazla turizm türüne ev sahipliği yapmaktadır. Bu çalışmada Karakoçan ilçesinde öne çıkan turizm
türlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Hedeflenen bu amaca ulaşılabilmesi amacıyla da yarı
yapılandırılmış görüşme tekniği ile Karakoçan ilçesinde yaşayan 21 katılımcı ile görüşmeler
yapılmıştır. Görüşme sonucunda elde edilen veriler Word programına aktarıldıktan sonra da
“wordart (tagul) kelime bulutu” analizi ile görselleştirilmiştir.
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Çalışmada literatür aracılığıyla Karakoçan ilçesinde mevcut olan sağlık ve termal turizm, doğa
turizmi, inanç turizmi, dağ turizmi, tarih ve kültür turizmi, su turizmi, yayla turizmi, gastronomi
turizmi, kış turizmi ve kırsal turizm olmak üzere on turizm türü belirlenmiştir. 21 katılımcı ile
yapılan görüşmeler sonucunda 5 katılımcının sağlık ve termal turizm, 4 katılımcının doğa turizmi,
3 katılımcının inanç turizmi, 2’şer katılımcının dağ turizmi, tarih ve kültür turizmi ve su turizmi,
1’er katılımcının yayla turizmi, gastronomi turizmi ve kış turizmi yanıtını verirmiştir. Ancak kırsal
turizm türü konusunda ise hiçbir katılımcının görüş bildirmediği tespit edilmiştir. Katılımcıların
görüşleri doğrultusunda kelime bulutu analizinde en sık tekrarlanan üç turizm türünün başında ise
sağlık ve termal turizm türü; bu turizm türüne kaynak oluşturan değerlerin başında ise Golan
Kaplıcalarının geldiği tespit edilmiştir. Bu çalışma sonucunda Golan Kaplıcalarının Karakoçan
ilçesinin sağlık ve termal turizm türünde büyük bir öneme sahip olduğunu göstermiştir. Bu çalışma
sonucunda ortaya çıkan sonuç ile Akgün ve Oğuzöncül (2014b), Demir ve Sezgin (2020b), Özer ve
Gürbüz (2018b) ve Yücel ve Kara (2015b)’da Golan Kaplıcalarının Karakoçan ilçesinin sağlık ve
termal turizm türünde büyük bir öneme sahip olduğunu belirten çalışmalar ile paralel sonuçlar
taşımaktadır.
Tunceli ili Mazgirt ilçe sınırları içerisinde bulunan ve Karakoçan ilçesi için de sağlık ve termal
turizm türünde büyük bir öneme sahip olan Bağin Kaplıcaları katılımcılar ile yapılan görüşmeler
neticesinde ilçede öne çıkan en önemli ikinci değer olmuştur. Bu çalışma sonucunda Karakoçan
ilçesi ve Tunceli ilinin sağlık ve termal turizminde Bağin Kaplıcalarının büyük bir öneme sahip
olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışma sonucunda ortaya çıkan sonuç ile Atasoy ve Çiftçi (2009b)’nin
çalışmasıyla benzer sonuçlar içermektedir.
Karakoçan ilçesinde yaşayan katılımcılar ile yapılan görüşmeler sonucunda ortaya çıkan bu
sonuçlardan yola çıkarak ilçenin sağlık ve termal turizm, doğa ve inanç turizm türleri üzerine daha
fazla odaklanılması gerekmektedir. Ayrıca Karakoçan ilçesinin doğal, kültürel ve beşeri kaynakları
arasında bulunan Golan ve Bağin Kaplıcaları, Sülbüs Dağı, Peri Suyu, Kalecik ve Özlüce Baraj
Gölleri ile Güzel Baba Türbesinin de gerekli tanıtımlarının yapılarak ilçenin turizmine
kazandırılması gerekmektedir. Bu araştırma geliştirilerek farklı coğrafi bölgelerde de yapılması
durumunda bir bölgede öne çıkan turizm türlerinin belirlenmesi büyük önem arz edecektir.
KAYNAKÇA
Akdağ, İ. (2019). Karakoçan Kırsalındaki Zazalarda Yayla Kültürü: Sarıcan Yöresi. (Yüksek Lisans Tezi). Bingöl:
Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Zaza Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı.
Akgün, A., Duruk, Ü. ve Güngörmez, H. G. (2016). Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Ortak Bilgi Yapılandırma
Modeline İlişkin Görüşleri, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1): 184-203.
Akgün, D. ve Oğuzöncül, F. (2014). Elazığ Golan Kaplıcasındaki Geleneksel Kaplıca Tedavisi Uygulamalarının
Değerlendirilmesi, Kocatepe Tıp Dergisi, 15(3): 267-273.
Akova, İ. (1995). Akarsu Turizmi, Türk Coğrafya Dergisi, 30: 393-407.
Aldemir, T., Işkın, M. ve Şengel, Ü. (2020). TV Yemek Programlarının Popüler Kültür Algısı ve Gençlerin
Eğitim-Meslek Seçimlerine Etkileri, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 3(12): 971-986.
Arıcı, A. ve Alkara, İ. (2017). Otellerin Sanal Boyuttaki Çağrışımları Üzerine Bir Araştırma:“Booking. Com”
Kelime Bulutu Analizi, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(42): 180-188.
Arıgtekin (2021). Bingöl'deki Termal Tesislere İlişkin Ziyaretçilerin Durum Tespiti. (Yüksek Lisans Tezi). Van:
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı.
Arslan, E. (2020). Çevrimiçi Gastronomik Turist Deneyimlerinin İçerik Analiziyle İncelenmesi, Ankara Hacı
Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 23(2): 442-460.
Arslaner, E. ve Erol, G. (2017). Alternatif Turizmin Bazı Türleri Üzerine Bir Değerlendirme, Journal of Tourism
and Gastronomy Studies, 5(4): 422, 438.
Arunmozhi, T. ve Panneerselvam, A. (2013). Types of Tourism in India, International Journal of Current Research
and Academic Review, 1(1): 84-88.

Journal of Humanities and Tourism Research 2022, 12 (2): 252-264

262

Turizm Türlerinin Kelime Bulutu ile Analiz Edilmesi: Karakoçan İlçesi Örneği

Atabay, B. (2005). Karakoçan Yayla Balı Elazığ. 9 Kasım 2021 tarihinde https://lezzetler.com/karakocan-yaylabali-elazig-vt51926. adresinden ulaşıldı.
Atasoy, A. ve Çiftçi, M. D. (2009). Kolan (Elazığ) Kaplıcaları. Electronic Turkish Studies, Turkish Studies, 4(8):
494-510.
Ateş, H. (2016). Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Turizm Algısı ve Turizmin Geliştirilmesi
Stratejileri, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 11(2): 11-140.
Aydoğmuş, G. (2010). Marmara Elazığlılar Derneği-Harput Evliyaları-Güzel Baba Türbesi. 12 Kasım 2021
tarihinde http://www.mared.org.tr/Icerik/garip-baba-2696. Adresinden ulaşıldı.
Baltacı, A. (2019). Nitel Araştırma Süreci: Nitel Bir Araştırma Nasıl Yapılır?, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2): 368-388.
Baud, M. ve Ypeij, A. (2009). Cultural Tourism in Latin America. Brill Yayınları.
Çelik, S. (2018). Alternatif Turizm, Journal of International Social Research, 11(56): 193-204.
Çulhaoğlu, P.E. (2021). Turizm Türü Tercihi, Turist Tipolojisi ve Kuşak İlişkisi: Bodrum’da Bir Araştırma.
(Doktora Tezi). Muğla: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı.
Demir, Ö. ve Sezgin, E. (2020). Elazığ İlinin Sağlık Turizmi Açısından SWOT Analiz ile Değerlendirilmesi, Fırat
Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi, 7(14): 111-129.
DePaolo, C. A. ve Wilkinson, K. (2014). Get Your Head into the Clouds: Using Word Clouds for Analyzing
Qualitative Assessment Data, TechTrends, 58(3): 38-44.
Emini, F. T. ve Ayaz, Ç. E. (2020); Yükseköğretim Kurumlarının Misyon Bildirimlerinin İnovasyon, Kocatepeiibf
Dergisi, 22(1): 89-100.
Erdoğan, E. ve Aklanoğlu, F. (2008). Termal Turizm ve Afyon-Gazlıgöl Örneği, Social Sciences, 3(1): 83-92.
Kakilla, C. (2021). Strengths and Weaknesses of Semi-Structured Interviews in Qualitative Research: A Critical
Essay, Preprints, 1-4.
Kasar, H. (2021). Türk Mutfak Kültürü Evreleri ve Mutfak Sentezinin İncelenmesi, Journal of Humanities and
Tourism Research, 11(2): 347-358.
Kiş, B., Tüzünkan, D. ve Uca, S. (2019). Yiyecek-İçecek İşletmelerinin Web Sitelerinin Pazarlama Karması (7p)
Unsurları Açısından Değerlendirilmesi: Eskişehir İli Örneği. 20. Ulusal - 4. Uluslararası Turizm
Kongresi, “Şehir Turizmi” Eskişehir, 386-397.
Karadabağ, R. (1997). Turizmin Bölge Kalkınmasına Katkısı ve Erzurum Örneği. (Yüksek Lisans Tezi). Erzurum:
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitisü Turizm ve otelcilik Anabilim Dalı.
Kivela, J. ve Crotts, J. C. (2005). Gastronomy Tourism: A Meaningful Travel Market Segment, Journal of Culinary
Science & Technology, 4(2-3): 39-55.
Kozak, M. A., Evren, S. ve Çakır, O. (2013). Tarihsel Süreç İçinde Turizm Paradigması, Anatolia: Turizm
Araştırmaları Dergisi, 24(1): 7-22.
Kozak, N., Kozak, M. A. ve Kozak, M. (2014). Genel Turizm Bilgisi İlkeler Kavramlar. Eskişehir: Eskişehir:
Anadolu Üniversitesi Web Ofset.
Küçükyılmaz, M., Örnekçi, G. N., Karakaya, G., Özbey, N., Arısoy, G. ve Koçalmış, A. (2019). Özlüce Baraj
Gölü’nün Trofik Durumunun Değerlendirilmesi, Uluslararası Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Dergisi, 2(2): 94-105.
Karaman, Z., Yüngül, M. ve Dörücü, M. (2014). Kalecik Baraj Gölü (Karakoçan-Elazığ)’nde Avlanılan
Balıkların Bazı Büyüme Özelliklerinin Araştırılması, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 7(2): 38-44.
McNaught, C. ve Lam, P. (2010). Using Wordle as a Supplementary Research Tool, Qualitative Report, 15(3):
630-643.
Molu, M. (2019). Elazığ İli Karakoçan İlçesi Başyurt Bölgesi Bazı Köy Topraklarının Detaylı Toprak Etüdü ve
Sınıflandırılması. (Yüksek Lisans Tezi). Bingöl: Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Bilimi
ve Bitki Besleme.
Mor, A. (2008). Karakoçan İlçesi’nin Coğrafi Etüdü. (Doktora Tezi). Elazığ: Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü Coğrafya Ana Bilim Dalı.
Mursalov, M. (2009). Bir Turistik Ürün Çeşitlendirmesi Olarak Kış Turizmi ve Kış Turizmi Açısından
Azerbaycan’ın Guba – Haçmaz Turizm Bölgesinin Arz Potansiyeli. (Yüksek Lisans Tezi). İzmir: Dokuz
Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı.
Oğuz S. Ballı E. ve Buzcu Z. (2020). Yerel Halkın Sokak Lezzetlerine Karşı Algıları: Adana Örneği, Turizm
Akademik Dergisi, 7(2): 107-121.

263

Journal of Humanities and Tourism Research 2022, 12 (2): 252-264

Z. Gürbüz, Ö. Özer

Özer Ö. ve Gürbüz Z. (2018). Golan Destinasyonunun Termal Turizm Olanaklarının Değerlendirilmesine
Yönelik Bir Çalışma. 19.Ulusal Turizm Kongresi, “Sağlık Turizmi” Afyonkarahisar, 759-771.
Riessman, C. K. (1993). Narrative Analysis. Sage Yayınları.
Sever, G. N. ve Buzlu, M. Ö. (2015). Turizm Fakülteleri Bünyesindeki Rekreasyon Programları için Müfredat
Kapsamı Önerisi: Bilimetrik Bir Çalışma, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(2):
381-396.
Suna, B., Yaldız, E. ve Yeşildağ, E. (2019). Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Yerel Kimliğin Korunması:
Antakya Örneği. 20. Ulusal - 4. Uluslararası Turizm Kongresi, “Şehir Turizmi” Eskişehir, 325-331.
Taymur, İ. ve Türkçapar, M. H. (2012). Kişilik: Tanımı, Sınıflaması ve Değerlendirmesi, Psikiyatride Güncel
Yaklaşımlar, 4(2): 154-177.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (BİTR), (2015). Bingöl İl Tanıtım Rehberi.
Tekin, Ö. F. (2016). Alternatif Bir Turizm Türü Olarak Yayla Turizmi ve Bozkır İlçesinin Potansiyelinin
Değerlendirilmesi. Uluslararası Sempozyum: Geçmişten Günümüze Bozkır, Konya, 1093-1108.
Tureac, C. E. ve Anca, T. (2008). Types and Forms of Tourism, Acta Universitatis Danubius Œconomica, 4(1): 92103.
Tüncer, E. (2020). Sosyal Dayanışma, Dini İnanç ve Kutsal Yerler: Elazığ Karakoçan’da Ohi Nehri Çevresindeki
7 Köy Örneği. International Journal of Social and Humanities Sciences (IJSHS), 4(2), 229-240.
URL-1, (2021). Kültür ve Turizm Bakanlığı-Turizm Çeşitleri. 16 Ekim 2021 tarihinde
https://www.ktb.gov.tr/TR-96269/turizm-cesitleri.html. adresinden ulaşıldı.
URL-2, (2021). T.C. Karakoçan Kaymakamlığı-Genel Bilgiler. 20 Ekim 2021 tarihinde
http://karakocan.gov.tr/genel-bilgiler. adresinden ulaşıldı.
URL-3, (2021). Karakoçan İlçesi-Tarihi ve Turistik Yerler. 25 Ekim 2021 tarihinde http://www.karakocanonline.de/turistik.htm. adresinden ulaşıldı.
URL-4, (2021). Karakoçan Yeni Termal Tesisinde İlk Adım. 15 Ekim 2021 tarihinde
https://elazigharputgazetesi.com/haber/karakocan-yeni-termal-tesisinde-ilk-adim-9.html. adresinden
ulaşıldı.
Woodward, S. C. (2004). Faith and Tourism: Planning Tourism in Relation to Places of Worship, Tourism and
Hospitality Planning & Development, 1(2): 173-186.
Yıldırım, A. (1999). Nitel Araştırma Yöntemlerinin Temel Özellikleri ve Eğitim Araştırmalarındaki Yeri ve
Önemi, Eğitim ve Bilim, 23(112): 7-17.
Yücel, A. ve Kara, C. (2015). Turizm Pazarlaması Açısından Elazığ İlinin Potansiyelinin Belirlenmesi. Tarihten
Günümüze Uluslararası Elazığ Kongresi, Elazığ, 821-839.
Zeitlin, J. M. ve Burr, S. W. (2011). Community Nature-Based Tourism Development UTAH Recreation &
Tourism Matter, 22. 12 Kasım 2021 tarihinde https://core.ac.uk/download/pdf/77521787.pdf. adresinden
ulaşıldı.

Journal of Humanities and Tourism Research 2022, 12 (2): 252-264

264

