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ÖZ
Günümüzde destinasyonlar önemli bir turistik çekim merkezleridir. Destinasyon
ürünleri, alışverişten yemeğe, ulaşımdan konaklamaya ve yörenin sahip olduğu
doğal, tarihi ve kültürel miras kaynakları gibi çok çeşitli bileşenlerden oluşmaktadır.
Destinasyonların pazarlanma girişimleri turizm sektöründe rekabet avantajı
sağlaması açısından oldukça önemlidir. Destinasyon pazarlaması, bir yerin
niteliklerine göre oluşturulan destinasyon kimliğinin, o destinasyonu tercih etmesi
beklenen hedef kitlelere yönelik olarak etkin iletişim çalışmaları ile daha çekici hale
getirilmesini

Kültürel rekreasyon
Destinasyon pazarlaması
Konya

amaçlamaktadır.

gerçekleştirilebilecek

kültürel

Bu

kapsamda

rekreasyon

çalışmada,

faaliyetlerinin

Konya

ortaya

ilinde

çıkarılarak,

destinasyon pazarlama aracı olarak incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışma, nitel
araştırma yöntemi ile desenlenmiştir. Çalışmada, Konya Valiliği, Konya Belediyesi
ve Konya İl Kültür Turizm Müdürlüğünün web sayfalarından elde edilen ikincil
veriler, MAXQDA 2018 programı yardımı ile içerik analizine tabi tutulmuştur.
Konya ilinde kültürel rekreasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için antik
kentler, Panorama Müzesi, Bilim Müzesi, Kalehan Ecdad Bahçesi, Sema Törenleri ve
Şivlilik geleneği gibi oldukça çeşitli tarihi ve kültürel miras kaynaklarının olduğu
tespit edilmiştir. Çalışmanın sonuç kısmında akademi ve sektöre öneriler
sunulmuştur.
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ABSTRACT
Today, destinations are important tourist attraction centers. Destination products
consist of a wide variety of components such as shopping, food, transportation,
accommodation, natural, historical and cultural heritage resources of the region.

Accepted:

Marketing initiatives of destinations are very important in terms of providing
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competitive advantage in the tourism sector. Destination marketing aims to make
the destination identity created according to the characteristics of a place more

Keywords:

attractive with effective communication activities for the target audiences who are

Cultural recreation
Destination marketing
Konya

expected to choose that destination. In this context, it is aimed to reveal the cultural
recreation activities that can be carried out in Konya province and to examine them
as a destination marketing tool. The study was designed with a qualitative research
method. In the study, secondary data obtained from the web pages of Konya
Governorship, Konya Municipality and Konya Provincial Directorate of Culture and
Tourism were subjected to content analysis with MAXQDA 2018 program. It has
been determined that there are various historical and cultural heritage resources
such as ancient cities, Panorama Museum, Science Museum, Kalehan Ecdad Garden,
Sema Ceremonies and Şivlilik tradition in order to carry out cultural recreation
activities in Konya. In the conclusion part of the study, suggestions were presented
to the academy and the sector.
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GİRİŞ
Şehir hayatındaki çevre kirliliği, nüfus artışının sebep olduğu sıkışıklık, çalışma hayatının getirmiş
olduğu zorunluluklar, toplumsal sorunlardan dolayı yaşanan sıkıntılar ve yaşamın tekdüze hale
gelmesi gibi çeşitli olumsuzluklar insanları yıpratmaktadır (Demirci Orel ve Yavuz, 2003: 62). Bu
doğrultuda insanların yoğun, yorucu ve rutin olan iş hayatının streslerinden uzaklaşmak için
genellikle yeniden toparlayıcı, dinlendirici ve rahatlatıcı özelliğe sahip olan reaktif amaçlı boş zaman
faaliyetlerine katılmaktadır (Tel ve Köksalan, 2008: 262). Rekreasyonel faaliyetler; aktif veya pasif bir
biçimde, grup ya da ferdi olarak, kültürel etkinlikler, spor, tabiat ve insan tarihinin değerlendirilmesi,
gezi, eğlence ve zevk veren etkinliklere katılmayı kapsamaktadır (Hacıoğlu, Gökdeniz ve Dinç, 2003:
30). Rekreasyon etkinlikleri yalın, karmaşık, kreatif, mekanik, aktif, pasif, yararlı veya zararlı
olabilmektedir. Bu kadar özelliği bir arada barındıran etkinlikler her anlamda kişiye yaralı olduğu gibi
olumlu ya da olumsuz tecrübe de sağlamaktadır. Grup içinde gerçekleştirilen rekreatif etkinlikler
bireyin sosyal gelişimine katkıda bulunduğu gibi fiziksel, psikolojik, duygusal gelişiminde de önemli
rol oynamaktadır (Lieber ve Fesenmaier, 1983: 2; Çelik, 2018: 10). Bununla bağlantılı olarak,
rekreasyon aktivitelerine katılım ruhsal denge, ruhsal kapasite, mutluluk, tatmin, yaratıcılık, rekabet
etme gücü, özgürlük, fiziksel ve psikolojik iyi oluş kazandırdığı belirtilmektedir (Hacıoğlu, Gökdeniz
ve Dinç, 2003: 30). Çok boyutlu olan rekreasyon faaliyetleri katılımcıların amaçlarına göre farklı
sınıflandırılmaktadır (Ergül, 2008: 11). Macera faaliyetleri içeriğinde heyecan, tehlike ve macera
aktivitelerini; sanatsal faaliyetler de müzik, dans, el sanatları gibi sanatsal aktiviteleri; kültürel
faaliyetler ise müze ziyaretleri, tarihi mekân ziyaretleri gibi aktiviteleri kapsamaktadır (Argan, 2013:
14). Destinasyonların sahip olduğu kültürel rekreatif faaliyet unsurları önemli turistik çekiciliğe
sahiptir.
Rekabetin sert bir şekilde gerçekleştiği günümüzde, pazarlama faaliyetleri de çeşitlenmektedir. Bu
nedenle mal ve hizmetlere ilaveten destinasyonların pazarlanması mümkün hale gelmiştir.
Destinasyon pazarlaması, destinasyonun altyapı ve üstyapı hizmetlerini iyileştirmek, daha yaşanabilir
hale getirmek, potansiyel unsurlarını yatırımcılar için cazip kılmak, nitelikli insanlar, turistler ve
üniversite öğrencileri gibi kitleler için destinasyonu daha etkin kullanmak için birçok yöntem
sunmaktadır (Cesur, 2020: 101). Artan rekabet ortamında destinasyonların sahip olduğu doğal, tarihi
ve kültürel çekiciliklerin ekonomik olarak destinasyona önemli katkıları mevuttur. Destinasyonlar,
sahip olduğu doğal ve kültürel çekicilikleri farklılaştırarak, turistlere özgün bir deneyimi sunma
çabasındadır (Kaya, 2014: 1; Atsız ve Kızılırmak, 2017: 26). Bu kapsamda boş zaman değerlendirme
kapsamında hayata geçirilen kültürel etkinlikler, destinasyonların turizm potansiyelini artırması
amacıyla destinasyon pazarlaması kapsamında incelenmesi önem arz etmektedir.
Alan yazında rekreatif aktivitelerinin turizm sektörü ile ilişkisine yönelik farklı çalışmalar mevcuttur.
Bunlardan bazıları; Dalyan destinasyonunun turistik ürün olarak rekreasyon potansiyelinin
değerlendirilmesi (Türker, Türker, ve Güzel, 2014), rekreasyon alan ve faaliyetlerinin konaklama
süresindeki etkisi (Sandıkçı ve Günay, 2014), boş zaman, rekreasyon ve etkinlik turizmi ilişkisi (Can,
2015), spor organizasyonlarında destinasyon pazarlaması (Tüfekci, 2014), rekreasyonel olanaklara
dayalı

yapılan

destinasyon

tercihlerinin

seyahat

motivasyonlarıyla

incelenmesi

(Özdemir,

Büyüköztürk ve Karaküçük, 2016), Trakya bölge halkının destinasyon tercihindeki rekreasyonel
etkinlik tercihleri (Başarangil, Altunel, Tokatlı, 2016), etkinliklerin destinasyon markalaşmasına etkisi
(Atay ve Altınışık, 2017), kültürel etkinliklerin bir turizm destinasyonunun imajlarının oluşumuna
katkısı (Hernández Mogollón, Duarte ve Folgado-Fernández, 2018) konulu çalışmalardır. Bu
çalışmada da Konya ilinin sahip olduğu kültürel rekreasyon kaynaklarının destinasyon pazarlama
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aracı olarak incelenmiştir. Çalışmanın, destinasyonların turizm sektöründen daha fazla pay alabilmesi
açısından

sahip

oldukları

kültürel

rekreasyonel

kaynakların

bir

pazarlama

aracı

olarak

değerlendirilebileceğine yönelik yapılacak araştırmalara bir başlangıç sunacağı öngörülmektedir.
LİTERATÜR TARAMASI
Kültürel Rekreasyon Faaliyetleri
Rekreasyon terimi, yenilenme anlamına gelen recretio kelimesinden gelmektedir. Türkçe karşılığı ise,
boş zamanları değerlendirme şeklinde kullanılmaktadır. Bu nedenle rekreasyon ve boş zaman
kavramları birbirleri ile ilişkilidir. Rekreasyon her şeyden önce boş zamanı olan insanların
katılabileceği etkinlikleri kapsamaktadır. Boş zaman, insanların çalışma saatleri dışında kalan
zamanlardır (Karaküçük, 1997). Rekreasyon, insanların, çalışma ve toplumsal zorunluluklar dışında,
rahatlama, bilgi ve sosyalleşme için kendi isteğiyle yaratıcı kapasitesini harekete geçiren, herhangi bir
etkinlik olarak tanımlamaktadır (Demirci Orel ve Yavuz,2003: 62).
Rekreasyon, kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı, engelliler, hastalar ve bunların yanı sıra kamu ve özel
sektör çalışanları gibi oldukça farklı gruplar için farklı öneme sahiptir. Rekreasyon, özellikle çocuk ve
gençler açısından kendini tanımak ve yetenekleri geliştirmek, yetişkinler açısından ise, günlük
koşuşturmalar arasında etkin bir dinlenme ve yenilenme imkanı yaratmak ve yaşlı nesil için huzurlu
bir sosyal ortam sağlamak açısından önemlidir (Demirci Orel ve Yavuz, 2003: 63). Bu doğrultuda
rekreatif faaliyetlere katılmanın insanda ruhsal ve fiziksel kondisyon yaratması, psikolojik denge
sağlaması, mutluluk ve huzur hissi uyandırması, tatmin duygusunu doğurması, insanı özgür kılması
ve insana dünyaya daha geniş bir açıdan bakabilme yetisi kazandırmaktadır (Hacıoğlu, Gökdeniz ve
Dinç, 2003: 30; Büyükşalvarcı, Balı ve Ay, 2018: 115).
Boş zaman faaliyetleri içerik bakımından oldukça zengindir. Karaküçük (2014)’e göre boş zaman
değerlendirme aktiviteleri, bireylerin etkinliklere katılmadaki amaç, istek ve zevklerine göre
sınıflandırılmaktadır. Bu konular; kişiden kişiye oldukça çeşitlilik gösterdiği için, tek bir sınıflandırma
şekli yoktur. Can (2015)’e göre sosyal ve kültürel etkinlikler, sportif etkinlikler, sanatsal etkinlikler,
müzikal uğraşlar, oyunlar, yetenek gerektiren etkinlikler, doğa etkinlikleri, olarak genel başlıklar
altında toplanabilir. Rekreatif faaliyetlerin, farklı araştırmacılar tarafından katılımcı sayılarına,
katılımcıların bu aktivitelerden faydalanma şekillerine, katılımcıların yaşlarına, aktivitelerin
fonksiyonelliğine, mekânsal farklılıklara göre sınıflandırılmaktadırlar. Genel olarak rekreasyon
faaliyetleri, aktivitenin gerçekleştiği mekâna göre, aktivitenin içeriğine göre ve katılımcı sayısına göre
sınıflandırıldığı belirtilmektedir (Argan, 2013: 11).
Tablo1. Rekreasyon faaliyetlerinin sınıflandırılması
Mekâna Göre

• Kapalı alan rekreasyon faaliyetleri
• Açık alan rekreasyon faaliyetleri
• Macera faaliyetleri
• Kültürel ve sanatsal rekreasyon faaliyetleri

İçeriğine Göre

• Terapötik rekreasyon faaliyetleri
• Kampüs rekreasyonu faaliyetleri
• Eğitsel rekreasyon faaliyetleri

Katılımcı Sayısına Göre

• Bireysel rekreasyon faaliyetleri
• Grup rekreasyon faaliyetleri

Kaynak: Argan, 2013
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Bir milletin kültürel kimliğinde var olan, bilgi, inanç, gelenek-görenek ve örf-adetlere göre yapılan
tüm rekreatif etkinlikler kültürel nitelikli rekreasyon kapsamına dahil edilmektedir (Gül, 2014: 39;
Göker ve Dağdeviren, 2019: 15).
müzelerin

gezilmesi

ve

diğer

Kültürel rekreasyon etkinliklere örnek olarak tarihi eserlerin,
kültürel

faaliyetleri

deneyimleme

ve

katılım

gösterilebilir

(Cevahircioğlu, 2007: 26). Kültürel rekreasyon faaliyetleri destinsyonların turizmden daha fazla pay
almasına katkı sağlayan turistik ürünlerden biridir.
Rekreatif etkinlikler günümüzde, turizmi geliştirme ve pazarlama stratejilerinin önemli parçalarından
biri haline gelmiştir. Bu doğrultuda rekreatif etkinlikler destinasyon imajına katkı sağladığı
belirtilebilir

(Tassiopoulos, 2005: 4). Ayrıca rekreatif faaliyetlerin her birinin birer turistik ürüne

dönüşmesi sayesinde turizm sektöründe yaşanan mevsimsellik sorunu ortadan kalkacaktır. Rekreatif
etkinlikler mevsimselliğin olumsuz etkisini azaltmakta ve sezon dışı diğer çekicilikleri kullanarak
önemli kazanımlar oluşturmaktadır (Mc Donnel, 1998: 10).
Destinasyon Pazarlaması
Destinasyonlar ülke, ada veya şehir gibi bir coğrafi bölge olarak kabul edilmektedir. Aynı zamanda
destinasyon, turistlerin seyahat güzergahlarına, ziyaret amaçlarına, kültürel geçmişlerine, geçmiş
tecrübelerine ve eğitim seviyelerine göre öznel bir şekilde yorumlanabilen, algısal bir kavram olarak
görülmektedir (Buhalis, 2000: 97;

Karabıyık ve Sümer İnci, 2017: 2). Bir destinasyon, kültürel

zenginliğe, iklim ve doğal güzelliklere sahip olması, bölgeye özgü aktivitelerin oluşturulması,
konaklama, yeme içme ve ulaşım imkanının olması, turist çekim merkezlerini barındırması, kamusal
hizmetlerin bulunması ve belli bir marka ve imaja sahip olması gibi özellikleri bir arada taşımaktadır
(Bahar ve Kozak, 2005:78). Destinasyonların genel özellikleri (Kozak ve Bahar, 2004: 78):


Olanaklar: Konaklama, yeme-içme, satın alma ve diğer turistik ürünler.



Ulaşılabilirlik: Toplu tasıma araçları, terminaller, rotalar ve hizmetlerin mevcut olması.



Uygun Paketler: Aracılar ve turizm otoriteleri tarafından hazırlanmış tur veya gezi
paketlerinin tamamıdır.



Çekicilik: Doğal, yapay, bir amaca hizmet etmek için oluşturulmuş ve miras olarak geçmişten
günümüze ulaşmış eserlerin tamamıdır.



Etkinlikler: Turistlerin ziyaretleri esnasında katılabileceği aktivitelerin tamamıdır.



Yardımcı Hizmetler: Turistlerin günlük hayatta ihtiyaç duyabileceği hastane, posta, banka,
iletişim ve büfesi gibi hizmetlerin tamamıdır.

Artan rekabet ortamında her ülke, bölge, şehir ya da yöre turistler tarafından tercih edilebilmek için
farkındalık yaratma çabası içerisine girmiştir. Turistler tarafından olumlu bir şekilde algılanan, ziyaret
edilen ve markalaşarak bir kimlik kazanan destinasyonlar, turizm sektöründe hak ettikleri yerde
olmaktadır. Destinasyonların cazibe merkezi haline gelmesinde ve daha çok turist çekebilmesinde
algılanan olumlu imajın ve marka haline gelmenin önemli etkisi ve rolü vardır (Çiçek ve Ilgaz, 2015:
171-172). Destinasyon pazarlaması, bir bölgenin kendine has doğal, tarihi ve kültürel özellikleri ve
destinasyonun marka kimliği ile birlikte potansiyel ziyaretçiler için uygun iletişim kanallarıyla daha
çekici hale getirmeyi hedeflemektedir (Rainisto, 2003: 12). Çok bileşenli bir yapı olan destinasyon
pazarlaması, klasik pazarlama anlayışlarından farklıdır. Bunun sebebi ise, farklı mal ve hizmetler
sunan destinasyonların, bir bütün halinde pazarlanması gerekliliğidir. Bu bütünlüğün pazarlama
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süreci ve faaliyetleri, diğer pazarlama anlayışlarına göre oldukça yüksek maliyetli ve karmaşık olduğu
için bütün destinasyon paydaşlarının ortak bir şekilde hareket etmesi gerekmektedir (Ülker, 2010: 24).
Çoğu destinasyon pazarlama sürecinde, turizm talebini artırmak, daha çok gelir elde etmek, gelecek
ziyaretçilere farklı deneyimler yaşatmak, destinasyon imajı ve markasını güçlendirmek için etkinlikler
düzenlemekte veya düzenlenen rekreasyonel etkinliklerini geliştirmektedir. Ziyaretçilerin destinasyon
tercihlerinde rekreasyonel etkinliklere verdikleri göreli önemin belirlenmesi, rekreasyonel etkinliklere
yönelik pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi, imaj ve markalaşma yolunda adımlar atılması
destinasyon yönetim örgütlerinin önemli görevleri arasındadır (Başarangil, Altunel ve Tokatlı,
2016:40). Benzer şekilde Tüfekci (2014) çalışmasında, spor organizasyonları yoluyla destinasyon
pazarlaması uzun dönemli performans göstergesi olarak mevcut veya potansiyel rakipler tarafından
uygulanamayan, faydaları kopyalanamayan ve değer yaratan bir strateji uygulaması olması nedeniyle
sürdürülebilirliğin en temel göstergesi olarak görülebildiğini belirtmiştir. Wang ve Jin (2018)
çalışmasında, turist destinasyonu markalaması için bir çerçeve olarak etkinliklerin önemini ortaya
koymak için Hırvatistan'da yapılan iki kültürel etkinliği incelemiştir. Sonuç olarak destinasyonlara
yönelik geliştirilecek pazarlama çabaları sayesinde tanınırlık, ziyaretçi sayısında artış, ekonomik
büyüme, istihdam vb. gelişmeler de beraberinde gelecektir (Başarangil, Altunel ve Tokatlı, 2016: 40).
YÖNTEM
Nitel araştırmalarda nitel veri toplama yöntemleriyle elde edilen veriler, nicel araştırmalar gibi
genelleyerek sayılara indirgenmediği için buradaki amaç araştırılan konuyu okuyucuya betimlemek
ve verileri doğrudan okuyucuya sunmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2011: 35; Creswell, 2008: 204-205;
Kurt, 2016:115). Nitel araştırma, anlamlı bir şekilde sayılarla ifade edilemeyen verilerin toplanması,
analiz edilmesi ve yorumlanması sürecini kapsamaktadır (Creswell, 2012: 16). Yıldırım ve Şimşek
(2011) nitel araştırmaları, “gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin
kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül biçimde ortaya konmasına
yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma” şekli olarak tanımlamaktadır. Bu doğrultuda çalışma
nitel bir araştırma olup, doküman incelemesi ile ikincil kaynak olan resmi internet siteleri detaylı
olarak incelenmiştir. Çalışmada, Konya ili araştırma alanı olarak seçilmiştir. Konya ilinde kültürel
rekreasyon faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve bu unsurların destinasyon pazarlama aracı olarak
değerlendirilmesi ve bölgenin turistik ürün çeşitlendirmesine katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Bu
amaç doğrultusunda, Konya ilindeki gerçekleştirilebilecek kültürel rekreasyon faaliyetleri tespit
edilmiştir. Çalışmada kullanılan ikincil verilere Konya Büyükşehir Belediyesinin, Konya Valiliğinin ve
Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün internet sitelerinden ulaşılmıştır. Elde edilen veriler
MAXQDA 2018 programında içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalışmada, Konya ilindeki
gerçekleştirilebilecek kültürel rekreasyon faaliyetleri; “tarihi eserler ziyaretleri”, “diğer tarihi eserler
ziyaretleri”, “mesire alanı ve park gezileri”, “el sanatları” ve “etkinliklere katılma” olmak üzere 5
kategori altında incelenmiştir. Oluşturulan kategorilerde kendi içerisinde alt temalara ayrılmaktadır.
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BULGULAR

Şekil 1. Konya ilinde kültürel rekreasyon kaynağı olarak tarihi eser ziyaret noktaları
Şekil 1’de Konya ilinde kültürel rekreatif faaliyete olarak tarihi eser ziyaret noktaları gösterilmektedir.
Tarihi eser ziyaret noktaları; dini mimari, askeri mimari ve sivil mimari alt-temaları altından
incelenmiştir. Konya’da dini mimari yapılar olarak 13 adet cami, 10 adet mescit, 5 adet türbe ve 4 adet
kilise tespit edilmiştir. Sivil mimari yapı olarak, 2 adet külliye, 3 adet medrese ve 6 adet hankervansaray ve bir sille evi mevcuttur. Askeri mimari olarak da Gevale Kalesinin bulunduğu
görülmüştür.

Şekil 2. Konya ilinde kültürel rekreasyon kaynağı olarak diğer tarihi eser ziyaret noktaları ve el
sanatları
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Konya ilinde kültürel rekreasyon kaynağı olarak diğer tarihi eser ziyaret noktaları ve el sanatları tespit
edilmiştir. (Şekil 2). Kültürel rekreasyon kapsamında ziyaret edilebilecek diğer tarihi eserler kategorisi
altında müzeler ve antik kent noktaları incelenmiştir. Konya ilinde Sille Müzesi, Konya Panorama
Müzesi, Atatürk Müzesi olmak üzere 7 adet müze ve Çatalhöyük, Boncuklu Höyüğün de içinde
bulunduğu 4 adet antik kent bulunmaktadır. Konya ilinde deneyimlenecek el sanatları olarak
çömlekçilik, keçecilik, kaşıkçılık ve çinicilik el sanatlarının olduğu tespit edilmiştir.

Şekil 3. Konya ilinde kültürel rekreasyon kaynağı olarak mesire alanı ve park alanları ziyaret
noktaları ve etkinlikler
Şekil 3’te Konya ilinde kültürel rekreasyon kaynağı olarak mesire alanı ve park alanları ziyaret
noktaları ve düzenlenen etkinlikler ortaya çıkarılmıştır. Konya ilinde kültürel rekreatif faaliyet
kapsamında ziyaret edilebilecek; Meram 80 Binde Devr-i Âlem, Kyoto Japon Parkı ve Kültür Park
olmak üzere çeşitli kent ve temalı parkların ve Alaeddin Tepesi gibi mesire alanların bulunduğu tespit
edilmiştir.
SONUÇ
Tarih boyunca, anlam ve içeriği değişse de boş zaman değerlendirme mekânları şehir yaşamı
içerisinde her zaman etkin olan öğelerdir (Salihoğlu ve Türkoğlu, 2016:216). Boş zaman değerlendirme
aracı olarak rekreasyon faaliyetlerine katılan kişilerin rahatlamış, motive olmuş ve yenilenmiş olduğu
belirtilmektedir (Yılmaz, 2004: 1). Bunun yanında rekreasyonel etkinlikler, bireyin sosyal hayatının
gelişmesini de olumlu yönde etkilemektedir.
Rekreasyon ve turizm birbirini destekleyen iki kavramdır. Turizm olayı rekreatif faaliyetler sayesinde
çekicilik kazanmaktadır. Rekreatif faaliyetler ile turistik bölgenin imajı güçlendirilebilmektedir
(İskender, 2019: 57). Turizm sektörünün büyümesi ve ziyaretçilere aidiyet oluşturulması ve
sürdürülmesi, destinasyonların başarılı bir şekilde yönetilmesi için nihai faktör olarak kabul
edilmektedir (Kim, 2006: 23). Balakrishnan ve ark. (2011) göre destinasyon pazarlaması büyümek için
çok büyük bir alana sahip olduğunu ifade etmiştir. Bu fırsattan yararlanmak için yerel yönetim, özel
sektör ve destinasyon pazarlama örgütleri birlikte çalışarak destinasyonun gelişimini sağlamalıdırlar.
Çalışmada destinasyon pazarlaması kapsamında Konya ilinin sahip olduğu kültürel rekreasyon
alanları/faaliyetleri değerlendirilmiştir. Konya ili gerek iç turizm gerekse dış turizm pazarı
bakımından Türkiye için oldukça önemli bir destinasyon olduğu göz önünde bulundurulduğunda,
bölgenin sahip olduğu turizm potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi açısından kültürel rekreasyon
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faaliyetleri bölge için ayrı bir önem kazanmaktadır. Çalışmada elde edilen bulgular ışığında Konya
ilinde var olan kültürel rekreatif faaliyetleri turistik ürüne dönüştürülmesine yönelik bazı önerilerde
bulunulmuştur.


Çocuk dostu bir destinasyon olan Konya ili için çocuk turizminden daha fazla pay alması
amacıyla şivilik haftasında çocuklara özel paket turlar oluşturulabilir,



Mevlevi Sema gösterileri turizm sektöründe gelişen bir niş pazar olan dönüşüm turizmi
kapsamında gerçekleşen sûfi ve inziva turları gibi paket turlara dâhil edilebilir,



Çömlekçilik, keçecilik, kaşıkçılık ve çinicilik gibi el sanatları deneyim turizmi kapsamında
turistik ürüne dönüştürülebilir.



Sonuç olarak, Konya ilinde kültürel rekreasyon unsurlarının, turizmde niş pazarlar
kapsamında markalaşması sayesinde bölge ve ülke turizm potansiyelinin artmasına katkı
sağlayacağı öngörülmektedir. İlerideki çalışmalarda destinasyon yönetim örgütünün kültürel
rekreasyon faaliyetlerine yönelik bakış açıları ölçülebilir.
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