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ÖZ
Çalışma kapsamında Türkiye Turizm Stratejisi’ne göre Göller Bölgesi’nde
oluşturulmak istenen eko turizm uygulamaları için Beyşehir Gölü Milli
Parkı’nda 2023 yılına kadar yapılması planlanan faaliyetlerin analiz
edilmesi amaçlanmıştır. Söz konusu faaliyetlerin yer aldığı Konya İli
Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planı çalışmada ele alınmış olup
planlamada kamp- karavan, doğa yürüyüşü, kuş gözlemciliği, foto safari,
bisiklet turu, kano, tekne turu, su kayağı ve alan kılavuzluğu eğitimi
faaliyetlerinin yer aldığı görülmektedir. Bu faaliyetlerden en çok bütçe
kamp- karavan planlamalarına ayrılırken söz konusu alanlarda uygulama
yapacak birimler arasında en büyük paydaşın Orman ve Su İşleri Bakanlığı
8.Bölge Müdürlüğü olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
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This study aims to analyze activities planned to be carried out in the Lake
Beyşehir National Park until 2023 for ecotourism practices, desired to be
realized in the Lakes Region with respect to the Tourism Strategy of
Turkey. The Nature Tourism Practices Action Plan for the Province of
Konya containing the aforementioned activities is discussedand it is
concluded that activities such as camp-caravan, trekking, birdwatching,
photo safari, bicycling, canoe, boattour, water ski and field guidance
training are included in planning. While the greatest budget is all ocated to
camp-caravan planning out of all these activities, the biggest stakeholder
to perform practices in the mentioned areas is the 8th Regional Directorate
of the Ministry of Forestry and Water Affairs.
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