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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.

ABSTRACT
Keywords:
Alternative tourism
Lakes region
Adjustment plan
Lake Beyşehir national park

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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GİRİŞ
Turistik talebin değişiminde uygun potansiyele sahip olan Türkiye, gerek doğal gerekse de kültürel
zenginlikleriyle Akdeniz ve Avrasya’nın önemli turistik destinasyonlarından birisi haline gelmiştir. Geleneksel
turizm anlayışı olan deniz, kum, güneşin yanı sıra tarihsel, kültürel, sanat, doğal güzelliklere sahip olan ülkemiz
gastronomi ile misafirperverliğin etkisiyle daha üstün konuma sahiptir (Güngör & Arslan, 2004a, s. 64).
Alternatif turizm, isminden de anlaşıldığı gibi ticari turizmin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için çeşitli
alternatifler sunulmaktadır (Molz, 2013, s. 212). Alternatif turizm, yerel halkın ihtiyaçlarına karşı duyarlılığa
sahip olduğundan dolayı sürdürülebilirlikle sıkça beraber anılmaktadır. Daha çok küçük ölçekli ve yerel
işletmelerin yer aldığı bu turizm türünde ev sahibi yerel halk ile ziyaretçiler arasında kültürel alışveriş de
gerçekleşmektedir(Prince & Ioannides, 2017, s. 349). Ancak turistik faaliyetlerle trafik sıkıntıları, suç oranının
artması, atık su miktarı, yaşam maliyetlerinin artması gibi birçok olumsuz unsur yerel halkı etkilediği için
turizmin yerel halk etkisine dikkat edilmesi gerekmektedir(Eshliki & Kaboudi, 2017, s. 60).
Milli parklardaki uygulamalara bakıldığında, Khazaei, Elliot, & Joppe(2017, s. 1877) çalışmasında ulusal
parkların ve diğer koruma alanı kapsamındaki alanların şehir merkezine yakın yere kurulmasıyla daha geniş
topluluk paydaşlarıyla bağlantı zorunluluğu ortaya çıkarttığını savunmuştur. Saarinen, Rogerson & Hall (2017,
s.307) ise turizmin olumsuzluklarını en aza indirgemek ve kalkınma sağlanırken yol gösterici bir unsur olarak
gördüğü planlama ile turizmin mevcut ve gelecekteki özelliklerini, güç ilişkilerini ve yerelle turizmin ilişkisini
anlamamıza yardımcı olacağını ileri sürmektedir. Bu kapsamda milli park statüsüne sahip olan Beyşehir Gölü,
ekoturizmde ön plana çıkabilmek için uygulanacak faaliyetleriyle ele alınmıştır. Böylece faaliyetlerin boyutu,
sınırlılıkları, bütçesi ve zamanlaması ortaya konulmaktadır.
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Alternatif Turizm
Günümüz şartlarında turistlerin beklentilerinin değişmesi, şehirleşmenin yarattığı betonlaşmadan uzaklaşmak,
doğal çevre içerisinde bulunmak ve dünya görüşünü geliştirmek gibi birçok nedenden dolayı yeni arayışlar
ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda oluşan alternatif turizm(Ulusan & Batman, 2010, s. 243) ile ülkelerdeki turistik
ürünler turizm arzına dönüştürülmektedir. Böylece turizmin tüm yıla yayılması, turizm ekonomisine katkı
sağlanmasına ve kalkınmaya yönelik etkisi ortaya çıkmaktadır(Tekin, 2017, s. 377).
Alternatif turizm, 1980’li yıllardan itibaren önem kazanırken turizmdeki olumsuz etkileri azaltıcı bir unsur olarak
turistik ürün çeşitlendirilmesine fayda sağlayan bir turizm türü olarak karşımıza çıkmaktadır(Sezen Doğancili,
2016, s. 103). Kitle turizmine alternatif olan bu turizm türünde doğal, sosyal ve toplumsal değerlerle orantılı
olarak turist deneyimlerini yaşaması söz konusudur. Bu turizm türü ekoturizm, doğa turizmi, sürdürülebilir
turizm gibi isimlerle karşımıza çıksa da(Sindiga, 1999, s. 110) bu kavramlar tam anlamıyla aynı anlama
gelmemektedir. Ancak genel turistik kullanıma alternatif olan ve genel noktalarıyla ortak unsurları bulunan
kavramlar olarak da ifade edilmektedir. Bunlar soft (yumuşak) turizm, yeşil turizm, kırsal turizm, macera turizmi
(Erkol Bayram, 2016, s. 31-33), kültür turizmi, kongre turizmi, sağlık turizmi, rekreasyonel turizm, spor turizmi,
inanç turizmi, gastronomi turizmi, gençlik turizmi, üçüncü yaş turizmi(Albayrak, 2013, s. 49-271), yeni turizm,
düşük etkili turizm, özel ilgi turizmi gibi sıralanmaktadır (Isaac, 2010, s. 23).
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından yayınlanan 5.,6.,7., 8., 9. ve 10. Kalkınma Planları’nın yanı sıra
TÜSİAD’ın da çeşitli çalışmalarında ele alınan alternatif turizm (Sezen Doğancili, 2016, s. 104), TÜBİTAK’ın
Vizyon 2023 planlamasında da yer almıştır. (www.ceng.anadolu.edu.tr). Bu gibi çalışmalar ve planlamalar
içerisinde bulunarak desteklenen alternatif turizm ile mevsimselliğin önüne geçmek, göçü önlemek veya
ekonomik kazanç sağlamak gibi avantajlar elde edilmek amaçlansa da(Sezen Doğancili, 2018, s. 168) turistik
gelişmelerin iyi planlanmaması ve taşıma kapasitesinin aşılması gibi unsurlardan dolayı birçok sıkıntılar
yaşanmaktadır (Demir & Çevirgen, 2006, s. 11).
Sürdürülebilir turizm açısından yapılan planlamalarda çevreyi bozmayacak, kaynakların verimli kullanımı,
yenilenemeyen kaynakların korunması ve kaynakların rasyonel kullanımı gibi pekçok unsurun göz önüne
alınması gerekmektedir (Bayram & Erkol Bayram, 2016, s. 24). Bu unsurların yanı sıra turizm potansiyelini
canlandırmak için politika yapıcılar ve toplumu yönlendirici olan kişilerin yönlendirmesi ve stratejik gelişme
yaklaşımının benimsenmesi gerekmektedir (Boxill, 2004, s. 272).

90

Sezen Doğancili & Tarakçıoğlu/JRTR 2018, 5 (1), 89-97
Beyşehir Gölü Milli Parkı
Beyşehir Gölü, İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan Konya ilinde yer almaktadır. 1993 yılında milli park olarak ilan
edilen Beyşehir Gölü, ülkemizde yer alan göller arasında üçüncü büyük göl olarak 86.855 hektarlık yüzölçümüne
sahiptir (www.milliparklar.gov.tr). Türkiye’de bulunan milli parklar içerisinde ikinci büyük parkı olan Beyşehir
Gölü Milli Parkı (www.beysehir.bel.tr), Isparta ve Konya illerine sınırı bulunmaktadır. Göl çevresinde sulak
alanlar, 33 adet ada, ormanlar ve farklı ekosistemler mevcut olan gölün denizden yüksekliği 1.116 m., eni ise 10
ile 25 km arasındadır(Güngör & Arslan, 2004a, s. 64).
Ülkemizdeki en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü, martılar başta olmak üzere karabatak, pelikan ve karga
gibi birçok fauna türünün kuluçka alanlarıdır. Buna ek olarak içme suyu, tarım sulaması, yüzme ve sportif olta
balıkçılığı (www.bolge8.ormansu.gov.tr2), Beyşehir Gölü doğa yürüyüşü, atlı doğa yürüyüşü, bitki inceleme,
kuş gözlemciliği, foto safari, jeep safari- offroad, dağcılık, kamp- karavan, rafting, sportif olta balıkçılığı ve
bisiklet turizmi (Ulusan & Batman, 2010, s. 243), piknik ve avcılık gibi birçok alanda kullanılmaktadır (Güngör
& Arslan, 2004b, s. 71).
Milli park statüsünde bulunan Beyşehir Gölü’nün içerisindeki doğal ve kültürel zenginliklerin sürdürülebilirliği
dikkate alınarak rekreatif faaliyetlerin yürütülmesi gerekmektedir. Bu kapsamda turizmdeki plansız büyüme, bu
tür alanlardaki ekosistemi bozacak ve rekreasyon kalitesinde zayıflamalara neden olmaktadır(Göktuğ &
Yenilmez Arpa, 2016, s. 15). Ayrıca Beyşehir Gölü’nde tarımsal sulama için göl suyun kullanımı sürekli olarak
göl debisini azaltmaktadır. Bu azalmanın yanı sıra sanayi ve kanalizasyon atıklarının etkisi, zirai ilaçlamaların be
gübrelemelerin etkisi ve kum kaçakçılığı birçok faktör ekosistemi bozmakta ve kuşların beslenme ve barınma
olanaklarını azaltmaktadır. Erozyon gibi doğal afetlere ek olarak aşırı ve bilinçsiz avlanmanın da yer almasıyla
Beyşehir Gölü’nde doğal dengenin bozulmasına neden olan faktörlerdendir(Güngör & Arslan, 2004a, s. 70).
Araştırmanın Amacı
Araştırma, Türkiye Turizm Stratejieri’nde 2023 yılına kadar ulaşılması hedeflenen “Göller Bölgesi Ekoturizm
Gelişim Bölgesi” ni ele almaktadır. Söz konusu hedeflere ulaşabilmek için Beyşehir Gölü Milli Parkı’nda
uygulanacak olan planlardaki uygulamaların analiz edilmesi çalışmada amaçlanmaktadır. Bu amaca ulaşabilmek
için T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı görevlilerince hazırlanmış olan Konya İli Tabiat Turizmi Uygulama
Eylem Planı incelenerek uygulanacak olan faaliyetler, bütçeleri, sorumlu birimleri ve bu uygulamaları kısıtlayıcı
olan faktörler ortaya konulmaktadır. Söz konusu eylem planı 2016-2019 yıllarını kapsamakla birlikte 2019
yılındaki ihtiyaçlar doğrultusunda 2020-2023 planlamasının da yapılacağı 8.Bölge Müdürlüğü’nce
belirtilmektedir(Sezen Doğancili, 2017, s. 75).
Araştırma amaçları doğrultusunda örneklemi Beyşehir Gölü Milli Parkı oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarının
genelleneceği, araştırmanın evreni ise Göller Bölgesi olarak ifade edilebilir.
Araştırma amaçlarına ulaşabilmek için Konya İli Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planı incelenmiştir. Söz
konusu plan içerisinde Konya ilinde tabiat turizminin gelişmesine katkı sağlayabilecek tüm faaliyetlere ilişkin
bilgiler yer almaktadır. Çalışma kapsamında ele alınan Beyşehir Gölü Milli Parkı’ na ilişkin uygulanan ve
uygulanacak olan faaliyetler de bu plan içerisinde yer aldığından dolayı Beyşehir Gölü Milli Parkı’nda 2016 ile
2019 yılları arasında uygulanması planlanan faaliyetlerin türü, uygulanma zamanı, uygulamada sorumlu birimler,
bütçe ve uygulamada karşılaşılan kısıtlamalar gibi birçok unsur incelenerek içerik analizi uygulanmıştır. Elde
edilen veriler çalışma amaçları doğrultusunda sınıflandırılarak tablolaştırılmış ve çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır.
BULGULAR
Araştırma amaçları kapsamında incelenen Konya İli Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planı doğrultusunda elde
edilen veriler çeşitli başlıklar altında sınıflandırılarak birtakım bulgulara ulaşılmıştır. Bu bulgulara göre söz
konusu eylem planı içerisinde tabiat turizm aktiviteleri olarak kamp- karavan, doğa yürüyüşü, kuş gözlemciliği,
foto safari, bisiklet turu, kano, tekne turu ve su kayağı sıralanmaktadır. Bu aktiviteleri geliştirebilmek adına bazı
faaliyetler belirlenmiş olup ilgili faaliyetler aşağıdaki gibi yer almaktadır;
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Tablo 1. Konya İli Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planı Kapsamında Yapılacak Faaliyetler
Faaliyetler

Aktivite

Statünün sonuçlandırılması ve gerekli plan ve projelerin hazırlanması

Kampkaravan

Kamp-karavan alanının düzenlenmesi ve uygulamaya geçilmesi
Kamp ünitelerinin (8 adet kır evi, ortak kullanım alanları vb.) projelendirilmesi ve
uygulanması
Karaburun GKA-ÇKA için giriş kontrol ünitesi yapımı
Karaburun GKA-ÇKA alanında ziyaretçilerin kullanması amacıyla orman köşkü yapımı
Parkurların belirlenmesi, işaretlenmesi ve haritalanması
Bilgilendirme, uyarıikaz ve yönlendirme tabelalarının hazırlanması ve uygulanması

Doğa
yürüyüşü

Alanı ve parkuru tanıtıcı tanıtım materyallerinin hazırlanması (broşür, afiş, el kitabı vb.)
Muhtelif yerlere manzara seyir terası yapımı
Kuş gözlem noktalarının belirlenmesi ve haritalandırılması
Alanda gözlenebilecek kuş türlerinin tanımlanması ve bunlara yönelik bilgilendirme
materyallerinin hazırlanması

Kuş
gözlemciliği

Belirlenen kuş gözlem noktalarına gözetleme kulübesi ve gözetleme kulesi platformunun
projelendirilmesi ve yapımı
Foto safari etkinlik alan ve programının geliştirilmesi

Foto safari

Düzenli olarak foto safari etkinlikleri ve yarışmalarının düzenlenmesi
Bisiklet rotalarının belirlenmesi, işaretlenmesi ve haritalandırılması

Bisiklet turu

Bisiklet kiralama birimlerinin oluşturulması
Etkinlik programlarının geliştirilmesi ve düzenli olarak uygulanması
Kano başlangıç ve uygulama güzergâhlarının tanımlanması

Kano

Kano kiralama birimlerinin oluşturulması ve gerekli eğitimlerin verilmesi
Bilimsel, gezi ve koruma amaçlı bir adet tekne alınması

Tekne turu

Su Kayak Merkezinin yapımı, geliştirilmesi ve tanıtımı

Su kayağı

Tüm doğaya dayalı aktivitelerinin uygulanmasında ziyaretçileri yönlendirme ve bilgilendirme
amaçlı alan kılavuzluğu uygulamalarının başlatılması

Alan
kılavuzluğu
eğitimi

Eylem planı doğrultusunda 2016-2019 yılları arasında birçok faaliyet belirlenmiş olup bu faaliyetlerden “kampkaravan planlamaları” en çok planlama içeren uygulama olarak tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra 8 adet kır evi,
ortak kullanım alanlarının yapımı, giriş-çıkış ünitesi gibi kamp ve karavan yapacak ziyaretçilerin ihtiyaçlarının
karşılanmasına uygulamaların da bulunduğu söylenebilir. Ayrıca doğa yürüyüşü için yürüyüş parkuru belirleme,
buraları tabelandırma ve yön işaretleri koyma ve alanların tanıtımına ilişkin planlamalar da söz konusudur. Kuş
gözlemciliği için kuşların gözetlenebileceği kulelerin uygun yerlere konumlandırılması, foto safari için
aktiviteler planlanması, bisiklet kiralama işletmeleriyle bisiklet turunun geliştirilmesi, kano güzergâhları
oluşturarak kiralama ünitelerinin oluşturulması ve su kayak merkezi gibi birçok turizm aktivitesi ele
alınmaktadır.
Eylem planı çerçevesinde yer alan aktivitelerden sadece kamp-karavan planlamalarında kısıtlılıklar belirtilmiştir.
Bu kısıtlılıklar ise 1. Derece Arkeolojik Sit Alanları ile 1, 2, 3. Derecede Doğal Sit Alanlarının varlığıdır. Ayrıca
elem planlarında yer alan aktivitelerin uygulama zamanları da çeşitli yıllarla sınırlandırılmış olup ilgili veriler
grafikle özetlenmiştir;
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Grafik 1. Uygulanacak Olan Faaliyetlerin Yıllara Göre Dağılımı
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Konya İli Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planı çerçevesinde uygulanan ve uygulanacak olan faaliyetler yıllara
göre sınıflandırılmış olup kamp karavan faaliyetlerinde ağırlıklı olarak 2017-2018 yıllarında uygulama tercih
edilmiştir. Doğa yürüyüşüne yönelik olan faaliyetlerde ise 2017 yılında 2 adet uygulama yer almakla beraber
2018 yılında da 1 faaliyetin yapılması öngörülmektedir. Kuş gözlemciliğine dayalı olan faaliyetlerde ise 2016 ve
2017 yıllarında uygulamalar belirlenmiş olup günümüzde yapılacak faaliyetin bulunmadığı görülmektedir. Aynı
şekilde foto safariye yönelik faaliyetlerin tamamı da 2017 yılında uygulanmış olup günümüzde uygulanacak
faaliyetin olduğu ifade edilebilir.
Bisiklet turuna ilişkin uygulamalarda 2016,2018 ve 2019 yıllarında planlamalar söz konusu iken kanoya ilişkin
uygulamalar 2017 ve 2018 yıllarını kapsamaktadır. Tekne turuna ilişkin uygulamaların tamamı 2018 yılında yer
alırken su kayağına ilişkin planlamaların 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında yapılacağı söylenebilir. Buna ek
olarak söz konusu uygulamaların yapmakla yükümlü olan paydaşlar da eylem planı kapsamında yer almakla
beraber ilgili veriler Tablo 2‘deki gibi özetlenmektedir;
Tablo 2. Uygulanacak Olan Faaliyetlerin Sorumlu Birimlere Göre Dağılımı
Faaliyetler

Sorumlu Birimler

Kamp-karavan

8. Bölge Müdürlüğü

Doğa yürüyüşü

8. Bölge Müdürlüğü
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü

Kuş gözlemciliği

8. Bölge Müdürlüğü

Foto safari

8. Bölge Müdürlüğü

Bisiklet turu

8. Bölge Müdürlüğü
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü
Bisiklet kulüpleri
İşletmeciler

Kano

8. Bölge Müdürlüğü
İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Tekne turu

8. Bölge Müdürlüğü

Su kayağı

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
8. Bölge Müdürlüğü

Alan kılavuzluğu eğitimi

--
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Uygulama eylem planı çerçevesinde yer alan faaliyetlerde en büyük sorumlu birimin Orman ve Su İşleri
Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü’ne ait olduğu görülmektedir. Faaliyetlere göre sınıflandırılmasında ise kampkaravan, kuş gözlemciliği, foto safari ve tekne turuna ilişkin faaliyetlerin tümünde tek sorumlu 8. Bölge
Müdürlüğü olarak belirlenmiştir. Buna ek olarak doğa yürüyüşü, bisiklet turu, kano ve su kayağına ilişkin
paydaşlarda İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü de yer almaktadır. Buna ek olarak
bisiklet turu faaliyetleri için işletmeciler de sorumlu birimler arasında gösterilmiştir. Söz konusu sorumlu
birimlerin uyguladığı ve uygulayacakları faaliyetler için bütçeler belirlenmiş olup faaliyetlere ilişkin bütçeler
aşağıdaki gibi yer almaktadır;
Tablo 3. Uygulanacak Olan Faaliyetlerin Bütçelere Göre Dağılımı
Faaliyetler

Bütçe

Kamp-karavan

1.270.000 TL

Doğa yürüyüşü

147.000 TL

Kuş gözlemciliği

112.500 TL

Foto safari

100.000 TL

Bisiklet turu

12.500 TL

Kano

100.000 TL

Tekne turu

100.000 TL

Su kayağı

500.000 TL

Alan kılavuzluğu eğitimi

--

Toplam

2.342.000 TL

Beyşehir Gölü Milli Parkı’nda uygulanacak olan faaliyetlerin bütçesi toplamda 2.342.000 TL olarak
hesaplanmaktadır. Bu bütçede en büyük pay % 54,2 ile 1.270.000 TL ile kamp- karavan faaliyetlerine ilişkin
uygulamalarda yer almaktadır. Bunu 500.000TL ile su kayağı, 147.000 TL ile doğa yürüyüşleri takip etmektedir.
Ayrıca alan kılavuzluğu eğitimi hakkında herhangi bir bütçenin belirtilmediği de ifade edilebilir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırma amaçları doğrultusunda belirlenen sınıflandırmalara ilişkin birtakım sonuçlara ulaşılmış olup ilgili
sonuçlar aşağıdaki şekilde özetlenmektedir;
Konya ili tabiat turizmi uygulama eylem planı kapsamında yer alan Beyşehir Gölü Milli Parkı’nda uygulanacak
olan faaliyetler 8 turizm aktivitesi altında sınıflandırılmıştır. Bu aktivitelerden kamp- karavan başlığı altında
kamp- karavan faaliyetleri için belirlenen eksiklerin tamamlanması adına kamp-karavan alanlarının ve
konaklama ünitelerinin düzenlenmesi, giriş ünitesi yapımı ve ziyaretçilere yönelik olarak bir orman köşkü
yapımı ele alınmıştır. Doğa yürüyüşleri için ise yürüyüş yapılacak parkurların belirlenerek işaretleme ve
haritalandırma yapılması, gerekli ikaz ve yönlendirme tabelalarının hazırlanması, manzara seyir terasının
konumlandırılması ve bu alanların tanıtımına yönelik uygulamalar belirtilmiştir. Kuş gözlemciliği faaliyetleri
için gözlem noktalarının belirlenerek haritalandırılması, kuş popülasyonuna yönelik bilgilendirme hazırlanması
ve gözetleme kulesinin projelendirilmesine yönelik planlamalar söz konusudur. Buna ek olarak foto safariyi
geliştirmek için düzenli olarak etkinlik yapılması, bisiklet turu için rota belirlenmesi, etkinlik düzenlenerek
bisiklet kiralama ünitelerinden bisiklet kiralamasının gerçekleşmesine yönelik uygulamalar mevcuttur.
Kano uygulamaları için uygulama yapılacak alanlarda güzergâh belirlemenin yanı sıra kano kiralama
birimlerinin oluşturması planlanan eylem planı içerisinde tekne turuna ilişkin olarak da bilimsel, gezi ve koruma
amaçlı olarak tekne alımı bulunmaktadır. Ayrıca su kayağı yapılması planlanan bölge hakkında tanıtımın
gerçekleşmesi beklenmektedir.
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Beyşehir Gölü Milli Parkı’ nda uygulanacak olan faaliyetler için sorumlu birimlere belirli zamanlar belirtilmiş
olup söz konusu zamanlar içerisinde faaliyetlerin tamamlanmasının beklendiği söylenebilir. Bu zamanlamalara
baktığımızda planlamaların genel olarak 2017 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. Buna ek olarak
birçok uygulamanın 2019 yılına kalmadan tamamlanmasına yönelik planlama yapıldığı ifade edilebilir. Söz
konusu zaman dilimi içerisinde yapılacak olan faaliyetler de birtakım paydaşlar arasında sorumluluk dağılımı
gerçekleştiği görülmektedir. Bu dağılımda en büyük pay T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 8. Bölge
Müdürlüğü’ne düşmekle birlikte bunu İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü takip
etmektedir. Bunun yanı sıra bisiklet turu için ilave olarak bisiklet kulüpleri ve işletmecilerle de sorumluluk
paylaşılmıştır.
Beyşehir gölü Milli Parkı’ nda uygulanan tabiat turizmi faaliyetlerini geliştirmeye yönelik olan uygulama eylem
planı içerisinde ele alınan diğer bir konu başlığı ise bütçedir. 2016-2019 yılları içerisinde uygulanacak olan tüm
faaliyetler için 2.342.000 TL belirlenmiş olup en büyük bütçenin 1.270.000 TL ile kamp-karavan faaliyetleri için
ayrıldığı görülmektedir. Bunu 500.000 TL ile su kayağı faaliyetlerine ilişkin düzenlemeler takip etmektedir. En
küçük boyutlu bütçeleme ise 12.500 TL ile bisiklet turuna aittir. Bu doğrultuda tek sorumlu birim olarak 8.
Bölge Müdürlüğü gösterilen kamp-karavan hizmetlerinde en çok bütçe, en fazla sorumlu birimi bulunan bisiklet
turu hizmetlerinde ise en az bütçe bulunmasından hareketle sorumlu birimlerin artmasıyla maddi yatırım
boyutunun orantılı olarak değiştiği sonucuna ulaşılmaktadır. Bu kapsamda bölge müdürlüğünün 2020-2023
planlamasında daha fazla sorumlu birim belirterek kendisine düşen maddi boyutu en aza indirgemesi
önerilmektedir. Ayrıca planlamada uygulanacak olan faaliyetlerle tabiat turizm uygulamalarının zenginleşmesi
ve daha aktif hale gelebilmesi adına çalışmaların yer aldığı, bu çalışmalarda da doğaya uygunluğun ön plana
alındığı sonucuna ulaşılmıştır.
Sezen Doğancili (2017)’nin çalışmasında Konya’nın Uzun Devreli Gelişim Planı’nın iptalinden kaynaklanan
sıkıntılar belirtilmektedir. Söz konusu iptalin ardından revize edilme sürecinde olunan Uzun Devreli Gelişim
Planı’nın “www.bolge8.ormansu.gov.tr1” sitesinde revizelerin hala devam ettiği haberleri yer almaktadır. Bu
kapsamda Tabiat turizmi uygulama eylem planının kapsamakta olduğu 2016-2019 yıllarında tamamlanabilmesi
adına eylem planlarındaki faaliyetlerin hayata geçebilmesi için ivedilikle tamamlanması önerilmektedir. Aksi
takdirde aksamaların yaşanacağı ve planlamalarda hedeflere ulaşılamayacağı aşikârdır. Sezgin(2004, s. 342)’in
de belirttiği gibi pazarlama karmasının belirlenmesi gibi işlemler Uzun Devreli Gelişim Planları ile tutarlı
olabilmesi gerektiğinden dolayı ilgili destinasyonlarda tanıtım çalışmaları için geç kalınmadan uygulamaya
geçilmesi gerekmektedir. Ayrıca alan kılavuzluğu eğitimi yapılması düşünülen planda bu faaliyete ilişkin
herhangi bir bütçeleme veya sorumlu birim belirtilmediği için uygulanabilirliğinin tehlikeye düşmemesi için bir
sonraki planlamalarda da aynı maddenin sorumlu birim ve varsa bütçelemeye ilişkin verilerin bulundurulması
gerektiği düşünülmektedir.
Uygulama eylem planında yer alan faaliyetleri kullanacak kişilerin ziyaretçilerden oluştuğu göz önüne
alındığında, ziyaretçilerin alandaki sürdürülebilirliği sağlayabilmesi adına da çeşitli planlamalar yapılması
gerektiği düşünülmektedir. Böylece alanda kirliliğin azalması ve alanın daha uzun süre günümüz koşullarında
kullanılabilecek şekilde olması mümkünleşecektir. Buna ek olarak 2020-2023 planlaması yapılacak faaliyetler
için yerel halkın, paydaşların, ziyaretçilerin ve uzmanlarında görüşü alınarak daha etkin bir eylem planı
oluşturulması önerilmektedir. Ulusan & Batman(2010, s. 258)’ın çalışmasında da yer aldığı gibi alternatif turizm
potansiyeli yüksek olan Konya bölgesinde turizm hareketliliği yeterli olmadığı için farklı gruplarda yer alan
kişilerin görüşleri doğrultusunda turizmde daha aktif katılım sağlanabileceği düşünülmektedir.
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