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Turizm ve açık hava rekreasyon faaliyetlerine olan ilginin artmasıyla birlikte milli
park alanlarına olan talep de artış göstermektedir. Milli park alanlarında yapılan
rekreasyonel faaliyetler de gün geçtikçe gelişmekte ve çeşitlenmektedir. Günümüzde milli
park alanları rekreasyon faaliyetlerinde bulunmak amacıyla gelen birçok kişi tarafından
ziyaret edilmektedir. Bu nedenle milli parklardaki rekreasyonel aktiviteler de gittikçe
önem kazanmakta ve turizm faaliyetleri içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu
çalışmada; Türkiye’deki milli parkların rekreasyonel olarak önemini açıklamak ve sahip
oldukları özelliklere göre birer rekreasyon alanı olarak kullanımlarının incelenmesi
amaçlanmıştır. Bu amacın yanı sıra, milli parkların rekreasyonel kaynak değerleri, doğa
yürüyüşleri, yaban hayatı izleme, manzara seyretme, fotoğraf çekme, rafting, kanyoning
gibi pek çok aktiviteleri irdeleyerek bu aktivitelerin doğal kaynak değerlerine değinilmiş
ve bunlara yönelik öneriler getirilmiştir. Yapılan nitel araştırma sonucunda parkların
özelliklerine göre rekreasyonel olarak kullanımlarının farklı olduğu, kullanımlarının
ağırlıklı olarak bir bölgede yoğunlaştığı ve bu yoğunlaşmadan dolayı doğal kaynaklarda
tahribatlar oluştuğu ortaya çıkmıştır. Bu duruma çözüm olarak parkların mevcut kullanım
durumu düzenlenmeli ve doğal kaynaklarının potansiyeline göre gerçekleştirilebilecek
rekreasyonel faaliyetler belirlenmelidir.
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The demand for national park areas are increasing ith increased interest in tourism and
outdoor recreation activities. Day by day, recreational activities in national park areas
develops and diversifies. Today, the national park is visited by many people who come to
engage in recreational activities. Therefore, recreational activities in national parks
increasingly gets important and there is an important place in the tourism activities. In this
study, it is aimed to explain the importance of national parks in Turkey as recreational and
to examine the use as a recreation area of national parks. In addition to this purposes,
many activities such as canyoning, hiking, wildlife viewing, scenic viewing,
photographing, rafting as recreational resource values of the national park are examined,
mentioned the natural resource values of these activities and proposed solutions for them.
Based on the results qualitative research, it was emerged the different recreational
usages according to characteristics of national parks, mainly concentrated in an area of
usages and the damages in natural resource due to this condensation. As a solution to this
situation, current use status of the park should be regulated and recreational activities that
can be performed by the potential of natural resources should be determined.
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