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ÖZ
Bilim ve teknolojideki ilerlemeler, medeni yaşam standartlarının yanı sıra
yorgunluk ve stres gibi olumsuzlukları da beraberinde getirmiştir. Yoğun çalışma
ve stresli şehir yaşamı insanları doğaya yöneltmekte ve doğa temelli etkinliklere
katılımı da arttırmaktadır. Araştırmanın amacı, Ilgaz Dağı Milli Parkı’nda yapılan
açık alan doğa temelli rekreatif etkinliklere katılan ziyaretçilerin demografik
özelliklerini, Ilgaz Dağı’nı tercih sebebini, ne tür etkinliklere katıldıklarını, en çok
hangi mevsimde geldiklerini, Ilgaz Dağı’ında en fazla hangi etkinliğin tercih
edildiğini ve etkinlik sırasında yaşadıkları sıkıntılara yönelik şikayetlerini
belirlemektir. Araştırmada alan araştırması yöntemi kapsamında yapılandırılmış
anket tekniği kullanılmıştır. Anketlerden elde edilen veriler istatistik programına
aktarılarak analiz edilmiş yüzde ve frekans değerleri alınmıştır. Araştırma sonunda
ziyaretçilerin Ilgaz Dağı’nı çoğunlukla kış sporları sebebi ile tercih ettikleri,
etkinlik sırasında ulaşım, hava koşulu, aşırı kalabalık ve fiziki yetersizlikten
şikayetçi oldukları ve bu etkinliklere en fazla bekar ve genç yaş gruba dahil olan
kişilerin katıldığı gözlemlenmiştir.
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Progress in science and technology has brought along negativities such as fatigue
and stress as well as civilized living standards. Intensive work and stressful urban
life direct people to nature and increase participation in nature-based activities. The
aim of the research is to determine the demographics of nature-based outdoor
recreational activities in the Ilgaz Mountain National Park, the reason for
preferring Ilgaz Mountain, what kind of activities they attended, what season they
came in most, what activity was most preferred on Ilgaz Mountain, to determine
their complaints about the troubles they experience during the activity. In the
study, structured questionnaire technique was used within the field survey method.
The data obtained from the questionnaires were transferred to the statistical
program and the analyzed percent and frequency values were taken. At the end of
the study it was observed that Ilgaz Mountain mostly complains about winter
sports because of transportation, air condition, overcrowding and physical
insufficiency during the event and most of these activities are participated by
people who are single and young age group

