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ÖZ
Ormanlar ülkeler için önem teşkil eden doğal zenginliklerdir. Özellikle yağış alan
alçak ve nemli yerlerde daha sık karşılaşılan ormanlar, başta odun olmak üzere pek
çok çeşitli ürünlerin üretilmesinde kaynak teşkil eden ve kendi içerisinde dengeler
bulunduran, canlı ve dinamik bir yenilenebilir doğal kaynaktır. İçerisinde ağaçlar,
toprak meralar, orman içi suları, yaban hayvanları ve bitkiler gibi birçok türü
barındırmaktadır. Ormanlar insanlar için yaşam kaynağı olmanın yanı sıra hiç
tükenmeyen bir olgudur. Zamanla ormanlar insanların yaşam alanları dışına kalmış
ve boş zamanlarını geçirdikleri alanlara dönüşmüştür. İnsanlar boş zamanlarında
eğlenceli, huzurlu ve zaman alıcı faaliyetler aramaktadır. Bu faaliyetler
rekreasyonel faaliyetler olarak ifade edilir. Orman içi rekreasyon alanları
rekreasyon faaliyetleri açısından uygun alanlardır. Buraların ekolojik durumu da
rekreasyon faaliyetlerine katılan bireyler için önem teşkil etmektedir. bu
araştırmanın amacı orman içi rekreasyon alanlarının ekolojik durumunu tespit
etmek ve rekreasyon ile ilişkisini ortaya koymaktır.

ABSTRACT
Keywords:
Forest
Recreation
Ecology

*Sorumlu Yazar: Ercan KARAÇAR
E posta: ercan_karacar@hotmail.com

Forests are important natural attractions for countries. Forests, which are more
frequent in rainy, low and humid regions, are a vital and dynamic renewable
natural resource, which is the source of production of many different products,
especially wood, and has its own balances. It contains many species such as trees,
forest waters, wild animals and plants. Forest are never-ending fact as well as
source of life for people. The forests have gradually become places where people
are left out of their habitat and spend their free time. People are looking for fun,
restful and time-consuming activities in their free time. These activities are
expressed as recreational activities. Forests are among the alternative places
preferred by individual sparticipating in recreational activities in their leisure time.
That is why there is a relationship between human and nature in the context of
recreation. Many of the resources used for recreation are within nature. Forest
recreation areas are suitable areas for recreational activities. The ecological
condition of these places is also important for the individuals involved in
recreational activities. The aim of this research is to determine the ecological
condition of forest recreational areas and to reveal their relation with recreation.

