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ÖZET
Boş zaman, bireylerin çalışma hayatı dışında kalan faaliyetler için kullandığı zaman aralığıdır. Bu zaman aralığı insanların
boş zamanını oluşturmakta ve bu boş zamanda ise faaliyetlere katılmaktadır. Bu çalışmanın amacı ise, Ilgaz Dağı Milli
Park’ında rekreasyonel faaliyetlere katılan ziyaretçilerin çevreye yönelik tutumlarını ve ne tür rekreasyon etkinliklerine
katılım sağladıklarının belirlenmesine yöneliktir. Çalışmada rekreatif etkinlikler için Ilgaz Dağı Milli Park’ına gelen
ziyaretçilere anket uygulanmıştır. Araştırma sonunda insanların çevreye karşı olumlu etkilere sahip olduğu, diğer insanların
çevreye karşı olumsuz davranışlar sergilediği, Ilgaz Dağı Milli Park’ının algılarında olumlu özelliklere sahip olduğu ve tekrar
ziyaret konusunda olumlu görüşlere sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Kış aylarında yoğunluk olduğu, engellerin fazla olmadığı,
hava koşulları ve ulaşım sorunların ön planda olduğu görülmüştür.
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ABSTRACT
ILGAZ MOUNTAIN NATIONAL PARK VISITORS TO PARTICIPATE IN RECREATIONAL ACTIVITIES IN
THE STUDY TO MEASURE ATTITUDES TOWARD THE ENVIRONMENT
Leisure individuals operating range is also used for the remaining non-life activities. This interval constitutes the people's
leisure time and leisure time while participating in these activities. The purpose of this study, Ilgaz Mountain attitudes
towards the environment of the National Park and visitors who participate in recreational activities is to determine what kind
of participation in recreational activities that they provide. The study was administered to visitors who were on Ilgaz
Mountains for recreational activities. The study shows some people have a positive impact on the environment whereas other
people exhibit a negative attitude towards the environment, The perception of visitors to Ilgaz Mountain National Park is
positive and they have favourable views on revisiting. Winters are observed to be busy with not many hindrances and the
weather conditions along with transportation problems have the priority.
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