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Proje Özeti: 

Milli parkların kurulmasının amacı yurdumuzda milli ve milletlerarası düzeyde değerlere sahip park, tabiat anıtı 

ve tabiatı koruma alanlarının seçilip belirlenmesine, özellik ve karakteri bozulmadan korunmasına, 

geliştirilmesine ve yönetilmesine ilişkin esasları düzenlemektir (URL 1). Ülkemizde bu nitelikte tahsis edilen 

ilk park 1958 yılında Yüksek İcra Vekillerinin Kararı ile Yozgat ili sınırlarında milli park haline getirilen 

“Yozgat Çamlığı Milli Parkı”dır. Bugün ülkemizde 42 adet milli park’ın yanında 33 adet de Tabiatı Koruma 

Alanı mevcut bulunmaktadır. Barındırdıkları kendine özgü özellikleri (tabiatı, ekolojisi, tarihi ve kültürel 

yapısı, vb.) dolayısıyla koruma altına alınmış bu çeşit alanlarda öncelikli amaç, bahsi geçen özelliklerin olduğu 

gibi korunması ve gelecek nesillere aktarılmasıdır. Bundan dolayı da bu alanlarda doğal yaşam süreçlerine 

müdahale edilmemektedir. Ancak eşi benzeri olmayan bu güzelliklerin, kanun ve yönetmeliklere dayalı olarak 

korunması, muhafaza edilmesi, buraların aslında kimler için korundukları sorusunu da gündeme getirmektedir. 

Kendi insanımızın, içinde ne olduğunu ne için korunduğunu bilmediği bu ve benzeri yerlere yaklaşımı da 

mesafeli olmaktadır. İnsanların bilinçlendirilmesi korunmakta olan şeyin ne olduğunu bizzat yaşayarak, görerek 

sahiplenmesi ile arttırılabilir. 1980’lerden başlayarak, günümüzde her geçen gün daha fazla insanın dahil 

olduğu eko-turizm faaliyetleri bugün bireyleri sadece kendi yaşadıkları yerlerde değil, yeryüzünün uzak 

noktalarını dahi gidip araştırmaya, olup bitenin takipçisi olmaya yönlendirmektedir. Bu faaliyetlerin içinde 

doğal süreçlerin müdahalesiz yaşandığı milli parklar önemli yer tutmaktadır. Dünya üzerinde tesis edilen ilk 

milli park olan “Yellowstone Milli Park (1872)”ını her yıl 3000000+ kişi gezmektedir (URL 2). Kendine özgü 

birçok ilginç özellik barındırıyor olmasına rağmen, insanların bu parkı tercih etmelerinin başlıca nedenlerinden 

biri, ziyaretçilerin her türlü faaliyetine uygun tesis ve alt yapı hizmetleri ile donatılmış olmasıdır. Çalışmanın 

yürütüleceği “Ilgaz Dağı Milli Parkı” (IDMP), ağırlıklı olarak Karaçam ve Sarıçam’a ilaveten Uludağ 

Göknarı’nın (Abies nordmanniana subsp. bormulleriana) Uludağ’dan sonra optimum yayılış gösterdiği en 

doğudaki yer olması ve sahip olduğu tabii bitki toplulukları, kültürel zenginliği, dağ, orman ve kış sporları, 



dinlenme ve eğlenme, eğitim ve turizm, ve yaz kış göz doyuran manzara niteliklerinden dolayı, 1976 

yılında1188 ha’lık bir alanda tesis edilmiştir. Park özellikle kış mevsimlerinde barındırdığı kış sporları merkezi 

ile önemli bir ziyaretçi potansiyeline sahip olmasına rağmen, bu ziyaretler motorize ulaşımın sağlanabildiği 

tesislerin yer aldığı bölge ile sınırlı kalmaktadır. Oysa park dört mevsim gezginlere hitap edecek muhteşem 

özelliklerinin yanında, Batı Karadeniz’in en yüksek iki zirvesini barındıran “Ilgaz” dağlarının da hemen 

bitişiğinde yer almaktadır. 1990’ların başından ülkemizde de yaygınlaşmaya başlayan, doğa yürüyüşleri 

(hiking, trekking ve backpacking) ve dağcılık (yaz ve kış) için ideal ortamı bünyesinde barındırıyor olmasına 

rağmen, bahsi geçen bu faaliyetlerin güvenle yapılabilmesini sağlayacak bir alt yapısı bulunmamaktadır. Her ne 

kadar milli parkın gelişim planına dair 2009 yılında hazırlanan bir raporda iki adet rota “Tur Güzergahı” olarak 

belirlenmiş ve standart memleket haritasında (1:25000 ölçek) işaretlenmiş olsa da, parkın mevcut potansiyelini 

tamamıyla ortaya koymak ve burayı ziyaret etmeyi düşünen her seviyeden doğa severin ihtiyaç duyacağı alt 

yapıyı sağlamaktan uzak olduğu kolayca vurgulanabilir.  Mevcut ihtiyaca ve çeşitliliğe hitap edebilecek 

rotaların bir an önce yüksek standartlarda ve profesyonelce belirlenmesi gerekmektedir. Bu rotaların parkın 

yürüyüş ve tırmanış rotaları ve kamp alanlarını içerecek bir patika şebekesi ile donatılması, kullanımını daha 

geniş bir kitleye yayacak, kentin eko-turizm kapsamında sağlamakta olduğu gelirin artmasına katkı 

sağlayacaktır.  

Project Abstract: 

The purpose of establishing natural parks in our country is to regulate the essentials concerning the selection of 

natural monuments and conservation areas having very unique values in natural and international settings, the 

preservation, development and administration of their specific features and characteristics. The first such park, 

Yozgat Camlidag Natural Park” was established in 1958 in the province of Yozgat. There are 42 Natural Parks 

and 33 Natural Preservation Areas in Turkey, today. The first and foremost objective of such areas having been 

put under preservation due to their very special features, such as nature, ecology, history and culture, is to 

preserve them and convey their existence to the next generations. This is why no human induced interference 

takes place in such areas. However, preserving such one of a kind natural wonders with strict laws and 

instructions underlines the question “for whom exactly these areas are protected”. In this concept, the approach 

of our own people to such areas, which most know very little about for what these areas are protected and why 

they must be preserved, is somewhat cautious and distant. To have the ordinary people become more conscious 

about this situation can be increased when they are allowed to be a part of the real thing. Eco-tourism activities 

that fist became popular in the 1980s have opened new perspectives to nature conservation. People have started 

wondering around their surroundings, country and abroad, so they have begun to know what has been 

happening; the more they travel, the more they want to see and take part. Natural parks welcome majority of 

these nature lovers. The first and the oldest natural park in the World, Yellowstone Natural Park”, Wyoming, 

ABD, welcomes more than 3000000+ visitors annually. Besides having a lot of special features of its own, the 

reason why people chose to visit this particular park above the others is because the park has long been 

furnished with all kinds of infrastructural amenities. Ilgaz Mountain Natural Park, which this particular study 



will take place, was established in an area of 1088 ha in 1976 because of the facts that Uludag Fir (Abies 

nordmanniana subsp. bormulleriana) has the eastern most optimum spread along with the extensive Corsican 

and Scotch pine forests in this mountain range; cultural richness; mountain, forest and winter sportive activities; 

scenery, relaxation, leisure, educational and touristic activities are in abundance. Although the park especially 

in winter season has an important visitor potential since it has a winter resort, the visitor profile is rather limited 

to ones having motorized accessibility possibilities to the resort location and its vicinity. Yet, together with its 

magnificent features nature lovers can enjoy year-round and the two mountain summits considered to be the 

highest in Western Black Sea region, the park has tremendous outdoor potentials to offer. Although the park 

has the perfect potential for hiking, trekking, backpacking and mountaineering (winter-summer) related 

adventures, it lacks the infrastructure for such activities. Even though in a potential park development report 

issued in 2009, two routes were designated as “tour routes” and delineated in 1:25000 scaled national quad 

maps, they are still rather limited and span short distances for such a park offering many other scenic features. 

New routes effectively crisscrossing the entire park and possible alternative routes for the nearby summit 

attempts presented in this report will help attract more visitors to park.  

 

 


