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MİLLÎ PARK ALANLARININ KORUMA VE YÖNETİM 
SORUNLARI: “YOZGAT ÇAMLIK MİLLÎ PARKI” ÖRNEĞİ 
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ÖZET 

Millî park alanları ülkelerin doğal koruma alanları niteliğindedir. Bu alanlar; 
biyolojik, jeomorfolojik, arkeolojik ve doğal peyzaja ilişkin unsurların 
sonucunda oluşan, bu nedenle de değişikliğe uğramadan korunması gereken 
ekolojik yaşam alanlarıdır. Ülkemizdeki millî park alanlarının başta turizm, 
dönüştürme ve kirlilikten kaynaklanan sorunları olduğu bilinmektedir. Bunun 
yanı sıra, millî parkların amaçlarına uygunluk gösteren sistematik bir planlama 
süreci bulunmamaktadır. Bu çerçevede, alan kullanıcılarının görüş ve önerileri 
var olan sorunların çözümünde önemli ipuçları oluşturmaktadır. Bu çalışma; 
ülkemizde ilk millî park alanı olarak belirlenen ve konumu itibarı ile Yozgat 
kenti ile iç içe yaşayan ve bu nedenle de kentin ekolojik yapısının oluşmasında 
belirleyici olan bu orman bölgesinde yapılan anket çalışmasından elde edilen 
araştırma bulgularının yorumlanmasına dayanmaktadır. Ayrıca, bu çalışmada 
elde edilecek sonuçlar, millî park planlama sürecinde ve koruma kullanma 
dengesinin sağlanmasında genel bir çerçeve oluşturmaya yardımcı olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Millî Park, Yozgat Çamlık Millî Parkı, kullanıcı anketi, 
koruma-kullanma dengesi.  

ABSTRACT 

Conservation and Admistration Problems of National Park Areas: 
Yozgat Çamlık National Park Example 

National Park areas are the natural conservation areas of various countries. 
These ecological habitats are the compulsory conservation areas because of 
their biological, geomorphological, archeological and natural landscape 
characteristics. There are various problems of national parks of Turkey due to 
touristic facilities, pollution and transformation. Also there are ack of systematic 
planning process for achieving the aims of national parks. In this perspective, 

                                                                 

* Yrd. Doç. Dr., Bozok Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama 
Bölümü, Yozgat/TÜRKİYE. e-posta: mustafayten@gmail.com 

** Yrd. Doç. Dr., Bozok Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama 
Bölümü, Yozgat/TÜRKİYE. e-posta: okanmuratdede@yahoo.com 



 164  

various thoughts and proposals of users maintain important clues for solving 
various problems of national parks. This study depends on the survey done upon 
the users of Yozgat Çamlık National Park Area as this region is the first national 
park of Turkey which is located nearby Yozgat settlement. The results of this 
study will be helpful to construct a general structure for planning process of 
national park areas and maintain use- conservation balance.  

Key Words: National Park, Yozgat Çamlık National Park, user survey, use-
conservation balance.  

1. “Millî Park” Kavramı ve Yozgat Çamlık Millî Park Alanının 
Tanıtılması 

Bugünkü koruma statüleri içerisinde türleri korumanın dışında alansal 
korumanın temeli olarak Millî Parklar sayılabilir. İlk defa 1872 yılında 8670 
kilometrekare büyüklüğündeki Yellowstone Millî parkı ilan edilmiştir. 
Avrupa’da ise Amerika’dan 37 yıl sonra 1909 yılında İsveç’te, ikincisi de 
İsviçre’de 1914 yılında ilan edilmiştir. (Yücel, Babuş, 2005) 

ABD’de millî park anlayışı büyük doğal alanların ziyaretçilere kapalı olarak 
korunması fikrini taşırken, Avrupa’da ise Millî parklar insan- doğa ilişkisini ön 
plana almaktadır (Yücel, Babuş, 2005).  

1948 yılında Doğa Koruma Organizasyonu olarak kurulan IUCN 
(International Union of Conservation of Nature) hedefi ise “doğanın çeşitliliğini 
ve bütünlüğünü korumak, doğal kaynakların eşit ve ekolojik sürdürülebilir 
kullanımını sağlamak için dünya düzeyinde tüm toplumları etkilemek ve 
desteklemek” olarak belirlenmiştir (Nagel, 2003 içinde Yücel, Babuş, 2005).  

1972 yılında ABD’de gerçekleştirilen 2. Dünya Millî Parklar Konferansı’nda 
on adet koruma kategorisi belirlenmiştir. Bunlar şöyle sıralanabilir: Bilimsel 
rezervler, millî parklar, doğa anıtları, doğa koruma rezervleri, peyzaj koruma 
alanları, kaynak rezervleri, antropolojik rezervler, çok yönlü kullanım alanları, 
biyosfer rezervleri, dünya miras alanları. (Yücel, Babuş, 2005) 

Bu yönleri ile; genel bir tanıma göre Millî Park alanları; ”Devlet denetimi 
altında ve sınırları yetkili organlar dışında hiçbir biçimde değiştirilemeyecek 
doğal öğelere dayanan, toplumun beğenisi yönünden estetik, jeolojik, 
prehistorik, arkeolojik nesneleri içeren flora, fauna ve bilimsel değerdeki doğal 
varlıkları koruması amacıyla ayrılmış alanlardır” (Sever, 1998).  

Ülkemizde ise; 2873 sayılı Millî Parklar yasasında ve 1986 tarihli Millî 
Parklar yönetmeliğinde doğa koruma ile ilgili yasal düzenlemelerin yer aldığı 
görülmektedir. (Bkz.: EK) 2873 sayılı Millî Parklar Kanunu’nun 3. 
Maddesi’nde “Millî park karakterine sahip olduğu tespit edilen alanların Millî 
Savunma, Bayındırlık ve İskan, Kültür ve Turizm Bakanlıkları ile gerektiğinde 
diğer ilgili bakanlıkların da olumlu görüşlerinin alınarak Orman Bakanlığının 
teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile Millî Park olarak belirleneceği” 
hükme bağlanmıştır.  
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Aynı kanunun 6. maddesi A bendi incelendiğinde şu sonuçlar da göze 
çarpmaktadır;                                                             

* Millî park olarak ayrılacak yerlerde; Tabiat ve kültürel kaynak değerleri ile 
rekreasyonel potansiyeli, ulusal ve uluslararası seviyede özellik ve önem taşır.  

* Kaynak değerleri, gelecek nesillerin miras olarak devralacakları ve sahip 
olmaktan gurur duyacakları seviyede olmalıdır.  

* Kaynak değerleri tahrip olmamış veya teknik ve idari müdahalelerle ıslah 
edilebilir olmalıdır.  

* Saha büyüklüğü kaynak değerlerinin yoğunluğu bakımından, özel haller ve 
adalar dışında en az 1000 ha olmalı ve bu alan bütünüyle koruma ağırlıklı 
bölgelerden (zon) meydana gelmelidir.  

Konumuz olan “Yozgat Çamlık Millî Parkı” İç Anadolu Bölgesi’nde, 
Yozgat ili, Merkez ilçesinin güneyinde uzanan tepeler üzerinde yer almaktadır. 
Coğrafi olarak 39 derece 50 dakika kuzey enlemi ile 39 derece 49 dakikalık 
doğu boylamı arasında bulunan araştırma alanı, Yozgat’a 5 km ve Ankara’ya 
220 km uzaklıktadır. Millî park sahası, başlangıçta; 264 ha olup, belediyece 
bakanlığa devredilen alanlarla 522 hektara ulaşmış, daha sonra yapılan ilave 
ağaçlandırma sahaları ile beraber son olarak Millî park sahası toplam 786 hektar 
olmuştur.                                                                                                            

Ülkemizdeki ilk Millî park alanı olan Yozgat Çamlık Millî parkı 1958 
yılında tescil edilmiş olup, Yozgat çamlık Millî parkının (1958 yılında) 
ilanından sonra 35 adet Millî Park alanı daha tescil edilmiştir (Bkz. www. 
ekutup. dpt. gov. tr/ormancil/konukcum/ormancil. pdf).  

Yozgat Çamlık Millî Park alanı; 

* İç Anadolu Bölgesinin özelliklerini yansıtan ve endemik türler içeren flora 
ve faunasıyla, genetik kaynakların sürekliliği ve çeşitliliği açısından önemlidir.                     

* Aktif ve pasif yeşil alanların varlığı açısından yeterli bir potansiyele sahip 
olmayan Yozgat için rekreasyon bakımından önemli bir potansiyel 
barındırmaktadır.  

* İçinde barındırdığı karaçam türündeki ağaç varlığı ile korunması gereken 
doğal bir alan niteliğindedir.  

* İçerisinde 43 familya ve 144 cins içinde toplam 212 bitki türü olup 38’e 
yakın endemik tür bulunur.  

* Konum itibarı ile kent merkezi ile bitişik bulunan tek millî park özelliğine 
sahiptir. Bu durum, Millî parkın dengeli biçimde koruma- kullanma dengesinin 
sağlanmasında bazı sakıncalar yaratabilmektedir.  
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2. Anket Çalışması Bulguları 

Bu araştırmada ülkemizdeki Millî Park Alanları içinde yer alan ve ilk olma 
özelliği taşıyan Yozgat Çamlık Millî Park alanının etkin ve yeterli ölçülerde 
koruma ve yönetim politikalarının saptanmasının, bu alanın kullanıcıları 
üzerinde yapılan bir dizi anket sorusunun değerlendirilmesi ile sağlanması 
amaçlanmaktadır.  

Yozgat Çamlık Millî Park alanına dönük anket çalışması; özellikle 
kullanıcıların yoğunluklu olarak hafta sonlarını tercih etmeleri nedeni ile; bu 
zaman diliminde (2005 Haziran ayı içinde) gerçekleştirilmiş olup, toplam 87 
kullanıcı üzerinde uygulanmıştır. Yozgat Orman Millî park Şube 
Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre; söz konusu alanı hafta sonları günlük 
850-1000 kişinin ziyaret ettiği öğrenilmiştir. Hafta içi ise bu oran daha da 
azalmaktadır. Bu durumda yaklaşık % 9-10’luk bir örnekleme alanı üzerinde 
çalışılmıştır.  

Yapılan anket çalışması 4 ana gruba ayrılmaktadır. Bunlar sırası ile;  
─Kullanıcı profilinin belirlenmesi,  
─Millî Park kavramı ve Çamlık Millî parkının bazı özelliklerinin kullanıcılar 

tarafından bilinip bilinmediğine dair olan kısım,  
─Millî Park’ın kullanımına dair bulgular,  
─Millî Park’ın bundan sonrası için kullanımı ve korunmasına dair öneriler 

ve beklentiler kısımlarıdır.  

Bu ana başlıklarla ilgili olarak toplam 22 soru sorulmuş olup, bu sorularla 
ilgili olarak elde edilen cevapların dağılımları ektedir. (Bkz.: EK) Araştırma 
bulguları ana başlıklar itibarı ile aşağıda verilmektedir.  

Kullanıcı Profili 

Araştırmadaki ön bilgiler kullanıcıların gelir durumları (ekonomik seviyeyi 
belirleyen), mesleki durumları üzerinde durulmaktadır. Bu açıdan bakıldığında; 
ekonomik durumun ağırlıklı olarak orta gelir seviyesine mensup kullanıcılar 
üzerinde yoğunlaştığı gözlemlenmektedir. Kullanıcılardan % 51’lik bir kısmının 
geliri 500-1.000 YTL. (2005 fiyatları), % 43’lük dilimin geliri ise, 1.000-3.000 
YTL (2005 fiyatları) arasında değişmektedir. Bu durum da, Millî parkın genelde 
orta ve üst gelir seviyesine ait kullanıcılar tarafından ziyaret edildiğini 
belirtmektedir. Bu yönü ile; kullanıcı yapısının refah düzeyinin iyi bir konumda 
olduğundan söz edilebilir.  

Buna paralel olarak; ziyaretçilerin mesleki durumları incelendiğinde; 
ağırlıklı olarak öğrencilerin ve, öğretmenlerin (toplam % 61) alana geldikleri 
gözlemlenmektedir. Serbest çalışanların oranı ise % 26 olup bu durum; alan 
kullanıcılarının eğitim düzeylerinin oldukça yüksek ve iş profillerinin iyi 
durumda olduğunu göstermektedir.   
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Kullanıcıların Millî Park Hakkında Bilgi Düzeyleri 

Kullanıcıların eğitim seviyeleri yüksek olmasına karşın ülkemizde ilan 
edilmesi eski tarihlere giden Çamlık Millî parkının tarihsel geçmişi ile ilgili 
olarak bilgi sahibi olmamaları (% 64) düşündürücüdür. Bu durumda Çamlık 
Millî Parkı‘nın kullanıcı açısından tarihsel bir imge değeri oluşturmadığı da ileri 
sürülebilir. Tarihsel özelliklerinin yanı sıra Çamlık Millî parkının doğal 
özellikleri ile ilgili olarak var olan ağaç türlerinin sorgulamasında yine % 64’lük 
bir kısmın bilgi sahibi olmadığı görülmektedir. Bu iki sorgulamadan çıkan 
sonuç. Çamlık Millî Parkı‘nın tarihsel ve doğal özelliklerinin çok fazla 
bilinmediği ortaya çıkmaktadır.  

Yozgat Çamlık Millî Parkı‘nın hangi kurum tarafından yönetilmesi ve 
işletilmesi ile ilgili kullanıcılara yöneltilen soru çerçevesinde; deneklerin          
% 62’si Millî Park‘ın Orman ve Çevre Bakanlığı‘na bağlı olan Millî Parklar, Av 
ve Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü‘nce yönetildiğini ve işletmesinin yapıldığını 
söyleyerek bu konuda büyük oranda bilgi sahibi olduklarını göstermişlerdir.  

Millî Park’ın Kullanımına Dair Bulgular 

“Millî Park” kavramının ziyaretçiler tarafından nasıl ele alındığı ve 
açıklandığı sorusuna verilen yanıtlara bakıldığında; alanın öncelikli olarak bir 
koruma alanı kimliği ve niteliğinin olduğu (% 58 oranında), aynı zamanda gezi 
ve piknik gibi rekreatif amaçlar için bir kullanım özelliği taşıması gerektiği 
(%36 oranında) ifade edilmektedir. Bu kapsamda; verilen yanıtlarla “Millî 
Park”ın ne olduğunu tanımlayan 2873 sayılı Millî Park Yasası 
karşılaştırıldığında (Yasa’da; “Bilimsel ve estetik bakımdan, millî ve 
milletlerarası ender bulunan tabii ve kültürel kaynak değerleri ile korunma, 
dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat parçaları” olarak tanımlanmaktadır 
(Ürgenç, 2000: 17). Kullanıcıların verdiği yanıtlar ile yasadaki tanımlar 
tutarlılık içermekte ve örtüşmektedir.  

Buna paralel olarak Çamlık “Millî Parkı”nın kullanıcılar tarafından kullanım 
şekillerine baktığımızda Yozgat Çamlık Millî Parkı’nın ziyaretçiler tarafından 
çoğunlukla % 73 oranında piknik yapmak amacıyla kullanıldığı görülmektedir. 
Bunu % 15 spor amacı izlemektedir.  

Önemli bir kullanım verisi olarak; bu alanın “Millî Park” tanımı gereği 
koruma özelliğinin daha yoğunluklu olması gerekirken, yoğun bir kullanım 
alanı olmasına dayalı soruya verilen yanıtlarda kullanıcıların % 63’ü bu alanın 
yoğun bir kullanım alanı olması gerektiği üzerinde birleşmektedir. Bu verilen 
yanıtın ağırlıklı olarak yoğun kullanım bölgesi (zonu) olarak belirtilmesi, Millî 
Park alanının doğal unsurlarının korunmasını daha da güçleştirebilecek ve 
mevcut koruma-kullanım arasındaki ilişkinin koruma aleyhine bozulmasına 
neden olabilecektir.   

    Bu alanın korunması ile ilgili bir başka sorun da, alan içindeki taşıt 
trafiğinden ortaya çıkmaktadır. Yozgat Çamlık Millî Parkı’na taşıt girmesinin 
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kullanıcılar tarafından istenip istenmediği sorulduğunda, yanıtların ağırlıklı 
olarak % 74 oranında “Evet” yanıtında toplandığı görülmektedir. Evet yanıtının 
yüksek oranda çıkması kullanıcıların otomobillerini bir yere bırakıp yürümeleri 
yerine, (yürüme mesafesi içinde) otomobile bağımlı olarak ortaya çıkan mekânı 
kullanma ve mekânı bu yönde değiştirme isteklerinden kaynaklanmaktadır. 
Mevcut durum itibarı ile taşıtlar piknik alanı olarak belirlenen kısmın her yerine 
ulaşabilmektedir. Aslında; salt insanın kullanımlarını öne çıkartan ve bu 
anlayışın bir uzantısı olan bu uygulama sakıncalıdır. Çünkü, ekolojik alanlarda 
yaşayan canlılarla (bitkiler-hayvanlar ve kullanıcılar) ile cansız yaşam 
çevresinde doğrudan ve sürekli olan bir ilişki mevcuttur.  

Kullanıcılar, Millî Park alanı ile ilgili olarak birkaç olumsuz durumu da 
anket çalışması sırasında bildirmişlerdir. Millî park kullanıcıları ile yapılan 
anket çalışmasında Millî Park alanında çevre koşullarının (temizlik-bitki 
bakımı- hayvan varlığı) yeterli olmadığı (% 62) tespit edilmiştir.  

Bu duruma paralel olarak, Millî park alanındaki aktif yeşil alan varlığı 
sorgulandığında; örneğin, çocuk parklarının yeterli olup olmadığına 
bakıldığında, yeterli olmadığını belirtenlerin oranı % 58’dir. Bu da 
göstermektedir ki; alanın her yaş kesiminden kullanıcısı olduğu 
düşünüldüğünde çocuk ve genç kesim için ayrılan alanın kapasitesinin gelen 
ziyaretçiye oranla yetersiz kaldığı anlaşılmaktadır. Bu kapsamda yeni çocuk 
park alanlarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir.  

Yozgat Çamlık Millî Park alanında yer alan hayvan varlığının kontrolü ve 
kontrollü bir biçimde avlanmanın yapılmaması doğrultusunda ilgili 
kullanıcıların yüksek bir oranda (% 85) ile yanıt verdikleri anlaşılmaktadır. Bu 
durum, alanın önemli bir av alanı niteliği taşımadığını ortaya koymaktadır. 
Esasen, alanda sınırlı sayıda hayvan varlığından söz edilebilir.  

Kullanıcılar açısından, Millî Park alanındaki en önemli sorunların başında 
alanın güvenliği gelmektedir. Kullanıcıların % 55’i güvenlik sorununa vurgu 
yapmıştır. Millî park alanı, konum itibarı ile kente bitişik ve komşu bir alanda 
yer alması insan kaynaklı tehditlerin artmasına bir neden oluşturmaktadır.  

Bunun yanı sıra; alana giriş ve akışın farklı noktalardan hiçbir kontrol 
olmadan gerçekleştirilmesi önemli bir sorundur. Bunun yanı sıra, orman alanları 
için en önemli tehdit kaynağı oluşturan yangın tehlikeleri karşısında yeterli 
düzeyde önlem alınıp alınmadığına dair olarak deneklere sorulduğunda, 
kullanıcılar % 81 oranında (çok yüksek bir oranda) önlem alındığını 
söylemektedirler. Hâlbuki; Millî park yetkililerinin açıklamalarına göre, yangın 
tehlikesinin potansiyel bir tehdit oluşturduğunu, ancak yetersiz ekipman ve 
finansman sorunu nedeni ile yangınların önlenmesinde sorunlarla karşı karşıya 
kalındığı anlaşılmaktadır.  

Alana dönük olarak öncelikli olması gereken ve ihtiyaç duyulan hizmetlerin 
dağılımı incelendiğinde; sırası ile % 18 sağlık birimleri, % 23 ticari birimler,  % 
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27 otopark ve % 23 tuvalet birimlerden meydana gelmektedir. Bu yönü ile; alan 
içindeki kullanıcıların etkilenebilecek sağlık sorunlarına dönük sağlık 
hizmetlerinin karşılanabilecekleri karşılanması gerekmektedir. Bunun yanısıra; 
yeterli büyüklükte ve kapasitede otopark alanı bulunmamaktadır.  

Çamlık Millî Parkı yasa gereği devlet tarafından korunmakta, yönetimi ve 
işletmesi gerçekleştirilmektedir. Ancak; kullanıcılarca % 83 oranında alanın 
korunmasına dayalı olarak, devletçe yeterli ilginin ve desteğin gösterilmediği 
belirtilmektedir.  

Kullanıcılar Tarafından Millî Park Alanından Beklentiler ve Kullanıcı 
Önerileri 

Bu kısımda, alan korunması ile ilgili, daha iyi hale getirilmesi için yapılması 
gerekenler, kullanım açısından yeni öneriler, ulaşım düzenlemesi önerileri ve 
alanın tanıtımının hangi yollarla yapılabileceği gibi hususlarla ilgili olarak 
kullanıcıların görüşleri yer almaktadır.  

Çamlık Millî Parkı’nın korunmasına dayalı, alınması gereken önlemler 
olarak; kullanıcılar % 30 oranında alana gelen ziyaretçileri ikaz etmeyi ve 
bilinçlendirmeyi önerirken, % 53’ü ise güvenlik görevlisi sayısını artırmak 
üzerinde yoğunlaşmaktadır.  

Çamlık Millî Park alanının daha iyi hâle getirilmesi ve güzelleştirmesine 
dayalı yapılması gerekenler ise, kullanılmakta olan tuvaletleri temiz ve hijyenik 
hâle getirmek (% 32), piknik alanlarının düzenlenmesi, çeşme sayısının 
arttırılması ve gereken yerlere çöp bidonlarının konması (% 24), çevre düzeni 
yaparak çeşitli tesisler oluşturmak (% 22), güvenlik önlemlerinin artırılması    
(% 16) olarak bildirilmiştir. Özellikle alanın kullanım bölgesinde kullanıcıların 
ihtiyaçlarına cevap verecek uygun büyüklükte ve kapasitede donatıların 
olmasını gerekli kılmaktadır.  

Kullanıcılara sorulan: “Çamlık Millî Parkı’nın korunması ve yönetiminden 
sorumlu bir yetkili olmanız hâlinde ne yapardınız?” sorusuna verilen sonuçların 
dağılımı; % 20 oranında alandaki sosyal ve kültürel tesisleri artırmak, % 19 
oranında çevre düzeni ve ağaç bakımı yapmak ve yine % 19 oranında 
bilinçlendirme ve eğitim üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu istekler alanın 
öncelikli ihtiyaçları arasında olup bu durumda koruma kullanma dengesinin 
bozulmamasına dikkat edilmelidir.  

Daha önce söz konusu bölgede geçmişte kayak merkezi olarak kullanılan 
alanın yeniden bu amaç için kullanılmasına dönük olarak kullanıcılarca % 
74’lük bir oranla talepte bulunulmuştur. Burada, özellikle, daha çok kış 
mevsimi dışındaki aylarda ziyaretçilerin akınına uğrayan bölgenin aynı 
zamanda kış mevsiminde kullanılmasına dayalı bir uygulamadan söz 
edilmektedir.  

Millî park alanında gelecekteki ulaşım sistemine dönük olarak motorlu taşıt 
özelinde bir ulaşım tercihi yapılmıştır, bunun içerisinde toplu taşımı (otobüs+ 
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dolmuş) önerenlerin oranı % 30’dur. Doğal çevreyi bozmayacak bir ulaşım 
sistemi öngörüsü olarak bisiklet ve yaya ulaşım sistemini önerenlerin oranının  
% 43 oranında olduğu görülmektedir.  

Yozgat Çamlık Millî Parkı’nın gerek yerel ölçekte, gerekse ulusal ve 
uluslararası ölçekte tanınmasına dönük olarak reklam faaliyetlerini (yazılı-
görsel basın yoluyla) önerenlerin oranı % 58 iken, spor ve konaklama tesisleri 
yaparak tanıtımının yapılması gerektiğini önerenlerin oranı % 25 olarak 
belirlenmiştir.  

SONUÇ 

Yozgat Çamlık Millî Parkı kullanıcılarına yöneltilen anket sorularının 
değerlendirilmesi sonucunda şu tür genel tespitlerde bulunulabilir: 

• Kullanıcıların her yaş ve ekonomik, sosyo-kültürel seviyeleri ne olursa 
olsun, Millî Park Alanlarının korunmasına dayalı bilinçlendirme ve eğitim 
faaliyetlerinin artırılması gerekmektedir.  

• Millî Park alanının kentin ekolojik bir parçası olduğu ve bu niteliği ile hem 
korunması, hem de kullanılmasının dengeli bir biçimde sürdürülmesi 
gerekmektedir.  

• Millî Park alanının uzun dönemli gelişme planı uyarınca koruma ve 
kullanım alanlarının saptanarak kullanıcıların ihtiyaçlarının karşılanması ve 
insan dışındaki canlı varlıkların (hayvan-bitki) yaşam ortamlarının mutlak 
şekilde korunması gerekmektedir.  

• Millî Park alanının kendi doğal yapısına ve karakterine uygun olarak 
ekolojik tabanlı ulaşım sistemlerinin alan içinde kullanılması zorunlu 
tutulmalıdır.  

•  Millî Park alanını sadece piknik alanı olarak görmek ve kullanmak yerine, 
diğer ihtiyaçlar doğrultusunda da kullanılması ve alandaki çevresel kaynakların 
etkin biçimde korunması gerekmektedir.  

Yozgat Çamlık Millî parkı özelinde ise; Millî park alanının kentle bitişik ve 
yan yana konumlanmış olması; kente kattığı olumlu değerlerin (doğal peyzaj ve 
estetik unsuru yaratma ile, kentin kirleticilerinin temizlenmesi) yanı sıra; kentin 
doğurduğu negatif dışsallıklarla iç içe olması da Millî park açısından olumsuz 
bir durumdur. Bu yönü ile; Millî park alanının kentteki yaşam alanının getirdiği, 
nüfus yoğunluğu ve arsa-konut baskısı karşısında konumunun etkin bir şekilde 
sağlanması gerekir. Bu yönde Millî park alanlarına bitişik olan alanlar tampon 
bölge olarak tanımlanıp; değerlendirilmelidir.  

Böylelikle; bu tarz baskılar ortadan kalkabilir. Yine, aynı şekilde Millî park 
alanı içinde kesin ve net biçimde sınırları belirlenmiş olan Mutlak Koruma 
bölgeleri (zon) ile diğer kullanıma açılabilecek alanlar arasında hiyerarşik bir 
ayrım yapılmalıdır. Bu nitelikteki bir ayrım ile; Millî park alanının tanımını 
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oluşturan kaynakların tespiti, korunması, gelecek kuşaklara hiçbir eksilme 
olmadan aktarılabilmesi mümkün olabilir. Bunun içinde Bakanlığın kontrolünde 
yapılacak olan Uzun Dönemli Gelişme Planları ile birlikte koruma ve kullanım 
dengesini gözeten ve her türlü baskıya, risklere karşı önlem alabilen ve çok 
farklı çevresel değişkenlerin bir arada bulunmasını sağlayarak ekolojik dengeyi 
kurgulayan bir planın yerel ölçekte tüm sivil insiyatiflerle birlikte uygulanma 
zorunluluğu vardır.  

Sonuçta; planın uygulanması ile planın istenilen ve beklenilen başarı 
performansı en üst düzeyde elde edilebilecektir. Sürdürülebilir kılınmak 
istenilen Millî Park Alanları Korunması ve Yönetimi çerçevesinde, yerel halkın 
ve ziyaretçilerin çevre konusunda bilgilendirilmeleri, çevreye uygun turizm ve 
rekreasyon türlerinin belirlenerek taşıma kapasitelerinin saptanması gerekir.  

Bu çalışma; diğer Millî Park koruma alanlarına bir örnek teşkil edecek 
şekilde Yozgat Çamlık Millî Park Alanı için ele alınmıştır. Bu çalışmada elde 
edilen verilerin diğer alanlar içinde önemli bir kaynak teşkil edebileceği 
düşünülmektedir.  

Ek: Çamlık Millî Parkı Kullanıcılarına Dönük Olarak Yapılan Ankete 
Verilen Cevapların  Dağılımı       

I. Kullanıcı Profilinin Belirlenmesi 

1. Yozgat Çamlık Millî Parkı’na gelen ziyaretçilerin gelir durumları 
(2005 Fiyatları). 

* 1-3 milyar: % 4. 
* 500 milyon- 1 milyar: % 51. 
* Düzenli geliri yok: % 6. 

2. Yozgat Çamlık Millî Parkı’na gelen ziyaretçilerin meslekî durumları. 

* Öğretmen/ öğretim elemanları: % 21. 
* Öğrenci: % 40. 
* Serbest Meslek: % 19. 
* Ev Hanımı: % 6. 
* Hemşire: % 4. 
* Mühendis: % 7. 
* Mümessil: % 3. 

II. “Millî Park” Kavramı ve Çamlık Millî Parkı’nın Bazı Özelliklerinin 
Kullanıcılar Tarafından Bilinip Bilinmediğine Dair Olan Kısım. 

1. Yozgat Çamlık Millî Parkı’nın tarihi hakkında ziyaretçilerin bilgi 
sahibi olma dağılımı:  

* Bilgi sahibi olanlar: % 36. 
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* Bilgi sahibi olmayanlar: % 64. 

2.Yozgat Çamlık Millî Parkı’ndaki ağaç türlerinin bilinip bilinmediğine 
dair dağılım.  

* Bilenler: % 36. 
* Bilmeyenler: % 64. 

3. Yozgat Çamlık Millî Parkı’nın hangi kurum tarafından yönetildiğinin 
sorgulanması.  

* Belediye: % 15. 
* Valilik: % 17. 
* Millî Parklar Av ve Yaban Hayat Gen. Md.: % 62. 
* Yanıt Yok: % 6. 

III. Millî Parkın Kullanımına Dair Bulgular. 
1. “Millî Park” kavramının ziyaretçiler tarafından ne olarak bilindiğine 

dair dağılım. 

* Koruma Alanı: % 58. 
* Gezi ve Piknik Yeri: % 15. 
* Tarihi eskiye dayanan mesire yeri: % 15. 
* Eğlenmek dinlenmek amaçlı orman alanı: % 6. 
* Yanıt Yok: % 6. 
2. Yozgat Çamlık Millî Parkı’nın ziyaretçiler tarafından ne amaçla 

kullanıldığına dair dağılım. 
* Gezmek, görmek: % 4. 
* Piknik: % 73. 
* Spor amaçlı: % 15. 
* Diğer: % 6. 
* Yanıt Yok: % 2. 
3. Çamlık Millî Parkı, yoğun kullanım alanı olmalımı sorusuna verilen 

cevap dağılımı. 
* Olmalı: % 63. 
* Olmamalı: % 33. 
* Yanıt Yok: % 4. 
4. Yozgat Çamlık Millî Parkı’na taşıt girme isteminin dağılımı. 
* Taşıt girmeli: % 74. 
* Taşıt girmemeli: % 24. 
* Yanıt Yok: % 2. 
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5. Yozgat Çamlık Millî Parkı’nın çevre koşullarının ziyaretçiler 
tarafından yeterli olup olmadığına dair görüşlerinin dağılımı. 

* Yeterli: % 36. 
* Yetersiz: % 62. 
* Yanıt Yok: % 2. 

6. Yozgat Çamlık Millî Parkı’nda, çocuk parklarının yeterliliğinin 
ziyaretçilere göre sorgulanmasının dağılımı. 

* Yeterli: % 29. 
* Yetersiz: % 58. 
* Yanıt Yok: % 13. 

7. Yozgat Çamlık Millî Parkı’nın av amaçlı kullanımının uygunluğunun 
sorgulanmasına dair dağılım.  

* Uygundur: % 13. 
* Uygun değildir: % 85. 
* Yanıt Yok: % 2. 

8. Yozgat Çamlık Millî Parkı’nın ziyaretçiler açısından güvenliğinin 
sorgulanmasına dair dağılım. 

* Güvenli: % 39. 
* Güvenli değil: % 55. 
* Yanıt yok: % 6. 

9. Ormanda çıkabilecek herhangi bir yangın tehlikesine karşı 
önlemlerin alınıp alınmadığına dair sorulan sorunun cevap dağılımı. 

* Önlem vardır: % 81. 
* Önlem yoktur: % 18. 
* Yanıt Yok: % 1. 

10. Yozgat Çamlık Millî Parkı’nda öncelikli olarak ihtiyaç duyulan 
hizmetler nelerdir sorusuna verilen cevap dağılımı. 

* Otopark: % 27. 
* Ticari Hizmetler: % 23. 
* Tuvalet: % 23. 
* Sağlık Birimleri: % 18. 
* Diğer: % 9. 

11. İlk millî park olan Çamlık Millî Parkı’na devletin yeterli ilgiyi 
gösterdiğini düşünüyormusunuz sorusuna verilen cevapların dağılımı. 

* Yeterli ilgi gösteriliyor: % 11. 
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* Yeterli ilgi gösterilmiyor: % 83. 
* Yanıt Yok: % 6. 

IV. Millî Park’ın Bundan Sonrası için Kullanımı ve Korunmasına Dair 
Öneriler ve Beklentiler Kısmı. 

1. Yozgat Çamlık Millî Parkı’nın korunması için alınması gereken 
önlemlerin başında neler olmalıdır sorusuna verilen cevap dağılımı. 

* İkaz panoları ve bilinçlendirme: % 30. 
* Güvenlik görevlisi sayısını artırmak: % 53. 
* Yanıt Yok: % 17. 
2. Çamlığın daha da güzelleştirilmesi için neler yapılmalıdır sorusuna 

verilen cevapların dağılımı. 
* Çevre düzeni yapmak, çeşitli kompleksler yapmak, bakım yapmak: % 22. 
* Tuvaletleri hijyenik hâle getirmek, temizlik: % 32. 
* Güvenlik önlemlerinin artırılması: % 16. 
* Piknik alanlarının düzenlenmesi, çeşmelerin artırılması, çöp kovaları 

konması: % 24. 
* Yanıt Yok: % 6. 
3. Çamlıkta yetkili biri olsaydınız ne gibi çalışmalar yapardınız 

sorusuna verilen cevapların dağılımı. 
* Sosyal ve kültürel tesisleri artırmak: % 20. 
* Ağaç bakımı, çevre düzeni, yol bakımı yapmak: % 19. 
* Bilinçlendirme, eğitim: % 19. 
* Mescit, WC yapmak: % 12. 
* Fikri Yok: % 30. 
4. Çamlıkta geçmişte kullanılan kayak merkezi günümüzde kullanıma 

açılmalı mı sorusuna verilen cevapların dağılımı. 
* Evet açılmalı: % 74. 
* Hayır açılmamalı: % 17. 
* Yanıt Yok: % 9. 
5. Millî park içerisinde nasıl bir ulaşım sisteminin öngörülebileceği 

sorusuna verilen cevap dağılımı. 
* Yaya ağırlıklı: % 27. 
* Otobüs: % 11. 
* Özel Oto: % 26. 
* Dolmuş: % 19. 
* Bisiklet: % 16. 
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* Yanıt Yok: % 1. 

6. Yozgat Çamlık Millî Parkı’nın tanıtımı hangi yollarla 
gerçekleştirilebilir sorusuna verilen cevapların dağılımı. 

* Spor tesisleri ile tanıtım: % 9. 
* Konaklama tesisleri yaparak ve mevcutları geliştirerek: % 16. 
* TV ve radyoda tanıtım faaliyetleri: % 35. 
* Afiş ve broşür yoluyla: % 23. 
* Fikri Yok: % 17. 
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