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Covid-19 salgınının aniden ortaya çıkmasıyla birlikte insanların sosyal mesafe kurallarına
daha da dikkat etmesiyle yöneldiği çevre, son iki yıldır tüm dünyanın kaçış noktası olarak
gördüğü, rekreatif faaliyetlerini rahatça gerçekleştirebildiği en önemli kaynaklardan biri
olmuştur. Turizm sektörü de doğayı aktif olarak kullanan örnekler arasında yer almaktadır.
Bu bakış açısından yola çıkılarak turizm ve çevre ortak bir ilişkiyi simgeleyen kavramlardır.
İnsan ile yaşadığı doğal çevre arasında bir taraftan ekonomik hayatın devamı bakımından,
diğer taraftan turizm ve spor gibi birçok etkinlik çeşidinin yer aldığı rekreasyonel değerler
bakımından yakın bir ilişki bulunmaktadır. Bu bakış açısından yola çıkılarak çalışmanın
amacı, turizm ve rekreasyonel temelli doğayla buluşma arzusunun sürdürülebilirlik
açısından çevreye olan etkilerinin ön plana çıkarılarak farkındalık sağlanmasıdır. Çalışmada
nitel araştırma yöntemi esas alınmış olup, kavramsal bir çerçeve oluşturulmuştur.
Çalışmanın, bireylerin çevreye olan etkilerinin eğer olumsuz ise farkına varılarak minimize
edilmesi açısından önemli olduğu, bunun yanı sıra minimize edilecek yöntemlerin öneriler
kısmında verilecek olmasının da konuyla ilgili gerekli birimle yol gösterici olacağından ayrı
bir fayda sağlayacağı düşünülmektedir.
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Most of the recreational activities in recreation areas occur in nature. The tourism sector is
among the examples that actively use nature. There is a close relationship between man and
the natural environment in which he lives, on the one hand, in terms of the continuation of
economic life, and on the other hand, in terms of recreational values, which include many
types of activities such as tourism and sports. From this point of view, the aim of the study
is to raise awareness by highlighting the environmental effects of the desire to meet nature
based on tourism and recreation in terms of sustainability. In the study, the qualitative
research method was taken as a basis, a conceptual framework. It is thought that the study
is important in terms of recognizing and minimizing the effects of individuals on the
environment if they are negative, and that the methods to be minimized will be given in the
suggestions section, as it will provide a separate benefit as it will guide the relevant unit.
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