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GİRİŞ
Bugüne kadar “Anatolia Turizm Araştırmaları” dergisi tarafından turizm eğitimi üzerine
beş kez arama konferansı yapılmıştır. 17-20 Nisan 2014 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Rekreasyon Bölümü ile Anatolia Turizm
Araştırmaları Dergisi tarafından “Rekreasyon ve Rekreasyon Yönetimi Programlarının Amaçları Ne Olmalı” adlı altıncı arama konferansı düzenlenmiştir. Bilindiği gibi şu an itibariyle
Spor Bilimleri Fakülteleri ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları’nda “Rekreasyon”, Turizm
Fakülteleri’nde ise “Rekreasyon Yönetimi” bölümleri bulunmaktadır. Her iki programda da
benzer ve farklı yönler bulunmakla birlikte, bunlara yönelik henüz ortak paydada buluşma
adına bir çalışma yapılmamıştır. Altıncı arama konferansının temel hedefi de rekreasyon ile
ilgili farklı disiplinlerde görev yapan akademisyenlerin görüşlerini alarak bu programların
benzer ve farklı yönlerini tespit etmek ve gelecek için çözüm önerileri oluşturmaktır.
Öncelikle, on beş farklı üniversiteden toplam otuz beş akademisyenin katıldığı arama konferansında, akademisyenlerden kendilerini tanıtmaları istenmiştir (Ek 1). Ardından, moderatör Özkan Tütüncü, sürecin nasıl gideceğini örnekler vererek açıklamıştır. Daha sonra
moderatör tarafından “Alanla ilgili en yetkili kişi olsaydınız yapacağınız “İlk üç değişiklik
ne olurdu?” sorusu katılımcılara yöneltilmiştir. Her bir akademisyenden kendilerine verilen
kâğıtları doldurmaları istenmiş ve bu kâğıtlar moderatör tarafından toplanmıştır.
Oturum daha sonra rekreasyon bölümlerine yönelik GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) analizi ile devam etmiştir. Burada moderatör her katılımcıya eşit süre vererek,
onların görüşlerini GZFT çerçevesinde almış ve kayda geçirmiştir (Ek 3). Tüm kayıtlar aynı
anda projeksiyon ile duvara yansıtılmış, olası hatalar anında düzeltilmiştir.
Güçlü yönlerin belirlenmesinde her katılımcı kendisine ayrılan sürede görüşlerini teker teker belirttikten sonra moderatör ikinci tura başlamış ve bu turlar katılımcıların tüm görüşleri alınıncaya kadar devam etmiştir. Böylelikle rekreasyon bölümlerinin güçlü yönleri ortaya
konulmuştur. Ardından alanın zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri de aynı şekilde belirlenip
kayıt altına alınmıştır. Bu süreçlerde moderatör iki konuya önem vermiştir.
Bunlardan ilki; a) katılımcıların ifadelerini sunarken yanılgıya düşerek sadece rekreasyon ve
rekreasyon yönetimini değil aynı zamanda “rekreasyon”u da değerlendirmeye katmaları,
b) bazı yanıtlarda güçlü yönlerin ve fırsatların, zayıf yönler ile tehditlerin karıştırılması söz
konusu olduğunda hiçbir şekilde müdahale etmemek ve yanıtları olduğu gibi yazmak. Bir
diğeri ise; tartışmalı olabilecek konularda, herkesin ortak karara varmasını sağlamak üzere
ortam yaratmak ve tüm alanlarda ortak görüşe ulaşmayı sağlamaktır. Tüm görüşler Cuma
günü dört oturumda alınmış ve kayda olduğu gibi, hiçbir değişikliğe maruz kalmaksızın geçirilmiştir.
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Cumartesi günü yapılan ilk oturumda ise akademisyenlerden ilk oturumda toplanan “alanla
ilgili en yetkili kişi olsaydınız yapacağınız ilk üç değişiklik ne olurdu?” sorusuna verilen yanıtlar, frekanslarına göre belirli ana başlıklar altında toplanmıştır. Farklı disiplinlerden gelen
ancak rekreasyon ile ilgili çalışma yapan tüm akademisyenler, altı ana başlıkta toplanan
gruplarda (Ek 2) belirlenen sorunlara gönüllü olarak çözüm aramışlardır. Grup üyelerinden
gerçekleştirilen GZFT analizi sonucunda ortaya çıkan fikirler doğrultusunda, kendilerine verilen ana başlıklarla ilgili bir rapor hazırlamaları istenmiştir. Gruplar GZFT analizinde yer alan
tüm ifadeleri kendi alanları için seçip ayıklamışlar ve gruplarının ana çalışma konuları ile
bunları değerlendirmişlerdir. Daha sonra çalışma alanlarına yönelik olarak çözüm önerileri
geliştirmişlerdir. Çözüm önerilerini GZFT’den hareketle kendi alanlarına yönelik alt başlıklarda tasnifleyerek raporlaştırmışlardır.
Bu raporlar bir sonraki oturumda tüm katılımcılara, grup tarafından seçilen sözcüler tarafından sunulmuştur. Grupların ortak olarak ele aldıkları bazı alanlar, görüş birliği ile sadeleştirilmiştir. Çalışmanın sonunda tüm alanlara yönelik oybirliği ile ortak bir rapor yazılmasına
karar verilmiştir. Ardından yapılan ve her grubun bir temsilcisinin katıldığı son toplantıda ise
tüm konu başlıklarının yer aldığı ortak bir metin kaleme alınmıştır.
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ARAMA KONFERANSI ÇIKTILARI
Öğretim Elemanları İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri
İletişim Problemleri
Alanın yeni ve tanınmıyor olması nedeni ile birtakım iletişim sorunları gündeme gelmektedir. Söz konusu sıkıntılar kurum içi dikey-yatay ve kurum dışı olmak üzere iki ana başlık
altında değerlendirilebilir. Bu nedenle öğretim elemanlarının gerek kamu gerek özel sektör
ile iyi ilişkiler geliştirmesi ve iletişim halinde olmaları gerekmektedir. Alanın tanınmasına
yönelik etkinlikler, özel sektör ziyaretleri, kariyer günleri, sektörün önde gelenlerinin konuşmacı olarak davet edilmesi gibi faaliyetler bu amaca hizmet edecektir.
Nitelik Sorunları
Alanın yeni olması ve bölüm olarak Türkiye genelinde az olması bu bölümden mezun olan
öğretim eleman sayısının az olduğunu göstermektedir. Bu da teorik altyapı eksikliği, aidiyet
yoksunluğu ve yeterince sahiplenmeme gibi nitelik sorunlarını gündeme getirmektedir. Bunun giderilmesi ise ancak öz motivasyon ve kişisel gelişim ile mümkün olacaktır.
Nicel Sorunlar
Yukarıda da belirtildiği gibi mevcut öğretim elemanı sıkıntısı, gerek teorik gerekse uygulama
derslerine de yansımaktadır. Öte yandan sadece öğretim elemanı değil alana ait bilimsel
toplantıların, projelerin olmaması da nicel olarak sorun ihtiva etmektedir. Bu sorunun ortadan kalkmasının en temel yolu hem yazını güçlendirecek hem de öğretim elemanlarının
gelişimini sağlayacak, alana özgü süreli bilimsel yayınların artırılması ve ilgili alanlardaki süreli yayınların bünyesinde özel sayıların çıkarılmasıdır. Yine yukarıda bahsi geçen araştırma
projelerinin ulusal ve uluslararası arenada sayısının artırılması da izlenebilecek diğer bir yoldur. Programlar açılırken mevzuata uyulması ve öğretim üyesi sayısının başka yöntemlere
başvurulmaksızın mevzuat kapsamında karşılanması gerekmektedir.
Yakın – Uzak Çevre
Alanın çekici olması genç akademisyenlerin özellikle ÖYP gibi yeni oluşumlara yönlendirilmesini gerektirmektedir. Alanın bakir olması, anabilim dallarının oluşturulması ile öğretim
elemanı sayı ve niteliğini olumlu yönde etkileyecektir. Öte yandan bu alanda Bilimsel Araştırma Proje fırsatlarının iyi değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu tür projeler sektör
ile olan ilişkileri de pekiştireceğinden yeni ağların kurulması yeni işbirlikleri anlamına gelecektir.
Kamu / Devlet Kaynaklı
Rekreasyon bölümlerini tercih etme potansiyeli taşıyan öğrenci sayısı düşük olup öğrenciöğretim üyesi sayı açısından orantısız gibi görülmektedir. Bu da öğretim elemanına ders
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yükünü artırma ve uzmanlığı dışındaki dersleri verme şeklinde olumsuz etki etmektedir.
Bu konuda yapılacak çok paydaşlı toplantılar sonucunda elde edilecek sonuçların kamuyu
temsil eden Bakanlıklar, Yükseköğretim Kurumu gibi birimlere ulaştırılması önemlidir.
Kurum / Birim Kaynaklı Sorunlara Yönelik Öneriler
Alanın yeniliği bağlı bulunulan kurumlarda da öğretim elemanlarında sıkıntılara yol açmaktadır. Özellikle diğer bölümlerin baskın olması, üniversitenin ya da fakültenin / yüksekokulun gerekli desteği sağlarken öncelik vermemesi, bütçeden alınan payın azlığı öğretim elemanın motivasyonunu olumsuz etkilemektedir. Ayrıca gerek kendi gerekse öğrencilerinin
gelişimine ayıracağı kaynağı bulmakta güçlük çekmektedir. Bunun üstesinden gelmek için
öncelikle öğretim elemanlarının bilimsel yayın / etkinliklerini artırmaları, bölümlerin, tanıtmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirerek etkili tanıtım politikası izlemeleri gerekmektedir.
Öğretim elemanlarının alan ile ilgili yurtdışı eğitimleri teşvik edilmelidir.
İstihdam ile İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Kamu ve Yerel Yönetimlerdeki İstihdam Sorunları
Kamu sektöründeki atamalarda rekreasyon / rekreasyon yönetimi mezunlarına kontenjan
tanınmalıdır. Yerel yönetimlerin rekreasyon / rekreasyon yönetimi bölümleri konusunda bilinçlendirilmesi ve farkındalık yaratılması gerekmektedir. Üniversite – Kamu – Yerel Yönetim
işbirliğinin geliştirilmesi ve istihdamın artırılması için ortak faaliyetler yürütülmelidir.
Eğitimden Kaynaklanan İstihdam Sorunları
Özel sektördeki istihdamı sağlayacak nitelikte mezunların yetişmesi için kariyer planlama,
eğitim programı, staj, sertifikasyon ve akreditasyon sağlanmalıdır.
İstihdam Alanlarının Darlığı
Kamu, yerel yönetim, özel sektör işletmeleri, gönüllü örgütler ve ticari rekreasyon ve organizasyon işletmelerinde; rekreasyonel turizm seyahatleri, macera rekreasyonu, spor konser
ve festival seyahati, sosyal ve eğitim içerikli organizasyonlar, özel spor merkezi, terapötik
rekreasyon, rekreatif alışveriş, eğlence ve animasyon, rekreatif sanayi ve kampus rekreasyonu alanlarında rekreatif hizmet organizasyonları artırılmalıdır. Bu hizmet organizasyonlarına özgü girişimci öğrenci profili oluşturulmalıdır.
Sektörel İletişimsizlikten Kaynaklanan İstihdam Sorunları
Sektörün yöneticilerine alanın önemi anlatılmalı ve rekreasyon alanı ile ilgili bilgilendirilmelidir. Sektörde duyulan ihtiyaca göre akademik personelin yetiştirilmesine dikkat edilmelidir.
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Sektördeki Alan Dışı İstihdamdan Kaynaklanan Sorunlar
Mesleki sertifikasyon oluşturulmalı ve böylece alan dışı istihdam önlenmelidir. Akademisyen istihdam edilirken alan eğitimini almış ve alan tecrübesine sahip kişilerden seçilmesi
gerekir. Rekreasyon ve rekreasyon yönetimi mezunları, alana yönelik çalışmaları konusunda
desteklenmelidir.
Müfredat ile İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Paydaşlar-İşbirlikleri
Paydaş analizlerinin her iki program için ayrı ayrı yapılarak işbirliklerinin artırılması ve müfredatta yer verilmesi, staj olanaklarının ve projelerin de paydaşlarla birlikte artırılması ve
çeşitlendirilmesi sağlanmalıdır.
Program Tanımı ve Amacı
Her iki programın da net bir şekilde sınırları çizildikten sonra amaç ve tanımlarının belirlenmesi gerekmektedir.
Program Çıktıları
Her iki program için ayrı ayrı program çıktılarının ve yeterliliklerinin belirlenmesi gerekmektedir.
Ders İçerikleri
Ders içerikleri belirlenirken, uzmanlık alanlarına ilişkin seçmeli derslerle program güçlendirilmelidir. Programların çok disiplinli yapısı müfredata yansıtılmalıdır. Programlar belirlenirken Bologna süreci, yurt içi ve dışındaki iyi örneklerin incelenmesi gerekmektedir. Seçmeli
dersler eklenirken, yerellik ve coğrafi farklılıklar dikkate alınmalıdır. Programlarda yabancı
dil öğretimine yönelik derslerin artırılması gerekmektedir. Staj yönergesi hazırlanırken program çıktıları ve uzmanlık alanları değerlendirilmelidir. Staj yerleri her iki programın kendi
amacına uygun alanları kapsamalıdır. Seçmeli derslerin sayısının artırılması gerekmektedir.
Program Güncelleme
Tüm paydaşlardan alınan geribildirimler ile programlar periyodik olarak güncellenmelidir.
Güncelleme yapılırken zamana, ihtiyaca, pazara, teknolojiye ve trendlere dikkat edilmelidir.
Mesleki Yeterlilikler İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Lisans düzeyinde faaliyet gösteren Rekreasyon ve Rekreasyon Yönetimi bölümlerinden mezun olan öğrencilerin bilgi, beceri ve yetkinlikler konusunda sahip olmaları gereken mesleki
yeterlilikleri ve standartları ayrı ayrı başlıklar halinde aşağıdaki şekilde önerilmektedir.
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Bilgi
Alanındaki ve yakın disiplinlerdeki kavram, kuram, ilke, olgu ve araştırma yöntemleri ile
ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi; alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri, örgütün bölümleri ve birbirleriyle ilişkileri ve etkileşimleri, yönetimi, politikaları ve stratejileri
konusunda bilgi sahibi; alanındaki önemli sorunlar ve alternatif çözüm yolları konusunda
bilgi sahibi; alanındaki yasal düzenlemeler, meslek standartları ve uygulamalar ile ilgili bilgi
sahibi; alanında yer alan belirli bir iş ve meslek ile ilgili hizmet verme süreçleri ve işlemleri
ile ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olmalıdır.
Beceriler
Alanındaki ve yakın disiplinlerdeki bilgi, kuram ve modelleri genel olarak ve iş ortamında
kullanabilme ve yorumlayabilmeli ve alanı ile ilgili planlama, örgütleme, koordinasyon, yöneltme ve kontrol fonksiyonlarını yerine getirebilmelidir. Alanında faaliyet gösteren işletmelerin iç ve dış çevrelerindeki değişimi takip edebilmeli, analiz yapabilmeli, yorumlayabilmeli, katkı ve değişime uyum sağlayabilmeli ve farklı sorunlara çözüm üretebilmelidir. Alanı
ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma yöntemlerini kullanarak proje ve
araştırma planlamalı, gerçekleştirebilmeli, sonuçları açık ve anlaşılır bir şekilde sunabilmelidir. Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde yazılı ve sözlü olarak
iletişim kurabilmeli ve alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımları ileri
düzeyde kullanabilmelidir. Alanı ile ilgili yasal mevzuatı yorumlayabilmelidir. Bireylerarası ve
kültürlerarası etkin iletişim kurabilme ve grup çalışması yapabilmelidir. Alanı ile ilgili fiziksel
ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanıyabilme, kullanabilme ve bakımını yaparak koruyabilmelidir. Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen
gösterebilmelidir. Alanındaki uygulamalardan soyut ve kuramsal çıkarımlar yapabilmeli ve
güncel gelişmeleri ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilmelidir. Son olarak, öz değerlendirme yapabilme becerisine sahip olabilmelidir.
Yetkinlikler
Başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir biçimde mesleki bilgi, beceri ve yetkinliğini arttırmak amacıyla kendi kendine öğrenmek ve sürekli geliştirmek için çalışmalıdır. Karmaşık ve
öngörülemeyen durumlarda, sorunların çözümünde özgün ve özerk olma ve kendi başına
karar vermelidir. Kendini ve zamanı yönetme ve öz eleştiri yapmalıdır. Alanı ile ilgili karmaşık
ve öngörülemeyen durumlarda teknik ve mesleki faaliyetleri veya projeleri yönetebilmek
için karar vermelidir. Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme, performanslarını değerlendirme ve yönetmeli, ekip üyesi olarak çalışma, sorumluluk alma ve
ekibi yönetmelidir. Alanı ile ilgili gelişmeleri ve uygulamaları takip etme ve uygulamada kullanmalıdır. Alanındaki işleri yasalar, etik kurallar ve meslek standartları çerçevesinde yerine
getirmeli ve sosyal sorumluluk sahibi olmalıdır. Hizmet sunulan kişilerin özel yaşamın gizlili-
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ği konusunda yeterli bilince sahip olma ve bu konuda gerekli önlemleri almalı ve temel hak
ve hürriyetleri gözetme, insanlar ve kültürler arasındaki farklılıklara duyarlı olma, hoşgörü
ve saygı göstermelidir. Son olarak, alanı ile ilgili işleri gerçekleştirirken insan sağlığını, sosyal
ve doğal çevreyi dikkate almalıdır.
Mesleki ve Akademik Kurumsallaşma ile İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Ülke ölçeğinde meslek odası veya birliği oluşturulmalıdır. mezun olacak öğrencilere verilecek unvanın belirlenmesi ve meslek tanımının oluşturulması gerekmektedir. Rekreasyon
araştırma enstitüsü açılmalıdır. Rekreasyon araştırma enstitüsünün görevleri arasında farklı
fakülteler altında yapılandırılan bölümler için olması gereken yapıyı ortaya koymak, ortak
ders programları ve müfredatların uyumlulaştırılması konularında çalışmalar yapmak, rekreasyon ve benzer kavramlarla ilgili ortak terminoloji oluşturmak, tüm bölümlerin yaptığı
etkinlikleri (sosyal, akademik, araştırma, eğitim, organizasyon, toplantı, vb.) düzenli aralıklarla arşivini oluşturarak bunu güncellenebilir bir veritabanı oluşturmak gereklidir. Öğrencilerin kurumsallaşması (öğrenci birliklerinin oluşturulması) sağlanmalıdır. Küreselleşen dünyada yurtdışındaki bölümlerle ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında akademisyen ve işbirliği
değişimi sağlanmalı, yurtdışı üniversitelerle ortak proje ağı oluşturularak öğretim üyelerinin
uluslararası projelerde ve AB projelerinde daha fazla yer almasının sağlanmalıdır. Ulusal ölçekte rekreasyon ile ilgili sivil toplum örgütlerinin kurulmasının teşvik edilmesi ve ulusal ve
yerel ölçekte düzenlenen her tür etkinlikte sponsorluk bulunması çalışmalarının yapılması
önemlidir. Uluslararası mesleki ve akademik birliklere üyelikler sağlanmalıdır. Rekreasyon
bölüm plan ve programları kalkınma planlarında yer almalıdır.
Yerel Yönetim Ölçeğinde İşbirliğinin Geliştirilmesi
Kent ölçeğinde yerel yönetimlere kent bilgi sisteminin ve veritabanının oluşturulması yönünde önerilerde bulunulmalıdır. Ayrıca kent bilgi sistemi dahilinde açık alan rekreasyon
planlamasının oluşturulması önerilmelidir. Açık alan rekreasyon planlamasının kurgulanmasında rekreasyon bölümlerinin aktif rol almaları sağlanmalıdır. Rekreasyon ve rekreasyon
yönetimi bölümleri kent konseyinde temsil edilmeli ve kent belediyelerinin bünyelerinde
oluşturulan planlama kurumlarının üniversite ile olan ilişkilerinin geliştirilerek bu planlama
kurumlarında rekreasyon bölümü temsilcilerinin yer almalıdır. Sivil toplum örgütlerinin yerel yapılanmasında bölümlerin etkin rol almalı ve üniversitelerin rekreasyon ile ilgili ulusal
ve uluslararası projelerde belediyelerle ve yerel sivil toplum örgütleriyle işbirliği geliştirilmelidir. Yerel ölçekte kamu kurum ve kuruluşlarının (belediye, valilik vd. ) rekreasyon amaçlı
hazırladıkları projelere bölümün danışmanlık yapacağı bir ortam yaratılmalıdır. Bölümler
tarafından organize edilen tüm etkinliklere ise yerel yönetimlerinin katkısının sağlanmalıdır.
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Üniversite Yönetimi Açısından Rekreasyon Programının Etkinliği
Üniversite yönetiminin master plan çalışmalarını başlatılmasında etkili olmalıdır. Bölümün
içeriği kapsamında ihtiyacı duyulan fiziki mekânlar (kapalı-açık) ile ilgili üniversite yönetimi
bilgilendirilmelidir. Üniversite çapında SKS Daire Başkanlığında sürdürülecek yapılacak tüm
etkinliklerin rekreasyon ve rekreasyon yönetimi bölümleri ile işbirliği içinde yürütülmelidir.
Ayrıca üniversite çapında rekreasyon ile ilgili yapılanan ve SKS’ye bağlı olan öğrenci topluluklarının danışmanlarının rekreasyon ve rekreasyon yönetimi bölümleri etkin olmalıdır.
Üniversite çapında rekreasyon donanımları çeşitli desteklerle bölüme kazandırılmalı ve öğretim üyeleri bu konularda aktif olmalıdır. Mezunların iletişimini sağlamak üzere mezunlar
derneği oluşturulmalıdır.
“Rekreasyon Yönetimi” ve “Rekreasyon” Programları
Programların Amaçları
Rekreasyon Yönetimi Programı Amacı: Rekreasyonda özellikle turizm alanlarında çalışacak
ve rekreasyon işletmelerinin fonksiyonları bağlamında yetkinliklere sahip yönetici adayları
yetiştirmek.
Rekreasyon Programı Amacı: Rekreasyonda özellikle sağlık, spor, engelli ve wellness faaliyetlerini planlayacak, birebir uygulamasında görev alacak, yönetecek, kontrolünü sağlayacak niteliklere sahip uzmanlar/liderler yetiştirmek.
Program Kazanımları
Rekreasyon Yönetimi Program Kazanımları: Öğrencilerin, rekreasyon işletmelerinin fonksiyonlarına göre belirli düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik sahibi olması
Rekreasyon Program Kazanımları: Öğrencilerin, farklı rekreasyon etkinliklerinin (sağlık,
spor, engelli ve wellness faaliyetleri) planlanması, uygulanması, yönetilmesine yönelik bilgi,
beceri ve yetkinlik sahibi olması.
Programa Öğrenci Alma Koşulları
● Rekreasyon Yönetimi
● Gelen öğrenci profili
● Eşit ağırlık puan türü
● Mezun öğrenci profili
● Yönetici adayları
● Rekreasyon
● Gelen öğrenci profili
● Özel yetenek sınavı ve YGS-5 puan türü
● Mezun öğrenci profili
● Rekreasyon uzmanları/liderleri
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Programların Ortak Noktaları
• Ortak lisansüstü programlarının geliştirilmesi,
• Müfredat oluşturulurken dersler hazırlanırken işbirliği yapılması,
• Ortak projeler geliştirilmesi (örneğin kültürel değerlerin ön plana çıkartılmasına yönelik
ortak projeler yapılması),
• İşbirliği içerisinde çalışarak, meslek tanımının yapılması, terminolojinin geliştirilmesi ve
meslek standartlarının konulması,
• Kampüs rekreasyon alanlarının geliştirilmesi ve işleyişine yönelik işbirliği yapılması, projeler üretilmesi,
• Rekreasyon araştırma merkezi/enstitüsü kurulması,
• Ortak akademik yayın imkânı sağlanması için birlikte dergi çıkarılması, mevcut dergilere
destek verilmesi.
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SONUÇ
17-20 Nisan 2014 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi
Yüksekokulu ile Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi’nin tarafından düzenlenen “Rekreasyon ve Rekreasyon Yönetimi Programlarının Amaçları Ne Olmalı” adlı arama konferansına
14 üniversiteden toplam 31 akademisyen katılmıştır. Katılımcıların SWOT analizi ile alanı
tanımlamalarının ardından yapılan beyin fırtınası ile altı kategori altında ilgili alanlara yönelik belirlemelerin yapılması sonucuna varılmıştır. İstihdam, mesleki yeterlilikler, müfredat,
öğretim elemanları, kurumsallaşma ile rekreasyon ve rekreasyon yönetimi programlarının
farklı ve ortak yönleri konu başlıkları, oluşturulan gruplarda, 30 akademisyenin gönüllü çalışmasıyla incelenmiştir.
İstihdam alanıyla ilgili olarak belirlenen sorunlara yönelik olarak; kamu ve yerel yönetimlerin, rekreasyon ve rekreasyon yönetimi mezunlarına kontenjan ayırmaları, eğitim kurumlarının bu sektörlerinin ihtiyacını karşılayacak programlar oluşturmaları, istihdam alanlarının
genişletilmesi için sektörle iletişimin artırılması ve alan dışı istihdamın önlenebilmesi için
sertifikasyon ve akreditasyonun aktif hale getirilmesi yönünde çözüm önerileri getirilmiştir.
Mesleki yeterlilikler için bilgi, beceri ve yetkinlikler başlıklarında yapılması gereken belirlenmiştir. Bilgi başlığı altında mezunların alanlarıyla ilgili yeterli kuramsal altyapıya sahip, alanındaki yasal düzenlemeler, meslek standartları ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibi olması
gerektiği vurgulanmıştır. Beceri alanında ise elde ettiği bilgileri uygulamaya sokabilmesi, bir
yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde yazılı ve sözlü olarak iletişim
kurabilmesi, yasal mevzuatı yorumlayabilmesi üzerinde durulmuştur. Yetkinlikler alanında
ise alanı ile ilgili karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda teknik ve mesleki faaliyetleri veya
projeleri yönetebilmek için karar verebilmesi, ilgili işleri gerçekleştirirken insan sağlığını,
sosyal ve doğal çevreyi dikkate alması gerektiği saptanmıştır.
Müfredat alanında her programın bulunduğu coğrafya ve küresel yapıyı dikkate alarak,
paydaşlarıyla işbirliğine gitmesi üzerinde durulmuştur. Buna bağlı olarak tüm programların
tanımlarının ve amaçlarının net bir şekilde belirlenmesi, program çıktılarının yetkinlikler
çerçevesinde oluşturulması gerektiği saptanmıştır. Ders içeriklerinin ulusal ve uluslararası
normlara uygun bir şekilde belirlenmesi ve güncellenmesi gerekliliği vurgulanmıştır.
Öğretim elemanları ile ilgili olarak iletişim, nitelik, nicelik, çevresel faktörler, kamu ve birim
kaynaklı sorunlar üzerinde durulmuştur. İletişim sorunun giderilmesine yönelik, özel sektör
ziyaretleri, kariyer günleri, sektörün önde gelenlerinin konuşmacı olarak davet edilmesi gibi
faaliyetler bu amaca hizmet edecektir. Nitelik sorunun ise alana özgü lisans ve lisansüstü
programlardan mezunların istihdamı ile çözüleceği saptanmıştır. Nicelik sorunun ise mevcut mevzuata uyumun ihlal edilmeden alan mezunları ile karşılanması gerektiği vurgulanmıştır. Çevresel faktörlerde bilimsel araştırma proje fırsatlarının iyi değerlendirilmesi, sek-
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tör ile olan ilişkileri pekiştirmek için yeni işbirliği ağların kurulması üzerinde durulmuştur.
Kamu kaynaklı sorunlarda ise bu konuda yapılacak çok paydaşlı toplantılar sonucunda elde
edilecek sonuçların kamuyu temsil eden Bakanlıklar, Yükseköğretim Kurumu gibi birimlere
ulaştırılması gerektiği vurgulanmıştır. Kurum kaynaklı sorunların giderilmesine yönelik olarak öncelikle öğretim elemanlarının bilimsel yayın ve etkinliklerini artırmaları, bölümlerin,
tanıtmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirerek etkili tanıtım politikası izlemeleri gerektiği,
öğretim elemanlarının alan ile ilgili yurtdışı eğitimlerinin teşvik edilmesi sonucuna ulaşılmıştır.
Kurumsallaşma başlığı altında ulusal ve uluslararası mesleki sorunlar, yerel yönetimler ile
ilişkiler ve üniversite bazındaki sorunlar ele alınmıştır. Ulusal ve uluslararası mesleki çalışmalar alanında ülke ölçeğinde meslek odası veya birliği oluşturulması, mezun olacak öğrencilere verilecek unvanın belirlenmesi ve meslek tanımının oluşturulması üzerinde durulmuş,
rekreasyon araştırma enstitüsünün açılması, uluslararası mesleki ve akademik birliklere
üyelikler sağlanması önerilmiştir. Yerel yönetimler bazında ise rekreasyon ve rekreasyon
yönetimi bölümlerinin kent konseyinde temsil edilmesi, kent belediyelerinin bünyelerinde
oluşturulan planlama kurumlarının üniversite ile olan ilişkilerinin geliştirilmesi önerilmiştir.
Üniversite bazındaki sorunlarda Sağlık, Kültür, Spor Daire Başkanlığında sürdürülecek, yapılacak tüm etkinliklerin rekreasyon ve rekreasyon yönetimi bölümleri ile işbirliği içinde yürütülmesi zorunluluğu üzerinde hem fikir olunmuştur. Üniversitelerin rekreasyon faaliyetlerini
planlamasında, kendi programlarından daha etkin yararlanılması gerektiği vurgulanmıştır.
Rekreasyon ve rekreasyon yönetimi programlarının farklı ve ortak yönleri ayrıca incelenmiştir. Rekreasyon yönetimi programlarının özellikle turizm alanlarında çalışacak ve rekreasyon
işletmelerinin fonksiyonları bağlamında yetkinliklere sahip yönetici adayları yetiştirmek
üzerine, rekreasyon programlarının ise özellikle sağlık, spor, engelli ve wellness faaliyetlerini planlayacak, birebir uygulamasında görev alacak, yönetecek, kontrolünü sağlayacak niteliklere sahip uzman ve lider adayları yetiştirmek üzerinde durması gerektiği saptanmıştır.
Programların öğrenci seçme sınavında izleyecekleri yollar ise mevcut düzenlemelere göre
yapılabilecektir. Ortak bileşke olarak her iki program da açılacak lisansüstü programlarının birlikte geliştirilmesi ve açılması, müfredat oluşturulurken dersler hazırlanırken işbirliği
yapılması, ortak projeler geliştirilmesi, meslek tanımının yapılması, terminolojinin geliştirilmesi ve meslek standartlarının konulması, kampüs rekreasyon alanlarının geliştirilmesi
ve işleyişine yönelik işbirliği yapılması, projeler üretilmesi, rekreasyon araştırma merkezi/
enstitüsü kurulması, ortak akademik yayın imkânı sağlanması için birlikte dergi çıkarılması,
mevcut dergilere destek verilmesi üzerinde hem fikirdir.
Arama konferansı sonucunda yukarıda belirtilen tüm hususlara ayrıca rekreasyon alanında uzmanlaşmaya dayalı mevcut farklılaşmanın korunarak, programlar arasında işbirliğinin
güçlendirilmesine, rekreasyon çalışmaları alanının genişletilmesine ve zenginleştirilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir.
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EK 1 – Katılımcı Listesi
Adı - Soyadı
Yrd. Doç. Dr. Evren Tercan
Doç Dr. Ali Yaylı
Doç. Dr. Beykan Çizel
Dr. Mehmet Özdemir
Prof. Dr. Metin Kozak
Prof. Dr. Özkan Tütüncü
Yrd. Doç. Dr. Serkan Çelik
Yrd. Doç. Dr. Elif Bayraktar Tellan
Yrd. Doç. Dr. Ebru Güneren
Prof. Dr. Nazmi Kozak
Yrd. Doç. Dr. İlkay Taş
Arş. Gör. Taki Can Metin
Yrd. Doç. Dr. Hilmi Rafet Yüncü
Yrd. Doç. Dr. Sühal Şemşit
Prof. Dr. Mehmet Yeşiltaş
Prof. Dr. İsmail Kızılırmak
Yrd. Doç. Dr. Nilgün Avcı
Doç. Dr. Ebru Günlü
Doç. Dr. Işıl Altun
Prof. Dr. Öner Demirel
Hüseyin Yıldırım
Yusuf Günaydın
Yrd. Doç. Dr. Kerem Yıldırım Şimşek
Yrd. Doç. Dr. Hakan Katırcı
Prof. Dr. İlker Yılmaz
Yrd. Doç. Dr. Tennur Yerlisu Lapa
Yrd. Doç. Dr. Sevda Çiftçi
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Selim Ağaoğlu
Arş. Gör. Sezgin Aydın
Arş. Gör. Caner Çetinkaya
Arş. Gör. Merve Koca
Arş. Gör. İpek Aydın
Arş. Gör. Sercin Kosova
Doç. Dr. Fatih Hazar

Üniversite/Kurum
Akdeniz Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniverdsitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Katip Çelebi Üniversitesi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Karadeniz Teknhik Üniversitesi
Detay Yayıncılık
Otel müdürü
Anadolu Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
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EK 2 – Çalışma Grupları
Çalışma Grubları

Üyeler

Öğretim Elemanı

Sercin Kosova
Ebru Günlü
Ebru Güneren
İlker Yılmaz
Hüseyin Yıldırım

İstihdam

Caner Çetinkaya
Kerem Şimşek
Evren Tercan
Işıl Altun
Nazmi Kozak

Müfredat

Merve Koca
Nilgün Avcı
Mehmet Yeşiltaş
Sevda Çiftçi
Yavuz Selim Ağaoğlu

Mesleki Yeterlilik

Taki Can Metin
Rafet Yüncü,
Hakan Katırcı
Metin Kozak
İsmail Kızılırmak

Kurumsallaşma

İpek Aydın
Öner Demirel
Elif Bayraktar
Serkan Çelik
Sühal Şemsit

Rekreasyon Ve Rekreasyon Yönetimi Bölümlerinin Ortak ve Farklı Yönleri Neler Olmalı?
İlkay Taş
Beykan Çizel
Ali Yaylı
Fatih Hazar
Tennur Yerlisu Lapa
Mehmet Özdemir
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Ek 3 – GFTZ Analizi
Güçlü Yönler
1) Farkındalığın gelişmiş olması,
2) Çok disiplinli olması,
3) Nitelikli elemanların olması,
4) İçeriğinin tam bilinememesi,
5) Toplumun her kesimini ilgilendirmesi,
6) İhtiyaç olması,
7) Potansiyellerin olması,
8) Turizmde yeni bir bölüm olması,.
9) Uygulama alanının güçlü olması,
10) İnsanların bazı ihtiyaçlarına cevap vermesi,
11) Güçlü bir sektör (turizm) olması,
12) Yeni bir endüstri kuramını oluşturması,
13) Coğrafyanın elverişli olması,
14) Eğitim görenlerin çok yönlü olması,
15) Mezunların çalışma alanının geniş olması,
16) Bireylerde özyönetim bilincini geliştirmesi,
17) Faaliyetlerin yaşam kalitesini artırması,
18) Uygulama alanlarının varlığı,
19) Yayıncılıkta teşvik sağlaması,
20) Kurumsallaşmış olması,
21) Uluslararası alanda iyi örneklerin olması,
22) Yerel yönetimlerin önem vermesi,
23) Yerelleştirebilecek birçok unsurun olması,
24) Talep artışı,
25) Geniş çalışma alanının olması,
26) Türkiye için yeni bir pazar,
27) Yerleşke ve kentlerde yeniden planlama,
28) Beklentilerin yüksek olması,
29) Ülke tanıtımındaki rolü,
30) Tüm yazındaki eksikliği gidermesi,
31) Eğlence temelli olması,
32) Sektörde rekabetin oluşması,
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33) İmaja katkısı,
34) Sportif yapının temelini oluşturması,
35) Kolay ve uygulanabilir olması,
36) Tüm halka hitap etmesi,
37) Moda olma yönünde olması,
38) Bağımlılık yaratan ürün olması,
39) Yeni istihdam olanaklarının yaratması,
40) Serbest zaman niteliğini artırması,
41) Akademide uzmanlaşmayı teşvik etmesi,
42) Eğlenceye olduğu kadar eğitime katkı amaçlı olması,
43) Sağlığı koruma ve geliştirmeye katkı sağlaması,
44) İnsanları topluma kazandırmaya katkısının olması,
45) Yaşam boyu öğrenmeye katkısının olması,
46) İş yaşam dengesini sağlaması,
47) Tesislerin çeşitlenmesine katkı sağlaması,
48) Sosyolojik ve psikolojik katkılarının olması,
49) Sosyalleşmeyi teşvik etmesi,
50) Suç oranını azaltması,
51) Çevreye duyarlı bireyler yetiştirmesi,
52) Ağırlama hizmetlerine katma değer katması,
53) Sürekli geliştirilebilir olması,
54) Toplumda birlikteliği ve paylaşımı artırması,
55) Bölgesinde ve İslam dünyasında öncü olması,
56) Fair play’ e katkısının olması,
57) Var olan rekreasyon işletmelerinin etkinliğini artırması,
58) Yerel halka kazanç sağlaması,
59) Pazarlanabilir birçok ürüne sahip olması,
60) Uygulanabilir alanların kolaylığı,
61) Özsaygıyı artırması,
62) Kişilerin zamanı yönetmeyi öğretmesi,
63) Topluma hizmet faaliyetlerindeki aktif yönü,
64) Öznel iyi oluşa katkısı,
65) Küreselleşme tarafından desteklenmesi,
66) Bütün bir yıla yayılabilmesi,
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67) Bölüm anlamında çok disiplinli çalışmalara yönlenilmesi,
68) Gelişmeye çok açık olması,
69) Yaratıcı bir alan olması,
70) Turistik ürün çeşitlenmesine katkı sağlaması,
71) Eğlencelik bir çok ürününün olması,
72) Ayrımcılığının olmaması,
73) Çevreci olması,
74) Sektörel harcamanın yüksek olması,
75) Kişiliklerin varlıklarını anlamlandırması,
76) Kültürlerarası etkileşime olanak tanıması,
77) Malzeme yelpazesinin geniş olması,
78) Rekreasyon kavramının kapsayıcılığı,
79) Sağlıklı nesiller yetiştirmesi,
80) Yaşam doyumuna katkı sağlaması,
81) Ekonomik katkısının büyük olması,
82) Toplumu ehlileştirmesi,
83) Aktif yaşlanmaya katkı sağlaması,
84) Satın almada pahalılığın olması,
85) Kolay tüketilebilir olması,
86) Demokrasinin bir aracı olması,
87) Konaklama süresini uzatmaya katkısı,
88) Konaklama tercihini kolaylaştırması,
89) Kültürel çeşitliliğe katkı sunması,
90) Hayatı anlamlaştırması,
91) Tüketim toplumu olmaktan uzaklaştırması ,
92) Stresi azaltması,
93) Ziyaretçi sayısının yüksek olması.
Zayıf Yönler
1) Teorik altyapı eksikliği,
2) İki farklı kurumda benzer bölümlerin açılması,
3) İçeriğinin tam oturmamasından yanlış anlaşılması,
4) Nitelikli öğretim elemanının azlığı,
5) Yerleşkelerde rekreasyonel alanların eksikliği,
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6) Öğrenme materyallerinin eksikliği,
7) Rekreasyon kavramının tam olarak bilinmemesi,
8) Devlet personel rejimi,
9) Uygulama alt yapı eksikliği,
10) Öğrenci farkındalığının eksikliği,
11) Öğrencilerin yabancı dil eksikliği,
12) Mezunların istihdam olanaklarının yetersizliği,
13) Öğrencinin niteliğinin eksik olması,
14) Rekreasyon kavramının tanım kargaşası,
15) Ders kitaplarının yetersizliği,
16) Programlarının amaçlarının tartışılarak belirlenmemesi,
17) Nicel öğretim elemanı azlığı,
18) Paylaşılan vizyon eksikliği,
19) Meslek tanımının ve standartlarının net olmaması,
20) İki bölüm arasındaki sınırların net olmaması,
21) Tanıtım eksikliği,
22) Programın imajının olumlu olmaması,
23) Çok disiplinli bir eğitim programını yansıtmaması,
24) Departmanlararası iletişimin zayıf olması,
25) Müfredatın Sektörün ihtiyaçlarını karşılamaması,
26) Altyapıya ayrılan kaynakların yeterli olmaması,
27) Mezunların farklı alanlarda çalışması,
28) Rekreasyon bölümlerinin suistimal edilmesi,
29) Kamuda çalışma olanaklarının sınırlı olması,
30) Müfredat oluşmasında bölgesel özelliklerin dikkate alınmaması,
31) Sektörün rekreasyon ile ilgili bilgisinin az olması ve işbirliğinin azlığı (akademisyen, sektör kopukluğu),
32) ölümlerin yerel yönetimler ile işbirliği eksikliği,
33) Bölümler tarafından istihdam alanlarının belirlenmemesi,
34) Paydaşların motivasyon eksikliği,
35) Kampüs rekreasyon programlarının olmaması,
36) Üst kademe yöneticilerin program ile ilgili bilgilerinin olmaması,
37) Aidiyet eksikliği ve sahiplenme sorunu,
38) Ders çeşitliliğinin az olması,
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39) Öğretim elemanlarının yüksek egosu,
40) Yurtdışı ile etkileşimin yeterli seviyede olmaması,
41) Öğrenciler için uygulama alanların azlığı ve karşılaştırılmalı iyi örneklerin olmaması,
42) Rekreasyon eğitiminin ihtiyacı karşılamaması,
43) Rekreasyon lisansüstü programlarının azlığı,
44) Rekreasyon bölümlerinden mezun öğretim elemanlarının azlığı,
45) Programların yerelleştirilememesi ve içselleştirilememesi,
46) Kamu yönetiminde ve yüksek öğretimde planlamanın net yapılmamış olması,
47) Staj olanaklarının azlığı ve çeşitliliğinin eksikliği,
48) Anabilim dallarının eksikliği ve uzmanlaşmaması,
49) Mesleğin yasal anlamda bir kazanımının olmaması,
50) Danışmanların öğrencileri yönlendirememesi,
51) Rekreasyon kavramının paylaşılamaması,
52) Öğretim elemanlarının rekreasyon içeriğine sadık olmaması,
53) Turizm bölümleri ile iletişim eksikliği ,
54) Rekreasyon alanında uluslararası eğitimin teşvik edilmemesi,
55) Mezuniyet sonrası sertifikasyonunun olmaması,
56) Öğretim elemanlarının derinliğinin olmaması,
57) Uygulama derslerine girecek öğretim elemanı azlığı,
58) Program yeterliliklerinin iyi belirlenmemiş olması,
59) Rekreatif projelerin eksikliği,
60) Uluslararası ve ulusal fonların yeterli kullanılmaması,
61) Bilim insanlarının meslek bazında tutuculuğu,
62) Rekreasyon alanının lobiciliğinin kuvvetli olmaması,
63) Sivil toplum örgütlerinin etkin olmaması,
64) Bölümlerarası ilişkilerin kurumsallaşamaması,
65) Multidisipliner özelliğinin iyi yönetilememesi,
66) Yetersiz sayıda öğretim üyesi ile program açılması,
67) Meslek odasının olmaması,
68) Uzmanlık derslerinin olmaması,
69) Yeni yetiştirilen akademisyen adaylarının rekreasyona yönlendirilmemesi,
70) Yerleşkelerde rekreasyon bilgi sistemlerinin ve oryantasyonlarının olmaması,
71) Öğretim elemanlarının alan dışı olması,
72) Sektörün alanın öneminin farkına varmamış olması,
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73) Rektörlük politikalarının ilgili departmanlarla oluşturulmaması ve kurumsallaşmaması,
74) Bölümleri akredite edecek kurumların olmaması,
75) Alanda bilimsel toplantıların az olması,
76) Rekreasyona yönelik resmi kurumların bulunmaması,
77) Anabilim dallarının isimlerinin tanımlanamaması,
78) Turizmdeki rekreasyon programlarının yeni olması,
79) Doçentlik alanının olmaması ,
80) Alan dışı kişilerin alana müdahale etmesi,
81) Kontenjan sorunları,
82) Araç-gereç, malzeme eksikliğinin olması,
83) Teoriye yönelik yeterli çalışmanın bulunmaması,
84) Mezunların bölümleriyle iletişim eksikliği,
85) Programların birbirlerinden farklılık göstermesi,
86) Dünyadaki rekreasyon programlarının bir tanıtım kitapçığında toplanamamış olması,
87) Öğrenci sayılarının fazlalığı,
88) Eğitime başlamak için karşılaşılan bürokratik engel,
89) Öğrenci seçim yöntemlerin farklılığı,
90) Farklı disiplindeki paydaşların birlikte çalışmaya direnmesi,
91) Bölümün öğrenciler için çekiciliğinin az olması,
92) Bölüm isimlerinin anlaşılamaması,
93) Öğrencilerin bilinçli seçim yapmaması,
94) Zorunlu eğitimde boş zaman eğitiminin olmaması,
95) Rekreasyonun turizm ve sporun tahakkümünde olması,
96) Beklentilerin ve algıların rasyonel olmaması,
97) Toplum bilincinin oluşmamış olması,
98) Tercihlerde en dipte olması,
99) Arz - talep dengesinin belirsizliği.
Fırsatlar
1) Yeni bir çalışma alanı olması,
2) Popüler olması,
3) İstihdama katkısı,
4) Geniş bir kesime hitap etmesi,
5) Çok disiplinli olması,
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6) İyi uygulama örneklerinin olması,
7) Prematüre ve bağlayıcı kurumsal yapının olmaması,
8) Ekonomik olarak büyük bir piyasanın olması,
9) Avrupa Birliği’nin desteklerinin artması,
10) Yerel yönetimlerin katkısının artması,
11) Ürün çeşitliliğinin olması,
12) Farklı deneyimlerin çokluğu,
13) Yenilenebilir ürünler olması,
14) Eğlencelik olması,
15) Genç nüfusun yüksek olması,
16) Akademik farkındalığın artması,
17) Literatürün boş olması,
18) Sanayileşmenin sıkıntılarını gidermesi,
19) Genç akademisyenlerin konuya ilgisi,
20) İyi yetiştirilirse mezunların iş bulma olasılığının yük,
21) Alana ihtiyacın artması,
22) Coğrafi zenginlik,
23) Farklı hedef gruplarına hitap etmesi,
24) Halkın gelir düzeyinin yükselmesi,
25) Evrensel hakların algılanması, gelişmesi,
26) Spor Kültür Sağlık açısından yeni fırsatlar doğurması,
27) Bireylerin beklentilerinin değişmesi,
28) Ürünün büyük bir pazara sahip olması,
29) Yaşam kalitesine etkisi,
30) Planlı gelişim olanakları,
31) Kamunun ilgisinin artması,
32) Potansiyel girişimcilerin olması,
33) Bilginin hızla yayılması,
34) Kültürel çeşitlilik ve etkileşim,
35) Üniversite sayısının çoğalması,
36) Çevre ve şehircilik bilincinin artması,
37) Özel ihtiyaç gruplarına yönelik katkısı,
38) Halkın talebinin artması,
39) Alandaki paydaşların fazlalığı,
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40) Küresel politikaların olumlu etkisi,
41) Yasa ve yönetmeliklerin geliştirilme fırsatı,
42) Turizm fakültelerinin içinde çeşitlilik sağlaması,
43) Markalaşma fırsatının olması,
44) Yabancı dil öğrenmeye yönelik önemin artması,
45) Sosyal medyanın gelişmesi,
46) Sosyal sorumluluk bilincinin artması,
47) Yüksek Öğrenim Kurumu’n un katkısı,
48) Akademik kariyer fırsatlarının olması,
49) Eğitimin bir parçası olarak gelişecek nitelikte olması,
50) Güçlü bir turizm sektörü,
51) Üniversite yönetimlerinin olumlu olması,
52) Yurtdışı iş birliği imkanları,
53) Kentlerin rekreasyona aç olması,
54) Uluslararası değişim programlarının olması,
55) Kamu, özel sektör ve üniversite etkileşiminin artması,
56) Teknolojik gelişmenin artması,
57) Nitel araştırmanın gelişmesi,
58) Yerleşke üniversitelerinin gelişmesi,
59) Yaşam süresinin artması,
60) Turizm sektörünün gelişmiş olması,
61) Sportif başarıya katkı sağlaması,
62) Rekreasyonel faaliyetlerde sponsorluğun gelişmesi,
63) Şehirleşme ve doğal yaşama olan ihtiyaç,
64) Farklı akademik disiplinlerin çalışma iştahı,
65) Şehir kültürünün parçası olunması,
66) Modernleşmenin yarattığı fırsatlar,
67) Yeni yaşam tarzlarının oluşması,
68) Tarihsel ve doğal zenginlik,
69) Fitness-wellness endüstrisinin gelişmeye açık olması,
70) Kolay uygulanabilir olması,
71) Mega etkinliklere fırsat sunması,
72) Doğaya sahip çıkma,
73) Bilim ve teknolojideki gelişmeler,
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74) Farklı sektörlerin bir aracı olması,
75) Tema parklarının popülerlik kazanması,
76) Yeni hobilerin gelişmesi,
77) Kötü alışkanlıklardan uzaklaşma,
78) Açık hava müzeciliğini tetiklemesi,
79) Kent altyapısına katkı sağlaması,
80) Farklı kültür,etnik ve sosyal yapılara hitap etmesi,
81) Öğrenmede bir araç olması,
82) Yöneticilerin farkındalığının artmış olması,
83) Yaşam biçimi haline gelmesi,
84) Sanayi rekreasyonunun gelişmemiş olması,
85) Üniversite havuzundaki derslerin fazlalığı,
86) Yeterli işletmenin olmaması,
87) Akademik alanlarda uzlaşma kültürünün gelişimi,
88) Netsizliğin yarattığı fırsatlar,
89) Düzenlenmiş yeni alanlara ihtiyaç duyulması,
90) Öğrenme talebinin fazlalığı,
91) Toplumun bilinç düzeyinin yükselmesi,
92) Yeteneklerin keşfedilmesi,
93) Günlük rutinlerden kurtulma fırsatı,
94) İnsanların kendisine önem vermesi,
95) Model turizm alanının olması,
96) Rehabilite edici özelliğinin olması,
97) Yabancı turistlerin beklentilerinin getirdiği fırsatlar,
98) Zamanı yönetme algısının gelişmesi,
99) Çalışma hayatındaki stresin artması,
100) Kent iklimini iyileştirmesi,
101) Kültür turizmi talebinin artması,
102) İnsanlara yeni vaadlerde bulunması,
103) Farklı kültürlerin kaynaşmasına olanak tanıması,
104) Türk üniversitelerinin bölgesel çekiciliği,
105) Bölümlerin kuruluş maliyetlerinin düşük olması,
106) Kentlere duyulan aidiyetin artması,
107) Turizmde deneyimin önceliklenmesi,
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108) Sosyalleşmeye katkısı,
109) Su kaynaklarının zenginliği,
110) Sahip olduğumuz değerlere yönelik bilincin gelişmesi,
111) Kendini gerçekleştirme lüksünün ön plana çıkması,
112) Seks özgürlüğü,
113) Mitolojinin modern mekanlara taşınabilir olması,
114) Sağlıklı olması,
115) Modasının tükenmemesi,
116) Fırsat eşitliği sağlaması,
117) Etnik kimliklerin barışçıl olması ve çeşitlenmesi,
118) Topluma rekreasyon kültürünü kazanması.
Tehditler
1) Sezonluk iş olarak görülmesi,
2) Okumuş işsiz olmaları,
3) Farklı alanların rekreasyon alanında ahkam kesmesi,
4) Paydaşlar ile yeterli işbirliği olmaması,
5) Diğer bölümlerin bölümün gelişmesine izin vermemesi,
6) Mezunların hayal kırıklıklarının diğer öğrencilere etkisi,
7) Ortak bir rekreasyon algısının olmaması,
8) Rekreasyon bölümlerinin öğrenci bulamaması,
9) Rekreatif hizmet organizasyon çeşitliliğin azlığı,
10) Tam bir tanımın yapılmaması,
11) Denetimsiz bölümlerin genel politikalarının olmaması,
12) Öğrenci öğretim elemanı sayısı orantısızlığı,
13) İki farklı fakülte altında benzer bölümlerin olması,
14) Yerel yöneticilerin bilgisizliği, beceriksizliği ve tarafgirliği,
15) Sürekli değişen mevzuat,
16) Üniversitelerdeki kadro sorunları,
17) Ulusal yazının yetersizliği,
18) Yabancı istihdamı,
19) Kentsel planlamada yeterince yer bulamaması,
20) Üniversite bütçelerinin yetersiz olması,
21) İnovasyona olan direnç,
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22) Yasa ve yönetmelikler ile istihdam alanının belirlenmemesi,
23) Tanıtım ve bilgi eksikliği,
24) Eğitimde ekolojiye yeterince yer verilmemesi,
25) Yanlış çevre politikaları,
26) Tutucu iktidarlar,
27) Alaylıların hala başrolde olması,
28) Üniversite yönetimlerinin rekreasyon bölümlerini takmaması,
29) Rekreasyonun yalnızca işletmecilik ve fiziksel olarak görülmesi,
30) Mesleğin saygınlığının istenen düzeyde olmaması,
31) Bölümlerin amaçlarını net olarak belirlememesi,
32) Programlarda tutarsızlıklar ve uygulama yanlışlıkları,
33) Üniversite yönetimlerinin politik davranması,
34) Rekreasyon bölümlerinin multidisipliner olmayıp, tutucu olması,
35) Diğer akademisyenlerin istihdam olarak rekreasyona yönelmesi,
36) İş tanımının yetersiz olması,
37) Tam bir meslek olarak görülmemesi,
38) Ortak terminoloji eksikliği,
39) Yabancı dil eğitiminin yetersizliği,
40) Yönetişim eksikliği (milli eğitimdeki yanlış politikalar),
41) Obezitenin artması,
42) Rekreasyonel alanların planlanmasındaki eksiklik,
43) İnternetin gelişimi,
44) Meslek unvanının yanlışlığı,
45) Asgari müştereklerin belirlenmemiş olması,
46) AB(Bologna) süreçlerinin etkileri,
47) Kurumlarda otorite kaybı,
48) Gelen öğrenci kalitesinin sayıya bağlı olarak düşmesi,
49) Akademisyenlere gereken yetkinin tanınmaması,
50) İlmi siyaset,
51) Rekreasyonun sadece turizm ve spor ile ilişkilendirilmesi,
52) Rekreasyon alanlarının kısıtlığı (tanınmaması),
53) Kentleşme,
54) Yeterli öğretim elemanı olmadan program açılması,
55) Merkezi sınav sistemi,
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56) Belirsizliğin ileride giderilememesi olasılığı,
57) Kötü alışkanlıkların yaygınlaşması,
58) Yerel yönetimlerin üzerlerine düşenleri yapmaması,
59) Politikaların geliştirilmesinde üniversitelere danışmaması,
60) Sponsorlukla ilgili kısıtlamalar,
61) Akademisyenler arasındaki fesatlık,
62) Öğrenci seçim yönteminin yanlışlığı,
63) Kalkınma planlarında yer almaması,
64) Öğretim elemanlarının problem çözme isteksizliği,
65) Üniversitelerin master planlarının olmaması,
66) Akademik çalışmaların akademik düzeyde kalması,
67) Öğretim elemanlarının atama ve yükseltme kriterleri,
68) Bakanlıklar düzeyinde rekreasyon politikalarının belirlenmemesi,
69) Rekreasyon mezunlarının alanda kuvvetli olmaması,
70) Programların yetersizliği,
71) Müfredat - sektör kopukluğu,
72) Öğretim elemanlarının bölüme duyarsızlığı,
73) Kentsel rekreasyon alanları için idari yapılanmanın olmaması,
74) Rekreasyon planlamasının ülke planlama kademelerinde yer almaması,
75) Rekreasyon eğitiminde rekabet eksikliği,
76) Staj yönetmeliklerinin düzensizliği,
77) Proje desteğinin yetersizliği,
78) Öğretim elemanlarının özsaygılarının az olması,
79) Asosyal bireylerin yönetici olmaları,
80) Günübirlik politikaların güdülmesi,
81) Genel politikaların olumsuz etkisi,
82) Alan bilgisinin gelişmemesi,
83) Rekreasyona özgü sertifika programlarının hiçliği,
84) Ortak aklın yoksunluğu,
85) Yurtdışındaki programların güçlü olması,
86) Öğrencilerde gelecek kaygısı,
87) Amaçların rasyonalize edilmemesi,
88) Eğitim kurumlarında etkinliklerin sınırlandırılması,
89) İyi örneklerin doğru transfer edilememesi,
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90) Teşviklerin yetersizliği,
91) Olumsuz dışsal motivasyon,
92) Bilinç eksikliği,
93) Jeopolitik sorunlar,
94) AVM lerin çokluğu,
95) Rekreasyon ile ilgili alanlarda önem kaybı algısı,
96) Pahalı olması,
97) Sosyal ve sportif alışkanlıklarımızın zayıf olması ,
98) Din faktörü,
99) Bireyin yalnızlaşması,
100) Sektördeki tekelleşme,
101) Ekonomik yönün ön plana çıkması,
102) Halkın alana yönelik yanlış algısı,
103) Ülkedeki terör ve kaos,
104) Birincil ihtiyaç olarak görülmemesi,
105) Gelir düzeyinin düşmesi,
106) Toplumun beklentisizliği,
107) Kültürel eksiklikler,
108) Rekreasyon uzmanlarına fırsat tanınmaması.
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