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Bu yıl beşincisi düzenlenen Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Anatolia Turizm Akademisi
önderliğinde, Rekreasyon Derneği ve Detay Yayıncılığın destekleriyle 19-24 Nisan 2019 tarihleri
arasında Çorum’da düzenlendi. Daha önce düzenlenen rekreasyon araştırmaları kongrelerinde
olduğu gibi 5. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi de rekreasyon alanının yalnızca sportif etkinlikler, turizm tesislerindeki animasyon etkinlikleri veya park ve yeşil alanlarla ilişkilendirilmesinin alanın gelişimini sınırladığı düşüncesiyle,
rekreasyon alanına dair çeşitli unsurları içeren
çok-disiplinli konuların yer aldığı panel oturumlarına, sözlü bildiri oturumlarına ve sanat eserleri sergisine ev sahipliği yaptı.
Rekreasyon araştırmalarının çok disiplinli doğası
gereği kongrede, turizm, spor bilimleri, sağlık bilimleri, arkeoloji, din bilimleri vb. farklı alanlarda çalışmakta olup rekreasyon disipliniyle ilişkili
lisansüstü çalışma yapan öğrencilerin, öğretim
elemanı ve üyelerinin akademik gelişimlerine
katkıda bulunmak, farklı bilim alanları ve disiplinlerinden gelen bu kişilerin aralarındaki iletişimi geliştirmek ve rekreasyona dair güncel konuları paylaşmak amaçlandı. Bu amacı gerçekleştirmek hedefiyle kongrede altı gün boyunca on panel oturumu, on sözlü bildiri oturumu, bir resim
sergisi ve dört gezi programı gerçekleştirildi.
19 Nisan 2019. Cuma günü Çorum kent meydanında gerçekleştiren açılış töreninde protokol konuşmalarının ardından bisiklet turu, Hacı
Bektaş Veli Vakfı’nın düzenlendiği semah gösterisi, Kafkas Derneği’nin düzenlediği Kafkas
halk oyunları gösterisi ve Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Spor Bilimleri fakültelerinin müzik dinletileri ve halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi. Alanda Çorum iline özgü yöresel
el sanatları ve gıda ürünlerinin tanıtımı yapıldı.

20 Nisan 2019 Cumartesi günü Çorum Belediyesi Sanat Galerisinde Rekreasyon Derneği üyelerinin imzalarını taşıyan “Anadolu Medeniyetleri
Karma Sergisi” açılışı yapıldı. Aynı gün öğleden
sonra Çorum’un doğal güzelliklerle dolu Ortaköy ilçesi İncesu Kanyonu ve Hitit çağının izlerini sürdüğümüz Şapinova Ören Yeri gezileri
gerçekleştirildi. Doğal ve tarihi çekiciliklerin içerisinde kongre katılımcılarının çeşitli sosyal etkileşimlerde bulundukları gezi programı, 21 Nisan
2019 Pazar günü sulu sepken kar yağışı altında
UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Hitit
İmparatorluğu’nun başkenti Hattuşa, Hitit uygarlığından izler taşıyan Boğazkale ilçesi ve Alacahöyük Müze ve Ören Yeri ile devam etti.
Kongre katılımcılarının birbirleriyle etkileşim ve
paylaşımlarını artırdıkları sosyal ve sanatsal etkinliklerle geçen ilk üç günün ardından kongrenin bilimsel oturumlarının açılışı 22 Nisan 2019
Pazartesi günü Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda yapıldı. Açılışın ardından katılımcıların kolaylıkla aralarında geçiş yapabilecekleri mesafelerde
yer alan dört ayrı salonda eş zamanlı panel ve
bildiri oturumları gerçekleştirildi. Ülkemizde
ve dünyada bireylerin rekreasyonel ihtiyaçları
ve boş zamanlardaki artış, rekreasyon ile ilişkili
olan bilim alanlarının gelişimine ve çeşitlemesine katkı sağlamıştır. Bu çeşitlilikleri kısmen de
olsa yansıtabilmek amacıyla rekreasyona çeşitli
bakış açılarını yansıtan bu panellerde toplamda
on bir üniversite, hastane ve sivil toplum kuruluşundan otuz beş öğretim üyesi, tıp doktoru ve
sivil toplum kuruluşu temsilcisi oturum başkanlıkları yaptı ve konuşmalar gerçekleştirdi. 22 Nisan Pazartesi ve 23 Nisan Salı günü gerçekleştirilen panellerde çocuk hastalıkları ve rekreasyon,
doktorlar ve rekreasyon, terapötik rekreasyon,
rekreasyon ve inançlar, arkeoloji ve rekreasyon,
rekreasyon çevre ve spor, rekreasyon eğitimi ve
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farkındalık gibi çeşitli konu başlıklarında katılımcıların sorularıyla zenginleşen paneller gerçekleştirildi.
22 Nisan 2019 Pazartesi ve 23 Nisan 2019 Salı
günü gerçekleştirilen sözlü bildiri oturumlarına
toplamda on dört üniversiteden doksan beş kişi
katıldı. Kırk bir bildirinin sunulduğu oturumlarda rekreasyon alanı rekreasyon eğitimi, otel
rekreasyonu, sportif rekreasyon, boş/serbest zaman, terapötik rekreasyon, rekreatif liderlik, rekreasyon ve pozitif psikoloji, rekreasyonun sosyal
medyada ve web sitelerinde temsili, açık ve kapalı alanlarda rekreasyon vb. çeşitli konu başlıkları altında ve farklı disiplinlerden katılan araştırmacılar tarafından yapılan sunumlarla çok disiplinli bir bakış açısıyla tartışmaya sunuldu. Her
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sunum sonrasında olmasa da bazı sunumlar sonrasında katılımcılar tarafından gelen soru, öneri
ve katkılar dinamik bir atmosferin yaşanmasını
sağladı. 22 Nisan 2019 Pazartesi günü bildiri oturumları sonrasındaki İskilip ilçesi ve Bedri Rahmi Eyüpoğlu Müzesi gezisi ve 23 Nisan 2019 Salı
günü oturumları sonrasındaki Amasya Gezisi ve
gala yemeği kongre katılımcılarının araştırmaları
ile ilgili yeni etkileşimler kurmalarını sağlayacak
bir ortam yarattı.
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