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Son yıllarda kişisel sağlık ve fiziksel uyum için arayış
dünya nüfusunun çoğunun yaşantısında ana bir faktör ol
du. Genelde sağlıklı bir fiziksel uyum içinde çalışanlar
açıkça sağlıksız olanlardan daha etkili ve güvenilirdirler.
Gelişmiş sağlık ve fiziksel uyumun bilgileri yaratma ve fa y
dalarını yaygınlaştırma hemen hemen evrenseldir. Böylece
varlıklı çağdaş ülkelerin nüfuslarının orta ve yüksek sosyo
ekonomik öğelerin bir araya gelmelerinde ruhen ve bede
nen sağlıklı ve uyumlu bir toplum olarak kalmanın temeli
vardır. Bir işyerinde çalışanlar mutlu ise iş gücü artar ve
yönetim kâr eder. Sanayi kesiminde rekreasyonun gelişti
rilmesi konusunda gerek yönetim gerekse işçiler açısından
gösterilen çabalara ülkemizden ve yabancı ülkelerden bir
çok örnek vermek mümkündür. Rekreasyon programları
hizmet ve hazırlanış bakımından geniş farklılıklar gösterir.
Bir rekreasyon programının kalitesi o programın idaresin
de çalışanların kalitesi kadar olabilir. Rekreasyon prog
ramları ile insanlara hizmet verme anlayışı, ruhen ve be
denen sağlıklı, uyumlu bir toplumun oluşmasındaki en te
mel unsurlardan birini ortaya koyar.

İn recent years, pursuing personal health and physical
fitness has become a pirime factor fo r most of the people
in the world.
Generally, people who are physically fit and healthy
are more productive and reliable at work, than the others.
ît is now almost universal, to produce Information about and propagate the use ofwell being and physical fitness.
Thus the synthesis of mi d and high socioeconomic elements in developed countries, is the conseguence o f their
societies remaining healthy as body and mind.
The happy employees in a business will increase the
productivity and profit margine accordingly.
ît is possible to give numerous examples of the efforts
made by both employers and employees in industrial sector to develop the recreations. The recreation programs
may vary according to their utility and preparations. The
quality o f a recreation program is as good as the quality of
its makers. The recreation programs and sense of serving
people are the basic elements in constructing a healthy society.

ÖZEL VE DEVLET SEKTÖRLERİNDE
REKREASYONEL PROGRAMLAMA VE
ÖNEMİ

Gelişmiş sağlık ve fiziksel uyumun bilgileri yaratma ve
faydalarını yaygınlaştırma hemen hemen evrenseldir. Böy
lece varlıklı çağdaş ülkelerin nüfuslarının orta ve yüksek
Son yıllarda kişisel sağlık ve fiziksel uyum için arayış sosyo-ekonomik öğelerinin bir araya gelmelerinde ruhen
dünya nüfusunun çoğunun yaşantısında ana bir faktör ol ve bedenen sağlıklı ve uyumlu bir toplum olarak kalmanın
du. 80’li yıllardan itibaren sigaraya karşı kampanyaların temeli vardır. Tabii konukseverlik ve turizm endüstrisinde
uluslararası platformlarda sürdürülmeleri, çevre kirliliğini bu gibi durumlarını önemi özellikle daha da fazladır.
azaltmaya yönelik çalışmalar, uyuşturucu kullanımı ve cin 1990’ların turizm pazarlamasında da rekreatif faaliyetlere
sel ilişkilerle yayılan hastalıklara karşı savaş için halkın yer veren otellerin yer vermeyen otellerden beş misli daha
bilgi ve ilgisinin artırımı, ince görünümü özendiren moda kazançlı çıkacağı konuyla ilgili dergi ve magazinlerde
ların geliştirilmesi, toplumun bütün bölümlerine yönelen açıkça ortaya konulmuştur. 1
Kendi çalışanlarının dinlence ve eğlence (rekreasyon)
sağlıklı yaşam faaliyetlerine kamu ve özel sektörde yer ve
rilmesi sadece konu ile ilgili hizmetleri karşılamakla kal gereksinimlerini sağlama sorumluluğunu kabul etmiş işlet
mamakta, aynı zamanda böyle bir sosyal değişmede haya melerin sayısı gün geçtikçe artmakta ve fabrika açmadan
ti önemin pozitif etkisini anlama durumunu ortaya koy önce topluluğun rekreasyon tesislerine yönelik eğilimleri
göz önüne alınmaya başlanmaktadır. Bir iş yerinde çalışan
muştur (5) (4).
Genelde sağlıklı bir fiziksel uyum içinde çalışanlar lar mutlu ise iş gücü artar ve yönetim kâr eder. Rekreasyon
açıkça sağlıksız olanlardan daha etkili ve güvenilirdir. tesislerinin sağlanması durumuna, çalışanların işlerinde
Halk ve devlet sektörleri ruh ve beden sağlığını ekonomik tatmin olmalarına katkı sağlayan bir faktör olarak bakılır
sebeplerden dolayı destekleyicidirler. Halkın sağlığı ve re ve böylece yönetimin görüşleri organize iş gücü tarafından
fahı, ekonomik olarak konu ile ilgili servislerde ve sorum benimsenir, iş kesiminin profesyonel rekreasyon liderliği
oluşturarak bu imkânın geliştirilmesi sağlanır.
luluklarda tasarruf sonucu getirecektir.
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1- Rekreasyon hizmetleri
Sanayi kesiminde rekreasyonun geliştirilmesi konusun
2- Uzmanlık gerektiren tesisler
da gerek yönetim gerekse işçiler açısmdan sanayi kesimi
3- Mali işler ve muhasebe
nin gösterdiği çabalar için birkaç örnek verelim: Amerika
4- Bina ve bakım
Dayton Ohio’da kurulu national yazar kasa makinaları üre
ticisi 12.000 çalışanı için yaklaşık 700 dönümlük bir park
1- REKREASYON HİZMETLERİ ŞUBESİ: Bu şube 3
işletmekte olup parkta golf sahaları, yüzme havuzları, pik
nik yerleri ve kış sporları için kayak evi bulunmaktadır. ana sorumluluğa sahiptir.
a) Oyun sahaları ve kapalı tesisler
Ford Motor Campany ’nin River Rauge fabrikasında bir ka
b) Özel amaçlı faaliyetler
palı atış alanı, ışıklandırılmış tenis kortları ve beyzboll sa
c) Özel toplum hizmetleri
haları vardır. Bunun dışında International Business Machine Corparation (IBM) çalışanları için kır kulüpleri, Lor2- UZMANLIK GEREKTİREN TESİSLER: Bu şube
ning Glass Şirketi otomatik bowling alanları, dansing vb.
oyun
sahalarının ve kapalı rekreasyon merkezlerinin faali
imkânları sağlamaktadır. Ülkemizde ise Sezai TÜRKEŞ Feyzi AKKAYA İnşaat Şirketi Altunizade Tesislerinde ka yet alanlarının dışında bulunan tesislerden sorumludur.
palı yüzme havuzu ve tenis kortları, ENKA futbol ve atle Özel piknik yerleri, golf sahaları, sahil ve kamp yerleri gi
tizm sahaları ile personeline bu alanlardaki hizmet imkânı bi tesislerin kullanımına yönelik program yapımı ve yöne
nı sağlamış iş dünyasındaki başarılarıyla dikkatleri üzerle timinden sorumludur.
rine toplamışlardır. Newyork Sanayi Hastanesi yetkilile
3- MALİ İŞLER VE MUHASEBE ŞUBESİ: Bu şube
rinden biri olan Dr. Louis Linn rekreasyonun sadece sağ
lıklı insanlar için değil ruh hastaları için bile bir zorunluluk nin esas fonksiyonu rekreasyon bölümünün mali rapor ve
teşkil ettiğine ve bu gereksinimin vitaminlerin insanların muhasebe hesaplarını tutmak ve tüm mali işlerin detaylı
bedensel sağlık üzerindeki etkisine eşit olduğuna karar olarak sevk ve idaresini sağlamaktadır. Tüm rekreasyon
harcamalarına ait finansal hesaplar dikkatle muhafaza edil
verme iddiasında bulunur.
Rekreasyon programları hizmet ve hazırlanış bakımın meli ve muhtemelen bir yıllık rapor şeklinde sunulmalıdır.
dan geniş farklılıklar gösterir. Bu özellik programların ya
4- BİNA BAKIM ŞUBESİ: Bu şube rekreasyon hizme
pısı ve idaresi itibari ile geçerlidir. Bir rekreasyon progra
mının kalitesi yalnızca program idarecileri ve program ida ti görülen alanların özel bakımı gibi işlerin sorumluluğunu
resinde çalışanların kalitesi kadar olabilir. Bu da yönetimin taşır.
Gerek sanayi ve turizm kuruluşlarında olsun gerekse
olaya bakış açısına ve kalitesine bağlıdır (2) (3).
Rekreasyon faaliyetlerine yer verecek yönetimlerin ba yerel yönetim ve devlet kuruluşlarında olsun çağdaş ve bi
şarılı olması için aşağıdaki faktörleri göz önüne almaları linçli bir şekilde hazırlanan rekreasyon programları ile in
sanlara hizmet verme anlayışı ruhen ve bedenen sağlıklı,
gerekmektedir. 3
1 -Programlama insanların istek ve gereksinimlerine uyumlu bir toplumun oluşmasındaki en temel unsurlardan
birini ortaya koyar.
göre yapılmalıdır.
2Rekreasyon programında yetki sahibi olacak kişi,
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konusunda uzman, etkin ve eğitimli olmalıdır.
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3- Herhangi bir rekreasyon programının oluşturulma
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sından önce somut bir mali sorumluluk sağlanmalıdır.
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Hall, Inc., 1964.
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