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ÖZ
Bu araştırmanın amacı Kırklareli ilinde yer alan kamu kurum ve özel kuruluşlarda
terapatik rekreasyon kapsamında gerçekleşen rekreasyonel aktiviteleri ve turistik
gezileri değerlendirmek, bu kurumların bu aktiviteleri gerçekleştirirken göz önünde
bulundurdukları unsurları ortaya çıkarmak ve son olarak terapatik rekreasyon
aktivitelerinin gerçekleştirilmesindeki amaçları tespit etmektir. Araştırmada nicel
araştırma yöntemlerinden faydalanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesi kapsamında
tanımlayıcı analizlerden yararlanılmıştır. Bu amaçla frekans ve yüzdelerden,
ortalama ve standart sapmalar kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak anket
kullanılmış ve SPSS 22.0 paket programı yardımıyla veriler analiz edilmiştir. Bu
kapsamda araştırma örneklemi, Kırklareli ilinde terapatik rekreasyon ile ilgili
faaliyetlerde bulunan 36 adet kamu kurumlarındaki ve özel kuruluşlardaki sorumlu
yöneticilerden oluşmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre kamu kurumlarının ve özel
kuruluşların terapatik rekreasyon amaçlı düzenledikleri turistik gezilerin büyük
kısmını şehir içi düzenlediği, yılda yalnızca birkaç kez şehirlerarası turistik geziler
düzenledikleri görülmektedir. Şehirlerarası turistik gezilerin büyük bir kısmı yakın
illerde gerçekleşmektedir. Şehirlerarası turistik gezilerin yarıdan fazlasında
konaklama gerçekleşmemektedir ve gerçekleşen konaklamaların ise 1 ya da en fazla
2 gün ile sınırlıdır. Araştırmanın sonuçlarından terapatik rekreasyon faaliyetleri
düzenleyen kamu kurum ve özel kuruluşlar ile turizm işletmelerinin (oteller, seyahat
acenteleri, ulaştırma işletmeleri vb.) faydalanabileceği ileri sürülebilir.
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The aim of this research is to evaluate the recreational activities and tourist trips
within the scope of therapeutic recreation in public institutions and private
institutions in Kırklareli province, to reveal the elements that these institutions
consider while carrying out these activities and finally to determine the purposes for
the realization of therapeutic recreational activities. Quantitative research methods
were utilized in this research. Descriptive analyzes were used for the evaluation of
data. For this purpose,frequency and percentages, mean and standard deviations
were used. The data were collected by the questionnaire and analyzed using the
SPSS 22.0 package program. Survey forms were applied face to face according to
deliberate (purposive) sampling technique. In this context, the research sample
consists managers in charge of therapeutic recreation of 36 institutions (public and
private) in Kırklareli province. According to the results of the research, it is observed
that public institutions and private organizations organize most of the touristic trips
organized for therapeutic recreation in the city and organize intercity touristic trips
only a few times a year. A large part of the interurban touristic trips take place in
nearby provinces. It has been revealed that accommodation does not take place more
than half of the long distance sightseeing trips and that The actual accommodation is
limited to 1 or up to 2 days. The results of the research can be used by public and
private institutions and tourism enterprises (such as hotels, travel agencies,
transportation businesses, etc.) to organize therapeutic recreational activities.

