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ÖZ
Engelli turizm pazarı önemli bir niş pazar olarak kabul edilmekle birlikte
literatürde yapılan çalışmaların önemli bir kısmının, engelli bireylerin
turizm deneyimleri veya turizm tesislerinin erişilebilirliğinin algılanmasına
yönelik çalışmalar olduğu görülmektedir. Fakat engelli bireye her anında
refakat eden ailelerin turizm davranışlarının neler olduğuna yönelik
çalışmalar yok denecek kadar kısıtlıdır. Bu araştırma, Kırıkkale’de
bulunan yedi farklı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine engelli
çocuklarını getiren ebeveynlerin turizm davranışlarının tespitine yönelik
olarak, 256 kişi üzerinde yüz yüze anket uygulaması şeklinde
gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonuçlarında, katılımcıların turizme katılma
ve katılmama nedenleri belirlenmiş ve engelli çocuğa sahip ebeveynlerin
önemli bir çoğunluğunun turizm faaliyetlerine katıl(a)madığı, turizm
faaliyetlerine katılan ebeveynlerin farklı turizm türlerini tercih ettiği ve
turizme katılma durumunun değişkenler açısından farklılıklar gösterdiği
tespit edilmiştir.
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Although the disabled tourist market is regarded as an important niche
market, it is seen that a significant part of the studies in the literature are
directed towards the perception of disabled people's tourism experiences or
accessibility of tourism facilities. However, studies on what the tourism
behaviors of thefamilies who accompany the disabled individual at any
moment are not enough. This research was conducted as a face-to-face
questionnaire survey on 256 people in order to determine the tourism
behaviors of the parents who bring their disabled children to seven
different special education and rehabilitation centers in Kırıkkale. In the
study results, participants' reasons for participating in tourism were
determined, and it was determined that a significant majority of parents did
not participate in tourism activities, parents who participated in tourism
activities preferred different types of tourism, and tourism participation
rates varied.

