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ÖZ
Sağlıklı tüm bireylerin seyahat özgürlüğü olduğu gibi engelli bireyler de bu
seyahat özgürlüğü hakkına sahiptir. Diğer tüm bireyler gibi engelli bireylerde sahip
oldukları bu haktan en iyi şekilde faydalanarak engelsiz bir seyahat gerçekleştirip
turistik faaliyetlere katılmak istemekte fakat bir takım engellerle
karşılaşmaktadırlar.
Bu bağlamda bu araştırmanın amacı; engelli bireylerin turizm faaliyetlerine
katılabilmesi konusundaki beklentilerini ve karşılaştıkları engelleri ortaya
koymaktır. Bu amaçla, literatürde bu konuya yönelik yapılmış olan çalışmalar
analiz edilerek engelli bireylerin turistlik faaliyetlerine katılmalarını etkileyen
faktörler belirlenmiştir. Araştırma nitel araştırma yöntemine dayanmaktadır.
Araştırmada veriler ikincil kaynaklardan elde edilmiş ve bu verilerin elde
edilebilmesi için tarama ve doküman incelemesinden yararlanılmıştır. Yapılan
analiz sonucunda engelli bireylerin turizm faaliyetlerine katılabilmesine etki eden
unsurlar, kişisel nedenler, sosyal nedenler, otel işletmelerinden kaynaklanan
nedenler, yerel yönetim kaynaklı nedenler ve diğer nedenler olmak üzere beş ana
başlık altında değerlendirilmiştir.
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As with all healthy individuals, disabled individuals also have freedom of travel.
As with all other individuals, disabilities are free to travel and participate in tourist
activities without hindrances, but face a number of barriers. The purpose of this
research; Is to put forward the expectations and the obstacles that the disabled
people can participate in tourism activities. For this purpose, the studies on this
subject in the literature will be analyzed and the factors affecting the participation
of the disabled individuals in tourism activities will be revealed. The research is
based on qualitative research method. Data were obtained from secondary sources
in the study and screening and document analysis were used to obtain these data.
As a result of the analysis, the reasons affecting the disabled people 's participation
in tourism activities were evaluated under five main headings: reason of personal,
reason of social, reason of hotel management, reason of local government origin
and others.

