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ÖZ
Engellilik insanlık tarihinin ilk dönemlerinden itibaren hem engelli bireylerin hem
de yakınlarının yaşamlarını önemli ölçüde etkileyen bir durumdur. Engelli
bireylerin, içerisinde yaşadıkları toplumun bir parçası olarak karşılaştığı sorunlar o
toplumun fiziki, sosyal, psikolojik gelişmişliği ile doğrudan ilgilidir. Engelli
bireylerin günlük yaşamlarında ve turistik etkinliklerde karşılaştıkları güçlüklerin
giderilmesi, yaşam ve kullanım alanlarının engelli dostu olarak planlanması
toplumsal gelişmişliği fiziki, sosyal, psikolojik ve ekonomik olarak olumlu
etkileyecektir. Bu kapsamda, bu çalışmada son yıllarda Türkiye’nin popüler
şehirlerinden biri olan Eskişehir ilinin en çok turist alan yerleri erişilebilir turizm
çerçevesinde incelenmiştir. İlgili literatürde daha önceden yapılmış benzer
çalışmalardan derlenen bir form oluşturulmuş ve veriler doğal gözlem yöntemiyle
toplanmıştır. Çalışma bulguları, Eskişehir’in erişilebilir turizm açısından engelli
dostu olduğuna ve Eskişehir’i ziyaret eden engelli turistlerin ziyaret noktalarının
hemen hepsinde rahatlıkla dolaşabileceğine işaret etmektedir.
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Disability affects disabled individuals and their relatives negatively since the
beginning of humanity. The problems that disabled individuals face during their
daily lives represent the physical, social and psychological development level of
the community they live in. Preventing the problems that disabled people face
during their daily and touristic activities would affect these factors positively. In
this context, this study aims to determine the disabled friendliness level of
Eskisehir where is one of the most popular touristic destinations in Turkey
recently. Thus, an inspection form was derived from the related literature to
evaluate the most visited touristic attractions in Eskişehir. Findings point out that
Eskisehir is a disabled-friendly destination and disabled tourists can easily move in
and around most of the places during their visit.

