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Öz
Tüm dünyada giderek önemi artan engelli turizmi pazarının özelliklerini daha iyi anlamak ve buna
uygun pazarlama stratejileri geliştirmek adına bu pazarın iç dinamiklerine inerek farklı engel türlerini
ve onların seyahatleri süresince yaşadıkları problemleri yakından incelemek gerekmektedir. Bu
bağlamda çalışmanın amacı, tüm engel türleri arasında belki de en dezavantajlı yapıda olan zihinsel
engelli bireylerin ailelerinin tatilleri öncesinde ve süresince, içsel ve dışsal faktörlere bağlı olarak
yaşadıkları güçlükleri belirlemektir. Araştırma kapsamında 17 zihinsel engelli bireyin aileleri ile yarı
yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda ailelerin tatil için temel
motivasyonlarının çocuklarının mutluluğu olduğu, tatilin onları günlük stres ve kaygılardan
arındırmada önemli bir araç olduğu, hemen hemen tüm ailelerin tatile ilişkin benzer sorunları yaşadığı
sonuçlarına ulaşılmıştır.
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Abstract
In order to better understand the characteristics of the disabled tourism market, which has become
increasingly important all over the world and to develop appropriate marketing strategies, it is
necessary to examine the different dynamics of the obstacles and their problems during their travels. In
this context, the aim of the study is to determine the difficulties experienced by the families of mentally
disabled individuals, who are perhaps the most disadvantaged among all types of disabilities, before
and during the holidays due to internal and external factors. Semi-structured interviews were
conducted with the families of 17 mentally disabled individuals. As a result of the study, it was
concluded that the main motivation of families for the holiday is the happiness of their children, that
the holiday is an important tool in relieving them from daily stress and anxiety, and that almost all
families experience similar problems.
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