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Öz 

Tatil yapan insanlar kadar, yerel halk ve turizm dışı seyahat eden kişiler de turizm işletmelerinden 
faydalanmaktadır. Turizm faaliyetleri, tatil yapan ya da yapmayan birçok kişinin hayatının bir parçası 
konumundadır. Bu nedenle turizm işletmeleri (restoran, seyahat acentası otel vb.) sosyal hayatın önemli 
bir kısmını oluşturur. Bu nedenle araştırmada, engellilerin yalnızca bazı turizm işletmelerinde 
karşılaştıkları engelleri belirlemek yerine, sosyal hayatını engelleyen sağlık sorunlarının 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın verileri, 2019 yılı içinde tekerlekli sandalye basketbolu 
sporcularından anket tekniği ile toplanmıştır. Anket formunda kullanılan ifadeler Nottingham Sağlık 
Profilinden alınmıştır. Nottingham Sağlık Profili İngilizce dışında 24 dile çevrilerek birçok araştırmada 
kullanılmış bir ölçektir. Araştırma kapsamında kolayda örneklem yöntemi ile 134 sporcudan anket 
toplanmıştır. Analiz sonuçlarına göre, sporcular en çok enerji ihtiyacı duyarken en az uyku ihtiyacı 
duymaktadır. Genel olarak sağlık kapsamında sosyal yaşamda karşılaşılan engellere katılmıyorum 
yönünde görüş belirtilmiştir. Bu sonuç, genel yargının aksine, engelli basketbol oyuncularının sosyal 
yaşamda karşılaşılan ağrı, duygusal reaksiyon, sosyal izolasyon, fiziksel aktivite ve uyku gibi olumsuz 
durumlar ile karşılaşmadığını göstermektedir.  
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Abstract 

Local people and non-tourism travelers also benefit from tourism businesses as well as vacationers. 
Tourism activities are a part of the life of many people who have a holiday or not. For this reason, 
tourism enterprises (restaurants, travel agency hotels etc.) constitute an important part of social life. For 
this reason, in the study, it was aimed to evaluate the health problems that prevent the social life of the 
disabled people instead of identifying the obstacles they face only in some tourism enterprises. The data 
of the research were collected by wheelchair basketball athletes in questionnaire in 2019. The statements 
used in the questionnaire were taken from the Nottingham Health Profile. Nottingham Health Profile 
is a scale that has been translated into 24 languages other than English and has been used in many 
studies. Within the scope of the research, a questionnaire was collected from 134 athletes by sampling 
method. According to the results of the analysis, athletes need the most energy and need the least sleep. 
In general, an opinion was expressed that I disagree with the obstacles encountered in social life within 
the scope of health. This result shows that, contrary to the general judgment, basketball players with 
disabilities do not encounter negative situations such as pain, emotional reaction, social isolation, 
physical activity and sleep in social life. 
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