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Bu çalışmanın amacı, Türk Paralimpik Sporcularının, Paralimpik Oyunlara katılım ve başarı
göstermesinde engelli spor politikalarının rolünü nitel bir araştırma yöntemi olan doküman analizi ile
anlamaya çalışmaktır. Tarihsel süreç içerisinde engelli bireylere toplumun yaklaşımı farklılık
göstermiştir. Engelli bireylerin sosyal dışlanmaya maruz kalmasına neden olan bazı yaklaşımlar,
engellilerin toplumsal hayata katılmasında ve toplumun bir parçası olarak kabul edilmesindeki asıl
engelin “toplum” olduğunun öne sürülmesiyle birlikte, değişikliğe uğrayarak küresel çapta
düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. Dünya’da engelli hakları farkındalığının artmasıyla eş zamanlı
olarak engelli politikaları Türkiye’de de devlet politikası haline gelmiştir. Spor, toplumsal hayata
katılma ve adapte olmada önemli bir araçtır. Engelli bireylerin spor aktivitelerine aktif bir şekilde
katılması ve spora teşvik edilmesinde uygulanan spor politikalarının önemli bir yeri bulunmaktadır.
Sporun iyileştirici etkisinden faydalanmaları ve spora katılım konusunda Paralimpik Oyunlar
özendirici bir rol üstlenmektedir. Spor bu yönüyle rekreasyonel terapinin önemli bir aktivite kaynağı
olarak dikkat çekmektedir. Sportif rekreasyon aktiviteleri, engelli bireyleri yalnızca fiziksel açıdan
değil sosyal, ruhsal ve duygusal açıdan tam bir iyilik halinde olmalarını amaçlayan terapatik
rekreasyonun önemli bir unsurudur. Bu çalışmada Türkiye’nin engelli spor politikaları Paralimpik
Oyunlar çerçevesinde ele alınmıştır. Nitel çalışma yöntemlerinden kaynak taramasının kullanıldığı
çalışmada güncel veriler incelenerek Paralimpik Oyunlara katılım düzeyi ve kazanılan sportif başarılar
incelenmiştir. Elde edilen veriler, Türkiye’nin Engelli spor politikaları geliştirmesi, uygulaması ve
devamlılığı sağlamasının Paralimpik Oyunlara katılımı ve Paralimpik Oyunlarda gösterilen başarıyı
arttırdığını göstermektedir.
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The aim of this study is to try to understand the role of sports policies for those who are disabled in
the participation and success of Turkish Paralympic Athletes in the Paralympic Games, through
document analysis which is a qualitative research method. In the historical process, society's approach
to people with disabilities has differed. Some approaches, which cause disabled people to be exposed
to social exclusion, have been changed and global regulations have begun to be made, with the claim
that "society" is the main obstacle itself for the disabled to participate in social life and to be accepted
as a part of society. With the increase in awareness of the rights of the disabled in the world, disability
policies have also become a state policy in Turkey. Sport is also an important tool for participation
and adaptation to social life. Sports policies have an important place in the active participation of
disabled individuals in sports activities and encouraging them to do sports. Paralympic Games play
an encouraging role in benefiting from the healing effect of sports and participating in sports. In this
aspect, sport is an important source of activity for recreational therapy. Sportive recreation activities
are an important element of therapeutic recreation that aims to ensure that people with disabilities are
not only physically well but also socially, spiritually and emotionally well. In the study, in which
literature review, one of the qualitative study methods, was used, the current data were examined and
the level of participation in the Paralympic Games and the sportive achievements were examined.
The data obtained shows that Turkey's development, implementation and continuity of disabled sports
policies increased the participation in the Paralympic Games and the success shown in the Paralympic
Games.
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