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"Müzelerde Pazarlama: Müze-Ziyaretçi ilişkilerinde Çağdaş 
Pazarlama Yaklaşımı" konu lu yüksek lisans tezi, geleneksel olarak ürün ler 
için ge li ştiril en ve tüketici tatminini esas alan çağdaş pazarlama uygu l ama l a rı n ı n, 

ayn ı an l ayı ş l a müze ziyaret i deneyi mi ve z iyaretç i tatmi n düzeyi il e 
ili şki l end i r il erek, müzelerde çağdaş pazarlama konusunu in ce lem i şt i r. 

Ça lı şma üç bölümden o l uşmaktad ı r. Müze kavram ı ile ilgili genel bilgilerin 
yera l d ı ğ ı birinc i bö lümde; müze tan ı m ı , amaç l arı, dünyada ve Türki ye'de 
müzecil i ğ i n ge li şim i sürecine yer verilerek, müzelerin faa liyet gösterd i ğ i çevre ve 
çevreden gelen etki ler ince lenm işt i r. Ayrıca, ziyaretçilerin müzeleri neden ziyaret 
ettikleri ile müzelerin ziyaret ed ilmemesinin neden leri gibi konu lara yer verilm i şt i r. 

ikinci bö lümde müzelerde pazarlama uygu lama l arın ı n müze pazarının 
çeşitli öze ll iklerine göre araştırı l ması konusu ele alınarak, müze ziyaretçilerinin 
tatmini için araştırmanın gerekliliği konularına değin il miştir. Araştırmanın 

tanım l anmas ı ve analizinin, hedef pazarın seçilmesindeki önemi dolayısıyla, 

müze pazarında bölümleme ve bu bölümlerneye uygun pazarlama karmas ı 

e l emanlarının müzeler için uyarlanması an l atı l mıştır. Müze ziyareti deneyiminin, 
ziyaretçi memnuniyeti ile sonuçlanabilmesi için pazarlama karmas ı elemanların ı n 

hem kendi içerisinde hem de gene l amaçlarla uyumlu olarak çalışmaları, 

gerekt i ğ i vurgu lanm ı ş, nıüze l er için haz ı r l anan pazarlama p lan ı ince l enmiştir. 

Üçüncü bö lümde, istanbu l Arkeo loj i Müzeleri ile Ayasofya Müzesinde 
yap ıl a n "Müze Ziyaretçileri Profil ve Memnuniyet Araştırması" yer 
alm akt ad ır . Sözkonusu m üze leri ziyaret eden z iyaretç ileri n prof ill eri il e, 
ziyaretç ilerin müze hakk ı ndak i görüş ve düşü nce l e rini be li rlemek amac ıyl a 

h az ırl anan bir so ru form unun u yg ul an ab ili r li ği, ayn ı soru fo rm unun iki müze 
aras ın daki fark lılı ğ ı ortaya koyup koymad ı ğ ı test ed ilm i şt i r. 



ABSTRACT 

This postgraduate thesis on "Marketing in Museums: Modern 
Marketing Approach in Museum-Visitor Relationships" has 
investigated the theme of modern marketing in museums, by establishing a 
relationship between modern marketing applications, which are traditionally 
developed for products and which take consumer satisfaction as a basis, and 
the museum experience and visiter satisfaction level. 

This study consists of three parts. In the first part, which conveys general 
information about the concept of museum; the definition of museum, it's goals 
and the development process of museology in Turkey and in the world have 
taken place. Moreover, the environment in which museums operate and it's 
effects have been investigated and reasons for visiting and nonvisiting 
behaviors are dealt with. 

In the second part, the inquiry of the marketing applications accord ing to 
the various features of the museum market has been referred to and the 
necessity for an invest igation, that deals with the satisfaction of museum 
visitors, has been touched on. Due to the significance of the definition and 
analysis of the research in se lset ing the target market, segmentation in the 
museum market and the adaptation of the marketing mix elements to the 
museums in conformity with the segmentation have been explained. In order 
for the museum experience to conclude with visiter satisfaction, the need of 
the marketing mix elements to work in harmony both within themselves and 
with general aims, has been stressed and marketing plans developed for 
museums have been investigated. 

The third part includes the "Museum Visitors Profile and 
Satisfaction Survey", held in istanbu l Archeo logy Museums and Hagia 
Sophia Museum. In order to determine the profiles and the opinions and 
considerat ions of the visitors visiting these museums, the app licabi li ty of a 
questionaire and it's ab ility to discover the differences between the two 
museums have been tested. 



Danışman 

Üye 
Üye 

DEGERLENDiRME KURULU ÜYELERi 

imza 
Prof.Dr.Yavuz ODABAŞI ..................................... ~~~~ 
.t?.C":o.Q. .•. ~ .... . .N ~:'Aıık .:tl.m.w.c. .. ..................... .. ..... ..,.. ~.....a.ı~ ........ .w.. 

::1.col .\ .Q~ .(). r ... ... . Se,.v.'b'-t .... ~.*-..,lL .... .......... ... ..... ~.A..A~~..__...· 

Tezin kabul ed il diği tarih : .. .. 23 .-.h . ~.l.~~Y .......................... .. 

Tez'in ilg ili yasa ve yönetmeliklerin öngördüğü teknik ve bilimsel koşu llar 
karşılad ı ğ ı ve adayın "iş letme (Pazarlama) Anabilim Da l ı"nda Yüksek 
(B ilim Uzman ı) derecesi almaya hak kazandığı an laşılmıştır. 



ÖN SÖZ 

Bu çalışmanın her aşamas ında, katkılarını, yardımın ı esirgemeyerek, 
beni yönlendiren, teşvik eden, değerli hocam ve tez danışmanım Sayın 
Prof.Dr. Yavuz ODABAŞI'na teşekkürlerim i s unarım. 

Tez ça lı şmas ın a başladığım günden beri, hoşgörüsüyle moral veren, 
be n i yüreklendiren, Sayın Prof.Dr.Yı lmaz BÜYÜKERŞEN'e; araştırmanın 
geliştiri lm esinde, analizinde ve yorumlanmasında verdiği destekten dolayı 
Say ı n Doç.Dr.Aii Atıf BiR'e; Ayasofya ve istanbul Arkeo loji Müze lerindeki 
çalışma l ar ı mda bana yol gösteren, arkeolog Sayın Turan BiRGiLi'ye; 
yu rtd ı ş ın daki li teratür taramasında emeği geçen Sayın Gülfidan BARIŞ'a; 
yurtdışından yayın getirilmes inde ve yabanc ı kaynakların tercümesinde çok 
büyük emeğ i geçen mütercim Sayın Dilek AVCI'ya; yaz ı m çalı şma l arı s ı rasında 

yapıcı e l eşt iril erini esirgemeyen ve çoğu ümitsiz an ımda bana destek veren 
Say ın Oğuzhan ÖZEN'e; anket formunun yaz ılması, bası l masında ve diğer 
aşamalarda yardımcı olan Sayın Coşkun HALICI'ya; verilerin kod lanabilmesi 
için gerekli programın yazılması aşamas ında yardımcı olan Sayın Mine ŞEN'e; 
ve iyi dilekleri ile , her konudaki desteğini hiçbir zaman eksik etmeyen eşim 
Ahmet DEMiR'e sonsuz teşekkürl erimle ... 

CananDemir 



iÇiNDEKiLER 

Sayfa 
ÖZ ......... ........................................... ............ ............. .............. .................................. ii 

ABSTRACT ................................................................... ..... .. .................................. iii 

DEGERLENDiRME KURULU VE ENSTiTÜ MÜDÜRLÜGÜ ONAYI ....... iv 
ÖNSÖZ ........................................ ........................................................................... V 

ÖZGEÇMiŞ ............... .............................................................................................. vi 
TABLOLAR LiSTESi ................ ... .......................................................................... x 
ŞEKiLLER LiSTESi. ............................ ..... .. ...... ............................................ .. ....... x i 
GiRiŞ ........................................................................................................................ 1 

Birinci Bölüm 
MÜZE KAVRAMI VE TARiHSEL GELiŞiMi 

1. Müze Tanımı ............... .......... ...... ...... ... .. ........ .... ......................... ......... 3 
1.1. Müze Amaçları ........................................................................ 5 

1 .1 .1 . Toplama .. ................................................................... ... 6 
1.1.2. Koruma, Bakım, Onarım ............................................. 7 
1.1.3. Belgeleme .................................................................... 8 
1.1.4. Sergileme ..................................................................... 8 
1.1.5. Eğitim ............................................................................ 8 

1.2. Müze Türleri. ........................................................................... 9 
2. Dünyada ve Türkiye'de Müzeciliğ in Geliş imi. ............................... 12 

2.1. Dünya'da Müzeciliğin Geli ş imi ............................................ 12 
2.2. Türkiye'de Müzeciliğin Geli şimi ....... ..... ............................... 13 

2.2.1. Cumhuriyet Öncesi. ..................................................... 13 
2.2.2. Cumhuriyet Dönemi. ................................................... 14 

2.3. M üzelerin Çevresi .................................................................. 1 5 
2.3.1 . Demografik Özellikler ...................................... ........... 17 

2.3.2. Eğitim ve Kültür ............................................. ............... 1 8 

2.3.3. Ekonomik Durum ve Değ işiklikler ............................ 18 

2.3.4. Politik Faktörler ...................................... ...................... 20 

2.3.5. Turizm Endüstrisi. ........................................................ 21 

2.3.6. Ulaşım ................................. .. .............. .. .. ....... ................ 21 

2.4. M üze ve Ziyaretçiler ............................................................... 23 



ikinci Bölüm 
MÜZELERDE PAZARLAMA 

1. Müzelerde Hedef Pazar ..................................................................... 30 
1.1. Müzelerde Pazar Kavram ı .................................................... 30 
1.2. Türkiye'de Müze Pazarı ......................................................... 37 
1.3. Müze Pazarında Bölümleme ................................................ 45 

1.3.1. Demografik Özelliklere Göre Bölümleme ............... 4 7 
1.3.2. Yaşam Tarzına Göre Bölümleme ............................. 4 7 
1.3.3. Coğrafi Bölgelere Göre Bölümleme ........................ .4 7 
1.3.4. Okuila ra Göre Bölümleme ......................................... 48 
1.3.5. Özel ilgilenenlere Göre Bölümleme ......................... 48 

2. Müzeler için Pazarlama Karması Elemanları ................................. 49 
2.1. Sunuş ........................................................................................ 53 
2.2. insanlar ..................................................................................... 53 
2.3. Ürün .......................................................................................... 54 
2.4. Yer ........... .. ................... ..... ........... .. .......................... ................. 57 
2.5. Fiyatlama .................................................................................. 63 
2.6. Tutundurma ............................................................................. 66 

2.6.1. Yayınlar ......................................................................... 72 
2.6.2. Sponsorluk .................................................................... 73 

3. Müzeler için Pazarlama P lan ı .......................................................... 76 

Üçüncü Bölüm 
MÜZE ZiYARETÇiLERi PROFiL VE MEMNUNiYET ARAŞTIRMASI 

1. Araşt ı rmanın Amacı ............................................................................ 81 
2. Yöntem ................................................................................................. 81 

2.1. Araşt ı rma Modeli .................................................................... 81 
2.2. Ömeklem .................................................................................. 82 
2.3. Veriler ve Top lanmas ı ............................................................ 83 
2.4. Veri lerin Çözümü ve Yorum lanmas ı .................................. 84 

3. Bulgular ve Yorum ............................................................................. 85 
3.1. Ziyaretçiler ile ilgili Demografik Bilgiler ............................. 85 
3.2. Müzeye Ge li ş Türü, Kiminle Ziyaret Ed ildi ğ i ve 

Bulma Kolaylığı ............................ .......................................... 87 
3.3. Müzenin Daha Önce Ziyaret Edilip Edilm ed iği ve 

Edilmerne Nedeni. .... ...... ............... ....................... .................. 89 
3.4. Yaşadığı Yer ve istanbul 'da Kalı ş Süresi .......................... 90 

vii i 



ix 

3.5. Müzeden Haberdar Olma Nedeni ...................................... 92 
3.6. Müzeye Ge liş Nedeni ............................................................ 93 
3.7. Müzeden Memnuniyet.. ........................................................ 94 

4. Sonuç .............................................................................. ....... ............. 1 02 
5. S ı nırl ılı k l ar ve Araştırma Önerisi...................................................... 1 09 

KA YNAKÇA ........................................................................................................... 11 O 
EKLER .................................. ....... .... ............................................................. ..... .... 113 



TABLOLAR LiSTESi 
Sa~fa 

Tablo:1 1996/1997 Ziyaretçi Say ı s ı na Göre ilk 1 O Ören Yeri 38 
Tablo:2 1996/1997 Geli r Durumuna Göre ilk 1 O Ören Yeri 38 
Tablo:3 1996/1997 Ziyaretçi Say ı s ı na Göre ilk 1 O M üze 40 
Tablo:4 1996/1997 Geli r Durumuna Göre ilk 1 O M üze 40 
Tablo:5 1996/1997 Tüm Müze ve Ören Yerlerinin 

Ziyaretçi Sayı l arı ve Gelirleri 41 
Tablo:6 Yı llara Göre istanbul'daki Müzelerin 

Ziyaretçi Sayı l arı ve Gelir Durumları 43 
Tablo:? istanbul Arkeoloji ve Ayasofya Müzelerinin 

Yıllara Göre Ziyaretçi Sayıları 44 
Tablo:8 Ticari Sektör ile Müze Sektörü Aras ı ndaki Fark l ılık l ar 47 
Tablo:9 1996 Yılı Sonu itibariyle Müzelerimizdeki 

Eser Sayı s ı ve Grup la rı na Göre Dağ ılı m ı 57 
Tablo:1 O Cinsiyet 85 
Tablo:11 Yaş 85 
Tablo:12 Meslek 86 
Tab lo:13 Eğ i t i m 87 
Tablo:14 Buraya bugün nasıl geldiniz? 88 
Tablo:15 Müzeyi ziyaret sırasında yan ı nızda kim var? 88 
Tablo:16 Müzeyi bu lmak ko lay oldu mu? 89 
Tablo:17 Müzeyi daha önce ziyaret ett iniz mi? 89 
Tablo:18 Müzeyi daha önce ziyaret etmeme sebebi? 90 
Tablo:19 Nerede yaşıyorsunuz? 90 
Tablo:20 istanbul'da ne kadar kalacaksın ı z? 91 
Tablo:21 Müzeden nası l haberdar oldunuz? 92 
Tablo:22 Müzeye özel bir olay veya nesneyi görmek için mi geldiniz? 93 
Tablo:23 Müzede hoşunuza gitmeyen birşey var mı? 94 
Tablo:24 Müzede görmek istediğiniz birşey var mı? 95 
Tablo:25 Bugün müzede ne kadar vakit geçird iniz? 96 
Tablo:26 Müzede gördükleriniz hakkında ne düşünüyorsunuz? 96 
Tablo:27 Müzeyi dost l arınıza tavsiye eder misiniz? 97 
Tablo:28 Müzelerin özelli klerinin değerlenmes i 98 
Tab lo:29 Müzeye g i r i ş ücretini nas ıl bu ldunuz? 99 
Tab lo:30 Müzeyi tekrar ziyaret etmeyi düşünür müsünüz? 100 
Tab lo:31 Önümüzdeki gün lerde aşağ ı daki müzelerden 

ziyaret etmek istedikleriniz var m ı ? 100 



Şe kil:1 

Şe kil: 2 

ŞEKiLLER LiSTESi 

Müze ve Sanat Galerileri Pazarı 

Bir Müzenin il et i ş im Kanall arı 

Sayfa 
46 
68 



GiRiŞ 

Bundan on yıl önce üzerinde düşünülmesi imkans ı z olmasa da 
pazarlama ve müze sözcüklerini bir araya getirmek zordu. Üret ilm i ş ürünler 
için ge li ştirilmi ş pazarlama uygulamaları, müze ziyareti deneyimi ile herhangi 
bir şek ilde ili şk il end iril eb ilir mi? Müze pazarlaması ürün aç ı s ın dan değ i l de, 
kişinin müze ve top lum arasında iletişim kurab il eceği bir süreç olabilir mi? 
Müzelerin pazarlama yolunda karş ıianna çıkan sayı s ı z engeli aşab il meleri ve 
çağdaş pazarlama uygulama l arının müzenin çeşitli ihtiyaçl arına 

uyarlanabilmesi için müzeler nas ıl organize ed ilmelidi r? 

Müze karmaş ı k bir olgudur, tüm müzelerin değ i ş ik amaç ve idealleri 
vard ı r. Çeş itli tarz ve tiplerde, sayı s ı z insan tarafından yönetilmektedir. Müzeler 
konu tipi ve örgütse l yapılarına göre de ayrılm aktad ırl ar. Gönü ll ü kişiler 

tarafından yönetilen küçük bir müzenin de, özel statüde yönetilen bir müzenin 
de, ulusal bir müze kadar, kendisini müze olarak ad l and ırmaya hakkı vardır. 

Müze ler topluma hizmet an l ayı ş ı ile yıll ar boyun ca, eserlerini çeş itli 

koleksiyonlarla serg ilem i ş l er, top lumun ilgisini çekmeyi beklemişlerdir . Ancak 
artı k m üzeler ziyaretçinin ilgisini beklemek yerine, il et i ş imi tüm boyut l arıy la 

ku llanarak, çağdaş pazarlama an l ayı ş ını benimseyerek, müze-toplum i li şkisini 

sağlayabilir l er. 

Müze leri ziyaret eden top lum, uzman ve akademisyen lerden, turist, 
öğrenci ve çocuklara kadar varan çeşitlilik arzetmektedir. Ziyaretç ilerin 
ih t iyaç l arının bi linmesi, müzelerde pazarlama etkin l iğ i nin başlangıç noktasıd ı r. 

Ziyaretç i ihtiyaçlarının araşt ırılm as ı ve tanım l anması ile müzeler, 
ürün lerinin/hizmetlerinin değ i şim ve çeşitli l iği sürecini ko l ay l aştıracak şekilde 

ge li şt irebileceklerdir. 

Pazarlamanın çeşitli tanımlarına baktığ ı m ı zda, bütün tanımiara 

uygunluk sağ l ayan tek öze lli ği tüket ici yönlü olmas ı d ı r. insanlar, yani tüketici 
yoksa, pazarlama için de bir gerekçe yoktur. Pazarlama, ister kar amacı ile, 
isterse insanların ihtiyaç ve istek lerini karş ıl amak için olsun, bir örgütle 
in san l ar ı bir araya get iren bir süreçt ir. O halde, bu teme le dayanan 
pazarlamanın amac ı, müze ile toplumun ihtiyaç ve beklentileri aras ın da bir 
ilişki kurmaktadır. Buradaki önemli noktalar toplumun tanımlanması, faydanın 
ge li ştirilmes i ve yönetim aç ı s ından faydanın maliyetidir. Ziyaretçi sayı s ı ve kar 
oranı gibi i ş l etme yönelimli bir yaklaşım, bazı müze yönetimleri tarafından 
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kab ul görmemiş, üstelik tartışmalara da neden olmuştur. 

Toplumda bir müze bilinci yaratmak için, pazarlama planını yapacak 
ola n kişilerin, bir müze an layışından çok daha faz l as ın a ihtiyaç l arı vardır . 

Müzelerde pazar l aman ın an i aş ılm as ın a ilişkin herhangi bir g iri şimde 

bu lunmadan önce, müze fikr inin tam olarak aç ıklı ğa kavuşturu lm as ı 

gerekmektedir. Bir pazarlama araşt ırmas ının müze yöneticileri için somut ve 
güvenili r bilgi leri ortaya ç ıkarmada yard ı mcı o l acağ ı aç ıktır . Çünkü müze bi limi 
basit bir kavram değildir. Bunun için de pazarlama çalı şma l arı yapmak kolay 
olmayab ilir. Ekonom ik, po litik, sosya l ve kü ltü re l yaşamı çevre leyen 
değişikl i kler müzelerde pazarlama çalı şmal arının yönünü saptayabi li r. 

Müzeler kamu yararı için var olduklarından ve amaçl arı sosyal içerikli 
o lduğ und an, pazarlama l arı da bu sosyal amac ı yansıtmalıdır. Bu neden le 
gel i şt irilecek pazarlama uygulamaları, m üze lerin misyonu ile para lellik 
göstermek durumundad ı r. Müzeler, hizmet, ya da kar amacı gütmeyen örgütler 
içerisinde düşünüleb ilir , ancak bu tür tan ıml arın ileri sürdüğünden daha 
karmaşıktır . Müzelerde pazarlama kavram ı, müze lerin bütününün ya da 
serg ilenen eserlerin sat ı ş ı anlamında değ il ziyaretçiler ile müze aras ınd a 
il etiş im kurulabilecek bir süreç olarak düşünülmüştür . Önemli olan nokta, 
çağdaş pazarlaman ın , müzelerin toplumla ilgili amacına ulaşmas ını sağ layan 

bir süreç o l duğu inancıdır. Özellikle müze için ge li şt iril e n, müzenin amac ını 
yan s ıta n bir pazarlama anlay ı ş ı gereklidir. 



Birinci Bölüm 

MÜZE KAVRAMI VE TARiHSEL GELiŞiMi 

1 - Müze Tanımı 

insanlar çok eski çağ lardan beri, ister kendi yaptıkları, isterse çeşit l i 
nedenlerle edindikleri objeleri, insana has duygu larla kullanmışlar, 

saklamışlar, çok basit anlamda da olsa sergi l emişlerdir. insan doğasından 
kaynaklanan bu duygulara daha sonra estetik, inceleme, araştırma-geliştirme, 

eğitim ve öğretim faktörleri de eklenince, yüzyıllar boyunca meydana gelen bu 
yapıtlar gelişerek çoğalmı şlardır. Bilim ve sanatın gel i şmesi süreci içerisinde, 
geçm i şin bi linmesi, geleceğe ışık tutulabilmesi için objeler birikmiştir. 

insanoğlu zaman zaman geçmiş tecrübelerden yararlanma, gelecek 
kuşak l ara örnekler vererek an latabi lme, kendisini ge li şt irme arzusu içerisinde 
eski objelere başvurma yolunu sık s ık denemişlerdir. işte müze olgusu 
böylece hayat bulmuştur. insana öz niteliklerin korunması gereklili ğini ortaya 
koyan müzeler, toplad ıkl arı nesne ve yapıtlarla eski insan yaratıcılığının 
değerini belgelemekle kalmamış, bun l arı top luma yansıtmışlardır. Müzeler, bu 
yansıtmayı gerçekleştirirken, toplumu eğiten, sanatçıyı güçlendiren, 
yönlendiren eğitim kurumları olma niteliklerini kazanmışlardır 

Müzelerin ileriye dönük eğitsel, araştırıcı, yaratıcı ve yönlendirici 
amaçlarını vurgulayan çağdaş bir m üze tanımı, Atagök tarafından şöyle 
yapılmıştır. "Müze, toplumun bilimsel ve kültürel geçmişini yansıtan ve 
geleceğini biçimieyecek ögeleri araştıran, toplayan, koruyan, sergileyen, 

belgeleyen, yaşatan ve yönlendiren yaygın bir eğitim kurumudur'' 1. 

Bu tanımın yanında uluslararası kabul görmüş tanımlar da 
incelendiğinde, hepsinin belirli bir düzeyde ortak yön leri olduğu açıkça 

görü lebilmektedir. Sözedilen uluslararası kuruluşlar aras ın da önemli yeri olan 
3 kuruluşun yaptığı tanımlar şu şekildedir: 

Uluslararası Müzeler B irli ğ i (The International Council of Museums) 
ICOM'un tanımına göre; Müze, toplumun ve toplum ge li ş iminin hizmetinde 

Tomur Atagök, "Çağdaş Müzecilik Kavramı Doğrultusunda Türk Sanat Müzelerinin Kültürel 
Etkin liklerin in Saptanmas ı" , Yayınlanmamış Yeterlik Tez i, M.S.Ü. 1985, s.1 . 
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olan araşt ı rma , eğ i t i m, eğ lence amaç la rı ile insana ve çevres ine ili şk i n madd i 
kan ı t l a rı toplayan, muhafaza eden, araşt ı ran, ileten, sergileyen, kamuya aç ı k 

olan, kar amac ı gütmeyen bir kurumdur 2. 

ing il tere Müze ler B i r li ğ i 'n i n (The Museums Assoc iat ion United 
Kingdom) tan ı mına göre; Müze, kamu yararı iç in maddi kan ı t l arı ve bu 
kanıt lar l a i l işki li bilgileri toplayan, belgeleyen, muhafaza eden, sergileyen ve 
yo rumlayan bir kurumdur. Bu tanımı açarak inceleyecek olursak: "Kurum", 
uzun vadeli bir amacı olan somut bir kuruluşa işaret etmektedir. "Toplama", 
elde etmenin tüm anlamlarını kapsamaktadır. "Belgeleme", muhafaza etme ve 
güven l iği sağlaman ı n tüm yön lerini içermektedir. "Sergileme", ziyaretçilerin 
ko leksiyanda bulunan nesnelere i l işkin en azından temsi li bir çeşitlerneyi 
görme beklentilerini doğrulamaktadır. "Yorumlama", gösterim, eğitim, 

araştırma ve yayınlama gibi çeşitli alanların kapsanması olarak ele 
a l ınmaktad ı r . "Materyal", somut olan herhangi bir şeye işaret ederken, "Kan ı t" 

onun 'gerçek bir şey' olarak sahic il iğ i ni garanti etmekted ir. "i li şki li bi lgi", bir 
müze objesinin sadece bir antika o l mas ı nı engelleyen bilgiyi tems il etmekte ve 
onun tarihi, kazan ım ı ve ku ll an ı m ı na i li şk i n kay ı t l arı içermekted ir. "Kamu yararı" 
terim i aç ı k uçludur ve hem meslek içinde, hem de d ı şında müzelerin toplumun 
hizmetçileri o l duğu düşünces i ni yans ıtmayı amaç lamaktad ı r. 

ing iltere Müze ler B i r l iği'n i n tan ı mına göre, müzeler "kamu yararı" için 
çeşit li iş l ev l eri yerine getirmektedirler. Müzeler ile toplum aras ı ndaki ilişki son 
yıllarda değişm i şt i r . Toplum eskiden müze ile ilgi li konu larda söz sahibi 
değ il ken, müşteri an l ay ı şı ş i mdi en önemli faktördür. Buna göre koleksiyonun 
anlam ı değişmiştir; eskiden nesneler bireyler tarafından kendi amaçları 

doğrultusunda toplanırken, artık nesnelerin seç im ve gösterimi toplum 

tarafından şekillendirilmektedir 3 . 

Amerikan Müzeler Birliği'nin (The American Association of Museums) 
tanımına göre; Müze, varlığının başlıca amacı geçici sergi ler düzenlemek 
olmayan, federal ve eyalet vergi lerinden muaf olan, topluma açık olup, toplum 
çıkarları çerçevesinde yönetilen, sanatsal, bilimsel (can l ı ya da cansız), 
tarihsel ve teknoloj ik materyaller de dahil olmak üzere, eğ i timsel ve kültürel 
değerlere sahip nesne ve örnekleri koruyan, muhafaza eden, inceleyen, 
yorum layan, bir araya get iren ve top lumun öğrenmes i ve eğ l enmesi için 
serg ileyen, kar amac ı gütmeyen daimi bir kurumdur. Bu nedenle müzeler bir 
önceki cümlede beli rt ilen gereklilikleri karş ıl ayan botan ik bahçelerini, zoo loji 

2 Timothy Ambrose and Crispin Paine, Museum Basics, ICOM, I. Bas kı , 1993, s.8. 
3 Fiona Mclean, "Serv ices Market ing:The Case of Museums", The Service lndustries 

Journal, Volume:14, No:2, Apri l 1994, s.191. 
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parklarını, akvaryum l arı, p l anetaryum l a rı, tarihi kuruluşları, tarihi evleri ve 

mekanla rı da kapsamaktadır 4. 

"Mü ze" ter imi , sanat ga leri le rinden doğa l tar ih müze lerine, 
demiryoll arından askeri müzelere kadar çeşit li konu türlerini kapsamaktad ı r. 

M üzeler gerçekte nesneye dayalı d ı rlar. Varlı k l a rı bir ko leks iyonun mülkiyetine 
bağ lı dır. Bu neden le bu terim esas lı bir koleksiyana ya da görkemli binalara 
sahip olmayan, maddi kanıtların be lge l end irilmed i ğ i ya da yorumlanmad ı ğı 

miras merkezlerini kapsamamaktadır 5. 

Yukarıda açık l anmaya çalışı l an uluslararası kuruluş l arın tanım l arı 

yanında, ülkemizde de başta T.C.Kü ltü r Bakanlığı olmak üzere çeş i t li 

oteritelerin müze tanım l arından bahsetmek o l asıd ı r. Tan ıml ar dikkat lice 
ince l end iğind e, şu aç ıkça kendini göstermekted ir ki, vurgu lanmak istenen 
konu tan ımlarda ön plana çıkart ılmaktad ı r. ilk olarak T.C.Kü ltür Bakan lı ğ ı n ı n 
tanım ını incelenecek olu rsa: 

Müzeler; kü ltürel değerleri taş ıyan unsurlardan olu şan bir bütünü çeşit li 

biç imlerde korumak, ince lemek, değerl e ndirmek ve bun l a rı özellikle ha l k ı n 

beğenis ini yükseltmek ve eğitmek için sergilemek amacı güden kamu yararına 

yönetilen sürekli kurum l ard ı r6 . 

Yuka rıd a aç ı klanmaya ça lı ş ıl an tüm tan ıml arda; müzelerin bilim, sanat 
ve kü ltürün topand ı ğ ı, korunduğu, incelend i ği, be l ge l end iği, değerlendiri l diği, 

serg il end i ği kurum, yer ya da merkez o lduğu belirtilmektedir. 

Özet olarak müzeler, geçmişte yaşayan top lum l arın, kültür, sanat, 
yaşam örnek lerini top layarak, değişen değerlerle ilgili ko l eks iyon l arın ı 

o l uştururken, ge l eceğ i biçimleme, top lumu eğ itme, kü ltür ve bi lgi birikim ini 
sağ l ayarak, araşt ı rmaya teşvik etme görevin i de üstlenirler. 

1 .1. M üze Amaçları 

Günümüzde çeşit li eserlerin toplanmas ı nı, kaydedilip en iyi şart l arda 

korunmasını ve ge lecekteki kü ltür ge li şme l e rini sağ lamak üzere bun l ar ın 
--------
4 Mclean, a.g.e., s.191 . 
5 Mclean, a.g.e., s. 191. 

6 Esk i Eserl er ve Müzeler iç Hizmet ler Yönetme li ği, (Kültür ve Turizm Bakan l ığ ı , Ankara, 
1984.) s.1. 
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ya ra ri and ınimaya sunulmas ı tüm müzelerin görevidir, ve bu görevin başarıyla 

yerine getirilebilmesinde amaçl arın ın tan ımlanmas ı önemli rol oynar.? 

Genel olarak müze lerin amaçları 5 ana grupta toplanabilirs. 
1-Toplama, 
2-Koruma, bakım, onarım, 
3-Belgeleme, 
4-Serg ileme, 
S-Eğitim . 

Her müzede geçerli olan bu genel amaç l a rın yanında, müzelerin özel 
amaç l arı da vard ır . Bunlar neyin top l anacağ ı, korunacağı, inceleneceği, 

yorumlanacağı ve serg il eneceğ ini gösterir. Örneğ in ; havacılık eserleri, el 
sanat l arı eserleri, teknoloji eserleri, yöresel giysiler gibi. 

1.1.1. Toplama 

Müzeler için top lama eylemi ko leks iyon sözcüğü ile s ınırlı değ il d ir . 

Baş l ang ı çta, iktidar sahibi kişilerin ve soyluların statü, estet ik ve dinse l 
gerekliliklerle top lam ı ş olduğu objeler zaman içerisinde bilinç ve sistematik bir 
içerik kazanmışlardır. Özellikle Rönesans döneminde estetik değerler 
gel i şerek, nüfuz sahibi ki ş ilerin, san atç ıl ara yapt ırdı k l a rı eserler, anıtl a r ve 
bina lar sanat koruyucu l a rının var lı ğ ı ile gün ümüze u l aşm ı ş l ard ır . Zaman 
içerisinde kişise l beğen il erden, estet ikse l kaygılardan arınmı ş olan müze 
koleksiyonları nesne deposu biçiminden s ıyrılıp, bi lim se l bir boyut 

kazanmışlardır9. 

Müzelerin top l ad ıkl arı eserler, top lu m taraf ın dan bir bütün olarak 
a l g ıl anacak l arından, mü ze yönetiminin eser seç imini t it izlikle yapması 
gerekmektedir. Do lay ı s ıyl a toplanacak eserler, müzenin imajına, amaç l arına, 

sın ıfl a ndırılm as ın a uygun olmalıdır . Müze ler, top lama işlevini yürütürken, 
toplumun duygu, düşünce ve kü ltürel geçm i ş ini yansıtan bir bilinç ve sistem 
içerisinde ko l eksiyonla rını ge li ştirmeye özen göstermelidirler. 

7 

8 

Fethiye Erbay, "Çağdaş Müze i ş l etmeciliğind e Planlama Fonksiyonu ve Planlama Açı s ından 
Müze ler in Değerlendirilmesine Yönelik Ulu slararas ı Bir Çalışma", istanbul Ünivers ites i, 
Yayınlanmamış Doktora Tezi, istanbu l Üniversitesi, 1992, s.4. 

Atagök, a.g.e. 
9 Arzu Yılmaz , "Müzelerde Çocuk Eğ itiminin Müze Kolieksiyanları Bağlamında Değerlendirilmesi ve 

Rahmi M.Koç Sanayi Müzesi Örneğinde irdelenmesi", Yıldı z Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi, istanbul 1996, s. 16. 
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Ülkemizde eserler genel olarak, Arkeolajik Kaz ıl ar, Zor Alım 
(müsadere), Sat ınalma ve Bağ ı ş yoluyla kazandırılmaktadır. 

1.1.2 . Koruma, Bakım, Onarım 

Koruma, müze koleksiyonundaki yapıtların serg il enme ya da 
depolanma koşulları alt ı nda yaşam süreçlerinin uzatılması için a lı nan tüm 

önlemlerdir 10. 

Koruma düşüncesi, insanın bugününün ve ge l eceğ i n in sorumluluğunu 

taşımalıdır . Geçmişi, var olanı dondurmak, çağın insanı için yaşanmaz duruma 

getirmek "koruma" demek değildir. Koruma, yaşatmak olmalıd ı r 11 . Örneğin, 
ki litli kasalar içinde çok iyi korunan kitapların içindeki bi lgi lere u l aşılamıyorsa, 

bir mimari yapı, zarar görmesin diye kuşak l ar boyu kapa l ı tutu luyorsa, koruma 
sözcüğü sadece kelime anlamı ile a lgılan ıyor demektir. 

Koruma, yalnızca müzelerde bulunan eserlerin güven liklerinin 
sağ l anması olarak a l g ıl anmama lı, on l arın, doğas ınd ak i malzemelerin 
sergi leme ya da depolama koşu ll arı a ltı nda estetik ve tarihsel özel liklerin i de 
yitirmemsieri için gerekli önlem lerin alınmas ını da kapsama lı d ı r.Toplumun 

geçm i ş ile bağ l antısın ı sağ l ayan kurum lar olarak müzeler, sah ip o l dukları 

yapıtları gelecek için koruyup, bakım ve onarım l arını sağ l ayarak top lumun 
kendilerinden beklentilerini yerine getirirler. Böylece müzeler geçmiş 

değerlere ait kültür ve sanat birikimini sağlık lı yöntemlerle koruma 
sorumlu lu ğunu da üzerierini a lı rlar. 

Koruma, u zmaniaşma ve kurumlaşmayı gündeme getirerek, bu 
konulardaki eğitimin bilimsel araştırmalarla desteklenmesini ; koruma 
yöntemlerinin çeşit li alt başlıklarda incelenip, alınması gereken önlemlerin 
sürekli kontrol edilerek bu amacın yerine getirilmesini sağ l ayabilir. Koruma, 
yani bozulmanın önlenmesi, ülkemizde henüz yeterince işlerlik kazanmamış 

bir alan olmaya devam etmektedir. Bu konuda uzmanlar arasında işbirliği, 

daha derin bi lgilen me ve çal ı şma gerektiren bir husustur 12 . Eserler çeşitli 
uzman lı k a l an l arın ı n gerektirdiği çalışma ve tekniklerle bilimsel bir biçimde 
korunmaya çalışılmalıdır . 

10 Atagök, a.g.e., s.15 . 
11 Cengiz Bektaş, Koruma Onar ı m, I. Bask ı , Istanbul 1992, s.11. 
12 Feza Can, "Müze Uzman l arın ın Objeleri Korumaya Yönelik Bi lgi lenmes i gereken Hususlar", 

1.Müzeci lik Sempozyumu 14-15 Ekim 1993, Deniz Müzesi Komutan lı ğ ı , Istanbul 1994. 



8 

1.1.3. Belgelerne 

Müzelerin eserlerl e ilgili var olan tüm bilgileri, yazılı, görsel ve işitsel 

yöntemlerle saptamaları na belgelerne denir 13 . Arşiv, yapıtlarl a ilgili 
belgelerne çalışmalarının sürdürü ldüğü ve belgelerin saklandığı merkezdir. 
Eserlerle ilgili bilgi ve belgeler, m üze koleksiyonu ile ilgili ayrınt ılı, eksiksiz 
bilgiye sahip o lman ı n yanında, müzelerin tanıtımını yapan yayınlara kaynak 
olurlar. Ayrıca, yapılacak araşt ı rma ve incelemelerde, eserlerle ilgili tüm 
belgeleri sunarak ko l aylık sağ l ar l ar . 

Müzelerin sahip olduğu eserlerin düzenli olarak kay ıtl arın ı n tutulması; 

sözkonusu eserlerle ilgili hı z lı bi lgi toplanması ve müze yönetimi tarafından 
gerekt i ğinde denetlenmes i açısından yararlı olmaktadır. Belgelerne bilimsel 
bir çal ı şma gerektirir ve yaz ılı, görsel-işitsel yöntemlerle yap ıl maktadır. 

1.1.4. Sergileme 

Sergileme, müze koleksiyonlarının kesin bir amaç doğrultusunda belli 
bir düzen içinde tanıtılmalarıdı r. Eserler, ziyaretç ilerin sosyal, ekonomik 
durumları, konuya olan yakınlıkları ve ge lenekleri gözönüne a lın arak 

düzenlenir ve sergi lenirler. 

Serg iler ziyaretçi ilgisini sürekli tutmal ı , sanatsal, kü ltürel, ekonomik ve 
teknolojik değer l eri gözden geçirerek, bunları düşünüp değerlendirmeye, 

araşt ı rma l arı geniş l etmeye olanak sağ layacak biçimde, müzeye tekrar tekrar 

gelinebi lmesi için ilgi çekici olmalıd ı r14 . Müzelerde eserlerin sergilenmesi, 
sürekli koleksiyonlarla yapılabileceği gibi, geçici serg iler yoluyla da yapılabilir. 

1.1.5. Eğitim 

Müzeler sadece eserleri serg ilemekle kalmaz, kitapların ve derslerin 
açıkça ortaya koyamadığı olgu, olay ve nesnelerin yaşantı içinde oluşması 

gereken bağ l arını da oluştururlar 15. 

Güzel ve değerli eserlerin yüzyıllar boyunca güçlü s ını flar tarafından 

top l anmas ı nedeniyle, güçten yoksun s ınıfl ar, sanat ın güçlü s ınıfi ara özgü 
olduğunu düşünerek, sanata karşı ilgisiz kalmışlardır. Sanat ın ayrıca lık 

13 Atagök, a.g.e., s.27. 
14 Arzu Yılmaz, a.g.e., s.22. 
15 M.Harrison, Eğ i tim ve Müzeler-Müzelerin Teşki l at l anması-Pratik Öğüt l er, Ank.1963, 

s. 1 09. 
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tanımadan toplumun her kesiminden insan larla paylaşılması gerekt i ğ i 

gerçeğ ind en hareketle, müzeler, halkın sa n at ı tanıyıp sevm es ini ve 
yaşantılarının sanatla bütünleşmesini sağ l ayan kamu malı ku rumiardı r. 19. 
yüzyılda, müzeler insanlara hizmet ilkesiyle, kültür ve tarih konusunda onları 
bilinçlend irmeyi amaçlayan programlar ge li ştirmeye başlamışlardır. 

Müzelerin tüm etkin liklerinin eğitici bir değer taş ı d ı ğ ı bir gerçektir16. 

Serg iledikleri koleksiyenlar arac ılı ğı ile müzeler, toplumun sanat ve kültür 
yaşamına renk kattıkları gibi, toplumun eğitilmesi, bili nçlendirilmesi 
konusundaki çabaları nedeniyle de bir eğit im kurumu olma özelliklerini 
taşımaktadırlar. Çeş itli eğ itim, kültür ve sanat etkinlikleriyle toplumun ilgisini 
çeken müzeler, kitle i l et i ş im araçlarının da yardımıyla koleksiyon ve sergi ler 
hakkında bilgi vererek, çevrelerinde ilgi yaratırlar. Bu etkinlikler içersinde 
konferanslar, gösteriler, çeşitli kurum ve kuruluşlara ilginç gelebilecek 
mekanlarda (müzenin galerilerini kuruluşlara tahs is etmesiyle) düzenlenen 
konserler yer alm aktadır. Etkinliklerin duyurulmas ında fayda l an ıl an poster, el 
il an l arı ile radyo ve te levizyon rek l am l arı arac ılı ğ ıyl a mevcut ilgiyi muhafaza 
ederken, müzelere ilgi duymayan l arın da merakını dürtülemeyi amaç ed inirler. 

Müzeler, sanata ilgi göstermeyen k i şi l erin dikkatin i çekerek, eğ lenirken 

öğrenmelerini sağ l ayan eğit i m programları düzen leyebi li rler. Eğ itim 

programları gene llikle üç grup içerisinde top lanabilir: Bunlar Yaygın Halk 

Eğ itimi, Eğ itim Kurumlarıyla Genç li ğe Yönelik Eğitim ve Mesleki Eğ itimdir17 . 

1.2. Müze Türleri 

Müzeler tanım ve amaç l arındaki fark lılıkl ara bağ lı olarak türleri 
aç ı sından çok geniş bir yelpazede incelenebilir. 

Koleks iyonlar, uzun yıllar sahip lerinin bilinç düzeyi ve alım gücüyle 
orantılı olarak rastge le gelişmiştir. Oysa, müzeler, bir düzenin saptanması 
gerekliliğini ortaya koymuş; genel programlar çizmiş; koleksiyonlarının 

özelliklerini ve içeriğini s ınırlamışlardır . Böylelikle koleksiyen l arın içeriğin e ve 
niteliklerine göre müzelerin s ınıfl andırı lm ası mümkün olmuştur. Buna göre 
müzeler: 
1. Sanat Tarih i Müzeleri; 
2. Sanat Müzeleri; 

16 Atagök, a.g.e., s.42. 
17 Atagök, a.g.e., s.44. 
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3. Tarih Müzeleri; 
4. Bilim Müzeleri; 

5. D iğer müzeler olarak ayrılır. 1 8. 

Ülkemizdeki müzeler ile ilgili bir diğer çal ı şmada s ınıflandırma 

aş ağ ı daki şekilde yapılm ı şt ır 19: 

1. Tarih ve Sanat Tarihi Müzeleri: Anadolu Se lçuklul arı, Beylikler ve Osmanl ı 

dönemi eserlerini içine alan müzelerdir. 
2. Arkeoloji ve Etnografya Müzeleri: Arkeolajik ve etnegrafik eserlerin birlikte 

serg il end i ğ i müzelerdir. 
3. Arkeoloji Müzeleri: Tarih öncesi devirlerden Osman lı dönemine kadar olan 

eserlerin bulunduğu müzelerd ir. 
4. Etnografya Müzeleri: Giyim kuşam, araç gereçlerin serg il end i ğ i müzelerdir. 
5. Anıt Müzeler: Mimarisi ve içindeki süslemeleriyle birlikte önem kazanmış 

olan tarihi yap ıl ardır. 

6. Müze Evler: Mimarisi ve içinde yaşam ı ş olan şahı s nedeniyle korunması 
gerekli yapıla rdır. 

7. Devrim Müzeleri: Türk tarihinde bir devrimi yans ıtan müzelerdir. 
8. Askeri Müzeler: Türk ordusunun tarihini gösteren müzelerd ir. 
9. Özel Müzeler: Bir kuru l uşa ait olan müzelerdir. 
1 O. Açık Hava Müzeleri : Eserlerin aç ık havada serg il end i ğ i yerlerdir. 

Öte yandan, müzelerin kapsadığı a l an l arın ge lişmes i üzerine yapılan 
bir d i ğer s ınıfland ırm a ise, 7-30 Eylül 1958 tarihlerinde Rio de Janeira'da 
gerçekleştirilen UNESCO Bölge Semineri'nde şu şek il de ortaya konulmuştur: 

1. Sanat Müzeleri 
2. Modern Sanat Müzeleri 
3. Arkeoloji ve Tarih Müzeleri 
4. Etnografya ve Falklor Müzeleri 
5. Doğa Bilim Müzeleri 
6. Bi lim ve Fen Müzeleri 
7. Bölge Müzeleri 
8. Uzman lık Müzeleri 
9. Üniversite Müze leri 

18 Atagök, a.g.e., s.3. 
19 Sümer Atasoy, "Türkiye 'de Müzec iıik", Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansikıoped i s i, c.6, 

1983, s.1468. 

JU 
.... 0'. 
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Bütün bu s ınıfland ırm a l arın yanında, ayrıntılı biçimde incelenen ve 
çeş itli özelliklerine göre s ınıfland ırm a yapılarak aç ıklanan müze türlerine de 
bakacak olursak, müzeler; 

i- Sahip o lduk l a rı koleksiyonlara, 
ii - Yönetimlerine, 
iii-Hizmet verdikleri bölgelere, 
ıv- Hizmet verdikleri topluluklara, 

v- Ko l eks iyon l arı sergi leme biçimlerine göre s ınıfl andırılab,ilmekted ir.20 

i- Sahip olduklan koleksiyon/ara göre: 
1. Genel Müzeler 6. Doğal Tarih Müzeleri 
2. Arkeo loji Müzeleri 7. Jeoloji Müzeleri 
3. Sanat Müzeleri 8. Bilim Müzeleri 
4. Tarih Müzeleri 9. Askeri Müzeler 
5. Etnografya Müzeleri 1 O. Endüstriyel M üzeler 

ii-Yönetimlerine göre: 
1. Devlet Müzeleri 4. Askeri Müzeler 
2. Belediye Müze leri 5. Bağ ıms ı z veya Özel Müzeler 
3. Ünivers ite Müze leri 6. Ticari Şirket Müzeleri 

iii-Hizmet verdikleri bölgelere göre: 
1. Ulusal Müzeler 
2. Yerel Müzeler 
3. Bölgesel Müzeler 

iv-Hizmet verdikleri topluluklara göre: 
1. Eğ itim Müzeleri 
2. Genel Halk Müzeleri 
3. Uzman lı k A lan larına ilişkin Müzeler 

v-Koleksiyonlannt sergileme şekillerine göre: 
1. Geleneksel Müzeler 
2. Tarihi Ev Müzeleri 
3. Açık Hava Müzeleri . 

Görüldüğü gibi müzeler pekçok özelliklere göre tü rlere ayrılmaktad ı r l ar. 

Ülkemizde, daha çok sahip oldukları koleks iyenlara göre türlere ayrılmı ş 
müzelerin çoğunlukta olduğu düşünü l eb ilir . 

20 Ambrose and Paine, a.g.e. , s.7. 
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2. Dünyada ve Türkiye'de Müzeciliğin Gelişimi 

2.1. Dünyada Müzeciliğin Gelişimi 

Eski çağ l arda, dinsel duygu ve inançlarla yapılan ilk resimler, 
gelecekteki bir olayı gel i şt irmek çabas ıyl a, büyüsel amaçlarla yaratılmışlardı. 
Sanat yapıtlarının toplanmas ı , ilk çağlardan başlayarak, sanatın oluşmasını 
güdüleyen din ve diğer kutsal töreler çerçevesinde ge li şmiştir. Değerli 

nesnelerle sanat yapıtlarından oluşan koleksiyon lar, önceleri kutsal yerler, 
tapınak ve mezarlarda, daha sonraları kral ve soyluların saraylarında 

toplanmıştır21 . 

Sanat yapıtlarını halka açık koleks iyonlarda toplama fikri Antikçağ'da 
doğmuştur. Savaş l ardan sonra toplanan ganimet ler, tap ın aklarda ve 
saraylarda muhafaza edi lerek değerlendirilme yoluna gid ilmi şt i r. Roma'da, 
sanat koleksiyonları tapınaklarda ve çeşitli sivi l yapılarda sergi lenerek müze 
görevi görüyordu . Devlet yapıları, imparatorluk yapıları, imparatorluk villaları, 
zeng in konutları oldukça kısıtlı bir şeki lde halka aç ıktı. Bu yüzden de halk 
ancak revaklarda ve hamamlarda aç ıl an koleksiyonları rahatça görebiliyordu. 

Ortaçağ'da gerçek an lamda müze yoktu. Buna karşılık kilise ve 
manastırlarda zengin eşya koleksiyonları bulunurdu. Rönesans döneminde 
Fransa'da, önce leri sanatsa l değer taşıyan eşya l arın, sonra da "ilgi çekici 
doğal nesneler"in, bi limsel ve tarihsel eşyaların ko l eksiyonları yapılmaya 

başlandı. Kra ll arın ve önde gelen kişilerin biraraya getirdiği koleksiyonlar 
günümüzde birçok müzenin çekirdeğini oluşturdu. 

XVIII. yy. ikinci yarısında kazı çalışma l arına hız kazandırılarak eski 
uygarlıklara ait yüzbinlerce parça koleksiyonlarda toplandı. Halkın 

gezebi l eceği müzeler fikrini ilk ortaya atan La Font de Saint ad ın da bir Fransız 
yazarın öncülüğünde 1746 yılında Luxemburg Sarayında bir çekirdek müze 
kurulmuş ancak bu müze daha sonra 1785'te kapatılm ı ştır. Fransız Devrimi 
s ırasında müze açma fikri, 27 Temmuz 1793'te açılan Louvre Müzesi ile tekrar 
gündeme gelmi ştir. Avrupa'nın ilk ulusal müzesidir. Aynı dönemde ve XIX yy. 
boyunca, tarih bilincinin güç kazanmasıyla tarih müzeleri ortaya çıkm ı ştır. Bu 
türden halka açık ilk kurum, kilise ve sivil yapılardan kurtarılan parçalarla 
Augustins Manastı rında aç ılan Frans ı z Anıtlar müzesidir. 

21 Büyük larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Milliyet Yayınları, istanbu l 1986, s.8487. 
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Evrense l serg ilerin de yard ı m ı y l a mobilya sanat ı nda görü len 
değ iş i mler ve süsleme sanat l arı müzelerin in kuru l mas ı na yol açm ı şt ı r. Bu tür 
müze lerin en eski örneğ i Londra'daki Victoria and Albert Müzes idir. Ayn ı 

dönemde, bilim ve tekn ik müzeleri de görü lmeye baş l andı. Sanayinin 
ge l işmesiy le XIX. yy.sonunda bu tür müzeler yayg ı nlaşt ı. 

Sanayide görü len gelişme l er sonucunda eski gelenekler yok olmaya 
yüz tuttu; bunun üzerine, 1870'1erden itibaren, halk yaşamı ve zanaatı ile ilgili 
eşyalar top lanarak "folklor müzeleri" kuru lmaya başlandı. Bu tür müzelerin 
yaygınlaşmasına ön ayak olan iskandinav ülkelerinde, bulunduk l arı yerlerden 
bir parka taşınmış eski evierden oluşan köylerin yer ald ı ğı "aç ı khava müzeleri" 
kuruldu. 

Sanayide görülen gelişmeler sonucunda, sanayi devriminin ilk yıllarına 
ait izierin korunması fikri doğdu ve böylece bu devrimin ortaya çıkmış olduğu 
yörelerde, ömrünü tamamlamış sanayi tekniklerinin serg il endiği müzeler 
kuru ldu. Bat ı uygarl ığ ı nın Asya, Afrika, Amerika ve Okyanusya'ya yayılmasıyla, 
XX.yy.'da etnografiye ya da ilke l sanatlara ayr ıl mış müzeler kuru lmaya 
baş landı. 

Müzeler, insanoğ l unun az bu l unan ı , değişik ve güzel olan ı top lama 
isteğine dayanan ko leks iyoncu luk tutkusundan kaynak l anmıştır. Toplanan 
nesnelerin çoğa l ması, kimisinin elenerek, kimisinin de değer l end i ri l erek 

sınıfland ı rı l ması, daha sonra da derlenenlerin türlü neden lerle serg ilenmesi, 
bireysel ilginin sınır l arını aşarak, toplumun yararına olan kurumların 

oluşmasına neden o l muştur. 

2.2. Türkiye'de Müzecil i ğ i n Geliş i mi 

Türkiye'de müzeci l iğin gelişmesi Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet 
dönemi olmak üzere iki bölümde incelenebilir. 

2.2.1. Cumhuriyet Öncesi 

Türkiye'de ilk müze, XIX.yüzy ı lın ortalarına doğru kurulmuştur . O 
zamana kadar Osmanlı sanat ı n ı n eski eser nitel i ğ i ndeki değerli eşya l arı 

EnderCın Hazines i'nde, Kutsal Emanetler de Topkap ı Saray ı ndaki H ı rka- i Şerif 

Daires i'nde korunmuştu. Arkeolaj ik eserlerin derlenmesiyle müze kuru l mas ı 

fikri ise daha sonrad ı r. Ali Paşa'n ı n sadrazam lı ğ ı y ıll arında Galatasaray Lises i 
öğretmen l er i nden Mr.Goo ld Müze-i HCımayun Müdürl üğüne get iri lerek, 
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Osman lı s ınırl arı içerisindeki taş ın ab ilir , önem li eski eserlerin istanbul'da 
toplanmas ı kararı alındı. 1876 yılında, müzenin müdürlüğüne M.Dethier 
atanarak Çinili Köşk Arkeolajik Eserler Müzes i, Aya irini de Askeri Müze oldu. 
1881 yılında M.Dethier'in ölümüyle, yerine ilk Türk müzecisi ressam Osman 

Hamdi Bey, müze müdürü olarak atand ı 22. 

Ressam Osman Hamdi Bey' in müze müdürlüğü yıll arında Türk 
müzeciliği yeni bir döneme girdi . Ülkedeki arkeo lajik bölge lerde kaz ıl ara 
baş landı. Yap ıl an kazılarda ç ıkan eserlerin hepsi istanbul'a getirildi. Müze'de 
yer s ı kıntı s ı baş l ad ı ğ ı ndan Çinili Köşk'ün karşıs ı nda, bugün Arkeoloj i Müzes i 
olarak bilinen yeni müze bin as ı yaptırıldı; arkeo lajik buluntu lar bu binada 
top lanarak 1891 'de z iyarete aç ıl dı. Mezopotamya, Suriye, Filistin ve 
Anadolu'da yapılan sürekli kazı l ar sonucu pekçok eser derl enm i ş ve bu 
binada serg il enm i şti. Müze b inas ı ek yapılarla büyüdü. Müzeye ek olarak Eski 
Şark Eserleri seksiyonu kuru ldu. 1914 yılında da Türk ve islam Eserlerini içine 
alan Evkaf- ı islamiye Müzes i, istanbul'da Süleymaniye imarethanesinde yerini 
a l dı. Ayrıca Anadolu'nun büyük şe hirl e rinde Müze-i Humayun Şubeleri açı l dı. 

2.2.2. Cumhuriyet Dönemi 

Cumhuriyetin il an ı ndan sonra, Türk müzeci li ğinde yapıcı, heyecanlı bir 
dönem baş lad ı. 1924'de Topkap ı Sarayı ' nın onarı l a rak mevcut eşyas ı ile 
birlikte ziyarete aç ılmas ı kararlaştırıldı. Ayasofya, 1934'de Bakanlar Kuru lu 
kararıyla müze oldu. Bu arada, Ankara'da Etnografya Müzes i binası 

tamam lanarak 1928'de hizmete girdi. 1925 yılınd a tekke ve zaviyelerin 
kapanmasına dair kanun yürürlüğe girdikten sonra, buralarda bulunan 
müzelik değerdeki eserler, mahalli müzelere taş ın dı. Konya Mevlana Dergahı 
ve Türbesi, 1927 de müze olarak düzen lendi. Bursa, Adana, Manisa, izmir, 
Kayseri, Afyon, Antalya, Bergama, Edirne gibi şeh i r l erde yen i müzeler kuruldu, 
ya da mevcut olan lar geliştirild i. Türk Tarih Kurumu ve Ankara'daki Dil Tarih ve 
Coğrafya Fakültesinin açı lı şı ile birlikte müzelere uzman personel yetiştirilerek 
Türk müzeciliğine daha bilimsel bir yön veri ldi. Ankara'da Roma Hamamı 
arkeo lajik kazılar ı , Ah i at lı bel, Alacahöyük, A li şar ve Boğazköy kaz ıl arı bu 

dönemin ilk milli kaz ıl arı oldu, verimli sonuçlar a lı ndı 23 . 

Bu kaz ıl ardan meydana ç ıkan eserler, Ankara'daki Mahmud Paşa 
Bedesten i'nde top lanarak, Hitit Müzes i kuruldu. Bu müze bugün "Anadolu 
Medeniyetleri" ad ıyl a Türkiye'n in ve dünyanın sayılı müzeleri aras ına girdi. 

22 Mehmet Önder, Tü rkiye Müzeleri, Türkiye i ş Bankas ı Kültür Yay ınl a rı , Ankara 1992, s.1 O. 
23 .. 

Onder a.g.e. , s. 11 . 
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Türklerde özel koleks iyoncu l uğun ge lişmemiş o l mas ı , değerli nesne ve 
sanat ürünlerinin saray ve tekkelerde top l anm ı ş o lmas ı , Türkiye'de müzec ili ğ i n 

baş i at ıl mas ı n ı ko l ay l aşt ı rm ı şt ı r. Devl et in eli ndeki ko leksiyon lar var olan 

binalarda top lanm ı ş, ç ı kart ı lan yasalarla korunma l arı sağ lanm ı şt ı r24 . 

Türkiye'de tarih, kü ltür varlı k l arı ile ilgi li taş ı n ı r bütün belge, eşya, anıt 
ve kalıntıları tesbit ve tescil etmek, korunma l arını sağ lamak, taşınır müzelik 
eserleri ve tarihi belgeleri derlemek, bunları müze lerde korumak, 
değerlendirmek ve sergilemek Kültür Bakanlığ ı Anıtlar ve Müze ler Genel 
Müdürlüğü'nün görevidir. Bu Genel Müdürlük, Eski Eserler ve Müze ler Genel 
Müdürlüğü ad ı ile 1971 yılına kadar Milli Eğitim Bakan l ığına bağlı olarak 
hizmet görmüştür. Anıtlar ve Müze ler Genel Müdürlüğü'nün idaresinde 
bulunun il müzeleri dışında, Milli Savunma Bakanlığı, Vakıflar idaresi, 
Belediyeler ve d i ğer kamu kuruluşları ile özel vakıflar ve dernekler tarafından 
da kuru l muş müzeler de vardır. Resim-Heykel Müzeleri ve Galerileri, Kültür 
Bakan lı ğ ı Güzel Sanatlar Genel Müdürl üğü'ne bağ lı d ı r. istanbu l Resim-Heykel 
Müzesi, Mimar Sinan Üniversitesi'n in idaresindedir. 

An ı t l ar ve Müze ler Genel Müdür l üğü'nün idares inde bu lunan 
müzelerde, envanter edi l m i ş arkeo laj ik ve etnegrafik eserler, sikke ler, 
tablet ler, belgeler ve k itap l arın say ı sı bugün üç milyona yakındır. Bu eserler 
istanbu l -Topkap ı Sarayı, Konya Mevlana Dergah ı gibi doğrudan eşyası ile 
müzeye dönüştürü l en tarihi yapılardan, vakıf yapı l ardan, arkeolajik kazılardan, 
bağış l ardan, satınalma ve derlemelerden sağlanmıştır. Müze ler, 
koleksiyonlar ı nı kaçak eski eseriere el koyma ve defineler yolu ile de 
zengin l eştirmektedir. 

2.3. Müzelerin Çevresi 

Toplumun kültürel mirasını toplum ad ına koruyan, tanıtan bir kurum 
olarak bir anlamda da kamu malı niteliğinde olan müze, halkın kültür varlığının 
somut be lgesidir. Bu nedenle de halk ile top lumsal ve kültürel etkileşim 

içindedir. Bu bağlamda ziyaretçisi olmayan, toplumu cezbetmeyen bir müze 
işlevini yerine getirmiş olamaz. Müzeye ziyaretçi sağ lamak müzenin görevleri 

arasında yer alma l ıd ı r. 25 Toplumun takd irinin ve ilgisinin somut olarak 
ziyarete dönüştürü l mes i sonucunda kü ltür seviyesi yükse li rken, müzeler de 

24 Atagök, a.g.e., s.67. 
25 Şen i z Atik, "Müzelerin Tan ı t ı m ı nda Gö rsel - i şitse l Yöntem lerin Kullan ı m ı ve istanbul Arkeo loj i 

Müzesinde Gerçekleme", Y ıl d ı z Teknik Ün ivers itesi, Sosyal Bilimler Enst itüsü, Yayı n l a n mamış 
Yüksek Lisans Tezi, istanbul 1996, s.9. 



16 

yaşama l a rı için gereken maddi ve manevi kaynağ ı sağ l amı ş olurlar. 

Müze ve sanat galerilerinin içinde bu l und u k l arı ortam, herbiri d i ğerin i 

etkileyen faktörlerin birarada bu l unduğu bir ortamd ı r. Giderek yaş i anan ve 
artan nüfus ile erken emekli o lma eği li minin artmas ı ndan o l uşan 

kombinasyon, bu grubun hareket lili ğindeki art ı ş l a birlikte, müze ve sanat 
galeri lerinin pazar potansiyelinin artt ı ğ ı nı de l aylı olarak ifade etmektedir. 
Ayrıca yüksek eğitim standart l arı da, potansiyel ziyaretçi say ı s ı ndaki artışı 

sağ layab il mektedir. Bununla birlikte, bu faktörler sayısı giderek artan ve büyük 
mal i desteğe sahip rakip etkinliklerle karşılaştırılmalıd ı r. Mali desteklerle 
etkin liklerin kalites i artt ı rılmakta ve daha çok ziyaretçi çekmek amacıyla aktif 
reklam kampanya l arı düzenlenmektedir. Bir diğer önemli faktör de doğrudan 
ya da dolayi ı politika l ardı r. Burada ekonomik faktörlerin etkisinden de 
bahsedilmelidir. Ekonomik eğilimlerin etkileri, nüfusun boş zamanı 

değerlendirme faa liyetlerine tesir etmekted ir. Durgunluk dönemlerinin sonucu 
olarak ortaya çıkan yüksek işsiz li k oran ı ve işgüven l iğ i ni yitirme korkusu, 
k i ş il er i n boş zaman l ar ı n ı değer l end i rirken, öncel i ğ i olmayan ürün lere 
ta leplerini aza ltm ı şt ı r. Ekonomik krizierin neden o l duğu harcama l arı k ı sma 

baskı l arı sonucunda, hükümetler müze ve sanat galerileri gibi turistleri çeken 
yerlere verd ikleri desteği azaltabilmektedirler. Müzelerin, sanat galeri lerinin ve 
d i ğer kurum l arın hayatta kalmak için çaba l ad ı k l arı ortam analiz ed il irken bu 
faktörler gözönünde bu l unduru lma l ıd ı r. 

Müze ve sanat galeri leri çevreden gelen çok say ı da etkiye maruz 
ka l maktadırl ar. Müze ve sanat galerileri bun l arın birçoğu üzerinde çok az veya 
hiçbir kontro le sahip değ il ken, bu etkenler müze ve sanat galeri leri üzerinde 
büyük bir etkiye sahiptirler. Ge lecekte de bu etkin in devam edeceği 

gözlenmektedir. Bu etki her zaman niceliksel değildir. Gelecek tahmin 

edilirken güçlü bir yargısal unsur kaçınılmazdır26. Bu etkiler; 

1-Demografik öze llikler (yaş, cinsiyet, boş zaman), 
2-Eğitim ve kü ltür, 
3-Ekonomik durum ve değişik l ik l er, 

4-Politik faktörler (hükümet uygulamaları ve yasalar), 
5-Turist endüstrisi, 
6- U i aşım ve hareketlilik olarak beli rt ileb ili r. 

Müze ve top lum i li şk i s i n i etkileyen etmenler içerisinde demografik 

26 Stuart Davies, By Popu ı ar Demand, A Strategic Anaıysis of The Market Potantia ı 
for museums and Art Ga lleries in The UK., Museums and Ga ll er ies Comm issio n, 
G.W.Be ıton L TO, Lincolnshi re , 1994, s. 16. 
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öze lli kler baş lı ğ ı a l t ı nda i nce l eyeb il eceğ i m i z yaş, cins iyet, boş zaman 
kavram l arın ı ele alacak olursak; 

2.3.1. Demografik Özellikler 

Toplumdaki demografik yap ı n ı n an l aş ılmas ı , belirli yaş grup l arın ı n veya 
diğer demografik grupların gelecekteki eğilim l erini tahmin etmemizi mümkün 
k ıl maktadır. Bu gruplarda bir büyüme, düşüş veya istikrardan etki lenme olup 
o l mayacağı saptanabi lirse, müzeler ve galeri ler bu tür grupları o l uşturan 

ziyaretçileri daha iyi tahmin edebi leceklerdir. 

Yaş.- Farklı yaş l ardaki insan ların farklı ihtiyaçları vard ı r ve müze çeşitli 
yaş grup l arı için hizmet vermelid ir. Müzeler farkl ı yaş grup l arı için başarılı bir 
hizmeti nasıl verebi lir? Toplumu 4 farklı yaş grubunda incelenebili r: 
16 yaş ı n a l t ı ndak il er: Bu yaş grubundaki hareketler önemlidir, çünkü müze ve 
sanat galerilerine yap ıl an ziyaretierin üçte birini çocuklar gerçek leşt i rmekted i r. 

Ülkemizdeki il köğret im ve lise öğrenc il eri bu grubu o l uşturmaktad ı r. 
16-39 yaş grubu; Bu yaş grubu müze ve sanat galerilerini ziyaret eden en 
büyük gruplardan biridir ve bu yaş grubuna ait insan say ı s ındaki herhangi bir 
azalma kayg ıyl a karş ıl anma lı d ı r. 

40-64 yaş grubu; Bu grup müze ve sanat galeris i için çok popüler bir yaş 
grubudur. Top lam nüfusun içeris inde bu grubun ne düzeyde ge li şeceği 

tahmin edilmeye ça lı ş ılmalı d ı r. 

65 yaş ve üzerindeki ler; Üçüncü yaş turizmi olarak da ad i and ı rı lan bu yaş 
grubu önem li bir öze lli ğe sahiptir. Avrupa'da ve gelişmiş ülke lerde bu grubun 
sayısal olarak faz la o l ması, müze ve sanat ga leri leri için bir fırsat 

yaratmaktadır, çünkü bu grup geçmişte büyük bir ziyaretçi kaynağı nı 

oluşturmamışt ı r. Bu yaş gruplarının müze ve sanat galeri lerini ziyaret etmeleri 
için ikna edilip edilemeyecekleri; bunların hareket yetenekleri, reklamın bu yaş 
grubu üzerindeki etkisi ve ziyaret için uygun bir ortam ı n yaratılması gibi 
yapısal nedenlere bağ lı d ı r . 

Cinsiyet.- Çok sayıda insan, müzeleri aile veya sosyal gruplar 
halinde ziyaret ederler. Müzeler kadın ve erkeklere eşit hizmeti nasıl verebilir? 
Genel olarak, müze ve sanat galerileri ziyaretçi leri arasında önemli bir cinsiyet 
farkl ı l ı ğ ı olmamas ı na karş ı n, bi lim müzeleri, teknoloji, silah, uçak, ve ulaş ı m 

müzeleri gibi beli rli türdeki müzelerin erkeklere daha çekici gelmesi doğa l dır. 

El san at i arına dayalı ürünlerin bu l unduğu müzelerin ise bayanlara daha cazip 
ge l d i ğ i n i söyleyebili riz. Bireysel müzeler aç ı s ı ndan bakı l d ı ğ ı nda, bir cinsiyete 
d i ğer in den daha çekici ge leb ilecek konu larda uzman i aşmak daha cazip 
olab ili r. 
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Boş zaman.- Toplum-müze ilişkilerini ayakta tutan bir başka unsur, 
kişilerin sah ip olduğu boş zaman l ar ı değerlendirme şek ill er i d ir . Boş 

zaman l arın ı değerlendirme eğ ilim lerini etki leyen ekonomik etkenierin yanısıra 
bu kişi l erin öncelikli terc ihleri de önemlidi r. Bu da müzelerin in san l arı boş 

zaman etkinliklerini geçirebilecekleri güven sağ l ayan bir ortam olarak cazip 
hale getiriimsieri gereklili ğini vurgulamaktadır . 

2.3.2. Eğitim ve Kültür 

Eğitim Düzeyi.- Eğitim düzeyi ziyaretçilerin sergi ve gösterilere, olay 
ve etkinl iklere ilişkin yaklaşımını be li rleyebilmektedir. Örneğin sanat 
okullarından mezun ya da halen bu oku ll arda okuyan ziyaretçilerin müze 
ziyaretine ya da müze lere bakış aç ıl ar ı fark lı mıdır? Müze ler farklı eğ itim 

düzeylerine sah ip bireyler için hizmet verebilecek midir? Ziyaretçilerin 
okuryazarlık oranı, tarih ve matematik sorunları olacak mıdır? Varsa bu 
sorun lar nas ıl aş ıl abi lir? i leri düzeyde eğ i t i m almı ş olan k i ş il er müze ve sanat 
galeril eri z iyaretç il erinin büyük bir bö lümünü oluşturmaktadırlar. 

Ünivers itelere, yüksekokullara veya sanat oku ll arına devam eden öğrenci 
say ı sının önceki yıllara oranla artm ı ş o l mas ı , gelecekte m üze ve sanat 
galerileri için cesaret lendirici bir durumdur. Top lumu o lu şturan grupların 

kültürel değer l er in korunmasında oynad ı ğ ı ro le ilişkin bilinç giderek 
artmaktad ır . Kü ltürüne sah ip çıkmayan top lum l arın giderek yok o l ab il eceği ve 
kü ltürel değerlerin korunmasında ve ge lecek kuşak l ara akta rılm as ınd a 

müzenin taş ı d ı ğı önem hergeçen gün vurgulanmaktad ır . Müze ve benzeri 
tesislerin kü ltürel değer ve bilgileri iletmede güçlü bir konuma sahip olmaları, 
mü ze top lum i l işkisinde en önem li etmen lerden biri olarak karşımı za 

çıkmaktad ır . 

Müzelerin rolleri sadece birey için deği l, top lumun kü ltürel kimliği için 

de gereklidir27 . Önceki dönemlerde yaşayan top luml arın yaşayış, gelenek, 
görenek ört ve adet lerini yansıtan, geçm i ş dönemlerle ilgili bilgi veren, ve 
toplumun kültürel kimliğini tanımasını ve tanıtmasını sağ l ayan müzeler toplum 
ad ın a önemli bir misyonu da yerine getirmektedirler. 

2.3.3. Ekonomik durum ve değişiklikler 

Gelir.- Fark lı gelir grup l arın ın fark lı harcama güçleri vard ır . Müzeler 
fark lı spes ifik grup l arı mı hedeflemeli, yoksa herkese mi hitap etmelidir? Müze
top lum i li şkis inin ge lişmes in de ekonomik etken ler de belirleyici özelliklerden 

27 Fethiye Erbay, "Müze i ş l etmec ili ğ inin Turizm Sektörü ile ilişkisi", Anato lia Derg isi, Y ıl 8, say ı 1. 
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biri olmuş, ulusal ekonomideki değişiklikler müze ve sanat galerilerini çeş itli 

şeki ll erde etk ilem i ş l erd i r. Müze ve sanat galerileri varlıklarını aldıkla rı bağışlar 

ve spon sorluklarla nadiren sürdürebilmektedirler. On lar daha çok 
ziyaretçilerinden sağ l ad ıkl arı gelire bağ ımlı d ırl ar. 

Potansiyel ziyaretçilerin müzeyi ziyaret edip etmeme karar l a rı, g iri ş için 
belirli bir ücretin alınıp a lınmad ığın a bağlı olabi li r. Ekonomik durgunluk 
zaman ınd a müzeye giriş için alınan ücret, geliri az olan kişi l eri ziyaretten 
alıkoymaktad ır . Bireylerin kıs ı t lı olan kaynaklarını g iri ş ücreti için harcamaya 
gönü llü olmamaları, müze-toplum ilişki l erini olumsuz etkileyebili r. Bunun 
yanısıra, ekonomik ge lişme ve refah dönemlerinde, g iri ş i ücretsiz olan müze 
ve sanat galerilerinin çek ic ili ğ i önemini yitirecektir, çünkü ziyaretçi ler gelir ya 
da iş güven li ği hususlarında bir kayg ıya sahip o l mayacakl ard ı r. Onlar ödeme 
yapmak için gönü llü olacaklar, ancak yeterli bir boş zamana ihtiyaç 
duyacaklard ı r. 

Yet işkinl er için müze ve sanat galerilerini ziyaret etme bir boş zaman 
etkinliği olarak düşünü l mektedir. Herhangi bir d i ğer boşzaman değerl endirme 

etkinliği varsayımı, potansiye l bir rakiptir. Örneğin, kiş il e r boş zamanl arı nı; 
evde kitap okuyarak, sinema, konser ya da tiyatroya giderek, alı şverişe ya da 
yürüyüşe çıkarak, spor yaparak, eş -dost arkadaş ya da akraba ziyaret lerinde 
bu lunarak, çeş i t li habileri ile uğraşarak, evindeki bi lgisayar ya da başka bir 
elektron ik alet le ilgilenerek geçireb ilirler. Tüm bu etkin likler müze ziyareti için 
ayrılacak boş zaman ın rakibi olarak karşımıza çıkmaktad ır . Bununla birlikte, ilk 
olarak, rekabeti boş zaman endüstrisinin ekonom ik ortam ın a yerleştirmek 

yararl ı olacakt ır2B. 

Ayrıca evdeki boş zaman etkinlikleri son yıllarda artmış ve in san l arın 

d ı şarı çıkmas ını gerektiren etkin liklere karş ı cidd i bir rekabet o lu şturmaya 

baş lam ı şt ı r. Toplumun boş zamanlarını televizyon izlemeye ayırması son 
yıllarda giderek yaygınlaşmıştır. Evdeki boş zaman etkinlikl erinin yerini, 
elektron ik karmaşıklığı giderek artan bilgisayar, CD-1 ve CD-ROM almış, 

bunlar hem eğ itim hem de eğ lence aç ı s ı ndan belli bir yere sah ip o l muştur . 

Burada bilgisayar teknolojisinden yararlanarak çalışmalarına başlanılan sanal 
m üzeden de bahsetmek yerinde o l acakt ır . Dünyada eşine e nder rast lanan 
koleks iyon larla dolu Türk Müze lerini tüm dünyaya tanıtmak amac ıyl a bu 
eserlerin sanal ortama kaydedilmesi il e interaktif Türk iye Müzes i 
oluşturulmaya başlanmıştır . Ça lı şma l ar b itti ğ i zaman interaktif Türkiye Müzesi, 
ze ngin Türk Sanatı ve kültürünü Anado lu 'da derin izler b ırakmış olan 

28 Davies, a.g.e. , s.20. 
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medeniyetleri tüm dünyaya tanıtma i ş l em ini üstlenmiş olan ulusal nitelikte ve 

dünyada internet ortam ındak i ilk ulusal müze olma niteliğini taşıyacaktır.29 

2.3.4. Politik Faktörler 

Müze ve sanat galerilerin in potansiyel pazarı politik faktörlerden birçok 
şekilde etkilenmektedir. Politik faktörlerin etkisini aç ık biçimde tan ı mlamak güç 
olsa da, bu faktörler müze ve sanat galerilerinin potansiye l ziyaretçilerini , 
müze lerin çek icili ğ ini ve genel nüfusun müze lere ili şk in değer yarg ı s ını 

etk il eyebi li r. Kitl e il et i ş i m araç l arı, müze ve sanat galeri lerinin neler 
sunduğuna ili şkin insan l a rın farkındal ı ğ ı n ı artt ı rmanın bir yo lu olabi li r, ancak 
po litik kararlar, bu araç l arın sunduk l ar ı yararlardan fayda l anmay ı ya da 
fayda lanmamay ı enge ll eyebi li rler. Po li t ik faktörlerin etkisinde, finans ve 
yasalar da önem li olmaktad ır . 

Müze ler ve sanat galeri ler i kamu kaynak l ar ın dan mali destek 
a l maktad ı r l ar. Her ne kadar çok büyük miktarlard a değ il se de, bu destek 
demokratik biçimde seçilen temsi lcilerin takdirine göre tahs is ed ilmekted ir. 
Hükümetlerin müze ve sanat galerilerini i ş l etme gibi gören aç ık bir politika ya 
da stratej ileri yoktur. Bununla birlikte müze ve sanat ge leri leri, meclisin 
onay lad ı ğ ı bütçe içerisinden kend ilerine ayrılmı ş kı s ı tlı miktarlarda bu lunan 
ödeneklerle, kend i kendi lerini idare etme becerisin i göstermek durumunda 
ka l mışlard ı r. Sonuç olarak; ülkemizde müze ler pazar koşu ll ar ın a ve buna 
uygun iş l etmec ili k an l ayı şına geçmekten çok uzakta iken; ge li şmiş batı 

ülkelerin in b irçoğunda müzeler ve sanat galerileri paza r testine girmekle 
yükümlü kılınm ı ş l ard ı r . Bunlara performans kriterleri tahsis ed ilmi ş ve 
kendi lerinden güncel yıllık Gelişme P lanları haz ırlama ları i stenm i şt ir . 

Yerel müze ler ve sanat galeri leri aras ınd a da benzer eğ iliml er 

görü lmekted ir. Mevcut durumu analiz etmek ko lay olmayabili r. Sorumluluk 
kayg ı s ı , yerel be led iyelerin m üze ve sanat galerilerine yöne li k desteği n 
yeniden gözden geçirilmesini gerektireb il ecek baş lı ca değişim dizilerinden 
yalnı zca biridir. Yurtd ı ş ın daki ülkelerde merkezi hükümet gibi, yere l yönetimler 
de işletme yönet i c ili ğ i gibi kavram l arı adım adım benimsemeye başlamı şt ır . Bu 
da yerel yönetimlerin müze lere yaklaşımını ve desteğ in i verme biçiminde yeni 
boyutlar getirmekted ir. 

ingiltere'de 1980'1i yıll arda sosyal ve ekonomik yasa l a rın hiç biri öze l 
olarak müze ve sanat galerilerini hedef almam ı şt ı r, ancak bun l a rın baz ıl a rı 

müze ve sanat galerilerini dalaylı yoldan etk il em i ştir. Bun l ar ın en önemlisi 

29 "Türk Müzeleri Sanal Ortama Taş ınıyor", Milliyet G~zetes i, 5.10.1997, s.?. 
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zorunlu rekabet ve eğ itimle ilgili yasa tasarılarıdır30 . Bu yasaların içerdikleri 
koşullarmüze ve sanat galerilerine doğrudan uygulanmamaktadır. 

2.3.5. Turizm Endüstrisi 

Turist ler gittikleri yerlerde geeeleyen insan lar olarak tanım l and ı ğ ı 

takdirde, turizm pazarının hacmi büyümektedir. Turizm baş lı ca olarak tat il 
gezilerini, dost ve akraba ziyaretlerini ve iş gezilerini kapsamaktadır. Bunların 

hepsi evden uzakta bir gece geçirilmesini içermektedir. Boş zamanın giderek 
artması, her y ıl yapılan tat il sayı s ını n artma eğilimin e yans ı maktad ı r. Turizm 
endüstrisi, müze yönetici leri ve po liti kalarını o l uşturan kesim tarafından çok 
derin bir biçimde analiz ed ilmelidir. iç ve dış turizm hareketleri temel a lın arak, 
turizm endüstrisi şu konu larda incelenmelidir: 

Turistler ve den izaş ı rı ziyaretçiler 
Turizmde eğiliml er 

Ziyaretçilere yönelik etkinliklere katılım eği liml eri 

Tu rist lere yönelik etkinliklere ili şkin tahminler 
Yatırım eğ ilimleri 

Turist endüstris ine yapılan kamu harcamaları 

Bu analizler sonucunda turizmin müzelere yapacağı katkı l arın neler 
o l abileceğ i daha aç ı k bir şek il de görülecek, pol itika ve stratejiler daha sağ lı k lı 

bir biçimde olu şturu l acakt ı r. 

2.3.6. Ulaşım 

U laş ım araç l arından yararlanma olanağı ziyaret biçimini etkilemektedir. 
Bu husus şehir merkezi d ı ş ında bulunan müze ve sanat galerileri için büyük 
önem taş ı maktadır. Çok seyahat eden kişilerin gelecekte eskisinden daha 
fazla seyahat edecekleri aç ıktır . Tahminler, insanların giderek daha çok araba 
ku ll anmas ıyl a, bu eğ ili m in devam edeceğ ini göstermektedir. Bunun la birl ikte 
daha fazla sayıda araba yollara çıkt ı kça, trafik s ı k ı şıklı ğ ı artacaktır. Bu da araba 
kullanma koşulların ı kötü l eşt irecek, belki de insanlar müze ve sanat galeri leri 
g ibi boş za manlarını değerlendirebilecek l eri yer lere gitmekten 
vazgeçeceklerdir. Eğe r bunlar şeh ir veya kasaba merkezinde bulunuyorlarsa, 
ulaşım kolaylığından dolayı bunun daha küçük bir sorun oluşturması tabiidir. 
Bununla birlikte, ziyaretç ilerin kırsa l kes imlerd e bulunan müze lere seyahat 
etmeleri , onların olanak ve isteklerine bağımlı kalmaya devam edeceklerd ir. 

30 Davies, a.g.e., s.26. 
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Bütün bu aç ıklama l ar sonucunda müze ve top lum ili şk i s ini doğrudan 

etkileyen ve bundan sonra da daha fazla etk il eyeceğ i ortaya ç ıkan faktörleri 
kı sa ve öz olarak maddeler halinde toparlamak gerekirse: 

1- Demografik hareketler genel olarak müze ve sanat ga leril eri lehine 
ça lı şmaktadır. 

2- Ça lı şan l a rın boş zaman l ar ı nı değer l end irme iç in sahip o l dukları süre 
giderek azalmaktad ır . 

3- "Elektronik Evin" yükseli şi devam etmekted ir. 
4- Miras, eğitim ve boş zaman endüstris inde çok sayıda rakip bulunmaktad ı r. 

5- Hükümet ve yerel yönetim po li t ikalarının gelecekteki etkisi be lirsizd ir, 
ayrıca bütçe tahs i sat ı kaygıyaneden olmaktad ı r. 

6- Ücret alan müze ve sanat galeri leri ziyaretçi say ıl arın ı korumayı güçlükle 
başaracak l ard ı r. 

7- Sektörün karş ı karşıya olduğu tüm problemlere rağmen, müze ve sanat 
galerileri d i ğer tu rist etkinliklerinden daha çok ziyaretçi çekmektedirler. 

8- Sermaye yat ırı m ı nın o lmaması önemli bir tehd it kaynağ ı d ı r. 

9- ilgili kes imlerin ihtiyaç l a rının karş ıl anması, pazar güçlerini olumsuz yönde 

etkileyeb ilecek önemli bir faktördür3 1. 

Yurtd ı ş ın daki müzelerin toplumla ili ş ki s i Türkiye'den çok daha fark lı 

boyutlara u laşm ı ş, müzelerl e toplum aras ı ndaki ili şk i çeşit li etkinliklerle can lı 

tutu lmaya ça lı ş ılmı şt ır. Çağdaş müzecil ik an l ayı ş ı benimsenip, top lumun 
eğ i t i mine katk ı da bulunacak amaçlar be li rlenmekte, hedef kitlelere u l aşacak 

yönde iletişim kurmaya özen gösteri lmekted ir. Müzeler, kendi ana işlevlerinin 
yanısıra, serg iler, geziler, çeş itli film ve d ia gösteri leri, t iyatro gösteri leri, 
konserler, eğ itim ça lı şmaları düzen leyerek be lli bir program içeris inde 
toplumun terc ihine sunmaktadırlar. Ayrıca müzeler toplum için varoldukları 
gerçeğ i nden hareketle, toplumun her kesimi ile i l et i ş i m kurma çabası 
göstermektedirler. Bunun için be li rli yaş grup l arıy l a ilgili çeş itli araşt ı rma l ar 

düzen leyerek, ülkenin demografik yapısının aniaşı l mas ın a ve grupların 

gelecekteki eğ ili mlerinin de tahmin edilmesine ça lı şmaktad ı r. 

Sözedilen bütün makro etkilerin yanında, müze ve toplum aras ındaki 
en önemli engel psiko lojik engel olarak görülebilmekted ir. Çünkü toplumun 
önemli bir bö lümü müzenin s ı k ı c ı atmosferinden kaynaklanan bir yabancılık 

duygusu neden iyle kend ilerini orada rahat hissetmemekted irler32 . Bu da 
müze toplum ilişkileri incelenirken dikkat ed ilmes i gereken önemli bir boyutu 
önümüze getirmektedir. 

31 Davies, a.g.e ., s.34 
32 Fiona Mclean, Marketing the Museum, London and New York 1997, s.75 
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2.4. Müze ve Ziyaretçiler 

in sa nların müzeye karşı tutumları ve beklentileri tüm dünyada 
değ i şmekted ir . Müzenin politik yapısına ve toplumdaki seçkin ve ayrıca lıklı 

grup l arın kültürel değerlerin korunmas ın da oynadığı ro le ili şkin bilinç giderek 
artmaktad ır . 

Değişen politika dolayısıyla, devlet tarafından işletilen veya 
desteklenen tesisler, kültürel iletişimde aynadıkları ro l aç ı s ından yoğun bir 
toplumsa l irdeleme a l tına girmekted irler. Müze lerde kimlerin kültürünün 
serg il end i ğ i, kimlerin kimler için serg il ed i ğ in e i li şkin soru lar tüm danyada ilgi 
çekmekte ve merak uyandırmaktadır. Bu, müzelerin ve benzer tesis lerin 
kültürel değer ve bilgileri iletmede güçlü bir konuma sahip o l malarına ilişkin 

bilincin giderek artmas ı nedeniyle, oldukça heyecan verici bir tartışmad ır. 

Müzenin ziyaretçileri ile daha doğrudan bir ili ş kiye girmesi için birçok f ırsatlar 
s unulmaktadır . 

Toplumun müze ziyaret i sürecine ilişkin gittikçe artan katılım ta lebi, 
müze lerin eskiye nazaran ş imdi daha çok içinde bu lun duk l a rı sosyal ve 
ekonomik bağ i arn ı an lama l arı gerekt i ği an l am ın a gelmektedir. Müzenin yaptığı 
herşey sonuçta toplum yararınad ı r. Toplumun ilgi ve kayg ıl a rını, hoşland ığı ve 
hoş lanmad ı ğ ı şeyle ri, ihtiyaç ve isteklerini anlamak, başarı lı müzelerin ve 
hizmetlerin sağ lanması aç ı sı n dan büyük önem taş ımaktad ı r. Müzeler insanlar 
içindir ve başarı lı müzeler kat ılım ve ilginin kendi lerine getireceğ i fırsat l arı 

tanımaktad ı r l ar33. 

Her ziyaretç inin müze olayından bek lentisi fark lı d ır . Eğ l enmek, 

gezmek, görmek, boş zamanını değerlend i rmek, ilgi duyduğu alan larda bilgi 
sahibi olmak, öğrenmek gibi. Müzelere giden kişilerin büyük olas ılı kla d i ğer 

sanat etkinliklerine de katıldıkları düşünülmekted i r . Yurtd ı ş ı nda yapılan çeşit li 

ça lı şmalarda müze ve sanat galeri leri ziyaretçi lerinin genell ikle üniversite ve 
üzeri eğ itim a ldıkl arı, eğ itiml erinin gerekt irdiğ i meslek ve gelir gruplarından 
o l duğu, sanat o l ayi ar ın a ve boş zaman etkinlikl erine katılım aç ı sından, 

ziyaretç i olmayan bireylerd en ayrıldıkl arı sanılmaktad ı r. Ailenin doğrudan 
etkis i pek önem li görünmezken, müze ve sanat galerisi ziyaretç ilerinin , 
ziyaretçi olmayan birey lere göre çocukken sanat ders leri a lmı ş olduk l a rı 

düşünülmektedir. Müze ziyaretç ileri sanat olayiarına daha s ık kat ılı rken, 

müzelerin ziyaretçisi olmayan bireylerin tercih s ıra lamas ında sanat olaylarının 

daha alt sıra l arda yer a ld ı ğ ı gözlenmektedir. 

33 Ambrose and Paine, a.g.e., s. 16. 
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Yurtdışında, bu konuda yap ıl an araşt ı rma l arda, yüksek gelir sah ibi 
grup l arın boş zaman etkinliklerine katılma fırsatına daha çok sahip oldukları, 
bu sebep le mü ze ziyaretç il er inin büyük bir oranını oluşturdukları 

görülmektedir 34 . Ancak müze ziyaretç ilerinin cinsiyet, aile büyüklüğü ve gelir 
durumu, ziyaretçi olmayan bireylerden çok büyük farklılık göstermemekted ir; 
bu iki grup sadece yaş bakımından farklılık ortaya koymaktad ır. 

Eğ itim düzeyi müze ve sanat galeri leri ziyaretç ilerinde büyük bir 
farklı lı k yaratıyorsa ve müzelere daha çok say ıda ziyaretçinin gelmesini 
istiyorsak, o halde ileriye dönük olarak, yetişen yeni nesi llerin oku llarda sanatı 
takd ir edecek şeki l de eğ i t ilm e l erini sağ l amalıyı z. Ters ini düşündüğümüzde, 
eğer sanattan zevk almak için yüksek bir eğ i tim derecesine sah ip olmak 
gerekiyorsa, bu durum, sanat etkinlikleri ve etkinlikleri sağ l ayan l ar açısından 

bir olumsuzlu ğu teşki l etmektedir ve burada beli rt ilmelidir. 

Tutum ve ilgideki değ i ş iklikler, özellikle kamu f in a n smanın sözkonusu 
o lduğu yerlerde, müzeleri yöneten kiş il e rin omuz l arına ağ ır bir sorumluluk 
yüklemektedir. Müze leri toplum yararın a etkili ve etkin bir biçimde yönetmek, 
müze top lumu içinde yer alan fark lı il gi grup l a rın ın iyice an i aş ılmasın ı ve 
bun lara sempati duyu lmas ını gerektirmekted ir. Müze yönetimi ziyaretçilerle 
ilgili şu kural lara dikkat etmelidirler: 

1- Müze yönetimleri tüm ziyaretçilere ve potansiyel müşteril ere herhangi 
bir reklam, broşür veya yaz ılı bir met inle tüm o l an a kl ar ı , tesisleri ve 
hizmetleri eks iksiz olarak tan ı m lamalı ve bu tür tanı t ım materyallerinde 
müzeye g iri ş i engelleyen önemli tüm kısıtlama l ara dikkati çekmelidirler. 

2- Müzeye g i r i ş nokta l arında g i r i ş ücretlerini (uygu l and ı kları yerlerde 
hizmet ücretleri ve vergiler de dah il olmak üzere) ve bireysel etkin likler 
için ek ücretleri açık bir biçimde göstermelidirler. 

3- Ziyaretç inin güvenl i ğ ini , rahat lı ğ ı nı ve ziyaretç iye verilen hizmeti 
sağ l amak için yüksek standartta bir müşteri özen i, temizli k, nezaket ve 
bakım hizmeti verecek şeki l de etk inli ği yönetmeli ve 
kadrolandı rmalıdı rlar. 

4- Etkinli ğ i n yapısına, ölçeğine ve yerine uygun yeterli tuvalet tesis leri, 
ulaşım olanakları, araba park l arı ve yeme içme yerleri sağ l amalı d ırl ar. 

5- Hareketleri s ınırlı kişilerin müzeden yarar l anmas ı na ve öze l ihtiyaç l a rı 

olan b irey lerin mümkün olan durumlarda bu ih t iyaç l ar ının 

giderilmesine önem vermelidirler. 

34 Willi ams S. Hendon, "Visitors Differ from Non-Visitors, But Not as Marked ly as Case Studies Have 
lndicated", American Journa l of Economics and Sociology, Vol 49, No:4, October 1990, 
s.450. 
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6- Ziyaretç ilerin tüm soru l arı, ricaları, rezervasyonları, iletişimleri ve 
şikayetl eri ile hemen ve nazik bir şeki ld e ilgilenmelidi rler. 

7- Sorumluluk sigortas ı hizmeti ve karşı l aşt ırabil ir düzenlemeler sunmal ı 

ve uygulanabilir plan lama, güven lik ve yasal gerekliliklere uyum 

sağ lamal ı d ırl ar 35. 

Yirmibirinci yüzyıla girerken müzelerin karşı karşıya kaldıkları en 
önemli sorun, müzelerin insanlar için var olduğunu ve pazarın tanımlanmış 
ihtiyaçlarını karşılamak için geleceklerinin kendilerini geliştirmeye ve 
tanıtmaya bağlı olduğunu görmeleri gerektiğidir. Bu durum müze yöneticileri 
ve yönetimi üzerine çok önemli sorumluluklar yüklemekted ir. 

Müze kullanıcıları, müzeye ilgi ve katıl ı m derecelerinin artmas ını 

giderek daha çok beklemektedirler. Bu bir bakıma, çok kültürlü toplumlarda, 
insanların gösterim ve sergiler, koleksiyenlar ve veri tabanları yoluyla uygun 
biçimde temsil ed ilmeye yönelik isteklerinin bu lun duğu yerlerde, müzeleri 
etki leyen karar verme süreçleri aç ı s ın dan doğrudur. Bu öze llikle müzelerin 
geçmişte açık ya da üstü kapa lı şekilde dengeli bir biçimde temsil edilme 
fırsat l arından yoksun kaldıkları durumlarda doğrudur. 

Diğer yandan bu, müze ile temas kurma yoluyla daha aktif, daha 
katılımcı bir deneyim bekleyen müze kul l anıc ıl arı açısından da doğrudur. 
Müzelerin değişen tarzları ve yeni teknolojilerin uygulanması yoluyla sunuş 
yöntemlerini etkileyen değişim l er, kullanıcıların uygulamalı deneyimlere 
ilgilerinin artmas ına neden olmuştur. Müzeler için koleksiyon ve bilgileri pasif 
biçimde sunmak yeterli değildir. Müzeler kullanıcıları ile akt if iletişim kurarak 
ilgi yaratmalı ve hedeflerine ulaşmak için bu ilgi üzerinde çalışmalıdırlar. 

Müzeler Neden Ziyaret Ed ilir? sorusuna yanıt arand ığında toplumla 
müze iletişiminin etkin liği önemli bir konu olarak önümüze çıkmaktadır. 

Toplumla iletişimin etkililiğini artt ıran bazı ilkeler şu nlardır : 36 

1- Her ziyaretçi, eski bilgilerinden, deneyimlerinden ve in anç larından yola 
çıkarak edindiği bilgileri yorumlayarak farklı şekillerde öğrenebilir. 

2- Ziyaretçiler farklı öğrenme sti llerine sahipt irler; eski deneyimleri, 
müzeden öğrend ikl erini etkilemekted ir . Bu nedenle, serg i 
yaratıcılarının, müze ziyaretç ilerinin sergiden neler alabi leceklerini ve 
de ziyaretçilerin halihazırda neleri bild i ğ ini bi lmeleri gerekmektedir. 

35 "Ouaıity of Service in Museums and Galeries", Museums and Gal ı eries, England, 1993, s.2. 
36 Mclean, Marketing the Museum, s.82. 



3- Tüm z iyaretç il er müzenin verdiği mesajı, kendi an l ay ı ş ve 
deneyimlerine uyacak şekild e kişiselleştirirler . 
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4- Ziyaretç ilerin davranış ve öğrenme l erin i güçlü biçimde etki leyecek 
bir program ve beklent ilerle müzeye geldikleri bilinmektedir. insanlar 
müzeye eğlenmek için gelmektedirler; bu da genellikle Disney gibi 
eğ l ence merkeziyle bağdaştırı l an bir sözcüktür. Oysa insanların 

müzeden istedikleri, eğlencenin yanında eşsiz ve o l ağandışı objeler 
görmek; görsel ve entellektüel olarak uyarılmakla daha çok ilgilidir. 

Çeşitli araştı rm alardan elde ed ilen bulgular bi linçsizi ik , zaman 
yokluğu, ilgisizlik gibi bazı yapısal nedenleri ortaya koymaktadır. Müzelere 
yapılacak ziyaret i, bilinçlilik, müzeden yararlanma olanakları, müzenin 
ziyaretçiye uygunluğu ve müzenin algılanma biçimi gibi dört faktörün 

belirlediği öne sürülmektedir37. 

Ziyaretçi terimi, en sade şeki l de müzeyi sadece pasif bir biçimde 
ziyaret eden kişi l ere işaret eden sınırlı bir kavramd ı r. Oysa, objeler ve örnekler 
hakkında soru lara cevap veren, araştırma l ara yardımcı olan, gazetecilere bilgi 
sağlayan ya da oku llara proje lerinde yardım eden d i ğer müze hizmeti 
ku ll an ı c ıl arı da vardır. Bütün bunlar gözönüne al ı narak, ziyaretçilerin genel 
an lamda müzeyi ku ll anım nedenleri şun l ard ı r; 

* Çevreyi gezme, görme ve turizm, 
* Resmi ve gayrıresmi eğ itim, 

* Tarihi mekan ziyaretleri, genel ve spes ifik, 
* Eğ l ence, 

* Hediye sat ın alma, 
* Yeme-içme, 
* Araştırma; akademik ve amatör, 
* Derleme ve kaydetme, 
* Sosyal ve toplumsal çalışma, 
* Aile, dostlar veya iş meslektaşları için kişisel eğ lence, 
* Kiş isel, politik ve sosyal amaçların gerçekleştiri l mesi, 

* Materyal ödünç verme, 
* istihdamın yaratılması, 
* Gönüllülerin istihdam edilmesi, 
* imaj oluşturma: yerel, bölgesel veya ulusal, 
* Yer çalı şmas ı , televizyon, fi lm ve radyo, 
* Ürün tan ı t ım ı, 
* Toplumun katılımı, 

37 Mclean, Marketing the Museum, s.78. 



* Beceri ve sanat eğitimi, 
* Boş zamanı değerlendirme ve rekreasyon, 
* Klüp ve üyelik programları, 
* Klüp, toplum ve hayran etkinlikleri, 
* Misafirperverlik, 
* Özel etkinlikler. 
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Ziyaretçilerin ne amaçla müzeleri ziyaret ett ikleri belirtildikten sonra, 
müzelerin neden ziyaret edi lmedikleri de incelenmesi gereken bir konu olarak 
önümüze çıkmaktad ı r. Bir müze veya sanat galeris ini ziyaret etmeye ilişkin 

isteksizlik ile beli rli bir yeri ziyaret etmeye ilişkin isteksizlik arasında bir ayırım 

yapılmalıd ı r38 . Potans iyel ziyaretçiler grubunda olup da, m üzeleri henüz 
ziyaret etmeyenlerin ziyaret etmeme neden leri, pazarı analiz etme aç ı s ından 

önemlidir. Nedenler b ili nd i ğ inde ve iyi analiz ed il d i ğ inde gerekli düzenlemeler 
yap ıl arak, ziyaretç i olabilmeleri sağ l anab ilinir . Müze leri neden ziyaret 
etmediklerine dair başlıca nedenleri belirleme girişimi il e, top lumun müze
ziyaret i davranışı hakkında daha çok şey öğrenilebilir. Bu nedenler şu 
başlıklar altında incelenebilir: 

1) Bilgi eks ikliği 

2) ilgi Eks ikli ğ i 
a) Müzen in Tarihi imajı 
b) Ziyaretçi Olmayan K işilerin Müze ve Sanat Galeri lerine i li şkin A l g ıl arı 

3) ilgililik(Re levance) 
4) Zaman Eksikliği 

5) U l aşı l abi lirlik ve U l aş ı m Araç larının Varlı ğı 

6) Yaş ve sağlık 

7) Gir i ş ücretleri 

1) Bilgi Eksikliği: Ziyaret etmeyen kişilere il i şkin araşt ırmalarda yaygın 

biçimde ortaya çıkan hususlardan birisi, potans iyel ziyaretçilerin müze ve 
sanat galeris i hakkındaki bilgi eksikliklerid ir. 

2) ilgi Eksikliği: 
a) Müzenin Tarihi imaj1 : Müzeden haberdar olan kişiler bi le, müzeleri ziyaret 
etmeyebilirl er. Bunun nedeni, onların belirli bir dönemin mirasını serg ileyen 
bir müze hakkında ve bundan da önemlisi tüm müzeler hakkında algıladıkla rı 

kötü imajların sebep olduğu ilgi eksikliğidir . K i ş il e rin tarihte yaşanmı ş belirli bir 
döneme ilişkin olumsuz algıl arı, onların sözkonusu dönemi yans ıtan müzeyi 

38 Davies, a.g.e., s.67. 
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ziyaret etmelerine engel olabilir. 

b) Ziyaretçi Olmayan Kişilerin Müze ve Sanat Galerilerine ilişkin Algtlan: 
Müzelerin zayıf imajı ile ilgili çok sayıda bilgi vardır . 1991 yılında London 
Museum Service için yap ıl an bir a raştı rm ada, ziyaretçi olmayan kişi l erin 

müze leri s ıkıcı , yavan, kasvet li ve soğuk yerler olarak a l gıladık l ar ı 

b u 1 u n m u şt u r39 . M üzenin atmosferi bir kilise veya bir kütüphanen in 
atmosferine benzetilmektedir. 

3) i lgililik: Yurtdışında, müzelerin top luma olan uygun lu ğu konusu 
ayr ıntılı biçimde tart ı ş ılmı şt ı r. Baz ı araşt ırm a l ara kat ıl a n kişi l er, müzenin 
modern "top lum"la ilgisiz olduğunu düşündük l erinden do l ayı, müzeyi ziyaret 
etmeyeceklerini söylemelerine karşın, başta etnik az ınlıkl ar olmak üzere 
azın lık grup l arı aras ında ilgililik konusu ortaya çıkm ı şt ı r . Ne yazık ki, Türkiye'de 
değil toplum-müze ilişkisini arttıracak sorunl a rın ortadan kaldırılması 

konusunda ça lı şma yapmak, top lumun müzeler konusunda neler düşündüğü 
bi le merak edilmemişt ir . 

4) Zaman E ksikli ğ i : Bir çoğumuz müzeleri neden ziyaret etmed i ğ imiz 

soru l duğunda, belki de ak lı m ı za hemen geliveren zaman eks i k li ğinden söz 
ederiz. Bu çok bas it bir neden olmakla birlikte, diğer neden leri de gizleyebilir. 
Asl ı nda müze ve sanat galerilerin in z iyaret inden hoş l anmıyor ya da ilgi 
duymuyor olabiliriz. Oysa belki de müze ve sanat galerileri çoğu insan için 
uygun saatlerde aç ık değ ill erdir. 

5) U l aş ıl ab ilirlik ve U l aşım Araç l arın ı n Varlı ğ ı : Müzelerin bu lu nduğu 

şehirl ere ya da yörelere olan u l aşım ile şehirde ve yere l bö lgelerdeki dahili 
u l aşım imkanlarındaki ko l aylıklar da ziyaretç i say ı s ı ile orantı lı olabi li r. 
Yurtd ı ş ın da yapılan araştırmalarda kişilerin ziyaret ettikleri müzelerin yaklaşık 
olarak üçte ikisi, on l arın evlerinden be lirli bir mesafe uzakl ı kta bulunmaktadır 

ve "yere l müzelerin" varlığı çok güçlü biçimde olmasa da ziyaret olgusunu 
etkilemekted ir. U l aşım araçlarının varl ı ğ ı (araba mü lkiyeti ve toplu taşıma) 
bireyin hangi müzeleri hangi sıkl ıkta ziyaret edeceğ ini etkilemektedir. 

6) Yaş ve Sağ lı k: 60 yaşın üstündeki insan lar çok az sayı da müzenin 
o ldu ğu, resmi eğ i t i m süresin in daha kısa olduğu, müzelerin hiç de cazip 
olmayan yerler olduğu ve müzelere çok az sayıda gezinin düzen l e ndiği bir 
zamanda büyümüş l erd i r. Diğer bir dey i ş l e, onlar gençlik yıll a rında müzeleri 
daha az ziyaret etmiş l e rdir ve oku ldayken müzeye ili ş kin daha az bilgi 
almı ş l ard ı r. Oysa yabancı ülke lerde , üçüncü yaş turizmi kapsamına giren bu 

39 Davies, a.g.e. , s.67. 
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grup, sağ lıklı bir yaş lılık nedeniyle turizm o l ay ın a do l ay ı s ıyl a da, müze lere 
kendilerini daha yakın hissetmektedirler. 

7) G iri ş Ücretleri : G iri ş ücretleri genellikle ziyaretçiler için önem li bir 
engel olarak düşünülmektedir . Ziyaretçi rakam l ar ı ile g iri ş ücretleri aras ındak i 

ilişkiye dair önemli bir sorun da mevcut verilerdeki tutarsızlıktır . 

Pazarı analiz etme aç ı s ın dan potansiyel ziyaretçilerin müzeleri ziyaret 
etmeme neden lerinin araştırı l arak, a lın an sonuçlara göre enge llerin ortadan 
ka ld ı rılmas ı yönünde ön lemler al ınmalı d ı r. 



ikinci Bölüm 

MÜZELERDE PAZARLAMA 

1 . Müze lerde Hedef Pazar 

1 .1 . Müzelerde Pazar Kavram ı 

Müzelerin birçoğu pazarlama çabalarını, top lumun her kesimine 
hedefiemek için mümkün olan en geniş insan yelpazesine hizmet etmek 
durumundadırlar. Kaynakları, yeterli biçimde tan ımlanmam ı ş bir alana 
ge li ş i güze l dağ ıtm ak, kaynak israfından başka bir işe yaramayabilir. Farklı 

türde insanlar, farklı yaşam l ar sürmekted irl er ve bu insanlara değ i şik 

yoll ardan, farklı mesajlarla ulaşmak gerekebilir. 4 0 Müzeler burada birçok 
seçeneğe sahiptirler. Sanat icra merkezlerinin aks ine, müzeler farklı türdeki 
konuları eşzaman lı olarak sunmaktad ırl ar. Bu da müzeleri ziyaret eden geniş 
bir sosyal kesime yansımaktadır. 

Pazarlama etkinl i ğinin baş l angıç noktası, tüketicilerin ihtiyaçlarının 

karş ılanmasıd ı r. Toplumun ihtiyaç l arının araştırı lm as ı ve a nl aş ılm ası, müze 
ürünlerin i, değişim sürecini ko l ayl aştıracak şek il de ge li şt ireb il ecekt i r . Müze ile 
onun çok fark lı toplu l uk l arı arasındaki ilişki giderek daha çok önem 
kazanmaktadır. Bu ilişki müze ve koleksiyonun gerçek ve etki li kull anımı 

üzerinde odaklaşmalıdır4 1 . 

Yeni bir pazar yaratmak, mevcut bir pazarı geniş l etmekten daha zor ve 
pahal ı dır . Misyon ifadesi ve müze politikası yeni ve zor pazar l a rı n kazanılması 

gerektiğini ifade etmektedir. Bu nedenle hedef pazar ın ö ze ll iği ve ona 
ulaşmanın zorluğu önceden dikkate a lınmalı ve bütçe karar l ar ı buna göre 
verilmelidir. 

Pazar kavramı, beli rl i bir ihtiyacı ve isteği pay l aşan, o ih t iyac ı ve isteği 
doyurmaya istekli olan ve değ i ş imi gerçek l eştirmeye yetkisi olan tüm umulan 

a lıcıl ar topluluğudur42. 

40 Sue Runyard, The Museum Marketing Handbook, s.68. 
41 Mclean, Marketing the Museum, s.89. 
42 ilhan Cemalc ıl ar, Pazarlama Yönetim i, Acıköğretim Fakü ltesi Yayınları No.473, 1995 s.34. 
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Pazara hitap edebilmek için pazarın özelliklerinin çok iyi bilinmesi 
gerekmektedir. Pazar analizi yapılarak, özellikleri ve büyüklüğü aç ık ve seçik 
biçimde belirlenir. Daha sonra da, pazarın tümüne mi, yoksa bir bölümüne mi 
girileceği kararlaştırılır . Pazarlamadaki deyişiyle hedef pazar seçilir. iyi 
yap ılmı ş hedefleme pazarlamada önemli bir ad ımdır . Müze ziyaretçilerinin 
kimler olduğu, kimlerin müze ziyaret inden neden hoş lanmad ı ğı ele alın arak, 

amaçlar gözden geçirildikten sonra, pazarlama cephes inde hangi tür gruplara 
özel çaba gösterilmesi gerektiğine ilişkin kararlar a lınab ilir . Her müze pazarın ı 

belirlemeli, analiz etmeli , bö lümlemeli ve stratejisini ona göre ayarlama lı d ı r. 

Pazarın niceliksel ve nite likse l öze llikleri, hedef pazarın belirlenmesinde 
önemli ko l ay lı k l ar sağ l ar. 

Paza rın büyüklü ğü, ihtiyacı ve isteği olan, başka l arın ın ilgi duyacağ ı 

kaynaklara sahip olan ve bu kaynak l arı değ i şim iç in karş ı tarafa vermeye 
istekli olan tüketici grup l a rın say ı s ın a bağ lıdı r. Pazarın büyüklüğünü bilmek 
her zaman mümkün olmayabilir, ancak tahmin ed ilmesi, kestirilmesi gereklidir. 

Pazarın özelliklerine göre hedef pazarın belirlenmesi kolaylaşır. 

Pazarın demografik, ekonomik, ps ikolojik, sosyolojik ve yasal yapısı, pazarın 
özelliklerini oluşturur. Bu özellikler çeş itli teknikler kullanılarak ya da var olan 
kaynaklara başvurularak, pazar analizi yardımıyla a raşt ırılır . 

Ziyaretçi araşt ırmas ı baş l ama noktas ı d ı r. Bilgiler top land ı ktan sonra 
doğru ve olumlu kararlar a lın ab ili r. Örnek vermek gerekirse: Oxford'daki Pitt 
Rivers Müzesi küçük bir pazarlama bütçesi ile ziyaretçi say ı s ı nı korumak ve 
artt ı rmak zorundaydı. Yapt ıkl arı ziyaretçi araşt ı rmas ı , gençleri ve kariyerlerinin 
ortasındaki yetişkinleri kapsayan ziyaretçi sayısında artış o l duğunu gösterdi. 
Bu kendi leri için yüreklendirici bir durumdu, çünkü gelecek yıllarda bu grupları 
muhafaza etmek için ça lı şab ili r l erdi. Ayrıca tip ik ziyaretçilerinin muhtemelen 
yaln ı z yaşayan, zeng in ve iyi eğitim li kişiler o l duklarını buldular. Bu şekilde 
yerel bölgede oturan ziyaretçi say ı sın ın artt ırılmas ı için o lanak l arı tanımladı l ar. 

Ayrıca, araşt ı rma onlara bu potansiyel pazarı n küçük bir bölümünden 
faz l as ın a neden ulaşamadıklarına ilişkin güçlü göstergeler ortaya koydu. Bu 
da büyüme için çeş itli seçenekler sağ l ad ı. Vaat ed ici, ulaşılması ko lay 
hedefleri tercih ederek, gideri yüksek karşılığı düşük po litika lardan kaçınd ıl ar . 

"Genel topluluklarının" farklı ilgi a l an l ar ı ve a l g ıl ama yeteneğ in e sah ip 
kişilerden oluştuğunu gördüler ve müzenin amaç l a rın a ve kaynaklarına en 
uygun hareket biçimini seçtiler. Hedef pazarlara ilişkin olarak her zaman bir 
takım mali gereklilikler mevcuttur. 
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M üze pazarında çok sayıd a potansiyel hedef grup vard ır43. Ancak 
farklı davranış ve yak l aş ım gerektiren gruplardan bazıları şunlardır: 

* Büyük ilgi duyanlar (özel bir konuya ili şkin), 

* Grup gezilerine katılan klüpler, 
* ileri düzeyde eğitim almakta olan k i ş il er, 
* Öğretmenler ve s ı n ı flar, 
* Boş zaman l arın ı değerlendirmekte olan ai le grup l arı. 

Bunlardan çok daha fazla sayıda grup vardır. Fark lı okuma ve sosyal 
a lışkanlıklarının, farklı medya, fa rklı dil ku ll an ı mı gerektiren yaklaş ımları 
lüzumlu kı l dık l arı görülmektedir. 

Müzeler neden araştırma yaparlar? Çağdaş müzelerde müze ile içinde 
yer a l d ı ğ ı toplum arasındaki il i şki çok önem lidir. Gelecekte toplumun müzelere 
ili şkin ta leplerinin artması mümkündür. Müzelerin bu taleplere verd i ği karşılık 

insanları müzeye davet etmekten tutun, toplumdaki dezavantaj lı insan lara 
yardım etmeye kadar çeş itli ve kapsam lıdır . Bu karşılık, pazar araşt ırma l arına 

göre müzeden müzeye değ i şmekted i r. Müzeler çok çeş itli nedenlerle 
araşt ırm a yapmaktadırlar. Müzelerin pazarı o lu şturan ziyaretç ilerle ilgili her 
türlü bilgileri top l amas ı (pazar araştırmas ı) , yönetimin bu bi lgil erden 
yararlanarak, müzenin bünyesinde yapılması gereken değiş iklikl eri saptamas ı 

için yapılan araştırmalardan çıkarılan da lay lı sonuçların baz ıları şöyle 

özetlenebilir44: 

43 

1- Ziyaretçi lerinin kimler olduğunu, yaş profil lerini, mes leklerini, ilgi 
a l anlarını vs. bi lmek için, 

2- Ziyaretçilerin ihtiyaç ve isteklerini öğrenmek için; Müzenin verdiği 
hizmet yeterli midir, yoksa bu ihtiyaç ve isteklerin karşılanması için 
nasıl geliştirilmelidir? 

3- Ziyaretçi görüşlerini öğrenmek için; Ziyaretçi ler nelerden hoşlanır ve 
nelerden hoşlanmazlar? Müzeyi ko l aylıkla bulabi ldiler mi? Müzeyi 
başka l arına tavsiye ederler mi? Mağaza, kafe, elemanlar vs . hakkında 
ne düşünüyorl ar? 

4- Müzeyi kimlerin ziyaret etmediğ i ni bulmak için; Bu bireyler müzeye 
gelmeleri için nas ıl ikna ed ilebilirler? 

5- Pazarlama planlarının ge li şt irilm es in e yard ım cı olmak için ; Müze 
nerelere reklam vermelidir? Tenha saatlerde daha fazla ziyaretçinin 

Runyard, a.g.e. , s.68. 
44 Mclean, Marketing the Museum, s.90. 
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gelmesi nasıl sağlanabilir? Yeni sergilere ihtiyaç var mı? 
6- Öncelikierin oluşturulmasına yardımcı olmak için: Müze tanıtırnın 

güncelleştirimesine yatırım yapmalı mıdır, yoksa bebek bezi değiştirme 
odaları için ihtiyaç daha fazla mıdır? 

7- Sorun ların tanımlanması ve çözümlenmesi için: Geçici serg iler neden 
sadece küçük bir oranda ziyaretçiyi çekmektedir? Bunun nedeni içerik, 
yerleşim, gir i ş ücreti olabilir mi? 

8- Müzenin elinden geldiğinin en iyisini yaptığını göstermek için; 
9- Ek fon lar sağ lamak için; Ek tes isler için ziyaretçilerden gelen büyük bir 

talep olabilir. 

Bazı müzeler ziyaretçi lerine ilişkin olarak devamlı araştırma 

yaparlarken, diğerleri hiçbir girişimde bulunmamaktadırlar. Müzeler mutlaka 
ziyaretçi araştırmas ı yapmalıdırlar. Araştırma, ziyaretçilerin kimler olduğunu, 
nereden geldiklerini, kimlerle geldiklerini, hangi yaşta olduklarını, onları hangi 
nedenin oraya getirdiğini, ne kadar kaldıklarını, ziyaret esnasında en çok neyi 
beğendiklerini belirler. Pazarlama planı için büyük önem taşıyan bu 
bilgilerden, kimlerin geldiğini bilmek, gelecekte ilgileri çekilmek istenen 
pazarları tanımlamaya; neden geldiklerini bilmek, hangi tanıtım yönteminin en 
etkili olduğunu tanımlamaya; en çok neyi beğendiklerini bilmek ise insanlar 

için en önemli olan özelliklerin tanıtılıp tanıtılamadığını belirlemeye yarar 45 . 

Tam olarak kimlerin geldiği belirlendikten sonra, daha başka kimlerin 
potansiyel ziyaretç i olabileceğini araştı rı labilir. Bu araşt ırm a, ziyaretçi 
anal izinde yeterince temsil ed ilmed i ği düşünülen coğraf i bölgeler olup 
o lm adığını, yaş grupları içerisinde temsi l edilmeyen olup olmadığı, okul 
yetişkin ya da ai le gruplarının yeteri kadar temsil edi lip edilmediği, sosyal ya 
da top lum po litikaların ın uygulanıp uygulanamadığı, tesp it edilen amaçlara 
u l aşmada yardımcı olabi lecek insan gruplarının tan ıml anıp tanımlanmadığı 
gibi bi lgilere ulaşabilmeyi sağ l ar. 

Müzelerde bir pazarlama stratejisi uygulanması düşünülmese bile, bir 
pazar araştırması mutlaka yapılmalıdır. Eğe r müze pazarlaması planlanıyorsa, 

ziyaretçi araşt ırm a l arı ilerideki çalışmaların temel ini o lu şturur46 . 1970'1erde 
Natural History Museum (Doğal Tarih Müzesi) gelen ziyaretçi lerini araştırmaya 
başlamış, elde ed ilen sonuç ların gelecek için oldukça yararlı oldukları 

görülmüştür. Onlar her zaman ziyaretçi lerinin özellikle doğa bilimlerine ilgi 
duyan bireyler olduklarına inanmışlardı. Yapılan araştırma ziyaretçi lerde 

45 Gerri Morris, Marketing Pıanning for Museums and Ga ıı eries, North West Museums 
Service, 1991, s.9. 

46 Runyard, a.g.e., s.46. 
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büyük bir merak ve eğ l ence li birşeyler öğrenme i steği olduğunu göstermiştir. 

Ancak bu ziyaretçilerin sadece çok küçük bir kısmı biyoloji dersini ileri bir 
düzeye kadar okumuşlardır. Bir çoğunun doğal bilimiere olan ilgisi ortalama 
düzeydedir. Bu da her et iketin, objenin ve mesajın sunu lu ş şeklini etkilem i şt i r. 

Müze yönetimi birdenbire kimlerle karşı karşıya olduklarını an lam ı ş ve bunun 
sonucunda s unu ş şe klini ge li ştirmenin daha etkili yollarını aramaya 
başlam ı şt ı r. Pazar araştırmas ı, art ık o nla rın ça lı şma l arın ın düzenli bir parças ı 

o l muştur. Aynı müze, 1980'1erin sonunda memel i hayvanlarla ilgili bir sergi 
p i Etnlad ıkl arında, ilk önce in san l arın bu terimden ne anl ad ıkl a rınd an emin 
o lmuş lar ve bunu baş lang ı ç noktas ı olarak ku llanm ı ş l ard ır . 

Pazar araşt ı rmas ı , bir il et i ş im formunun tasar l anmas ı amacıy l a 

ziyaretçileri tanımanın basit bir yolu o l maktadır. Bu pazara ulaşmak demek 
değildir; ancak uygun di li ku ll anmak, ziyaretçi ler le müzeyi birbirine 
"bağ l ayacak" doğru baş l a ngı ç noktas ını bu lmak olabi li r. Bu da müze 
misyonunun iyi anlatılmas ı an l amına gelmektedir. Sanat galerileri bu alanda 
genellikle zayıf kalabilmekted irler. Çünkü eserleri izlemeye gelen ziyaretçiler 
o nl arı hayranlıkla izlemekte ve yeterince anlayamadıklarını iletmeden de 
ayrılm aktad ırl ar. Ancak müze ve sanat galeril eri yöneticileri, ziyaretçilerin 
beklentilerini yerine get irmekten çok, sanat e l eşt i rmen l erinin standart ve 
beklentilerini yerine getirmeyi yeğlemişlerdir . 

D iğ er sektörlerde yap ıl mış olan a raşt ı rma l ar da, potansiyel pazar 
h akk ınd a bi lgi vereb ili r. Yerel yönetimlerd en bö lgede yaşaya n insanların 

nüfus ve yaş grupl a rına ait baz ı bilg iler elde edi leb ilir. Elde ed ilen bilgiler, 
yak ın gelecekte müze ziyaretçilerinin nas ıl değişeb il eceğ ini ve yeni yap ı nın 

nasıl olab il eceğ ini söyleyebilirler. Örneğ i n; önümüzdeki on yıl içinde oku la 
giden çocuk sayıs ındaki değ i şme l er, yaşlı ve engelli in san l arın sayıs ının 

artmas ıyl a gelecekteki planların nas ıl etk il eneceğ i, ekonomik patlama veya bir 
darbağaz ı n bu grup l arı nas ıl etk il eyeb il eceği gibi konu larda bilgi verebi lirler. 

Bazı kuru lu ş l ar yapmış o ldukl arı araşt ırm a sonuç l arın ı 

yayınlamaktad ı rlar. Gazete ve dergilerin araştırma raporları, turizm ş i rket l erinin 

araşt ırma l arı, Devlet istatist ik Enstitüsünün istat ist iklerine u l aş ıl a rak toplumun 
sanat etkinliklerine katılma a l ışkanl ıkl ar ı hakkında bi lgi toplanabi li r. Bu 
bi lgilerin tümü mevcut pazara ili şkin bir tab lo çizeb ilir. Mevcut bi lgiler 
müzelerin kendi a raştırmaları ile ili ş kilendirilebilir. 

Müzelerin kendi pazar araştırmalarını yapmas ının ucuz ve etkili yolları 
yok denecek kadar azd ır. Bazen i ş l etme planlaması, istat ist ik veya pazarlama 
dersleri yolu ile bir araştırma yapılmas ı için öğrencilerden yararl an ıl ab ilir . 
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Anketler de ucuz ve zahmetsiz bir yol gibi gorunse de, insanlar teşvik ve 
motive ed ilmem işse, yeterli sayıl ara u l aşmak uzun bir zaman alab ili r. Tatmin 
ed ici bir alternatif olan profesyonel a raşt ırma l ara da para harcamak, k ı s ı t lı bir 
müze bütçes i ile bu şart l arda mümkün gözükmemekted ir. Yapı l mas ı 

düşünü l en araşt ı rma l arda keşfed il mesi gereken teme l noktalar şun l ar 

olabil ir47 : 

* Yaş grup l arı, 

* Meslek, 
* Ziyaret için gelinen yolun uzak lı ğı, 

* Seyahat yöntemi, 
* Ziyaret şekli (bireysel veya grup halinde) 
* Ziyaret s ı k l ığı 

* Ziyaret edi l miş son yerler; gibi soru lar hazır l anacak anketin temelini teşkil 
edebi li r. Ayrıca, ziyaretçi lerin müzenin ismini ilk kez nas ı l duyduk l arı, nerede 
okudukları, müzede ne kadar ka l d ı k l ar ı ve en çok ve en az neleri sevdikleri 
gibi soru lar da motivasyon ile ilgili olarak soru labil ir. 

Araşt ı rma l ar nite likse l ve niceliksel olarak hazırlanabi li r. Nice liksel 
araşt ı rma l ardan baz ı karş ıl aşt ı rma lı materyaller ve ki şilerin aç ı k uçlu soru lara 
kendi ke limeleriyle verd ikleri yorumlarla birlikte say ı sa l bilgi sağlanabi li r. 

Nite liksel araşt ı rma lar için ise en uygunu odak grup l arının ku ll an ıl ması olabil ir. 
Bunun için bir yönetici taraf ı ndan yöneti len sekiz kişiden oluşan temsili 
biçimde oluşturu l muş tartışma grupları düşünülebilir. insanların konuşma 
tarz l arından tutum l arı keşfedi l eb ili r. Bu çeş i t l i yard ı mcı kitaplar ve kı l avuzların 

aracıl ı ğıyla da yap ı lab il ir. Ancak grubun nasıl o l uşturulması gerektiğ i ni ve 
tartışmadan en güveni lir bi lgilerin nas ı l çıkarılabileceğini bilen bir uzman 
taraf ı ndan yapılması daha verimli olacaktır. 

Ziyaretçi araştırması yapı l ırken sorulması ak ı l l ıca olmayan sorulardan 
kaçınılması isabetli olabilir. Ziyaretçiler uzun sürelerini almadığı müddetçe 
araştırmalara katılmayı arzu edebi lirler. Müzeye yardımcı olmayı istemeyecek 
pek az insan bu lunabi lir. Genell ikle ziyaretçiler müzeye yard ı m etmeye 
heveslid irler. Görüşmeler gene llikle müzeye karşı bir iyiniyet atmosferinde 
yapılmaktadır, bu nedenle ziyaretçiler fazla eleştirel yanıtlar vermemeye 
eği lim l id i r l er. Nazik olma içgüdüsü ziyaretçi leri olumlu yan ı t l ar vermeye itebi li r. 
Ziyaret esnas ı nda görmek istedikleri herşey i görüp görmed iklerini , eks i k li ğ i n i 

duyduk l a rı bir şeyin olup o l mad ı ğ ı n ı sormak isabetli bir soru olab ili r. 

47 Runyard, a.g.e ., s.47. 
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Ziyaretç iler için yap ıl acak araşt ı rma l arda gereks iz soru lara yer 
verilmemelidir, çünkü bu t ip soru lar birey in müze ile ilgili doğru ve yan lı ş 

fikirlerine daya lı varsay ı m nite li ğ i nde yan ı t l ar ortaya koyab ili rler. Örneğ i n; 
"G i r i ş için ücret a lı n ıyor o lsayd ı , ne kadar ödemeye haz ı rd ı nız?"; ancak, "Ne tür 
ek etkin lik ve hizmetler sağ lama l ıy ı z?" gibi soru lar ise ziyaretçilerin mevcut 
harcama al ı şkan lı k l arı, sevdikleri ve sevmedikleri şey lere i li şkin daha derin bir 
bi lgiyle keşfed i lmesi gereken hususlar olabi lir. 

Araştırma sonuçlandıktan sonra, bu araştırmadan en iyi şekilde 

yararlanmanın yollarına bakılarak, uzman kişilerden, toplanılan bilginin 
yorumlanması konusunda yardım istenebilir. Kümelendirmeler yapılarak, ortak 
ilg i, alışkanlık, yaş, grup, motivasyon gibi kümelerin mevcut olup olmadığına 
bakılarak hedef pazarın tanınması yolunda adım at ı lmış olunur. Pazarı analiz 
etmeye yönelik olarak yapılan araştırmalar sonucunda, yönetici çalışmalarını 
sağl ı klı bir şek il de yön lendirebi lmesi ve uygu layabilmesi için gerekli şu 

soru lara yanıt bu lmuş o lacakt ı r48: 

* insanlar müzeleri neden ziyaret ederler? 
* Müzeleri kimler ziyaret eder? 
* Müzeler ne zaman ve hangi sıkl ı kta ziyaret ed ili r? 
* Müzede geçen ortalama zaman nedir? 
* Rakipler kim lerdir? 
* Rakipierin güçlü ve zayıf oldukları noktalar nelerdir? 
* Pazar payı ne olabi li r? 
* Müze pazarı büyüyor mu küçülüyor mu? 

Tüketici, pazarlama kavramında büyük bir öneme sahipt ir. Müze 
hedefleri gibi ziyaretçi ihtiyaçlarının karşılanması da müzelerde pazarlama 
stratejisinin başlangıç noktasıdır. Bu açıdan başta pazar analizi olmak üzere, 
diğer pazarlama alanlarında yapılan araştırma sonuç ları hayati öneme 
sahiptir. Müzeler kendilerine duyulan ilgi düzeyini korumak ve çekiciliklerini 
arttırmak istiyorlarsa, ürün/hizmetlerini iyi tanımalı ve pazarla uyumlu 
kı l ma l ıd ı rlar . Bu durum ürünün gelişt i ri l mesi ve hedef pazarın seçimi ile ilgili 
kararlarda faydal ı olacaktır. Bu nedenle bö lümleme, hedefleme ve 
konumlandırma bir bütün içinde ele alınmalıd ı r. Ürünün sunduğu yararlarla 
ilgili düşünce l er de gözönünde bu l unduru l ma lı dı r. Bütün bu düzenlemeler 
yönet ic inin karar vermede güveni li r, günce l bil gi lere gereksinim ini 
artt ı rmaktad ı r. Araşt ı rma düşünces i ve uyg ulamas ı bu gereksinmeye cevap 
verebilecek en etkili yoldur. 

48 Ambrose and Paine, a.g.e., s.18. 
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1.2. Türkiye 'de Müze Pazarı 

Müzeler için pazar payı finansal değerden çok, ziyaret ve ziyaretçi 
sayısı ile belirlenmeye çalışılır . Öte yandan, ne kadar ve hangi türlerde müze 
bulunduğunun ve bunların arz yönünün nitelikli ve nicelikli olarak bilinmesi de 
gerekmektedir. 

Müzelerin ziyaret sayısın ı net olarak belirlemek oldukça zordur. Anket 
çalışmaları ve ziyaret sayısın ı belirleyen g iri ş ücretlerinin bu konuda yardımcı 
olabilecek bilgi ler olduğu düşünü l ebi lir. 

Pazar payının belirlenmesinde önemli iki konu vardır 49 . Birincisi, 
nüfusun müzeyi ziyaret eden kısmın ın yüzdesi; ikincisi ise, ziyaret sıklığıdır. Bu 
iki konunun önemi, öncelikle toplumun müzeye verdiği değerin 

belirlenmesinde ipuçları vermesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca, bu bilgiler 
demografik özelliklerin gözönüne a lın arak pazar potansiyelinin 
belirlenmesine temel oluşturabilmektedir. Böyle bir öneme sah ip olmasına 
karşın, bu tür bilgiler kolay elde edilememekte ve karşılaştırma yapılabilecek 
verilere sahip olu namamaktadı r. Anket ya da diğer formların farklı biçimde 
sorular sormas ı , kavramların farklı açıklanması, a lgılanması temel sorun l arı 

oluşturmaktadır. S ık ziyaret, ara s ıra ziyaret ve hatta müze kavramları 

değerlendirmede sorun lar yaratabilmektedir. 

Türkiye'deki Ören Yeri ve Müzelerle ilgili sayısal bilgilere geçmeden 
önce Ören Yeri kavramının müze sın ıfının dışında eski yapı, şeh ir ka lıntı sı ya 
da harabelerin tümünü kapsayan bir anlam taşıdığını belirtmek yerinde 
olacaktır. 

49 Davies, a.g.e., s.37. 
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TABLO: 1 -1996/1997 Ziyaretçi Sayısına Göre ilk 10 Ören Yeri 

1996 1997 
Ören Yeri Ziyaretçi Ören Yeri Ziyaretçi 

Q] Denizli Hiera~o lis 1.341.621 Denizli H i era~o l is 1.313.332 

lı..J izmir Efes 1.225.728 izmir Efes 1.204.302 

0 Antal~a A lan~a Kalesi 646.982 Anta l~a As~endos 608.972 

l!J Anta l ~a As~endos 519.002 Antal~a A lan~a Kalesi 556.829 

[IJ A~dın Milet 283.263 A~dın Mi let 323.834 

[]] Antal~a Perge 266.306 Anta l~a Perge 320.761 

0 Nev§ehir Derinku~u 246.381 Nev§ehir Ka~makl ı 311.131 

~ Nev§ehir Ka~makl ı 237.541 Çanakkale Truva 302.781 

[91 Çanakkale Truva 233.684 izmir Bergama Akro~o l 283.142 

"~ Antalya Phaselis 225.771 Antalya Myra 266.314 

Kaynak: Kü ltür Bakanlığ ı , An ı tl ar ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 1996-97 Y ı lı Kültür istatistikleri 

TABLO: 2-1996/1997 Gelir Durumuna Göre ilk 10 Ören Yeri 

1996 1997 
Ören Yeri Geliri (TL.) Ören Yeri Geliri (TL.) 

JJ izmi r Efes 321.830.000.000,- izmir Efes 551 .927.725.000,-

lı..J Denizli Hiera~o li s 276.377.950.000, - Denizli Hiera~olis 425.859.300.000, -

~2..1 Anta l~a As~endos 100.222.010.000,- Antal~a As~endos 189.725.590.000, -

:.!J Anta l~a A l a n~a Kalesi 54.930.500.000, - Anta l~a A l an~a Kalesi 111 .333.250.000,-

"~ Antal~a Perge 42.076 .665.000, - Anta l~a Perge 76.561 .880.000,-

·.Il Anta l~a A~a Nikola 33.679.870.000, - Anta l~a A~a Nikola 60.835.000.000, -

2J A~d ı n Afrodisias 24.938.500.000,- Nev§ehir Ka~maklı Yera l t ı 57.074.000.000, -

~.!.1 Nev§ehir Ka~mak l ı Yera l tı 23.274.750.000,- A~dın Afrodisias 56.467.000.000,-

1~ Nev§ehir Zelve 20.983.000.000,- Çanakkale Truva 52.013.430.000, -

~ Anta lya Pasalis 20.920.000.000, - Antalya Pasalis 45.965.900.000,-

Kaynak: Kültür Bakanlığ ı , Anıt l ar ve M üzeler Genel Müdürl üğünün 1996-97 Y ı lı Kültür istatistikleri 
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Bu bölümde yer alan tablolarda Türkiye genelinde ziyaretçi sayıl arı ve 
ge li r du rumu itibariyle ilk on s ı rayı paylaşan ören yerlerimiz ve müzelerimiz 
ince lenm i şt i r. Tablo 1 ve Tablo 2'de, 1996 ve1997 yıll a rı it ibariyle ziyaretçi ve 
geli r durumunu gösteren ilk 1 O ören yeri s ı ra lanm ı şt ı r. 

Sözkonusu tablolardan da görü l ebi l eceğ i gib i 1996 ve 1997 y ıll arı iç in 
en çok ge li r sağ l ayan ören yeri izmir Efes o l muş, en çok ziyaretçiyi de Denizli 
Hierapolis çekm işt i r. Ziyaretç i say ı sıy l a, gelir durumunun bağ l antılı olması 

gerekt i ğ i normal olarak düşünüise dah i, para lı ve paras ı z ziyaretçilerin oranı, 
gel ir ile ziyaretçi sayıs ı arasındaki dengeyi değ iştirebi l mektedir. ( Bkz. Tablo:5) 
Ancak ören yerlerindeki ziyaretçi sayı l arıy l a ilgili 1996 ve 1997 yılları arasında 
bir karşılaştırma yapmak gerekirse ilk 1 O içine giren ören yerlerinin ziyaretçi 
durum l arına baktığ ı mızda, ilk sıralarda görülen ziyaretçi sayısındaki azalma, 
gelirde herhangi bir düşüş yaratmamıştır . Bu giriş ücretlerindeki 
değiş i mden (y ıll ar itibariyle) ve gelen ziyaretç ilerin paralı ya da parasız 

o l mas ı y l a bağ l antı lı olarak da yorumlanabi li r. 

Tablo 3 ve 4 de 1996 ve 1997 y ılı için müzelerimizdeki ziyaretçi say ıl arı 

ve geli r durum l a rı s ı ra lamaya tabii tutularak, ilk on s ı rada bu lunan müzelerimiz 
ile ilgil i bir tablo haz ı r l anm ı şt ı r. 

Bu tablodan da görü l ebi l eceği gibi genelde ziyaretçi say ıl arı ile gelir 
durumunda bir uyum sözkonusudur. Gerek ziyaretçi sayıs ı nda, gerekse gelir 
durumunda ilk iki s ı ray ı istanbul Topkap ı Saray ı Müzesi ile Ayasofya Müzesi 
a l maktadır. Topkap ı Sarayı Müzesi koleksiyonunun çeşitli l iği ve Osman l ı 

Dönemin in ihtişam ı n ı serg ilernesi do l ay ı sıyla, gerek yabancı gerekse yerli 
turist lerin ilgisini çekmiş, ancak her zaman yabancı ziyaretçi sayısı yerli 
ziyaretçi sayısından fazla olmuştur. Aynı durum Ayasofya Müzesi için de 
geçerlidir. Çünkü Ayasofya Müzesi, Bizans dönemini yansıtan dini kimliği 

nedeniyle yabanc ı ların ilgisini çekmektedir. 
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TABLO: 3- 1996/1997 Ziyaretçi Sayısına Göre ilk 10 Müze 

1996 1997 
M üze Ziyaretçi M üze Ziyaretçi 

~ istanbul To~ka~ ı Saraı: ı 1.750.775 istanbul To~ka~ı Saraı: ı 1.839.590 

~2...1 istanbul Aı:asofı:a 1.484.700 istanbul Aı:asofı:a 1.416.477 

_ı.J Konı:a Mevlana 1.342.150 Konı:a Mevlana 1.238.400 

_.!J Göreme A~ıkhava 421 .352 Göreme A~ıkhava 457.700 

~ Ankara Anadolu Medeniı:et l er i 365.591 Nev~ehir Hacı Bekta~ 510.548 

-~ Nev~ehir Hac ı Bekta~ 361.287 Ankara Anado lu Meden i ı:etıeri 495.582 

_ıJ Bodrum Sualt ı Arkeoloji 266.002 Bodrum Sualt ı Arkeoloji 276.838 

]] izmir Efes Müzesi 228.999 izmir Efes Müzesi 231.920 

~..:u Ankara Cumhuriı:et 214.875 Ankara Cumhuriı:et 209.603 

'.!2..1 istanbul Arkeoloj i 158.698 istanbul Kariye 155.817 

TABLO: 4-1996/1997 Gelir Durumuna Göre ilk 10 Müze 

1996 1997 
M üze Gelir (TL.) M üze Gelir (TL.) 

~JJ istanbul To~ka~ı Saraı: ı 380.964.450.000, - istanbul To~ka~ ı Saraı: ı 729.250.551 .000, -

~i] istanbul Aı:asotı:a 304.293.300.000, - istanbul Aı:asofı:a 526.982.300.000,-

2.1 Antalı:a Müzesi 174.404.920.000, - ı Göreme A~ıkhava 147.315.000.000,-

C!) Göreme A2ıkhava 67.237.500.000,- ' Ankara Anadolu Medeniı:et l er i 96.479.080.000, -

~ Konı:a Mevlana 35.559.607.000, - Konı:a Mevlana 94.550.000.000, -

~ izmir Efes Müzesi 35.495.500.000, - izmir Efes Müzesi 60.000.000.000, -

_ı.J Bodrum Sualtı Arkeoloji 31.398.400.000, - Antalı:a Müzesi 36.686.000.000, -

:Il istanbul Türk islam Eserleri 12.604.950.000, - istanbul Kar i ı:e 29.824.000.000, -

_..2.J istanbul Arkeoloji 12.360.772.000,- istanbul Arkeoloj i 20.622.512.000, -

~ istanbul Kariye 10.454 .000.000,- Aydın Afrodisias 18.086 .700.000,-

Kaynak: Kültür Bakanlı ğı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürl üğünün 1996-97 Yılı Kültür istatistikleri 
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Ören yeri ve müzeler arasında bir karşı l aşt ı rma yapmak gerekirse 1996 
ve 1997 yılları için müzelerin ziyaretçi sayıları ve gelirleri, ören yerlerine göre 
daha fazla olmuştur. 

TABLO: 5 - 1996/1997 Tüm Müze ve Ören Yerlerinin 
Ziyaretçi Sayıla rı ve Gelirleri 

1996 MÜZE ÖREN YERi 

Para lı Parasız Toplam Paralı Parasız Toplam 

Yerli 1.929.102 2.993.420 4.922.522 1.426.736 1.156.78 1 2.583.517 
Yabancı 3.724.971 632.919 4.357.890 4.838996 684.711 5.523.707 
Genel Toplam 9.280.412 8.107.224 

Toplam Gelir 998.714.569.250 TL. 821.815.009.950 TL. 

1997 MÜZE ÖREN YERi 

Para lı Paras ız Toplam Para lı Paras ız Toplam 

Yerli 2.208.226 2.497.577 4.705.803 1.513.604 850.460 2.364.064 
Yabanc ı 4.647.291 211.718 4.859.009 5.991.355 211 .310 6.202.665 
Genel Toplam 9.564.812 8.566.729 

Toplam Gelir 1.959.870.342.000 TL. 3.920.106.200.000 TL. 

Kaynak: Kü ltür Bakan lı ğ ı , An ıtl ar ve Müzeler Genel Müdürl üğünün 1996-97 Yılı Kültür istatistikleri 

Tablo 5'de Türkiye'deki müze ve ören yerlerini ziyaret eden yerli ve 
yabancı ziyaretçileri para lı ve parası z olarak ay ı rarak düzenlenen bu tabloda, 
çeş i t li nedenlerle yerli ziyaretçilerden paras ı z olan l arın ı n yabancı ziyaretçilere 
göre fazla oldu ğu, ancak yabancı ziyaretçilerin içinde paras ı z olarak müzeyi 
ziyaret eden lerin de az o l madığı görülmektedir. Toplam ziyaretçi sayıs ı nın 

içinde yerli ve yabancı ziyaretç iler aç ı s ın dan, parası z ziyaret eden lerin, 
neredeyse genel top l arn ı n yarısına yakın bir say ıd a bu lunduğu açık bir 
biçimde görülmektedir. Ayn ı durum müzeler kadar olmasa da ören yerleri için 
de geçerlidir. 

Türkiye'nin olduğu kadar dünyan ın da bir kü ltür merkezi olarak kabu l 
ettiği istanbul'daki müzelerimiz aras ın dan seçilen yedi müzemizden bazı l a rı, 
Kü ltür Bakan lı ğ ının , An ı tlar ve Müze ler Genel Müdürlüğü için yeterli bütçe 
ay ı ramamas ın dan dolayı ortaya ç ıkan eleman yeters i z li ğ i ve bakım s ı z lı k 
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nedenleriyle ciddi sorun lar yaşamaktadırso. 

istanbul'un önemli ge li r kaynak l a rından olan müze ler, bu ilgisizlik ve 
maddi yetersizlikler nedeniyle kapanma teh likes i yaşamakta, tüm bölümler 
ziyarete aç ılamamakta ve sorunlar gitt ikçe büyümektedir. 

Müzelerle ilgi li son olumlu ça lı şma, 1961 yılınd a Yedinci U l us l araras ı 

Mi lli Eğ i t i m Şuras ı çerçeves inde düzen lenen Kü ltür Ş uras ı Top l ant ı s ı'nd a 

a lın an kararlardır. O tarihten bugüne kadar giderek artan sorunlarla ilgi li ciddi 
ön lem ler a lı nmamıştır . Bu sorun l arın halledilebi lmesi için a lı nması gereken 
ön lemlerin gündeme dahi girememesi, müzeler ve ören yerleri aç ı s ın dan 

tehl ikenin daha da büyük boyut lara u l aşab il eceğ i yolun da endişeler 

taş ımaktad ı r. 

1990 ve 1996 yılları itibariy le, istanbul ilindeki müzelerimize 
bakı l d ı ğ ın da, geli r ve ziyaretçi sayıl a rında önemli art ı ş l ar bu lunmad ığı , aksine 
sözkonu su gelirlerde ve z iyaretç i sayıları nda dalgalanma lar o l duğu 

gözlemlenmektedir (Bkz. Tablo:6). Yalnı z Topkapı Sarayı Müzesi ile Ayasofya 
Müzesi (tanıtıcı bilgi için Bkz. Ek: 6) bütün olumsuzluklara rağmen daha önce 
be li rttiğ imiz nedenlerle belli bir ziyaretçi potansiyeline her zaman sahipt irler. 

Dünyan ın beş büyük arkeoloji müzes inden biri olarak kabul ed ilen ve 
Türkiye'de kuru lan ilk müze de olan istanbul Arkeo loji Müzes inin (Bkz Ek: 5) 
gerek ziyaretçi ve gerekse geli r bakımından bu s ınıfl am ada alt s ıra l arda 

bu l unduğu görü lmektedir. Oysa bünyesinde barınd ı rdığı Ant i kçağ Anadolu, 
Anadolu ve Troya ile Anado lu'nun çevre kü ltürleri olan Kıb rı s, Suriye ve Fi listin 
eserleriyle büyük önem taşıyan bu müzenin ziyaretçi ve ge li r durumlarının 
daha iyi hale getirilmesinin büyük yarar sağ l ayacağı ortadad ı r. 

Pazar analizi açısından istanbu l ilindeki durumu ele alacak olursak, 
coğrafi bölge, demografik öze llikler, yaşam tarz ı, okul sayı s ı ve çeşidi, özel ilgi 
a lan ı aç ı s ı ndan tümüyle baş lı baş ına ele a lın arak, bölümleme yapılması ve her 
bö lüm için ayrı ayrı pazarlama planlaması gerektiren bir pazar olarak 
düşünülm esi gerekebili r. 

50 "Müzelerde Tehlike Çanlar ı" , Cumhuriyet Gazetesi, 3 Ağustos 1997, s.16. 



TABLO: 6- Yıllara Göre istanbul'daki Müzelerin Ziyaretçi Sayıları ve Gelir Durumları (.000 TL.) 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Topkapı Sarayı Ziyaretçi 1.871.546 915.908 1.358.025 1.457.722 1.116.058 1.362.801 1.364.425 
Müzesi Gelir 13.684.915 7.491.278 19.911.500 41.036.239 57.195.713 81.759498 285.942.201 

Arkeoloji Ziyaretçi 151.223 109.048 163.124 217.664 151.417 131.271 127.624 
M üzeleri Gelir 325.944 268.985 769.164 1.954.730 2.628.896 6.257.227 9.381.962 

Ayasofya Ziyaretçi 1.246.861 814.449 1.031.235 1.280.125 985.919 1.177.089 1.253.618 
Müzesi Gelir 9.348.219 5.606.142 12.119.954 28.815.000 39.298.035 20.120.870 227.184.500 

Türk ve islam Ziyaretçi 92.345 90.197 89.325 103.580 107.690 103.302 79 .817 
Eserleri Müzesi Gelir 300.930 231.200 155.400 1.194.350 1.602.400 6.242.41 o 8.820.800 

Hi sarlar Ziyaretçi 75.290 37.767 59.689 48.344 16.725 70.980 94.040 
M üzeleri Gelir 72.101 51.554 5.381 288.387 127.746 1.034.398 3.125.385 

Divan Edebiyatı Ziyaretçi 6.303 3.868 5.38 5.829 5.730 5.707 5.664 
Müzesi Gelir 4.858 4.775 6.163 25.000 50.711 85.955 154.675 

Yıldız Sarayı Ziyaretçi 3.070 6.016 4.722 
Müzesi Gelir 20.905 68.851 121.920 

TOPLAM YILLIK GELiR 9.726.108 13.653.935 33.111.834 73.313.706 1 00.924.406 315.569.208 534.731.443 

.ı::. 
w 

---



1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

TABL0:7- istanbul Arkeoloji ve Ayasofya Müzelerinin 
Yıllara Göre Ziyaretçi Sayıları 

ARKEOLOJi MÜZESi AYASOFYA MÜZESi 

Yerli Yabanc ı TOPLAM Yerli Yabanc ı TOPLAM 

71.005 91.313 162.318 

118.89 98 .674 217.564 235.379 846.379 1.081 .758 

85.022 66.395 151.417 270.752 610.936 881.688 

63.077 68.194 131.271 362.484 697.520 1.060.004 

77.1 02 81 .596 158.698 371.162 1.1 13.538 1 .484. 700 

80.551 68.950 149.501 338.027 1.078.450 1.416.477 

Kaynak: istanbul Arkeoloji Müzeleri ve Ayasofya Müzesi Müdürlüklerinden alınm ı ştır. 
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istanbul Arkeoloji Müzeleri ve Ayasofya Müzesinin ziyaretçi sayılarını 
gösteren Tablo ?'de yıllar itibariyle her iki müzenin ziyaretçi sayılarında a rtı ş lar 

görülmektedir. istanbul'daki diğer müzelerimizde olduğu gibi, istanbul 
Arkeoloji Müzes inin de z iyaretç i sayıl a rı nda çok önemli art ı ş lar 
görülmemektedir. Ancak Ayasofya Müzesinin dini aç ıdan sahip olduğu kimlik 
nedeniyle, ziyaretçilerin daha faz la ilgisini çekt i ğ i ve yıllar itibariyle ziyaretçi 
sayı l arında (öze llikle yabancı ziyaretçi ) önem li artış l ar görü lmekted ir. 
Do l ayı sıy l a da iki müze aras ı nda bir karş ıl aşt ırma yapmamız gerektiğ in de, 

yabancı ziyaretçi aç ı s ından Ayasofya Müzesin in önemli bir yeri olduğunu 
görmekteyiz. 

Gerçeğe yakın bir pazar analizi yapabi lmek için, birçok etkenin 
yanında; müzelerin büyüklüğü, yönetim biçimi (resmi, öze l gibi), giriş ücret 
yapısı ve bu lun ulan bölge ileri düzeydeki ana liz lerde mut laka 
ku ll an ıl abi lme li dir. Sonuç olarak, eldeki bilgilere göre önemli noktalar şöy l e 

be li rtilebi li r: 

* Talepteki ge lişme nüfustaki art ı ş la orant ılı olmasa da artmaktadır. 

* Yı ll ar arasındak i değ i ş i m i eri n nedenleri şunlar olabilir: Tamirat, kötü hava 
koşulları, siyasal ve ekonomik kriz vb.gibi. 

* Özel müzelerin ge li ş i mi son yı l l a rda ivme kazanmıştır ve büyümelerinin 
resmi müzelere göre daha iyi olması beklenmektedir. 

* Ücretsiz müzelerin daha fazla ve hı z lı büyüyeb il eceğini varsayabiliriz. 
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1.3. Müze Pazarında Bölümleme 

Çağdaş pazarlamada, belirli bir ürünün tek bir pazarı yoktur. Genel 
olarak tek bir i ş l etme için pazarlar çok büyüktür. Ayrıca tüketici ihtiyaçları, 

istekleri ve sat ın alma davranışları birbirinden çok farklı olabilir. Bir pazarın 
birçok bölümden o luştuğu bir gerçektir. Pazarlar, yaş, cinsiyet, ge li r, eğ iti m, 

coğrafi bölge, büyüklük, tür vb. değişkenlere göre bölümlere ayrılabilir. 

Tüketicilerin ihtiyaçları ve istekleri genellikle birbirinden farklıd ı r. Herkes aynı 
çeşit giysi, ayakkabı ya da mobi lya satın almak istemez. Ayrıca, tüketici lerin 
satınalma davranışları da farklıdır. Farklı mallara ihtiyacı olan ya da farklı 
satınalma davranış l arı gösteren kişilerden oluşan bir pazar, türdeş (homojen) 
değildir. 

Bu yapıda olan bir pazar türdeş bölümlere ayrılır. Pazarı oluşturan 

kişilerden, ailelerden ya da örgütlerden türdeş gruplar vücuda getiri li r. Başka 
deyiş l e, ihtiyaçları ve istekleri ya da sat ı nalma davranış l arı birbirinin ayn ı olan 
bölümler oluşturu l ur. iş l etme tüm pazarı oluşturan bölümlerden birini -ya da bir 
kaçını- hedef pazar olarak seçer ve seçt i ğ i pazara uygun pazarlama karması -

ya da karma l arı - ge li şt iri r51 . Mal, hizmet, düşünce pazarlamak isteyen 
Örgütler veya i ş l etmeler, genellikle pazarl arını bölümleyerek, bu pazarın bir 
bölümünü hedef pazar olarak olarak seçenlerin yanısıra tüm pazarı hedef 
pazar olarak seçen ler de vardır. 

Amaç toplumsal o l duğunda, pazar bölümleme daha fazla önem 
arzedebilir. ideal bir dünyada müzelerin çoğu toplumun her üyesini çekmek 
istemelerine karşın, gerçekte kararlar, üzerinde odaklanacak kişilere göre 
verilmelidir. Toplumu ortak özelliklerine göre gruplara ayırmak, müzenin 
enerjisinin yoğunlaşmasını ve dağılmamasını sağlamak için en mantıklı 

çözümdür52. 

Tüm iş l etmeler gibi müzeler de kaynaklarını, etkinliklerini kendi amaç 
ve hedeflerine en uygun olan pazar bölümlerine odaklamalıdırlar . 

Odaklanmamış pazarlama etkisiz o l acaktır. Müze ve sanat galerilerinin 
bugüne kadar bu konu ile ilgili bu yönde yeterli düzeyde çalışmaları 

olmamıştır . Onlar, varolan kaynaklarını bir ürün üretmek üzerine 
yoğunlaştırmışlar ve sonrada bu ürüne ilgi duyu l mas ı nı bek lem i ş lerd i r. Ürün 
tasarianmadan veya yaratılmadan önce ne istendiğinin veya neye ihtiyaç 

51 ilhan Cema lc ıl ar, Pazarlama Kavramlar Kararlar , Bela Bas ım Yayım Dağıtım A.Ş., istanbul 
1994, s.38. 

52 Mclean, Marketing the Museum, s.48. 
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d uyul d u ğ unun değe rl en d i r il mes in e yönelik ciddi çaba harcamam ı ş l ard ır . 

Hedef top l u luğun kimler o lacağ ı na i lişk i n net bir fikir olmaks ı z ı n ürün , "pazar 

yerine" at ılm ı ş, i l g il en ilmem işt i r 53. 

Şekil: 1 -M üze ve Sanat Galerileri Pazarı 

Eğitim 

Kaynak:Dr.Stuart Oavies, By Popu/ar Oemand, s.15. 

Şekil - 1 'de görüldüğü gibi m üzeler 3 farklı pazarda çalış ı r l ar, eğ itim, boş 

zaman ve kü ltürel miras. Ziyaretçiler için pazardaki en güçlü rekabet kü ltürel 
miras pazarından gelmektedir. Kü ltürel miras merkezleri, bir yer veya bölgenin 
doğa l ve kü ltürel m i ras ı n ı yorum layan bir tesisi tan ı m lamak için yayg ı n biçimde 
ku ll anı l an betimsel bir terimd ir. Baz ı durumlarda miras merkezleri koleks iyana 
dayal ı d ı r ve bu terimi pazarlama amaç l arı ile ku llansalar dahi bunlar iş l evse l 

müzelerd ir54. Özellikle de s ı nırlı kaynaklardan yararlanma konusunda eğit im 
ve boş zaman da müzeler için bir rekabet getirmektedir. 

Yurtdışında yapılan araştırmalarda incelenen müze ve galeri lerden 
sadece yarısı spesifik hedef pazarlara sahip olduklarını iddia etmiş l erdir ve 
sadece % 30'u bir pazarlama planı geliştirmiştir. Pazar potansiyel ini pazar 
bölümleme yoluyla incelemek mümkündür ve daha yararlı olacağı 

düşünülmektedir. Her müze kendi koşullarına göre hedeflerini belirlemelidir. 
Bölümleme, bölgesel, özel ve yerel koşullara göre farklı özellikler gösterebilir. 
Örneğin yazlık kentlerin bulunduğu turistik yöreler, belirli demografik veya 
sosyoekonomik özelliklere sahip oldukları için genel eğilimlerden farklı 

tutulmalıdır. 

Pazarlama sektöründe kullanılan geleneksel bölümleme müze ve 
galerileri için her zaman uygun olmayabilir. Bu kısmen iki sektörün ihtiyaç ve 
özelliklerindeki farkl ı lığ ı n bir yansımasıd ı r. Pazarın özellikleri farkl ı ise, 

bölümlemenin de fark lı o l ması beklenebi li r 55 . Ticari sektör ile müze sektörü 
a ras ın dak i fark lılı k l a rı Tablo:8'de inceleyecek olursak; ticari sektörün, tüket ici 

53 Davies, a.g.e., s.50. 
54 Ambrose and Paine, a.g.e., s.8. 
55 Davies, a.g.e., s.50. 
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maliarına yönelik olduğu, genelde ş irketlerin kapsamlı boyutlarda oldu ğu, 
kuruluş amaç l arının içinde kar sağ laman ın yer a ldığı, sektörün özelliği 

itibariyle rekabetin var o ldu ğu ve homojen bir yapıya sahip o ldu ğu 

bilinmektedir. Oysa Müze sektörü çok daha fark lı özelliklere sahiptir. Müzeler 
hizmet sektörü içerisinde düşünü lmekted i r, küçük ve kar amac ı gütmeyen 
örgütlerden olu şur, kamusal özellikted ir ve heterojen bir pazarı vardır. 

TABLO: 8- Ticari Sektör ile Müze Sektörü Arasındaki Farklılıklar 

Ticari Sektör Müze Sektörü 
Tüketici mail a rın a yönelik Hizmete yönelik 
Ş irket ler kapsamlı boyutlarda Genellikle küçük örgütler 
Kar amac ı gütme Kar amac ı gütmeme 
Rakip pazarlar Kamusal/amaç kar değ il 
Homojen Heterojen 

Kaynak:Or.Stuart Davis, By Popu/ar Oemand, s.5 1. 

Müze pazarında da bir bölümleme yapmak ve pazar potans iyelini, 
pazar bö lümleme yoluyla incelemek mümkündür. Pazarı, müze ve sanat 
galeri leri için bölümlere ay ırmak gerekirse; 

1.3.1. Demografik özelliklere göre bölümleme: 

Demografik özel liklere göre bölümlernede pazar, yaş, cinsiyet, gelir, 
eğ itim, meslek, aile yapısı gibi etken iere göre çeşitli bölümlere ayrılab ilir . 

Tüket ici ihtiyaç ve istekleri, demografik özelliklere (nüfu sun yapısına) 

bağımlıdır. 

1.3.2. Yaşam tarzına göre bölümleme 

Fark lı haneler, farklı yaşam tarziarına sahiptirler. Müze hangi yaşam 
tarzına sahip insanlara hizmet verecektir? Müzelerin veya müzenin açık 
olduğu saatler, i şten sonra gelmek isteyen ziyaretç iler için de uygun 
olabi lecek midir? Çok sayıda insan müzeleri ai le grupları veya sosyal gruplar 
halinde ziyaret edebi lirler. 

1.3.3. Coğrafi bölgelere göre bölümleme 

Coğraf i yer, iklim , nüfusun yoğunluğu pazarın bölümlenmes inde 
başl ı ca etkenlerd ir. Ayn ı ülkenin fark lı bölgelerinde yaşayan insanların, ya da 
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yurtdı ş ından gelen turistlerin müzeleri ziyaret edebilmesi için, ziyaretçileri 
müzeye çekebilmenin yolu ne olabilir? Örneğ in Kapadokya Bölges i, yerli 
turistlerden çok yabancı turistlerin ilgisini çekm i şt ir. Türkiye'ye gelen yabancı 
turist lerin % 95'in in bu bölgeyi ziyaret etmeden Türkiye'den ayrılmad ıkl arı 

söylenmektedir. Benzer bir örnek verecek olursak, Meryem Ana'n ın mezarının 

bu l unduğu söylenen Efes Müzes i de yabancı turist lerin mutlaka uğradığı 
müzelerimizden biridir. Bu açık l amalar çerçeves inde coğrafi bölümlernede üç 
tür söz konusu olabili r. 

a) Yöre Halkı: Müzenin bulunduğu çevrede yaşayan halk kastedi lerek, 
müze ziyaretinden hoşlanan veya hoşlanmayanların oluşturduğu bu grup 
hakkında mutlaka bilgi sah ibi olunmalıdır. 

b) Günübirlikçiler: Bu statüye girenler bir tur veya organizasyona bağlı 
olarak hareket ettikleri gibi, bağ ımsız olarak da bir grup oluşturmaktad ı rlar. 

Paket tur satın alarak yalnızca müze ziyaretini ya da başka tür gezi leri 
hedefleyen, kaldıkları yerden sabah gelip akşam yine aynı yere dönen 
kişilerle; ayrıca bağ ı ms ı z olarak hareket ederek yani bir tur ve organizasyona 
bağlı olmadan gezen kişiler işaret edilmektedir. 

c) Turist ler (yerli ve yabancı): Turist, kendi evinin d ı şında yirmidört 
saatten fazla kalmak üzere kendi ülkes indeki başka şeh irl ere ya da yabancı 
ülkelere gezmek, görmek, eğ lenmek, öğrenmek v. s. neden lerle seyahat eden 
kiş il ere denmektedir. 

1.3.4. Okullara göre bölümleme: 

Türkiye'deki ilköğretim ve lise öğrencileri her zaman müze 
ziyaretçi lerinin çok önemli bir bölümünü oluşturmaktad ı r. Ayrıca sanat 
okullarına devam eden öğrenciler de bu pazarın büyük bir kısmını meydana 
getirmektedirler. 

1.3.5. Özel ilgilenenlere göre bölümleme: 

Müze ziyaret iyle ilgilenenlerin bir bölümünü, amatö rce veya 
profesyonel olarak, özel ilgi duyan bir kes im o luşturmaktad ır . Bu ziyaretçilerin 
müzeye bir kez, birkaç kez ya da düzenli olarak geldi ğ i sanılmaktad ır . Bunun 
yanında boş zaman larını değerlendirmek için müze ziyaretinde bulunan kişiler 
de sayıca belli bir grubu oluşturmuşlardır. Bu kişilere göre m üze ziyareti 
sadece bir boş zaman/eğitim etkinliğ i türü olarak ortaya ç ıkmı şt ır . Bu kesiminin 
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daha başka neler yapt ı k l arın ı bilebil ir miyiz? Acaba müzeler, i nsan l arı ziyaret 
aç ı sından, düzenli olarak m ı , düzensiz olarak mı çekerler? 

Bölümleme yap ılı rken müzelerin ziyaretçi profi lleri incelenmelidir. Baz ı 

özel müzeler oldukça heterojen bir ziyaretçi profi line sahiplerse, o zaman 
bun l arın cazibeleri o l as ı tüm bölümlerde korunma lı ve sürdürü lmelidir. Bu tür 
müzeler; bir park, sinema, tiyatro, hayvanat bahçesi, alış-veriş merkezi, çocuk 
eğlence merkezi gibi başka özelliklerle bağlantılı olarak yönetilebi lir. Örneğin, 
canlı tarihi gösteriler, tanımlama l ar, video lar ve sergilerin ortama göre 
düzenlenmesi gibi teknikler yoluyla ziyaretçiler sergiyi kiş i selleştirmeleri için 
teşvik edilmelidirler. 

2- M üzeler için Pazarlama Karması Elemanları 

Çağdaş pazarlama tüketici ihtiyaç ve isteklerine göre yapılan üretimin, 
yine tüketiciye ulaşıncaya kadar yap ı lan iş lem l erin tümünü kapsaması an l ayış ı 

o l duğuna göre, müzelerde çağdaş pazarlama yine bu hedef gözönüne 
a lı narak yap ı lma lı d ı r. Müzelerde amaç toplumsal ise, hizmet anlay ı şı ön 
planda tutu larak, pazara uygun bir pazarlama karması gel i şt i rileb il ir. 

Müzelerin çağdaş anlayışla yöneti lmeleri gerekliliği henüz çok yenidir. 
Bu konuda diğer pek çok kurumun onlarca yıl gerisinde kalmışlardır. Bu 
nedenle, böyle bir anlayışı gönülsüzce benimsernek durumunda kalmışlardır. 

Koruma ve muhafaza etme konusunda eğitilen müze yöneticileri, dolayısıyla 
çağdaş yönetim kavramını pek benimsememişlerdir. Müze yöneticileri yeni bir 
düşünce yolunu ve tamamen yeni bir yönetim dilini öğrenmek zo runda 
kalabilirler. 

Hizmetler, bir malın ya da hizmetin satışına bağlı olmaksızın, son 
tüketiciler ya da işletmelere pazarlandığında ihtiyaç ve istek doygunluğu 

sağlayan bağımsız olarak tanımlanabilen eylemlerdir56 . Hizmetlerin 
pazarlamasındaki farklılıklar, hizmet lerin kendine özgü özelliklerinden 
kaynaklanır. Doğaları gereği, hizmetler, fiziksel olarak soyutturlar; 
dokunulamaz, tadı alınamaz, koklanamaz ya da görülemezler. Bu, ürünlerin 
fiziksel maddeleri veya somutlukları ile birbirine z ıttır. Fiziksel soyutlukları 
yan ı nda, hizmet lerin zihin taraf ı ndan an laş ıl ması güçtür ve bu neden le 
zihinsel olarak da soyutturlar. Hizmetlere sah ip olunamaz, on lar sadece 

yaşanab il ir, yarat ıl ab ili r ya da kat ılı nabi li r l er57 . 

56 Cema lc ıl ar, Pazarlama Yönetimi , s.295. 
57 Mclean, Marketing the Museum, s.54. 
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Bu durum müze lerde pekçok prob lem i beraberinde get ireb il ir. 
Hizmetler ileride ku llan ılmak üzere saklanamazlar. Örneğin, müze hafta içi bir 
gün tenha ise, Cumartes i öğ l eden sonra müzeye girmek için kuyruk 
o l uşturan l arl a doldurulamaz. Ku llanmadan önce hizmeti denemek de güçtür. 
Bir ziyaretçi müzeye girmeden önce neler bekled i ğ i ne i lişk i n bir fikre sah ip 
olab il ir, ancak sahip o l acağı deneyim konusunda bi lgili deği l d i r. Müzede neler 
sunu lduğunu tam olarak iletmek ya da göstermek de çok güçtür. Broşür veya 
posterle müze deneyimini nelerin oluşturduğunu yeterli biçimde açıklamak zor 
olabilir. 

Hizmetlerin iletilmesi süreci müzelerde ziyaretçinin üretime katılması 
sebebiyle karmaşıktır. Ürün/hizmet kusursuz olmalıdır. Burada ürün üretiminde 
olduğu gibi, makina hatalı ürünler yapmaya başladığında bandı durdurmak 
mümkün deği l dir. Müze hizmetinde bu tür bir üretimin kalite kontrolü yoktur. 
Ziyaretçi müzeden ne bek l ediğinden emin deği l se, bu durum problem 
yaratab ili r. Üretimde başka tüketici ler de yer a l maktadır ve onlar bireysel 
tüketic ilerin bu deneyimden a l acakları zevki bozabi lir. Örneğin müzeyi grup 
halinde gezenlerin, bireysel olarak ziyaret yapan l arı rahats ı z ederek, ilgisini 
dağıtarak, konsantrasyonunu bozması gibi. 

Mevcut kaynak ların etkin olarak ku ll anı l mas ı nı sağlayanlar, iş idaresi 

eğ itimi görmüş olanlardır58 . Çalışma sistem lerinde gelişme yapılabilecek 
konular finansman, yönetim ve pazarlama olabilir. Bu anlayış bütün 
sorumluluğu yöneticilere yüklemiş ve yöneticilerin yönetim alanında 

eğ itilmeleri gerekli l iğine işaret edilmiştir. Müzeleri yönetenlerin karşıianna 
çıkan enflasyon, ekonomik ödeme güçlükleri gibi etkenler, sanat çalışmalarını 
ve insan kaynaklarını destekleme çalışmalarında zorluklar yaratmaktadır. 

Hizmet işletmelerinin çoğu pazarlama yönlü olmadıklarından, 

genellikle, hizmet geliştirme işlevlerini pek ciddiye almazlar. Yeni hizmetler 
üretip pazarlamak, yeni ürün üretip pazarlamak kadar önemlidir, hatta 
zorunludur. Yeni ürün geliştirmeyle ilgili teknikler, yeni hizmetlerin üretiminde 
de geçerlidir. Örneğin, ingiltere'nin Londra kentindeki, Victoria and Albert 
Müzes i, eserlerinin aslı na çok sadık (ama tam kopyası olmayan) kopyalarını 

pazarlamada büyük ticari başarı kazanmıştır59 . "Üretken müze, yaşayan 
müzedir'' an l ay ı şını benimseyen Victoria and Albert Müzesi topluma "eğer bir 
müze, toplumun ilgisin i çekmiyorsa, o müze ölüdür, çünkü yen ilik ve hareket 

58 Fethiye Erbay, "Müzelerin Finansal Kaynak l arı", Boğaziçi Ekonomik Araştırma Dergisi, 
Boğaz iç i Üniversites i Yay ınl ar ı , Ş ubat 1995, s.20. 

59 Entellektüel Bakış, Milliyet Gazetesi, 22 Eylül 1997, s.16. 
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üretemiyor" mesajını vermektedir. Müzenin Tasarı m Bölümü Başkan ı Charles 
Newton, Milliyet Gazetesi muhabiri ile yapt ı ğ ı söy leş i de; 

"Statik müzelerde hiçbir şey değ işmez. Sergilenen eserler aynı d ı r. Yerleri bile 
değ i şmez . Ta nı t ıml a rı ayn ı d ı r. Bu ese rlerin kit leyi ilgilendirecek yönleri aran ı p 

bulunmaz. i şte bu müzeler ölü müzelerd ir. Bu müzeler resmi destek a lm ı yorsa, ve 
özel müzeyse ayakta kalamaz. Çünkü öze l müze de piyasa koşu ll ar ı na bağ lı olmak 
zorundad ı r. Eğer müze, eski eser ve tarih pazar l amas ı ndan bugüne ı ş ı k 

tutabil iyorsa yaşayan bir müzedir." 

diyerek, müzenin tarih pazarlaması konusundaki çalışmaları hakkında 

örnekler vermektedir. Müze, eserlerinin reprodüksiyonları için saygın firmalara 
lisans verir, ancak bu eserlerin tıpkı basımı veya tıpkı yapımı demek değildir. 
Orijinale en yakın anlamındadır; örneğin, müze yönetimi Hint stili dokuma 
örneklerinden esinlenerek perde ve yatak çarşafı, kumaş üretimine izin 
vermiş, izni k çinilerinden esin lenerek düz ve çukur tabaklar yapılmıştır. Bu 
çiniler, müzen in islam Eserleri Galerisinde serg ilenmektedir. Tabaklar sat ı şa 
çıkt ı ktan çok k ı sa bir süre sonra satı l m ı şt ı r. Bu tür reprodüksiyonlara ilgi çok 
büyük o lmaktad ı r. 

Müze, serg il ed i ğ i eserlerin sahibid ir. Bu eserlerin reprodüksiyonunu 
yap ı p satmak isteyen firmalara izni müze değil, müzenin ticari i li şki l erini 

yöneten f i rması verir veya vermez. Bu, müzeden ayrı bir kuruluş sayılır. Bir 
pazar araştırma ve pazarlama şirketi olarak çalışır. Bu firma, üretim talebiyle 
başvuranlarla muhatap olur. Firma, aynı zamanda müzenin mağaza ve 
kitapçısını da iş l etir. Buralarda yine m üzedeki eski eserlerin tıpkı basımları, 
veya bunlardan esinlenerek yapılmış ürünler satı lmaktadır. 

Newton yine aynı söyleşisinde; 

"Müze nin ticari i li şkilerine bir başka örnek olarak da, Japon tekst il f i rmasıy l a 

yapt ı k l ar ı anlaşma gösterilebi li r. 18. Yüzyı l kumaş l arının desen lerinden kumaş 
üretecek olan bu Japon f i rmas ı , müzenin iznini almak zorundadır. Müzenin verdiği 
l isans ı n bell i bir bedeli vard ı r. Japon f i rmas ı müzedeki eski desenleri ku llanarak ne 
kadar yüksek bir zevk sahibi o lduğunu ilan etm i ş o l maktad ı r. Ayr ı ca müze, japon 
firmas ı na bu eserler hakkındaki bütün tekn ik ve tarihi bilgiyi de sağ lamaktad ı r. Bu 
her iki taraf ı n da yararına olan bir a l ış -veri ştir." 

demektedir. 

Görü l düğü gibi çağdaş müze anlay ı şı, müzelerin yaşamas ı , topluma 
daha iyi hizmet verebilmesi iç in, pazarlama ve yönet imdeki tüm yeni liklere 
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kapıların ı açarak, ziyaretçi lere sunulan deneyimin kalitesini korumak bilinciyle, 
toplumsal görevini yerine getirmiş o lacakt ır . 

Pazarlama karması , pazar bölümleme kavramının uygulanabilen bir 
uzant ı s ı dı r. Pazar analiziyle, müzeyi kull anan farkl ı insan grup l arı ile 
kul lanab il ecek ya da kullanmak zorunda olan lar tan ı m l a nırl a r . Tümü 
gözönüne a lı narak, demografik özelliklerine göre türdeş (homojen) gruplar 
o l uşturu lur . Bundan sonraki iş, herbiri bir pazarlama karmas ı e leman ı olan 
baz ı anahtar değ işken l eri biraraya getirmek ve uyarlamaktır. Böylece mevcut 
veya potansiyel hedef grup l arın, müzenin ihtiyaçlarına uygun olup olmad ı ğını 

görülmektedir. Bunun için pazarın her bölümünün bireysel olarak incelenmesi 
ve kendi karması içinde yerinin tesb it ed ilmesi gerekmektedir. Ancak tüm 
bun l arın yanında, müzeler ürünlerini iyi bir biçimde sunmalı , ziyaretç ilerinin 
memnuniyetini sağ lamalıdır . Ürün, tutundurma etkin likleri de yapıldıktan sonra 
müze, ziyaretçi lerinin beklentilerini ve memnuniyetini hala karş ıl ayamıyorsa, 

bu durumda müze yönetimi, ziyaretçilerden tekrar gelmelerini beklememeli, 
hakkında medyada yaz ıl acak ve söylenecek olumsuzluklara haz ır olmalı dır. 

Ticari sektör için 4P (Ürün "Product"; Yer "Piace" ; Fiyat "Price"; 
Tutundurma "Promotion") olarak ad land ırıl an pazarlama karması, bir hizmet 
sektörü olan müzeler için 6P olarak düzen lenm i ştir . 

-Ürün (Product), 
-Yer (Piace), 
-Fiyat (Price), 
-Tutundurma (Promotion), 
-Sunuş (Presentation) 

-i nsanlar( People )60 . 

Geleneksel olarak 4P ile an l atılan pazarlama karması . elemanları, 

hizmet sektörü için 6P olarak geniş l etilmesine rağmen, baz ı kaynaklarda 
hizmet sektörü için pazarlama karması elemaniarına Halkla ilişkiler ve 
Tan ı t ırnın da ek lenmesiy le 8P'ye çıkarı l abi lir . Bu çalışmada 6'1ı 

s ı n ıfl and ırmadan yola ç ıkıl arak, hizmet sektörü için pazarlama karmas ına ilave 
ed ilen Sunuş ve insanlar değ işken l eri önce incelenecektir. 

60 Jonathan Bryant, "The Principles of Marketing, A Gu ide for Museums", Association of 
independent Museums, Gu ideline No:16, England 1988, s 21. 
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2.1. Sunuş 

Günümüzde yaratıcı gösterimierin ve yorum yöntem lerinin art ı ş ı 

sayesinde, s unuşa bir değ işken olarak bakılabilir. Tekno lojinin ilerlemesiyle 
birlikte gerçek ortamda yaratılan değişik gösterimlerle, sanal ortamda yaratılan 
materyal su nuşu bu alanda ça lı şan tekn ik elemanlar taraf ından ilgi çekici 
olarak nitelenebi li r. Bir araşt ı rma enstitüsü olan müzeler, an lam ve i li ş kil er i 

iletmeyi uygun mekanlarda, iyi derecede bi l gilendirilmiş bir topluma sunmay ı 

tercih edeb ilirler. Top lumun her kesiminden insan l a rın an l ayabi l eceğ i, 

an l aş ılır ve cazip yöntemlerin kullanımı, müzen in akademik ve uzman 
güven ilirliğinden yoksun olduğunu değil, aksine müzenin daha gen i ş bir 
topluma hizmet etme sorum luluğunu cidd iye aldı ğ ını göstermektedir. Pazarın 
uzman bölümlerine hitap edecek sunuş l ar, ge li şt iril erek ürün, dersler, gizli 
turlar, seminerler, teknik yayınlar gibi biçim ler alabi li r. 

Hizmet veren personelden kim lerin hizmet sunuşun a katılacağ ı , ne tür 
arac ıl arın ku ll an ıl a bileceğ in e ilişkin kara rl a rın a lınmas ı gerekmektedir. Bu 
nedenle müşteri hizmetlerinin, arac ı kullanımının ve ziyaretçilerin kat ılım 

derecesinin gözönünde bu lu ndurulmas ı gerekmektedir. 

2.2. insanlar 

Hizmet kullanıcısı ile örgüt aras ın da temas ı kurmak etki l eşimi 

garantilemek, kendi içinde yeterli değildir . Temas deneyimle sürdürü lebilir ve 
bu deneyimin ka lites i de hem fiziksel hem de insan biçiminde toplam ürüne 
bağlıdır. Müze ziyaretçilerinin karşı laşt ıkl arı ve görüştükl eri insanlar, sunulan 
objeler kadar önem lidir. Tüm m üze personelinin görünüşü, tutum l arı, 

davran ı ş l arı ve motivasyonu ziyaretçi lerden sak l anamamaktadır. Onlar 
herkesin görmesi için oradadırlar ve insanlarda serg il er le bir li kte 
gösterimdedirler. 

Sunuş standart l arı, istenen düzeye getirilmesi gereken pek çok müze 
bulunabi li r, bunun yanında müzede çalı şan insanların sunuşa olumlu katk ıl arı 

ve coşku l arı nedeniyle ziyaretç ilere o l ağanüstü ka litede bir deneyim 
sunulabili r. Herkes zaman zaman deneyimlerin in dan ı şmadaki memurlar veya 
herhangi bir görevli taraf ı ndan hayalkırıklı ğına uğrat ıld ı ğı, mükemmel biçimde 
tasarlanm ı ş ve gösterime sunulmuş sergileri ziyaret etm i ş olabilir. 

Ziyaretçi memnuniyetine yönelik bir araştırmada bakımlı tesisler, temiz 
iyi giyimli koruma görevlileri en çok puan top layan hus us l ard ır . Birçok hizmet 
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örgütünde olduğu üzere, görevli memurlar ve satışyeri görevlileri gibi önbüro 
personeli müzenin tek görünür temsilcileri olduğundan, pazarlamada önemli 
bir faktörü teşkil etmektedirler. Yönetici kadro ise genellikle sahne arkasında 
görev yapmaktadır. Her ne kadar toplumsal boyutun saldırılarına en fazla 
direnen kişiler olsalar da, yöneticilerin görevi koleksiyonu özellikleri gereği 
için değil, toplumun yararlanması için korumaktır. Bu noktada müzenin ikili 
amacı, bu iki işlev arasında bir sıkıntı yaratmaktadır. 

Ziyaretç ilere gösterilen ilgi başarılı bir müzenin kalite işareti sayılabilir 
ve bu tüm pazarlama çalışmalarının temeli olmalıdır. Müze ile toplum arasında 
güçlü bağların kurulması için gönüllü kişilerden de faydalanılabilir. Gönüllü 
kişilerin katılımı ve coşkusu müzenin yönlerinin geliştiri lm esi, yeni projelerin 
başlatılması için potansiyele sahiptir. 

Tüm müzeler pazarlama stratej isi ile bütünleşmiş, müzenin misyonunu 
yansıtan, gönüllü kişilerin katılım sebebini içeren, gönüllüler ile müze 
aras ındaki ilişkide bir uygulama örneğini oluşturan bir gönüllüler politikası 
gütmelidirler. Gönü llü kişiler politikası, müze ihtiyacına uygun olmalı, doğru 
insanları hedefleyerek, yetenekleri maksimize edecek şeki lde onları 

eğitebilmelidir. 

Müzeler gönü llü kişilerin yönetimine ilişkin bazı ilkeler belirleyebilir. 
Hiç bir zaman bir e lemanın yerine bir gönüllü, ya da bir gönü llünün yerine bir 
eleman konulmamalıdır. Maaşlı elemanlardan destek ve denetim 
sağlanmalıd ır. Elemanlara ve gönüllülere aynı düzeyde sorum luluk tanınarak, 
gönüllüler de elemanlar gibi aynı seviyede eğ itime tabi tutulmalıdır. Kuşkusuz 

gönüllülere kişisel hakları dahilinde davranılmalıdır61 . 

Tüketiciler giderek daha istekli, kültürlü, eğitimli hale geldiklerinden ve 
rakipierin müşteri hizmetlerini, farklılaşma açısından bir rekabet silahı olarak 
gördüklerinden dolayı, müşteri hizmetleri, hizmet örgütlerinde giderek önem 
kazanmaktadır. Memnun kalmayan müşteriler kötü deneyimlerini ortalama 
olarak on kişiye anlatırlarken, memnun kalan müşteriler olumlu deneyimlerini 
beş kişiye anlatmaktadırlar. 

2.3. Ürün 

Ürün kavramı, geleneksel olarak daha çok somut özellikler üzerinde 

61 Mclean, Marketing the Museum, s.178. 
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yoğ unl aşmışt ı r. Günümüzde ise, tüket ici lerin bir ürün sat ı n a l d ı k l arında, 

ürünün somut (fiziksel) özelliklerinin yanın da, soyut öze lliklerini de sat ı n 

a l d ı k l arı söylenebili r. Tüket ici, ürün leri sadece f izikse l şeyler olarak değ il , 

"tatmin ler demeti" olarak görür62. 

Müze ürünü nedir? Ürün ku ll an ı c ı n ı n zihnindeki bir imajlar demetidir. 

Müze ürününe veri len tepkinin yapısı, fiziksel olmaktan ziyade psikolojiktir63. 
Ziyaretçi, ürüne ili şk i n izienimlerini (müze deneyimi), her biri eşit önem taşıyan 
gird ilerle (gösterim, görevlilerin dış görünüşü, atmosfer gibi) birleştirir. Müze 
ürününün "deneyim" olarak düşünülmesi olayı henüz çok yenidir. Geçmişte, 
ürün, korunan koleksiyon olarak düşünülmüş ve bu koleksiyonun toplumla 
olan i l işkisi gözardı ed i lmiştir. 

Çok sayıda müze yöneticisi kendilerini müze "deneyimi" sağlayıcısı 
ro lünde değ i l, koleks iyon koruyucusu ro lünde görmekted irler. Buna uyum 
sağ layan ve "deneyimi" ge l iştirme giriş im i nde bu lunan müzeler "Disneyvari" 
müzeler olarak alaya alınmaktad ı r l ar. Bunun la birlikte, müzeler, müze 
deneyiminin ge li şt i r il mes i n i n ille de müzen in bütün l üğü ile uz l aşmad ı ğını 

anlamaya baş lamış l ard ı r64. 

Müze ürün/hizmeti oldukça karmaşıkt ı r, farkl ı etkinlik ve olaylara ilişk i n 

sebepleri kapsama potansiye line sahiptir. Ko leks iyonla birl ikte eleman l arı da 
içermekte ve çeşitli destek hizmetlerle geliştirilmekted i r. Bir ürün/hizmetin 
zenginleştirilmesinin yo ll arı sonsuzdur, bunun nedeni teknolojik yeniliklerin 
hızının artmasıdır. Ürün/hizmetin ziyaretçi lerin ilgisini çekmesi için 
uygulanabi lecek yöntemlerin çeşidi de artmaktadır. Bir müze yönetimi, 
toplumunun ihtiyaçlarını anlamalı ve sezinlemeli, kaynaklarını değerlendirmeli 
ve bu ihtiyaçları yansıtacak ürünleri geliştirirken misyonunu da yerine 
getirmelidir. 

Deneyimin kalitesini pekçok faktör etkilemektedir. Ulaşım, park 
olanakları, müzenin açık olduğu saatler, ücret, karşılama, çalışanların bilgisi, 
tuvalet ler, kafe/restoran, yorumsal materyal, mevcut bilg iler, rehber kitap l arı, . 

kataloglar, hediyelik eşya satış yeri, genel ortam ve atmosfer, temizl ik, dekorun 
stil ve kalitesi, zem in, tanıtım, arşiv materyali, özel etkinlikler bu faktörlere 
örnek olarak say ı lab ili r. Faktörler listesi daha da çoğa lt ıl ab il ir, bu faktörlerin 

62 Yavuz Odabaş ı , Pazarlama iletişimi, Anadolu Ünive rsites i Yayınl a rı No:851 , Eskişe hi r 1995, 
s. 134. 

63 Mclean, Marketing the Museum, s. 1 05. 
64 Fiona Mclean, "A Marketing Revolution in Museums?", Journal of Marketing Management, 

1995, 11 , s.608. 
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hepsi koleksiyonun kendisi kadar müşteri deneyiminin kalitesini de 
etkileyebilmektedir; ve bu faktörlerin bileşimi pazarlama karmasını 

oluşturmaktadı r65. 

Yeni bir müze için önemli olan nokta, müzenin gerçekler ve rakamlarla 
tıkabasa daldurulması değil, bir atmosferin, bir ruhun yaratılması ve 

ziyaretçi lerin ayrıntıya ilişkin dikkatlerinin çekilmesidir66. 

Ürünün bir değişken olarak ele alınması, müzenin her bir pazar 
bölümü için ayrı gösterimiere sahip olması anlamına gelmemektedir. Sergiler 
ve gösterimler müzenin sunduğu ürünlerden yalnızca biridir. Diğerleri 

eğitimsel hizmetler, araştırma olanakları, yeme-içme, seminerler ve toplantılar, 

gönüllü hizmetler vs. olabilir67 . 

Müze ziyaretçilerinin birçoğu sergileri görmeye ve bununla birl ikte yeni 
veya farklı bir deneyim yaşamaya gelirler. Bu nedenle, sergi pek çok aç ıdan 

sunulan ürünün en kritik parçasıdır. En iyi gösterimler bile yetersiz elemanlar, 
oturulabilecek ve bir şey leriç il eb il ecek bir yerlerin olmamas ı, rahatsız edici ısı 

durum l arı, özen gösteri lmemiş havasız galeriler, bakımsız tuva let ler gibi 
deneyimi etki leyen faktörler sayesinde başarısız olabilir. Müzelere giriş ve 
ç ıkı şın kısıtlanması, ziyaretçileri rahatsız edebilir. iyi veya kötü bakım hizmetleri 
de ürünü etki lemektedir. Müzelerin çoğu bunu görmezl ikten gelmektedir, 
ancak temel hizmetlerin zenginleştirilmesi ve değer kazandırılması için başka 
yollar da düşünülebilir. Özel ziyaret ve turlar için diğer örgütlerle ortaklaşa 
yapılacak düzenlemeler mantıklı uygulamalar olabilir. 

Müze ürünleri, toplumsal talepten ziyade, mali nedenlerle giderek 
artan bir şekilde zenginleştirilmektedir. Satış yerleri ve kateler gibi hizmetlerin 
konulması topluma yarar sağlamaktadır. Müze koleksiyonunun doğası ve 
kalitesi kadar olmasa da, araba parkı olanaklarının sağlanması ziyaretçi 
sayısını arttırabilmektedir. Eşit şekilde ürünün somut yönleri, fiziksel kanıtlar 

birçok müzede pekiştirilse de pekçoğu bunun önemini anlamamıştır68 . 

65 Gerri Morris, Marketing Planning for Museums and Galleries, North West Museums 
Service, 1991, s.14. 

66 Philip John Kitchen, The Marketing of Museums and Heritage Attractions, and the 
Role of Research, Dissertation, University of Sheffield, Dept. of Leisure Department, ingiltere, 
1990, s.35. 

67 Bryant, a.g.e., s 21. 
68 Mclean, "A Marketing Revolution in Museums?", s.608. 
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TABLO: 9- 1996 Yılı Sonu itibariyle Müzelerimizdeki Eser Sayısı 
ve Gruplarına Göre Dağılımı 

Envanteri i Envantersiz 

Q] Arkeolajik 576.443 8.042 

0 Etnografik 280.656 1.691 

0 Si kk e 1.297.546 108.006 

w Tabi et 99.68 16.924 

Cil E l:ıazmas ı Kitae 24.529 3 

w Mühür ve Mühür Bask ı s ı 20.847 296 

0 Ar~iv Ves ikas ı 12.097 973 

w Seri Mahkeme Sici lieri 

0 Diğer 203 285 

TOPLAM 2.312.002 136.22 

GENEL TOPLAM 2.448.222 
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Somut müze ürün leri içerisinde inceleyebileceğimiz, Türkiye'de resmi 
müzelerin bünyesinde bu lunan eser sayıları (Bkz. Tablo:9) da gösterilmi şt ir . 

Arkeolaj ik ve etnegrafik açıdan ve d i ğer eserler yönünden oldukça zeng in 
olan müzelerimizdeki koleks iyenların içerisinde yer alan, sözkonusu müze 
ürünü olarak ad l andırabileceğ imiz eserlerin büyük bir bölümünün müzelere 
g i rdiği, ancak henüz envanter kayıtları yapılmayan müze ürünlerinin de 
bu lunduğu görü lmektedir. Eleman ve m üzelerin fiziki açıdan yetersiz o l ması, 

yeni galeri lerin açı lmas ını engel l emiş, tüm eserlerin serg ilenmesi mümkün 
o lmam ı şt ır . 

2.4. Yer 

Pazarlama di linde "yer" ile "dağ ı tım" kavram l arı birb irinin yerine 
kull anı l mı ş olup, doğru ürünü, doğru zamanda, doğru yerde tes lim etmek 
an lamına gelmektedir. Dağ ı t ım kanall arı hizmet ile pek ilgi li görünmemesine 
karşın, hizmet kullanıcıları için sağ lad ı ğ ı zaman ve yer fayda l arı arz ve ta lebin 
yönetimini etki lemektedir. 
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Mal ve hizmetlerin sunulduğu yerler olan mağaza l ar, müşterilerine bir 
ki ş ilik ya da imaj yansıtı r l ar. Bir mağaza imajı çeş itli unsurlardan oluşur. Genel 
unsurlar, fizikse l unsurlar, personel unsurları, ürün unsurları, fiyat unsurları, 
müşte ri hizmeti unsuru, ileti ş im unsuru, çevreye hizmet unsuru gibi. Bu 

unsurl a rın tamamı mağaza imajını oluşturmaktadır69 . Hepside bir d i ğerini 
destekler nitelikted ir. 

Müze ziyareti çok yönlü olan, bir bütünden olu şan bir deneyimdir. 
M üze atmosferini etki leyen faktörlerierin listes i çok kabarıktır ve herbiri 
başlıbaş ı na müze ziyaretini direk olarak etki lemekted ir. Müze kadrosu, 
kullanıcıların ziyaretinin her yönünü nasıl ge li şt ireceğ i üzerinde düşünmelidir. 

Ziyaret deneyimini o luşturan faktörlerin listesi yapılırken aşağ ıdak i hususlar 
"yer'' ile de ilişkilendirilerek tek tek incelenebilir: 

Ulaşım.- Ziyaretçi ler müzeye nasıl ulaşıyorlar? Top lu taşıma 

yöntem leri ge li şt i rilebilir mi, ya da müze kendi ulaşım yöntemini sağ l ayab ili r 

mi? Araç parkı yeterli mi, ve iyi tasarlanmış m ı ? 

Müzeye varış.- Otobüs durağ ı veya araba parkından müzeye giden 
yürüyüş yolu sadece sağ lı k lı insanlar değil, aynı zamanda yaşlıla r, küçük 
çocuklar ve bedensel engelli insanlar için de rahat ve uygun mu? 

Görünüş.- Müzenin kolaylıkla tanınmas ı için iyi tasarlanm ı ş bir 
işaretle gösteri lmi ş o l ması gerekir. Müze binasına dikkat çekmek için işaret l er, 

bayrak lar ve aç ık olduğu saat leri il e g iri ş ücretini belirten tabelalar 
ku ll an ılab ili r. G i rişteki müze e leman ları zeki, etkili ve nazik olmalıdırl ar. 

Bilet alış.- Müzeye girmek için ücret al ınıyor mu, biletin nereden 
alınabileceği aç ı k mı? Bilet sat ış yeri iyi tasarlanmış m ı ? Ziyaretçi sezonluk 
bilet alabiliyor mu? Bilet satan kişi ziyaretçi için müzedeki en önemli k i şid ir . 

Ziyaretçi müzeye ilişkin hükmünü bilet satan kişin in nezaket ve etk ilili ğ in e 

göre verecektir. Bu nedenle bilet satan kişi l erin tüm ziyaretçilere 
gü lümsemeleri, onların en çok sordukları soru lara cevap verebilme leri için 
dikkatle eğ it il m iş olma l arı gerekmektedir. 

Açık saatler.- Müze potansiyel ziyaretçil erin çoğ u için uygun olan 
saatlerde açık m ı ? 

Vestiyer.- Ziyaretçilerin çantalarını, mantoların ı , şe msiyelerini vs. 
güvenle bırakabilecekleri bir vestiyer var m ı ? 

69 Odabaşı, a.g.e. , s. 148. 
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Psikolojik yönlendirme.- Ziyaretçi kalabalık caddeyi terkettikten 
sonra, sergi lere girmeden önce rahatlamak, istekli bir ruh halinde geçmek 
ister. Müze girişinin tasarım ve atmosferi ziyaretçin in ruh halini etkileyecektir. 

Fiziksel yönlendirme.- Sergi bölümlerine girmeden önce, ziyaretçi 
müzede nelerin olduğunu ve bunları nerelerde bulacağını bilmek ister. Eğer 
mümkünse, bilet al ırlarken, ziyaretçi lere müzenin planını ve sergi lerin kısaca 
tanımlarını içeren bir broşür verilmelidir. 

Entellektüel yönlendirme.- Sergilere girmeden önce, ziyaretçi 
neleri göreceğini ve neleri öğrenebi l eceğini bilmek ister. Biletle birlikte verilen 
broşür bunu anlatmanın bir yoludur; bir diğer yol ise yönlendirme galerisidir. 
Yönlendirme Galerisi ziyaretçiye neleri göreceğini ve nasıl göreceğini 

anlatmaya çalı şır, ziyaretçiyi sergiye başka bir bakış açısından bakması için 
teşvik eder. 

Müze elemanları.- Müze eleman l arı, ziyaret deneyiminin en önemli 
unsurlarıdır. Müzeye ilişkin yargılar, çalışan l arın etk ililiği, zekas ı, 

yardımseverlik ve nezaket derecelerine göre verilecektir. 

Sıra ve akış.- Eğer sergi ler belirli bir sıra düzeni ile ziyaret ed ilecek 
şekilde tasarlanmışlarsa, ziyaretçiye hangi yöne gitmesi gerektiği açıkça 
belirtilmelidir. Tasarımcı bunun için fiz iksel bariyerler, ışık havuzları, oklar ve 
numaral ı paneller kullanabilir. 

Değişim.- "Değişim", ziyaretçinin algıladığı uyarıcı çeşitli li ğine ve 
müzede gezerken çevresindeki değişmeye işaret etmektedir. Müze hep aynı 
göründüğü takdirde ziyaretçi hemen sıkılabilir. Zemini, ışık düzeylerini, 
renkleri, sergi stillerini tavan yüksekliğini değiştirerek, tasarımcı ziyaretçinin 
dikkatini ve ilgisini ayakta tutmayı başarabilir. 

Yeme ve içme alanı.- Şayet varsa, müzenin yeme ve içme alanının 
kalitesi, görünüşü ve konforu, hizmeti ve yemekleri ziyaretçi deneyiminin 
önemli bir parçasıdır. Burada yapılacak ikram, hem gelir sağ l ayacak, hem de 
müzede bir atmosfer yaratacak ikili bir etkiye sahiptir. Bu tür alanlar top l antı 

yeri olarak görev yapan sosyal bir odak noktası olabilirler. Müzenin sessiz 
atmosferi yanında, eğ lence li bir ortam yaratılabilir. 

Müze ikram hizmetlerini kendisi yürütebileceği gibi, anlaştığı kişilere 

yönetim için ücret ödeyerek kardan indirgenmiş bir pay alabilir ya da ikram 
tesisinin franchise'ını vererek gelirden belirli bir oran a lır . Ancak bir müze 
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ikram tesisi için ihtiyaç olup o lmad ı ğ ı na ilişk i n bir pazar araşt ı rmas ı yapma lı d ı r. 

Öğ l e yemeğ i saatlerinde ziyaretçi çekebilecek yeme-içme tesis lerinin 
say ı s ı , müzenin bu l unduğu bölgenin yeterli bir t icaret hacmine sahip olup 
o l mad ı ğ ı ve tesisin yoldan geçen k iş il erce ne kadar girilebili r ve çarp ı c ı o l duğu 

ile ilgili konu lara ilgi gösterilmelidir70. 

Tuvaletler.- Ziyaretçinin ihtiyaçlarına uygun olmalı ve uygun yerlerde 
bulunmalıdır. Her zaman lekesiz ve temiz tutu l malıdır. 

Oturma alanları.- Müze içinde ziyaretçilerin gerektiğinde oturup 
dinlenebilecekleri yerler olmalıdır. 

Özel ihtiyaçları olan ziyaretçiler.- Müze ziyaretçilerinin hepsi 
sağlık l ı insanlar deği l dir. Müzeler yaş l ı ve halsiz ziyaretçiler, tekerlekli 
sandalye ku llanan ziyaretçi ler, görme engelli veya az gören ziyaretçiler, 
bebekli anneler, küçük çocuklar için de ko l ayl ı k sağ lamalı dır. Herkes müzeye 
memnuniyet le kabu l edilmeli ve tesis leri herkes ku llanabilmelidir. 

Fotoğraf çekimi.- Bazı müzeler ziyaretç ilerin fotoğraf çekmes ini 
yasak lam ı şt ı r. Bunun için yeterli bir neden yoktur. Ziyaretin hat ı rlanması için bir 
kaç fotoğrafın çeki lebi lmesi, ziyaretçinin müzeden zevk almasına büyük 
katkıda bulunmaktadır. Broşürde, çekilecek fotoğraf l arın sadece kişisel 

kullanım amaçlı o l ması gerekt i ği belirtilmelidir. 

Müze mağazası.- Çok küçük olsa da, müze mağazas ı ziyaret 
deneyiminin önemli bir parçasıdır ve kalitesi müzeye yansıyacaktır. Yabancı 

ülkelerdeki müze mağazaları son yıllarda paster ve kart satan küçük sat ı ş 

mağazalarından, çok çeşitli ürünler sunan büyük mağazalara dönüşmüştür. 
Mağaza ve içerisinde satılan mallar bir müzenin imajını pekiştirebi l ir . Örneğin, 
tekrar kullanılabilen poşetler yoluyla müzenin kimliği toplumun zihnine 
yerleştirilebilir. Müzenin ism ini dikkati çekecek biçimde gösteren özel olarak 
üretilmiş ürünler bilinçaltına ses lenen bir mesaj taşırlarken, iyi yürütülen 
perakende sat ış etkinlikleri arasıra medyanın dikkatini de çekebilmektedir. 
Müze mağaza ların ı n toplumsal amaçları nedeniyle, satılan mallar açısından 
diğer perakende satış yerlerinden daha yüksek bir ah laki standarda sahip 
o lma l arı gerekt i ğ i öne sürü leb ili r. Öğrenme deneyiminin ge li şt i r il mesi, ilginin 
yarat ıl ması, ziyaretç ilerin deneyimlerine i li şk i n olarak bir hat ı ray ı evlerine 
götürmelerine olanak tan ı nmas ı n ı n bir yoludur. 

70 Mclean, Market ing the Museum , s.164. 
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Seri olarak üretilmiş, ama müzenin misyonunu yansıtmayan ürünler iyi 
satarken, kalitesi yüksek, öze ll eşm i ş ve pahalı ürünler fazla sat ı ş 

yaratamayabilir71 . Bu tür ürünler pahalı olabilir ve müzenin promosyonunu 
yapabilirler, ancak bunlar her zaman eğ iti c i olmayabilir. Burada, müzenin 
tanıtımının yapılmasını sağ layacak bir dengenin oluşturulması gerekmektedir. 
Müze ziyaretçilerine ili ş kin bi lgilerin ve z iyaretçilerin mağazadan 

beklentilerinin de dikkate alınmas ı gerekir. Sat ıl an hatıra eşya l arı cezbedilen 
pazar bölümünün harcama gücünü ve sosyal beklentilerini yansıtma lı dır. Bazı 

ziyaretçiler ziyaretlerini an ımsamak için birşeyler a lı rken, diğerleri başkaları 

için hediyelik ürünler almayı tercih edebilirler. Eğer müzeyi çok say ı da çocuk 
ziyaret ed iyorsa, o halde oku l çocuğunun bütçes ine uygun, pahalı olmayan 
küçük hediyelerin de bulundurulması uygun olur. 

Ziyaretç ilere mağazadaki ürünlerin çeş itlili ğ i ni hatırlatacak, özel serg i 
satış noktalarına ilişkin i şaret l evha l arı kullan ıl ab ilir . Özel sergiler süresince 
kitap imza gün leri veya gece tems illeri gibi özel tanıtımlar düzenlenebi lir. 
Müzen in tanıtım ı için kullanı l an tüm tanıtım a raç l arı müze mağazas ı n ı n 

tanıtı lmas ı için de ku ll an ılab ilir. 

Pazarlama karmas ı e l emanları içinde yer, değişt iril mesi mümkün 
olmayan bir değişken olarak görülmektedir. Yer, kitle izleyicileri için çok 
önemlidir. Bu nedenle hipermarketler ve eğ l ence tesisleri otoyol bağ l ant ı 

yerlerine ya da kent dışındaki ana kavşaklara kurulmaktadır. Müzenin iyi bir 
ulaşım ve il et i ş im bağlantısına sahip olmasının faydas ı çok büyüktür ve bazı 
müzeler kamu ulaşımı ve yere l iletişimde ge li şme l er i teşvik etmek için 
ça lı şma larda bulunmaktadırlar . Buna karşı lık, baz ı çok başarı lı müzelerin 
merkeze uzak yerlerde bulunma l arı, on l arın fark lı çekici liklere sah ip o l masını 

sağlamaktadır. ilginç bir mekan müzeyi gidilecek cazip bir yer haline 

getireb ilmektedir72. 

Yerleş im yeri, yani ku ll anım kolaylığı ve yerin uygun l uğu, ku ll anıma 

ili şkin önemli bir etkendir. Müze yerleşiminde önemli ölçüde bir esneks izl ik 
sözkonusudu r. Sadece yeni müzeler bir yerleşim yeri seçme özgürlüğüne 
sahiptirler. Mekan sorunlarına, müze tarih i neden olmaktad ır . Genellikle eski 
ve tarihi binalar müzeler için tahsis ed ilmi şt ir . Bu b in aların baz ıl arı görünüş l eri 

itibariyle davet ed ici değil, aks ine kasvet li b i nalardır ve ideal olmaktan 
u za ktırlar. Kap ıl arı genellikle kapa lı, kap ı daki görevlil erin davran ı ş l arı 

yıldırıcıdır. Ayrıca koleksiyenların korunması amac ıyla yerleştirilen güvenlik 

71 Mclean, Market ing the Museum, s. 168. 
72 Bryant, a.g.e., s 23. 
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kamera la rı , alarmlar ve devriye gezen korumalar, gibi s ı k ı güvenlik ön lemleri 
ziyaretçilere kend ilerine güvensizlik duyu lduğu izlen imini vermektedir. 

Yer, çal ı şan eleman lar ve müze yönet ici leri için de önem lidir. Bu, 
kiş il er i n uygun çevrelerde müzenin tan ı t ı m ı n ı yapmak için donan ı m lı , güçlü ve 
ikna ed ici mesaj larla top luma u l aşma görevin i yerine get irebi lecek 
öze lliklerde o l maların ı gerektirmektedir. U laş ı m ve müze b i nasın ı n bulunduğu 

bölge de yer ile ilgilidir. Örneğin, toplu ulaşım araç l arın ı n müzeye taşıyacak l arı 
ziyaretçiler gözönünde bulundurularak, seferlerinin düzenlenmesi, kendi 
aracıyla gelecek kişi l erin araçları için, park yerlerinin bu l unması gibi. Müze ler 
toplu taşımadaki iyileşt i rmeleri teşvik edebilirler, ama kendi kontrolleri 
dışındaki yapısal etkiyi denetleyemeyebilirler. Şehir merkezinde bulunan, 
ancak öğle tatilinde kapalı olan bir müzeyi ziyaret etmek isteyen çok sayıda 
ofis ve mağazalarda ya da başka kuruluşlarda çalışanlar için, müzenin şehir 
merkezinde olmasının hiç bir anlamı olmayabi li r. 

Müzenin yerleş i mi ve fiz iksel a ltyap ı sı da müze b i nas ı n ı n iç inde 
bu lunan ziyaretçi lerin yön bu lma yeteneğin i etkilemektedir. Birçok müze 
lab irent lere benzer şek il de çok büyüktürler. Küçük müze lerde izd iham 
olab ili rken, bazı müzeler, ziyaretç ilerinin müze içinde tek bir yöne doğru 
hareket etmelerini terc ih edebil irler. 

Yön bulma için giriş nitel i ğindaki bilgi ler, broşürl ere basılm ı ş bir müze 
haritasını, ternalara göre izlenecek yolu gösteren broşürl eri, müze içinde 
galeri lerin yerlerini ayrınt ı larıyla ortaya koyan stratej ik yerlere yerleştiri l miş 

posterleri içermelidir. Yön gösteren işaretler posterler ve hatta bayraklar 
şeklinde bina içinde yerleştirilebilir . Ayrıca, zemine bası l an ayak izleri gibi 
teknikler de faydalı olabilir. Müze, işaretierin ilettiği mesajları her zaman 
gözönünde bulundurmalıdır. "Galeri Kapalıdır" gibi olumsuz işaretlerden her 
zaman kaçınılması gerektiği gibi, bir özür açıklamasına da yer veri lmelidir. 

Müzenin inşaat ve düzenine ilişkin kararlar, ya da temizleme-pariatma 
zaman ları, ziyaretçi ihtiyaçları gözönünde bulundurularak yapılabilir. 

izd ihamdan kaçınıimalı (örneğin, müze mağazasında), tuvaletler engelli 
kişilerin kullanabi lecekleri şekilde ve yiyecek-içecek departmanma yakın bir 
yerde olmalıdır. 

Yurtd ı ş ı nda birçok yen i müze, sat ı ş l arın ı artt ı rmak için ziyaretçilerini 
mağaza içinden geçirme o lanağ ı ndan yararlanmaktad ı r. Örneğ i n, ingiltere'de 
ki The Museum of the Maving Image, tüm ziyaretç ilerin müzeden ayrı lmadan 

önce mağazayı da görme leri iç in mağazay ı gezi p l anın ı n sonuna 
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yerl eşt i rm i şt i r. Yine ayn ı ülkedeki Beamish Museum müzeyi ziyaret etmek 
istemeyen müşteril er i n hat ı ra eşya l ar ı alab il meleri iç in mağazasın ı 

turn ikelerden önde bir yere kurmuştur. 

2.5. Fiyatlama 

Fiyat, pazarlama karmasında yer alan anahtar değ işkenlerden biridir. 
Geleneksel olarak, fiyat, tüketicilerin satınalma davranışlarını etki leyen en 
önemli etkendir. Dolayısıyla karmanın öteki elemanlarını çok etkiler. Fiyatı, 

işletmenin içinde yer aldığı sektör, maliyetler, tüketicilerin davranışları, devletin 

ve yerel yönetimlerin yasal düzenlemeleri etkiler73 . 

Fiyatın müzelerin pazarlamasındaki karma elemaniarına dahil 
edilmesi, g i riş ücreti almayan ve fonu toplum tarafından sağlanan müzeler için 
o lduğu kadar, tek gelir kaynağ ı giriş ücreti olan bağıms ı z müzeler için de 
uygundur. Bir şekil de birileri tarafından müze için ödeme yap ıl ma lı dır. Bir 

değişken olarak müze ücreti örnekleri şun l ar olabi lir74: 

* Müzenin tamam ı veya özel sergiler gibi baz ı k ı s ı m l ar için a lı nan giriş ücreti, 
* Öğrencil er, yaş lıl ar, işsiz ler ve ai leler gibi gruplar için indirimler, 
* Organize ed i lmiş geziler ve turlar için ticaret anlaşmaları yoluyla özel 

indirim ler, 
* Okul grup l arı ve eğ itim programları, 

* Özel etkinl iklere g i riş l er, 
* Literatür, ticari eşyalar ve yeme içme için yüksek ücretler, 
* Film ve TV o l anakları için ücret, 
* Araştırma için fotograf, plan ve belge fotokopileri, 
* Spesifik fonksiyonlar için bazı tesislerin kiralanması, 
* Koleksiyenda yer alan bazı unsurların ödünç verilmesi, 
* Danışmanlık ve tavsiyeler, 
* Müzenin isminin veya ürününün kullanılması için verilen onay, 
* Koleksiyon materyalinin ticari kullanımı için reprodüksiyon veya telif ücreti, 
* Seminer veya top l antılar için alınan ücret, 
* Araştırma ve kütüphane tesisinin ku ll anılması, 

Müzelerin b i rçoğu bu hizmetlerin en az ı ndan bir k ı sm ı n ı , toplumsal 
görevlerinin bir parças ı olarak görerek, bunlar için ziyaretç ilerinden doğrudan 

73 ilhan Cema lc ıl a r , Pazarlama Yönet imi, s.1 74. 
74 Bryant, a.g.e., s 22. 
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bir ücret a lmayabilirler. Ancak bu pazarlama karmasında bir uyarlamanın 
yap ılmad ı ğ ı an l am ın a gelmemektedir. Birçok müze ücretsiz giriş ilkes ini 
benimsemiştir, ancak yine de ücretle ilgili kararlar a lırl ar; bu durumda yerel 
toplum ve merkezi hükümet genel matrah ve vergilendirme sistemi yo luyla 
destek sağ lamaktad ırl ar. Ücretsiz g iri ş hizmeti veren müzeler diğer kullanıcı 
grup l a rı için alternatif ücretlendirme karar l arı alabilirler. Örneğ in kahve içenler, 
katalog alan lar ve fotoğraf reprodüksiyonl arı isteyenler gibi. 

Fiyatiand ırma yapısı müzenin durumuna ve ifade ed il miş amaçl arının 

neler o l duğuna bağ lı d ı r. Müzenin verdiği veya verebileceği hizmetlerin değeri, 
on l arın iyi pazarlanmas ıyl a ölçü lür. Pazarın tüm bö lümleri tekrar tekrar 
yakından incelenerek her birinin ne kadar değer taş ı d ı ğ ı saptand ıktan sonra 
uygun bir fiyat lama yapılabilir. 

Müzenin f iyat i and ırma stratejisini çeşit li faktörler etkileyeb ilmekted ir. 
Pazarlama karmasın ın d i ğer unsurl arı ile ilgili verilecek kararlar da ücret 

belirlemeyi etkileyebilir75 . Örneğin , ta lep yaratmak amacıyla belli bir dönem 
için daha düşük bir ücret alın d ı ğ ın da, tan ı t ı m ücretleri ku ll an ıl ab ilir . Sergilerde 
fiyat indirimi sağ l ayan bir abone li k sistem i de uygu lanabi li r. Müze lerin 
ücretleriyle ilgili kararların alınmas ı n ı etkileyen çeş it li girdiler şun l ard ır : 

1- Ürünle bağ l antılı giderler 
2- iç ve d ı ş fon l arın mevcudiyeti 
3- Mevcut toplam kapasite 
4- Müzen in paraya olan ihtiyac ı 

5- Herhangi bir durumda rekabetin kapsam ve yapısı 
6- Rakipierin ücretlendirme po litikaları 

7- Spesifik bir ürün sunuşu için potansiyel pazar büyüklüğü 
a) Sunuşun türü 
b) Yer 
c) Tarife 

8- Ku ll anıcılardan kaynaklanan ek giderler (satınalma fiyat ının ötesinde) 
9- Potansiyel kullanıcıların fiyat esnekli ği 

a) Farklı pazar bölümleri 
b) Ürün özelliklerin de varyasyonlar 

10- Potansiyel ziyaretçileri n sat ınalma davranışı 

a) Satınalma/kullanma kararı ne kadar önceden verilmektedir? 
b) Ön rezervasyon tercihleri, sezonluk biletler 
c) Tercihli ödeme/rezervasyon prosedürü 

75 Mclean, Marketing the Museum, s. 163. 
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d) Doğ rudan müzeye ödenen ücret karş ı s ı nda perakendeci arac ıl ara 
yap ılan ödeme 

e) Nakit karş ı s ı nda çek veya kredi kart ı 

11 - Müzenin sunduğu alternat if ürün ler 
12- Aşağ ı dak il eri etkileyebilecek d ı ş çevre değ i ş i k li kleri 

a) Ku ll an ı c ıl arın ödeme yapmadaki gönül lülükleri 
b) Rekabetin yapıs ı 

c) Pazarın büyük lüğü (pazar bölümlerinin büyüklüğü) 
d) Müzenin gider ve mali durumu 
e) Müzenin herhangi bir üçüncü şahıs müdahalesi o l maksı zın tercihli 

ücretlendirme po litikaları saptama yeteneği ! 

Yaratılan gelir üzerinde karar alınırken, bu faktörlerin herbiri gözönünde 
bulundurulmalıdır. 

Müzeye g i riş ister ücretli, isterse ücrets iz olsun, müze yönetici leri şu 
soruları kendilerine sormal ı d ı r l ar76: 

1-Misyon ifadenizde tan ı m lanan topluluklar/topluluklara 
* yeterli hizmet veriyor musunuz? 
* uygun coğrafi alanda hizmet veriyor musunuz? 
* doğru sosyo-ekonomik karmayı o l uşturuyor mu? 
* doğru ırksal ve kültürel karmayı oluşturuyor mu? 
* uygun yaş dağ ı lım ı na sahip mi? 
* bir yı la eşit olarak dağ ı lıyorlar mı? 

* haftanın günlerine/saatlerine eşit olarak dağ ı lıyor l ar mı? 

2- Şunlardan memnun musunuz? 
* mağaza/ikram tesisi/işletme geliri, 
* kişi başına düşen harcama, 
* kamu fonu geli ri, 
* spansorluk ve bağış geliri, 
* genel toplumda müzenin imajı, 
* halkoyu oluşturanların arasında müzenin imajı, 
* planınızın pazarlama öğesi, 
* etkin likisergi program ı nız ı n pazarlama karması, 
* hizmet kalitesin in performans değerlend i r i mi. 

3- Yukarıdaki maddelerin b i rçoğunu gelecekte (2-5 yıl içinde) olumlu biçimde 
cevap layacağ ı m ızdan emin misiniz? 

76 Runya rd, a.g.e., s.26. 
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Müze yöneticileri bu so ruların hepsine evet yanıtı verebilirler. Bu 
durumda ge li ştiri lmi ş pazarlama uygu l amas ın a ihtiyaçları yoktur, ya da bu 
soruları kesin olarak cevaplamakta zorluk çekebilirler, çünkü sağ lam bir yargı 
olu şturmak iç in yeterli bi lgiye sahip olmayabilirler. Bu da pazar araştırmasına 
harcama yap ılmadığını gösterir. Yukarıdak i kontrol listesi herkesin örgüt içinde 
pazar l am a nın i ş l e vini a nl amas ın a yard ı m edecek ve performans 
değerlend irmesin in temeli haline gelecektir. 

Sonuçta bir müzeyi yönetmek beraberinde birçok maliyet get irir. 
E lemanların ücretleri , gösterimler, serg iler, eserlerin muhafaza ed ilmesi, 
belgelendirme, tan ı t ım ve müzenin tüm diğer sorum lulukl arı maliyetleri artt ı ran 

unsurlardır. Bu maliyetleri karş ılama yolu, müzeden müzeye değ işmekted i r. 

Baz ı müzelerin mal iyetleri tamamen veya kısmen olarak kamu otorite leri 
tarafından karş ıl anmaktad ı r. Diğerleri ise asgari düzeyde kamu fonu yardımı 
görmekte olup, gel ir elde etmek için g iri ş ücretlerine ve perakende sat ı ş l arına 

bağıml ı d ırl ar. 

Müzelerin maliyetlerini nasıl karş ıl ayacağ ı , yönet imin bir görevidir. 
Ancak, fiyat pazarlama karmas ının önemli bir unsurunu o lu şturmaktad ır . 

Başa rılı bir müze, ücretlendirme po li t i kas ı nın pazara zarar vermemesini ve 

sorumlulukl a rının yerine getirilmesine olanak tanımas ını sağ lama lı dır77 . 

2.6. Tutundurma 

Günümüzde çağdaş ve gelişmiş toplum larda, tüketici ler ile üreticiler 
aras ın dak i fiz iki uzaklı ğın açılması sonucu, sistemli bir ilet i şim ihtiyacı ortaya 
çıkmışt ı r. Bunun yanında artan rekabet koşu ll arı, işletme l eri daha etkin 
uygulamalar yapmaya yöneltmiştir. Pazarlama yönetimi, hedef a l d ı ğ ı gruba 
sunmuş o lduğu ürün ve hizmetlerin uygun luğunu ~i l dirmek durumundad ır . Bu 
çalışma l arını ancak tutundurma uygulamaları ile yerine getireb ili r. Tüm bu 
öze ll iklerini gözönünde tutarak tutundurmanın tarifi yap ıl acak olursa; bir 
i ş l etmen in mal veya hizmetinin satışını kolay l aşt ı rmak amac ıyl a üret ici
pazarl amacı işletmenin denetimi a l t ı nda yürütü len, müşteriyi ikna etme 
amacına yöne lik, bilinçli, program lanm ı ş ve eşgüdüm l ü faa liyet lerden oluşan 

bir haberleşme sürecidir78. 

77 Ambrose and Paine, a.g.e. , s.27. 
78 Tanju Öztürk,"Tutundurma", Pazarlama Yönetimi, (istanb ul : i st. Üni . i ş l etme Fakültes i Pazarlama 

Ens.Yayını No:10, 1978), s.173. 
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Rek lam ın görevi, hedef topluluğu bir aşamadan diğerine geçirmektir. 
Mesajın ge li şt irilmes i bu aşamalardan hangilerinin vurgu lanması gerektiğine 

ili şk i n düşünce le ri içerecektir. Aynı zamanda da, müzenin ne kadar iyi 
o lduğuna ve potansiyel ziyaretçilerin müzeye ili şk i n a lgılama larına bağlıdır . 

Mesajın ge li şt irilmes i dört unsuru kapsamaktadır. 

* içerik-neler söylenmelidir, 
* yap ı -mant ı k lı biçimde nasıl söylenmelidi r, 
* tarz-güçlü bir varlık yaratmak, 
* kaynak-kimler ge li şt i rme lidi r. 

Bundan sonra müze, bütçen in ne kadarının tanıtım etkinliklerine 
ayrılacağına karar vermelidir. Bir reklam kampanyas ını n yürütü lmesinde hem 
maaşlı eleman l arın, hem de gönüllü e l eman l arın zaman ve maaş giderleri 
hesaba kat ılma lı d ı r. Bütçe gerekli likleri oldukça yüksek olabili r, ama müze 
misyonunu yerine getirmek ve top luma hizmet etmek istiyorsa, toplum ve 

müze etkin likleri hakkında bilgi sahibi o lma l ıd ı r8°. 

ŞEKiL: 2 - Bir Müzenin iletişim Kanalları 

/o Ön büro ~ 

Bina ve içerik ~ 

Üretim Kanalları 
Ortak kimlik ~ 

Kişise l satış ~ ;( 
Tanıtım literatürü ~ 

M üzenin 
içinden gelen 

mesajlar 
Doğrudan posta ~ 

Satış promosyonu ~ 

Reklam ~ 

Halkla ilişkiler ~ 
Müzenin dışından 

gelen mesajlar Ağız yoluyla 

~Ü-========== M d d ... 1 e ya e ıtorye 

Kaynak:Fiona McLean, Marketing the Museums, s. 140. 

80 Mclean, Marketing the Museum , s. 140. 
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Müzenin reklamı yapılırken, ziyaretç ilerin elde edecekleri faydalar 
açıkça belirtilerek, bu konuda uzmanların, hatta gerekirse ziyaretçilerin yaratıcı 
fik irlerinden de yararlanma yollarına gid ilebilir. Bunun la birlikte, müzelere aç ık 

olan çok sayıda tutundurma olanaklarının altını çizmek gereki r. Her ne kadar 
önemli gözükseler de bun lar broşür, paster veya ücreti ödenmiş rek lam 
yerlerine s ınırlı değildirler. Müze ile ilgili yaz ılan her sütunun her kelimesi 
müze tanıtımı için bir fırsattır,.gazete ve dergilerdeki sergi kritikleri buna örnek 
olarak gösteri leb ili r. Müze elemanlarının, dost l arının veya gönü llülerinin 
potansiyel bir müze ziyaretçisi ile bir araya geld ikleri heryer yararlanılması 

gereken bir tutundurma fırsatı dır. Mesaj saptand ıktan sonra, pazar yerine veya 
pazar yerini oluşturan bütün bölümlere çeşit li araçlarla yön lendirilen bu mesaj 

tüm iletişim araçlarının odak noktası olmalıdır81 . 

"i . 

Müzeler için bir pazarlama veya tanıtım stratejisi o l uştururken, en 
önemli noktalardan birisi, etkisinin ölçü lebi lmesid ir. Posterler, rek lam, 
doğrudan posta, broşür ve yayın medyas ı yoluyla tan ı t ım için eldeki s ınırlı 

olanaklarla pazarlama bütçesini en iyi etkiyi yaratacak şekild e kullanmak 
gerekeceğ i ortadad ı r. 

81 

Baz ı reklam ve tan ı tım medyaları şun lar olabilir: 

*Gazeteler 
-gün lük 
- haftal ı k 

-haftasonu 
-haber hikayeleri 
- uluslararası 

-makaleler 
-fotoğraf l ar/altyazılar 

-köşe yazıları 

-mektuplar 
-reklamlar 
-reklam yazıları 

*Televizyon 
-filmler 
-haber hikayeleri 
-ropörtajlar 
-be lgese ller 

Bryant, a.g.e. , s 23. 

*Dergiler 
-hafta lı k 

-aylık 

-üç aylık 
-y ıllık 

-aradabir yayınlananlar 
-yerel 
-yabanc ı 

- uluslararası 

-genel okurlar için 
-özel okur grupları için 
-ticari 

*Radyo 
-konu ile ilgili yayınlar 
-haber hikayeleri 
-ropörtajlar 
-be lgeseller 



-sohbet programları 
-yarı şmal ar 

-reklam lar 

*Basılı Materyal 
-posterler 
-doğrudan posta 
-broşü rl er 

-mektuplar 
-el ilanları 
-pankart/bayraklar 
-reklam ilanları 

-sohbet programları 
-yarı şmalar 

-reklam lar 

*Gösteri mler 
-dükkanlar 
-seyahat merkezleri 
-kültür tesis leri 
-fuarlar 
-tanıtım etkinlikleri 
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Müzeyi pazar yerinde tan ıtmak için yukarıdakf tan ıtım ve reklam 
medyaları çeşitlerinden yararl an ıl ab ili r. ister bas ılı medya, isterse basılı veya 
görsel işitsel materyaller yoluyla olsun, kullanılan iletişim ve tanıtım stratejisi 
ziyaretçilerin müzeye çeki lmes ine yardımcı olur. 

Her müze kendi kişiliğine sahiptir, bu da onun topluma yansıttığı 

imajıdır. Müze se rgi programının tarz ve içeriği ; müzenin "kü ltürü" , yani 
mü zenin içinde ça lı şan l arla dışardak il erin müze hakkındaki duygu, 
düşünceleri; ve ürett i ğ i fark lı bilgi biçimleri ortak k imli ğ idi r. Ortak kim li k 
müzen in logosu ve bas ılı bilgilerin in grafikse l st ili ile en aç ı k biçimde ifade 
ed ilmekted ir. Ortak kim likten ortak imaj o lu ştu rulmaktad ı r. Ortak imaj, müze 
d ı ş ındak i bireylerin örgütü a lgılama şekli dir . Müze görevlilerinin giyecekleri 
ün iformalar müze imajının yansıtı l masının güzel bir yolu olabili r. 

Müzelerde ziyaretçilerin tek kişisel temasları mağaza veya kafe 
çalı şanları ile o l maktad ır . Bu nedenle, bu k i ş il erin dikkatle seçilmeleri ve etkin 
biçimde eğ itilme l eri önemlidir. ideal olarak, tan ıtım her zaman kişisel satış ı 
içermelidir. Her potans iyel ku ll an ı c ı bir birey olduğundan, bun l arın iyi eğitilmiş 
bir satış görevlisi tarafından teker teker bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Tüm 
müze ça lı şan l arı, topluma müze içeriği hakkında bilgi veren müze elçileri 
olarak görev yapabilirler. 

Müze yöneticilerinin, merkezi ve yerel idari makamlar, ortak sponsorlar, 
hayır kurum l arı, bireysel olarak bağış verenler, uluslararas ı bağış organ l arı ve 
yerel i ş l etme l er ile iyi ili şk il er içerisinde olmaları, m üze ziyaretçileri ile 
sözkonusu potans iyel ge lir sağ l ay ıcıl arı aras ınd a ilişkileri etk ili biçimde 
yön etmeleri ve onların yardımlarını azami düzeye getirmeleri için halkla 
ili şkiler etkinliklerini ku llanma l arın ı ve zamanlarının büyük bir bö lümünü 



71 

harcama la rı n ı gerektirmektedir. Pazarı etkileyebilen k i ş i ve gruplar, memnun 
ayrı l an ziyaretçiler, seminerler, gösteriler, yarışma l ar, özel gösterimler, spor 
karş ılaşma l ar ı gibi etkinlikler halkla i li şkiler ve duyuruma yard ı mc ı olurlar. 
Talep yaratmak için belli bir dönem düşük f iyat i and ı rma ya da bedava gir i ş 

kararı ile sat ı ş tutundurma sayesinde daha çok ziyaretç inin müzeye çeki lmesi 
hedeflenebil ir. 

Tutundurma f ı rsatiarına il i şkin olarak yap ı lan her liste eksiktir. Tek sınır 
hayal gücümüzdür. Uygulamada bunların bazı l arı uygun düşmeyebi l ir, ama 
hepsi de üzerinde ciddi bir biçimde düşünmeye değer yöntemlerdir. Aşağıdaki 
listede, tutundurma fırsatiarına ilişkin yöntemlerden bazıları sıralanmıştır; 

* Ulusal, yerel ve bölgesel gazeteler, editöryel yazılar ve;reklamlar, 
* Genel ve uzman lı k alan l arına ilişkin dergiler, 
* Sokak posterleri, 
* Demiryolu ve otobüs rek lam l arı, 

* TV ve radyo, 
* Tatil rehberleri ve turist yay ı n l arı, 

* Oku llar, enformasyon merkezleri, kütüphaneler, oteller ve misafirhaneler 
için broşürl er, klüp ve ş i rket panoları, 

* Dersler, seminerler, film gösterimleri, slayt gösterimleri, 
* Ulusal ve yerel serg ilerde standlar, 
* D i ğer müzelerde, festivallerde, alışveriş merkezlerinde ve pazar 

meydan l arında tur serg ileri ve sokak gösterileri, 
* Doğrudan posta, 
* Yerel toplumlarla ve özel ilgi grupları ile konuşmalar, 
* istahdam reklamları müze hakkında olduğu kadar iş hakkında da bilgi 

vermektedir, 
* Ortak reklam ve promosyonlar, 
* Markalı hatıra eşyaları, 

* Ev ürünleri ile desteklenen sat ış promosyonu, 
* Ortak seyahat ve geziler, demiryolları ve otobüs ş irketleri, 

* Mi lletvekillerine, meclis üyelerine, bağış yapan organiara ve spansorluk 
yapabilecek kuruluşlara özel sunuşlar, 

* Yarışmalar, 

* Özel etkinlikler. 

Müzenin hedef topluluklar için hazırl adığ ı , öze l etkinlikler içerisinde 
inceleneb ilecek olan müzik kanserleri, seminerler, aç ı k gün ler, gala günleri, 
gösterim ler gibi benzeri sunuş l ar, hem ge li r yaratma, hem de tanıt ı m 
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potansiyeline sah ip faa liyet lerd ir. Bu sayede müze de bazı amaç l arına 

ulaşabilir. Konferans lar ve sa lon kiralamaları yoluyla ge li r sağ l anab ilir . 

Günümüzde i ş letme l er, konferans yapmak, müşterileri eğ l endirmek ya da bir 
ürünü tan ı tmak için sürekli yeni mekanlar ve o lağand ı ş ı top l antı yerleri 
aramaktad ırl ar. Ancak bu tür etkin likler için müze ve sa l on l arın ı n kiraya 
verilmesi esnas ı nda eserlerin, müze tefrişin in zarar görmemesi için gerekli 
ön lemlerin a lın mış o l ması çok önemlidir. 

Bu tür tutundurma etkinl ikleri yapıldıktan sonra çok fazla say ı da insan 
müzenin varl ı ğ ı ndan haberdar olacaktır. Spes ifik tutundurma teknikleri 
seçi lerek, diğer uyarlanmış pazarlama karması değişkenleri ile 
birleştirildiklerinde, ayn ı izleyici topluluğu içinde yer alan hedef gruplara 
u l aşılmış olunacaktır. Pazarın her bölümü müzenin kendileri ile ilgili 
çalışmalarla ne kadar yakından i l gilendiğine dair haberdar ed ilmelid ir. Müze 
ancak bu şekilde yeni bir ziyaretçi ile karş ılaşabi li r. 

Tutundurma ça lı şmaları türlerin in beraberce uygulanmasının amac ı en 
yüksek pozit if sinerj iyi yaratmaktır. Örneğ in halkla i li şk il er, reklamın eksik ve 
zay ı f ka l d ı ğı nokta larda tüm çal ı şma l ar ı kuvvet lend irme etkisi yaratabilir. 
Tutundurma çalışmaları, genellikle pazarı o lu şturan ya da pazara etkide 
bu lunan kişi veya gruplara yöneliktir . Bu aç ıd an, işletmelerin d ı şa dönük 

iletişimini oluşturur82. 

2.6.1. Yayınlar 

Herhangi bir müze veya galerinin attığı ilk pazarlama ad ı mı, genellikle 
tutundurma amaçları ile basılı bir materyalin üretilmesidir. ilgi duyulan her 
hedef pazar için bir tanıt ım broşürü üretmek mümkün olmayabilir. Ancak genel 
ku ll an ım amaç lı olsa bile, önemli olan mevcut dağıtım yöntemlerinin üzerinde 
önceden duru lm ası ve motive ed ilmesi gereken okurun bir a lıcı olarak 

düşünülmesidir83. 

Çok küçük müzeler hariç, tüm müzelerin beş türde yayına ihtiyacı 
vardır. Bunların çok ayrıntı lı ve pahalı olmaları gerekmemektedir. 

82 

83 

1- Müzenin çeşitli bölümlerinde nelerin bu l unduğunu an latan ve bir plan 
içeren ücretsiz veya çok ucuz basit bir broşür. 

2- Müze i çeri ğ ini daha ayrınt ılı an latan renkli bir k itapç ık . Ziyaretçi lerin 
bunu hatıra olarak a lmal arın ın sağ lanmas ı için mümkün olduğunca çok 

Odabaş ı , a.g.e., s.47. 

Runyard, a.g.e., s.49. 
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fotoğ raf içermeli ve çekici biçimde tasarl anma lı d ı r. Herkesin a l ab i leceğ i 

şek il de ücretlendirilmelidir. 
3- Çocuklar için bir k ıl avuz kitapç ı ğ ı. Özellikle çocuk l a rı n an l ayab il eceğ i 

şeki l de yaz ılm ı ş o l ma l ı, renkli çizimler, bu lmaca ve yan ı t l anacak soru lar 
içermelidir. Çocukl arın da a l ması için ucuz o l ma lı d ı r. 

4- Müzedeki nesneleri tanıtan bir kitap veya katalog. 
5- Bi limsel yayınlar, kitaplar, makaleler ve dergiler. 

Müze yayınları genellikle ticari olmayan nedenlerle haz ı r l an ı r. Yayınlar 

müzeye nadiren gelir getirirler, ancak etki li bir pazarlama ile küçük bir kar elde 
etmek de mümkün olabilir. Araştırma yayınları müze koleks iyanlarına yönelik 
belgeleri içerirken, özel se rgiler için haz ır l anan katalog lar eğ itimsel amaçlar 
taşıyabilir. Yayınlar müzenin statüsünün pekiştirilmesi, prof il inin geliştirilmesi 
amacıyla da yapı l abi l ir. Herhangi bir pazarlama çabası için sözkonusu olan 
süreç burada da geçerli olmal ı dır. Ürün, hedef okurlar, dağıt ı m, ücret ve 
tutundurma ile ilgili kararlar önemlid ir. Örneğ i n, ürün p ı rı l p ı rı l , ayrınt ıl ı bir kitap 
m ı o l ma lı , ya da bu k itab ı n sanatç ıl arın biyografileri ile eserlerinin isimlerine 
i li şkin bir listeyi içermesi yeterli midir? Hedef kitle tüm ku ll an ı c ıl ar m ı o lma lı , 

yoksa sadece konunun uzman l arı ve ko leksiyoncu lar gibi sadece tek bir 
bölüm mü hedeflenmelidir? Sadece müze içinde mi dağ ı tı l malı yoksa bu iş için 
uzman dağıtıcı l ar mı kul l anı l mal ı dır? Yayınlar ı n tan ı t ı m ı için medyadan 
yararlanmak iyi bir karar olabi lir. Bunun için medyaya ve e l eştirmen lere bas ı n 

bi ldirileri gönderilebilir. Kulüpler ve top luluklar aracı lı ğı i le grupların 

bi lgilendirilmesi de etkili olabi lir. 

Tanıtım literatürünün dağıtımı, mesaj dağıtım yöntemleri olan reklam ve 
gazete yaz ıları hariç, basılı materyalin dağ ı tımı ile uğraşmaktadır. Dağ ıtırnın 

bazı yönleri emek-yoğundur . Bu iş için gönüllüler, düşük maaş alan 
elemanlar, öğrencilerden yararlanılabileceği gibi, posta yolu ile sağ lanan 

dağıtım da etki li olabilir. Postalanacak materyal listeler haz ı r l anarak üretilebilir 
ve giderlerden bazı tasarruflar sağ lanab ilir. 

2.6.2. Sponsorluk 

Tutundurma çalışmalarının içeri sinde incelenebilecek olan, son 
zaman larda ülkemizde de s ı kça ku l lanılmaya baş l anan spansorluk 
faa liyet lerin in pazarlama boyutu içerisinde önem li i ş l ev l er yük l endiği 

görülmektedir. 

Bir pazarlama kavram ı olarak ele a lı nd ı ğ ı nda, 'sponsor' kelimesinden 
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an l aş ıl an 'desteklemek't ir. Sponsorlu ğun en aç ı k ifades i ise destekleyicilik 
faa liyet lerid ir. Bu faa liyet, i ş l etmen i n o l ağan faa liyet lerinin doğrudan bir 
parças ı olmayan, ancak i ş l etmen i n kat ıl mak l a ticari fayda lar sağ layab il eceği 

olaylara ya da faa liyet lere f inansal ya da materyal destek sağ l amas, olarak 

tan ı mlanabili r84. 

Spansorluk faaliyetlerini, işletme l erin herhangi bir ticari kazanç 
beklentisi olmadan yaptıkları finansal katkılardan ayırmak gereklidir. Bu 
faaliyetler ile toplumsal yararların yanında ticari fayda beklentileri de vardır. 
Sanatsal faaliyet lerin desteklenmesi, spor faa liyetlerinin desteklenmesi, çevre 
koruma ve dernek faaliyet lerinin desteklenmesi, eğitimin ve medya alanında 
destekleyicilik spansorluk faaliyetlerinin a l anları aras ı nda sayılabilir. Bir çok 
kuruluş bu faaliyetlere destek vererek tutundurma çalışmalarını 

çeşitlendirmektedirler. ·; 

Her müze yerel veya ulusal an lamda spansor bulabili r. Spansorluk her 
iki tarafa da yarar sağ lama l ı ve müzeyi zor durumda b ı rakacak, spansora da 
fazladan bir yetki verecek durumda o lmamalı d ı r. Müzenin bağ ı şlar karş ı sında 

birşey l er vermes i gereklidir. Bir ş i rketin müzeye spansorluk etmes inin çeşit li 

neden leri bulunabili r: 

* Şirketin adının tan ı t ı mı, 

* Şirket i n genel imajının iyileştirilmesi, 
* Müşterilerin ve etki li insanların etki lenmesi ve bun larla i l işki l erin 

gel i ştiri l mesi, 

* Yerel toplumla iyi i l işkilerin geliştiri l mesi, 

* Kaliteli elemanların cezbedilmesi ve korunması ve de şi rket içinde halkla 
ilişkiler i n teşvik edilmesi spansorluk nedenleri olarak say ıl abilir . 

interaktif Türkiye Müzes i de birçok ticari kuruluşun spansa riuğu ile 
çal ı şmalarını sürdürmektedir. Bu müzenin ana sponsorluğunu Koç Holding, 
internetten yayınını Superonline üstlenmiştir. Projenin tekn ik altyap ısını ise 
Apple Computer-Bilkom en son mu ltimedya teknolojis ini uygulayarak 
s unmuştur . Güzel Sanatlar/Bates projenin imaj tasarım l arını hazırlamış, 

müzeyi ülkemizde ve dünyada tanıtmak için yoğun çalışma l ara başlamıştır 

Müzenin fotoğraf bölümünü Pamukbank, Türk Tekstil tarih inden kesit ierin yer 
a l d ı ğı teksti l bö lümünü ise Metropol Teksti l üzerine a lm ı ş l ard ı r . Projen in ana 

kaburgas ı n ı 1998 Temmuz ay ı nda tamam lamayı p l an l amaktad ı r l ar85 . 

84 Sevg i Ayşe Öztürk, "Pazarlama il et i ş i m i nde Ge l işen Bir Kavram: Destekleme Faaliyet leri 
(Sponso rl uk)", Pazarlama Dünyası~ Y:6, s.34,(Temmuz/Ağustos 1992), s.18-19. 

85 Ente ll ektüel Bak ı ş, Mill iyet Gazetesi, 22 Eylül 1997, s.16. 
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Bir müzenin tanıtım çaba l arı, pazarlamanın baş lı ca işlevleri olarak 
görü lmektedir. Bununla birlikte, bun lar bir müzenin pazarlama etkinli ğ inin 

sadece tek bir yönüdürler; kısaca top luma müze hakkında bilgi verirler. 
Tutundurma karmas ının her bir unsurunun entegre edi lmesi gerektiğ i gib i, 
pazarl ama etkinliklerinin de her birin in tutundurma ile entegre ed ilmesi 
gerekmektedir. Müze ler iletişim çabalarına ilişk i n bütünse l bir yaklaşımı 
benimsemelidirler, bu da müzelerin, ziyaretç inin deneyimini etkileyen müze 
ey lem lerinin tüm yönlerini bilme leri gerektiği an l am ın a ge lm ektedir. 
Pazarlama planlaması sürec i tüm i l et i ş im çabasına gereken önemin 
verilmesini sağ lamalıd ı r. 

Sonuçta müzeler için pazarlama karmas ı herbiri denetlenmesi gereken 
a ltı değ i şken in amaç lı şek ilde bütün l eştiri l mesid i r. ·;Müze lerde çağdaş 

pazarlama yaklaşımının amac ı , karmayı, sunu lan hizmeti müze pazarındaki 
öze l a lt -grupların veya bö lümlerin spes ifik gereksinimlerine daha iyi uyacak 
şekilde uyarlamaktı r. 

Gelişmi ş ülkelerdeki ulusal, yerel, özel ya da resmi müzeler, kültürel ve 
tarih i miras l a rı ile çağdaş ta lep leri uz l aşt ı rmak için mücadele etmektedirler. 
Pazarlama da bu mücadelenin içindedir. Toplumda müzelerle ilgili bir s ıkıntı 

o l duğu fikrinin yerini ş imdi , pazarlama yetkili lerinin atanmas ı , pazarlama 
stratejilerinin ge li şt irilm esi ve problemlere pazarlama ile il gili çözüm lerin 
bulunması gerekt i ğ i fikri almı şt ı r. 

M üzeler topluma yakın ça lı şmalı d ırl ar, çünkü müzeyi, toplumun il gisi ve 
d ı ş yard ı mlar olmaks ı z ın yaşatmanın daha güç o lacağ ı ortadad ı r. Müzeler boş 
zamanları değerl endirme etkin likleri üzerinde dayanışma içerisinde çalışarak, 
birb irleriyle daha güçlü ilişkiler gelişt i rme li d i r l er. Müzeler art ı k kılavuzluğa, 

uzmanlığa ve pazarlarna l arını kökünden değiştirmeye gereksinim 
duymaktad ı rlar. 

Uyan ı k bir müze toplumun önünde o l mal ı d ı r. Müze ça lı şan l arı da iyi 
bu lduk l arı şey l erden ziyaretçilerin de hoş l anma l arın ı sağ lamak için ale! acele 
bir araya getiri lmi ş oyun larla, popu liz mi(halkı yüceitme tutumu) gönü lsüzce 
ku ll anmamalı d ırl ar. Bunun yerine kend ilerine soru lar sorma lı , ziyaretçi lerin 
diğer ortam larda değişen a lı şkan lıkl ar ının farkına varma lı , bunları kendi 

şart l a rında bütün lerneye ça lı şmalıdır86 . 

86 Mclean, Marketing the Museum, s.1 28. 
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3- M üzeler için Pazarlama Planı 

Çağdaş pazarlama an layı şın ın temeli "tüketici mutluluğu" olduğuna 
göre, yeni teknolojik olanaklardan yararlanarak, tüketici ile ilgili tüm bilgileri 
veri tabanını oluşturarak analize hazır hale getirmek, iyi bir plan ve 
değerlendirme ile aç ık, an l aşıl ır , ölçülebilir amaç l ar ın varlığını gerekli 
kılmaktadır. 

Pazarlama plan ını oluşturmak ve uygulamak kuruluşlar için 
vazgeçilmeyecek önem taşır. iyi hazırlanmış bir plan somut olarak bilinçli, 
bi lgili ve uzman kişiler tarafından düzenlenm i ş bir programın göstergesi olarak 
kabul edilebilir. Pazarlama faaliyetlerinin tümünün, genel pazarlama 
amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik olmasından hareketle, bu faaliyetlerin 
hem kendi içerisinde birbiri ile, hem de hep birlikte geneTpazarlama amaçları 
ile uyumlu o lm ası gerekmektedir. Somut bilgiler içermeyen, genel ilkeler 
koyan ve ölçülmesi olanaksız amaç l ar ı belirten plan ve programların ne 

derece başarılı olduğunu ölçebilmek olanaksızdır87 . 

Plan lama, gelecek için belirli bir kontrol düzeyi kurmaya ça lı ş ıl an 

süreçt ir. Gelecekteki eylemiere ilişkin içinde bulunduğumuz zamanda kararlar 
almaya ça lı ş ırı z. Yapılan tüm planlamalarda müzenin i ş l evini kısıtlayan 

faktörler ile, üzerinde kontrol uygulayabileceğimiz faktörler dikkate alınmalıdır. 

Planlama belirlenen hedeflere ulaşabilmek için, uygun stratejilerin 
bulunmasını gerektiren, amaçlara ulaşmak üzere, gereken kaynak ve 
çözümleri olan genel bir pazarlama eylemi programıd ır . Bunlar, müzeyi 
bulunduğu yerden, olmak istediği yere götürür. Planlama işin başlatılması, 

stratejinin harekete geçirilmesi ile ilgilidir. 

Pazarlama planı, pazarlama eylemi programının uygulanacağı kesin 
araçları, yöntemleri ve hedefleri belirler. Aynı zamanda kaynakları ve 
sorumlulukları tahsis eder. Bir hizmetin planlanmasında bazı aşamalar 

sözkonusudur 88: 

* Hizmetin başlıca işlevleri açık ve objektif olarak görülebilecek şekilde 
tan ımlanmal ı d ır . 

* işlerin ters gidebileceği zayıf noktalar tan ımlanmalıdır. 

87 Odabaşı, a.g.e., s. 172. 
88 Mclean, Marketing the Museum, s.132. 



* Her işlev için bir ziyaretçi tarafından kabul edilir bulunan uygulama 
standartla rı oluşturulur. Bunlar hizmetin kalite ile ilgili hedeflerini temsil 
etmekted ir. 

* Ziyaretçinin yararl anab ileceğ i tüm kanıt ya da karar anla rı tanımlanır. 
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Plan lama, müze yönetiminin müzenin nasıl ça lı şt ı ğ ın a yeniden 
bakmas ın a fayda lı olabi lecek bir uygu lamad ır . Bu tür bir irdelemenin amacı 
sadece ziyaretçi ihtiyaçlarının karşı l anması değ il, aynı zamanda müze 
kaynaklarının daha etki li biçimde ku ll anılmasın ı sağ lamakt ı r . 

Planlama, çal ı şanların süreç içindeki ro llerini görmelerini sağ l arken, 

gerçek l eşt i rilen etkinliklere ilgili görüş alışverişi, önbüro ça lı şan l arına hizmetin 
nasıl verileceğ i ne ilişkin bir fikir vermektedir. 

Pazarlama p l anları her örgüt için fark lı zaman cetvellerini kapsayabili r. 
Y ıllı k, iki , üç, veya dört yıllık pazarlama ge li ştirme planları yap ıl ab ilir . ilk yıl 
genellikle, performansın gözden geçirilmesini ve ileriye dönük ayarlamalar 
yapılmasını gerektirir. Pazarlama planının tasa rlanmas ında örgütün temel 
amacın ın , ifade ed ilmi ş politikasının gözden geçirilmesi ve neye ulaşmaya 
ça lı şt ığı , kendini iyi analiz etmesiyle bağlantılıdır. Bunun iyi biçimde yapılmas ı 

zaman almakta, ancak örgütün gelecekteki yönetimine ili şk in çok önem li 
bilgiler vermektedir. 

Müzeler için tüm pazarlama p l anları, içinde bu lunduğu "iş ortamını" 

onaylamakla ya da yeniden tan ı mlamakla işe baş lamal ı d ır , çünkü bundan 
sonra yapılacak herşey iyi tanımlamanın yarattığı kararl ılı ğa bağ lı olacaktır. 

Burada tanımlanacak faktörlerin tek tek ayrıntılı olarak incelenmesi 

gerekmektedir89 : 

Pazarın Değer lend i r il mesi.- Tüketici a raştırması; ziyaretçilerin ve 
d i ğer müze ku ll anıcılarının sayılarının, modellerinin, özelliklerinin, tutum ve 
davranışlarının vs. be li rlenmesi için gereklidir. 

i l etişim araştırması; sunuş yöntemlerinin etk il er i, elemanların 
davranışları, "ziyaretçi -yönelimli" olup o l madıkları, müze dostların ı n ve 
gönüllülerin ziyaretçiye yakınlığı sorgu lanmalıdı r. 

Pazar araşt ırm as ı; mevcut pazardaki boşlukları n, yeni pazarın veya 
kesimlerin, yeni tema l a rın keşfedilmesi için yapılmalıdır. 

89 Bryant, a.g.e., s 27. 
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Genel Pazarın Özellikleri.- Mevcut büyüklük, eğ iliml er ve 
gelecekten beklentiler, pazar kesimleri ve bunların göreceli önemleri, pazar 
kesimlerine göreziyaretçi türleri, mevsimsel öze llik , bölgesel ve yerel öze llikler 
bilinmelidir. 

Ürün veya Hizmetin Konumlandırılması.- Ürün veya hizmet lerin 
tanım lanmas ı, rekabetin yap ı sı, hedef ziyaretçi grup l ar ının tanımlanması, 

performans tarihi; bu tür gruplar geçm i şte müzeye, d i ğer müzelere veya 
eşdeğerdeki rekabete nas ıl tepki ler vermiştir? Pazarda ne tür sorun lu alan lar 
veya fırsat l ar vardır? Ürün veya hizmetleri etkileyecek, belki de değiştirecek ne 
tür ge l işmeler planlanmaktadır? 

Müze Örgütü ve Rekabet.- Müzenin ve rak iplerinin diğerlerine 
göre güçlü ve zayıf yönleri, rakip pazarlama yönteml~ri, gelecekte ne tür 
ge l işmeler rekabet öze lliğin e sahip olacaktır. Hangi örgüt leri rakiplerin iz 
olarak görüyorsunuz? Top lumun boş zaman ı için hangi benzer örgütler 
rekabet etmekted ir? Müzenin kaynak l a rı ile karşı l aşt ı rı l dığında onların 

kaynakl arı nelerd ir? Ziyaretçi sayılarının karşı ) aşt ı rmas ı nas ıl d ı r? Benzer 
tesis lerle yapılacak i şbirlikl erinden kazan ıl acak - :'·Aar l ar gözönünde tutu larak, 
rekabet etkisi hiçbir zaman h at ırdan ç ı karılmamalı d ı r . 

Müşteriler (ziyaretçiler).- Ziyaretçiler müze lerin müşteri l er i olarak 
kabu l ed ileb ili r. Bu aç ı dan bakıldığında şu soru lara yanıt aranma lı d ır : 

Ziyaretç ilerin öze llikleri nelerdir? Ziyaretçilerin müze ürünü veya hizmetleri ile 
ilgili ne tür ihtiyaçları vardır? Müze ziyaretçileri veya potansiyel ziyaretçiler 
kararlarını nasıl vermektedirler? Ziyaretçilerin ve potans iyel ziyaretçi lerin 
genel satınalma davran ı ş ı nedir? 

Kurumsal ve Çevresel Etkiler.- Müze nin şu anda faaliyet 
gösterme biçimin i hangi merkez i veya yerel ta limatlar ve rehberler 
saptamaktadır? Bunlar nas ıl değ işe bilir veya kimler tarafından değ i ştiril meleri 

için nas ıl teşvik edilebi lirler? iş yasas ı ve personel ilişki l erinin gereklil ikleri, 
ücretlendirme ve vergi ile ilgili düşünceler, yardım komisyonları üyeleri ve 
h ay ırsever li k statüsü ile ilgili düzenlemeler, yasa l gereklilikl er, ticaret 
ünvanları, anlaşma biçimleri, tüketici koruma, vs.etki ler. 

Önemli Fırsat ve Tehditler.- Kurumsal ve Çevrese l Etkiler başl ı ğ ı 
a ltın da incelenen faktörlerin top luca değ i şeb ili r olma ihtimali ve bunların 
zamanla nas ıl değ işeceğ i konusunda düşünce l e r . 
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Pazarlama Amaçları.- Artan gırış ücreti, gelir ve ziyaretç i 
hedeflerinin tanımlanması, müzenin diğer hizmetlerinin daha fazla 
kullanılması için hedeflerin tanımlanması, varsa ortalama brüt kar hedefleri ile 
belirli yayınlara ve hatıra eşya l arına ilişkin sat ı ş hedefleri, müze ürününün 
pekiştirilmesi ve tanınmışlığının artt ırılm ası için gerekliliklerin nicelendirilmesi 
gerekmektedir. 

Ürün/Hizmet Sunuşu.- Sunulan ürün ve hizmetlerin kapsamının 
belirlenmesi, onları birbirinden ayırt eden özelliklerin bulunması. 

Sunuş.- Yorumlama yöntem ve düzeyleri 1 Anlatım ve diğer medya 1 
Özel efektler, atmosfer ve ses düzeyi 1 Tasarım ve düzen 1 Mobilyalar ve genel 
izienim 1 Görsel ve işitsel yardımlar. ::. 

Fiyat (Ücret).- Ücret düzeyleri ve farklılıkları, indirimler ve 
ayrıca lı k l ar, diğer müze ürünlerinden elde edi lebi lecek fiyatlamaya esas 
olacak yöntemlerin belirlenmesi. 

Yer.- Konum - Ürün/hizmet sunulması 1 Ulaşılabi lirlik 1 Dağıtım 
kana ll arı ve kapsam 

Tutundurma.- Kişisel satış ve satış eğit i mi 1 Doğrudan posta 1 Halkla 
ilişkiler 1 Medya reklamları 1 Özel tanıtımlar 1 Müzenin pazarlama iletişiminin 
etkililiğinin değerlendirilmesi. 

insanlar.- Görünüş 1 Tutum 1 Eğ itim 1 Teşvikl er 1 Davranış 1 Taahhüt -
Motivasyon 1 Müşteri ile temasın derecesi 

Zaman Planlaması.- Pazarlama planının uygulanması için bir 
zaman ölçeği oluşturulabilir. Etkinlikler ve inisiyatifler eşzaman lı hale 
get irileb ili r. Mevsimsel özellikler dikkate a lın ab ilir. Maksimum etkinlik 
dönemleri geliştirilebilir. Süreç gözlenerek, yüksek düzeyler takip ed ilerek 
değişim ile ayarlama yapılmasına olanak tanınabilir. Tepki ve sonuç l arı 

takiben değiştiri l miş pazarlama planları uyarlanabilir. 

Finansal Planlama.- Müzenin geliri tahmin edi lerek, pazarlama 
masrafları için bütçe-tasarımı, üretim, eleman eğ itimi ve motivasyonu, satış 
iletişimi, yönetim, danışmanlık konularına ayrı l acak miktarların tesbitinin 
yapılması. Mali katkıların değerlendirilmesi, pazarlama planının uygulanması 
müzeye ne gibi katkıda bulunmuştur? Genel katkının değerlendirilmesi, 
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pazarlama planı varsa brüt kara ne gibi bir katkıda bulunmuştur? Pek i ştirilmi ş 

ün, artan medya kullanımı, daha fazla sayıda araştırma, destek önerileri, daha 
fazla gönüllüler vs . dikkate alınmalıdır. 

Tüm genel pazarlama planları şematiktir ve bunların bireysel müzelerin 
spes ifik ihtiyaçlarının her ayrıntı s ın a uygulanmas ı beklenemez. Bununla 
birlikte model özel koşullara göre uyarlanabilir. ilk bak ı şta ilgisiz 
görünebilecek kısımları atmaktan z iyade, bunların herbirinin müzen in ne 
yaptığı, neden yapt ığı ve gerçekten kimler için yaptığı gibi soru ların ışığında 
ele alınma la rı yararlı o lacakt ır. 

Sonuç olarak, müzenin performans ı şu ölçüt lere göre ölçü lmelidir: 
Amaç lar ve hedefler; rak ipler; kullanıcı beklentileri; kul l anılan kaynaklar 
(sermaye, işgücü, materyal ler, bi lgi) . Ölçü lebilen ö l çüt l ~r mümkün olan her 
yerde kullanılmalıdır. 



Üçüncü Bölüm 

MÜZE ZiYARETÇiLERi 
PROFiL VE MEMNUNiYET ARAŞTIRMASI 

1 - Araştırmanın Amacı 

Araştırman ı n amacı; müzeleri ziyaret eden ziyaretçilerin profilleri ile 
ziyaretçilerin müze hakkındaki görüş ve düşünce l erin i belirlemek amacıyla 
böyle bir soru formunun çal ı ş ı p çal ı şmadığ ı nı, aynı sor4 formunun iki müze 
aras ı ndaki farklılı ğ ı ortaya koyup koymad ı ğ ı nı test etmektir. 

Bu araşt ırm a sonucunda; ziyaretç ilerin kimler o lduğu, yaş profi lleri, 
meslekleri ile ilgi a lan l a rını bilmek; ziyaretçilerin ihtiyaç, istek ve görüş l erini 

öğrenmek; pazarlama planlarının ge li şt irilm es ine yardım amac ıyl a müzelerin 
tanıt ımı için hangi araç lara ağırlık verebileceğini saptamak; ziyaretç ilerin 
müzede geçird ikleri süre içinde yaşadıkları sorun l a rı tan ımiayarak çözümler 
önermek; ayrıca ek tes isiere gereksin im olup o lmad ı ğ ı gibi konularda bi lgi 
sahibi olmak amaç lanm ı ştır. Böylece müzelerde hedef paza rı be li rlemek ve 
buna göre pazarlama karması elemanlarının o l uşturu lm as ı gibi genel bir 
yaklaşımdan hareket ederek, bu çalışman ı n örnek teşkil etmesi 
düşünü l müştür. 

2- Yöntem 

2.1. Araştırma Modeli 

Ça lı şmam ızda tanımlayıcı araştırma modeli kullan ıl mışt ı r. Tanımlayıcı 

araştırma modelinde amaç, eldeki problemi, ilg ili durumları, değişkenleri ve bu 

değişken l er arasındaki i li şki l eri tanım l amakt ır . 90 

Tan ı m l ay ı cı araşt ırm a mode linde en yaygın olarak ku ll an ıl an veri 
toplama yöntemi ankett ir . Bizim araştırmam ı zda da anket yöntemi 
kullanılmıştır. 

9° Kemal Kurtuluş, Pazarlama Araştırması, 2.Baskı , istanbul Matbaası, 1981, s.287. 
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Anket, kağıt kalem yoluyla objenin, bireyin ya da grubun kend isi 
hakkında bilgi vermesi şek li d ir . Bu tasvir ya da araştırm a yöntemleri içinde en 

çok kullanılanıd ı r . 91 

2.2. Örneklem 

O las ılığa daya lı olmayan yargısal örnekleme yöntemiyle istanbul 
Arkeoloji Müzeleri ve Ayasofya Müzesi seçilerek, araştırmamız ın örnekiemi 
oluşturulmuştur. Olas ılığa dayal ı olmayan örnekleme türleri aras ından yargısal 
(amaç lı) örneklemede, araştırmac ı kimlerin seç il eceğ i konusunda kend i 
yarg ı s ı n ı kullanır ve araşt ırmanın amac ın a en uygun olanları örnekleme 

a lır92 . 

Araştırmam ı zda örneklemimizi o luşturan bu iki müzenin seçilmesindeki 
başlıca neden ise; istanbu l Arkeo loji Müze leri'n in kü ltür ve tarih 
zenginliklerimizin en güzel örneklerinin yer a ldı ğ ı istanbul'daki müzelerimiz 
içerisinden arkeolajik özellikleri aç ı s ından fark lılı k arz etmesi, bunun yanı s ı ra 

1993 yılı Avrupa Konseyi'n in Müze l eraras ı Birincilik Ödülü'nü kazanmasıdır. 
Ayasofya Müzes i de dini aç ı dan özel bir kim li ğ i o lm ası dolayısıyla seç il miştir. 

Her iki müzeyi de ziyaret eden Türk ziyaretçiler aras ı ndan 15 yaş ve 
üzerindeki kişi l er denek grubunu o lu şt urmu ştur. Anket formu, ziyaretç ilerin 
müzeyi z iyaret lerinden, sonra ziyaretç ilerin bizzat kendileri tarafından 

daldurulması istenmiştir. Türk ziyaretç ilerin seçilmesinin nedeni, gelen farklı 

turist grup l arın ı n herbirine farklı dilden anket ça lı şmas ı yapılması gerekmesi 
nedeniyle, bu ça lı şman ın boyut l arın ı aşacağı düşüncesidir. Ayrıca 

araşt ı rman ın 15 yaş ve üstü gruba uygulanmasının neden ise, bu grubun 
bağ ı msı z karar vereb ilme özelliğine sah ip olmasıd ı r . 

Araştırma 1 Mayıs 1998 Cuma günü baş lam ı ş, 13 Mayıs 1998 
Ça rşamba günü tamamlanmıştır . 4 ve 11 Mayıs 1998 gün lerine rast layan 
Pazartesi gün lerinde, müzeler kapa lı o l duğu için, araşt ı rma yapılmamıştır. 

Araştırma m üzenin aç ık o l duğu gün lerde sabah saat 1 O.OO'da başlamış, 

müzenin kapanış saati olan 16.30'da sona erm i ştir. 

91 Saim Kaptan, Bilimse l Araşt ırm a Teknikleri ve istatistik Yöntemler i, Te kı ş ık M atbaası 
ve Rehber Yay ı n ev i , Ankara 1982, s.159 . 

92 Ali Ba l c ı , Sosya l Bili mlerde Araşt ı rma Yöntem, Tekn ik ve ilke ler, Ankara Üniversites i 
Eğitim Bilimleri Fakültes i Yayın ı Ankara 1995, s.1 05. 
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2.3. Veriler ve Toplanması 

Her iki müzeye, araşt ı rma yap ıl mas ı için Anadolu Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü'nden a lı nan Ek:2 ve Ek:3'te bir örneğ i olan izin yaz ıl arı ile 
başvuru l muş, ayrıca Ayasofya Müzesi için Kü ltür Bakan lı ğ ı , Anıt l ar ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü'nden de izin a lı nm ı ştır. ( Bkz.Ek:4) 

Araştırmada yukarıda be lirti len zaman lar içerisinde, istanbul'daki 
Ayasofya Müzesi ve istanbul Arkeoloji Müzeleri ziyaretçi lerine yönelik olarak 
ayrı ayrı olmak üzere ve müze ziyaretçi profil ini ve ziyaretçilerin müze 
hakkındaki görüş ve düşüncelerini' ortaya koyan verileri toplayacak anket 
formu hazırlanmıştır. Bunlar Ek-1 'de _~birl eşt i ri l miş olarak veril miştir. 

Veri toplamada kul l an ı lan anket form l arının her ikisi de 23 sorudan 
o l uşmaktad ı r. Her iki müzeye de ayn ı soru formu ku ll an ıl m ı ştır. Ancak 15. 
soruda Ayasofya ve Arkeoloj i Müzesi dönüşüm l ü olarak ku ll anılmıştır. 

Soru l arın üç tanes i aç ı k uçlu soru lardan o l uşmaktad ı r. 

Ankette yer alan soru l ar ı n birinci bö lümünde, dokuz soru 
bu l unmaktad ı r. Müzeye u l aş ı m imkan l arı, daha önce ziyaret ed ilip ed il med i ği, 

ed ilmed iysa neden i, müzeyi ziyaret iç in şeh i r d ı şından gelinip ge l inmed i ği, 

eğer şeh i r d ı ş ı ndan geliniyorsa konaklama imkan l arı, müzeden nasıl haberdar 
o l unduğu ve müzeyi ziyaret sıras ı nda kimlerle beraber olunduğu sorulmuştur. 
Bu bölümde ziyaretçi lerin müzeye gelirken u l aşım sorunu olup o l madığı, müze 
ziyaretinin bir defa ile sınır l ı olup olmad ı ğı, hedef pazar tarafından ziyaretin 
tekrar edi l ebi l ir li ğ i , ziyaretçilerin sadece istanbu l'da yaşayanlardan oluşup 
oluşmadığı; pota·nsiyel ziyaretçilere müze yönetimi tarafından nasıl 

ulaşılabileceği ve müze ziyaretinin kimlerle birlikte yapıldığının test edilmesi 
hedef l enmişt i r . 

Açık uçlu soruların yer aldığı ikinci bölümde üç soru bulunmaktadır. 

Ziyaretçi lere müzenin sergi l ediği koleks iyonlardan herhangi birisi için özel 
olarak gelinip ge li nmed i ği, hoş l anı l mayan bir durum olup olmadığı ve görmeyi 
umut ettiği herhangi bir olay veya obje olup olmadığı sorulmaktadır. Bu 
soru lardan potansiyel ziyaretçi lerin koleks iyonla ilgili beklentileri ve ziyaret 
sonucundaki düşünce l er i incelenmek istenm i ştir. 

Üçüncü bölümde dört soru yer a l maktad ı r. Müzede geçirilen zaman, 
müzen in sunduğu obje ler ve koleksiyonla ilgil i düşünce l er, istanbul'daki d i ğer 
müzelerle ilgil i ziyaret p l an l arı, ve m üzen in tavs iye ed ili p edilmeyeceğ i 
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soru larak; müze ortamından hoşlanılıp hoşlanılmadığı, müzenin koleksiyonu, 
istanbul'daki diğer müzelerle ilgili ziyaret planları incelenmek istenmiştir. 

Dördüncü bölümde üç soru bulunmaktadır. Müzenin öze lliklerinin 
değer l end irilm esi istenerek, ziyaretçin in müze g iri ş ücreti hakkındaki 

düşünceleri, tekrar ziyaret etmek isteyip i stemed i ğ i ve dost l a rın a tavsiye ed ip 
etmeyeceği sorulmaktadır. Bu sorulardan da ziyaretçi lerin müzeden 
memnuniyetleri öğren il mek istenmiştir. 

Son bölümde ise, ziyaretçilerle ilgili demografik özel liklerin yer aldığı 
dört soru bulunmaktadır. Bu sorular sonucunda, her iki müzenin ziyaretçi 
profi lleri hakkında bilgi toplamak, kimlerin geldiğini bilmek, gelecekte ilgileri 
çekilmek istenen pazarları tanımlamak hedeflenmiştir. 

Anket formunu ge liştirmek için yapılan literatür taraması sonucu Fiona 

M c Le an 93 ve Cl are Conybeare'nin9 4 m üze ler için yaptıkları ziyaretçi 
araştırma l arı temel alınm ı şt ır . 

Anket ça lı şmasının ilk gününde anket formunun ça lı şıp çalı şmad ı ğ ını 

test etmek için ziyaretç ilerden 1 O k i şiye ön test uygu lanm ı şt ır . Sorun 
görülmeyince, d i ğer anket ierin uygulanmas ı na geçilmişt i r. Kullanı l ab ilir 

nitelikte olan lardan Arkeoloji M üzeleri için 104 adet anket formu; Ayasofya 
Müzesi için ise 100 adet anket formu değerlendirmeye tabi tutulmuştur. 

2.4. Verilerin Çözümü ve Yorumlanması 

Verilerimizin çözümlenmesi aşamasında istatistiksel çözümlemeler için 
hazırlanan SPSS/PC+ Paket Programı kullanılmıştır. Anket formlarımızın 
analizi için gerekli program yazılarak veriler kodlama metodu ile bilgisayara 
g i ri l miştir. 

SPSS/PC+ Paket Programı yöntemi ile anket sorularının yüzde 
analizleri (frekansları) elde ed ilmi ş, yüzde analizleri yapı lmı ştır. Bu paket 
program yardımıyla elde edilen veriler Microsoft Excel 4.0 (Mac) programı ile 
yorumlanmaya haz ı r tablolar haline getirilmi ştir. 

93 Mclean, Marketing the Museum, s.225. 
94 Clare Conybeare, Museum Visitors Surveys a Practical Guide, Area Museum Counci l fo r 

the South West, England, 1991, s.17. 
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Anketimizde yeralan aç ık uçlu olarak soru lan soru lar kapa lı hale 
getirilerek grup l andırılm ı şt ır . Paket program yardımı ile veriler üzerinde yüzde 
analizi uygulanmıştır. 

3- Bulgular ve Yorum 

3.1. Ziyaretç iler ile ilg ili demografik bi lgi ler 

Tablo: 1 O - Cinsiyet 

(% ) Genel Ayasofya Müz. Arkeoloj i Müz. 

Ka dm 72.1 74.0 70.2 

Erkek 27.9 26.0 29.8 

Toplam 204 100 104 

Tablo: 1 O' da görü l düğü gibi, her iki müzeyi de ziyaret edenler 
içerisinde bayan (% 72.1) ziyaretçilerin fazla olduğu dikkati çekmektedir. 

(%) 

15-18 

19-24 

25-34 

35-44 

45-54 

55-64 

Toplam 

Genel 

11.3 

43.1 

30.4 

11.8 

2.5 

1.0 

204 

Tablo: 11 - Yaş 

Ayasofya Müz. Arkeoloji Müz. 

7 .0 15.4 

52.0 34.6 

30.0 30.8 

7.0 16.3 

3.0 1.9 

1.0 1.0 

100 104 
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Tab lo: 11 'de görüldüğü gibi, genel olarak her iki m üzenin de 
ziyaretçileri aras ında "19-24" yaş grubu (%43.1 ) ilk s ırada yer almaktad ır . 

Ancak Ayasofya Müzesin i ziyaret eden "19-24" yaş grubu ziyaretçi say ı sı, 

Arkeo loji Müzelerinden fazladır (%52.0). Ayasofya Müzesi ziyaretçilerin in 
ikinci sıras ını "25-34" yaş grubu oluşturmaktad ır . Diğer "35-44" ile "15-18" yaş 
grup l arın ın da müzeyi ziyaret eden ler arasında aynı paya sahip olduğunu 
söyleyebiliriz. 

Arkeoloji Müzelerinin ise , "19-24" (%34.6) ve "25-34" (%30.8) yaş 
grupları ta rafından daha çok ziyaret edildiği, "1 5-18" ve "35-44" yaş grubu 
ziyaretçil erinin Ayasofya Müzes inden daha faz la olduğu görülmektedir. 
Araştırma sonucunda, her iki müzede de "45-54" ve "55-64" yaş gruplarının 
müzede fazla temsil edilmedikleri ortaya çıkmı ştır . -r 

(%) 

Memur (özel) 

Memur (kamu) 

Serbest Meslek 
(Av.,Dr.,vs.) 

Esnaf-Tüccar 

işçi (özel) 

işçi (kamu) 

Sanayici 

Emekli 

Öğrenci 

Ev hammı 

Diğer 

Toplam 

Tablo: 12 - Meslek 

Genel Ayasofya Müz. 

10.3 8 .0 

20.1 18.0 

9.3 9.0 

18.1 22 .0 

8 .8 10.0 

2 .0 3.0 

2. 9 5 .0 

0 .5 -

18.1 21.0 

3.9 2 .0 

5.9 2.0 

204 100 

Arkeoloji Müz. 

12.5 

22.1 

9.6 

14.4 

7.7 

1.0 

1.0 

1.0 

15.4 

5 .8 

9.6 

104 

Her iki müzede de ziyaretçi lerin mesleklerine bakt ı ğ ımı zda (Tablo:12) 
genel olarak kamu da ça lı şan memurun (%20.1 ) çoğun lukta olduğunu, bunu 
ayn ı oran la öğrenci, esnaf ve tüccarın (% 18.1 ) takip ett i ğ ini söyleyebi li riz. 



(%) 

Okuma yazma bilmiyor 

Okur-yazar 

ilkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

Lisans üstü 

Toplam 
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Tablo: 13 - Eğitim 

Genel Ayasofya Müz. Arkeoloji Müz. 

1.0 2.0 -

1.5 1.0 1.9 

6.9 5.0 8.7 

12.3 10.0 14.4 

32.8 34.0 31.7 

41.7 44.0 39.4 

3.9 4.0 ·, 3.8 

204 100 104 

Araştırma sonucunda elde edi len bir d i ğer bu lgu Tab lo:13'de 
görü ldüğü gibi, genel olarak her iki müze ziyaretçilerin in de çoğun luğu lise ve 
üstü eğ itim a lm ı ş l ard ı r. Üniversite mezunu ziyaretçiler genel s ı ralamada 
(%41.7) ile birinci s ıradad ı r. Ayrıca üniversite mezunu ziyaretçilerle, lisans üstü 
eğ itim a lmı ş ziyaretç ilerin yüzdelerini birleştirirsek, gene l olarak %45.6, 
Ayasofya Müzesinin ziyaretçi lerin in % 48, Arkeoloji Müzelerinin ziyaretçi lerin in 
%43.2' i üniversite ve lisans üstü eğ itim almı ş kişi l erd i r. 

3 .2. Müzeye ge li ş türü, kiminle ziyaret edildiği ve 
bulma kolaylığı 

Ziyaretçilerin müzeye nas ıl geldiklerine i li şkin soru lan soruya verdikleri 
cevaplar Tab lo: 14'te yer almaktad ı r. Genel olarak bakı ldı ğ ınd a, müzeye ge li ş 

t ipi minibüs veya otobüs le (%39.2) olmaktadır. Her iki müzeye yürüyerek de 
u l aşım imkan ının bulunduğu ve u laşımda her türlü araç tip inden yararlanı ld ı ğ ı 

görü lmektedir. 



Tablo: 14 - Buraya bugün nas ıl geldiniz? 

(%) 

Araba veya 

mot orsiklet 

Otobüs, tur 

otobüsü veya 

minibüs 

Bisiklet 

Yürüyerek 

Vapur veya 

Deniz Otobüsü 

Metro 1 Tramvay 

Taksi 

Toplam 

Genel 

19.1 

39.2 

1.0 

26.0 

8.8 

3.9 

2.0 

204 

Ayasofy a Müz. Arkeolo ji M üz. 

17.0 21.2 

41 .0 37.5 

1.0 1 

22.0 29.8 

12.0 5.8 
' 

3.0 4.8 

4.0 -

100 104 

Tablo: 15- Müzeyi ziyaret sırasında yanınızda kim var? 

(%) Genel Ayasofya Müz. Arkeoloji Müz. 

Yalnızım 19.2 24 .0 14.6 

Ailemle birlikteyim 11.8 6.0 17.5 

Arkadaşım 1 
Arkadaşlarımla 69.0 70.0 68 .0 

birlikteyim 

Toplam 203 100 103 
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Tablo : 15'te, her iki müzede de z iyaretç il erin müzeyi ziyaret leri 
s ıras ında daha çok arkadaş l arıy l a (%69.0) birlikte o ldukla rı ortaya çıkm ı şt ır . 

Ayasofya M üzesini yalnı z gezenler ikinci s ı rada olmakla birlikte, Arkeo loji 
Müzelerinde ikinci s ı rayı ailesiyle birlikte ziyaret edenler almı şt ır . 
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Tablo: 16- Müzeyi bulmak kolay oldu mu? 

(%) Gen e l Ayasofy a Müz. Ar k eol oj i M ü z. 

Evet 94.6 97.0 92.3 

Hayır 5.4 3.0 7.7 

Toplam 204 100 104 

Ziyaretçi lerin müzeyi bulmada kolaylık mı, yoksa .. zorluk mu, çektikleri 
>. 

konusundaki bulgular Tablo: 16'da verilmiştir. Genel olarak bakıldığ ı nda, iki 
müzeyi ziyaret eden top lam 204 kişi de (%94.6) Ayasofya Müzesini ve 
Arkeo loj i Müzelerini bu lmakta zorluk çekmemiş l erd i r . 

3 .3 . Müzenin daha önce z iyaret edilip edilmediği ve 
edilmern e nedeni 

Ziyaretçi lerin müzeyi daha önce ziyaret ed ip etmediklerine i li şkin 

sorulan soruya verilen cevaplardan elde ed il en bu lgular Tablo: 17'de 
görülmektedir. 

Tablo: 17- Müzeyi daha önce ziyaret ett iniz mi? 

(%) Genel Ayasofya Müz. Arkeoloji Müz. 

1 kez 29.1 32.0 26.2 

1·5 kez 20.2 21.0 19.4 

S'den fazla 11 .3 16.0 6.8 

Hayır 39.4 31.0 47.6 

Toplam 203 100 103 

Görü ldüğü gibi , Ayasofya M üzesini ilk defa ziyaret edenlerin oranı , 

Arkeoloji Müzelerine oran land ı ğ ın da daha azd ır . Ay rı ca 5 kezden fazla ziyaret 
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eden lerin oran ı i nce l end i ğ i nde, bu oran Ayasofya Müzes inde (% 16.0), 
Arkeoloji Müzelerine (%6.8) göre daha faz l ad ı r. 

Tablo: 18 - Müzeyi daha önce ziyaret etmeme sebebi? 

(%) Genel Ayasofya Müz. Arkeoloji Müz. 

Fırsatım olmadı 

ama ziyaret 
85.8 80.4 89.6 

etmeyi 

planlıyordum. 

i lg i 
8 .0 10.9 6.0 

duymuyordum. 

Müzenin açık 

o lduğu saatler 6.2 8 .7 4 .5 

uygun değil. 

Toplam 11 3 46 67 

Ziyaretçilerden bir önceki soruya "hayır" cevabını verenlere yöneltilen 
bu soruda, daha önce ziyaret etmeyişlerinin nedeni sorulmuştur. Her iki müze 
ziyaretçi leri de genel olarak daha önce ziyaret etmeme sebebine, "fırs atım 

olmadı, ama planlıyordum" (%85.8) şeklinde cevap vermişlerdir (Tablo:18) . 

3.4. Yaşad ı ğı yer ve istanbul'da kal ı ş süresi 

Tablo: 19- Nerede yaşıyorsunuz? 

(%) 

istanbul 

istanbul dışı 

Toplam 

Genel 

59.3 

40 .7 

204 

Ayasofya Müz. Arkeoloji Müz. 

48.0 70 .2 

52.0 29 .8 

100 104 
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Genel olarak bakıldığında, her iki müzeyi ziyaret eden 204 kişinin 

(%59.3)'ünü istanbul'da yaşayan kişiler o luşturmaktad ır . Ayasofya Müzesini 
istanbul d ı ş ından ziyarete gelen lerin yüzdes i, Arkeo loji Müze lerine göre 
oldukça fazlad ı r. Arkeo loji Müze lerinde ise istanbul ziyaretçisinin (%70.2) 
daha ağ ırlı kta o l duğunu görüyoruz. 

Tablo: 20 - istanbulda ne kadar kalacaksınız? 

(%) 

Sabah geldi dönüyor 

1 gün 

2 gün 

2 günden fazla 

Toplam 

Genel 

12.0 

6.0 

12.0 

69.9 

83 

Ayasofya Müz. Arkeoloji Müz. 

; 

9.6 16.1 

5 .8 6.5 

15.4 6.5 

69.2 71 

52 31 

istanbul d ı ş ınd an ge lenlere soru lan "ne kadar ka l acaksını z? " 
sorusunda, Ayasofya Müzes i için "iki günden fazla" diye cevap verenler 
çoğunluğu (%69.2) oluşturmuşlardır. Diğerleri s ı ras ı yla "2 gün", "sabah geldim 
akşam dönüyorum" ve "1 gün" şıkkını işaret edenler şeklinde s ıralanm ı ştır. Her 
iki müze örneğinde de, istanbul dışından gelerek "2 günden fazla" kalanlar 
çoğunluktad ır . 

Arkeoloji M üze leri için birinci s ırayı alan (% 71 ) "2 günden fazla" 
kalacakların d ı ş ınd a, sıras ıyl a, "sabah geld im, akşam dönüyorum" (% 16.1) 
cevabını verenler ikinci s ırayı almışlard ır. Burada günübirlik ziyaretçilerin 
Arkeoloji Müzelerine ilgilerin in daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. "Bir gün" ve 
"iki gün" kalanların dağılımı ise aynıdır. 



3.5. Müzeden haberdar olma şekli 

Tablo: 21-

(%) 

Broşür, poster, 
rehber kitap, 

turizm bürosu 
Gazete, radyo 
veya televizyon 

Eski bilgilerden 

Bir dost veya 
akraba tavsiyesi 

Tesadüfen ya da 
müzeye ilişkin 
levhalardan 

Diğer 

Toplam 

Müzeden nasıl haberdar oldunuz? 

Genel Ayasofya Müz. Arkeoloji Müz. 

8.9 9.1 8.7 

8.4 17.2 -
.. 

41.1 47.5 35 

24.8 15.2 34 

7.9 1.0 14.6 

8.9 10.1 7.8 

202 99 103 
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Ayasofya Müzesin i ziyaret eden ler aras ınd a, tüm ziyaretç ilerden 
yarısına yakın bir bölümü (%47.5) eski bi lg il er ile müzeden haberdar 
olduklarını belirtmişler. Haberdar olmada ikinci s ırayı medya (% 17.2) almı şt ır . 

Üçüncü s ırada ise, dost ve akraba tavsiyesi bulunmaktadır. 

Arkeoloji Müzelerinde de, birinci s ırada eski bilgiler, ikinci s ı rada dost 
ve akraba tavsiyesi, üçüncü s ırada ise tesadüfen ya da müzeye ilişkin 

levhalardan haberdar olma durumları ortaya çıkmıştır. Ayasofya Müzesinde 
medya a rac ılığı ile haberdar olma durumu ikinci s ırada iken, bu, Arkeoloji 
Müze lerinde hiç işaretlenmemiş bir cevap olarak karşımıza çıkmaktad ı r. 

Burada vurgulamamı z gerekirse, sonuçtan da anlaşıldığı gibi, Arkeoloji 
Müzelerinin medya arac ılığı ile tanıtımına ağırl ık verilmesi uygun olacaktır 



3.6. Müzeye ge li ş nedeni 

Tablo: 22- Müzeye özel bir olay veya nesneyi görmek 
için mi geldiniz? 

(%) 

Tekrar görmek için 

Gösteri için 

Övgüsünü duydum 

Müzeyi gezmek, görmek için 

Geçmişi öğrenmek ve eski 
eserler için 

Truva atı ve mumyalar için 

ilgi duyduğum için 

Eski çağ dönemleri ve anıtlar için 

Sayda krallarının mezarları için 

iskender Lahti 'ni görmek için 

Ödevim vardı 

Tanrı heykelciklerini görmek için 

Vakit geçirmek için 

Mezarlar için 

Mozaikler için 

Turist gezdirmek için 

Toplam 

Ayasofya Müz. Arkeoloji Müz. 

1.8 3.9 

7.3 7 .8 

1.8 -

65.5 37.3 

14.5 7.8 

- 9.8 

1.8 11.8 

- 2.0 

- 3.9 

- 2.0 

1.8 3.9 

- 2.0 

3.6 3.9 

- 2.0 

1.8 -

- 2.0 

55 51 
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Öze l bi r nesne ya da o l ayı görm ek iç in mi geldiniz? soru su için 
Ayasofya'yı gezenlerden s ırasıyl a "müzeyi gezmek ve görmek için" (%65.5), 
"geçm i şi öğrenmek için" (% 14.5) cevapları a lınmı şt ır . Arkeoloji M üzeleri için 
ise s ıras ıyl a "müzeyi gezmek ve görmek için" (%37.3), "ilgi duyduğum için" 
(% 11.8), "Truva atı ve mumyalar için" (%9.8), "geçmişi öğrenmek" ve "gösteri 
iç in" (%7.8) cevap l arı alınmı şt ır . 



3.7. Müzeden memnuniyet 

Tablo: 23 - Müzede hoşunuza gitmeyen birşey var mı? 

(%) Ayasofya Müz. Arkeoloji Müz. 

Yok 

Kapalı bölümlerin olması 

Uyarı işareti yok 

Personel ilgisiz 

Fiyatlar 

Heykeller 

Bazı bölüm lerin karanlığı 

Soğuk 

Bakıms ı z 

Restorasyon ça lı şmaları 

Bilgi verici hiçbirşey yok 

Ayasolyan ın bugünkü durumu 

Kültürümü yansıtmıyor 

ibadetin yasaklanması 

Çimlerde oturan yerli turistler 

Gürültü ve kalabalık 

Tuvalet yok 

Herşey güzel 

Toplam 

39.5 

1.2 

-

1.2 

-

-

-

-

27.2 

7.4 

7.4 

2.5 

2.5 

2.5 

1.2 

2.5 

1.2 

3.7 

81 

42.4 

22.7 

1.5 

1.5 

.. 3.0 

1.5 

3.0 

6 .1 

1.5 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66 
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Müzede hoşunuza gitmeyen b i rşey var m ı ? sorusu için genel olarak 
ziyaretç iler ' h ayı r , yok' diye cevap verm i ş l erd i r. Tabioyu ayrı nt ılı inceleyecek 
olursak, Ayasofya Müzesi için s ı ras ı yl a "bakım s ı z " (%27.2), "resto rasyon 
ça l ı şma l a rı ve bilgi verici hiç bir şey i n o lmamas ı " (%7.4) gibi cevaplar yer 
a lm ı şt ı r. Arkeoloj i Müzeleri için "kapa lı bölümlerin o l mas ı " (%22.7), "s oğ uk" 

(%6.1 ), "karan lı k ve fiyatlar" (%3.0) olarak görü lmektedir. 



Tablo: 24- Müzede görmek istediğiniz birşey var mı? 

(%) 

Kapall bölümleri görmek 

Türkçe yayın 

Müze içinde kafeterya 

Daha çok bilgi, tabelalar 

Diğer arkeolajik eserler 

Mısır Uygarliği 

Sessizlik, düzen, saygı 

Rehberlik hizmetleri 

Müzede Türkleri de görmek 

Personelin ilgili olmasını 

Gerçekçi bir restorasyon 

Namaz kılan insanlar 

Orjinal tarihi resimleri 

Hem cami hem klise olarak 

Bakırnil görmek 

Giriş ücretinin ucuzlaması 

Mozaikler 

Herşey güzel 

Toplam 

Ayasofya Müz. Arkeoloji Müz. 

16.1 50.0 

- 13.6 

- 9.1 

3.2 9.1 

- 4.5 

- 4.5 

3.2 4.5 
'{ 

16.1 4.5 

3.2 -

6.5 -

6.5 -

9.7 -

16.1 -

3.2 -

3.2 -

3.2 -

6.5 -

3.2 -

31 22 
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Müzede görmek istediğiniz birşey var mı? sorusuna Arkeoloji Müzes ini 
ziyaret edenlerden bu soruya cevap verenlerin (22 kişi) büyük çoğunluğu 
(%50) "kapalı bölümleri görmek" istediklerini bildirmişlerdir . Bundan başka 
aynı m üze için "Türkçe yayın" (% 13.6), "m üze içinde kafeterya" (%9.1 ), "daha 
çok bilgi ve tabe lalar" (%9.1 ) yer almaktad ır. Ayasofya Müzesi için "kapalı 

bölümleri görmek" (% 16.1 ), "rehberlik hizmet i" (% 16.1 ), "orijinal tarihi resim ler" 
(% 16.1 ), "namaz kılan insanlar görme" (%9.7) istekleri s ı ras ıyl a görülmektedir. 
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Tablo: 25- Bugün müzede ne kadar vakit geçirdiniz? 

(%) Gen e l Ay asofya Müz. Arkeolo ji Müz. 

Yarım 
17.6 22.0 13.5 

saatten az 

Yarım saat i le 

b i r saat 42.6 47.0 38.5 

arasında 

Bir saatten 
39.7 31.0 48.1 

fazla 

Toplam 204 100 104 , 

Ayasofya M üzesini ziyaret eden 100 kişiden a lın an cevaplara göre, 
ziyaretçilerin (% 22) si müzede yarım saatten az kalıyorlar. Yarım saatle bir 
saat aras ı ziyaret lerini bitirenler (%47)'1ik bölümü oluşturuyor. Arkeo loji 
M üzelerinde ise, ziyaretçilerin (%48.1 )'i bir saatten fazla kalıyorlar. Bunun 
nedeni, Arkeoloji Müzelerinin , Ayasofya Müzesine göre, daha büyük bir müze 
olm as ı dır. Arkeoloji Müzelerinde galeriler çok ve müze iki kat lı d ı r. Bu nedenle 
Arkeoloj i Müzelerinde ziyaretçiler daha fazla zaman geçirmektedirler 
görüşünü savunabiliriz. (Tab lo:25) 

Tablo: 26- Müzede gördükleriniz hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Çok ilginç 

ilginç 

Fena değil 

SiklCI 

Toplam 

Genel 

58.9 

27.7 

9.4 

4.0 

202 

Ayasofya Müz. Arkeoloji Müz. 

50.5 67 

31 .3 24.3 

12.1 6.8 

6.1 1.9 

99 103 
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Tablo:26'da ziyaretçi lere müzede gördükleri hakkında ne düşündükleri 

soru lduğunda verdikleri cevaplara ili şkin elde ed ilen bulgular yer alm aktadır. 
Bu soruya "çok ilginç" şeklinde cevap verenler Arkeoloji Müze leri için daha 
f az l adır (%67). D i ğer l eri sıras ıyl a "i lginç" ve "fena değil" olarak 
cevap l amı ş l ard ı r. 

Ayrıca her iki müze ziyaretçi lerin in 'çok il ginç' ve 'i lginç' şeklin de 

verd ikleri cevap yüzdelerini birleştirdiğimizde, genel sonuca bakıldığında 

ziyaretç ilerin %86.6'sı müzelerde gördüklerini ilginç bulmuş l ard ı r. Ayasofya 
Müzesi ziyaretçilerinin %81.8'i, Arkeo loji Müzeleri ziyaretçilerinin ise %91.3'ü 
gördüklerini ilginç olarak değerl endirm i ş l erd i r. 

Tablo: 27-

Evet 

Hay1r 

Belki 

(%} 

Toplam 

Müzeyi dostlarınıza tavsiye eder misiniz? 

Genel Ayasofya Müz. Arkeoloji Müz. 

91.6 90.9 92.2 

1.5 2.0 1.0 

6.9 7.1 6 .8 

202 99 103 

Genel olarak her iki müzeyi de gezen ziyaretçiler "Müzeyi dost l arınıza 

tavsiye etmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna büyük çoğun lu k l a 'evet' (%91.6) 
şeklinde cevap vermişlerdir. 

------------------------------------------------------------------- -- --
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Tablo: 28- Müzelerin Özelliklerinin Değerlenmesi 

(%) ÇOKiYi iYi ORTA KÖTÜ ÇOK KÖTÜ FiKRi YOK 
Aya. Arke. Aya. Arke. Aya. Arke. Aya. Arke. Aya. Arke. Aya. Arke. 

Park yeri 

Çalışma 

saatleri 

Y ön 
göste rme 

Aydınlatma 

Genel 
kolieksiyon 

Isıtma ve 
soğutma 

Temizlik ve 
bakım 

Çalışanların 

davranışları 

M üzenin 
rehberlik 
hizmeti 

3.0 

7. 1 

8. 1 

8.0 

12.0 

3.0 

11 .0 

17.2 

12.0 

7. 1 

8.7 

19.6 

35.6 

29.7 

22.3 

42.3 

52.9 

16.8 

14.0 24.5 10.6 

34 .7 43.7 12.9 

30.3 49. 0 20.4 

25.0 42.3 22. 1 

25.0 52.5 13.0 

19.2 34.0 14.4 

34.0 44.2 14.7 

23.2 31.7 12.8 

15.0 19.8 9.0 

14.0 15.0 8.2 11.0 5.1 43.0 48.0 

19.4 10.2 5.8 5. 1 3.9 23.5 31.1 

22.2 13. 1 3.9 12. 1 2 14.1 6.9 

31.0 18.0 4.8 11 .0 1.0 7.0 2.9 

17.4 8.7 1.0 7.6 - 29.3 7.9 

18.2 19.2 9.7 10.1 13.6 30.3 9.7 

20.0 19.0 2.9 14.0 - 2.0 1.0 

17.2 10.1 2.9 10.1 1.0 22.2 2.9 

7.0 10.0 8.9 22.0 6.9 34.0 36.6 

Her iki mü ze nin de z iyaretç il eri taraf ınd an çeş i t li özelliklerinin 
değerlendirildiği tabloya bakt ı ğ ı mızda, Arkeo loj i Müzelerinin "çok iyi" olarak 
değerlend i ri l e n özellikleri aras ınd a, ça lı şan l arın davran ı ş l a rı %52.9 ile birinci 
s ı rada, tem izl ik ve bakım %42.3 ile ikinci s ırada, ayd ı nlatma %35.6 ile üçüncü 
s ı rada, genel koleks iyon %29.7 ile dördüncü s ı rada, ı s ıtm a ve soğutma %22.3 
ile beşinci s ırada yer almı şt ı r. 

"Çok iyi ve iyi" olarak değerlend iril en özel li klerin yü zdelerini 
bir l eşt irdi ğ imizde ise, bu oran lar daha da yükselmektedir. Temizlik ve bakım 
özelliklerini (42.3+44.2=86.5) ziyaretçilerin % 86.5'i, ça lı şan l arın davranış l arını 

(52.9+31.7=84.6) ziyaretç ilerin %84 . 6's ı, genel koleksiyonu (29.7+52.5=82.2) 
ziyaretçi lerin %82.2'si , aydın l atma öze lli ğ ini (35.6+42.3=77.9) ziyaretçilerin 
%77.9'u, yön gösterme l evh a l arını (19.6+49.0=68.6) ziyaretçilerin %68.6's ı , 

ça lı şma saatlerini (8 .7+43.7=51.7) ziyaretçilerin %51 .7'si 'çok iyi ve iyi' olarak 
değerlend i rm i ş l erd ir . 

Buna karş ılık, Arkeoloj i Müzelerinin ziyaretçileri taraf ından "kötü ve çok 
kötü" olarak değer lend iril en önemli öze lli ğ inin " ı s ıtm a ve soğutma" olarak 
ortaya ç ı kt ı ğ ını goruyoruz. Bu öze lli ğ in yü zde lerini birle şt irirsek 

(1 3.6+9.7=23.3), bunun %23.3 o l duğu görü lmektedir. 
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Ayasofya Müzes inin öze ll ik ler inin z iyaretç il er taraf ı ndan 

değerlend i r il mes i ne bakt ı ğ ı m ı zda "çok iyi" olarak nite lendirilen ler ça lı şan l a rı n 

davran ı ş l a rı (% 17.2), genel ko leks iyon ve m üzenin rehbe rli k hizmeti (% 12), 
temizlik ve bak ı m (% 11 ) özell ikleridir. Ayrıca ziyaretçi ler taraf ı ndan "çok iyi ve 
iyi" bu lunan öze ll iklerin in yüzde oran l arın ı b i r l eşt i rd i ğ i m i zde, top l am i arına 

bakacak olursak, ziyaretçi lerin % 45'i temizlik ve bak ı m özelliklerini birinc i 
sırada, %41.8'i çalışma saatlerini ikinci sırada, %40.4'ü çalışanların 

davran ı ş l arın ı üçüncü sırada, % 38.4'ü yön gösterme işaret l er i n i dördüncü 
sırada, genel koleksiyonu %37'si beşinci sırada, ayd ı nlatmasını da 
ziyaretçilerin %33'ü altıncı s ı rada "çok iyi ve iyi" olarak değerl end i rmiş l erdir. 

Aynı şekilde, Ayasofya Müzesinin ziyaretçileri taraf ı ndan "kötü ve çok 
kötü" olarak değerlendirilen önem li özelliklerini ş .py l e sıralayabi l iri z . 

Yüzdelerini birleştird i ğimizde toplamiarına bakacak olursak, temiz lik ve bakım 
(19.0+14.0=33.0) ziyaretçilerin in %33'ü tarafından birinci s ı rada, ısıtma ve 
soğutma (1 0.1 + 19.2=29.3) %29.3'ü taraf ı ndan ikinci s ı rada, ayd ı n l atma ise 
(18.0+11.0=29.0) %29'u taraf ı ndan üçüncü s ı rada olumsuz olarak 
n i te l end i r i lm i şt i r . 

Tablo: 29 - Müzeye giriş ücretini nas ıl buldunuz? 

(%) Genel Ayasofya Müz. Arkeoloji M üz. 

Ucuz 8.7 11.6 6.0 

Normal 31.3 23.2 39.0 

Pahalı 34.4 31.6 37.0 

Çok pahalı 25.6 33.7 18.0 

Toplam 195 95 100 

Her iki müzenin ziyaretçilerinin giriş ücreti konusundaki düşüncelerine 
baktığımızda (Tablo: 29), genel olarak (%34.4) ziyaretçi lerin müze giriş ücretini 
paha lı bu l duk l arı görü lmekted ir. Ayr ı ca 'paha lı ve çok paha lı ' olarak 
değer l end i ren ziyaretç il erin yüzde ler ini bir l eştir i rsek, gene l olarak 
ziyaretçilerin %60' ı , Ayasofya M üzesini ziyaret edenlerin %65.3'ü, ve Arkeoloji 
Müze leri ziyaret eden lerin %55' i müze g i r i ş ücret ini yüksek bu l duk l arın ı 

be li rtm i ş l erd i r. 
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Tablo: 30- Müzeyi tekrar ziyaret etmeyi düşünür müsünüz? 

(%) Genel Ayasofya Müz. Arkeoloji Müz. 

Evet 73.1 75.8 70.6 

Hayır 4.0 2.0 5.9 

Belki 22.9 22.2 23.5 

Toplam 201 99 102 

"Müzeyi tekrar ziyaret etmeyi dü ş ünür müsünQz?" sorusuna genel 
olarak her iki müzenin ziyaretçilerinin büyük çoğunluğu "evet" olarak cevap 
vermiş l erdir. Ancak Ayasofya Müzes ini tekrar ziyaret edeceklerin sayısı 
Arkeoloji Müzelerinden daha faz l ad ı r (Tablo:30). 

Tablo: 31 -

(%) 

TOPKAPI 

ARKEOLOJi 

AYASOFYA 

KARiYE 

MOZAiK 

YILDIZ SARA YI 

TÜRK iSLAM 

ESERLERi 

RUMELi HiSARI 

Önümüzdeki günlerde aşağıdaki müzelerden ziyaret 
etmek istedikleriniz var mı? 

AYASOFYA ARKEOLOJi 
Etmek Etmek 

Ettim istiyorum Ettim istiyorum 

61.5 38.5 98 

68 

69.0 31 .0 100 

50.0 

-

32.1 

38.5 

35.5 

32.8 

23.4 

50.0 

-

67.9 

61.5 

64.5 

67.2 

76.6 

53 

52 

62 

58 

64 

-

65.9 

22.5 

25.4 

30.9 

31.1 

32.0 

-

34.1 

77.5 

74.6 

69 .1 

68.9 

68.0 

88 

71 

63 

68 

74 

75 

Memnun iyet konusunda ele a l d ı ğ ı m ı z bu soruda, her iki müzenin 
ziyaretçi lerine önümüzdeki günlerde ziyaret etmek isted ikleri müzelerin olup 
olmad ı ğ ı soru l muş ve elde ed ilen bu lgular Tablo:31 'de veril m i şt i r. 
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Her iki müze ziyaretçilerine baktığımızda, en çok ziyaret ed ilen müze 
Topkap ı Müzesi olarak görü lmekted ir. Gelecekte z iyaret ed ilmek istenen 
müzeler içerisinde, Ayasofya Müzesini ziyaret edenler aras ınd a (%76.6), 
Rumeli Hisari birinci s ı ray ı a lmı şt ır . Arkeo loji M üzelerini ziyaret eden 
ziyaretç ilerin birinci sırada görmek istedikleri müzenin Kariye Müzesi (%77.5) 
o l duğu görülmektedir. 



4- SONUÇ 

Ürünlerin, hizmet lerin, kişilerin ve düşüncelerin pazarlandığı 
günümüzde müzelerde pazarlama kavramı; müzelerin bütününün ya da 
serg il enen eserlerin sat ı ş ı an l am ınd a değil, ziyaretçiler ile müze arasında 
iletişim kuru labilecek bir süreç olarak düşünü lm üştür. Pazarlama, ister kar 
amac ı ile ister insanların ihtiyaç ve isteklerini karş ılamak için olsun, bir örgüt 
ile insan l arı bir araya get iren sü reçtir. O halde bu teme le dayanan 
pazar l aman ın amac ı , müze lerin su nduğu hizmetlerle toplum ve ihtiyaç ları 

aras ında bir uyumun sağ l anmas ıdır . Gene lde ürün ler için ge li ştiri l en 

pazarlama uygulama l arı, m üze ziyaret i deneyimi ve elde ed ilen ziyaretçi 
tatmini düzeyi ile ili şkile ndiril e rek, müzelerde pazarlama konusu ele alınmı ştır. 

Çeş itli kü ltürleri inceleyerek, derleyerek, toplumun bilgisine sunan, ilgi 
çekmeyi bekleyen ve hizmet sektörü içerisinde düşünü l e n müzeler, top lum 
yara rı için varolduklarının bilinciyle, uygulamalarında da bu sosyal amacı 
yans ıtma lıdırl ar. Do l ayı s ıyl a mevcut faaliyetlerine katkıda bulunacak çağdaş 
yenilikleri keşfetmeye ça lı şmalıdırl ar. 

Müzelerin hizmet sektöründe faaliyet gösteren kuru lu ş l ar olarak kabul 
ed ilmesinden dolayı, tümü ister özel, ister resmi statüde olsun , ülkemizdekiler 
gib i yurtdı ş ı nda da devlet tarafından denetlenmektedir. Hatta yıll ar itibariyl e 
performans ölçüt leri ile h az ırl ad ı kları yıllık ge li şme p lan l arı resmi kuruluşlar 
tarafından değerl endirmeye tabi tutu l maktad ırl ar. Faaliyetlerini sürdürebilmek, 
ge lişme l erini sağ l ayabi l mek için sağ lam finansa l kaynaklara sahip olmak ve 
bunların iyi ku ll anılmas ı nı sağ l amak için plan lamaya ihtiyaç l ar ı vard ır . Resm i 
müze lerdeki s ınırlı kaynakların, etkin olarak kullanılması ve çalışma 

sistem lerin in sürekli şeki ld e gel işme l erini sağ lamas ı için üzerinde duracakları 
konular yönetim, finansman ve pazarlama olabilir. 

Müze bilimi konusunda eğ i t im almı ş olan çoğu müze yöneticileri ve 
e l eman l arın ın, yakın zaman kadar ne yazık ki "çağdaş pazarlama yönetimi" 
anlayı ş ına pek s ı cak bakmad ı k l a rı görü l müştür. Sağ lık ve eğ i t i m hizmetlerinde 
o l duğu gibi kamu yönetiminde olan hizmetlerde profesyonel an l ayış ile 
geleneksel an l ayı ş aç ı s ından, yöneticiler aras ında tartışma l ar günümüzde de 
halen devam etmekted ir. Yönet imde, finansmanda ve pazarlamada çağdaş 
an l ay ı ş l a yönetilen müze lerde ise toplum ile il et i ş im, daha kolay ve etkin 
biçimde yapılabilmektedir. 

Bu ça lı şmada, top lumda bir müze bilinci yaratarak, müze lerin 
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paza rlama konusunda karşıianna ç ıkan say ı s ı z enge li aşab il ecekleri, 

pazarlama olgusunun müzenin çeş itli ihtiyaç l arına uyarlanabilmesine ilişkin 

kuramsal çalı şmalar incelenerek fikirler üretilmeye ça lı şı lmı şt ır . 

Müzeler, toplum için varoldukları gerçeğ inden hereket ederek, toplumu 
meydana getiren her kesim ile ileti ş im kurma çabas ını göstermek 
zorundadırlar. Müzeleri ziyaret edenler, uzman ve akademisyenlerden turist, 
öğrenci ve çocuklara kadar uzanan bir çeş i t lili k o l uşturmaktadır . Bu nedenle 
de her yaş grubuyla ve müzeyi ziyaret edebil ecek çeş itli statüdeki 
ziyaretçilerle ilgili araşt ırm a l ar düzenlemek, ülkenin demografik yapısının 
ince lemek, ziyaretçi gruplarının gelecekteki eğ iliml erinin de tahmin ed ilmesini 
gerekli kılmaktad ır . 

Toplumun ta leb ine göre müzede yeniden düze~ leme l er yapmak ve 
ziyaretçileri memnun ederek beklentilerin i karş ıl amak, müzeler için kaçınılmaz 
olmaktadır . Bütün bu düzenleme ler yöneticinin karar vermede, güncel ve 
güveni li r bi lgilere gereksinimini a rttırm aktadır . Araşt ı rma düşüncesi ve 
araşt ırm a sonuçlarına göre uygu lama bu gereksinmeye cevap verebilecek en 
etkili yoldur. Son yıllarda yurtdı ş ındaki yayınlardan, hizmet veren müzelerin 
(ister özel, ister resmi statüde olsun) pazarlama uygulamala rını benimseyerek, 
ziyaretçi araşt ırmalarını çok yönlü olarak sürdürdüklerini ve sonuçla rını da 
pazarlama plan lamas ı ve uygulamalarında ku ll and ıkl arı görü lmektedir. 

Müze lerde pazarlama etk inliği , tüketici lerin, yani ziyaretç il erin in 
ihtiyaçlarının bilinmesiyle başlar. Ziyaretç i ihtiyaç l a rının araşt ırılm ası ve 
an l aşı lm as ı müze ürünlerinin, değ işim ve çeş i t lili ğ i sürec ini kolaylaştıracak 
şeki l de ge li şt irebi l ecektir. ing iltere ve Amerika B irl eş ik Devletlerindeki müze 
yöneticileri ve yönetimleri, ziyaretçilerinin tan ımlanm ı ş ihtiyaçlarını karşılamak 

iç in , kend ilerini ge li şt irmeye ve tan ıtmaya özen göstermek üzere pazarlama 
uygulamalarından faydalanma l arı gerekt i ğ in e inanmakta ve bu konuda büyük 
bir değişim göstermektedirler. 

Müze pazarın ın anal iz ed ileb ilmesi için , müzeyi ziyaret edenlerin 
nüfusa oran ı ve ziyaret s ıklı ğ ı gibi iki husus önem lidir. Bu önem, öncelikle o 
top lumun müzeye verdiği değerin belirlenmesinde bize vereceği ipuçlarından 
kaynak l anmaktad ır . Ayrıca, bu bilgiler demografik özellikler gözönüne a lın arak 

pazar potansiye linin be li rlenmesine teme l olu şt urabilme ktedir . Böyle bir 
öneme sahip olmas ın a karş ın , bu tür bilgiler kolay elde ed ilememekte ve 
karşılaşt ırm a yapılabil ecek verilere sahip olmak hayli zor görü lmektedir. Bu 
durumda, müze hizmetini kullanan fark lı grup l arın pazarlama araşt ırma l arının 

analizi ve bunun yorumlanmas ı suretiyle tan ımlanmasına ça lı ş ılır . Araştırma 
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sonuç l arına göre hedef pazarlar belirlenerek, bölümleme yap ılı r ve her bölüm 
için pazarlama karmas ı e l eman l ar ı yard ı m ı i le pazarlama p l an l ar ı 

o l uşturu l ab il ir. 

Geleneksel olarak, 4P ile an l at ıl an pazarlama karmas ı e l emanları, 

hizmet sektörü olarak sayı l abi l ecek müzeler için sunuş , insanlar, ürün, yer, 
fiyat, ve tutundurma ile 6P olarak düzenlenm işt i r. Teknolojinin ilerlemesiyle 
yarat ı cı gösterim ve yorumlar sonucu sunuş, bir pazarlama karması elemanı 
olarak yer almaktadır. Farklı gruplar için ge l iştirilen, özel efektler, atmosfer ve 
ses düzeyi, tasarım ve düzen ile görsel ve işitsel çeşit l i sunuş lar ziyaretçilerin 
ilgisini çekecek şekilde düzenlenebilir. Müze ziyaretçilerinin karş ı laştıkları ve 
görüştükleri insanlar, müze ziyareti deneyiminin bir parças ı olarak, hizmet 
sunmaktadırlar. Görünüş, tutum, eğitim, davranış, ziyaretçiye ilgi gibi unsurlar, 
ziyaretçilerle kurulan iletişimin kalitesini be lirleyici unsurlar olarak karşımıza 
ç ı kmaktadır. Koruma ve güven lik görevlileri, hizmetliler, dan ı şma görevlisi, 
g i şe memuru gibi çalışan l ar da müzenin görünür temsi lci leridir. 

Geleneksel ürün kavramından fark lı olarak kabu l ed ilen "müze ürünü", 
fizikse l öze lli klerin yanında, ziyaretçi lerin ilgi ve beğenis i n i sağ l ayacak en 
küçük ayrınt ı y ı dahi içermelidir. Park a l an ı ndan, müzenin aç ı k o l duğu saatlere; 
rehber kitap ve broşürlerden, hediye li k eşya sat ı ş yerine; genel ortamdan, 
yorumsal materyale; atmosfer, temiz lik ve bakım hizmetlerinden, dekor, zemin 
ve aydınlatmaya kadar herşey ürün ve hizmetle ilgili olarak ziyaretçilere 
sunulan deneyiminin kalitesini etkilemektedir. 

Bir diğer pazarlama karması elemanı olarak incelenen "yer" faktörü de 
müzeler için farklı özelliklerin bir araya geldiği, farklı bir anlay ı ş ı içermektedir. 
Yer, müzenin bölge veya şehrin içindeki konumundan, u l aş ı m araçlarının 

seferlerine; park olanaklarından, koleksiyonun galeriler içindeki yerleşimine; 
tuvaletlerden, müze mağazasının konumuna; yön gösterme levha l arının müze 
içindeki yerleşimi ve ziyaretçilerin müze içerisindeki hareketleri de, yer ile ilgili 
unsurlardandı r. Müze lerin çoğu yeni bir yerleşim yeri seçme özgürlüğüne 
sahip değildir. Ancak yeni inşa edilecek müzeler hariç, diğer l eri eski ve tarihi 
bir konuma sahip binaları kullanmak durumundadırlar. 

Geleneksel olarak tüketici lerin sat ı na lma dav ran ı ş ı n ı etkileyen fiyat 
müzelerde g i r i ş ücret i olab il eceğ i gibi, dan ı şman lı k ve tavs iye lere yap ıl an 

ödemeler, yay ı n l ar, ticari eşya l ar, özel etkinlikler için fark lı tarife ler, müzenin 
isminin veya ürününün ku ll an ıl ması için verilen onay, reprodüks iyon veya te lif 
ücreti, öze l tan ı t ı m l ar için baz ı tesislerin kira lanmas ı , araşt ı rma için fotoğraf, 



105 

plan ve belge fotokopileri gibi örnekler de olabilir. Müzenin fiyatiandırma 
stratej isini etkileyen çeşitli faktörler; ürüne bağlı giderler, müzenin gelire olan 
ihtiyac ı, rakipierin ücretlendirme politikaları, kullanıcılardan kaynaklanan ek 
giderler, ziyaretçilerin satınalm a davranışı, müzenin sunduğu alternat if 
ürünler, ürünle bağlantılı giderler, d ı ş çevre olarak s ıra l anabi li r. Ücretsiz g iri ş 
ilkesini benimseyen bazı müzeler, ziyaretç ilerin d i ğer ihtiyaçları için alternatif 
fiyatiandırma kararları alabilmektedirler. 

Pazarlama karmasının son elemanı olarak incelenen tutundurma; 
potansiyel ziyaretçi grubuna neyin, ne zaman, nerede ve kimler tarafından 
söyleneceğinin planlanması aşamasıd ı r . Müze, tutundurma karmasının 

elemanları reklam, kişisel satış, halkla ilişkiler ve duyurum ile satış 

tutundurmanın da yardımıyla, müze ve ziyaretçileri arasında sistemli bir 
iletişim sağlamak amacıyla, potansiyel ziyaretcilere ürün.'ve hizmetler ile ilgili 
programlanmış faaliyetler sunar. Reklam müzenin hedef pazarı ile iletişim 

kurar. Tüm müze çalışanları kişisel satış görevini üstlenerek mevcut 
ziyaretçi lere ve potansiyel ziyaretçilere müze hakkında, koleksiyonun içeriği 

hakkında bi lgi vererek, deneyimi etkilerneye çalışırlar. Pazarı etkileyebi len kişi 
ve gruplar, memnun ayrı l an ziyaretçi ler, seminerler, gösteriler, yarışmalar, özel 
gösterimler, spor karşılaşmaları gibi etk inlikler halkla ilişkiler ve duyuruma 
yardımcı olurlar. Talep yaratmak için belli bir dönem düşük fiyatiandırma ya da 
bedava giriş kararı ile satış tutundurma sayesinde daha çok ziyaretçinin 
müzeye çekilmesi hedeflenebilir. Sponsorluk, yayınlar, özel etkinlikler de 
tutundurma faaliyet lerinin bir parçası olarak yer alır. 

Müzeler için bir tutundurma stratejisi oluştururken en önemli 
noktalardan birisi, yaratılan etkinin ölçülebilme olanağın ın o l masıdır. Posterler, 
reklam, posta, broşür ve yayın araçları yoluyla tanıtım için eldeki sınırlı 

olanaklarla pazarlama bütçesini, en iyi etkiyi yaratacak şekilde kullanmak 
gerekeceği ortadadır. Müze pazarlamasında kullanılacak çeşitli tutundurma 
çalışmaları içerisinde ister kişisel, ister kitle iletişim araçları olsun kullanılan 
iletişim ve tanıtım stratejisi ziyaretçilerin müzeye çekilmesine ve verilecek 
mesajın etkili biçimde aktarılmasına yardımcı olabilecektir. 

Bütün pazarlama karması elemanları kendi içinde faaliyetlerini 
yürütürken, tutundurma elemanlarının da desteği ile, en yüksek faydayı 
yaratmak çağdaş pazarlama çalışmaların ın amac ını oluşturmaktadır. Bu 
an lay ı ş ile ziyaretçilerin in memnuniyetini hedef alan müze yönetimi, pazar 
belirleme, hedef pazarını seçme, seçi len pazara uygun pazarlama karmalarını 
ge li şt irdikten sonra, belirlenen hedeflere ulaşmak için, uygun startejilerin 
bulunmasına, amaçlara ulaşabilmek için de, gereken kaynak ve çözüm leri 
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olan, pazarlama p l an ını haz ı r l ar. Yapı l acak tüm planlamalarda, müzenin 
işlevini kı s ı t l ayan faktörler ile üzerinde kontrol uygulanabilen faktörler dikkate 
a lı narak, müzeyi bulunduğu yerden olmak istediğ i yere götürecek süreç 
baş l atı lır . 

Müze yöneticileri, toplumda bir müze bilinci yaratmak ist iyorlarsa sözü 
ed il en çağdaş pazarlama uygulamalar ı ndan faydalanmak durumunda 
o l duklarını bilmelidirler. Ge li şm i ş ülkelerdeki müze yönet icileri, bu tür 
uygulamaları için, müze ziyaretçileri ile yapılan araşt ı rma l arın daha da ileri 
boyut l ar ını incelemeye a lmı ş l ar, müze lerini ziyaret eden lerle ilgili çeşitli 

özelliklerin ötesinde, kimlerin ziyaret etmediklerini de araşt ırarak, bu bireyleri 
müzeye gelmeleri için nasıl ikna edebi leceklerinin yollarını aramaktad ı rlar. 

Ülkemizdeki müzelerin henüz böyle kapsamlı araşt ı rmalara yönelmek 
şöyl e dursun, yıllık ziyaretçi say ılarındaki art ı ş ve aza lı ş ile dahi fazla 
ilgilenmedikleri ortadad ır . Oysa, bir araşt ı rma ile müzelerin ziyaretçileri 
taraf ın dan nası l a l g ıl and ıkl arını bi lmenin zamanının çoktan ge l d i ğin i , hatta 
bunun bir zorun luluk olarak kabu l ed ilmesi gerekt i ğini vurgulamalıyı z. 

Bu çalı şmada müze ziyaretçileri profil ve memnuniyet araştırması için, 
istanbu l Arkeoloj i Müze leri ve Ayasofya Müzes i seç ilerek, müzeleri ziyaret 
eden ziyaretç ilerin profi lleri ile, ziyaretçilerin müze hakkındaki görüş ve 
düşüncelerini bel irlemek amac ıyl a böyle bir soru formunun ça lı ş ıp 

ça lı şmad ı ğ ını test etmek hedef l enmiştir . Anket form l arı her iki müze için de 23 
sorudan oluşmaktadır. Tan ı mlayıcı araşt ırma modeli kul lanmak suret iyle, bu 
modelde en yaygın veri toplama yöntemi olan, anket uygulanmıştır. Anket 
o l as ılı ğa daya lı olmayan yarg ı sal örnekleme yöntemi ile, her iki müzede 1 
Mayıs 1998 - 13 Mayıs 1998 tarih leri aras ınd a, bağ ı msı z karar verebilme 
özelliğine sahip, 15 yaş ve üzerindeki Türk ziyaretçilere uygulanmıştır. Söz 
konusu anket, farkl ı turist grup l arına, ( farkl ı dilde anket çalışması 

gerektireceğinden ) bu araşt ırm anın boyutlarını aşab il eceği düşünces iyl e, 

yabancı turist lere uygulanmamıştır. Verilerin çözüm lenmesi aşamasında 
SPSS/PC+ paket programı ku ll an ılmı ş, ayn ı yöntemle anket soru l arının yüzde 
ana li zleri yapılarak elde ed il en veriler yorumlanabilir tab lolar haline 
getirilmi ştir . 

Araşt ırm a sonucunda elde ed ilen bulgu lar ışığında, her iki müzenin 
z iyaretçilerinin çoğun lu ğun u, yaklaşık olarak dörtte üç ünü bayanlar 
o lu şturmaktad ır . Yine her iki müzen in ziyaretç ileri içerisinde, genel olarak 
bak ıl d ı ğ ın da tüm ziyaretçilerin yarıdan faz lasını "15-18 ve 19-24" yaş grubu 
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olu şturmaktad ır. Sözkonusu iki grubun d i ğerl erine göre, müze ziyaretine daha 
yakın olduklarını gösterm i şt ir . Bu durum, ge l eceğe yönelik olarak, ileri 
yaşlarda da müze ziyaretini tekrar edebi lecek lerine dair beklentilerin 
kuvvetlenmesine neden olmaktad ır . Ayrıca her iki müzenin ziyaretçilerinin 
eğ itimle rine bakt ı ğım ı zd a, genel olarak tüm ziyaretçilerin yarısı üniversite ve 
üstü eğ itim almı ş l ard ır . Do l ayı s ıyl a, top lumda müze bi lincinin , üniversite ve 
üstü eğ itim almı ş kişi l erin yetiştirecekleri yeni nes il ile orantılı olarak artacağ ı 

yönünde ümit ed ilebilir. 

Her iki müzenin ziyaretç ilerinin de genel olarak müzelere ulaşımda 
sorun yaşamadıkları do l ay ı s ıyl a, müzelere ulaşırn ı n her tür araç ile mümkün 
o lduğunu ve genel olarak tüm ziyaretçiler iki müzen in de şeh i r içindeki 
konumundan memnun o l duğu görülmektedir. 

Müzeden haberdar olma konusunda araşt ı rmadan elde ed ilen sonuca 
göre genel olarak ziyaretçilerin ya rı s ı eski bi lgilerle müzeden haberdar o lmuş, 

üçte biri ise, dost ve akraba tavsiyeleri ile kulaktan ku l ağa il et işim yardımıyla 

haberdar o l muştur. Ziyaretçi sayı s ına etki edeceğ i düşünü l en, görsel, işitse l ve 
basılı medya a raçl a rından daha faz la ya ra rl an ılm as ı gerekt i ğ i ortaya 
ç ı kmaktad ı r. Bunun yanında pek çok olum lu öze llikleri birarada bu lunduran 
istanbul Arkeo loji Müzesi gibi örnek müzelerimizin , bu yolla tan ı tımına ağ ırlık 
verilmesi önerileb ilir. 

Müzeye giriş ücret lerin in belirlenmesinde yetkilil erin , ziyaretçi 
isteklerini gözönüne alarak, yeniden planlama yapmalar ı gerekmektedir. 
Çünkü hemen hemen her iki müzeyi de ziyaret eden lerin gir i ş ücretlerin i 
pahalı bu l duk l arı araşt ı rma sonucunda ortaya çıkm ı şt ı r . ileri planlama önerileri 
içerisinde incelenebilecek, müze g iri ş ücreti uygu l aması yerine, ziyaretçilere 
sunulan diğer hizmetlerle gel ir elde edi lmesi yoluna gitmenin veya giriş 

ücretinin ziyaretçileri rahatsız etmeyecek bir seviyede o l abild i ğ i nce sabit 
tutu lması, ancak d i ğer geli r getirici unsur l arın tan ıtı m ın a ağ ı rlık verilerek, 
buralardan müze geli rin in artt ı n l masına çalı şılma lı dır. Poster, broşür, kitapçık, 
katalog, hediyelik eşya, kartpostal, basıl ı malzeme, fotoğraf, f ilm, ses ve 
görüntü kasetleri, CD ve d i ğer elektronik malzemelerin sat ı ş ı yapılarak gelir 
elde etme yolları aranmalı d ı r. 

Ziyaretç ilerin müzeden memnuniyet leri ile ilgili sorulara genel olarak 
y a rı s ı o lu mlu cevap vermiş l er ancak baz ı olum suz duruml ar ı da 
vurgulamı ş l ard ı r. Her iki müzenin ziyaretçileri taraf ınd an hoş l anılmayan, 

(özellikle Arkeoloji Müzelerinde) a l t ı çizilerek vurgu lanan bir husus da, kapa lı 

galeri leri n aç ıl ara k m üze n in tamam ı n ı görme arz uları n ı n yerine 
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getirilememesidir. Ayasofya Müzesinde de bakım s ı z olma durumu ziyaretçi 
memnuniyeti etkilem i şt ir . 

Müzenin öze lliklerinin değer l end iril diği ve ziyaretç i memnuniyet ini 
ölçmeyi amaçlayan soru l a rı n ilgi gösterilerek cevap lan dı rı lm as ı ve müzeyi 
tavsiye etme konusunda ziyaretçi lerin büyük çoğu nluğunun olum lu cevap 
vermes i, müze ortamının değerl end i r il eb ilir ve zi yaretç i memnuniyetini 
yansıtabileceği konusunda inceleneb ilir bulunduğunu göstermektedir. 
Müzede geçiril en zaman da memnuniyetin bir göstergesi olarak 
vurgulanabi lecek bir husus olarak görü leb ilir. Her iki müzede de ziyaretçilerin 
dörtte birinden az ı yarım saat ka lm ı ş, dörtte üçü müzede bir saatten fazla 
ka lm ı şt ı r 

Müzen in çeşit li faa liyet lere ev sah ipli ğ i yaparak, top luma bir çeş i t 

sosyal akt ivite içinde pazarlama faa liyetleri yapmas ı , örneğ i n; konser, gösteri, 
konferans, tiyatro, tan ıtım kokteylleri, serg i aç ılı ş l a rı gibi faaliyetler ile gelenlere 
müze ortamını aç ı p, on lara ilginç mekanlar yarata rak müzen in ad ını n 

duyuru lmas ı sağ l a n ab ilir . Ek olarak be lirtmek gerekirse , Türkiye'de müze 
ziyaretçileri aras ında özel ve ayrı bir pazar olarak oku ll ar ımı z ve öğrenc il eri 

düşünülme li ve bunlar için farkl ı pazarlama p l an l arı ve stratejileri uygulanarak 
öğretmen ve öğrenci l e rin ilgisin i çekmenin yoll arı aranma lı d ı r. Araştırmada, 

ödev için geldiklerini söyleyen öğrenci grubunun, serg ilenen koleksiyonlara 
ait, dönemler ve eserlerle ilgili daha ayrıntılı bilgilere ulaşmak istediklerini 
be li rtme leri görü lmü ştür. Ayrıca öğrenc il ere sağ l anacak özel grup indirimi 
veya müzelerin tenha o ldu ğu saatlerde bedava g iri ş l erin (özellikle istanbu l 
Arkeo loji Müze leri için) bu grubu müze lere çekmek için bir alternatif olarak 
görü lmektedir. Eğ itim konusunda müzelerin üstlendiği misyon, öğrenci l ere 

sağ lanacak özel imkanlarla tamam l anacaktır. 

Kar amacı gütmeyen hizmet örgüt leri içerisinde düşünülen müzeler, 
şüphes i z olarak hizmet lerinin öze llikleri nedeniyle, kamu otoriteleri ve yerel 
yönetimlerle i li şk ili sorunlara maruz ka l maktad ırl ar. Bunun la birlikte müzelerde 
yapılacak pazarlama araşt ırmaları, bilinen sorun l ar ı n yan ın da, hiç 
düşünü lmem i ş, varl ı ğından habers iz o ldu ğumuz prob lem ierin de ortaya 
ç ı karılmasına vesile o l acaktır. Bugün ülkemizde mevcut problem ler, gelecekte 
karşım ı za daha büyük sorun lar olarak geleb ili r. Bu nedenle müzelerim iz, 
top lum bil incinin harekete geç irilm esi ıçın , çağdaş pazarlama 
uygulamal a rından yara rlanıp, pazar a raştırmal a rını çeş i t l end i rerek, 

ziyaretçilerine ilişkin raf ine fikirler ge li şt irme lidirl er . 
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5- Sınırlılıklar ve Araştırma Önerisi 

Araşt ı rmada ülkemizdeki tüm müzelerle ilgili bir ziyaretç i araşt ı rmas ı 

yapmak, tüm yabanc ı ziyaretç il eri de araşt ı rma kapsam ı na almak 
hedefleneb il ird i. Ancak coğraf i açıdan her bö lgedeki, hatta her şeh i r, 

kasabadaki müzelere ve ziyaretçilerine u laşman ı n zorl uğunun, ayrıca yabanc ı 

ziyaretçi lere uygulanacak anket form l arının farklı di llerde düzenlenmesi 
gereklili ğ i nin, bu ça lı şmanın boyut l arını aşacağı düşüncesiy le sadece iki müze 
araştırma kapsamına a l ınm ı ştır. Yapılan araştırma sonunda bulunan sonuçlar 
genellenemez. Aynı konuda çalışmak isteyen araştırmacılar, Türkiye'deki diğer 
müzelerle ilgi li olarak bu araşt ı rm ayı gel i ştirerek uygulayabil irler. 

Araştırma, örneklem sayısı ve çerçevesi genişletilerek ele alınabileceği 
gibi, spesifik bir müze bölümüne de uyarlanabilir. örierilerimizi maddeler 
halinde s ı ra layacak olursak; 

a) Hizmet ge li şt i rmey i amaçlayan bir müze için, personel ve tesislerle ilgil i; 
b) Koleks iyon ve serg ilerin az ilg i çekme neden lerinin bu l unmas ı (içerik ya 

da ye rleş i m, g i r i ş ücreti gibi) için; 
c) Müze bünyes inde bu lu ndurulmas ı düşünü len mağaza, cafe ile ilgili ; 
d) Müzen in aç ı k o l duğu ancak, tenha saatlerinde daha faz la ziyaretçinin 

sağ lanab il mes i ile ilgi li; 
e) Yeni sergi lere ihtiyaç olup o l mad ı ğ ı ; 

f) Pazarlama bak ı ş açıs ı yla müze tan ı t ı mın ı n nasıl yapılabi l eceği konusunda 
öneri getirecek ça lı şma l ar; 

g) Müze tan ı t ı m ı n ı n güncel l eştiri l mesine yat ı rım yapılması düşünüldüğünde, 

öncelikierin oluşturulması konusunda fikir ed inmek için; 
h) Hem kolieksiyenun hem mekanın güncelleştirilip geliştirilmesi, ziyaretçi 

beklentileri ve memnuniyetini ölçmek ve değerlendirmek için; 
ı ) Müzeyi kim lerin ziyaret etmediğini bulmak ve bu bireyleri müzeye gelmeye 

ikna için; 

i) Engell i ziyaretçilerle ilgi li düzenlemeler ve ek tesisler için talep olduğunda 
yapılab i lecek ça lı şmalar gibi konularda çoğa l tılabilir. 

Yukarıda aç ı klanmaya çal ı ş ı lan çeşitli araşt ı rma öneri leri, m üzelerde 
yap ıl acak pazarlama p l an l arın ı n hareket noktasın ı o l uşturab ili r. Araştırma 

sonuç l a rın a göre, müzeler vakit kaybetmeden hedef pazara u l aşmak 

konusunda pazarlama karmas ı e l eman l arıy l a, p l an l arın ı ge li şt i rerek 

uygu lamaya baş l ayab il ir l er. 
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EK-1 
ANKETFORMU 

Bu anket, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bi lim ler Enstitüsü Pazarlama Anabi lim 
Dalı 'nda yürütü len bir Yüksek Lisans Çalışmasında ku ll anı l mak üzere hazı r lanm ı ştı r. Anket 
sonucunda elde edi len veri lerin tamam ı bi limsel bir çalışmada kullan ı lacaktır. 

Anketi cevapladığınız için teşekkür ederiz. 

TARİH: 

1. Buraya bugQn nası l geldiniz? 
A} Araba veya motorsiklet 
B} Otobüs.Tur otobüsü veya minibüs 
C} Bisiklet 
D} Yürüyerek 
E} Diğe r (Lütfen beli rtin iz} ............ .... .. .... . 

2. MOzeyl bulmak kolay o ldu mu? 
A} Evet 
B} Hayır 

3. MOzeyl daha önce ziyaret etmiş mlydlnlz? 
A } 1 kez 

B} 1-5 kez =J 5. soruya geçiniz. 
C} 5 kezden fazla 
D} Hayı r 

4. Bu mQzeyl daha önce z iy aret etmem iş olmanızın 
bir nedeni var mı? 

A} F ı rsat ı m o lmad ı ama ziyaret etmeyi 
plan 1 ıyord um. 

B} Ilg i duymuyordum. 
C} Müzenin aç ı k o l duğu saatler uyg un deği l. 

5. Nerede yaşıyorsunuz? 
A} Istanbu l (S.soruya geçiniz} 
B} Istanbul dış ı 

6. Istanbul dışından gellyo rsanız ne kadar 
kalacaksınız? 

A} Sabah geld im akşam dönüyorum. 
B} 1 gün 
C} 2 gün 
D} 2 günden fazla 

7. Nerede kalıyorsunuz? 
A} Otelele 
B} Arkadaş ımda 

C} Akraba larımda 

D} M isafirhane 
E} Diğe r (Lütfen beli rti niz} ......... .. .. ......... . 
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a MQzeden nasıl haberdar oldunuz? 
A} Broşür, poster, rehber kitap, turizm bürosu 
B} Gazete, radyo veya televizyon 
C} Eski bilgilerden >. 
D} Bir dost veya akraba tavsiyesi 
E} Tesadüfen ya da müzeye i li şkin levhalardan 
F) Diğer (Lütfen beli rt i niz} ...... ... ....... .. .... . 

9. MOzeyl ziyaret sı rasında: 

A} Yalnız ım 

B} Ai lem le birlikteyim 
C} Arkadaş ım la/ Arkadaş larım la birlikteyim 

10. Özel bir olayı ya da nesneyi görmek (gösteri ya da 
sergi} Için m l geld iniz? Aynnb veriniz. 

11 . MQzede hoşunuza g itmeyen bi rşey var mı? Belirti 
niz. 

12. MOzede görmek I sted iğiniz birşey var mı? Be
llrtlnlz. 

13. BugQn mQzede ne kadar vakit geçirdi niz.? 
A} Yar ım saatten az 
B} Yarım saat ile bir saat arasında 

C} Bir saatten fazla 

14. MQzede gördQklerlnl z hakkında ne dQşQnQyor
sunuz? 
A} Çok ilg inç 
B} Ilg inç 

C} Fena deği l 

D} S ı kıcı 

izleyen sayfaya geçiniz. 

-- , 



15. ÖnOmOzdekl gOnlerde aşağıdaki mOzelerden ziya
ret etmek Istekdikleri niz var mı? 

Topkap ı Müzesi 
Arkeoloji Müzesi 
Ayasofya Müzesi 
Kariye Müzesi 
Mozaik Müzesi 
Yı l dız Sarayı Müzesi 
Türk Islam Eserleri Müzesi 
Rumelihisarı Müzesi 

Ettim 
( ) 
( ) 

( ) 
( ) 

( ) 

( ) 

( ) 
( ) 

Etmek Istiyorum 
( ) 
( ) 

( ) 
( ) 

( ) 

( ) 

( ) 
( ) 

16. MOzeyl dostlarımza tavsiye etmeyi dOşOnOr 
mOsOnOz? 
A) Evet 
B) Hayır 

C) Belki 
17. MOzenln aşağıdaki özelliklerinin her birini çok Iyi, 

Iyi, orta, kötO ya da çok kötO şıklarından birini 
seçerek değerleylnlz. Eğer bu özellikler değerlene
mlyorsa, (flkrlm yok) şıkkım lşaretleylnlz. 

özelilkler Çok Iyi Orta KötO Çok 
Iyi KötO 

Park Yeri 

Çalışma 

Saatleri 

Yön 
gösterme 

Aydınlatma 

Genel 
kolieksiyon 

I sıtma ve 
soğutma 

Temizlik 
ve bakım 

Çalışanların 

davranışları 

M üzenin 
rehberlik 
hizmeti 

1a MOzeye girişte ödediğiniz Ocret hakkında 
dOşOncelerlnlz: 

A) Ucuz 
B) Normal 
C) Pahalı 

D) Çok pahalı 

19. Tekrar ziyaret etmeyi dOşOnOr mOsOnOz? 
A) Evet 
B) Hayır 

C) Belki 

Fikri m 
Yok 

-2-

W. Onslyet. 
A) Erkek 
B) Bayan 

21. Yaşınız. 

A) 15- 18 
B) 19-24 
C) 25-34 
D) 35-44 
E) 45-54 
F) 55-64 
G) 65 ve üzeri 

22. Mesleğlnlz. 

A) Memur(özel) 
B) Memur(Kamu) 
C) Serbest M eslek(Av., Dr.,vs.) 
D) Esnaf-tüccar 
E) l şçi(özel) 

F) l şçi(kamu) 

G) Sanayici 
H) Emekli 
1) Ev han ı mı 

j) Öğrenci 
K) Diğe r 

23. Eğitim durumunuz. 
A) Okuma yazma bilmiyor 
B) Okur-yazar 
C) likokul 
D) Ortaokul 
E) Lise 
F) Üniversite 
G) Lisans üstü 
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( 15. soruda, Arkeoloji ve Ayasofya m üzeleri dönüşüm l ü ol
arak yer a l mışlard ı r. Yani, Arkeoloji Müzelerini ziyaret eden
ler formda Arkeoloji Müzeleri seçeneğini görmem i ş lerd ir.) 
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T . C. 
ANADOLU ÜNİVERS İTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜGÜ 

Sayı : B.30.2.ANA.O.EI.00.00-412/508 Tarih: 28.04.1998 

i ST AN BUL ARKEOLOJi MÜZESi MÜDÜRLÜGÜ'NE, 

Enstitümüz Pazarlama bölümü öğrencilerinden Canan DEMiR, "Müzelerde 
Pazarlama" konusu ile ilgili bir tez çalışması yapmaktadır. 

Konu ile ilgili o larak müzenizde gerek li ça lışma l arı yapabilmesi iç in 
kendisine izin verilmesini ve yard ı mcı o lunmasını arz ve rica ederim. 

Prof.Dr.Enver ·· -ı 
Enst itü Mü ~P 

--------------------------------------------------------
Adres :Yunus Enıre Kampus ü -ESK İŞEHİR 
Tel. : 335 05 8 1 /3243 
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T . C . 
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜGÜ 
. • ..> r .... 

Sayı : B.30.2.ANA.O.EI.00.00-412/508 Tarih: 24.04.1998 

iSTANBUL AYASOFYA MÜZESi MÜDÜRLÜGÜ'NE, 

Enstitümüz Pazarlama bölümü öğrencilerinden Canan DEMiR, "Müze lerde 
Pazarlama" konusu ile ilgili bir te z ça lı şmas ı yapmaktad ır . 

Konu il e ilgili olarak müzenizde gerekli ça lı ş maları yapabilme si iç in 
kendisine izin verilmesini ve yard ımc ı olunmasını arz ve rica ederim . 

Adres :Yunus Emre Kampusli-ESKİŞEHİR 

Tel. : 335 05 81 /3243 

116 



EK-4 

t.t. 
Ki.rLTÜ'R BAKANLif-I 

Anıtlar ve Müzeler Genel ~üdürlügü 

SAYI n,t'i.O.A'!(";,I),lO.O!J,Ol/707, Belge 
KONU ~rastırma 

BELGE .. 

İLGt: a) 27/7/ 1990 tarih ve 4911 sayılı yazımız. 

~) Canan Demir 'in 4.5.1993 t ar ihli başvurusu. 

Bu ~el~e; aşa~ırla artı, soyarlı, çalış~ak istedi~i yer ve ko nusu belirtilen 

araştırmacıya ..•.•...• ~??~ ................ yılında ttiniz ~üzesinde/~üzelerinde, 

'-1iize '!iirlüd i i ~ ;iniin/'~iize '1ijdiirlü'<lerinin belirleyece~i şartlara .uymak kaydıyla aras

tırma yap~ası, foto~raf çekmesi ve mikrofilm alması için verilmiştir, 

lu helge so~ucunda yapılacak çalışmanın yayınlanması, söz konusu oldugundan, 

tml~~ 1~'<~~lı~l~ızca ayrıca rteqe~l=~dirilm~~tcAlr. 

Araş t ırcıacının miiracaatı n1a gere~ in in lıun3 göre yapı1masın~a ederim, 

\dı Soyac;ı 

Adresi 

Ça lısa c?-1;\ı Yer 

~n~n~~: 
Bak ~R~Al' 

Genel Müdı Yardımcısı 

Canan De'llir 

Anadolu Üniversitesi 
Sosya l Bilimler Enstitüsü 
Yunııs Emre Kampiisü - ESKİ~EHİR 

" ~l üzelerde Pazarla:ııa" 

Ayasofya Mü zesi nd e 

Adreıi : ll.~lll Biıuıqı 06100 U1ucı/A.""l'KARA Tel 31 O 49 60-69 Hııt Fax:311 14 ıı 
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EK-5 

iSTANBUL ARKEOLOJi MÜZELERi 

Sultan !!.Abdülhamit zaman ında ün lü Ressam, Arkeo log ve müzeci 
Osman Hamdi Bey tarafından Müze-i tıAmayun ( imparatorluk Müzesi) olarak 
yaptırılan istanbul Arkeoloji Müzesi 13 Haziran 1891 'de ziyarete aç ılmı şt ır . 

1 OO.kuruluş yılına rastlayan 13 Haziran 1991 'de restorasyon u yapılan 
bölüm ve ek binası ile görkemli bi~.açılışı yapılan eserler çağdaş ve yeni bir 
an l ayışla serg il enmişt ir . Bu sergilernede öncekinden farklı olarak basit ve 
an l aş ılır biçimde bilgi pano l arı, video izleme köşeleri iiE:ı ziyaretçi lere daha 
faz la bilgi veri lmesi düşünü lmüş, çizim, fotoğraf, maket, grafik an l atım ı ile 

bilimsel bir çerçeve içinde kolay ve eğ itici bir sergi leme amaçlanmıştır95 . 

istanbu l Arkeo loji Müze leri : Arkeo loji Müzes i, Eski Şark Eserleri 
Müzesi, Çinili Köşk Müzesi, Tablet Arş ivi , Sikke Kabineleri, Kütüphane, ek bina 
ve Laboratuarlardan oluşan görkemli bir komp leks halindedir. idaresi alt ında 
birden faz la müze bulunduğundan kuru l duğundan bu yana, çoğu l olarak 
"istanbul Akreoloji Müzeleri "diye ad land ı rılm ı şt ı r. 

ilk Türk Müzesi olarak taşıdığı önemin yanısıra, dünyada müze olarak 
inşa ed il miş 8-1 O m üze binas ı aras ı nda yer almas ıyl a da büyük öneme ve 
ayrıca lı ğa sah iptir. Çeş i tli kü ltürlere ait 1 milyonu aşkın eseriyle bugün de 
dünyan ı n en büyük ve en ünlü 4-5 müzesi aras ındaki seçkin yerini muhafaza 
eden istanbu l Arkeoloji Müzeleri, ülkem izin önde gelen kültür ve eğ itim 
kurum l arından biri olma nite li ğ ini sürdürmektedir. 

Müdürlüğe bağlı müzelerde, 60.000 arkeolojik, 800.000 sikke, 75.000 
çivi yazılı tablet ile içeriği ve iç mimarisi ile ünik sayılab il ecek görkemli ihtisas 

kütüphanesinde 70.000'i aşkın kitap bulunmaktad ı r96 . 

Müze koleksiyonlarında Balkan lar'dan Afrika'ya, Anado lu ve 
Mezopotamya'dan Arap Yarım adas ın a ve Afgan istan'a kadar, Osmanl ı 

imparatorluk s ını r l a rı içinde yer alan bö lgelerden değişik uygarlık l ara ait 

95 Alpay Pasin li , "13 Haziran 1991 'de 100 . Kuruluş Y ılını Tamamlayan istanbul Arkeoloji Müzeleri 'nin 
Yeni Açılan Bölümleri", Museum Dergis i, Say ı 4, 1990-1991, TC.Kültür Baka nlı ğ ı Anıtlar ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara, s.68. 

96 Alpay Pasinli , "istanbul Arkeoloji Müzelerindeki Yeni Düzenlemeler", XI.Türk Tarih Kongresi, Ankara 
1994, s.275 1-2765, Levha:503-509. 
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zeng in ve çok önemli eserler vardır. Bu eserlerin bir çoğu bilimsel yayınlara ve 

el kitaplarına g irmi ş ün lü ve çok değerli eserlerd ir97 . 

Arkeoloji müzesinin mim arı Sanayi-i Netise Mekteb-i Alisi hocalarından 
Alexandre Vallaury'dir. Bina at nalı şeklin de olup, kesme küfeki taş ı ndan 

yapılmıştır. iki kat lı olup 175 metre u z unluğundadır. D ı ş çephesi Ağlayan 
Kad ı nlar ve iskender Lahtinden esinle~erek yapılmıştır. O dönemde olduğu 
gibi, bugün de istanbul'daki Neoklasik mimari üslubun en güzel ve görkemli 
örneklerinden biridir. Binanın alt katında 20, üst katında ise 16 olmak üzere 
toplam 36 teşhir sa lonu bulunmaktadır. Bu salon larda Hellen ve Roma 
uygarlıkianna ait çeşitli cinslerôe çok zengin arkeo lajik koleksiyenlar 
serg ilenmektedir. 

Eski Şark Eserleri Müzesi: 1883 Yılında Osman Hamdi Bey tarafından 
ilk Güzel Sanatlar Akademisi (Sanayi-i Netise Mekteb-i Alisi) olarak yaptırılan 
bina 1917-1919 ve 1932-1935 yılları arasındaki ça l ışma l ar l a müze olarak 
düzen l enmişt i r. 1963 yılından itibaren ziyarete kapat ılm ı ş, iç mekan değişikliği 
ve çağdaş bir serg ileme an l ay ı şıy l a 1974 yılında tekrar ziyarete aç ılmıştır. 

Müze iki kat lı d ı r Üst kattaki teşhir salonlarında, Anadolu, Mezopotamya, Mısır 
ve Arap eserleri serg ilenmekted ir. Alt katta ise, Tab let Arşivi, bürolar ve 
müzeye ait depolar yer almaktad ı r. Gerek ko l eks iyonlarının içeriği, gerekse 
çağdaş teşhiri ile Eski Şark Eserleri Müzes i, kend i türünde dünyadaki seçkin 

müzeler içinde yer almaktad ı r98. 

Çinili Köşk Müzesi: Fatih Su ltan Mehmet tarafından yaz lık saray olarak 
1472 tarihinde yaptırılan köşk, istanbul'daki en eski ve görkemli Osmanlı sivil 
mimarlık örneklerindendir. 1875 - 1891 yılları arasında Müze-i 
Hümayun(imparatorluk Müzesi) olarak kullanılmıştır . 1953 yılında, "Fatih 
Müzesi" ad ı a ltınd a Türk ve islam eserlerinin serg il end iği bir müze durumuna 
getirilmiştir. Daha sonra ise; Selçuklu ve Osman lı çini ve keramiklerinin 
sergi l end i ğ i bir müze olarak işlevini sürdürmüştür. 1990 yılında iç teşhiri 

yenilenen Çini li Köşk Müzes i koleksiyonlarında 2000 c ivarında eser 
bulunmaktadır. Çini Müzes i olarak Türkiye'n in en zeng in ve önemli müzesi 
durumundadır. 

Ek Bina (Yeni Müze Binasi) : Atna lı şeklindek i Klas ik Müze binasının 

Topkap ı Saray ı avlusuna bakan doğu cihetindeki arka yüzüne bitişik olarak 
1968'1i yıllarda bir ek bina, günümüz an l ay ı ş ı na göre zemin üstünde 4, zemin 

97 Alpay Pasinli, "istanbul Arkeoloji Mütze leri ", Museum Dergisi, Say ı 1, istanbul, 1989, s.83. 
98 Pasinli, "istanbul Arkeoloji Müzelerindeki Yeni Düzenlemeler'', s.2752. 



120 

altınd a ise 2 katlı olarak inşa edilmişt ir. 

istanbul Arkeoloji M üze lerinin ihtiyaç ve sorun l ar ı , çağdaş an lay ı şa 
uygun, eğit i c i ve öğretici bir sergileme ile ziyaretçi lerin beğenis ine sunmak 
amaçl anmıştır. Bu amaçlarla ilgili olarak; 

a) Müzenin fiziki emniyetinin sağ lanmas ın a ilişkin düzen lemeler yapılarak, 
. ,...) ! .... 

müze kompleksinin gerekli görülen tüm pencere lere ve aç ıklıkl ara demir 
parmaklıklar takılm ı şt ı r. 

b) Yang ın ve soyguna karşı korunmak için otomatik yangın merkezi ve 
hidrantlar yapılmış, kapalı d~~re TV, ses ve ayd ınlatma gibi güven lik 
önlemleri alınmı şt ı r. 

c) Ek b in a l a rın alt ınd a çağdaş' -~depolar ve depolara ulaşabilen 3 ton 
kapasite li yük asansörü yapılmıştır . 

d) Ana bina g iri ş in de, danışma, emanet, vestiyer bölümleri ile kitap kartpostal, 
rep lika ve hediyelik eşya l a rın s unulacağı albenili standlar uygulamaya 
konulmuşt ur. 

e) Ziyaretciler için yaz ın fayda l an ıl ab ilin en bahçedeki kateteryaya ek olarak, 
ek binada kapalı bir kafeterya, mutfak ve personel icin çağdaş koşullara 
sahip modern bir yemekhane yapı lmı ş, hizmet verme aşamas ına 

getirilmişt i r. 

f) Teşhir salonları içinde ziyaretç ilerin din lenebilmeleri için oturma grupları 
düzenlenmiştir. 

g) Ça lı şma ve büro oda l arı, ileriki yıllarda doğabilecek ihtiyacları da 
karşılayacak, rahat bir ça lı şma ortam ı sağ lıyab il ecek yeterli sayıda büro 
odası hizmet vermektedir. 

h) Özürlü ziyaretçilerin rahatça müzeyi dolaşabi lmeleri için ön lem ler a lınarak 
özürlüler için asansör yapılmıştır. 

Genel a ltyap ı çözümlemelerinin yan ı s ıra, sergileme için uygulanan 
prensipiere bak ıl acak olursa; 

a) Basit ve an laş ılı r genel bilgi panoları, sirkülasyon panoları ve yönlendirme 
işaretleri ku ll an ıl arak; müzenin çeşit li yerlerinde ziyaretçi lere k ı sa bilgiler 
veren video köşeleri o lu şturu lmuştur. 

b) Teş hirin bilimsel çerçeve içinde, fakat kolay, çekici, eğ itici ve öğret ici 

olması hedeflenm iş tir. 

c) Müzedeki uygulamalar ve se rgileme düzeni yalnı zca profesyonellere, 
aniayanlara ve me ra klıl ara değ il , sade ziyaretçilere göre, bilgilendirici, 
eğ itic i ve zevk verici düzen lenm i ştir. Amaç müzeleri hoş vakit geçirici, can lı 

ve öğretici birer kü ltür kurumu haline getirmektir. 
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d) Eğ i t i c i ve öğret i c i bir teşhir için bo l miktarda çizim, fotoğraf, maket, grafik 
an l at ı m ve açıklayı c ı bilgi pan ıl an gibi yard ı mc ı teşh i r e leman l arından 

yarar l an ıl arak rest itüsyon res imleri ve eldeki uygun ma lzeme lerle 
rekonstrüksiyonlar uyg ulan ı p, can lı bir teşhir yaratma yolu seç ilm i şt i r. 

e) Vitrin ierde eserleri de gölgeleyen, her eser için bir etiket yerine, genellikle, 
eserler numaralandırı l arak toplu etiket ku ll an ıl mas ı yoluna g i di lm i ştir. 

f) Sergilernede her kü ltür ve dönem ·fÇ~n az sayıda karakteristik ve özgün 
eserler seçi l miş, ka l abal ı k, sıkıcı dikkat top lamayan eski tip 
uygulamalardan kaçılm ı ştır. 

g) Eski eseriere sevginin ve eğitimin çocuklardan başlayacağı gerçeği ve 
hesabıyla, çarpıcı bir çocuk müZ'esi oluşturulmuştur. 

h) Müzelere olan ilgiyi ve sevgiyi_ ~er an gündemde ve canlı tutabiirnek için 
yeni geler eserlerin, depodaki eserlerin, bağışların ve koleksiyonerlerin 
eserlerinin sergi l eneceği geçici sergi salonlar ve tematik sergi mekanları 
yarat ılm ı şt ı r. 

Eleman yetersiz li ği nedeniy le bazı iş l erin yapt ı rı l mas ı nda 

gönü llülerden faydalan ıl m ı ştır. Örneğin müzenin gün lük, ayl ı k, y ıllı k gibi rut in 
olarak yap ıl an galerilerin temiz li ğ i nde gönüllüler çalışm ı ş veya on l arın finanse 
ett i ğ i temizlik görevlileri ku ll anı lm ı şt ı r. 
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EK-6 

AYASOFYA MÜZESi 

6.Yüzy ıl da inşa edilen ve Bizans dünyas ını n en an ı tsa l kiliselerinin 
başında yer alan Ayasofya, bugün d ı ştan görünüşü itibariyle yapıldığı çağa ait 
özel liklerini tümüyle göstermekten uzaktır. Bu olağandır. Çünkü, kendi an ıtsa l 

ölçüleri içinde günümüze kadar dura'Snmesi için duvar l arının önüne inşa 
edi len kontrforlar ve Türk çağında yapılan değişiklikler eski görünümü büyük 
ölçüde değiştirmişlerdir. 500 yıla yakın (1453 den sonra) Cami olarak 
kullanılması nedeniyle gerek köşelerine yapılan minareler ve gerekse Türbe, 

• . ,P., 

Şad ırvan, lmaret gibi Islami yapılar Ayasofya'ya cami görünümü 
kazandırmıştır. Bu bakımlardan 6.-y,üzyıl özelliklerini daha çok yapının içinde 

görüp izlemek mümkün olmaktadır99. 

1935'den itibaren müze olarak kullanılan Ayasofya Türkiye'nin en fazla 
ziyaret edi len iki müzesinden biridir. Pazartes i gün leri dış ın da hergün ziyarete 
açık tutulmaktadır. 

Ayasofya, bugünkü durumundan önce iki yapı evresi geçirmiştir. 

Değişik görüş l er mevcut olmakla beraber ilk · Ayasofya'nın imparator 
Constant ius l'in oğlu Constans tarafından in şa ett i rildiğini belirtirler. 360 
tarihinde hizmete açılan bu ilk kilise hakkında çok az bilgi vardır . Fakat ahşap 
çatılı ve yuvarlak absid inin önünde dikdörtgen bir plana sahip olduğu 
san ılmaktad ır. Constans'ın kiliseye birçok altın ve gümüş süs leme ve dini 
eşya l ar armağan ett iği fakat bunların 381 Cons ili s ıras ında Arilerin tahribatına 
uğradığı kabul ed ilmektedir. 

ilk adı istanbul'un en büyük kilisesi olması dolay ı s ıyl a büyük ki li se 
an lamına gelen "Megale Ekklesia" dır. Tarihçi Socrate, Sofya ad ının imparator 
Constans zaman ında verildiğini bildiriyor. Bunun herhangibir azizin ad ıyla 

ilgisi olmayıp, S.Trin ite'nin ikinci manevi kişiliğini sembolize ettini biliniyor. 
As lınd a "Sofya" 4. yüzyıl ilahiyatçıları tarafından isa'ya verilen bir ad idi . 
Tanrının hikmeti an lamına da gelir. Bunun la beraber Megale Ekklesia (Büyük 
Kilise) ad ı da Ayasofyayla beraber yaşamıştır. 404'te bir ayaklanma sonucu 
yıkılınca imparator II.Teodosius tarafından yeni baştan yapılarak 415 yılında 
ibadete aç ıl mıştır. 532 yılında imparator Justinianus zamanında Nika isyanı 
den ilen ayaklanmada yeniden yıkılmıştır . Bu olaylar üze rine imparator 
Justinianus taraf ın dan o tarihe kadar eşi görülmemiş yeni ve ihtişamlı bir 
kilisenin inşa edilmesi için emir verdiğini ve bunun için hiç bir fedakarlı ktan 

99 Sabahattin Türkoğlu, Ayasofya, Net Turistik Yayınlar, istanbul, 1983, s.5. 
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kaç ın mad ı ğ ı n ı , büyük bir hı rs ve istekle bizzat in şaat ı kontro l ederek i ş i 

y ü rüttüğü nü tarihçiler yazmaktad ı r. O çağ ın en ün lü iki m i marı Ayd ı n' lı 

Anthemius ve Milet' li isidorus'u işin baş ın a koymuştur. Bun l a rı n emrine de yüz 
usta ve onb in i şç i ver il m i şt i r. Böylece inşaat beşyı l,on ay ve dört gün gibi 
inan ılmaz bir zaman içinde tamam lanm ı şt ı r. 

Aç ılı ş günü tüm protoko l kaidelerini bir tarafa b ı rakarak büyük bir 
heyecanla ki liseye giren imaparator, Süleyman'ın Jerusalem'deki tapınağ ı nı 

kastederek "Seni yend im Süleyman" diye hayk ı rm ı şt ı r. Bu tarihten sonra kilise 
birçok kereler yer sars ı ntısı ve yangınlar do l ay ı sıyla tahrip olmuş ve yeniden 
onarı l mıştır. ~, 

.c 

XV.yüzyılın basşında Ayasôfya'dan bahseden gezginler ve kaynaklar 
yapının fevkalade bakımsız olduğunu belirtirler. 1453'de Türklerin istanbul'a 
hakim o l ma larından sonra yapı cam iye çevri lerek bu kez bir islami ibadet yeri 
ha li ne geldi. ilk zaman lar kili seyi süsleyen hiristiyan azizlerine ait mozayik 
freskler aynen korunmuş olmakla birlikte 16.yüzyıl dan sonra bun lar is lami 
inançlara ters düştüğü için tahrip ed ilmeden bir s ı va tabakas ı y l a kapatılmışt ı r. 

Cami olduktan sonra doğa l olarak is lam dini mimarisinin gerekt i rd i ğ i ilaveler 
yapı lm ı şt ı r . 

Fatih Sultan Mehmet absidin Mekke'ye dönük olmas ı gerektiği için bir 
(mihrap) ve güneydoğu köşesindeki tuğ l a minareyi yapt ı rm ı şt ı r. Sultan Beyazıt 
kuzeydoğu köşesindeki minareyi yapt ı rmış, camin in önündeki iki minare ise 
ünlü Mimar Sinan'ın eseri olup Su ltan lll. Murat zaman ı nda tamamlanmıştır. 

Ayr ı ca Bergamadan getirtilen helenistik çağa ait Su küp leri cami içine 
konmuştur. Cami içindeki mimber ve müezzin mahfil i Sultan Murat IV 
zamanında yapılmıştır. Ayasofya'ya I.Mahmut zamanında bir kütüphane 
eklenmiş ve güneyine bir Sübyan mektebi yapılmıştır. Su ltan 
Abdülmecit(1850) Hünkar mahfilini bugünkü haliyle inşa ettirmiştir. 

Sultan Beyazıt(1484-1512) kuzeydoğu köşesindeki minareyi yaptırdı. 
Caminin önündeki iki minare ise ün lü Mimar S i nan'ın eseri olupSultan Murat lll 
(1574-1595) zamanında tamam l andı. Ayrıca gene aynı pad i şah tarafından 

Bergamadan getirti len helenistik çağa ait (M .Ö.3.yüzyıl) Su küpleri cami içine 
konmuştur. Cami iç indeki mimber ile müezzin mahfi li Su ltan Murat IV. 
zaman ı nda yap ılm ı şt ı r. 

Ayasofya'ya l.mahmut çağ ı nda ( 1739 ) da bir kütüphane ek lenmiş ve 
güneyine bir Sübyan mektebi yap ılm ı şt ı r. Su ltan Abdü lmecit (1850) Hünkar 
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Mahfilini bugünkü haliyle inşa ett irmiştir. Önemli onarımlardan biri yine Su ltan 
Abdü lmecit (1839-1861 ) zamanında isviçre'li mimar Caspar Fossati'ye 
yaptırılmıştır. Fossati tüm mozayıklar üze rindeki sıvayı kaldırarak üstlerini 
yeniden s ıvamış ve bunun üzerine de fresk süslemeler yapmıştır. Ayrıca bina 
içi ve dış ı her yönüyle yeniden elden geçiri lerek onarı lmı şt ı r. Ayn ı Sultan 
devrinde güney tarafta bir muvakkithane (Horolog ion) inşa edilmi şt ir . 1926'da 
yeni Türk Devleti tarafından oluşturulaiJ bir tekn ik heyet yap ı nın mimari ve 

. • .JJ.,.. 

statik durumunu gözden geçirm i ştir. Buna göre Ayasofya'n ın sağ lam kayalar 
üzerine oturduğu herhangi tehlikeli bir durumun sözkonusu olmad ı ğ ı 

saptanm ı şt ır . Ayasofya Atatürk'ün emriyle 1 Şubat 1935'te müzeye tahvil 
edi lmi ştir. Atatürk birkaç gün so~a bizzat müzeyi ziyaret etm i şt i r . ( 6 Şubat 

1935). 




