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ÖZ
Türkiye geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapmasından dolayı
kültürel miras bakımından zengin potansiyele sahiptir. Çalışmanın genel
amacı somut olan kültürel mirasa sahip olan iki ülkenin, Türkiye’nin ve
İngiltere’nin, söz konusu somut mirasa sahip yerlere yapılan ziyaretçi
sayılarını ortaya koyarak bir durum tespiti yapmaktır. Kıyaslama olarak
İngiltere’nin seçilmesi Türkiye kadar değerli mirasa sahip olmasıdır.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2016 yılına ait Müze ve Ören Yerlerine
yapılan ziyaretçi sayılarının henüz yayınlamaması 2015 yılına ait verilerin
kullanılmasını gerekli kılmıştır. İngiltere’ye ait söz konusu yerlere ait
veriler Association of LeadingVisitorAttractions adlı internet sitesinden
alınmıştır. Araştırmanın bulguları 2015 yılında İngiltere somut olan
kültürel miras merkezinde 27.828.427 kişi ağırlarken bu durum Türkiye
için 12.491.148 kişi olduğunu göstermektedir.
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Turkey has a wealth of cultural heritage in the past due to its hosting of
many civilizations. The main objective of the study is to establish a
situation by revealing the number of visitors to Turkey and the United
Kingdom, both of which have cultural heritage, in particular those with
concrete natural resources. As a comparison, the election of the United
Kingdom is as valuable a heritage as Turkey. It is necessary to use the data
from the year 2015 which the number of visitors to the Museums and
Historical Sites of the Turkish Statistical Institute for 2016 has not yet
been published. Data from UK sites were collected from the website of the
Association of Leading Visitor Attractions. The findings of the survey
show that in the cultural heritage center in England in the year 2015,
27,828,427 people were welcomed and this figure is 12,491,148 people in
Turkey.

