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ÖZ
Turizm arzının bileşenlerinden biri olan müzeler, günümüzde
destinasyonlardaki önemli çekicilik unsurlarından biri haline gelmiştir.
Son dönemde, müze ziyaretçilerinin sayısı ve müze ziyaretçileri üzerine
yapılan araştırmalar buna paralel olarak gün geçtikçe artış göstermeye
başlamıştır. Çalışmada, müze ziyaretçileri üzerine yapılan çalışmalara
ilişkin alanyazın taraması gerçekleştirilmiş ve çalışmalar tasnif edilmek
suretiyle bugüne kadar yapılan çalışmalara bütüncül bir bakış açısıyla
bakılabilmesi amaçlanmıştır. Çalışma, müze ziyaretçileri üzerine gelecekte
yapılabilecek çalışmalara temel teşkil etmesi bakımından önem arz
etmektedir. Alanyazın taramasında, yapılan çalışmaların; (1) ziyaretçi
deneyimi, (2) ziyaretçi motivasyonu ve tipolojisi ve (3) ziyaretçi
kazanımları şeklinde ele alındığının ve müze ziyaretçileri üzerine yapılan
çalışmalarının önemli bir kısmının nitel araştırma yöntemlerinden
yararlanıldığı tespit edilmiştir.
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As a component of tourism supply, museums have become one of the main
attractions in destinations. Due to this, number of museum visitors and
studies on museum visitor has increased day by day. In this paper, a
literature review of studies on museum visitors was held in order to make
classification and was aimed to reveal a holistic view of studies. The paper
is important in terms of being a seminal work for future studies. The
studies on museum visitors can be classified as studies on (1) visitors
experiences, (2) visitor motivations and typologies and (3) visitor benefits
according to literature review. Moreover, it was found that qualitative
research methods were employed in most of the studies on museum
visitors.

