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GİRİŞ

4

Günümüzde müzeler oldukça farklı nedenlerden dolayı zorlu bir dönemden geçmektedirler.
Uzun dönemli küresel ekonomik daralma, toplumlarda sosyal sistemlerini sorgulama eğilimi,
kamunun sanat ve kültür için ayırdığı fonların azalması ve dijitalleşme sonucu kişilerin kültürel
faaliyetlere doğrudan katılım düzeyindeki değişim, müzelerin hem ziyaretçi sayısını hem de gelirlerini
etkilemektedir. Böyle bir geçiş döneminde müzelerin karşılaştıkları zorlukları kurumsal düzeyde
olarak nasıl baş ettiklerini de dikkate alarak, sıralanan bu değişimlerin yaratmaları beklenen ekonomik,
kültürel ve sosyal etkileri değerlendirmek de oldukça güçtür.
Dünyada müzelerin işlevleri 1980’lere kadar kamusal mal ve hizmetler olarak görülmüş ve
kamu tarafından finanse edilmiştir. 1980’lerde başlayan ve hızla yayılan liberalleşme rüzgârı
müzecilik sektörünü de etkilemeye başlamıştır. Ekonomik rasyonalizm ön plana çıkmasıyla müzelerin
finansmanı giderek müzelerin değerlerini niceliksel göstergelerle belgelemelerine bağlanmaya
başlanmıştır. Ekonomik rasyonalizmin karşıtları ise, müze işlevleri ve müze paydaşlarının çeşitliliği,
müzelerin sosyal katkılarının karmaşıklığı ileri sürerek sayısal göstergelerin yetersizliğini tartışmaya
başlamıştır (Redfern 1986; Cossesns 1988; Bud, Cave and Haney 1991; Walden 1991).
Son yıllarda küreselleşme ve teknolojik gelişimin, aile ve toplum yapısında, iş ve eğlencenin
kişilerin hayatındaki yeri ve değerlerinde yarattığı toplumsal değişim, hükümetlerin söz konusu
ekonomik paradigmayı sorgulamalarına yol açmıştır. Sonuç olarak toplumların sağlıklı ve
sürdürülebilir gelişiminin sosyal, çevresel ve kültürel faktörlerden bağımsız düşünülemeyeceğinden
hareketle hükümetler, müzelerin etkisini hem kamusal hem de ekonomi politikaları açısından
değerlendirmeye yönlenmiştir. Müzelerin ve diğer kültürel kurumların kamu politikalarının
gerçekleşmesine katkısının (daha fazla eşitlik, erişim ve sosyal içerme) değerlendirilmesi giderek
önem kazanmaya başlamıştır. Dolayısıyla “etki analizi” yalnızca müzeler için değil, hükümetlerin
politika girişimlerinin (inisiyatiflerinin) gerçekleşmesini değerlendirme aracı olarak ortaya
çıkmaktadır.
Mali ve kamusal hesap verebilirliğin günümüzün vazgeçilmez bir gerekliliği olmasının yanı sıra
müzelerin işlevlerinin hükümetlerin sosyal politikalarının destekleyicisi ve uygulamacısı olmasının
beklendiği ve gündemin ağırlıklı olarak dış aktörler tarafından belirlendiği bir ortamda müzelerce,
kendi rollerinin ve görevlerinin ne olduğunu topluma anlatmaları oldukça zorlaşmıştır. Sonuç olarak
finansmanını kamu fonlarıyla sağlayan kültürel kurumlar ne yaptığını, niye yaptığını ve hükümet
önceliklerini ne şekilde gerçekleştirdiklerini anlatmakta ciddi bir baskı altına girmişlerdir.
Müzelerin değerinin ve topluma katkısının belirlenmesinde kültürel liderler ve kamunun yanı
sıra tüm paydaşların katkısı gerekir. Müzelerin toplumlara katkısının ve etkisinin ne olduğu, söz
konusu etkilerin nasıl belirlenip, hangi yöntemlerle değerlendirileceği etki analizinin konusunu
oluşturur. Müzelerin etki değerlendirmesi ya da etki analizi ile katkılarının ortaya çıkarılması ve
ölçülmesi gereksinimi birden fazla faktörün etkileşmesiyle (eğilimin yakınsamasıyla) ortaya çıkmıştır.
Müzeler zaman içinde artan koleksiyonlarının bakım ve muhafazası maliyetinin artmasıyla finansal
sürdürülebilirlik tehdidi ile karşı karşıya kalmışlardır. Diğer yandan son yıllarda artan müze sayıları ve
çeşitleri, sabit kalan hatta azalan ziyaretçi kitlesi, müzeler aleyhine arz ve talep dengesini bozmuştur.
Hem giderek belirginleşen finansal sıkıntı, hem de artan rekabet karşısında müzeler,
“ürünlerine” yani koleksiyonlarına ve verdikleri hizmete daha çok önem verme yanında toplumların,
kişilerin ve ziyaretçilerin beklenti ve gereksinimlerine daha iyi cevap verebilme zorunluluğu
hissetmişlerdir (Alison ve Coulter 2001). Ayrıca toplumlarda artan kamuya hesap verebilirlik ve
şeffaflık talepleri, verilen hizmetin, hizmeti alanların beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda olduğunun
kanıtlanmasını gerektirmektedir.(Wavell, Baxter, Johnson ve Williams 2002). Etki analizi, müzelerin
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hükümetlerin sosyal içerme, erişebilirlik ve eşitlik politikanın gerçekleştirilmesine olan katkılarının
ortaya çıkarmak açısından da önemli olmuştur.
Buna karşılık müzeler, yıllarca “kamusal mal” olarak finanse edilmenin verdiği alışkanlıkla
işlerin planlanmasında ve verilecek hizmetlerde sosyal etkiyi dikkate almamışlardır. Sosyal etki ve
sonuçlarının belirlenmesinin temelini oluşturan amaç ve hedeflerin saptanmamış olması müzelerin
toplumlara olan sosyal katkısının belirlenmesinde ciddi bir açık yaratmıştır (Bryson, Usherwood, ve
Streatfield 2002).
Hazırlanan bazı raporlar, müzelerin katkısının değerlendirilmesi kültürünün henüz gelişmemiş
olduğunu, hatta bazı müzelerin böylesi bir çabaya direnmekte olduğuna işaret etmektedir.(Selwood
1999). Finansmanı sağlayan kurum ve kişiler, müzelerin kamusal yatırım karşılığında toplumun
bundan ne şekilde yararlandığını ortaya koymalarını beklerken, müzelerin yaptıkları önemli katkıları
belgeleyememeleri sıkıntı yaratmaktadır. Ayrıca etki analizinin, müzelerde uygulanmasının yeni
olması, üzerinde mutabakat sağlanmış göstergelerin ve karşılaştırmalı analiz yöntemlerinin henüz tam
gelişmemiş olması müzelerin toplumlar üzerinde yarattıklarını iddia ettikleri katkı ve etkilerin
kanıtlanması ve ölçülmesine imkan vermemektedir. Wavell, Baxter ve Johnson’nın (2002) belirttiği
gibi çok sayıda anektot bulunmakla birlikte sistematik bir biçimde toplanmış, müzelerin etkisinin
ölçülmesinde kullanılabilecek veri ve kanıt eksikliği söz konusudur.
Kısaca özetlemek gerekirse, etki analizinin müzecilik alanında kullanımı çok fazla denenmemiş
ve gelişmemiştir. Bunun temel nedenleri ise şu şekilde sıralanabilir;





Beklenen sonuçlar ve etkisi düşünülmeden yapılan planlamalar,
Kullanılan terminoloji ve metodolojide mutabakat eksikliği,
Sektörün kapasitesini ortaya çıkarabilecek sektöre özgü göstergelerin geliştirilmemiş
olması,
Yarattığı iddia edilen etkiyi değerlendirmeyi sağlayacak kanıt ve ölçümlerin eksikliği ya da
yokluğu.

“Müzelerin Değeri ve Etkisinin Belirlenmesi” adlı makalesinde Dan Hull (2011), yukarıda da
belirtildiği gibi, son yıllarda kamu finansmanının zora girmesiyle müzecilik sektöründe müzelerin
ekonomik etkisinin ortaya çıkarılıp izlenmesinin öneminin kavrandığı belirtilmektedir. Müzelerin
sağladığı sosyal değer ve kazanımların ortaya çıkarılmasının avantajları konusunda da bir farkındalık
oluştuğuna işaret etmektedir. Ancak Selwood, (2002)“a göre müzelerin en temel eksikliği,
“…sağladıkları yarar ve kazanımlarla ilgili iddialarını kanıtlayacak veri ve bilgiyi sunamamalarıdır.
Mevcut veri ve bilgiler ya yetersizdir, ya da belli ölçülerde hatalıdır veya mevcut veriler sorulabilecek
sorulara cevap verecek değerler olmaktan ziyade niceliksel olan verilerin sayısallaştırılmasına
yöneliktir. Müzecilik alanında yıllara göre ya da dönemsel olarak kaydedilmiş, güvenilir ve bu iş için
kayıt altına alınmış verilerin temini söz konusu değildir. Mevcut veriler, farklı yöntemlerle ve farklı
dönemlerde rapor edildiği için, belli başlıklar altında toplanması ve karşılaştırılması mümkün
değildir.”
Buna rağmen son 10 yılda müzelerin toplumlara yaptıkları katkıları ve etkilerini belirlemeye
yönelik yeni, uyarlanabilir ve etkili yöntemler oluşturmak ve sınamak için birçok çalışma
gerçekleştirilmiştir. Bu raporda öncelikle etki analizinin kapsamı ve adımları genel çerçevede ele
alınacak, ardından da müzelerin sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel etkilerinden bahsedilerek etki
analizi metodolojisi müzecilik özeline indirgenecektir. Bu bölümleri takiben Projenin de amacı olan
müze çalışanlarının niteliklerinin ve müzelerde sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına yönelik
tedbirlerin ne gibi ekonomik etkiler yaratabileceği alternatif senaryolar altında incelenecektir.
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Avrupa Komisyonu’nun 2005’te yayınladığı etki analizi metodolojisinin, müzecilik alanına
etki analizi çerçevesinde ve projenin amacı özelinde nasıl uyarlanabileceği aşağıdaki adımlarla
özetlenebilir:
1. Sorunun tanımlanması (Kapasite inşası ve temel ve sürekli eğitim/sertifikasyon modeli
geliştirilmesi ile ne amaçlanmaktadır?) Hedeflerin ve hedeflere uygun politika araçlarının
belirlenebilmesi için sorunun net bir şekilde, genel ifadelerden kaçınılarak, tanımlanması
gerekmektedir.




Sorunun boyutu ve kapsamı: Sorun tanımlanırken problemin ana unsurları belirlenmeli,
kavram kargaşaları mümkün olduğunca azaltılmalı ve problemin boyutu sayısal veriler
yardımıyla açıklanmaya çalışılmalıdır.
İlgili tarafların ve etkilenen kitlelerin tanımlanması: Tüm paydaşların ve etkilenecek nüfusun
kapsamı belirlenmelidir.
Nedenlerin belirlenmesi: Politika analizine konu olan sorununun sebepleri ve bu sebeplerin
kendi içlerindeki direk ve dolaylı etkileşimleri ortaya çıkarılmaya çalışılmalıdır. Ancak bu
şekilde problemin temeline inmek mümkün olabilir.

2.Hedeflerin tanımlanması: Bir politika önerisinin hedefleri, çözülmek istenen probleme ve
bu problemin temel sebeplerine uygun olarak belirlenmelidir. Hedefler belirlenirken aşağıdaki
kriterlerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.






Kesinlik: Farklı yorumlamalara neden olmayan, net bir şekilde tanımlanmış ve somut hedefler
konulmalıdır.
Ölçülebilirlik: Hedefler, politika değişiklikleri sonucunda ortaya çıkabilecek durumları
ölçülebilir bir şekilde tanımlamalıdır. Böylelikle hedefe ulaşmadaki başarı düzeyinin
ölçülebilmesine imkân sağlanmış olacaktır.
Benimsenmişlik: Hedefler, onları gerçekleştirmekle sorumlu olanlar tarafından benzer şekilde
anlaşılmalı, yorumlanmalı ve benimsenmelidir.
Gerçeklik: Belirlenecek hedefler, probleme çözüm getirebilmesi açısından iddialı olmalıdır.
Ancak iddialı hedefler aynı zamanda da bu hedefleri gerçekleştirmede rol oynayacak kişiler
tarafından anlamlı bulunmalı, gerçeklikten uzaklaşmamalıdır.
Zamana bağlılık: Hedeflerin belirli bir tarihe veya zaman periyoduna bağlı olması sorunun
çözümünde kararlılık gösterilmesi ve sürecin denetlenebilmesi açısından önem taşımaktadır.

3. Politika seçeneklerinin tanımlanması: Belirlenen hedeflere ulaşmak için izlenecek yol,
tek bir politika aracıyla şekillendirilmemeli, farklı politika alternatifleri gözönünde bulundurulmalıdır.
Bu alternatifler oluşturulurken soruna mümkün olduğunca geniş bir bakış açısıyla yaklaşılmalı ve
“hiçbir şey yapılmamasının” da bir alternatif olabileceği akıldan çıkarılmamalıdır.
4. Muhtemel ekonomik, toplumsal ve çevresel etkilerinin belirlenmesi: Politika
alternatiflerinin karşılaştırılabilmesi için muhtemel ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerinin ve
alternatiflerin birbirleriyle etkileşimlerinin ortaya konması gerekmektedir.


Bu etkilerin neler olduğunun ve nasıl meydana geldiklerinin açıklığa kavuşturulması:
Etkiler belirlenirken nedenler ve sonuçlar arasındaki ilişki net bir şekilde açıklanmalıdır. Aynı
zamanda politika önermelerinin belirlenen hedeflere ulaşmada ne kadar etkin olacağı da
değinilmesi gereken başka bir konudur.
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Kimin ne şekilde etkilendiğinin tanımlanması: Politika alternatiflerinin farklı toplum
kesimleri üzerindeki etkilerinin hesaplanması etki analizinin kritik noktalarından biridir. Bu
aşamada önerilen politikaların farklı sosyal ve ekonomik kesimler üzerindeki faklı etkilerinin
ortaya konulmasının yanı sıra mevcut gelir dağılımı üzerindeki etkilerinin de incelenmesi
gerekmektedir. Ayrıca sorunun yapısına bağlı olarak bölgesel farklılıklar, etnik ayrımcılık
ve cinsiyet ayrımcılığı üzerindeki etkiler de incelenebilir. Etkilenecek kesimlerin tespitinde
aşağıdaki yöntemler kullanılabilir;
o Paydaş analizi
o Mevcut kaynak ve istatistiklerin kullanılması
o Mülakat ve anket gibi tekniklerden yararlanılması



Mümkün olan durumlarda, etkilerin nicel, nitel ve parasal anlamda değerlendirilmesi:
politika alternatiflerinin paydaşlara olan hem olumlu, hem olumsuz etkilerinin ortak ölçekte
(tercihen parasal) ifade edilmesi alternatiflerin karşılaştırılabilmesi açısından kolaylık
sağlayacaktır.
Politika seçimlerinde risk ve belirsizliklerin dikkate alınması, alternatif politikaların
uygulanması aşamasında karşılaşılabilecek risklerin, belirsizliklerin ve engellerin belirlenmesi
açısından karar alıcıya yol gösterici olması açısından önemlidir.



5. Seçeneklerin karşılaştırılması: Yukarıda belirtilen yöntemlerle etkileri ortak bir paydada
toplanan politika seçenekleri karşılaştırılır. Ancak bu aşamada karar alınmaz, karar alma aşaması
politika yapıcılara bırakılır.
6. İzleme ve değerlendirme: Yapılan düzenlemenin belirlenen hedeflere ne ölçüde
ulaştığının, uygulama aşamasında ne gibi sorunlarla karşılaşıldığının izlenmesi ve değerlendirilmesi
iyi bir düzenleme sürecinin tamamlayıcı unsurlarındandır. Bu süreçte bir izleme/değerlendirme
planının hazırlanması ve düzenleme ile amaçlanan temel hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının tespiti için
ana göstergelerinin tanımlanması gerekir (LCPD Raporu, 2007 TEPAV).
Yukarıda özetlenen metodoloji ışığında ilk adım olarak Türkiye’deki müzelerin kapasite
inşası ve temel ve sürekli eğitim/sertifikasyon modeli geliştirilmesi ile ne amaçlanmaktadır sorusuna
cevap aramadan önce büyük resme bakıp müzelerin neden var olduğu, toplumlara ne gibi katkılarda
bulundukları ve katkılarının kapsamının ve yaygınlığının ne şekilde değerlendirilip, ölçülebileceğinin
açıklığa kavuşturularak, müze çalışanlarının kapasitesi ile müzelerin etki değerlendirmesi arasındaki
ilişki üzerinde durmak gerekir.
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Müzelerin var oluş nedeni ve toplumlara ne gibi katkılarda bulundukları uzun dönemi kapsayan
zaman ekseni üzerinde bir süreç olarak özetlenebilir (Şekil 1) Bu şekil müzelerin değeri ve etkisinin
nasıl yaratıldığını göstermenin yanı sıra müze çalışanlarının kapasitesi ile müzelerin etki
değerlendirmesi arasındaki ilişkiyi de ortaya koymaktadır.
Şekil 1: Girdiler-Stratejiler-Değerler-Çıktılar-Etkiler Modeli

Kaynak: Sani (2002).

Şekil 1’de yer alan sürece bakıldığı zaman ilişki net olarak ortaya çıkmaktadır. Her müze
günlük işlevlerini yürütebilmek için temel bazı girdilere ihtiyaç duyar. Temel girdiler, müzelerin
kamudan, özel kişi ya da kuruluşlardan, kendi yarattıkları gelirlerden sağlanan fonlar ve işgücüdür
(teknik, idari, bilimsel görevliler, gönüllüler ve dışarıdan tedarik edilenler).
Sürecin ikinci halkasını ise müzelerin kendilerine biçtikleri misyonları, öncelikli amaçları,
koleksiyonlarının türü ve niteliği, stratejik yönelimi, kurumsal kültürü, ziyaretçi/kullanıcı politikaları,
paydaşları ve paydaşların bakış açısı gibi müzelerin girdilerini en iyi şekilde kullanarak beklenen
çıktılara dönüştürmelerini sağlayacak hiyerarşik yapı oluşturur. Bu yapı, tanımlanmış bir zaman dilimi
sonunda, müzelerin, misyonları ve amaçladıkları kurumsal hedefler doğrultusunda, yaratacakları
değerleri belirler.
Üçüncü halkayı değerler oluşturmaktadır. Müzelerin neden var olduğu ve toplumlara ne gibi
katkıda bulundukları konusunda Hollanda Müzeler Birliği (DSP-GROEP, (2011), beş temel değer
tanımlamaktadır. Bunlar sırasıyla;




Koleksiyon Değeri, müzelerin varlığının ana omurgasını oluşturan koleksiyonları toplama,
koruma, yönetme ve sergileme ile ilgili geniş yelpazede yer alan değerlerdir
Bağlama/Birleştirme Değeri, müzelerin bilgi, fikir ve ilişki ağları (networking) kurma
kapasitesine bağlı olarak toplumda çeşitli gruplar arasında uzlaştırıcı/arabulucu rolü oynayan
ideal bir iletişim, tartışma ve farklı paydaşlarla ortaklıklara girme platformudur
Eğitim Değeri, müzelerin geniş kitlelere resmi ve gayri resmi öğrenme ortamı yaratabilme
becerisidir. Müzeler bir okul gibi işlev görebilirler ve gençler için ödevlerini ve öğrenmeleri
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tamamlama, yetişkinler için meraklarını tatmin etme, akademisyenler için araştırma
mekânlarıdır.
Deneyim Değeri, müzelerin ziyaretçilere keyif verme, maceralı bir deneyim yaşama fırsatını
yaratma kapasitesi, kişileri hem fiziksel hem de entelektüel olarak uyaracak, rahatlatacak ve
esin kaynağı olacak mekânlardır.
Ekonomik Değer, müzelerin çektikleri turist sayısı, hem kendi yarattıkları iş imkânları hem de
ziyaretçilerin yaptıkları harcamalarla yarattıkları dolaylı istihdam, müzelerin mevcudiyetiyle
bölgeye gelen yeni iş yerleri ve ziyaretçilerin yaptıkları harcamaların çarpan etkisidir.

Çıktılar ise müzelerin, koleksiyonlar ve bunların sergilenmesi, geçici sergiler, eğitim hizmetleri,
yaygınlaştırıcı projeler, web siteleri ve dijital sunumlar, ziyaretçi hizmetleri, ticari faaliyetler, iletişim,
mekân kullanımı için kiralama gibi farklı faydalanıcılara sunduğu faaliyetlerini oluşturur. Tüm bu
müze çıktılarının ise toplumları etkilemeye ve dönüştürmeye neden olduğu ya da neden olması
beklenir.
Dinamik bir kavram olan ve sebep sonuç ilişkisine dayanan etkilerin, kısa vadede
değerlendirmesi kolay iken, uzun vadede ise kanıtlanması ve ölçümlenmesi zordur. Şekildeki son
halkayı oluşturan etkiler ekonomik, sosyal ve çevresel olmak üzere üç temel başlıkta toplanabilir. Bu
etkilerin ölçülmesi aşağıdaki bölümde ayrıntılarıyla anlatıldığı gibi, müzelerin faaliyetlerinin,
programlarının ve projelerinin sonuçlarının değerlendirilmesiyle mümkündür. Eğer müzeler bu etkileri
ölçebilirler ve istenen ve beklenen değerlerle tutarlılığını gösterebilirlerse sosyal ve toplumsal
önemlerini kanıtlamak açısından daha güçlü bir konumda olabilirler.
Birçok paydaş açısından çok açık olmayan ise müzelerin yarattığı iddia edilen değerler ile
etkiler arasındaki sebep-sonuç ilişkisinin ortaya konmasındaki güçlüktür. Bu güçlüğün temel
nedenleri ‘zaman’, ‘çıktı tanımı’, ve ‘nedensellik’le açıklanabilir. Birinci güçlük, bazı etkilerin ancak
uzun zaman dilimlerinde gözlemlenebilir olmasıdır (örneğin, öğrenci iken katıldığı bilimsel bir
faaliyetin gençlerin bilime karşı ilgi ve alakasında nasıl bir etki yaratacağı gibi). Buna karşılık etki
analizinde belirli süreler (genellikle daha kısa) dikkate alınarak değerlendirme yapılmakta ve beklenen
etkinin ya da sonucun bu sürede gerçekleşmesi ve ölçümlenmesi mümkün olamamaktadır.
Diğer önemli güçlük ise, sonuç tanımı ile ilgilidir. Çoğu kez sonuçların gözlemlenmesi ve
ölçümlenmesi müze yönetim kararlarından çok sonra gerçekleşebileceğinden, sonuç yerine çıktılarla
ilgili kanıt ve ölçümler kullanılmaktadır. O zaman da sorun, çıktı ölçütlerinin sonuç ölçümlemesi için
ne kadar geçerli olduğudur. Ayrıca müzelerin faaliyetleri ile bu faaliyetlerin yaratacağı etki arasında
nedensellik ilişkisini kanıtlamak da oldukça güçtür. Bu nedenle Stone(2001), müzelerin bir etkiyi
yaratmada ki katkısını göstermenin yaratılacak etkinin kendisini göstermekten daha anlamlı olduğunu
savunmaktadır.
Garnet (2002), Hooper-Greenhill (2000), Kelly (2006), Selwood (1999), Scott (2003), Thorsby
(2001), Solima (1998) ve daha birçok çalışmada vurgulandığı gibi müzelerin varlığı farklı boyutta
değerler yaratmaktadır. Tüm çalışmalarda sınıflama aynı olmasa da yaklaşık olarak tümünün ortak
noktası, ‘ekonomik değer’, ‘kültürel değer’ ve ‘sosyal değer’ kavramlarında birleşmeleridir. Kültürel
ve sosyal değerlerin geniş bir yelpazeyi kapsadığı ve özellikle müzecilik alanında kavramsal farkın ne
olduğu konusunda belirsizlik olsa da Selwood (2010) kültürel değerlerin ekonomik ve sosyal
değerlerden farklı olduğunu düşünmektedir. Müzelerin kültürel değerinin, özellikle temel faaliyetleri
(koleksiyonlar, programlar, sergiler) vasıtasıyla kişilerin ve kurumların dünyayı anlamadaki
kapasitesini etkilemesi ve geliştirmesiyle farklılaştığını vurgulamaktadır.
Burada belirtilmesi gereken bir nokta da ‘değer’ ve ‘etki’nin iç içe geçmiş teorik betimlemeler
olduğu ve bir paranın iki yüzü gibi düşünülebileceğidir.
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Sosyal ve Kültürel Etkiler
Müzelerin temel varlık nedeni, toplumların ve kişilerin gelişimine katkıda bulunmak olarak
tanımlanabilir. Böyle tanımlandığı zaman müzelerin sosyal etkilerinden söz edilmektedir. Ne var ki
sosyal etkinin tanımlanması, göstergelerinin neler olabileceği ve nasıl ölçümlenebileceği konusunda
her geçen gün yeni çalışmalar yapılmakta birlikte henüz çok gelişmemiş bir alandır. Araştırmalar,
kişisel gelişim alanında müzelerin, “herkesi öğrenmeye teşvik” etmedeki önemini vurgularken genel
öğrenme çıktılarını;






Bilgi ve anlamadaki ilerleme
Becerilerdeki artış
Değerlerdeki ve tutumlardaki değişim
Yaratıcılığı arttırdığı, ilham kaynağı olduğu ve zevk verdiğinin kanıtı
Etkinlikte, davranışlarda değişimin ve ilerlemenin kanıtı

olarak tanımlamaktadır. Toplumsal gelişme ile ilgili anektot şeklindeki kanıtlar ise; aşağıdaki şekilde
sıralanmaktadır;






Bilginin yaygınlaştırılması sonucu toplumlara politik, sosyal ve ekonomik güç kazandırma,
Dezavantajlı ya da sosyal açıdan dışlanmış gruplara yardımcı olma ve etkileme,
Toplumları daha sağlıklı hale getirme,
İşsizliğe çare olma,
Suçla mücadelede bir etmen olma,

Özellikle kırsal bölgelerde yaşayanlar için ‘sosyalleştirmeyi arttırma’ da müzelerin sosyal etki
göstergesi olarak görülmektedir. Tüm bu sıralananlar müzelerin “aktif vatandaşlık gündem”ini
oluşturmaktadır: Bir diğer deyişle müzelerin gündemi,





Aktif olarak kişilerin kimliklerini oluşturma ve dönüştürmede yardımcı olması,
Kişileri daha geniş bir kitlenin ya da toplumun bir parçası olduğunun bilincine vardırması,
Kişilerin yaşadıkları ülkenin özgün ve karmaşık kültür mirasının farkına varması ve anlaması
için
Toplumsal değerlerin, varlıkların ve kaynakların korunması, yönetilmesi amacıyla kapasite
geliştirmesi

olarak görülmektedir.
Müzeler, Kültür ve Toplumsal Katılım
Müzelerin hem kişisel hem de toplumsal gelişime katkısı konusunda bir araştırma sonucu
örneği olarak OECD’nin PISA değerlendirmesi gösterilebilir. PISA değerlendirmesi, öğrencilerin
okur-yazarlık düzeyi ve kültürünün arttırılmasında kültürel politikaların önemine işaret etmektedir.
Müzelerin sosyal etkisinin ölçülmesi açısından ‘kültürel faaliyetlere katılım’ önemli bir faktör olarak
ortaya çıkmakta olup, kültürel faaliyetlere katılım “bir müze ya da sanat galerisine ne sıklıkta gidildiği,
geçmiş yıl içinde kaç bale, tiyatro ve konser etkinliğine katılımının söz konusu olduğu” şeklinde
tanımlanmaktadır. OECD’nin yaptığı saha çalışmasına göre ise OECD ülkeleri arasında okuma
performansındaki varyansın % 5,7’sini bu faktör açıklamakta ve katılım endeksindeki bir birim artış
okur-yazarlıkta 18 puan artışa neden olmaktadır.
Birleşik Krallık ’ta yapılan ölçümlemede ise kültürel katılımın en alt % 25’indeki öğrenciler
ile en üst % 25’i arasındaki okur-yazarlık farkı 70 puan olarak hesaplanmış, kültürel katılım
endeksindeki bir puanlık artışın ise okur-yazarlıkta 29 puanlık bir artışa neden olduğu belirtilmiştir
(Kültür, Medya ve Spor Genel Müdürlüğü, 2005-2006 Araştırma Stratejisi). Bu tür araştırmalar

10

kültürel katılım ile okur-yazarlık becerileri arasında pozitif ve direkt bir ilişki olduğunu göstermekte
ve politika oluşturma açısından önem arz etmektedir.
Kültürel katılım ile okur-yazarlık düzeyi arasındaki bu ilişki, okur-yazarlığın artmasıyla
tetiklenecek kültürel fırsat eşitliği, kültürel sermaye birikimi ve diğer beceri ve kapasite artışıyla bilgi
toplumu ve ekonomisine evrilmek isteyen ülkelerde strateji oluşturma bağlamında büyük önem
taşımaktadır. OECD’nin “Yetişkin Okur Yazarlık Araştırması (2000)”da belirtildiği gibi, okuryazarlık düzeyi kişilerin istihdam edilmesi ve daha yüksek maaş alma olasılığını arttıran bir faktördür.
Daha da önemlisi, kişilerin kültür seviyesi, o kişilerin istihdam piyasasında eğitim düzeylerinin
sağlayacağı koşulların ne kadar ötesinde istihdam koşullarına ulaşabileceğini tahmin etmekte
belirleyicidir. Araştırma, ortalama niteliklere sahip 26-35 yaş aralığında olup da iş piyasasında aktif
çalışan kişilerin yüksek becerili beyaz yakalı işlerde çalışma olasılığının, 200 puan okur-yazarlık
seviyesinde (skalanın alt tarafı) olan kişilerde 2/5 iken, okur-yazarlık puanı 400 olan kişilerde 4/5’e
çıktığı belirtmektedir.
Özet olarak müzeler eğitim sisteminin sağladığı resmi bilgi ve becerilerin gelişmesini
sağlayan toplumsal tabanlı ‘yaratıcı altyapı’yı oluşturarak kişilerin yeni yetkinlikler edinerek
kapasitelerini geliştirmelerinde etkili olmaktadır.
Müzelerin bu özellikleri, kültürel sermayenin oluşturulması ve geliştirilmesi olarak da
tanımlanmaktadır. Bir anlamda müzeler, eğitim sisteminin tamamlayıcı paralel sistemidir. Sosyal
etkilerin bir bileşeni olan kültürel etkiler ise müzelerin misyonları, vizyonları ve temel faaliyetleriyle
birebir ilişkilidir. Sosyal etkilerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi bir faaliyetlerin kendisinden ziyade
sonucuna odaklanmayı gerektirir. Bu nedenle sosyal etki değerlendirilmesinde de faaliyetleri oluşturan
süreçler ya da çıktılara (faaliyette yer alan kişi sayısı, yapılan çalıştay sayısı vb) odaklanmak yerine
faaliyetlerin yarattığı sonuçlara (örneğin müzelerin girişimiyle yürütülen toplumsal bir projenin
kişilerin davranışlarında yarattığı değişiklik vb.) odaklanmak gerekir.
Müzelerin sosyal etkisi müzelerin ve paydaşlarının amaçları ile ilgili olarak ölçülebilir.
Dolayısıyla sonuçların tanımı sosyal etki değerlendirmesinin temelini oluşturur. Merli (2002)’nin
dediği gibi “eğer biz sanatın nasıl bir sosyal etki yaratacağını anlamıyorsak, bu faaliyetlerin sonuçları
ölçmek için ampirik kanıtları nasıl geliştirebilir ve sunabiliriz?”
Müzeler faaliyetlerinin yaratacakları sonuçları genel kabul gören sosyal etki çerçevesinden
başlayarak ve sorgulayarak kendi misyonları, genel amaçları, öncelikli hedefleri doğrultusunda
tanımlayabilirler. Sonuçlar belirlendikten sonra istenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığının anlaşılması
için kullanılacak ölçütlerin neler olabileceği ve bunlarla ilgili en etkin kanıtların nasıl elde edileceği
belirlenebilir.
Veri toplama, etkilerin ölçülmesinde kanıta dayalı geri beslemeyi sağlar. Nitel ve nicel
bilginin toplanması ve yönetilmesi konusunda birçok teknik olmakla birlikte kullanılacak tekniğin
seçiminde özenli olmak gerekir. Ziyaretçilere uygulanan giriş ve/veya çıkış anketleri halen en çok
kullanılan ve denenmiş bir tekniktir. Odak grup toplantıları, mülakatlar, gözlemler özellikle anketlerin
omurgasını oluşturan soruların irdelenmesi ve açıklığa kavuşturulmasının yanı sıra nicel bulguların
yorumlanmasında etkili olur. Müzelerin bu tür gelişkin saha araştırması tekniklerini kullanmaya
geçmeden önce mevcut sosyo-demografik verilerin kullanıldığı istatistiksel analizlerle sosyal etki
değişkenlerini anlamaya çalışmaları beklenir.
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Amaçların tanımından veri toplamaya uzanan süreç, Şekil 2’de özetlenmiştir.

Şekil 2: Etki Ölçümünde Saha Araştırması Öncesi Süreç

Coalter (2001) müzelerin varlıkları ve kültürel kaynaklarını geniş ve farklı kitlelere ulaştırma
becerilerini anlama konusunda kilit bazı ölçütler tanımlamıştır;







Toplam ziyaretçi ya da kullanıcı sayısı
Toplam kullanıcı ya da ziyaretçi sayısının tanımlanmış yerel nüfusa oranı
Kullanıcı ya da ziyaretçilerin sosyo- demografik özellikleri
Hedeflenen kitlelerin toplam kullanıcı/ziyaretçilere oranı
Farklı kullanıcıların sunulan faaliyetleri/projeleri kullanma sıklığı
Yeni kullanıcıların özellikleri ve tipleri ile yeni kullanıcıları muhafaza etme süresi

Yukarıda sıralanan veriler müzelerin nicel olarak farklı ziyaretçileri çekmedeki rolünü
göstermekle birlikte müzelerin kültürel kaynakları ve ziyaretçi deneyiminin topluma ve ilgili
paydaşlara anlatılması ve değerinin kavranması konusunda pek bir anlam ifade etmemektedir.
Müzelerin bunu gerçekleştirmesi daha farklı içerikte sorular sorulmasıyla mümkün olabilir. Bir başka
deyişle ‘doğru’ soruların sorulması gerekir. Bir politika ya da faaliyet ile amaçlanan sonuçlara ulaşılıp
ulaşılmadığının belirlenmesi çeşitli nedenlerle zor ve çetrefil olabilir. Bazı nedenler şöyle sıralanabilir;





Sonuçlar genellikle toplumsal etki ile ilgili olmakla birlikte sonuçlarla ilgili kanıtlar kişilerin
deneyimleri ile belirlenmekte
Öğrenme, kişisel yetkinlikler ve gelişimi gibi unsurların kişi tarafından değerlendirilmesindeki
sorunlar
Müzelerin yarattığı değer ve etkilerin değerlendirilmesinin genel kamuoyu ve müze
profesyonelleri tarafından farklı algılanması
Özellikle kültürel miras ve toplum ilişkisinin kişisel kimlik oluşması konusunda müze
profesyonellerinin düşündüğünden farklı anlaşılması

Reeves (2002) “Sanatın Ekonomik ve Sosyal Etkisini Ölçmek” adlı makalesinde sosyal etki
araştırmasının aşağıdaki kilit noktaları içermesi gerektiğini vurgulamaktadır:




Kilit terminoloji ve kelimelerin sözlük anlamında anlaşarak değerlendirmelerde bu
terminolojinin kullanımı
Sağlam metodoloji ve kanıt kullanan sistematik değerlendirme
Hem nicel veriler, hem de nitel tanımlar ve anlatımlar kullanan çoklu etki ölçümleri
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Proje ve faaliyetlerin kısa ve orta dönemli sonuçları ile, stratejik (uzun dönemli) sonuçların
birbirinden farklı olabileceğini görerek ayrı ayrı değerlendirebilme
Vaka analizleri, proje süreçlerinin daha iyi anlaşılması için dokümantasyon, iyi örnek
uygulamalarının derinlemesine incelenmesi ile başarılı sonuçları maksimize etme
Müdahalelerin ve sonuçların sürdürülebilirliklerini değerlendirebilmek için uzun dönemli
araştırma
Ekonomik Etkiler
Müzelerin ekonomik etkisini ölçmede iki temel yaklaşımdan söz edilebilir.




Harcama Yaklaşımı
Koşullu Değerlendirme Yaklaşımı

Harcama yaklaşımı genellikle müzeye gelen ziyaretçiler ile müzelerin verdikleri hizmeti
gerçekleştirmek için yaptıkları harcamaların direkt ve çarpan etkisinin finansal ölçümüne odaklanır.
Değerlendirme yaklaşımı ise müzelerin kişilere sağladığı sanat ve kültür mirası gibi çok daha kapsamlı
yararları ölçülmeyi ve bunları parasal değerlere dönüştürmeyi amaçlar. Ekonomik Etki Analizi ve
Koşullu Değerlendirme kültürel politikaların değerlendirilmesinde benimsenmiş yöntemler olarak
ortaya çıkmaktadır. Yatırımların Sosyal Getirisi (YSG) ise, Değerlendirme Yaklaşımında kullanılmaya
başlanan umut verici bir yöntemdir. YSG, bir proje ya da faaliyetin sosyal ve çevresel etkilerini de göz
önüne alan ve bu etkileri parasal değere dönüştüren bir fayda maliyet analizidir.
Genellikle bu değerlendirme yöntemleri ile, farklı seçeneklerin karşılaştırılması ve belli
tekniklerin kullanılmasını gerektirdiğinden farklı seçeneklerin oluşturulmasında karar vericilerin
yönlendirmesi ile analistler tarafından yapılmalıdır.
Harcama Yaklaşımı
Ekonomik etki analizinin odağında ziyaretçi ve müze harcamaları yer alır. Müzeler ziyaretçi
ve turistleri çeken mekânlar olarak ekonomik değer yaratırlar. Bunların başında, gelen ziyaretçilerin
giriş ücretleri, müzede yaptıkları diğer harcamalar (hediye satın alma, kafeterya hizmetlerinden
faydalanma gibi), müzenin bulunduğu şehir ya da yöreye gelmek için yaptıkları ulaşım harcamaları,
geldikleri yörede konaklama, iaşe ve diğer harcamalar gelir. Ayrıca müzeler kendi ihtiyaçları olan sarf
malzemelerinin bir kısmını yerelden karşıladıkları gibi, o yörede oturan müze çalışanları aldıkları
maaşın önemli bir kısmını da o yörede harcayarak yöredeki iş yerlerine yeni gelirler sağlarlar.
Müzelerin yarattığı bu tür ilave gelirler yöre ekonomisinde çarpan etkisi yaratır.
Dolayısıyla bu yaklaşımda “yöre” kavramının, ziyaretçi, turist, faaliyet, verilen hizmetler, o bölgeye
gelir getiren harcamaların belirlenmesi açısından, iyi tanımlanması gerekir. “Çarpan” kavramı ise
ekonomik etki değerlendirmesinin kritik ve çok önemli bir bileşenidir. Bir ziyaretçi ya da turist bir
müzeye geldiğinde, geldiği yörede müzeye girmek, yiyip içmek, kalmak, gezmek için bazı harcamalar
yapar. Yapılan harcamalar, bulunduğu yörenin ekonomisinde yeni ekonomik faaliyetleri, istihdamı,
vergi gelirlerini arttırarak yeni bir gelir ve harcama dalgası yaratır. Metodolojik olarak bakıldığı zaman
çarpan yaklaşımı kültürel sektörler (geliri üreten) ile ekonominin diğer sektörleri (tüketen sektörler)
arasındaki ilişkileri sistematik olarak analiz etmektedir. Dolayısıyla çarpan analizi yöntemsel olarak
müzelerin yarattığı bir girdi-çıktı tablosunun hazırlanmasını gerektirir. Bu çerçevede Türkiye’deki
sektör bağlantılarını göz önüne alarak yapılmış olan bir çalışma, kültür faaliyetlerine yapılacak 1000
TL’lik bir yatırımın net olarak 373 TL değerinde ek istihdam ve ekonomide 819 TL’lik ek bir gelir
artışına yol açtığını hesaplamıştır (Ekşioğlu, 2013). Kültürel faaliyetlerdeki 1000 TL’lik bir üretim
artışının ise, sektörün ara mal kullandığı diğer sektörlerde toplam 1,724 TL’lik bir üretim artışına
neden olduğu bulunmuştur. Bir diğer çalışma ise İKSV tarafından 2011 yılında düzenlenmiş olan
kültür ve sanat etkinliklerinin ekonomik etkilerini ortaya koymuş ve tüm etkinlikler için yapılan
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harcamaların, genel ekonomide yaratılan çarpan etkisi ile birlikte, 70 milyon TL seviyesinde bir etki
yarattığını ortaya çıkarmıştır (İKSV, 2012).
Koşullu Değerlendirme
Koşullu değerlendirme tüketicilerin bir ürün ya da hizmetten elde ettikleri yararın ekonomik
ölçümlenmesini hedefler. Bu yaklaşımın geçerliliği yararların ölçülebilme ve parasal değerlerle ifade
edilebilmesine bağlıdır. Gerçek anlamda piyasada belirlenmiş parasal değeri olmayan hizmet ve
ürünlere (örneğin; ücretsiz bir müze, anıt, kütüphane, park ziyareti vb.) bir değer atfetme prensibine
dayanır. Koşullu hipotetik bir piyasa yaratılarak kişilere, “ücretsiz yararlandıkları herhangi bir kültürel
faaliyete katılmak için en fazla ne kadar ödemeyi kabul ederler”, ya da “yokluğunu kabullenmek için
ne almaya razı olurlar” soruları sorularak yararların parasal ifadeye dönüştürülmesi amaçlanır.
Dolayısıyla değer, kişilerin belirlenmiş tercihleri ve vermeyi gözden çıkarabilecekleri maksimum
miktara bağlı olarak belirlenir. Koşullu değerlendirme teknikleri konusunda oldukça gelişkin bir
literatür mevcuttur. Koşullu değerlendirme yaklaşımı kişilerin kolektif olarak bir müze, kütüphane ya
da arkeolojik ören yerine değer biçtirdiğinden, müzelerin kurumsal değerini belirlemede daha
uygundur. Bu tekniğin uygulanmasının en önemli gereklerinden biri hem müze
ziyaretçileri/kullanıcılarını, hem de müzelere gelmeyen kitleyi temsil yeteneği olan örneklem bir kitle
üzerinden değerlendirme alınmasıdır.
Hem müze kullanıcılarına hem de müzeleri ziyaret etmeyen kitlelere aynı soruların sorulması
farklı değerlerin ölçülmesine olanak verir. Söz konusu farklı değerler; direkt kullanma değeri (kişilerin
o ürün ya da hizmeti almaya verdikleri değer), bir hizmetin var olduğu ve istediklerinde
yararlanabilecekleri opsiyonuna verdikleri değer, o hizmeti kullansalar da kullanmasalar da var
olmasına verdikleri değer, kişilerin ürünlerin ya da hizmetlerin gelecek nesillere miras kalmasına
atfettikleri değerlerdir.
Koşullu Değerlendirme yaklaşımı birincil veri kaynaklarının kullanımını gerektiren yoğun
saha araştırmasına dayanır. Örneklemin hangi coğrafi bölgeyi kapsayacağı, seçilecek örneklemin
temsil kabiliyetini belirlemede önem taşır. Kullanıcı olan ve olmayan örneklemin aynı bölgeden
seçilmesi gerektiğinden, eğer kullanıcı ve kullanıcı olmayanlar tanımlı yerel bir bölgeden daha geniş
bir coğrafyadan geliyorlarsa örneklem seçimi oldukça güç olabilir. Özellikle müze kullanıcıları
olmayan kitlelerden telefon ve yüz yüze mülakatla veri toplamak, temsili örneklem seçimi
tekniklerinin kullanılmasını gerektirir.
Değeri piyasada belirlenmemiş bir hizmeti almak için vermeye razı olunan miktar, ya da
hizmetin yokluğuna razı olmak için kabul edilebilecek miktar gibi anlaşılması ve doğru cevaplanması
zor soruların kişilere gönderilecek anketler yolu ile ya da kapalı uçlu sorularla sorulması yerine yüz
yüze mülakatlarla belirlenmesi daha uygundur. Genellikle koşullu değerlendirme yöntemlerinin
kullanımı dışarıdan uzman araştırıcı hizmeti almayı gerektirir.
Bu yaklaşım benzersiz ya da tek olan eserlerin, müzelerin değerlendirilmesinde çok uygun
olmayabilir. Ayrıca günümüzde birçok müze giriş ücreti aldığından ayrıca bir değer biçilmesi çok
anlamlı da olmayabilir. Kişiler bu tür soruları cevaplandırırken tam olarak hissettikleri yerine ‘doğru’
olduğunu düşündükleri cevapları vermeyi tercih edebilirler.
Yatırımın Sosyal Getirisi (YSG)
Yatırımın Sosyal Getirisi diğer değerlendirme yöntemlerinden farklı olarak kurumların ya da
kuruluşların yarattıkları sosyal ve çevresel etkilere parasal değer tahsis eder. Fayda – maliyet
analizinin ‘sosyal muhasebe’ amacıyla kullanılan versiyonu gibi de düşünülebilir. YSG bir kurumun
faaliyetlerinin kurumun paydaşları üzerinde yarattığı etkileri anlamak ve ölçmek olarak tanımlanabilir.
Bu yöntem müzelerden çok kütüphanelerin etki değerlendirmesinde kullanılmaktadır. Bunun temel
nedeni müzelerin sosyal yarar sağlamaktan ziyade, koruma, araştırma geliştirilme, zevk verme,
kültürel zenginleştirme ve eğlendirme gibi faktörlerle değerlendirilmesinin daha anlamlı olduğudur.
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YSG yöntemi bir proje ya da faaliyetle sağlanacak sosyal yararlara iyi tanımlanmış
mantıksal bir süreçle değer atfetmeyi öngörür.









Paydaşların kimler olduğunu ve nasıl etkileneceklerini belirler
Projenin ya da faaliyetin beklenen sonuçlarının neler olabileceğini tanımlar
En önemli etkilerin neler olduğunu ve nicel ve nitel ölçütlerle ölçümlenip
ölçümlenemeyeceğini belirlemeye çalışır.
Olumlu ve olumsuz etkilerin ölçülebilecek finansal vekil ölçütlerinin neler olabileceğini
araştırır
Kurumun söz konusu proje ya da faaliyet ile nasıl bir değişim yaratacağını paydaşları da
sürecin içine dahil ederek anlamaya çalışır
Faaliyetlerin değişimi nasıl yarattığını belirledikten sonra toplanan kanıt niteliğindeki verilerle
etkiyi değerlendirmeye çalışır.
Performans ve etkileri, referans değerler, hedefler ve dışsal standartlarla karşılaştırır
Tüm işlemlerin sonuçlarını, paydaşlarla şeffaf bir şekilde tartışır ve rapor eder

YSG sürecinin belki de en önemli özelliği, müzeleri ya da kurumları paydaşlarıyla bir araya
getirerek yaratılan değer ve etkinin paydaşlarca daha iyi anlaşılmasını sağlanmasıdır. Koşullu
değerlendirme yöntemine kıyasla birincil veri kaynağı gereksinimi çok daha az olup, kullanıcı
olmayan kitlelerin değer algısını ölçümlemeyi de gerektirmemektedir. Fakat daha önce de belirtildiği
gibi müzelerin temel amaçları, sosyal yararlar yaratmak olmadığından müzeciliğin etkisini ölçmede
kullanımı daha azdır.
İngiltere’nin Müzeler, Kütüphaneler ve Arşivler Konseyi, 2008’de geniş ölçekte istişarede
bulunarak yürüttüğü bir çalışma sonunda, yukarıda da açıklanmakta olan teknikleri, ekonomik etki
analizinde kullanılan teknikler içinde müzelerin etki değerlenmesinde kullanılması açısından en uygun
teknikler olduğunu söyleyerek Tablo 1’deki şekliyle özetlemiştir.
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Tablo 1: Ekonomik Değer ve Etki Değerlendirmesinde Kullanılan Temel Teknikler
Yöntem

Tanım

Değerlendirme

Fayda-Maliyet Analizi

Olumlu ve olumsuz etkiler
belirlenerek parasal olarak
ifade edilir. Yatırımın sağladığı
toplam Faydanın bugünkü
değerinin yatırımın toplam
maliyetinin bugünkü
değerinden yüksek olup
olmadığı belirlenir.

Çarpan Analizi

Yerel, bölgesel ve ulusal
ekonomide etkilerin katma
değerini(KD) ölçümler. Söz
konusu etkiler hem direkt
(müzelerce istihdam edilen kişi
sayısı gibi) hem de
dolaylı(müzelere mal ve hizmet
sağlayanların ve müzelerce
yaratılan işlerin istihdam ettiği
kişiler ve bu kişilerin
harcamaları ile müzelerce
istihdam edilenlerin
harcamaları gibi) etkileri
içermektedir.
Bu yöntemde ‘belirtilen tercih’
modeli kullanılarak Müze
ziyaretçilerinden(ve müzelere
gelmeyenlerden) aldıkları
hizmete bir değer biçmeleri
istenir. Ziyaretçilerden parasız
olan bir hizmet için (a)
ödemeye istekli oldukları miktar
ya da (b) alamadıkları bir
hizmet için telafi karşılığı ‘kabul
edecekleri’ miktar sorulur. Bu
teknik genellikle sağlık, çevre
ve ulaşım sektörlerinde
kullanılmaktadır.
Bu teknik, çarpan analizi ile
koşullu değerlendirme
tekniklerinin bir bileşenidir.
Hem etkinin hem de değerin
ölçümlenmesinde bir dizi
finansal, ekonomik ve sosyal
göstergeyi içerir. Bu yöntem
ABD’de devlet kütüphane
sektörünün
değerlendirilmesinde
kullanılmıştır.

Kamu ve özel sektörün yatırım
kararlarının
değerlendirilmesinde kullanılır.
Gerçekleşme sonrası etkileri
değerlendirmekten ziyade
gelecekte yapılması düşünülen
yatırım kararlarının
değerlendirilmesinde daha
uygundur.
Çarpanlar müzelerin
ekonomide yarattığı ‘aşağıya
sızma etkisi’ni göstermektedir.
Burada belirtilmesi gereken
nokta çarpan değerlerinin ve
ziyaretçi harcamalarının
sübjektif olmasından dolayı
saptanmasının zorluğudur.
Ayrıca çarpanlar, müzelerin
yarattığı sosyal, kültürel ve
eğitimsel faydaların
gerektiğince ölçümlenmesini
mümkün kılmamaktadır.

Koşullu Değerlendirme

Yatırımın Sosyal Getirisi (YSG)
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Koşullu değerlendirme bir
hizmetin doğrudan ekonomik
etkisinden ziyade hizmetin
değerini belirlemeye yöneliktir.
Yöntemin kullanılmasında
doğru bir değerlendirme
yapmak için ziyaretçi
olmayanların tanımı ve katılımı
kadar değer biçeceklere
sunulan değer aralıklarının
nasıl belirleneceği de oldukça
zordur.
YSG bir dizi gösterge
kullandığından dolayı esnektir
ve müzelerin zaman içinde
yarattıkları etkilerdeki değişimi
izlemeye olanak verir.

BÖLÜM

3

EKONOMİK ETKİ
DEĞERLENDİRMESİ
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Raporun bu bölümünde sunulmakta olan ekonomik etki değerlendirme senaryolarında faydamaliyet analizi, çarpan analizi ve literatürde ulaşılabilen veri-bilgiler çerçevesinde koşullu
değerlendirme yöntemlerinden yararlanılmıştır. Sosyal getirinin ölçülmesinin daha önce sayılmakta
olan yöntemlere göre daha öznel olması ve bu yönde bir senaryo oluşturmak için sahip olunan
verilerin yetersiz olması nedeniyle yatırımın sosyal getirisinin (YSG) ölçülmesi, etki analizi
çalışmasının dışında bırakılmıştır. Kullanılan yöntemlerin detayları her bir başlık altında ayrıca
açıklanmıştır.
Bu bağlamda projenin ana çıktısı olan ve çağdaş müzecilikte tespit edilen sorunları gidermeye
yönelik alternatif politikalar ve yol haritaları ile müze çalışanlarının kapasite inşalarına katkıda
bulunmak amacıyla geliştirilecek bir eğitim/öğrenim modelinin uygulamaya konması durumunda
yaratacakları muhtemel ekonomik etkileri üzerinde durulmaktadır. Yukarıdaki bölümlerde de detaylı
bir şekilde incelendiği gibi müzelerin sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel olmak üzere farklı etki
kanalları bulunmaktadır. Ancak gösterge eksikliği, ölçüm ve veri eksikliği gibi nedenlerden etki
analizi metodolojisinin müze/müzecilik alanında gelişmemiş olduğu görülmektedir. Literatürde bu
alanda yapılan etki analizi çalışmaları daha çok müzelerin ekonomik etkilerini turizm bağlantısıyla ele
almaktadır1.
Proje kapsamında yapılan anket çalışması sonucunda ulaşılan bilgilerden yola çıkılarak
Çağdaş Müzecilik alanında yaşanan sorunları aşağıdaki başlıklar altında toplamak mümkündür:





Müzelerin konumlanmasıyla ilgili tanımsızlık,
Yönetsel yöntem ve uygulama eksikliği,
Müze personeli alanındaki yetkinlik/yetenek eksikliği
Paydaş iletişimi sorunları

Özellikle müze personeli ile ilgili olarak yaşanmakta olan uzmanlaşma ve nitelik sorunları ile
müzelerin toplumla iletişiminin yapılmasına ilişkin sorun tespitlerine Türkiye özelinde yapılan başka
çalışmalarda da rastlanmaktadır (Kervankıran, 2014). Bu sorun alanlarına çözüm üretmek amacıyla
Proje kapsamında yol haritaları ve eğitim/öğretim modelleri önerilmektedir. Ekonomik etki
değerlendirmesi çalışmasında ise bu önerilerin uygulanarak sorunların aşılması durumunda ne gibi bir
ekonomik etki yaratılabileceğine ilişkin bir senaryo değerlendirmesi yapılmaktadır. Senaryolar
oluşturulurken özellikle parasallaştırılabilen görece doğrudan etkiler üzerinde durulmuş, sosyal ve
kültürel etkilerin ekonomiye uzun dönemli katkısı gibi dolaylı etkiler göz ardı edilmiştir2.
Takip eden bölümlerde öncelikle, arka plan çalışmasında sunulan verilere ek olarak, etki analizine
katkı sağlayacak veriler özetlenmekte, ardından da ekonomik etki değerlendirmesi aşağıdaki 5 ana
senaryo altında yapılmaktadır.
1

Evans, J. , Bridson, K. & Minkiewicz, J. (2013). “Demonstrating Impact – Four Case Studies of Public Art Museums” Asia Pacific Social
Impact Leadership Centre, Melbourne Business School. ; Frey B.S. & Meier, S. (2013) “The Economics of Museums” University of Zurich,
Switzerland ; Piekkola, H., Suojanen, O. & Vainio, A. (2014) “Economic Impact of Museums” University of Vaasa, Levon Institute. ; Greffe,
X. (2009) “The Economic Imoact of the Louvre” Centre d’Economie de la Sorbonne. ; Sezer, M.S. (2010) “Türkiye Turizm Sektöründe
Müze Turizminin Payını Değerlendirilmesi”, Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
2
Müze çalışanlarının kapasitelerini artırmak ve proje kapsamında sunulmuş olan yol haritalarının uygulanmasına yönelik faaliyetlerin
maliyetleri, görece önemsiz büyüklükleri nedeniyle hesaba katılmamıştır. Maliyetlerin büyüklüğüne örnek olarak yalnızca müze personeli
için düzenlenebilecek eğitimler düşünülebilir. Proje kapsamında yapılan anket çalışmasının % 20’lik dilime ulaştığı müze verilerinden
çalışan sayılarının tüm kamu/özel müze ve ören yerlerindeki çalışan sayıları yaklaşık olarak 12 bin olarak hesaplanabilir. Söz konusu
kişilerin 1 haftalık eğitime tabi tutulmaları durumunda hizmet içi eğitim maliyeti yaklaşık 2milyon TL seviyesinde olacaktır. Bu büyüklük ise
tüm müzeler için hesaplanan en düşük gelir artışının yalnızca % 1,4’ünü oluşturmaktadır.
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1.
2.
3.
4.
5.

Ziyaretçi sayısındaki artış
Giriş ücretlerinde artış
Ziyaretçi ve giriş ücretlerindeki artış
Turistlerin konaklama gün sayılarındaki artış
Müze personeli gelir ve harcamalarındaki artış

Senaryolar düşük ve yüksek artış olmak üzere iki varsayım altında hesaplanmakta ve senaryo
sonuçlarını özetleyen tablolar da bölümün sonunda Tablo 6 ve Tablo 7 olarak sunulmaktadır.

MEVCUT DURUM: TURİST SAYILARI VE TURİZM GELİRLERİ
Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2001 yılında 11 milyon 277 bin iken, bu sayı 2015
yılına gelindiğinde % 180 oranında artış göstermiş ve 31 milyon 464 bin kişiye ulaşmıştır. Bu da yılda
ortalama % 12’lik bir artışa denk gelmektedir.
Bu yıllardaki müze ve ören yeri istatistikleri incelendiğinde ise, 2000 yılında yaklaşık 7
milyon kişi tarafından ziyaret edilen müze ve ören yerlerinin 2015 yılında, yıllık ortalama % 20 artışla,
yaklaşık 29,7 milyon kişi tarafından ziyaret edildiği görülmektedir. Bu ziyaretçilerinin % 69’unun
yabancı turistler ve % 31’lik kısmının da yerli turistler olduğu göz önüne alındığında, 2015 yılında
müze ve ören yerlerinin yaklaşık 20 milyon yabancı turist ve 9 milyon Türkiye vatandaşı tarafından
ziyaret edildiği sonucu ortaya çıkmaktadır (TURSAB, 2013).
2015 yılını kapsayan turizm gelirleri ve geceleme sayılarına bakıldığında, yabancı turistlerin
Türkiye’de 9 gün kaldıkları ve kişi başına 715 dolar harcadıkları görülmektedir (Tablo 2). Yurt dışında
ikâmet eden vatandaşların Türkiye ziyaretlerindeki ortalama geceleme sayısı ise 18 gün olup kişi
başına harcamaları 970 dolardır. Ayrıca yabancı turistlerin toplam turizm gelirlerinde % 81’lik bir
paya sahiptirler.
Tablo 2: Turizm Geliri ve Ortalama Geceleme Sayısı, 2015
Yabancılar

Vatandaşlar

Yurt dışında
ikâmet eden
yabancı
ziyaretçi
sayısı

Kişi başı
ortalama
harcama
(Dolar)

Ortalama
geceleme
sayısı

Turizm
geliri
(Dolar)

Yurt
dışında
ikâmet
eden
vatandaş
ziyaretçi
sayısı

Kişi başı
ortalama
harcama
(Dolar)

Ortalama
geceleme
sayısı

Yıl

Çeyrek

Turizm
geliri
(Bin Dolar)

2015

Yıllık

25 438 923

35 592 160

715

9

5 843 074

6 025 370

970

18

I

3 814 817

4 314 332

884

10

1 024 308

1 030 243

994

16

II

6 662 826

9 637 458

691

8

1 025 871

1 113 893

921

13

III

9 893 997

14 761 540

670

9

2 333 483

2 647 454

881

16

IV

5 067 284

6 878 830

737

10

1 459 412

1 233 781

1 183

26

Kaynak: TÜİK
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Yaş gruplarına göre bakıldığında, gelen yabancı ziyaretçilerin hemen hemen yarısının 25-44
yaş aralığında olduğu görülmektedir (Şekil 3). Bunun % 31 ile 45-64 yaş arasındaki kişiler
izlemektedir. Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin ise yalnızca % 8’lik bir kısmı 65 yaş ve üzerindedir.

Şekil 3: Yaş Grubuna Göre Gelen Yabancı Ziyaretçiler, 2015

8% 14%

15-24 yaş arası
25-44 yaş arası

31%

45-64 yaş arası
47%

65+

Kaynak: TÜİK

Yaş grupları, yabancı turistlerin geliş amaçlarına göre incelendiğinde ise 15-24 yaş arasındaki
kişilerin % 75’inin, 25-44 yaş arasındaki kişilerin % 70’inin, 45-64 yaş aralığındaki kişilerin %
76’sının ve 65 yaş ve üzeri kişilerin % 90’ının Türkiye’ye geliş amacının gezi, eğlence, sportif ve
kültürel faaliyetlerde bulunmak olduğu görülmektedir (Şekil 4).
Bu açıdan bakıldığında aynı tablodan, her yaş grubundan Türkiye’ye gelen yabancı
ziyaretçilerin temel geliş amacının da gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler olduğu sonucuna
varılabilecektir. Her ne kadar müze ziyaretlerinin de içinde bulunduğu kültürel faaliyetler bu grup
içinde yer alsa da yapılan bir çalışmada 50 yaş ve üzeri ziyaretçilerin tarihi yerleri (müzeleri, sarayları
vb.) gezme eğilimine daha fazla yatkın oldukları saptanmıştır. Ayrıca bu faaliyetlere verilen önemin
yaş ilerledikçe daha fazla önem teşkil ettiği de vurgulanmaktadır (Sezer, 2010).

Şekil 4: Gezi, Eğlence, Sportif ve Kültürel Faaliyetler için Gelen Ziyaretçilerin Yaş Gruplarına
göre Dağılımı, 2015
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2015 yılında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin eğitim durumu
incelendiğindeyse, ziyaretçilerin büyük bir kısmının yüksek eğitim seviyesine sahip olduğu
görülmektedir. Ziyaretçilerin % 46’sı fakülte veya yüksekokul ve üzeri eğitim seviyesine
sahiptir (Şekil 5). Buna karşın, okuma-yazma bilmeyen ya da herhangi bir okul bitirmemiş
ziyaretçiler ise tüm ziyaretçilerin yalnızca % 1’lik kesimini oluşturmaktadır ve onu % 3 ile
ilkokul mezunları izlemektedir.
Şekil 5: Eğitim Durumuna Göre Yabancı Ziyaretçi Sayısı, 2015
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Kaynak: TÜİK
Yukarıdaki Türkiye’yi ziyaret amaçlarına göre incelendiğinde ise fakülte veya yüksekokul
mezunu ve yüksek lisans, doktora mezunu ziyaretçiler gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler için
Türkiye’ye gelen toplam turistlerin % 58’ini oluşturdukları görülmektedir. Buna karşın, okuma-yazma
bileyen ve ilkokul mezunu ziyaretçilerin bu amaçla ülkemize geliş oranlarının yalnızca % 2 olduğu
göze çarpmaktadır.

Şekil 6: Gezi, Eğlence, Sportif ve Kültürel Faaliyetler için Gelen Yabancı Ziyaretçilerin Eğitim
Durumu, 2015
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Yapılan bir araştırmaya göre, ülkeye geliş nedeni ve eğitim seviyeleri ziyaretçilerin ülke
içinde yaptıkları harcamalar açısından önemli bir göstergedir. Buna göre, eğitim düzeyi daha yüksek
olan ziyaretçilerin yaptıkları harcamaların % 57 oranında daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca
gelen yabancı turistlerin geliş amacının büyük bir kısmının iş, sağlık, eğitim, transit gibi amaçlardan
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ziyade gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler olması, bu kişilerin müze ziyaretlerinde bulunma
konusunda da istekli olduklarını göstermektedir. Yapılan çalışmada aynı zamanda müze gezisi gibi
kültürel faaliyetler amacıyla ülkeye gelen yabancı turistlerin, bu faaliyetlere daha fazla para
harcadıkları da ortaya çıkarılmıştır (Piekkola, Suojanen ve Vainio, 2014). Bu noktada, ülkemize gelen
yabancı turistlerin eğitim düzeylerinin üst seviyelerde olması ve bu kesimin müze faaliyetleri gibi
kültürel faaliyetlere para harcama eğilimine sahip olmaları bir fırsat olarak değerlendirilmelidir.
Yukarıdaki bulgular, takip eden bölümlerde sunulmakta olan senaryo analizlerinde kullanılan
daha yüksek eğitimli ziyaretçilerin turizm faaliyetleri arasında kültürel faaliyetlere daha fazla zaman
ayırmak isteyebilecekleri ve müzelerden daha kaliteli hizmet talep edebilecekleri varsayımlarına temel
teşkil etmektedir. Bu yöndeki sonuçlar Güzel (2013) çalışmasında da ortaya konulmaktadır.
Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin gelir düzeylerine bakıldığında ise, % 68’lik bir payla
orta gelir seviyesine sahip kişiler öne çıkmaktadır (Şekil 7). Onu % 16 ile yüksek gelirli kişiler
izlemektedir. Gelen ziyaretçilerin toplamda yalnızca % 4’lük bir kısmı çok düşük ve düşük gelir
seviyesine sahip kişiler olduğu görülmektedir. 2015 yılında gelen yabancı ziyaretçilerin gelir
düzeylerinin gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler amacıyla giriş yapan kişilere göre
incelendiğinde ise, yine orta ve yüksek gelirli kişilerin öne çıktığı görülmektedir (Şekil 8).

Şekil 7: Gelir Düzeyine Göre Gelen
Yabancı Ziyaretçiler, 2015
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Şekil 8: Gezi, Eğlence, Sportif ve Kültürel
Faaliyetler için Gelen Ziyaretçilerin Gelir
Düzeyleri, 2015
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Kaynak: TÜİK
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Görüldüğü üzere, ülkemize giriş yapan yabancı ziyaretçilerin büyük bir bölümü orta ve daha
yüksek gelir düzeyine sahip yüksek eğitimli kişiler olmakla birlikte, Türkiye’ye temel geliş amaçları
gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetlerde bulunmaktır. Bu da gelen yabancı turistlerin müze gezisi
yapmaya istekli olduğu şeklinde yorumlanabilecektir. Bu noktada, müzelerde daha nitelikli personel
çalıştırmanın, hizmet kalitesini arttıracağı göz önünde bulundurulduğunda, bu kesimdeki turistleri
müzeye çekme konusunda bir etki yaratması beklenebilecektir.
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EKONOMİK ETKİ: SENARYO DEĞERLENDİRMELERİ

Yukarıda da bahsedildiği üzere, proje kapsamında belirlenen dört ana sorun alanına yönelik
belirlenen ve müze çalışanlarına yönelik kapasite artırım eğitim/öğretim programlarını da içeren
alternatif politikaların uygulanmaya konulmasındaki ana amaç müzelerde verilmekte olan hizmetlerin
kalitesinin artırılması ve daha fazla ziyaretçinin bu hizmetlerden yararlanmasını sağlamaktır. Raporun
bu bölümünde müzelerde verilen hizmetlerin iyileştirilmesinin müze gelirleri ve turizm bağlantısı ile
ekonominin geneli üzerinde yaratması muhtemel etkiler üzerine senaryo değerlendirmeleri
yapılmaktadır. Senaryo değerlendirmeleri 5 ana senaryo üzerinden yapılmaktadır:
1. Verilen hizmetin kalitesindeki artışla birlikte ziyaretçi sayılarındaki artış
2. Daha kaliteli hizmet sunumunun ziyaretçilerin bu hizmetten yararlanmak için daha yüksek
müze giriş bedeli ödemeye gönüllü hale getirmesi
3. Ziyaretçi sayılarındaki artış ve müze giriş bedellerindeki artışın birlikte meydana gelmesi
4. Müzelere artan taleple birlikte turistlerin konaklama gün sayısındaki artış
5. Müze personelindeki nitelik artışı ile birlikte gelir ve harcamalardaki artış
Burada sırlanmakta olan her bir ana senaryo için etki değerlendirmeleri “düşük artış” ve “yüksek
artış” olmak üzere iki varsayım altında yapılmıştır. Ziyaretçi sayılarındaki artış için “Düşük artış”
varsayımı, Şekil 9’den de görüleceği üzere 2000-2015 yılları arası müze ziyaretçileri sayısındaki
ortalama artışın (% 13) 5 puan üstü olarak hesaplanırken, “yüksek artış” varsayımı aynı artış oranının
20 puan üstü olarak hesaplanmıştır. Müze giriş ücretlerindeki artış için ise “düşük artış” varsayımında
% 20’lik, “yüksek artış” varsayımında % 50’lik artış hesaba katılmıştır. Müze çalışanlarına yönelik
kapasite artışını hedefleyen eğitim/öğretim programları sonucunda çalışanların gelirlerindeki
muhtemel artıştan kaynaklanan harcama artışları için ise “düşük artış” varsayımı aylık 250 TL,
“yüksek artış” varsayımı ise aylık 500 TL gelir artışına işaret etmektedir.
Şekil 9: Müze Ziyaretçileri Sayısı, 2000-2015
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Kaynak: T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı

Yapılan analizler için, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Turizm Varlıkları Genel
Müdürlüğü’nün yayınladığı Müze İstatistikleri kapsamında bulunan Türkiye’nin en fazla ziyaretçi alan
ilk 20 müzesinin 2015 yılı verilerinden yararlanılmıştır.
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1. Ziyaretçi Sayısındaki Artış
Daha önceki bölümde, Türkiye’ye gelen turistlerin daha eğitimli ve yüksek gelir gruplarına
mensup olan kişiler olduğu ve bu kişilerin de Türkiye’ye temel geliş amacının gezi, eğlence, sportif ve
kültürel faaliyetlerde bulunmak olduğu gösterilmişti. Böylesine bir profile sahip ziyaretçilerin ise,
projenin konusunu oluşturan çağdaş müzecilik alanında tespit edilen sorunların giderilmesi yoluyla
sunulan hizmet kalitesinde yaşanacak bir artıştan en çok etkilenecek kesim olduğu söylenebilir. Bu
başlık altındaki senaryo analizi, hizmet kalitesindeki artışın bu gruptaki ziyaretçilerin müze ziyaret
davranışında yaratması muhtemel etkinin ekonomik büyüklüğünü ortaya koyma amacını taşımaktadır.
Ziyaretçi sayısındaki artışın etkisi iki yolla ölçülebilir. Bunlarda ilki, ziyaretçi sayısının artmasıyla
birlikte yalnızca bilet sayısında meydana gelecek olan artışın etkisidir. Diğeri ise, artan ziyaretçi
sayısının bilet satış rakamları dışında, müzenin yeme-içme, hediyelik eşya ve diğer faaliyetlere katılım
gibi diğer gelir kalemlerine yansımasının etkisidir. Aşağıdaki bölümlerde her iki senaryo da düşük ve
yüksek artış varsayımları altında incelenmektedir.

1.1.

Bilet Sayısındaki Artış
1.1.1. Düşük Artış Varsayımı

Yukarıda da bahsedildiği üzere müzelerin hizmet kalitesindeki artışın ziyaretçi sayısı
üzerindeki etkisi senaryolaştırılırken öncelikle 2000-2015 yılları arasındaki müze ziyaretçi sayıları ve
bilet ücretleri incelenmiştir. Buna göre, ziyaretçi sayılarına ve gelirlerine ulaşılabilen ilk 20 müzenin
2015 yılı ortalama ziyaretçi sayısı 833 bin 506 kişi, ortalama bilet ücretleri ise 26,25 TL’dir. Bu veriler
doğrultusunda, bu grup içerisindeki temsili bir müzenin giriş ücretlerinden elde ettiği 2015 yılı toplam
geliri 21,9 milyon TL olarak hesaplanmaktadır.
Ziyaretçi sayısındaki artışın, satılan müze bileti sayısındaki etkisine düşük artış varsayımı
altında, yukarıda da açıklandığı gibi 2010-2015 arasındaki müze ziyaretçileri sayısında gerçekleşen %
13’lük artışın üzerine 5 puanlık ek bir artış hesaplanmıştır. Bu hesapla, ilk durumda 833 bin 506 olan
temsili müzenin ziyaretçi sayısında, 18 puanlık artışla birlikte yaklaşık 150 bin kişilik bir artış
beklenebilecek ve toplam ziyaretçi sayısı 983 bin 537’ye ulaşabilecektir. Ortalama müze giriş
ücretlerinin sabit kalması durumunda ziyaretçi sayısındaki artış, müzelerin bilet ücretlerinden elde
ettiği gelir yaklaşık 4 milyon Türk Lirası artarak 25 milyon 817 bin Türk Lirası’na yükselmesi
mümkün olabilecektir.
Benzer hesaplama, ilk 20 müze için hesaplanan ortalama giriş ücretinin tüm müzelerde geçerli
olduğu varsayımı altında tüm müze ziyaretçileri için tekrarlanacak olursa, 2015 yılındaki 29,7 milyon
ziyaretçi sayısının 35 milyona yükseleceği, bu artışın ise toplam müze gelirlerinde 140 milyon TL’lik
bir artışa sebep olacağı ortaya çıkmaktadır. Bu rakam en fazla ziyaret edilen ilk 20 müzenin 2015
yılındaki toplam gelirlerinin yaklaşık olarak 6,5 katına denk gelmektedir.

1.1.2. Yüksek Artış Varsayımı
Ziyaretçi sayılarındaki artış senaryosunda, yüksek artış varsayımımız (%33) altında hesaplama
yaparken, örnek olarak 2015 yılı sonu itibarıyla yüksek ziyaretçi sayısına sahip ilk 20 müzenin
ortalaması kadar ziyaretçi sayısına (834 bin) sahip bir müzeyi dikkate alalım. Bu durumda bu temsili
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müzenin 1 milyon 109 bin ziyaretçiyi yakaladığı, böylelikle de müze bilet gelirlerinin 7 milyon 220
bin TL’lik artışla müze gelirinin yaklaşık 30 milyon TL’ye yükseldiği görülmektedir.
Tüm müzelerdeki hizmetlerin iyileştirilerek ziyaretçi sayısındaki artışın ülke geneline
yayıldığı varsayıldığında ise toplam müze ziyaretçi sayısının 2015 yılındaki 29,7 milyon seviyesinden
39,5 milyona çıkabileceği ve giriş ücretlerinden sağlanan toplam gelir artışının ise yıllık 257 milyon
TL civarında olabileceği hesaplanmaktadır. Müze gelirlerindeki bu artış, Türkiye’nin en çok ziyaret
edilen ilk 20 müzesinin 2015 toplam gelirlerinin yaklaşık 12 katına denk gelmektedir.
Sonuç olarak, ziyaretçi sayısında meydana gelecek olan artışın ilk etkisi olarak ele alınan bilet
satış sayısındaki artış, düşük artış varsayımı kapsamında toplam müze ziyaretçileri üzerinden
değerlendirilecek olunursa, yaklaşık 140 milyon TL, yüksek artış varsayımı altında
değerlendirildiğinde ise 257 milyon TL’lik fazladan bilet geliri elde edilebileceği tahmin edilmektedir.
Bu rakamlar da, en çok ziyaretçi sayısına sahip ilk 20 müzenin ortalama ziyaretçi sayıları (833 bin)
üzerinden hesaplandığında, 6 ila 12 adet müzenin toplam ziyaretçisinden elde edilebilecek bilet
gelirine eşittir.

1.2. Tüm Faaliyet Katılımlarındaki Artış
Önceki bölümde ziyaretçi sayılarındaki artışın etkisi yalnızca bilet gelirleri üzerinden
değerlendirilmiştir. Oysa Türkiye’de müzecilik sektöründe mevcut durum analizinin yapıldığı
kısmında yapılan saha çalışmasında da işaret edildiği gibi müzelerin, sponsor ve bağışlar,
hediyelik/satışlar, kiralar ve yiyecek/içecek/kantin (kafeterya) gibi diğer gelir yaratıcı etkinlikleri de
mevcuttur. Söz konusu etkinlikler, kamuya ait müzelerin % 26,25’inde, özel müzelerin ise %
53,13’ünde mevcuttur.3
Bu bölümde, artan ziyaretçi sayısının, ziyaretçilerin bilet ödemeleri dışındaki diğer faaliyetlere
katılımlarıyla yaratacakları gelir artışı hesaplanmaktadır. Buradaki hesaplar hem en yüksek ziyaretçi
sayısına sahip ilk 20 müzenin ortalama değerlerine sahip temsili bir müzenin gelirleri üzerinden hem
de tüm müzelerdeki gelir dağılımının aynı olduğu varsayımıyla Türkiye genelindeki müze ziyaretçi
sayısı üzerinden yapılmıştır.
Anket çalışmasında ortaya çıkmış olan ve ziyaretçi sayısı ile doğrudan ilişkilendirilebilecek
gelir yaratıcı etkinlik kalemlerinin kamu müzeleri bütçelerindeki dağılımı: giriş ücretleri (% 25),
etkinlikler (% 10), hediyelikler/satışlar (% 6,25) ve yiyecek/içecek/kantin (% 3,75) şeklindedir. Giriş
ücretlerinin gelirlerin % 25’ini oluşturduğu ve temsili bir müzenin bilet gelirlerinin 21,9 milyon TL
olduğu düşünüldüğünde, % 45’lik geliri oluşturan bu kalemler toplam olarak 39,4 milyon TL
seviyesinde hesaplanmaktadır.

1.2.1. Düşük Artış Varsayımı
Düşük artış varsayımı altında % 18’lik ziyaretçi artışının, ziyaretçilerin kendileriyle ilgili ve
gelir artırıcı tüm etkinliklere katıldığı düşünüldüğünde, 7 milyon TL gelir artışına neden olabileceği
hesaplanmaktadır. Böylece kira ve sponsorluklar dışında kalan, ziyaretçi harcamaları ile doğrudan
ilişkili gelir yaratıcı etkinliklerin toplam geliri 46,4 milyon TL’ye yükselebilecektir.
3

Bkz. Müze Profesyonelleri Projesi, Türk Müzeciliğinde Mevcut Durum Analizi, 2016, s.80
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Aynı orandaki artış, Türkiye’deki tüm müze ziyaretçileri üzerinden düşünüldüğünde daha
önceki bölümde (1.1.1 senaryosu) ziyaretçi sayısının 29,7 milyondan, 35 milyona ulaşacağı
hesaplanmıştı. Bu senaryo, söz konusu ziyaretçilerin müzelerde yalnızca giriş için yaptıkları 26,25
TL’lik harcamayı değil, gelir yaratıcı etkinliklerin tamamı için yaptıkları ve ortalama 47,25 TL olarak
hesaplanan4 harcamayı da dikkate almaktadır. Tüm müze ziyaretçileri üzerinden yapılan bu hesap,
düşük artış varsayımı altında gelir artışının yıllık 250 milyon TL seviyesinde olabileceğini
göstermektedir.

1.1.1. Yüksek Artış Varsayımı
Yüksek artış varsayımı altında ise % 33’lük ziyaretçi artışının, ziyaretçilerin doğrudan etki
edebilecekleri gelir yaratıcı etkinliklere katılması halinde, 13 milyon TL’lik ek gelir yaratabileceği
ortaya çıkmaktadır. Bu artışla, toplam gelir (39,4 milyon TL), 52,4 milyon TL’ye ulaşacaktır.
Tüm müze ziyaretçilerinde aynı oranda bir artış yaşanması durumunda, ziyaretçi sayısının 9,8
milyon kişi artacağı ve bu artışın 47,25 TL’lik ortalama harcama ile birlikte 463 milyon TL’lik bir
gelir artışına yol açabileceği tahmin edilmektedir.

2. Giriş Ücretlerindeki Artış
Bu bölümde müzelerde sunulan hizmetlerin kalitesinde yaşanacak bir artışın sadece bilet
ücretlerinde artış yaratma olasılığı incelenmektedir. Literatürde müze giriş ücretlerinin ziyaretçi sayısı
üzerindeki etkisini inceleyen bazı çalışmalara göre, giriş ücretlerinin ziyaretçi sayısı üzerinde hemen
hemen hiçbir etkisinin olmadığı sonucuna varılmıştır. Örneğin, Frey ve Meier (2006) raporunda giriş
ücretlerindeki ufak değişikliklerin ziyaretçi sayısı üzerinde bir etkisi olmadığı, tam tersine
ziyaretçilerin müzelere girişi için daha fazla para vermeye eğilimli oldukları sonucuna ulaşılmıştır.
Bu noktada, ziyaretçilerin daha fazla ücret verme eğilimi, seyahat bütçeleriyle
ilişkilendirilmektedir. Uzak bölgelerden gelen ziyaretçiler genellikle müze ziyaretleri için yapacakları
seyahatler için fazla miktarda para ayırmakta dolayısıyla müze ücretleri diğer faaliyetlere kıyasla
marjinal boyutta kalmaktadır (Fey ve Meier, 2006). Buna ek olarak yapılan bazı çalışmalarda
(Smithsonian Institution, 2007) ise, giriş ücreti alınmayan müzelerde, ziyaretçi sayısında meydana
gelen artışın müzeyi daha önce ziyaret eden kişilerin aynı müzeyi ziyaret etme sayısındaki artıştan
kaynaklandığı belirtilmektedir.
Bu bulgulardan yola çıkarak bu senaryoda, hizmet kalitesi iyileştirilen müzelerde giriş ücretlerinde
yaşanacak bir artışın ziyaretçi sayısını değiştirmeden yalnızca müzenin bilet satışı kaynaklı
gelirlerinde artışa neden olacağı varsayımından hareket edilerek hesaplamalar yapılmıştır.

2.1.

Düşük Artış Varsayımı

Düşük artış varsayımı tanımı için, Türkiye’nin en fazla ziyaretçi alan 20 müzesinin ortalama
giriş ücretlerinde % 20’lik bir artış öngörülmüştür. Müze personelinin mesleki niteliklerinin
geliştirilmesi sonucunda, ziyaretçilere daha iyi ve kaliteli hizmet vermeleri müzelerin giriş ücretlerinde
4

Bu hesap ortalama bilet ücretinin 26,25 TL olduğu, bilet gelirlerinin müze toplam gelirlerinin % 25’ini oluşturduğu, ziyaretçi sayısı ile
doğrudan ilişkilendirilebilecek gelir yaratıcı etkinliklerden gelirlerin ise müze gelirlerinin % 45’ini oluşturduğu varsayımı altında yapılmıştır.
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etkiye sahip olması beklenen bir sonuçtur. Bu varsayım altında, yukarıda da açıklandığı gibi 26,25 TL
olan ortalama bilet ücretlerinin 31,5 TL’ye yükseldiği hesaplanmaktadır. Bu artışın temsili (ilk 20
müzenin 2015 ortalama ziyaretçi sayısına sahip) bir müze üzerindeki etkisi, 4,4 milyon TL ek gelir
yaratılmasıdır. Bilet fiyatlarındaki artışın Türkiye’deki tüm müzelerde yaşanması durumunda ise ortya
çıkacak toplam gelir artışı, 156 milyon TL’ye ulaşacaktır.

2.2.

Yüksek Artış Varsayımı

Yüksek artış varsayımında ise ortalama giriş ücretlerinde % 50’lik bir artış yaşanması durumu ele
alınmaktadır. Bu seviyedeki bir artışla bilet fiyatlarının 40 TL’ye yükselmesi söz konusu olabilecek
yine aynı temsili bir müze örneğinde gelir artışı 11,5 milyon TL, tüm müzelerdeki toplam gelir artışı
ise 408 milyon seviyesinde olabilecektir.

3. Ziyaretçi Sayısı ve Bilet Ücretlerindeki Artış
Bu bölümde daha önce ayrı ayrı ele alınan iki senaryo (ziyaretçi sayısındaki artış ve müze giriş
ücretlerindeki artış) bir arada ele alınarak yaratacakları etki incelenmektedir. Yine önceki bölümlerde
olduğu gibi her bir senaryo özelinde tasarlanmış olan düşük ve yüksek artış varsayımları bu bölümde
de geçerlidir.

3.1.

Düşük Artış Varsayımı

Türkiye’nin en fazla ziyaret edilen ilk 20 müzesinin ortalama ziyaretçi sayısını ve giriş
ücretini baz alan temsili bir müze için düşük senaryoda % 18’lik ziyaretçi ve % 20’lik giriş ücreti artışı
ön görülmektedir. Bu durumda ziyaretçi sayısı 150 bin kişi artarken bilet ücreti ise 31,5 TL olmaktadır
ve gelir artışı 9 milyon TL olarak hesaplanmaktadır. Tüm müzeler üzerinden yapılan hesaplamada ise
düşük artış varsayımında ek gelirin 324 milyon TL’ye yükseldiği görülmektedir.

3.2.

Yüksek Artış Varsayımı

Hem ziyaretçi sayısında hem de giriş ücretlerindeki artışı yüksek artış varsayımı altında ele alan
bu senaryoda ziyaretçi sayıları % 33, giriş ücretleri ise % 50 oranında artırılmıştır. Bu varsayımlarla
ortalama ziyaretçi sayısı ve giriş ücretine sahip bir müzede, hizmetlerin iyileştirilmesiyle meydana
gelecek gelir artışı 22 milyon TL seviyesindeyken, bu rakam Türkiye geneli ele alındığında 800
milyon TL’ye ulaşmaktadır.

4. Ortalama Geceleme Sayısındaki Artış
Müze hizmetlerinin iyileştirilmesine ilişkin izlenecek adımların yalnızca müzeler üzerinde etkisi
olması beklenemez. Kültürel faaliyet amacıyla seyahat eden ziyaretçilerin, bu faaliyete ayırdıkları süre
arttıkça müzelerin bulunduğu yerlerde konaklama ve yerel ekonomiye katkı yapma ihtimali de
artmaktadır. Bu nedenle bu bölümde, Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin ve yurt içinde ikâmet edip
yine yurt içinde seyahat eden yerleşiklerin, seyahat sayısı, ortalama geceleme sayısı ve kişi başına
düşen harcamalarından yola çıkılarak, müzelerdeki hizmet kalitesinin artması sonucunda müzenin
bilinirliğinin atması ve bunun sonucunda kişilerin konaklama günlerini artıracaklarından (bir gün daha
fazla kalacakları) varsayımından hareketle fazladan bir günlük konaklamanın oluşturacağı etki
hesaplanmaktadır.
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Şekil 10’den görüleceği üzere, yabancı turistler Türkiye’ye geliş amaçlarına göre incelendiğinde,
gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler için gelenlerin çoğunluğu oluşturduğu ve 2015 yılında
gelen toplam 35 milyon 592 bin yabancı turistin % 64’ünün (22,8 milyon kişi) bu amaçla geldiği
görülmektedir.
Şekil 10: Türkiye’ye Geliş Amaçlarına Göre Yabancı Turistlerin Dağılımı (2015)

Gezi, Eğlence, Sportif ve Kültürel Faaliyetler
Akraba ve Arkadaş Ziyareti

13%

Eğitimi Staj (1 yıldan az)
4%
Sağlık ve Tıbbi Nedenler (1 yıldan az)

6%
0%
0%

0%

Dini/hac

3%

1%

Alışveriş
9%

Transit

64%

İş amaçlı (konferans, toplantı, görev vb.)
Diğer
Beraberinde giden

Kaynak: TUIK

Şekil 10’den yola çıkarak yabancı turistlerin 22,8 milyonunun gezi, eğlence, sportif ve kültürel
faaliyetlerde bulunmak amacıyla geldiği dikkate alınırsa, bu gruptaki turistlerden elde edilen turizm
gelirimizin 16,3 milyar dolar olduğu görülmektedir. Buna ek olarak, yurtdışında ikâmet eden yabancı
turistlerin ortalama geceleme sayısı 9 gün ve kişi başı ortalama harcamaları da 715 dolardır (Tablo 2).
Bu da günde 79 dolara tekabül etmektedir. Müzelerde sunulan hizmetlerin iyileştirilmesinin
konaklama gün sayısındaki 1 günlük artış yaratması, toplam turizm gelirinin 18,9 milyar dolara
yükselteceği tahmin edilmektedir. Dolayısıyla müzelerdeki hizmet kalitesinin artması nedeniyle
müzenin bilinirliği ile artacak ve böylece yabancı turistlerin ortalama geceleme sayısının bir gün
artmasının sebep olacağı toplam etki 1,8 milyar dolar olacaktır.
Yine Tablo 2’den görüldüğü üzere yurt dışında ikâmet eden Türk vatandaşlarının ziyaret
verileri, 2015 yılında 6 milyon ziyaretçinin 5,8 milyar dolar turizm geliri yarattığını ortaya
koymaktadır. Seyahat amaçları açısından söz konusu gruba dahil olan ziyaretçilerin dağılımına
bakıldığında yabancı ziyaretçilerden farklı bir eğilim izledikleri de görülmektedir. Buna göre 2015
yılındaki 6 milyon ziyaretçinin % 24’ü (1,4 milyon) gezi, eğlence, kültür ve sportif amaçlarla
Türkiye’ye gelirken, çoğunluğu (% 52), aile ve arkadaş ziyareti amacıyla seyahat etmektedir
(Şekil 11). Bu oransal dağılımla, kültür-gezi faaliyetleri için gelen ziyaretçilerin yarattığı gelir, 1,4
milyon dolara denk gelmektedir. Aynı grubun geceleme gün sayılarının 18 gün ve ortalama
harcamalarının 970 dolar olduğu göz önünde bulundurulduğunda ortalama günlük harcamalarının
yaklaşık olarak 54 dolar olduğu hesaplanmaktadır. Bu gruptaki ziyaretçilerin konaklama gün sayılarını
bir gün artırmaları durumunda ise turizm sektöründe 77,7 milyon dolarlık bir gelir artışının olacağı
tahmin edilmektedir.
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Şekil 11: Türkiye’ye Geliş Amaçlarına Göre Yurtdışında Yerleşik Vatandaşların
Dağılımı (2015)
4%
0%
1%
0%
2%

Gezi, Eğlence, Sportif ve
Kültürel Faaliyetler

0%
17%

Akraba ve Arkadaş
Ziyareti

24%

Eğitimi Staj (1 yıldan az)

0%

Sağlık ve Tıbbi Nedenler
(1 yıldan az)

52%

Dini/hac

Kaynak: TÜİK.

Yurtiçinde ikâmet eden ve yurtiçinde seyahat yapan kişilerle ilgili bilgiler ise Tablo 3’de
verilmektedir. Tablodan görüleceği üzere 2015 yılında, bir veya daha çok gecelemeli 71,3 milyon
seyahat gerçekleşmiş ve bu kişiler gittikleri yerlerde ortalama 8 gün ikâmet ederek ortalama 343 TL
harcama yaptıkları, diğer bir ifadeyle günde ortalama 43 TL harcama yaptıkları görülmektedir.
Söz konusu seyahat sayıları seyahat amacına göre incelendiğinde ise, gezi, eğlence, sportif ve
kültürel faaliyetlerde bulunmak için yapılan seyahatlerin oranının % 20 (14,3 milyon kişi)’dir. Bu
amaçla gelen kişilerin ortalama geceleme sayısı 12 gün olup seyahat başına ortalama olarak 987 TL
harcama yapmaktadırlar. Bu veriler göz önünde bulundurulduğunda, yurtiçinde ikâmet edenlerden
gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetlerde bulunmak amacıyla yurtiçi seyahat yapanların günlük
ortalama harcamaları 82,25 TL olduğu ve bu gruptaki ziyaretçilerin günlük harcamalarının
ortalamadan daha yüksek olduğu ortaya çıkmaktadır. Ortalama geceleme sayısı göz önüne alındığında
bu kişilerin yarattığı gelir 14,1 milyar TL’dir. Yapılan seyahatlerdeki konaklama gün sayısının 13
güne çıkması durumunda ise bu gruptan elde edilen turizm geliri 1,3 milyar TL artışla, 15,3 milyar
TL’ye yükselmektedir.
Tablo 3: Yurt İçi Yerleşiklerden Yurt İçi Seyahat Yapanların Seyahat ve Geceleme Sayısı ve
Harcamaları (2015)
Yıl

Seyahat
sayısı
(Bin)

Geceleme
sayısı
(Bin)

Ortalama
geceleme
sayısı

Seyahat
harcaması
(Bin TL)

Ortalama harcama
(TL)

2015

71.251

588.786

8

24.409.560

343

Kaynak: TÜİK Hanehalkı Yurtiçi Turizm Araştırması, 2015

Yukarıda yurtdışında ikâmet eden yabancı, yurt dışında ikâmet eden yerli ve yurtiçinde ikâmet
eden yerli ziyaretçilerden gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetlerde bulunmak amacıyla
Türkiye’ye gelenlerin bir gecelik ek konaklaması ile yaratılabilecek ek turizm geliri 3 ayrı senaryoda
incelenmiştir. Tüm bu başlıklar toplandığında, müze hizmetlerinin iyileştirilmesinden kaynaklı turizm
gelir artışının 6,7 milyar TL olabileceği hesaplanmaktadır5. Türkiye’ye gezi, eğlence, kültür faaliyeti
5

Dolar kuru 22.6 2016 tarihli TCMB döviz alış kuru olan 2,9 TL olarak belirlenmiştir.
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amaçlı seyahat eden toplam turist sayısı üzerinden yapılan bu hesaplama örnek bir müze üzerinden6 ele
alındığında 23 milyon TL ek gelire denk gelmektedir.
Bu hesaplanan büyüklüğün müze giriş ücretleri gibi kültürel faaliyetlere harcanan miktarı da
içerdiğinin, yani önceki 3 senaryoyu da içerdiğinin altının çizilmesi gerekmektedir. Konaklama gün
sayısındaki artışla birlikte ortaya çıkması muhtemel 6,7 milyar TL’lik gelir artışı Türkiye’nin 2015 yılı
toplam turizm geliri olan 91 milyar TL’nin yaklaşık olarak % 7 gibi oldukça yüksek bir oranına denk
gelmektedir.

5. Müze Çalışan Gelirlerindeki ve Harcamalarındaki Artış
Müze hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla, Proje kapsamında müze çalışanlarına verilmesi
tasarlanan eğitimler sonrasında çalışanların niteliğindeki artışın gelir artışını da beraberinde getirmesi
yüksek bir ihtimaldir. Çalışanların artan gelirleriyle birlikte daha fazla harcama yapacak olmaları ise
ekonomide “çarpan etkisi” olarak nitelendirilen bir etki yaratacaktır. “Çarpan etkisi” harcama yoluyla
ekonomiye geri dönen paranın, ekonominin diğer aktörlerinin gelirini oluşturması sonucu o aktörlerin
harcamalarına tanınan imkanı, yani ekonomide paranın birden fazla kez dönmesini ifade etmektedir.
Bu döngüde hanehalkları harcama eğilimlerine göre, kazandıkları her bir birim geliri harcamak
yoluyla ekonominin tamamında, gelirlerinin harcadıkları kısmından çok daha fazla bir harcamayı
tetiklemiş olurlar. Yapılan hesaplamalarda, daha düşük gelirli hanehalklarının gelirlerinin daha büyük
bölümünü harcamaya ayırdıkları, bu nedenle de ellerine geçen fazladan her bir birim gelirin daha
yüksek bir oranının ekonomiye geri döndüğü görülmektedir (Tablo 4).
Tablo 4: Farklı gelir gruplarına göre çarpan değerleri
Hanehalkı Gelir Grupları, TL

Çarpan

0-1000

6.58

1000-1500

3.88

1500-2000

3.09

2000 üstü

2.08

Kaynak: TÜİK Hanehalkı Bütçe Anketi, 2011

Proje kapsamında tasarlanmış olan eğitimlere bakıldığında teknik eğitimlerin yöneticileri,
uzman ve teknik kadrodaki müze çalışanlarını hedeflediği görülmektedir. Söz konusu gruptaki müze
çalışanlarının, toplam müze çalışanları içinde payı, kamu müzelerinde % 33, özel müzelerde ise %
48’dür (Tablo 5). Projenin birinci aşamasında Türk müzeciliğinde mevcut durum analizi yapılırken
alan çalışmasının 80 kamu, 32 özel müzeyi kapsadığı göz önünde bulundurulduğunda, yönetici, uzman
ve teknik seviyedeki müze çalışanlarının sayısının kamu müzelerinde ortalama 9, özel müzelerde ise
ortalama 2 olduğu görülmektedir. Aşağıda verilmekte olan düşük ve yüksek artış varsayımı
senaryoları bu rakamlar üzerinden hesaplanmaktadır. Düşük artış varsayımında, Projede önerilmekte
olan yöneticilik ve teknik seviye eğitimlerini alan müze çalışanlarının gelirlerinde aylık 250 TL’lik bir
artış olacağı öngörülmektedir.

6

İlgili verilerin en son yayımlandığı TÜİK 2014 yılı Kültürel Miras verilerine göre 192 tanesi kamuya, 200 tanesi özel sektöre ait olmak
üzere Türkiye’de toplam 391 müze faaliyet göstermektedir.
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Tablo 5: Toplam İstihdam Dağılımı
GENEL
Fasıl toplam

2250

137

Kamu

Özel

Kamu % dağılım

Özel % Dağılım

88

40

3,91%

29,20%

Uzman kadro

459

18

20,40%

13,14%

Teknik kadro

194

8

8,62%

5,84%

İşçi

282

4

12,53%

2,92%

Memur

119

7

5,29%

5,11%

Genel idare
1108
60
49,24%
Kaynak: Müze Profesyonelleri Projesi, Türk Müzeciliğinde Mevcut Durum Analizi, 2016, s.77

43,80%

Yönetici

5.1.

Düşük Artış Varsayımı

Düşük artış varsayımında, Projede önerilmekte olan yöneticilik ve teknik seviye eğitimlerini
alacak çalışanların gelirlerinde 250 TL’lik bir artış öngörülmektedir. Tek bir müze üzerinden
bakıldığında ve kamuya ait olan müzelerdeki eğitimlerin hedef kitlesi olan çalışan sayısı (9) ele
alındığında bir yılda ortaya çıkacak toplam ek gelirin 27 bin TL seviyesinde olacağı hesaplanmaktadır.
Bu gelir artışının ekonomideki çarpan etkisi 56 bin TL düzeyinde olacaktır. Bu durumda, müze
çalışanlarında eğitimler yoluyla elde edilecek nitelik artışını karşılayacak bir gelir artışının, ödenecek
olan ek gelirin maliyet olduğu göz önünde bulundurulduğunda, ekonomideki net çarpan etkisinin 56
bin TL olacağı söylenebilir.
Benzer bir egzersiz Türkiye’deki 191 kamu ve 200 özel müze üzerinden yapıldığında ise
toplam gelir artışının 5 milyon TL’si kamu, 1,2 milyon TL’si özel müzelerde çalışanlara yapılan ücret
ödemelerinden kaynaklanmak üzere toplam 6,2 milyon TL seviyesinde olacağı hesaplanmaktadır. Söz
konusu meblağın ortaya çıkaracağı net çarpan etkisi ise yaklaşık 13 milyon TL olacaktır.

5.2.

Yüksek Artış Varsayımı

Yüksek artış varsayımında, projede önerilen eğitimleri alan müze çalışanlarının niteliğindeki
artışın karşılığı olarak, bu grupta yer alan müze çalışanlarının gelirlerinde aylık 500 TL’lik bir artış
olacağı varsayılmaktadır. Yine tek bir kamu müzesi üzerinden bakıldığında bir yıllık toplam ek gelirin
yaklaşık olarak 54 bin TL, çarpan etkisinin de 112 bin TL seviyesinde olacağı hesaplanmaktadır. Yani,
gelir artışının bir maliyet olarak kabul edilmesi durumunda, verilecek olan eğitimlerin tetikleyeceği
nitelik artışı karşılığında ödenecek ek gelirin net çarpan etkisinin 112 bin TL olacağı söylenebilir.
Eğitimlerin kamu ve özel olmak üzere tüm müzelerde yaygınlaştırılması durumunda ise
toplam gelir artışının 10 milyon TL’si kamu, 2,4 milyon TL’si özel müzelerde çalışanlara yapılan
ücret ödemelerinden kaynaklanmak üzere, toplam 12,4 milyon TL olacağı; ortaya çıkabilecek çarpan
etkisinin ise 25,8 milyon TL olacağı hesaplanmaktadır.
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Bu raporda Çağdaş Müzecilik anlayışı içerisinde, Türkiye’de müzelerde sunulan hizmetlerin
iyileştirilmesi amacıyla müze çalışanlarına yönelik planlanan eğitimlerin sonucunda ortaya çıkması
muhtemel etkilerin ekonomik değerlendirmesi yapılmıştır. Çağdaş Müzecilik Projesi Alan Araştırması
sonuçları, ulusal veri kaynakları ve literatürdeki veri ve bilgilerden faydalanılarak yapılan bu
çalışmada beş senaryodan hareketle değerlendirme yapılmıştır. Bu senaryolardan dört tanesi
müzelerde sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi durumunda müze ziyaretçilerinde ortaya çıkacak
davranış değişiklikleri sonucunca oluşacak doğrudan ve dolaylı etkileri; son senaryo ise müze
çalışanlarının niteliklerinde artışa bağlı olarak gelirlerinde yaşanacak değişimin etkileri üzerine
odaklanmaktadır.
Örnek bir müze üzerinden yapılan hesaplamalar turistlerin geceleme sayılarındaki artış
sonucunda ortaya çıkacak ek gelirin 23 milyon TL seviyesine kadar yükselebileceğini göstermektedir
(Tablo 6). Bu senaryo, müze ziyaretçi sayılarındaki (bilet satış) ve bilet fiyatlarındaki artışları da
içerdiğinden ilk üç senaryoyu kapsayan bir senaryodur. Bunun üzerine ek olarak ele alınabilecek bir
başka bileşen de verilen teknik ve yöneticilik eğitimleri sonrasında müze personeli niteliklerindeki
artış sonucu yaşanabilecek gelir artışının ekonomik etkisidir. Çarpan etkisi olarak ele alınacak bu
etkinin de, en çok ziyaret edilen ilk 20 müzenin ortalama ziyaretçi sayısına sahip temsili bir müze
üzerinden hesaplandığında, yılda ek 112 bin TL’ye kadar çıkabileceği görülmektedir.
Senaryo sonuçları Türkiye’deki tüm müzeler üzerinden incelendiğinde sonuçlar oldukça
çarpıcıdır. Projede önerilen yol haritalarının ve eğitimlerin Türkiye’deki tüm müzeler ve müze
çalışanlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi halinde turistlerin ortalama geceleme sayılarındaki
artışın ek gelir katkısı yıllık 6,7 milyar TL’ye çıkmaktadır. Bu büyüklük, Türkiye’nin en önemli gelir
kalemi olan turizm gelirleri içerisinde % 7,3 gibi hiç azımsanmayacak bir büyüklüğe denk
gelmektedir. Öte yandan müzelerde sunulacak hizmetlerin çağdaş müzecilik çerçevesinde
iyileştirilmesinin, artan turizm gelirleri üzerinden, Türkiye ekonomisinin önemli kırılganlık
göstergelerinden biri olan cari açık kalemine de olumlu yönde katkı yapacağı söylenebilecektir.
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-

-

4. Ortalama Geceleme Sayısındaki Artış

5. Müze Çalışanlarının Gelirlerindeki Artış

30,9

3. Ziyaretçi Sayısı ve Bilet Ücretlerindeki Artış

46,4

1.2. Tüm Faaliyet Gelirlerindeki Artış

26,3

25,8

1.1. Bilet Gelirlerindeki Artış

Toplam Gelir
(milyon TL)

32

0,05

23

9

4,4

7

4

Ek Gelir (milyon TL)

Düşük artış varsayımı

-

-

43,9

33,4

52,4

30

0,1

23

22

11,5

13

7,2

Ek Gelir (milyon TL)

Yüksek artış varsayımı

Toplam Gelir (milyon TL)

Özet Tablo (Temsili bir müze üzerinden, yıllık)

Tablo 6: Müzelerde Sunulan Hizmet Kalitesinin Artırılması Durumunda Yaşanması Muhtemel Gelir Artışları

2. Giriş Ücretlerindeki Artış

1. Ziyaretçi
Sayısındaki
Artış

324

6.700

13

3. Ziyaretçi Sayısı ve Bilet Ücretlerindeki Artış

4. Ortalama Geceleme Sayısındaki Artış

5. Müze Çalışanlarının Gelirlerindeki Artış

250

1.2. Tüm Faaliyet Gelirlerindeki
Artış

156

140

1.1. Bilet Gelirlerindeki Artış

Ek Gelir (milyon TL)

33

0,01

7,3

0,35

0,17

0,27

0,15

Ek Gelirin 2015 Turizm
Gelirleri İçindeki Payı (%)

Düşük artış varsayımı

(Tüm Müzeler Üzerinden, yıllık)

25,8

6.700

800

408

463

257

Ek Gelir (milyon TL)

0,03

7,3

0,87

0,44

0,51

0,28

Ek Gelirin 2015 Turizm
Gelirleri İçindeki Payı (%)

Yüksek artış varsayımı

Tablo 7: Müzelerde Sunulan Hizmet Kalitesinin Artırılması Durumunda Yaşanması Muhtemel Gelir Artışları – Özet Tablo

2. Giriş Ücretlerindeki Artış

1. Ziyaretçi
Sayısındaki
Artış
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