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ÖNSÖZ 

Kongreler, alanındaki uzman kişileri bir araya getirerek akademik konuların kapsamlı 

yönleriyle görüşüldüğü bilim şölenleridir. Belli aralıklarla gerçekleştirilen bu şölenlerde 

sunulan bildiriler ilgili kitaplarda toplanarak toplumun faydalanabileceği bir esere 

dönüştürülmektedir. Bu bağlamda 4-5 Kasım 2021 tarihleri arasında Mersin Üniversitesi 

Turizm Rehberliği Bölümü tarafından gerçekleştirmiş olduğumuz online IV. Ulusal Turist 

Rehberliği Kongresinde sunulan sözlü bildiriler IV. Ulusal Turist Rehberliği Kongresi Bildiriler 

kitabı olarak yayınlanmıştır. Kongreye rehberliğin farklı alanlarına olmak üzere 36 bildiri 

kongre programı sırasında sunulmuştur. IV. Ulusal Turist Rehberliği Kongresi bildiri kitabında 

sunulan sözlü bildirilere yer verilmiştir. Bu bildiriler konularına göre turist rehberlerinin 

davranışsal özellikleri, turizm rehberliği öğrencilerinin mesleğe yönelik tutum ve davranışları, 

turist rehberlerinin örgütsel davranışları, turist rehberliği eğitiminin niteliği ve yapısı, covid-19 

pandemisi, turizm ve turist rehberliği, kültür ve turizm, inanç turizmi, turizm ve turist 

rehberliğinde dijitalleşme, coğrafya ve doğa tabanlı turizm, turizmin diğer alanları ile ilgili 

çalışmalar şeklinde gruplandırılmıştır. Konuların bildiri kitabındaki sıralaması da bildiriyi 

sunan ilk yazarın soyadları esas alınarak alfabetik sıralamaya uyulmuştur.  

Bu kongrenin gerçeklemesinde her türlü desteği sağlayan başta Mersin Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Ahmet ÇAMSARI hocamız olmak üzere, özel oturuma katılarak kongreye 

turist rehberi heyecanı katan Sayın Ahmet Zeki APALI ve Sayın Cenk CENGİZ beylere, 

kongrenin geniş tabanlı olmasını sağlayan değerli katılımcılara, kongre düzenleme kuruluna, 

Mersin Üniversitesi çalışanlarına, turizm rehberliği konusundaki gelişmeleri yakından takip 

eden öğrencilerimize teşekkür ederim.  

 

 Prof. Dr. Ahmet ATASOY 

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı  
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Pandemi Sürecinde Sanal Müze Deneyiminin Davranışsal Niyete Etkisi  

Dr. Öğr. Üyesi Lale YILMAZ a  , Öğr. Gör. Kerem KARDAŞb, Gizem KAYAKIRANc 

a,b,c Mersin Üniversitesi, Mersin  

Özet 

2019 yılı Aralık ayında ortaya çıkan COVID-19 salgını tüm dünyayı etkilemiştir. 2020 yılının ilk 

aylarından itibaren yaşanmakta olan pandemi sürecinde ülkelere göre farklılık gösteren sürelerde eğitim kurumları, 

üniversiteler, AVM ve restoranlarda kapanma kararı, özel sektör ve kamu sektöründe dönüşümlü ve esnek mesai 

saatlerinin uygulanması, şehir içi ulaşımda düzenleme, ayrıca yurtiçi ve yurtdışı seyahat kısıtlaması gibi önlemler 

alınmaktadır. Uzun süreli sokağa çıkma yasağı, insanlara internet üzerinden eğitim, çalışma, eğlence, alışveriş ve 

turizm olanakları sunmuştur. Bu süreçte, Türkiye’de ve dünyada birçok müze ziyarete kapatılmıştır. Müze 

koleksiyonlarına ait eserlerin yer aldığı sergi salonları ve müze etkinlikleri dijital ortama taşınarak sanal müze 

uygulamasıyla ziyarete açılmış, müzelerin güncel kültürel etkileri korunmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada, COVID-

19 salgını nedeniyle yaygınlık kazanan sanal müze deneyimi konu alınmıştır. Çalışmada sanal tur gerçekleştiren 

ziyaretçilerin sanal müze turu memnuniyeti, sanal tur ile gezilebilen müzeleri pandemi sonrasında gerçek zamanlı 

olarak bulundukları yerde ve profesyonel turist rehberi eşliğinde ziyaret etme isteğinin belirlenebilmesi, ziyaretçi 

deneyimlerinin sanal müzelerin gerçek zamanlı müze gezilerini olumlu veya olumsuz etkileme durumunun ortaya 

çıkarılması amaçlanmaktadır. Çalışmanın evrenini sanal müzede sanal tur gerçekleştiren Türkiye’deki yerli 

ziyaretçiler oluşturmaktadır. Veriler kolayda örnekleme yöntemiyle çevrimiçi (online) anket tekniği uygulanarak 

elde edilmiştir. Sanal müzelerin gerçek zamanlı müze ziyaretlerine olan etkisi ile ilgili önceden yapılmış bir 

çalışma olmaması araştırmanın önemini ortaya çıkarmaktadır. Araştırmada verilerin analizinde IBM SPSS 23 

istatistiki paket programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda sanal müze ziyaretçilerinin davranışsal niyetine 

yönelik sonuçlar değerlendirilmiş, ziyaretçilerin sanal müzelerin gerçek zamanlı ziyaret etmeye yönelik eğilimin 

olumlu etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar kelimeler: sanal tur, müze, turizm, COVID-19.                                               

Giriş 

Tarih boyunca toplayıp biriktirmek, tüm canlıların ortak özelliği olmuştur. Paleolitik Çağ’dan başlayarak 

insanlar beslenme gereksinimlerini karşılamak amacıyla toplama ve biriktirme etkinliğinin yanı sıra önem 

atfettikleri, kutsal saydıkları, güzel ve değerli buldukları nesneleri, “toplayıcılık” anlayışıyla bir araya getirmiştir. 

Anadolu, Eski Mısır ve Mezopotamya uygarlıklarına ait mezar yapılarında, saray ve konutlarda kutsal ve değerli 

eşyanın, kapların, silahların, aletlerin, ganimetlerinin toplanması, sergileme ve koleksiyonculuğun köklü bir 

geçmişe sahip olduğunu kanıtlamaktadır. Başlangıçtaki içgüdüsel eğilim, zamanla bilinçli, amaca yönelik ve 

sistemli bir toplama etkinliğine dönüşmüştür. Bu durum koleksiyon ve müzelerin temelini oluşturmuştur. 

Kurumsal müzeciliğin gerçekleşmesini sağlayan koleksiyonculuk ise 15.-18. yüzyıllarda Avrupa’da Rönesans ve 

sonraki dönemlerde gelişmiştir (Atagök, 1997: 1321; Öztekin, 2014: 4).  

Müzeler, kültürel aktarımın en önemli temsilcilerinden biri olmuştur ve tarihsel süreçte birçok değişikliğe 

uğramıştır. Müze, Yunanca “Mouseion” kelimesinden kaynağını alır. Mouseion kelimesi “Mousa” adı verilen 

Zeus ve Mnemosyne’nin kızları olan güzel sanatların kaynağı esin perilerine adanan tapınak anlamına gelmektedir 

(Bulduk, 2018: 162; Atagök, 1997: 1321). Müze kurumu ve işlevlerinin tarih boyunca gelişimi yeni tanımlamalar 

ve kavramlara yol açmıştır.  

Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) tarafından müze, ‘Toplumun hizmetine ve halka açık, insana ve 

çevresine tanıklık eden somut ve somut olmayan kültürel mirasını toplayan, koruyan, araştırma yapan, kâr elde 

etme güdüsü olmayan ve sürekliliği olan bir kurum”, olarak tanımlanmıştır (“Müze Nedir”, 2007).  

ICOM tarafından 2019 yılında güncellenen tanıma göre müzeler; 

 “Geçmiş ve geleceği değerlendirebileceğimiz, bu amaçla diyalog kurmamızı sağlayan, 

demokratikleştirici ve kapsayıcı alanlardır. Bugünün çatışma ve zorluklarını tanıyıp tanımlayarak, toplum adına 

korumakla yükümlü oldukları eserleri ve kültürel örnekleri gelecek nesiller için güvence altına alır, her kesimden 

insanın kültürel mirasa erişimi için eşit haklar sağlar. Müzeler kâr amacı gütmez. Katılımcı ve şeffaftırlar; insan 

onuruna ve sosyal adalete, bütün dünyayı ve insanlığı kapsayan biçimde eşitliğe ve iyiliğe katkıda bulunmak için 
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toplar, muhafaza eder, araştırır, yorumlar, sergiler ve dünyadaki anlayışı bu yönde geliştirmek için çeşitli 

topluluklarla aktif olarak çalışır” 

(“Museum Definition”, 2021).  

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tanımına göre müze, “Tarihi eserleri tespit eden, bilimsel yöntemlerle 

açığa çıkaran, inceleyen, değerlendiren, koruyan, tanıtan, sergileyen, eğitim programları amacıyla tarihi eserler 

konusunda halkı bilinçlendirerek toplumun kültür düzeyini yükseltmeyi amaçlayan eğitim, bilim ve sanat 

kurumlarıdır.” (“Müze nedir”, 2021).  

Ülkemizde müzeciliğin gelişim sürecinde Osmanlı dönemi öncesi Türk devletlerinde savaşta ele geçirilen 

eşyaların sarayda saklanması, Anadolu’da Selçuklular döneminde antik heykellerin Konya Kalesi surlarında 

devşirme malzeme olarak kullanılması, Fatih Sultan Mehmet’in Topkapı Sarayı’nda bazı Bizans mimari plastik 

eserlerini bir araya getirmesi gibi örnekler müzecilikle ilişkilendirilmektedir (Çal, 2009: 318). Türkiye’de 

müzeciliğinin temelleri, Osmanlı döneminde savaş ganimetlerinin ve silahların korunduğu Cebehane olarak işlev 

taşıyan Aya İrini Kilisesi’nde 1846 yılında gerçekleşmiştir. 1869 yılında Müze-i Hümâyûn adıyla İstanbul 

Arkeoloji Müzeleri kurulmuştur. 1881 yılında müze müdürlüğüne atanan Osman Hamdi Bey ile Türk müzeciliği 

önemli gelişme göstermiştir. Anadolu’da Nemrud Dağı, Myrina, Kyme, Ailois nekropol alanları, Lagina Hekate 

Tapınağı kazılar, Lübnan’da Sayda (Sidon) Kral Nekropolü kazıları ile İskender Lahdi, Ağlayan Kadınlar Lahdi, 

gibi önemli eserlerin dünyada kurulan ilk arkeolojik müzeleri arasında bulunan İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ne 

kazandırılması bu dönemde gerçekleşmiştir (İstanbul Arkeoloji Müzeleri, 2021).  

Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte ziyaretçi ile iletişimin kesintisiz olduğu ve çeşitli erişim 

şekillerini karşılamak amacıyla alışıldık iletişim yöntemlerinin ötesine geçen, dünyada pek çok erişime olanak 

sağlayan ve özellikle fiziksel bir mekâna ihtiyaç duymayan sanal müzeler ortaya çıkmıştır. Dünyada pek çok 

ülkenin sanal müzeleri olmasının yanı sıra özellikle günümüzde Türkiye’de sanal müzecilik hızla gelişmektedir 

(Teker ve Özer, 2016: 316).  

1. Kavramsal Çerçeve  

Çalışmanın kavramsal çerçevesini sanal müze ve bu kavramı destekleyen sanal, simülasyon, simulakr 

kavramları, dünyada ve Türkiye’de müzeciliğin tarihi ile sanal müze tanımı, yapı ve içerik bakımından sanal müze 

türleri oluşturmaktadır.  

1.1. Sanal Kavramı ve Tanımı 

      Sanal, teknolojik anlamda gerçeğe (aslına) benzerlik kuran, gerçeğin yerini alan veya yerine tüketilen 

nesne veya ortamlardır. Türkçede sanal sözcüğüyle ifade edilen virtual sözcüğü, “gerçek, asıl, gerçek kuvvetli”, 

anlamlarını taşımaktadır. Latince kökenli virtus kelimesinden türetilen virtualis kelimesi “bir şeymiş gibi olan ve 

gerçekte olmayan” anlamını taşımaktadır (Tarhan, 2013; Özel, 2013: 57). Türk Dil Kurumu, sanal kelimesini 

“gerçekte yeri olmayıp zihinde tasarlanan, mevhum, farazi, tahmini” olarak tanımlamıştır (Türk Dil Kurumu, 

2021). 

Gerçek ve sanal kavramları günümüzde teknolojinin gelişimi ve internetin etkin kullanımıyla yeniden 

tanımlanmaktadır. 20. yüzyılın önemli düşünürü Baudrillard’a göre gerçek, gerçekliğini yitirdiği gün asıl anlamına 

kavuşur. Baudrillard, günlük yaşamda giderek gerçek, neo-gerçek ve hiper-gerçeği kapsayan bir stratejiyle 

karşılaşıldığını belirtmiştir (Baudrillard, 2011: 20). Fransızca’da simulakr sözcüğü, bir gerçeklik olarak 

algılanmak isteyen görünüm olarak, simülasyon ise bir araç, bir makine, bir sistem, bir olguya özgü işleyiş 

biçiminin incelenme, gösterilme ya da açıklanma amacıyla bir maket ya da bir bilgisayar programı aracılığıyla 

yapay bir şekilde yeniden üretilmesi olarak tanımlanmıştır (Oruç, 2011: 6). Günümüz internet ve yeni medya 

teknolojilerinin simülasyon olanaklarıyla sanal gerçeklik yaratmakta, internet ortamında zaman – mekân (uzam) 

algısından bağımsız nitelikte var olmaktadır.  

 

1.2. Sanal Müze Nedir? 

Teknolojinin ekonomik olarak ulaşılabilirliği ve altyapı olarak gelişmesi sonucunda dijital sanat,  internet 

sanatı ve sanal müze gibi türler ortaya çıkmış ve teknoloji birçok sanat dalının ayrılmaz parçası haline gelmiştir. 

Günümüz dünyasının ayrılmaz bir parçası haline gelen internet, kültür endüstrisinin en önemli bölümü olan 

müzeleri de dijital ortama çekmiştir. Bu durum ziyaretçilerin evlerinden çıkmadan her türlü sanat eserine, 

müzelerin koleksiyonlarına ulaşma imkânı sağlanmıştır (Oruç, 2016: 284). 

Britannica Ansiklopedisi’nin tanımına göre, “Sanal müze, elektronik ortamda erişimi olan dijital bir 

şekilde kaydedilmiş görüntüler, ses dosyaları, metin belgeleri ve diğer tarihsel bilimsel veya kültürel verilerden 

oluşan bir koleksiyondur” (Virtual Museum, 2021). ICOM’un tanımına göre sanal müze, “Değişik medya 

imkânlarından faydalanılarak hazırlanmış sayısal nesneleri ve bunlara ait bilgileri barındıran, ziyaretçi ile 

iletişimin kesintisiz olması ve muhtelif erişim şekillerini karşılamak için alışıldık iletişim metotlarının ötesine 

geçen, dünya çapında erişimini olanaklı kılmak amacıyla fiziksel anlamda bir mekâna ihtiyaç duymayan 
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müzelerdir” (“Museum definition”, 2007). Temelinde eserleri toplama, bir araya getirerek koleksiyon oluşturma 

ve koruma olan müzelerin tarihsel gelişimi ve gelişen çağı ile birlikte dışa dönük olma rolünü üstlenmişlerdir. 

Bunun sonucunda teknolojik uygulamaları kullanarak etkileşimin ön planda olduğu ve erişilebilirliğinin kolay 

olduğu bir duruma gelmişlerdir. Müzecilik anlayışı, gelişen teknoloji ile birlikte değişim göstermiş ve sanal müze 

kavramı ortaya çıkmıştır. 1990’lı yıllarda internet yayılmaya başlamıştır, ancak yeterli alt yapı olmamasından 

dolayı büyük dosyalar ve resimler depolamada zorluk yaşanmıştır. Bu tür teknik zorluklar 2000’li yıllara kadar 

devam etmiş olup sanal müzelerin gelişimini olumsuz etkilediği öne sürülmüştür (Özel, 2013: 64). Teknik 

sorunların ötesinde sanal müzelerin fiziksel mekâna gereksinim duymaması avantaj olarak kabul edilmektedir. 

Sanal müze koleksiyonu temelde dijital objelerden ve eserlerden oluşan bir koleksiyondur. Çeşitli erişim yolları 

ve bağlantılarıyla ziyaretçilerine erişim olanağı sağlar. Gerçek bir yer veya mekân yoktur, ama buna rağmen 

nesneleri ve nesnelerle ilgili bilgileri tüm dünyaya yayabilmektedir (Schweibenz, 1998: 191). Sanal müze, 

koleksiyonların dijitalleştirilmesi bağlamında sınırsız çeşitliliğe ve seçeneğe sahip olabilmektedir.  

Sanal müzeler ile ilgili ilk uygulamalar teknolojik olanaklardan dolayı gelişmiş olsa da bu kavramın 

temelleri 20. yüzyılın ikinci yarısında Walter Benjamin ve André Malraux arasındaki sanat eserinin aurası 

problemi üzerine yapılan tartışmalar sonucunda ortaya çıktığı öne sürülmektedir. Benjamin ile birlikte çoğaltılarak 

sergilenen eserlerin aurasının bozulduğunu iddia etmesine karşın (Benjamin, 2001), Malraux bu teknoloji ile sanat 

eserlerine yeni bir aura katacağını savunmuştur. Bu tartışma sonucunda, Malraux’nun henüz teknolojinin 

gelişmediği bir çağda herkesin istediği saat ve yerde ulaşabileceği düşsel müze kavramı geliştirilmiştir (Çolak, 

2006: 292). Bunun sonucunda Schweibenz’in düşsel duvarsız müze olarak tanımladığı sanal müze ile kendi 

koleksiyonlarının sergilenmesi, başka birçok eserin, koleksiyonların ziyarete açılmasıyla gerçeklik kazanmıştır 

(Schweibenz, 1998: 191). Teknik anlamda erken dönemde fotoğraf ile bağlantı kurulabilecek yeniden üretilen 

yapıt veya gerçeklik kuramı günümüzde sanat eserinin dijital ortamda sanal tur, koleksiyona ait eserlerin 

fotoğrafları ve 3D görüntülemesine dönüşmüştür. 

Sanal müzeler ziyaretçiye farklı deneyimler sağladığı gibi müzeye ait koleksiyonların dijital ortamda 

kayıt altında tutulabilmesi, arşivlenmesini de sağlamaktadır. Sanal müzeler çağımızda ulaşılabilir niteliği ile ön 

plana çıkmaktadır. Ancak bu durum müzelerin sanal ortamda veya gerçek ortamda ziyaret edilebilmeleri 

konusunda ziyaretçilerin tercih ve eğilimleri tartışmasını getirmektedir.  

 

1.3. Dünyada Sanal Müzenin Gelişimi 

1990’lı yılların başında müze ve galerilerin büyük çoğunluğu sanat eserlerini sergileyebilecek yeterli alt 

yapıya sahip değildi. Buna rağmen önde gelen kültür-sanat vakıfları, üniversiteler ve sanat okulları konu üzerine 

projeler geliştirerek Amerika Birleşik Devletleri’nde bilinen bir sanat kurumu olan Walker Art Center 90’ların 

ortasında online projeler ile müzelerdeki eserlerin sergilenme çeşitleri üzerine yeni uygulamalar 

gerçekleştirmişlerdir (Çetinkaya, vd., 2015: 114).  

Sanal müzeye geçişi gerçekleştiren dijital arşivler konusunda bilinen ilk girişim Harvard 

Üniversitesi’ndeki 1895 yılında kurulmuş olan Fogg Müzesi’ne ait fotoğraf arşividir. Gerçek anlamda bir sanal 

koleksiyon oluşturma Getty Müzesi’nin yaptığı Sanat Tarihi Enformasyon Programı adlı veri tabanı diğer 

çalışmalara da örnek olmuştur (Yücel, 2012’den akt. Özel, 2013: 66). 2000 yılında da Whitney Bienali’nde internet 

bağlantılı sanat yapıtlarından oluşan net-art bölümü açılarak sanal sanat eserlerinde gelişim süreci başlamıştır 

(Çetinkaya, vd., 2015: 114). Bu gibi gelişmelerin yaygınlaşmasıyla müze kurumları güncellenme kararlarını 

gerçekleştirmeye başlamışlardır. Müzeler birbiri ardına kurumsal web uygulamalarına geçmiş ve koleksiyonlarını 

içeren web siteleri oluşturmuşlardır. Bu bağlamda şu anda bilinen ve günümüzde de varlığını sürdüren ilk sanal 

uygulamalardan biri Paris kenti web sitesinde yer almıştır (Kubat, 2012: 20). Bu dönemde pek çok sanatçı da 

kişisel sanal müzelerini gerçekleştirmeye başlamıştır. Singapurlu sanatçı Lin Hsin Hsin eserlerini sanal ortama 

taşıyarak ilk kişisel sanal müzeyi kurmuştur (Oruç, 2016: 284). 

Günümüz modern müzeciliğini en iyi şekilde yansıtan sanal müzecilik gelişimini sürdürmüştür. 

Günümüzde dünyanın önde gelen müzelerinden biri olan Londra British Museum ve New York Metropolitan 

Müzesi gibi müzeler teknolojinin getirmiş olduğu olanakları kullanarak sadece kendi ülkesinde değil, tüm 

dünyadan ziyaretçi çekmektedir. Bu şekilde müzeler hem koleksiyonlarını hem de sergilerini hızlı bir şekilde 

dünyaya duyurabilmektedir (Derman, 2012: 43). Dünyada sanal müzeciliğin gelişimi 20. yüzyılın son çeyreğinde 

büyük bir farkındalıkla gerçekleşmiştir. Teknolojinin gelişimiyle kurumsal ve bireysel sanal müze ve web siteleri 

oluşturulmuştur.  

 

1.4. Türkiye’de Sanal Müzenin Gelişimi  

Türkiye’de sanal müzelerin gelişimi günümüze yakın tarihlere dayanmaktadır. 1990’lı yılların başında 

teknoloji ve internetin yaygınlaşması sonucu müzelerin sayfalarında koleksiyonların yer aldığı sanal müze 

kullanıma açılmıştır. Türkiye’de ilk sanal müze çalışmaları 1990 yılında Topkapı Sarayı koleksiyonunun internet 

ortamında paylaşılmasıyla başlamıştır. Bu çalışmadaki amaç; fotoğrafları, animasyonları, çizimleri ve buna benzer 
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farklı materyallere kolayca ulaşabilmek olmuştur ancak çalışmaya sponsor bulunamadığından dijital sisteme geçiş 

sağlanamamıştır (Atagök ve Özcan, 2001: 42). Bir diğer sanal müze çalışması ise Mustafa Kemal Atatürk’ün emri 

ile 1937’de kurulan İstanbul Resim ve Heykel Müzesi için yapılmıştır. Müze için bir web sitesi hazırlanmış olup, 

internet ortamında ilk kez panorama formatı kullanılarak 269 resim bilgisayara aktarılmıştır. Mimar Sinan Güzel 

Sanatlar Üniversitesi ve Paris’teki École Polytechnique’nin ortak çalışması ile oluşturulan web sitesinde Türk 

sanatı koleksiyonunun dijital ortama aktarılarak web tabanlı yayımlanması sağlanmıştır (Atagök ve Özcan, 2001: 

42). 1996 yıllarında Sakıp Sabancı’ya ve Sabancı ailesine ait olan koleksiyonlar ise “Sabancı Resim ve Heykel 

Koleksiyonu” başlığı altında internet ortamına aktarılarak gelecekte kurulacak müzelerin temeli oluşturulmuştur 

(Bozkuş, 2014: 336). 

Türkiye’de 2000’li yıllarda kültür ve sanat kurumlarında gerçekleşen ivmeyle özel müzeler kurulmuş, 

sergileri sanal ortamda gösterme ve arşivlemeye olan ilgi artmıştır. Sabancı Müzesi örneğinde olduğu gibi 1999 

yılında Eczacıbaşı Sanal Müzesi ziyarete açılarak koleksiyonlarını sanal ortama taşımıştır. Türkiye’nin en geniş 

sanal sanat müzesi olan Eczacıbaşı Sanal Müzesi, İstanbul Modern Sanat Müzesi kurulduktan sonra müze arşivini 

İstanbul Modern Sanat Müzesi’nin internet sitesine taşımıştır (Oruç, 2016: 284). 2001 yılında ise Türk ressam Nuri 

İyem’in eserleri, dijital ortamda Nuri İyem Retrospektif Sergisi adı altında ziyaretçilere açılmıştır. Müzede 1887 

eser yer almış ve Türkiye’de ilk kişisel sanal müze olarak nitelendirilmiştir (Kubat, 2012: 22). 

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı; artan sanal müze uygulamaları doğrultusunda 2006 yılında Bilgi 

Teknolojileri ve Proje Geliştirme Şubesi ile birlikte müze ve kültür varlıklarını internet ortamına aktarmıştır. Bu 

bağlamda sanal müze uygulamaları günümüzde de yeni eklenen müzeler ile devam etmektedir. Genel müdürlükler 

bünyesinde birçok kurum ve kuruluşa bağlı müzeler, 360 derece panoramik müzecilik anlayışıyla ziyaret 

edilebilmektedir (Özel, 2013: 81). 2008 yılında ise Tokat, Sivas, Giresun ve Gümüşhane kentlerinin oluşturduğu 

Kelkit Havzası platformu tarafından Kelkit Havzası Sanal Müzeleri Projesi gerçekleştirilmiştir. (“Dört ilin 

müzeleri ve doğa harikaları için ortak site”, 2021). 

Günümüzde aktif olan sanal müzeler, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olan 

https://sanalmuze.gov.tr resmi web sitesinde yer almaktadır. 29 Ocak 2021 tarihli “Sanal Müzelerin Ziyaretçi 

Sayısı 12 Milyona Ulaştı” başlıklı haberde ise Türkiye’de 2020 yılı Mart ayında TC Kültür ve Turizm Bakanlığı 

tarafından başlatılan projede yer alan sanal müzelerin 12 milyona ulaşan ziyaretçi tarafından sanal ortamda 

gezildiği bilgisi yer almaktadır (Kalyoncuoğlu, 2021). Türkiye’de müzelerin sanal ortama aktarımı ilgiyi artırıcı 

bir etken olmuş, her yaştan ziyaretçi için ziyaret olanağı sağlamıştır. 

1.5. İçeriklerine Göre Sanal Müzeler 

Tüm müzelerde olduğu gibi sanal müzeler amaç ve kuruluş bakımından birbirinden farklı nitelikler 

taşımaktadır. Bu bakımdan sanal müzeler, sahip oldukları içerik bakımından eğitsel, broşür ve içeriksel sanal 

müzeler biçiminde sınıflandırılmıştır. 

 

1.5.1. Eğitsel Sanal Müzeler 

Sanal ziyaretçinin ilgisini artırıp gerçek müzeye gelip nesneleri kendi gözüyle görmesini hedefleyen bir 

web sitedir. Ziyaretçinin ilgilendiği konuda ek bilgiler sunarak yeniden siteye dönmesini sağlayan linkler verilir 

ve bu sayede ziyaretçinin siteye yeniden dönmesi sağlanmaktadır. Ziyaretçilerin yaş, deneyim ve bilgi seviyelerine 

göre giriş olanağı sunmaktadır. Ziyaretçinin müzeye gelip nesneleri yerinde görmesini sağlamayı hedeflediğinden 

dolayı merkezine nesne yerine içeriği yerleştirmektedir (Özel, 2013: 63).  

1.5.2. Broşür Sanal Müzeler 

Müzeye ait iletişim adreslerinin verildiği ve hangi koleksiyon tiplerinin bulunduğu gibi kısa bilgilerin yer 

aldığı web sitesidir. Temel amacı, müze ziyaretçilerine kısa bir bilgilendirme yapmaktır. Müzelerin daha çok 

tanıtım ve halkla ilişkiler aracı olarak kullandığı ve yaygın olarak da müzeye ait genel ve kısıtlı bilgilerin 

bulunduğu internet uygulamaları olarak adlandırılmaktadır (Yücel, 2012: 44). 

1.5.3. İçeriksel Sanal Müzeler 

Müzelerdeki koleksiyonların tanıtımında etkin bir rol oynamaktadır ve koleksiyonlar veri tabanına 

işlenmektedir. Ziyaretçilerin koleksiyonda bulmak istedikleri nesneleri keşfetmesini sağlar ve koleksiyonları 

çevrimiçi olarak hizmete sunar (Eser, vd., 2018: 212). Nesnelere ait bilgilerin kapsamlı olmasından dolayı, konuya 

hâkim uzmanlar tarafından kullanmak daha uygundur (Güzel, vd, 2017: 298).  

2. Alanyazın ve Araştırma Soruları 

2.1. Alanyazın 
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Alanyazın araştırması, sanal tur, turizmde dijital teknolojinin kullanımı, sanal müze kavramı, sanal 

müzelerin turizmdeki yeri, pandemi sürecinin müzelere ve dijitalleşmeye etkileri kapsamında gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmaların müzede sanal tur yapan bireylerin memnuniyetleri, sanal gerçeklik deneyimleri, eğitim kurumu 

haline gelen sanal müzeler, turist rehberlerinin artırılmış gerçeklik uygulamalarına yönelik algı düzeyleri ve 

turizmde sağladığı yararlar üzerine gerçekleştirildiği belirlenmiştir. 

Sanal müzenin teknolojik temele dayanması birçok çalışmaya konu olmuştur. Oruç (2016) tarafından 

yapılan çalışmada örnek olarak Irak Sanal Müzesi ele alınmıştır. Sanal gerçeklik teknolojisi ile yaratılan sanal 

müzelerin gelişimi, olumlu ve olumsuz yaklaşımlar araştırılmış, sanal müze türleri incelenmiştir. Teknolojinin 

müzecilik alanında kullanımı, sanal gerçeklik, simülasyon gibi kavramların yeniden tanımlanmasını da gerekli 

kılmıştır. Bu amaçla, Aydoğan (2017) tarafından yapılan çalışmada teknolojinin gelişim hızı ile müzelerin sanal 

ortama geçişleri sanal gerçeklik ve simülasyon konuları incelenmiştir. Öncelikle sanal gerçeklik ve simülasyon 

kavramları açıklanmış, sanal ortamdaki müzeler için yazar Orhan Pamuk tarafından kurulan Masumiyet Müzesi 

ve İstanbul Kadın Müzesi örnekleri üzerinden bir değerlendirme gerçekleştirilmiştir.  

Sanal müzelerin içerdiği diğer güncel bir kavram ise artırılmış gerçekliktir. Demirezen (2019), 

çalışmasında artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojisinin turizme sağladığı faydaları ve turizmde 

kullanımının önemini araştırmış, sonuçta artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojisinin turizm sektörüne on 

yedi önemli fayda sağladığı tespit etmiştir. Sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik içeren teknolojilerin turizmdeki 

uygulamalarına yer vermek ve pazarlamadaki konumuna dikkat çekilmiş, gerçeklik uygulamalarının turizm 

hizmetinin bir ürün olarak sunulmasında ve pazarlanmasında kullanılır hale geldiği, ancak sadece sınırlı alanlarda 

kullanılabildiği sonucuna ulaşılmıştır (Eryılmaz ve Aydın, 2020). Ancak Aksoy ve Baş (2020) tarafından 

gerçekleştirilen çalışmada şehir ve destinasyon tanıtımında teknolojinin kullanıldığı örnekler belirlenmiştir. Bu 

kapsamda sanal tur ve Teknoloji Kabul Modeli’nin birlikte ele alınmış, sanal tur tanıtımı kullanan on iki 

büyükşehir belediyesi incelenmiştir. Sanal turda görüntülerin gerçeği yansıtan nitelikte olması nedeniyle 

kullanıcının güvenini artıracak nitelikte olduğu belirlenmiş, turizm alanında sanal gerçeklik teknoloji 

uygulamalarının sektöre doğrudan veya dolaylı yararı üzerinde durulmuştur. Kent tanıtımlarında sanal turların 

önemine yönelik olarak Halaç ve Saatci İzci (2020) tarafından gerçekleştirilen çalışmada ise Yandex ve Google 

arama motorları aracılığıyla Türkiye’de 81 il adıyla, sanal tur, kent sanal turu, 3D gezi, 360o tur anahtar kelimeleri 

taranmıştır. Bu kapsamda web sitesi ana sayfaları ve eklentileriyle kültürel miras varlıkları analiz edilmiştir. 

Kentlerin tanıtım aracı olarak sanal turlarda kentlere ait kültürel miras değerlerine yer verilerek bilgiye en hızlı ve 

ucuz biçimde erişilebilmesini sağlaması nedeniyle sanal turlarda doğru bilgilerle, yapıyı algılayıcı ve öğretici 

biçimde aktarılması önerilmiştir.  

Turizm sektöründe çalışanlar açısından artırılmış gerçeklik konusunun bilinirliği araştırma konusu 

olmuştur. Artırılmış gerçeklik uygulamalarında turist rehberlerinin algı düzeylerinin belirlenmesi amacıyla 

gerçekleştirilen çalışma sonucunda, turist rehberleri arasında artırılmış gerçeklik uygulamalarının bilinirlik 

düzeyinin düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmaya katılan turist rehberleri, artırılmış gerçeklik 

uygulamalarının turlar süresince kullanımının önemli olduğuna, turist rehberlerine ve turistlere olumlu yönde 

etkileri bulunabileceğine değinmişlerdir (Şalk ve Köroğlu, 2020). Öngider ve Yazıcı (2020) tarafından üç boyutlu 

sanal gerçeklik videolarının turistlerin seyahat motivasyonu üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Sanal gerçeklik 

videolarının turistlerin ziyaret etme motivasyonunu olumlu yönde etkiledikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Sanal müzelerin eğitsel rolü, eğitim ve öğrenme etkinliği de önem taşımaktadır. Konuya yönelik olarak 

Bozkuş (2014) tarafından yapılan çalışmada, yapılan düzenlemeler ve yeniliklerle birer eğitim kurumu haline gelen 

sanal müzelerin uluslararası kültürel işbirliklerinde her geçen yıl artan rolüne dikkat çekilmiştir. Çalışmanın 

sonucunda sanal müzelerdeki temsil ve sergilemede sınırsız bir mekân ve arşiv kullanımı sayesinde müzelerde 

ulaşılamayan boyutta objelerin ulus ötesi bir platformda sunulması yoluyla kültürlerarası iletişime yeni bir boyut 

kazandırıldığı, sınırsız bilgi ve sınırsız imgenin kaynakları olarak sanal müzelerde öğrenmenin de sınırsız olduğu 

vurgulanmıştır.  

Müzelerin etkinliklerini sanal ortama taşımaları konusunda da çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bulut ve 

Uzun (2021), araştırmalarında yaratıcı drama yöntemine göre sanal müze uygulaması kullanılarak hazırlanan 

örnek bir atölye sunmuşlardır. Çalışma sonucunda sanal müzelerden nasıl faydalanacakları konusunda farkındalık 

kazandıklarını, e-öğretim sürecinin sanal müzeler ile zenginlik sağlayacağı ve örnek etkinliklerin başka etkinlikler 

hazırlama ve başka kazanımlara uygun etkinlikler oluşturma sürecinde yol gösterici olabileceği sonuçlarına 

ulaşılmıştır. Uluslararası kapsamda ise Lee, Jung, Tom Dieck ve Chung (2019) tarafından yapılan çalışmada 

müzelerde sanal gerçeklik deneyimi konu alınmıştır. Sanal müze ortamları, ziyaretçilerin sanal görüntüleri otantik 

olarak algılamasına ve koleksiyonlar hakkında keyifli bir şekilde bilgi edinmesi sonucuna ulaşılması, sanal 

müzelerin sınırsız eğitim olanağını vurgulamaktadır.  
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Sanal müzelerin teknolojik altyapıya bağlı olması nedeniyle internet üzerinden erişilebilirlik sorunu 

yaşanabilmekte, bu durum sanal müzelerin eğitsel işlevini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Şener ve Zengin 

(2017), Türkiye’de ve dünyada sanal müze uygulamaları, eğitim ve öğretimde kullanılması (özellikle sanat 

eğitiminde) ve işlevi üzerine araştırma gerçekleştirmiştir. Müzelerin eğitim işlevi göz önünde bulundurulduğunda 

okulların bu konuda gereken organizasyonu ve fiziki koşulları sağlamasına, okullarda öğretmenin ve öğrencilerin 

rahatlıkla erişebileceği gerekli araçların temin edilmesine dair öneriler sunulmuştur. Sanal müzelere erişim 

konusundaki teknik konular aşıldığında ise müzelerin dijitalleşmesinin ziyaretçiler üzerinde ilgi çekici etkisi 

bulunduğu görülmektedir. Karadeniz (2020) tarafından müzedeki dijital teknolojilerinin kullanımı ile ilgili olarak 

gerçekleştirilen araştırma sonucunda müzelerde kullanılan dijital sergileme, oyun ve sunumların farklı yaş 

gruplarındaki ziyaretçilerin müzeye erişimini kolaylaştırdığı ve hızlandırdığı saptanmıştır. Bunun yanı sıra, Okul 

ve Şimşek (2020) tarafından yapılan araştırmada son 10 yılda hızlı bir gelişim gösteren ve çeşitli alanlarda yoğun 

bir şekilde eğitim amaçlı kullanılmaya başlayan sanal gerçeklik teknolojilerinin turizm rehberliği eğitimi alanında 

kullanımı ele alınmıştır. Çalışmada alan derslerinin sanal gerçeklik uygulaması ile nasıl verimli olunabileceği 

amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda sanal gerçeklik destekli dersler için hazırlanacak içeriğin 360o fotoğraflar ile 

hazırlanması durumunda videoya göre daha düşük maliyetli olduğu ortaya koyulmuştur. Bununla beraber, web 

sitesinde sunulan ücretsiz hazır içeriklerin kullanılması durumunda daha düşük maliyet ve yüksek verim ile 

derslerde sanal gerçeklik uygulamalarının kullanılabileceği belirlenmiştir. Sanal müze erişim ve etkileşim 

bakımından geniş olanaklar sağlayan bir yapıya sahip olduğundan ziyaretçilerin sanal müze deneyimleri araştırma 

konusu olmuştur. Sürme ve Atılgan (2020) tarafından gerçekleştirilen çalışmada sanal müzede sanal gezinti yapan 

bireylerin memnuniyet düzeyleri araştırılmıştır. Anket sonucunda sanal ortamın kullanılabilirliği ile sanal tur 

memnuniyeti arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür ve bundan hareketle sanal ortamda 

memnuniyetin artırılması için sanal ortamın kullanılabilirliğinin de artırılması gerektiği belirlenmiştir. 

Pandemi, kapanma süreçleri nedeniyle tüm dünyada müze ziyaretlerini etkilenmesine neden olmuştur. 

Ertürk (2020) tarafından pandeminin müzeler üzerinde olumlu ve olumsuz yönden etkileri değerlendirilerek 

pandemi dönemi ve sonrasının uluslararası ve ulusal müzeler için tanım, işlev, yönetim, faaliyet alanlarının 

yeniden gözden geçirilmesi yönünde fırsat sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Uluslararası kuruluşlar ve vakıflar tarafından pandemi sürecinde müzelerin durumuyla ilgili araştırmalar 

gerçekleştirilmiştir. Müzelerin fiziksel ziyaretten uzak olarak varlığını sürdürmesi sanal müze çözümünü 

getirmiştir. Hazırlanan raporlar, çevrimiçi etkinlikler ve tanıtımlar yönünde gelişmelerin bulunduğunu 

göstermektedir. UNESCO tarafından hazırlanan “Museums Around the World in the COVID-19” (2020) başlıklı 

raporda müzelerin kültürel yaşamdaki rolünü vurgulayarak COVID-19 salgınında fiziksel müze ziyaretlerindeki 

durum ve müzelerin pandemi koşullarında geliştirdikleri dijital tanıtım, etkinlik ve sanal tur gibi çözümler üzerinde 

durulmuştur (“Museums Around the World in the COVID-19”, 2020). UNESCO, Nisan 2021 tarihinde konuyla 

ilgili güncel bir rapor yayımlamıştır. Raporda kriz döneminde müze aktiviteleri, müzeler için destek sorunu, 

gelecek için hazırlık konuları değerlendirilmiştir (Museums Around the World In the Face of COVID-19, 2021). 

Uluslararası Müzeler Konseyi ICOM tarafından hazırlanan “Museums, museum professionals and COVID-19” 

(2020) başlıklı raporda salgın sürecinde müzelerin koleksiyon, güvenlik, ziyaret, etkinlik, müze çalışanlarının 

durumu konularında çevrimiçi gerçekleştirilen araştırma sonuçları yayımlanmıştır (“Museums, museum 

professionals and COVID-19”, 2020). Müzelerin koleksiyonlarını ve etkinliklerini sanal ortama taşımaları 

beraberinde yeni kavramları getirmiştir. Hatipler ve Köksalan (2021) COVID-19 pandemi sürecinin bir gerçeği 

olarak dijital göç kavramı ve nedenleri ile salgın sürecinin dijital göç üzerinde etkileri ve pandemi sürecinde dijital 

göçün yaşandığı alanlar değerlendirilmiştir. Dijital göçün kültür ve sanat alanında önemli ölçüde yaygınlaştığı 

ortaya konulmuştur. 

Alanyazın araştırmasında müzecilik ve turizm alanlarında destinasyon tanıtımında sanal tur, sanal müze, 

sanal gerçeklik uygulamaları, sanal müze ziyaretinin gerçek zamanlı turlara etkisine yönelik bir çalışmanın 

bulunmadığı belirlenmiştir. Sanal müze ziyareti ve gerçek zamanlı müze ziyaretinde ziyaretçi eğiliminin 

araştırılması yoluyla çalışmanın alana katkı sağlaması hedeflenmektedir.  

2.2. Araştırma Soruları 

 

Çalışmada temel olarak sanal müzeler kapsamında gerçekleşen tur deneyiminin potansiyel turistin gerçek 

zamanlı turlara olan davranışsal niyetine etkisi araştırılmıştır.  

 

Araştırmanın amaçları doğrultusunda; 

 

 Sanal ortamın kullanılabilirliği var mıdır?  

 Ziyaretçinin sanal tur memnuniyeti var mıdır?  

 Sanal tur memnuniyeti ile gerçek zamanlı ziyaret arasında ilişki var mıdır?  

https://ifap.ru/pr/2021/n210419a.pdf
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 Ziyaretçilerin sanal tur katılımının müzeleri gerçek zamanlı ve profesyonel turist rehberi eşliğinde ziyaret 

etme istekleri üzerindeki etkisi var mıdır?  

 

3. Yöntem 

Araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Alanyazın taraması, kuramsal metinler, güncel rapor 

ve medya haberlerinin araştırılmasıyla gerçekleştirilmiştir. Veri toplama yöntemlerinden anket tekniği 

kullanılmıştır. Teker ve Özer (2016) tarafından geliştirilen ve Türk diline uyarlanan Sanal Müze Sanal Tur 

Memnuniyet (SMSTM) ölçeği kullanılmıştır. Ölçek uzman görüşleri alınarak yeniden oluşturulmuştur. Ardından 

ölçeğe ön test uygulanmıştır. Uygulanan anket sonucunda IBM SPSS 23 istatistiki paket programı kullanılarak 

geçerlik güvenirlik analizi, alt boyutların belirlenmesi amacıyla açıklayıcı faktör analizi, sanal tur memnuniyeti ile 

gerçek zamanlı ziyaret arasındaki ilişkiyi belirlemek için regresyon ve aralarındaki etkiyi belirlemek için ise 

korelasyon analizi edilmiş ve raporlanmıştır. Araştırmada kolayda örneklem yöntemi kullanılarak 384 kişiye 

ulaşılması hedeflenmiştir ve pandemi nedeniyle araştırmacılara çevrimiçi (online) anket uygulanmıştır. 

Çalışmanın gönüllülük esasına dayandığından ve yaşanılan COVID-19 pandemisi nedeniyle anket çevrimiçi 

(online) olarak 343 kişiden toplanmıştır ve kayıp ve geçersiz veri bulunmamaktadır. 

Anket, toplamda üç bölümden oluşmaktadır. Ölçek, Teker ve Özer (2016) çalışmasından yararlanılmıştır. 

Alanyazın araştırması sonucunda Sürme ve Atılgan (2020) çalışmasında 19 madde iki alt boyutta toplanmıştır. 

Ancak ölçeğe iki madde eklenmesi sonucunda ve alınan uzman görüşleri doğrultusunda üç alt boyut ortaya 

çıkmıştır. Boyutlar, Sanal tur memnuniyeti (1), Sanal ortamın kullanılabilirliği (2) ve Gerçek Zamanlı Ziyaret (3) 

olarak isimlendirilmiştir.  

 Anket soruları “1: Kesinlikle katılmıyorum 2: Katılmıyorum, 3: Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum, 4: 

Katılıyorum, 5: Kesinlikle katılıyorum” olmak üzere 5’li Likert şeklinde kodlanmıştır. Buna göre ölçekte yer alan 

3. ve 4. olumsuz ifadeler “Sanal müzeyi kullanma kafa karıştırıcıdır” ve “Sanal müzeyi kullanma sinir bozucudur”, 

SPSS programı yardımıyla 5=1, 1=5; 4=2, 2=4 şeklinde yeniden kodlanmıştır. 

 

3.1. Araştırmanın Amacı 

Kültürel etkinliklerin kendi mekânlarında gerçekleştirilememesi, müze ziyaretlerinin durdurulması gibi 

etkenler kültür ve sanat izleyicilerini sanal ortama yöneltmiştir. Kültür ve sanat kurumları web siteleri aracılığıyla 

etkinlik ve gezi olanaklarını geliştirme olanağı bulmuştur. Müzelerin ziyaretçilerine sanal ortamda kapılarını 

açması ise sanal tur ziyaretlerinin zaman ve mekândan bağımsız olması nedeniyle ziyaretçilerin gezi ve ziyaret 

algısında dönüşüme yol açtığı düşünülmektedir. 

Çalışmada sanal tur gerçekleştiren ziyaretçilerin sanal müze turu memnuniyeti, sanal tur ile gezilebilen 

müzeleri pandemi sonrasında gerçek zamanlı olarak bulundukları yerde ve profesyonel turist rehberi eşliğinde 

ziyaret etme isteğinin belirlenebilmesi amaçlanmaktadır. Sanal müzelerin ziyaretçilerin gerçek zamanlı müze 

gezilerine eğilim durumunun ortaya çıkarılması hedeflenmektedir.  

3.2. Örneklem ve Veri Toplama 

Araştırmanın evrenini sanal müzede sanal tur gerçekleştiren yerli ziyaretçiler oluşturmaktadır. Araştırma 

evreninin çok büyük olması, zaman, maliyet ve salgın hastalıktan dolayı araştırmanın örneklem kütlesi kolayda 

örneklem tekniği ile belirlenmiştir. Kolayda örneklem yöntemi ile en az 384 katılımcıya ulaşmak hedeflenmiştir. 

“Kolay örneklemede veriler, ana kütleden en kolay, hızlı ve ekonomik şekilde toplanmaktadır” (Haşıloğlu, vd., 

2015:20). Çalışmanın gönüllülük esasına dayandığından ve yaşanılan COVID-19 pandemisi nedeniyle çevrimiçi 

(online) olarak 343 kişiden veri toplanmıştır ve kayıp ve geçersiz veri bulunmamaktadır. 

4. Bulgular  

              Çalışmanın bu bölümünde verilerden elde edilen bulgular yer almaktadır. Katılımcıların 209’u kadın ve 

134’ü erkektir. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu 19-29 yaş aralığında, %13,4’ü 30-39 yaş aralığında, %7,3’ü 

40-49 ve %2’sinin ise 50 yaş ve üstünde olduğu görülmektedir. Eğitim durumlarına bakıldığında, %54,8’i lisans, 

%24,5’i ise lisansüstü eğitim düzeyine sahiptir.  

Anket formunda yer alan ifadelerin aritmetik ortalamaları ve standart sapmalarına ait bulgular 

hesaplanmış ve Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Aritmetik Ortalama ve Standart Sapmaya Yönelik Bulgular 

İFADELER Ortalama Std. 

Sapma 

Sanal Tur Memnuniyeti 3,62 0,69 
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Sanal müzeyi kullanma sinir bozucudur. 3,86 1,01 

Sanal müze ile deneyimim beni, tur süresince önemli şahsiyetler veya eserler 

hakkında daha fazla bilgi aramaya teşvik etti. 

3,79 0,92 

Sanal müzenin kullanımıyla edindiğim deneyimlerden bir şeyler öğrendiğimi 

düşünüyorum. 

3,78 0,89 

Sanal müzeyi kullanma eğlencelidir. 3,67 0,93 

Sanal müzeyi kullanma keyiflidir. 3,59 1,02 

Sanal müzeyi kullanma kafa karıştırıcıdır. 3,44 1,03 

Sanal müzeyi kullanma cezbedicidir. 3,46 1,04 

Herhangi bir anlatıyı takip etmeme gerek kalmadan, sanal müzenin keşfedilmesi 

aracılığıyla daha çok öğrenebileceğimi hissediyorum. 

3,35 1,09 

Sanal Ortamın Kullanılabilirliği 3,82 0,64 

Sanal müzenin nasıl kullanılacağını hızlı bir şekilde öğrendim. 3,97 0,84 

Sanal müze kullanımı deneyimim sonucunda, turdaki önemli şahsiyetler veya eserler 

hakkında daha fazla bilgi edinmek isterim. 

3,97 0,83 

Sanal müzenin nasıl kullanılacağını öğrenmek kolay oldu. 3,94 0,85 

Sanal müzenin kullanımı kolaydır. 3,88 0,88 

Sanal müzeyi kullanmak için özel talimatlara gereksinim duymadım. 3,81 0,84 

Sanal müzenin kullanımı zahmetsizdir.  3,80 0,95 

Sanal müze, koleksiyonun eserleri ve önemli kişileri hakkında yeterince bilgi sunuyor. 3,46 0,98 

Gerçek Zamanlı Ziyaret 3,95 0,85 

Sanal müze deneyimim beni müzeyi bulunduğu yerde ziyaret etmeye teşvik etti. 4,07 0,90 

Sanal müze deneyimim beni turist rehberi ile müzeyi gezmeye teşvik etti. 3,83 1,03 

 

Tablo 1’e göre sanal tur memnuniyeti 3, 62 ve gerçek zamanlı ziyaret değişkeni ortalaması ise 3, 95’tir. 

Buna göre katılımcılar sanal turdan memnun olup müzeleri gerçek zamanlı ve rehber ile birlikte gezme isteğinde 

olduğunu söylemek mümkündür. 

Çalışmada ilgili değişkenlerin daha az faktöre indirgenmesi, yapı geçerliliğinin ölçülmesi ve alt 

boyutların belirlenebilmesi için açıklayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiştir ve sonuçlar Tablo 2’de gösterilmiştir.  

Tablo 2. Faktör Analizi 

 Eşköken-

lilik 

Yük Öz-değeri Açıklanan 

varyans 

Orta-

lama 

Alfa 

1. Sanal Tur Memnuniyeti (6 madde)   4,47 26,31 3,61 0,87 

9-Sanal müze ile deneyimim beni, tur süresince 

önemli şahsiyetler veya eserler hakkında daha 

fazla bilgi aramaya teşvik etti. 

 

0,59 0,57   3,79  

6-Sanal müzenin kullanımıyla edindiğim 

deneyimlerden bir şeyler öğrendiğimi 

düşünüyorum. 

 

0,59 0,64   3,78  

5-Sanal müzeyi kullanma eğlencelidir. 0,71 0,80   3,67  

2-Sanal müzeyi kullanma keyiflidir. 0,75 0,83   3,59  

1-Sanal müzeyi kullanma cezbedicidir. 0,66 0,79   3,46  

8-Herhangi bir anlatıyı takip etmeme gerek 

kalmadan, sanal müzenin keşfedilmesi 

aracılığıyla daha çok öğrenebileceğimi 

hissediyorum. 

 

 

0,51 0,69   3,35  

2. Sanal Ortamın Kullanılabilirliği (6 

madde) 

 
 4,23 24,89 3,86 0,83 

17-Sanal müzenin nasıl kullanılacağını hızlı bir 

şekilde öğrendim. 

 

0,77 0,84   3,97  
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10-Sanal müze kullanımı deneyimim sonucunda, 

turdaki önemli şahsiyetler veya eserler hakkında 

daha fazla bilgi edinmek isterim. 

 

0,62 0,65   3,97  

18-Sanal müzenin nasıl kullanılacağını öğrenmek 

kolay oldu. 

 

0,73 0,84   3,94  

15-Sanal müzenin kullanımı kolaydır. 0,64 0,71   3,88  

16-Sanal müzeyi kullanmak için özel talimatlara 

gereksinim duymadım. 

 

0,59 0,76   3,81  

21-Sanal müze, benim müze ziyaretim için bir 

tamamlayıcıdır. 

 

0,50 0,59   3,58  

3. Gerçek Zamanlı Ziyaret (2 madde)   2,49 14,68 3,95 0,72 

11-Sanal müze deneyimim beni müzeyi 

bulunduğu yerde ziyaret etmeye teşvik etti. 0,71 0,80   4,07 - 

12-Sanal müze deneyimim beni turist 

rehberi ile müzeyi gezmeye teşvik etti. 

 

0,65 0,79   3,83 - 

Faktör çıkarma metodu: Temel bileşenler analizi; Döndürme metodu: Varimax; 

KMO Değeri: 0,905;  Bartlett's Küresellik Testi için Ki-Kare: 3634,899; s.d: 276; p<0.0001; 

Açıklanan toplam varyans: %65,891; Ölçeğin tamamı için güvenirlik katsayısı: 0,927; 

Tepki kategorileri: 1: Kesinlikle Katılmıyorum, …, 5: Kesinlikle Katılıyorum 

 

Bartlett Küresellik Testinin anlamlı bir sonuç vermesi için (p≤0,05) olması gerekmektedir. Faktör 

analizinin yapılabilmesi için Kaiser – Mayer – Olkin (KMO) değerinin 0,60’den büyük olması gerekmektedir 

(Gürbüz ve Şahin, 2018:319). Çalışmada Barlett küresellik testi anlamlı çıkmış (sig: ,000) ve KMO değeri ise, 905 

olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda açıklayıcı faktör analizi yapılması uygun olduğu ortaya 

çıkmıştır.  Analizde, faktör yük değerleri 0, 50’den düşük olduğu tespit edilen 4 ifade (3.,4.,13. ve 14.  Maddeler) 

ölçekten çıkartılıp yeniden faktör analizi yapılmıştır. Her bir değişkenin faktör değeri ve paylaştıkları varyanslar 

bulunmaktadır. Bu değerler 0.50’den büyük olması tüm varyansların %50’sinden fazlasının faktör yapısı ile 

paylaşıldığını göstermektedir. 0.50’nin altında çıkan değişkenler kural olarak araştırmadan çıkarılıp araştırma 

tekrardan analiz edilmelidir (Yaşlıoğlu, 2017: 77). İlgili alanyazına bakıldığında veriler iki faktör altında toplanmış 

olup, uzman görüşleri alınarak eklenen iki madde doğrultusunda veriler üç faktör altında toplanmıştır. Faktörler 

sonucunda açıklanan toplam varyans %65,891 olduğu görülmüştür. İlgili alanyazındaki ölçekte yapılan analiz 

sonucunda faktörler tarafından açıklanan toplam varyans ise %62, 32 olarak hesaplanmıştır. Yapılan iki 

araştırmadaki analizler sonucunda, toplam varyansların birbiri ile örtüştüğü sonucuna varılmıştır.  

Verilerin faktör analizi sonucunda Barlett Küresellik testi (3634, 899) anlamlı sonuç verdiği görülmüştür. 

(p<0,001). Örneklem sayısının faktör analizine uygunluğunu belirlemek için yapılan KaiserMeyer-Olkin testi 

(0,905)’nin örneklem büyüklüğünün yeterli olduğu belirlenmiştir. Toplam yirmi bir maddeye uygulanan faktör 

analizi sonucunda faktör yükleri ,50’den düşük faktöre yüklenen maddeler (34., 13. ve 14.  Maddeler) analizden 

çıkarılmıştır. Analiz sonucunda 17 madde üç faktör üretmiştir. Bu faktörlere “Sanal Tur Memnuniyeti”, “Sanal 

Ortamın Kullanılabilirliği” ve “Gerçek Zamanlı Ziyaret” adları verilmiştir. Faktörlerin toplam varyansı %65’ini 

açıklamaktadır.  

Tablo 3. Korelasyon Analizine Yönelik Bulgular 

 Sanal Tur Memnuniyeti Gerçek Zamanlı 

Ziyaret 

 

Sanal Tur Memnuniyeti 

Correlation 1,000 ,403** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 343 343 

 

Çalışmada sanal tur memnuniyetin gerçek zamanlı ziyaretlere etkisi olup olmadığını araştırmak için 

korelasyon analizi gerçekleştirilmiş ve Tablo 3’te sanal tur memnuniyeti ile gerçek zamanlı ziyaret değişkenleri 
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arasında etkisi olduğu görülmüştür (p<0,001). Bu ilişkinin pozitif yönde ve orta derecede bir etki olduğu sonucuna 

varılmıştır.  

Tablo 4. Regresyon Analizine Yönelik Bulgular 

  

 

Gerçek Zamanlı Ziyaret 

B Std. Error Beta t Sig 

,530 ,060 ,431 8,819 ,000 

a. Bağımlı Değişken: Gerçek zamanlı ziyaret 

Araştırma sorusuna cevap bulmak amacıyla gerçek zamanlı ziyaret değişkeni bağımlı değişken olarak 

alınmıştır. Tablo 4’te sanal tur memnuniyeti ile gerçek zamanlı ziyaret arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki 

olduğu görülmüştür. Buna göre sanal tur memnuniyeti arttıkça, gerçek zamanlı ziyaret isteği artmaktadır. Beta 

katsayısı 0,431  olduğundan dolayı Bu katsayının anlamı, tur memnuniyeti değişkenindeki 1 birimlik değişimin 

gerçek zamanlı ziyaret değişkeninde meydana getirdiği değişimi ifade etmektedir ((p≤0,05). 

5. Sonuç 

Turizm; tatmin, merak, deneyim gibi isteklerin sonucu seyahat etme gereksinimiyle ortaya çıkmış bir 

sektördür. Turizm çeşitleri arasında bulunan kültür turlarının önemli bir bölümünü oluşturan müze kurumları, 

işlevlerini ve sürekliliğini kaybetmemek amacıyla çağdaş teknolojik uygulamalara yer vermektedir. Bu nedenle 

teknolojinin getirdiği olanaklar ve yaşanan pandemi dönemi nedeniyle “sanal müze” uygulamalarında artış 

görülmektedir (Salgın döneminde ‘sanal müzelerin’ sayısı artırılacak, 2021). Sanal müze ziyaretlerinin COVID-

19 pandemi sürecinde yaygınlaştığı, ziyaretçilerin müzelerin sanal koleksiyon ve sanal turlara ilginin ziyaretçi 

eğiliminin de sanal ortam ile sınırlı kalamayacağına işaret etmektedir. Turizm açısından bakıldığında sanal 

müzelerin olumlu anlamda müzelere olan ilgiyi canlı tuttuğu söylenebilmektedir, ayrıca çalışmanın sonucunda 

sanal müze ziyaretlerinin pandemi dönemi sonrasında gerçek zamanlı müze ziyaretlerini artırabileceği öngörüsüne 

ulaşılmıştır. Sanal müzeciliğin geliştirilmesinin fiziksel olarak ulaşılamayan müzeleri ulaşılabilir kıldığı, ayrıca 

müzelerin tanıtımına katkı sağlayarak çekim etkisi yaratabildiği düşünülebilir. Çevrimiçi sanal uygulamalar 

sayesinde müzeleri yerinde ziyaret etme zorunluluğu ortadan kalkmıştır, ancak bu durumun gerçek zamanlı müze 

ziyaretlerini olumlu veya olumsuz etkileme durumu araştırılması gereken bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır.  

Çalışmamızda yapılan analizler sonucunda bulgular elde edilmiştir. Çalışmaya 343 kişiden çevrimiçi 

(online) veri toplanmıştır. Çalışmada belirtilen araştırma sorularına cevap bulmak amacıyla açıklayıcı faktör 

analizi yapılmıştır. İlgili alanyazın taramasında veriler iki faktör altında toplanmış olup, uzman görüşleri 

doğrultusunda eklenen iki madde ile birlikte veriler üç faktör altında toplanmıştır. Boyutlar, Sanal tur memnuniyeti 

(1), Sanal ortamın kullanılabilirliği (2) ve Gerçek zamanlı ziyaret (3) olarak isimlendirilmiştir.  

Çalışmada sanal tur memnuniyetin gerçek zamanlı ziyaretlere etkisi olup olmadığının sonucuna 

ulaşabilmek için korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir ve analiz sonucunda sanal tur memnuniyeti ile gerçek 

zamanlı ziyaret değişkenleri arasında bir etki olduğu görülmüştür (p<0,001).  Sanal ziyaretin memnuniyeti 

sonucunda gerçek zamanlı ziyaret etme isteği oluşabilmektedir. Çalışma sonucuna varılması amaçlanan bir diğer 

konu, ziyaretçilerin sanal tur katılımının müzeleri gerçek zamanlı ve profesyonel turist rehberi eşliğinde ziyaret 

etme isteklerinin belirlenmesidir. Bu doğrultuda, anket formunda yer alan ifadelerin ortalamalarına bakıldığında 

“Sanal müze deneyimim beni müzeyi bulunduğu yerde ziyaret etmeye teşvik etti.” ve “Sanal müze deneyimim 

beni turist rehberi ile müzeyi gezmeye teşvik etti” ifadelerinin yüksek ortalamaya sahip olduğu belirlenmiştir. Bu 

sonuçtan hareketle sanal ziyaretçilerin müzeleri gerçek zamanlı olarak ziyaret etme isteklerinin oluştuğunu ve bu 

gezilerinin bir rehber eşliğinde gezmeye teşvik ettiğini söyleyebilmek mümkündür.  

Bir diğer konu ise, sanal ortamın kullanılabilirliğinin olup olmadığıdır. Bundan hareketle Sanal Ortamın 

Kullanılabilirliği isimli 2. Alt boyutun aritmetik ortalaması 3,82 olup sanal ortamın kullanılabilir olduğu 

söylenebilir. Sanal ortamı kullanan sanal ziyaretçilerin sanal turdan memnun olduklarını Sanal Tur Memnuniyeti 

ifadelerinin aritmetik ortalamasına (3,62) bakarak söylemek mümkündür. Bu sonuç Sürme ve Atılgan’ın (2020) 

gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarını destekler niteliktedir.  

Çalışmanın sonucunda sanal müze ziyaretçilerinin turist rehberi eşliğinde gerçek zamanlı müze 

ziyaretlerine olan eğilimin olumlu yönde oluşmasının ortaya konulmasının bu konuda gelecekte yapılacak 

çalışmalara katkı sunması düşünülmektedir. Benzer biçimde Öngider ve Yazıcı (2020) tarafından gerçekleştirilen 

çalışmada üç boyutlu sanal gerçeklik videolarının turistlerin ziyaret etme motivasyonunu olumlu yönde 

etkiledikleri sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma sonucunda sanal müze ziyaretlerinin gerçek müze ziyaretlerinin yerini 

kolaylıkla alamayacağı, turistlerin profesyonel turist rehberi eşliğinde iletişim ve etkileşim içinde ziyaret etme 
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eğiliminde olduğu anlaşılmaktadır. Çağımızda hem sanal müzelere hem de gerçek zamanlı müze ziyaretlerine ilgi 

ve eğilimin süreceği, sanal müzelerin varlığının gerçek zamanlı müze ziyaretlerini olumlu yönde etkileyeceği 

düşünülebilir. 

Çalışma sonucunda sektör ve akademiye yönelik önerilerimiz bulunmaktadır. Sektöre yönelik olarak 

müzelerin koleksiyonlarını dijital ortama taşıması, sanal turlar ile web sitelerinin güncellenmesi, tasarım ve teknik 

açıdan hızlı erişim sağlanması önerilebilir. Bu aşamalar, müzelerin tanıtım faaliyetlerini de etkileyerek 

sürdürülebilirliğin sağlanması bakımından önem taşımaktadır. Ancak dijital ortamın müzelerin gerçek zamanlı 

ziyaret edilmesini olumsuz yönde etkilememesi amacıyla müzenin koleksiyonunda merak uyandıracak obje veya 

eserlerin ön plana çıkarılarak ziyaretçilerin gerçek zamanlı müze ziyaretlerine yönlendirilebilmesi önerilebilir. 

Sanal müze ve artırılmış gerçeklik gibi uygulamaların müzede sergilenen özgün eserin ve zitaret esnasında gelişen 

gerçek zamanlı deneyimin yerini alamayacağı açıktır. Sektörde gerçek zamanlı ziyaret deneyimini esas alan turizm 

acenteleri ve turist rehberleri açısından potansiyel turist gruplarını yönlendirme çalışmaları önem taşımaktadır. Bu 

nedenle TURSAB, TUREB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, dijital ortamın temelde müzenin tanıtımı, 

koleksiyonun arşivlenmesinin yanı sıra yerli ve yabancı turistleri gerçek zamanlı ziyarete yönlendirme amaçlı 

uygulamalar konusunda ortak çalışmaların yararlı olacağı düşünülmektedir. Özetle, günümüzde sanal müze 

uygulamalarının müzelerin tanıtım faaliyetinin bir bölümü olarak kullanılmasının sektöre katkı ve destek 

sağlayabileceği düşünülebilir. Akademik araştırmalar kapsamında ise ziyaretçilerin demografik değişkenlere göre 

değerlendirildiği çalışmaların gerçekleştirilmesi, pilot bölge belirlenip buradaki müzeler seçilerek araştırmaların 

artırılması, yabancı turistlerin eğilimlerini temel alan çalışmalar yapılması önerilebilir.  

5. Kaynakça 

Aksoy, G. ve Baş, M. (2020). Dijital Turizm Kapsamında Şehir Tanıtımında Kullanılan Bir Araç Olarak Sanal 

Tur. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2542-2564. 

Atagök, T. (1997). Müzecilik. Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, (2), 1321, İstanbul, YEM Yayınları. 

 

Atagök, T. ve Özcan, O. (2001). Virtual Museum in Turkey. Museum International, 53(1). Paris, Blackwell 

Publishers.  

 

Aydoğan, D. (2017). Sanal Gerçeklik ve Simülasyon Bağlamında Sanal Müzeler. Yeni Medya Elektronik Dergi, 

1(2), 137-148. 

 

Baudrillard, J. (2011). Simülakrlar ve Simülasyon. (çev). O. Adanır, İstanbul, Doğu-Batı Yayınları. 

 

Benjamin, W. (2001). Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Yapıtı. (çev.). A. Cemal,  

İstanbul, YKY Yayınları. 

 

Bozkuş, Ş. B. (2014). Kültür ve Sanat İletişimi Çerçevesinde Türkiye’de Sanal Müzelerin Gelişimi. The Journal 

of Academic Social Science Studies(26), 329-344. doi:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2408. 

 

Bulduk, B. (2018). Müze Kavramı ve Modern Müze Örnekleri. Journal Of Institute Of Economic Development 

And Social Researches, 9(4), 162-169. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/920832.  

 

Bulut, P. ve Uzun, E. B. (2021). Sanal Müzeler ve Yaratıcı Drama için Bir Atölye Önerisi: Müze Sınıfa Geliyor! 

Yaratıcı Drama Dergisi, 16(1), 131-156. doi:10.21612/yader.2021.005. 

 

Çal, H. (2009). Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Müzeler. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 7(14), 315-

333. 

 

Çetinkaya, A., Kırık, A. M. ve Erkut, Ş. (Ed.). (2015). Dijital Dönüşümün Müze ve Post-Modern Sergi Mekanları 

Üzerindeki Etkisi. Bilişim ve... (1. b., s. 114). İstanbul, Hiperlink Yayınları. 

 

D’Alba, A. (2012). Analyzing Visitors’ Discourse, Attitudes, Perceptions, and Knowledge Acquisition in An Art 

Museum Tour After Using A 3d Virtual Environment. Doctor of Philosophy, University of North Texas, 

Department of Educational Computing, Texas. 

 

Demirezen, B. (2019). Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik Teknolojisinin Turizm Sektöründe 

Kullanılabilirliği Üzerine Bir Literatür Taraması. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(1), 1-26. 



293 
 

 

Derman, E. (2012). 360 Derece Panoramik Sanal Tur Uygulaması (Dumlupınar Üniversitesi Örneği). 

(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dumlupınar Üniversitesi. 

 Dört ilin müzeleri ve doğa harikaları için ortak site, https://www.hurriyet.com.tr/gundem/dort-ilin-muzeleri-ve-

doga-harikalari-icin-ortak-site-8404994, Erişim tarihi: 20.08.2021. 

Ertürk, N. (2020). Müzeler Karantinada!.Turkish Studies, 15(4), 389-402. 

Eryılmaz, G. ve Aydın, R. (2020). Sanal Gerçeklik ve Arttırılmış Gerçeklik Teknolojilerinin Turizm Uygulamaları 

ve Artırılmış Gerçeklik Teknolojilerinin Turizm Uygulamaları. Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Dergisi, 

10-25.  

 

Eser, S., Şahin, S. ve Çakıcı, C. (Ed.). (2018). Turist Rehberliği. Ankara, Detay Yayıncılık. 

Gün İsmayılov, N. (2007). Modern Sanat Müzeleri ve Toplum İlişkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 

Yeditepe Üniversitesi.  

Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2018). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. (5. Baskı). Ankara, Seçkin Yayıncılık. 

Güzel, Ö., Altıntaş, V. ve Şahin, İ. (2017). Turist Rehberliği Araştırmaları Öngörüler ve Uygulamalar. İstanbul, 

Detay Yayıncılık. 

Halaç, H. H. ve Saatçi İzci, B. (2021). Kent Sanal Kültürel Mirası Değerlendirilmesi. Türk Turizm Araştırmaları 

Dergisi, 5(2), 985-1004, DOI: 10.26677/TR1010.2021.749. 

 

Haşıloğlu, S. B., Baran, T. ve Aydın, O. (2015). Pazarlama Araştırmalarındaki Potansiyel 

Problemlere Yönelik Bir Araştırma: Kolayda Örnekleme ve Sıklık İfadeli Ölçek 

Maddeleri. Pamukkale Journal of Business and Information Management, 2(1), 19- 

28.  

Hatipler, M. ve Köksalan, N. (2021). COVID-19 Salgını Sürecinin Bir Gerçeği Olarak Dijital Göç. 5. International 

Paris Conference on Social Sciences, Feb. 7-8, 2021, Paris, France, 

https://www.academia.edu/45207426/COVID_19_SALGINI_S%C3%9CREC%C4%B0N%C4%B0N_B%C4%

B0R_GER%C3%87E%C4%9E%C4%B0_OLARAK_D%C4%B0J%C4%B0TAL_G%C3%96%C3%87_DIGIT

AL_MIGRATION_AS_A_FACT_OF_THE_PERIOD_OF_COVID_19_PANDEMIC_   

İstanbul Arkeoloji Müzeleri. (2021). https://muze.gov.tr/, Erişim tarihi: 15.06.2021. 

Kalyoncuoğlu, Y. (2021). Sanal Müzelerin Ziyaretçi Sayısı 12 Milyona Ulaştı. https://www.haberler.com/sanal-

muzelerin-ziyaretci-sayisi-10-ayda-12-13895617-haberi/, Erişim tarihi: 17.06.2021. 

Karadeniz, C. (2020). Müzede Dijital Teknolojilerin Kullanımı ve Salgın Sürecinde Dijital Katılım. İdil Sanat ve 

Dil Dergisi, 975-984.  

 

Kubat, Ö. Z. (2012). Sanal Müze Arayüz Tasarımı. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dumlupınar 

Üniversitesi. 

 

Lee, H., Jung, T. H., Dieck, T. ve Chung, N. (2019). Experiencing Immersive Virtual Reality in Museums. 

Information and amp; Management. doi:https://doi.org/10.1016/j.im.2019.103229. 

Museum definition. ICOM (2007). https://icom.museum/en/resources/standards-guidelines/museum-definition/, 

Erişim tarihi: 01.06.2021. 

Museums, museum professionals and COVID-19. (2020). https://icom.museum/en/covid-19/surveys-and-

data/survey-museums-and-museum-professionals/, Erişim tarihi: 15.06.2021. 

Museums Around the World in the Face of COVID-19,  https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373530, 

Erişim tarihi: 01.06.2021. 

https://muze.gov.tr/


294 
 

Museums Around the World in the Face of COVID, https://ifap.ru/pr/2021/n210419a.pdf Erişim Tarihi: 

17.06.2021. 

Müze nedir? https://pgm.ktb.gov.tr/TR-137113/muze-nedir.html, Erişim tarihi: 19.08.2021. 

 

Okul, T. ve Şimşek, G. (2020). Sanal Gerçeklik Uygulamalarının Turizm Rehberliği Bölüm Derslerinde 

Kullanımına Yönelik Bir Öneri. Turist Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisi, 1(1), 31-51.  

 

Oruç, Z. (2016). New Reality in Museum. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2(6). 

doi: 10.7456/10602100/019. 

 

Özel, Ş. (2013). Sanal Müze: Isparta Halı Müzesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Süleyman Demirel 

Üniversitesi. 

 

Öngider, M. U. ve Yazıcı, S. (2020). 360o Sanal Gerçeklik Videolarının Turistlerin Seyahat Motivasyonuna Etkisi 

Üzerine Deneysel Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmalar Dergisi, 4(1), 121-136. 

 

Özmen, S. S. (2018). Müze Eğitiminin Gelişimi. Humanitas, 6(11), 301-324. 

 

Öztekin, O. A. (2014). Müze Kavramı ve Müze Yapılarının İstanbul’dan Örneklerle İncelenmesi. (Yayımlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi), Haliç Üniversitesi. 

 

Salgın döneminde ‘sanal müzelerin’ sayısı artırılacak. (2020). https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/salgin-

doneminde-sanal-muzelerin-sayisi-artirilacak-/2052748, Erişim tarihi: 24.06.2021. 

 

Sanal. Türk Dil Kurumu. Güncel Sözlük (2021). https://sozluk.gov.tr/, Erişim tarihi: 24.06.2021. 

 

Sürme, M., ve Atılgan, E. (2020). Sanal Müzede Sanal Tur Yapan Bireylerin Memnuniyet Düzeylerini Belirlemeye 

Yönelik Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 1794-1805. doi:10.26677/TR1010.2020.451  

 

Şalk, S., ve Köroğlu, Ö. (2020). Turist Rehberlerinin Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarına Yönelik Algılarının 

Belirlenmesi. Journal of Yasar University, 15(58), 313-328. 

 

Şener, N., ve Zengin, M. (2017). Türkiye'de ve Dünyada Sanal Müze Uygulamaları ve Sanat Eğitimine 

Etkisi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 58, 277-286. 

 

Schweibenz, W. (1998). The “Virtual Museum” New Perspectives For Museums to Present Objects and 

Information Using the Internet as a Knowledge Base and Communication System. Internationalen Symposiums 

für Informationswissenschaft, Prag. 

 

Tarhan, U. (2013). “Erdem’i Nasıl Bilirsiniz”. https://www.ufuktarhan.com/makale/erdemi-nasil-bilirdiniz-

meger-kendisi-bizim-sanal-virtual-dedigimizmis, Erişim tarihi: 24.06.2021. 

Teker, N. ve Özer, A. (2016). Sanal Müze Sanal Tur Memnuniyet Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve 

Güvenirlik Çalışması. Milli Eğitim Dergisi, 209, 314-335.  

 Virtual Museum. Britannica, https://www.britannica.com/topic/virtual-museum, Erişim tarihi: 01.06.2021. 

Yaşlıoğlu, M. M. (2017). Sosyal Bilimlerde Faktör Analizi ve Geçerlilik: Keşfedici ve Doğrulayıcı Faktör 

Analizlerinin Kullanılması. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 46, 74-85. 

 

Yücel, D. (2012). Yeni Medya Sanatı ve Yeni Medya. İstanbul, Yaba Yayın. 


