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Kültür turisti tipolojisi

Bu çalışmanın amacı, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni ziyaret eden yerli kültür turisti
tipolojilerinin belirlenmesi ve bu tipolojilerin demografik özellikler açısından farklılaşıp
farklılaşmadığının belirlenmesidir. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde yapılan anket
çalışması sonucu çalışmaya toplam 410 adet kültür turisti katılmıştır. Kültür turisti
tipolojilerinin belirlenebilmesi amacıyla McKercher ve DuCros’un 2003 yılında yaptıkları
sınıflandırma kullanılmıştır. Tipoloji dağılımlarının ve demografik değişkenlerin ortaya
konulması amacıyla frekans analizi, demografik değişkenlerdeki farklılıkların belirlenmesi
için ise bağımsız iki örnek t-testi ve varyans testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda
medeni durum dışında dikkate alınan tüm demografik faktörler ile kültür turisti tipolojileri
arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Buna ek olarak demografik faktörlere göre
kazara-yüzeysel kültür turisti tipolojisinde de anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır.
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The aim of this study is to determine the local culture tourist typologies visiting the
Anatolian Civilizations Museum and to determine whether these typologies differ in terms
of demographic features. Because of the survey conducted in Anatolian Civilizations
Museum, 410 cultural tourists participated in the study. To determine the culture tourist
typologies, the classification made by McKercher and Du Cros in 2002 was used.
Frequency analysis was used to reveal typology distributions and demographic variables,
and two independent t-tests and variance tests were used to determine the differences in
demographic variables. Because of the research, a significant difference was found between
all demographic factors considered except for the marital status and typologies of culture
tourists. In addition, there was no significant difference in accidental-superficial culture
tourist typology according to demographic factors.
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