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Öz 

Kutsal unsurların ve ibadethanelerin ziyareti insanları manevi açıdan tatmin ederken turizm 
faaliyetlerine katılmasını da beraberinde getirmektedir. İnanç turizmi açısından önemli bir destinasyon 
“Şehzadeler Kenti” olarak isimlendirilen Amasya’dır. Bu çalışmanın amacı, Amasya’daki ibadethanelerin 
inanç turizmi potansiyelinin saptanarak mevcut durumun ortaya konmasıdır. Bu bilgilerin paralelinde 
inanç turizmi kapsamındaki mekanlar ziyaret edilerek görevliler ile görüşülmüştür. Aynı zamanda 
restorasyonu devam eden ibadethaneler için özel izinler alınarak fotoğraflar çekilmiştir. İlin turizm 
potansiyeline yönelik çeşitli çalışmalar yapılsa da inanç turizmini konu alan spesifik bir çalışmaya 
henüz rastlanmamıştır. Çalışmanın sonuçları bir bütün olarak değerlendirildiğinde ibadethanelerin 
inanç turizmi kapsamında tanınırlığının olmadığı, bilgi levhalarının eksik olduğu, ilin inanç turizmi 
bakımından henüz yeterli düzeyde yerli ve yabancı turistin çekim merkezi olmadığı görülmüştür.  
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Abstract 

The visit of elements and houses of worship entails participation in tourism activities while satisfying 
people in a spiritual sense. An important destination for faith tourism is Amasya, also known as “The 
City of Princes.” The purpose of this study is to determine the faith tourism potential of Amasya Province 
and to reveal the current situation. In parallel with this information, places within the scope of faith 
tourism were visited, and officials were interviewed. At the same time, special permits were taken for 
taking pictures of the places of worship, which are still under restoration. Although there are various 
studies on the tourism potential of Amasya, there is no study on faith tourism regarding Amasya 
province. When the results of the study were evaluated as a whole, it was seen that the information 
signs related to the sacred elements were lacking, and that it is not a center of attraction yet for neither 
domestic nor foreign tourists. 
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