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ÖZ
Türkiye’deki zengin varlık potansiyeline rağmen inanç turizmi,
Türkiye’deki turistlerin geliş amaçları arasında son sırada yer almaktadır.
Türkiye inanç turizmi için önemli bir potansiyele sahip yerlerden biri, Ege
Bölgesinde bulunan ve Hıristiyan teolojisinde önemli yeri olan Yedi
Kiliseler’dir. Hali hazırda belli bir ziyaretçi talebine konu olan Yedi
Kiliseler Ören Yerleri, yüksek turizm potansiyeline rağmen
zenginleştirilmiş bir ürün durumunda değildir. Bu çalışmanın amacı, Yedi
Kiliseler Ören Yerleri’nin turizm potansiyelini ortaya koymak, ürün
analizini yapmak ve ürün zenginleştirmesine yönelik öneriler getirmektir.
Araştırma literatür taramasına dayanarak içerik analizi yöntemi ile
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuca göre Yedi Kiliseler Ören
Yerleri’nin; çekicilik, ulaşılabilirlik, turizm işletmeleri ve etkinliklere ait
olumlu özelliklere sahip olduğu görülürken, diğer taraftan imaj konusunda
eksikliklerin olduğu düşünülmektedir. Çalışmada etkili imaj oluşturmak
için öneriler sunulmuştur.
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Despite the wealthy asset potential in Turkey, religious tourism is the last
place among the tourists' arrival goals in Turkey. One of the places where
Turkey has an important potential for religious tourism is the Seven
Churches, located in the Aegean region and having an important place in
Christian theology. Seven Churches Ruins, which are currently subject to a
certain visitor demand, are an unaugment product despite the high tourism
potential. The aim of this study is to reveal the tourism potential of the
Seven Churches Ruins, to make product analysis and to make proposals
for product augment. The research was carried out by content analysis
method based on literature review. According to the result obtained,
despite the fact that the Seven Churches Ruins have positive characteristics
of attractiveness, accessibility, tourism establishment and activities, it is
thoughtthattherearesomedeficienciesabouttheimagefromtheotherside.
In
the study, suggestions were presented to create an effective image .

