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Öz
Yaratıcı turizm, insanların tatil ve seyahat ihtiyaçlarını karşılamanın yanında onlara destinasyonda yer
alan çekiciliklerle birlikte kendi potansiyellerinin farkına varma ve yeteneklerini geliştirme fırsatı da
sunmaktadır. Turizm hareketliliğini, alışılagelmiş bir seyahatten ya da bir destinasyona ait kültürü
tanımaktan ziyade çok daha derin değişkenleri olan bir boyuta taşımaktadır. Yaratıcı turizm
hareketliliğinde geleneksel seyahatten farklı olarak; aktif katılım, öğrenme, kişisel gelişim, kültürel
etkileşim, destinasyona ait kültürü ve çekicilikleri yaşayarak deneyimleme gibi değişkenler yer
almaktadır. Bu çalışmanın amacı yaratıcı turizm kavramına değinerek, yaratıcı turizmin Kapadokya
bölgesindeki durumunu değerlendirmektir. Ayrıca çalışmada bölgenin potansiyeline yönelik yaratıcı
turizm faaliyetleri geliştirilmiştir. Kapadokya bölgesinde turizm hareketliliği içerisinde yaratıcı bazı
etkinliklerin yapıldığı, bölgenin yaratıcı turizm açısından oldukça fazla potansiyele sahip olduğu
görülmektedir. Çalışmada ayrıca Kapadokya’da yaratıcı turizm etkinliklerine yönelik öneriler
geliştirilerek, destinasyon açısından sağlayabileceği faydalar ele alınmıştır.
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Abstract
Creative tourism not only meets people's holiday and travel needs, but also offers them the opportunity
to realize their potential and develop their skills through the attractions in the destination. Creative
tourism carries tourism mobility to a dimension with deeper variables rather than traditional travel or
recognizing the culture of a tourism destination. Different from traditional travel, creative tourism
mobility includes variables such as active participation, learning, personal development, cultural
interaction and experiencing the culture and attractions of the destination by living. The aim of this
study is to discuss the concept of creative tourism and to evaluate the situation of creative tourism in
the Cappadocia region. In addition, creative tourism activities have been developed for the potential of
the region in the study. It is seen that some activities are held within the scope of creative tourism in
Cappadocia and the region has a lot of potential for creative tourism. In the study, suggestions for
creative tourism activities in Cappadocia are developed and the benefits of creative tourism for the
destination are discussed.
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