
YARATICCIsözlük



Yaratıcı ekonom�n�n tek b�r tanımı yoktur. İnsan yaratıcılığı ve f�k�rler� �le f�kr� mülk�yet, b�lg� ve teknoloj� arasındak�
etk�leş�me dayanan gel�şen b�r kavramdır. Esasen, 'yaratıcı endüstr�ler�n' dayandığı b�lg� temell� ekonom�k faal�yetlerd�r.

Reklamcılık, m�mar�, sanat ve el sanatları, tasarım, moda, f�lm, v�deo, fotoğraf, müz�k, sahne sanatları, yayıncılık, araştırma ve
gel�şt�rme, yazılım, b�lg�sayar oyunları, elektron�k yayıncılık ve TV/radyoyu �çeren yaratıcı endüstr�ler, yaratıcı ekonom�n�n
can damarı. Ayrıca öneml� b�r t�car� ve kültürel değer kaynağı olarak kabul ed�l�rler.

Yaratıcı ekonom�, t�caret, emek ve üret�m dah�l olmak üzere yaratıcı endüstr�ler�n tüm bölümler�n�n toplamıdır. Bugün, yaratıcı
endüstr�ler, dünya ekonom�s�n�n en d�nam�k sektörler� arasında yer almakta olup, gel�şmekte olan ülkelere dünya ekonom�s�n�n
yükselen yüksek büyüme alanlarına sıçramak �ç�n yen� fırsatlar sunmaktadır. [1]

[1] UNCTAD, 2004

YARATICI EKONOMİ VE YARATICI ENDÜSTRİLER



Yaratıcılık b�l�m�, yaratıcılığın karmaşık fenomen�n�n �ncelenmes�d�r. Her yen� araştırma alanında olduğu g�b�, yaratıcılık
araştırması da bel�rl� b�r zamanda b�r b�l�me dönüşür. Yen� b�r b�l�m yaratmak (yapılandırmak, tasarlamak) b�r yaratıcılık
eylem�d�r. B�l�m adamları yen� araştırma yöntemler�, yen� modeller, yen� h�potezler, yen� teor�ler, yen� c�hazlar, yen� deneyler
yaratırsa ve bunların heps� yaratıcı eylemlerse, o zaman b�r b�l�m�n yaratılması b�l�m alanındak� en büyük yaratıcı eylemlerden
b�r� olarak kabul ed�leb�l�r. B�l�m tar�h�nde, genet�ğ�n babası Gregor Mendel veya s�bernet�ğ�n babası Norbert W�ener g�b� yen�
b�l�mler�n kurucularına genell�kle “babalar” den�r.

Ontoloj�k düzeyde, �nsanlık b�r bütün olarak var olur, çalışır ve yaratıcılığı düşünmeden her türlü yen�l�ğ� yaratır. Sonra,
eylemlerdek� bazı kalıpları tesp�t eden b�r grup düşünür (f�lozoflar, b�l�m adamları) ortaya çıkar[2].

[2] https://l�nk.spr�nger.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-1-4614-3858-8_15

YARATICILIK BİLİMİ:



1948'de Theodore Adorno ve Max Horkhe�mer ter�m� �cat ett�. Konsept� gel�şt�rmeler�n�n üzer�nden yarım yüzyıl geçt� ve bu
süre zarfında kültürel ürünler� yaratma, üretme ve dağıtma yolları çarpıcı b�ç�mde değ�şt�. Kültür endüstr�ler�, teknoloj�k
gel�şmelere ve medyanın toplumdak� değ�şen yer�ne uyum sağlamanın yanı sıra, küresel pazarlara ulaşmak �ç�n karmaşık
üret�m süreçler� ve büyük ölçekl� dağıtım yöntemler� dah�l ed�lm�şt�r.

KÜLTÜREL ENDÜSTRİLER:

'Kültür ekonom�s�' ter�m�, ulaşım veya madenc�l�k yer�ne kültürel ürünler ve faal�yetler (müz�k, f�lm ve güzel sanatlar g�b�) �le
�lg�l� ekonom�k faal�yet�n bel�rl� b�r alt bölümünün gösterges�d�r.

KÜLTÜR EKONOMİSİ:



B�lg�, küreselleşme olarak n�telenen evrensel bütünün ekonom�k yen� düzen�d�r. B�lg�, yönlend�rmen�n yanı sıra sıralanır ve
bas�t b�r ekonom�d�r. B�lg� ekonom�s�, b�lg�ye yapılan yatırımın get�r�s�n�n f�z�k� sermaye yatırımlarından daha yüksek olduğu b�r
döneme g�rd�ğ�m�z� göstermekted�r.
İşletmeler�n ve ulusal ekonom�n�n günlük kullanımlarının yanları sıraya ele alınıp, �çselleşt�r�lme ve etk�n şek�lde
kullanılab�lmes�ne bağlı. Başka b�r �fadeyle b�lg�yle, b�lg� ve öğrenme sürec�ndek� adaylar ve seçme ekonom�k durumlarının
olumlu terc�hler�, seç�mler�n ve bel�rl� yeteneklere yönel�k kullanımdan yararlanan k�ş�lerden yararlanan ve eğ�t�mle �lg�l� b�r
deney�m ve deney�mler tarafından yönlend�r�len ağlar z�nc�r�d�r.

BİLGİ EKONOMİSİ:

Gelecekte ne olacağını doğru b�r şek�lde değerlend�rme ve bu b�lg�ye dayalı olarak eylemler�n�z� planlama yeteneğ�d�r. N�yet
etme-öngörme ayrımının ahlak� önem�, n�yet ve öngörünün salt �şlevsel rolünden daha fazlasını gerekt�r�r.

UZGÖRÜ/ FORESIGHT 



Yönet�m ve Yaratıcılık'ta yazar Chr�s B�lton (Kültürel Pol�t�ka Çalışmaları Merkez�'nde öğret�m görevl�s� ve Warw�ck
Ün�vers�tes� Yaratıcı ve Medya İşletmeler� Yüksek L�sans D�rektörü) sözde gerçek yaratıcılıktan bahseder ve bunun bağımsız
b�l�mlerde bulunamayacağını �dd�a eder. Kend� kend�ne yeten yaratıcı ek�pler, ancak farklı düşünme b�ç�mler� ve farklı �nsan
türler� arasında bağlantı kurma yeteneğ�nded�r (B�lton, 2007). B�lton'a göre yaratıcılık bel�rl� b�r ruh hal�ne, b�r �nsan t�p�ne, b�r
b�reye atanmamalıdır çünkü yaratıcılık, farklı düşünme b�ç�mler� arasındak� geç�ş noktalarında bulunur [3].

[3] (PDF) Yaratıcı G�r�ş�mc�: B�r Anal�z Çerçeves�. Şuradan er�ş�leb�l�r: https://www.researchgate.net/publ�cat�on/304105996_The_Creat�ve_Entrepreneur_A_Framework_of_Analys�s [24 Aralık
2021'de er�ş�ld�].

YARATICILIK:



'Teknoloj�k yaratıcılık (TC) ter�m�, yaratıcılık ve teknoloj�den türet�lm�şt�r. Amab�le (2012) yaratıcılığı yen� f�k�rlerle gelme
yeteneğ� olarak tanımlarken, Johnson (2001) teknoloj�n�n her türlü yararlı yen�l�ğ� kapsadığını düşünür. Öncek� tanımların
ardından, TC, sonucu faydalı yen�l�kler�n gel�şt�r�lmes� olan yen� f�k�rlerle gelme yeteneğ� olarak tanımlanab�l�r. Bu nedenle, TC,
“...yen� mak�neler�n, yapıların ve mak�neler�n ve süreçler�n[ler�n] ortaya çıkışı ve [prat�k uygulaması]…” yoluyla tezahür eden
�şlevsel b�r amaca h�zmet eder (Cropely ve d�ğerler�, 2010). T�car� veya toplumsal sorunları çözme arayışında yaratıcı �catların
veya yen�l�kler�n kullanılmasından yen� f�k�r odaklı, t�car� değer üret�m� olarak TC (Rambe, Ndof�rep� & Dzans�, 2015) [4].

[4] (PDF) Teknoloj�k Yaratıcılık ve Meslek� Eğ�t�m Öğrenc�ler�n�n G�r�ş�mc�l�k N�yetler�ne Etk�s�. Şuradan ulaşılab�l�r:
https://www.researchgate.net/publ�cat�on/308467442_Technolog�cal_Creat�v�ty_and_�ts_Influence_on_Entrepreneursh�p_Intent�ons_of_Vocat�onal_Educat�on_Students [24 Aralık 2021'de er�ş�ld�].

TEKNOLOJİK YARATICILIK:



'B�l�m�n �lerlemes� yaratıcı f�k�rlere bağlıdır. B�r f�k�r yen�, faydalı ve şaşırtıcıysa yaratıcıdır. Yen� b�r f�k�r daha önce h�ç ortaya
çıkmamıştı; yararlı b�r f�k�r, bel�rl� b�r b�l�msel d�s�pl�n� �lerleten b�r teor�, tekn�k veya amp�r�k sonucu gerekt�r�r; ve şaşırtıcı b�r
f�k�r, zaten var olan b�r f�k�rden bar�z b�r türev olmayan b�r f�k�rd�r. Bu üç kr�ter, ABD Patent Of�s�n�n buluşların patent
koruması sağlayıp sağlamadığını değerlend�r�rken kullandığı kr�terlerle yakından paraleld�r. Bu tanımlar göz önüne alındığında,
temel soru şu hale gel�r: B�l�m adamları yaratıcı f�k�rler�n� nereden alırlar? Cevaplardan b�r�, "deha vuruşları", "parıltılar veya
�çgörü", "parlak sezg�ler" veya başka b�r romant�k konsepte h�tap etmekt�r. Bu tür tepk�ler, b�l�mlerde yaratıcılığı anlamak �ç�n
b�l�msel b�r temel sağlamaz. Yaratıcı f�k�rler�n de novo olarak ortaya çıkab�leceğ�n� öne sürüyorlar.[5]

B�l�msel yaratıcılık, mot�vasyon, s�stemat�k b�lg� b�r�k�m�ne er�ş�m, araştırma problemler�n� doğru b�r şek�lde formüle etme ve
kapsamlı b�r problem alanı tanımlama becer�s� gerekt�r�r.

[5] https://l�nk.spr�nger.com/referenceworkentry/10.1007/978-1-4614-3858-8_388

BİLİMSEL YARATICILIK:



'UNCTAD Yaratıcı endüstr�ler tanımı �çer�s�nde; B�l�msel, sosyo-ekonom�k ve teknoloj�k yaratıcılığın da �çer�s�nde yer aldığı
sektörel gruplamayı �çer�r. IEU+KREA’nın yaratıcı endüstr�ler yaklaşımında gastronom�, zanaatlar, arş�vler, b�l�ş�m ve ver�
yönet�m� g�b� alanlar da bu kapsamda ele alınmaktadır.
B�reysel Yaratıcılık, �çselleşt�r�lm�ş ve farklı düşünme st�ller�n� b�rb�r�ne bağlayan daha fazla “alt benl�ğ�” (bağlı veya çatışmalı
çalışab�len k�ş�l�ğ�n yarı bağımsız b�leşenler� (Gerlach, 2015)) gözlemleyen ve bunlara yanıt veren kasıtlı, öz-farkında b�r
süreçten gel�r.
Örgütsel Yaratıcılık, b�reyler ve örgütler arasında b�r ağ veya yaratma s�stem� �ç�nde bağlantılar kurmayı �fade eder (B�lton,
2007). Her �k� durumda da yaratıcılığın anahtarı, karmaşıklığı ve çel�şk�y� yönetme yeteneğ�d�r. Beled�ye düzey�nde
yaratıcılıktan bahsett�ğ�m�zde, temelde bu alandak� b�rçok uzmanın ded�ğ� g�b� kentsel yaratıcılıktan bahsed�yoruz.
Kentsel yaratıcılık, sorunlardan ve kentsel kentler�n potans�yel�nden ve ayrıca �ht�yaç duydukları benzers�z yanıttan
kaynaklanmaktadır. Kentsell�ğ�n kend�s� (kr�t�k k�tle, çeş�tl�l�k ve etk�leş�m), uzmanlıklar, n�şler ve melez f�k�rlerle karakter�ze
ed�len bel�rl� b�r tür yaratıcılığa doğru çabalar (Landry, 2008)[6].

[6] (PDF) Yaratıcı G�r�ş�mc�: B�r Anal�z Çerçeves�. Şuradan er�ş�leb�l�r: https://www.researchgate.net/publ�cat�on/304105996_The_Creat�ve_Entrepreneur_A_Framework_of_Analys�s [24 Aralık
2021'de er�ş�ld�].

FONKSİYONEL YARATICILIK:



'Yaratıcı endüstr�ler alanı kapsamında �ş ve �şb�rl�kler� yürütmek üzere g�r�ş�mc�l�k yetk�nl�kler�n� kullanan yaratıcı b�rey ve
kurumlar “yaratıcı g�r�ş�mc�” olarak tanımlanmaktadır. “Yaratıcı g�r�ş�mc�l�k”, yaratıcı endüstr�lere a�t g�r�ş�mc�ler�n t�car�
faal�yetler�n� �fade eden b�r ter�m hal�ne gelm�şt�r. Yaratıcı g�r�ş�mc�, yaratıcı veya entelektüel sermayen�n yaratılması ve
kullanılmasıyla �lg�lenen g�r�ş�mc� türüdür. Kend� yeteneğ�ne olduğu kadar başkalarınınk�lere de yatırımcıdır. [7]

Yaratıcı endüstr�lerdek� g�r�ş�mc�l�k (yaratıcı / kültürel g�r�ş�mc�l�k) ter�m�nden, kültürel b�r bağlamda b�r stratej�n�n, örgütsel
tasarımın ve l�derl�ğ�n gerçekleşt�r�lmes�yle �lg�lenen yaratıcı endüstr�lerdek� g�r�ş�mc� (yaratıcı g�r�ş�mc�) ter�m�n� türet�r. Bu
kavram, f�k�rler�n� topluma ürün veya h�zmete dönüştüreb�len yetenekl� ve başarılı g�r�ş�mc�ler� karakter�ze eder (UNCTAD;
UNDP, 2010)

[7] https://www.researchgate.net/publ�cat�on/304105996_The_Creat�ve_Entrepreneur_A_Framework_of_Analys�s

YARATICI GİRİŞİMCİLİK:



Teknoloj�k b�l�msel ya da sosyo-ekonom�k yen�l�kler�n üret�m�ne ev sah�pl�ğ� yapan ve �lham ver�c� b�r çalışma ortamı sunan �ş
ve �şb�rl�ğ� gel�şt�rme mekanlarına ver�len addır. Yaratıcı Merkez olarak da �fade ed�lmekted�r. Yaratıcı �nsanları b�r araya
get�ren, f�z�ksel veya sanal b�r yerd�r. Yaratıcı, kültürel ve teknoloj� sektörler�nde ağ oluşturma, �ş gel�şt�rme ve topluluk
katılımı �ç�n alan ve destek sağlayan b�r toplayıcıdır. [8]
[8] The European Creat�ve Hubs Network (ECHN)

YARATICI MEKAN/HUB:

İş ve �şb�rl�kler� gel�şt�rmek üzere; Kullanıcılarını %45 ve üstü oranda yaratıcı endüstr�ler alanından gelen k�ş� ve kurumların
olduğu yaratıcı endüstr�ler �ç�n sektör spes�f�k uzmanlaşma �çeren mekanlara yaratıcı g�r�ş�mc�l�k hub’ı denmekted�r.

YARATICI GİRİŞİMCİLİK HUB'I:



KURATÖR:

Küratör (Lat�nce: curatus; İng�l�zce: curator), b�r müze, galer�, arş�v veya kütüphane koleks�yonunun yönet�c�s�d�r. [9]

B�r ressamın malzemes� boya olduğu g�b� küratörün malzemes� de sanat eserler� olarak kabul ed�leb�l�r. Sanatçı ve �zley�c�
arasındak� köprünün ta kend�s� olan küratör sanat dünyasında akt�f olarak rol alan b�r tasarımcı olarak görüleb�l�r.B�r d�ğer
tanıma göre küratör; sanatsal dokunuşun b�reyler ve mekanlar/objeler/deney�mler arasındak� etk�leş�m�n� kurgulayan
tasarımcılardır. bu bağlamda küratörlük sadece serg� salonları ve müzeler değ�l aynı zamanda sanatsal dokunuş ve deney�m
tasarımının mümkün olduğu etk�nl�kler g�b� �let�ş�m�n farklı uygulamalarını da kapsamaktadır. [10]

[9] İzm�r Eğ�t�m Kurumları

[10] Dr. Sevay İpek Aydın

https://tr.wikipedia.org/wiki/Latince
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ngilizce
https://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCze
https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCt%C3%BCphane
https://tr.wikipedia.org/wiki/Koleksiyon


KÜLTÜR YÖNETİMİ ve YÖNETİCİSİ:

Kültür/Sanat yönet�m�, toplumların sah�p oldukları kültürel değerler�n önem�n� ve bunların yönet�m fonks�yonlarının �şley�ş�ne
etk�s�n� �çeren yönetsel tanımlamadır. Geleneksel yönet�m�n fonks�yonları kültür/sanat yönet�m� �ç�n de geçerl�d�r (Planlama,
Örgütlend�rme, Yürütme, Koord�nasyon, Kontrol). kültür/sanat yönet�m� kompleks b�r yapıdır.  Kültür/Sanat yönet�m�: b�l�msel
anlamda sanatın ve sanatçıların yönlend�r�lmes�d�r. Kurs, atölye, galer�, t�yatro, konser g�b� sanat dallarının yönet�m� �ç�n gerekl�
b�lg� ve deney�m� ed�nmek amacını güder. Ayrıca, �ş kurma, yatırım, kap�tal artırımı, f�yat hesaplaması promosyon ve korumayı da
�çermekted�r. Sanat yönet�m�, ayrıca: çevren�n pol�t�k, ekonom�k, toplumsal ve �deoloj�k koşullarının etk�s� altında olmakla b�rl�kte;
yönet�c�ler�n k�ş�l�kler�yle de sıkı sıkıya bağlıdır. [11]

Kültür Yönet�c�s�: Kurumlar ve �nsanların ortak ve farklı kültürel zeng�nl�kler�n�, hedeflenen kültürel gel�ş�m �ç�n; hedef k�tley�
cezbedecek, gel�şt�recek ve yüksek performanslı b�r kültürü �nşa edecek stratej�ler tasarlamak, gel�şt�rmek ve uygulamak �ç�n
kurumlar �le �ş ve �şb�rl�kler� gel�şt�rmekten öncel�kle sorumlu olan k�ş�d�r. Kültür Yönet�c�s�, kurumun stratej�k hedefler�
doğrultusunda gerekl� tavs�yeler� vererek, �ş uygulamalarını �y�leşt�recek, karmaşık projelere öncülük edecek ve �lg�l� düzenleme
ve pol�t�kalara uyumu sağlayacaktır.
[11] Erbay, Mutlu. Sanat-Sanat Yönet�m� ve Ötes�. İstanbul: Eleşt�r� Derg�s�, Şubat 2009, s.23



CSO (CHIEF STORYTELLER OFFICER):

B�r baş h�kaye anlatıcısı, ş�rket�n m�syonunu, tar�h�n� ve markaları hakkındak� mesajları, aynı zamanda h�kayeler� olarak da
b�l�nen, dah�l� ve har�c� olarak duyulmasını �sted�kler� şek�lde �fade etmekle görevl� b�r kuruluşun çalışanıdır.

Ş�rket amacının yanı sıra duygu uyandıran mesajlarla hedef k�tleye ulaşmak  b�r h�kaye anlatıcısının görev�d�r. Baş h�kaye
anlatıcısının t�p�k görevler� arasında çalışan ve müşter� bağlılığını artırmak, �çer�ğ� farklı stratej�k hedeflere göre uyarlamak,
yönet�c� v�zyon �fadeler�n� kolayca tüket�leb�l�r malzemeye dönüştürmek, net anlatıları b�r araya get�rmek ve her h�kayen�n
başarısını ölçmek yer alır.


