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Öz 

Son yıllarda turizmin geli�mesi için yaratıcılık giderek daha önemli hale gelmekte ve 
destinasyonlar arasındaki rekabet büyüdükçe, her destinasyon kendini farklı kılmak için yaratıcı 
stratejiler geli�tirmektedir. Bunlardan biri de yaratıcı turizmdir. Yaratıcı turizm, bir turiste, bir yerin 
özel karakterlerini, tarihi ve kültürel mirasını, sanatını ve yöresel karakterlerini katılarak ö�renme ve 
otantik deneyimler kazanma fırsatı yaratır. Özgün bir turizm çe�idi olan yaratıcı turizm, turistlerin 
kendilerini; �ehir, kasaba ve köylerin birer vatanda�ı gibi hissetmelerini, geleneksel ya�am biçimlerini 
bizzat ya�amalarını ve bundan zevk almalarını sa�lar. Yaratıcı turizm kültür turizmi ile yakından 
ili�kili olup, ulusal ve uluslararası düzeyde farklı deneyimler ya�amak isteyenler için,  tarım turizmi, 
trekking, gastronomi, mutfak sanatları, tiyatro, dans, müzik, el sanatları gibi pek çok yaratıcı faaliyeti 
içerir.  

Ülkemiz için özgün oldu�u dü�ünülen bu çalı�manın amacı, birkaç yıldır çok popüler olan 
yaratıcı turizm kavramını açıklamak ve tanıtmaktır. Çalı�mada, öncelikle yaratıcılık ve yaratıcı turizm 
kavramlarına de�inilmi�, daha sonra yaratıcı turizmin kaynakları, yaratıcı turizm talebi ve yaratıcı 
turizmin olumlu ve olumsuz etkileri ortaya konulmaya çalı�ılmı�tır. 

Anahtar Kelimeler: Yaratıcılık, Yaratıcı Turizm,  Turizm, Kültür Turizmi, Yaratıcı Turist.  

 

Abstract 

Creativity has become increasingly important for the development of tourism in recent 
years. As competition between destinations grows, every destination increasingly develop to 
distinguish themselves through creative strategies. One of these is also the creative tourism. Creative 
tourism facilitates a tourist to gain an authentic experience through an engagement in participative 
learning of art, culture, heritage or the special character of a place. Creative tourism wh1ich is the 
original type of tourism causes tourists to feel like a citizen of cities, towns and villages, to experience 
citizens’ cultural and routine life style, and to feel pleasure them. Activities within creative tourism 
are diverse, and are closely connected to cultural tourism. With a high level of national and 
international demand for different experiences, the region is dominated by creative activities in agro-
tourism and trekking, gastronomy and culinary arts and theatre, dance, music and crafts. 

The aim of this study is thought to be the original for our country, which has recently 
become popular is to introduce and explain the concept of creative tourism. In study, primarily the 
concepts of creativity and creative tourism are addressed then the resources of creative tourism, 
creative tourism demand, advantages  and  limitations of the creative tourism. 

Keywords: Creativity, Creative Tourism, Tourism, Cultural Tourism, Creative Tourist. 
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G�R�� 

Dünyada ya�anan teknolojik, ekonomik, sosyal ve 
siyasal geli�meler, turizm sektöründeki tüketim 
kalıplarında da de�i�ikliklere neden olmu�tur. Buna 
göre, insanların dinlenme ve bo� zaman de�erlendirme 
ihtiyaçlarını kar�ılayan deniz-güne�-kum turizmi 
turizmin birinci ku�a�ını, daha çok kültürel ve tarihi 
alanlara yönelik turları içeren kültür turizmi ise 
turizmin ikinci ku�a�ı olu�turmaktadır.  Üçüncü ku�ak 
turizm ise turistlerin ilgisini çekecek yaratıcı unsurları 
tanıtma ve geli�tirmeye dayalı olan yaratıcı turizmdir 
(Chairatana, 2012: 2). Turistlerin insanlarla daha fazla 
etkile�im kurmasını ve ya�ayan kültüre aktif olarak 
katılmasını sa�layan yaratıcı turizm, e�itsel, duygusal, 
sosyal ve psikolojik fayda yaratma amacı ta�ır.  

Kültür turizminin uzantısı olarak ortaya çıkan 
yaratıcı turizm, son yıllarda dikkat çeken ve üzerinde en 
çok konu�ulan konulardan biridir. (Richards and 
Wilson, 2008; Richards, 2011: 1225). Yaratıcı turizm, 
yaratıcılı�a ilginin yeniden canlandırılması için farklı bir 
bakı� açısı olu�turmakta ve kentsel yenilenmeden, 
turizmin geli�tirilmesine kadar pek çok alana uyarlanan 
bu bakı� açısı yaratıcı dönü�üm olarak 
nitelendirilmektedir (Marques, 2012: 111). Yaratıcılık 
sanatsal alanın yanı sıra, yaratıcılı�ın katma de�er 
olu�turaca�ı pek çok sosyal bilimler alanında da ele 
alınmaktadır (Richards, 2011: 1226). Nitekim, yaratıcı 
�ehirler, yaratıcı topluluklar, yaratıcı ekonomi ve yaratıcı 
endüstriler gibi,  yaratıcılık ve etkileri konusunda 
yapılmı� pek çok çalı�ma bulunmaktadır (Florida, 2002; 
Garnham, 2005:; Landry, 2000; Pratt, 2008; UNCTAD, 
2010; Waitt and Gibson, 2009; Santagata vd., 2009: 107).  

Yaratıcılı�ın moda bir terim olarak kullanılmaya 
ba�lamasıyla birlikte, yaratıcılı�ın kültürle 
ili�kilendirildi�i ve hatta kültür ve yaratıcılık 
terimlerinin birbirinin yerine kullanıldı�ı görülmektedir.  
Ancak, bu iki kavram ortak noktalara sahip olsa da,  
birbirinden tamamen ayrı olup, farklı etkilere sahiptir. 
Kültür turizminin odak noktası daha çok müzeler, 
anıtlar, ören yerleri gibi somut tarihi ve kültürel miras 
iken, yaratıcı turizm somut unsurların yanı sıra 
geleneksel ya�ama ait tüm soyut kültürel ögeleri içerir 
(Richards and Wilson, 2006: 1210). Ayrıca kültür turizmi 
faaliyetleri daha çok görselli�e dayalı gerçekle�tirilirken, 
yaratıcı turizm soyut kültürün bir parçası olma yani 
ya�ayarak ö�renme temeline dayalı bir turizm �eklidir 
(Wurzburger vd., 2008: 13).  

Günümüzde, turist sayısı sürekli artı� 
göstermektedir. Ancak dünya turizm pastasından alınan 
payın arttırılması ve ça�da� turistin destinasyona 
çekilmesi giderek zor ve kritik hale getirmektedir 
(Prentice and Andersen, 2007: 89; Trauer, 2006: 185). 
Ayrıca çok sayıda kültür turisti,  paket turlara katılmayı 
reddetmekte ve kendilerine özel deneyimler 

ya�ayabilecekleri faaliyetleri talep etmektedir (Prahalad 
and Ramaswamy, 2004: 49; Schmitt, 1999: 62). Bu 
nedenle, turistin bireysel beklentilerini kar�ılayacak 
zengin arz kaynaklarına sahip destinasyonların 
geli�tirilmesi bakımından, yaratıcı turizm önemli bir 
seçenek olu�turmaktadır (Smith,2005; Rogerson, 2006: 
150). 

Yapı ve içerik olarak di�er turizm türlerinden farklı 
olan yaratıcı turizm insanların farklı kültürleri 
tanımaları, onlara ait kültürel faaliyetleri ke�fetmeleri ve 
bu faaliyetleri ya�ayarak ö�renmelerini sa�layan yeni 
bir turizm türüdür. Yüzyılın en önemli turizm 
çe�itlerinden birini olu�turaca�ı dü�ünülen yaratıcı 
turizm, zengin bir tarihi ve kültürel mirasa, e�siz 
gelenek göreneklere sahip ülkemiz açısından da 
geli�tirilebilir bir turizm �eklidir. Buradan hareketle 
gerçekle�tirilen çalı�manın amacı yeni bir turizm çe�idi 
olan yaratıcı turizme dikkat çekmek ve konuyu Türk 
turizminin gündemine ta�ımaktır. Literatür taraması 
yapılarak gerçekle�tirilen çalı�mada, yaratıcı turizmin 
tanımı, özellikleri, üstünlükleri ve olumsuz yönleri 
kavramsal olarak ele alınmı�tır.  

YARATICILIK 

Son yıllarda, ulusal ve bölgesel düzeyde ekonomik 
geli�me politikalarında, yaratıcılık, bilgi ve 
enformasyona eri�imi itici güç olarak gören, yaratıcı 
ekonomi kavramını öne çıkaran bir yakla�ım önem 
kazanmı�tır. Yaratıcılık, yeni fikirlerin geli�tirilmesi ve 
bu fikirlerin, özgün sanatsal ve kültürel ürünler, 
fonksiyonel tasarımlar, bilimsel bulu�lar ve teknolojik 
yenilikler geli�tirmek üzere kullanılması anlamına 
gelmektedir (Tan vd., 2013: 157;�Lindroth vd., 2007: 54). 
Yaratıcı endüstriler ise, merkezini bireysel yaratıcılı�ın, 
beceri ve yeteneklerin olu�turdu�u, entelektüel 
zenginlik yaratacak ve yeni i� alanları açabilecek 
potansiyele sahip çalı�ma alanlarıdır.   

Günümüzde yaratıcı endüstriler, hem geli�mi� hem 
de geli�mekte olan ülkelerde ekonomik büyüme, 
istihdam ve toplumsal bütünlü�ü yeniden canlandırmak 
için stratejik bir araç olarak görülmektedir. Dünya 
ticaretindeki en dinamik sektörler arasında yer alan 
yaratıcı endüstriler, yaratıcılık, kültür, ekonomi ve 
teknoloji arasındaki etkile�imi açıkça göstermekte; bu ise 
entelektüel sermaye yaratmak, istihdam ve ihracat 
gelirlerini artırmak, aynı zamanda sosyal içerme (sosyal 
açıdan dı�lanmayı azaltma), kültürel çe�itlilik ve insani 
geli�ime katkı �eklinde ortaya çıkmaktadır.  

Dünyada bu konuya verilen önemin en somut 
yansıması 2004 yılında olu�turulan “UNESCO Yaratıcı 
�ehirler A�ı”dır. Olu�turulan a� kapsamında edebiyat, 
film, müzik, el sanatları ve halk sanatları, tasarım, 
medya sanatları ve gastronomi alanlarında seçilen 
toplam 29 �ehir bulunmaktadır. UNESCO’nun kültürel 
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çe�itlilik ve sürdürülebilir kentsel geli�me kavramlarını, 
dünyaya yaymak için olu�turdu�u bu yapıya dahil olan 
bir �ehir özellikle yaratıcı ekonomi kapsamındaki 
faaliyet ve deneyimlerini küresel düzeyde payla�makta 
ve di�er �ehirler ile birlikte yeni fırsatlar 
yaratabilmektedir (UNESCO, 2013:1). 

Yaratıcı endüstrilerin geli�mesi ile birlikte, büyük 
metropoller bilgiye dayalı sanayi merkezleri haline 
gelince,  yaratıcı i�gücü ekonomik geli�me ve refahın 
odak noktası olmu� ve yaratıcı sınıf olarak nitelendirilen 
yaratıcı i�gücünü ortaya çıkarmı�tır. Yaratıcı sınıf 
kavramını ilk kez ortaya atan Florida (2002: 67), 
ara�tırmaları sonucunda ekonomik geli�me ve yaratıcılık 
arasında bir ba� oldu�unu öne sürmü�tür. Genel olarak 
yaratıcı sınıf kavramı, bir �ehir, bölge veya ülkedeki 
lisans ve lisansüstü e�itim almı� ki�ileri kapsamaktadır. 
Bilgisayar ve matemati�in yo�un kullanıldı�ı meslekler, 
mimarlık, mühendislik, tıp, e�itim, mesleki e�itim, 
sanat, tasarım, e�lence, spor, medya, yönetim, i�letme, 
finans, hukuk, teknik eleman ve pazarlama alanlarında 
faaliyet gösterenler yaratıcı sınıfı olu�turan meslek 
grupları arasında yer almaktadır. 

Yaratıcı sınıf üyeleri sosyal ve kültürel olarak 
geli�mi�, çevre kalitesi yüksek, dinlenme ve rekreasyon 
imkanı sunan, otantik deneyimler ya�ayabilecekleri 
özgün karaktere ve farklı ya�am tarzına sahip 
bölgelerde ya�amayı tercih etmektedir (McGranahan ve 
Wojan, 2007:214) Bu nedenle, bir bölgenin ekonomik 
geli�mesinin hızlandırılmasında yaratıcı sınıfın bölgeye 
çekilmesi ve kalıcılı�ının sa�lanması önemli bir rol 
oynamaktadır. (Milotova ve Chrenekova, 2012). 
Gerçekten de genellikle mobil ya�ayan yaratıcı sınıfı 
cezbeden ülke ve bölgeler büyük bir rekabet avantajı 
elde etmi�ler ve dünyanın en büyük ekonomilerine 
sahip olmu�lardır.  

YARATICI TUR�ZM 

 Yaratıcı turizm, ilk kez Richards ve Raymond 
tarafından kültür turizminin bir parçası ya da bu 
turizme tepki olarak tanımlanmı�tır. Buna göre yaratıcı 
turizm, yaratıcı potansiyellerini geli�tirmek isteyen 
turistlere, bulundukları tatil beldesinin özelliklerini aktif 
katılımla ö�renme ve geli�tirme fırsatı sunan bir turizm 
çe�ididir  (Richards and Raymond,2000: 18). Raymond’a 
göre (2007: 146) yaratıcı turizm, kültürün yaratıcı 
deneyimlerle sunuldu�u, gerekti�inde uygulamalı 
seminerlerin kullanıldı�ı ve otantik tecrübelerin 
ya�andı�ı bir sürdürülebilir turizm çe�ididir. 

Yaratıcı turizm turistlere, yaratıcı etkinliklere (sanat, 
el sanatları ve a�çılık atölyeler dahil) katılma, yüksek 
kalitede konaklama ve yöre halkının kendine has 
kültürü ile ba�lantı kurma imkanı sunan bir turizm 
türüdür.  �nsanların bir bölgenin sanatsal, kültürel 
mirası ya da özgün karakterini ö�renmek, bölge insanı 
ile yakın ili�kiler kurmak ve ya�ayan kültürü etkile�imli 

biçimde ö�renmek ve otantik deneyimler ya�amak 
amacıyla gerçekle�tirdikleri seyahatlere yaratıcı turizm 
denir (UNESCO, 2006).   

2010 yılında Dünya Turizm Örgütü’nün Santa Fe’de 
düzenledi�i toplantıda yaratıcı turizm, ziyaret edilen 
yerdeki insanlar ve onların ya�ayan kültürleriyle ba� 
kurma olana�ı veren, güzel sanatlar, kültürel miras ya 
da bir yerin özel karakterine yönelik katılımcı bir 
ö�renme fırsatı sunan ve bir konuda özgün bir deneyim 
sa�layan bir gezi türü olarak tanımlanmı�tır (Ohridska-
Olson, 2010). Bu anlayı�a uygun programlara, halı 
dokuma kursları, toprak kap boyama ya da gönüllü 
arkeoloji yolculukları gibi etkinlikler dahil edilmektedir. 

O halde, yaratıcı turizmi bir yerin özel 
karakterlerini, sanatını ve kültürel mirasını, ya�ayan 
kültür ve insanlarla yakın ili�kiler kurarak ö�renmek 
için yapılan deneyimsel bir faaliyet ve aktif katılıma 
fırsat veren bir seyahat olana�ı �eklinde tanımlayabiliriz. 
Yapılan çalı�malarda yaratıcı turizmin farklı rolleri ve 
biçimleri yansıtılmaktadır. Yaratıcı turizm genel olarak 
fikir alı�veri�i ve becerilerini arttıran, sinerji yaratan bir 
yol olarak görülse de; turistler, turizmciler ve yerel halk 
açısından farklı algılanmaktadır. Buna göre yaratıcı 
turizm:   

� Turistlere yönelik yaratıcı destinasyonlar 
olu�turmak için bir araç, 
� Mevcut kaynakları de�erlendiren yaratıcı bir 
yöntem, 
� Kimlik ve farklılı�ın güçlendirilmesi için bir 
vasıta,  
� Kendini ke�fetme ve ifade etme biçimi,   
� Bir çe�it e�itici e�lence biçimi,  
� Destinasyonlarda yeni ortamlar yaratmak için bir 
kaynak,  
� Destinasyonların yeniden tasarlanması ve yeniden 
canlandırılması için kullanılan bir stratejik 
yöntemdir.  

Kültür turizminin yeni bir biçimi olan yaratıcı 
turizm kendine has bazı özelliklere sahiptir (Ohridska-
Olson ve Ivanov 2010). �ekil 1’de görüldü�ü gibi, 
yaratıcı turizm, kültür turizminin birincil tüketim 
deneyimlerinden ziyade, kültürel ürünlerin yapımı ve 
i�lenme sürecini içine alan geleneksel bir turizm 
çe�ididir. Yeni yetenekler kazanmak isteyen, yeni �eyler 
denemek ve yapmak isteyen ve yeni hazlar ya�amak 
isteyen yaratıcı turistler, seyahat ettikleri ülkelerin 
kültürüyle yakınla�mak isterler (Cloke, 2007: 40). Bir Çin 
atasözü olan “duyarsam unuturum, görürsem 
hatırlarım, yaparsam ö�renirim” mantı�ı yaratıcı 
turizmin odak noktasını olu�turur. Ba�ka bir ifadeyle, 
yaratıcı turizm kültürel unsurları yalnızca tüketmek 
yerine, bireysel yaratıcılık yeteneklerini kullanarak 
ö�renme ve uygulama olana�ı sunan ve üretime 
yönlendiren bir faaliyettir.  
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Landry’e göre (2008: 45) yaratıcı turizm, peyzaj, 
manzara ve do�al çevre unsurlarını ödünç almak yerine, 
orada bulunan kültürel unsurları bizzat ya�ayarak 
korumayı ve geli�tirmeyi sa�lar.  Yaratıcı turistler pasif 
olmaktan çok aktif olmayı tercih etmekte, bir yerin 
kültürel özelliklerini oldu�u gibi ya�amak,  do�al ve 
otantik deneyimler kazanmak ve böylece ki�isel 
deneyimlerini ve yeteneklerini arttırmayı 
hedeflemektedirler (Jelin�i� ve Žuvela: 2012: 79; 
Raymond, 2008: 290).   Bu amaçlarla seyahat eden 
yaratıcı turistler, bir yandan farklı kültürlerden 
insanlarla tanı�ıp, kayna�arak sosyal ihtiyaçlarını, di�er 
taraftan ki�isel yeteneklerini geli�tirerek kendini a�ma 
gereksinimlerini kar�ılamaktadır.  

Yaratıcı turizm doymu� turizm piyasalarından 
farklı destinasyon yaratma gereksinimini kar�ıladı�ı 
kadar, kültür turizminin yeniden ke�fedilmesine de 
destek olur (Richards and Raymond, 2000: 19; Richards, 
2005: 323; Wurzburger vd., 2008: 41).  Kültür turizmi 
destinasyonlara de�er katan bir yapı ortaya 
koymaktadır. Ancak kültür turizmine katılanlar, 
olu�turulan programın bir elemanı olmaktan öteye 
gidemedikleri gibi, turisti pasif kılan ve yalnızca 
tüketime dayalı yakla�ımla kar�ıla�ırlar. Oysa�21. yüzyıl 
turistleri, tarihi yapıların görselli�inden çok, o tarihi 
mekânda ya�anan deneyimlerle ilgilenmekte,  tarih ve 
kültürü taklit eden ürünler yerine özgün örnekleri tercih 
etmekte ve çevreyi korumaya özen göstermektedir.   

Yaratıcı turizmde, turist tarihi yapıları, sanat 
eserlerini ya da bir etkinli�i, rehber e�li�inde görmeye 
giden bir gezgin olmaktan çıkıp, onun parçası haline 
getirilir.� . Bir ba�ka deyi�le yaratıcı turistler, kültür 
mirasını ve kültürel olayları görmekle yetinmeyip, yerel 
kültürlere karı�mak ve katılmak istemektedir. Bu 
anlayı�a uygun programlara halı dokuma kursları, 
toprak kap boyama ya da gönüllü arkeoloji yolculukları 
gibi etkinlikler dahil edilmektedir Böylece kültür 
varlıklarına yeniden de�er kazandırıldı�ı gibi, aynı 
zamanda turistin tatmin duygusu da arttırılmı� olur.  

YARATICI TUR�ZM TALEB� 

Son yıllarda, insanları yaratıcı aktivitelerle 
destinasyonlara çekmek, kültür ve yaratıcılı�ı 
kullanarak özellikle ekonomik geli�meyi arttırmak tüm 
dünyada kabul gören bir yakla�ım haline gelmi�tir 
(Lysgard,2012:1284). Küreselle�me ve ileti�im 
teknolojilerinin geli�mesiyle bilgiye eri�imin 

kolayla�ması nedeniyle birçok insanın sanata, kültüre ve 
unutulmu� el sanatlarına ilgisini arttırmı�tır (Okano ve 
Samson, 2010: 11).  Böylece çok sayıda insan bu 
de�erlerin bulundu�u destinasyona akın etmi�, bu da 
yaratıcı turizm talebini olumlu etkilemi�tir. Yaratıcı 
turizm genel olarak üç temel gruba hitap edebilir 
(Raymond, 2003:5):  

Birincisi baby boomer (ikinci dünya sava�ından 
sonra nüfus patlamasının ya�andı�ı 1955 yılında 
do�anlar) ve yeni emekli olanlardır. Bu ki�iler ücretli 
çalı�tıkları için maddi sorunu olmayan, aynı zamanda 
ya�amları boyunca bir �eylere ilgi duymu� olmalarına 
ra�men beklentilerini gerçekle�tirememi� ki�ilerdir. Bu 
nedenle de emeklilikten sonra yeni fırsatlar aramakta ve 
farklı aktivitelere ilgi duymaktadırlar. 

�kincisi grup ise ço�unlukla gençlerden olu�an ve 
sırt çantasıyla seyahat eden otuz ya� altındaki nüfustur. 
Bu grupta yer alan ki�iler yeni fikirlere açık, önyargıları 
olmayan ve bedensel oldu�u kadar, ruhsal olarak da 
kendilerini geli�tirecek seyahatlere ilgi duyarlar. 

Üçüncü grubu ise geleneksel kültüre ilgi duyan ve 
bu konuda kendilerini geli�tirmek isteyen her ya� 
grubundan insanlar olu�turur. Yaratıcı turizm talebini 
olu�turan bu insanların ortak özellikleri a�a�ıda 
belirtilmi�tir: 

� Çok sık seyahat ederler ve seyahatleri esnasında 
ekstra harcama yapmaktan kaçınmazlar, 

� Somut kültürel mirastan ziyade soyut kültüre 
daha çok ilgi duyar, 

� Farklı kültürleri tanımayı hatta ya�amayı bir 
ayrıcalık ve ki�isel geli�imleri için bir fırsat olarak 
görürler, 

�  �lgisini çeken konuları kapsayan yerlere gitmek, 
oradaki insanlarla bir araya gelmek ve deneyimin 
bir parçası olmak isterler, 

�  Ya�am beklentileri yüksektir ve ki�isel 
deneyimlerini arttırma öncelikli hedefleridir, 

� Meraklı, ara�tırmacı, ke�fetme arzusu yüksek ve 
hareketli ki�ilerdir, 

� Do�al ve kültürel çevreye duyarlı ve bilinçli,  
kültürel mirası korumaya isteklidir, 

� �lgi alanları ve gidece�i yer konusunda bilgilidir 
ve orada ya�ayanlarla birlikte ziyaretini 
anlamlandırma iste�indedir, 

� Yaratıcılık unsuru ta�ıyan ve ilgi alanında olan 
herhangi bir faaliyete yüksek ücretler ödemeye 
hazırdır, 
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� Kendi seyahat programını bireysel ya da bir tur 
operatörü ile birlikte yapabilecek kapasiteye 
sahiptir. 

Yaratıcı turizm talebini mü�teri davranı�ları belirler. 
Çünkü turistler yaratıcı ürünün olu�ma sürecinde hem 
katılımcı hem de sorumlu olmakta ve seyahat i�letmeleri 
ile i�birli�i yaparak seyahatin içeri�i ve sürecin 
özelliklerini yapılandırırken birlikte hareket 
etmektedirler (Prahalad ve Ramaswamy, 2004: 51). 
Yaratıcı turistlerin beklentileri di�er turistlerden farklı 
olup, temel beklentileri kültürel ve yaratıcı 
uygulamalara katılmaktır. Bu nedenle, kültürel mirası 
korumak, insanların ili�ki ve etkile�imlerini arttırmak, 
kültür ve di�er turizm çe�itlerini geli�tirmek yaratıcı 
turizm talebi yaratmada oldukça önemlidir. 

Bununla birlikte, kültürel etkile�imin, kültürel 
bozulma tehlikesine yol açmasının da kaçınılmaz 
oldu�u dü�ünülmektedir (Walker, 2010) Bu dü�ünce 
kültürel mirasın, sanatın, el sanatlarının korunması 
gereklili�ine olan inancı güçlendirmi� ve yaratıcı turizm 
talebinin daha da artmasına yol açmı�tır. Ayrıca 
insanların özgünlük ve farklılık arayı�ları, farklı 
kültürlere olan merakı ve onlarla birlikte ya�ama iste�i 
kültürel seyahatleri arttırmı�tır (Chhabra ve di�., 2003: 
713). Tüm bu geli�meler kültür turizminin bir dalı olan 
yaratıcı turizm talebini de canlandırmı�tır.  

YARATICI TUR�ZM ARZI 

Bir ülkenin somut ve soyut tüm kültürel unsurları 
yaratıcı turizm amaçlı kullanılabilir. Farklı ülkeler, farklı 
yaratıcılık unsurlarını kullanarak, yaratıcı turistleri 
çekmeye çalı�maktadır. Toplumları temsil eden soyut 
kültürel miras, ça�da�lık ve ya�am tarzını yansıtan, 
kültürel çe�itlilik bir ülkede yaratıcı turizmin 
geli�mesine katkı sa�lamaktadır (Hakansson ve Snehota 
1995: 13). Yaratıcı turizmin temelini olu�turan bu 
unsurlar ülkelerin arz kaynakları konusunda belirleyici 
olmaktadır. Öte yandan sanat, el sanatları, dini törenler, 
soyut ve somut di�er unsurlar yaratıcı turizm açısından 
son derece önemlidir. Farklı bir müzik aleti, farklı bir 
ezgi, farklı bir giyecek ya da yiyecek hatta farklı bir 
somun ekmek gibi kültürel farklılıklar yaratıcı turizm 
bakımından önem arz etmekte ve arz kayna�ı olarak 
kullanılabilmektedir (Maffi, Mesgarani, 2013: 1106). 

Tablo 1. Yaratıcı Turizm Amaçlı Kullanılabilecek Faaliyetler 

Geleneksel 
kültür ve 
tarihi ve 
kültürel 
miras 

El sanatları, antika 
ve restorasyon 

Kuyumculuk, tekstil, seramik, 
ah�ap i�leme, antika ve 
mimari restorasyon, vb. 

Geleneksel mutfak  
Yemek yapımı, yöresel 
mutfak, vb. 

Tarihi, kültürel ve 
do�al miras 

Müzeler, ar�ivler, 
kütüphaneler, anıtlar, do�al 
parklar, vb. 

Sanat Görsel sanatlar 
Resim, heykel, foto�raf, 
edebiyat, vb. 

Performans 
sanatları 

Tiyatro, dans, opera, sirk, 
kukla, vb. 

Kültürel  
Endüstriler 

Görsel-i�itsel  
Film, televizyon, video, 
radyo, belgesel, vb. 

Müzik 
Canlı müzik, albüm, plak, cd, 
vb. 

Yayıncılık Kitap, dergi, gazete, vb. 

Yaratıcı  
Faaliyetler 

Tasarım 
Moda tasarımı, grafik tasarım, 
iç mimari, vb. 

Yaratıcı hizmetler Mimari, reklam, vb. 

  Kaynak: Creative-based Strategies in Small and Medium-sized Cities: 
Guidelines for Local Authorities, (2011:20). 

Yaratıcı turizmi di�er turizm çe�itlerinden ayıran en 
önemli fark onun ö�renme ve deneme odaklı olu�udur. 
Yaratıcı turizm insanların inanç, dü�ünce, de�er ve 
ya�am biçimlerinden olu�an soyut unsurları içerdi�i 
gibi, bunların etkisiyle olu�an sanat eserleri, el sanatları, 
müzeler, di�er kültürel özelliklerden olu�an somut 
unsurları da kapsamaktadır (Hemmati ve Abbasi, 2013: 
2008) . Yaratıcı turizmin özünü daha çok 
destinasyonlarda ya�ayan insanların ya�am biçimi 
olu�turur. Bu nedenle yaratıcı turizmin amacı, kültür 
turizminde oldu�u gibi, yalnızca mekân ve anıtları 
ziyaret etmek de�il, daha çok bu alanlardaki ya�am 
tarzının ö�renilmesidir (Richard, 2001: 7).  

Tablo 1’de görüldü�ü gibi, bir ülkenin tüm sosyo-
kültürel mirası, tüm sanat dalları ve eserler, yaratıcı 
sınıfa ait eski ve yeni eserler ve ekolojik miras, yaratıcı 
turizmde arz kayna�ı olarak kullanılabilir. Kısacası 
modern dünya ile geçmi� arasında köprü olu�turan her 
unsur, bir yaratıcılık malzemesi olarak kullanılabilir ve 
pazarlanabilir.  

Bir ülke ya da bölgenin turizm yatırımları, kültür 
turizminin kaynakları, di�er turizm çe�itlerinin varlı�ı 
ve konukseverlik de yaratıcı turizmin arz kaynakları 
arasında yer alır.  Bu unsurlar bir yandan yaratıcı 
turizmi geli�tirirken, di�er yandan geli�en yaratıcı 
turizm bu kaynakların etkin kullanımına destek olur. 
Ya�anan bu kar�ılıklı olumlu etki ise kültürel mirasın 
sürdürülebilirli�ini sa�lar. Ayrıca yaratıcı müzik, dans, 
yerel el sanatları vb. turizm ürünlerinin geli�tirilmesi 
belirtilen katkıların daha da artmasına yol açar.  Ancak, 
her yaratıcı ürün ve faaliyet, tarihi, sanatsal ve kültürel 
unsur dikkat çekici olmayabilir ya da belirgin bir turizm 
çekicili�i yaratmayabilir. Bu nedenle yaratıcı arz 
kaynaklarını turistik ürün haline getirmek, imaj ve 
marka yaratmak planlama ve tanıtım çalı�malarını 
gerektirmektedir. 

Yaratıcı turizm arz kaynaklarının çe�itlili�i ve 
karma�ıklı�ı nedeniyle, yaratıcı turizmin 
geli�tirilmesinde farklı yakla�ımlar kullanılabilir. Bunlar 
(Ohridska  Olson ve Ivanov, 2010):  

Destinasyon odaklı yakla�ım: Burada kent 
mimarisi, do�al manzaralar, ya�ayan zanaat ve sanatsal 
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faaliyetler gibi, bir destinasyonun mevcut kaynaklarını 
yaratıcı turizm amaçlı kullanılır. Ancak bu amaçla 
kullanılan kültürel kaynakların hiçbirisi yaratıcı turizm 
amaçlı tasarlanmı� ve olu�turulmu� de�ildir.  

Faaliyet odaklı yakla�ım: Bu yakla�ımda yaratıcı 
turizm için tek bir destinasyona odaklanma söz konusu 
de�ildir. Tam tersine yaratıcı turizm kaynakları co�rafi 
olarak da�ınık ve birbirinden ba�ımsızdır. Örne�in 
yaratıcı turistler �arap yapımını ö�renmek için Fransa’yı, 
spa için Tayland’ı ya da kilim dokumak için Türkiye’yi 
tercih edebilir. Önemli olan yaratıcı turistin ilgi 
duydu�u faaliyetin varlı�ıdır.  

YARATICI TUR�ZM MODEL� 

Kültür varlıklarını ve yaratıcılı�ı kullanarak, bir 
destinasyona turistleri çekmeyi amaçlayan yaratıcı 
turizm,  bir yandan yaratıcı endüstrileri uyarırken, di�er 
taraftan turizm gelirlerini arttırdı�ı için toplumsal ve 
ekonomik geli�me için önemli bir fırsattır. �ekil 2’de 
görülen yaratıcı turizm modeli, kapsam ve bile�enleri 
bakımından geleneksel kültürel turizm modelinden 
farklıdır.  Bu farklardan birincisi, yaratıcı turizmin farklı 
kaynaklara dayalı olmasıdır. Kültür turizmi sembolik 
yapılara, büyük etkinliklere (festival vb.), güçlü bir tarihi 
mirasın varlı�ına, destinasyonun enerjik kültürel 
hayatına ve ünlü co�rafyalara odaklanmı�tır. Oysa 
yaratıcı turizmin odak noktasını, daha çok 
destinasyonun çarpıcı gelenekleri, el sanatları ve 
bireysel ilgi ve hobiler olu�turur. Bu nedenle herhangi 
bir ülke, �ehir hatta bir köy dahi yaratıcı turizm 
destinasyonu olabildi�i için co�rafi geni�lemeye imkan 
sa�lar.  

�kinci önemli fark ise ülkenin ekonomik karını 
arttırmasıdır.  Kültür turizminde gelirler yalnızca 
müzelere giri� ücretleri, organizasyon biletleri ve 
hediyelik e�ya satı�ından olu�makta iken, yaratıcı 
turizm çok daha fazlasına fırsat verir. Kültür turizminde 
turistten elde edilen gelirin büyük bir bölümünü 
yabancı tur operatörleri ve seyahat acentaları 
almaktadır. Oysa yaratıcı turistlerin ço�u, paket tur satın 
almak yerine bireysel seyahat etmeyi tercih 
ettiklerinden, elde edilen gelirin büyük bir bölümü ülke 
ekonomisine dahil olmaktadır.   

Yaratıcı turizm, destinasyonun ekonomisine turizm 
gelirleri ile katkı sa�lamakla kalmaz. Aynı zamanda 
turizm gelirlerinin yarattı�ı do�rudan finansman 
olana�ı ile yatırımları te�vik eder ve di�er sektörlerin de 
geli�mesine katkı sa�lar.  

Kültür turizmi ve yaratıcı turizm arasındaki 
farklılıklar olsa da, yaratıcı turizm modeli bir kültür 
turizmi destinasyonunun, yaratıcı turizmin geli�mesine 
katkı sa�layacak unsurlar ta�ımaktadır. Aslında yaratıcı 
turizmin, kültür turizmi ba�ta olmak üzere, di�er turizm 
çe�itleri ile bütünle�mesi mümkündür. (Yaratıcı-macera 

turizmi, yaratıcı-arkeoloji turizmi, yaratıcı gastronomi 
turizmi gibi) Bu durum destinasyonlarda di�er turizm 
türlerinin geli�tirilmesine imkan sa�ladı�ı gibi, turizm 
gelirlerini de arttıracaktır.  

YARATICI TUR�ZM�N YARARLARI 

Genel olarak, yaratıcı turizmin farklı yönleri ile 
kültür turizmine yeni bir boyut kazandırdı�ı açıktır.    
En önemli yönü yaratıcı turizmin nihai üründen çok, 
süreç odaklı bir bakı� açısı getirmesidir (Gordin ve 
Matetskaya, 2012: 57). Yaratıcı turizm, bilinçli ve 
rasyonel yakla�ımlarla geli�tirildi�i takdirde, ulusal 
ekonominin bir parçası olarak destinasyonlara ve halka 
önemli katkılar sa�lar. Bunları a�a�ıdaki gibi 
sıralayabiliriz (Ohridska Olson ve Ivanov, 2010:14; 
Godbey, 2008:106; Trueman, vd., 2008:; Ooi ve 
Strangaard  Pedersen, 2010: 324; Zenker, 2009: 28): 

� Yerel el sanatları, gelenek ve görenekler, yerel 
müzik ve yöresel kıyafetlerin yeniden hayat 
bulması, 
� Yöre insanının kültürel mirasla gurur duyması 
ve koruması, 
� Yöresel gelenek ve göreneklerin tanınması ve 
yaygınla�ması, 
� Eski uygarlıklara ait sanatların ve el sanatlarının 
korunması, 
� Somut ve soyut kültürel mirasın korunması ve 
sürdürülmesi, 
� �� ve gelir yaratan yaratıcı endüstrilerin 
geli�tirilmesi, 
� Tarım, hediyelik e�ya, tekstil, gastronomi vb. 
sektörlerin geli�mesine katkı sa�laması, 
� Destinasyonun rekabet gücünde artması, 
� Yoksulluk, çevresel sürdürülebilirlik ve çok 
daha fazlası için yenilikçi yerel çözümler üretilmesi, 
� Destinasyonun prestij kazanması ve kültürel 
kimli�ini güçlendirilmesi, 
� Sezon probleminin olmaması ve tüm yıl faaliyet 
olana�ı, 
� Gençlere giri�imcilik fırsatı yaratır ve özellikle 
kadın ve gençlerin istihdamına katkı sa�lar. 

Yaratıcı turizmin ekonomik sonuçlarına ili�kin 
yapılan çok az ara�tırma olmakla birlikte, yaratıcı 
turizmin ekonomik büyümeye ciddi katkı sa�laması 
mümkündür. Yaratıcı turizmin varlıklı mü�teri 
gruplarına hitap etmesi ve bu ki�ilerin yüksek 
miktarlarda ödeme yapmaya razı olması ekonomik 
katkıyı arttıracaktır. Ayrıca maliyetlerin dü�ük olması 
nedeniyle yerel yönetimler ve halka yüksek ekonomik 
katkı sa�layacaktır.  

YARATICI TUR�ZM�N GEL��T�R�LMES�N� 
ENGELLEYEN UNSURLAR 
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Yaratıcı turizmin kapsamının geni� olması 
nedeniyle, uygulanması ve geli�tirilmesinin zor 
oldu�una dair ön yargılar mevcuttur. Ancak dikkatli bir 
planlama ve bilinçli yönetimle uygun stratejiler 
geli�tirilerek, yaratıcı turizmin hayata geçirilmesi 
mümkündür. Bunun için öncelikle, yaratıcı turizmde 
kullanılacak tüm bile�enlerin ba�ımsız olarak 
de�erlendirilmesi, daha sonra birbirleriyle uyumlu ve 
tutarlı bir bütün olu�turacak biçimde bira raya 
getirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, yaratıcı 
turizmin geli�mesine engel te�kil eden bazı müdahale 
edilebilir zorluklar da olabilir. Bunlar a�a�ıda 
belirtilmi�tir (Richard ve Wilson, 2007: 28): 

� Yaratıcı becerilerin geli�tirilmesi ve çekicilik 
unsuru olarak kullanılabilmesi ancak yaratıcı ve 
yetenekli insanların varlı�ıyla mümkündür.  Bu 
nedenle turizm sektöründe istihdam edilenlerin 
edimsel, yorumsal ve pedagojik becerileri son 
derece önemlidir. Çalı�anların yaratıcılıktan yoksun 
olması yaratıcı turizm talebini ve yeni arz 
kaynaklarının geli�tirilmesini olumsuz etkileyebilir.   
� Yaratıcı faaliyetlerin yapılabilece�i atölye, galeri 
vb. fiziksel alanların yetersizli�i bu faaliyetlerin 
uygulanmasını güçle�tirir. 
� Nüfusun büyük bir bölümünün yaratıcı sınıfta 
(bilim ve ara�tırma, mühendislik, mimarlık, tasarım, 
e�itim, sanat, müzik ve e�lence endüstrisi) yer aldı�ı 
tahmin edilmekle birlikte,  yaratıcı turizme 
katılanların sayısının oldukça dü�ük oldu�u 
bilinmektedir. Bu daha çok yaratıcı turizm talebini 
olumsuz etkilemekte ve yaratıcı turizmin 
yaygınla�masını kısıtlamaktadır. 
� Bir bölge ekonomik yapısı ve çevresel konumu 
nedeniyle yaratıcı turizm için uygun olmayabilir. 
Özellikle ula�ılabilirlik sorunu ve zayıf imaj yaratıcı 
turizmin geli�mesini engelleyebilir.  
� Hedef kitlenin do�ru seçilememesi yani yıl 
boyunca daha uzun konaklayacak, yüksek harcama 
yapacak talebin yaratılamaması halinde, turizm 
gelirlerindeki artı� beklenen düzeyde olmayacaktır. 

Bu olumsuzluklar bilinçli politikalarla giderilebilir 
niteli�e sahiptir. Bunun için öncelikle yaratıcı turizm 
bile�enleri gözden geçirilmeli, hangisinin öncelikli 
kullanımının uygun olaca�ına karar verilmeli ve ülke ve 
bölge düzeyinde bir denge olu�turacak �ekilde hayata 
geçirilmelidir. Böylece turizm ve yaratıcılık unsurları 
arasındaki denge korunacak ve daha  sa�lıklı sonuçlar 
elde etmek mümkün olacaktır.  

SONUÇ 

Dünyadaki tüm geli�mi� ekonomiler, kültüre önem 
vermekte ve bu konudaki yeteneklerini güçlendirerek 
rekabet unsuru olarak kullanmaktadırlar. Bu nedenle 

kültür odaklı yaratıcılık her geçen gün önem 
kazanmaktadır. Bu nedenle yaratıcılık, mevcut rekabet 
ortamında turizmin de ayrılmaz bir parçası olmalı ve 
yaratıcı turizm geli�tirilmelidir.   Çünkü yaratıcı turizm, 
önemli gelir kaynakları yaratan, insanların de�i�en 
dü�ünce ve beklentilerine cevap veren ve kültürel arz 
kaynaklarına ba�lı oldu�u için onları geli�tiren bir 
özelli�e sahiptir. Bu özellikleri nedeniyle yaratıcılık, 
yerli ve yabancı turist sayısını arttırması, kültürel 
mirasın yok edilmesini engellemesi, insanların kendini 
geli�tirme gereksinimini kar�ılaması nedeniyle turizm 
için bir çekicilik unsurudur. 

Yaratıcı turizm, hem üretim hem de tüketim 
sürecine katkı sa�laması bakımından önemlidir. Bu 
nedenle bir destinasyona yeni bir yaratıcı unsur eklemek 
yerine, yaratıcı turizmin geli�tirilmesi destinasyona çok 
daha fazla katkı sa�lamaktadır. Turistlerin yaratıcı 
deneyimler edinmesini sa�lamak için tarihi ve kültürel 
mirasın yanı sıra yerel halkın ya�amında yer alan di�er 
yaratıcı unsurları da kullanıma dahil etmek, beklenen 
katkıyı daha da arttıracaktır. Yaratıcı turizmin amacı, 
turistlerin yerel halkla diyalog kurmak ve onların 
kültürlerini ö�renmek suretiyle otantik ve tatmin edici 
deneyimler ya�amasını sa�lamaktır.  

Rekabetin giderek arttı�ı, doymu� turizm 
piyasalarında yeni destinasyonların olu�turulması,  
özellikle yerel topluluklar için bir fırsat olu�turabilir. 
Bunun için kendi kültürel miraslarını bilmek, do�al 
çevrenin uygunlu�u ve giri�imcilik ruhunun olması 
yeterlidir.  Yaratıcı turizmin di�er turizm çe�itlerine 
göre alt ve üst yapı maliyetlerinin dü�ük olması 
geli�tirilmesini kolayla�tırmaktadır. Ayrıca yaratıcı 
turizm için illaki kültürel mirasın olma zorunlulu�u 
yoktur. Bu özellikleden yoksun olan bölgelerde bilimsel, 
sanatsal, yazınsal ve görsel-i�itsel yaratıcılık unsurları 
kullanılarak yeteneklerini geli�tirmek isteyenler için 
çekici destinasyonlar olu�turulabilir.   

Yaratıcı turizmin en önemli özelliklerinden biri; 
sürdürülebilir olmasıdır. Yaratıcı turizm küçük ve yerel 
i�letmeler üzerinde uyaran etkisi yaparken, ekolojik ve 
kültürel çevre üzerinde hiçbir olumsuzlu�a yol açmaz. 
Aksine bölgedeki ekonomik faaliyetlerin büyümesine ve 
farklıla�masına, yeni kültürel ve yaratıcı i� alanlarının 
geli�mesine ve ba�lı sektörlerin canlanmasına katkıda 
bulunur.  

Yaratıcı turizm farklı özelli�i olan kasaba, �ehir ve 
bölgelerle uyum içinde olmaya odaklanmı� bir turizm 
çe�idi olup, kendi i� alanlarını yaratan ve özellikle kriz 
dönemlerinde i�sizli�i önleyen bir yapıya sahiptir. Öte 
yandan, turistik ürünü çe�itlendirme, pazar olanaklarını 
geni�letme ve halk ekonomisi yaratması açısından yeni 
yüzyılın en önemli turizm çe�idi olmaya adaydır.  Bu 
nedenle, yeni beceriler kazanmak, otantik deneyimler 
ya�amak, benzersiz anılar edinmek isteyen turistler için 
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e�siz bir alternatif ve turizm gelirlerini arttırmak isteyen 
ülkeler için çok önemli bir fırsat olan yaratıcı turizm 
ülkemizde de hızla geli�tirilmelidir.  
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