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Ortak Kullanım Ağlarındaki İçerik Üretiminin, Tüketim  Davranışının 

Azaltılmasındaki Teşvik Edici Rolünün Web Siteleri Üzerinden 

İncelenmesi:  Zumbara, Freeconomy, Community Exchange Network, 

Freecycle Network 

Aslı Tosuner 

 

ÖZ 

 Bu tez kapsamında Zumbara, Freeconomy, Community Exchange Network ve 

Freecycle Network isimli ortak kullanım ağları, içeriklerinin tüketici davranışının 

azaltılmasında teşvik edici bir role sahip olup olamayacakları açısından incelenmiştir. 

İnceleme kategorisel içerik analizi ile yapılmış, sonuçlar grafik haline getirilmiştir. İçerik 

analizinin sonucuna göre ortak kullanım ağları takas imkanına izin verdiği, bu amaç 

doğrultusunda kimliklerini iyi tanımladıkları, kolay kullanıma sahip oldukları saptanmıştır. 

Ülke ve üye dağılımına göre yaygınlık, kişisel kimlik oluşturma ve interaktiflik bakımından 

eksiklikleri bulunduğu için bu alanlarda geliştirilmesi gerektiği ortaya konmuştur. Analiz 

sonucu ortak kullanım ağlarının, tüketim davranışının azaltılmasını teşvik edebilecek 

alternatif bir yapıya sahip olduğunu ancak kullanıcıların daha fazla motive olması için 

geliştirilmesi gereken taraflarının olduğu ortaya konmuştur. 

 

Anahtar kelimeler: tüketim, ortak kullanım, sosyal ağ, takas, enformasyon teknolojileri, içerik 

üretimi 
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A Study on Encouraging Role of Content Production in Collaborative 

Consumption Networks at the reduction of Consumer Behaviour Through 

Web Sites: Zumbara, Freeconomy, Community Excahnge Network, 

Freecycle Network 

 

Aslı Tosuner 

 

ABSTRACT 

 

Within the scope of this thesis, collaborative consumption networks which are named 

Zumbara, Freeconomy, Community Exchange Network ve Freecycle Network are analysed if 

their contents have a role on encouraging the reduction of consuming behaviour.  

The analyze is made with categorized content analysis method and the results are 

turned into graphics. According to the results of the content analysis, collaborative 

consumption networks are confirmed that they let exchange, identify themselves good 

towards this aim and have an easy usage. They are determined to have to improve themselves  

in the areas of extensity according to country and member, creating personal identity and 

interactiveness. In the results of the analysis, it’s understood that collaborative consumption 

networks have an alternative structure for encouraging the reduction of consuming behaviour 

but for its users to be more motived, they have sides to be improved. 

Key words: consumption, collaborative consumption, social network, information 

technologies, content production, exchange 
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ÖNSÖZ 

 Tüketim, 20. Yüzyıldan başlayarak giderek artıp, toplumsal yaşamın gündemine 

oturmuş bir olgudur. İhtiyaç değil amaç haline gelen tüketimi gerçekleştiren kitle olarak 

tüketim toplumu, sürdürülebilir olmayan yaşam tarzı ile çevreye büyük ölçüde zarar 

vermektedir. Tüketim kültürü ise planlı, tek tip üretilip kitlelere dayatılan metalaşmış kültür 

ürünlerinden oluşmaktadır.  

Enformasyon teknolojilerinin gelişimi sonucunda oluşan internet ve sosyal ağlar, 

insanların yaşam tarzında yeni değişiklikler yapmıştır. Sosyal ağların interaktif iletişime 

imkan tanıyan yapısı, bir kitle iletişim aracı olarak internetin farklılaşmasını sağlamıştır. 

Sosyal ağlar, kullanıcılarının içerik üretimine izin vererek, onları pasif tüketicilerden üretken 

tüketici olmalarını destekleyen bir adım olmuştur. Ortak Kullanım Ağlarındaki İçerik 

Üretiminin Tüketim Davranışının Azaltılmasındaki Teşvik Edici Rolünün Web Siteleri 

Üzerinden İncelenmesi: Zumbara, Freeconomy, Community Exchange Network, Freecycle 

Network adlı tez çalışmasının ana amacı sosyal ağlar içerisinde yeni oluşan bir türün, ortak 

kullanım ağlarının içerik yapısının tüketim davranışının azaltılmasını teşvik edip 

edemeyeceğinin incelenmesidir. 

 Bu amaç doğrultusunda, alt amaçlar ve onlara bağlı değişkenler oluşturulmuştur. 

Değişkenler kategorisel içerik analizi modeli ile incelenip sonuçları grafik haline getirilmiştir. 

Grafiklerde çıkan sonuçlar tartışılmış ve ortak kullanım ağlarının tüketim davranışının 

azaltılmasını teşvik eden gelişmiş yönleri ve geliştirilmesi gereken yönleri ortaya konmuştur.  

Bu tezin hazırlanmasında ve tüm okul hayatımda bana desteğini, sevgisini ve bilgisini 

esirgemeyen, her zaman yanımda olan ve bana inanan danışmanım ve sevgili hocam Yrd. 

Doç. Dr. Yıldız Dilek Ertürk’e, tez çalışmamı burs   ile destekleyen Bersay İletişim 

Enstitüsü’ne ve bana cesaret veren, hayallerime inanıp, destekleyen Prof. Dr. Ali Murat 

Vural'a, tüm sıkıntılarıma benimle birlikte göğüs geren, her zaman yanımda olup, bana cesaret 

ve destek veren babam Selahattin Tosuner ve annem Merih Tosuner’e teşekkür ederim.  
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GİRİŞ 

İnsan, dünya tarihi boyunca çevresini istediği gibi şekillendiren ve kendisine 

uydurabilen tek canlı olmuştur. İnsanın dünyadaki varlığı, en başta büyük ve köklü 

değişimlere yol açmasa da zaman içinde yaşam tarzındaki gelişmeler, çevreyi ve kaynakları 

paylaşmaktan çok ona hükmeden bir pozisyon oluşmasına yol açmıştır.  

İnsandaki bu anlayış değişimi, teknolojik gelişmelerle eşzamanlı olmuştur. İnsanlık 

tarihindeki belli teknolojik atılımlar, toplumların yaşayışında köklü değişimlere yol açmış ve 

insanların çevrelerini algılayışını ve davranış biçimlerini değiştirmiştir.  

Alvin Toffler’in üç dalga olarak adlandırdığı gelişim aşamalarında ilkel toplumdan 

tarım toplumuna, tarım toplumundan endüstri toplumuna, günümüzde ise endüstri 

toplumundan enformasyon toplumuna geçiş olmuştur.
 1

 Bu gelişme aşamalarından   birincisi 

insanları ilkel yaşamdan toprağa ve yerleşik düzene bağlayan tarım toplumuna geçiş, ikincisi 

tarım toplumundan kitlesel üretimin, tüketimin ve eğitimin önemli olduğu endüstri toplumuna 

geçiş, üçüncüsü ise küresel enformasyon akışının hızlandığı ve yeni enformasyon teknolojileri 

ile toplumsal yaşamın değişikliğe uğradığı enformasyon toplumu aşamasıdır.  

En köklü değişime yol açan teknolojik devrim 19. Yüzyıl’da gerçekleşen Endüstri 

Devrimi’dir. Bu devrimle beraber fabrikalar kurulmuş ve ürünler daha hızlı, seri halinde 

üretilmeye başlanmıştır. Fabrikaların kurulması sonucu köyden kente göçler başlamış ve 

şehirde yeni bir yaşam tarzı oluşmaya başlamıştır. Endüstri Devrimi sürecine kadar üretim ile 

tüketim dengedeydi ve halk ihtiyaç duyduğundan fazlasını satın almıyordu. Üretim 

teknolojilerindeki gelişmelerle beraber üretim fazlası oluştu ve toplum daha fazla satın almaya 

ve tüketmeye teşvik edilmiştir. Bunun sonucu olarak tüketim yeni şehirli yaşam tarzının 

temeline giderek yerleşmeye başlamıştır.    

Tüketimin toplumsal yaşamın merkezine yerleşmesi sonucu tüketim oluşmuştur. 

Tüketim toplumunda tüketim bir sosyalleşme ve psikolojik ihtiyaçları tatmin aracı haline 

gelmiştir. Tüketim alışkanlığının kitle iletişim araçları ile desteklenmesi yine aynı doğrultuda 

tüketim kültürünü yaratmıştır.  

                                                
1 Alvin Toffler, Üçüncü Dalga, Çev.Selim Yeniçeri, ,İstanbul, Koridor Yayınları, 2008. 
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1950’li ve 60’lı yıllar tüketimin yükseldiği zamanlar olmakta beraber, esas 1980’lere 

gelindiğinde tüketim olgusu toplumsal yaşamın her yönüne yerleşmiştir. Bu süreç tüketim 

toplumu ve tüketim kültürü denen iki kavramın oluşmasına neden olmuştur. Tüketim 

toplumunun en önemli özelliği, kişilerin ihtiyaçları için tüketmesi yerine, tüketimin başlı 

başına amaç olarak, bir ihtiyaç haline getirilmesidir.  

İnsanlar salt ihtiyaçları için değil, kimliklerini yansıtmak ve toplum içindeki özlenen 

konuma ulaşmak için tüketimi kullanmaya başlamışlardır. Tüketim davranışı özellikle kitle 

iletişim araçları aracılığıyla yapılan pazarlama kampanyaları ile teşvik edilmektedir. 

Pazarlamanın tüketiciyi etkilemek için farklı yönlere ağırlık verdiği üç gelişim aşaması vardır. 

John Grant’ın kategorize ettiği bu üç aşama, 1950’li yıllara kadar süren Bilimsel Satış 

Dönemi, 1950-2000 yılları arasında hakim olan Fantezi İmaj Dönemi ve 2000 sonrası için 

ifade edilne Zihin Değiştirme Pazarlama’dır.
2
  

Bilimsel Satış Dönemi, tüketiciye yeni icatları tanıtmak, onları satın almalarını 

sağlamak ve tüketicinin satın alma davranışını anlamak için yapılan ilk çabaları içerir. Fantezi 

İmaj Dönemi, markaların ürünü geçerek imaj haline geldiği ve tüketim kültürünün yerleştiği 

dönemdir. Zihin Değiştirme Pazarlama ise, internet sayesinde bilgilenen tüketiciyle daha 

interaktif, daha bilgiye dayalı bir iletişimin kurulduğu pazarlama sürecini anlatmaktadır. 

Tüketim gittikçe artarken, tüketici davranışının nasıl oluştuğu da merak edilmeye 

başlanmıştır. Özellikle şirketler, tüketicilerin satın almada bir sonraki eylemlerini bilmek 

istemektedirler. Bu sebeple tüketici davranışı araştırılmaya başlanmış ve çeşitli modeller 

oluşturulmuştur. Her model, tüketicinin satın alma sürecinin nasıl oluştuğuna dair çeşitli 

önermeler getirmektedir.  

 Tüketici, bir ürün satın alırken basit anlamda bir ihtiyacını gidermeye 

çalışmamaktadır.  Bunun ötesinde  çeşitli, duygularını da tatmin etmeye çalışmaktadır. Bu 

nedenle, tüketici davranışı bir süreçtir, satın alma ise, bu süreçin sadece bir aşamasıdır. 

Tüketici davranışını anlamak için, satın alma kararından önceki ve sonraki olayları incelemek 

gerekir. Bu sebeple tüketici davranışını açıklamak için çeşitli modeller geliştirilmiştir. 

Davranışsal ve motivasyonel olmak üzere ikiye ayrılan bu modeller tüketicinin satın alma 

sürecinin aşamalarını açıklamaya çalışmaktadır. 

                                                
2
 John Grant, Post-imaj Devri: Pazarlamada İmaj Çağından Akıl Çağına Geçiş, Çev.Dinç Tayanç, İstanbul, 

MediaCat, 2004. 
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Tüketici davranışı sürecini etkileyen çeşitli faktörler vardır. Bunlar pazarlama ve 

reklam gibi faktörler olduğu gibi, pazarlama dışı çeşitli faktörler bulunmaktadır. Kişilerin 

gereksinimlerini, güdülerini, tutum ve davranışlarını etkileyen bu sosyo-psikolojik faktörler şu  

şekilde sıralanabilir: Kişinin içinde bulunduğu kültür, alt-kültür ve sosyal sınıflar, aile, rol 

model ve statü gibi sosyal faktörler, meslek, ekonomik şartlar, yaşam tarzı, yaş, kişilik gibi 

kişisel faktörler. Bu faktörler, tüketicilerin satın alırken hangi etkilerin altında kalarak karar 

verdiklerini inceler. Piyasada pek çok çeşitli ürün bulunurken, tüketicinin hangi güdü ile 

hareket ettiğini belirlemeye çalışır.   

  Yaşam tarzı haline gelmiş tüketim davranışı beraberinde çeşitli sorunlar getirmektedir. 

Çevre sorunları, artan dünya nüfusu, kaynakların bu derece hızlı kullanılması sürdürülebilir 

gözükmemektedir.İnsanlığın devamı için gerekli olan doğal kaynakların giderek azalması, 

çevre kirliliğinin artması, biyolojik çeşitliliğin kaybolması ve özellikle küresel ısınmanın 

başlıca nedenlerinden olan karbondioksit salınımının fazlalaşması sonucu tüm dünyada çevre 

sorunlarına olan ilgi giderek artmaktadır. Özellikle su gibi doğal kaynakların aşırı kullanımı 

ve bu kullanım oranlarının sürdürülebilir olmaması, tüketim davranışlarının değiştirilmesi ve 

sürdürülebilir hale getirilmesi konusundaki çalışmaların önemini ortaya çıkarmaktadır.  Çevre 

sorunlarının başlıca nedenleri arasında endüstrileşme, dünya nüfusunun gitgide artması, bu 

nüfusun büyük bir kısmının hızla fakirleşmesi, küreselleşen dünyada giderek yayılan tüketim 

kültürü ve beraberinde getirdiği tüketim alışkanlıkları dikkati çekmektedir.  

Endüstri toplumunda sonra gelen Toffler’ın Üçüncü Dalga dediği aşama, enformasyon 

toplumudur. Türkçe’de bilgi, enformasyon ve veri  sık sık karıştırılmaktadır. İngilizce 

karşılıklarına bakılırsa, bilginin karşılığı knowledge iken, enformasyonun karşılığı 

information ,  verinin karşılığı datadır. Enformasyon, bir bilinmeyeni gideren betimleyici 

ifadedir. Eskilerin deyimiyle malumattır. Yarın havanın nasıl olacağı, hangi kitabın hangi 

kütüphanede bulunduğu gibi bilgiler enformasyondur. Diğer bir deyişle, enformasyon sıradan  

bilgi  veya bilgi, değer kazanmış enformasyondur. Gürak’ın tanımına göre “Bilgi,  olguları ve 

olayları tanıma, anlama ve özellikle açıklamaya yönelik, eğitim, gözlem, araştırma ve 

deneyim yoluyla elde edilen ve bütün bunların insanın zihinsel değerlendirmesi neticesinde 

ortaya çıkan olgular veya fikirlerdir.” 
3
 

                                                
3  Hasan  Gürak, "Önce Bilgili İnsan, Ekonomik Büyüme ve Refahın Gerçek Kaynakları Olan : Üretim Bilgisi 

(Teknoloji)  ve Nitelikli Emek Üzerine", http://www.hasmendi.net/makale_gurak/once_bilgili_insan.pdf, 

2006. 
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 Enformasyon teknolojilerinin gelişimi, enformasyon toplumunun oluşmasındaki en 

önemli unsurdur. Özellikle fiber optik kablonun bulunması, verilerin çok hızlı aktarılmasını 

sağladığı için iletişim alanında bir devrim yaratmıştır.  

Enformasyon teknolojilerinin gelişimi küreselleşmeye neden olan etkenlerden biridir. 

Verilerin kolay ve hızlı aktarımı, dünyanın farklı uçlarındaki insanların birbiriyle daha hızlı 

iletişim kurmasını ve birbirinden daha kolay haberdar olmasını sağlamıştır. Küreselleşme 

süreci esasında,  yeni dünya düzeninde  tek ve kaçınılmaz bir olgu olarak sunulan,  çağdaş 

emperyalizmin  yeni adıdır. Küreselleşme ile, üretim küresel anlamda belli yerlerde ve belli 

ellerde  toplanırken,  tüm dünya bu üretimin tüketicileri olarak şekillenmektedir. 

  Enformasyon toplumunu yaratan en önemli teknolojik gelişme internetin 

bulunmasıdır. İnternet ilk kullanılmaya başlandığı zamanlarda, Web 1.0 adı verilen genelde 

tek taraflı iletişime izin veren bir yapıya sahipti. Ancak Web 2.0 altyapısının kurulması ile 

interaktif iletişime izin veren sosyal ağlar oluşmaya başlamıştır. Sosyal Ağ, İnternetin gelişip 

yaygınlaşmasıyla beraber kurulan, insanların internette interaktif iletişim kurmasına olanak 

tanıyan, gittikçe çoğalan ve  yayılan web sitelerine verilen gelen addır. Değişik amaçlar için 

oluşturulmuş, değişik şekillerde paylaşıma izin veren çok çeşitli sosyal ağlar bulunmaktadır. 

Sınırı bulunmadığından ötürü, birbirini tanıyan, tanımayan birçok insan, aynı ülkeden veya 

dünyanın öbür ucundan bu ağlar aracılığı ile bağlantı kurup birbirleri ile iletişime geçebilirler. 

Sosyal ağların, katılım, açıklık, diyalog, sanal topluluk oluşturma, bağlanılabilirlik gibi 

özellikleri geniş bir kitlede benimsenip kullanılmasını sağlamıştır. Sosyal ağların kullanım 

amaçlarına göre çeşitli türleri bulunmaktadır. Buna göre, sosyal paylaşım ağları, içerik 

toplulukları, bloglar, micro-bloggin, wikiler, podcastlar ve forumlar sosyal ağ türlerine 

örnektir.  

Sosyal ağlar, kullanıcılarına içerik üretimi imkanını tanıyarak internetin diğer kitle 

iletişim araçlarından farklılaşmasına neden olmuşlardır. Geleneksel kitle iletişim araçlarında 

içerik tek taraflı üretilirken, sosyal ağlarda kullanıcı olan herkes içerik üretim sürecine katılma 

hakkına sahip olmuştur. Sosyal ağlardaki içerik üretimi için çeşitli kavramlar üretilmiştir. 

Bunlardan biri Yochai Benkler’in “Ağların Zenginliği” adlı kitabında açıkladığı “paylaşılana 

dayalı kolektif”(commons-based peer production) kavramıdır.
4
  

                                                
4
  Yochai Benckler, The Wealth of Networks: How Social Production Transform Markets and Freedom, 

New Haven, London, Yale University Pres, 2006, http://www.benkler.org/Benkler_Wealth_Of_Networks.pdf. 
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Axel Bruns, Toffler’ın üretken tüketici anlamına gelen prosumer kavramından 

esinlenerek, sosyal ağ kullanıcıları için üretken kullanım anlamına gelen produsage 

kavramını üretmiştir. Produsage ise üretken tüketici anlayışını internet ortamına taşıyan, 

sosyal ağ kullanıcılarının davranış biçimlerindeki dönüşümü, üretkenlik bakımından inceleyip 

ortaya koyan bir kavramdır. Bir nevi, internet kullanıcılarının artık sadece  tüketmediğini, 

içeriğin üretilmesine doğrudan katıldığını öne sürmektedir.  21. Yüzyıl sanal ortamı, artık 

kişilerin oturduğu yerden sadece bilgiye, hizmete ulaşmaya çalıştığı ve pasif oldukları bir alan 

değil, doğrudan müdahalelerde bulunup, içeriğin oluşması ve değişmesine katkıda bulunulan 

aktif kullanıcıların alanıdır.
5
 

 Sosyal ağ yapılarının gelişmesi ve içerik üretiminin gittikçe artması sürecinde yeni bir 

sosyal ağ tipi oluşmaya başlamıştır. Rachel Botsman ve Roo Rogers’ın “What’s Mine is 

Yours”(Benim olan Senindir) isimli eserinde ortak kullanım ağları(collaborative consumption 

network) olarak tanımladığı bu yeni ağ türü, sosyal paylaşımı mal, hizmet ve alan takası, 

paylaşımı, kiralanması, ödünç verilmesi gibi eylemler ile birleştirerek sanal ortamla gerçek 

hayatı birleştirmiştir.
6
 Ortak kullanım ağlarının esas amacı sahip olunan malların, hizmetlerin 

paylaşılarak tüketimin azaltılması, maddi tasarruf edilmesi  ve tüketime, özellikle israfa bağlı 

çevre sorunlarının azaltılmasıdır.  

Üç ortak kullanım ağ türü vardır. Bunlar ürün servis sistemleri, yeniden dağıtım 

pazarları ve ortaklaşa yaşam tarzlarıdır. Ortak kullanım ağlarının işleyebilmesi için gerekli 

olan yabancılararası güveni, paylaşılana inanç, kullanılmayan kapasite ve kritik kitle olmak 

üzere dört prensip vardır. Aynı zamanda sistemin dinamikleri olarak da p2p teknolojileri, 

topluluğun canlanması, çevresel kaygılar ve maliyet bilinçliliği gereklidir.  

1. Problem: 

Ortak Kullanım Ağlarındaki İçerik Üretiminin Tüketim Davranışının Azaltılmasındaki 

Teşvik Edici Rolünün Web Siteleri Üzerinden İncelenmesi: Zumbara, Freeconomy, 

Community Exchange Network, Freecycle Network adlı tez çalışmasında problem, tüketim 

alışkanlıklarının yarattığı çevre sorunlarıdır.  

Günümüzde, tüketim yaşam tarzı ile yaşayan  1.7 milyar insan vardır. Bu insanların 

yanı sıra küresel orta sınıfa mensup    aynı miktarda insan da  "daha iyi bir yaşam" olarak 

                                                
5
 Axel Bruns,  "Produsage", www.produsage.org. 

6 Rachel Botsman ve Roo Rogers, What’s Mine Is Yours, Londra,  Harper Collins Publishers, 2011. 
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adlandırılan bir düzeye ulaşmak için yani daha fazla tüketebilmek için çabalamaktadır.  Üç 

milyar kişilik yoksul kesim ise günde birkaç dolarlık gelirle hayatta kalmaya çalışmaktadır. 

2000 yılı verilerine göre, dünya nüfusunun yüzde 11.6 'sına sahip olan Amerika Birleşik 

Devletleri ve Batı Avrupa, dünya genelindeki kişisel tüketim harcamalarının yüzde 60.2'sini 

gerçekleştirmektedir.
7
 Gelişmekte olan ülkelerdeki herkesin batılı gibi tüketim mallarına sahip 

olması durumunda gezegenimizin bu yükü kaldıramayacağı ifade edilmektedir.
8
 

Tüketim toplumu olarak ifade edilen merkezinde tüketim eyleminin bulunduğu yaşam 

tarzı, sınırsız bir sahip olmayı, dolayısıyla da daimi bir üretim sürecini ifade etmektedir. 

Kullanılan birçok tüketim ürününün üretiminde kullanılan maddeler ve harcanan enerji 

küresel boyutta bir çevre krizi yaratmaktadır. En büyük krizlerden biri fosil yakıtların yol 

açtığı sera gazlarının atmosfere salınımı sonucunda oluşmaya başlayan küresel ısınmadır. Bir 

diğer sorun satın alınan malların kullanım süresinin kısa olması ve sürekli yeni mal satın 

alınması sonucunda oluşan atık birikimi ve israftır. Atık haline gelen malların çoğunluğu 

doğada çözülmeyip birikmektedir.  

Tüketime dayalı yaşam tarzının devam etmesi durumunda önemli çevre krizleri 

insanlığı beklemektedir. Bu sebeple insanların sürekli tüketmesine dayalı sürdürülebilir 

olmayan bir yaşam tarzının yol açtığı çevre sorunları ve buna bağlı olarak tüketim 

davranışının azaltılması gerekliliği bu çalışmanın problem alanını oluşturmaktadır. 

2.Önem: 

Bir yaşam biçimi olarak algılanan tüketim  çılgınlığı, insanoğlunu çevresel felaketin 

eşiğine getirmiştir. Kaynaklar tükenmekte, tehlikeli çevre kirletici maddeler yayılmakta, 

ekosistemler bozulmakta ve bunların sonucunda gezegenimizin dengesi bozulma tehlikesi 

altındadır. Bu uçurumdan kaçmak için insanların yeryüzü kaynakları üzerindeki baskısını 

önemli ölçüde azaltması gerekmektedir.
9
 Toplumun daha fazla tüketime yönelmesinin 

azaltılması, hem insan sağlığı   hem de çevre koşullarının iyileştirilmesi açısından önemlidir. 

Çalışmanın önemi tüketim davranışının azaltımasının teşvik edilmesi açısından, sosyal ağların 

kullanımının incelenmesi ve alternatif bir bakış açısı geliştirilmesidir.  

                                                
7  Gary Gardner, Erik  Assadourian, Radhika  Sarin, Günümüzde Tüketim, Dünyanın Durumu,TEMA 

yayınları, 1.Bölüm, s.6, 2004.   
8  Michael Renner, Daha Az Tüketici Bir Topluma Doğru, Dünyanın Durumu,TEMA yayınları, 5.Bölüm, 

s.111, 2004.     
9  a.e. 
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Çalışmanın diğer önemi ise, yeniden ortaya çıkan ortak kullanım ağları üzerine 

yapılmış araştırma sayısının çok az oluşudur. Özellikle Türkçe kaynaklarda ortak kullanım 

ağları ile ilgili bütüncül bir araştırmaya rastlanmamıştır. Yabancı kaynaklarda ise kitap ve tez 

çalışması azınlıkta olup özellikle bilimsel olmayan makaleler çoğunluktadır. Tüketici 

davranışı ve sosyal ağlarla ilgili araştırmalar ise çoğunlukla internetten alışveriş ve e-ticareti 

ele almıştır. Tüketicinin davranışının azaltılması için sosyal ağlardan yararlanılıp 

yararlanılmayacağı konusuna değinilmemiştir. Bu çalışma, tüketici davranışının azaltılmasını 

teşvik etmek amacıyla sosyal ağların yapısından nasıl yararlanılabileceğine dair bir inceleme 

içerdiği için de önemli bir ilki gerçekleştirmiştir ve bu sebeple öneme sahiptir.  

3. Amaç: 

İnternet ortamında sosyal paylaşım ağı adı verilen birçok internet sitesinde, 

kullanıcılar içerik üretimi yapabilmektedir.  Ancak son yıllarda oluşmaya başlayan ve 

yaygınlaşan ortak kullanım ağları (collaborative consumption networks) içerik üretiminin yanı 

sıra, mal ve hizmetlerin paylaşımı ve ortak kullanımına olanak tanıyarak sanal paylaşım ve 

içerik üretimini bir basamak öteye taşımıştır.  

Bu çalışmanın ana amacı, ortak kullanım ağlarından seçilmiş   örneklerin incelemesini 

yaparak, bu ağların, insanları daha az tüketmeye teşvik edebilecek bir yapıya sahip olup 

olmadığı ortaya koymaktır.  

Bu doğrultuda, ağın yapısında daha az tüketmeyi teşvik edebilecek, kişiyi, tüketim 

davranışından uzaklaştıracak, ne gibi özellik ve motivasyonlar olduğuna bakılacaktır. Bu 

amaç doğrultusunda oluşturulmuş alt amaçlar şunlardır: 

 Ortak kullanım ağları mal ve hizmetlerin takas ve paylaşımına izin veren bir yapıya 

sahip midir? 

 Ortak kullanım ağları interaktif iletişime ne oranda destek vermektedir? 

  Ortak kullanım ağları kurumsal kimlik altyapısına sahipler midir? (Misyon/Vizyon, 

Tarihçe vs.) 

 Ortak kullanım ağlarının ülke ve üye dağılımına göre yaygınlık oranı nedir? 

 Ortak kullanım ağlarında kişisel kimlik bilgilerinin paylaşımına ne oranda izin 

vermektedir? 

 Ortak kullanım ağlarında kullanıcılarının sanal topluluk haline gelmesini 

desteklenmekte midir? 

 Ortak kullanım ağlarının kullanımı kolay mıdır? 
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Bu alt amaçlar çerçevesinde, insanları daha az tüketmeye teşvik etme amacıyla 

kurulmuş ve hizmet eden ortak kullanım ağlarından   çeşitli örnekler seçilip incelenecektir. 

4.Sınırlılıklar: 

 Bu çalışma yeni iletişim teknolojilerinden internet kapsamındaki sosyal ağlar  ile 

sınırlandırılmıştır. Sosyal ağlar içerisinden yalnız ortak kullanım ağları (collaborative 

consumption networks) incelenecektir. Seçilen siteler mal, hizmet ve alan takasına izin 

verecek şekilde yapılanmış, bu paylaşımdan herhangi bir para talep etmeyen, ortak kullanım 

ağları arasından Alexa
10

 sıralamasında en iyi olan, uluslar arası web siteleri seçilmiştir.  

 Temel değişkenlerden biri olan takas, geleneksel anlamıyla değil ortak kullanım 

ağlarındaki anlamıyla kullanılmaktadır. Seçilen web sitelerinden ikisinde para yerine farklı 

birimler kullanılmakta, diğer ikisinde değiş tokuş yapılmaktadır. Dördünde de ücretsiz bir 

değişim süreci bulunmaktadır ve bu süreç direkt değildir. Takasın indirect olması, arz ve 

talepleri karşılayan kişilerin aynı olmadığı, yani değişimin karşılıklı değil çapraz olduğu 

anlamına gelmektedir. Bu anlamıyla sosyal ağdaki takas, geleneksel olandan ayrılmaktadır.  

Takas kelimesi kullanırken ekonomik anlamından ziyade sosyal ağlara bağlı yeni “ortak 

kullanım” türü ifade edilmektedir. 

Bu kriterlerin yanı sıra bir site de Türkiye’den seçilmiştir. Türkiye’den seçilen sitenin 

de takas yapısında olması ve ücretsiz olmasına dikkat edilmiştir. Seçilen web sitelerinin 

amaçlarında mutlaka bu doğrultuda hareket ettiklerine dair bir açıklama ve tanıtım 

bulunmasına da dikkat edilmiştir. Seçilen web siteleri yalnızca “Mart-Temmuz” ayları 

arasındaki 5 ay süresince incelenmiştir. Ortak kullanım ağlarının temel bilgileri ile ilgili 

ulaşılan kaynaklar, Rachel Botsman ve Roo Rogers’ın 2010 yılında hazırladıkları “What’s 

Mine is Yours”(Benim olan Senindir) kitabı
11

 ve web sitesi 

(http://www.collaborativeconsumption.com/) ile sınırlandırılmıştır. Bu konu üzerine farklı 

makaleler olup, çoğunun aynı kitaba atıf yaptığı görülmüştür. Bölüm 3.5.2.’de açıklanan 

Produsage kavramı, sadece Axel Bruns tarafından açıklandığı için, Bruns’un web sitesi ile 

sınırlandırılmıştır. 

 

 

                                                
10

  www.alexa.com 
11 Botsman, Rogers, a.g.e. 
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5.Yöntem:  

Bu çalışma içerik analizi yöntemiyle yapılmıştır. Araştırmanın verileri nitel araştırma 

yöntemi olan içerik çözümlemesi ile toplanmıştır.  Toplanan veriler doğrultusunda araştırma 

modeli oluşturulmuştur.  

5.1 Araştırma Modeli: 

 İçerik analizi yöntemiyle yapılan bu çalışmada kategorisel içerik analizi modeline göre 

veriler değerlendirilmiştir. Kategorisel içerik analizi modeli; belirli bir mesajın önce birimlere 

bölünmesini, ardından bu birimlerin belirli kriterlere göre kategoriler halinde 

gruplandırılmasını ifade etmektedir.
12

  Gruplandırma nitel verilere dayanmaktadır. Zumbara, 

Freeconomy, Community Exchange Network, Freecycle Network isimli web sitelerinin 

incelenmesi için tablo oluşturulup, kategorisel içerik modeli ile elde edilen veriler, daha sonra 

grafik haline getirilmiştir.  

5.2 Evren: 

 İnternette sosyal paylaşıma izin veren sosyal ağ denilen tüm web siteleri, bu 

çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. Tüm sosyal ağlar içerisinden, mal, hizmet ve alanların 

takası üzerine kurulu bir yapıya sahip ortak kullanım ağları ise çalışmanın alt evrenini 

oluşturmakta, bu ağlar içerisinden seçilen dört web sitesi ise çalışmanın örneklemini 

oluşturmaktadır. 

5.3 Örneklem: 

Örneklemi oluşturan ortak kullanım ağları içerisinden incelenecek web siteleri çeşitli 

kriterlere bakılarak seçilmiştir. Mal, hizmet ve alan takasına izin veren ve onları amaçlayan 

uluslararası web siteleri seçilmiştir. Zumbara, Türkiye’den seçildiği için uluslar arası kriterini 

karşılamadığı halde çalışma kapsamına alınmıştır. Uluslararası ortak kullanım ağları 

arasından seçim yapılırken Alexa (Rank) değerlerine bakılmıştır. Alexa trafik sıralama değeri,  

web sitesinin günlük ziyaretçi sayısı ile son üç aylık sayfa görüntülenme sayısı esas alınarak 

yapılan  sıralama değeridir ve tüm dünyada sonuçları kabul görmektedir.  Alexa trafik 

sıralama değeri  ne kadar küçük olursa, o internet sitesinin  o kadar fazla tercih edildiğini 

göstermektedir. Buna göre, Google'un Alexa Sıralama değeri bir, Facebook'un ise ikidir. 

                                                
12

 Nuri Bilgin, Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi: Teknikler ve Örnek Çalışmalar, Ankara, Siyasal Kitabevi, 

2006, s.19. 



 10 

  Alexa Trafik Sıralaması  

Freecycle network 13,127 

Freeconomy 470,470 

Community Exchange Network 731,161 

Street Bank 1,671,605 

Freeshare 2,052,365 

Zumbara 3,831,811 

 

Tablo 1 : Alexa Trafik Değerleri 
13

 

 Yukarıdaki kriterlere uyan web sitelerinin seçim aşamasında Alexa sıralaması en iyi 

olan 4 uluslararası web sitesi Tablo 1’de sıralanmıştır. Tablo 1’deki Alexa sıralamasına göre 

Freecycle Network en fazla tercih edilen web sitedir. Freeconomy ve Community Exchange 

Network’in sıralamada ikinci ve üçüncü sıralamada gelmektedir. Tablo 1’deki Freesharing ve 

Streetbank, bu çalışma kapsamına alınmayan iki ortak kullanım ağına örnektir ve sıralama 

farkının anlaşılması açısından tabloya eklenmiştir. Zumbara, Türkiye’den seçilen tek web 

sitesi olduğu için Alexa değeri düşük de olsa çalışma kapsamında yer almaktadır. Bu 

sonuçlara göre örneklem grubu, Zumbara, Freeconomy, Community Exchange Network ve 

Freecycle Network isimli web siteleridir. Sitelerle ilgili bilgiler 4. Bölüm’de açıklanmıştır. 

5.4 İşlem: 

 Bu çalışmada öncelikle kuramsal bilgilere dair literatür taraması yapılmıştır. Bu alanda 

daha önce yapılan çalışmalara bakıldığında, tüketici davranışı ve internet araştırmalarının 

daha çok internet üzerinden alışverişi ele aldığını görülmüştür. Bu çalışma internet üzerinden 

tüketici davranışının azaltılmasına yönelik bir araştırmayı içeren ilk çalışmadır. Çalışmanın 

ana konularından biri olan ortak kullanım ağları ise yeni tanımlanan bir kavram olduğu için, 

henüz bilimsel olarak ele alınmamıştır.  

 Ortak kullanım ağları içerisinden seçilen web siteleri, para kullanılmaması, mal, 

hizmet, alan takasına izin vermesi, uluslararası olması ve Alexa sıralamasının iyi olması gibi 

kriterlere göre seçilmiştir. İçlerinde sadece Zumbara, Türkiye’den bir örnek olduğu için diğer 

                                                
13 Alexa, a.g.e. 
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sitelerle Alexa sıralaması karşılaştırması yapılmadan ve uluslararası olma kriterine uyulmadan 

seçilmiştir. 

 Web sitelerinin seçiminden sonra amaç cümlesi doğrultusunda oluşturulan alt amaç 

cümlelerine göre değişkenler belirlenmiştir. Değişkenler gruplandırılarak tablolar haline 

getirilmiş, tablolardan elde edilen verilerle grafikler hazırlanmıştır.  

Ortak Kullanım Ağlarındaki İçerik Üretiminin Tüketim Davranışının Azaltılmasındaki 

Teşvik Edici Rolünün Web Siteleri Üzerinden İncelenmesi: Zumbara, Freeconomy, 

Community Exchange Network, Freecycle Network isimli bu çalışmanın giriş bölümünü 

takiben birinci bölümünde, ana konunun kuramsal bilgilerinden olan tüketim kavramı ve 

tüketim toplumu öncelikle ele alınmıştır. Tüketici davranışı ve pazarlamaya değinildikten 

sonra tüketici davranışı modelleri ve tüketici davranışını etkileyen faktörler açıklanmıştır. 

Birinci bölümün son kısmı, bölümde anlatılanlar doğrultusunda tüketim davranışının çevreye 

verdiği zararları aktarmaktadır.   

İkinci bölümde, tüketimin küreselleşmesini, aynı zamanda internetin doğuşunun 

temelini oluşturan enformasyon teknolojileri anlatılmıştır. Öncelikle enformasyon kavramı 

tartışılmış, ardından enformasyon teknolojilerinin gelişim aşamaları aktarılmıştır. 

Enformasyon teknolojilerinin gelişiminin yol açtığı küreselleşme olgusu incelendikten sonra 

iki unsurun sonucunda oluşan enformasyon toplumu kavramı açıklanmıştır.  

 Üçüncü bölüm internetin nasıl oluştuğu ve ilk aşamalarından başlayarak web 2.0 

kavramı ile sosyal ağların oluşmasını aktarmaktadır. Sosyal ağların yapısı, özellikleri ve 

türleri verildikten sonra sosyal ağların yeni bir türü olarak ortak kullanım ağları açıklanmıştır. 

Ortak kullanım ağlarının tanımı, türleri ve özellikleri verilmiştir.  

Dördüncü bölümde, belirlenen amaç doğrultusunda seçilen web siteleri tanıtılmıştır. 

Ardından alt amaçlar doğrultusunda belirlenen değişkenler açıklanmıştır. Bölümün 

devamında kategorisel içerik analizi yöntemi ile yapılan incelemenin sonuçları grafikler 

olarak verilmiş ve açıklanmıştır. Grafik sonuçlarının genel değerlendirilmesi yapılmıştır. 

1. Sonuç ve tartışma bölümünde, analiz sonucu elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır. 

Çalışmada yer alan yeni kavramlar tekrar vurgulanmış, çalışmanın önemi belirtilmiştir. 

İncelenen web sitelerinin geliştirilmesi gereken yanları ve nedenleri üzerinde durulmuştur. 

Öneriler kısmında, bu konu üzerine gelecekte yapılabilecek çalışma önerileri getirilmiştir.  
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BÖLÜM I 

TÜKETİM  TOPLUMU VE TÜKETİCİ DAVRANIŞI 

 Tüketim ve tüketim toplumu son yüzyıla damgasını vurmuş, çok tartışılan 

kavramlardır. Günümüzde yaşamımızın merkezinde olan tüketim eyleminin öncesi ve sonrası 

başlı başına ele alınacak süreçleri içermektedir. Tüketim eylemini gerçekleştirmemizden önce 

etkilendiğimiz bir sürü unsurun yan sıra tüketimi gerçekleştirdikten sonra da katkıda 

bulunduğumuz çeşitli sonuçlar bulunmaktadır. Bu nedenle öncelikle tüketimi, tüketim 

toplumu ve tüketici davranışının anlaşılması davranışın değişikliği üzerine tartışabilmek için 

önem arz etmektedir. 

1.1. Tüketim Kavramı 

Tüketmek kelimesinin İngilizce karşılığı olan “consume” kelimesi, Latince harcamak, 

yemek ve israf etmek anlamına gelen “consumere” teriminden türemiştir.
 14

 Türkçe sözlükteki 

anlamıyla “tüketmek” ise “kullanarak, harcayarak bitirmek, yok etmek” anlamını 

taşımaktadır.
15

   Bir başka deyişle tüketicilik aslında israf etmek, boşa harcamak anlamına 

gelmektedir.  

İnsanlık, yeryüzünde var olduğundan beri tüketmektedir, yaşamak için tüketmesi 

gerekmektedir.  Ancak günümüzde “tüketim” kavramı, üretilen mal ve hizmetlerin 

kullanılması ve bitirilmesi olarak kullanılmaktadır. Bu sebeple günümüzün tüketimi ile daha 

eski çağların tüketimi birbirinden farklı anlamlar içermektedir. Ökmen’in tüketim tanımı 

şöyledir; “İktisadi mal ve hizmetlerin belirli bir bedel ödenerek insan ihtiyaçları ve istekleri 

doğrultusunda kullanılması tüketimi ifade etmektedir.”
16

 Jean Baudrillard’a göre “Tüketim 

sadece üretimle yok etme arasındaki aracı bir terimdir.”
17

 Eylemin yok etme aşaması tüketimi 

kullanımdan ayıran unsurdur. Şentürk’ün Ritzer’den aktardığı tüketime dair bir ifade şöyledir; 

“Baudrillard’ın “toplumsal iş”i yerine getirmeye koşullanmaktadır. “Toplumsal iş”i önceki 

                                                
14 Barry Smart, Consuming Society Critical Issues and Enviromental Consquences , Londra , SAGE 

Publications Ltd., 2010, s.162. 
15 Türk Dil Kurumu , http://tdkterim.gov.tr/bts/. 
16 Mustafa Ökmen, "Teknoloji, Tüketim ve Çevre Sorunları",  Ekoloji Dergisi, 

http://www.ekolojidergisi.com.tr/resimler/19-1.pdf, s.2. 
17

 Jean  Baudrillard, Tüketim Toplumu: Söylenceleri/Yapıları, Çev.Hazal Deliceçaylı, Ferda Keskin, İstanbul, 

Ayrıntı Yayınları, 2008, s.46. 
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yüzyıllardaki insanlar üreterek ve çalışıp artı ürün yaratarak; 20. yüzyıldan başlamak üzere 

günümüz insanı ise tüketerek görmektedir”
18

 Tüketim tek taraflı bir eylem haline gelince 

üretim güçlerine de bağımlılık artmaktadır. 

 Tüketim, ihtiyaçlarla alakalıdır. İnsanlar ihtiyaç duydukları şeyler doğrultusunda 

tüketime yönelmektedir. Tüketim amaçlarına göre kategorilendirilebilir. Yavuz Odabaşı’nın 

Paul Ransome’dan aktardığı tüketim türleri şöyledir: 

 Zorunlu Tüketim: Hayatta kalmak ve sağlığımızı sürdürebilmek için yapmak zorunda 

olduğumuz yeme, içme, barınma ve giyinme için yapılan tüketim zorunludur. Buradaki 

giyinme, korunma amaçlıdır. 

 Özenli Tüketim: Zorunlu olmayan, yaşamı kolaylaştıran tüketimi kapsar; bulaşık 

makinesi gibi. 

 Tutkulu Tüketim: Zorunlu olmayan, lüks için tüketilen şeyleri kapsar. Örneğin bir 

akşam evde yemek yemek yerine dışarıda bir restoranda yemek. 

 Refah Tüketimi: Tutkulu tüketim gibi lüks için tüketilenlerin bir süreklilik içerisinde 

olmasıdır. Örneğin evde jakuzi olması, veya seyahat için yurtdışına gidilmesi refah tüketimine 

örnek olabilir. 

 Gösterişçi Tüketim: Kendimizi diğer insanlara nasıl yansıttığımızla ilgilidir ve hobi 

tarzı faaliyetler için yapılan tüketimleri içerir. 

 Sembolik Tüketim: Eşyanın yararından çok onunla özdeşleşip kimlik ve imajın 

pekiştirilmesi veya oluşturulması için yapılan tüketimdir.
19

 

İnsanların ihtiyaç duyduklarından fazlasını tüketmeye başlaması, ya da başka bir deyişle 

“ihtiyaçlarının” farklılaşması sonucu tüketimin de değişime uğraması, Endüstri Devrimi’nin 

gerçekleşmesi ile olmuştur. Tüketim kavramını anlamak için öncelikle Endüstri Devrimi ve 

onun toplumsal yaşamda yarattığı değişimlere bakmak gerekir.  

                                                
18 Ünal  Şentürk, "Modern Kontrol: Tüketim", Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2008,  

Cilt:32 No:2, 221-239, http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/1839.pdf,  s.230. 
19 Yavuz Odabaşı, Tüketim Kültürü, İstanbul ,Sistem Yayıncılık, 2006. 
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1.2. Endüstri Devrimi ve Getirdiği Değişimler 

Toplumsal evrimler teknolojik devrimlerle gerçekleşmiştir. Alvin Toffler, “Üçüncü 

Dalga” isimli kitabında uygarlığın teknolojik atılımları ve bunun sonucunda oluşan toplumları 

üçe ayırmış ve üçünü “dalga” olarak adlandırmıştır.
20

 Üç dalga olarak tanımladığı 

uygarlıktaki üç büyük sıçramanın temelinde de yeni icatlar ve keşifler yatar. 

  Buna göre; Birinci Dalga, tarım toplumunu, İkinci Dalga, endüstri toplumunu ve 

Üçüncü Dalga da ilk ikisinden sonra gelecek olan toplumu temsil etmektedir.   Birinci dalga, 

yani tarım toplumu, tarımın uygulanmaya başlanıp, yayılmasıyla doğmuştur.  Tarımdan önce, 

insanların çoğu göçebe yaşayarak ve avcılık yaparak yaşıyorlardı. Toffler’a göre bundan 

yaklaşık on bin yıl önce, tarım devrimi başladı ve yavaş yavaş tüm gezegene yayılarak 

köyleri, yerleşim merkezlerini, ekilip biçilen toprakları ve yeni bir yaşam tarzını yarattı.
21

   

 Tarım toplumu da tüketmekteydi ancak onların tüketimi, bugün modern anlamda 

kullanılan tüketimden farklıydı. O dönemde insanların ürettikleri ile tükettikleri arasında 

büyük bir uçurum yoktu. Şentürk’e göre “Sanayileşmenin ve kapitalist ekonomik düzenin 

toplumsal hayat üzerinde etkisini arttırmadan önceki aşamada, insanlar “doğal düzen” içinde 

sosyal ilişkilerini kurarak yürütmüştür.”
22

 Tarım toplumu insanlarının tüketimleri henüz 

doğaya geri dönüşümü olmayan zararlar vermiyordu.  Dengelerin bozulması İkinci Dalga yani 

endüstri devriminin gelmesiyle başlamıştır.  

 Endüstri devrimi, üretimin kitleselleşmesinde ve üretimle tüketimin ayrılmasındaki en 

önemli etkendir. Bu devrimin başlangıcı ve başarısı yeni keşfedilen teknolojiler ve fabrikanın 

doğuşuna bağlıdır. James Watt’ın, 1783 yılında buhar makinesini keşfetmesi devrimin 

ilerlemesinde önemli bir yere sahiptir.  Bronowski, “İnsanın Yükselişi” kitabında buhar 

makinesinin ne önemde bir keşif olduğunu şöyle aktarmıştır: “1776’da Matthew Boulton, 

buhar makinesini imal etmek için James Watt ile olan yeni ortaklığından büyük heyecan 

duyuyordu. O yıl, yaşamöyküsü yazarı James Boswell, Boulton’u görmeye geldiğinde, o 

böbürlenerek şöyle demişti: “Burada, ben bütün dünyanın sahip olmayı arzu ettiği bir şeyi 

                                                
20 Toffler, a.g.e..  
21

  a.e., s.21. 
22  Şentürk ,a.g.e., s.222.  
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satıyorum efendim: güç.”
23

 Buhar makinesi, sadece fabrika üretiminde değil gemi ve 

demiryolu taşımacılığından önemli gelişmeler sağlamıştır.  

Endüstri devriminin önemli bir sonucu fabrikanın doğuşudur. Yeni üretim araçları 

zengin ve belirli insanların himayesi altına girince, üretim de onlara bağlı işlemeye 

başlamıştır. Yeni üretim biçimleri, eski tip evde üretime göre daha hızlı şekilde ve daha çok 

ürünün üretilmesini sağlamaktaydı. Böylece fabrikanın doğuşu, toplumun yaşantısında köklü 

değişikliklere yol açmıştır. Endüstri devrimi üretim ve tüketim şekillerini kökten 

değiştirmiştir. 

İnsanlar fabrikalarda çalışmaya başlayınca işçi sınıfı oluşmuştur. Aynı zamanda ev ve 

iş alanı üretim şeklinin değişmesine bağlı olarak tamamen ayrılmıştır. İş alanı ve iş yaşamı 

kavramları oluşmuştur. Fabrikalarda çalışmak için insanlar köylerden kentlere göç etmeye 

başlamıştır ve şehirler giderek büyümüş, metropol haline gelmiştir. Metropol yaşamı, modern 

tüketim kalıplarının ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
24

 

20. yüzyıla gelindiğinde işçiler, ürettikleri malın tüketici haline gelmişlerdir.25 Fabrika ve 

yeni üretim teknolojileri sayesinde üretim seri haline gelmiştir. Teknolojik gelişmeler devam 

etmektedir. Yeni yollar yapılmıştır. Ulaşım ve denizaşırı ticaret gelişmiştir. Ürünler, artık 

uzak mesafelere daha kolay ve kitle halinde taşınmaya başlanmıştır. Endüstri devrimi, 

İngiltere’de başladığı için batı ülkeleri daha hızlı endüstrileşmiştir ve  ürettikleri malların 

uzaktaki pazarlara taşınmasıyla diğer toplumlardan daha da üstün konuma gelmişlerdir.
26

 

Endüstri devrimi sonucunda nüfus artışı olmuştur.Nüfus artışı özellikle göçlerin olduğu 

şehirlerde olmuştur. Toplumun yaşam tarzı, tüketim alışkanlıkları büyük değişikliklere uğramıştır. 

Endüstrileşme, maddiyatçı insan kişiliğini oluşturarak tüketim toplumunun oluşmasına temel 

olmuştur. 27
 

                                                
23  Jacob Bronowski, İnsanın Yükselişi, Ankara, Say Yayınları, 2009.   
24 İlker, Bıçakcı, "Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna Tüketimin Evrimi ve Türkiye’deki Yansımaları", 

Uluslarası İnsan Bilimleri Dergisi,  Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008, 

http://www.insanbilimleri.com/ojs/index.php/uib/article/download/378/267. 
25  a.e. 
26 "Endüstri Devrimi Sonuçları",  MSÜ Sosyoloji Bölümü Notları,    

http://sosyolojik.wordpress.com/2009/05/07/endstri-devrimi-sonulari/. 
27 Toffler, a.g.e. 
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1.3. Tüketim Toplumu ve Tüketim Kültürü 

Tüketim hareketinin geçmişi 18. yüzyıla dayansa da tüketim toplumu kavramı daha 

çok 1980’li yıllarla beraber konuşulmaya başlanmış bir kavramdır. Jean Baudrillard’a göre 

“Tüketim  toplumu aynı zamanda tüketimin öğrenilmesi toplumu, tüketime toplumsal bir 

biçimde alıştırılma toplumudur; yani yeni üretim güçlerinin ortaya çıkmasıyla ve yüksek 

verimlilik taşıyan ekonomik bir sistemin tekelci yeniden yapılanmasıyla orantılı yeni ve özgül 

bir toplumsallaşma tarzı.”dır.
28

Tüketim yaşam tarzı haline gelmesiyle, kuşaktan kuşağa 

aktarılarak sürdürülen bir alışkanlık olmuştur.  

ABD ve Avrupa’da başlayan tüketim devrimi, tüm dünyaya yayılarak 20. Yüzyıl 

sonlarında küresel bir hareket olarak yerleşmiştir. Tüketim devriminin ana rolündeki 

tüketiciler, onları besleyen ve giderek büyüyüp yayılan reklam ve pazarlamanın desteğiyle, 

odağında “tüketmek”in olduğu bir yaşam tarzı oluşturmuşlardır. Yavuz Odabaşı’nın ifade 

ettiği gibi “tüketim ve tüketicilik yeni dünyanın bir ideolojisidir ve daha fazla tüketim, daha 

fazla üretim ve dolayısıyla daha fazla refah demektir şeklindeki düşünceleri kapsar.”
29

 

  Smart, Gabriel ve Lang’den aktararak, 1920’lerin Amerika’sında tüketimin anlamının 

genişletilerek zevk, keyif ve özgürlüğü tanımlandığını, giderek sosyal varoluşa anlam 

sağlayan, modern hayatın birincil bir amacı haline gelmeye başlayan bir olgu olduğunu 

belirtir.
30

  

Tüketim toplumunun yirminci yüzyılda büyüyüp dünyaya yayılmasında önemi olan 

bazı faktörler vardır. Bunlar sırasıyla; 

 Üretimdeki teknolojik ve organizasyonel yenilikler ürün çıktısını belirgin şekilde 

arttırdı ve birim maliyetini düşürdü. 

 Yüzyılın erken yıllarında tüketimdeki görece az artışlarla beraber yarar öncelikle 

çalışma saatlerinin azaltılmasında yaşandı.  

 1940’ların başlarından itibaren, insanlar, daha çok boş vakte sahip olmaktansa, hiç bir 

zaman yeterli olmadığı gözüken mal ve hizmetleri  daha çok tüketmeleri için teşvik edildi, 

cesaretlendirildi ve yönlendirildi . 

                                                
28 Baudrillard , a.g.e., s.95. 
29 Odabaşı, a.g.e.,  s.18. 
30 Smart, a.g.e.,  s.7. 
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 Piyasa genişlemesinin ve piyasa yaratımının ekonomik bir mantığını takip eden ticari 

kurumsal şirketler, operasyonlarını milletlerarası olabilmek için büyütmeye başladı.  

 Kurumsal şirketler büyüyerek küresel markalar oluşturdu. 

 Bu durum tüketiciliğin küresel olarak yayılmasına katkı oluşturdu. 

 Reklam ajansları, pazarlama organizasyonları ve iletişim medyası ürün logo 

değerlerinin yaratıcıları ve marka kimliklerinin tanıtıcıları haline geldiler.  

 Küresel markalar başarılı şekilde yerel kültürlere sızdı ve dünyanın dört bir yanındaki 

insanları bunu veya şunu tüketmeleri için baştan çıkardı. 
31

 

Tüketim toplumunun en önemli özelliği, tüketmenin temel ihtiyaç haline gelmesidir. 

Tüketim insanlar için, bir nesneyi satın alıp, kullanıp sonra atmaktan daha farklı bir anlam 

taşımaya başlamıştı. İnsanlar için tüketim, adeta sosyalleşmenin vazgeçilmez bir unsuru 

haline gelmeye başlamıştır. Douglas ve Isherwood’ a göre “Tüketim başka insanlarla ilişki 

kurmaya ve bu ilişkinin kurulabilmesi için dolayım kuran malzemelere sahip olmaya dönük 

toplumsal ihtiyacın bir parçası olan çalışma güdüsünü açıklayan aynı toplumsal sistemin 

bütüncül bir parçası olarak görülmeli.”
32

 Tükettikleri mal ve hizmetler, insanların sosyal çevre 

içindeki statü ve sınıfını belirler hale gelmiştir. Tükettiklerini paylaşabilmek, tüketilen 

nesneyi daha önemli hale getirmektedir.  

Sahip olunan mallar bir nevi  o kişinin dışarıya yansıyan bir kimlik bilgisi haline 

gelmiştir. Malların özellikleri toplumdaki her üye tarafından okunması bilinen kodlar 

içermektedir. 
33

Böylece toplumdaki bireyler birbiri hakkındaki ilk izlenim ve yargıyı 

birbirinin eşyalardan edinir. Bu durum, kişinin kendisini mümkün olduğunca doğru okunacak 

şekilde eşyalarına yansıtmasına neden olmaktadır. Eğitimli mi eğitimsiz mi, sanatı takip 

ediyor mu, inançlı mı, farklı olmayı mı seviyor, sadelikten mi hoşlanıyor, bilgisi ne kadar, 

gibi soruların yanıtları, tüketim toplumunda, sahip olunan eşyalarda aranır.  

Tüketim toplumunu yaşam tarzı haline getiren bir diğer unsur da yaşanan çevrenin 

düzenlenmesiyle ilgilidir. Çok sayıda markayı bir araya getirerek oluşmuş, eğlence ve yeme 

içme mekanları içeren, alışveriş merkezleri tüketim toplumunun yaşam tarzının tek bir alanda 

toplanmış hali gibidir. İnsanlar artık hafta sonlarını ve boş vakitlerini, alışveriş merkezlerinde, 

                                                
31 Smart, a.g.e., s.8. 
32 Mary Douglas, Baron  Isherwood, Tüketimin Antropolojisi, Çev. Erden Atila Aytekin, Ankara,  Dost 

Kitabevi Yayınları, 1999., s.8 
33 a. e., s.9-13 
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tüketim yaparak geçirmeye başlamışlardır. Sohbet konuları bile satın aldıkları ya da 

alamadıkları ürünleri içermektedir. Douglas ve Isherwood, “Fiziksel tüketimden haz alma, 

malların sunduğu hizmetin yalnızca bir bölümüdür; öbür bölümü isimleri paylaşmanın 

hazzıdır.” demektedir.
34

 Tüketimin yaşam tarzı haline gelmesiyle ilgili Klein, No Logo adlı 

kitabında çeşitli örnekler vermiştir. Bu örneklerin biri şudur: 

“Diesel Jeans’in sahibi Renzo Rosso Paper dergisine , “Biz bir ürün satmıyoruz, biz 

bir yaşam tarzı satıyoruz. Bir hareket yarattığımızı düşünüyorum…Diesel kavramı herşeydir. 

Yaşama biçimidir, giyinme biçimidir, bir şeyi yapma biçimidir,” demiştir.”
35

 Ürünlerin 

anlamı fiziksel sınırlarının ötesi geçip, duygusal ve kültürel değerler almıştır.  

Tüketim toplumundaki insanlar birbirleri ile iletişim kurmak için mallara ihtiyaç 

duyarlar.   Birey, toplumsal çevrenin bir parçası olabilmek için tüketimin yarattığı kültürel 

değerleri takip etmek ve bilmek zorundadır. İnsanlar, yakın çevrelerindeki insanların 

kullandığı eşyaları alma eğilimindedir.   Bu nedenle bir kişi tarafından alınan bir eşya, onun 

yakın çevresi tarafından beğenildiği takdirde, onlar tarafından da satın alınır ve yayılmaya 

başlar. Örneğin televizyonun hızlı yayılımı bu yolla olmuştur.
36

   

Tüketim toplumunda, insanlar arasındaki sınıfsal ayrım daha da artmıştır. Çünkü çok 

sayıda mala karşılık herkesin alım gücü aynı değildir. Dolayısıyla tüketim toplumunun yaşam 

tarzına her birey eşit oranda katılım sağlayamaz. Herkes, tüketebildiği ürünler çerçevesinde 

bir sosyal çevrede yaşamını sürdürür. 

Tüketim toplumuna, tüketmesi için sadece fiziksel mallar sunulmaz. Kitle iletişim 

araçları ile tüketmek için üretilen bir kültür içeriği aktarılmaktadır. Bu kültüre “tüketim 

kültürü” veya “kitle kültürü” adı verilmektedir. Başta televizyon olmak üzere kitle iletişim 

araçları ideal yaşam tarzı olarak tüketime yönelik yaşamı sürekli göstermektedir. Adorno, bu 

kültürün özellikle üretilip yaratıldığını savunarak “kültür endüstrisi” olarak adlandırmayı daha 

uygun görmüştür.
37

 Kültür endüstrisi, kültürün kitleler için planlı biçimde üretildiği anlamına 

gelmektedir.  Adorno’nın aşağıdaki tanımı tüketim toplumu için uygun bir anlatımdır: 

                                                
34 Douglas, Isherwood, a.g.e., s.90. 
35 Naomi Klein, No Logo, 2002 
36 Douglas,Isherwood, a.g.e. 
37

 Theodor W. Adorno, Kültür Endüstrisi: Kültür Yönetimi, Çev. Nihat Ülner, Mustafa Tüzel, Elçin Gen, 

İletişim Yayınları, İstanbul, 2007. 
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 İnsanlar kendilerine daha da geçici doyumlar sağladığı sürece, söylendiği gibi, baş dönmesine 

kapılmakla kalmıyorlar; kendilerinin de iç yüzünü görebileceği bir aldatmayı istiyorlar; gözlerini 

acıyla sıkı sıkıya kapatıyorlar ve maruz kaldıkları ve ne amaçla imal edildiklerini bildikleri şeyler i 

kendilerini aşağılayarak olumluyorlar. Aslında bir doyum olmayan bu doyumlara sıkı sıkıya 

sarılmaktan vazgeçtikleri anda yaşamlarının tamamen çekilmez olacağını sezinliyor, ama bunu 

kendilerine itiraf edemiyorlar. 38 

Tüketim kültürü planlı bir şekilde üretilmenin yanı sıra, varolan kültürleri de üzerinden 

kar sağlamak amacıyla kullanmaktadır. Kültürün metalaştırılması en çok gençlik kültürü 

üzerinde olmaktadır. Markalar, sokak kültürünü ticarileştirmeye başlamışlardır. Markaların 

kültürü kullanmasının yanı sıra konserler, rock festivalleri de ticarileşmiştir. Ülkemizde 

düzenlenen Rock’n Coke festivali bu ticarileşmeye bir örnektir. Rock festivallerinin ilki olan 

Woodstock, özgürlüğü ve barışı simgeliyordu. Zaman içerisinde her tür değer ticari hale 

gelmeye başlamıştır. 

Sanat, sevgi, ilişkiler gibi manevi alanların ticarileşmesi ve meta haline gelmesi sonucu 

insanlarda tatminsizlik ve ruhsal boşluk oluşmuştur.
39

Örneğin, tüketim toplumunun yaşam 

tarzı tıp literatürüne “alışveriş bağımlılığı” gibi yeni hastalıklar girmesine de yol açmıştır.  

1.4. Tüketici Davranışı ve Pazarlama 

Tüketici, tüketim davranışını gerçekleştiren kişiye verilen addır. Odabaşı ve Barış’a 

göre “Tüketici davranışı, kişinin özellikle ekonomik ürünleri ve hizmetleri satın alma ve 

kullanmadaki kararları ve bunlarla ilgili faaliyetleri olarak tanımlanabilir.”
40

 Dowd’a göre 

“Bir yüzyıl (veya daha) önce (mevcut iktisat dünyaya geldiğinde) insanların büyük kısmı 

bugünkü anlamıyla “tüketici” değillerdi. Daha ziyade, çok düşük ücretlerle geçinen, patatesi 

mi yoksa ekmeği mi daha az yiyeceklerine karar vermek dışında seçim yapamayan 

insanlardı.”
41

  Bugünkü anlamıyla tüketici, piyasada çok çeşitli ve sayıda bulunan mal ve 

hizmetlerden seçim yaparak, onları satın alan ve tüketen kişidir. Üretim teknolojileri 

geliştikçe üretilip piyasaya sürülen ürün sayısı da hem artmakta hem de çeşitlenmektedir. 

Tüketiciler, çok sayıda ürün arasından seçim yapmaktadırlar. Ürün çeşitliliğinin artması 

                                                
38 Adorno , a.g.e. s.115. 
39 İhsan Çubukçu, Küreselleşme Sürecinde Tüketim Toplumu  ve Tüketim  Kültürü , Yüksek Lisans 

Tez,Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2009,  http://tez2.yok.gov.tr. 
40 Yavuz Odabaşı, Gülfidan  Barış, Tüketici Davranışı, İstanbul,  MediaCat Kitapları, 2002, s.29. 
41

 Douglas F. Dowd, Kapitalizm ve Kapitalizmin İktisadı: Eleştirel Bir Tarih, Çev. Cihan Gerçek, 

İstanbul,Yordam Kitap,2006, s.116. 
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rekabeti de arttırmıştır. Rekabette öne geçebilmek için firmalar pazarlama tekniklerinden 

destek almaktadırlar.  

Koç’ın aktarımıyla İngiltere’de kurulu Pazarlama Enstitüsü (Chartered Institute of 

Marketing), pazarlamayı “tüketici ihtiyaçlarının tahmini, tespiti ve tatminine yönelik kar 

amaçlı bir yönetim sürecidir” diye tanımlamıştır.
42

 John Grant, pazarlamanın gelişim 

aşamalarını üç bölüme ayırmıştır; Bilimsel Satış, Fantezi İmaj ve Zihin Değiştiren 

Pazarlama.
43

 

Bilimsel Satış Dönemi, 1900-1950 yılları arasında pazarlama üzerine araştırmaların 

yapılmaya başlandığı süreci kapsamaktadır. Bu araştırmalar tüketicinin ürünleri neye göre 

seçtiğini anlamak için yapılmaktaydı. Reklamlar akılcı önermeleri vurguluyordu ve çağdaş 

marka kimliği konseptinin ilk belirtileri de ortaya çıkmaktaydı. Aynı zamanda bu dönem, 

özellikle yeni icat edilmiş radyo, araba, ampul gibi ürünlerin kullanılması için insanların 

yaşam tarzının ve alışkanlıklarının nasıl değiştirilebileceğini bulmak üzerineydi. 
44

 

Fantezi İmaj Dönemi, pazarlamanın 1950-2000 arasında geçirdiği sürece verilen 

addır. Bu süre zarfında, insanların hayatına yeni ürünler girmeye başlamıştır. Tüketim 

ürünlerinin pazarı genişlemiş, seçenekler artmış, dolayısıyla pazarda rekabet oluşmuştur. Bu 

sebeple pazarlamacılar, tüketicileri etkilemek için yeni yöntemler denemek zorunda 

kalmışlardır. Tüketici araştırmalarında psikoloji biliminden oldukça yararlanılmıştır. 

Psikanalistlerin, insanların çoğu şeyi bilinçsizce ve akılcı olmayan nedenlerle yaptıkları 

varsayımını öne sürmesiyle, imaj fikri öne çıkmaya başladı.
45

 Çalışmalar sonucu, teknik 

bakımdan farklı markaları aynı özelliklere sahip ürünlerin tercihinde, insanların imaj 

kaygısıyla seçim yaptıkları ortaya kondu. Bunun üzerine kampanya çalışmaları imaj üzerinde 

yerleştirildi ve ürün değil yaşam biçimi ve imaj satılması için çalışılmaya başlanıldı. İmaj 

dönemi pazarlaması aynı zamanda tüketim toplumunun da temellerini oluşturmaktaydı. 

Pazarlamanın göbeğine marka imajı oturdu ve ürün yerine marka üretilmeye başlandı. 

Markalar insanlarda çeşitli duygular yaratmaktaydı. Starbucks yönetim kurulu başkanı 

Howard Shultz bir yazısında insanların Starbucks’a sadece kahve içmek için değil, 

                                                
42 Erdoğan Koç, Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri: Global ve Yerel Yaklaşım , Ankara ,Seçkin 

Yayıncılık ,2007. 
43 Grant, a.g.e., s.23. 
44

 Klein, a.g.e., s.29. 
45 Grant, a.g.e., s.26. 
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Starbucks’ta içtikleri kahve ile beraber duygusallık, sıcaklık ve topluluk hissini 

deneyimledikleri  için geldiklerini belirtmiştir.
46

  

Klein’ın deyimiyle “Rekabetçi markalama makine çağının bir gerekliliği haline 

gelmişti; üretilen aynılık bağlamı içinde ürünle birlikte imaja dayalı farklılığın da üretilmesi 

gerekiyordu.” 
47

İmaja dayalı pazarlama, tüketicilerin duygusal ihtiyaçlarına daha fazla hitap 

etmiştir. Bu sebeple, tüketim eylemi, fiziksel ihtiyaçların giderilmesinden çok duygusal 

ihtiyaçların karşılanması için gerçekleşmeye başlamıştır.  

Zihin Değiştiren Pazarlama Dönemi, 2000 yılından başlayıp günümüzde var olan ve 

devam ettiği varsayılan bir pazarlama dönemidir.  Bu dönemde öne çıkan kavram bilgi ve 

öğrenmedir. Bilgisayar ve internetin yaşamın gündemine oturması ve enformasyonun çok 

hızlı yayılması, öğrenmeyi daha önemli hale getirmiştir. İnsanlar, sürekli yeniliği ve değişimi 

yakalamak için kendilerini aralıksız geliştirmek zorunda kaldıkları sürekli bir öğrenme 

sürecine girmişlerdir. İnsanların daha hızlı ve daha fazla bilgi edinmesi, şirketleri ve markaları 

tüketicilerle daha fazla interaktif iletişime girmeye zorlamıştır.  

Pazarlamacılar, interaktif olmayan, güçlendirilmemiş çağdan ders alarak öğrendikleri 

yeni pazarlama kavramı zihin değiştirme pazarlamayı yani yeni düşünce modelleri yaratmayı 

oluşturdular.
48

 Artık tüketici daha fazla bilgi sahip olduğundan, tüketicinin istekleri daha 

önemli hale gelmiştir ve pazarlama teknikleri tüketiciyi kampanyaya dahil etmeye başlamıştır. 

Markalar, tüketicinin isteklerini ve hayallerini öğrenip o konseptte kampanyalar inşa etmeye 

başlamışlardır. Hatta bazı markalar ürünlerinin, tüketiciler tarafından tasarlanmasına izin 

verilmektedir. 

Capital Online’ın özetleyerek aktardığı Pazarlama gurusu Philip Kotler’in 

Pazarlamada Yeni Paradigma isimli kitabında yazdığı belirttiği değişimlerden birkaçı 

şöyledir: 

 Gücün satıcılardan alıcılara geçişiyle birlikte pazarlamada ürün tasarımından fiyatlamaya, 

reklâmdan promosyona, dağıtım kanallarından segmentasyona kadar her şey tersine 

döndü. “Ters pazarlama” fenomeni yükselişe geçti. 

                                                
46 Klein, a.g.e.., s.29. 
47

 a.e., s.44. 
48 Grant, a.g.e. 
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 Pazarlamacılar bugüne dek geleneksel olarak kitle reklamlarını müşteriye doğru ittiler. 

Yakın gelecekte ise müşterilerden izin olarak onlara istediği konularda reklamları direkt 

mail veya telemarketing yoluyla ulaştıracaklar. 

 Müşteriler artık bir tişört almak için mağaza mağaza dolaşmak zorunda değil. Bu işte 

tersine döndü. Showroomlar müşterinin ayağına geliyor. Zengin görselliği olan elektronik 

kataloglar alışverişte büyük kolaylıklar sağlayabiliyor. 
49

 

Yirmi birinci yüzyılda, tüketicinin gittikçe daha fazla önem kazandığı görülmektedir.  

Pazarlama kampanyaları giderek daha fazla tüketici odaklı olmaktadır.  

İşletmelerin büyümesi tüketiciyle doğrudan iletişimi ortadan kalmış ve tüketiciye 

dolaylı yoldan ulaşılmasını zorunlu kılmıştır. Tüketici davranışının anlaşılmasına yönelik 

ilginin artmasının sebeplerinden biri de tüketimin salt fizyolojik bir olgu olmadığı, psikolojik 

ve duygusal bir olgu olduğunun anlaşılmasıdır.
50

 Tüketici davranışının bilimsel olarak 

incelenmesi 1960’lı yıllarla beraber başlamıştır. Tüketici davranışı, çeşitli etkenleri içeren bir 

süreç sonucu oluşur.  Bu süreci belirlemek ve tanımlamak için birçok araştırma yapılmıştır. 

Tüketicinin ileride nasıl bir satın alma davranışını göstereceğini anlayabilmek için tüketici 

davranışı üzerine çeşitli modeller geliştirilmiştir. 

1.5.  Tüketici Davranışı Satın Alma Modelleri 

Tüketici davranışı satın alma modelleri ikiye ayrılmaktadır. Bunlar, motivasyonel 

modeller ve davranışsal modellerdir. Motivasyonel modeller, tüketicinin satın alma 

sürecindeki psikolojik etkenler üzerinde durmaktadır. Tüketicinin bir malı satın alması için 

nasıl güdülendiğini açıklamaya çalışmaktadır. Davranışsal modeller ise, tüketicinin satın alma 

davranışının hangi aşamalardan geçtiği üzerinde durmaktadır. 

1.5.1. Motivasyonel Modeller 

Temel motivasyonel modeller dört tanedir. Pavlow'un öğrenme modeli, Freud'un 

psikoanalitik modeli, Maslow'un hiyerarşi modeli ve Alfred Marshall'ın ekonomik modeli, 

tüketicinin satın alma davranışını güdüleyen psikolojik etkenleri açıklamaya çalışan 

motivasyonel modellerdir. 

                                                
49Philips Kotler, "Pazarlamada Yeni Paradigma",   Capital Online, http://www.capital.com.tr/pazarlamada-yeni-

paradigma-haberler/16252.aspx, 1 Mayıs 2002. 
50 Koç, a.g.e. 
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1.5.1.1. Pavlow’un Öğrenme Modeli 

Rus bilim adamı Ivan Pavlow’un köpekler üzerinde yaptığı bir deney sonrası 

oluşturduğu bir modeldir.  Deneyde köpeğe yiyecek verilir ve yiyecek verildiğinde salya 

salgıladığı görülür. Bu süreçte belli aralıklarla devamlı zil çalınır ancak köpek zile bir tepki 

göstermez. Sonrasında köpeğe zil çalındıktan sonra yiyecek verilir, böylece köpek her zil 

çaldığında salya salgılamaya başlar. 
51

 Koç’a göre “bu teoriye göre birbirlerine bağlantılı 

olmayan iki olay, nesne veya fikir bir ödül vasıtasıyla birbirine bağlantılı hale getirilebilir.” 
52

 

Bu deney klasik koşullanmanın temelini oluşturmaktadır. Klasik koşullanmanın üç 

temel prensibi vardır.  

Klasik -Tepkisel Koşullanma 

Koşulsuz uyarıcı ve koşulsuz tepki doğuştan gelir. Koşullu uyarıcı ve koşullu tepki ise 

sonradan öğrenilmiştir.  Koşullanma için üç unsur çok önemlidir; tekrar, genelleme ve uyaran 

ayırt etme. 

Tekrar: Birşeyin zihne hemen yerleşmesi ve sonra hatırlanabilmesi için tekrar çok önemlidir. 

Mesajın tüketicinin zihnine yerleşebilmesi için tüketiciye mesaj sık sık tekrarlanmalıdır. 

Tekrar aynı zamanda yabancılığın giderilmesini ve tekrar edilen şeyin kişiye aşina, tanıdık 

gelmesini sağlar. 

Uyaran Genelleme: Pavlov’un araştırması, koşullanmada genellemeye varıldığını ortaya 

koymuştur. Köpekler zil sesine benzer sesleri duyduklarında da salya üretmişlerdir. Köpekler 

zile benzer bütün sesleri yiyecekle özdeşleştirip genellemişlerdir. 
53

 Tüketiciler de genelleme 

yapma eğilimindelerdir, bu nedenle bazı markalar, firmalar ünlü ve büyük markaların 

isimlerinden benzer olarak ürettikleri isimleri kullanırlar ve tüketicinin genelleme 

yapmasından yararlanırlar. 

Uyaran Ayırt Etme: Büyük markalar, tüketicinin benzer isim veya görüntüleri genellediğini 

bildiği için, farklılaşmaya çalışırlar. Farklı oldukları vurgulamak üzerine kampanyalar ve 

reklamlar gerçekleştirirler.
54

  

                                                
51 Odabaşı, Barış, a.g.e., s.79. 
52 Koç, a.g.e. s.109. 
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1.5.1.2. Freud’un Psikoanalitik Modeli 

İnsan zihni üç elementten oluşur. Bunlar; bilinç öncesi, bilinç ve bilinçdışıdır. Kişilik 

de insan zihninde üç yapıdan oluşmaktadır; id, ego ve süper ego.  

İd (ilkel benlik): İd bireyin doğuştan sahip olduğu gereksinim ve isteklerdir. İnsan kişiliğinin 

en temel ve orijinal sistemidir ve içgüdüseldir.
55

 

 Ego (benlik): Ego, kişiliğin gerçekçi ve ussal öğesidir.
56

  İd ile süperego arasında dengeyi 

sağlar.  

Süperego(üst benlik): Bireyin toplumsal yaşantı sonucu öğrendiği, ahlaki kuralları içeren 

süperego, bireye yasakları koyandır.   

Birey id ile dünyaya gelir. Süper ego, doğduktan itibaren öğrendiği değerler ile oluşur. 

Süperego, öğrenilen toplumsal ahlaki değerlerin temsilcisidir. İd kalıtımsaldır ve her ihtiyacın 

kökünde bulunur. Kişinin davranışlarını etkiler. İd, kişiliğin biyolojik; ego, psikolojik ve 

süper ego da toplumsal parçasını oluşturur.  Ego, bireyin dış dünya ile bağlantı gereksinimini 

karşılar. Egonun görevi, süperego ve id arasında denge kurmaktır. Egonun kurduğu denge 

sayesinde kişilik bir bütün olarak hareket eder. Şekil 1 de, id, ego ve süperego arasında ilişkiyi 

göstermektedir. 

                                                
55 A. Kumar Reader, " Psychoanalytical Models of Consumer Behaviour",  Ders Notu, 

http://www.authorstream.com/Presentation/anupamkr-677519-psychoanalytical-models-of-consumer-

behaviour/, s.5. 
56 Metin, İnceoğlu, Tutum- Algı İletişim, Ankara, İmaj Yayınevi, 2000, s.86. 
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Şekil 1 : Psiko-Analitik Model
57

 

Freud’un modeli, bireylerin satın alma davranışını gerçekleştirirken, ekonomik 

faktörlerin yanında, sembolik faktörlerin de  etkili olduğunu öne sürer.
58

 Tüketicilerin 

bilinçaltı istekleri de onu tüketmeye yöneltebilir. Halkla ilişkiler ve pazarlamanın öncüsü 

Freud’un yeğeni Edward Bernays, 20. Yüzyıl başlarında, Freud’un kuramlarından 

yararlanarak, pazarlamada önemli gelişmeler sağlamıştır. Kadınların sigara içme sebeplerinin 

erkeklerle aynı statüde olma arzusundan kaynaklandığını anlayan Bernays, şehir merkezinde 

model olarak sigara içen kızları dolaştırarak Lucky Strike sigaralarını  kadınların da satın 

almasını sağlamıştır. 

Ulukan’a göre “Freud'un modelinin tüketici davranışlarına uyarlanmasında karşılaşılacak 

en büyük güçlük, modelin tek başına tüketicilerin davranışlarını açıklayamayacağı ve ölçme 

ile ölçümlemeden kaynaklanmaktadır.”
59

 

 

 

                                                
57 Reader, a.g.e., s.8. 
58 Serdar Ulukan, "Kriz Dönemlerinde Tüketici Davranışları  Ve Pazarlama",  Asomedya,  

http://www.aso.org.tr/kurumsal/media/kaynak/TUR/asomedya/eylul2001-ft.html#dosya, Eylül 2001. 
59 a.e. 
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1.5.1.3. Maslow’un hiyerarşi piramidi 

İnsanlar, bir eksiklik ve mahrumiyet hissiyle ihtiyaç duymaya başlarlar.
60

 İnsanların 

ihtiyaçlarını tatmin etme isteği, onları belirli davranışlara yöneltmektedir. Abraham Maslow, 

insanların ihtiyaçlarını başlıklarla sıralamış ve hiyerarşik şekilde sınıflandırmıştır.  

 

Şekil 2 : Maslow Hiyerarşi Piramidi
61

 

Şekil 2’de gösterilen Maslow’un hiyerarşi piramidindeki ihtiyaç başlıkları sırasıyla şöyledir:  

1. Fizyolojik ihtiyaçlar: İnsanın yaşamını sürdürmesi için gerekli olan en temel 

ihtiyaçları içerir. Açlık ve susuzluğun giderilmesi gibi.  

2. Güvenlik ihtiyaçları: Kendini tehlikeden koruma, güvende hissetme insanın güvenlik 

ihtiyaçları içerisindedir.  

3. Sosyal ihtiyaçlar: Sevme, sevilme, bir gruba ait olma ihtiyaçlarını kapsar. 

4. Saygınlık ihtiyacı: Başarı, tanınma, statü sahibi olma 

5. Kendini gerçekleştirme: Kendini başardıklarından daha öteye taşıma arzusu, daha 

ileriye gitme isteği, ilgi alanlarını geliştirme ve yeni şeyler keşfetme uğraşı kendine 

gerçekleştirme ihtiyacının içindedir. Diğer ihtiyaçların aksine, bu ihtiyaç tatmin edildikçe, 

                                                
60 Koç, a.g.e., s.138. 
61

 Esra Soylu, Maslow Hiyerarşisi ve Halkla İlişkiler, http://esrasoylu.blogspot.com/2010/11/maslow-hiyerarsisi-

ve-halkla-iliskiler.html. 
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azalmak yerine artmaya başlar.
62

 Bir ihtiyaç giderilmeden onun üstündeki ihtiyaçlara 

geçilememektedir.  

İhtiyaçların anlaşılması, tüketicinin hangi hedef kitleye dahil olduğunu ve bu 

doğrultuda hangi ürünleri satın almaya yöneleceğinin anlaşımasına yardımcı olmaktadır. 

 

1.5.1.4. Alfred Marshall’ın Ekonomik Modeli 

Ekonomistler de tüketici davranışını açıklayabilmek için modeller geliştirmişlerdir. 

Marshall’ın modelinin odaklandığı ana nokta ortalama bir tüketicinin satın alma eylemidir. 

Bir tüketicinin ne miktarda ve ne satın alacağı ile ilgilenir. 
63

 

Ekonomik Kuram, satın alma kararlarının asıl olarak insanın rasyonel ve bilinçli 

ekonomik hesaplamalara bağlı olduğunu ileri sürer. Buna göre tüketici, gelirini zevklerine ve 

nispi fiyatlara göre kendisine en fazla fayda sağlayacak mallara harcar. Bu kurama, “Marjinal 

Fayda Kuramı” denilir.
64

 

Ekonomik Modelin temel varsayımları şunlardır: 

 Bireysel ihtiyaçlar sınırsızdır 

 Bireysel ihtiyaçlar tamamen tatmin edilemez 

 Birey ihtiyaçlarının tamamen farkındadır 

 Birey rasyonel bir alıcıdır 

 Birey piyasadaki ürünler hakkında mükemmel enformasyona sahiptir 

 Bir ürün veya servisin yararı, her takip eden satın alımda azalır 

 Bir ürün ve servis elde etmenin içindeki tek feda ürünlerin fiyatıdır 

 Piyasa homojen bireylerin toplanmasından oluşur. 
65

 

Ekonomi modeline göre piyasaya sürülen ürün ve hizmetler bireyin taleplerini tatmin 

etmek ve bireysel yararı arttırmak için vardır. İhtiyaç tatmini için bireysel yarar önemlidir.
66

 

Ekonomik modelin, bireylerin kaynaklarını ihtiyaç ve isteklerinin maksimum tatmini için 

tahsis ettiği düşüncesi en çok eleştirilen kısmıdır. 

                                                
62 Koç, a.g.e., s.141. 
63 Reader, a.g.e., s.2. 
64 Çubukçu, a.g.e., s.79. 
65

 Reader, a.g.e., s.3. 
66 Odabaşı, Barış, a.g.e.,  s.24. 
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1.5.2.  Davranışsal Modeller 

Davranışsal modeller tüketicinin satın alma sürecinin aşamalarına açıklık getirmeye 

çalışmaktadır. Davranışsal modellerin en temelleri Nicosia Modeli, Engel  Kollat Blacwell 

Modeli ve Howard Sheth Modeli olmak üzere üç modeldir. Bu bölümde, davranışsal 

modellerin içeriği özetlenmiş, modellerin çizimi verilmiştir. 

1.5.2.1. Nicosia Modeli 

Nicosia Modeline göre, tüketici davranışı dört ana alandan oluşmaktadır. Her alanın 

çıktısı, diğer bir alanın girdisini meydana getirmekte böylece kapalı bir sistem 

kurulmaktadır.
67

 Aynı zamanda dinamik bir modeldir. Nicosia modeli dört alandan oluşur.  

Birinci alan, firmanın ürünüyle ilgili mesajının reklam formatında tüketiciye iletilmesi 

ve tüketici üzerindeki etkisi, yani tüketicinin mesajdan ne anladığı ile ilgilidir.  

İkinci alan, firmanın tüketiciye ulaşan mesajının, tüketicide bir tutum yaratması, 

tüketicinin araştırma ve değerlendirme aşamasına geçmesidir. 

  

                                                
67 Çubukçu , a.g.e. , s.80. 
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Şekil 3 : Nicosia Model
68

 

Üçüncü alan, satın alma eylemini temsil eder. Seçeneklerin değerlendirmesi sonucu 

oluşan motivasyon bir eylem ile sonuçlanır. Birey satın alıp almayacağına karar verir ve 

eyleme geçer. 

Dördüncü alan, tüketicinin eylemi sonucu oluşan geri beslemedir. Tüketicinin geri 

beslemesi firmaya yansır ve kendisinin gelecek eylemine etki eder. Şekil 3te Nicosia 

Modeli'nin dört alanı ve alanlardaki süreçler gösterilmektedir. 

Nicosia Modeli’nde firma ile tüketici arasındaki ilişki incelenir. Tüketicinin aldığı 

mesaja karşılık belli bir tutum  takınması, psikolojik özelliklerine bağlıdır.  

Tüketicinin mala karşı tutumunda duygusal motivler önem kazanır. Tüketici tutumuna 

karar verdikten sonra, başka mallarla karşılaştırma yapar. Dolayısıyla satın almaya büyük 

ölçüde duygusal motivler etki eder.
69

 

                                                
68 A. Kumar Reader, "Nicosia Model of Consumer Behaviour",  Ders Notu, 

http://www.authorstream.com/Presentation/anupamkr-677518-nicosia-model-of-consumer-behaviour/, s.8. 
69 Dilek Pencebe,Tüketici Davranışlarını Belirleyen Etmenler: Kültürün Tüketici Davranışları Üzerindeki Etkisi, 

Yüksek Lisans Tezi ,Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim 

Dalı , Kahramanmaraş, 2006,  www.yok.gov.tr. 
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1.5.2.2. Engel, Kollat, Blackwell Modeli 

Tüketiciyi satın almaya yönlendiren zihinsel süreçler tam olarak bilinmemektedir. Her 

tüketici birden fazla etken ve farklı sebeplerle satın almaya karar verebilir.  

Şekil 4 :Alternatif Değerlendirme
70

 

Bu etkenler değişebilmekle beraber her tüketicinin satın alma aşamasında geçtiği beş 

temel süreç vardır. Şekil 4'te bu süreçler gösterilmektedir.  

Engels, Kollat ve Blackwell Modeli, tüketicinin karar alırken geçtiği beş süreci model 

haline getirmiş ve tüketicinin satın alma aşamasına gelirken geçtiği aşamalar belirlenmiştir.  

1. Sorunun Tanımlanması: Birey ihtiyacını tanımlar ve belirler. Böylece istek oluşur ve 

satın alma kararı başlar. 

2. Araştırma: Sorunun farkına varıp, onu tanımlandıktan sonra birey, onunla ilgili bilgi 

edinmeye başlar.  

3. Alternatiflerin Değerlendirilmesi: Satın alınabilecek farklı olasılıklar incelenir ve 

değerlendirilir. 

4. Seçim: Alternatifler değerlendirildikten sonra bir tanesi seçilir ve satın alınır. 

5. Sonuçlar (Satın Alma Sonrası Değerlendirme): Satın aldıktan sonra tüketici memnun 

kalır ya da kalmaz ve satın aldığı ürün veya hizmetle ilgili bir değerlendirmede bulunur. 

                                                
70 Ulukan, a.g.e. 
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Tüketicinin memnun kalmasına doyum denir ve doyum satın alma sürecinin geri besleme 

öğesidir. 

1.5.2.3. Howard-Sheth Modeli 

Howard-Sheth modeli tüketicinin rasyonel marka seçimi yapma davranışını açıklamaya 

çalışır. Bu modele göre karar almanın üç aşaması vardır.  

1. Ayrıntılı problem çözme aşaması: Bu aşama karar almanın erken aşamasıdır. Tüketici, 

markalar hakkında fazla bir bilgiye sahip değildir. Dolayısıyla da seçim kriterleri henüz 

şekillenmemiştir. 

2. Sınırlı problem çözme aşaması: Karar almanın gelişmiş aşamasıdır. Tüketici artık 

seçim kriterini tanımlamış ve belirlemiştir. Ama henüz en iyi markanın hangisi olduğuna 

karar vermemiştir. 

3. Alışılmış (Rutin) Cevap Davranışı : Tüketicinin seçim kriteri iyi belirlenmiştir ve belli 

bir  markaya güçlü şekilde yönelmiştir. Alternatifleri de değerlendirmeye de devam 

etmektedir.
71

 

 

Şekil 5: Howard Sheth Modeli
72

 

Modelin dört ana unsuru(değişkenleri) vardır.  Bu unsurlar; girdi değişkenleri, çıktı 

değişkenleri, varsayılan öğeler ve dış değişkenlerdir. Şekil 5'te Howard Sheth Modeli'nin 

yapısı gösterilmektedir. 

                                                
71  A. Kumar Reader, " Howard Sheth Model of Consumer Behaviour",  Ders Notu, 

http://www.authorstream.com/Presentation/anupamkr-677517-howard-sheth-model-of-consumer-behaviour/ , 

s.5. 
72  a.e., s7. 
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a.Girdi değişkenleri : Fiziksel marka karakteristiklerini içerir. Bunlar ürünün marka, ürün, 

kalite, fiyat, servis gibi uyarıcılar gibi dilsel veya görsel özellikleridir.  

b.Çıktı değişkenleri:  Algısal ve öğrenme değişkenlerinin sonucudur. Tüketicilerin bu 

değişkenlere nasıl cevap verdiği ile ilgilidir. Satın alma, dikkat, algılama, tutum, niyet çıktı 

değişkenlerinin içindedir.
73

 

c.Varsayılan (davranışsal) öğeler: Algısal yapı ve öğrenme sürecini içerir. Modelin temel 

bölümüdür. Tüketicinin karar alma niyeti ile ilgilidir.  

d.Dış değişkenler: Satın almanın önemi, kişilik değişkenleri, sosyal sınıf, kültür, ivedik, 

finansal durum dış değişkenlerdir.
74

 

1.6. Tüketici Davranışını Etkileyen Faktörler 

Tüketicinin satın alma sürecini etkileyen çeşitli faktörler bulunmaktadır. Tüketici bir 

ürünü satın almaya karar vermeden önce etkisi altında kaldığı unsurlar vardır. Bu unsurların 

anlaşılması tüketicinin karar alma aşamasının da daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır 

Tüketici davranışını etkileyen faktörler psikolojik ve sosyo-kültürel olmak üzere ikiye ayrılır. 

1.6.1. Psikolojik  Faktörler 

Tüketici davranışını etkileyen psikolojik faktörler, öğrenme, bellek, güdüleme, duyum ve 

algılama, tutumlar, kişilik ve benlik, değerler ve yaşam biçimidir.  

1.6.1.1. Öğrenme   

Öğrenme, değişim sonucu oluşan davranış değişikliğine denir.  Bilgilerin zihne 

kaydedilmesi yeterli olmaz, davranış değişikliğine de yol açmış olmalıdır. 
75

 

Öğrenmenin tanımında üç önemli öğe vardır: 

1. Öğrenme, davranışta oluşan bir değişikliktir. Bu değişiklik iyiye doğru olabileceği gibi 

kötüye doğru da olabilir. 

                                                
73 Reader, a.g.e. 
74

 Pencebe, a.g.e.., s.15. 
75 Koç, a.g.e. , s.102. 
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2. Öğrenme, tekrarlar ya da yaşantılar sonucu meydana gelen değişikliktir. Kimse bilgi 

sahibi olmarak doğmaz. Ancak büyüme-olgunlaşma sonucu meydana gelen değişiklikler 

öğrenme değildir. 

3. Öğrenme sonucu olan değişikliğin mümkün olduğunca sürdürülmesi gerekir. Diğer bir 

deyişle uzun süre devam etmelidir. 
76

 

Öğrenme teorileri davranışsal ve bilişsel olmak üzere ikiye ayrılır. 

Davranışsal Öğrenme 

Davranışsal öğrenme ikiye ayrılır; Tepkisel Koşullanma ve Edimsel Koşullanma. 

Tepkisel Koşullanma: Pavlov, köpekler üzerinde yaptığı uzun süren çalışmalar sonucu, 

öğrenmenin uyaranlara verilen tepkiler sonucu gerçekleştiğine dair bulgular sunmuştur. 
77

 

Tüketicinin çağrışım yoluyla bir ürünü satın alması tepkisel koşullanmadır. Örneğin, ürünün 

kokusuna ya da ürünün yansıtılışında kullanılan unsurların, kişinin yaşamıyla ilgili çeşitli 

duygularla özdeşleşmesi sonucu, tüketici o duyguların etkisiyle satın alma davranışı 

gösterebilir. 

Edimsel Koşullanma: Amerikalı araştırmacı Burrhus Frederic Skinner’ın ortaya attığı bu 

teorinin temelinde de hayvanlarla yapılan deneyler yatmaktadır.
78

 Skinner’ın modelinde, 

Pavlov’daki refleksel tepkinin aksine, amaçlara ulaşmak, ödül kazanmak veya cezadan 

kaçınmak için gönüllü/bilinçli bir tepki oluştuğu görülmüştür.
79

 Pazarlamada tüketiciyi 

harekete geçirmek için yapılan çeşitli promosyonlar edimsel koşullanma örneğidir. 

Bilişsel Öğrenme: Bilişsel öğrenme, zihinsel süreçler sonucunda oluşur ve deneyime 

dayanması gerekmektedir. Bilinçli şekilde öğrenilir. Tepkisel ve edimsel koşullanma bazı 

davranışları açıklamada yetersiz kalmıştır. Bilişsel öğrenme ile tüketici öğrendiği bilgileri 

birleştirerek bir karara varmaktadır.
80

 Bu sebeple pazarlama kampanyalarında tüketiciyi 

bilgilendirmeye yönelik çalışılması önemlidir. 

                                                
76 Odabaşı,  Barış , a.g.e., s.78. 
77 a. e.,  s79. 
78 Koç, a.g.e., s. 117. 
79

 a.e. 
80 Koç, a.g.e. 
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1.6.1.2. Bellek 

Öğrenmenin gerçekleşmesi için bellek olmalıdır çünkü bellek bilgilerin depolanması 

ve sonra hatırlanmasını sağlar. Tüketicilerin ürünle ilgili bilgilerini hatırlaması, öğrenmesi 

için belleğine doğru ve kolay hatırlanır şekilde yerleşmesi gerekir. Üç bellek türü vardır; 

duyumsal, kısa süreli, uzun süreli bellek.  

Duyumsal bellekte, duyumlarla elde edilen veriler kısa süreli depolanır ve duyum 

esnasında dikkat edilirse ancak hatırlanabilmektedir. Kısa süreli bellekte veriler belli bir süre 

için depolanmaktadır ve kısa süreli belleğin sınırlı kapasitesi vardır. Dikkat verilmediği 

takdirde unutulabilir. Uzun süreli bellek ise yıllar boyu verileri saklayabilir. Bilgiler uzun süre 

depolanır ve kapasitesi yüksektir. 

Tüketici deneyimleri genelde uzun süreli bellekte depolanmaktadır. Bu sebeple 

pazarlamacılar nelerin uzun süreli belleğe aktarıldığını anlamaya çalışmaktadırlar. 
81

 

1.6.1.3. Güdüleme 

Bir organizmada ihtiyaç duyduğu şeyin eksikliğini gidermek için oluşan güce dürtü 

adı verilir. Dürtünün belli bir yöne gösterilme eğilimi de güdüdür.
82

 Ertürk’e göre 

“Gereksinim, dürtü ve güdü olarak adlandırdığımız bireyi belli davranışlara yönlendiren bu 

içsel olayların tümüne “güdülenme” durumu denir”.
83

 Güdülenmeye motivasyon adı da verilir 

ve bireyin eyleme geçmesi için mutlaka gereklidir. Birçok eylemi ve hedeflerimizi 

gerçekleştirmemizdeki itici güç motivasyondur. 

Bir ihtiyacın karşılanması için gerekli aşamalar şöyledir; öncelikle ihtiyaç hissedilir, 

sonrasında güdülenme oluşur, güdülenme sonucu eylem gerçekleştirilir ve eylem ihtiyacın 

doyuma ulaşmasını sağlar. 

 

                                                
81 Odabaşı,  Barış , a.g.e., s.99. 
82

 Dilek Y. Ertürk, Davranış Bilimleri, Kutup Yıldızı Yayınları, İstanbul, 2010, s.146. 
83 a.e.,  s.144. 
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Güdüler iki çeşittir; 

Birincil/Fizyolojik Güdüler: Yaşamsal öneme sahip bedensel güdülerdir.  Açlık susuzluk, 

cinsellik, acıdan kaçınma gibi ihtiyaçlar birincil güdülerdir. 

İkincil/Psikososyal Güdüler:Toplumsal ihtiyaçları kapsayan güdülerdir. Güven, sevme, 

sevilme , saygı görme vb.ihtiyaçlar ikincil güdülerdir. 

 Güdüleme için Odabaşı ve Barış’ın Hawkins, Best ve Coney’den yaptığı aktarım 

şöyledir: 

“Tüketiciler ürünleri satın almazlar, sorunlara çözümler ya da tatmin satın alırlar. Bir bayanın 

aldığı aslında parfüm değil, ümit ve özel olabilme duygusu olabilir. Bu yüzden pazarlama 

yöneticileri, ürün ve markaların hangi güdüleri tatmin ettiğini bulmalı ve pazarlama karmasını bu 

güdüler etrafında oluşturmalıdır.”84 

1.6.1.4. Duyum ve Algılama 

Ertürk’e göre “Duyu organlarının getirmiş olduğu henüz işlenmemiş bilgi 

Duyumolarak adlandırılır. Bu bilgilerin işlenerek belirli bir yapı ve organizasyona sokma 

işlemine de Algı adı verilir.”
85

 Algılarımızı, duyumlarımız sonucunda oluşmaktadır. Beş 

duyuma ve onlara bağlı olarak da beş algı sürecimiz vardır. 
86

 

Görme Duyumu: Görme duyumu göz organıyla gerçekleştirilir. İnsanlar bildiklerinin yüzde 

80’inini görme duyusu ile öğrenmektedir. Bir ürünün satın alınması önce görmenin 

gerçekleşmesi ile olmaktadır.  

İşitme Duyumu: İşitme duyumu kulak ile gerçekleşir. Satın almada işitmenin önemi özellikle 

mağazalarda ve reklamlarda çalınan müziklere bakılarak anlaşılabilir. Mağazada, alışverişin 

desteklenmesi için genelde hareketli, tempolü müzikleri çalınmaktadır. Reklamlar ise ürünün 

hedef kitlesine göre, istenilen duyguyu yaratmak için çeşitli müzikler kullanmaktadır. 

Tat Alma Duyumu: Tat alma duyumu dil ile gerçekleşir. Özellikler yiyeceklerin 

pazarlanmasında kullanılan tattırma kampanyaları tat duyumu ile tüketiciyi etkilemeye 

çalışmaktadır. 

                                                
84 Odabaşı, Barış, s.118 
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 Ertürk, a.g.e.,  s.229. 
86 a.e., s. 230. 
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Koklama Duyumu: Burun, koklama duyumunu gerçekleştiren organdır. Koklama, ürün 

seçmede öneme sahiptir. Örneğin parfümerilerde, parfümlerin test amacıyla sık sık tüketiciye 

sunulması, koklama duyumunu etkilemek içindir.  

Dokunma Duyumu: Dokunma duyumu derimizle gerçekleşir. Dokunma daha çok giysi satın 

almada öne çıkmaktadır. Tüketici giysinin kalitesini kumaşına dokunarak algılamaya 

çalışmaktadır.  

İnceoğlu’na göre “bir insanın belli bir yönde eyleme geçebilmesi için ön koşul; 

amaçlanan yöndeki alternatifin varlığını bilmesi ve bu alternatif bilgiyi algılamasıdır.”
87

 

Tüketicilerin, pazarlama kampanyası sonucunda algıladıkları birbirinden farklı 

olabilmektedir. Aynı zamanda tüketici, firmanın iletmek istediği mesajdan çok farklı bir 

anlam da algılayabilir.
88

 

1.6.1.5. Tutumlar 

İnceoğlu’nun tanımına göre “tutum, bireyin kendine ya da çevresindeki herhangi bir 

nesne, toplumsal konu, ya da olaya karşı deneyim, motivation ve bilgilerine dayanarak 

örgütlediği zihinsel, duygusal ve davranışsal bir tepki öneğilimidir.”
89

 

Tutumlar kişinin daha önce oluşturduğu deneyim ve bilgiye dayanarak oluşur. Bir 

ürünü satın almak için karar verirken onunla ilgili önceden oluşmuş bilgi ve deneyimlerimiz 

yani tutumumuz etkili olmaktadır.  

Tutumun Unsurları 

Tutumun üç unsuru vardır. Bunları zihinsel, duygusal ve davranışsal unsurlardır.  

Zihinsel Unsur: Kişinin herhangi bir konuya dair edinmiş olduğu bilgiler tutumuna yönelik 

zihinsel unsur oluşturur. Bilgi temellidir. 

Duygusal Unsur: Duygusal unsur ise içinde tarafsız bir bilgiden ziyade olumlu (mutluluk, 

neşe, takdir, tatmin) ve olumsuz bir his ve duygu (pişmanlık, kızgınlık, can sıkıntısı, korku 

vs.) barındırır. 
90

 

                                                
87 İnceoğlu, a.g.e., s.44. 
88

 Koç, a.g.e.,  s.64. 
89 a.e., s.5. 
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Davranışsal Unsur: Bireyin belli bir uyarıcı grubundaki tutum konusuna karşı davranış 

eğilimini yansıtır.
91

 

 Her tutum davranışla sonuçlanmayabilir veya kişi tutumundan farklı bir davranış 

sergileyebilir. Bu sebeple tüketici davranışı üzerine yapılan araştırmalar davranıştan ziyade 

tutuma odaklanmaktadır.
92

 

1.6.1.6. Kişilik ve Benlik 

Kişilik, yapısının karmaşık olmasından dolayı tanımı yapılması zor bir kavramdır. Bir 

insanın kişiliğinden söz ederken, o kişinin özelliklerini sıralayarak onu tanımlamaya çalışırız. 

Her insanın kişilik özellikleri kendine özdür. Ertürk’e göre “en genel anlamıyla kişilik, 

bireyin toplumsal ortamda başka insanlarla ilişkilerinde ortaya koyduğu, tutarlı, sürekli ve 

değişmez,  birbiriyle uyumlu birçok öğenin oluşturduğu, tutum ve davranışlarının, kazanılmış 

deneyimlerinin bir bütünüdür.” 
93

 

 Kişiliğin yapısında üç temel öğe vardır; tutarlılık, süreklilik ve değişmezlik. 

Tutarlılık: Tutarlılık, bireyin benzer durumlarda aynı davranış biçimini göstermesidir. 

Süreklilik: Bireyin, uzun bir zaman süresi içinde aynı davranışı göstermesi sürekliliktir. 

Değişmezlik: Birey, kendisi özellikle çaba sarfetmedikçe kişiliğinde değişme olmaz ve yıllar 

boyu aynı kalır. Geleneksel yaklaşımlar kişiliğin yaşam boyu değişmeyeceğini söylerler, 

modern yaklaşımlar ise kişiliğin zaman içinde değişip gelişebileceğini savunurlar.
94

 

 Yavuz Odabaşı’nın Erol Eken’den aktardığı, kişiliğin oluşmasındaki dört etken 

şunlardır: 

1.Kişinin kendini diğerlerinden ayıran fiziksel dış görünümü (boy, vücut ağırlığı, güzellik ya da 

kusurları), 

2.Belirli bir yaşa gelindiğinde bir görevi üstlenmesi sonucu ortaya çıkan rolü, 

3.Kişinin zeka, enerji, arzu, ahlak ve potansiyel yetenekleri, 

                                                                                                                                                   
90 Koç, a.g.e., s .164. 
91 İnceoğlu, a.g.e., s. 10. 
92 Koç, a.g.e., s.159. 
93

 Ertürk, a.g.e. , s. 60. 
94 a.e., s. 61. 
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4.Kişinin içinde yaşadığı toplumsal özellikler (toplumun yaşam felsefesi, kültürel yapısı, ahlak 

anlayışı gibi özellikler). 95 

Benlik, kişinin kendisini nasıl algıladığıdır. Kişi, kendisi hakkında bir benlik algısı 

geliştirirken, sosyal çevresinden aldığı geri beslemelerden etkilenmektedir. Ertürk’e göre 

benlik kavramının beş ayrı bileşeni vardır: 

1.Maddesel Benlik: Bireyin fiziksel bedeni ve ilgilendiği maddesel nesneleri içerir. Fiziksel 

benlikle ilgili algı doğru olduğunda fiziksel beden de doğru yansıtılır. 

2.Gerçekleştirilmiş ya da psikolojik benlik: Belli bir dönemde kişinin kim olduğuna dair 

verdiği özel bir karardır. Olaylar sonucu veya zaman içinde değişime uğrayabilir. 

3.Düşünme ya da duygusal benlik: Gerçek düşünme, imgeleme ve duyumlama süreçlerini 

vurgulamaktadır. 

4.Sosyal Benlik: Toplumdaki diğer insanların bir bireyi algılayış şeklini yansıtır. Bir nevi 

bizim sosyal çevrede nasıl gözüktüğümüz ve insanlara kendimizi nasıl yansıttığımızdır.  

5.İdeal Benlik: İdeal benlik, kişinin ulaşmak istediği, olmak istediği benliktir. 
96

 

 Tüketiciler alışveriş yaparken, başkaları tarafından nasıl algılanacaklarını da hesaba 

katarak hareket ederler. Genellikle bireylerin ideal benlikleri, onları çeşitli ürünleri tüketmeye 

yöneltmektedir. Yani bireyler, ideal benliklerine tüketim aracılığı ile ulaşmaya 

çalışmaktadırlar. Sosyal yaşamda bir kişiyle ilgili ilk algılayış fiziksel görünüş sonucu 

oluştuğu için, fiziksel görüntü için çok fazla tüketim yapılmaktadır.  

1.6.1.7. Değerler ve Yaşam Biçimi 

Odabaşı ve Barış’a göre “Değer, bazı davranış ve amaçları diğer davranış ve 

amaçlardan ya bireysel ya da sosyal olarak daha tercih edilebilir bulan, sürekliliği olan 

inanışlardır.” 
97

 Değerler, tutumları etkiler ve tutumlara göre daha zor değişirler. Değerler, 

tüketici davranışını etkilemektedir. 

                                                
95 Odabaşı, Barış, a.g.e. ,  s.190. 
96

 Ertürk, a.g.e., s. 97. 
97 Odabaşı, Barış, a.g.e.,  s.212. 
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Tüketiciler, yaşam biçimlerini benlik anlayışları ve kişiliklerine göre belirlerler.
98

 

Yaşam biçimi doğuştan gelmez, öğrenilerek oluşur. Yaşam biçimi kişinin nasıl yaşadığıyla 

ilgili bir kavramdır. Pazarlama kampanyasında, ürünün hedef kitlesinin yaşam tarzını 

yansıtacak, yaşam tarzıyla tutarlı olacak şekilde çalışma yapılır. 

1.6.2. Sosyo Kültürel:  

Tüketici davranışını etkileyen sosyo kültürel faktörler aile, kültür, sosyal sınıf ve 

kişisel etkilerdir. 

1.6.2.1. Aile 

Bir ürünü satın almak için seçerken bireysel karar verme ile aile adına karar verme 

arasında farklılıklar olmaktadır. Bireysel düşüncemize göre seçerken sadece kendi 

kıstaslarımızı göz önünde bulundururken, aile için seçim yaptığımızda onlardan gelecek 

tepkileri veya onların değerlerini de hesaba katarız. Böylece tek kişilik karar almayıp, tüm aile 

adına karar alırız ve satın alma tercihimiz ona göre şekillenir. 

Ailede bir ürünü satın alan, satın alınmasına karar veren ve ürünü kullanan farklı 

olabilir. Yani etkileyici, karar verici, satın alıcı ve tüketici farklı aile bireyleri olabilir.
99

  

Çubuklu’nun Katar’dan aktararak belirttiği ailede, satın alma kararında ortak karar vermenin 

koşulları şunlardır: 

Algılanan risk yüksek olduğunda, 

Satın alma kararının aile için çok önemli olduğu durumlarda, 

Zaman baskısı(azlığı) hissedilmediği durumlarda, 

Ortak karar verme davranışı ailenin sosyo-ekonomik durumuna, aile bireylerinin 

yaşına, ailede yetişkin çocuk bulunup bulunmamasına göre değişmektedir. 
100

 

                                                
98 Koç, a.g.e.,  s. 204 
99

 Odabaşı, Barış, a.g.e., s.248. 
100 Çubukçu , a.g.e., s.71. 
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1.6.2.2. Kültür 

Kısaca tanımlarsak “kültür, bir toplumda bir grup insan tarafından oluşturulan ve 

kuşaklardan kuşaklara aktarılan yaşama biçimleridir” diyebiliriz.
101

 Kültür maddi ve manevi 

kültür öğeleri olmak üzere iki grup öğeden oluşur. Kültürün özellikleri evrenseldir, yani her 

insan topluluğunda kültür aynı özellikleri taşır. Buna göre, kültürün; öğrenilebilirliği, 

sürekliliği, toplumsal olması, idealleştirilmiş kurallardan oluşması, ihtiyaçları karşılaşması, 

değişmesi, bütünleştirmesi ve soyut olması en temel özellikleridir.
102

 Kültür doğuştan gelmez, 

öğrenilir. Öğrenilerek kuşaktan kuşağa aktarılır. Bu sebeple her toplumun kültürü kendine 

özdür.  

Tüketici davranışı kültüre göre farklılık göstermektedir. Farklı kültürlerin satın alma 

davranışı ve alışkanlıkları birbirinden farklı olabilir. Aynı toplum içindeki yerel kültürler bile 

farklılık gösterebilmektedir. Pazarlama çalışması yaparken hedeflenen kitlenin kültürünü 

anlayabilmek çok önemlidir. Farklı bir kültürlerde yaşayan bireylerin algılamaları birbirinden 

farklı olabilmektedir. 

1.6.2.3. Sosyal Sınıf 

Tüketici davranışını etkileyen bir diğer unsur bireylerin sosyal statüsü ve toplumdaki 

konumudur. Sosyal sınıf, toplumun kişi ve aileyi  değerlendirdiği sosyal konumunu ifade 

eder.
103

 Sosyal sınıf hiyerarşiktir. Sosyal sınıf gelirin miktarına göre oluşturulmaktadır. 

Warner’ın oluşturduğu sosyal sınıf şeması şöyledir . 

 En üst (Sosyal elit tabaka, soylu aileler, servet en az iki-üç nesilden gelmektedir), 

 Üstün altı ( Yeni zengin olan sınıf), 

 Ortanın Üstü (Profesyonel meslek sahipleri ve yöneticileri), 

 Ortanın Altı (Beyaz yakalı çalışanlar ve küçük iş sahipleri), 

 Altın Üstü (Mavi yakalı çalışanlar, kalifiye ve yarı kalifiye işçiler), 

 Altın altı (Kalifiye olmayan çalışanlar, düşük gelir sahipleri) 104 

 Bir ürünün için pazarlama çalışması yapılırken, ürünün hitap ettiği sosyal sınıfa uygun 

hazırlanılır. Hangi sosyal sınıfa mensup tüketicinin ilgileneceğinin tahmin edilmesi, 

pazarlama çalışmasını daha başarılı kılmaktadır. Aynı sosyal sınıf içerisindeki tüketicilerin 

                                                
101 Koç, a.g.e., s. 210. 
102 Bozkurt, Güvenç, İnsan ve Kültür, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1974, s.103-107. 
103

 Odabaşı, Barış, a.g.e. 
104 a.e., s.298. 
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benzer ürünleri satın alması, pazarlama çalışmalarında sosyal sınıfı dikkate almayı 

gerektirmiştir. 

1.6.2.4. Kişisel Etkiler 

Bireyin satın alma davranışını etkileyen faktörlerden biri de kişisel etkilerdir. Kişisel 

etkiler, bireye tutum ve davranışlarını değiştirmeye yönelik kendisi dışındaki etkilerdir. 

Kişisel etki oluşturabilecek kaynaklarına örnek olarak arkadaşlar, akrabalar, komşular ve 

çalışma arkadaşları verilebilir.
105

 Bir tüketici için, yakın çevresindeki kişilerin fikirleri, 

pazarlama sonucu aldıkları mesajdan daha güvenilir gelmektedir. 
106

 

1.7.  Tüketimin Yarattığı Çevre Sorunları 

Ekolojik tahribat dünya için yeni bir sorun değildir. Foster’a göre “10.000 yıl önce 

tarımın gelişiminden başlayarak, üretimin toplumsal örgütlenişinin bütün biçimleri çevre 

yıkımına katkıda bulunmuştur.” 
107

 

Avrupalılar, coğrafi keşifler sonucu ayak bastıkları birçok toprakta sömürgeciliği 

uygulamak için ekolojik yıkımlar gerçekleştirmişlerdir. Avrupalılar’ın gerçekleştirdiği 

ekolojik emperyalizm sonucu birçok tarım ürünü ve hayvan kıtalararası yer değiştirmiş, 

götürüldükleri yerde biyolojik dönüşümlere yol açmıştır.  

Toplumlar tarih boyunca doğaya hükmetmeye çalışmış ve onunla savaş halinde 

olmuştur. Bugün karşı karşıya olduğumuz çevre yıkımının başta gelen nedenleri, ne 

biyolojiktir ve ne de tek tek bireylerin tercihlerinin bir sonucudur. Bu nedenler, toplumsal ve 

tarihseldir. 
108

 Tarım toplumları, güneş, su, rüzgar, hayvan gücü gibi yenilenebilir enerjiler 

kullanırken, endüstri toplumu yenilenemez enerji kaynaklarına yönelmiştir. 
109

 

Endüstri devrimi ile değişen üretim ve tüketim ilişkileri ile bunun sonucu oluşan 

toplumsal değişim, insanın çevreye yönelik yarattığı tehdidin boyutlarının artmasına sebep 

olmuştur. İnsanın hayatta kalabilmek için tüketmesi gerekmektedir. Fakat tüketim kendi 

başına bir amaç haline geldiğinde, örneğin bireyin yaşamdaki en önemli hedefi olduğunda ya 

                                                
105  Odabaşı, Barış, a.g.e., s.270. 
106 a.e. 
107 John B. Foster, Savunmasız Gezegen:Çevrenin Kısa Ekonomik Tarihi, Çev. Hasan Ünder, Ankara,  Epos    

Yayınları ,2008, s. 37. 
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 a.e., s.12. 
109 Toffler, a.g.e. 
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da bir hükümetin ekonomik başarısının temel ölçütü olarak görüldüğünde insanları ve çevreyi 

tehdit eder. 
110

 Endüstri devriminin getirdiği en dramatik çevre sorunu dünyanın atmosferine 

salınan sera gazlarının etkisi sonucu oluşan küresel ısınmadır.  Sera gazlarının kaynakları; 

kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtlardır. Petrolün kullanıldığı bazı tüketim ürünleri 

şunlardır; Teflon tava, çöp torbası, kamera, telefon, polyster(giyim ürünlerinin çoğu), saç 

boyası, ruj, öksürük şurubu.
111

 Örneklerden görüldüğü üzere günlük yaşamımızda sürekli 

kullandığımız çok sayıda tüketim ürünü fosil yakıtlarla yapılmaktadır. Petrolün kullandığı baş 

tüketim aracı ise arabalardır. 2004 yılında yapılan bir araştırma sonucuna göre Amerikan 

otomobillerinin sera gazı salınımı 314 milyon metrik ton olarak belirlenmiştir. Bu sayı 55 bin 

mil yol alan bir kömür trenine eşit olup, dünyayı iki kez dolaşmaya yetebilmektedir.
112

 

Dünyanın ısısında gerçekleşecek 2 derecelik bir artış büyük felaketlere yol açacaktır. 

Küresel ısınma sonucunda olabilecek felaketlerden bazıları açlık, su kıtlığı, sıtma, su 

baskınlarıdır. Dünya bu hızla yaşamaya(tüketmeye) devam ettiği takdirde, dünya ısısının 5.8 

derece artacağı öngörülmektedir. Bu nedenle acilen yenilenebilir enerji kaynaklarına 

geçilmeli ve yaşam tarzımız büyük ölçüde değişmelidir. 

Çevreyi tehdit eden önemli unsurlardan biri de nüfustur. Nüfus artışı, hem daha çok 

ihtiyaçlarının giderilmesi  gereken insan , hem de daha çok tüketen insan anlamına 

gelmektedir. Birleşmiş Milletler Nüfus Bölümü, 2050 yılında dünya nüfusunun yüzde 41’lik 

bir artışla 8.9 milyar kişiye ulaşmış olacağını tahmin ediyor.
113

 Dünya genelinde, yaklaşık 

yarısı “gelişmekte olan” dünya ülkelerinde olmak üzere, 1.7 milyar kişilik bir “tüketici sınıfı” 

bulunuyor. Dünya nüfusunun artması, tüketici sınıfının da artması anlamına gelmektedir.  

Batı tarzı tüketimin önemli sonuçlarından biri de gittikçe büyüyen israftır ve ABD, 

Birleşik Krallık gibi ülkelerde çöp ve atık sahaları kriz yaratmaktadır. Örneğin Büyük 

Okyanus  Çöp Arsası dünyanın en büyük atık alanıdır ve karada değil denizdedir. Teksas’ın 

iki katı büyüklüğünde ve yüzde 90’ı plastik 3.5 milyon ton çöp içermektedir.
114

 Dünyadaki 

diğer tüketim toplumları da atık konusunda maksimuma yaklaşmaktadırlar.
115

 2. Dünya 

                                                
110 Renner,  a.g.e. 
111 Reba Kennedy, "Products Made From Petroleum YIKES!!!" , Everday Simplicity, 15 Haziran 2007,  

http://everydaysimplicity.blogspot.com/2007/06/products-made-from-petroleum-yikes.html. 
112 Enviromental Defense Fund, "Tallying Greenhouse Gases From Cars", 22 Haziran 2006 (Güncelleme:7 eylül 

2007) http://www.edf.org/article.cfm?ContentID=5300. 
113 Renner, a.g. e. 
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 Botsman, Rogers, a.g.e., s.3.. 
115 Smart, a.g.e., s.34. 
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Savaşı sonrasında endüstri üretiminde önemli bir değişiklik meydana gelmiştir. Biyolojik 

yolla çözülemeyen, doğal yollarla çözülüp parçalanamayan, sentetik ürünlerin üretimin temel 

öğesi haline gelmiştir. 
116

 

Üretimdeki önemli değişim pek çok alanı etkilemiştir. Önemli sonuçlara yol açan 

değişimlerden bazıları şöyle örneklenebilir: doğal gübreler yerine yapay gübrelerin 

kullanılması, biyolojik böcek öldürme yerine ilaçlar, pamuk, ağaç, demir gibi doğal maddeler 

yerine sentetik ve plastik maddeler, sabun yerine yüksek fosfat içeren deterjan, pamuk gibi 

doğal lifli giysilerin yerine sentetik kumaşlar, çelik ve kereste yerine alüminyum, plastik ve 

beton, demiryolu taşımacılığının yerine kamyon taşımacılığı ve motor gücü düşük 

otomobillerin yerine daha yüksek güçlü otomobiller yerleşmiştir.
117

 Üretimde doğallığın 

kaybolması, tüketimi eskisinden de zararlı hale getirmiştir. Ekonomik büyüme olarak 

adlandırılan bu değişim, pek çok ekolojik krizi yanında getirmiştir. Kapitalizmin maksiumum 

kar için yaptığı metalaştırma süreci, en sonunda tohum üretimini de bünyesine katarak tam 

anlamıyla doğanın tüketim ürün haline getirilmesini içermektedir. İnsanla doğanın yegane 

bağı giderek sadece para haline gelmektedir. 
118

 

 Tüketim alışkanlıklarının getirdiği israfın bir sebebi de kullan-at kültürüdür. Tek 

kullanım için üretilen ürünler büyük bir çöp yığını oluşturmaktadır. Tüketim toplumunun 

kullan-at alışkanlığının değişmesi gerekmektedir. Örneğin yakın zamana kadar file ve bez 

torba ile alışveriş yapılırken genelde bir kere kullanılıp atılan ve doğada çok zor çözünen 

plastik torbalar yaygınlaşmıştır. Aynı şekilde ofislerde, insanlar bardaklarını tekrar yıkayıp 

kullanabileceği halde tek kullanımlık plastik bardaklar alınmaya başlanmıştır. Kahve içme 

alışkanlığı bile Starbucks vb. markaların yaygınlaştırması sonucu plastik bardaklarla 

gerçekleştirilmektedir. "Fast Food" kültürü, plastik kullanımı ve dolayısıyla atık oluşmasını 

arttırmaktadır.  

 David Chameides 2008 yılında 365 gün boyunca çöp atmayacağı bir deney yapmaya 

karar vermiştir. Amacı atık yaratmamaktır. Hedefini gerçekleştirmek için çöpleri türlerine 

göre ayırıp, yiyecek atıklarını kompost yapmış, seyahat ettiğinde bile çöplerini toplayarak 

                                                
116 Foster, a.g.e. s.123. 
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evine getirmiştir. Hedefine ulaşan Chameides’in bu deneyimle vardığı sonuç ise daha az atık 

üretmek için yapılabilecek en basit ve önemli şeyin daha az tüketmek olduğudur. 
119

 

 Endüstri devrimi ile gündeme gelen tüketim ve tüketim toplumunun yarattığı en 

önemli sorun çevre sorunlarıdır. Bu çevre sorunlarını, asit yağmurlarından hava kirliliğine, 

kaynak israfından ozon tabakasının delinmesine, küresel ısınmadan ekolojik dengenin 

bozulmasına kadar hayatımızın her alanında hissetmeye başlıyoruz.
120

 

Tüketimin giderek artması, bunu karşılamak için  üretimin de artması, sürdürülebilirlik 

kavramını gündeme getirmiştir. Sürdürülebilirlik, bugünkü nesillerin ihtiyaçlarını, gelecek 

nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek kaynakların miktarını ve şeklini değiştirmeden 

karşılayabilmesidir.
121

 

Sürdürülebilirliğin başlangıç noktası tüketim olduğuna göre, sürdürülebilirliğin 

sağlanması için tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi, tüketicilerin eğitilmesi, alternatif 

yöntemlerin teşvik edilmesi gerekmektedir. Sürdürülebilir bir çevre için daha sürdürülebilir 

bir yaşam tarzı planlanması gerekmektedir. Sürdürülebilir bir yaşam tarzı için ise eşyaların 

tüketmek yerine onların nasıl tekrar kullanılabileceği planlanmalı, kullanıp atmak değil daha 

uzun süreli kullanım için üretimler yapılmalıdır. Nihai çözüm, herkesin tek bir ürüne sahip 

olmak yerine, tek bir ürünü herkesin ortak kullanması olabilir. 

 

 

                                                
119 Bryan Walsh,  "Today's Smart Choice: Don't Own. Share",  Time Dergisi, 17 Mart 2011, 

http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2059521_2059717_2059710,00.html. 
120 Ökmen,  a.g.e., s.4. 
121 Ateş Bayazıt Hayta,  "Sürdürülebilir Tüketim Davranışının Kazanılmasında Tüketici Eğitiminin Rolü", Ahi 

Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt.10, Sayı.3, Aralık 2009, Sayfa 143-151, 

http://kefad.ahievran.edu.tr/archieve/pdfler/Cilt10Sayi3/JKEF_10_3_2009_143_151.pdf. 
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2. BÖLÜM  II 

ENFORMASYON ve ENFORMASYON TOPLUMU 

Enformasyon teknolojilerinin gelişimi toplumda büyük değişimlere yol açmıştır. 

Enformasyon teknolojilerinin yarattığı iki büyük değişim küreselleşme ve enformasyon 

toplumu adı verilen yeni toplumsal yaşam tarzıdır. Çalışmanın bu bölümünde öncelikle 

enformasyon kavramının anlaşılması için    veri, enformasyon ve bilgi kavramları,   çeşitli 

yazarların görüşleri  ele alınarak tartışılmış ve   aralarındaki farklar ortaya konmaya 

çalışılmıştır.  Daha sonra enformasyon teknolojilerinin gelişimi üzerinde durulmuştur. 

Sonrasında  enformasyon teknolojilerinin yarattığı küreselleşme olgusu incelenmiş ve  

enformasyon teknolojileri ve küreselleşmenin yarattığı enformasyon toplumu kavramları 

irdelenmiştir. 

2.1. Enformasyon Nedir?   

Enformasyon ve bilgi yerli ve yabancı literatürde çok tartışılan iki kavramdır. Bu 

ifadeler ile neyin kastedildiği çok kolay karıştırılmaktadır. Enformasyon ve bilgi kelimelerinin 

İngilizce karşılıkları farklı olmasına karşın, Türkçe’de aynı anlamda veya birbirinin yerine 

kullanılması çok görülen bir durumdur. İngilizce’de enformasyon kelimesinin karşılığı 

information ve bilgi kelimesinin karşılığı knowledge’dır. Türkçe’de enformasyon kelimesi 

pek kullanılmamakla birlikte her ikisi için de bilgi denmektedir. Son yıllarda information’a 

karşılık enformasyon kelimesi kullanılmaya başlasa da, bu kelimelerden üretilen bilgi 

toplumu, bilgi yönetimi, bilgi erişimi gibi terimlerin yaygın kullanımı  kargaşanın devam 

ettiğini göstermektedir. 

Enformasyon ve bilgi  kelimelerinin ilişkisine bakmadan önce gene  bunlarla ilişkili 

veri kelimesinin anlamına bakmak gerekmektedir. Veri kelimesinin İngilizce   karşılığı da 

data’dır. Veri işlenmemiş enformasyon parçacıklarıdır.
122

 Veri, tek başına anlam ifade 

etmeyen, yorumsuz içeriksiz olgulardır.
123

 Fakat  buna karşın veri, enformasyona ve  bilgiye 

dönüştürülebilir. Veriler, belirli ilişkiler çevresinde bir araya getirildiğinde bir anlam 

                                                
122 Ali R. Akgün, Halit Keskin, Sosyal Bir Etkileşim Aracı Olarak Bilgi Yönetimi ve Bilgi Yönetim Süreci,   

Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi Dergisi, I/2003, 175-188. 
123 Malik Yılmaz, Enformasyon ve Bilgi Kavramları  Bağlamında Enformasyon Yönetimi ve Bilgi 

Yönetimi, Ankara Üniversitesi, Dil veTarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 49, 1(2009), 95-118. 
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kazanırlar ve enformasyona dönüşürler.   Diğer bir deyişle, enformasyon, belirli bir amaç 

doğrultusunda bir araya gelmiş verilerdir. 

Teknik düzeyde enformasyon John Fiske'ye göre,  “sinyalin kestirilebilirlik ölçüsüdür, 

yani göndericisine açık olan seçeneklerin sayısıdır. Sinyalin içeriği ile hiçbir ilişkisi 

yoktur.”
124

 

McQuail ve Windahl’ın Theodorson ve Theodorson’dan aktardığı enformasyon tanımı 

ise şöyle demektedir: “Enformasyon, düşünce tutum veya duyguların bir kişiden veya gruptan 

ötekine (veya diğerlerine) özellikle semboller yoluyla iletilmesidir.” 
125

 Enformasyonu bir 

mesaj gibi ele alırsak, enformasyonda da bir verici ve bir alıcı vardır, ve enformasyonun 

alıcının bu konudaki düşünce duygu ve davranışını etkileme amacı vardır. Bu bağlamda 

enformasyon fark yaratan veridir. 
126

  

Bilgi kavramı ise veri ve enformasyon kavramları ile ilişkilidir. Bilgi kavramı üzerine 

çalışmalar   ise eski Yunan felsefecilerine kadar  dayanmaktadır ve modern felsefenin konusu 

olmuştur. Antik çağlardan beri üzerinde tartışılmasına rağmen, üzerinde anlaşılan bir bilgi 

tanımı yoktur.  Bilgi, gerçekte anlaşılması zor ve çok tartışmalı bir kavramdır. Bilginin tanımı 

üzerine dört yüze yakın tanım yapılması bu zorluğu ve tartışmanın boyutunu 

göstermektedir.
127

  

Malik Yılmaz'a göre  “bilgi ise, insan zihninde, deneyimlerle, değerlerle, gözlemlerle, 

duyumlarla vs. elde edilmiş enformasyonun sentezlenip içselleştirilerek kişiselleştirilmiş hale 

gelmesidir.”
128

 Bilgi, insan zihninde bulunduğu için, soyut bir olgudur. İnsan zihnindeki bu 

bilgiler, çeşitli ortamlara aktarıldığında veya birisi ile paylaşıldığında  enformasyona 

dönüşmektedir.  

Aykut Göker ise, veri, enformasyon  ve bilgi ilişkisini Şekil 6'da    özetlemiştir. 

                                                
124 John Fiske, İletişim Çalışmalarına Giriş, Çev. Süleyman İrvan, Ankara, Bilim ve Sanat Yayınları, , 2003, 

s.25. 
125 Denis McQuail, Sven Windahl, Kitleİletişim Modelleri, Çev. Konca Yumlu, 1997, s. 15. 
126 Yılmaz, a.g.e., s.98. 
127 Nazan Uçak, "Bilgi Üzerine Kuramsal Bir Yaklaşım", Bilgi Dünyası, 

http://www.unak.org.tr/BilgiDunyasi/gorusler/2000/cilt1/sayi1/143-159.pdf, 2000, 1(1):143-159, s.144. 
128 Yılmaz, a.g.e., s.109. 
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Şekil 6 : Veri, Enformasyon ve Bilgi İlişkisi
129

 

 

 

 Göker, bilgiyi açık bilgi ve örtük bilgi diye ikiye ayırmıştır. Aynı zamanda kodlanmış 

bilgi de denilen açık bilgi, dil gibi kodlar kullanılarak saklanan, iletilen, aktarılan bilgidir. 

Belli sisteme göre düzenlendiği için herkes ulaşabilir. Örtük bilgi ise, açıkça ortaya konmamış 

bilgidir, patent bilgisi gibi. Know-how olarak anılan bilgi örtük bilgi kapsamındadır.   

Arzu Akolaş ise, data’ya veri derken, information’ı bilgi, knowledge’ı ise üst bilgi 

olarak tanımlamıştır. 
130

 

Arzu Akolaş  veri, bilgi ve üst bilginin tanımını şu şekilde yapmaktadır: 

"Veri, bilgi üretiminde kullanılan ve anlam çıkarmaya elverişli işlenmemiş olgulardan oluşur. Bu 

olgular sayısal, alfabetik veya semboller şeklinde olabileceği gibi grafik türünde de olabilir . 

Gerçek olayların sonuçlarıyla ilgili verilerin bir takım dönüştürme sürecinden geçirilip, kullanıcı 

için anlamlı hale getirilmesi durumunda bilgi oluşur. Buna benzer bir ifadeyle bilgi, “verilerin 

karar alma sürecine destek sunacak şekilde anlamlı bir hale getirilmek üzere, analiz edilerek 

işlenmesiyle ulaşılan sonuçlar”  olarak tanımlanabileceği gibi, bir başka şekilde “üzerinde kesin 
bir yargıya varılmış her türlü ses, görüntü ve yazılara bilgi denir ve kaynağını veriler oluşturur”  

tanımı yapılabilir. Üst bilgi ise, spesifik konulara ilişkin olgu ve kuralların ortaya çıkarılması ile 

ya da belirli bir amaca yönelik olarak bilgilerin çeşitli analiz, tasnif ve gruplama işlemlerinden 

geçirilerek, ileri zaman dilimleri için kullanıma hazır hale getirilmesi ile oluşan ve yorumlama 

(interpretation) ile elde edilen bilgi türüdür . Genellikle üst bilgiler kütüphanelerde, araştırma 

merkezlerinde, ulusal veya uluslar arası dokümantasyon merkezlerinde bulunur. Örneğin Devlet 

İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan yıllık enflasyon tahmini (%45 gibi) bir bilgidir, buna 

karşılık çeşitli analizler sonucu elde edilen gerçekleşmiş aylık enflasyon rakamları ise (Örneğin 

%3.2), üst bilgiyi oluşturmaktadır." 

 

                                                
129 Aykut Göker,  Bilim ve Teknoloji Politikalarına Giriş İçin "Enformasyon Toplumu , Üzerine Kavramsal 

Bir Yaklaşım denemesi", http://mulkiyedergi.org., s.10. 
130 Arzu Akolaş, "Bilişim Sistemleri ve Bilişim Teknolojisinin Kürselleşme Olgusu ve Girişimcilik Üzerine 

Yansımalar",    http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/makaleler/D.Arzu%20AKOLA%C5%9E/29-

43+.pdf. 
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 Görüldüğü gibi enformasyon ve bilgi kavramları içerik ve kavramsal olarak farklılıklar 

içermektedir. Bu nedenle, Türkçe literatürde  çoğunlukla aynı anlamlı gibi kullanılsalar da, bu 

çalışmada, İngilizcedeki information, information society ve information technologies 

tanımlamalarının karşılığı olan  "enformasyon", "enformasyon toplumu" ve "enformasyon 

teknolojileri" tamlamaları  kullanılacaktır. "Bilgi"  kelimesi ise İngilizce’deki knowledge 

kelimesinin karşılığı olarak kullanılacaktır. 

2.2. Enformasyon Teknolojilerinin Gelişimi   

İnsanlık tarihi geçmişten günümüze üç önemli değişim geçirmiştir. Bunları, Tarım 

Devrimi, Endüstri Devrimi ve Enformasyon Devrimi olarak adlandırabiliriz. 

Tarım Devrimi’nde sabanın buluşu, Endüstri Devrimi’nde ise  buhar makinesinin 

buluşu önemli rol oynamıştır.  Elektronik endüstrisindeki icatlar ile iletişim ve bilişim 

sahalarındaki gelişmeler ise Enformasyon Devrimi’nin önünü açmıştır. Burada dikkat çeken 

nokta, ilk iki devrimin süresinin uzunluğuna kıyasla, son enformasyon devriminin gelişimi 

birkaç on yıl gibi çok kısa sürede gerçekleşmiş olmasıdır. 

İletişimde üç temel devrimden söz edebiliriz. Bunlar, chirografik (i.ö. 4 yy. yazının 

bulunması), Gutenberg devrimi (15 yy.de matbaanın bulunması) ve sonrasında telgraf, radyo, 

televizyon gibi  buluşlara yol açan elektronik devrimidir. 
131

 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra elektronik alanındaki en büyük  buluş, 1947’de mikro 

elektronik alanında transistörün bulunmasıdır.
132

  Transistörlerin  elektronikte  kullanılan 

tüplerin (halk arasında lamba da denir)   yerini alması, hem enerji tüketiminde hem de 

kapladığı hacim/alanda çok büyük  bir oranda avantaj sağlamıştır. 
133

 

1971'de ise, pek çok transistör  küçük bir çipe yerleştirilerek mikro işlemcili 

bilgisayarların buluşu gerçekleştirilmiştir. 

  Bilgisayarların buluşu ve gelişimi kadar bu bilgisayarlardaki verilerin iletilmesi de çok 

önemli bir olgudur. 1980'lere kadar bakır kablolar üzerinden  sınırlı kapasitede veriler 

iletilirken, 1980'lerde   fiber optik kabloların buluşu ile iletim hızı ve  kapasitesi çok yüksek 

                                                
131  Ayşenur Akyazı, Bilgi Toplumunda Dijital Bölünme ve Yeni Medya Kavramının Dijital Bölünmeye 

Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Bilimleri Ana Bilim 

Dalı, Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği Bilim Dalı, İstanbul,2007, s.13. 
132  Manuel Castells, Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür Birinci Cilt: Ağ Toplumunun 

Yükselişi , Çev:Ebru Kılıç, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008. 
133  Alpaslan Güzeliş, Telgraftan İnternete-Telekomünikasyon, İzmir, EMO Yayınları, 2010. 
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seviyelere  ulaşmıştır. Fiber optik kablolar, cam lifinden oluşmaktadır ve bakır kablolarda  

iletim bakır kablo üzerinden elektrik akımı ile yapılmasına rağmen, fiber optik kablolarda 

iletim cam lifinin içinden ışık   geçirilmesi ile gerçekleşmektedir.
134

  

 Bakır kablo ile fiber optik kablonun iletim hızı hakkında bir fikir vermek gerekirse, en 

iyi iletime sahip bakır tabanlı bir koaksiyel kablo hız, 100Mb/sn’dir yani saniyede 100 milyon 

bit transfer edilmektedir. Fiber optik kablolarda ise bu hız 10Tb/sn, yani saniyede 10 terabit, 

10 bin milyar “bit”tir.
135

   

 Bakır kablodan fiber optik kabloya geçiş, daha çok verinin, daha hızlı şekilde ve daha 

uzağa iletilmesine olanak sağlamıştır. Bugün kullanılan fiber optik kablolar neredeyse sınırsız 

bant genişliği sunmakta ve diğer iletim ortamlarına göre pek çok avantaj sağlamaktadır. 
136

 

  Bilgisayar ve iletişim alanındaki  gelişmeleri daha sonra bilgisayarları birbirine 

bağlama yani bugünkü deyimi ile ağ oluşumları izlemiştir.  Bu konudaki ilk projenin adı 

ARPA( Advanced Research Project Agency) dir. Bu proje kapsamında ilk  ağ çalışması, 

1960'larda    dört bilgisayarın birbirine bağlanması ile kurulan ARPANET'tir. Pek çok 

bilgisayarın birbiri ile haberleşmesini sağlayan ve bugünde kullanılan TCP/IP protokolü ise 

1983'de bulunmuştur. TCP/IP protokolünün bulunuşu bugünkü internetin bugünkü halini 

almasında büyük katkı sağlamıştır.  

ARPANET, ABD'de askeri ve akademik araştırmalar için kullanılmıştır. Bu 

teknolojinin  özelleşmesi ve kamunun kullanımına izin verilmesi 1990'lı yılların ortasına denk 

gelmektedir. Bu adım, internetin tüm dünyada yaygınlaşmasının başlangıcı sayılmaktadır. 

Doksanlı yıllara gelindiğinde ise, WWW( World Wide Web)  ile INTERNET hayatımıza 

girmiş oldu.
137

 
138

 

                                                
134  "Fiber Optik Kablo ve İletim Sistemleri",  http://www.wardom.com.tr/fiber-optik-kablo-ve-iletim-sistemleri-

t193723.html?s=a7492e157a0ea4f63d86f6650de17fc3&amp;t=193723. 
135 Govind P. Agrawal,  "Fiber-Optic  Communication Ssytems", http://www.master-

photonics.org/uploads/media/Govind_Agrawal1.pdf. 
136 "Fiber Optik Kablo ve İletim Sistemleri",  a.g.e.. 
137 "20. yüzyılın En Büyük Buluşu, İnternet", http://www.webhatti.com/network-ve-internet/5339-20-yuzyilin-

en-buyuk-bulusu-internet.html. 
138 Güzeliş, a.g.e., s.30-31. 

http://www.wardom.com.tr/fiber-optik-kablo-ve-iletim-sistemleri-t193723.html?s=a7492e157a0ea4f63d86f6650de17fc3&t=193723
http://www.wardom.com.tr/fiber-optik-kablo-ve-iletim-sistemleri-t193723.html?s=a7492e157a0ea4f63d86f6650de17fc3&t=193723
http://www.master-photonics.org/uploads/media/Govind_Agrawal1.pdf
http://www.master-photonics.org/uploads/media/Govind_Agrawal1.pdf
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2009 yılı sonu itibariyle, dünyadaki web sitesi sayısı 234 milyon olup, sadece 2009 

yılında 47 milyon yeni site eklenmiştir. Bu sayı da web sitesi sayısının ne kadar  hızlı arttığını 

işaret etmektedir.
139

 

Tablo 2’de ise, Mart 2011 itibariyle bölgelere göre nüfus ve internet kullanıcıları 

sayıları verilmektedir.
140

 

Buna göre, nüfusa göre internet kullanımı oranı en yüksek olarak yüzde 78.3 ile Kuzey 

Amerika başı çekerken, onu yüzde 60.1’lik oran ile Okyanusya/Avustralya takip etmektedir. 

Nüfusa göre internet kullanımının en düşük olduğu bölge ise Afrika'dır. Dünya ortalaması ise 

Mart 2011 itibariyle, yüzde 30.2’dir. Büyük nüfusuna rağmen Asya kıtasının oranının yüzde 

23.8 gibi düşük olması,  toplam dünya ortalamasını düşürmektedir. 

NÜFUS İNTERNET KULLANICI SAYISI ORAN

AFRİKA 1,037,524,058 118,609,620 11.4%

ASYA 3,879,740,877 922,329,554 23.8%

AVRUPA 816,426,346 476,213,935 58.3%

ORTADOĞU 216,258,843 68,553,666 31.7%

KUZEY AMERİKA 347,394,870 272,066,000 78.3%

GÜNEY AMERİKA 597,283,165 215,939,400 36.2%

OKYANUSYA/AVUSTRALYA 35,426,995 21,293,830 60.1%

TOPLAM 6,930,055,154 2,095,006,005 30.2%  

Tablo 2 : Bölgelere Göre Nüfus ve İnternet Kullanıcı Sayıları ( Mart 2011) 

 

   Çağımız enformasyon teknolojisinin geçmiştekilerden farkı, enformasyonu, elektronik 

ortamda, “sayısal(dijital)” form denilen bir forma dönüştürerek çok hızlı işlenebilir ve 

iletilebilir hale getirmesidir. Böylece enformasyon elde etme ve elde ettiğimiz 

enformasyondan yararlanma kapasitemiz çok büyük ölçülerde artmıştır. Burada, söz konusu 

olan hız ve kapasitedeki artışın boyutu öyle büyüktür ki, buna imkan veren enformasyon 

teknolojisinde devrimsel bir sıçrama olduğunu söylenebilinmektedir.
141

   

2.3. Küreselleşme 

Wikipedia’ya göre küreselleşme tanım olarak , “ekonomik, sosyal, teknolojik, 

kültürel, politik ve ekolojik denge açılardan global bütünleşmenin, entegrasyon ve 

dayanışmanın artması anlamına gelmektedir.” 
142

 

                                                
139 "Internet Users in 2009", Pingdom, http://royal.pingdom.com/2010/01/22/internet-2009-in-numbers/. 
140  "Internet World stats",  http://www.internetworldstats.com/stats.htm. 
141  Göker,   a.g.e. , s..5. 
142  http://tr.wikipedia.org/wiki/Küreselleşme. 
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İletişim ve bilişim teknolojilerindeki hızla ilerleme, ülkeler, insanlar ve kültürler 

arasındaki mesafeleri, sınırları kaldırmıştır ve küreselleşmeye yol açmıştır. Artık dünyanın her 

yerinde olanlardan anında haberdar olunabilmektedir.   

Enformasyon teknolojisindeki devrim, aynen Endüstri Devrimi’nde teknolojik gelişme 

ve atılımların etkili olması ve toplumu değiştirmesi gibi toplumsal değişimde etkili 

olmaktadır.  Küreselleşme, bu enformasyon teknolojilerindeki devrimlerinin    

görüntülerinden biridir.
143

 

1970’li yıllardan itibaren serbest mal hareketliliği ve sermaye akışı çok hızlı bir 

gelişim göstermeye başlamıştır. Ulaşım, iletişim ve bilişim alanında    yeni teknolojilerin 

geliştirilmesi küreselleşmeye hareketlilik kazandırmıştır.
144

 Manual Castells'e göre, “yeni 

enformasyon teknolojileri, küresel araçsal ağlarla dünyayı birleştirmektedir.”
145

   

  Küreselleşme ile uluslararası ticari sınırlar ortadan kalkmıştır. Diğer bir deyişle, alıcı 

ile satıcı arasındaki coğrafik uzaklıklar kalkmış, böylece tüketim alanının genişlemesine  

imkan vermiştir. Ticari özgürlük sonucu kültürün de daha hızlı şekilde uzak mesafelere 

taşınması söz konusu olmuştur. Uzak veya yabancı kavramı kalmamıştır. Uluslar artık ne 

kültürel ne siyasal ne de ekonomik açıdan kapalı birer sistem değildir.
146

 

Dünyada gerçekleşen her olay, artık mesafeye bakılmaksızın herkesi 

ilgilendirmektedir, etkilemektedir.  

Küreselleşmenin etkileri incelendiğinde en önemli unsur, sermaye, mal ve hizmetlerin 

coğrafik sınır tanımadan yaygınlaşmasıdır. Küreselleşmenin toplumun her alanını etkilediği 

sonuçlar doğurduğu görülebilir. 

Bu sonuçlar şu başlıklarda  özetlenebilir: 

 Endüstri toplumundan bilgi toplumuna geçilmesi 

 Sektörel dönüşüm; Üretim sektörü yerine hizmet sektörünün önem kazanması 

 Bilginin en önemli güç haline gelmesi 

 Eğitimin önem kazanması 

                                                
143 Faruk Koçaçık, Bilgi Toplumu ve Türkiye, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Mayıs 2003, 

Cilt.27, No.1, 1-10., http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/78.pdf. 
144 Candan Çelik, Uluslar arası Reklamcılıkta Kültürün Etkileri, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Basım ve 

Yayınevi Müdürlüğü, 2005. s.9. 
145 Castells, a.g.e., s.26. 
146 a.e.,  s.8. 
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 Bireyin önem kazanması 

 Yeni meslek gruplarının ortaya çıkması 

 Artan küresel rekabet 

 Ulusal devletlerin güç kaybetmesi 

 Değişim ve değişen işletmeler
147

 

  

Castells’in deyimiyle “Enformasyon teknolojisi devrimi yarı bilinçli bir biçimde, 

toplumlarımızın maddi kültürüne 1960’lardaki hareketlerde boy veren özgürlükçü ruhu 

üfledi.” 
148

Bu özgürlükçü ruh internet ortamında çok hızlı yayılmaya başladı. İnternetin 

iletişim şeklini ve yaşam tarzını değiştirdiği enformasyon toplumu 2000’li yıllara damgasını 

vurmuştur. 

2.4. Enformasyon Toplumu  

İletişim ve bilişim teknolojilerindeki  büyük gelişmeler, toplumlar arasındaki 

mesafeleri nerdeyse sıfıra indirmiştir. Marshall McLuhan, “Yeni elektronik karşılıklı 

bağımlılık, dünyayı küresel bir köy imgesinde yeniden yaratır.” demiştir.
149

 Bu gelişmelerden 

toplumsal olarak etkilenmemek mümkün değildir. Sonuç olarak,  enformasyon toplumu 

iletişim ve bilişim devriminin bir sonucudur. 

      Bu yeni düzene çeşitli yazarlar tarafından,  bilgi çağı, bilişim çağı, enformasyon çağı 

gibi tanımlamalar yapılmaktadır. Bu çalışmada 2.1’de belirtildiği gibi enformasyon kelimesi 

kullanılması tercih edilmiştir. Bu sebeple information society’nin karşılığı olarak 

enformasyon toplumu denmesi uygun görülmüştür. Türkçe’de bilgi toplumu olarak kullanılan 

kaynaklar değiştirilmemiştir. Çünkü  her iki kullanım yeni bir toplumsal dönüşümü belirtmeyi 

amaçlamıştır.  Diğer bir deyişle iki ifade de endüstri toplumundan sonraki çağı veya toplumu 

kastetmektedir.  

Enformasyon toplumu insanların yaşamlarını ilgilendiren çeşitli enformasyona 

kolayca erişebilmelerine, bu enformasyonu bilgiye dönüştürebilmelerine ve dolayısıyla da 

kendilerini geliştirebilmelerine olanak tanıyan bir toplum olarak tanımlanmaktadır.
150

   

                                                
147 Akolaş, a.g.e.,  s.38 
148 Castells, a.g.e. , ,s.7. 
149 Marshall McLuhan, Gutenberg Galaksisi, Çev. Gül Ç. Güven, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1999, s.48 
150 Gürol Irzık, Bilgi Toplumu mu, Enformasyon Toplumu mu?, Günce, Sayı.24, Kasım 2002, s.6 
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Aykut Göker'e göre, “enformasyon toplumu, daha üretken hale gelme arayışı içinde 

ortaya çıkan toplumsal yenide biçimlenişin, içinden geçtiğimiz tarihsel kesitteki adıdır.”
151

   

Diğer taraftan, enformasyon toplumundaki  ekonomiyi tarif etmek için kullanılan 

knowledge based economy yani bilgiye dayalı ekonomi veya  knowledge driven economy 

bilginin motor  olduğu ekonomi tanımlamaları da vardır. Endüstri toplumu sonraki dönemde 

ekonominin bilgiye dayalı olduğunu ifade etmektedir.  

Gelecek bilimci Alvin Toffler'in üçüncü dalga kuramına göre, toplumsal gelişme iki 

büyük değişim dalgası geçirmiş ve şu anda üçünçü dalga süreci  başlamıştır. Birinci değişim  

dalgası olan tarım devrimi bin yılda ortaya çıkmış, ikinci değişim dalgası olan endüstri 

devrimi üç yüz yılda ortaya çıkmıştır. Endüstri dalgasının en yüksek olduğu zamanda  ise 

içinde bulunduğumuz dalga başlamıştır. 
152

  

Faruk Kocacık'a göre de  insanlık tarihindeki üç büyük değişim olmuştur ve bunların  

kendine  özgü teknolojileri vardır.  Teknoloji değişimi, toplumu ekonomik, sosyal, siyasal ve 

kültürel alanda etkiler. Yeni teknoloji öncelikle,  daha fazla üretmek, daha fazla refah 

sağlamak için ekonomide kullanılır. Ekonomideki uygulamalar, yeni iş alanları, yeni 

uzmanlıklar, yeni meslekler gibi sosyal alanda kendini gösterir. Sonra   siyasal alanda 

değişimler gözlenir ve en son olarak kültürel alanda etkileri olur. Faruk Kocacık'a göre, 

endüstri ve bilgi  toplumundaki yapısal unsurlar karşılaştırmalı olarak Tablo 3'de 

verilmektedir.
153

  

Endüstri toplumundaki maddi ürün üretilmesinin yerini enformasyon toplumunda bilgi 

üretimi almaktadır. Yeni toplum düzeninde, bilgi en merkezi konumdadır. İşletmeler küresel 

düşünüp, küresel hareket etmektedirler. Çevre bilinci yüksektir, sivil toplum örgütleri daha 

etkindir. Birey daha önemlidir. 

 

 

 

 

                                                
151 Göker, a.g.e. s.8. 
152 Toffler, a.g.e, .s.29. 
153 Kocacık, a.g.e., s.1. 
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Endüstri Toplumu Bilgi Toplumu 

. Buhar Makinesi .Bilgisayar 

. Maddi Üretim .Bilgi üretimi 

.Fiziksel emek .Zihinsel emek 

.Fiziksel Sermaye .Beşeri Sermaye 

.Fabrikalarda üretim .Veri bankaları ve bilgi ağlarına bağlı üretim 

    

.Yeni pazarlar için .Ulusal sınırları ortadan kaldıran 

Kolonilere yönelme Küreselleşme 

    

.İmalat Sanayinin Ön Planda .Bilgi endüstrisi 

olduğu tarım, sanayi ve hizmetler   

şeklinde üçlü endüstriyel yapı   

    

.İşbölümü üretim tüketimin ayrılması (meta .Müşterek üretim ve kullanımda paylaşım 

ekonomi) (sinerjik ekonomi) 

    

.Arz ve talebe dayalı Fiyat Mekanizması .Gelecekteki amaçların gerçekleşmesi için bilgi 

  kullanımı 

.İşletmeler önemli .Gönüllü topluluklar önemli 

.Özel mülkiyet rekabet ve kar artışı .Müşterek katılım ve sosyal yarar ön plandadır. 

ön planda   

.Merkeziyetçilik .Çok merkezlilik 

.Sınıflı toplum .Çok merkezli fonksiyonel toplum 

.Parlamenter demokrasi .Katılımcı demokrasi 

    

.İşçi Hareketleri .Sivil hareketler 

.İşsizlik, savaş, faşizm .Gelecek şokları, kişisel terör ve sorunları 

.Kitlesel tüketim toplumu .Kitlesel bilgi toplumu (Sınırsız üretilen ileri 

  düzeydeki bilgi) 

.Maddi değerlerle psikolojik ihtiyaçların tatmini   

  .Amaca yönelik gelecekteki başarı ihtiyacının 

.Bireysel özgürlük ve hümanizma düşüncesi tatmini (zaman değeri) 

    

  Toplumsal katılım ve küreselleşme 

  

Tablo 3 : Endüstri ve Bilgi Toplumu Karşılaştırması 

Küreselleşme sonucunda yeni toplum düzeninde, maddi sermaye ve  mal üretimi 

toplumdaki önemini kaybetmiş, yerini bilgi ve hizmet üretimine bırakmıştır. Artık ham madde 

ve iş gücü stratejik bir öneme sahip değildir. Ekonomik gelişmenin motoru,   fiziki sermaye 

değil, bilgiyi üreten ve işleyen işgücü olmuştur. Bunun içinde bilgi ve teknolojiye, araştırma 

geliştirme faaliyetlerine önem verenler önde olmuştur. Netice itibariyle, para, emek, fabrika, 

makine parkı, enerji gibi maddi sermayeler  yerini bilgi, patent, telif hakkı, beyin gücü ve 

deneyim gibi bilgi varlıklarına bırakacaktır.
154

 

  

                                                
154 Akolaş, a.g. e., s.36. 
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    Sanayi Toplumu Bilgi Toplumu 

Yenilikçi 
Teknoloji 

Öz Buhar Makinesi Bilgisayar 

Temel Fonksiyon Fizik, emeğin ikamesi Zihni emeğin ikamesi 

Üretim Gücü Maddi üretim gücü Enformasyon üretme 
gücü 

Sosyoekonomik 
Yapı 

Ürünler Faydalı Mallar ve hizm. Enformasyon teknoloji 
bilgi 

Üretim Merkezi Modern 
Fabrika                    

Enformasyon hizmetleri, 

Piyasa Yeni dünya, sömürgeler, 
tüketici satın alma gücü 

Bilgi sınırlarında ve 
enformasyon alanında 
artış 

Lider Endüstriler Bilgi sınırlarında ve 
enformasyon alanında 
artış 

İmalat endüstrisi, mak. 
kim.end. 

Endüstriyel Yapı Entelektüel endüstriler, 
Bilgi, enformasyon end. 

Matrix endüstriyel yapı 
ayrıca dördüncü end. 

Ekonomik Yapı Mal ekonomisi (İşbölü- 
mü,üretim ve tük.ayrımı) 

Sinerjik enerji (ortak 
üretim ve faydalanma) 

Sosyoekonomik 
Prensip 

Fiyat prensibi Amaç prensibi 

Sosyoekonomik 
Özne 

Teşebbüs Gönüllü topluluklar 

Toplum Şekli Sınıflı toplum Fonksiyonel toplum 

Ulusal Hedef Kaba ulusal hedef Kaba ulusal tahmin 

Hükümet Şekli Parlamenter demokrasi Katılımcı demokrasi 

Sosyal 
Değişmede Güç 
Merkezleri 

İşçi hareketleri 
grevler        

Vatandaş hareketleri 

Sosyal Problem İşsizlik, savaş, 
faşizm          

Terör,gelecek şoku, 

En İleri Aşama Kitle 
tüketimi                      

Yüksek kitle bilgi üretimi 

Değerler 

Etik değerler, 
Değer Ölçüleri 

Maddi değerler, temel 
insan hakları, 
insancıllık     

Zaman değeri; Self 
disiplin, sosyal katkı 

Zamanın Ruhu Rönesans 

(Bireyin özgürleşmesi) 

Globalizm (insan ve 

doğa ortak yaşamı) 

Tablo 4 :Endüstri ve Bilgi Toplumlarının Karşılaştırılması 

 

Mahmut Tekin ve Ercan Çiçek ise içinde bulunduğumuz çağı, bilgi çağı olarak 

tanımlayıp, bu çağda servet yaratmada bilginin öne geçtiğini belirtmektedirler.  Buna göre 

bilgi çağını önceki dönemlerden ayıran beş temel öğe bulunmaktadır: 

 Bilgi çağı, bilgiye dayalı toplumun yükselişinden meydana gelmektedir. 

 Bilgi çağında, işletmeler bilgi teknolojilerine  dayalı olarak  faaliyetler gösterirler. 

 Bilgi çağında iş süreçleri verimlilik artışına dönüşmektedir. 
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 Bilgi çağının başarısı bilgi teknolojilerinin kullanımında etkinlik ile ölçülmektedir. 

 Bilgi çağında pek çok ürün ve hizmet, bilgi teknolojileri ile iç içe geçmiş durumdadır.
155

 

 Endüstri toplumu ile bilgi toplumu;  teknoloji, sosyo ekonomik yapı ve değerler 

açısından karşılaştırılması Mahmut Tekin ve Ercan Çiçek'in Masuda’dan aktardığı tablo, 

Tablo 4'de  verilmektedir.
156

 

Enformasyon teknolojileri, enformasyonun iletilmesini, erişimini, depolanmasını çok 

kolaylaştırmıştır. Fakat burada dikkat edilmesi gereken nokta,  toplumda bilgisayar ve internet 

kullanımı artsa da o toplumun çağ değiştirdiğini, bir enformasyon toplumuna geçtiğini 

söylemek zordur.  Çünkü, bilgisayarlar ile internet üzerinden ulaştığımız bilgi, açık bilgi veya 

enformasyondur. Esas olan örtük bilgiye, yani içinde zihin, akıl, know-how barındıran bilgiye 

ulaşmaktır. Endüstri toplumlarının değişmekte olduğu bu yeni toplum düzeninde, başarı ve 

üstünlük, bu örtük bilgiye sahip olan ülkelerin olacaktır. Bunun için bilginin kendisini yani 

bilim ve teknolojiyi  üretebilme yetkinliği  gerekir. 
157

  

Bilgi toplumuna geçişin tarihi belli olmamakla birlikte, yirminci yüzyılın son çeyreği 

başlangıç olarak değerlendirilmektedir. 1957 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde ilk defa, 

beyaz yakalı çalışan sayısı, mavi yakalı çalışanları geçmiştir. Bazı yazarlar tarafından bu 

başlangıç yılı olarak kabul edilmektedir.
158

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
155 Mahmut Tekin, Ercan Çiçek, Bilgi Çağında Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi,   

http://bilgitoplumu.blogspot.com/2006/10/bilgi-anda-bilgi-toplumu-ve-bilgi.html#_ftn1. 
156 Tekin, Çiçek, a.g.e.  
157 Göker, a.g.e., s.10. 
158 Tekin, Çiçek, a.g.e. 



 57 

 

3. BÖLÜM III 

İNTERNET ve SOSYAL AĞLAR 

 Enformasyon teknolojilerinin ve enformasyon toplumunun en önemli olgularından biri 

internet ortamıdır. Bu bölümde internetin geçirdiği evreler incelenmiş, web 1.0 ve web 2.0 

kavramları üzerinde durulmuştur. Web 2.0 ile ortaya çıkan sosyal ağların doğuşu, özellikleri, 

çeşitleri detaylı olarak ele alınmıştır. Daha sonra, ortak kullanım ağlarının ortaya çıkışı, 

özellikleri irdelenmiştir. 

3.1. İnternet  ve Web 1.0 

Enformasyon teknolojileri ve küreselleşmenin dünyayı en çok etkileyen ve değiştiren 

sonuçlarından biri İnternettir. İnternet, bir kitle iletişim aracı olmakla beraber, televizyon, 

radyo vb. gibi kitle iletişim araçlarından, çok sayıda özelliği içinde barındırmasıyla ayrılır. 

Wikipedia’ya göre “İnternet, dünya genelindeki bilgisayar ağlarını ve kurumsal bilgisayar 

sistemlerini birbirine bağlayan elektronik iletişim ağıdır.”
159

 Bu iletişim ağı sayesinde yazı, 

ses ve görüntüler karşılıklı olarak iletilmektedir. İnternet, geleneksel iletişim araçlarından 

farklı olarak alıcı ve verici arasındaki kanalda etkileşime olanak tanımaktadır.
160

 İnternet, 

çeşitli iletişim ortamlarını içinde barındırarak diğer kitle iletişim araçlarının işlevlerini de 

sağlar. 
161

 

Yeni bir teknolojik hamle, internetin toplumun geneline yayılmasını sağladı: İnternet 

sitelerinin içeriklerini yerlerine göre değil de, bilgiye göre düzenleyen, sonra da kullanıcılara 

istedikleri bilgiyi bulabilmeleri için kolay bir arama sistemi sunan yeni bir uygulama, world 

wide web tasarlandı.
162

   

Web 1.0, 1989 yılında CERN’de (European Particle Physics Laboratory) Tim Barners-

Lee tarafından, “Yüksek Enerji Fiziği” konusunda dünyanın değişik kesimlerinde araştırmalar 

yapan kişilerarasında etkin ve kolay bir haberleşme platformu olarak geliştirilmiştir.
163

 Lee, 

web sitelerinin temeli olan HTML (HyperText Markup Language) adlı bilgisayar etiket dilini 

geliştirmiştir. Web 1.0, günümüzde kullandığımız web sitelerine göre oldukça basit ve 

                                                
159 Wikipedia, http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nternet 
160 Yeşim Güçdemir, Sanal Ortamda İletişim: Bir Halkla İlişkiler Perspektifi, , İstanbul, Derin Yayınları, 

2010, s.21. 
161 a.e. 
162 Castells, s. 64. 
163 Güçdemir, a.g.e., s.24. 
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ilkeldir. Web 1.0, karşılıklı iletişime izin vermez. İçerik yayınlayıcılar ve bu içeriği okuyanlar 

vardır. İçeriği okuyanlar, içeriğe herhangi bir müdahalede bulunamaz, içerikte değişim 

yaratamazlar ve web sitesini güncellemek zordur. Web sitelerinin görüntüsü basittir. 

 İnternette interaktif iletişimin gelişimi öncelikle 1971 yılında ilk e-posta gönderimi ile 

başlamıştır. İnternetin ilk zamanlarında iletişim daha çok e-posta ile gerçekleşiyordu. Kişisel 

katılım çok fazla değildi. 1988 yılında sanal ortamda sohbete izin veren chat mekanizması 

Internet Relay Chat, yani IRC geliştirildi.
164

  90’lı yıllarda yaygınlaşan IRC, insanların 

sohbet odaları kurup veya varolanlara katılıp muhabbet edebilmesini sağladı. 90’lı yılların 

başında evlerde internet bağlantısı yokken, 1994-95 yıllarında özel internet servis sağlayıcıları 

(ISPs) oluşturuldu ve insanlar evlerinden bağlanmaya başladılar.
165

  1996 yılında sanal 

ortamda sohbet ICQ adındaki instant messenger’ın yaratılmasıyla bir adım öteye taşındı. 

ICQ, sohbetin ötesinde duyguları ifade eden ikonlar gönderilmesine ve profil resmi 

oluşturulmasına olanak tanıyordu. İnternette insanların birbiriyle anında mesajlaşması ve 

kendilerine uygun gruplara dahil olması, 90’lı yılların ortasından itibaren giderek çeşitlenip, 

gelişip ve Web 2.0’ın geliştirilmesiyle yeni bir aşamaya geçmiştir. 

3.2. Web 2.0 ve Soysal Ağların Doğuşu 

Web 1.0’a göre etkileşimlere ve çeşitli uygulamalara daha fazla olanak tanıyan Web 

2.0, 2004 yılında, O’Reilly Media tarafından kullanıma sunulmuştur.
166

 Web 1.0 ile 2.0’ın 

farkı Şekil 7’de verilmiştir. Web 2.0 ile web sitesi ve kullanıcı sayısı oldukça artmıştır, 

kullanıcının ürettiği içerik de fazlalaşmıştır. Web 2.0’nın altyapısı sayesinde oluşan web 

sitelerine çeşitli isimler verilmekle beraber bu konuda ortak bir karara varılmamıştır. Özellikle 

Türkçede yaygın olarak sosyal medya denmektedir. Wikipedia’ya göre  sosyal medya, “Web 

2.0'ın kullanıcı hizmetine sunulmasıyla birlikte, tek yönlü bilgi paylaşımından, çift taraflı ve 

eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşılmasını sağlayan medya sistemidir.”
167

 Sosyal medya yayın 

kanalını ifade ederken; sosyal ağ(social network), sosyal ağlaşmaya(social networking) yani 

paylaşımcı ve katılımcı interaktif iletişime izin veren ağ yapısını anlatır. Paetzold, sosyal 

                                                
164 Brett Borders, "A Brief History of Social Media", Copy Brighter Marketing, 2 Haziran 2009, 

http://copybrighter.com/history-of-social-media. 
165 a.e. 
166 Güçdemir,  a.g.e., s.24. 
167 Wikipedia, "Sosyal Medya", http://tr.wikipedia.org/wiki/Sosyal_medya. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
http://tr.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
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medyayı belli gruplara ulaşma stratejisi, sosyal ağı ise insanları bağlayan bir araç olarak 

tanımlamıştır.
168

 Bu çalışmada sosyal ağ ifadesinin kullanılması daha uygun görülmüştür. 

Castells ağı şöyle tanımlamıştır; “Araçlar, yöntemler sistemi, belli hedefleri olan özerk 

sistemlerin bazı kesimlerinin kesişmesiyle oluşan müessese biçimi”.
169

 Castells bu tanımdan 

yola çıkarak ağın bileşenlerinin hem ağa bağımlı hem özerk olduğu ve başka hedefe yönelmiş 

ağların parçası olabileceği ifade etmektedir.
170

 İnternetteki sosyal ağ adı verilen web 

sitelerinin yapılarına bakıldığında, Castells’in ağ tanımlamasına uygun işleyişe sahip oldukları 

görülmektedir. Bölüm 3.3. de “Sosyal Ağların Özellikleri” başlığı altında sıralanan unsurlar 

ağ yapısına uymaktadır. 

Şekil 7 : Web1.0 ve Web 2.0 Karşılaştırma 

Sosyal ağların oluşması ve yerleşmesine kadar medyadaki içerik sadece üretim ve 

yayın araçlarına sahip kurumların, organizasyonların elindeydi. İnsanlar, kendilerine ne içerik 

sunulursa, onu kabul etmek zorundaydı, seçme şansları çok kısıtlıydı. Bu durum içeriğin 

kontrolünün ve sınırlandırılma gücünün de belli organizasyonlara ait olduğu anlamına 

gelmektedir. Sosyal Ağlar, medya içeriğine izleyicinin (alıcının) müdahale edebilmesini 

sağlamıştır. İzleyiciler kendi fikirlerini, kitleyle paylaşabilme şansını elde etmişlerdir. Sosyal 

ağların aynı fikir, amaç ve ilgi doğrultusundaki insanları bir araya getirebilmesi, bu insan 
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topluluklarına güç katar, birlikte hareket edebilme şansı verir, seslerini ve varlıklarını 

duyurabilmelerine olanak tanır. 

Bilgisayar fiyatlarının düşmesi, dijital kameraların yaygınlaşması, internet erişim 

hızının yükselmesi, yazılımların kullanımlarının kolaylaşması, sosyal ağlardaki katılım ve 

paylaşımı da kolaylaştırmış ve yaygınlaştırmıştır.
171

 Kısa bir zaman diliminde çok sayıda 

insan bir sosyal ağa dahil olmuştur. Sosyal ağlar, kişiye profil oluşturup kitleye ya da dahil 

olduğu topluluğa kimliğini tanıtma olanağı tanımaktadır. Kendini topluluğa açmak aynı 

zamanda bireysel mahremiyeti de azalmaktadır. Sosyal ilişkiler, sanal ortamda yeniden 

tanımlanır. Beden dilinin kullanılamaması, yeni konuşma şekillerini ortaya çıkarmıştır.
172

 

Sosyal ağlardaki paylaşım, internetin gittikçe günlük yaşamın daha fazla parçası olmasına 

neden olmakta, insanlar cep telefonu gibi mobil aygıtlarla dahil oldukları sosyal ağda neler 

olduğunu her an takip etmekte, hatta son yıllarda, bulunduğu yeri topluluğa iletebilmektedir.  

Toffler Üçüncü Dalga kitabında geleceği öngörerek şöyle demiştir: “Birkaç kitlesel 

haberleşme aracının kültürel hakimiyeti altına girmek yerine, Üçüncü Dalga uygarlığı 

interaktif, kitlesellikten uzaklaşmış, aşırı çeşitlilik içeren haberleşme araçlarıyla, ileri seviyede 

kişiselleştirilmiş imgeleri sürekli olarak toplumun içine oradan oraya aktaracak.”
173

 

Sosyal Ağlar yapılarıyla katılımcı bir kültür oluştururlar. Acun’un Jenkins’den 

aktardığına göre “Katılımcı kültür, daha engelsiz bir sanatsal ifade, gönüllü katılım, 

yaratıcılık, paylaşım için güçlü destek ve eskilerin yeni gelenlere bilgi ve tecrübelerini 

aktardığı bir çeşit gayri resmi danışmanlığın bulunduğu bir kültür olarak 

tanımlanmaktadır.”
174

 Katılımcı kültürde medya, enformasyon üretmek, aktarmak ve işbirliği 

yapabilmek amacıyla kullanılır. 
175
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Sosyal ağlardaki katılımcı kültür, enformasyonun daha çeşitli üretilmesi ve daha hızlı 

yayılmasını sağlamıştır. Aynı zamanda sosyal ağlardaki paylaşım da sürekli çeşitlenmekte ve 

değişmektedir.  

3.3. Sosyal Ağların Özellikleri   

Sosyal ağları güçlü kılan, onları geleneksel kitle iletişim araçlarından ayıran bazı 

özellikleridir. Bu özellikler aynı zamanda sosyal ağların kitleler tarafından kısa sürede 

benimsenip kullanılmaya başlanmasının da nedenleridir. 

Küresel Dijital Reklam Şirketi iCrossing’in 2008 yılında yayınladığı Antony 

Mayfield’ın “Sosyal Medya Nedir?” isimli e-kitabına göre sosyal ağların 5 karakteristik 

özelliği vardır. Bu özellikler, katılım, açıklık, diyalog, sanal topluluk oluşturma ve 

bağlanabilirliktir.
 176

 

Katılım: Sosyal ağlar, herkesin katılımına açıktır, genelde ücretsiz, özel şartlar aranmadan ve 

pratik bir şekilde sosyal ağa katılabilmek mümkündür. Geri beslemeye izin veren yapısı 

sayesinde katılımcı olmak teşvik edilmektedir. Böylece medya ve izleyici arasında sınır 

ortadan kalmakta, izleyici içeriğe doğrudan katkıda bulunarak, ortamın şekillendirilmesine 

yardımcı olmaktadır. 

Açıklık: Katılım ve geri besleme, paylaşılan içeriğin açık olmasını sağlar. Ağların sahip 

olduğu oy verme, beğenme, yorum yapma, paylaşma gibi özellikler, içeriğin herkese açık 

olmasını, yayılmasını ve herkes tarafından ulaşılabilmesini sağlamaktadır.  

Diyalog: Sosyal ağlar, geri beslemeye izin veren yapısı sayesinde interaktif iletişime olanak 

tanır. İnteraktif iletişim kurulabilmesi sayesinde çok sayıda insanın birbiri ile diyalog 

kurabilmesine olanak tanır. İnternet üzerinden sohbetin geçmişi, sosyal ağların geçmişi, 

sosyal ağların öncesine dayanamaktadır. İnsanlar internette sohbeti benimsedikleri için, 

zaman içinde “sanal chat” çeşitli evrimler geçirmiş ve giderek daha gelişmiş hale gelmiştir. 

Sosyal ağlar ise sohbetin ötesinde, bir paylaşım alanı içinde tartışma imkanı sağlamaktadır. 

Bu sebepler sosyal ağlar aynı zamanda tartışma platformu işlevi de görmektedir.  

Sanal Topluluk Oluşturma: Sosyal ağların ana özelliklerinden biri, topluluk oluşturmaya 

olanak tanımasıdır. İnsanlar bir araya gelerek ilgi alanları veya bir amaç doğrultusunda grup 
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veya topluluk oluşturabilir, istedikleri konu çerçevesinde paylaşımlar yaparak, aynı amaca 

yönelmiş insanlarla birlik olabilir. Ayrıca insanlar ait oldukları topluluğu diğer insanlarla da 

paylaşmak istemektedirler. Bu sebeple sosyal ağların çoğunda katınılan gruplar kişinin 

profilinde açık bir şekilde gözükebilmektedir. Sosyal ağda topluluk oluşturmanın önemli ise 

özellikle insanlar sosyal bir konu için tepki göstermeye karar verdiğinde belli olmaktadır. 

Sosyal ağda protesto amacıyla çeşitli gruplar oluşturulup, farklı ağlardada onu paylaşarak, 

grubun destekçi sayısı hızla arttırlabilmektedir. 

Bağlanılabilirlik: Farklı sosyal ağlar arasında bilgi paylaşımı yapılabilmektedir. Aralarında 

köprü oluşturabilecek bağlantı yapısı sayesinde, birinde paylaşılan bir bilgiyi, başka bir sosyal 

ağa taşımak mümkündür. Böylece bilgi hızlıca yayılmış olur. Örneğin, bağlanılabilirlik 

sayesinde çok sayıda insan, sosyal ağlarda haber paylaşımında bulunmakta ve paylaşıkları 

haber üzerinde yorumlar yapıp onu tartışmaktadır. Sosyal ağ yoluyla paylaşılan bir haber, 

geleneksel kitle iletişim araçlarından daha hızlı yayınlanmakta ve insana ulaşmaktadır. Öyle 

ki artık haber yayın organları, güncel haber takibi ve haber değeri taşıyabilecek unsurları 

yakalamak için Facebook, Twitter gibi sosyal ağları takip etmektedir. 

3.4. Sosyal Ağ  Türleri 

Sosyal ağlar, kullanım şekillerine çeşitli türlere ayrılmaktadır. Yedi tür sosyal ağdan 

söz edilebilir; sosyal paylaşım ağları, içerik toplulukları, bloglar, micro-blogging, wikiler, 

podcastlar ve forumlar. 
177

 

3.4.1. Sosyal Paylaşım Ağları 

İnsanlara sanal ortamda profil oluşturma olanağı tanıyan, kişisel zevkler ve ilgi 

alanlarını, düşüncelerini arkadaşlarıyla anında paylaşmasını ve yabancı insanlarla iletişim 

kurmasını sağlayan web siteleridir. En bilinenleri “MySpace, Facebook ve Bebo”dur. 

 Ülkemizde en yaygın olan Facebook'un dünyada 500 milyondan fazla aktif kullanıcısı 

bulunmaktadır. Bir kullanıcının ortalama 120 Facebook arkadaşı olup,  insanlar ayda 700 

milyar dakikayı Facebook'da geçirmektedirler.
178

Alexa değeri 2 olan Facebook, kullanım 

oranı açısından Google’dan sonra gelmektedir. 2004 yılında ilk açılma amacı kurucusu Mark 

Zuckerberg’in öğrenim gördüğü Harvard Üniversitesi’nde sınıf ve okul arkadaşlarının 
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birbirinin profiline bakıp, birbirini oylaması iken, giderek büyümüş farklı üniversiteleri de 

bünyesine katmıştır. 2006 yılında ise Facebook herkese açık hale gelmiş ve dünyada popüler 

olmuştur. En başta ilkokul gibi geçmiş dönemden arkadaşları bulma gibi amaçlarla insanlar 

siteye üye olsa da, daha sonra oluşan profiller, arkadaş grupları ve sayfalarla sosyal ağ kendi 

amaçlarını yaratmıştır.  

MySpace ise, dünya çapında 100 milyondan fazla kullanıcıya sahiptir. MySpace, 30 

ülkede 16 farklı dilde hizmet vermektedir.
179

MySpace Türkiye sayfasında kurum kendini 

şöyle tanıtmıştır: “Myspace, Inc. hayranların tutkularından güç alan lider bir sosyal eğlence 

yeridir. Myspace, yüksek derecede kişiselleştirilmiş bir eğlence tecrübesi sunarak yeni nesli 

sosyal interaktiviteye ve sevdikleri müzik, ünlüler, TV, filmler, ve oyunlar gibi birçok alana 

yönlendirir. Bu tecrübeyi mobil cihazlar ve etkinlikler de dahil olmak üzere birçok 

platformdan sunuyor.”
180

  MySpace’in yaygınlaşmasını sağlayan en önemli özelliği ise 

kullanıcılarının profillerini kişiselleştirmelerine olanak tanımasıdır. 

3.4.2. İçerik Toplulukları 

Özel türde içeriği organize eden ve paylaşan topluluklardır. En popüler olanları, 

dünyanın dört bir yanından fotoğrafların paylaşıldığı “Flickr”, aynı şekilde küresel video 

paylaşımına olanak tanıyan “YouTube” ve internet sitelerinin bağlantılarının paylaşıldığı 

“del.icio.us.”dır. 

 Kişilerin kaydettiği web site bağlantılarını (bookmarks) başkalarıyla paylaşabildiği 

Delicious'da (del.icio.us  olarak da bilinmektedir.) kullanıcı sayısı Temmuz 2008 itibariyle 5 

milyona ulaşmıştır.
181

 

Flickr, 2010 yılı başı itibariyle, 4 milyardan daha fazla imajı barındırmaktadır.
182

 Bu 

sayıyı yorumlarken Flickr'da ücretsiz üyeler için üye başına aylık 300 MB kapasite 

sınırlaması olduğunu da göz önünde tutmak gerekmektedir. Flickr, Yahoo’ya ait olup 

dünyanın her yerinden çok sayıda insanın fotoğraf paylaşımı yaptığı bir sosyal ağdır. Farklı 
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kişilerin fotoğrafları çeşitli gruplar altında toplanmıştır, bu sayede tek bir konu üzerine 

fotoğraf aratıldığında, hepsine ulaşma imkanı yaratılmıştır.  

2005 yılında açılan Youtube'un Alexa sıralama değeri ise üçdür.
183

 Yani Facebook’tan 

sonra en çok kullanılan 3. web sitesidir.  YouTube, kullanıcıların yüklemesine olanak tanıdığı 

video birikimiyle büyük bir video kaynağı haline gelmiştir. Videoları görüntüleyebilmek için 

kullanıcı olmaya gerek yoktur, herkese açıktır. YouTube'a 2010 yılı boyunca, 13 milyon 

saatten daha fazla video yüklenmiştir. 2010 yılında, 700 milyardan daha fazla izlenme 

olmuştur. YouTube, 25 ülkede 43 dilde hizmet vermektedir.
184

YouTube’da televizyon 

kanallarından çeşitli içeriklerin yüklenmesi, telif hakkı sorunları yaratmıştır. Ancak   

 YouTube’un reklam potansiyelini gören şirketler, içerik paylaşımıyla ilgili çeşitli 

anlaşmalara varmışlardır.
185

 

3.4.3. Bloglar 

Blog kelimesi, web ve log kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Web kelimesi  ağ 

anlamına gelirken, log kelimesi kütük, seyir defteri anlamını taşır. Bloglara, insanlar kişisel 

deneyimlerini sık sık güncelleyerek aktardıkları bir alan olduğu için sanal günlük adı da 

verilir. Belli bir konu üzerine blog açmış bir yazarı, isteyen takip edebilir ve bu kişinin 

dünyanın farklı yerlerinden pek çok takipçisi oluşabilir.  Blogları artık kurumsal şirketler, 

markalar da iletişim çalışması yapabilmek müşterilerine daha kolay ulaşabilmek ve onlarla 

onların diliyle iletişim kurabilmek için kullanmaktadırlar. 

Bloglar, ABD’de yaygınlaşmıştır. Özellikle Irak Savaşı sırasında, bölgede yaşananları 

bloglara yazan insanlar, savaşla ilgili, Amerikan medyasının ortaya koymadığı gerçekleri tüm 

dünyaya ulaştırarak, blogların gücü hakkında bir fikir yaratmıştır. Blogların sevilip 

yaygınlaşmasının sebebi pratik olmasıdır. Bir internet sitesi oluşturmak için herkesin teknik 

altyapısı, bilgisi yoktur. Blog bu boşluğu doldurarak, yapıyı hazır sunar, geriye sadece 

yazması kalır. Her konuda blog oluşturulabilir. 
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 Dünya üzerinde en yaygın blog ortamı, Google'ın sahip olduğu Blogger'dır. Alexa 

trafik sıralama verilerine göre Haziran 2011 itibariyle, Blogger'ın sıralaması "5"'dir.
186

 Bu da 

dünya çapında ne kadar yaygın ilgi gördüğünü ve yüksek   trafik aldığını göstermektedir. 

2002'den beri Technorati'nin indekslediği dünyadaki blog sayısı 2009 itibariyle 133 

milyondan fazladır. Bu blogları okuyan kişi sayısı ise 346 milyondur.
187

 

3.4.4. Micro-Blogging 

Sosyal günlüklere micro-blogging denir. Twitter micro-blogging türünün en popüler 

örneğidir. Diğer örnekler; Pownce, Jaiku isimli sosyal ağlardır. Twitter’ın en önemli 

özelliklerinden birisi yazılan mesaja sınırlama getirilmiş olmasıdır. 140 karaktere kadar mesaj 

yazma izni verir. Bir başka deyişle, twitter, kişiyi kendini kısa cümlelerle ifade etmeye zorlar. 

Altunay, twitter mesajlarının kısa, öz ve kolay oluşunun, mesaj paylaşma eylemini bir rutine 

dönüştürdüğünü belirterek, twitter paylaşımının tıpkı yüz yıkamak, kahvaltı yapmak, yemek 

sonrası kahve içmek gibi gündelik yaşamın rutin “şeylerinden” biri haline dönüşme 

potansiyeli taşıdığını ifade etmiştir. 
188

 

 2009 yılında Twitter kullanıcı sayısı 58 milyon iken, 2010 Ekim sonu itibariyle 175 

milyona ulaşmıştır. Yeni katılan kullanıcı sayısı ise ayda 15 milyondur.
189

  Diğer yandan, 

Ocak 2010 itibariyle günde 50 milyon tweet yazılmaktadır.
190

 

3.4.5. Wikiler 

Wiki olarak adlandırılan web siteleri, insanların onlara içerik eklemesine veya bilgi 

düzenlemesine izin veren ortak dosya ve bilgi tabanı olarak hareket ederler. En bilineni 

Wikipedia isimli sanal ansiklopedidir. 
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Şekil 8 : Wikipedia Katılımcı Sayısı, Nisan 2011
191

 

Şekil 8'de Nisan 2011 itibariyle katılımcı sayısı gösterilmektedir. 2001 yılında 

katılımcı sayısı sadece 372 iken, Nisan 2011 tarihinde bir milyon 335 bin 675'e ulaşmıştır. 

Birçok insanın kişisel katkısı sayesinde büyük bir bilgi deposu oluşmuştur. İsteyen başkasının 

oluşturduğu içerikte değişiklikler düzeltmeler yapabilmektedir. 
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Şekil 9:  Wikipedia İçerik  Miktarı, Nisan 2011
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Şekil 9'da ise Wikipedia'daki içerik miktarı gösterilmektedir. 2001 yılında içerik 

miktarı sadece 18 bin iken, Nisan 2011 tarihinde 18 milyon 700 bine ulaşmıştır.  

Her iki şekilden, Wikipedia'nın ne kadar hızlı bir büyüme hızına sahip olduğu 

görülmektedir. 

3.4.6. Podcast 

İnternette yayınlanan ses veya video dosyalarına podcast denir. Bu video ve ses 

dosyalarını bir araya getiren podcast servisleri vardır. iTunes en kapsamlı Podcast örneğidir. 

Podcast bilgisayarda dinlenildiği gibi mp3 çalara da yüklenilebilir. Takip edilmek istenilen 

radyo ve televizyon programları podcast sayesinde kaydedilip istenilen zaman ve araçta 

izlenebilir.
193

 

3.4.7. Forum 

Sosyal Ağlar’ın en eski yapılarından forumlar, birçok üyenin çeşitli konular üzerine 

başlıklar açarak tartışmasına olanak tanır. Forumlardan genelde sitedeki olumsuz başlık, 

mesaj veya spamleri kontrol edebilmek ve temizleyebilmek için moderatörler bulunur. 

Broadtracker arama motoru, sadece forum aramak içindir. 

3.5. Sosyal Ağlarda İçerik Üretimi  

Web 2.0 denilen sosyal ağlar, yapıları gereği, kullanıcılarının içerik üretip 

paylaşmalarına olanak tanımaktadır. Alvin Toffler birinci ve ikinci dalga olarak belirttiği 

tarım ve endüstri devriminden sonraki Üçüncü Dalga’nın temel özelliği olarak tüketicilerin 

aynı zamanda üretmeye başlayacaklarını ifade etmiş ve prosumer kavramını yaratmıştır.
194

  

Prosume, üretmek anlamındaki produce ile tüketmek anlamındaki consume 

kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Prosumer ise hem üreten hem tüketen anlamına 

gelip üretken tüketici demektir. Toffler’ın Üçüncü Dalga ile ilgili öngörüsü kısmen sosyal 

ağlar aracılığı ile gerçekleşmeye başlamıştır. Sosyal ağlarda içerik sağlayıcıları ile içerik 

tüketicileri arasında fark gittikçe kapanmaktadır. Çünkü içerik tüketicileri sağlayıcı rolünü de 

gerçekleştirmektedir.  

İnternette içerik üretiminden söz edildiğinde iki önemli kavram öne çıkmaktadır. 

Bunlardan birincisi Yochai Benkler’ın “Ağların Zenginliği”(Wealth of Networks) isimli 

                                                
193 Güçdemir, a.g.e, s.32 
194 Toffler, a.g.e. 
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kitabında anlattığı paylaşılna dayalı kolektif üretim kavramıdır. İkincisi ise Axel Bruns’un 

“Bloglar, Wikipedia, Second Life, ve Ötesi: Üretimden Produsage’a” isimli kitabında anlattığı 

“produsage” kavramıdır. Produsage’ın anlatıldığı 3.5.2. bölüm, Axel Bruns’ın bu konu 

üzerine hazırladığı web sitesindeki kavramlara dayanılarak aktarılmıştır. 

3.5.1. Paylaşılana Dayalı Kolektif Üretim (Commons-Based Peer Production) 

Yochai Benkler, “Ağların Zenginliği” isimli kitabında, ağlaşmış çevrenin yeni tarzda 

organize olmuş bir üretimi olanaklı kıldığını belirtiyor.
195

 Benkler, genişçe dağılmış, birbirine 

sıkıca bağlı olmayan, birbirleriyle işbirliği yapan bireylerin,  girdi ve çıktıların  paylaşılmasına 

  dayanan, radikal bir şekilde merkezi olmayan ortak ve tescilsiz üretimlerini paylaşılana 

dayalı kolektif üretim olarak adlandırmaktadır.
196

  

İngilizce commons adı verilen kavram Türkçe’de anlam olarak ortak mal veya 

paylaşılan yiyeceklere karşılık gelmektedir. Bu çalışmada, commons’ın karşılığı olarak  

paylaşılanlar kelimesi uygun görülmüştür.  

Wikipedia’daki tanımına göre paylaşılanlar, toplumlar arasında kolektif olarak sahip 

olunan veya paylaşılan kaynaklar anlamına gelmektedir.
197

 Paylaşılanlar, doğal kaynaklar, 

ortak toprak vahşi yaşam olabildiği gibi, kamu alanları, kütüphane, bilimsel araştırmalar ve 

yaratıcı işleri de içine alır.
198

 Paylaşılanlardan bahsedilirken genelde çevreye ait hava, su, 

orman vs. gibi kaynaklar kastedilir. On the Commons isimli web sitesi bu paylaşılanlara ek 

olarak şunları vermiştir: internet, kan bankaları, tarih, halk hikayeleri, el sanatları, 

biyoçeşitlilik, bitkisel ilaçlar vb.
199

 

Paylaşılana dayalı üretim(commons-based production) ifadesi, işbirliği içinde olan 

bireyler arasında kaynakların paylaşımı anlamına gelmektedir. Benkler’ın deyimi ile “girdi ve 

çıktılarını paylaşılanlar olarak yöneten her üretim stratejisi, bu üretim tarzını, bir sosyal 

ilişkiler çerçevesinde, mülkiyet sisteminin dışına yerleştirir.”
200

 Paylaşılana dayalı üretimi 

genel olarak işaret eden, herhangi bir kimsenin iznini almadan kaynak ve projelerle etkileşim 

içinde olma özgürlüğüdür.  

                                                
195 Benkler, a.g.e., s.60. 
196 a.e. 
197 Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/The_commons 
198 "About on Commons" ,http://onthecommons.org/about-commons. 
199 "Example of  Commons", http://www.onthecommons.org/examples-commons. 
200 Benkler , a.g.e.,   s.62. 
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  Kolektif üretim(peer production) ise bireysel eyleme dayalı, kendi kendine seçilmiş, 

merkezi olmayan bir üretim sürecini ifade eder.
201

 Kolektif üretime örnek olarak YouTube 

gibi sosyal ağlar verilebilir. 

En bilinen ve yaygın olan paylaşıma-dayalı kolektif üretim sitesi Wikipedia’dır. Aynı 

fikir temelli diğer siteler ve programların bazıları; Slashdot, OpenStreetMap, Linux, 

Kuro5hin, Sourceforge, Clickworkers, Appropedia’dır.
202

 Bu sitelerden OpenStreetMap, 

Wikipedia’nın sanal harita versiyonu şeklindedir. GPS aracılığı ile, siteye üye olan herkes 

bulunduğu yerin bilgilerini haritaya kayıt edebilir ve var olan bilgilerin üzerinde değişiklik 

yapabilir. Kolektif işbirliği ile oluşturulmuş bir dünya haritasıdır. OpenStreetMap sitesinin 

Türkçe versiyonundaki tanım şöyledir: “OpenStreetMap dünyanın her köşesinden ortak bir 

şekilde haritaları görüntülemeyi, düzenlemeyi ve serbestçe kullanmayı sağlar.”
203

 

3.5.2. Produsage 

Produsage kavramı, Axel Bruns tarafından, Toffler’in Prosumer kavramından 

esinlenilerek yaratılmıştır. Prosumer, ortaya atıldığı dönemde, gelecekteki insanların sadece 

tüketici değil, aynı zamanda üretici olacaklarını da öne süren, tüketicilerin “üretken 

tüketici”ye doğru evrileceğini belirten bir kavramdır.
204

 Produsage ise üretmek anlamındaki 

produce ile kullanmak anlamındaki usage kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır. Şekil 

10, içeriğin hem üretildiği hem kullanıldığı produsage sürecini anlatmaktadır. Kişinin, 

kullanıcı olurken aynı zamanda üretim yaptığını belirtir. Produsage kavramı ve özellikleri 

sadece Axel Bruns tarafından tanımlandığı için, sadece onun kaynağı temel alınarak 

anlatılmıştır. 

Produsage üretken tüketici anlayışını internet ortamına taşıyan, sosyal ağ 

kullanıcılarının davranış biçimlerindeki dönüşümü, üretkenlik bakımından inceleyip ortaya 

koyan bir kavramdır. Bir nevi, internet kullanıcılarının artık sadece  tüketmediğini, içeriğin 

üretilmesine doğrudan katıldığını öne sürmektedir.  21. Yüzyıl sanal ortamı, artık kişilerin 

oturduğu yerden sadece bilgiye, hizmete ulaşmaya çalıştığı ve pasif oldukları bir alan değil, 

doğrudan müdahalelerde bulunup, içeriğin oluşması ve değişmesine katkıda bulunulan aktif 

kullanıcıların alanıdır. 

                                                
201  Benkler, a.g.e., s.62. 
202 Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Commons-based_peer_production 
203 "Openstreetmap", http://www.openstreetmap.org/. 
204   Toffler,  a.g.e.. 
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Şekil 10 : Produsage
205

 

Kullanıcıların aktif kullanımı sayesinde, içerik devamlı büyümeye devam etmektedir. 

Bruns’e göre sanal ortamdaki üretkenlik, endüstriyel anlamdaki üretkenlikten farklıdır. 

Endüstriyel modele göre üretilen ürün, belli sınırlara sahip, ve bu sınırlarla tanımlanır.
206

 Özü 

bitmiştir, bileşiktir, ve paketlenmiştir. Ortak kullanım ürünü  ise tam tersine doğası gereği 

tamamlanmamıştır ve her zaman gelişmektedir. Modülerdir, bir ağ ile bağlı ve hiçbir zaman 

bitmemiştir, endüstriyel ürün gibi bir tasarım planı ile önceden belirlenmemiştir.
207

  

Produsage süreçleri gerçek sonuçlar yaratır, bu nedenle de bir üretim türü olarak 

tanımlanabilir. Bunu anlamak için, içeriğinde yer alan enformasyon, bilgi ve yaratıcı 

çalışmanın içeriğine bakmak ve anlamak gerekmektedir. 

Bir sosyal ağ içerisinde produsage denebilecek bir faaliyetin olduğunu kesin olarak 

söyleyebilmek için bazı önkoşullar gerekir. Bu önkoşullar; olasılıksal olmak , eşit potansiyele 

sahip olmak, parçacıklar halinde olmak ve içeriğin paylaşılma olanağının 

olmasıdır.
208

Aşağıda bu dört önkoşulun içeriği, özetlenerek verilmiştir: 

Olasılıksallık: Bir sorunun çözümünde, belirlenmiş tek bir çözüm yerine çok sayıda seçenek 

olması olasılıksallığı ifade etmektedir. Produsage sürecinde içeriğin üretim ve şekillenme 

aşamasına çok sayıda insan katıldığı için, sorunların çözümüne de çok çeşitli öneriler 

gelmektedir. Kullanıcıların çözüm aşamasına katılmaları, bütünü görme haklarına sahip 

                                                
205 Bruns, "Produsage and Beyond: Exploring the Pro-Am Interface."  http://produsage.org/node/91. 
206 Bruns, “Produsage: A Working Definition”, http://produsage.org/node/9. 
207  a.e. 
208 Bruns, “Produsage: Key Principles”, http://produsage.org/node/11. 
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olduklarında mümkün olmaktadır. Olasılıksallık özelliği, fayda sağlama ve ilerleme açısından 

kolektif üretimin önemli ölçütüdür. 

Eşit Potansiyel: Produsage’ın geçerli olduğu ortamlarda genelde en uzman kişi otorite 

olmaktadır. Ancak bu uzmanlık ve otorite hiyerarşik yapılardaki gibi değildir. Kolektif bir 

toplulukta herkesin her alana katılım hakkı bulunmaktadır. Katılım için filtreleme 

uygulanmaz. 

Parçacıklar halinde olma: Prensipte bir projeye katılabilen insan sayısı, tersine, 

kullanılabilir bir modül üretmek için zorunlu olan en ufak çaptaki katkının büyüklüğüyle 

ilgilidir. Ortaklaşa kullanılan projeler önemli miktarda  , mümkün olan görevlerin ayrıntısına 

dayanır. Eğer bir proje bireysel modüllere bölünebiliyorsa, ve modüller ileride sınırlı beceri 

ve sınırlı derecede katılımcı yatırımı gerektiren farklı görevlere parçalanabiliyorsa, bu durum  

olasılıksal yaklaşımlar yoluyla çözüm geliştirme potansiyelini ve katılımcıların eşit 

potansiyelini arttırmaktadır. Bütün projenin eksiksiz ve sistematik bilgisi olmadan belli 

görevleri gerçekleştirmek imkansız ise de , öte yandan, bu projeyi belli yönetimsel bir üst ve 

yön gerektirmeyi sürdürmeye yönlendirirdi. 

Paylaşılan İçerik: Bir ağ topluluğu aracılığıyla içerik paylaşımı, katkılar ve görevler, ortak 

kullanım sürecinin temel bir parçasıdır. Enformasyona eşit ulaşımı kolaylaştırır. Ağ 

topluluğundaki içerik paylaşımı, mülkiyet ve gizliliğe dayanmaz, herkese açık olması 

gereklidir. Böylece topluluğun enformasyon paylaşımı sürekli devam eder ve gelişir.  

Sanal ağ ile bağlanmış  enformasyon ekonomisinde, katılımcılar sadece pasif 

tüketiciler değillerdir, aktif kullanıcılardır. Bazıları sadece kendi kişisel kullanımına daha çok 

odaklanırken, bazıları sosyal ağlarda ve paylaşılan içerikte, daha üretici ve yapıcı yönde 

katılım gerçekleştiriyor.  İkinci seçenektekilere produsers, yani üretken kullanıcılar denebilir.  

Üretken olmanın giderek daha popüler hale gelmesi, sadece tüketen kullanıcılarda bile 

yaygınlaşmaya başlamıştır. Bir kullanıcı bir bilgiye ulaşmak için Google’da arama yaparken, 

Amazon’nun sanal katalogunda dolaşırken, artık çeşitli analiz yöntemleri ve arama 

motorlarının algoritmaları sayesinde, bir sonraki kullanıcının deneyimini etkilemektedir.
209

 

Bu etkileşim, paylaşılan sanal bilgi alanını daha çok ortak alana dönüştürmektedir ve 

kullanıcıları da daha üretken hale getirmektedir. 

                                                
209 Bruns, a.g.e. 
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Produsage 'ın bazı ana prensipleri vardır ve bunlar yukarıda vurgulanan produsage'ın 

ön koşullarından yola çıkılarak ortaya konmuştur. Produsage’ın dört prensibi; Açık Katılım-

Umumi değerlendirme, Akışkan Eşit Haklar ve Plansız Yeteneğe Bağlı Sistem, 

Tamamlanmamış Eserler-Devam eden Süreç, Ortak Özellikler-Bireysel Ödüller.
210

 

Açık Katılım-Umumi Değerlendirme:  Bir sosyal ağa ne kadar çok kullanıcı katkıda 

bulunursa, o kadar gelişmiş ve iyi sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Yapılan katkının küçük ya da 

büyük olması önemli değildir. Produsage süreci, her tür katılımcıya açık yapıdadır. 

Sosyal ağlarda ne kadar çeşitli katılım olursa bilgi, yetenek, beceri ve fikir çeşitliliği 

de o kadar fazla olmaktadır. Yapılan katkıların diğer üyelerin değerlendirmesine açık olması, 

içerik üretimi sürecinin daha iyiye doğru geliştirilmesini sağlamaktadır.  İşe yaramayan 

katkılar ve işe yaramayan katkıları yapanlar topluluğun dışında kalır. Değerli katkıları olan 

önem olarak diğerlerine göre yükselse de hiyerarşik bir yapı oluşmamaktadır.  Oylama 

sistemleri, kullanıcıların birbirini denetlemesini sağlar ve herkes topluluktaki yerini korumak 

için daha dürüst olmaya zorlanır. 

Her katılımcının birbirinin katkısını görmesi ve değerlendirebilmesi, katılımcıların 

topluluk kültürüne sosyalleşme süreci için güçlendirici bir etmen olmaktadır. Bu doğal 

seçilim, katılımcıların katkı yaparken oluşturdukları içeriğe daha çok dikkat etmeleri ve çaba 

sarfetmelerini sağlar. Bu sosyalleşme süreci, topluluk uyumu ve içerik tutarlılığı için 

gereklidir. 

Akışkan Eşit Haklar ve Plansız Yeteneğe Bağlı Sistem: Produsage, eşit potansiyellilikten 

kazanç sağlar. Kullanıcıların hepsinin beceri ve yetenekleri eşit değildir ancak hepsinin katkı 

sağlamadan eşit hakkı vardır. Bu durum geleneksel hiyerarşik modellerden ayrılmasına sebep 

olur. Yetenekleri fazla olanlar toplulukta öne çıksa da, diğerleri üzerinde bir otorite haline 

gelmemektedir.  

Tamamlanmamış Eserler-Devam eden Süreç: Produsage, içeriğin tamamlanması üzerine 

kurulu değildir. Bunun yerine topluluğun paylaşımı sürekli devam eder ve gelişir. Produsage 

projelerinde  içerik , sürekli bir geliştirme altındadır, bu nedenle hiçbir zaman 

sonlanmamaktadır. 

                                                
210 Bruns, a.g.e. 
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Ortak Özellik-Bireysel Ödüller: Bu süreçte üretilen içeriğe, üretilmesine katkıda bulunan 

katılımcılar kadar, gelecekte yer alacak katılımcıların da ulaşabileceği varsayılmaktadır. 

Katılımcılar, fikri mülkiyet haklarının, ticari olmamak şartı ile kullanılmasına izin verirler. 

Karşılığında ise  konum yani "statü"  sahibi olarak ödüllendirilirler. 

3.6. Yeni Bir Paylaşım Türüne Doğru: Ortak Kullanım Ağları (Collaborative 

Consumption Networks) 

Sosyal ağların yayılıp günlük hayatın bir parçası haline gelmesinden sonra internet 

ortamında yeni bir yapı kendini göstermiştir. Bir kullanıcı topluluğu içinde ikinci el ürün 

satışı, çeşitli malların paylaşılarak kullanımı, para dışında çeşitli birimlerle alışveriş etmeye 

olanak tanıyan çeşitli web siteleri geliştirilmiştir. Farklı çalışma prensipleri olan bu web 

sitelerini Rachel Botsman ve Roo Rogers, 2010 yılında collaborative consumption 

networks adı altında bir araya toplayarak ortak kullanım üzerine bir hareket yaratmışlardır.
211

 

Collaborative consumption networks kavramının henüz Türkçe’de bir karşılığı yoktur. 

Türkçe ismini oluştururken özellikle tüketim anlamında da kullanılabilen consumption 

kelimesinin “kullanım” olarak çevrilmesi daha uygun görülmüştür. Çünkü bu tür sosyal 

ağların ana amacı malların tüketilmesi yerine yeniden kullanılabilmesidir. Collaborative 

kelimesinin esas anlamı “işbirlikçi” olmakla beraber Türkçe’deki “işbirlikçilik” kelimesinin 

olumsuz kullanımı nedeniyle “ortak” kelimesi daha uygun görülmüştür. Bu sebeple, 

collaborative consumption networks ifadesi ortak kullanım ağları olarak Türkçe’ye 

çevrilmiştir. 

 Bu çalışmanın ortak kullanım ağları ile ilgili bölümünü açıklarken Botsman ve 

Rogers’ın yarattıkları hareketin temeli ve onla ilgili fikirleri anlattıkları kitapları “What’s 

Mine is Yours” (Benim olan Senindir) esas alınmıştır.  

Mal ve hizmetlerin, başka mal ve hizmetlerle parasız el değiştirmesi fikri ticaretin en 

eski halidir. Ortak kullanım ağları adı verilen web siteleri, bir mal veya hizmetin ortak 

kullanımı veya dolaşımına dayanır. Yapısında paylaşım esastır.  

 İnternet ortamındaki, insanların diledikleri gibi fikir paylaşımında bulunmasına 

olanak sağlayan özgür içerik üretiminin bir sonraki adımı, fikirlerin ve deneyimlerin yanı sıra 

                                                
211 Botsman, Rogers, a.g.e. 
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“sahip olunanların” da paylaşılmasıdır. Ortak kullanım anlayışı bir ürüne sahip olunması veya 

satın alınması değil, ürüne erişme ve üründen yararlanma prensibine yerleştirilmiştir. 
212

 

Aynı ürünün takas edildiğinde veya satın alındığında kullanımları arasında bir fark 

yoktur. Bu sebeple ortak kullanım ağlarında ürünün işlevi, yararı ve kullanımı ve erişimi, ona 

sahip olmaktan daha önemli ve değerlidir. 

Paylaşım üzerine sanal bir dergi olan Shareable’ın kurucusu Neal Gorenflo, iş 

dünyasının satın almayı kolaylaştırmak için yüzyıllar harcadığını, kendilerinin ise paylaşmayı 

kolaylaştırmanın sadece başlangıcında olduklarını belirtmiştir.
213

 Time dergisi ise “ortak 

kullanım”ı dünyayı değiştirecek 10 büyük fikirden biri olarak görmektedir.
214

 

Ortak kullanım ağlarını kullanan insanların amacı,  bazı şeyleri yapmanın daha iyi ve 

yeni yollarını bulmaktır. Para ya da zamandan tasarruf etmek de olabilir, daha iyi bir servise 

ulaşmak da olabilir, daha sürdürülebilir olmak veya markalardan ziyade insanlarla daha yakın 

ilişkiler geliştirmek olabilir.
215

 Fred Turner, From Counterculture to Cyberculture adlı 

kitabında, bu yurttaşların “her bireyin kendi arzusuna göre hareket edeceği ve aynı zamanda 

hepimizin “bir” olacağı bir birleşmiş  sosyal küre üretebileceği bir dünya arzuladığını 

belirtmiştir.
216

 Borç verme bankası olan Zopa’nın kurucusu Richard Duvall’ın açıkladığı gibi 

“Kendimizi tükettiğimizle, giydiğimiz markalarla, sürdüğümüz arabalarla ve TV setinin altına 

yerleştirdiğimiz tüketim elektroniği ile tanımlıyorduk. Şimdi kendimizi daha az markalarla ve 

daha çok yaptıklarımız, seçtiklerimiz, değer ve inançlarımız ve kendimiz ifade ediş şeklimizle 

tanımlıyoruz.”
217

  

Ortak kullanım ağları genelde daha az tüketmek ve daha az para harcamak amacıyla 

oluşturulmuştur. Bunun yanı sıra çoğu, daha az enerji harcanması, daha az atık çıkması ve 

daha sürdürülebilir bir yaşam tarzı oluşturulmasını hedeflemektedir. Bu hedefleri 

gerçekleştirirken, insanların sosyalleşmesine de yardımcı olmaktadır. Çünkü kullanıcılar, bir 

takas veya paylaşım gerçekleştirirken birbirleriyle yüzyüze görüşmeleri gerekmektedir. Bu 

sayede hem yabancı insanlar tanışmış olmakta, hem de topluluk içinde güven artmaktadır. 

                                                
212 John Lapsley, "The future of (un) consumption", The McGill Daily, 3 Mart 2011, 

http://www.mcgilldaily.com/2011/03/the-future-of-unconsumption-2/. 
213  Danielle Sacks, "The Sharing Economy", Fast Company,18 Nisan 2011, http://origin-

stage.fastcompany.com/magazine/155/the-sharing-economy.html. 
214  Walsh, a.g.e. 
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216 a.e., s.71. 
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Ortak kullanım ağlarında swap, exchange, barter gibi çeşitli isimlerle kullanılan 

takas kavramı, geleneksel ekonomideki anlamından biraz farklılık göstermektedir. Geleneksel 

takasta, iki kişinin takas etmek istedikleri ürün veya amaçların, iki kişi tarafından da aynı 

anda ihtiyaç duyulması gerekmektedir. Sosyal ağ yapısında böyle bir denk düşmenin 

oluşturulması çok zordur, üstelik sistemin işleyişini de tıkayabilir. 

Ortak kullanım ağlarındaki takas indirect’tir. Yani iki kişi doğrudan birbirini arayıp 

anlaşmaz. Onun yerine arz ve talepler ya profillerde ya da sosyal ağın anasayfasında listelenir. 

Böylece bir arz/talep havuzu oluşmaktadır. Ve herkes bu havuzdan ihtiyacı olanı seçmektedir. 

Para yerine çeşitli birimler kullanan sistemlerde de aynı düzen geçerlidir. Biriken birimler 

farklı zamanlarda ve farklı kişilere yönelik kullanılmaktadır.  

3.7. Ortak Kullanım Ağlarının Özellikleri 

Ortak kullanım ağlarını oluşturan üç temel unsur vardır. Bu unsurlardan birincisi olan 

sistemler, ortak kullanım ağı çeşitlerini açıklamaktadır. İkinci unsur, sistemlerin çalışabilmesi 

için gerekli prensiplerdir. Üçüncü unsur ise sistemin itici güçleri yani dinamikleridir. 

3.8. Sistemler: 

Ortak kullanım ağları kavramı, paylaşım, kiralama, ortak kullanım ve takas 

anlayışındaki web sitelerini bir araya getirip, bütüncül bir yapı oluşmuştur. Botsman, ortak 

kullanım ağlarını ilk incelemeye başladıklarında sayılarını yaklaşık 50 olarak bildiklerini, 9 ay 

sonra ise, 1500’ün üzerinde olduklarını farkettiklerini ifade etmiştir.
218

 

 Sayıları hızla artan bu sosyal ağları Botsman ve Rogers üç gruba ayırmıştır: Ürün 

Servis Sistemleri(Product Service Systems), Yeniden Dağıtım Pazarları (Redistribution 

Markets) ve Ortaklaşa Yaşam Tarzları (Collaborative Lifestyles). 
219

 

3.8.1. Ürün Servis Sistemleri (Product Service Systems) 

Ürün servis sistemleri , bir şirket ya da kişi tarafından sahip olunan ürünlerin 

paylaşıldığı siteleri kapsar.  Ana düşüncesi, insanların bir ürüne sahip olmak yerine ondan 

yararlanabilmesidir. İnsanlar, bu sistemler aracılığı ile ürün, araç veya imkanlara erişim 

imkanına sahip olurlar. Ürün servis sistemleri aslında yeni bir düşünce değildir. 20. Yüzyılın 

sonlarına doğru servis ve servisin kalitesi, satın alınan ürünün kendisinden giderek daha 

                                                
218 Botsman, Rogers, a.g.e., s.71. 
219 a. e. 
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önemli olmaya başlamıştır. Servis sistemi aynı zamanda çevrenin korunması ve 

sürdürülebilirlik açısından da öne çıkmıştır. Mont, sürdürülebilir ürün sistemi ile ilgili çeşitli 

yaklaşımları şöyle sıralamıştır: 

 Ürünün kendisi yerine ürünün kullanımının satışı, 

 Bir “kiralama toplumu”na doğru değişim, 

 Maddi akımlar yerine servislerin takibi, 

 Ürünlerin servis makineleri aracılığı ile değişimi, 

 Kullan-at toplumu yerine tamir-et toplumu, 

 Tüketici alışkanlıklarının satıştan servis oryantasyonuna doğru değişimi ya da servis 

satışının ürünlerin yerine yaşama geçirilmesi 
220

 

  Bir şarkı ya da filmi paketlenmiş ürün olarak almak yerine ona internetten erişerek 

insanlar “mal” değil “deneyim” ve “servis” satın almış olmaktadırlar. Artık kullanım ve 

erişim bir mala sahip olmaktan daha önemli hale gelmektedir. Aynı zamanda maddilikten 

çıkmanın (demateralization) yararları da deneyimlenmektedir.
221

 İçerik maddi olmayınca, 

hem israf azalmaktadır, hem daha ucuzdur, hem de eskiden az olan deneyim çoğalmaktadır. 

Maddi olarak 10-20 müzik albümüne sahip olunurken, artık milyonlarcasına ulaşma imkanı 

vardır.  

İki tür ürün servis sistemi vardır. Birincisinde, bir şirket ya da birey tarafından sahip 

olunan ürünün, çeşitli kullanıcılar tarafından bir servis aracılığı ile kullanımı paylaşılır.
222

 

kullanım ürün servis sistemi adı verilir. İkincisine uzun-ömürlü ürün servis sistemi 

deniyor. Bu sistemde ana amaç, ürünlerin tamiri, bakımı ve geliştirilmesinin sağlanmasıdır. 

Böylece ürünlerin daha uzun kullanımı mümkün olur, atma veya değiştirme azalır. 

Ürün servis sistemleri, genelde herhangi bir ürüne sahip olmadan kullanmaya, kiralamaya  

yani "kullandığın kadar öde" mantığına dayanmaktadır. Bu sistemde bir bedel ödemek esastır. 

Bu alandaki en yaygın ürün paylaşım konuları; 

                                                
220 Oksana Mont, "Product-Service Systems", http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/afr-r-

288-se.pdf, The International Institute of Industrial Environmental, Final Report 

       Economics, Lund University, Stockholm, Şubat 2000, s. 35. 
221  Botsman, Rogers, a.g.e., s.98. 
222 a.e., s.101.   
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 Araba Paylaşımı: Zipcar, Streetcar, GoGet araba paylaşım servisine birkaç örnektir. 

Zipcar servisinde, kullancılar “zipcard” adı verilen belli bir zamana rezerve edilebilen 

bir karta sahip olumaktadır. Şehrin çeşitli bölgelerindeki arabalara kartlarını takıp kart 

sınırı dolana kadar kullanabiliyorlar. AtlaGit, araba paylaşımının Türkiye’deki bir 

örneğidir.
223

 

 Kişiden Kişiye (peer-to-peer) Araba Paylaşımı: Yakında yaşayan kişilerin arabalarını 

kiralamaya imkan veren sitelerdir. Whipcar, RelayRides, Getaround bu sitelere 

örneklerdir. 

 Bisiklet Paylaşımı: Bixi, Smartbike gibi örnekleri olan bisiklet paylaşımı, şehir 

alanında ortak kullanıma hazır şekilde bulunan bisiklet kiralama servisleridir. 

 Sürüş Paylaşımı: Aynı yere gidecek insanların arabayı paylaşmasını sağlar. Böylece 

insanlar para tasarrufu yapar ve daha az tüketim yapmış olurlar. Zimride, Nuride, 

Liftshare gibi örnekleri mevcuttur. Aynı Yolun Yolcusuyuz
224

 isimli web sitesi, sürüş 

paylaşımının Türkiye’deki örneğidir.  

 Oyuncak Paylaşımı: Rent-a-toy, BabyPlays gibi örnekleri olan sitelerde oyuncak 

kiralamak mümkündür. 

 Moda: Kıyafet, takı, ayakkabı vb. ürünlerin kiralanmasına olanak tanıyan sitelerdir. 

Bazı örnekleri Fashionhire, Bag Borrow & Steal ve FromBagsToRiches’dır. 

 Film Kiralama:  Renttherunaway, Lend A Round gibi örnekleri bulunan film kiralama 

sitelerinin en bilineni Netflix’tir. Aylık ödenen bir miktar aidat karşılığında sınırsız 

film izlemeye olanak tanımaktadır. 

 Denk(Peer) Kiralama: Birden fazla çeşitte ürünün kiralanması veya ödünç alınmasını 

sağlayan sitelerdir. HireThings, Thingloop, Rentalic, Rentcycle bu tür sitelere örnektir. 

                                                
223 Atla Git, http://www.atlagit.com/ 
224 Aynı Yolun Yolcusuyuz, http://ayniyolunyolcusuyuz.com/ 

http://www.hirethings.co.nz/
http://www.thingloop.com/
http://www.rentalic.com/
http://www.rentcycle.com/
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 Komşudan Kiralama: Sharesomesugar, Neighborrow, Neighborgoods gibi siteler 

adlarından da anlaşılacağı üzere birbirine yakın yaşayan insanları bir araya getiren ve 

birbirlerinden eşya kiralamalarını sağlayan sitelerdir.
225

 

3.8.2. Yeniden Dağıtım Pazarları (Redistribution Markets) 

Kullanılmış malların, başkaları tarafından tekrar kullanılabilmesine olanak sağlayan 

web sitelerine yeniden dağıtım pazarları denir. Bu internet sitelerindeki mal dönüşümü, para 

karşılığı olabildiği gibi bedava da gerçekleşebilir. Yeniden dağıtım pazarları, “bir insanın 

çöpü diğerinin hazinesidir” düşüncesine dayanır.
226

 Bu amaç doğrultusunda kurulmuş 

sitelerde, hiç ummadık eşyalar bile alıcı bulabilmektedir. Eşyanın bu sistemler üzerinden 

dağıtımının iki yararı bulunmaktadır. Birinci ve en önemli yarar, eşyanın atılmaması, ondan 

maksimum fayda sağlanabilme olanağıdır. Eşyanın atılmayıp verilmesi “hiçbir şey atık 

değildir, sadece yanlış yerde bulunan yararlı bir eşyadır” önermesine dayanır.
227

 Böylece 

eşyaların ömrü uzar ve atıkların azalması ile çevre korunmasında önemli bir adım atılmış 

olunur.  

İkinci yarar ise eşya döngüsü aracılığıyla bir topluluk oluşturulmasıdır.  Eşyaları değiş 

tokuş etmek için insanlar birbirine güvenmek ve yüz yüze gelmek zorundadırlar. Arizona 

Devlet Üniversitesi’nde psikoloji ve pazarlama profesörü olan Robert Cialdini, karşılıklı olma 

kuralının bir bireyin diğerine bir şeyinin kaybolmayacağı güvencesi ile verebilmesini 

sağladığını söylüyor.
 228

 Bu kuralın içinde bulunan minnet borcu anlayışı,  sürekli ilişkilerin 

çeşitli türlerinin, alışverişlerin ve topluluğa yararlı olan değiş tokuşların gelişmesini olanaklı 

kılmaktadır. 

Yeniden dağıtım pazarlarında karşılıklı değişme doğrudan değildir. İlla iki kişinin 

değişmek istedikleri şeyler birbirine denk  düşmek zorunda değildir. İşbirliği dinamiği “ben 

sana yardım ederim, başkası da bana” fikrinden gelmektedir. 
229

 

Botsman ve Rogers, Freecycle kurucusu Daren Beal’in “eğer temeli dürüstlük üzerine 

inşa edilmiş organizasyonlar yaratırsanız, insanların içindeki iyiliği çıkarırsınız” düşüncesin i 

                                                
225 "Snapshot of Examples", http://www.collaborativeconsumption.com/the-movement/snapshot-of-

examples.php 
226 Botsman, Rogers , a.g.e., s.124. 
227 a.e. 
228 a.e., s.132. 
229 a.e., s.133. 
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tutkulu bir felsefe olarak nitelendirmektedir.
230

 Scientific American Mind’daki makalesinde 

Christoph Uhlhaas, bazı ekonomistlere göre bu durumun bir mucize olduğunu belirtiyor. 

Çünkü ekonomik insanın rasyonel, maksimum yarar için tek amaç içinde çabalayan bencil 

olduğunu düşünülür. Bu norma göre satıcılar alıcıların parasını almalı ve karşılığında hiçbir 

şey göndermemeli, veya alıcılar satıcılara güvenmemeli ve Pazar çökmelidir.
231

 Ancak değiş-

tokuşa izin veren sitelerde, bu inanç yıkılmaktadır. Üstelik insanlar bir ürünü alırken, klasik 

market veya mağazalardaki gibi o ürün hakkında sorular sorup soruşturamazlar. Buna rağmen 

insanların eşya değiş tokuşunu güvenle yaptığı görülmüştür. 

Davranışçı ekonomistlere göre teklifçinin adil bir teklif sunması empati duygusu 

sayesinde oluyor, adil olunmadığı takdirde karşı tarafın nasıl hissedeceği tahmin ediliyor.
232

 

Eğer adil bir teklif yapılmamışsa, veya haksızlık deneyimlenmişse insanlar  bir şey elde 

edebilecek olsa bile kullanmamayı tercih etmektedirler. 

Yeniden dağıtım pazarında, kullanılmış veya daha önce sahip olunmuş eşyaları 

ihtiyacı olanlara satılması veya   değişimi  hedeflemektedir. Bu ürünlere sahip olanlar, ilgili 

sayfaya ilan vererek alıcı aramaktadırlar. eBay gibi sitelerde kullanılmış ürünler satılırken, 

değişim sitelerinde değişim esastır. Bu değişim, sitenin koyduğu ortak bir birim üzerinden 

yapılmaktadır, ve her ürünün belli bir birim ederi vardır.  

Swap adı verilen takas sitelerinde ise kişiler bir profile sahip olur ve arzlarını(offers) 

veya taleplerini(wishes) belirterek, ürünleri birbirleriyle para ödemeden değiştirirler.  

En yaygın kullanılmış ürün satış ve değişim  konuları; 

 Büyük Pazar Yerleri: İkinci el ürünlerin satıldığı büyük sitelerdir. eBay ve craiglist 

dünya çapında en bilinenleridir.   

 Bedava Değişimler: Freecycle, Around Again bedava değişimlere örneklerdir. 

Eşyaların ücretsiz değiş tokuşu söz konusudur.  

 Kitap Takası:  TheBookSwap, Paperbackswap gibi örnekleri bulunan sitelerde 

kitapların ücretsiz değişimi yapılmaktadır.  

                                                
230 Botsman, Rogers , a.g.e., s.134. 
231 Aktaran: Botsman, Rogers, ag.e., s.137 
232 Botsman, Rogers, a.g..e.. 
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 Bebek ve Çocuk Ürünlerinin Takası: Clothing Exchange, Big Wardrobe sitelerinde 

bebek ve çocuk ürünleri değerlerine uyan ürünlerle takas edilir. 

 Giyim Takası: Kıyafet, ayakkabı vb. ürünlerin takas edilmesidir. Swapstyle, Clothing 

Exchange, 99 Dresses, Big Wardrobe gibi örnekleri mevcuttur.  

 Oyun, Kitap, Film Takası: Swap, SwapSimple gibi sitelerde oyunlar, kitaplar, filmler 

takas edilmektedir.
233

 

3.8.3. Ortaklaşa Yaşam Tarzları (Collaborative Lifestyles) 

Ortaklaşa yaşam tarzları, adından da anlaşılacağı gibi, ürünlerin değil hizmetlerin 

paylaşılmasıdır. Birbirine yakın ilgi alanları olan insanlar zaman, alan, beceri ve para 

paylaşmak ve takas etmek için bir araya gelirler.
234

 Her insan yaşamı boyunca çeşitli beceriler 

edinir. Herkesin becerisi, yeteneği aynı değildir. Bazı insanlar boş bir alana veya boş zamana 

sahip olabilir. Ortaklaşa yaşam tarzları prensibinde çalışan sistemlerde bunların hepsi takas 

edilebilir. Beceri, yetenek, zaman gibi takaslar yapıldığı için ortaklaşa yaşam tarzı sisteminde 

yüzyüze görüşme ve sosyalleşme diğer sistemlere göre daha fazladır. Topluluk oluşturma 

daha kolay gerçekleştirilir. 

Üçüncü grup olan ortak kullanım yaşam tarzlarında  ise, sadece ürünlerin değişimi değil, 

yardım, destek, beceri paylaşımı esastır. Bu gruba örnek olacak konular şunlardır; 

 Çalışma Ortamı Paylaşımı (Coworking): Citizen Space, Hub Culture, The Hub gibi 

web siteleri, özellikle bağımsız çalışan kişilerin hem sosyalleşip hem de çalışabilmesi 

için ortak çalışma alanları oluşturulmasını sağlarlar.  

 Sosyal Borç Verme: Sanal borç verip alabilme sistemidir. Örnekleri, Zopa, Prosper, 

The Lending Club’dır. 

 Sosyal Paralar: Para yerine kullanılan birimler, alternatif paralar ve para yerine farklı 

birim kullanan sistemleri kapsar. Para yerine zaman kullanan Zaman Bankaları,  Quid, 

Ven gibi alternatif para birimleri, LETSystems gibi kredi birimleri bu sistemlere 

örnektir. 

                                                
233  Collaborative Consumption, a.g.e. 
234  Botsman, Rogers , a.g.e., s.73. 
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 Kişiden Kişiye Seyahat: Seyahate çıkıldığında gidilen yerde bir kişinin evinde misafir 

olma veya oda kiralama gibi hizmetler sağlayan sitelerdir. Coachsurfing bu sitelerin 

öncüsü, Airbnb, Roomorama, Crashpadder örneklerdir. 

 Taksi Paylaşımı: Adından anlaşılacağı gibi taksi paylaşılmasıdır. Taxi2, TaxiDeck 

örnektir. 

 Barter:  Takas anlamına gelmektedir. Barterquest, OurGoods gibi siteler hizmet, beceri 

ve malların takasına olanak sağlar. 

 Bahçe Paylaşımı: Bahçesi olanla bahçe bilgisi olanı buluşturan veya ortak bahçe 

kullanımını sağlayan sitelerdir. UrbanGardenShare, Landshare, SharedEarth gibi 

örnekleri mevcuttur.  

 Beceri Paylaşımı: İnsanların yeteneklerini ve becerilerini birbirine öğretmesini 

sağlayan sitelerdir. Brooklyn Skill Share, TeachStreet, TradeSchool bu sitelere 

verilebilecek başlıca örneklerdir. 

 Stüdyo/Workshop Paylaşımı: Proje üzerinde çalışabilmek için alana ve ekipmana 

ihtiyaç duyanlar stüdyo paylaşımı yapabilmektedir. Örnek olarak 3rd Space Studios, 

TechShop verilebilir. 

 Park Noktaları: Parkatmyhouse gibi sitelerde, insanlar evlerinin park yerini başka 

insanlara kiralayabiliyor veya kendileri başka evlerden park yeri kiralayabilmektedir.  

 Komşuluk Desteği: WeCommune, Share Some Sugar, Bright Neighbor gibi siteler 

belli bir çevre oturan, birbirine yakın insanların tanışıp, birbirine destek olabilmesi için 

oluşturulmuştur.
235

  

3.9. Prensipler 

Ortak Kullanım Ağlarının varlığını sürdürebilmesi ve çalışabilmesi bazı temel 

prensiplerin yerine getirilmesi gerekir. Bu prensipler, yabancılar arası güven, kritik kitle, 

paylaşılana inanç, kullanılmayan kapasitedir. 

                                                
235 “Snapshot of Examples”, http://www.collaborativeconsumption.com/the-movement/snapshot-of-

examples.php. 
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3.9.1. Yabancılararası Güven 

Hiper tüketici dünyasında her zaman üretim ve tüketim süreci arasında aracı kişiler 

vardır. Satış elemanları, ajanslar vb. aracılar sayesinde güven duyma konusunda endişe 

etmeyiz, aracılara güvenmek yeterli olur.
236

 Ortak kullanım ağlarında ise aracı yoktur, 

doğrudan kişilerle temas halinde olunup yüz yüze gelme zorunluğu vardır. Bu nedenle 

yabancılar arasında güven oluşabilmesi, bir ortak kullanım ağının çalışması için önemli 

prensiplerden biridir.  

Günümüzde yanlış bir şey yapıldığında tüm topluluğun haberi olmaktadır. Bu sebeple 

insanların sanal ortamdaki eylemleri ve imajları gittikçe daha önemli hale gelmektedir. 

Oylama sistemleri ve yorumlar aracılığı ile geri besleme yapabilme sonucu topluluğun 

amacına aykırı davranan kişilerin oyun dışı kalması zor olmamaktadır. Örneğin yabancıların 

evinde misafir olma gibi bir olanak sağlayan Couchsurfing sitesinde, profilinde olumsuz 

yorumlar olan bir kişi, başkaları tarafından tercih edilmeyecek ve otomatik olarak topluluktan 

dışlanmış olacaktır. Topluluk geliştikçe bireysellik azalmakta ve topluluk yararı daha ön plana 

çıkmaktadır. Marshall McLuhan’ın “Bireyselliğin yitirilmesi, bir kez daha kabilesel 

sadakatlerin rahatlığını davet eder.”
237

 sözü bireyselliğin azalmasıyla topluluk içinde 

dürüstlüğün arttığını ifade etmektedir. 

Ortak kullanım ağlarının çoğunda hiyerarşik bir kontrol mekanizması 

bulunmaz.Uygunsuz içerikleri eleme işlemi kullanıcılara bırakılmıştır. Örneğin Craiglist 

üyelerin uygunsuz postaları tespit edebileceği bir bayraklama sistemi yapmıştır.
238

 

3.9.2. Paylaşılana İnanç 

Paylaşılanlar, insanların bir araya gelerek organize olup yeni bir vatandaşlık tipini 

deneyimlemelerine bir araçtır. David Bollier’e göre bir “paylaşılan”, belli bir topluluk 

herhangi bir zaman, bir kaynağı kolektif anlayışta eşit erişim, kullanım ve sürdürülebilirliği 

dikkate alarak yönetmeyi arzuladığında yükselir.
239

 Paylaşılanlar geleneksel anlamıyla, tüm 

insanlığın ortak mirası olan ve herkesin kullanım hakkında sahip olduğu kaynakları kapsasa 

                                                
236 Botsman, Rogers, a.g.e., s.92. 
237 Marshall McLuhan, Bruce R. Powers, Global Köy: 21. Yüzyılda Yeryüzü Yaşamında ve Medyada 

Gelecek Dönüşümler, Çev. Bahar Öcal Düzgören, İstanbul, Scala Yayıncılık, 2001. 
238 Botsman, Rogers, a.g.e. 
239 David Bollier, Viral Spiral, New York, The New Pres, 2008, s.4. 
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da artık büyük şirketlerin patent, telif yasaları ile sahiplendiği her türlü kültürel ve yaratıcı 

içerik de paylaşılan olarak sayılmaktadır. İnternet, yeni paylaşılanlar yaratmıştır.  

3.9.3. Kullanılmayan Kapasite 

İnsanların nadiren kullandığı ya da belli bir süre için kullanmadığı eşyalar bir 

kullanılma kapasitesi yaratırlar. Kullanılmayan araçlar, yılda birkaç kere giyilen bir gece 

elbisesi, ofis alanı veya park alanları kapasite yaratırlar. Kullanılmayan her eşya, başka bir 

insanın ihtiyacını karşılayabilmesi açısından bir potansiyel taşır. Başka insanların bu eşyaları 

ödünç alabilme ya da kiralama şansı artar. Bu kapasite sadece eşya değil beceriler için de 

geçerlidir. Zaman Bankası sisteminde olduğu gibi boş zamanlar, insanların birbirinin 

ihtiyaçlarına cevap verebileceği bir kapasite oluştururlar. Boş bir alan, mesela evin bahçesi, 

ekim yapmak isteyen ancak bahçesi olmayan bir kişi için önemli bir ihtiyacı karşılamış olur. 

Kullanılmayan kapasite, insanların ihtiyaçlarına karşılık bulabilme şansı açısından ortak 

kullanımın işlemesi için gerekli olan önemli bir prensiptir. 

3.9.4. Kritik Kitle 

Kritik kitle, bir sistemin kendini sürdürülebilir hale gelmesi için yeterli bir hareketin 

olması gerektiğini açıklayan sosyolojik bir terimdir.
240

 Ortak kullanımın geleneksel tüketimle 

yarışabilmesi için içerisinde yeterli seçim olanağı olması gerekir. Aksi takdirde insanlar onu 

tercih etmek istemeyeceklerdir. Bu nedenle br ortak kullanım ağının varlığını sürdürmesi için 

çok sayıda insana hitap edecek kadar seçeneği içinde barındıracak kapasiteye ulaşmış olması 

gerekir. 

  Kritik kitle aynı zamanda sosyal kanıttır.
241

 İnsanlar yeni bir davranışı benimsemeden 

önce diğer insanların o davranışı uyguladığını görmek isterler. Robert Cialdini’ye göre 

insanlar, diğer insanların davranışlarını taklit eder. Örneğin bir veya birden fazla kişi havaya 

baktığında, bunu gören diğer insanlar da hemen havaya bakarlar.
242

 Sosyal kanıt, başkalarının 

eylemlerini kopyalarak karar almaya izin veren temel bir içgüdü ve bilişsel kestirme bir yol 

olduğu için davranışlarımıza yön vermede önemli bir etken olmaktadır.
243

 

                                                
240 Botsman, Rogers, a.g.e., s.75. 
241 a.e., s.81. 
242  Robert Cialdini, http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Cialdini.  
243 Botsman,  Rogers, a.g.e., s.82. 
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3.10. Dinamikler 

3.10.1. P2P teknolojileri 

Peer, eş veya denk demektir. Peer-to-peer, kişiden kişiye olarak çevrilmektedir. 

Geleneksel bilgisayar ağlarında, bir sunucu ve ona bağlı birçok istemci bulunur. Bu yapıda, 

sunucu, tedarikçi rolünü, istemci ise tüketici rolünü üstlenir. P2P de ise, iletişim iki uçbirim 

yani iki sitemci arasında olduğu için, burada istemciler hem tedarikçi hem de tüketicidir.
244

 

P2P teknolojisine sahip yazılımlarda dijital içerik paylaşımı yapılabilmektedir. Örneğin 

Limewire programı, başka bir kullanıcının bilgisayarından müzik indirilmesine olanak tanır. 

Kullanıcılar kendi içeriklerini başkaları ile paylaşabilirler. Ancak paylaşılan içeriğin telif 

yasaları ile korunuyor olması ücretsiz ve sınırsız paylaşım açısından sorunlar yaratmaktadır. 

Ares, Morpheus, iMesh P2P yazılımlarına diğer örneklerdir.  

P2P aynı zamanda, ortak kullanım ağlarının kişilerarası direkt iletişimin yapısını 

anlatmak için kullanılmaktadır. P2P pazar yerleri iki taraflı değiş tokuş yerleridir.
245

 Ortak 

kullanımda kişilerarasında sosyal ağın kendisi dışında herhangi bir aracı yoktur. Böylece 

insanlar birbiriyle doğrudan iletişime geçebilirler. Bu sebepten dolayı P2P kavramı ortak 

kullanım ağlarında “p2p kiralama”, “p2p araba paylaşma” şeklinde kullanılmaktadır.  

3.10.2. Topluluğun Canlanması 

Ortak kullanım topluluğun katkıları ile varolabilmektedir. Topluluk ne kadar katkı 

sağlarsa, ortak kullanım o kadar işler ve varlığını sürdürür. Her topluluk katkı sağlayanları 

kadar güçlüdür ve güçlü bir ağ oluşması için kolektif katılım şarttır. Katılım ne kadar çeşitli 

olursa seçimler de o kadar çeşitlenmektedir.
246

 Ekonomik kriz ve çevresel kaygılar sebebiyle 

topluluk yeniden canlanmaya başlamıştır. Sosyal ağlar sayesinde insanlar topluluğa ait olma 

ve aynı amaç doğrultusunda birlik olma hissini tekrar keşfetmiş ve topluluk ruhu giderek 

yükselmeye başlamıştır. 

                                                
244 Wikipedi, “Peer-to-peer”, http://tr.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer. 
245 Tomasz Tunguz, "How 'Collaborative Consumption' Is Transforming Startups", The Huffington Post, 17 

Mart   2011, http://www.huffingtonpost.com/mit-entrepreneurship-review/peertopeer-startups-are-

e_b_837144.html. 
246 The Scavenger, "Similarities between collaborative consumption and open-source technology", 11 Haziran 

2011, http://www.thescavenger.net/media-a-technology/similarities-between-collaborative-consumption-

and-open-source-technology-743.html. 
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3.10.3. Çevresel Kaygılar 

Tüketim sonucu oluşan çevre sorunları hakkında giderek daha çok bilgi edinilmekte ve 

insanlara ulaşmaktadır. İnsanlar her ne kadar tüketmeye devam etseler de çevresel kaygıları 

giderek artmaktadır. Tüketicinin çevresel bilinçliliği ve farkındalığı eskiye oranla daha 

fazladır. Ancak çevreyi koruma adına tüketim mallarına karşıt olarak yapılan kampanyalar 

insanlarda negatif etki yaratabilmekte ve savunmaya geçmelerine neden olabilmektedir.
247

  

Ortak kullanım yapısı ve içeriği ile kitle tüketiminin karşıladığı tüketici ihtiyaçlarının 

aynısını karşıladığı gibi tüketicilerin ekonomik ve çevresel kaygılarına da çözüm 

sağlamaktadır.
248

 Ortak kullanımın benimsenmesindeki en önemli etkenlerden biri 

tüketicilerin çevresel kaygılarına cevap verebilmesidir. Ortak kullanım ağlarının çoğunluğu 

amaçlarını daha sürdürülebilir bir yaşam tarzı oluşturmak şeklinde belirlemişlerdir.  

3.10.4. Maliyet Bilinçliliği 

Ortak kullanım ağlarının tercih edilme sebeplerinden en önemlisi de insanlarda artan 

maliyet bilinçliliğidir. Örneğin bir arabaya sahip olmak, satın alma ücretinin yanı sıra benzin 

ve vergi gibi çok sayıda gideri de yanında getirmektedir. Üstelik tüm gün sürekli 

kullanılmamaktadır. Oysa kişi, bir araba paylaşımı sistemi ile sahip olmanın getirdiği 

yüklerden kurtulmaktadır. Üstelik buna karşılık sürekli aynı arabayı kullanmak zorunda 

kalmaz, farklı seçenekler arasından kullanım tercihi yapabilmektedir.  

Farklı bir yönden bakılırsa, bir kişi, kullanmadığı zamanlarda arabasını başkasına 

kiralarsa kazanç elde etme şansına sahip olmaktadır. Özetle bir ortak kullanım ağında, sahip 

olup tüketmekten daha az para harcanmakta, hatta yeri geldiğinde kazanç bile elde 

edilebilmektedir. 

 

 
 

 

 

                                                
247 Botsman,  Rogers, a.g.e., s.82. 
248 a. e. 
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4. BÖLÜM IV 

ZUMBARA, FREECONOMY, COMMUNİTY EXCHANGE NETWORK, 

FREECYCLE NETWORK SİTELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 

İnternet ortamında sosyal paylaşım ağı adı verilen birçok internet sitesinde, 

kullanıcılar içerik üretimi yapabilmektedir.  Ancak son yıllarda oluşmaya başlayan ve 

yaygınlaşan ortak kullanım ağları (collaborative consumption networks) içerik üretiminin yanı 

sıra, mal ve hizmetlerin paylaşımı ve ortak kullanımına olanak tanıyarak sanal paylaşım ve 

içerik üretimini bir basamak öteye taşımıştır.  

Bu çalışmanın ana amacı, ortak kullanım ağlarından seçilmiş belirli örnek incelemesi 

yaparak, bu ağların, insanları daha az tüketmeye teşvik edebilecek bir yapıya sahip olup 

olmadığı ortaya konacaktır.   

4.1. Sitelerin  Seçimi ve Tanıtımı 

Ortak kullanım ağları arasından, bu çalışmada analiz edilmesi için dört web sitesi 

seçilmiştir. Bu dört sitenin seçiminde belirli kriterler gözetilmiştir. Sitelerin seçimindeki en 

önemli kriter, mal veya hizmet takasına imkan veren, amaçlayan bir yapı ve düzenleme içerip 

içermediğidir. Takas amaçlı kurulmuş siteler arasından, para geçmeyenleri seçilmiştir. 

Zumbara dışındaki üç site uluslararası faaliyet gösterip Alexa sıralaması en iyi beş site 

arasından seçilmiştir.
 
 

 Alexa Trafik Sıralama değeri,  web sitesinin günlük ziyaretçi sayısı ile son üç aylık 

sayfa görüntülenme sayısı esas alınarak yapılan  sıralama değeridir ve tüm dünya'da sonuçları 

kabul görmektedir. 
249

 Alexa Trafik Sıralama değeri  ne kadar küçük olursa, o internet 

sitesinin  o kadar fazla tercih edildiğini göstermektedir. Örneğin, Google'ın Alexa sıralama 

değeri "1", Facebook'un ise "2" dir.  

Bu kriterlere göre seçilen beş site uluslararası web sitesi Freeconomy, Community 

Exchange Network, Freecycle Network, Streetbank ve Freeshare’dir. Bunlardan Alexa 

sıralama değeri en iyi ilk üç site analize alınmış ve seçilmiştir.  

Bu üç uluslararası site dışında, yukarıdaki kriterlerin hepsini karşılamasa da 

Türkiye'deki benzer  çalışmaları işaret etmek için, Türkiye'de bu anlayışla hizmet veren tek 

                                                
249 Alexa.com. 
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site olan  Zumbara analize dahil edilmiştir. Zumbara, parasız olma ve hizmet takası kriterini 

yerine getirmektedir. Sonuçta seçilen dört web sitesi; Zumbara, Freeconomy, Community 

Exchange Network ve Freecycle Network’tür. 

4.1.1. Freecycle Network 

Freecycle 2003 yılının Mayıs ayında Tucson, Arizona’da kurulmuştur. Kuruluşu 

kurucu Deron Bell’in eşya değiş tokuşu için Yahoo’da bir e-posta listesi oluşturmasıyla 

gerçekleşmiştir. Bell, RISE isimli kar amacı gütmeyen geri dönüşüm servisleri sağlayan bir 

organizasyonda çalışmaktadır. Geri dönüşüm servisi sırasında, iyi durumda eşyaların 

atıldığını görerek, etrafta onları alabilecek insanlar aramaya başlamışlardır. Bunun sonucu 

olarak ilk Freecycle e-posta grubu oluşmuştur. Kurulduktan sonra üyeleri 3 hafta içinde 80 

kişiden 800 kişiye yükselmiştir.
250

 

Freecycle misyonlarını şu şekilde açıklamaktadır: “Misyonumuz, üyelerimizin daha 

büyük bir topluluğun gücünden yararlanmalarını sağlarken  israfı azaltan, değerli kaynakları 

koruyan ve atık alanlarımızdaki yükü azaltan dünya çapında bir armağan (gifting) hareketi 

inşa etmektir.”
251

 Parasız eşya takasına imkan tanıyan yapısıyla Freecycle Network, ortak 

kullanım ağları türlerinden yeniden dağıtım pazarlarına bir örnektir. 124 ülkede toplam 8 

milyon 502 bin 338 üyeye sahip olarak uluslar arası bir sitedir. Aynı zamanda internet 

ortamındaki takas sistemlerinin en eskisidir.  

Freecycle'a üye olunduktan sonra, yerel grup seçilmektedir. Freecycle Network’ün. 

Türkiye’de aktif sekiz Freecycle grubu vardır; İstanbul, Ankara, Tepebaşı Eskişehir, İzmir, 

Diyarbakır, Çanakkale, Sinop, Bolu, Kartepe.
252

İstanbul grubu 4699 üyeye sahiptir. Gruplar 

Yahoo servisine bağlıdır. Üye olunan grubun anasayfasına yollana arz ve talep mesajları e-

posta yoluyla kişiye ulaşmaktadır. Herhangi bir malın alımı veya verilmesi kişilerarasında 

halledilmektedir, herhangi bir aracı yoktur. Ek-7'deki görseller Freecycle'ın anasayfası ve 

grup sayfasını göstermektedir. 

Freecycle'ın sponsorları 125 yıllık bir Hukuk bürosu olan King & Spalding  ve mobil 

altyapı desteği veren Nokia'dır. Fortune yazarı Marc Gunther 2007 yılında Freecycle 

Network’ü şaşırtıcı bir internet fenomeni olarak tanımlamış ve en etkili çevre grubu haline 

                                                
250 Botsman, Rogers, a.g.e., s.123-124. 
251 Freecycle, “Mission Statement”, http://www.freecycle.org/about/missionstatement. 
252 "Freecycle- Active Groups in Turkey Region",   http://www.freecycle.org/group/TR/Turkey. 
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geldiğini belirtmiştir.
253

 Eşya takası ile 500 ton eşyanın atık olup çöp alanlarına gitmesini 

önlemektedirler.
254

 

4.1.2. Freeconomy 

Freeconomy, 2007 Sonbahar’ında Mark Boyle tarafından kurulmuştur.
255

 119 ülkeden 

üyelere sahip sitede parasız olarak beceri, araç ve alan değişimi yapılmaktadır. Freeconomy, 

bedava anlamına gelen free ile ekonomi kelimesinin İngilizcesi olan economy'nin 

birleşmesiyle oluşmuştur. Hem beceri hem mal takasına izin verdiğinden ortak kullanım 

ağları türlerinden yeniden dağıtım pazaları ve ortaklaşa yaşam tarzları kapsamına girmektedir. 

Freeconomy Topluluğu’nun amacı paylaşma eylemi ile insanların yerel çevrelerindeki 

insanlarla bağlantı kurabilmesidir.
256

 Amaçlarından biri de insanları bilgisayarlarından 

kaldırıp gerçek hayatta görüşmelerini sağlamaktır. Bu sebeple başka bir üyeye mesaj yollama 

sayısı ayda üç kere ile sınırlandırılmıştır.
257

 

Freeconomy, web sitesinde, diğer farkını pay-it-forward prensipi ile açıklamaktadır. 

İleriye öde olarak Türkçe’ye çevrilebilecek olan bu kavram, değişimin karşılıklı olmaması 

üzerine kuruludur. Kişi, kendine yardım etmemiş birine yardım edebilir veya hiç yardım 

almadığı birinden yardım alabilir, paylaşımda denklik olmaz ve bir kişiye destek olan ondan 

“iyiliği ileriye ödemesini” (pay the favour forward) ister.
258

 Böylece ucu açık bir yardımlaşma 

sistemi oluşmuş olur ve aynı zamanda kimse borçlu hissetmez.  

Freeconomy, Türkiye'den de üyelere sahiptir. Üye olunduktan sonra diğer üyeler 

aratılınca kişinin en yakınında yaşayan kullanıcılar listelenmekte, aynı zamanda haritada 

gösterilmektedir. Ek-6’daki görseller, hem Freeconomy'nin hem anasayfasını hem de harita 

sayfasını göstermektedir. Freeconomy'de arz/talep sayfası yoktur, herkes sağlayabileceği 

eşya, beceri ve alanı profilinde belirtir ve üye aramalarını buna göre yapar.  

Freeconomy reklam almamaktadır, bağış ya da web sitesinden bir geliri yoktur. 

Katılması bedavadır, bu nedenle just for the love of it, yani sadece sevgisi için sloganını 

                                                
253 Mark Gunther, The Amazing Freecycle Story ,CNN Money, 27August 2007, 

http://money.cnn.com/2007/07/13/magazines/fortune/pluggedin_gunther_freecycle.fortune/?postversion=200707

1314. 
254 Freecycle, “History&Background Information”, http://www.freecycle.org/about/background 
255 Thefreeconomycommunity, http://www.justfortheloveofit.org/public/freeconomybooklet.pdf. 
256 Freeconomy, http://www.justfortheloveofit.org. 
257 Thefreeconomycommunity, a.g.e. 
258 Philosofree-payitforward, http://www.justfortheloveofit.org/philosofree-payitforward. 
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kullanmaktadır. 
259

 Freeconomy'nin gelecek için planladığı amaçlar şunlardır: 

“Bu sanal topluluğun, İngiltere’de parasız yaşayan kurucusu, altyapı inşa döneminden sonra 

tamamen yerelleşip parasız topluluk haline gelecek, eğitim ve deneyim bakımından açık ama 

ekoloji bakımından kapalı bir sistemde yaşayan ilk gerçek hayattaki Freeconomy Topluluğu’nu 

kurmayı planlamaktadır.” 
260

 

Freeconomy’nin 119 ülkeden 14 bin 558 üyesi vardır. Üyelerine Freeconomists 

denmektedir.  

4.1.3. Community Exchange Network 

Community Exchange Network, eşyaların, servislerin ve alanların değişimine olanak 

tanıyan topluluk bazlı bir takas ağıdır. Güney Afrika’da kurulmuş kar amacı gütmeyen bir 

şirkettir. Community Exchange Network’te, fiziksel bir para birimi kullanılmaz, onun yerine 

krediler kullanılmaktadır. Ağ içerisinde kullanılan sisteme Community Exchange System yani 

CES adı verilmiştir. 34 ülkede, toplam 301 CES vardır. Türkiye’de henüz kurulmamıştır 

ancak isteyen bir kişi web sitesindeki gerekli işlemleri gerçekleştirdikten sonra Türkiye’de bir 

CES ağı kurabilir. Ağa kayıt olan kullanıcılar taleplerini veya arzlarını listelerler. Bir ihtiyacı 

olan kimse bu listeleri görüp, içinden seçimini yapmaktadır.  

CES'in çalışma sistemini anlaşılması için aşağıdaki bir hizmet alışverişi örneğini 

verilmiştir: 

İhtiyaç: Arabanızın Yağının Değiştirilmesi 

 Bu ihtiyaca karşılık gelen bir arz bulmak için CES sayfasında listelenen yağ ile ilgili arzlara 

bakmak gerekir. Onun yerine yağ değişimi veya araba bakımı diye arama yapılırsa da bu 

konuda arz koymuş birisi olup olmadığı anlaşılır.  

 Eğer bir kullanıcı T80(kredi birimi)  değerinde yağ değişimi yapabileceğini beliren bir arz 

girmişse, arz listesindeki bu arzın üzerine tıklayıp satıcının bilgilerini alınır ve telefon 

ederilir. Bunun  sonucunda yağ değişimi için yer ve zaman üzerinde arzı veren kişi ile 

anlaşılır. 

 Yağ değişimi gerçekleştikten sonra, siteden indirilmiş alışveriş fişi alıcı tarafından  

                                                
259 Philosofree-aims, http://www.justfortheloveofit.org/philosofree-aims. 
260 Thefreeconomycommunity, a.g.e. 
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doldurulur ve karşılıklı imzalanarak birer kopyaları satıcı ve alıcı tarafından alınır. 

 Satıcı bu fişteki bilgileri, CES sayfasında, hem kendi hem de alıcının hesabınıza girer. 

Böylece, bu satıcının hesabına kredi olarak, alıcının hesabına borç olarak işlenir. Bundan 

sonra alıcı, T80 değerinde bir eşya veya hizmet temin etmek zorundadır.
 261

 

Yukarıdaki örnekte anlatıldığı gibi takas tarzı bir alışverişin gerçekleşmesi için CES’te 

çeşitli kredi birimleri kullanılır. Bir hizmet alındığında da bu birimlerle ödeme yapılmaktadır. 

CES'e üye olmanın şartı bir arz belirtmektir. Bu şartın konulmasındaki amaç, sadece bakmak 

için üye olanların engellenmesidir. Üye olduktan sonra arz ve talepler girilerek ihtiyaç 

duyulan hangisiyse listelerden seçilir. CES ağının anasayfası ve arz/talep sayfası ile ilgili 

görsel sayfalar Ek-5'te verilmiştir. 

4.1.4. Zumbara 

Sosyal Girişimci Ayşegül Güzel’in 2010 yılında Türkiye’de kurduğu Zumbara bir 

zaman bankasıdır. Zaman bankası para yerine birim olarak zamanın kullanılması anlamına 

gelmektedir. Zaman bankası kullanıcıları birbirine yardım ederken para yerine saat verirler. 

Doğrudan takas olarak adlandırılmayan bu sistemler, değiş tokuş içeren yapıları nedeniyle 

takas sistemi olarak ele alınmıştır.  

Zumbaranın çalışma modeli şu şekildedir: 

Zumbara= Zaman Bankası + Sosyal Ağ 
262

 

Zumbara, arz ve talep sistemiyle çalışmaktadır. Arz ve talep arama sayfalarında hem 

isteğe uygun olanlar aranabilir hem de en son kimler, ne türde arz ve taleplerde bulunmuş 

görülebilmektedir. Kullanıcının Zumbara profilinde arzları , talepleri, kullandığı ve 

kullanmadığı zamanları, aldığı teklifler ve kişisel bilgilerini içeren bölümler bulunmaktadır. 

Ek-4'teki görsellerde Zumbara'nın ana sayfası ve profil sayfası verilmiştir.  

Zumbara web sitesinde misyonlarını “zaman bankası sistemini kullanarak kişiler arası 

ilişki, karşılıklık ve güven yaratmak” olarak tanımlamışlardır. Vizyonları ise “daha insancıl ve 

katılımcı değerleri mümkün kılan sosyal bir değişime katkıda bulunmak ve bu değişimi teşvik 

                                                
261 CES, “An Example of a Trade”, http://www.ces.org.za/docs/example.htm. 
262 Zumbara,  http://www.zumbara.com/. 
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etmek” olarak belirtilmiştir.
263

 Zumbara, kuruluşunda herhangi bir maddi yardım almamıştır 

ve hala almamaktadır. Zaman bankası insanların birbirine yardım etmelerini ve yaşamlarını 

kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Zumbara; 

 İhtiyaç anında herkesin zamanının eşit değerde olduğunu vurgular. Eşitlikçi ve adaletçi bir 

sistemdir 

 Hayatta paradan daha önemli şeyler olduğunu, gerçekten sahip olduğumuz tek şeyin 

zamanımız olduğunu hatırlatır 

 Farklılıklarımızın bizi zenginleştirdiğini, birbirimize ihtiyacımız olduğunu tecrübe ettirir 

 Güven, karşılıklılık ve katılım (sosyal sermaye) sağlar. 264 

Zumbara'ya davetiye ile üye olunmaktadır. Davetiyesiz üyelik de mümkündür, ancak 

onaylandıktan sonra üye olunabilir. Üyeliğin bu şekilde olmasının sebebi sadece gerçek 

kullanıcı olacak kişilerin üye olmasını sağlamaktır. Zumbara ilk üyelikte kullanıcıya beş 

zaman vererek teşvik etmektedir. Beş zamanla, anasayfada listelenen arzlardan herhangi birini 

seçmek mümkündür. Herhangi bir arz seçildiğinde, 1 saat ödenir ve arzı koyan kişiyle arzın 

gerçekleşmesi için görüşülür. Zumbara, yüz yüze görüşmelerin daha güven verici ve rahat 

olabilmesi için çeşitli mekanlarla anlaşma yapmıştır. Zumbara’yı kullananlara Zumbaracı adı 

verilmiştir. Henüz pilot çalışma aşamasında olan Zumbara sitesi, büyümek için yeni bir 

yapılandırma sürecine girmiştir. 

4.2. Sitelerin Kategorisel İçerik Analiz Metodu ile İncelenmesi 

Ortak kullanım ağları içinden Zumbara, Freeconomy, Community Exchange Network, 

Freecycle Network olmak üzere seçilen dört web sitesi; bu ağların daha az tüketmeye teşvik 

edebilecek bir yapıya sahip olup olmadığının ortaya konması amacıyla analiz edilmiştir.  

Analiz için kategorisel içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Giriş bölümünde Amaç 

başlığı altında verilen alt amaçların web sitelerinde analiz edilmesi için her alt amaç 

değişkenlere ayrılmıştır. Ek-1’de verilen tabloda gözüktüğü gibi alt amaçlar takas imkanı, 

interaktiflik, kurumsal kimlik yapısı, ülke ve üye dağılımına göre yaygınlık, kişisel kimlik 

bilgileri, sanal topluluk oluşturma, kolay kullanım olarak kısa başlıklar haline getirilmiş ve 

altlarında değişkenleri sıralanmıştır. 4.2.1. Bölümde, değişkenlerin açıklamaları verilmiştir. 

                                                
263 Zumbara a.g.e. 
264 Zumbara, “Zumbara’nın Öyküsü”, http://www.zumbara.com/Zumbara/Hakkimizda.aspx. 
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Değişkenlerin analizi için Ek-2’de verilen kategorisel içerik analizi tablosu 

yapılmıştır. Tablo sonuçları ise grafik haline getirilip sonuçları 4.2.2 yani Analiz bölümünde 

açıklanmıştır. 

4.2.1. Değişkenler 

Takas İmkanı 

 Arz/Talep listesi 

 Mal takas etme 

 Beceri/Hizmet takas etme 

 Alan takas etme 

Bir malın tüketilmesi, onun satın alınması, kullanılması ve atılması sürecini ifade eder. 

Takas yapılırken, yeni bir mal alınmaz, başka bir kişinin kullanmış olduğu mal alınır. 

Kullanılan bir malın başkasına devredilmesi, o malın çöpe atmak yerine verilmesinin tercih 

edildiği anlamına gelmektedir. Bu sebeple kullanmış olduğu malı vermeye karar veren kişi, 

onu israf etmiş olmaz, dolayısıyla tüketmiş de olmaz. Bir becerinin veya hizmetin takas 

edilmesi ise kişilerarası iletişimi geliştirir, deneyimi ve yardımlaşmayı arttırır.  

Alan takas edilmesi ise, bahçe, park, ofis  gibi mekanların kullanılmadığı zamanlarda 

kiralanması veya paylaşılmasıdır.  Takas kelimesi, geleneksel anlamıyla malların takas 

edilmesini çağrıştırsa da bu çalışmada, değişken olarak ortak kullanım ağlarındaki yenilenmiş 

anlamıyla kullanılmaktadır.  

Bir web sitesinde takas olanağının varlığından söz edebilmek için mal ve 

beceri/hizmetlerin talep ve arz edilmesi gerekmektedir.  Ortak kullanım ağları beceri ve 

hizmet, mal, alan olmak üzere üç tür takasa izin vermektedir. Seçilen web sitelerinin hangi tür 

takası uyguladığını ortaya koyabilmek amacıyla takas türleri değişken olarak kullanılmıştır. 

Bir ortak kullanım ağında takasın varlığından söz edebilmek için kullanıcılarının talep 

ve arzları olması ve web sitesinin talep ve arz listelerini herkese açık olarak yayınlaması 

gerekmektedir. Dolayısıyla diğer önemli değişken arz/talep listesinin yayınlanmasıdır.  

 

İnteraktiflik 

 Web sitesinde iletişim bilgilerinin yer alması 

 Arz/taleplere cevap verebilme 
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 Özel mesaj yollama 

 Oylama sistemi 

 Anket 

 Forum 

 Bağlanılabilirlik 

Sosyal ağların yaygınlığının en önemli sebebi interaktif iletişim imkanıdır. İnteraktif 

iletişim bir sosyal ağın tercih edilmesi için önemli bir motivasyon olmaktadır. Ortak kullanım 

ağlarında interaktif iletişimin varlığının incelenmesi için çeşitli değişkenlere bakılmıştır. 

 Web sitesinin iletişim bilgilerinin herkesin ulaşabileceği bir konumda olması, siteyle 

ilgili geri bildirimlerin alınması için önemlidir.  

Forum sistemi, üyelerin kaynaşabilmesini ve sorunlar üzerine tartışabilmesini 

sağladığından değişken olarak seçilmiştir.  

Özel mesaj yollama, kullanıcıların birbiriyle iki taraflı iletişim kurmasını sağlar.  

Anket, herhangi bir konuda geri bildirim almak için kullanılır.  

Oylama sistemi, kişinin ününü etkilediği için, kullanıcıların davranış biçimlerini de 

şekillendiren bir motivasyon oluşturur. Oylanma, kişiyi tercih edilmek için daha dürüst 

olmaya zorlar. 

Arz/talep listesindeki arz ve taleplere yanıt verebilme iki taraflı iletişim olanağı olduğu 

anlamına gelmektedir.  

Bağlanılabilirlik,  bir sosyal ağda yapılan eylemin başka bir sosyal ağda paylaşılma 

imkanıdır. Örneğin kişinin herhangi bir ortak kullanım ağında yaptığı eylemleri facebookta 

paylaşarak arkadaşlarına duyurabilmesi iki site arasında bağlanılabilirlik imkanının olması ile 

ilgilidir.  

 

 Kurumsal Kimlik Altyapısı 

 Misyon/Vizyon  

 Tarihçe 

 Logo 

 Haberler 

 Blog 
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 Sık Sorulan Sorular (SSS) 

 Tanıtım Videosu 

 Diğer sosyal ağlarda sayfaya sahip olma 

Ortak kullanım ağının, iyi bir izlenim oluşturabilmesi için kendini tutarlı ve yeterli bir 

şekilde tanıtması gerekmektedir.  Bu alanda belirlenen değişkenler, misyon/vizyon, tarihçe, 

sık sorulan sorular gibi web sitesini ve amaçlarını tanıtan unsurlardır. Web sitesinin özünün 

görsel biçimde, yani video ile tanıtılması, daha iyi anlaşılmasını sağlayacağı için değişken 

olarak seçilmiştir.  

Sitede aynı zamanda kendisi hakkında haberlere yer verilmesi, kendine ait paylaşımlar 

yaptığı blog sayfası olması, kullanıcıların gözünde kurumsal bir kimliğe sahip olduğu ve 

onları ciddiye aldığı izlenimini yaratır. Kurumsal kimlik yapısına sahip olan bir web sitesi 

daha fazla güven yaratacağı için, daha fazla insan tarafından tercih edilebilir.  

 

Ülke ve Üye Dağılımına Göre Yaygınlık 

 Üye Sayısı 

 Ülke sayısı 

Bir sosyal ağın kullanıcı sayısının fazla olması üçüncü bölümde anlatılan 

prensiplerden kritik kitlenin geçerli olması için gereklidir. Kullanıcı sayısı arttıkça, hem 

paylaşılanların çeşidi, sayısı ve seçim yapma şansı artmakta, hem de topluluğun dışındaki 

insanlar için sosyal kanıt oluşmaktadır. Ülke sayısına göre yaygınlık ise dünya çapında 

tanımayı belirtmektedir.  

Hem üye sayısı hem ülke dağılımı, ortak kullanım ağının ne kadar başarılı olduğunu 

ortaya koymaktadır. Üye sayısı çok olan bir web sitesi, daha çok tercih edilip 

kullanılmaktadır. Çok sayıda ülkeye yayılmış olması da web sitenin yerleştirdiği sistemin 

sadece kurulduğu ülkede değil, başka ülke insanları tarafından da benimsenecek başarıda 

olduğunu göstermektedir. 

 

Kişisel Kimlik  Bilgileri 

 Profil oluşturma 

 Fotoğraf ekleme  

 Arkadaş listesi 
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Kişisel kimlik oluşturma özelliği, kişinin kimliğini dışarıya yansıtabilmesini, kendini 

tanıtabilmesini sağlar. Sosyal ağların başarısı kimlik oluşturma ve bu kimliği başkalarıyla 

paylaşma imkanı sayesinde olmuştur. Profillerin açık ve interaktif olması, sanal ortamda 

sosyalleşme sağlamaktadır.  

Profil oluşturma kişisel kimlik oluşturmanın en önemli kısmı olduğu için 

değişkenlerden biri olarak seçilmiştir. Bir kişinin profili olması, onun kullanıcı adı veya 

ismine tıklandığında, kendisiyle ilgili paylaştığı bilgilerin diğer kullanıcılar tarafından 

görülebilmesini ifade etmektedir. 

 Kişinin kendi fotoğrafını eklemesi, kendini başkalarına görünür kılması açısından 

önemlidir. Bu nedenle fotoğraf ekleme özelliği, kişisel kimlik bilgisinin önemli bir parçası 

olduğundan değişken olarak seçilmiştir. 

Profilde arkadaş listesi oluşturma, kişinin sosyal ağ içerisinde yakın çevresini 

oluşturma, onlarla daha rahat iletişim kurmayı sağladığı için değişken olarak alınmıştır.  

 

Sanal Topluluk Oluşturma 

 Kullanıcı topluluğuna ortak isim verme 

 Etkinlik düzenleme 

 İlgi alanlarına göre gruplar 

 Forum 

  Bir sosyal ağın en motive edici özelliklerinden biri topluluğa ait olabilmedir. Ortak 

kullanım ağında bu aitliğin hissedilebilmesi için, sitede topluluk ruhunu motive edici 

özellikler, çalışmalar olması gerekir. Bu sebeple topluluktaki insanlara ortak bir isim vermek 

ve onları kaynaştırmak için siteye üye olmuş topluluğun ortak amacı doğrultusunda etkinlikler 

düzenlemek iki önemli değişkendir.  

Kullanıcıların ilgi alanlarına göre gruplar oluşturabilmesi ve ortak bir forumda 

tartışabilmesi de kullanıcılar arasında sosyal bir ortam oluşabilmesi açısından önemli diğer iki 

değişkendir. Kullanıcılar aynı ilgi alanlarına sahip başkalarının olduğunu öğrenince, paylaşım 

yapmaya ve orada bulunmaya daha istekli olabilmektedirler. 

 

Kolay Kullanım 

 Kolay üyelik 
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 Arama motoru 

 Arz/taleplerin Kategorilendirilmesi 

 Yerel bağlantı 

 Anasayfaya kolay erişim 

Ortak kullanım ağının tercih edilebilmesi için kullanımının kolay olması gerekmektedir.  

Kolay kullanımın en önemli kıstası kolayca üye olabilmektir. Kolay üye olmaktan kastedilen 

herhangi bir şart koşulmadan, az bilgi ile kısa sürede üye olabilmektir. Kolay üyelik 

değişkeninin varlığı analiz edilirken, üye olma pratikliği test edilmektedir. 

Web sitesinde arama motoru olması, aranılan şeye kısa ve kolay yoldan ulaşmayı sağlar. 

Anasayfaya kolay erişim, site içerisinde gezinirken pratik bir kolaylıktır. Bu sebeple iki 

özellik de kolay kullanım değişkenleri arasında yer almaktadır. 

Arz/taleplerin kategorilendirilmesi değişkeni, arz ve taleplerin türlerine göre 

ayrılmasıdır, bu sayede istenilen arz veya taleplerin listesine ulaşmak daha kolay olur. 

Böylece kullanıcı amacına daha kolay ulaşır.  

Yerel bağlantı, aynı şehir veya mahalledeki , yani yakın çevredeki insanlara 

ulaşabilmeyi sağlayarak paylaşım, takas gibi eylemlerin daha kolay gerçekleşmesini 

sağlamaktadır. Yakın çevremizde aynı ağa dahil olan kişileri öğrenebilmek bir kullanım 

kolaylığı sağladığından, yerel bağlantı değişkenlerden biri olarak seçilmiştir. 

4.2.2. Analiz 

Belirlenen değişkenler doğrultusunda,  seçilen dört web sitesi kategorisel içerik analizi 

yöntemi ile incelenmiştir ve sonuçlar grafik haline getirilmiştir. Ek-2’de verilen kategorisel 

içerik analizi sonuçları, Ek-3’te yüzde haline getirilmiş. Aşağıda alt amaç başlıklarının 

değişkenlerinin analiz sonucunda çıkan grafikleri verilmiş ve yorumlanmıştır. 

4.2.2.1. Takas İmkanı 

Seçilen ortak kullanım ağlarının takas imkanları aşağıdaki dört değişken ile ele 

alınmıştır. 

 Arz/Talep listesi 

 Mal takas etme 

 Beceri/Hizmet takas etme 
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 Alan takas etme 

Takas imkanı alt amacı, iki seviyeli yani  VAR ve YOK şeklinde iki olasılıklı olarak 

analiz edilmiştir. Her değişkenin aldığı VAR ve YOK değerleri Ek-2'de verilmiştir. Çıkan 

VAR ve YOK değerlerinin miktarları toplanmış ve  yüzdeye dönüştürülmüştür. Yüzdeli 

sonucu Tablo 5'de verilmektedir. 

 

Tablo 5: Takas İmkanı Değerleri 
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Şekil 11 : Takas İmkanı 

 Şekil 11’de  seçilen dört ortak kullanım ağı  takas imkanları yüzdesel olarak 

gösterilmektedir. Buna göre, CES'in takas imkanı %100 iken, Freeconomy'de %75, Zumabara 

ve Freecycle'da ise %50 değerindedir. CES, üç takas türüne de imkan verdiği ve arz/talep 

listesi yayınlandığı için sonuç %100 çıkmıştır. Freeconomy üç takas türüne imkan vermekle 

beraber, arz/talep listesi yayınlamamaktadır. Freecycle ve Zumbara ise tek takas çeşidine izin 

verdiği için sonuçları % 50 olarak çıkmıştır. Bu sonuçlara göre takas imkanı en fazla CES’te 

vardır. 

 

n %

ZUMBARA 2/4 50.0%

CES 4/4 100.0%

FREECONOMY 3/4 75.0%

FREECYCLE 2/4 50.0%

Takas İmkanı
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4.2.2.2. İnteraktiflik 

Seçilen ortak kullanım ağları interaktiflik açısından aşağıdaki yedi değişken ile ele 

alınmıştır. 

 Web sitesinde iletişim bilgilerinin yer alması 

 Arz/taleplere cevap verebilme 

 Özel mesaj yollama 

 Oylama sistemi 

 Anket 

 Forum 

 Bağlanılabilirlik 

İnteraktiflik alt amacı, iki seviyeli yani  VAR ve YOK şeklinde iki olasılıklı olarak 

analiz edilmiştir. Her değişkenin aldığı VAR ve YOK değerleri Ek-2 de verilmektedir. 

 

 

n %

ZUMBARA 3/7 42.9%

CES 3/7 42.9%

FREECONOMY 5/7 71.4%

FREECYCLE 3/7 42.9%

İnteraktiflik

 

Tablo 6: İnteraktiflik Değerleri 

 

 Çıkan VAR ve YOK değerlerinin miktarları toplanmış ve  yüzdeye dönüştürülmüş 

sonucu Tablo 6'da verilmektedir 
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 Şekil 12 : İnteraktiflik Olanağı 

 

 Şekil 12'de  seçilen dört ortak kullanım ağının,  interaktiflik imkanları yüzdesel olarak 

gösterilmektedir. Buna göre, Freeconomy'in interaktiflik imkanı %71,4 iken, CES, Zumbara 

ve Freecycle'da ise %42,9 değerindedir. İnteraktiflikte Freeconomy, foruma sahip olmakla 

öne çıkmıştır. Zumbara ve Freecycle’da özel mesaj gönderilmemektedir. Ortalamada 

interaktifliğin düşük çıkmasının sebebi, anket, bağlanılabilirlik özelliklerinin bulunmamasıdır. 

 

4.2.2.3. Kurumsal Kimlik Altyapısı 

Seçilen ortak kullanım ağlarını  kurumsal kimlik altyapısı açısından aşağıdaki sekiz 

değişken ile ele alınmıştır. 

 Misyon/Vizyon  

 Tarihçe 

 Logo 

 Haberler 

 Blog 

 Sık Sorulan Sorular(SSS) 

 Tanıtım Videosu 

 Diğer sosyal ağlarda sayfaya sahip olma 
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  Kurumsal kimlik altyapısı  alt amacı, iki seviyeli yani  VAR ve YOK şeklinde iki 

olasılıklı olarak analiz edilmiştir. Her değişkenin aldığı VAR ve YOK değerleri Ek-2’de 

verilmektedir. Çıkan VAR ve YOK değerlerinin miktarları toplanmış ve  yüzdeye 

dönüştürülmüş, sonucu Tablo 7'de verilmiştir.  

 

Tablo 7: Kurumsal Kimlik Altyapısı Değerlendirmesi 
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Şekil 13: Kurumsal Kimlik Altyapısı 

 

Şekil 13'de  seçilen dört ortak kullanım ağının   kurumsal kimlik altyapısı yüzdesel 

olarak gösterilmektedir. Buna göre, Freecycle'in kurumsal kimlik altyapısı %100 iken, CES'in 

%75, Zumbara'nın %62.5 ve Freeconomy'de ise %50 değerindedir. Freecycle, kurumsal 

kimliğini en iyi aktaran web sitesidir. Freeconomy tarihçesini, kendisiyle ilgili haberleri 

paylaşmadığı ve sosyal ağlarda sayfası olmadığı için diğerlerine göre düşük sonuç vermişt ir. 

 

n %

ZUMBARA 5/8 62.5%

CES 6/8 75.0%

FREECONOMY 4/8 50.0%

FREECYCLE 8/8 100.0%

Kurumsal Kimlik Altyapısı
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4.2.2.4. Ülke ve Üye Dağılımına göre Yaygınlık 

Seçilen ortak kullanım ağlarının yaygınlığı aşağıdaki iki değişken ile ele alınmıştır. 

 Üye Sayısı 

 Üyelerinin Bulunduğu Ülke Sayısı 

Analiz edilen ortak kullanım ağlarının üye sayıları aynı döneme ait olarak temin 

edilememiştir. Ancak, buradaki amaç, hangi ortak kullanım ağının daha fazla üyeye sahip 

olduğunu göstermek olmayıp, bu ağların üye sayılarının hangi seviyelerde olduğunu 

göstermek olduğundan, bu veri dönem farklılıklarının çalışmaya olumsuz bir etkisi olduğu 

düşünülmemektedir.  

Şekil 14’de analiz edilen ortak kullanım ağlarının üye sayıları verilmektedir. 

Zumbara'nın 1156 üyesi bulunmaktadır. Buna karşılık, CES'in 2010 verilerine göre 15 bin, 

Freeconomy'nin 2009 verilerine göre 14558 ve Freecycle'ın 2011 verilerine göre 8,5 milyon 

üyesi bulunmaktadır. 
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Şekil 14: Üye Sayısı 

Zumbara yeni kurulduğu ve sadece Türkiye’de hizmet verdiği için üye sayısı azdır. 

Üye sayısının fazla olması üyelik kolaylığı da etkilir. Örneğin CES’de, ilk üye olurken 

mutlaka bir arz yapmak yani   bir beceri, mal vs. paylaşma zorunluluğu bulunmaktadır. Buna 

karşılık, Freecycle'da böyle bir sorumluluk yoktur, herkes bir e-posta adresi ile sisteme üye 

olabilmektedir. Bu nedenle, gerçekten sitenin esas amacını gerçekleştirmek için üye olmak 

yerine, sadece bakmak için üye olanların da sayıyı arttırdığı düşünülmektedir. CES’te, sistemi 

tanımak isteyenler için, demo mevcuttur. Ayrıca, Freecycle’ın 2003’de kurulmuş olması ve 

takas alanında  en eski ve en bilinen web sitesi olması üye sayısının daha fazla olmasını 

sağlamıştır. 
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Şekil 15 : Üyelerin  Bulunduğu Ülke Sayısı 

 

Şekil 15'de analiz edilen ortak kullanım ağlarındaki üyelerin kaç ülkeye dağıldığını 

gösteren rakamlar verilmektedir. Buna göre, Zumbara sadece Türkiye'den üyelere sahip 

olmasına karşın, CES'in üyeleri 35 ülkeye dağılmaktadır. Freeconomy ve Freecycle ise, dünya 

çapında geniş bir coğrafyaya dağılmış bulunmaktadır. Buna göre, Freeconomy 119 ülkeden, 

Freecycle ise 124 ülkeden üyeye sahiptir. Freeconomy ve Freecycle’ın Türkiye’den 

kullanıcıları vardır. CES’in ise henüz Türkiye’den herhangi bir üyesi bulunmamaktadır.  

4.2.2.5. Kişisel Kimlik Bilgileri 

Seçilen dört ortak kullanım ağlarını kişisel kimlik bilgileri imkanı  açısından aşağıdaki üç 

değişken ile ele alınmıştır. 

 Profil oluşturma 

 Fotoğraf ekleme  

 Arkadaş listesi 

Kişisel kimlik bilgileri  alt amacı, iki seviyeli yani  VAR ve YOK şeklinde iki 

olasılıklı olarak analiz edilmiştir. Her değişkenin aldığı VAR ve YOK değerleri Ek-2 de 

verilmektedir. Bu VAR ve YOK değerlerinin miktarları toplanmış ve  yüzdeye 

dönüştürülmüş ve sonuçlar Tablo 8’de verilmektedir..   
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n %

ZUMBARA 2/3 66.7%

CES 2/3 66.7%

FREECONOMY 2/3 66.7%

FREECYCLE 0/3 0.0%

Kişisel Kimlik Bilgileri

 

Tablo 8: Kişisel Kimlik Bilgileri İmkanları Değerlendirmesi 

Şekil 16'da  seçilen dört ortak kullanım ağının  kişisel kimlik bilgileri yüzdesel olarak 

gösterilmektedir.  

Buna göre,  Zumbara, CES ve Freeconomy'nin Kişisel Kimlik Bilgileri değeri %66,7 

iken  ve Freecycle'ın değeri sıfırdır. 
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Şekil 16: Kişisel Kimlik Bilgileri İmkanları Değerlendirmesi 

 

  

Kişisel kimlik oluşturma imkanı Freecycle dışında tüm web sitelerinde mevcuttur. 

Freecycle, kişinin kendine özel bir profil açmasına ve fotoğraf yüklemesine izin 

vermemektedir. Bu sebeple %0 çıkmıştır. Diğer siteler fotoğraflı profil oluşturmaya izin 
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vermekle beraber henüz diğer sosyal ağlardaki gibi arkadaş listesi oluşturulmasına izin 

vermedikleri için sonuçları %66.7 çıkmıştır.  

4.2.2.6. Sanal Topluluk Oluşturma 

Seçilen dört ortak kullanım ağını sanal topluluk oluşturma imkanı  açısından aşağıdaki 

dört değişken ile ele alınmıştır. 

 Kullanıcı topluluğuna ortak isim verme 

 Etkinlik düzenleme 

 İlgi alanlarına göre gruplar 

 Forum 

Sanal topluluk oluşturma  alt amacı, iki seviyeli yani  VAR ve YOK şeklinde iki 

olasılıklı olarak analiz edilmiştir. Her değişkenin aldığı VAR ve YOK değerleri Ek-2’de 

verilmektedir. Bu VAR ve YOK değerlerinin miktarları toplanmış ve  yüzdeye 

dönüştürülmüş sonucu Tablo 9’da verilmiştir. 

 

n %

ZUMBARA 2/4 50.0%

CES 1/4 25.0%

FREECONOMY 2/4 50.0%

FREECYCLE 0/4 0.0%

Sanal Topluluk Oluşturma

 

Tablo 9: Sanal Topluluk Oluşturma Değerlendirmesi 
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Şekil 17 : Sanal Topluluk Oluşturma Değerlendirmesi 

 

 Şekil 17'de  seçilen dört ortak kullanım ağının  sanal topluluk oluşturma imkanı 

yüzdesel olarak gösterilmektedir. Buna göre,  Zumbara, ve Freeconomy'nin sanal topluluk 

oluşturma değeri %50 iken CES'in %25 ve Freecycle'ın değeri sıfırdır. En yüksek değeri alan 

Zumbara ve Freeconomy, kullanıcılarını “Zumbaracı”, “Freeconomist” şeklinde tanımlayarak, 

ortak bir topluluk olduğunu vurgulamaktadır. Aynı zamanda Zumbara, kullanıcıları bir araya 

getirmek için çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Freeconomy ise bünyesindeki forum bölümü 

ile kullanıcılarının bir araya gelmesine destek vermektedir. Freecycle, kullanıcılarının Sanal 

Topluluk Oluşturması için herhangi bir girişimde bulunmadığı için %0 çıkmıştır.  

4.2.2.7. Kolay Kullanım 

Seçilen dört ortak kullanım ağları kolay kullanım imkanı  açısından aşağıdaki beş 

değişken ile ele alınmıştır. 

 Kolay üyelik 

 Arama motoru 

 Arz/taleplerin Kategorilendirilmesi 

 Yerel bağlantı 

 Anasayfaya kolay erişim 
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Kolay kullanım  alt amacı, iki seviyeli yani  VAR ve YOK şeklinde iki olasılıklı olarak 

analiz edilmiştir. Her değişkenin aldığı VAR ve YOK değerlerine Ek-2’de verilmektedir. Bu 

VAR ve YOK değerlerinin miktarları toplanmış ve  yüzdeye dönüştürülmüş, Tablo 10da 

verilmiştir. 

 

Tablo 10: Kolay Kullanım Değerlendirmesi  
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Şekil 18 : Kolay Kullanım Değerlendirme 

 

Şekil 18'de  seçilen dört ortak kullanım ağının  kolay kullanım açısından sonuçları 

yüzdesel olarak gösterilmektedir. Buna göre,  CES ve Freeconomy'nin kolay kullanım değeri 

%80 iken Freeconomy'in değeri %60 ve Zumbara'nın değeri %40'dır. 

Zumbara ve CES üyelik aşamasını, gerçekten sitenin amacı doğrultusunda olan 

insanların üye olması için zor tutmaktadır. Zumbara üyelikleri inceleyip onay vermekte ve 

davetiye ile gelen üyeleri kabul etmektedir. CES ise üye olan kişiden arz girmesini 

 

n %

ZUMBARA 3/5 60.0%

CES 4/5 80.0%

FREECONOMY 4/5 80.0%

FREECYCLE 3/5 60.0%

Kolay Kullanım
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istemektedir. CES’in üyelik aşaması zor da olsa, üye olduktan sonraki kullanım aşaması kolay 

olduğu için grafikte sonucu yüksek çıkmıştır. Freeconomy’de arz/talepler kategorilerine göre 

sıralanmadığı halde haritada yakın çevredeki kişileri göstermesi gibi diğer özellikleri kullanım 

kolaylığının yüksek çıkmasını sağlamıştır. 

 İçerik analizi sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde en çok öne çıkan değişken 

takas imkanıdır. Dört web sitesinin yapısı takasa uygun olmakla beraber mal ve hizmet 

takasının, alan takasından daha yaygın olduğu görülmektedir. Takas imkanından sonra gelen 

en önemli değişken kurumsal kimlik oluşturmadır. Web sitelerinin kendilerini ve amaçlarını 

anlatmakta başarılı olduğu saptanmıştır.  

 Kullanım kolaylığı değişkeninin sonuçlarında web sitelerinin kullanım açısından kolay 

olduğu ortaya konmuştur. Ancak üye olmanın en zor olduğu web sitesi CES’in kolay 

kullanımının yüksek çıkması, kullanım kolaylığı için belirlenen değişkenlerinn önemlerinin 

birbirinden farklı olduğunu göstermektedir. Web sitesini kullanmadan önce üye olma 

gerekliliği göz önünde bulundurulursa, kullanım kolaylığı sonuçlarının daha çok üyelik 

sonrasını kapsadığı anlaşılmaktadır. 

Kişisel kimlik oluşturma imkanı Freecycle dışındaki üç sitede   eşit çıkmıştır. Bu 

sonuç, web sitelerinin kullanıcılarının kişisel kimlik oluşturmalarına izin verdiği anlamına 

gelmektedir. Ancak çıkan sonucun yüksek olmaması(%66.7) bu özelliğin yeterli olmadığını 

göstermektedir.  

 İnteraktiflik değişkeni diğer değişkenlere göre zayıf çıkmıştır. Bu sonuç, mal ve 

hizmetlerin sosyal ağ üzerinden takas edilmesini amaçlayan web sitelerinin interaktif iletişim 

özelliğini daha fazla geliştirmeleri gerektiği anlamına gelmektedir. 

 Zumbara dışındaki uluslararası sitelerin dünya çapında oldukça yaygın olduğu 

görülmektedir. Ancak yaygın olmaları ile üye sayıları doğru orantılı değildir. Ülke sayısı 

artmasına rağmen, üye sayıları azdır.  

 İnceleme sonucunda web siteleri arasında bir karşılaştırma yapmak amaçlanmamıştır. 

Ancak tek tek hangi sitenin hangi özelliğinin gelişmiş olduğunu belirtmekte fayda vardır. 

CES,  kolay kullanım, kişisel kimlik, kurumsal kimlik ve takas imkanı bakımından 

gelişmiştir. Ancak sanal topluluk oluşturma konusunda eksiklikleri vardır. Freeconomy’nin, 

tüm değişkenleri %50 ve üzerinde çıktığı için ortak kullanım ağı olarak gelişmiştir. Freecycle 
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Network,’ün interaktiflik, kişisel kimlik ve Sanal Topluluk Oluşturma konusunda 

geliştirilmesi gerekmektedir.  

 İncelenmek üzere Türkiye’den seçilmiş tek web sitesi Zumbara’nın sonuçları genelde 

%50 üzeri olmakla beraber, interaktiflik ve kolay kullanım konusunda daha geliştirilmesi 

gerekmektedir. Zumbara 2010 yılında Türkiye’de kurulan ilk ortak kullanım ağı olmasına 

rağmen web sitesi olarak amaca uygun ve doğru bir altyapı oluşturmuştur.  

 Analizin toplam sonucu, seçilen web sitelerinin yapılarındaki özelliklerin tüketime 

alternatif bir davranış biçimini desteklediğini göstermektedir. Üye sayıları henüz diğer sosyal 

ağlar kadar fazla olmasa da, yeterli kullanıcının ilgisini toplayabilmişlerdir. Bu durum, en 

başarılı sonucu veren değişken olan kurumsal kimlik yapısını desteklemektedir. Kurumsal 

kimlik yapılarını iyi konumlandırdıkları için tüketim odaklı bir yaşam tarzı içerisinde çok 

sayıda üye toplayabildikleri düşünülebilir. 

Facebook, Twitter, Youtube gibi dünyanın en büyük sosyal ağları gücünü profil 

oluşturma, paylaşım, arkadaş listesi gibi özelliklerden almıştır. Bu yönden bakılınca ortak 

kullanım ağları, daha çok paylaşım ve takas eylemini ön planda tutmakla beraber kişisel 

kimlik oluşturma ve interaktiflik özellikler geliştirildiği takdirde daha geniş bir kitleye 

ulaşabilir gözükmektedir. 
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SONUÇ 

Tüketmek geçtiğimiz yüzyıla damgasını vurmuş, bir ihtiyacı karşılamanın ötesine 

geçerek yaşam tarzı haline gelmiş bir olgudur. Tüketimin, yaşam tarzı olarak yerleştiği 

toplum da tüketim toplumu olmuştur. Zaman içinde tüketim davranışı sabit dursa da üzerine 

sürekli yeni anlamlar yüklenmiştir. Fiziksel bir ihtiyacı karşılamanın ötesine geçtiğinde 

tüketim, kontrolsüz hale gelmiş ve çevresel yıkıma yol açmaya başlamıştır. Tüketim 

yenilenebilir ve sürdürülebilir olmaması ile yarattığı çevresel zararlar da süreklilik içinde 

olmaktadır. 

 Tüketimin küresel anlamda yayılımını sağlayan küreselleşmenin itici gücü 

enformasyon teknolojilerinin ilerleyişi ile internet toplumun yaşam tarzında büyük değişikliğe 

yol açmıştır. İnternetin etkisi, kullanıcının içeriğe katkıda bulunmasına izin veren sosyal 

ağların oluşmasından sonra büyümüştür.  

 Sosyal ağların gelişmesi ve yaygınlaşması ile yeni içerik üretimi tarzını açıklayan 

kavramlar üretilmiştir. Henüz Türkçe kaynaklarda yer almayan bu kavramların sayısı her 

geçen gün artmaktadır.  İçerik üretimi yeni konuşulmaya başlanan bir kavramdır. Yochai 

Benkler, bu yeni üretim tarzını paylaşılana dayalı kolektif üretim olarak adlandırmıştır.
 265

 

İnternetin yaşamımıza girmesiyle birlikte, paylaşılanlar da yeniden tanımlanmış ve kapsamı 

genişlemiştir. Axel Bruns’un üretken kullanıcı anlamına gelen produsage kavramı da 

literatüre yeni girmiştir ve kullanıcının içeriğe katkı sağlayarak üretime katılmasını 

açıklamaktadır.
266

  

 Alvin Toffler, Üçüncü Dalga adlı kitabında toplumsal evrim aşamalarını üçe ayırırken 

her birini dalga olarak adlandırmıştır.
267

 Birinci Dalga, tarım toplumu, İkinci Dalga endüstri 

toplumunu ifade etmektedir. Toffler, Üçüncü Dalga'yı tanımlarken bugünü öngörerek, her 

tüketicinin aynı zamanda üretici olduğunu ifade ederek, prosumer devri olacağını 

belirtmiştir. Bruns'un produsage terimini oluştururken ilham aldığı prosumer, üretime 

katılan ve kendisi de üretim yapan tüketici anlamına gelmektedir. 

                                                
265 Benkler, a.g.e., s.60. 
266 Bruns, a.g.e. 
267 Toffler, a.g.e. 
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 Tüketicinin üretime katılması, John Grant'ın Post-İmaj Devri kitabında belirttiği Zihin 

Değiştirme Pazarlama Dönemi'nin 2000'li yıllarda başlamasına sebep olmuştur.
268

 Bu yeni 

pazarlama, tüketicinin ürün tasarımını etkilemesine izin vererek, kimi zaman tüketicisine logo 

ve slogan seçiminde bile başvurarak, onu pazarlama sürecine katmıştır. Tüketicinin pazarlama 

sürecine müdahale etmesi, internetin, özellikle interaktif iletişime olarak tanıyan sosyal 

ağların yayılması ile gerçekleşmiştir. Tüketiciler ilk defa özgürce markaları eleştirme, onları 

şikayet etme, kriz yaratma ve yaptırım uygulama şansını elde etmişlerdir.  Sosyal ağların 

sunduğu bu imkan, pazarlamanın tüketiciyi daha fazla sürece katma zorunluluğunu 

yaratmıştır. 

 Üretken tüketici veya üretken kullanıcı olmak sadece pazarlamaya müdahele etmek 

anlamına gelmemektedir. Tüketicilerin bugüne kadar pasif şekilde satın alıp tükettikleri 

düşünülürse, malların ediniminde de büyük değişimler başladığı görülebilir. Özellikle eBay 

ve ülkemizde GittiGidiyor gibi ikinci el ürün satan web siteleri çok fazla kullanılır olmuş ve 

çok sayıda benzerleri türemiştir. Bu tarz web siteleri sosyal ağların, malların ediniminde ve 

alışverişte de değişimler yaratacağını göstermektedir.  

 İçerik üretimi ve sanal paylaşıma dair yeni kavramlar artarken, Rachel Botsman, 

paylaşım, takas, ortak kullanıma izin veren web sitelerine bütüncül bir bakış açısıyla ortak 

kullanım ağları adını vermiştir. Botsman, bu ağları tanımlamak için yola çıktığında yalnızca 

50 tanesinden haberi olduğunu, kitabı hazırlamaya başladıktan 9 ay sonra sayılarının en az 

1500 olduğunu anladıklarını belirtmektedir.
269

  Zaten bir isim altında tanımlanabilmeleri için 

yeterli sayıda olmaları gerekmektedir. Botsman ve Rogers’ın “What’s Mine is Yours”(Benim 

olan Senindir) adlı kitabı ve kendilerine ait web sitesi, ortak kullanım ağlarını bir hareket 

olarak tanımlayan ilk kaynaklardır.
270

 

 Bu hareket tanımlandıktan sonra bu isme dahil olan web siteleri, bu hareket altında 

tanımlanmaya başlanmıştır. Çeşitli sosyal medya platformları, dergiler, haber siteleri, ortak 

kullanımı ve geleceğini tartışmaya başlamışlardır. Times dergisi ortak kullanımı dünyayı 

değiştirecek 10 büyük fikirden biri olarak tanımlamıştır.
271

 Wired, Fast Company gibi internet 

dünyasındaki en yeni gelişmeleri aktaran popüler dergiler yeni akımı Paylaşım Ekonomisi 

(Sharing Economy) olarak adlandırmışlardır.   

                                                
268 Grant, a.g.e. ,s..27. 
269

 Collaborative Consumption, http://www.collaborativeconsumption.com/book-and-authors/authors-qa.php 
270 Botsman, Rogers, a.g.e. 
271 Walsh, a.g.e. 

http://www.collaborativeconsumption.com/book-and-authors/authors-qa.php
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Web siteleri üzerine tek tek çalışmalar olsa da ortak kullanım ağlarına bütüncül 

yaklaşan bilimsel bir çalışmaya literatürde rastlanmamıştır. Bu anlamda bu çalışma, gerek 

incelediği kavramların yeniliği, gerek ortak kullanım ağları bakımından bir ilk ve öncü 

niteliğindedir.  

 Ortak kullanım ağlarının tüketim davranışının azaltılmasını teşvik edebilmesi için, 

insanların tüketmek yerine bu sistemleri tercih etmesi gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında, 

bir ortak kullanım ağının tüketime tercih edilmesi için, fiziksel kullanımının yanı sıra başka 

unsurlar da gereklidir. Analiz sonuçları fiziksel kullanım bakımından iyi bir alternatif 

olduklarını ortaya koysa da henüz yeterince yaygınlaşmamışlardır. Yeterince insan kitlesi 

kullanıcı olmadan Üçüncü Bölümde bahsedilen prensiplerden çeşitliliği ve sosyal kanıtı 

sağlayan kritik kitle oluşmamaktadır. 

 Tüketime tercih edilebilmesi için geliştirilmesi gereken diğer unsurlar ise kişisel 

kimlik oluşturma ve topluluk oluşturma imkanıdır. Tüketimin, özellikle son yirmi yılda 

gerçekleştirilme amacı fiziksel kullanımdan çok imaj yaratma, kimliğini yansıtma ve bunlar 

aracılığı ile sosyal çevre oluşturmaktır. Aynı şekilde sosyal ağların yükselişindeki önemli 

unsurlar da kişilerin profil oluşturup kendisi ile ilgili her şeyi paylaşması ve çeşitli gruplara 

dahil olarak, topluluğa ait olmaya ve topluluk üzerinden kendi kimliğini yansıtma çabasıdır.  

 Bu sebeplere bakınca hem tüketimin hem de sosyal ağ kullanımının itici gücü olarak 

kişisel kimlik ve topluluk oluşturma ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle ortak kullanım 

ağlarının tüketime teşvik edilebilmesi için bu iki alanı daha fazla geliştirmesi gerekmektedir. 

 Ortak kullanım ağlarının başarısı için kullanıcılarının kimliklerini oluştururken “bir 

ortak kullanım ağının parçası olmayı imajı için yararlı, prestijli ve sosyalleştirici bulması 

gereklidir.  

 Bir ortak kullanım ağının benimsenmesi için interaktif iletişiminin gelişmiş olması çok 

önemlidir. Kullanıcılar, sosyal ağların çoğunda yaptıkları gibi eylemlerini veya gözlemlerini 

başkalarıyla paylaşmak istemektir. Bu paylaşım, kolektif üretimin en önemli itici gücüdür. 

 Bu sebeple bir web sitesinde sadece eşya takas etmek için bulunmak motive edici 

olmayabilir,  insanları o alanda daha sosyal ve paylaşımcı kılacak ek özellikler olmalıdır. 

Örneğin, bir insan zaman bankasında saat karşılığı hizmet aldığı zaman, bu eylemi başka 

sosyal ağlarda paylaşmak isteyecektir. Böyle bir imkan, sadece kullanıcıları tatmin etmekle 
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kalmaz, yapılan eylem daha fazla insana yayıldığı için daha fazla tercih edilecektir. Bu 

sebeple ortak kullanım ağları ile diğer sosyal ağlar arasından mutlaka paylaşım için bağlantı 

olması gerekmektedir. 

 Analiz için seçilen dört web sitesi birbiriyle karşılaştırılmamıştır. Ancak analiz 

sonuçları her biri ilgili çeşitli bilgileri ortaya koymuştur. 

 Freecycle eski olduğu için içlerinde en popüler olan ve dünyaca bilinendir. Ancak hala 

Yahoo'ya bağlı çalışması ve bu nedenle kullanıcıların profillerinin olmaması, çağa ayak 

uyduramadığını göstermektedir. Bu haliyle Freecycle tamamen takas amacına ve eylemine 

odaklanmış görünmektedir. 

 Freeconomy ekibi, ilerisi için güzel hedefler belirlemişler ancak gerçekleşmesi için 

daha interaktif bir arz/talep sayfası sağlamaları gerekmektedir. Freeconomy, Türkiye'den de 

pek çok üyeye sahip olmasına rağmen, adı pek bilinmemektedir. Google'ın Türkçe 

sayfalarında aratıldığında çok az sonuç vermektedir.  

Zor üye olunan CES'de analiz sonuçları sürpriz olarak kolay kullanıma sahip olduğu 

sonucunu vermiştir. Bu sonuç değişken kriterlerinin farklı anlamlar ve önem olarak farklı 

değerler taşıyabileceğini göstermiştir. 

 Tek Türkiye örneği olarak seçilmiş Zumbara’yı ayrıca ele almakta fayda vardır. 

Zumbara, Türkiye'deki ilk zaman bankası örneğidir. Daimi kullanıcıları olmakla beraber 

siteye üye olup henüz harekete geçmemiş, gözlemleme yapan üyeleri de vardır. Çünkü henüz 

Türkiye için çok yeni ve farklı bir kavram olmaktadır. 

 Ancak kısa süre içinde 1156 üyeye sahip olması ve zaman takası yapan aktif 

kullancıların bulunması önemli bir başarıdır.  Bir insanın parası olmayabilir ama zamanı 

mutlaka vardır. Bu sebeple çok çeşitli kesimlere hitap edilebilecek ancak şu anda kısıtlı bir 

çevrenin tanıdığı bir ortak kullanım ağıdır.  2010 yılında açılmış bir site olan Zumbara, sanal 

topluluk oluşturma ve interaktiflik konusunda iyi çalışmalarda bulunmaktadır. Kullanıcılarını 

bir topluluk haline getirebilmek ve diyalog geliştirebilmek için etkili çabalar göstermektedir. 

Bu anlamda interaktiflik, kişisel kimlik oluşturma gibi özellikleri geliştirdiği takdirde 

Türkiye'nin etkili bir zaman bankası olabilir.  
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Sonuç ve Öneriler 

 Çalışma sonucunda ortak kullanım ağlarının tüketim davranışına bir alternatif 

oluşturduğu ancak insanların tüketim yerine ortak kullanımı tercih edebilmesi için 

geliştirilmesi gereken yanları olduğu sonucuna varılmıştır.  

 Ortak kullanım ağları yeni bir kavram olduğu için, tüketici davranışının geleceğini 

nasıl etkileyeceği henüz bilinmemektedir. Bu nedenle, bir ortak kullanım ağının 

kullanıcılarının ne gibi motivasyonlarla hareket ettikleri, gelecek bir araştırmanın konusu 

olabilir. Ortak kullanım ağları ile ilgili özellikle yabancılar arası güven konusu özel olarak 

incelenebilir. 

 Ortak kullanım ağları sosyal ağların yarattığı sanal paylaşım ve iletişimi, yüzyüze 

hale getirerek sosyalleşme ve topluluk çalışmasını arttırma potansiyelini taşımaktadır. Bu 

ağları yoğun olarak kullanan insanların duygu ve tutumları ile tüketim odaklı yaşayan 

insanlarınki karşılaştırılarak incelenebilir. 

 Araştırma sonucu, erişim ve kullanımın tüketim eylemine rakip olarak oluştuğu 

ancak yetersiz olduğunu göstermektedir. Öngörü olarak, ikisinin de ileride tüketime daha 

ciddi rakip olabileceğini ve pazarlama stratejilerini etkileyebileceğini söyleyebiliriz. Çünkü 

ortak kullanım ağları basit bir takas amacından fazlasını içermektedir. İnsanlar etkilemek için 

daha fazla teknik ve çalışmadan yararlanmaktadır ve gelecekte tüketim davranışını etkileme 

potansiyelini taşımaktadır. 
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EKLER 

EK-1 : İçerik Analizinin  Tablosu 

 

TAKAS İMKANI 

Arz/Talep listesi 

Mal takas etme 

Beceri/Hizmet takas etme 

Alan takas etme 

  

İNTERAKTİFLİK 

Web sitesinde iletişim bilgilerinin yer alması 

Arz/taleplere cevap verebilme 

Özel mesaj yollama 

Değerlendirme sistemi 

Anket 

Forum 

Bağlanılabilirlik 

  

 KURUMSAL KİMLİK ALTYAPISI 

Misyon/Vizyon 

Tarihçe 

Logo 

Haberler 

Blog 

SSS 

Tanıtım Videosu 

 Diğer sosyal ağlarda sayfaya sahip olma 

 

ÜLKE VE ÜYE DAĞILIMINA GÖRE YAYGINLIK 

Üye Sayısı 

Ülke sayısı 
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KİŞİSELLEŞTİRME 

Profil oluşturma 

Fotoğraf ekleme  

Arkadaş listesi 

  

SANAL TOPLULUK OLUŞTURMA 

Kullanıcı topluluğuna ortak isim verme 

Etkinlik düzenleme 

İlgi alanlarına göre gruplar 

Forum 

  

KOLAY KULLANIM 

Kolay üyelik 

Arama motoru 

Arz/taleplerin Kategorilendirilmesi 

Yerel bağlantı 

Anasayfaya kolay erişim 
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EK-2 : İçerik Analizi Tabloları 

  ZUMBARA CES FREECONOMY FREECYCLE 

TAKAS İMKANI         

Arz/Talep listesi VAR VAR YOK VAR 

Mal takas etme YOK VAR VAR VAR 

Beceri/Hizmet takas 

etme VAR VAR VAR YOK 

Alan takas etme YOK VAR VAR YOK 

          

İNTERAKTİFLİK         

Web sitesinde iletişim 

bilgilerinin yer alması VAR VAR VAR VAR 

Arz/taleplere cevap 

verebilme VAR VAR VAR VAR 

Özel mesaj yollama YOK VAR VAR YOK 

Değerlendirme sistemi VAR YOK VAR YOK 

Anket YOK YOK YOK YOK 

Forum YOK YOK VAR VAR 

Bağlanılabilirlik YOK YOK YOK YOK 

          

 KURUMSAL 

KİMLİK 

ALTYAPISI         

Misyon/Vizyon VAR VAR VAR VAR 

Tarihçe YOK VAR YOK VAR 

Logo VAR VAR YOK VAR 
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Haberler YOK VAR YOK VAR 

Blog VAR YOK VAR VAR 

SSS VAR VAR VAR VAR 

Tanıtım Videosu YOK YOK VAR VAR 

Diğer sosyal ağlarda 

sayfaya sahip olma VAR VAR YOK VAR 

     

ÜLKE VE ÜYE 

DAĞILIMINA 

GÖRE YAYGINLIK         

Üye Sayısı 1156 15000 14558 8502338 

Ülke sayısı 1 35 119 124 

     

KİŞİSEL KİMLİK 

BİLGİLERİ         

Profil oluşturma VAR VAR VAR YOK 

Fotoğraf ekleme  VAR VAR VAR YOK 

Arkadaş listesi YOK YOK YOK YOK 

          

SANAL TOPLULUK 

OLUŞTURMA         

Kullanıcı topluluğuna 

ortak isim verme VAR YOK VAR YOK 

Etkinlik düzenleme VAR VAR YOK YOK 

İlgi alanlarına göre 

gruplar YOK YOK YOK YOK 

Forum YOK YOK VAR YOK 

          

KOLAY 

KULLANIM         
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Kolay üyelik YOK YOK VAR VAR 

Arama motoru VAR VAR VAR VAR 

Arz/taleplerin 

Kategorilendirilmesi VAR VAR YOK YOK 

Yerel bağlantı YOK VAR VAR VAR 

Anasayfaya kolay 

erişim VAR VAR VAR YOK 
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EK-3 : İçerik Analizi Değerleri 

 

  ZUMBARA 

  n % 

Takas İmkanı 2/4 50.0% 

İnteraktiflik 3/7 42.9% 

 Kurumsal Kimlik 

Altyapısı 5/8 62.5% 

Kişisel Kimlik Bilgileri 2/3 66.7% 

Sanal Topluluk 

Oluşturma 2/4 50.0% 

Kolay Kullanım 3/5 60.0% 

   

  CES 

  n % 

Takas İmkanı 4/4 50.0% 

İnteraktiflik 3/7 42.9% 

 Kurumsal Kimlik 

Altyapısı 5/8 62.5% 

Kişisel Kimlik Bilgileri 2/3 66.7% 

Sanal Topluluk 

Oluşturma 1/4 25.0% 

Kolay Kullanım 4/5 80.0% 
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  FREECONOMY 

  n % 

Takas İmkanı 3/4 50.0% 

İnteraktiflik 5/7 71.4% 

 Kurumsal Kimlik 

Altyapısı 4/8 50.0% 

Kişisel Kimlik Bilgileri 2/3 66.7% 

Sanal Topluluk 

Oluşturma 2/4 50.0% 

Kolay Kullanım 4/5 80.0% 

   

  FREECYCLE 

  n % 

Takas İmkanı 2/4 50.0% 

İnteraktiflik 3/7 42.9% 

 Kurumsal Kimlik 

Altyapısı 7/8 87.5% 

Kişisel Kimlik Bilgileri 0/3 0.0% 

Sanal Topluluk 

Oluşturma 0/4 0.0% 

Kolay Kullanım 3/5 60.0% 
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EK-4 : Zumbara Sitesine  ait Görseller 

 

 

Görsel 1 : Zumbara Web Stesinin Ana Sayfası 
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Görsel 2: Zumbara Arz Sayfası 
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Görsel 3 : Zumbara Talep Sayfası 
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EK-5 : CES- Community Exchange System  Sitesine  ait Görseller 

 

 

 

 
Görsel 4 : CES ( Community Exchange System ) web Sitesinin Ana Sayfası 
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Görsel 5 : CES Arz Sayfası 

 

 

 

 

Görsel 6 : CES Talep Sayfası 
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EK-6 : Freeconomy  Sitesine  ait Görseller 

 

 
Görsel 7 : Freeconomy Web Sitesinin Ana Sayfası 
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Görsel 8 : Freeconomy Sitesi Arama Sayfası 
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EK-7 : Freecycle  Sitesine  ait Görseller 

 

 
Görsel 9 : Freesycle Web Sitesinin Ana Sayfası 
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Görsel 10 : Freecycle Sitesi Grup Sayfası 


