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ÖZ 

TURİZM ENDÜSTRİSİNDE PAYLAŞIM EKONOMİSİ 

PLATFORMLARI KULLANIM MOTİVASYONLARININ 

BELİRLENMESİ VE PAYLAŞIM EKONOMİSİ KABUL 

MODELİ ÖNERİSİ: KONAKLAMA VE ULAŞTIRMA 

HİZMETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

SERCAN YILDIZ  

Paylaşım ekonomisi, sahibi tarafından sık kullanılmayan veya atıl durumda 

bulunan mal/mülk veya hizmetlerin, ihtiyaç sahibi bireylerle çevrimiçi ortamda 

faaliyet gösteren platformlar aracılığıyla paylaşılması, kiralanması ya da satılmasına 

imkân veren bir iş modelidir. Sürdürülebilirlik yaklaşımını temel alarak, kıt 

kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılması çerçevesinde paylaşım ekonomisi, 

turizm faaliyetlerinin yoğun olarak yaşandığı destinasyonlarda çevresel, ekonomik ve 

sosyal pek çok sorunun bertaraf edilmesinde etkin rol oynamaktadır. Bu sebeple, 

bireylerin paylaşım ekonomisine katılma davranışlarının altında yatan faktörlerin 

belirlenmesi, bu ekonomiden elde edilecek faydanın maksimize edilmesi adına işletme 

ve yerel yönetimlere önemli bilgiler sunacaktır. Bu amaçla çalışmada, İstanbul 

destinasyonunda paylaşım ekonomisinin konaklama ve ulaştırma hizmetleri 

platformlarını kullanma deneyimine sahip olan 389 bireyden anket tekniği ile veriler 

toplanmış ve paylaşım ekonomisi platformlarına yönelik motivasyon faktörleri 

belirlenerek, çalışma kapsamında önerilen “paylaşım ekonomisi kabul modeli” test 

edilmiştir. Çalışma sonuçları, modelin temel değişkenleri olan “algılanan fayda” ve 

“algılanan kullanım kolaylığı” değişkenlerinin, altı alt faktörden meydana geldiğini, 

bireylerin temel değişkenlere ait bu alt faktörler çerçevesinde paylaşım ekonomisi 

platformlarını kabul edeceklerini ve kullanacaklarını göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Paylaşım Ekonomisi, İşbirlikçi Ekonomi, Teknoloji 

Kabul Modeli, Paylaşım Ekonomisi Kabul Modeli, İstanbul. 
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ABSTRACT 

DETERMINATION OF THE SHARING ECONOMY USING 

MOTIVATIONS AND SHARING ECONOMY ACCEPTANCE 

MODEL PROPOSAL IN TOURISM INDUSTRY: A RESEARCH 

ON ACCOMMODATION AND TRANSPORTATION SERVICES 

SERCAN YILDIZ 

Sharing economy is a business model that allows sharing, renting or selling of 

goods/properties or services that are not frequently used or idle by the owner through 

online platforms with individuals in need. Based on the sustainability approach, 

sharing economy plays an active role in eliminating many environmental, economic 

and social problems in destinations where tourism activities are intense. Therefore, 

identifying the underlying factors of individuals' participation in the sharing economy 

will provide important information to businesses and local governments in order to 

maximize the benefit from this economy. For this purpose, data were collected from 

389 individuals who have experience of using the accommodation and transportation 

services platforms of the sharing economy in Istanbul destination by using 

questionnaire technique and the motivation factors for sharing economy platforms 

were determined and in the scope of the study, the proposed “sharing economy 

acceptance model” was tested. The results of the study show that “perceived 

usefulnes” and “perceived ease of use” variables, which are the main variables of the 

model, consist of six sub-factors, and that individuals will accept and use sharing 

economy platforms within the framework of these sub-factors. 

Keywords: Sharing Economy, Collaborative Economy, Technology 

Acceptance Model, Sharing Economy Acceptance Model, İstanbul.  
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ÖNSÖZ 

Günümüz tüketim ve yaşam tarzı, artık çoğu zaman kıt kaynakların daha çabuk 

tüketilmesine/tükenmesine yol açmakta ve bu durum, başta doğal çevre olmak üzere 

destinasyonlarda birçok yıkıcı etkiye neden olmaktadır. Bu noktada paylaşım 

ekonomisi, ortaya çıkan bu yıkıcı etkilerin bertaraf edilmesi ve daha sürdürülebilir bir 

yaşamın kapılarını ardına kadar açma potansiyeliyle karşımıza çıkmaktadır. Ancak her 

şeyden önce, paylaşım ekonomisinden elde edilecek faydaların maksimize edilmesi 

için, paylaşım ekonomisi kavramının altında yatan temel değerlerin toplum tarafından 

bilinmesi ve bireyleri paylaşım ekonomisi platformlarını kullanmaya iten motivasyon 

faktörlerinin açığa çıkartılmasına ihtiyaç vardır. Bu doğrultuda çalışmanın, başta 

ülkemizde olmak üzere, paylaşım ekonomisinin öneminin kavratılması ve 

destinasyonlara yaratacağı olumlu etkilerin maksimize edilmesi açısından alanyazına 

katkı sağlayacağını düşünmekteyim. 
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GİRİŞ 

21. yüzyılın içinde bulunduğumuz dönemine gelinceye kadar, pek çok farklı 

işletme ve iş modeli, ekonomi ve iş dünyasını etkisi altına almıştır. Bu iş 

modellerinden belki de en yenisi ve en çok dikkat çekeni olarak paylaşım ekonomisi, 

sık kullanılmayan veya atıl durumda bulunan mal veya hizmetlerin yenilikçi 

yöntemlerle ihtiyaç sahipleri ile paylaşılması suretiyle, aynı mal veya hizmetin 

yeniden üretilmesinin önüne geçerek, yenilenemez kaynakların daha verimli bir 

şekilde değerlendirilmesi ile başta turistik destinasyonlarda çevresel, ekonomik ve 

sosyal olarak sürdürülebilir bir yaşam sunarak, gelecek nesilleri de düşünen ve bu 

amaçla toplum tarafından işbirlikçi bir yaklaşımla hareket eden, teknolojik ve 

ekonomik bir iş modelidir (Botsman ve Rogers, 2010; Hamari vd., 2015; Paulauskaite 

vd., 2017; Selloni , 2017; Pawlicz, 2018). “Yıkıcı yenilik” olarak adlandırılan bu yeni 

iş ve tüketim modeli, geleneksel işletme kavramını ve tarzını değiştirmekle kalmamış, 

hangi ürün veya hizmetin nasıl tüketileceğine ilişkin birçok paradigmayı da 

değiştirmiş (Botsman ve Rogers, 2010; Akt. Min vd., 2019: 770) ve önde gelen 

platform/uygulamaları ile geleneksel işletme modelli rakiplerine göre önemli bir pazar 

potansiyeline sahip olmuştur (Liu ve Yang, 2018: 1). Bu noktada, paylaşım 

ekonomisinin hızlı bir şekilde gelişme göstermesi, teknolojik gelişmelerin paralelinde 

mümkün olmaktadır. Özellikle web 2.0 teknolojilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte bilgi 

teknolojinin hızlı gelişimi, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriklerin paylaşılması 

başta olmak üzere, iş birliğini teşvik edici birçok çevrimiçi platformların da 

geliştirilmesini sağlamıştır (Hamari vd., 2015: 2). Bu çerçevede paylaşım ekonomisi 

platformları, Windows veya MacOS masaüstü işletim sistemleri üzerinde çalışan bir 

web sayfası, Android veya IOS mobil işletim sistemleri üzerinde çalışan bir akıllı 

telefon uygulaması ya da bu ikisinin karışımı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilindiği 

üzere, bilgisayar ve akıllı telefon teknolojilerinin, bireylerin gündelik hayatlarının 

önemli bir parçası olmaya başlamasından bu yana, insanların yaşam biçimleri başta 

olmak üzere, iletişim kurma ve alışveriş yapma şekilleri önemli ölçüde değiştirmeye 

başlamıştır (Min vd., 2019: 770). 
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Herhangi bir ürün veya hizmet satma/pazarlama çabası içerisinde olan 

çevrimiçi web sayfaları ile karıştırılmaması gereken paylaşım ekonomisi platformları, 

paylaşımda bulunma, ödünç verme, ödünç alma, kiralama, bağış yapma, ikinci el satın 

alma vb. aksiyonlar ile hizmet vermektedir. Kullanıcılarına yaratmış olduğu ekonomik 

kazanç neticesinde milyonlarca kullanıcıya ulaşan paylaşım ekonomisi uygulamaları, 

2025 yılı itibarı ile yaklaşık 350 milyar dolarlık dev bir ekonomiye dönüşmesi 

beklenmektedir. Atıl kaynakların yeniden değerlendirilmesi neticesinde, turistik 

destinasyonlarında oluşan çevresel bilinç başta olmak üzere, sürdürülebilir 

yaklaşımların toplumun tüm bireyleri tarafından benimsenmesinin yanında, yaratmış 

olduğu devasa ekonomi sayesinde tüm dünyada ülkelerinin dikkatini çekerek, yerel 

yönetimlerin de zaman zaman çeşitli projeler ile desteklediği paylaşım ekonomisi, 

işbirlikçi ve paylaşımcı ekonomik modeller çerçevesinde işletme ve ekonomi 

dünyasını yeniden şekillendirmektedir. Paylaşmanın, tarihten bu yana insan yaşamının 

en doğal eylemi olması sayesinde, tüketimi teşvik eden kapitalist yaklaşımların 

karşısına, paylaşımcı yaklaşımlarla, aşırı tüketimin önüne geçerek cevap vermeye 

çalışan paylaşım ekonomisi uygulamaları, bir toplumda yaşayan herkesi ilgilendiren 

özellikle çevresel ve ekonomik sorunlara karşı toplumsal bir bilinç yaratmayı ve bu 

yönde topyekûn anti-kapitalist aksiyonlar almaya teşvik etmektedir. Bu özelliğinden 

dolayı paylaşım ekonomisi, bir bakıma temelini sosyal dinamikler üzerine de 

oturtmaktadır (Hamari vd., 2015: 4).  

Bu bilgiler ışığında bu tez çalışmasının birinci bölümünde, paylaşım ekonomisi 

kavram olarak ele alınmış ve kavram altında yatan iş modelleri açıklanmaya 

çalışılmıştır. Sonrasında, paylaşım ekonomisi kavramının turizm endüstirisiyle ilişkisi, 

destinasyon, yerel halk ve sürdürülebilir turizm temelinde incelenmiş, paylaşım 

ekonomisi iş modeline ve turizm endüstrisinde faaliyet gösteren platformlarına yönelik 

bir takım eleştiriler özetlenmiş ve paylaşım ekonomisi kavramının altında yatan 

teoriler verilmiştir. 

Çalışmanın ikinci bölümünde, tez kapsamında önerilen paylaşım ekonomisi 

kabul modeline ilişkin temel bilgiler verilmiştir. Bu çerçevede öncelikle, alanyazında 

bireyin herhangi türden bir teknolojik yeniliği kabul etme ve kullanma nedenlerini 
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açıklamaya çalışan, geçerliliği ve güvenirliliği pek çok çalışmada kanıtlanmış, 

teknoloji kabul modeline ilişkin temel bilgiler verilmiştir. Sonrasında, tez kapsamında 

önerilen ve test edilen paylaşım ekonomisi kabul modeline ilişkin temel değişkenler 

açıklanmıştır. Bu noktada, modelin iki temel değişkeni olan algılanan fayda ve 

algılanan kullanım kolaylığı değişkenleri, turist ve tüketicilerin turizm endüstrisinde 

faaliyet gösteren paylaşım ekonomisinin konaklama ve ulaştırma hizmetleri 

platformlarını kullanırken ortaya çıkan motivasyon faktörleri ve platformlara yönelik 

teknik unsurlar çerçevesinde ele alınmıştır. 

Çalışmanın üçüncü ve son bölümünde ise araştmanının amacına, önemine, 

yöntemine, modeli ve hipotezlerine, evren ve örneklemine veri toplama araçlarına, 

varsayımlarına, sınırlılıklarına ve verilerin geçerlilik ve güvenilirlik analizlerine yer 

verilmiştir. Bölümde, çalışma kapsamında verilen araştırma modeli ve hipotezlerinin 

test edilmesine ilişkin analizler detaylıca açıklanmıştır. Bu bölümde ayrıca, araştırma 

bulguları değerlendirilmiş ve sonuçlar tartışılmıştır.  

 

 

  



4 

  

BİRİNCİ BÖLÜM 

PAYLAŞIM EKONOMİSİ VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1.1. Paylaşım Ekonomisi Kavramı 

Paylaşmak veya paylaşım aslında çok karışık bir kavram değildir. Paylaşım 

kavramı basitçe, başkalarının da ihtiyaçlarının karşılanması için bize ait olan şeylere 

erişim imkanı sağlamamızdır. Bu kadar basit bir kavram olmasına rağmen paylaşım 

kavramı, tarih içerisinde evrim ile birlikte çeşitli değişimlere uğrayarak günümüze 

kadar bir takım anlamlarını kaybetmiş ve bir takım anlamları da üstlenmiştir. Örneğin, 

doğada bulıunan bir çok canlı gibi biz insanlar da paylaşım üzerine programlanmamıza 

rağmen; çalışma hayatı, sosyal yaşam vb. etkenler neticesinde paylaşım kavramını ve 

anlamını unutmaya başladık. Ancak, insanoğlunun sosyal çevreler neticesinde görece 

bencilleşen davranışlarına inat, doğal yapımızda bulunan paylaşmaya duygusu belirgin 

olmayan şekillerde sürmeye devam etmiştir (Beth, 2013: 1; Belk, 2014: 2). Bilim 

adamları ve sosyologlar, türlerimiz ilk gününden bu yana, insanoğlunun çeşitli 

şekillerde paylaşımda bulunduğunu ve/veya iş birliği yaptığını, özellikle açlık duygusu 

ön plana çıktığında insan ekolojisinin bir gereği olarak insanların sıklıkla diğer 

hayvanlar ve fiziksel çevre ile işbirliği içerisinde bulunduğunu belirtmektedir. 

(Hawley, 1950; Felson ve Spaeth, 1978). Bu noktada bilim adamlarının sorduğu soru, 

“neden insanoğlu paylaşımda bulunmaya ve/veya işbirliği yapmaya bu kadar ihtiyaç 

duyuyor ve onları bunu yaparken diğer canlılardan ayıran özellikler nelerdir?” 

olmaktadır. Mark Pagel, 2012 yılında yayınlamış olduğu “Wired for Culture: The 

Natural History of Cooperation” adlı kitabında, insanoğlunu diğer canlılardan ayıran 

üç önemli özellik olduğunu savunmaktadır. Bunlardan ilki, insanoğlunun konuşma 

yeteneği ve kapasitesidir. İkinci özellik, insanoğlunun sosyal bir varlık olmasıdır. Son 

olarak, insanoğlunu paylaşım konusunda diğer canlılardan ayıran üçüncü özellik ise 

insanoğlunun kültür ve teknoloji ile etkileşimidir (Pagel, 2012; Beth, 2013: 3). 

İnsanoğluna özgü tüm bu özellikler, insanoğlunu paylaşım konusunda daha karmaşık 

bir hale getirerek diğer canlılardan ayırmaktadır. Ancak bu noktada, bu farklılığı 

yaratan davranışların paylaşım ve işbirliğinin mi yoksa rekabet duygusunun mu sebep 
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olduğu, Pagel ve diğer bilim adamları tarafından tartışma konusu olmuştur (Pagel, 

2012; Vaquero ve Calle , 2013). Pagel, bu farklılığı yaratan etkenlerin paylaşımcı ve 

işbirlikçi güdüler olduğunu savunmaktadır. Ona göre insanoğlunun hayatını idame 

etme ve geçimini sağlama şekli kendine özgüdür ve bu durum, paylaşım olgusunu, 

insanlar arasında son derece faydalı bir etkinlik sınıfına sokmaktadır. Yine Pagel, 

insanoğlunun işbirliğine izin verecek şekilde sosyal etkileşimlerimizi kurmak için 

bilişsel ve dilsel yetenekler geliştirdiğini belirtmektedir (Pagel, 2012; Beth, 2013: 3).  

İşbirliğine dayalı, paylaşımcı tüketim anlayışının son zamanlarda giderek 

yükselişi, paylaşmayı arzu edilen bir davranış olarak yeniden keşfettiğimizin bir 

göstergesidir. Daha önce de belirtildiği üzere uzmanlar, paylaşma eğiliminin diğer 

canlılar alemi için olduğu kadar, bizim için de doğuştan gelen bir davranış biçimi 

olduğunu; ancak konu insanoğlunun paylaşma ve işbirliği davranışları olduğunda çok 

daha karmaşık bir yapıya büründüğünü belirtmektedir. Sosyal yapılar içerisinde 

zamanla gerek motivasyon faktörlerinde gerekse paylaşımın uygulanma şeklinde bir 

takım değişiklikler görülse de asıl olan gerçeklik, paylaşım ve işbirliğinin doğuştan 

gelen, doğal bir davranış biçimi olduğudur. Ayrıca insanoğlu olarak hayatta kalabilme 

arayışımız, bütün türlerin bir bütün olarak önemini kabul etmemize neden olmuştur. 

Sınırlı bir beyin kapasitesine sahip olan ilk insanoğlu nesilleri bile gelecek nesillerin 

güvenliğini garanti altına almak için birlikte çalışmak ve haraket etmek zorunda 

kalmıştır. Ayrıca işbirliği ve paylaşım davranışlarının hayatta kalabilmek adına hem 

paylaşanlar hem de alıcılar için son derece önemli olduğunun farkına varılmıştır (Beth, 

2013: 4). Yine ilk insanoğlu ve ilk toplumlar, maliyetler açısından işbirlikçi 

davranışların faydalarını görmüş ve kendilerini daha fazla işbirlikçi tüketim 

davranışında bulunmak için zorlamıştır. Bu durum, avcı-toplayıcı zihniyetten 

evrildikçe ve toplumların büyüklüğü ve yapısı değişmeye başladıkça, insanoğlunu 

doğuştan gelen paylaşma ve işbirliği duygularına daha fazla inanmaya zorlamıştır. 

Bugün içinde yaşadığımız ve “bilişim, telekominikasyon ve internet çağı” 

olarak adlandırılan dünyada insanlar, hayatta kalabilmek için bir takım fiziksel/maddi 

mallara sahip olma ihtiyacını ve bir takım hizmetlere erişme gerekliliğini 

hissetmektedir. Pek tabiki tarihsel süreç içerisinde insanoğlunun değişen ihtiyaçları 
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gibi, tüketimin tanımı da değişmiştir (Vaquero ve Calle , 2013: 18). Özellikle gelişmiş 

ve gelişmekte olan ülkelerde “kapitalizmin” ortaya çıkması ve hızla evrilmesiyle bir 

tüketici toplumu yaratılmıştır. Özellikle “endüstri devrimi” sonrası ortaya çıkan 

yüksek üretim seviyeleri ve firmalar arasında yaşanan kıyasıya rekabet neticesinde, 

piyasaya sürülen sayısız mal ve hizmet, bu çeşit bir toplum yaratmakta öncül olmuştur. 

Ancak ortaya çıkan bu üretim bolluğu, bir çok olumsuzluğu da beraberinde getirmiştir. 

Örneğin piyasada bol miktarda bulunan mal ve hizmetler eski değerini kaybetmiş, 

işlevsellikten uzaklaşmış ve ihtiyaçları karşılamayacak seviyeye gelmiştir (Vaquero 

ve Calle, 2013; Ritzer ve Jurgenson , 2015). Ayrıca piyasada bulunan mal ve 

hizmetlere biçilen değer, insanların ihtiyaçlarını karşılama düzeyinden çok, onlara 

yüklenilen sembolik değerler üzerinden ölçülmeye başlamıştır. Bu nedenle, belki de 

bir ihtiyacı karşılama derecesinden çok, insanoğlunun bir mal veya hizmet satın alırken 

ona yüklediği değerler, satın alma kararında önemli bir faktör haline gelmiştir. 

Kapitalist sistemin dinamiklerinin üretmek üzerine kurulu olmasından mütevellit, 

üretmek için öncelikle tüketimin olması gerekmektedir. Kapitalist sistemin ilk 

zamanlarında tüketim, açıkça üretime bağlı olarak hareket etmekteydi. Ancak 

zamanla, gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde sosyal yapılardaki değişim ile 

birlikte, tüketici ve tüketim kavramları önem kazanmaya başlamış ve en nihayetinde 

tüketim, tüketiciler tarafından yapılan aşırı harcama ve yüksek israf ile birlikte hızlı 

bir tempoya ulaşmıştır (Vaquero ve Calle , 2013; Ritzer ve Jurgenson , 2015). Bu 

durumun ortaya çıkmasında, elbette kapitalist sistemin gerekliği olan, tüketicileri satın 

almaya ikna etmek için her türlü pazarlama tekniğine yapılan yatırımlar önemli rol 

oynamıştır. Pazarlama tekniklerine yapılan bu yatırımlar, zaman zaman çekici ama 

gereksiz ürünlerin satılmasının teşvik edilmesi eleştirisini de beraberinde getirmiştir. 

Zaten bilindiği üzere, kapitalist sistemin temel problemi ve eleştirilen noktası, 

bireylerin satın alma arzularının artırması ve bu durumıun ciddi bir israfa yol açmasıdır 

(Ritzer ve Jurgenson , 2015: 16). Uzun vadede ise, ortalama gelir düzeyinin çevresinde 

veya çok az üzerinde yaşayan insanların bile artık eski yaşam şartlarına sahip 

olamayacağı, bu insanların ciddi bir şekilde ekonomik krizin yıkıcı etkilerine maruz 

kalacağı, mutlak suretle ihtiyaçlarını karşılamak için yeni yollar bulması gerekliliği, 

üzerinde tartışılan bir başka konu olmuştur. Tam da bu noktada, insanoğlunun 
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doğuştan gelen ve tarih içerisinde sıklıkla kullandığı paylaşma, işbirliği ve dayanışma 

duyguları, yeni bir tüketim şeklini hayata geçirmiş ve “işbirlikçi tüketim” kavramının 

doğmasına sebep olmuştur.  

Kavramın tartışıldığı öncül çalışmalarda işbirlikçi tüketim, “bir veya daha 

fazla kişinin diğer kişiler ile ortak faaliyetlerde bulunma sürecinde ekonomik mal veya 

hizmet kullandığı olaylar” şeklinde verilmiştir (Felson ve Spaeth, 1978; Belk, 2014: 

3). Bu tanım, o zaman ki şartlarda görülen ve kapitalist ekonomik sistemin temel 

sorunu olan kaynakların aşırı tüketimi ve dengeli dağıtılmasına tam olarak 

odaklanamamakta ve işbirlikçi tüketimi sadece birlikte yapılan faaliyetler 

çerçevesinde tanımlamaktadır (Belk, 2014: 3). Benzer şekilde işbirlikçi tüketimi takas, 

borç verme, ticaret yapma, kiralama, hediye verme, paylaşma vb. çok geniş bir tanıma 

oturtmaya çalışan tanımlamalar da yapılmıştır (Botsman ve Rogers, 2010; Belk, 2014: 

3). Ancak, bu tanımlamaların da çok geniş olduğu ve hediye vermek ile paylaşmak 

arasındaki ince anlam farkının, kafa karışıklığına sebebiyet verebileceği belirtilmiştir 

(Belk, 2014: 3). Görüldüğü üzere kavramın ilk tanımlamaları, bir takım anlam 

karmaşıklığını beraberinde getirmektedir. Tüm bu bilgiler ışığında, en geniş tanımıyla 

işbirlikçi tüketimi saygı, dayanışma ve işbirliği çerçevesinde paylaşma duygusunun en 

temel eylem olduğu, insanlar arasındaki işbirliğini teşvik eden, toplum olma hissini 

uyandıran ve insanlar arasındaki bağlılık duygusunu güçlendiren bir tüketim şekli 

olarak tanımlamak mümkündür (Vaquero ve Calle , 2013: 20). İşbirlikçi  tüketimi bu 

anlamda, artık “ben” neslinden çıkıp “biz” nesline geçiş yaptığımız, insanlar 

arasındaki sosyal ilişkileri kuvvetlendirmeyi amaç edinmiş önemli bir tüketim şekli 

olarak ortaya çıkmaktadır (Vaquero ve Calle , 2013: 20). Ancak, o zamanki yıllarda 

görülen kaynakların aşırı tüketimi ve dengeli dağıtılamaması sorunlarına ek olarak, 

hızlı nufus artışı ve çevre kirliliği sorunlarına tam olarak çözüm üretilememesi, 1980’li 

yılların sonlarına doğru başka bir kavramın doğmasına sebep olmuştur. 

“Sürdürülebilirlik” diye adlandırılan bu kavram ilk olarak, Dünya Çevre ve Kalkınma 

Komisyonu'nun 1987 yılında yayınladığı ve “Brundtland Komisyonu” tarafından 

yazılan “Ortak Geleceğimiz” adlı rapor ile hayatımızın bir parçası konumuna gelmiş 

ve çevresel boyut, sosyal boyut ve ekonomik boyut olmak üzere birçok farklı alanda 

kendine uygulama sahaları bulmuştur (Keeble, 1988). En basit tanımı ile 
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sürdürülebilirlik: doğanın gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini 

tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçları temin ederek, kalkınmayı sürekli kılmaktır 

(Dempsey vd., 2011: 259). Bu noktada, doğuştan gelen paylaşma ve işbirliği güdüsü 

ile insanoğlu bir kez daha ortaya çıkmış, özellikle iletişim ve internet 

teknolojilerindeki gelişmeler ile birlikte tüketime ilişkin paradigmaları yeniden 

değiştirmeye başlamış ve işbirlikçi tüketim yaklaşımının altında, bireylerin ürün ve 

hizmetlere doğrudan, zahmetsizce erişebileceği, paylaşım temelli daha sürdürülebilir 

tüketim modellerini ön plana çıkarmıştır.  

    

      Kaynak: World Economic Forum, 2017: 10. 

 

“Paylaşım ekonomisi” olarak adlandırılan bu yeni tüketim modeli, özellikle 

2008 dünya ekonomik krizinden bu yana büyük bir gelişme kaydetmiş, ilgili 

alanyazında kavramın sınırları ve sınırlılıkları sürekli tartışılmış, bu nedenle kavrama 

ilişkin net bir tanımlama yapmak zorlaşmıştır. Yine de alanyazında kavrama ilişkin bir 

takım tanımlamalar yapılmıştır. Örneğin, paylaşım ekonomisi basitçe, atıl durumda 

bulunan ve maddi veya maddi olmayan fiziksel şeylerden yeteneklere kadar birçok 

Şekil 1: Paylaşım Ekonomisi ve Sürdürülebilirlik İlişkisi. 
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şeyin paylaşılmasına imkân sağlayan yeni bir ekonomik model şeklinde tanımlamak 

mümkündür (Selloni, 2017: 15).  Böckmann’a (2013) göre paylaşım ekonomisi, 

ihtiyaç duyulan kaynakların eşler arasında paylaşılmasına imkan veren bir iş modeli 

şeklinde tanımlanmaktadır. Hamari vd. ise (2015) paylaşım ekonomisini, hem fiziksel 

mal ve eşyaların hem de fiziksel olmayan hizmet ve bilgilerin internet üzerinden çeşitli 

bilgi sistemleri veya platformlar aracılığıyla eşler arasında geçici bir süre paylaşılması, 

kiralanması, satın alınması veya takas edilmesi olarak tanımlamıştır. Başka bir tanıma 

göre paylaşım ekonomisi, sahibince seyrek gereksinim duyulan bir araç/gerecin ya da 

hizmetin sahibince kullanılmadığı zamanlarda ihtiyacı olan başka kullanıcılara, bir 

pazarla aracı (web, mobil vb.) tarafından sunulması ve kullanıcının ödediği kullanım 

ücretinden pazarlama aracının bir pay alması temelli alış veriş düzenidir 

(https://tr.wikipedia.org. Erişim 29/10/2018). Kavramın tanımına ilişkin örnekleri 

çoğaltmak mümkündür; ancak yapılan tanımlamalara bakıldığında sıklıkla “eşten eşe 

(peer to peer)” paylaşım, internet temelli bir iş modeli ve pazarlama aracı olma rolü, 

sık kullanılmayan veya atıl konumda olan fiziksel veya fiziksel olmayan mal ve 

hizmetlerin paylaşılmasına ilişkin kavramlar üzerinde durulduğu görülmektedir. 

Aslında paylaşım ekonomisinin adeta bir şemsiye görevi görerek bu kadar çok kavramı 

barındırması, belki de paylaşım ekonomisine ilişkin ilgili alanyazında net bir 

tanımlama yapılamamasının önündeki en büyük sorundur. Özellikle paylaşım 

teriminin çeşitli alanlarda birbirinden farklı kavramları çağrıştırması, kavrama ilişkin 

diğer bir önemli sorun olarak görülebilir. Sosyal bir bakış açısıyla paylaşım almak, 

vermek veya ortak kullanımı tanımlayan bir topluluk eylemini; ekonomik bir bakış 

açısıyla paylaşım, maaliyet ve kaynak tasarrufu sağlamak adına ürünlerin 

kapasitelerinden tam olarak faydalanabilmek için yapılan eylemleri ve iletişimsel bir 

bakış açısıyla paylaşım ise, duyguların, deneyimlerin, fikirlerin ve/veya bilgilerin 

iletilmesi için yapılan eylemleri kapsamaktadır (Plewnia ve Guenther, 2018: 571). 

Ayrıca paylaşım ekonomisi kavramına ilişkin yapılan tanımlamalar sıklıkla, başta 

“işbirlikçi tüketim” olmak üzere, “işbirlikçi ekonomi”, “talep ekonomisi”, “eşler 

arası ekonomi (P2P, P2B)”, “işten işe ekonomi (B2B)”, “sıfır marjinal maliyet 

ekonomisi” vb. kavramlar olmak üzere farklı; ancak anlamları birbirine çok yakın 

kavramlar altında yorumlanmaktadır (Selloni, 2017: 15). Bu noktada, paylaşım 

https://tr.wikipedia.org/
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ekonomisi kavramının ortaya çıkışını hazırlayan ve/veya kolaylaştıran etkenleri 

tanımlamak, kavramın önemini ve diğer kavramlardan ayrılan noktalarının ortaya 

koyulması adına önemli olacaktır. 

       Kaynak: Pawlicz, 2018: 442. 

 

Teknoloji: Alanyazında paylaşım ekonomi kavramının sıklıkla web 2.0 ile 

birlikte hayatımıza girdiği belirtilmektedir (Botsman ve Rogers, 2010; John, 2013; 

Hamari vd. 2015; Richardson, 2015; Sigala, 2017). Bu noktada, web 2.0 ve sosyal 

medya araçları sayesinde artık modern yaşamın bir parçası olarak gördüğümüz 

sosyalleşme ve çevrimiçi ortamlar, doğuştan gelen paylaşma ve işbirliği duygularımızı 

yeniden kabartmış ve bu duygularımızın çevrimiçi platformlara taşınmasını 

sağlamıştır (Belk, 2014). Öyle ki paylaşım, özellikle web 2.0 ile birlikte hayatımızın 

önemli bir parçası konumuna gelen sosyal ağ temelli internet site ve uygulamalarının, 

en temel ve asli aktivitesi olmuştur. Örneğin, 2004 yılında kurulan ve dünyanın en çok 

ziyaret edilen web sitelerinden bir tanesi olan Facebook başta olmak üzere 

(https://www.alexa.com/topsites. Erişim 29/10/2018), Youtube, Twitter, Flickr vb. 

çevrimiçi sosyal medya araçları, bizleri çeşitli şekillerde ve içeriklerde paylaşmaya 

teşvik eden internet hizmetleridir (John, 2013: 167). Elbette, web 2.0’ın yaratmış 

Şekil 2: Paylaşım Ekonomisinin Ortaya Çıkış Boyutları. 

https://www.alexa.com/topsites
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olduğu bu paylaşım delisi sosyal medya dünyasına ilişkin çeşitli eleştiriler de 

getirilmiştir (Terranova, 2000; John, 2013: 177). Ancak burada üzerinde durulması 

gereken asıl konu, kullanıcıların ve işletmelerin web 2.0 üzerinde kurulan işletme ve 

sosyal medya platformlarının, mevcut potansiyelinin farkına varmasıdır. Web 2.0 ile 

ilişkili olarak mobil teknolojilerde meydana gelen gelişim ve değişim, müşteriden 

müşteriye işletme hareketlerinin görüldüğü büyük ölçekli paylaşım topluluklarının 

oluşmasında kritik bir rol oynamaktadır. Bu teknolojiler, kullanıcılara ve işletmelere 

en başta hızlı bir iletişim ağı sunmakta, çevrimiçi ödeme sistemlerini geliştirmekte ve 

bunun neticesinde ise iyi işleyen bir arz talep döngüsü yaratılmaktadır (John, 2013: 

177; Sigala, 2017: 347). Aslında kavramın ortaya çıkmasından önce paylaşmak, 

kiralamak ve/veya takas uygulamaları, işbirlikçi tüketim anlayışı çerçevesinde 

çevrimiçi ortamda mevcuttu; ancak internet ve iletişim teknolojilerindeki son 

gelişmeler, mobil teknolojiler ile birleşerek, sürdürülebilir tüketim anlayışı 

çerçevesinde ekonominin iyileştirilmesi ve başta bireyler açısından ekonomik refahın 

sağlanması adına paylaşım ekonomisinin yükselişini hızlandırmış ve günümüzde 

birçok paylaşım ekonomisi uygulamasının çevrimiçi ortamda doğmasını fırsat 

vermiştir (Hamari vd. 2015; Selloni, 2017). Bu uygulamalar, başta turizm endüstrisi 

içerisinde olmak üzere, birçok alanda tüketicilerin/turistlerin karar alma süreçlerini ve 

işletmelerle olan ilişkisini etkilemiş; atıl durumda olan bir çok mal/mülk veya hizmet 

el değiştirerek ekonomik bir girdiye dönüşmüş ve sürdürülebilir yaklaşımlar 

desteklenmiştir (Alrawadieh ve Demirdelen, 2019: 10).  

Çevresel Kaygılar: Paylaşım ekonomisi kavramının doğmasına öncülük eden 

bir diğer önemli kavram sürdürülebilirliktir (Heinrichs, 2013; Ranjbari vd. 2018). 

Öncelikle ekonomik ve çevresel boyutu olmak üzere sürdürülebilirlik ve paylaşım, 

bağlantılı kavramlardır. Öyle ki çevresel açıdan paylaşım ekonomisi, yenilemez 

kaynakların kapasite üstü kullanılması ve tüketilmesi sorunu başta olmak üzere, birçok 

çevresel soruna dikkat çekmekte ve buna ilişkin bir takım aksiyonlarda bulunmaktadır 

(Ranjbari vd. 2018: 10). Özellikle kaynakların kıt olduğu zamanlarda mevcut kaynak 

ve varlıkları paylaşmak, daha sürdürülebilir bir yaşam için işbirliği anlamına 

gelmektedir (Selloni, 2017: 16). Bu bağlamda paylaşım ekonomisi, bireysel refah 

seviyesini artırarak, sosyal sermayeler inşa ederek ve aynı zamanda çevresel sorunları 



12 

  

hafifleterek, çevresel sürdürülebilirlik ve kalkınmaya katkıda bulunma potansiyeline 

sahip önemli bir sosyo-ekonomik trend olarak görülmektedir (Plewnia ve Guenther, 

2018; Ranjbari vd. 2018). Hangi türden olursa olsun paylaşmayı kendine görev edinen 

birçok kişinin, bu kararları almasının altında daha iyi bir fiziksel çevre yaratma 

güdüleri olduğunu düşünülebilir. Bu açıdan paylaşım ekonomisi, günümüz toplumu 

içerisinde ekonomik istikrarı sağlayarak, aşırı tüketim ve kirlilik gibi çevresel sorunları 

hafifleterek, sürdürülebilir politikalara çevresel anlamda potansiyel yeni bir yaklaşım 

olarak karşımıza çıkmaktadır (Hamari vd. 2015: 5; Martin, 2015). Son yıllarda sürekli 

gündeme gelen küresel ısınma ve buna bağlı olarak değişen iklim koşulları, toplumun 

çevre üzerine olan kaygılarını ve bilinç düzeyini artırması; tüketici davranışlarını 

değiştirmeye başlamış ve onları paylaşım ekonomisi gibi daha çevreci ve daha 

sürdürülebilir alternatif aksiyonlar almaya zorlamıştır (Alrawadieh ve Demirdelen, 

2019: 10).  

Ekonomi ve Küresel Durgunluk: Paylaşım ekonomisini ortaya çıkaran bir 

diğer önemli kavram ekonomi ve krizlerdir. 2008 krizi başta olmak üzere son yıllarda 

yaşanan ekonomik krizler, kapitalist ve aşırı tüketimci yaklaşıma alternatif yeni 

yaklaşımlar geliştirmeyi gerektirmiştir (Heinrichs, 2013: 228). Bu noktada paylaşım 

ekonomisi uygulamaları, özellikle kriz dönemlerinde tüketici istek ve ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere çevrimiçi tabanlı daha işbirlikçi ve sürdürülebilir bir ekonomi inşa 

etmek adına ön plana çıkmıştır. Paylaşım ekonomisinin önemli faydası ve temel 

motivasyonlarından bir tanesi, parasal tasarruf yapabilmektir (Hamari vd. 2015: 6). Bu 

durum, özellikle ekonomik kriz dönemleri başta olmak üzere, insanların satın alma 

güçlerini yitirdiğinde, ama aynı zamanda satın alma konusunda artan istek ve arzular 

söz konusu olduğunda, aşırı tüketim konusunda bilinçli davranmak ve tüketime 

sürdürülebilir bir yaklaşım kazandırmak adına önemli rol oynamaktadır. Bununla 

birlikte para tasarrufu yapmak, toplum ve çevre bilinci için mutlaka yapılması gereken, 

elzem, hayati bir davranış değildir. Ancak bu iki kavram, paylaşım ekonomisi 

uygulamalarını benimseyen ve işbirlikçi hizmetlere gönül vermiş insanlar için 

önemlidir (Selloni, 2017).  
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Sosyalleşme ve Topluluk: İnternet tabanlı sosyal ağlar, toplulukları coğrafi 

kaygılardan kurtarmış ve gelişmiş bağlantı imkânları neticesinde eski topluluk 

kavramını yeniden gündeme getirmiştir. Öyle ki, çevrimiçi sosyal ağların, çevrimdışı 

paylaşım ve sosyal etkinlikleri de kolaylaştırması, aynı topluluk içerisinde yaşayan; 

ancak herhangi bir şekilde etkileşimde bulunmayan kişiler arasında iletişime olanak 

sağlamaktadır. Başka bir ifadeyle, çevrimiçi sosyal ağlar ister istemez toplulukları 

etkiler hale gelmiştir (Selloni, 2017). Paylaşım ekonomisi uygulamaları, bu topluluk 

içerisinde mal veya hizmetlerin paylaşılmasını imkân sağlayan, özel bir topluluk 

yaratmıştır. Ticari faaliyetlere dayanan bu paylaşım temelli topluluklarda işlemler, 

sıklıkla bir aracı şirket veya platformlar tafarından gerçekleşmektedir. Bu şirket veya 

platformlar, birbirini tanımayan kullanıcılar arasında mal veya hizmet alışverişini 

yöneten ve/veya düzenleyen aracı kuruluşlardır (Staehle, 2016: 20). 

1.2. Bir İş Modeli Olarak Paylaşım Ekonomisi 

İş modeli basitçe, bir işletmenin sürekliliğinin sağlanması için en önemli faktör 

olan işletme gelirlerinin elde edilme yöntemi olarak tanımlanabilir (Rappa, 2003). 

Daha anlaşılır bir tanımlamayla iş modeli, işletmelerin nasıl para kazandığını ortaya 

koymaktadır. En basit haliyle bir işletme insan ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir mal 

veya hizmet üretir ve satar; eğer doğru iş modelleri çerçevesinde her şey yolunda 

giderse, satıştan elde edilen gelir, maliyetlerden yüksek olur ve işletme kar elde etmeye 

başlar. Özellikle web 2.0 ile gelişen çevrimiçi ortamlardaki hizmetler ve buna bağlı 

olarak akıllı telefon kullanımının yaygınlaşması, tüketicilerin birçok pazara erişimini 

kolaylaştırmış ve yeni iş modellerinin de doğmasına öncülük etmiştir (Rappa, 2003). 

Paylaşım ekonomisi, ortaya çıkan bu yeni iş modellerinin en güncel örneğidir. Elbette 

paylaşım ekonomisi iş modelinin altında dijitalleşme ile yakından ilgili olarak 

“platform ekonomisi”, “gig ekonomisi” ve “asset-light iş modelleri” gibi görece yeni 

ve teknolojik iş modelleri kavramları yatmaktadır. Tezin bu bölümde, paylaşım 

ekonomisi iş modelinin ortaya çıkmasına yardımcı olan ve paylaşım ekonomisi iş 

modelinin temelini oluşturan yeni ve teknolojik ekonomik modeller açıklanmaya 

çalışılacaktır. 



14 

  

1.2.1. Platform Ekonomisi 

Sürekli gelişen bilgisayar teknolojileri ve yazılımsal algoritmalar, birçok veriyi 

işleyerek, onları günümüzün teknolojik ve ekonomik araçlarına dönüştürmektedir. Bu 

algoritmalar neticesinde “nesnelerin interneti”, “her şeyin interneti”, “endüstriyel 

internet” gibi pek çok teknolojik ve ekonomik kavram, işletme alanyazınına girmeye 

başlamıştır. Ortaya çıkan bu teknolojiler çerçevesinde, dijital/çevrimiçi tabanlı 

işletmecilik ön plana çıkmış ve işletmelerin başta muhasebe, sipariş alma, sipariş takip 

etme ve veri depolama gibi maliyetleri azaltılmıştır (Kenney ve Zysman, 2016: 64). 

İnternet ve bulut teknolojilerinde yaşanan devrim niteliğindeki bu gelişmeler, işletme 

içi verimliliği artırarak, platform ekonomisi dediğimiz, yeni işletmecilik modellerinin 

ortaya çıkmasına öncülük etmiştir. Platform ekonomisi basitçe, işletmeleri merkezi bir 

yapı olmaktan çıkartarak tüketici talepleriyle, bu talepleri karşılayacak olan; ancak 

dağıtık durumda bulunan üretici arzlarını dijital bir platform çerçevesinde birleştirerek 

işletmeleri daha verimli olmaya zorlayan bir iş modeli olarak tanımlanmaktadır 

(Morell, 2018: 17). Bu noktada bahsi geçen dijital platformlar, işletme, yazılım, 

donanım ve ağ temelli işlemlerin karışımı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu iş modeli 

ve ekonomilerde kilit faktör, bir dizi teknik ve teknolojik ara yüz sayesinde, geniş 

kitlelere istikrarlı bir şekilde hizmet verebilecek çevrimiçi, dijital işletmelerin ortaya 

çıkmasını sağlamasıdır. Bu çerçevede paylaşım ekonomisi, internet temelli 

olmasından dolayı teknolojik, çevrimiçi bir işletme temelli olmasından dolayı 

ekonomik, birçok kullanıcıyı içerisinde barındırmasından dolayı sosyal ve tüm bu 

faktörlerin bir arada, güvenle ve istikrarlı bir şekilde yürütülmesi açısından politik bir 

oluşumdur. Platform ekonomileri, ekonomik etkileşimleri sıklıkla bir uygulama 

çerçevesinde sağlamaktadır. Daha açık bir ifadeyle, hem bilgisayar işletim sistemleri 

olan Windows ve OS,  hem de akıllı telefon işletim sistemleri olan Android ve IOS, 

üzerinde sosyal ve ekonomik birçok uygulamanın çalışabileceği birer platformdur 

(Kenney ve Zysman, 2016: 65). 
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Şekil 3: Platform Ekonomisi İş Modeli. 

 

  

Kaynak: https://www.internetsociety.com, 2016. 

 

Bu açıdan bakıldığında, bilgisayar ve akıllı telefon işletim sistemlerinde çalışan 

Uber, Blablacar, Airbnb gibi paylaşım ekonomisinin birçok uygulaması, platform 

ekonomilerine verilebilecek en güzel örneklerdir. Bunun yanı sıra, bulut teknolojileri 

başta olmak üzere, ortaya çıkan yeni teknolojik gelişmeler ile şekillenen Amazon gibi 

dijital pazarlar veya Google ve Facebook gibi sosyal tabanlı dijital platformlar, 

ekonomi alanında yeni paradigmalar yaratarak, ekonomiyi şekillendirmektedir. 

Belirtmek gerekir ki, platform ekonomisi üzerine alanyazın hızlı bir gelişme gösterse 

de, bu ekonominin veya platformların genel ekonomi üzerinde etkilerini ortaya çıkaran 

veya bu etkileri kanıtlayan herhangi bir teori bulunmamaktadır (Kenney ve Zysman, 

2016: 65). Ancak, elbette platform ekonomilerinin gerek genel ekonomi üzerine 

gerekse geleneksel iş pazarları üzerine bir takım ve ciddi etkileri bulunmaktadır. 

Örneğin platform ekonomileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kendisine temel 

almasından dolayı, yerel işçi potansiyelinin ötesine geçerek, çok katılımlı bir işçi 

potansiyeli yaratmaktadır. Platform ekonomilerinin pazara giriş engellerini kaldırarak, 

ücret ve çalışma koşulları açısından kırıcı bir rekabet yaratması, başta platform 

ekonomilerinin kendi aralarında girdiği rekabet olmak üzere, geleneksel işletme 
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dünyası rekabetini etkilemektedir. Ayrıca platform ekonomileri, özellikle geleneksel 

iş sözleşmeleri çerçevesinde çalışan işletmeleri veya işçileri, iş sözleşmelerinin 

yeniden ele alınması neticesinde, gig ekonomisi gibi serbest çalışılan yeni iş veya işçi 

modellerine dönüştürmektedir (Drahokoupil ve Fabo, 2016).  

1.2.2. Gig Ekonomisi 

İnternet ve akıllı telefon teknolojilerinin giderek yaygınlaşması, tüketicilerin 

birçok pazara erişmesini kolaylaştırmış ve ticaret ve ekonomide yeni gelişmeleri 

beraberinde getirmiştir (Donovan vd., 2016: 2). Geleneksel olmayan bu ekonomi, 

ticaret ve işletme yapısı alanyazında uzun zamandan beri tartışma konusu olmuş olsa 

da, özellikle yeni teknolojilerin işletme ekonomisi ve organizasyon yapılarında, gerek 

çalışanlar adına gerekse işletmenin kendi adına meydana getirdiği yenilikler, yeniden 

ilgi çekici hale gelmiştir (Abraham vd., 2018: 2). Nitekim yeni teknolojiler 

neticesinde, işletmelerin ekonomik yapılarında, organizasyonel yapılarında, çalışan 

ilişkilerinde, işletmelerin gerek yakın çevresi gerekse uzak çevresiyle ilişkilerinde 

olumlu veya olumsuz bir takım etkiler ortaya çıkmıştır (Johnston ve Kazlauskas, 2018: 

3). Örneğin, şirketler ve onların çalışanları arasında geleneksel, uzun süreli ve daimi 

sözleşmeler yerine, “gig” olarak anılan, daha kısa vadeli sözleşmeler ile kiralanan 

çalışanlar artık daha popüler olmaya başlamıştır. Bu noktada, madalyonun her iki yüzü 

de iyi analiz edilmelidir. Kısa vadeli iş sözleşmeleri, çalışanların geleceği hakkında bir 

belirsizliği yarattığı gerçektir. Ancak, alanyazında “bağımsız anlaşma” olarak da 

bahsi geçen bu yeni ve kısa süreli sözleşme modeli, işletmelerde maliyet yapısını 

düşürerek, iş gücünü hızla değişen piyasa koşullarına ve buna bağlı olarak değişen 

taleplere uygun hale getirmektedir (Zwick, 2017: 1). İşletmeler ayrıca, kısa vadeli yada 

diğer adıyla bağımsız iş sözleşmelerinin, ömür boyu iş vaadi vermeyen bir yapıda 

olduğunu, bu sayede iş görenlerin iş ve yaşam dengesine daha fazla önem vermelerini 

sağlayan iş sözleşmeleri olduklarını savunmaktadır.  
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Şekil 4: Gig Ekonomisi İş Modeli.  

 

 

Kaynak: https://www.forbes.com, 2019. 

 

Alanyazında genel geçer bir tanımı olmamasına rağmen gig kavramı, devamlı 

ve sabit bir iş sözleşmesi olmayan, bu sebeple sabit ve standart bir ödeme 

yapılmaksızın, sürekli ve sabit bir iş planı çerçevesinde çalışmayan işçileri tanımlayan 

bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır (Abraham vd., 2019: 357). Bu tanımlamadan 

hareketle, serbest meslek sahibi, esnaf vb. birçok çalışan da bu tanıma girmektedir. 

Ancak gig kavramı günümüzde daha çok bilgisayar ve mobil teknoloji tabanlı platform 

ekonomisi ve paylaşım ekonomisi uygulamaları (uber şöförü, airbnb ev sahibi vb.) 

adına çalışan işçileri tanımlamaktadır. Gig ekonomisinde işçiler genellikle iş verenleri 

ile bağlantıları minimum seviyede olan veya hiç olmayan belirli görevler adına 

istihdam edilen işçilerdir. Bu sebeple gig işçileri genellikle ilişkili oldukları platform 

ekonomisi ve paylaşoım ekonomisi uygulamaları ile tanınır. Bu sebeple çalışılan 

platformun marka değerinin korunması ve kazancın sürekli olması adına gerek iş veren 

gerekse gig işçileri görünmeyen bir bağ gibi birbirlerine bağlıdır. Gig ekonomisi ve 

gig işlerinde yapılan işin kalitesini üzerinde etkili bir takım önemli etkenler vardır. 

Bunlar basitce, yapılan işin süresi (çabukluk vb.) veya zamanına ilişkin etkenler, 
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yapılan işin finans (ücret vb.) boyutuna ilişkin etkenler ve yapılan işin ne kadar uzun 

süre ile yapılacağına (sözleşme vb.) ilişkin etkenler olarak ayrılabilir (Abraham vd., 

2019: 358). Platform ekonomisi çerçevesinde gerçekleştirilen çok çeşitli işlerde 

çalışan gig çalışanlarının bilgi ve beceri düzeyleri, farklılık göstermektedir. Bu 

noktada, yapılan işin niteliği veya zorluk derecesi, bu ekonomide önemli bir kriter 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, Airbnb ev sahipliği için neredeyse hiçbir bilgi 

veya beceriye ihtiyaç duyulmazken; bir kitle fonlama uygulamalarıyla hayata geçme 

fırsatı bulan bir yazılım uygulamasına kod yazmak, ciddi bir beceri gerektirmektedir 

(Kalleberg ve Dunn, 2016: 1). Gig ekonomisine karşı oluşan yeni eğilim ve trendler, 

2020 yılı itibarıyla, Amerika Birleşik Devletlerinde çalışan emekçi ve işçilerin % 40’a 

yakının, gig modeli çalışanları olacağını göstermektedir (https://whatis.techtarget.com 

Erişim: 15/05/5019). 

1.2.3. Asset-light İş Modeli 

Özellikle içinde bulunduğumuz yüzyılda karşılaştığımız ekonomik krizler, 

işletmecilik alanında bir takım köklü değişiklikleri de beraberinde getirmiş ve 

işletmeleri yeni aksiyonlar almaya zorlamıştır. Artık işletmeler, yüksek sermaye ile 

kurulan ve hayatını devam ettirebilmesi için yine yüksek sermayelere ihtiyaç duyan 

organizasyonlardan ayrılıp, daha az sermaye gerektiren, daha sürdürülebilir ve daha 

mantıklı organizasyonlara dönüşmektedir. Asset-light iş modelleri dediğimiz bu yeni 

işletmecilik modeli, daha az sermaye ile kurulan ve bu az sermaye ile varlığını 

sürdüren organizasyon modelleridir. Bu yeni iş modelinde yatırımcı veya işletmeciler, 

şirket sermayesini veya işletme gelirlerini şirkete en verimli kazancı getirecek alanlara 

(marka, hizmet vb.) yatırmakta ve bu sayede işletmenin kendine özgü kaynaklarını 

geliştirerek, şirketin uzun vadeli değerini artırmaya çabalamaktadır.  

Türkçeye hafif varlıklı veya mülksüz işletmecilik olarak geçen asset-light iş 

modeli, şirketlere kullanıma bağlı olarak ömrü tükenen mal ve/veya araçlara sahip 

olmak yerine, işletme için gerekli mal ve/veya araçları paylaşımcı yaklaşımlar 

çerçevesinde kiralayarak maliyetlerinden tasarruf edilmesini önermektedir. Basitçe dış 

kaynak kullanımını paylaşımcı yaklaşımlar ile şirketin neredeyse tamamına yaymayı 

https://whatis.techtarget.com/
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öngören bu model, birçok avantajı da beraberinde getirmektedir 

(https://www.mridvano.com; https://www.quora.com Erişim: 15/05/2019): 

 İşletmelerin daha hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlayarak, uzun 

dönem sürdürülebilir bir şekilde işletilmesini sağlamaktadır. 

 Genel olarak dış kaynak kullanımını teşvik ederek, zaman 

kaybetmeksizin işletme faaliyetlerini sürdürmeye yardımcı olmaktadır. 

 İşletmelerin marka değerlerini yaratmada gayet hızlı aksiyon almalarını 

sağladığı gibi, bu marka değerini korumalarına da yardımcı olmaktadır. 

 İşletme için gerekli mal ve/veya araçlar için gerekli sigorta, bakım, 

kaza, vergi, alım ve satım gibi maliyetlerden tasarruf edilir. 

 İşletmeler için kiralama bedelleri veya alınan faturalar vergiden 

düşülebilir. 

 İşletmede kullanılan mal ve/veya araçların kaza veya arızaları halinde 

hızlı bir şekilde yeni araç temin edilebilir ve iş kaybının önüne 

geçilebilir. 

Asset-light iş modellerinin temel mantığı nedeniyle firmalara getirdiği en 

önemli avantaj, geleneksel yapılara göre çok daha az masraflı ilk yatırım maliyeti 

ortaya çıkarması, işletmelerin çok daha hızlı bir şekilde büyümesine imkân vermesi, 

işletmelere kısa sürede bağlı olduğu sektör veya iş ağındaki ortak sayılarını arttırma 

imkânı sunması ve dolayısıyla da işletme kapasitesini kısa sürede maksimum seviyeye 

çıkarmasıdır. Ancak, alanyazında asset-light iş modellerinin avantajları kadar, 

dezavantajları da tartışma konusudur. Asset-light iş modellerinin dezavantajlarından 

bazıları şu şekilde sıralanabilir (https://www.mridvano.com; https://www.quora.com 

Erişim: 15/05/2019): 

 İşletmeniz adına çalışan dış kaynak işletmeleri başarısız olduğunda 

veya iflas ettiğinde bu dış kaynaktan beslenen işletmelerinde başarısız 

olma veya iflas etme durumu ortaya çıkabilir.  

 Birlikte çalıştığınız diğer şirketler veya iştirakler, işletme değerinize 

uygun çalışmıyorsa bu durum markanızın kötülenmesine yol açabilir. 

Daha da kötüsü ciddi hukuki yaptırımlar ile karşı karşıya kalınabilir. 

https://www.mridvano.com/
https://www.quora.com/
https://www.mridvano.com/
https://www.quora.com/
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Günümüz girişimcilik dünyasında asset-light, iş modelleri artık başarının 

anahtarı olarak gösterilmektedir. Yapılan araştırmalarda yeni işletmelerin veya 

girişimlerin  % 80’e yakını kötü bir işletme/girişimcilik fikrinden dolayı değil, yanlış 

işletme modellerini seçtiklerinden dolayı kapanmaktadır (https://blog.smei.org Erişim: 

15/05/2019). Daha önce de belirtildiği üzere iş modelleri, işletmelere yeni gelir 

imkânları yaratarak, daha çok gelir, daha hızlı büyüme ve işletme hayatını uzun 

soluklu devam ettirme fırsatı sunmaktadır. Bu çerçeveden bakıldığında, başta paylaşım 

ekonomisi uygulamaları olmak üzere, günümüz işletme ve ekonomi dünyasının en 

başarılı girişimcilik örneklerinin merkezinde asset-light iş modelleri yatmaktadır.  

1.2.4. Paylaşım Ekonomisi İş Modeli 

Paylaşım ekonomisi kavramının günümüzde önemli araştırmacılarından olan 

ve kavramın önemini belirtmeye çalışan Botsman ve Rogers (2010), bu ekonominin 

“niş” sayılabilecek bir ekonomiden daha fazlası olduğu belirtmektedir. Öyle ki bu 

ekonomi, başta turizm endüstrisi olmak üzere, ekonomi tabanlı birçok pazarı 

etkileyecek, yüksek işletme cirolarını ortaya çıkaracak iş modelleri ile ciddi bir pazar 

konumuna dönüşme potansiyeline sahiptir (Selloni, 2017: 17). Paylaşım ekonomisinin 

iş modeli değeri, belirli bir kaynak ile o kaynağa ihtiyaç duyan müşteriyi doğru 

zamanda ve makul ücretlerle buluşturarak bir değer yaratma çabası olarak açıklanabilir 

(Daunorienė vd. 2015: 837). Bu çerçevede, platform ekonomisi, gig ekonomisi ve 

asset-light iş modellerinin harmanlanmış bir hali olarak farklı bir değer yaratma ve iş 

modeli biçimi olarak paylaşım ekonomisinin faydalarını şu şekilde açıklamak 

mümkündür:  

Kaynakların sürdürülebilir kullanımı: Paylaşım ekonomisi, sahibi 

tarafından seyrek kullanılan ve/veya atıl durumda olan kaynaklara erişim imkânı 

vererek, kaynak sürdürülebilirliği yaratmaktadır. Kaynak sürdürülebilirliği, 

ekonomide satılan mal ve hizmetlerin birim sayısından ziyade,  kaynakların ne derece 

verimli ve ekonomik kullanıldığına odaklanmaktadır. Bu noktada paylaşım 

ekonomisinin diğer ekonomilerden farklı olarak yaptığı şey, malları veya hizmetleri 

ihtiyaçlar dâhilinde bölümlere ayırarak, ihtiyaç sahiplerine sunmaya çalışmaktır. 

https://blog.smei.org/
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Kaynaklarda verimli ve sürdürülebilir kullanım, bu şekilde sağlanmış olmaktadır 

(Allen ve Berg, 2014: 17).  

Müşteriler için özelleştirilmiş ürünler: Müşteriler için daha özelleştirilmiş 

mal ve hizmetlerin sunulması, çevrimiçi ortamda faaliyet gösteren ve merkezi olmayan 

paylaşım ekonomisi uygulamalarının en temel avantajıdır. Elbette tüketicilerin satın 

almak istedikleri veya istemedikleri ürünler için bir takım tercihleri vardır. Tüketiciler, 

tercihleri doğrultusunda satın almak istedikleri mal ve/veya hizmetlerden bir takım 

faydalar veya değerler elde etmeyi ummaktadır. Bu noktada tüketiciler, tercihlerine en 

iyi şekilde cevap verebilen mal ve/veya hizmetleri bulduğunda daha fazla fayda 

sağlayacaktır. Paylaşım ekonomisi, merkezi olmayan çevrimiçi yapısıyla, sürekli 

değişen tüketici istek ve taleplerine en iyi şekilde cevap vererek, tüketicilerin 

ihtiyaçlarını karşılama potansiyeline sahiptir. Unutulmamalı ki verimli bir ekonominin 

en temel şartı, tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamasıdır (Allen ve 

Berg, 2014: 19). 

Düşük işletme giderleri neticesinde daha düşük fiyatlandırma: Paylaşım 

ekonomisinin yenilikçi uygulamaları ve platformları, özellikle pazar yapısı ve 

ekonomik değişimler üzerinde etkili olmaktadır. Geleneksel işletmeler ile 

kıyaslandığında, çevrimiçi ortamda faaliyet gösteren paylaşım ekonomisi 

uygulamalarının merkezi olmayan yapısı, üretim ve pazarlama masraflarını daha ucuz 

hale getirmektedir. Teknolojinin hızlı gelişimi ile düşen işlem maliyetleri, bu durumun 

ortaya çıkmasında önemli rol oynamaktadır. Başta çevrimiçi ortamda faaliyet 

göstermenin avantajları olmak üzere, merkezi olmayan yapılanma, üretim ve 

pazarlama giderlerinin geleneksel işletmelere kıyasla düşük olması, paylaşım 

ekonomisi uygulamalarına daha düşük ücret politikalarının gerçekleşmesine imkân 

tanımaktadır (Allen ve Berg, 2014: 21). 

Kendi kendine işleyen işletme mekanizmaları: Paylaşım ekonomi 

uygulamalarına yapılan en temel eleştiriler, güven ve güvenlik üzerinde 

toplanmaktadır. Özellikle yazılı ve görsel medyada yapılan birçok haber, paylaşım 

ekonomisi uygulamalarının güven ve güvenlik yapısını sorgulamaktadır. Ancak 

günümüzde geleneksel işletmelerde olduğu gibi çevrimiçi platformda faaliyet gösteren 
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işletmeler ve onları kullanan kullanıcılar için de bir takım önlemler alınmıştır. 

Özellikle ödeme yöntemlerinin güvenilirliği ve satın alınan mal veya hizmete sahip 

olma konuları başta olmak üzere kullanıcılar, pek çok açıdan yasalar ve mahkemeler 

temelinde koruma altındadır. Bu uygulamalar, aslında devletler tarafından konulan ve 

uygulanan, söz konusu endişeleri bertaraf etmeye yardımcı bir takım güven ve 

güvenlik uygulamalarıdır. Ancak devlet önlemlerinden de önce paylaşım ekonomisi 

uygulamaları, kendi kendine (self) mekanizmalar dâhilinde kullanıcılarına en düzey 

güvenlik önlemlerini zaten sunmaktadır. Bu kendi kendine mekanizmalar içerisinde 

en önemli olanı, itibar mekanizmalarıdır. Paylaşım ekonomisi uygulamalarının 

yanında çevrimiçi platformda faaliyet gösteren hemen her işletme için de geçerli olan 

itibar mekanizmaları, üç temel aşamada gerçekleşmektedir. Bunlar, web 

sitesi/uygulama bilinirliği (reputation), web sitesi/uygulama tavsiyesi 

(recommendation) ve web site/uygulama bilgisi (knowledge)’dir (Truong vd. 2016: 

106). Bilinirlik basitçe, uygulamayı deneyimleyen kullanıcıların görüşleridir. Bu 

açıdan bilinirlik, paylaşım ekonomisi uygulamalarının başarı veya başarısızlığı 

üzerinde doğrudan etkilidir. Öyle ki, uygulamalarının başarıları neticesinde 

bilinirlikleri artacak, bu durum kullanıcıların olumlu geri bildirimde bulunmasını 

sağlayacak ve uygulama yeni kullanıcılar kazanacaktır. Bu durum, sürekli işleyen 

kendi kendine bir güven mekanizması yaratarak, kullanıcı memnuniyetini de 

sağlayacaktır. Bilinirlik, itibar mekanizmasının tavsiye aşaması üzerinde de etkilidir. 

Tavsiye, uygulamayı deneyimleyen kullanıcıların olumlu görüşlerini diğer kullanıcılar 

ile paylaşmasıdır. Benzer şekilde kullanıcı tavsiyesi, uygulama üzerinde kendi kendine 

bir güven algısı oluşturmakta, bu durum işletmeleri daha nitelikli ve güvenli hizmet 

vermeye zorlamaktadır. Bilinirlik ve tavsiye, üçüncü taraf bilgileri/güvenidir ve sosyal 

bir süreç olarak kabul edilir (Truong vd. 2016: 106). Daha açık bir anlatımla üçüncü 

taraf güveni, hizmeti sağlayan işletme ile hizmetten faydalanacak olan kullanıcının 

güven algılarını değiştirme gücü olan, kullanıcıya ait olmayan ancak inandığı ve 

dikkate aldığı diğer kişilere ait güven olarak açıklamak mümkündür. Bir diğer önemli 

itibar mekanizması aşaması, bilgidir. İtibar mekanizması içerisinde uygulama bilgisi, 

ilgili uygulama tarafından verilen ilk taraf bilgisidir. Başka bir ifadeyle, uygulamanın 

kullanıcılarına vermiş olduğu ve geçerliliği ilgili uygulamayı deneyimledikten sonra 
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öğrenilen, uygulamaya ilişkin güven yaratma veya güven sarsma niteliği olan, bu 

açıdan düşünüldüğünde uygulamaların üzerinde özenle durması gereken itibar 

mekanizması aşamasıdır. İtibar mekanizması içerisinde uygulama bilgisinin, kullanıcı 

memnuniyeti veya memnuniyetsizliği üzerinde etkili olmasından ötürü uygulama 

bilinirliği ve uygulama tavsiyesi üzerinde de etkili olacağı unutulmamalıdır (Truong 

vd. 2016: 107).  

Şekil 5: Paylaşım Ekonomisi İş Modeli. 

 

Kaynak: https://www.escpeurope.eu, 2019. 

 

Hemen hemen tüm paylaşım ekonomisi uygulamaları iş modellerinin altında, 

başta platform ekonomisi olmak üzere, gig ekonomisi ve asset-light iş modellerinin 

yansımasını görmek mümkündür. Bu açıdan paylaşım ekonomisi iş modelinin temel 

özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür (Allen ve Berg, 2014; Böckmann, 

2013): 

 Paylaşım ekonomisi platformları ve uygulamaları mal veya hizmet 

ihtiyacı olanlar ile bu mal veya hizmeti paylaşmak isteyen kullanıcıları 

bir araya getirdiğinden işlemler, geleneksel yöntemlere ve işletmelere 

göre çok daha hızlı ve kolay hale gelmektedir. 
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 Paylaşım ekonomisi platformunda veya uygulamasında 

paylaşılan/kiralanan hiçbir mal veya hizmetin mülkiyeti platforma ait 

değildir. Bu durum, sermayesiz bir şekilde işletmecilik ve girişimcilik 

yapılmasını mümkün kılmaktadır. 

 Bir mal veya hizmetin mülkiyetine sahip olmak yerine, bu mal veya 

hizmet sahip; ancak kullanma ihtiyacı duymayan bir kullanıcıdan geçici 

bir süre kiralamak/paylaşmak, işletmeler için riski ortadan kaldırmakta 

ya da minimuma indirmektedir. 

 İşletmelere daha sürdürülebilir bir yaklaşım kazandırarak, kaynakların 

yeni mal veya hizmet üretmek yerine, zaten var olan ancak 

kullanılmayan mal veya hizmetler ile işletmeler daha iyi hizmet 

vermeye odaklanabilmektedir. 

 Paylaşım ekonomisi platformları veya uygulamaları, ihtiyaç 

duyulmadığı zamanlarda kullandırılan/paylaşılan mal veya hizmetler 

karşılığında mal veya hizmet sahiplerine ek para kazanmak imkânı 

sunmaktadır. Bu durum hem mal veya hizmet sahipleri hem de platform 

sahibi açısından bir kazan-kazan durumunu ortaya çıkarmaktadır. 

 Bir mal veya hizmete ihtiyaç duyan kullanıcılar, bu ihtiyaç duyduğu 

mal veya hizmeti sahiplerinden geçici süre kiraladığı/kullandığı için 

daha ekonomik bir şekilde ihtiyaçları karşılanmış olacaktır. 

Paylaşım ekonomisi iş modelinin işletmelere veya platformlara sunmuş olduğu 

avantajları artırmak mümkündür. Ancak bu iş modelinin paylaşım ekonomisinin tüm 

paydaşları açısından bir takım riskleri de barındırdığı aşikârdır. Bu risklerden 

bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür (Allen ve Berg, 2014; Böckmann, 2013): 

 Kullanıcılar arasında güven, bu iş modelinin en önemli unsurlarından 

bir tanesidir. Kötüye kullanılan bir hizmet veya en küçük bir 

dolandırıcılık durumu, platformlara olan güveni sarsacak ve platform 

çok ciddi ekonomik kayıplar ile karşı karşıya kalacaktır. 

 Bir mal veya hizmet ihtiyacı duyan kullanıcılar ile bu mal veya hizmeti 

paylaşacak olan kullanıcı sayısının yeterli olması gerekmektedir. 
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Kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak girişimler, yeterli ilgiyi 

göremeyecek ve kısa sürede projenin sonlanmasına sebep olabilecektir. 

 Platform kurallarına uymayan kullanıcılar, hukuki, finansal veya sosyal 

birçok yönden platform sahibini zor durumda bırakabilir. Platforma 

kayıtlı her kullanıcının aynı kural ve şartları kabul ettiği varsayılır; 

ancak bu kurallar ve şartların denetlemesinin platform tarafından 

yapılması imkânsızdır. Bu denetleme, daha önce de belirtildiği üzere 

platform üzerinde karşılıklı güven mekanizmaları çerçevesinde 

gerçekleşmektedir. Bu durum, platform sahiplerini ciddi hukuksal bir 

problemle karşı karşıya bırakabilir. 

1.3.  Paylaşım Ekonomisi ve Turizm İlişkisi 

Birçok kaynağa göre turizm, dünyada en hızlı büyüyen sektörler içerisinde yer 

almaktadır (Dwyer vd., 2010; Cárdenas-García vd., 2015; Lin vd., 2018). Özellikle 

internet ve bilişim teknolojilerinin hızla gelişmesi ve sosyal ağ tabanlı iletişim ve 

paylaşım platformlarının, hizmet sektörünün önemli oyuncularından bir tanesi olan 

turizmde giderek yaygınlaşması, küresel düzeyde turizm endüstrisi içerisinde ulaşım, 

konaklama, yeme-içme ve rehberlik hizmetleri başta olmak üzere turizm sektörü 

içerisinde yeni iş modellerinin ortaya çıkmasına imkân sağlamıştır. Francesca ve 

Roberta’ya göre (2015), turizm sektöründe iş yapmanın ve turist tüketici 

davranışlarındaki değişimin altında bir takım anlamlı sebepler yatmaktadır. Bireylerin 

eğitim seviyelerinin artması ve buna bağlı olarak birey gelirlerinde yaşanan belirgin 

artış, başta iletişim olmak üzere, turizm ve ulaşım hizmetlerinde iyileşme ve 

farklılıkları/farkındalıkları beraberinde getirmiştir. Artık turistler sadece 

destinasyonların kendisi ile ilgilenmemekte, yeni kültürleri, alışılmamış, eşsiz, yeni 

yaşam biçimlerini ve tarzlarını ilk elden deneyimleme ve yaşama arayışına girmektedir 

(Francesca ve Roberta, 2015: 203). Bu noktada, özellikle teknolojiyi yakından takip 

eden, lüks ve pahalı tatil satın almak istemeyen veya alamayan; ancak yine de bu 

deneyimlere sahip olmak isteyen Y ve Z kuşağı (millennial kuşağı) turistleri, 

günümüzde konaklama, ulaşım, yeme-içme vb. ihtiyaçlar dahilinde turizme ilişkin bir 

çok paradigmayı değiştirmeye başlamıştır (Toposophy, 2016: 4). Bilişim ve sosyal ağ 
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tabanlı iletişim ve paylaşım platformlarının gelişmesi neticesinde bu turistler, 

aradıkları bu yeni deneyimleri geleneksel ulaştırma aracılarına gerek kalmadan, farklı 

şekillerde elde edebilmektedir. Bu durum, en basit haliyle turist tüketici davranışlarını 

değiştirmekte ve paylaşımcı yeni yaklaşımları beraberinde getirmektedir. Öyle ki 

günümüzde artık deneyimli turistler kendi ihtiyaçlarını veya beklentilerini 

karşılayabilmek için sosyal ağ tabanlı iletişim ve paylaşım platformlarından sıklıkla 

faydalanmaktadır. İşbirlikçi tüketim yaklaşımları çerçevesinde şekillenen bu davranış, 

turist kavramına ilişkin bir takım paradigmaları değiştirerek, daha bilgili ve para ve 

zaman konusunda daha fazla değer arayışına giren “yeni” turisti güçlendirmiştir 

(Buhalis ve Law, 2008; Francesca ve Roberta, 2015: 203). Yeni turist dediğimiz 

tüketici şekli, tüketimde gayet akılcı, sürdürülebilir ve paylaşımcı bir yapıda olan ve 

sadece tüketmeyen, gerekirse atıl kapasitedeki mal ve hizmetlerini ya da becerilerini 

paylaşarak, turizm ekosistemine üretimde bulunarak da bir değer yaratmaya çalışan 

turist halini almıştır. Buna göre turizm ekosistemi içerisinde işletme merkezli bir değer 

oluşumundan, tüketicilerle birlikte paylaşıma ve işbirliğine dayalı bir değer 

oluşturmaya doğru bir paradigma kayması söz konusudur (Ayazlar, 2018: 1189). 

Aslında geçmiş dönemlere bakıldığında, turistleri tatil için motive eden faktörlerin 

yeni yerleri keşfetme, rahatlama, dinlenme ve günlük çalışma rutinlerinden kurtulma 

gibi benzer sebeplerden oluştuğu söylenebilir. Bu motivasyon kaynakları hala 

günümüzde geçerliliğini korumakta ve genellikle kitle turistlerine hitap etmektedir. 

Ancak zaman içerisinde yeni turist kavramı ile birlikte, tatil ve seyahat 

motivasyonlarında da bir takım değişiklikler meydana gelmiştir (Francesca ve 

Roberta, 2015: 204). Turist motivasyon ve tercihlerinde meydana gelen bu 

değişiklikler, yeni turist dediğimiz kişisel deneyimlerini her şeyin üzerinde tutan, bu 

sebeple unutulmaz ve benzersiz tatil, seyahat ve eğlence deneyimi arayan, daha aktif 

ve daha yaratıcı tüketicileridir (Richards, 2011). Öyle ki bu tüketiciler, geleneksel 

işletmelerin ve hizmet aracılarının  ötesinde, yerel kültür ve çevre ile doğrudan temas 

halinde olacak şekilde tatil deneyimleri yaşamanın arayışına girişmiştir (Francesca ve 

Roberta, 2015: 205).  

Turizm ekosisteminde ortaya çıkan bu yeni tüketici davranışlarını, ilişkisel 

mallar yaklaşımına dayandırmak mümkündür (Zamagni, 2007; Francesca ve Roberta, 
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2015: 205). İlişkisel mallar, temelini rasyonel davranış teorisinden alan, değerinin tam 

olarak anlaşılması için diğer insanlar veya gruplar halinde üretilen ve tüketilen, özünde 

ilişkiler ve etkileşimler olan, maddi değeri olmayan veya bu değerin ölçülmesi zor olan 

mallar şeklinde tanımlanmaktadır (Bruni ve Stanca, 2008: 509). Turizm sektörü 

açısından baktığımızda artık turistik ürünlerin, tıpkı ilişkisel mallar yaklaşımının 

temelinde olduğu gibi, sadece kar amaçlı olmadığı, bunun yanında kişilerarası ilişkileri 

ve misafirperverlik ortamını orataya çıkartan ürünler olmaya başladığı görülmektedir. 

Turizm ekosisteminde görülen tüm değişim ve yaklaşımlar, yeni bir turist profilinin 

yanında, belki de yeni bir  turizm çeşidini de ortaya çıkarmaktadır. “İlişkisel turizm” 

olarak adlandırabileceğimiz bu yeni turizm yaklaşımı, yerel bir unsur olarak başta 

insanın kendisi olmak üzere tarih, sanat ve folklorik güzellikleri ve eşsiz nitelikleri 

keşfetmeye motive eden, kişilerarası ilişkilerin giderek daha önemli bir hal aldığı 

turizm çeşidi olarak karşımıza çıkmaktadır (Francesca ve Roberta, 2015: 205). Elbette 

kişilerarası ilişkiler, internet ve bilişim teknolojilerinin hızlı gelişmesine paralel olarak 

mevcut sosyo-ekonomik ortamda bir çok sektörde giderek daha merkezi bir rol 

oynamaya başlamıştır. Bu noktada turizm, turistlerin yerel halk ve çevre ile 

bütünleşmenin görece kolay olması gibi turizmin sektörel özelliklerinden ve 

yapısından dolayı kişilerarası ilişkilerin çok daha yoğun yaşandığı bir sektördür. 

Turizm sektörünün kişilerarası iletişime açık bu yönü, “paylaşma”, “birlikte 

yaratma”, “ortak yapım” ve “kazanım” kelimelerini bu sektör içinde sıklıkla 

duymamızı sağlamıştır (Humphreys ve Grayson, 2008; Francesca ve Roberta, 2015: 

205). Turizm ekosistemi içerisinde bu tarz işbirlikçi tüketim yaklaşımları, geleneksel 

turizm işletmelerinden farklı olarak turist deneyimini yüksek düzeyde kişiselleştirerek, 

yerel kaynakların daha sorumlu bir şekilde kullanılmasını teşvik edici, sosyal, çevresel 

ve ekonomik olarak sürdürülebilir olmaya zorlayan, insani değerlere saygılı iş 

modellerini ortaya çıkarmıştır. Bu iş modellerinin belki de en çok gelecek vaat edeni, 

geleneksel olanı ortadan kaldırarak, kıt kaynakların kullanımını en bilinçli düzeye 

çıkartan, bireyler arasındaki değiş-tokuş ve satın alma işlemlerini tıpkı geleneksel 

işletmelerde olduğu gibi koordine eden; ancak bunu daha esnek, daha sürdürülebilir, 

daha özerk ve en nihayetinde daha devrimci bir şekilde yapan paylaşım ekonomisidir. 
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Temelini, platform ekonomisi, gig ekonomisi ve asset-light modeli dediğimiz 

işletmeler için gelecek yatırımlara odaklanarak, iş verimliliğini artırmaya çalışan, 

firma kaynaklarının gereksiz kullanımının azaltılması sonucu firmaların uzun vadede 

değerlerini artırmaya çalıştığı iş modellerinin oluşturduğu paylaşım ekonomisi, turizm 

sektörünün paylaşıma uygun yapısı sebebiyle kendisine bu sektörde geniş kullanım 

alanı bulmaktadır (Allen ve Berg, 2014: 2). Değişen satın alma davranışları, bireyleri 

bir mal veya hizmete sahip olmaktan ziyade, bu mal veya hizmeti geçici bir süre sadece 

ihtiyaç kadar kullanmaya itmekte ve bu durum birçok endüstriyi çoktan etkilemiş 

durumdadır. Bu noktada, turizm ve ulaştırma endüstirisi, paylaşım ve ortak tüketim 

yaklaşımdan en çok etkilenen sektör konumuna gelmiştir (Trivett, 2013: 6). Avrupa 

komisyonunun vermiş olduğu bilgiye göre, paylaşım ekonomisi uygulamalarından her 

yıl elde edilen milyar dolarlık gelir incelendiğinde, en çok gelirin turizm sektörü 

içerisinde, özellikle konaklama ve ulaştırma hizmetlerinden elde edildiği 

görülmektedir (Juul, 2017: 4). Yine Avrupa komisyonun vermiş olduğu bilgiye göre, 

paylaşım ekonomisi uygulamalarının Avrupa’da 2015 senesinden sonra turizm ve 

ulaştırma sektöründe hızla büyümesi, Avrupa’da kullanıcı potansiyelinin farkına varan 

paylaşım ekonomisinin önemli uygulamalarının bu pazardaki operasyon ve 

yatırımlarına hız vermesi ile açıklanmaktadır. 2016 yılında Avrupa Parlementosunun 

yapmış olduğu araştırmaya göre ise, paylaşım ekonomisi uygulamalarının temel 

amaçlarından birisi olarak kaynakların verimli kullanılmasıyla,  AB genelinde elde 

edilen potansiyel kazancın 572 milyar Euro olduğu belirtilmektedir. Bunun yanısıra, 

özellikle AB yasa ve mevzuatlarında bulunan mevcut kısıtlamaların, aslında paylaşım 

ekonomisinin avantajlarından tam olarak faydalanamamaya sebep olduğu da bir 

gerçektir (Juul, 2017: 4). Benzer şekilde, Juul’un (2017: 4) kaleme almış olduğu 

Avrupa Komisyonu Raporuna göre yapılan araştırmalarda, araştırmaya katılan AB 

içerisinde eğitimini tamamlamış bireylerin paylaşım ekonomisi platformnlarının ve bu 

platformlar neticesinde paylaşılan hizmetlerden haberdar olduğu ve yine araştırmaya 

katılan bireylerin büyük bir kısmının bu uygulamaları hayatlarında en az bir kere 

kullandığı ortaya çıkmıştır. OECD’nin 2016 Turizm Eğilimleri ve Politikaları 

raporunda, turistlerin kendi kendilerine yapmış olduğu gezilerin (self-guided holiday) 

hızla artış gösterdiğini ve tatil planları yapılırken, ilgili tatil planına ilişkin 
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deneyimlerin önem kazandığını belirtmektedir (OECD, 2016). Günümüzde bir çok 

turist, eşsiz ve kişiselleştirilmiş turizm ve tatil deneyimleri talep etmektedir. Ancak 

ülkelerde yaşanan ekonomik krizler ve düşen satın alma gücü, pek çok insanı paranın 

değerini daha fazla düşünmeye ve paranın karşılığını en iyi şekilde almaya 

zorlamaktadır. Bu noktada paylaşım ekonomisi, tüketicilere daha ekonomik bir şekilde 

nerede kalacaklarına (örn. airbnb), ne yiyeceklerine (örn. eatwith), ne yapacaklarına 

(örn. tourbylocals) ve nasıl ulaşacaklarına (örn. blablacar) dair yeni seçenekler ve 

fırsatlar sunmaktadır. Hatta, bu seçenek ve fırsatlar içerisinde bazı paylaşım ekonomisi 

uygulamalarının, geleneksel işletme modelli rakiplerine oranla daha kaliteli, daha 

uygun fiyatlı ve daha çok çeşit hizmeti bünyesinde barındıracak yapıda olduğu su 

götürmez bir gerçektir (Juul, 2017). Paylaşım ekonomisinin, geleneksel iş modelli 

rakiplerine göre üstünlükleri ve/veya zayıflıkları, tezin ilerleyen bölümlerinde ele 

alınmıştır. 

1.3.1. Paylaşım Ekonomisi ve Destinasyon İlişkisi 

Dünyanın sürekli artan nüfusu ile birlikte metropol şehirler yaşamak, çalışmak 

ve turizm faaliyetlerinde bulunulmak üzere daha çok insanı kendine çekmektedir. 

Birleşmiş milletler raporuna göre, 2030 yılı itibarı ile nüfusu 10 milyon ve üzerinde 

41 mega şehir olacağı tahmin edilmektedir. Öyle ki bugün, içinde bulunduğumuz 21. 

yüzyılın önemli sorunlardan bir tanesi, kentsel alanları yönetebilmektir. Çevresel, 

kültürel ve sosyal açıdan yaşanacak bir şehir veya bölge yaratmak, bireyleri bu şehir 

veya bölgelere çekerek bu şehir ve bölgeleri küresel ölçekte ekonomik rekabete daha 

dayanaklı hale getirmektedir. Özellikle turizm destinasyonları açısından baktığımızda 

yaşam maliyetleri, konut ve konaklama fiyatları, ulaşım ağları sorunları ve yoğun 

işsizlik, şehir veya bölge planlamacılarının karşı karşıya kaldığı zorlukların sadece bir 

kaçıdır. Ayrıca turizm faaliyetleri çerçevesinde bölgeyi ziyaret eden turistlerin de bu 

zorlukları artırdığı, hatta yeni zorluklar eklediği de gerçektir (Toposophy, 2016: 11). 

Ekonomik nedenlerin ötesinde, artık günümüzde giderek yaygınlaşan çevresel 

farkındalık, turistik şehir ve bölgelerin daha yaşanabilir veya sürdürülebilir bir yaşam 

sunabilmesi adına, bireyleri işbirlikçi yaklaşımlar çerçevesinde düşünmeye ve 

davranmaya yönlendirmektedir. Bu noktada, paylaşım ekonomisi, turistik şehir ve 
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bölgelerde arazi kullanım mülkiyetleri ve stratejilerini yeniden tanımlayarak 

maliyetlerin en aza indirilmesi, kamu varlıklarının gözden geçirilerek, bu alanlarda 

sürekli yenilikçiliği teşvik eden politikaların geliştirilmesi başta olmak üzere bütün bu 

zorlukların üstesinden gelebilmek adına etkili bir çözüm sunabilme potansiyeline 

sahiptir. Ancak paylaşım ekonomisinin, mevcut zorluklarla en iyi şekilde başa 

çıkabilmesi ve gelecek yıllarda turistik şehir veya bölgeleri daha sürdürülebilir şekilde 

kalkındırabilmesi için bu ekonominin önünde bulunan mevcut engellerin kaldırılması 

(yasal zorluklar vb.) ve gelecekte bu ekonominin neler yaratacağı hususunda bir etki 

değerlendirmesinin yapılması şarttır. Turistik şehir veya bölgelerde paylaşım 

ekonomisine ilişkin etki değerlendirmesinin yapılması, 

 Paylaşım ekonomisine uygunluğu veya bağlılığı açısından turistik bir 

destinasyonun durumunu görmek ve diğer destinasyonlarla kıyaslama 

yapabilmek, 

 Destinasyon için paylaşım ekonomisi önceliklerini belirlemek (ulaşım, 

konaklama vb.), bu sayede daha iyi bir bütçe ile daha iyi planlama 

yapabilmek, 

 Paylaşım ekonomine yönelik gelecekteki etkileri tahmin etmek ve ortaya 

çıkabilecek olası sorunları önlemek, 

 Destinasyona ilişkin birçok konuda, daha sürdürülebilir politikalarla 

paylaşım ekonomisine yönelik farkındalık yaratmak, açısından:önemli 

avantajlar sağlamaktadır.  

Söz konusu turistik şehir veya bölgelerde paylaşım ekonomisi olduğunda 

unutulmaması gereken, bölge açısından doğru stratejilerin geliştirilebilmesi için tüm 

faktörlerin göz önüne alınması gerekliliğidir. Ayrıca her şehrin veya bölgenin 

karakteristiği ve/veya ruhu farklı olduğu için, bütün paydaşları bir araya getirerek 

bütünsel (herkesi kapsayan) ve dengeli (yerel/turist, geleneksel/paylaşımcı vb.) bir 

strateji ve yaklaşım geliştirmek en doğrusu olacaktır. Turistik şehir veya bölgelerde 

faaliyet gösteren devlet kurumlarının ve diğer paydaşların yetki ve görevleri farklılık 

göstermektedir. Paylaşım ekonomisinin turizm endüstrisi ile ilişkisi söz konusu 

olduğunda, yapılacak veya atılacak her bir adım, sıklıkla birden fazla devlet kurumunu 
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veya turizm paydaşını ilgilendirmektedir. Bu sebeple, turistik şehir veya bölgelerde 

paylaşım ekonomisi çerçevesinde projeler yapmak ve bu ekonomiden en etkin şekilde 

faydalanmak için tüm bu paydaşlarla koordineli bir şekilde çalışmak esastır 

(Toposophy, 2016: 12). Çünkü paylaşım ekonomisinde başarı, devlet kurumları, 

belediyeler, yerel halk, tedarikçiler (internet servis sağlayıcı vb.), iş toplulukları, 

yatırımcılar, turistler ve en nihayetinde paylaşım ekonomisinin iyi işleyen 

platformlarının sürekli istişareleri doğrultusunda birlikte karar almalarına bağlıdır. Bu 

noktada, tüm bu paydaşlarla birlikte: 

 Mevcut bölge sakinlerinin, paylaşım ekonomisi uygulamaları 

çerçevesinde kendilerine ait mal/mülk veya bir hizmeti paylaşma 

eğilimlerinin ölçülmesi, 

 Bölge açısından, paylaşım ekonomisinin ekonomik, çevresel ve sosyal 

etkilerinin analiz edilmesi, 

 Bölge açısından, mevcut  politika ve hedeflere en uygun paylaşım 

ekonomisi uygulamalarının ortaya çıkarılması, 

 Bölge açısından, paylaşım ekonomisi uygulamalarına yönelik sorunlu 

alanların tespit edilmesi, bu sorunların ortadan kaldırılması ve fırsatların 

değerlendirilmesi adına tüm paydaşların veya ilgili temsilcilerin bir araya 

getirilmesi, 

 Turistik şehir veya bölgeye ilişkin turizm haritalarının ve turistik varlık 

envanterlerinin çıkarılması, yapılan stratejik planlamalarla alınan 

kararların başarıya ulaşabilmesi ve turistik şehir veya bölgelerde paylaşım 

ekonomisinin sağlamış olduğu fırsatlardan en etkin şekilde 

faydalanılabilinmesi için önemlidir. 

Destinasyon açısından paylaşım davranışının yararları, elbette varlıkların etkin 

ve sürdürülebilir kullanımının ötesine geçmektedir. Paylaşım kültürü, toplumsal 

etkileşim yaratarak sosyal kaynaşma sağlamakta, paylaşım ekonomisi çerçevesinde 

sayıları hızla artan paylaşım ekonomisi uygulamaları/platformları yeni mikro 

girişimcileri teşvik etmekte ve buna paralel olarak destinasyonlarda istihdam 

olanakları ve dijital okur yazarlık seviyesi artmaktadır. Ayrıca, iş birlikçi ve 
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paylaşımcı yaklaşımlar, şehirleri daha kapsayıcı hale getirmekte, belki hiçbir zaman 

etkileşimde bulunamayacak gruplar arasında bir bağ kurarak, turistik destinasyonların 

uzun vadeli gerek ekonomik gerek toplumsal bir çok zorluklarını birlikte aşma fırsatı 

sunmaktadır. Turistik destinasyonlar açısından paylaşım ekonomisi, özellikle yoğun 

talep dönemlerinde turistik ürün (konaklama, ulaştırma, rehberlik vb.) arzını artırarak, 

kaynakların otel veya tesis inşaatına ayrılması yerine, toplumsal diğer sorunların 

çözümüne veya sosyal devlet anlayışı çerçevesinde sağlık, eğitim veya altyapı 

çalışmalarına kanalize edilmesine imkan verebilmektedir. 

Tablo 1: Turizm Endüstrisinde Kullanılan Paylaşım Ekonomisi Platformları. 

Hizmetler Platformlar 

Konaklama Hizmetleri Airbnb, Couchsurfing 

 Homeaway, Homestay 

 Homeexchange, Spareroom 

 Love Home Swap, Bedycasa 

 Culture Go Go, Wwoof 

 Homestayin vb. 

Ulaştırma Hizmetleri Blablacar, Uber  

 Lyft, Olacab 

 Zipcar, Autoshare 

 Boatsetter, Jetsmarter 

 Tekarabagidelim vb. 

Yiyecek-İçecek Hizmetleri Eatwith, Mealsharing 

 Vizeat, WithLocals 

 MealHome, HomeCooked 

 Yallabetee vb. 

Rehberlik ve Eğlence Hizmetleri Tourbylocals, Vayable 

 Showaround, Tourzan 

  Embark, CityUnscripted vb. 
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Tablo 1’de turizm destinasyonlarında yaygın olarak kullanılan, büyük bir 

çoğunluğu bireysel olmak üzere, turizm endüstrisi içerisindeki bazı paylaşım 

ekonomisi uygulamaları gösterilmiştir. Bu noktada, özellikle turizm şehir ve 

destinasyonlarında paylaşım ekonomisinin gücü, bireysel paylaşım uygulamalarının 

ötesine geçmekte, bazı uygulamalar destinasyonlarda devlet mallarının ve mülklerinin 

yerel yönetimler ve kamu kuruluşları arasında paylaşılmasına da imkan sağlamaktadır. 

Örneğin Munirent.co uygulaması ile yerel yönetimler ve kamu kuruluşları arasında 

araç, ekipman vb. paylaşımı yapılmakta ve işbirlikçi ve paylaşımcı hükümetler fikirleri 

hayat bulmaktadır. 

“…İş birlikçi hükümetlere inanıyoruz. Teknolojimiz maliyetleri 

düşürme, ortak kullanım ve verimliliği artırma konusunda 

hükümetlere güç veriyor. MuniRent, işbirlikçi davranış 

yaklaşımlarını bir sonraki seviyeye taşıyor ve hükümetler arasında 

paylaşımı kolaylaştırıyor…(https://www.munirent.co Erişim: 

14/05/2019)” 

Benzer şekilde, yerel yönetimlerin kontrolünde olan bahçeler, eğlence 

merkezleri, gösteri merkezleri, otoparklar gibi açık/kapalı veya kamu alanlarının özel 

gösteriler, konserler, düğünler vb. ihtiyaçlar için ihtiyaç sahipleri ile paylaşılması veya 

kiralanması, zaman zaman atıl durumda bulunan kaynakların etkin kullanılması adına 

yerel yönetimlere fayda sağlayabilmektedir. Ayrıca yerel yönetimler veya hükümetler, 

belirli bir alanda veya konuda kısa vadeli bir ihtiyacı karşılamak için (uzmanlaşmış 

işler vb.) yerel halkın bilgi, beceri, uzmanlık veya mesleki deneyiminden 

faydalanabilir veya bu becerilerin paylaşılmasını organize ederek, ilgili destinasyonda 

paylaşım ekonomisinin sağlayacak olduğu faydayı maksimize edebilmektedir. 

Örneğin, Güney Kore’nin başkenti Seul’de 2013 yılında faaliyete geçen “ShareHub 

Seoul” paylaşılan şehir projesi ile yeni iş imkanları yaratmak, toplumsal geliri 

artırmak, çevre kirliliğini azaltmak ve belki de en önemlisi gereksiz atıkları azaltarak 

çevreye duyarlı bir gelecek yaratarak, devlet ve halk arasındaki güven duygusunu 

tazeleyici, yerel halka saygılı bir yönetim şekli benimsenmektedir. Bu paylaşımcı 

topluluk duygusunun inşası için devlet, beş temel politaka benimsemiş ve yürütmüştür:  

https://www.munirent.co/
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 Paylaşım modelinin teşviki, 

 İşletmelere ekonomik destek, 

 Yasalar ve kanunların uyumlaştırılması, 

 Her bölge için paylaşım ekonomisi teşvik sistemi, 

 Kamuya ait alanların halka açılması. 

Paylaşım ekonomisi modellerinin desteklenmesi ve toplumun bu bilince sahip 

olarak paylaşım ekonomisinin değerini ve anlamını anlamaya yardımcı olmak üzere 

Seul’de toplantılar yapılmış, işletmelere paylaşımcı politikaları desteklemelerine ve 

kamuya ait alanların halka açılmasına yönelik önerilerde bulunulmuştur 

(http://english.sharehub.kr/ Erişim: 14/05/2019). Bu çerçevede, Seul’de paylaşılan 

şehir projesi ile yerel yönetim tarafından kullanılan spor tesisleri, konferans ve toplantı 

salonları, ihtiyaç sahipleri ile paylaşılmakta ve sürdürülebilirlik sağlanmaktadır 

(http://yeyak.seoul.go.kr Erişim: 14/05/2019). Benzer şekilde Seul’de “My Real Trip” 

uygulaması ile yerel yönetimler, turistleri deneyimli yerel rehberlerle buluşturmakta 

ve onların mesleki bilgilerinden faydalanmaktadır (https://www.myrealtrip.com 

Erişim: 14/05/2019). 

Yine 2013 yılında Hollanda’da faaliyete giren “ShareNL” projesi ile, 

hükümetlerin, yerel yönetimlerin, bireylerin kısaca paylaşım kültürü içerisindeki tüm 

paydaşların, paylaşma ve değiş tokuş faaliyetlerine katılmaları hususunda bir 

farkındalık yaratarak paylaşım ekonomisine yönelik bir ortak fikir yaratmak 

amaçlanmaktadır. Proje, Amsterdam’da bireyler arası bilgi ve deneyim paylaşımını 

geliştirerek, ekonomik ve kentsel zorlukları aşmak ve paylaşım kültürünü toplumun 

tüm bireylerine yerleştirmek ana görevini üstlenmektedir http://www.sharenl.nl/ 

Erişim: 14/05/2019). 

2016 yılında Barselona’da hayata geçirilen “Decidim” projesi ve 

“Procomuns” projesiyle, vatandaşların toplum inşasında daha demokratik ve şeffaf 

bir şekilde çeşitli önerilerde bulunarak veya var olan önerileri destekleyerek, daha 

işbirlikçi bir toplum yaratmak amaçlanmıştır. Proje temelinde, gerek şehir odaklı 

gerekse mahalle odaklı alınacak turistik vb. kararlarda toplumun her kesiminden görüş 

alınarak, daha kaliteli hizmet verme fikri yatmaktadır. Proje aracılığıyla vatandaşlar, 

http://english.sharehub.kr/
http://yeyak.seoul.go.kr/
https://www.myrealtrip.com/
http://www.sharenl.nl/
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ilgili şehir veya bölgelerde başta turizmin geliştirilmesi için önerilen kararları 

okuyabilir, süreçle ilgili tüm belgelere veya içeriğe ulaşabilir, yorum yapabilir ve 

kararları oylayabilmektedir (https://www.decidim.barcelona/ Erişim: Erişim: 

14/05/2019). 

Tüm bu örnekler, paylaşım kültürünün bir etkisi olarak, paylaşım ekonomisi 

uygulamalarının turistik şehirler başta olmak üzere şehir ve destinasyonlarda 

istenildiği takdirde ne derece etkili olunabileceğini göstermektedir. Elbette bazı 

şehirler, sahip olduğu değerler, yerel halkın kültür seviyesi, paylaşıma müsait hizmet 

sektörlerinin varlığı (konaklama, ulaştırma vb.) ve hukuki ve yasal durumlarının 

elverişliliği gibi faktörler çerçevesinde paylaşım ekonomisi ile doğrudan ilişkiliyken, 

diğer bazı şehir ve bölgelerde bu paylaşım kültürü, hükümet veya yerel yönetim dışı 

kuruluşlar, özel sektör, sivil toplum kuruluşları veya kar amacı gütmeyen diğer 

kuruluşlar çerçevesinde oluşturulmaya çalışılmaktadır. Çünkü, destinasyonlarda 

paylaşım ekonomisinin faydalarını maksimize etmek için paylaşım fikrinin tüm 

toplumca benimsenmesi, hükümet, yerel yönetim, kamu kuruluşlarınca desteklenmesi 

ve hukuki/yasal alt yapısının oluşturularak, paylaşım kültürünün tüm paydaşlara 

yerleştirilmesi elzemdir (World Economic Forum, 2017).  

1.3.2. Paylaşım Ekonomisi ve Yerel Halk İlişkisi 

Günümüz turist kavramından gezgin kavramına geçiş, Turizm’de bir takım 

tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Turist kavramındaki bu kavramsal ayrım, 

deneyime dayalı turistik ürünleri daha ön plana çıkarmayı başarmıştır (Paulauskaite 

vd., 2017: 2). Kendilerini gezgin olarak tarif eden turistler, yerel halkla iç içe geçerek, 

daha otantik deneyimsel turistik ürünlere veya ortamlara yönelmekte ve turizm 

faaliyetlerini ona göre şekillendirmektedir. Paylaşımcı ve işbirlikçi yeni ekonomik 

oluşumlar, “Airbnb” gibi konaklama, “Mealsharing” gibi yiyecek ve içecek, 

“Blablacar” gibi ulaştırma endüstrisinde yerel halkla iç içe, deneyime dayalı yeni bir 

turizm ürününü ortaya çıkarmıştır. Deneyim basitçe, bireylerin kendilerinin 

anladığı/yorumladığı bir şekilde içsel olarak üretilen, rasyonel özellikte duygu, istek 

uyandırarak kendisi ile insanlar ve/veya yerler arasındaki farklı etkileşimleri 

anlamasına yardımcı, duygulardır (Jennings ve Weiler, 2006). Bu çerçevede, yeni 

https://www.decidim.barcelona/
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deneyimsel turistik ürünler ve sosyal uyum açısından paylaşım ekonomisine faydalı 

bir araç olarak bakmanın zamanı çoktan gelmiştir.  

Turizm, genel olarak “ev sahipleri (host)” ile “misafirler (guest)” arasındaki 

bir takım ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkilerden meydana gelmektedir. Turizm 

alanyazınında bu ilişkiler sıklıkla turist ile yerli halk arasındaki temaslardan ve bu 

temasların turizmin gelişmesi üzerindeki etkisini açıklamak çerçevesinde 

şekillenmektedir. Ancak bazı yazarların da dile getirdiği üzere, özellikle çevrimiçi 

sosyal ağların turizm bölgelerinde turist ve yerel halkı bir araya getirmedeki üstün 

başarısı göz ardı edilmektedir (Arsal vd., 2010; Chung, 2017). Gelişen bilgisayar ve 

bilgi teknolojileri çerçevesinde turist ve yerel halk arasındaki ilişkilerin giderek önem 

kazandığı düşünüldüğünde, bu ilişkilerin açığa çıkarılması önemlidir. Bu noktada 

uygun fiyatlı ve hatta zaman zaman ücretsiz konaklama imkânı sağlaması ile turizm 

ve konaklama sektöründe giderek yaygınlaşan paylaşım ekonomisi uygulamaları, 

turistlere otantik turizm deneyimleri sunarak, onları yerel halka ve yerel kültürlere 

yakınlaştırmaktadır (Guttentag, 2015). Paylaşım ekonomisinin bu tarz uygulamaları, 

ev sahipleri ile turistler arasındaki sosyal etkileşimleri artırarak farklı kültürlerde daha 

hoşgörülü ve barışçıl bir ortamın yaratılması ve “misafirperverlik” kavramının 

önemini daha da vurgulayıcı aksiyonlar almasını sağlamaktadır.  

Paylaşım ekonomisi uygulamaları çerçevesinde daha sürdürülebilir, daha 

çevreci ve daha ekonomik düşünce yapısına kavuşan turistler, “yeni ahlaki turist” 

kavramını da ortaya çıkarmıştır. Yeni ahlaki turistler, destinasyon ve yerel 

ekonomilere daha bağlı, yerel halkın yaşam şekillerini ve tüketim tarzlarını 

benimseyerek onları deneyimlemeyi kendilerine görev edinen turistleri 

tanımlamaktadır (Molz, 2013: 213). Birçok çevrimiçi sosyal medya uygulamasında 

olduğu gibi, paylaşım ekonomisi uygulamaları da üyelerine gerek sosyal  anlamda 

olsun gerekse ekonomik anlamda olsun, kendi ağlarını kurma ve genişletme ikmanı 

sağlayarak, üyeler arasında bilgi alışverişini ve iletişimi kolaylaştırmaktadır. Yerel 

halkla içiçe bir turizm deneyimi yaratması açısından, paylaşım ekonomisinin bireyler 

arasında kurduğu bu sosyal ve ekonomik ağlar, bireyler arasında “güven” duygusu 

inşa edilmesi açısında da önemlidir.  
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Mülkiyet engellerini ortadan kaldırarak, mal veya hizmetlere daha kolay bir 

şekilde erişilebilirlik sağlaması özelliğiyle paylaşım ekonomisi uygulamaları, düşük 

gelirli veya yetersiz kazanç ile çalışan yerel halkın ekonomileri üzerinde çeşitli olumlu 

etkiler yaratmaktadır. Dolaylı etki olarak adlandırabileceğimiz üzere, paylaşım 

ekonomisinin turizm endüstrisindeki bazı uygulamaları, yüksek maliyetli ve ücretli bir 

takım mal veya hizmetleri dar veya düşük gelirli halk açısından daha elde edilebilir 

seviyelere indirerek, hem yerel halkın daha sık turizm faaliyetlerine katılmalarını 

sağlamak adına, hem de uzun vadeli düşünüldüğünde tüketime yapmış olduğu katkı 

çerçevesinde, ülke ekonomisi üzerinde olumlu etkiler yaratmaktadır. Bu noktada 

paylaşım ekonomisi uygulamaları, yapılan harcamalar neticesinde, özellikle turizm 

destinasyonlarında bulunan yerel ekonomilerin büyümelerinde etkin rol oynamaktadır 

(https://www.bsr.org Erişim: 15/05/2019). Öyle ki, turistik destinasyonlardaki yerel 

ekonomilerde meydana gelen bu büyümelerin, yeni iş alanlarının ortaya çıkması, 

mevcut iş alanlarında istihdamın artırılması veya yeni girişimcilik örneklerinin ortaya 

çıkması üzerinde çarpan etkisi yaratması muhtemeldir. Paylaşım ekonomisi 

uygulamalarının yerel halkın ekonomileri üzerindeki doğrudan etkisi ise, paylaşım 

ekonomisinin gelir yaratma fonksiyonu neticesinde ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede, 

paylaşım ekonomisinin başta ekonomik etkileri olmak üzere, yerel toplumlarda 

yarattığı olumlu etkilerin artırılabilmesi için, paylaşım ekonomisi kültürünün o 

toplumu oluşturan her bir bireyine yerleşmesi gerekmektedir. Bir destinasyonda, ilgili 

paydaşlara paylaşım kültürünün yerleştirilmesi adına iki önemli farkındalık 

yaratılabilir (World Economic Forum, 2017: 13). Birinci farkındalık, paylaşılan bir 

şehir olma fikrine sahip olmak ve bu amaç için çalışmaktır. Turizm hareketleri 

çerçevesinde ortaya çıkan genel veya bölgesel enflasyon, artan maliyetler ve 

pahalılaşan hayatlar vb. ekonomik olarak ekonomik açıdan görece olumsuz özellikler 

sergileyen turistik şehir veya destinasyonlarda, gerek ekonomiyi büyütmek ve 

güçlendirmek gerekse istihdamı artırmak amacıyla paylaşım ekonomisi etkin rol 

oynamaya hazırdır. Öyle ki, paylaşım ekonomisinin gelir elde etmek ve sermaye 

yatırımlarına katkı sağlamak amacıyla merkezi olmayan dediğimiz “tüketiciden 

tüketiciye (C2C)” işletme modelleri, şuanda kusursuza yakın bir şekilde işlemektedir. 

https://www.bsr.org/
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 Paylaşılan şehir fikirleri çerçevesinde ayrıca, destinasyonlarda çevresel ve 

sosyo-kültürel gelişimler izlenebilmekte, yerel yönetimlerin sivil toplum kuruluşları 

ve diğer topluluklar ile birlikte çalışarak tüm toplumda işbirlikçi ve paylaşımcı 

yaklaşımlar geliştirmesi, katılımcı yönetim anlayışını da güçlendirmektedir. İçinde 

yaşadığı destinasyonda katılımcı, işbirlikçi ve paylaşımcı bir yönetim anlayışı ile 

karşılaşan birey, kendisinin de bu gelişimin bir parçası olduğuna inanması ile 

ekonomik, çevresel ve sosyal olarak sürdürülebilirlik anlayışını daha fazla 

benimseyecek ve içselleştirecektir. Bu amaçla şehirler veya destinasyonlar, bireyleri 

şehir gelişimine daha fazla çekebilmek adına bir takım paylaşımcı ve “kitle kaynaklı 

(crowdsourcing)” platformlar (kickstarter vb.) geliştirmekte, geliştirilen bu kitle 

kaynaklı platformlar neticesinde, yerel halkın belki turizm amaçlı ortaya atacağı 

projeler fon bulabilmekte ve bu sayede turizmin geliştirilmessi veya yerel sorunların 

hep birlikte aşılması adına yerel yönetimlere yeni bir bakış açısı getirilmektedir. “Aktif 

vatandaşlık” olarak bahsi geçen ve bireylerin tek başlarına veya birbirlerine bağlı 

olarak, yaşadıkları şehir veya destinasyonların tüm sosyal, ekonomik ve çevresel 

sorunlarına ortak bir amaçla ve ortak bir çaba ile eğilmeyi görev edinen bu yaklaşım, 

günümüzde bir çok ülkede ve şehirde sosyal turizm faaliyetleri açısından kendine 

uygulama alanı bulmaktadır (Bologna Comune, 2015; World Economic Forum, 2017; 

Giacomo ve Margherita, 2018). Bu noktada, aktif vatandaşların sosyal turizm 

temelinde sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir kültür, sürdürülebilir bir ulaşım 

sağlayarak, özellikle kalabalık turizm destinasyonlarında birey yaşam kalitesini artırıcı 

önlemler almaya çabaladığı belirtilmektedir (https://www.eesc.europa.eu Erişim: 

15/05/2019). 

1.3.3. Paylaşım Ekonomisi ve Sürdürülebilir Turizm İlişkisi 

Bilindiği üzere turizm ve doğal çevre birbiriyle yakından ilişkilidir. Özellikle 

turizm faaliyetleri açısından yoğun olan destinasyonlarda gerçekleşen kitlesel turizm 

hareketleri, ilgili destinasyonlarda enerji, su ve hava gibi doğal kaynakların aşırı 

tüketilmesine neden olarak, gerek çevresel gerekse sosyo-kültürel açıdan bir takım 

sorunları beraberinde getirmektedir. Bu çerçevede, bir çok turizm destinasyonundaki 

doğal kaynakların aşırı ve özensiz kullanımdaki artışın, sürdürülebilir seviyeleri 

https://www.eesc.europa.eu/
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çoktan aştığı ve artan bu özensiz kaynak kullanımının, başta doğal çevre olmak üzere, 

destinasyonlar açısından turizm faaliyetlerini durma noktasına getirmeye yakın olduğu 

belirtilmektedir (Pouri ve Hilty, 2018: 54). Bu sebeple, turistik destinasyonlardaki 

çevre ve doğal kaynak tüketimindeki engellenemez bu artış, kaynakların aşırı 

tüketilmesinin önüne geçirilebilecek yeni yolların ortaya çıkarılmasını zorunlu hale 

getirmiştir. Özellikle bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin, insan 

hayatının yeni düzenleyicileri olarak dikkat çekmeye başlamasından bu yana, üretime 

ve tüketime ait bir takım davranışlarımız da değişmeye başlamıştır (Pouri ve Hilty, 

2018: 53). Akıllı telefon teknolojilerinin giderek daha da yaygın hale gelmesi, hem 

yerel ölçekte hem de küresel ölçekte, çok çeşitli paylaşım temelli platformları 

beraberinde getirmiş ve paylaşım ekonomisinin temel motivasyonlarından bir tanesi 

olarak, kıt kaynakların daha sürdürülebilir ve daha verimli olarak kullanılmasına 

imkan sağlamıştır (Geissinger vd., 2019: 420). Öyle ki paylaşım ekonomisi iş 

modelinin altında yatan temel fikir, üretilmiş mevcut kaynakların ihtiyaç dahilinde 

yeniden üretilmesini engelleyerek, zaten üretilmiş kaynakların takrar tekrar 

kullanılmasını sağlamak süretiyle, doğaya ve ekonomiye verilecek zararları minimize 

etmektir. Bu noktada paylaşım ekonomisi, mevcut kaynakların kullanımını en verimli 

hale getirmeye yardımcı, yenilikçi ve teknolojik bir oluşum olarak ortaya çıkmaktadır. 

Yapılan araştırmalarda, paylaşım ekonomisinin atık üretimini konusunda yaklaşık % 

20 tasarruf sağladığı belirtilmektedir (Demailly ve Novel, 2014).  

Paylaşım ekonomisi, sahibi tarafından kullanılmayan varlıkların, ihtiyacı olan 

diğer kişiler ile paylaşılması yoluyla yeniden üretim yapmaksızın, mevcut varlıkların 

kullanımını teşvik ederek, çevresel fayda sağlamaktadır. Örneğin, aynı turistik 

destinasyon için seyahat edecek bireylerin ayrı ayrı kendi araçlarını kullanmaları 

yerine, bir aracın boş koltuklarını paylaşmak suretiyle aynı yöne, tek bir araçla 

gitmeleri, karbon ve diğer zararlı gazların salınımı üzerindeki etkisi başta olmak üzere, 

pek çok açıdan çevreyi koruyacaktır. Benzer şekilde konaklama ihtiyacının otel gibi 

maddi ve çevresel açıdan büyük kaynak gerektiren yapılar haricinde, bu yönde artan 

istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda, evin tamamını veya birkaç odasını konaklama 

ihtiyacı olan bireyler ile paylaşılarak karşılanması, otel inşası için harcanacak çevresel 

ve toplumsal kaynakların daha faydalı projelere (okul, park, sosyal tesisler vb.) 
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aktarılmasını sağlayacaktır. Şekil.6’da, paylaşım ekonomisinin konaklama 

hizmetlerinde öncül uygulaması olan Airbnb ve kullanıcılarının, İstanbul destinasyonu 

genelinde paylaşıma sunduğu ev ve odalar gösterilmektedir. 

 

Kaynak: https://www.airdna.com, 2019. 

 

İstanbul destinasyonunun en önemli turistik değerlerinin, Fatih yarımadası ve 

çevresinde bulunduğu gözönüne alındığında, turizm açısından konaklama ihtiyacının 

en fazla bu bölgede hissedileceğini söylemek sürpriz olmayacaktır. Nitekim, İstanbul 

destinasyonu geneline bakıldığında, yıldızlı konaklama tesislerinin % 80’i Avrupa 

yakasında ve bu tesislerin de yaklaşık % 40’ı Fatih bölgesinde bulunmaktadır. Önemli 

bir turizm destinasyonu olarak kötü günlerini geride bırakan ve hızla yeniden değer 

kazanan İstanbul destinasyonu için 2019 senesi içerisinde, 14 tanesi 5 yıldızlı ve 8 

Şekil 6: İstanbul Destinasyonu Airbnb Ev İlanları. 
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tanesi 4 yıldızlı olmak üzere toplam 26 yeni otel ve tesis yapılması kararı alınmıştır 

(http://www.turizmyatirimdergisi.com.tr Erişim: 10/05/2019). Ancak, 2018 yılı 

İstanbul geneli otel doluluk oranlarına bakıldığında, Ocak-Aralık dönemi ortalama 

doluluk oranının % 71,1 olduğu görülmektedir. Bu oran, 2017 yılının aynı döneminde 

% 63,1 olarak gerçekleşmiştir. Bu istatistikler, gerek mevcut otel ve tesislerin gerekse 

çevresel ve ekonomik olarak büyük kaynaklar harcanarak kurulacak olan yeni otel ve 

tesislerin tam kapasite ile çalışamayacağını, kapasitelerinin neredeyse % 30’luk bir 

bölümünün atıl kalacağını göstermektedir. Turizm yatırımları açısından bir diğer 

önemli husus, İstanbul destinasyonun turizm açısından görece riskli bir yatırım bölgesi 

olmasıdır. Öyle ki, geçmişte yaşanan pek çok siyasi ve üzücü terör olayı, önemli bir 

turistik destinasyon olarak İstanbul turizmini etkilemiş ve yatırımcıları zor durumda 

bırakmıştır. Örneğin 2015 yılında yaşanan Rusya-Türkiye siyasi krizi, akabinde 

gerçekleşen 2016 yılı terör olayları, başta Türkiye’ye yönelik genel turizm talebi 

olmak üzere, pek çok turistik destinasyonu olumsuz etkilemiştir. Duruma İstanbul 

destinasyonu açısından bakacak olursak, geçmiş yıllarda yaşanan siyasi kriz ve terör 

olayları, İstanbul’da konaklama endüstrisini çok ciddi oranda etkilemiş ve 2016 yılı 

tüm sezon ortalamasında otel doluluk oranları % 49,6’ya kadar düşmüştür 

(http://www.turob.com Erişim: 10/05/2019). Bu çerçevede paylaşım ekonomisi, gerek 

kaynakların daha verimli şekilde, daha önemli projeler için kullanılması, gerekse 

alınacak yatırım risklerini ortadan kaldırarak, zaten hâlihazırda mevcut olarak bulunan 

evlerin konaklama ihtiyaçlarını karşılaması suretiyle, aksiyon almaya çoktan hazırdır.  

Atıl durumda bulunan varlıkların, paylaşım ekonomisi uygulamaları ile ihtiyaç 

sahipleri tarafından yeniden değerlendirilmesi, doğal çevrenin yanında toplumsal 

sürdürülebilir kalkınma üzerinde de etkili olmaktadır (Plewnia ve Guenther, 2018). Bu 

çerçevede ulaştırma, konaklama, yiyecek içecek ve hatta rehberlik hizmetleri gibi 

turizm ürünlerinin kolay paylaşılabilir yapısı, bireylere ekonomik kazanç sağlamakta 

ve bu durum, özellikle turizm ile içiçe destinasyonlarda, turizm faaliyetlerine karşı 

farkındalık oluşturarak, turizme ve onun değerlerine sahip çıkma bilincini 

geliştirecektir. Tüm bu bilgiler ışığında, paylaşım ekonomisinin hem turizm 

destinasyonlarına ve hem de sürdürülebilir turizm bilinci üzerine etkilerinin 

yadsınamaz derecede olduğu görülmektedir. 

http://www.turizmyatirimdergisi.com.tr/
http://www.turob.com/
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1.4.  Paylaşım Ekonomisine Yönelik Eleştiriler 

Ortaya çıktığı yıllardan bu yana, sürekli büyüyen ve gelişen paylaşım temelli 

yeni iş ve işletme modelleri, geleneksel işletme modellerini ve geleneksel dağıtım 

kanallarını ortadan kaldırarak, geleneksel piyasaları değiştirme potansiyeli olan, yeni 

bir teknolojik olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğal olarak bu durum, birçok 

tartışmanın fitilini ateşlemiştir. Paylaşım ekonomisi uygulamalarının ve iş 

modellerinin, günümüzde kusursuza yakın bir şekilde işlemesine ve işletilmesine katkı 

sağlayan herkes (kullanıcılar, müşteriler, devletler, servis sağlayacıları vb.) ve herşey 

(konaklama, ulaştırma hizmetleri vb.), bu tartışma içerisinde bir taraf olarak yer 

almakta ve paylaşım ekonomisinin gerek bu gününü, gerekse yarınını etkilemektedir 

(Psarros vd., 2014: 10). Paylaşım ekonomisine yönelik olarak ortaya atılan bu 

tartışmalar, sıklıkla mevcut yasaların ve düzenlemelerin bu ekonomi için yeterli olup 

olmadığı, bu yasa ve düzenlemelerin paylaşım sektöründe uygulanmasının gerekip 

gerekmediği, eğer gerekliyse, paylaşım ekonomisi için yasa/düzenlemelerin yapılması 

ve vergilendirme, güvenlik, emniyet, kitlesel işsizlik, bölgesel ve sektörel enflasyon 

vb. konular üzerinde yoğunlaşmaktadır (Oei ve Ring, 2016: 992).  

Paylaşım ekonomisine yönelik yapılan tartışmaların ve bu ekonominin 

yarattığı olumsuz etkilerin en çok dile getirildiği veya hissedildiği sektörlerin başında, 

konaklamadan ulaşıma, yiyecek-içecek hizmetlerinden rehberlik hizmetlerine kadar 

paylaşıma en elverişli yapısı ile dikkatleri üzerine çeken turizm endüstrisi gelmektedir. 

Bu sebeple, turizm endüstirisinde geleneksel işletmecilik modelleri ile faaliyetlerine 

devam eden pek çok özel ve kamu işletmesi, paylaşım ekonomisini ciddi bir risk olarak 

görmekte ve bu ekonomiyi dizginleyebilmek için yoğun mesai harcamaktadır (Psarros 

vd., 2014: 10). Paylaşım ekonomisini dizginlemek için harcanan bu yoğun mesainin 

altında, başta turizm endüstrisinde olmak üzere, paylaşım ekonomisi uygulamalarıyla 

bir çok pazara zahmetsizce ve kolaylıkla girilebilip, vergi yükümlülüğü, iş 

sözleşmeleri ve/veya bunun gibi bir çok yasal dayanaktan muaf, mikro işletmeleri 

hayata geçirebilmek suretiyle geleneksel işletme modelli rakiplerini zorlaması 

yatmaktadır. Tezin bu bölümünde, paylaşım ekonomisine yönelik bahsi geçen bu 
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eleştiriler ve tartışmalar irdelenecek ve ülkemiz açısından bir çerçeve çizilmeye 

çalışılacaktır. 

1.4.1. Paylaşım Ekonomisi ve Vergilendirme Sorunu 

Günümüzde yaklaşık 50 milyar dolarlık işlem hacmi ve 2025 yılı neticesi ile 

335 milyar dolarlık işlem hacmi potansiyeli ile paylaşım ekonomisine yöneltilen belki 

de en önemli eleştiri ve tartışma, vergilendirme üzerinde yapılmaktadır (Psarros vd., 

2014; Leaphart, 2016; Pantazatou, 2017). Paylaşım ekonomisi platfromları aracılığıyla 

bireyler, çok kolay bir şekilde mülkiyeti kendilerinde olan bir evi, odayı, arabayı, 

eşyayı veya hizmeti kiralayabilir ya da satabilir. Bu noktada, paylaşım ekonomisi 

dahilinde bahsi geçen tüm bu mal veya hizmetlerin kiralandığı ve/veya satıldığı, bağlı 

olduğu kanunlar çerçevesinde faaliyette bulunduğu ülkelere çeşitli vergiler veren, 

geleneksel işletme modelleri de bulunmaktadır. Paylaşım ekonomisine yönelik bu 

tartışmaların temelinde, geleneksel işletmelerin faaliyette bulundukları ülkelere belirli 

kanunlar çerçevesinde vergi verme yükümlülükleri bulunurken, mevcut kanunlar 

çerçevesinde, Avrupa Birliği (AB) içerisinde ve diğer birçok ülkede, paylaşım 

ekonomisi uygulamalarına yönelik henüz net bir vergi kanununun bulunmayışı 

yatmaktadır. Elbette paylaşım ekonomisinin kelime anlamının altında, bir çok alt 

kavramlardan oluşmuş, görece karmaşık bir mekanizma bulunmaktadır. Bu karmaşık 

mekanizma, paylaşım ekonomisine ilişkin genel bir vergi politikasının henüz gündeme 

gelememesine sebep olmaktadır. Ayrıca, her ülkenin farklı hukuk kuralları 

çerçevesinde farklı vergi uygulamaları veya kanunları bulunmaktadır. Bu 

farklılaşmaya, paylaşım ekonomisi uygulamalarına yönelik uygulanan kurallar da 

dahildir (Pantazatou, 2017: 1) Daha açık bir ifadeyle, her ülkenin paylaşım 

ekonomisine bakışı ve bu ekonomiye ilişkin vergi uygulamaları farklılaşmaktadır. Bu 

noktada, başta paylaşım ekonomisinin ortaya çıktığı veya yaygın şekilde kullanıldığı 

ülkelerde olmak üzere, mevcut vergi uygulamalarının veya kanunlarının, paylaşım 

ekonomine uygulanıp uygulanamayacağının tartışılması ve bu tartışmalar neticesinde, 

eğer gerekliyse, bir an önce paylaşım ekonomisine ilişkin yeni vergi düzenlemelerinin 

getirilmesi konusunun karara bağlanması gerekmektedir. Alınacak bu kararlar, iyi 

şekilde işleyen ve kullanıcılara görece kaliteli hizmet sağlayan paylaşım ekonomisi 
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uygulamalarının meşru kılınması ve olası vergi kaçaklarının veya belirsizliklerinin 

önüne geçilmesi açısından önemlidir. Ancak, çoğu zaman pek çok ülkede, yeni yeni 

ortaya çıkan ve giderek önem kazanan farklı mekanizmalara ilişkin gerek hukuksal 

açıdan, gerekse vergi uygulamaları açısından bir karar çıkarmak, mevcut yasalar 

dahilinde zaman zaman güçleşmektedir. Örneğin AB’de, doğrudan vergilendirme 

politikaları genel olarak tüm üye ülkeleri kapsayacak şekilde düzenlenmemiştir. Hatta 

AB içerisinde, bir takım ülkeler açısından ayrıcalıklı ve çıkar sağlayıcı durumlar 

yaratabileceği endişesiyle vergilendirme alanında tüm üye ülkeleri kapsayacak genel 

geçer bir vergilendirme politikasının (AB üyeleri tarafından çıkartılan ikincil 

mevzuatlar) kabul edilmesi engellenmiştir. Ayrıca, paylaşım ekonomisinin çok taraflı 

(alıcılar, satıcılar, servis sağlayıcılar, ülkeler vb.) ve sürekli gelişen bir ekonomi 

olduğu düşünüldüğünde, bu ekonomiye ilişkin bir takım doğrudan vergi düzenlemeleri 

ve uygulamaları yapılmasının ne denli zor olabileceği gerçeği de ortaya çıkmaktadır. 

Nitekim, 28 Mayıs 2014 tarihli Avrupa Komisyonu dijital ekonomiler vergilendirme 

raporuna göre, paylaşımcı dijital ekonomiler için özel bir vergilendirme politikasının 

olmaması; ancak genel vergi kurallarının bu dijital işletmeler için de uyarlanması 

gerekliliği vurgulanmıştır (https://ec.europa.eu. Erişim 06/04/2019). Ancak AB 

içerisinde, çok kapsamlı bir KDV mevzuatı olmasına rağmen, paylaşım ekonomisinin 

dolaylı vergiler kapsamında değerlendirilmesi ve bu vergiler kapsamında işlem 

görmesi de mevcut yasalar dahilinde son derece zordur. Dolaylı vergi oranları, dolaylı 

vergilerin nasıl ve ne zaman tahsil edileceği, vergi istisnaları ve düşülecek vergi 

kalemleri vb. unsurlar, üye devletlerin ortak karar vermesi gereken ama aynı zamanda 

AB mevzuatlarında ele alınmayan veya alınamayan önemli vergi sorunlarını 

oluşturmaktadır (Pantazatou, 2017: 1-2).  

Paylaşım ekonomisi vergilendirmesinin birçok ülkede bu denli karmaşık bir 

hal almasının bir diğer nedeni, bu ekonominin altında platform ekonomisi ve gig 

ekonomisi gibi birçok alt ekonomilerin yatmasıdır. Her ne kadar paylaşım ekonomisi 

uygulamalarını kullanan kişi sayısı, kullanmadığı bir mal veya hizmetini paylaşan ve 

bu sebeple gelir elde eder paylaşımcı kişilerden bir hayli fazla olsa da, paylaşım 

ekonomisinin önemli bir avantajı olarak elde edilen ek gelirler, birçok kişinin “gig 

işçisi” olmak adına iştahını kabartmaktadır. Yeniden belirtilmelidir ki, gig işçileri ile 
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serbest meslek işçileri birbirinden farklıdır. Köprü üzerindeki bir su satıcısı ya da bir 

esnaf serbest meslek sahibi olarak anılırken, gig işçileri daha çok paylaşım ekonomisi 

platformları çerçevesinde arabasını, evini veya kullanmadığı bir eşyasını paylaşan 

kişilere ya da diğer çevrimiçi dijital ekonomiler adına çalışan kişileri tarif etmektedir. 

Ancak vergiler söz konusu olduğunda, hangi türden bir işçi olursa olsun, kendi işinden 

bağımsız herhangi bir etkinlikten gelir elde edildiği sürece bireyler, serbest meslek 

sahibi ya da vergi amaçlı küçük işletme sahibi olarak kabul edilmektedir (Beebe, 2018: 

7). Bu durum, paylaşım ekonomisi uygulamalarını veya platformlarını kullanarak her 

hangi türden bir gelir elde eden gig işçilerini işletme sahibi ve vergi mükellefi olarak 

göstermektedir. Duruma ülkemiz açısından bakıldığında vergi usul kanununa göre, 

hangi türden olursa olsun, işletmeleri bağlayan çeşitli vergi türleri bulunmakla birlikte, 

yukarıda yapılan açıklamalara göre paylaşım ekonomisini yakından ilgilendiren 

vergilerin kurumlar vergisi, gelirler vergisi ve katma değer vergisi olduğunu söylemek 

mümkündür. 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre kurumlar vergisine mükellef 

işletmeler ve durumlar şu şekilde belirtilmiştir (5520/2) (http://www.mevzuat.gov.tr. 

Erişim 14/03/2019):  

“(1) Sermaye işletmeleri: 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu 

hükümlerine göre kurulmuş olan anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş 

komandit şirketler ile benzer nitelikteki yabancı kurumlar sermaye şirketidir.” 

“(2) Kooperatifler: 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa 

veya özel kanunlarına göre kurulan kooperatifler ile benzer nitelikteki yabancı 

kooperatifleri ifade eder.” 

“(3) İktisadî kamu kuruluşları: Devlete, il özel idarelerine, belediyelere, diğer 

kamu  idarelerine ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup, faaliyetleri devamlı bulunan ve 

birinci ve ikinci fıkralar dışında kalan ticarî, sınaî ve ziraî işletmeler iktisadî kamu 

kuruluşudur.”  

http://www.mevzuat.gov.tr/
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“(4) Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşlarına ait veya bağlı 

olup, bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları dışında kalan ticarî, sınaî ve ziraî 

işletmeler, iktisadî kamu kuruluşu gibi değerlendirilir.” 

“(5) Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler: Dernek veya vakıflara ait 

veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan ve bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları 

dışında kalan ticarî, sınaî ve ziraî işletmeler ile benzer nitelikteki yabancı işletmeler, 

dernek veya vakıfların iktisadî işletmeleridir. Bu Kanunun uygulanmasında sendikalar 

dernek; cemaatler ise vakıf sayılır.” 

“(6) İktisadî kamu kuruluşları ile dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmelerin 

kazanç amacı gütmemeleri, faaliyetlerinin kanunla verilmiş görevler arasında 

bulunması, tüzel kişiliklerinin olmaması, bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine 

ayrılmış sermayelerinin veya iş yerlerinin bulunmaması mükellefiyetlerini etkilemez. 

Mal veya hizmet bedelinin sadece maliyeti karşılayacak kadar olması, kâr edilmemesi 

veya kârın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesi bunların iktisadî niteliğini değiştirmez. 

“(7) İş ortaklıkları: Yukarıdaki fıkralarda yazılı kurumların kendi aralarında 

veya şahıs ortaklıkları ya da gerçek kişilerle, belli bir işin birlikte yapılmasını 

ortaklaşa yüklenmek ve kazancını paylaşmak amacıyla kurdukları ortaklıklardan bu 

şekilde mükellefiyet tesis edilmesini talep edenler iş ortaklıklarıdır. Bunların tüzel 

kişiliklerinin olmaması mükellefiyetlerini etkilemez.” 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yukarıda belirtilen tüm bu 

mükellefiyet durumları neticesinde kurumlar vergisine tabi olmanın esas şartı tüzel 

kişi olmak olsa da, 5520 sayılı kanunun 2. maddesinin (7) numaralı bendinde bahsi 

geçen “gerçek kişilerle belli bir işin birlikte yapılmasını ortaklaşa yüklenmek ve 

kazancını paylaşmak amacıyla kurdukları ortaklık…” tabiri neticesinde, paylaşım 

ekonomisinin herhangi bir sektörde ticari faaliyette bulunan herhangi bir uygulaması 

sayesinde mal veya hizmet paylaşımında bulunarak, belirli bir kazanç elde eden gerçek 

kişilerin de kurumlar vergisi mükellefi olma durumu ortaya çıkacağı söylenebilir. Bu 

noktada, aslında paylaşım ekonomisi topluluklarında  mal ve hizmet paylaşan 

kullanıcıların, bu ekonomi tarafından ne olarak görüldüğü veya nasıl adlandırıldığı 
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önem kazanmaktadır. Paylaşım ekonomisi iş modelleri tanımının basitçe “sık 

kullanılmayan, atıl durumda bulunan mal/mülklerini veya uzmanı olduklarını 

düşündükleri hizmetlerini paylaşan/satan/kiralayan mal ve mülk sahipleri ile bu 

paylaşılan mal/mülk veya hizmetlerden faydalanan kullanıcıların çift taraflı 

kazanımı” olduğu düşünüldüğünde, paylaşımda bulunan mal ve mülk sahiplerinin bu 

ekonomiler tarafından iş ortağı olarak tanımlandığını söylemek yanlış olmayacaktır.  

Bir çok sektörde ticari faaliyetlerde bulunan, paylaşım ekonomisinin pek çok 

platformu, paylaşımda bulunan topluluk üyelerini iş ortağı olarak tanımlamaktadır. 

Ancak, ticari faaliyetin ne olduğu ve hangi şartlarda ortaya çıktığının belirtilmesi, 

paylaşım ekonomisi uygulamaları kapsamında mal veya hizmet paylaşımında bulunan 

gerçek kişilerin, kurumlar vergisi mükellefi olup olmayacağının bilinmesi açısından 

önemli olabilir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 11. maddesi (1) numaralı 

bendine göre ticari işletme, “…esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir 

sağlamayı hedef tutan, faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü 

işletme...” şeklinde tanımlanmıştır. Aynı kanunun 12. maddesinde ise, bir ticari 

işletmeyi işleten gerçek kişilerin hangi durumlarda “tacir” olabileceği 

belirtilmektedir. İlgli kanunda geçen bu tanımlama ve açıklamalardan hareketle, 

yapılan bir işin ticari bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi ve bu ticari faaliyetlerde 

bulunan gerçek kişilere tacir sıfatının verilebilmesi için dört temel unsurun bulunması 

gerekliliği söylenebilir (http://www.mevzuat.gov.tr. Erişim 16/03/2019):  

Gelir elde etme unsuru: Ticari işletmeler, “iktisadi faaliyet göstermesi 

dolayısıyla gelir elde etme amacı taşıyan kurum ve kuruluşlardır. Gelir elde etme 

amacı, ticari işletmelerin gönüllü kurum ve kuruluşlardan ayırt edilmesi anlamında 

önemlidir. Burada bahsedilen, anılan işletmelerin bir kazanç elde etme amacı 

gütmesidir. Ticari bir işletmenin, faaliyet dönemi sonunda hiçbir gelir elde 

edememesi, başka bir ifadeyle zarar etmesi, ticari işletme niteliğini ortadan kaldırmaz. 

Benzer şekilde, gelirin ne şekilde elde edildiği de ticari işletme niteliğinde bir önem 

arzetmemektedir”. Bu açıdan bakıldığında, paylaşım ekonomisi kapsamında mülkiyeti 

sahibine ait olan bir mal/mülk veya hizmetin sahibi tarafından satılması, kiralanması 

veya takas edilmesi yoluyla elde edilen kazancın, ticari faaliyet çerçevesinde 
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değerlendirilmesi mantıklı gözükmemektedir. Bu ekonomiler vasıtasıyla elde edilen 

kazanç, kişinin gelirini doğrudan artıcı bir etkiye sahip olmamakla birlikte, çoğu 

uygulamada paylaşılan mal veya hizmetler bir tasarruf aracı olarak görülmektedir. 

Ayrıca paylaşım ekonomisinin pek çok uygulaması, paylaşılan mal veya hizmetleri 

aynı sektördeki geleneksel işletme modelli rakiplerinden çok daha uygun bir fiyata 

veya ücretsiz olarak sunmaktadır. Örneğin, paylaşım ekonomisinin konaklama 

sektörünün önemli uygulamalarından birisi olarak Couchsurfing, dünyanın önemli 

turistik destinasyonlarında ihtiyaç sahiplerine konaklama hizmetlerini ücretsiz olarak 

vermektedir (http://hukukdestegi.com. Erişim 16/03/2019). 

Benzer şekilde, paylaşım ekonomisinin dünyada ve ülkemizde yaygın olarak 

kullanılan, her türden turistik destinasyonlarda ulaştırma hizmetleri söz konusu 

olduğunda kullanıcıların kişisel araçlarının boş koltuklarını, aynı yönde/güzergahta 

seyahat etme ihtiyacında olan turist ve tüketiciler ile paylaşarak daha hızlı, daha 

güvenli ve daha uygun fiyatlı hizmet sağlayan  paylaşım ekonomisinin ulaştırma 

platformları, sürücülerine kar amacı gütmeden, yalnızca yol masraflarını 

paylaşabilmelerine imkan vermektedir. Bu açıdan bakıldığında, bir faaliyete ticari 

olma özelliğini veren en önemli ölçütün, organizasyonu kuran kişi veya kişilerin bir 

gelir veya kazanç elde etme niyetiyle hareket etmesi olduğu bilindiği üzere 

(https://www.ey.com. Erişim 16/03/2019), kazanç elde etme niyetiyle yapılmayan her 

türlü paylaşım faaliyetlerinin gelir elde etme unsuru çerçevesinde değerlendirilmesi 

güçleşmektedir.  

Süreklilik unsuru: Bu unsur, “ticari işletmede ekonomik faaliyetlerin 

süreklilik arz eden biçimde sürdürülmesi amacını içermektedir. Bu bakımdan, çalışma 

amacıyla faaliyete başlamış bir ticari işletmenin süreçlerinin planladığı gibi 

gitmemesi ve kısa süre içinde iflas etmesi durumunda onun süreklilik unsurunun 

taşımadığından söz edilemeyecektir. Süreklilik amacını kavramak için sadece yaz 

aylarında ya da kış aylarında etkinlik gösteren ticari işletmeler örnek olarak 

verilebilecektir”. Süreklilik kavramı, ticari faaliyetler çerçevesinde ticari işletmelerin 

hayatlarını daimi şekilde sürdürmelerini belirtmekle birlikte, bu ticari faaliyetler 

sıklıkla bir takvim/faaliyet yılını kapsamaktadır. Bu çerçevede, paylaşım ekonomisi 

http://hukukdestegi.com/
https://www.ey.com/
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uygulamaları kapsamında gerçekleştirilen ticari işlemleri, Türk Ticaret Kanunu’nda 

bahsi geçen ticari faaliyetler sınıfına sokmak, pek mümkün olamamaktadır. Çünkü 

paylaşım ekonomisi çerçevesinde, sahibi tarafından atıl durumda bulunan ve ihtiyaç 

sahiplerine satılmak, kiralanmak veya kullandırılmak istenen her hangi türden bir 

mal/mülk veya hizmetin süreklilik arz edemeyeceği, atıl durumda olmak veya 

başkaları tarafından kullanılmasında sakınca olmayan durumların net/kesin bir tarihi 

belirtemeyeceği; bu mal/mülk veya hizmetin sahibi tarafından ancak kullanılmadığı 

zamanlarda ihtiyaç sahipleri ile paylaşılabileceği ve bu durumun tamamen malk/mülk 

veya hizmet sahibinin inisiyatifinde olduğu gayet açıktır.  

Kapasite unsuru: “Ticari işletmelerin gösterdiği ekonomik faaliyetlerle, esnaf 

işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedeflemesi 

gerekmektedir. Ayrıca ticari işletmelerin faaliyetleri bedeni çalışmadan ziyade 

sermayeye dayanmalıdır”. Paylaşım ekonomisi içerisinde, herhangi türden bir gelir 

elde etme beyanı bulunmamaktadır. Paylaşım ekonomisinin amacının, sahibince 

seyrek gereksinim duyulan bir araç, gereç, mal, mülk ya da hizmetin sahibi tarafından 

kullanılmadığı zamanlarda, ihtiyacı olan başka kullanıcılar ile paylaşılması olduğu 

düşünüldüğünde; bireyler açısından paylaşım ekonomisinin gelir sağlayıcı etkisinin, 

ancak tüm şartlar sağlandığında ortaya çıkacağını söylemek yanlış olmayacaktır. 

Ayrıca, paylaşım ekonomisi çerçevesinde paylaşılan mal/mülk veya hizmetler 

neticesinde elde edilen gelirin, sahiplerinin hayatlarını sürdürebilmeleri için gerekli 

olan ana gelirlerden ziyade, sahiplerine ek gelir sağlayıcı bir fonksiyonu 

bulunmaktadır. Bahsi geçen açıklamada, ticari işletmelerin, “beden gücünden çok 

sermayeye dayalı işletme modelleri” olduğu düşünüldüğünde, işletmelerin asli 

görevleri olan insan ihtiyaçlarının karşılanması, kar elde edilmesi ve ticari faaliyetlerin 

sürekli kılınması için bir sermayeye (anapara) ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sermaye ve 

elde edilen karlılık, ticari işletmelerin hammadde ihtiyacını karşılarken, işletme 

faaliyetlerini de sürekli hale getirecektir. Paylaşım ekonomisi uygulamaları sayesinde, 

turist ve tüketici ihtiyaçlarının karşılanması için sahibi tarafından paylaşılan mal/mülk 

veya hizmetlerin, böyle bir döngünün parçası olduğunu söylemek tartışmaya açıktır. 

Örneğin, bir evin veya odanın turistler ile paylaşılma ihtiyacı veya isteği, ancak sahibi 

için uygun bir zaman dilimi yaratıldığında mümkün olacaktır. Bu uygun zaman 
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diliminin ne zaman olacağı veya paylaşılma isteğinin ne zaman geleceği belirsiz bir 

zaman dilimini kapsamasından dolayı, işletmeler için kapasite unsurunun en önemli 

amacı olan gelir sağlama amacı, belirsiz kalmaktadır.  

Bağımsızlık unsuru: Bu unsur, ticari işletmelerin, hem iç hem de dış 

ilişkilerinde başka hiçbir işletme ya da şirkete bağımlı şekilde çalışmaması gerektiğini 

belirten unsurdur. Başka bir ifadeyle bağımsızlık unsuru,  “işletmenin hem iç hem de 

dış ilişkilerinde bağımsız karar alabilmesi ve bağımsız işlem yapabilme yeteneğidir” 

(http://www.turkhukuksitesi.com. Erişim 18/03/2019). 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanunu içerisinde ticari işletmelere ilişkin bu unsur, belki de bir çok soru işaretini 

beraberinde getirmektedir. Öyle ki, bazı işletmeler dış ilişkilerinde bağımsız (müşteri 

profili, çalışan sayısı vb.) olmalarına karşın, iç işlerinde merkeze bağlı olarak 

çalışmaktadır. Bu durum, işletmelerin bağızsızlık unsurunu ortadan kaldırdığı gibi 

ticari işletme niteliğini de düşürmektedir. Aynı paylaşım ekonomisi platformları 

çerçevesinde, dünyanın bir çok farklı ülkesinde, şehrinde veya bölgesinde çok farklı 

müşteri profiline, çok farklı fiyatlardan mal/mülk veya hizmet sunulmaktadır. Her 

kullanıcı, istediği fiyattan sahibi olduğu mal/mülk veya hizmetleri paylaşabildiği, 

satabildiği, kiralayabildiği veya takas edebildiği gibi, bu hususta hiçbir kısıtlama veya 

engelleme ile karşılaşmamaktadır. Bu açıdan bakıldığında, aynı paylaşım ekonomisi 

platformunu kullansalar bile, kullanıcıların dış ilişkilerinde birbirinden bağımsız 

olduğu söylenebilir (http://hukukdestegi.com. Erişim 18/03/2019). Diğer bir açıdan, 

aynı paylaşım ekonomisi platformu çerçevesinde her bir kullanıcı, aynı üyelik veya 

ortaklık sözleşmesini onaylamakta, mülkiyeti kendine ait olan bir mal/mülk veya 

hizmeti paylaşırken, satarken, kiralarken veya kullandırırken aynı hizmet şartlarını 

sağlamayı kabul etmekte ve belki de bu faaliyetler çerçevesinde bir gelir elde ederken, 

uygulama merkezine aynı komisyonları ödemektedir. Bu durum, platformu kullanan 

kullanıcıların iç ilişkilerinde bağımsız olamadıklarını göstermektedir. Tüm bu bilgiler 

göz önüne alındığında, paylaşım ekonomisi platformlarını bağımsızlık unsuru 

çerçevesinde ticari bir işletme olarak değerlendirmek ve vergilendirmek 

imkansızlaşmaktadır. Ayrıca, paylaşım ekonomisi uygulamalarıyla paylaşımda 

bulunan kullanıcıları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 12. maddesi (3) numaralı 

bendinde verilen, “Bir ticari işletme açmış gibi, ister kendi adına, ister adi bir şirket 

http://hukukdestegi.com/
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veya her ne suretle olursa olsun hukuken var sayılmayan diğer bir şirket adına ortak 

sıfatıyla işlemlerde bulunan kimse, iyiniyetli üçüncü kişilere karşı tacir gibi sorumlu 

olur.” açıklama ile iş ortağı olarak adlandırmak, aynı sayılı kanun çerçevesinde yapılan 

ticari işletme tanımında geçen bağımsızlık unsuru ile çelişmektedir. 

Yukarıda açıklandığı üzere, hangi sektörde faaliyet gösterirse göstersin, 

paylaşım ekonomisi uygulamalarını kullanarak paylaşımda bulunan ve bu sayede 

ekonomik bir kazanç elde eden kullanıcıları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre 

tacir olarak nitelendirmek ve paylaşılan herhangi türden mal/mülk veya hizmet 

neticesinde elde edilen kazançların ise yine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre 

ticari bir işletme adı altında, ticari bir faaliyet olduğunu söylemek güçleşmektedir. Bir 

faaliyete ticari olma özelliğini kazandıran en önemli ölçütün, o organizasyonu kuran 

kişi veya kişilerin bir gelir veya kazanç elde etme niyetiyle hareket etmesi olduğu 

belirtilmektedir. Gelir elde etme unsuru paylaşım ekonomisinin birçok uygulama veya 

platformunu kapsasa da; bazı uygulamalarda herhangi türden bir gelir elde etmek, 

uygulamanın amacı olmaktan uzaktır. Ayrıca, paylaşım ekonomisinin pek çok 

platformu, hangi türden bir hizmet söz konusu olursa olsun (konaklama, ulaştırma vb.), 

yalnızca maliyetleri bölüşmek üzerine kurulmuştur. Bunun da ötesinde, paylaşım 

ekonomisinin altında yatan temel değerler neticesinde, sahibi tarafından 

kullanılmayan, atıl durumda bulunan bir mal/mülk veya hizmetin, bedelsiz bir şekilde, 

ihtiyaç sahibi herhangi bir birey ile paylaşılması, ticari faaliyetlerin dışında kalan bir 

husustur. Elbette, paylaşım ekonomisi platformları neticesinde süreklilik arz edecek 

şekilde, para kazanmak veya gelir elde etmek amacıyla yapılan paylaşımlar, 

kullanıcıları tacir niteliğine sokabilmektedir. Bu noktada, ticari bir organizasyon 

içerisinde, süreklilik arz edecek şekilde ve satıcılara tacir sıfatını kazandıracak boyutta 

yapılan satış veya paylaşım faaliyetleri için mükellefiyet tesis ettirilmeli, fatura 

düzenlemeli, elde edilen kazanç ticari kazanç olarak beyan edilmeli ve ayrıca KDV 

hesaplanmalıdır (https://www.ey.com Erişim:15/05/2019). Paylaşım ekonomisi 

platformları aracılığıyla paylaşımda bulunmanın her ne kadar süreklilik unsuru 

belirtemeyeceği düşünülse de, idari uygulamada aynı yıl içerisinde birden fazla 

yapılan işlemler devamlı, sürekli faaliyet olarak değerlendirilmektedir. Bu noktada 

vergilendirme üzerine bir diğer çelişki, yerel yönetimler ve bakanlık ruhsat şartlarında 

https://www.ey.com/
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ortaya çıkmaktadır. Paylaşım ekonomisinin konaklama sektöründe faaliyet gösteren 

platformları aracılığıyla, evlerinin tamamını ya da boş odalarını turistler ile paylaşan, 

kiralayan kullanıcılar, isteseler dahi yasal çerçevede dâhilinde vergi verebilmeleri 

imkânsızdır. Evinin boş odasını ya da tamamını kullanmadığı zamanlarda veya 

durumlarda, turist veya ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak suretiyle gelir elde etme 

niyetinde olan kişiler, ilgili kanunlar çerçevesinde tacir sayılmakta ve vergi mükellefi 

olmaktadır. Bu durumda, paylaşım yapılan evin tamamını veya odalarını, otel 

statüsüne sokmakta ve evin bir ticarethane olarak değerlendirilmesine yol açmaktadır. 

Ancak, bakanlık ve/veya belediye ruhsat kanununa veya şartları göre bu durum 

imkânsızdır. İlgili ruhsat kanun ve şartlarına göre bir ev, otel statüsünde ticari bir 

işletme olarak değerlendirilebilmesi için öncelikle bu evin, belediyeler tarafından otel 

yapılmasına izin verilmiş ticari bir bölgede olması ve ilgili şartnameye uygun bir 

yangın merdiveni olması gerekmektedir. Bu duruma uygun olmayan bir evin otel, 

apart, motel vb. ticari bir konaklama işletmesi olarak değerlendirilemeyeceği son 

derece açıktır. Benzer şekilde, turistlere ulaştırma ve taksi hizmetlerinin verilebilmesi 

için 2198 sayılı Karayolları ve Trafik Kanunu çerçevesinde araçlarda taksimetre 

bulundurulması, zorunluluk olarak belirtilmiştir. Paylaşım ekonomisi faaliyetlerinin 

vergilendirilmesi üzerine ortaya çıkan tüm bu çelişki ve zorluklar, ülkemizde olduğu 

kadar, dünyanın pek çok ülkesi açısından da üzerinde çalışılan bir konu olmuştur. 

Elbette paylaşım ekonomisinin vergilendirilmesi üzerine çeşitli öneriler ortaya 

atılmıştır. Bu öneriler, ülkemizde “arızi kazançlar” olarak bahsi geçen, sıklıkla 

paylaşım faaliyeti çerçevesinde belli bir tutarın altında kalan gelirlerin 

vergilendirilmemesi şeklinde olmaktadır (https://www.ato.gov.au; https://www.iota-

tax.org  Erişim: 15/05/2019).  Görüldüğü üzere, paylaşım ekonomisi platformlarının 

en önemli ve öncelikli problemi olarak vergilendirme esaslarının geldiği 

görülmektedir. Geleneksel işletmelere önemli bir rakip olarak sürekli büyüyen dijital 

ekonomilerin elde ettiği devasa gelir, ülkelerin kayıt altına almak ve vergilendirilmek 

için yoğun mesai harcamasına sebep olmaktadır. Bu çerçevede, başta ülkemiz 

açısından olmak üzere, görece karışık olan paylaşım ekonomisi faaliyetlerini 

kapsayacak geçerli bir vergi sisteminin ihtiyacı, su götürmez bir gerçektir. 

https://www.ato.gov.au/
https://www.iota-tax.org/
https://www.iota-tax.org/
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1.4.2. Paylaşım Ekonomisi ve Güvenlik/Gizlilik Sorunu 

Paylaşım ekonomisinin günümüzdeki önlenemez büyümesi, konuyla ilgili en 

iyimser pazar bilginlerini bile şaşırtmıştır. Dünyada, hemen her sektörde faaliyet 

gösteren binlerce paylaşım ekonomisi platformu vardır. Şuan bu satırlar yazılırken, 

dünyanın birbirinden farklı bölgelerinde paylaşım ekonomisi platformlarıyla bir evin 

kendisi veya kullanılmayan bir odası turistlerle, kullanılmayan bir arabanın koltuğu 

ulaşım ihtiyacı olan bir gezgin ile paylaşılmakta; hatta bir evin mutfağında pişen yerel 

lezzetler, tadım meraklılarını aramaktadır. Paylaşım ekonomisinin sürekli genişlemesi 

ve birçok yeni kullanıcıyı kendine hayran bırakması; elbette güvenlik ve çeşitli risk 

sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Paylaşım ekonomisine yöneltilen güvenlik 

ve risk sorunları, kullanıcıları doğrudan ilgilendiren fiziksel güvenlik/risk kaygıları ve 

çevrimiçi platformları ilgilendiren dijital güvenlik/risk kaygıları çerçevesinde 

temellenmektedir. 

Paylaşım ekonomisi iş modellerinin doğal yapısı gereği, tüketiciler/kullanıcılar 

ve üreticiler/tedarikçiler aynı platform içerisinde iş yapmakta, dolayısıyla her iki 

tarafın birbirine güvenmesi, bu iş modelini başarıya ulaştıran anahtar faktör 

olmaktadır. Elbette paylaşım ekonomisi iş modelleri, uygulama kullanıcıları arasında 

bir takım güven mekanizmalarına sahiptir. Ancak bu durum, paylaşım ekonomisi 

uygulamalarında olması muhtemel bir takım risklerin varlığını bertaraf etmeye 

yetmemektedir. Her şeyden önce, bazı paylaşım ekonomisi platform ve 

uygulamalarında yasal ve genel sorumluluklar, kullanıcıların kendilerine bırakılmış 

durumdadır. Örneğin paylaşılacak bir evin veya odanın fiziki durumu, turizm 

merkezlerine yakınlığı vb. özellikleri, paylaşım yapacak kişinin beyanına ve 

inisiyatifine kalmış durumdadır. Benzer şekilde paylaşım ekonomisi platformları, 

kullanıcılarına sağladığı konaklama, ulaştırma ve yiyecek-içecek gibi hizmetlere 

ilişkin sağlık veya güvenlik teftişinde bulunmamaktadır. Bu duruma örnek olarak, 

paylaşım ekonomisinin konaklama hizmeti sağlayan platformlarında evlerin doğalgaz, 

elektrik, su vb. fiziksel altyapılarının durumu (gaz, elektrik kaçağı vb.) ilgili kişilerce 

incelenmemektedir. Ayrıca, birçok paylaşım ekonomisi platformunda kullanıcıların, 

akıl sağlığı başta olmak üzere, genel sağlık durumları veya sabıka kaydı gibi suç 
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geçmişleri kontrol edilmemektedir (Erickson ve Sørensen, 2016). Tüm bu güvenlik 

unsurları, birçok kişinin gözünde paylaşım ekonomisi platformlarına yönelik algıyı 

değiştirerek, bu platformları riskli bir hizmet sağlayıcı konumuna getirmektedir. Kabul 

etmek gerekir ki, tanımadığınız bir kişiyi veya turisti konaklama hizmeti vermek için 

evinize davet etmek kulağa riskli gelmektedir. Ancak yukarıda bahsi geçen ve 

paylaşım ekonomisi platformlarına yönelik güvenlik ve risk algılarını olumsuz 

etkileyen birçok endişe yersizdir. Paylaşım ekonomisi platformunda özellikle turizm 

endüstrisinde (konaklama, ulaştırma vb.) faaliyet gösteren hemen her uygulama, 

kullanıcı güvenliği açısından bir takım önlemleri almıştır. Örneğin, paylaşım 

ekonomisinin turizm endüstrisinde faaliyet gösteren önemli konaklama platformları, 

daha önce güvenlikle ilgili bir endişe olarak bahsi geçen, doğalgaz ve karbon monoksit 

zehirlenmelerini engellemek adına, ev sahiplerine ücretsiz doğalgaz ve duman 

detektörü sağlamaktadır. Burada unutmaması gereken detay, turizm endüstrisinin 

konaklama, ulaştırma, yeme-içme gibi sektörlerinde faaliyet gösteren tüm platformlar, 

kullanıcısı tarafından zaten kullanılan hizmetlerdir. Daha açık bir ifadeyle, turistler 

için paylaşılan ev, sahibi tarafından kullanılan evdir. Benzer şekilde, seyahat etmek 

isteyen gezgin ile paylaşılan araba, hali hazırda her zaman kullanılan arabalardır. Bu 

çerçevede, konaklama ve ulaştırma hizmetleri için paylaşılan ev veya arabalar, 

birilerinin sürekli yaşadığı ve sevdiklerini taşıdığı birer araç durumundadır. Bu durum, 

mal veya mülk sahiplerinin kendi/öz güvenlikleri için elbette bir takım güvenlik 

tedbirlerini almayı beraberinde getirmektedir. Tüm bu bilgiler haricinde, paylaşım 

ekonomisinin turizm endüstrisinde faaliyet gösteren pek çok platformunda, güvenlik 

söz konusu olduğu için kullanıcılardan bir takım güvenlik unsurlarının yerine 

getirilmesi istenmektedir. Örneğin, ulaştırma hizmetleri söz konusu olduğunda, 

sürücüler için olmazsa olmaz zorunlu trafik sigortasının yanında ehliyet geçerliliği, 

ferdi kaza sigortası istenilen bazı belgeleri oluşturmaktadır. Ayrıca platformlar, GPS 

takibi, 7/24 acil durum çağrısı vb. birçok güvenlik tedbiri ile hem sürücülerini hem de 

yolcularını korumaya çalışmaktadır. 

Daha önce de belirtildiği üzere, paylaşım ekonomisi iş modelleri karşılıklı 

güven mekanizmaları üzerine kurulmuştur. Örneğin, paylaşım ekonomisi 

platformlarını kullanan kullanıcıların herkes tarafından görülen bir profili olmak 
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zorundadır. Bu profil üzerinde, sizin ilgili paylaşım ekonomisi platformunda daha 

önce gerçekleştirmiş olduğunuz tüm mal/mülk veya hizmet paylaşım veya kullanım 

geçmişi görüntülenebilmektedir. Platform tarafından sunulan bu kullanıcı geçmişi, 

gerek mal veya hizmet sağlayıcılar tarafında olsun gerekse tüketiciler tarafında olsun, 

kullanıcılara ilişkin çok detaylı bir değerlendirmeyi/puanlamayı içerebildiği gibi, 

onlara ilişkin ilk ağızdan kullanıcı yorumlarını da içermektedir. “İtibar mekanizması” 

olarak adlandırılan bu sistem sayesinde platform içerisindeki kullanıcılar, kendilerine 

pek çok fayda sağlayan ilgili platformu uzun süre, güvenle kullanmak istiyorlarsa, 

sürekli bir otokontrol mekanizması ile paylaşım ekonomisi topluluğuna uygun hareket 

etmek zorundadır. Bu çerçevede paylaşım ekonomisi uygulamaları, sıklıkla iki taraflı 

puanlama sistemini kullanmaktadır. Daha açık bir ifadeyle, hangi sektörde faaliyet 

gösterirse göstersin, paylaşım ekonomisi uygulamalarıyla herhangi türden bir hizmet 

alan kullanıcı, o hizmeti sağlayan/veren kullanıcıyı oylayıp, hakkında yorum 

yapmakta; hizmeti sağlayan/veren kullanıcı da, o hizmeti alan kullanıcıyı oylayıp, 

yorumlamaktadır. Paylaşım ekonomisi platformlarının kullanıcı güvenliği ve 

deneyimi açısından belki de en önemli avantajı, tam da bu noktada ortaya çıkmaktadır. 

Çünkü çok fazla şikâyet veya olumsuz değerlendirme alan herhangi bir kullanıcı, 

platformdan daimi olarak uzaklaştırılmaktadır. Bu durum, paylaşım ekonomisi 

platformlarını kullanarak paylaşımda bulunan ve ek gelir gibi pek çok fayda sağlayan 

kullanıcıların, daha fazla özenli davranmasını gerektirmektedir. Paylaşım 

ekonomisinin turizm endüstrisinde faaliyet gösteren birçok platformu, kullanıcılar için 

kimlik, ruhsat, ehliyet vb. birtakım kimlik eşleştirme yöntemleri kullanmaktadır. 

Dolayısıyla güvensiz veya özensiz davranışları sebebiyle platformdan daimi olarak 

uzaklaştırılan kullanıcıların, yeniden platforma üye olmaları mümkün olamamaktadır. 

Elbette tüm bu unsurlar, paylaşım ekonomisi uygulamalarını tek başına güvenli 

yapmaya yetmemektedir. Boyut ve kapsam olarak sürekli büyüyen bu ekonominin 

daha güvenli olabilmesi, hukuksal altyapıların oluşturulması ve ilgili mevzuatlar 

çerçevesinde tüm paydaşların korunması adına kanun koyucular ve politikacılar, 

yoğun mesai harcamaktadır (Erickson ve Sørensen, 2016: 10).  

Paylaşım ekonomisi platformlarında bir diğer önemli nokta, kullanıcı özel ve 

genel alanlarının korunmasıdır. Fiziksel alanların ve kişisel eşyaların gizliliği, ev/oda 
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veya araç gibi konaklama veya ulaştırma hizmeti paylaşımı söz konusu olduğunda 

önemli bir problem haline dönüşebilmektedir. Bireysel eşyaların hiç tanınmayan başka 

birileri tarafından kullanılması birçok kişi tarafından önemli bir gizlilik sorunu 

yaratabilecek iken; önemli bazı kişisel eşyaların yine bu hiç tanınmayan kişiler 

tarafından çevrimiçi ortamlarda ifşa edilmesi, bambaşka gizlilik endişelerini de 

beraberinde getirmektedir (Ranzini vd., 2017). Örneğin, evinizin tamamını veya bir 

odasını, paylaşım ekonomisinin konaklama sektöründe faaliyet gösteren 

uygulamalarıyla hiç tanımadığınız birisi ile paylaşmak, ev sahiplerinin kendi kişisel 

alanlarının işgal edilmesine; hatta ve hatta, ev sahiplerinin canına veya malına bir zarar 

gelmesine yol açma endişesi taşımaktadır. Kişisel eşyaların başkaları tarafından 

kullanılması, bir çok kişiye göre özel ve kişisel alana müdahale olarak görülmektedir 

(Lutz vd., 2018; Teubner ve Flath, 2019). Elbette bu noktada, ortaya çıkan gizlilik 

kaygıları bireylerin bilerek ve kasten yapmış olduğu bir eylem olabileceği gibi, kasıtsız 

veya istemeden ortaya çıkmış bir durum da olabilmektedir. Paylaşım ekonomisi 

platformları çerçevesinde, ister fiziksel bir ev veya araç olsun, ister fiziksel olmayan 

bir yeme-içme veya rehberlik hizmeti olsun, paylaşımın gerçekleşebilmesi için taraflar 

arasında belirli bir güven düzeyinin olması gerekmektedir. Bu noktada, kullanıcılara 

karşı oluşturulan güven duygusu, kullanıcıların herhangi türden bir gizliliği ihlal 

etmeyecekleri noktasında oluşturulan algının bir alt boyutudur. Paylaşım ekonomisi 

platformları çerçevesinde paylaşımda bulunan kullanıcılar, paylaşımda bulunacağı 

diğer kullanıcıları güvenli olarak değerlendirdiğinde, bu güven duygusunu 

kendilerinde oluşacak gizlilik belirsizliğinin üstesinden gelmek ve psikolojik olarak 

bu endişelerini bastırmak için kullanmaktadır (Ranzini vd., 2017). 

Çevrimiçi platformların hemen hepsini ilgilendirdiği gibi, paylaşım ekonomisi 

uygulamalarını da yakından ilgilendiren dijital güvenlik, kullanıcıların kişisel bilgi ve 

verilerinin korunması ile ilgilidir. Dijital ekonomilerde kullanıcıların bilgi ve 

verilerinin korunması son derece önemlidir. Paylaşım ekonomisi platformları 

açısından dijital güvenliğin iki boyutu olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır 

(Ranzini vd., 2017: 3). Şekil.7’de görüldüğü üzere, birinci boyut paylaşım ekonomisi 

platformlarının kendisinin üretici ve tüketicilere sağlamakla yükümlü olduğu gizlilik 

iken (kredi kartı, kimlik bilgisi vb.), ikinci boyut konaklama veya seyahat paylaşımı 
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söz konusu olduğunda, üreticiler ile tüketicilerin karşılaşmasıyla ortaya çıkan 

gizlilikden (evin odaları, arabanın torpido gözü vb.) oluşmaktadır.  

Kaynak: Ranzini vd., 2017: 4. 

Son dönemde, bu yönde oluşan turist ve tüketici davranışları ve ihtiyaçları 

çerçevesinde sayıları giderek artan paylaşım ekonomisi platformları, çok büyük 

miktarda kişisel veri toplamaktadır. Elde edilen bu verilerde, kullanıcılara ilişkin satın 

alma tercihleri, tüketici davranışları gibi önemsiz olduğu düşünülen kullanıcı verileri 

olabileceği gibi, direkt olarak vatandaşlık numaraları, telefon numaraları, kredi kartı 

bilgileri, ev adresleri vb. birey hayatını direkt ve doğrudan etkileyebilecek seviyede 

hassas bilgiler de bulunmaktadır. Günümüzde veri madenciliğinin veya veri 

analizlerinin işletmeler açısından önemli olduğu bilindiği üzere, elde edilen bu 

verilerin kötüye kullanılması, paylaşım ekonomisi topluluğu üzerinde kullanıcılara 

önemli ve ciddi etkiler yaratabilmektedir (https://www.oecd.org Erişim: 17/05/2019). 

Ancak ortaya çıkan bu endişe, çevrimiçi alışveriş platformlarının hemen hepsini 

yakından ilgilendiren bir unsurdur. Bu çerçevede kanun koyucular ve hükümetler, 

çeşitli kanunlar ile bu verilerin korunmasını garanti altına almaya çabalamaktadır. 

Örneğin, 2016 tarih ve 6698 numaralı “kişisel verilerin korunması kanunu” ile “kişisel 

verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve 

özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin 

Şekil 7: Paylaşım Ekonomisi Dijital Güvenlik Boyutları. 

https://www.oecd.org/
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yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemeye” çalışılmaktadır 

(https://www.mevzuat.gov.tr Erişim: 17/05/2019).  

1.4.3. Paylaşım Ekonomisi ve Rekabet/İşsizlik sorunu 

Paylaşım ekonomisinin özellikle turizm endüstrisinde engellenemez yükselişi, 

hizmet verdiği birçok sektörde yeni rekabet ortamları yaratarak, geleneksel işletme 

modelli rakiplerini zorlamaktadır. Özellikle, konaklama ve ulaştırma endüstrilerinde 

görülen bu rekabet ortamı, bu endüstride faaliyet gösteren geleneksel otel ve ulaştırma 

işletmelerini, paylaşım ekonomisi platformlarına karşı ciddi bir savaşın içerisine 

itmektedir. Ancak, paylaşım ekonomisi iş modellerinin üstün başarısı, geleneksel 

işletmeleri bu savaşta savunmasız bırakmaktadır (Akbar ve Tracogna, 2018: 91). 

Paylaşım ekonomisinin konaklama sektöründe hizmet veren ve paylaşım 

ekonomisinin öncü uygulamalarından birisi olarak Airbnb, faaliyete başladığı 2008 

yılından bu yana, kendine ait tek bir odasının bile bulunmamasına rağmen, 191 ülke, 

81.000’in üzerinde şehirde, 500 milyondan fazla müşteriye hizmet vermiştir 

(https://www.airbnb.com Erişim: 17/05/2019). Airbnb’nin sahip olduğu işletme 

modeli çerçevesinde uygulamanın gerçek değerinin hesaplanması zor olsa da, yaklaşık 

32 milyar dolar ile dünyanın birçok köklü otel zincirlerinden bile daha değerli 

olduğunu göstermiştir. Airbnb’nin bu değerinin, geleneksel otellere kıyasla daha 

“otantik” konaklama deneyimi arayan, yeni turistlerin değişen tercih ve tüketici 

davranışlarından ortaya çıktığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu çerçevede, 

Airbnb’nin bir paylaşım ekonomisi platformu olarak ortaya çıkması, konaklama 

endüstrisinde faaliyet gösteren geleneksel otel işletmelerinin ekonomik 

sürdürülebilirliği açısından ciddi bir tehdit olarak değerlendirilmektedir. Bazı 

kaynaklara göre bu durumun altında, geleneksel işletme modelleriyle faaliyetlerini 

sürdürmeye çalışan otel işletmelerinin, paylaşım ekonomisi platformlarının aksine, 

önemli sabit maliyetler altında ezilmeleri ve talepte yaşanacak muhtemel değişimlere 

karşı son derece savunmasız olmaları yatmaktadır (Akbar ve Tracogna, 2018: 91). 

Aslında, geleneksel otel işletmelerinin bu tarz yaklaşım ve tutumları, turizm 

endüstrisinde değişen turist talepleri ve tüketici davranışları düşünüldüğünde, yeni bir 

olgu değildir. Daha önce, geleneksel otel işletmelerinin çevrimiçi otel rezervasyon ve 

https://www.mevzuat.gov.tr/
https://www.airbnb.com/
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seyahat aracılarına yönelik baş gösterilen eleştirel bakış açısı, 227 ülkedeki 

faaliyetleriyle dünyanın önde gelen çevrimiçi otel rezervasyon uygulaması olan 

booking.com’un 2017 yılı itibarıyla ülkemizde kapatılması ile sonuçlanmıştır 

(https://www.booking.com Erişim: 17/05/2019). Pek tabi ki, çevrimiçi seyahat 

aracılarının, geleneksel otel işletmelerine yönelik yarattığı tehdit, paylaşım ekonomisi 

platformlarının yarattığı tehditten biraz daha farklıdır. Çevrimiçi seyahat aracıları, 

yetersiz kaynaklara sahip küçük veya zincir otel olma özelliği bulunmayan bağımsız 

otelleri, zengin kaynakları neticesinde her türlü promosyonu elde edebilme gücü olan 

zincir otellerle rekabete sokmaktadır (Akbar ve Tracogna, 2018: 93). Ancak, 

geleneksel otel işletmelerinin günümüz paylaşım ekonomisi uygulamaları ile girdiği 

rekabet, farklıdır. Paylaşım ekonomisi platformlarının, kendine ait neredeyse hiçbir 

mal varlığının olmaması, yine neredeyse sıfır sabit maliyet anlamına gelmektedir. 

Yine, değişen turist talepleri ve tüketici davranışları çerçevesinde “hiç bilmediği bir 

mahallede, hiç tanımadı bir kişinin evinde kalmak” fikri, bazılarına her ne kadar 

korkutucu gelse de, standart bir otel odasına göre daha otantik duygular barındırdığı 

gerçektir (Hamari vd., 2015; Morell, 2018). Ayrıca, paylaşım ekonomisi platformları 

çerçevesinde eşler arasında paylaşılan oda veya daireler, geleneksel otellerin tabi 

olduğu yasal düzenleme veya kısıtlamalara (maddi, hukuksal vb.) tabi değildir. Tüm 

bu işletme modeli avantajlarıyla paylaşım ekonomisi platformları, konaklama 

endüstrisinde geleneksel otel işletmeleriyle girişilen bu rekabet yarışında, sıklıkla ipi 

göğüsleyen taraf olmaktadır (Akbar ve Tracogna, 2018: 93).  

 Turizm endüstrisinde paylaşım ekonomisi platformlarıyla, geleneksel işletme 

modelli rakiplerinin kıyasıya rekabet halinde olduğu tek sektör, konaklama sektörü 

değildir. Ulaştırma sektörü de, paylaşım ekonomisine yönelik eleştirilerden nasibini 

fazlasıyla almaktadır. Paylaşım ekonomisinin en gözde uygulamalarından bir tanesi 

olarak Uber, 2009 yılında başladığı faaliyetlerine 80’in üzerinde ülkede 700’e yakın 

şehirde sürdürmektedir. Bugün, kendisine ait bir tane bile resmi taksi plakalı aracı 

bulunmayan; ancak 25.000’in üzerindeki kayıtlı şoför sayısıyla, 90 milyar doları aşkın 

değere ulaşan Uber, dünyanın en büyük işletmelerinden bir tanesi konumuna gelmiştir 

(https://www.uber.com Erişim: 17/05/2019). Aynı sektörde faaliyet gösteren, ancak 

ülkemizde kullanılmayan bir diğer önemli paylaşım ekonomisi uygulaması olan 

https://www.booking.com/
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“Lyft”, benzer bir büyüme ivmesi yakalayarak, piyasa değerini 20 milyar dolayın 

üzerine çıkarmayı başarmıştır. Paylaşım ekonomisi ekosisteminde yolculuk paylaşımı 

uygulamalarının bu denli yaygın kullanımı, dünyanın birçok farklı ülkesinde benzer 

hizmet veren “SideCar”, “Olacabs”, “Taxify” vb. uygulamaların doğmasına ve kendi 

içerisinde bir rekabete girmelerine bile neden olmaktadır.  

Günümüz geleneksel taksi sektörü, uzun yıllardan bu yana otobüs, dolmuş, 

metro vb. toplu taşıma hizmetleriyle yoğun bir rekabetin içerisindedir. Elbette, taksi 

hizmetleriyle toplu taşıma hizmetleri arasında tek başına/özel seyahat edebilme fırsatı, 

gidilecek yere kadar bırakılma imkânı vb. ciddi farklar bulunmakta ve bu farklar, 

görece bu iki hizmet çeşidini birçok noktada farklılaştırmaktadır. Ancak, aynı hizmet 

türüne ve aynı hizmet özelliklerine sahip olmasından ötürü, günümüz taksi 

hizmetlerinin paylaşım ekonomisi platformlarıyla girmiş olduğu rekabet, doğrudan bir 

rekabettir. Paylaşım ekonomisi iş modellerinin, kaliteli hizmet ve ekonomiklik başta 

olmak üzere, üstün özellikleri çerçevesinde değişen tüketici karar ve tercihleri 

kapsamında, paylaşım ekonomisi platformlarının, birçok sektörde olduğu gibi, 

ulaştırma hizmetlerinde de tüm ilgiyi üzerine çekmesi, geleneksel ulaştırma ve seyahat 

hizmeti veren rakiplerini kızdırmış ve kaybedilmiş bu rekabette şartları eşitlemek 

adına, kanun koyucuları devreye sokmalarına neden olmuştur. Turizm endüstrisinde 

geleneksel ulaştırma ve seyahat işletmelerinin bu yenik rekabetteki isyanları 

sonrasında, Uber’in hizmetleri başta olmak üzere, paylaşım ekonomisinin ulaştırma ve 

seyahat hizmetlerinde faaliyet gösteren pek çok uygulaması, Türkiye’de de dâhil 

olmak üzere, dünyanın pek çok ülkesinde ve destinasyonunda kısıtlanmıştır (Wallsten, 

2015: 5-6). Paylaşım ekonomisi platformlarına yönelik alınan bu kararlar, pek çok 

tartışmayı da beraberinde getirmiştir. Her şeyden önce, yapılan araştırmalarda, taksi 

hizmetleri başta olmak üzere, dünyada faaliyet gösteren geleneksel ulaştırma ve 

seyahat işletmeleri, güvenilmeyen işletme ve mesleklerin başında geldiği 

belirtilmektedir (Chetanont, 2016; Rajesh ve Chincholkar, 2018). Geleneksel 

ulaştırma ve seyahat işletmelerine yönelik ortaya çıkan bu algıların altında, 

şoförlerinin genel davranış ve tutumları, dürüstlük, meslek etiği, hizmet kalitesi ve 

sürüş güvenliği gibi faktörler yatmaktadır (Chetanont, 2016). Geleneksel ulaştırma ve 

seyahat işletmelerine yönelik ortaya çıkan bu olumsuz algılar çerçevesinde, verilen 
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hizmetten memnun olmayan turist ve tüketicilerin ulaştırma ikamesi olarak 

kullanabileceği imkânlar ve hizmetler, kanun koyucuların da müdahalesiyle, maalesef 

azalmaktadır. Öyle ki, alınan kararlar neticesinde, kaliteli ulaştırma hizmeti arayan 

yeni nesil turist ve tüketiciler, istemedikleri ulaştırma hizmetlerini almaya 

zorlanmakta; bu hizmetleri almaktan kaçınmak isteyen turist veya tüketici, daha 

kalabalık toplu taşıma araçlarına mahkûm edilmekte ya da kendi özel araçlarını 

kullanarak, daha fazla doğal kaynak (doğalgaz, petrol vb.) harcamak zorunda 

bırakılmaktadır. Paylaşım ekonomisinin ulaştırma hizmeti veren platformlarının bu 

denli başarısının altında bu iş modellerinin, geleneksel işletme modelli rakiplerine 

yönelik ortaya çıkan tüm bu tüketici şikâyetlerini bertaraf edebilme yeteneği 

yatmaktadır.  

Turistik destinasyonlarda, turistlerin bir noktadan başka bir noktaya ulaştırma 

hizmetini karşılamak üzere çalışan sarı taksi işletmeleri için, dünya üzerinde birçok 

turistik destinasyonda, yerel yönetimlerin çeşitli çalışmalarıyla, belirli bir 

sınırlandırmaya gidilmektedir. Bu sınırlandırmanın altında, elbette mevcut taksi lisans 

ve plakalarının maddi değerinin korunması yatmaktadır (Wallsten, 2015: 4). Bu 

noktada, konunun en çarpıcı örneklerinden bir tanesi, İstanbul destinasyonunda 

karşımıza çıkmaktadır. Yapılan araştırmalara göre, son 50 yılda nüfusu 50 kat artan 

İstanbul destinasyonunda, geleneksel taksi ruhsatı ve plakalarında hiçbir artış 

olmamıştır. Öyle ki, kimi kaynağa göre 1966, kimi kaynağa göre ise 1990 yılında 

verilen en son taksi ruhsat ve plakasıyla yaklaşık 18 bin kayıtlı geleneksel taksi, 

İstanbul halkına hizmet vermeye çalışmaktadır (http://www.hurriyet.com.tr Erişim: 

19/05/2019). Bu çerçevede, nüfusu 20 milyona yaklaşan İstanbul’da 2018 verilerine 

göre, her bin kişiye 1,2 taksi düştüğü belirtilmektedir. Özellikle yaz döneminde, 

İstanbul’a gelen turist sayısının 10 milyonu aştığı göz önüne alındığında, kişi başına 

düşen taksi sayısı 1’in de altına düşmektedir. Bu rakam, turizm açısından gelişmiş 

büyük destinasyonların çok altında kalmaktadır. Kanun koyucuların ve yerel 

yönetimlerin almış olduğu kararlar çerçevesinde, paylaşım ekonomisinin ulaştırma 

sektöründe öncül platformlarından bir tanesi olarak Uber’in XL gibi bir takım 

faaliyetlerinin İstanbul destinasyonunda kısıtlanmasından sonra, değeri yaklaşık % 30 

düşen geleneksel taksi plakaları, yeniden hızla eski değerine yükselmiştir 

http://www.hurriyet.com.tr/
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(https://www.ntv.com.tr Erişim: 19/05/2019). Uber’in, İstanbul destinasyonu için 

yapmış olduğu etkilerin benzerlerine, dünyanın pek çok turizm destinasyonunda 

rastlamak mümkündür. Örneğin, Uber uygulamasının ortaya çıktığı Amerika Birleşik 

Devletlerinin sarı taksileriyle ünlü New York şehrinde, taksi plaka değerleri % 25 ile 

80 arasında değer kaybetmiştir (Wallsten, 2015: 4). Avustralya’da benzer şekilde, 

2011 yılında 500.000$ seviyesinde olan Melbourne şehrin taksi plakaları, paylaşım 

ekonomisi uygulamalarının etkisi ile 150.000$ dolar seviyelerine gerilemiştir 

(http://theconversation.com Erişim: 20/05/2019). Paylaşım ekonomisinin ulaştırma 

hizmeti veren uygulamalarının yoğun bir şekilde kullanıldığı, Kanada’nın en büyük 

şehri ve ticaret merkezi olan Toronto’da, taksi plakaları % 50’nin üzerinde değer 

kaybetmiştir (https://globalnews.ca Erişim: 20/05/2019). Elbette, paylaşım 

ekonomisinin ulaştırma platformlarının, geleneksel taksi plakaları üzerinde yaratmış 

olduğu değer kayıpları örneklerini artırmak mümkündür. Ancak, paylaşım 

ekonomisinin, geleneksel markette yaratmış olduğu ekonomik etkiler, geleneksel taksi 

plakalarının değer kaybı ile sınırlı değildir. Paylaşım ekonomisinin bu markete yönelik 

en ağır eleştirileri, paylaşım ekonomisinin turizm endüstrisinde faaliyette olduğu diğer 

birçok alt sektörde olduğu gibi, geleneksel markette taksi hizmetinden elde edilen 

kazançların azalması ve bu çerçevede, taksi mesleğinin tehlikeye girmiş olması 

hususunda yapılmaktadır (Chang, 2017: 4). Öyle ki, dünya genelinde İngiltere, İtalya, 

Danimarka, Macaristan, Tayvan başta olmak üzere paylaşım ekonomisinin ulaştırma 

ve seyahat platformları, pek çok ülkede protestolar ile karşılaşmış, Barselona ve 

İstanbul gibi turistik destinasyonlarda ise faaliyetlerini sonlandırmış veya kısıtlamıştır. 

Sadece geleneksel taksi hizmeti veren platformlar olmamak üzere, paylaşım 

ekonomisinin başta turizm endüstrisinde faaliyet gösteren platformlarına yönelik 

ortaya çıkan pek çok protesto ve yasaklama girişimlerinin temelinde, bu ekonomilerin 

geleneksel marketlerde doğrudan yarattığı kazanç kayıpları ve dolaylı olarak yarattığı 

işsizlik iddiası yatmaktadır. Ancak, alanyazında yapılan pek çok çalışma, bu durumun 

gerçek olmadığını, paylaşım ekonomisi platformlarının herhangi türden bir işsizliğe 

sebep olmadığı gibi, bu durumun aksine, paylaşım ekonomisinin yeni iş fırsatları 

yarattığını ortaya koymaktadır (Chetty vd., 2014; Rodriguez, 2015; Salnikov vd., 

2015; Hall ve Krueger, 2018). Örneğin, paylaşım ekonomisinin konaklama sektöründe 

https://www.ntv.com.tr/
http://theconversation.com/
https://globalnews.ca/
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hizmet veren öncül platformları neticesinde ağırlanan turistlerin dörtte üçünün, turistik 

destinasyonlarda geleneksel otellerin bulunduğu bölgelerden uzakta, yerel halk ile iç 

içe bir mahallede veya bölgede konaklamayı tercih ettiği belirtilmektedir. Bu 

çerçevede, turistlerin zamanlarının büyük çoğunluğunu konakladıkları bu bölgelerde 

geçirdiği göz önüne alındığında, paylaşım ekonomisi platformlarının turizm 

faaliyetlerinden görece mahrum mahalle veya bölgelerin daha fazla kalkınmasına ve 

yerel ekonomiye katkı sağlayan yeni ekonomik alanların açılmasına imkân sağladığı 

söylenebilir (Allen ve Berg, 2014; Beebe, 2018; Giacomo & Margherita, 2018). 

Kurulduğu günden bu yana sürekli büyüyen paylaşım ekonomisinin en önemli 

ulaştırma platformu Uber’in, dünya genelinde yaklaşık 3,9 milyon şoförü 

bulunmaktadır. Bu şoförlerin yaklaşık % 14’ü kadınlardan oluşmakta ve her bir 

şoförün ortalama aylık kazancı, yaklaşık 365$ seviyesinde gerçekleşmektedir. Uber ile 

10 milyardan fazla yolculuk sorunsuz şekilde tamamlanmıştır. Benzer şekilde Lyft 

uygulaması, 1,4 milyon şoför ile 1 milyarın üzerinde yolculuğu sorunsuz şekilde 

tamamlamış ve yaklaşık 23 milyon turist ve yolcuya hizmet vermiştir 

(https://www.businessofapps.com Erişim: 20/05/2019). Paylaşım ekonomisinin bir 

diğer önemli ulaştırma hizmeti uygulaması olan ve 2006 yılında Fransa’da kurulan 

Blablacar, 2018 yılı itibarıyla, 22 ülkede yaklaşık 8 milyon kayıtlı şoför/araç ile 

yaklaşık 65 milyon turist ve yolcuya sorunsuz bir şekilde ulaştırma hizmeti vermiştir 

(https://expandedramblings.com Erişim: 20/05/2019).  

Turizm endüstrisinin bir diğer önemli sektörü olarak,  bir ülke veya bölgeye ait 

yerel tatların paylaşıldığı, paylaşım ekonomisinin gastronomi alanında hizmet veren 

platformları aracılığıyla binlerce yerel aşçı, belirli bir ek gelir elde etmektedir. 

Örneğin, İstanbul destinasyonunda da faaliyetleri bulunan ve turistlere ev ortamında 

yemek paylaşımı yapan paylaşım ekonomisinin VizEat platformu, 50’den fazla ülkede 

1000’den fazla yerel aşçıya para kazandırmaktadır (https://www.bbc.com Erişim: 

20/05/2019).  

Her biri içinde bulunduğu turizm endüstrisinde öncüsü olmayı başarmış, dünya 

genelinde yaratmış olduğu iş ve kazanç imkânlarıyla işsizliğe karşı gerek doğrudan 

gerekse, dolaylı olarak katma değer yaratmak suretiyle, önemli savaşlar veren 

https://www.businessofapps.com/
https://expandedramblings.com/
https://www.bbc.com/
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paylaşım ekonomisinin onlarca platformuna ilişkin örnekleri artırmak mümkündür. 

Ancak bu noktada önemli olan ve araştırılması gereken konu, birçok turistik 

destinasyonda değişen turist ve tüketici istekleri doğrultusunda, paylaşım ekonomisi 

platformlarının geleneksel işletme modelli rakipleri karşısında sıklıkla tercih edilen bir 

platform olmasına yol açan faktörleri açığa çıkarmaktır. 

1.5. Paylaşım Ekonomisiyle İlişkili Teoriler 

Bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, insanlık tarihinde yeniden 

köklü değişimlere sebep olmaya başlamış; başta ekonomik, sosyal ve bilimsel olmak 

üzere birçok değişimin yönünü yeni baştan belirlemiştir. Giderek ağ toplumuna 

dönüştüğümüz günümüz dünyasında, birçok sektörde iş yapmanın ve bu işlerde 

başarılı olmanın yolları da değişmeye başlamıştır. Teknolojinin insan hayatında 

giderek daha fazla yer alması, başta işletme ve organizasyonların başarısı olmak üzere, 

gerek toplumda gerekse iş yerlerinde başarının anahtarı haline gelmiştir. Günümüz 

toplumu açısından bakacak olursak, özellikle internet ve sosyal ağ tabanlı iletişim 

araçlarının insan hayatına giderek daha fazla dâhil olması, bu teknolojileri kullanmayı 

belki de bir zorunluluk haline getirmiştir. 

Bugün, başta sosyal hayat ve iş performansı üzerindeki etkisi olmakla birlikte, 

profesyonel ilişkileri sürdürmek ve hatta geliştirmek, artık bilgi çağının gerekliliği 

olarak internet ve sosyal medya araçlarının ne denli etkin kullanıldığına göre 

değişmektedir (Willis, 2008: 1). Öyle ki, günümüzde sıklıkla belirtildiği üzere, iş 

yapmanın şekli değişmeye başlamış, insanlar profesyonel iş bağlantılarını 

gerçekleştirmek üzere sosyal ağ tabanlı arabuluculuk sistemlerini kullanmaya 

başlamıştır. Örneğin Linkedln.com, bu sosyal ağ tabanlı profesyonel iş arabuluculuk 

sistemlerine iyi bir örnektir. Elbette internet ve bilişim teknolojilerindeki gelişmeler 

ile değişen ve evrimleşen başta sosyal olmak üzere insan yaşamına, işletmelerde aynı 

hızda cevap vermek zorundadır. Bu durum günümüz insanı ile gümünüz işletmelerini 

hiç olmadığı kadar birbirine bağlı konuma getirmektedir. İnsanlar açısından gerek 

sosyal hayatta gerekse iş hayatında çevrimiçi sosyal ağ tabanlı uygulamaları 

kullanmanın birçok avantajı vardır. Küreselleşen dünyada insanlar, çevrimiçi ortamda 

sürekli birbirleriyle iletişim halindedir. Özellikle mobil teknolojilerin gelişmesiyle 
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artık hayatımızda önemli bir yere sahip olan akıllı telefonlar, gerek sosyal 

ilişkilerimizde gerekse iş hayatımızda birçok uygulama ile yer almaya ve hayatımızı 

şekillendirmeye başlamıştır. Bunu çok iyi bilen işletmeler, piyasada başarılı olabilmek 

için bu yeni çevrimiçi ortamdaki iş modellerine hızlı bir şekilde uyum sağlamak 

zorundadır (Willis, 2008: 1). Ancak insanların bu sistemleri benimseme ve kullanma 

biçimleriyle ilgili kafalarında bir takım soru işaretleri bulunmaktadır. Çok eski 

tarihlerden bu yana birçok yazar, birçok farklı teori ve yaklaşım ortaya atarak, 

insanların gerek çevrimiçi sosyalleşme davranışlarını gerekse bu teknolojileri 

kullanma biçimlerini açıklamaya çalışmıştır. Özellikle 1970’li yıllardan sonra sürekli 

gelişen teknoloji, bilgi toplumu kavramının ortaya çıkmasına öncülük etmiş ve insan 

hayatlarında önemli bir değişimin fitilini ateşlemiştir. Birçok yazar, bilgi toplumu 

dünyasında ve insan hayatlarında meydana gelen bu değişiklikleri üç farklı dönem 

ve/veya gelişme ile açıklamaktadır (Evans, 1979; Akt. Webster, 2006). Tarım devrimi 

ile başlayan bu süreç, zaman içerisinde endüstri devrimine dönüşmüş ve en 

nihayetinde hayatımızı en çok etkileyen, belki de en çok meşgul eden, bilgi ve 

sosyalleşme devrimi ile insanlara özgü birçok kavram değişmiştir. 1990’lı yılların 

ortasından günümüze kadar bilgi ve iletişim teknolojilerindeki her bir gelişme, biz 

bilgi toplumlarını evrimleştirmeye başlamış ve bunun neticesinde ekonomik, sosyal, 

kültürel vb. birçok açıdan farklı düşünen, farklı motive olan ve farklı davranan 

toplumlar yaratmıştır. Bu noktada, gelişen teknoloji ile birlikte insan ve buna bağlı 

olarak turist davranışlarında meydana gelen bu davranış değişikliklerini açıklamak 

ve/veya insanları motive eden (güdüleyen) faktörleri açığa çıkarmak, günümüz sosyal 

dünyasında insan davranışlarını anlamak adına önemli olacaktır.  

1.5.1.  Öz Belirleme Teorisi  

Bir bireyi, bir davranış için harekete geçiren en temel faktör, motivasyondur. 

Motivasyon, en temel haliyle, bireyi bir davranışı gerçekleştirmek üzere harekete 

geçiren güdülerdir (Ryan ve Deci, 2000a: 69). Bireyleri harekete geçiren bu güdülerin 

miktarı ve şiddeti değişkenlik gösterdiği gibi farklı türleri de bulunmaktadır. “Öz 

Belirleme Teorisi”, işte bu farklı türde bulunan motivasyonları açıklamak ve insan 

davranışları üzerindeki etkilerini açığa çıkarmak adına ortaya atılmıştır. Teori, 
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motivasyonları basitçe içsel motivasyon ve dışsal motivasyon olarak ikiye 

ayırmaktadır. İçsel motivasyon, bir davranış veya eylemin birey tarafından hiçbir baskı 

altında kalmadan kendi özgür iradesi ve isteği ile gerçekleştirilmesidir. Doğumundan 

itibaren insanlar meraklıdır, eğlencelidir, öğrenmeye ve keşfetmeye her zaman hazır 

bir canlıdır. Bireyin içerisinde bulunan bu içsel motivasyon kaynakları, insanın 

fiziksel, bilişsel ve sosyal gelişimi açısından önemli unsurlardır. Ayrıca bu durum 

sadece çocukluk veya erken gelişim evresiyle sınırlı değildir. İnsanların sürekli, 

yenilikçi fikirlere ilgi duyma, bu yenilikçi fikirleri aktif olarak benimseme veya aktif 

olarak kullanma isteği, yaşamının her evresinde mevcuttur. Ancak bireyin kendini her 

anlamda geliştirmesi, bunu içsel motivasyonla gerçekleştirdiği takdirde tam olarak 

mümkün olabilmektedir (Ryan ve Deci, 2000b: 56). Elbette her insan benzer davranış 

veya işler için aynı derecede içsel olarak motive olamaz. Daha açık bir ifadeyle, içsel 

motivasyonlar herkes için veya her davranış için aynı derecede etkili değildir. Örneğin, 

yapılacak bir iş veya davranışın ilginç olması bireyi bu iş veya davranış için motive 

ederken, kimilerine göre bu iş veya davranıştan elde edilecek kişisel tatmin veya 

kişisel zevkler, bu iş veya davranış için yeterlidir.  

Her ne kadar içsel motivasyonların bireyi harekete geçiren önemli ve temel bir 

motivasyon türü olduğu düşünülse de, insanları özellikle günümüzde çoğu zaman 

harekete geçiren motivasyonlar, içsel motivasyonlardan oluşmamaktadır. Çocukluk 

dönemiden sonra içsel olarak motive olabilme özgürlüğü, ilginç ve/veya eğlenceli 

olmayan toplumsal baskılar, toplumsal talepler, toplumsal roller neticesinde giderek 

azalmaktadır. Bu noktada bireyi bir davranış için harekete geçiren motivasyon sıklıkla 

somut bir karakterde olup, birey açısından maddesel bir değer taşımaktadır. Dışsal 

motivasyon olarak adlandırılan bu motivasyon türü, basitçe bireyi bir iş veya davranış 

için güdülerken ondan zevk almak yerine birey açısından bir çıkar sağlamayı 

amaçlayan motivasyonlardır. Burada bahisi geçen çıkar, kisisel tercih neticesinde bir 

iş veya davranıştan elde edilecek kazanç ve/veya kazanım olabilirken, yine kişisel bir 

tercih ile bir iş veya davranış sonucunda oluşabilecek olumsuz durum veya 

durumlardan kaçış da olabilir. Örneğin sadece iyi para kazandığı için zevk almadığı 

veya ilginç bulmadığı bir işte çalışan birey, dışsal olarak motive olmuş demektir ve bu 

durum birey açısından bir tercihtir. Benzer şekilde, ev ödevini sadece ailesinin onu 
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cezalandırmasından korkutuğu için yapan bir öğrenci de dışsal olarak motive olmuştur 

ve bu davranışı bir takım cezalardan kaçma eylemi olarak gerçekleştirmektedir (Ryan 

ve Deci, 2000a; Ryan ve Deci, 2000b). Görüldüğü üzere dışsal motivasyonlar çoğu 

zaman gözle görülebilir, somut ve maddesel değeri olan güdülerden oluşmakta hatta 

birey açısından zaman zaman bir zorunluluk halide dönüşmektedir. Elbette birey, bir 

eylemi veya davranışı gerçekleştirirken aynı anda hem içsel hem de dışsal 

motivasyonların etkisinde kalabilir. Bu noktada teorinin ortaya attığı ve açıklamaya 

çalıştığı temel soru, bireyi içsel ve dışsal olarak motive eden nedenleri ortaya ortaya 

koymaktır.  

Teorinin ortaya attığı ve bireyin içsel olarak motive olmasını sağlayan ilk 

önemli gereksinim, bireyin “özerk” olmasıdır. Özerklik, bireyin eylemlerini veya 

davranışlarını gerçekleştirirken kendi kontrolu altında olduğunu ve bu davranış ve 

eylemlerde kendi adına, özgürce kararlar verebildiğini hissetmesidir. Basitce, bir birey 

davranışlarını istekle başlatıp sürdüyorsa ve bu davranışın içindeki değerleri 

benimsiyorsa, bireyin özerk olduğu söylenebilir. Özerk karar verebilen bireyler, kendi 

hedeflerini tanımlayabilir ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli sorumlulukları yerine 

getirebilir. Burada unutulmaması gereken nokta, zaman içerisinde bireye sunulan ödül, 

kazanç veya ceza gibi dışsal motivasyon faktörlerinin, başlagıçta özerk karar vermiş 

ve motive olmuş bireylerin bu davranışlarını baltalama ve değiştirme gücüne sahip 

olduğudur. Bireyi içsel olarak motive eden ikinci gereksinim, bireyin “yeterlilik” 

duygusudur (Ryan ve Deci, 2000a; Ryan ve Deci, 2000b). Yeterlilik, bireylerin kendi 

iradeleri ve arzuları ile çevreleriyle etkin bir şekilde eylemde bulunması ve eğer 

gerekirse çevreleriyle başa çıkabilmek için kendilerini yeterli hissetmesidir. Bireyin, 

yeterliklerini davranışları veya eylemleri aracılığıyla sergileyebilmesi sonucu kendini 

işlevsel hissetmesi, yeterlik duygularını artırmaktadır. Ayrıca bireylere, yapmış 

oldukları bir davranış veya eylem neticesinde pozitif geri bildirimde bulunmak onların 

yeterliliklerini etkilemekte, bu davranış veya eylem neticesinde bireylerin dışsal 

motivasyonları azalmakta ve birey, içsel olarak motive olmaktadır (Vallerand ve Reid, 

1984). Bireyi içsel olarak motive eden son gereksinim, bireyin “alaka ve ilişki” 

düzeyidir. Bu gereksinim, İletişime geçmek, yakın ilişkiler kurmak gibi evrensel 

eğilimleri temsil etmektedir. Bireyler yakın ve yüksek kaliteli ilişkiler kurduğunda ve 
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kişilerarası destek ve güven verici bağlantılara sahip olduğunda, ilişkili olma ihtiyacı 

karşılanmış olmaktadır. Bireyin sağlıklı ilişki kurma ihtiyacının giderilmesi, bireyin 

özerklik duygusunu geliştirmekte ve bu durum içsel motivasyonu artırmaktadır. Öz 

belirleme teorisi, bireylerin dışsal motivasyon kaynaklarını açıklamak adına bir takım 

alt teorilerden faydalanmaktadır. Buna göre bireyin dışşal motivasyonunu etkileyen 

dört farklı motivasyon türü bulunmaktadır. Bunlardan ilki, özerk olarak (içsel) motive 

olamamış bireylerin davranışlarını tanımlamak için kullanılan “dışsal/harici 

uyaranlara duyarlı” motivasyonlardır. Bu motivasyonların temelinde dışsal bir talep 

veya ödüller bulunmaktadır. Örneğin, bireyin kazanacağı bir para ile veya kaçınacağı 

bir ceza ile eylemlerde bulunması, bu tür bir motivasyona örnektir. İkinci dışsal 

motivasyon türü, “içsel değerlendirmeye bağlı” motivasyondur. Bu motivasyon 

basitçe, kaynağı suçluluk, korku, endişe ve utanç duygusundan alan, bireyin kendi 

istediği için değil, bir zorunluluk duygusu çerçevesinde bizi baskı altında bırakan, iç 

duygu veya seslerimizden gelen motivasyondur. Bu güdüye yenik düşen birey, 

kaygıya teslim olmakta, kendilerini rahatsız ve güvensiz hissetmektedir. Üçüncü dışsal 

motivasyon türü, “özdeşleştirilen davranışsal” motivasyondur. Bu motivasyon, dışsal 

motivasyonlar içerisinde bireyin görece özerk şekilde karar verdiği ve desteklediği bir 

motivasyon türüdür. Özdeşleştirilen davranışsal motivasyon, birey tarafından 

yapılacak olan davranış veya eylemlerin detaylı bir şekilde değerlendirilmesi sonucu, 

birey açısından eylemin veya davranışın öneminin ortaya çıkması ile oluşan 

motivasyon türüdür. Burada altı çizilmesi gereken nokta, bu motivasyon türünde 

bireyin içsel bir motivasyon kaynağı olarak bu eylemlerden zevk alması veya dışsal 

bir motivasyon kaynağı olarak bireyin hemen bir ödüle sahip olması söz konusu 

olmayabilir. Ayrıca bu motivasyon türünde birey, suçluluk, korku veya utanç 

duygusuyla da güdülenmemektedir. Bu motivasyon türünde birey, bir davranışı ya da 

eylemi kendi gelişimi açısından önemli kabul eder ve nihayetinde eyleme geçer. 

Dördüncü ve son dışsal motivasyon türü, “bütünleştirilmiş davranışsal” 

motivasyondur. Bu motivasyon, dışsal motivasyonlar içerisinde bireyin en özerk 

şekilde karar verdiği motivasyon türü olarak dikkat çekmektedir. Bu motivasyonda 

birey, bir davranışı bilerek ve isteyerek özümser ve eyleme geçer. Burada ortaya çıkan 

eylem, birey açısıdan önemli kabul edilmiş ve bilinçli bir şekilde planlanmıştır. 
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Bütünleştirilmiş motivasyonlar, içsel motivasyonlara benzerlikleri ile dikkat 

çekmektedir. Ancak, bu motivasyonlar, dışsal motivasyonlar olarak 

değerlendirilmektedir. Çünkü birey, bu motivasyonla güdülendiğinde, hala bir takım 

maddesel değeri olan kazanımlara ulaşmak için çabalamaktadır (Deci ve Ryan, 1985; 

Ryan ve Deci, 2000a; Ryan ve Deci, 2000b). Örneğin ibadet için kutsal bir mekana 

(Cami, Klise vb.) giren bir birey, yapmış olduğu ibadetleri her ne kadar kendi isteği 

için yapıyor gibi gözükse de, aslında bu eylemleri mensubu olduğu dinin bir gerekliliği 

olduğu için gerçekleştirdiği de söylenebilir. Elbette birey, öz belirleme teorisi 

çerçevesinde kendi çalışma ve sosyal hayatını şekillendirmektedir. Bu noktada, 

işbirlikçi ve paylaşımcı tüketim yaklaşımları çerçevesinde bireyin vereceği rasyonel 

(akılcı) ve irrasyonel (akıl dışı) kararlar, bu yaklaşımlara ilişkin içsel ve dışsal 

motivasyon faktörlerini açığa çıkarmakta ve bireyin kararlarını etkilemektedir. Tezin 

ilerleyen bölümlerinde bu motivasyon faktörleri detaylıca açıklanacaktır. 

1.5.2. Planlı Davranış Teorisi 

“İnsan”, sürekli merak eden ve gerçekleştirmiş olduğu bir davranışın altında 

yatan sebepleri arama içgüdüsünde olan bir canlıdır. Bu sebeple, insan davranışlarını 

açıklamak adına ilgili alanyazında bir çok teori ortaya atılmıştır. Şüphesiz, ortaya 

atılan bu teorilerin en ilgi çekenlerinden birisi de “Planlı Davranış Teorisi”dir. Planlı 

davranış teorisi, temellerini “Sebepli/Mantıklı Eylem Teorisi” ‘nden almış ve insan 

davranışlarını daha detaylı açıklamak/tanımlamak adına ortaya atılmıştır (Ajzen, 1991: 

181). Teoriye göre, bir bireyi bir davranış için harekete geçiren en temel faktör, o 

davranış için ortaya çıkan niyettir. Niyet, bireylerin bir davranışı gerçekleştirmek için 

bireylerin ne kadar çaba sarf etmeyi planladıklarını ya da bu davranış için ne kadar 

istekli olduklarını gösteren, davranışa ilişkin diğer birçok motivasyonu etkileyen bir 

faktördür. Buradan hareketle, bir davranışta bulunma niyeti ne kadar güçlüyse, birey 

kuşkusuz aynı oranda bu davranış için harekete geçecektir (Ajzen, 1991: 181). Gayet 

açıktır ki davranışsal bu yönelimde, bireyin iradesi de önemli bir faktördür. Ancak, her 

ne kadar bir çok insan davranışı, niyet ve irade çerçevesinde açıklanabilse de, bu iki 

faktör bütün insan davranışlarını açıklamada yetersiz kalmakta; bazı davranışların 
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temeli, para kazanma, şöhret elde etme vb. gibi dışsal motivasyonel faktörlere 

bağlanmaktadır (Deci ve Ryan, 1985).  

Planlı davranış teorisinde, bir davranış niyetini ortaya çıkartan üç bağımsız 

unsur bulunmaktadır. Bu bağımsız unsurlardan ilki, “tutumdur”. Tutum, bireyin bir 

davranışa karşı iyi veya kötü, olumlu veya olumsuz gibi yargıları neticesinde, bu 

davranışı gerçekleştirip gerçekleştirmeme kararını belirlemesidir. Bu noktada tutum, 

bireyin davranışlarını büyük ölçüde etkileyen bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Öyle ki, kişinin dini inançlarından ahlaki değerlerine kadar bir çok faktör, hangi 

davranışın iyi, hangi davranışın kötü veya günah olduğu konusunda bireye bir takım 

bilgiler vermekte ve birey davranışını etkilemektedir. Bağımsız unsurların ikincisi, 

“subjektif/öznel normlar” olarak adlandırılan, bireyin davranışlarını etkileyen sosyal 

faktörlerdir. Öznel normlar, bireyin bir davranışı gerçekleştirip gerçekleştirmemesini 

sosyal baskılar penceresinden analiz ederek değerlendirmesine ve bu değerlendirme 

neticesinde bu davranışı yapıp yapmamasına karar verdiren faktörlerdir. Bireyin 

maruz kaldığı sosyal baskılar başta olmak üzere öznel normlar, bireyin davranışını 

önemli ölçüde etkilemektedir. Bu durum, insan denen canlının sosyal bir varlık 

olduğunun farkına varması ile başlamış ve davranışları bu ölçüde şekillenmiştir. 

Bunun bir gerekliliği olarak, eğer toplum tarafından bir davranış uygun olarak 

nitelendirilirse, bireyin aynı şekilde düşünme ve aynı davranışı gerçekleştirme ihtimali 

artacaktır. Bağımsız unsurların üçüncüsü ve sonuncusu ise, bireyin bir davranış 

üzerindeki “kontrolüdür”. Algılanan bu davranış kontrolleri, bir davranışın 

gerçekleştirilmesindeki zorluklar, kolaylıklar, engeller vb. faktörlerin yanısıra daha 

önce aynı veya benzer davranışlardaki tecrübelerin, birey tarafından değerlendirilmesi 

neticesinde, davranışı gerçekleştirip gerçekleştirmeme kararını etkileyen öz yeterlilik 

faktörlerinden oluşmaktadır (Ajzen, 1991; Wallston, 2015).  

Bu noktada, teorinin genel bir kuralı olarak, bireyi bir davranışta bulunmaya 

iten tutumların ve öznel normların elverişli ve algılanan davranış kontrolünün de güçlü 

olması durumunda, bireylerin bu davranışta bulunma niyeti de güçlü olmaktadır. 

Elbette, bireyin yapmış olduğu her davranışta, bu üç unsur aynı anda ve aynı oranda 

etkili değildir. Örneğin, bir davranışta bulunmak istemeyen birey, toplumsal baskılar 
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sebebiyle bu davranışı gerçekleştirmeye zorlanabilir. Benzer şekilde birey, geçmiş 

tecrübeleri neticesinde bir davranış üzerinde yeterli kontrol gücüne (engellerin 

çokluğu vb.) sahip olamadığını bilse bile, bu davranışı gerçekleştirmek zorunda 

kalabilir. Bu bilgiler ışığında planlı davranış teorisi, kendisine temel teşkil eden 

sebepli/mantıklı eylem teorisinden daha gelişmiş bir şekilde, insan davranışlarının ne 

ifade ettiğini, sosyal normların varlığı ile gerçekleştirilen insan davranışlarını 

anlamayı ve irade kontrolü çerçeversinde ortaya çıkan davranışları açıklamaya 

çalışmaktadır (https://www.cleverism.com Erişim: 22/05/2019).  

1.5.3. Sosyal Ağ Teorisi 

Teknoloji ile birlikte değişen bu insan davranışlarını açıklamak adına ortaya 

atılan ilk teorilerden birisi olarak “Sosyal Ağ Teorisi”, temelinde insanların veya 

organizasyonların kendi sosyal grupları içerisinde diğer birey veya organizasyonlar ile 

nasıl etkileşime girdiğini veya onlara karşı nasıl davrandığını açıklamaya 

çalışmaktadır. Ayrıca sosyal ağ teorisi, gelişen teknoloji ile birlikte sosyal ilişkilerin 

bilgiyi yaratmada, bilgiyi aktarmada ve bilgiyi kullanmadaki rolüne ve gelişen yeni 

medya ile sosyal grupların davranışlarındaki değişime odaklanmaktadır (Dunn, 1983: 

453). Teoriyi daha kolay anlamak adına ağ dediğimiz yapıyı büyük grup olarak 

düşündüğümüzde, bu grup içerisinde bulunan her bir birey, ağ içerisindeki aktörleri 

meydana getirmektedir. En nihayetinde her bir sosyal ağ, bir çok aktörden ve bu 

aktörler arası etkileşim ve ilişkilerden oluşmaktadır. Örneğin bir futbol takımını ele 

alırsak, bu futbol takımını tutan taraftarlar bir ağ içerisinde birbiri ile bağlantılı 

olmasına karşın, tüm taraftarların yakınlık dereceleri farklıdır.  

Teori üzerine yapılan araştırmalar, aktörler arasında meydana gelen bu 

etkileşim ve ilişkilerin, farklı tutum, değer ve inançlara sahip aktörler arasında 

arttığını, kişilerarası iletişimin yakın olduğu aktörler arasında ise azaldığını ortaya 

çıkarmıştır (Dunn, 1983: 460). Daha basit bir ifadeyle, birbiri ile yakın ilişkisi 

olmayan; ancak bir ağın ortak parçası halinde bulunan bireylerin etkileşim ve ilişkileri 

farklı olacaktır. Sosyal ağ teorisi çalışmalarında sorulan soruların ve çözülmeyi 

bekleyen problemlerin başında, insan davranış nedenlerini ortaya çıkarmak, insanları 

karar alırken etkileyen unsurları araştırmak, toplumsal farklılıkları yaratan faktörleri 

https://www.cleverism.com/
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açığa çıkarmak bulunmaktadır (Little, 2010; Krause vd., 2007). Bu çerçevede, sosyal 

bilimler uzmanları/akademisyenleri, bir sosyal ağ içerisinde bireylerin/aktörlerin üç 

farklı sosyal ağ davranışı sergilediğini ortaya çıkarmıştır. Bunlardan ilki ego merkezli 

(egocentric networks) ağlardır. Ego merkezli ağlarda bir ağ içerisindeki birey, yakın 

arkadaşları ile bağlıdır ve iletişim/etkileşim bu yakın çevre ile gerçekleştirilir. Bu 

açıdan bakıldığında, bir sosyal ağ içerisinde birey sayısı kadar, ego veya ego merkezli 

ağ bulunmaktadır. İkinci sosyal ağ davranışı çeşidi, sosyo merkezli (sociocentric 

networks) ağlardır. Sosyo merkezli ağlar kapalı gruplar olarak bilinmektedir. 

Etkileşim veya iletişim, yalnızca bir grup içerisindeki bireyler/aktörler arasında 

gerçekleşmekte; ağ veya grup dışından bir birey/aktör ile iletişim son derece sınırlı 

olmakta ya da olmamaktadır. Bir ilkokul sınıfındaki öğrenciler, sosyo merkezli ağlara 

iyi bir örnektir. Üçüncü, ve artık belki de günümüzde en sık karşılaştığımız, sosyal ağ 

davranışı çeşiti açık sistem merkezli (opensystem networks) ağlardır. Bu ağ türünde 

belirli bir grup veya ağ sınırı çizilememekte, birey veya aktörler, ağ içerisinden veya 

ağ dışından diğer bireylerle veya aktörlerle çok rahat bir şekilde iletişim ve etkileşim 

kurabilmektedir (Krause vd., 2007; Little, 2010).  

Günümüz sosyal ilişkilerinde, bir çok sosyal ağ veya sosyal grupların 

özellikleri bireyleri etkilemekte, bireyler diğer bireylerle iletişim ve etkileşim halinde 

olmak adına sosyal gruplara katılmaktadır. Bu noktada bilişim ve iletişim 

teknolojilerindeki gelişmeler, sosyal ağ teorisine ilişkin bir takım paradigmaları 

değiştirmekte ve çevrimiçi sosyal ağ mekanizmalarını ortaya çıkarmaktadır. Çevrimiçi 

sosyal ağlar, bireylerin çevrimiçi ortamda eğlence, zevk, iş vb. farklı amaçlarla 

oluşturduğu ağlar olarak tanımlanabilir. Çevrimiçi sosyal ağlar, bireylerin tıpkı 

geleneksel sosyal ağlarda olduğu gibi, hem aynı ağı kullanan eski arkadaşları ile hem 

de yeni bulacakları arkadaşları ile iletişim sağlamasına, çeşitli düzeylerde paylaşımda 

bulunarak etkileşimde bulunmasına imkan sağlamaktadır. Bu açıdan, bireylerinin 

çevrimiçi sosyal ağlara katılım motivasyonları farklılık göstermektedir. Örneğin bir 

çevrimiçi sosyal ağa dahil olarak bireyler, çok rahat bir şekilde iş yapılabilmekte ya da 

çok farklı meslek gruplarından insanlarla iletişim kurulabilmektedir. Bu açıdan 

çevrimiçi sosyal ağlar günümüz iş yaşamının değişmez bir parçası konumuna gelmiştir 

(Mislove vd., 2007). Sosyal ağ teorisi çerçevesinde, paylaşım ekonomisi 
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topluluklarında, aynı ağ içerisinde tanımadığı kişiler başta olmak üzere, diğer 

bireylerle paylaşımda bulunması ve bir çok işbirliği faaliyetleri içerisinde olması, 

paylaşım ekonomisini ortaya çıkartan önemli dışsal motivasyonlardır (Hamari vd., 

2015). Kaynakların sınırlı olduğu zamanlarda, toplumlarda ortaya çıkan sosyal ağ 

ihtiyaçlarının daha büyük olduğu; ayrıca, aynı paylaşım ekonomisi ağı içerisinde 

insanlar arasında iletişim, etkileşim ve hatta paylaşımda bulunarak çevrimiçi 

topluluklarda itibar kazanma, bireyleri giderek daha fazla paylaşımda bulunma 

davranışına iten önemli bir güdü olduğu belirtilmektedir (Parameswaran ve Whinston, 

2007). Bu davranışın, paylaşım temelli sosyal ağlarda bireyler açısından önemli bir 

kendini gerçekleştirme ve öz başarı kazanma bilinci yarattığı da tespit edilmiştir (Yang 

ve Lai, 2010 Akt. Hamari vd., 2015: 6).  

1.5.4. Sosyal Değişim Teorisi 

Çoğu sosyal ilişki, bireyler açısından bir takım maddi veya manevi çıkar 

doğrultusunda kurulmaktadır. Öyle ki çoğu sosyal ilişkinin temelinde, maddi veya 

manevi belirli bir miktar şeyin alınması ve yine maddi veya manevi bir takım şeylerin 

verilmesi yatmaktadır. Birey, bir sosyal ilişki kurarken, bu ilişki dâhilinde, karşıdan 

nasıl bir fayda sağlayacağını veya kendisinden yine bu ilişki dâhilinde, ne tür bir 

ödün/feragat vereceğini sürekli tartmaktadır. Bu noktada sosyal değişim teorisi, 

bireyin sosyal ilişkilerdeki potansiyel yararları veya riskleri değerlendirerek, ilişkinin 

kendisi açısından ne derece mantıklı olduğu tartarak, ilişkiye devam etmesini veya 

ilişkiyi sonlandırmasını temel almaktadır (Homans, 1958). Bu çerçevede, sosyal 

ilişkilerde ortaya çıkan bu değişim amacı, birey açısından faydayı en üst düzeye 

çıkarmak iken; maliyetleri en az indirmektir. Bir sosyal ilişkide fayda, ilişki 

neticesinde elde edilen sosyal elde edilen eğlence, kurulan arkadaşlık veya sağlanan 

sosyal destekler iken; bir sosyal ilişkide maliyet, harcanan para, kaybedilen zaman 

veya gösterilen çabaları içermektedir. Bir sosyal ilişkinin değeri, teoriye göre, elde 

edilen fayda ile ortaya çıkan maliyetlerin karşılaştırılması ile bulunmaktadır. Pozitif 

bir sosyal ilişkide elde edilen fayda, harcadığımız maliyetlerden fazla iken; negatif bir 

sosyal ilişkide göze aldığımız maliyetler, elde edeceğimiz faydadan daha fazladır. 

Örneğin, sürekli borç para isteyen bir arkadaşınız, sizin için yüksek maliyet yaratıyor 
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olabilir. Ya da arkadaşınız “beleşçi/otlakçı” diye tabir edilen karakterde olabilir; 

ancak bu arkadaşın, hayatınıza getirdiği eğlence veya heyecan duygusu sizin için daha 

önemliyse, bu ilişki sizin için değerlidir. Bu açıdan bakıldığında, sosyal değişim 

teorisinde beklentiler ve fayda maliyet analizi, önemli rol oynamaktadır. Bu çerçevede, 

bir sosyal ilişki içerisinde mevcut beklentiler ve/veya fayda maliyet analizi sonucunda 

bireyler, ilişkiye karşı bakış açılarını değiştirebilir, ilişkiyi ilerletebilir veya bitirebilir.  

Sosyal değişim teorisi, insanların ticari ilişkilerini açıklamak ve bu ilişkileri 

analiz etmek adına iş dünyası ve ekonomi alanında sıklıkla kullanılmaktadır. Çünkü 

bireylerin, her türden işletme ve organizasyon ile ilişkileri, karşılıklı değiş-tokuşa 

dayanmaktadır. Bir takım kişiler belirli bir maliyete katlanarak mal veya hizmet üretir 

ve diğer insanlar da ihtiyaçları doğrultusunda belirli bir ücret karşılığında bu mal veya 

hizmetleri temin eder. Bu değiş-tokuş işlemlerinin sağlıklı bir şekilde devam 

edebilmesi, taraflar arasında karşılıklı bir sosyal ilişkinin varlığı ile mümkün 

olabilmektedir. Öyle ki, bu değiş-tokuş işlemi sırasında, taraflardan herhangi birisi 

sorumluluğunu tam olarak yerine getirmez ise, yapılacak fayda maliyet analizi sonrası 

ortaya çıkacak negatif değerlendirmeler, bu ticari ilişkinin sonlanması ile 

sonuçlanabilir. Örneğin, bir işletme tarafından üretilen mal veya hizmetler, tüketici 

ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak ise, tüketiciler en basit haliyle bu işletmelerle olan 

ilişkilerini sonlandıracak; kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalitede mal 

veya hizmet üreten, rakip bir işletme ile ilişki kurmaya çalışacaktır. Bu noktada, 

paylaşım ekonomisi platformlarının, geleneksel işletme modelli rakiplerine oranla 

daha ekonomik, daha çevreci, daha sürdürülebilir olması, tüketici satın alma değerini 

ve tüketicilerin bu platformlardan elde edecekleri fayda miktarını artırmaktadır 

(Davlembayeva vd., 2019: 559). En nihayetinde, paylaşım ekonomisi iş modelinin 

tüketici satın alma davranışlarına katmış olduğu bu değer, tıpkı sosyal bir ilişkide 

olduğu gibi, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu mal veya hizmetin satın alınması adına 

tercihin, paylaşım ekonomisi platformlarına kaymasına sebep olabilmektedir. 

1.5.5. Yeniliklerin Yayılması Teorisi 

Yeni bir fikir, davranış veya ürünün herhangi bir sosyal sistemde herkes 

tarafından aynı anda ve/veya aynı oranda benimsenmesi beklenemez. Bazı insanların, 
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ortaya çıkan herhangi türden bir yeniliğin benimsenmesinde, diğerlerine göre daha, 

istekli veya daha motive olduğu bilinmektedir (http://sphweb.bumc.bu.edu Erişim: 

22/05/2019). Elbette bir yenilik, eninde sonunda bir sosyal sistemin içerisindeki bütün 

insanları kapsayacak duruma gelebilir. Örneğin, “Digital in 2019” raporuna göre, 

Türkiye’de herhangi türden bir cep telefonu kullanan sayısı % 98’iken, akıllı telefon 

kullanım oranı % 77’dir (https://wearesocial.com Erişim: 22/05/2019). Tahmin 

edileceği üzerine bu oran, cep telefonları ve akıllı telefonların yeni yeni kullanılmaya 

başlandığı, bu tür teknolojilerin erken gelişme dönemlerinde çok daha az olmuştur. 

Ancak zaman içerisinde bu teknolojilerin kullanımı, neredeyse toplumun tamamını 

kapsayacak şekilde yayılmış ve genişlemiştir. Yeniliklerin yayılması teorisi bu 

noktada, başta yeni teknolojiler olmak üzere, ortaya çıkmış yeni düşünce, fikir, 

ürünlerin veya gelişmelerin toplumdan topluma, kültürden kültüre nasıl yayıldığı veya 

kabul gördüğünü ortaya çıkarmaya yardımcı bir teoridir (Rogers, 1962). Teori 

kapsamında yeniliklerin bir toplum içerisinde nasıl yayıldığı, periyodik bir zaman 

çizelgesi yardımıyla açıklanmaya çalışılır. Bu sebeple, toplum tarafından bir yeniliğin 

yayılmasının ne kadar sürede gerçekleştiği ve bu yeniliğin toplumun her bir bireyine 

aktarılma şekli, teori açısından önemli faktörlerdir. Teori, yeniliklerin bir toplumda 

yayılma ve benimsenme sürelerini, bir zaman periyodu çerçevesinde, beş farklı evrede 

incelemektedir (Rogers, 1962): 

Kaynak: https://www.sphweb.com, 2019. 

Şekil 8: Yeniliklerin Yayılma Eğrisi. 

http://sphweb.bumc.bu.edu/
https://wearesocial.com/
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Yenilikçiler: Ortaya çıkmış herhangi türden bir yeniliği, ilk denemek isteyen 

kişilerdir. Hayatta cesur olmaları ve yeni fikirlere ilgili olmaları, bu kişilerin ortak 

noktalarıdır. Risk almayı seven bu kişiler, yeni fikirler geliştiren grubun da üyeleridir. 

Toplumun çok küçük (% 2,5) bir kesimini oluşturan bu yenilikçi kişiler, pek çok 

işletmenin üzerinde önemle durduğu bir kesimi oluşturmaktadır. Öyle ki, bir 

teknolojinin veya yeniliğin, toplumun diğer kesimlere yayılabilmesi için bu teknoloji 

veya yeniliklerin, bu yenilikçi kişiler tarafından kabul görmesi ve tavsiye edilmesi 

önemlidir. 

Erken Benimseyenler: Bu grup, yenilikçi kişilerden sonra yeni teknoloji, 

fikir, düşünce veya ürünleri benimseyen kanaat önderlerini temsil etmektedir. Bu 

grubun içerisindeki kişiler, toplum tarafından takip edilen bir lider olmak vasfına 

sahiptir ve bu durum onları yenilikleri benimsemek adına motive etmektedir. Sürekli 

bir değişim ihtiyacının farkında olup, bu yaklaşım içerisinde hareket ederek, yeni 

teknoloji ve fikirlerin benimsenmesinde son derece rahat davranırlar. Yeni 

teknolojilerin veya fikirlerin, toplumun geri kalanı tarafından benimsenmesi 

gerekliliği misyonuna sahip bu kişiler, bu yeni teknoloji ve fikirler için gerekli 

bilgilendirme yazılarının da sahibidir. Erken benimseyenler, bir toplum içerisinde 

yenilikçi kişilerden görece daha fazla sayıda bulunsalar da, toplumun geri kalanını 

düşündüğümüzde, sayıları hala azınlık (% 13,5) sayılabilecek niteliktedir. 

İlk Çoğunluklar: Sosyal bir toplum içerisinde, çok fazla liderlik veya kanaat 

önderliği misyonu bulunmayan; ancak ortalama bir kişiden yeni teknoloji veya fikirleri 

benimsemek konusunda daha istekli olan kişileri temsil eden gruptur. Bu grup 

içerisindeki kişiler, teknolojik bir yeniliği ve/veya fikirleri benimsemek için, bu 

yeniliklerin kendisi veya toplum açısından mantıklı ve faydalı olduğuna ikna olmaları 

gerekmektedir. Sosyal toplumlarda, sayıları yenilikçiler ve erken benimseyenlere 

oranla daha fazla (% 34) olan ilk çoğunluklar, başta yeni bir teknoloji olmak üzere, 

herhangi türden bir yeniliği benimsemeden önce, mutlaka bu yeniliği daha önceden 

benimsemiş kişilerin fikirlerine veya kullanıcı yorumlarına ihtiyaç duymaktadır. 

Son Çoğunluklar: Bir sosyal toplumda, yeniliklere veya değişime kuşkuyla 

bakan, yenilikleri yalnızca toplumun büyük bir çoğunluğu benimsedikten sonra kabul 
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etme düşüncesine sahip olan kişilerin oluşturduğu topluluktur. Yeniliklerin 

benimsenmesinde, ortalama bir kişiden daha fazla şüpheci olan bu kişiler, tıpkı ilk 

çoğunluklar gibi toplumun önemli bir kesinimi (% 34) oluşturmaktadır. 

Geç Kalanlar: Bir toplum içerisinde, sıklıkla geleneksele bağlı ve tutucu bir 

karaktere sahip kişilerin oluşturduğu topluluktur. Değişime ve yeniliklere çok ciddi 

olarak şüpheyle yaklaşan bu grubun, bir yeniliği benimsemesi neredeyse imkânsızdır. 

Geç kalanlara bir yeniliğin benimsetilmesi; ancak diğer kişiler tarafından yapılan 

baskılarla veya her türden yaratılacak korku ile gerçekleştirilmektedir. Bu grup 

içerisinde kalanlar (% 16), sıklıkla ekonomik olarak kendilerini yeterli görememe 

sebebiyle, yeni teknoloji ve/veya yenilikleri benimsemek konusunda dikkatli 

davranmaktadır (http://sphweb.bumc.bu.edu Erişim: 23/05/2019). 

Elbette bir yeniliği, yeniliklerin yayılma evresi içerisinde, daha erken 

zamanlarda benimseyen kişiler ile aynı yeniliği daha sonra benimseyen kişiler, farklı 

kişilik özelliklerine sahiptir. Ayrıca bir yeniliğin, bir toplum tarafından benimsenmesi 

isteniyorsa, bu yeniliğin benimsenmesini kolaylaştıracak veya engel olacak gerek 

kişisel gerekse toplumsal özelliklerin bilinmesi önemlidir. Bu çerçevede, bir toplumda 

herhangi türden bir yeniliğin yayılması için beş farklı aşamaya ihtiyaç duyulmaktadır 

(Ryan ve Gross, 1943; Rogers, 1962; Rogers, 2010): 

Bilgi: Herhangi türden bir yeniliğin yayılması için ilk ihtiyaç duyulan aşama, 

bilgidir. Yeniliği benimsemeye niyetli veya ilgili bir kişinin, öncelikle o yenilik 

hakkında yeterli bilgiye sahip olması gerekmektedir. Her hangi bir yeniliğin 

benimsenmesi ve kullanılması söz konusu olduğunda kişi, ilk başlarda yeterli bilgiye 

sahip değilken, o yenilik hakkında daha fazla bilgi öğrenme güdüsüyle hareket etmekte 

ve bu amaçla çevresindeki diğer kişileri gözlemlemekte, onların deneyimlerinden bilgi 

edinmeye çabalamaktadır. Bu aşamada, bir toplum içerisinde herhangi türden bir 

yenilik yayılmak isteniyorsa kişi üzerinde benimsenmek istenilen yenilik hakkında 

farkındalıklar yaratılmaya ve kişi, bu yeniliğe karşı ikna edilmeye çalışılmaktadır. 

İkna: Kişinin herhangi türden bir yenilik için yeterli bilgiye sahip olduktan 

sonra, o yeniliği benimseme veya kullanma fikrine açık olduğu aşamadır. Bu aşamada 

http://sphweb.bumc.bu.edu/
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kişi, bir yeniliğin benimsenmesi ve kullanılması hususunda alacakları kararlarını 

destekleyici bilgiler aramaktadır. Bu noktada, bir toplum içerisinde yayılması istenilen 

yeniliklerin kişiler açısından ortaya çıkacak faydalarının ayrıntılı bir şekilde 

açıklanması, o yeniliğin benimsenmesi ve kabulü üzerinde önemli ölçüde etkili olduğu 

bilinmektedir. 

Karar: Herhangi türden bir yenilik hakkında gerekli bilgileri alıp, ikna olan 

bir kişinin, bu yeniliğin kendisine katacağı artı yönlerini ve kendisinin katlanmak 

zorunda olduğu eksi yönlerini değerlendirip, kişinin bu yeniliği kabul mü etmesi 

gerektiği, yoksa ret mi etmesi gerektiğinin kararının verildiği aşamadır. Bir yeniliğin 

benimsenmesi söz konusu olduğunda bu aşama, belki de anlaşılması en zor aşamadır. 

Bu durumun nedeni, pek çok durumda kişilerin verdikleri kararların rasyonel 

olmamasıdır. Nitekim kişiler, bir takım kararlar alırken pek çok duygunun etkisinde 

kalmakta, aldıkları kararları bu duygu ve düşünceler çerçevesinde rasyonelleştirmeye 

çalışmaktadır. Diğer bir ifadeyle, kişinin belirli gerekçelerle almış olduğu bir kararda, 

o kararın alınmasının altında yatan duygu ve düşüncelerin gerçekten ne olduğunun 

bilinmesi muhtemel değildir. 

Uygulama: Herhangi türden bir yeniliğin benimsenmesi kararından sonra kişi, 

pek çok zaman o yeniliği kullanacaktır. Bu aşama, yeniliği benimseyen kişinin, o 

yeniliğin gerçekten kendisi için yararlı olup olmadığına karar verdiği aşamadır. Öyle 

ki kişi, benimsemiş olduğu yeniliği daha fazla desteklemek veya daha iyi anlamak için 

yeni bilgilere ihtiyaç duyabilir. Bu noktada, ilgili yeniliğin daha fazla kişiye ulaşması 

ve benimsenmesi adına gerek üreticilere gerekse pazarlamacılara, bir yeniliğin 

benimsenmesinden sonra bile yenilik hakkında bilgi üretmeye devam etmeleri 

önerilmektedir. Yeniliğin benimsenmesinden sonra elde edilecek deneyim kalitesi, 

yeniliğin daha verimli kullanılması için ihtiyaç duyulan bilgiye erişim imkânı ve hatta 

erişilen bilginin kalitesi, kişi gözünde ilgili yeniliğe olan algıyı etkileyen önemli 

faktörler olarak dikkat çekmektedir. 

Onaylama: Bu aşama, benimsenen ve kullanılmaya başlanılan herhangi türden 

bir yeniliğin kişi tarafından değerlendirildiği ve kullanılmaya devam edilip 

edilmeyeceği kararının verildiği aşamadır. Kişi bu aşamadan sonra benimsemiş olduğu 
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bir yeniliği terk etmediği sürece kullanmaya devam edecektir. Ayrıca kişi, benimsemiş 

olduğu yenilik hakkında, çevresini ikna etmeye çalışacak ve daha fazla kişinin ilgili 

yenilikleri benimsemesine ön ayak olacaktır (Ryan ve Gross, 1943; Rogers, 1962; 

Rogers, 2010). 

Tüketimin sürdürülebilir bir şekli olarak, merkezi bir yapılanma şeklinden çok, 

topluluk temelli bir ekonomik yaklaşım olarak karşımıza çıkan paylaşım ekonomisi, 

ürün ve hizmetlerin dağıtımını tekelci yaklaşımdan çıkartarak, daha işbirlikçi 

temellere oturtmaktadır. Bu işbirlikçi ve paylaşımcı yeni tüketim yaklaşımları, 

varlıkların kullanımına yeni bir boyut kazandırarak, kaynakların korunması ve daha 

sürdürülebilir bir şekilde değerlendirmesine imkân sağlayarak, toplumları her 

zamankinden daha fazla birebir ilişkiler kurmaya ve daha fazla kolektif düşünmeye 

zorlamaktadır. Bu durum, toplumları daha özgür kılarak, görece daha az hiyerarşik bir 

ekonomik sistem yaratmaktadır. Tüketici, üretici ve ürün anlamında topluluklara yeni 

bir hizmet şekli getirmesinden dolayı paylaşım ekonomisi, yeniliklerin yayılması 

teorisi kapsamında sürekli incelenmiştir (Ranchordas, 2015; Böcke ve Meelen, 2017; 

Matar ve Aoun, 2018). Geleneksel işletmeler söz konusu olduğunda, mal veya 

mülklerin nihai tüketimi ya da ürün veya hizmetlerin nihai kullanımı aynı olsa bile, 

paylaşım temelli yaklaşımlarla yeni dağıtım kanallarının (platformlarının) ortaya 

çıkması, ürün veya hizmetin alım ve satım şeklini değiştirmiştir. Yeni teknolojiler 

neticesinde ortaya çıkan dijital platformlar, bu değişimin temelini oluşturmaktadır. Bu 

noktada, paylaşım ekonomisinin başarısı, sosyal toplumlarda kişilerin, başta teknoloji 

kullanımı olmak üzere, yeni işbirlikçi ve sürdürülebilir ekonomik platformları ne 

derece benimsedikleri ile doğru orantılıdır. Elbette, yıllar boyu geleneksel işletme 

modelleri ile ekonomik faaliyetlerde bulunmuş toplumların, paylaşım ekonomisi gibi 

temeli internet ve bilgisayar teknolojilerine dayalı işletme modellerine geçmeleri 

zaman alacaktır. Ancak, paylaşım ekonomisi gibi temeli daha sürdürülebilir, daha 

çevreci, daha ekonomik yaklaşımlara dayalı ekonomik modeller, özellikle teknoloji ile 

iç içe yeni kuşakların yetişmesiyle, paylaşım ekonomisi platformları toplum içerisinde 

daha hızlı bir şekilde yayılacak ve tüm toplumlarda çok daha geniş kullanıcı ve 

kullanım alanlarına ulaşacaktır (Matar ve Aoun, 2018). 
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İKİNCİ BÖLÜM 

PAYLAŞIM EKONOMİSİ KABUL MODELİ VE 

DEĞİŞKENLERİ 

2.1. Paylaşım Ekonomisi Kabul Modeli  

Teknoloji, kendisini her alanda insan hayatının bir parçası olarak kabul 

ettirmeye çalışmakta ve insan yaşamını ilgilendiren hemen her şey, teknolojiden çeşitli 

ölçülerde nasibini almaktadır (Seth vd., 2019: 21). Bu çerçevede, günümüzde insanlar 

tarafından herhangi yeni bir teknolojiyi kabul etme veya reddetme nedenlerini 

anlamak işletme, pazarlama, bilgi teknolojileri ve internet dünyasının en önemli 

sorunlarından biri haline gelmiştir (Momani ve Jamous, 2017). Değişmeye başlayan 

turist ve tüketici davranışları neticesinde, teknoloji temelli paylaşım ekonomisi 

platformlarının turizm endüstrisinin en önemli oyuncularından bir tanesi konuma 

gelmesi, başta turistik destinasyonlar açısından olmak üzere, sürdürülebilir bir çevre, 

sürdürülebilir bir ekonomi ve sürdürülebilir sosyal ilişkiler yaratılması ve 

destinasyonlarda yoğun turizm hareketleri neticesinde ortaya çıkan bir takım 

olumsuzların bertaraf edilmesi adına önemli sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Turist ve 

tüketicilerin turistik destinasyonlarda geleneksel turizm işletmeleri yerine paylaşım 

ekonomisi platformlarını tercih etme ve kullanma nedenlerini anlamak, giderek hızla 

büyüyen bu ekonomiden elde edilecek faydaların maksimize edilmesi adına gerek 

bireylere gerekse yerel yönetimlere önemli bilgiler sunacaktır. Bu çerçevede, temelini 

teknoloji kabul modelinin oluşturduğu “paylaşım ekonomisi kabul modeli”, turist ve 

tüketicilerin temelinde internet ve bilgisayar teknolojileri bulunan bu yeni ekonomik 

platformları nasıl kabul edeceğini ve nasıl kullanabileceklerini anlamak adına 

önerilmektedir. Tahmin edilebileceği üzere, yeni bir teknoloji söz konusu olduğunda, 

bireyin bu yeni teknolojileri kabul etme ve kullanma kararını etkileyecek pek çok 

faktör bulunmaktadır. Bireyin yeni teknolojileri kabul etme ve kullanma 

motivasyonlarını etkileyen bu çok çeşitli faktörler, pek çok model ve teori 

çerçevesinde sıklıkla tartışılmıştır. Bu noktada teknoloji kabul modeli, bireyin yeni 

teknolojileri neden ve nasıl kabul ettiğini açığa çıkarmak adına ortaya atılan, 
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alanyazında sıklıkla kabul görmüş, önemli bir model olarak dikkat çekmektedir  

(Davis, 1989; Taylor ve Todd, 1995; Venkatesh ve Davis, 1996; Venkatesh, 2000; 

Venkatesh vd., 2003).  

Kaynak: Davis vd., 1989. 

Teknoloji kabul modelinin ortaya atıldığı öncül çalışma, planlı davranış 

teorisini temel alarak geliştirilmiştir (Davis, 1989). Model, bilişim teknolojileri söz 

konusu olduğunda, kullanıcı davranışlarını ve teknoloji kabulünün genel 

belirleyicilerini basitçe açıklamaya çalışmaktadır. Öyle ki, planlı davranış teorisinde 

belirtildiği üzere, bireyi bir eylem için harekete geçiren tutum ve davranışlar, teknoloji 

kabul modelinde “algılanan fayda” ve “algılanan kullanım kolaylığı” değişkenleri 

olarak verilmiştir. Basit bir ifadeyle modelde, birey bir teknolojiden herhangi bir fayda 

gördüğü ölçüde ve o teknolojiyi anlaşılır ve kolay bir şekilde kullanabildiği takdirde 

benimseyeceği belirtilmektedir. “Teknoloji kabul modeli 1” olarak ortaya atılan bu 

eksik ama öncül çalışmada, bireyin bir teknolojiyi kabul etmesi için diğer öznel ve 

sosyal normlar modele dahil edilmemiştir. Bu açıdan bakıldığında, ilk ortaya atılan 

teknoloji kabul modeli, her ne kadar kullanıcıların bir çok farklı teknolojiyi kabul edip, 

onları kullanma davranışlarını doğru bir şekilde ölçebilse de, diğer yazarlar tarafından 

sürekli geliştirilmeye muhtaç kalmıştır (Venkatesh ve Davis, 2000; Momani ve 

Jamous, 2017). 

Şekil 9: Teknoloji Kabul Modeli 1. 
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Teknoloji kabul modeline yönelik yapılan ilk güncelleme, bireyin sosyal 

normları ve diğer öznel özelliklerinin de modele dahil edilmesiyle ortaya çıkmıştır 

(Venkatesh ve Davis, 2000). Alanyazında “Teknoloji kabul modeli 2“ olarak 

adlandırılan bu güncel model, bireyin öznel normları, bireyin sosyal bir çevredeki 

imajı, bireyin iş ve sosyal hayatının uygunluğu, ilgili teknolojinin kullanımı sonrası 

elde edilen çıktıların kalitesi ve ilgili teknolojinin kullanımı sonrası elde edilen 

sonucun, birey açısından yararlı olması gibi bir çok bireysel ve sosyal unsurun, 

algılanan fayda ve kullanım niyeti üzerinde ki etkilerinin açıklanmasıyla ortaya 

çıkmıştır (Momani ve Jamous, 2017).  

 

Kaynak: Venkatesh ve Davis, 2000. 

Güncellenmiş modelde, bireyin öznel normları, bir teknolojiden elde edilecek 

fayda ve o teknolojiyi kullanım niyetiyle doğrudan ilişkilidir. Ortaya çıkan bu ilişkide, 

bireyin daha önceki deneyimleri, bir teknolojiden elde edilecek fayda ve kullanım 

niyeti üzerinde önemli bir etkiliye sahipken, bireyin bir teknolojiyi gönüllü ve 

isteyerek kullanması, yalnızca o teknolojinin kullanımın niyeti üzerinde önemli 

derecede etkilidir (Venkatesh ve Davis, 2000). Teknoloji kabul model 2, öznel ve 

Şekil 10: Teknoloji Kabul Modeli 2. 
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sosyal bir takım normların bir teknolojinin kabulünü ve hatta kullanılmasını, o 

teknolojiden elde edilecek fayda çerçevesinde açıklamaya çalışsa da, herhangi türden 

bir teknolojinin kabul edilmesi ve kullanılması söz konusu olduğunda, o teknolojiden 

elde edilecek fayda kadar, o teknolojinin bireyler tarafından kolay anlaşılabilir olması 

ve kolay kullanılabilir olması da önemli bir faktördür. Nitekim teknoloji kabul modeli 

2’nin göz ardı ettiği kullanım kolaylığına ilişkin bu faktörler, güncellenmiş haliyle 

teknoloji kabul modeli 3’de yerini almıştır. 

Bireylerin, internet ve bilgisayar teknolojileri hakkındaki genel bilgilerinin ve 

bu teknolojileri kullanma kolaylığı düzeylerinin, bireylerin herhangi türden bir 

teknolojiye karşı kullanım kolaylığı algılarını etkileyerek, yeni teknolojileri daha 

kolay kabul edecekleri ve kullanacakları düşüncesini beraberinde getirmiştir 

(Venkatesh ve Bala, 2008). Bu çerçevede teknoloji kabul modeli 3, bir önceki modelde 

test edilen ve geçerliliği kanıtlanan algılanan fayda belirleyicilerinin yanında, 

bireylerin kulanım kolaylığı belirleyicilerini de teknoloji kabulüne dâhil ederek, daha 

bütünleşmiş bir model ile ortaya çıkmıştır.  

Kaynak: Venkatesh ve Bala, 2008. 

Şekil 11: Teknoloji Kabul Modeli 3. 
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Teknoloji kabul modeli üzerine yapılan sayısız çalışma, sıklıkla algılanan 

fayda ve kullanım kolaylığının dört temel belirleyicisi üzerinde durmuştur (Venkatesh 

ve Bala, 2008: 276). Bunlardan, “kişisel/öznel normlar” ve “sosyal etkiler” 

belirleyicilerinin algılanan fayda üzerine etkileri, teknoloji kabul modeli 2 

çerçevesinde analiz edilmiş ve geçerliliği kanıtlanmıştır. “Teknoloji kullanımını 

kolaylaştıran diğer faktörler” ve “sistem özellikleri” belirleyicileri ise, teknoloji kabul 

modeli 3’ün araştırma temelini oluşturmaktadır.  

Kaynak: Venkatesh ve Bala, 2008. 

 

Teknoloji kabul modeli 3’de kullanım kolaylığı belirleyicileri, bireyin 

bilgisayar kullanarak bir görevi/işi yapma yeteneğine sahip olma inancını belirten 

“bilgisayar öz yeterliliği”, bireyin bir teknolojiyi kullanırken organizasyonel ve teknik 

olarak her türlü desteğin var olduğu inancını belirten “algılanan dışsal kontrol”, 

bireyin bilgisayar kullanma olasılığı ile karşı karşıya kaldığında hissettiği endişe ve 

korku duygularını belirten “bilgisayar kaygısı”, bireyin kendiliğinden bilgisayarlarla 

etkileşime girme eğilimini belirten “bilgisayar eğlenebilirliği”, bireyin zorunlu 

hissetmediği zamanlarda bile bilgisayar kullanmaktan duyduğu mutluluğu ve zevki 

belirten “algılanan zevk” ve son olarak, bireyin bir görevi yerine getirmek için 

harcadığı çabaların, algılardan bağımsız/arındırılmış olarak, gerçek derecesini belirten 

“amaçlanan gerçek kullanım” olarak verilmiştir. Teknoloji kabul modeli 3’te de tıpkı 

Şekil 12: Teknoloji Kabul Modeli Belirleyicileri. 
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bir önceki modelde olduğu gibi, bireylerin geçmiş deneyimlerinin kullanım kolaylığı 

algıları üzerinde etkili olduğu ortaya çıkmıştır.  

Alanyazında, teknoloji kabul modelinin geliştirilmesi üzerine yapılan 

çalışmalardan hareketle, turist veya tüketicilerin teknolojik bir fenomen olarak 

paylaşım ekonomisi platformlarını kabul etme ve kullanma nedenlerinin açıklayıcısı 

olarak algılanan fayda ve algılanan kullanım kolaylığı değişkenleri, paylaşım 

ekonomisi kabul modelinin temel değişkenlerini oluşturmaktadır. Tezin bu 

bölümünde, paylaşım ekonomisi kabul modelinin temel değişkenleri açıklanmıştır. 

2.1.1. Algılanan Fayda 

Algılanan fayda, bireyin veya kullanıcının herhangi türden bir teknolojiyi 

kullanması durumunda, iş performansında veya verimliliğinde meydana gelebilecek 

artışlara inanma derecesi olarak tanımlanmaktadır (Davis, 1989: 320). Daha açık bir 

ifadeyle algılanan fayda, belirli bir teknolojinin, kullanıcının iş hedeflerine ulaşmasına 

yardımcı olacağı algısıdır. Bu çerçevede algılanan fayda, herhangi bir teknolojiden 

elde edilecek avantajdır. Bir teknolojinin benimsenip kullanılabilmesi için, öncelikle 

onun birey veya kullanıcı tarafından yararlı olduğunun farkına varılması 

gerekmektedir. Bu noktada algılanan fayda değişkeni, teknoloji kabul modelinin temel 

yapılarından birisi olarak kabul edilmektedir. Algılanan fayda değişkeni, bir 

teknolojiye yönelik kullanıcı tutumlarını doğrudan etkilediği gibi, o teknolojinin 

kullanım davranışı üzerinde de etkilidir (Davis, 1989; Venkatesh ve Bala, 2008). 

Alanyazında yapılan pek çok çalışmada birey, yaşamını kolaylaştırdığını düşündüğü 

herhangi türden bir teknolojiyi benimseyip kabül etmesi için fizyolojik, psikolojik, 

sosyolojik pek çok çeşitli motivasyon tarafından güdülendiği ortaya çıkmıştır. 

Örneğin, artık günümüzün önemli sosyalleşme platformlarını oluşturan “Twitter”, 

“Facebook”, “Google+” ve “LinkedIn” gibi çevrimiçi sosyal medya uygulamalarını 

kullanan bireylerin, bu davranışını açıklamak adına Rauniar vd. tarafından (2014) 

yapılan çalışmada, bireylerin sosyal medya araçlarını, sosyalleşme ihtiyacının 

karşılandığı ve yeni insanlarla tanışma imkanı yaratıldığı gerekçesiyle benimsendiği 

ortaya çıkmıştır. Benzer şekilde Park ve Kim tarafından yapılan çalışmada (2014), 

özellikle son zamanların en önemli teknolojilerinden birisi olarak kabul edilen “bulut” 
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teknolojisine ilişkin, kullanıcıların fiziksel veri depoloma araçları yerine, çevrimiçi 

tabanlı veri depolama sistemlerini tercih etmelerinin onların iş performansını ve iş 

verimliliklerini artırdığını, bu sebeple bulut teknolojilerinin, özellikle çevrimiçi veri 

depolama çözümleri arayan kullanıcılar tarafından sıklıkla tercih edildiğini ortaya 

koymuştur. Günümüz eğitim-öğretim endüstrisinin vazgeçilmez bir unsuru konumuna 

gelen e-öğrenme üzere Persico vd. tarafından (2014) yapılan çalışma sonuçları e-

öğrenme platformlarının, gerek öğrenci gerekse öğretmen iş verimliliği üzerinde 

anlamlı etkilerinin olduğu, öğrenci ve öğretmen açısından dersin takibi ve izlenmesi 

açısından klasik öğrenme metodlarından daha verimli ve etkili olduğu gerçeğini ortaya 

çıkarmıştır. Bireylerin, diğer teknoloji ürünlerinin kabülüne ilişkin algılanan fayda 

örneklerini artırmak mümkündür. Konuya paylaşım ekonomisi açısından 

yaklaştığımızda, temelinde internet, bilgisayar ve akıllı telefon teknolojilerini 

barındırması ve günümüzde sürdürülebilir yaklaşımlar çerçevesinde işleyen önemli bir 

ekonomi olmasından dolayı paylaşım ekonomisi platformları, turizm endüstrisinde 

dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Paylaşım ekonomisi iş modelinin önümüzdeki 

10 yıl içerisinde, 500 milyar dolarlık bir ekonomi olması öngörülmektedir 

(https://www.forbes.com/ Erişim: 23/05/2019). Pek tabi ki, turistik destinasyonlarda 

turist ve tüketicileri paylaşım ekonomisi platformlarını kabul etmeye ve kullanmaya 

iten bazı motivasyon faktörleri bulunmaktadır. Aşağıda açıklanan bu alt motivasyon 

faktörleri, paylaşım ekonomisi kabul modelinin algılanan fayda değişkenini 

oluşturmaktadır. 

2.1.1.1. Sürdürülebilirlik 

Alanyazında, paylaşım ekonomisine katılmak için turist ve tüketicileri 

güdüleyen temel içsel motivasyonlardan belki de en önemlisi, sürdürülebilir olarak 

verilmektedir (Cohen ve Kietzmann, 2014; Sundararajan, 2016; Ranjbari vd., 2018; 

Geissinger vd., 2019). Özellikle son yıllarda yaşanan küresel ısınma ve büyük 

kentlerde meydana gelen aşırı nüfus artışı gibi bir takım çevresel ve toplumsal 

gelişmeler, mevcut ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere başta çevresel 

kaygıları beraberinde getirmiş ve bireyleri sürdürülebilir, iş birlikçi, yeşil tüketim 

modellerinin ve pazarlarının teşvik edilmesi hususunda motive etmeye başlamıştır. 

https://www.forbes.com/
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Alanyazında yapılan pek çok çalışma bu çıkarımı desteklemektedir (Sundararajan, 

2016; Wu ve Zhi, 2016; Pouri ve Hilty, 2018; Ranjbari vd., 2018; Geissinger vd., 

2019). Özellikle turizmin yoğun olarak gerçekleştiği bölge ve destinasyonlarda, aşırı 

turist sayısına bağlı olarak turizmin çevresel açıdan ne derece yıkıcı olabileceği, pek 

çok araştırmada belirtilmiş (McKercher, 1993; Mbaiwa, 2003). Bu durumda, ilgili 

destinasyonların çevresel sorunlar başta olmak üzere, etkin çözümler üretmesi, elzem 

bir hale gelmektedir. Bu çerçevede paylaşım ekonomisi platformları, turist 

ihtiyaçlarının karşılanması adına tüketimin merkezine, bu doğrultuda değişen turist 

telep ve istekleri çerçevesinde, zaten üretilmiş olan turizm ürünlerini koymaktadır. Bir 

çok turist ve gezginin günümüzde daha otantik ve yerel turizm deneyimleri aradığı göz 

önüne alındığında, yerel halkla iç içe bir konaklama deneyiminin, turistler açısından 

unutulmaz anlar yarattığı gerçektir. Turizm faaliyetlerinin merkezine yerel halkın 

koyularak, yaratılan bu otantik turizm deneyimlerinin yanında, tatil köyü, otel vb. 

yüksek ekonomik maliyet ve çevresel kaynak gerektiren büyük yatırımların önüne 

geçilmesi suretiyle, turistik destinasyonlarının çevre şartlarının korunması ve hayat 

kalitesinin artırılması sağlanabilecektir. Bu sebeple sürdürülebilirlik, iş birlikçi 

tüketim yaklaşımlarının kalbinde yatan temel içsel motivasyonların başında 

gelmektedir. 

2.1.1.2. Ekonomik Kazanç 

Turist ve tüketicileri, paylaşım ekonomisi platformlarını kullanmak için motive 

eden bir diğer önemli temel içsel motivasyon, ekonomik kazanç elde etmedir (Belk, 

2014). Turistik destinasyonlarda fiziksel mal/mülk veya hizmetlerin paylaşılması, 

kiralanması ve/veya ihtiyacı olan başka kullanıcılara satılmasının altında, 

sürdürülebilir yaklaşımlar çerçevesinde, yalnızca çevreye duyarlı bir birey olmak değil 

aynı zamanda tüm bu faaliyetler çerçevesinde bir ekonomik kazanç elde etmek 

motivasyonu da yatmaktadır (Hamari vd., 2015). Paylaşım ekonomisinin turizm 

endüstrisi başta olmak üzere, pek çok sektörde faaliyet gösteren sayısız platformlarını 

kullanarak iş birlikçi ve paylaşımcı tüketim yaklaşımlarında bulunmak, fiziksel mal 

veya mülklere ya da fiziksel olmayan hizmet veya bilgilere daha düşük ücretle sahip 

olmak gibi dolaylı avantajlarının yanında, bu paylaşım davranışı neticesinde ekonomik 
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kazanç elde etmek gibi doğrudan ve rasyonel ekonomik avantajları da beraberinde 

getirmektedir (Cohen ve Kietzmann, 2014; Hamari vd., 2015). Paylaşım ekonomisi, 

lüks ve pahalı tatil satın almak istemeyen ya da alamayan; ancak yine de yenilenmek, 

dinlenmek vb. turizmin ana amaçları doğrultusunda turizm deneyimine sahip olmak 

isteyen bireylerin, ekonomik turizm faaliyetlerine erişebilmelerinin önündeki 

ekonomik olmayan veya pahalı geleneksel işletme (otel, tatil köyü vb.) engellerini 

ortadan kaldırmaktadır (Toposophy, 2016: 4). Ayrıca, mülkiyeti sahibinde olan mal, 

mülk veya hizmetlerin turizm endüstrisinde, turist ihtiyaç ve isteklerinin karşılanması 

için turizm ürünü olarak kullanılması, sahibine ekonomik kazanç sağlama avantajının 

yanında, ülke veya destinasyonda turizmden elde edilecek faydaları maksimize etmeyi 

sağlayacak ve turizm bilincini geliştirecektir. 

2.1.1.3. Eğlence ve Heyecan 

Alanyazında yapılan çalışmalarda eğlence ve heyecan faktörü, turist ve 

tüketicileri paylaşım ekonomisi platformlarına katılmak için harekete geçiren bir diğer 

önemli motivasyon faktörü olarak verilmektedir (Hamari vd., 2015). Eğlence faktörü, 

paylaşım ekonomisinin turizm endüstrisinde faaliyet gösteren platformları açısından 

farklı şekillerde ele alınabilir. Öyle ki bu motivasyon, bireyin paylaşım ekonomisi 

platformlarını kullanırken doğrudan hissettiği bir haz veya duygu olabileceği gibi; 

durumu turizm endüstrisi ve turist profili açısından değerlendirdiğimizde, geleneksel 

işletmelerden sıkılan farklı profilde “yeni” turist ve tüketicilerin, özellikle yerel halkla 

daha fazla kaynaşarak, daha etkileşimli bir konaklama ve/veya ulaşım deneyimi 

sonrasında ortaya çıkan bir duygu olarak da ele alınabilir. Bu açıdan bakıldığında 

eğlence faktörü, birey açısından değişmekle birlikte, paylaşım ekonomisi 

uygulamalarına katılmalarını etkileyen hem önemli bir içsel motivasyon, hem de 

önemli bir dışsal motivasyon kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır (Botsman ve 

Rogers, 2010). 

2.1.1.4. Güven 

Sürdürülebilir, işbirlikçi ve paylaşımcı iş modellerini ortaya çıkartan belki de 

en önemli olgu, bireylerin karşılıklı hissetmek zorunda olduğu güven duygularıdır. 
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İşbirlikçi tüketim yaklaşımlarında turist ve tüketiciler açısından güven, eş zamanlı 

olarak hem paylaşımı ortaya çıkartan platformlara, hem de kişilere karşı hissedilen 

güveni ifade etmektedir (Hamari vd., 2015; Möhlmann, 2015). İçinde yaşadığımız 

internet çağında güven, her türlü çevrimiçi işletme veya paylaşım ekonomisi 

platformları göz önüne alındığında, toplum gözünde işletme ve platformlara karşı 

hissedilen önemli ve tedirgin edici faktör olarak dikkat çekmektedir (Erickson ve 

Sørensen, 2016; Yıldız ve Çizel, 2017). Turizm endüstrisinde, kaynakların etkin 

kullanımı ve sürdürülebilir bir gelecek yaratılması açısından iyi şekilde işleyen bir 

paylaşım ekonomisi platformu yaratılması adına, mutlaka üzerinde durulması gereken 

bir faktör olan güven duygusu, bireylerin paylaşım ekonomisi platformlarını 

kullanması ve bu platformlar aracılığıyla paylaşımda bulunmasını etkileme gücü olan 

önemli bir motivasyondur. Nitekim turist ve tüketiciler, güvensiz buldukları bir 

platform ve/veya kişiler ile paylaşımda bulunmaktan kaçınacaktır. Bu noktada, ortaya 

çıkan ve hissedilen güven yine çift taraflı olarak, hem mülkiyeti sahibinde olan ve 

turist ve tüketici ihtiyacını karşılamak üzere paylaşımda bulunan bireyleri ilgilendiren 

bir motivasyon iken, hem de gerek sürdürülebilir yaklaşımlar gerekse daha ekonomik 

bir hizmet satın almak adına bu paylaşılan hizmetleri tercih eden turist ve tüketicileri 

ilgilendiren bir motivasyondur. 

2.1.1.5. Gizlilik 

Bireylerin, alışveriş ve sosyalleşmek adına çevrimiçi işletme ve sosyal medya 

platformlarını kullanmaya başladığı günden bu yana, kullanıcıların bu yeni medya 

araçlarına yönelik gizlilik kaygıları sürekli artmış ve bu çerçevede alanyazında gizlilik 

üzerine yapılan araştırmalar hız kazanmıştır (Lutz vd., 2018; Teubner ve Flath, 2019). 

Söz konusu, turist veya tüketicilere ilişkin konaklama ihtiyacı için bir evin veya odanın 

paylaşılması olduğunda veya ulaştırma ihtiyacı adına arabanın boş koltuklarının 

paylaşılması olduğunda, birçok kullanıcı kişisel bilgi ve verilerinin ifşasına yönelik 

yalnızca paylaşım ekonomisi platformlarının kendisine değil, aynı zamanda 

paylaşımda ve etkileşimde bulundukları diğer kullanıcılara yönelik de bir kaygı 

hissetmektedir. Bu durum, bireylerin kurumsal gizlilik kaygılarının yanında, sosyal 

gizlilik kaygıları hissetmelerine neden olmaktadır. Özellikle işbirlikçi ve paylaşım 
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temelli platformlarda, kurumsal gizlilik kaygıları olarak kullanıcı bilgi ve verilerinin 

kimse ile paylaşılmaması, sosyal gizlilik kaygıları olarak paylaşımda bulunulan diğer 

kullanıcıların bireylere ait bir takım önemli bilgi ve verileri ifşa etmemesi ve fiziksel 

gizlilik kaygıları olarak paylaşımda bulunduğu kişilerin kendi özel alanlarına izinsiz 

girmemeleri, bireylerin işbirlikçi ve paylaşımcı iş modellerine yönelik gizlilik algıları 

adına son derece önemli bir yer tutmaktadır. Daha açık bir ifadeyle, paylaşım 

ekonomisi platformlarında ortaya çıkan gizlilik kaygısı, herhangi türden çevrimiçi e-

ticaret veya sosyal medya platformlarına yönelik hissedilen gizlilik kaygılarından çok 

daha öte ve önemli bir hale gelmektedir (Lutz vd., 2018). Bireylerin, paylaşım 

ekonomisi platformları çerçevesinde paylaşımda bulunmadan önce, tıpkı güven 

algılarında olduğu gibi, gerek paylaşım ekonomisi platformların kendisine gerekse 

paylaşımda bulunucak diğer kişilere gizliliklerinin ihlal edilmeyeceğine inanmaları 

gerekmektedir. Bu bilgiler ışığında gizlilik motivasyonu, turist ve tüketicilerin 

paylaşım ekonomisine katılmalarını etkileyen önemli bir motivasyon olarak dikkat 

çekmektedir. 

2.1.1.6. İtibar ve Şöhret 

Alanyazında itibar ve şöhret, turizm endüstrisinde paylaşım ekonomisi 

platformları aracılığıyla her türden turizm ürününe ilişkin paylaşımda bulunmak ve 

işbirlikçi tüketim yaklaşımlarını desteklemek adına, önemli bir dışsal motivasyon 

kaynağı olarak verilmektedir (Hamari vd., 2015). Alanyazında yapılan pek çok 

çalışma, aynı paylaşım ekonomisi platformu içerisinde paylaşımda bulunan bireylerin 

itibar ve şöhret kazanarak, daha fazla paylaşımda bulunma isteği içerisinde olduğunu 

göstermektedir (Ert vd., 2016; Huurne vd., 2018). Bireylerin aynı paylaşım ekonomisi 

platformu içerisinde, sosyal bir canlı olmasının da bir özelliğiyle, paylaşımda 

bulunarak İtibar kazanması, güven ve gizlilik duygusu üzerinde de olumlu bir etki 

bırakacağı belirtilmektedir. Hizmet sağlayıcı ve hizmet alıcı kullanıcılarla birlikte, 

karşılıklı itibar mekaznizmalarına dayalı bir ekonomi olması sebebiyle paylaşım 

ekonomisi kullanıcılarının, platform aracılığıyla elde ettikleri maddi ve manevi her 

türden kazancı maksimize etmek için, topluluk içerisindeki itbar ve şöhretlerine sürekli 

dikkat etmeleri gerekmektedir. Herhangi bir sebepten ötürü (eksik veya hatalı beyan, 
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gizlilik veya güvenlik ihlali vb.)  itibarı azalmış bir kullanıcının, paylaşım ekkonomisi 

içerisinde varlığını sürdürmesi neredeyse imkansızdır. Bu durum, paylaşım ekonomisi 

kullanıcılarının itibar ve şöhret kazanma arzu ve isteklerini, paylaşım ekonomisi 

motivasyonları içerisinde önemli bir yere oturtmaktadır (Huurne vd., 2018). 

2.1.2. Algılanan Kullanım Kolaylığı 

Algılanan kullanım kolaylığı, bireyin veya kullanıcının herhangi türden bir 

teknolojiyi yine her hangi türden bir çaba gerektirmeden, gayet kolay bir şekilde 

kullanması olarak tanımlanmaktadır (Davis, 1989: 320). Bir diğer ifadeyle algılanan 

kullanım kolaylığı, bireyin teknolojik bir yeniliği kimseye muhtaç kalmadan, kendi 

iradesiyle ve daha önceki tecrübeleri çerçevesinde kullanabilme yeteneğidir. Algılanan 

kullanım kolaylığı değişkeni, teknoloji kabul modelinin bir diğer önemli ve temel 

değişkeni olarak verilmektedir. Teknoloji ve insan etkileşimi söz konusu olduğunda, 

ilgili teknolojinin birey veya kullanıcı tarafından rahat bir şekilde kullanılması, o 

teknolojinin benimsenmesi ve kabulü üzerinde önemli etkiye sahiptir (Davis, 1989; 

Venkatesh ve Bala, 2008). Teknoloji kabul modeli 3 ile açığa çıkarılan bu etki, 

alanyazında yapılan pek çok farklı çalışma ile desteklenmektedir. Örneğin, Yıldız ve 

Çizel tarafından (2017) yapılan çalışmada, artık turizm endüstrisinde önemli bir yere 

sahip olan çevrimiçi tabanlı seyahat aracılarının bireyler tarafından benimsenip daha 

kolay kullanılabilmesi için platform işlevselliğinin önemli bir faktör olduğu ortaya 

çıkmıştır. Benzer şekilde, Yang vd. tarafından (2003) yapılan çalışmada, teknoloji ile 

iç içe olmasından dolayı artık günümüzün önemli bir alışveriş türünü oluşturan 

çevrimiçi alışveriş platformlarının, kullanıcılar tarafından benimsenip kullanılmaları 

için, ilgili platformların yanıt süresi, platformun anlaşılırlığı vb. faktörlerin önemli 

olduğu ortaya çıkmıştır.  

Alanyazında teknoloji kabulüne ilişkin algılanan kullanım kolaylığı değişkeni 

örneklerini artırmak mümkündür. Ancak söz konusu, günümüzde önemli bir 

teknolojik gelişme olarak karşımıza çıkan ve sürekli büyüyen bir ekonomi olma 

özelliğiyle paylaşım ekonomisi olduğunda, bireylerin bu platformları kullanırken 

hissettikleri kulanım kolaylığı rahatlığını etkileyen faktörlerin bireylerin bu 

platformları kabul etmesi, benimsemesi ve daha sık kullanması üzerinde etkili olacağı 
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su götürmez bir gerçektir. Bu çerçevede, bu tez çalışmasında önerilen paylaşım 

ekonomisi kabul modelinde bireyin paylaşım ekonomisi platformlarını kimsenin 

yardımı olmaksızın kullanabildiğini belirten “uygulama öz yeterliliği”, bireyin 

paylaşım ekonomisi platformlarıyla etkileşime girerek, rahat bir şekilde 

kullanabildiğini belirten “uygulama eğlenebilirliği”, bireyin bir paylaşım ekonomisi 

platformu söz konusu olduğunda, ihtiyacı olan her türlü teknik ve donanım bilgisine 

sahip olduğunu belirten “dışsal kaynaklar”, bireyin bir paylaşım ekonomisi 

platformunu kullanırken hiçbir şekilde tedirgin olmadığını ve korku hissetmediğini 

belirten “uygulama korkusu”, bireyin paylaşım ekonomisi platformlarını 

kullanabilmesi için belki de en temel yeterlilik olarak karşımıza çıkan internet 

yeterliliğine ilişkin bilgi ve donanım durumunu belirten “internet yeterliliği” ve en 

nihayetinde paylaşım ekonomisinin akıllı telefonlarda bulunan platformlarının 

sorunsuz bir şekilde kullanılabilmesi için bireyin teknik ve donanım olarak 

yeterliliğini belirten “akıllı telefon yeterliliği” değişkeni, paylaşım ekonomisi 

platformlarına yönelik algılanan kullanım kolaylığı değişkenini oluşturan önemli alt 

faktörlerdir. 

Daha önce belirtildiği üzere, temelinde bilgisayar, internet ve akıllı telefon 

teknolojilerini barındırması sebebiyle, alanyazında paylaşım ekonomisi ve teknoloji 

kabul modeli üzerine yapılan çalışmalar son zamanlarda hız kazanmaya başlamıştır. 

Ancak, konunun önemi göz önünde bulundurulduğunda, alanyazında yapılan 

çalışmaların hala yeterli sayıya ulaşamadığı görülmektedir. Alanyazında yapılan 

çeşitli çalışmalar incelendiğinde, Liu ve Yang (2018), Çin Ana Karası’nda düşük 

karbon salınımlı bir yaşamı teşvik için, bireylerin bisiklet paylaşım platformlarını 

benimsemelerinin altında yatan önemli faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapmış 

oldukları çalışmada, algılanan fayda ve algılanan kullanım kolaylığı değişkenlerinin, 

bireylerin bisiklet paylaşım platformlarını benimsemelerinde etkili olduğunu ortaya 

çıkarmıştır. Çalışmada, sosyal normlar ve güven faktörünün modele etkisi incelenmiş 

ve güven faktörünün bireylerin algılarını etkileyen önemli bir aracı değişken olduğu 

da belirtilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir diğer çalışmada Wang ve 

Jeong (2018), katılımcıların Airbnb platformundan elde ettikleri deneyime yönelik 

psikolojik davranışları, teknoloji kabul modeli ve yeniliklerin yayılması teorisi 
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kapsamında analiz etmiştir. Çalışma sonuçları, katılımcıların Airbnb platformuna 

ilişkin tutumlarının, onların algılanan fayda ve güven algısı çerçevesinde belirlendiği, 

Airbnb kullanımı neticesinde elde edilen tatmin düzeyinin, ev sahibi/misafir 

ilişkilerine bağlı olduğu ve bu durumun Airbnb platformunda sadık misafirler yarattığı 

gerçeğini ortaya koymaktadır. Ayrıca çalışma, güven, tatmin ve misafir ilişkilerinin 

önemi çerçevesinde şekillenmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılmış bir 

diğer çalışmada Min vd. (2019), paylaşım ekonomisinin en önemli platformlarından 

birisi olarak Uber’in akıllı telefon uygulamasının benimsenmesini, yeniliklerin 

yayılması teorisi ve teknoloji kabul modeli çerçevesinde incelemiştir. Uber 

platformunun, yapılan iş açısından verimliliği artırması, platformun açık ve anlaşılır 

olması, sosyal çevre etkileri gibi faktörlerin, gerek platforma ilişkin algılanan fayda 

değişkenini, gerekse algılanan kullanım kolaylığı değişkenini etkilediği ve bu 

faktörlerin, Uber platformunun benimsenmesini kolaylaştırdığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Paylaşım ekonomisi kavramı ve bu kavram altında yatan potansiyel 

düşünüldüğünde, ortaya koyulan çalışmaların görece yetersiz kaldığı su götürmez bir 

gerçektir. Ayrıca paylaşım ekonomisi ve teknoloji kabul modeli alanyazında yapılan 

bu görece az çalışmalara bakıldığında, paylaşım ekonomisinin teknoloji kabul 

modeliyle ilişkisi yeterli düzeyde açıklanamadığı görülmektedir. Bu açıdan 

bakıldığında, teknoloji kabul modelinin temel ve önemli iki değişkeni olan algılanan 

fayda ve algılanan kullanım kolaylığı değişkenlerini bireylerin bu platformları 

kullanırken hissettiği içsel ve dışsal motivasyonlar ve paylaşım ekonomisi 

platformlarının kullanılması ile ortaya çıkan teknik unsurlar ve kullanıcılarda yarattığı 

algılar çerçevesinde ayrı ayrı açıklayan, daha bütünsel bir modelin ihtiyacı 

hissedilmektedir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TURİZM ENDÜSTRİSİNDE PAYLAŞIM EKONOMİSİ 

PLATFORMLARI KULLANIM MOTİVASYONLARININ 

BELİRLENMESİ VE PAYLAŞIM EKONOMİSİ KABUL 

MODELİ ÖNERİSİ 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

İnsan hayatının her zaman önemli bir davranışı olarak ortaya çıkmış 

“paylaşma” güdüsü, son yıllarda bilgisayar ve akıllı telefon teknolojilerinin ortaya 

çıkarmış olduğu paylaşım temelli uygulamalar ile birleşerek, turizm endüstrisinin 

konaklama ve ulaştırma sektörü başta olmak üzere, işletme dünyasını etkisi altına 

almaya başlamıştır. Bu noktada, turizm endüstrisinin paylaşıma son derece elverişli 

yapısı, paylaşım ekonomisinin öncül uygulamalarının bu endüstride ortaya çıkmasının 

yanında, turizm alanyazınında kavrama olan ilgiyi de artırmıştır. Bu çerçevede, 

paylaşım ekonomisi kavramı altında yatan gücün ve bilincin açığa çıkartılması, 

yenilemez kaynakların daha verimli bir şekilde, belki de daha önemli toplumsal 

ve/veya sosyal projeler için kullanılması, çevre kirliliğinin önlenmesi, yoksulluk gibi 

toplumsal sorunlarla mücadele edilerek, turizm destinasyonlarında çevresel, ekonomik 

ve sosyal açıdan sürdürülebilir bir gelecek yaratılması açısından önem arz etmektedir.  

Alanyazında yapılan pek çok çalışmada, paylaşım ekonomisine katılan 

bireyleri etkileyen içsel ve dışsal motivasyonlar incelenmiştir (Cohen ve Kietzmann, 

2014; Hamari vd., 2015; Böcker ve Meelen, 2017; Mahadevan, 2018; Gazzola vd. 

2019). Yapılan bu çalışmalarda, bireyleri paylaşım ekonomisine katılmak için 

güdüleyen içsel ve dışsal motivasyonlar sıklıkla, “sürdürülebilirlik” kavramının da 

temel motivasyonları olan, çevresel etkiler, ekonomik etkiler ve sosyal etkiler 

çerçevesinde şekillenmiştir (McKenzie, 2004; Heinrichs, 2013; Belk, 2014; Cohen ve 

Kietzmann, 2014; Quinson, 2015; Oskam ve Boswijk, 2016; Sundararajan, 2016; Wu 

ve Zhi, 2016; Pouri ve Hilty, 2018; Ranjbari vd., 2018; Geissinger vd., 2019). Elbette 

paylaşım ekonomisini ortaya çıkartan ve bu denli tercih edilen bir platform olmasını 
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sağlayan temel faktörlerin başında, gelecek kuşakları da düşünerek sağlıklı bir gelecek 

yaratabilmek için kaynakların hızla tüketilmesinin önlenmesi, giderek artan nufus 

sayısıyla bozulan çevre şartları ve koşullarının iyileştirilmesi, ortaya çıkan ekonomik 

krizler sebebiyle düşen alım gücünün yeniden yükseltilmesi ve yerel halkın, turizm ve 

turist ile içiçe yaşamasıyla birlikte ortaya çıkan toplumsal sorunların bertaraf edilmesi 

gelmektedir. Ancak bunun yanında, alanyazında yapılan pek az çalışma, bireyleri 

paylaşım ekonomisi uygulamalarını kullanmak için harekete geçiren diğer 

motivasyonlar üzerinde durmuştur. Örneğin, alanyazında yapılan görece az çalışmada, 

belki de paylaşım ekonomisinin en önemli içsel motivasyonlarından birisi olarak 

dikkat çeken, “güven” motivasyonu araştırılmış ve paylaşım ekonomisine katılan 

bireyler üzerindeki etkisi tartışılmıştır (Forno ve Garibaldi, 2015; Erickson ve 

Sørensen, 2016; Truong, Tai-Won ve Gyu, 2016; Ranjbari vd., 2018). Benzer şekilde, 

bir kişiye ait evin, odanın veya bir taşıta ait boş koltuğun kiralanması ve/veya 

paylaşılması söz konusu olduğunda, önemli bir içsel motivasyon olması beklenen 

“gizlilik” motivasyonu, alanyazında sadece birkaç çalışmada üzerinde durulan bir 

konu olmuştur (Ranzini vd., 2017; Lutz vd., 2018; Teubner ve Flath, 2019). Bireyleri 

paylaşım ekonomisine katılmak için motive eden faktörlerin belirlenmesi amacıyla, 

Hamari tarafından (2015) yapılan bir diğer önemli çalışmada, “eğlence” faktörü, 

paylaşım ekonomisi topluluğu içerisinde paylaşımda bulunmak için bireyleri motive 

eden bir motivasyon olarak dikkat çekmektedir. Aynı çalışmada, araştırılan bir diğer 

motivasyon faktörü olarak “İtibar ve Şöhret” motivasyonu, her ne kadar bahsi geçen 

özgün çalışmada paylaşım davranışı üzerinde anlamlı etkisi ortaya çıkmamış olsa da, 

birey davranışlarını etkileyen ve mutlaka araştırılması gereken önemli bir dışsal 

motivasyon olarak belirtilmiştir. Paylaşım ekonomisi alanyazınında yapılan tüm bu 

çalışmalarda, bireyleri paylaşım ekonomisi uygulamalarına katılmak üzere motive 

faktörler ayrı ayrı incelenmiş, bu motivasyon faktörlerinin bir bütün olarak, bireylerin 

paylaşım ekonomisine katılma motivasyonları üzerindeki etkisi göz ardı edilmiştir. Bu 

noktada, bu tez çalışmasının öncelikli amacı, bireylerin paylaşım ekonomisi 

platformlarına katılma motivasyonlarını belirleyerek, alanyazına geçerli ve güvenilir 

bir “paylaşım ekonomisi motivasyon ölçeği” kazandırmaktır.  
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Elbette paylaşmak, kiralamak ya da takas etmek insan yaşamı boyunca her 

zaman varlığını korumuştur. Ancak, geçmişte insanlar ihtiyaç duydukları mal veya 

hizmetleri takas ederek karşılarken; bugün günümüzde bu tarz aksiyonlar, iş birlikçi 

yaklaşımlar çerçevesinde teknoloji aracılığıyla gerçekleşmektedir (Quinson, 2015). Bu 

çerçevede, toplum tarafından çevresel, ekonomik ve sosyal bilinç yaratılarak, 

sürdürülebilir yaklaşımlar ile gelecek nesilleri de düşünen tüketim aksiyonları 

alabilmek ve kaynakların aşırı tüketilmesini önleyerek, başta turizm 

destinasyonlarında olmak üzere, paylaşım ekonomisinin önemini tüm ülke genelinde 

ortaya koyabilmek adına, toplumun teknolojik bir fenomen olan paylaşım 

ekonomisinin platformlarını tanıması ve bu platformlarla etkileşime girerek, 

platformları kabul etmesi ve kullanması gerekmektedir. Daha basit bir ifadeyle, 

teknolojik açıdan yeteri kadar gelişememiş toplumlarda, paylaşım ekonomisi gibi son 

derece teknolojik işbirlikçi ve aşırı tüketimi önleyici tüketim yaklaşımlarının gelişmesi 

beklenememektedir. Bu noktada, bu tez çalışmasının bir diğer önemli amacı, paylaşım 

ekonomisi platformlarının “algılanan fayda” ve “algılanan kullanım kolaylığı” 

değişkenlerini, paylaşım ekonomisi motivasyonları ve paylaşım ekonomisi 

plaformlarının teknik unsurları çerçevesinde açıklayarak, “paylaşım ekonomisi kabul 

modeli” ‘ni ortaya çıkarmaktır. 

3.2. Araştırmanın Yöntemi 

Bu tez çalışmasında, araştırmanın amaçlarına uygun olarak nicel araştırma 

yöntemlerinden yararlanılmıştır. Nicel araştırmalar, verilerin sayısallaştırılması 

sayesinde, araştırma sonuçlarının genellenebilir ve herkes tarafından kabul edilebilir 

bir yapıya kavuşmasını sağlamaktadır. Bu yönüyle nicel yöntem, alanyazında başta 

pozitif bilimler olmak üzere, sıklıkla kullanılan bir araştırma yöntemidir (Karasar, 

2008). Araştırma kapsamında verilen model ve hipotezlerin test edilmesi amacıyla 

veriler, nicel araştırma yöntemlerinde sıklıkla tercih edilen anket tekniği ile 

toplanmıştır. 

Anket, bireyin yaşam koşulları, davranışı, tutumu veya ilgilerini ölçmek için 

geliştirilen, bir dizi sorudan oluşan bir araştırma materyali olarak tanımlanmaktadır 

(Aiken, 1997; Akt. Büyüköztürk vd., 2018). Diğer veri toplama tekniklerine göre, hızlı 
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ve daha düşük maliyet ile toplanabilme avantajlarının yanında, sadece belirlenen 

soruların cevaplanması dezavantajına sahip olan anket tekniği, sosyal bilimlerde 

sıklıkla tercih edilen, önemli bir veri toplama aracıdır. Bu araştırma kapsamında 

anketler, cevaplayıcılarla karşılıklı etkileşim ile uygulanan “yüz yüze görüşme” 

tekniği ile toplanmıştır. Bu anket tekniğinin seçilmesinin altında, araştırmacının 

anlaşılmayan soru veya durum olduğunda kontrolu sağlayarak, ölçülmek istenen 

olguya ilişkin algıların net bir şekilde ölçülmesinin sağlanması düşüncesi yatmaktadır 

(Büyüköztürk vd., 2018).  

3.3. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

Son yıllarda ortaya çıkan çevresel, ekonomik ve toplumsal endişeler 

neticesinde, turizm endüstrisinde başta olmak üzere, tüketime ilişkin bir takım 

tutumlar değişmeye başlamış ve paylaşım ekonomisi gibi teknoloji temelli, 

sürdürülebilir ve işbirlikçi tüketim modelleri ön plana çıkmıştır. Bu noktada, ilişkisel 

tarama metodu ile alanyazında yapılan çalışmalar incelendiğinde, teknolojik bir 

fenomen olmasından dolayı, paylaşım ekonomisinin teknoloji kabul modeli ile 

ilişkisine dikkat çekilmiştir (Liu ve Yang, 2018; Wang ve Jeong, 2018; Min, vd. 2019). 

Bu çerçevede, bu tez çalışması kapsamında önerilen model, paylaşım ekonomisi 

platformlarına yönelik algılanan fayda ve algılanan kullanım kolaylığı değişkenlerini 

ayrı ayrı tanımlamakta ve paylaşım ekonomisinin turistik destinasyonlar üzerindeki 

çevresel, ekonomik ve sosyal olumlu etkileri göz önüne alındığında, bu değişkenlerin 

turist ve tüketiciler tarafından paylaşım ekonomisi platformlarının kabulü ve kullanımı 

üzerindeki etkilerini bir bütün olarak test etmektedir. Test edilmek istenilen paylaşım 

ekonomisi kabul modeli, Şekil.13’de gösterilmektedir. Modelin tanımlanmasında, 

bireylerin paylaşım ekonomisi platformlarına katılma motivasyonları ve teknoloji 

kabul modeli alanyazınında geliştirilen kavramsal çerçeveden yararlanılmıştır. 
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Algılanan fayda ve algılanan kullanım kolaylığı değişkenleri, paylaşım 

ekonomisi kabul modelinin temel yapısını oluşturmaktadır. Daha önce de belirtildiği 

üzere algılanan fayda, bireyi bir teknolojiyi kullanmaya iten içsel ve dışsal motivasyon 

faktörleri çerçevesinde, o teknolojinin bireyde meydana getireceği hertürden fayda 

değerlendirmeleridir. Birey, paylaşım ekonomisi platformlarından el edeceği 

ekonomik, çevressel ve hatta sosyal faydalar neticesinde platformu kullanmaya 

gönüllü ve istekli olacaktır. Bu çerçevede, paylaşım ekonomisi kabul modelinde 

algılanan fayda değişkenini, bireyin paylaşım ekonomisi platformlarını kullanmaya 

iten içsel ve dışsal motivasyonları oluşturmaktadır. Elbette, bireyin paylaşım 

ekonomisi platformlarından elde edeceğini düşündüğü fayda, tek başına bu 

platformların kullanılması için yeterli değildir. Teknolojik bir fenomen olmasından 

dolayı birey, mutlaka ilgili paylaşım ekonomisi platformunu kullanabilme yeteneğine 

sahip olması gerekmektedir. Bu noktada paylaşım ekonomisi kabul modeli için 

algılanan kullanım kolaylığı, bireyin bu paltformları hiç bir çaba gerektirmeden veya 

herhangi türden bir zorluk çekmeden kullanabilme yeteneğini ifade etmektedir 

(Venkatesh ve Bala, 2008). Söz konusu paylaşım ekonomisi olduğunda, bu 

platformlara ilişkin bir çok faktör, bireyin kullanım kolaylığı algılarını etkilemektedir. 

Birey, bir teknolojiyi rahat kullanabildiği ölçüde o teknolojiyi kabul edecek ve o 

teknolojiden fayda elde edebilecektir. Alanyazında yapılan pek çok çalışma, bu 

Şekil 13: Araştırmanın Temel Modeli. 
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çıkarımı desteklemektedir (Venkatesh ve Bala, 2008; Park ve Kim, 2014; Shaikh ve 

Karjaluoto, 2015; Ooi ve Tan, 2016). Bu çerçevede, alanyazında ortaya çıkmış bu etki, 

paylaşım ekonomisi platformları için de önemli olduğu varsayılmış ve alanyazın 

doğrultusunda oluşturulan, bireyin paylaşım ekonomisi platformlarını kullanırken 

algıladığı kullanım kolaylığı değişkenlerinin, bireyin algıladığı fayda üzerinde etkileri 

araştırılmak istenmiştir. 

Bireyin, herhangi türden bir teknolojiyi kullanırken algıladığı fayda, elbette 

bireyin kullanım niyeti ve kullanım davranışını etkilemektedir. Birey, bir teknolojiden 

elde ettiği fayda ölçüsünde o teknolojiyi kullanmayı düşünecektir. Benzer şekilde 

bireyin herhangi türden bir teknolojiyi kullanırken hissettiği kullanım kolaylığı, 

bireyin kullanım niyeti ve kullanım davranışı üzerinde etkilidir. Alanyazında yapılan 

bir çok çalışma, bu ilişkileri desteklemektedir (Venkatesh ve Bala, 2008; Toft vd., 

2014; Persico vd., 2014; Shaikh ve Karjaluoto, 2015; Folkinshteyn ve Lennon, 2016). 

Alanyazında ortaya çıkan bu ilişki, paylaşım ekonomisi platformları için de 

araştırılmak istenmiş ve bireylerin paylaşım ekonomisi platformlarından elde ettiği 

fayda ve bireyin platformları kullanırken hissettiği kullanım kolaylığının, kullanım 

niyeti ve kullanım davranışı üzerindeki etkisini araştıran hipotezler test edilmiştir. 

Araştırma kapsamında test edilen temel hipotezler Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2: Araştırmanın Hipotezleri. 

H1: Bireyin paylaşım ekonomisi platformlarını kullanırken algıladığı kullanım kolaylığı, 

algılanan fayda üzerinde etkilidir. 

H2: Bireyin paylaşım ekonomisi platformlarını kullanırken algıladığı fayda, kullanım niyeti 

üzerinde etkilidir. 

H3: Bireyin paylaşım ekonomisi platformlarını kullanırken algıladığı kullanım kolaylığı, 

kullanım niyeti üzerinde etkilidir 

H4: Bireyin paylaşım ekonomisi platformlarını kullanım niyeti, kullanım davranışını 

etkilemektedir. 
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3.4. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

“Evren”, araştırma sonuçlarının genellenmek istendiği elemanların bütünü 

olarak tanımlanmaktadır. Bir araştırma sonuçlarının genellenebilirliği arttıkça, o 

araştırma değer kazandığı belirtilmektedir. Bu çerçevede, evreni geniş tutmak bir 

araştırmanın değeri için önemli bir ölçüttür (Karasar, 2008). Bu çalışmanın evrenini, 

İstanbul destinasyonu içerisinde paylaşım ekonomisi platformlarını kullanma 

deneyimine sahip 18-30 yaş arası bireyler oluşturmaktadır. İstanbul destinasyonu, 

hemen her hizmet kategorisinde paylaşım ekonomisi platformlarının sıklıkla 

kullanıldığı, önemli bir turistik destinasyondur. Birey tarafından, paylaşım 

ekonomisinin yaratacağı çevresel, ekonomik ve sosyal değişimlerin daha kolay 

görülebileceği düşüncesi ile araştırma evreni, turizm faaliyetlerinin yoğun olarak 

gerçekleştiği İstanbul destinasyonu olarak belirlenmiştir. 18-30 yaş arası bireyler, 

içerisine Y ve Z kuşağını alan, teknoloji ile son derece iç içe bireyleri tanımlamaktadır. 

Bu yaş grubuna dahil bireyler, iletişimden sosyalleşmeye, alışverişten eğitime hemen 

her alanda teknolojiden sıklıkla faydalanmaktadır. Paylaşım ekonomisi 

platformlarının da önemli bir teknolojik fenomen olduğu göz önüne alındığında, 18 - 

30 yaş arası bireylerin paylaşım ekonomisi platformlarını kullanma tecrübesine sahip, 

bu platformların altında yatan temel motivasyonları görebilme potansiyeli olan, 

önemli bir kitleyi oluşturduğu düşünülmektedir.  

Araştırma kapsamında belirlenen evren sayısı, tam olarak bilinememektedir. 

Bu durumda, bir evrenden, belirli kurallara göre seçilmiş ve seçildiği evreni temsil 

gücüne sahip “örneklem” adı verilen, küçük kümeler/gruplar seçilmektedir. Bir çok 

araştırma, örneklem denilen, evreni temsil gücüne sahip bu gruplar üzerinde 

gerçekleştirilir ve alınan sonuçlar, ilgili evrenin tamamına genellenir. Özellikle 

evrenin tamamına ulaşmanın güç olduğu durumlarda veya evrenin tamamına 

ulaşmanın gereksiz olduğu durumlarda, temsil gücü bulunan örneklem üzerinde 

çalışmak, araştırmacıya zaman ve maliyet tasarrufu sağladığı gibi, araştırmayı daha iyi 

kontrol edebilme avantajını da beraberinde getirmektedir. Bu noktada örnekleme 

ilişkin en önemli husus, evreni temsil gücüne sahip örneklem sayısını doğru bir şekilde 

seçebilmektir (Karasar, 2008). Tablo 3’de, sosyal bilimlerde yeterli kabul edilen 0,05 
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anlamlılık (α= 0,05) seviyesinde ± 0,03, ± 0,05 ve ± 0,10 örnekleme hataları için farklı 

evren büyüklüklerine göre seçilmesi gereken, evreni temsil gücüne sahip, örneklem 

sayıları verilmiştir. Tablo 3 incelendiğinde, 1 milyon ve üzeri evrende örneklem 

sayısının artık değişmediği ve 384 örneklem sayısının yeterli olduğu görülmektedir. 

Bu çerçevede, İstanbul destinasyonu içerisinde paylaşım ekonomisi platformlarını 

kullanma deneyimine sahip 18-30 yaş arası birey sayısı tam olarak bilinemediğinden 

dolayı, 384 örneklem sayısının yeterli olduğu düşünülmüştür. 

Tablo 3: 0.05 Anlamlılık Değeri İçin Örneklem Büyüklükleri. 

Evren 

Büyüklüğü 

± 0.03 örnekleme 

hatası 

± 0.05 örnekleme  

hatası 

 

± 0.10 örnekleme  

hatası 

 

p=0.5 

q=0.5 

p=0.8 

q= 0.2 

p=0.3 

q=0.7 

p=0.5 

q=0.5 

p=0.8 

q= 0.2 

p=0.3 

q=0.7 

p=0.5 

q=0.5 

p=0.8 

q= 0.2 

p=0.3 

q=0.7 

100 92 87 90 80 71 77 49 38 45 

500 341 289 321 217 165 196 81 55 70 

750 441 358 409 254 185 226 85 57 73 

1000 516 406 473 278 198 244 88 58 75 

2500 748 537 660 333 224 286 93 60 78 

5000 880 601 760 357 234 303 94 61 79 

10000 964 639 823 370 240 313 95 61 80 

25000 1023 665 865 378 244 319 96 61 80 

50000 1045 674 881 381 245 321 96 61 81 

100000 1056 678 888 383 245 322 96 61 81 

1000000 1066 682 896 384 246 323 96 61 81 

100000000 1067 683 896 384 245 323 96 61 81 

Kaynak: (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004.) 

 

Örneklemin seçilmesinde en temel kural, yansız bir şekilde seçilmesidir. 

Yansızlık, evrendeki her bir bireyin, nesnenin veya parçanın, örnekleme girebilme 

olasılığının birbirine eşit ve benzeşik olması durumudur. Bu kurala göre şeçilmeyen 

örneklemin evreni temsil gücü olmayacağı gibi, ortaya çıkan sonuçlar bilimsel bir 

yargı belirtmekten uzak olacaktır (Karasar, 2008). Bu sebeple araştırma kapsamında 

belirlenen örneklem, tesadüfi/olasılıklı olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda 

örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Bu örnekleme yöntemine ilişkin en önemli 

varsayım, evreni oluşturan her bir elemanın benzeşik (homojen) olması gerekliliğidir 

(Büyüköztürk vd., 2018). Dolayısıyla araştırmaya, İstanbul destinasyonun içerisinde 

paylaşım ekonomisinin turizm endüstrisindeki platformlarını kullanma deneyimine 
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sahip (benzeşik) 400 anket verisi toplanmış; ancak anketlerde bulunan eksik veriler 

dikkate alındığında 389 anket verisinin analizlere dahil edilmesi uygun bulunmuştur. 

Anketler, ağırlıklı olarak Avcılar, Fatih ve Beylikdüzü ilçelerinde ikamet eden 

bireylerden toplanmıştır. Bu noktada özellikle Fatih bölgesi, konaklama ve ulaştırma 

hizmetleri başta olmak üzere, paylaşım ekonomisinin turizm endüstrisindeki 

platformlarının yoğun olarak kullanıldığı ilçe olarak dikkat çekmektedir. 

3.5. Araştırmanın Veri Toplama Aracı 

Araştırmada kullanılan anket, üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, 

araştırmaya katılan bireylerin demografik özelliklerinin yanısıra, paylaşım ekonomisi 

platformlarına ilişkin kullanım tecrübelerini içeren betimleyici sorulara yer verilmiştir. 

Anketin ikinci bölümünde, bireylerin paylaşım ekonomisine katılma 

motivasyonlarının belirlenmesi amacıyla, alanyazın yardımıyla oluşturulmuş, 

“paylaşım ekonomisi motivasyon ölçeği” ifadelerine yer verilmiştir. Bu bölümde 

verilen paylaşım ekonomisi motivasyon ölçeği ifadeleri, alanyazında geçerliliği ve 

güvenlirliği kanıtlanmış Hamari vd. (2015), Möhlmann (2015), Lutz vd. (2018), 

Phillips ve Back’in (2011) çalışmalarından geliştirilmiştir. Paylaşım ekonomisi 

motivasyon ölçeğinin ortaya çıkalarılması adına yararlanılan çalışmalar, Tablo 4’de 

gösterilmiştir. 

Tablo 4: Paylaşım Ekonomisi Motivasyon Ölçeği Yararlanılan Çalışmalar. 

Faktör Çalışma 

Eğlence Hamari vd. (2015) 

Ekonomik Kazanç Hamari vd. (2015) 

İtibar ve Şöhret Hamari vd. (2015) 

 Phillips ve Back (2011) 

Sürdürülebilirlik Hamari vd. (2015) 

Güven Möhlmann (2015) 

Gizlilik Lutz vd. (2018) 

 

Anketin üçüncü ve son bölümünde, bireylerin paylaşım ekonomisi 

platformlarına yönelik, alanyazın yardımıyla oluşturulmuş, “paylaşım ekonomisi 

kabul ölçeği” ifadelerine yer verilmiştir. Bu bölümde verilen ölçek ifadeleri, benzer 
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şekilde geçerliliği ve güvenilirliği sayısız çalışmada kanıtlanmış Venkatesh ve Davis 

(2000), Venkatesh ve Bala (2008) ve Möhlmann’ın (2015) çalışmalarından 

geliştirilmiştir. Paylaşım ekonomisi kabul modeli ölçeğinin ortaya çıkarılması adına 

yararlanılan çalışmalar, Tablo 5’de gösterilmiştir. 

Tablo 5: Paylaşım Ekonomisi Kabul Model Ölçeği Yararlanılan Çalışmalar. 

Faktör Çalışma 

Uygulama Öz Yeterliliği Venkatesh ve Bala (2008) 

Uygulama Korkusu Venkatesh ve Bala (2008) 

Dışsal Kaynaklar Venkatesh ve Bala (2008) 

Uygulama Eğlenebilirliği Venkatesh ve Bala (2008) 

İnternet Yeterliliği Möhlmann (2015) 

Akıllı Telefon Yeterliliği  Möhlmann (2015) 

Algılanan Fayda Venkatesh ve Davis (2000) 

 Venkatesh ve Bala (2008) 

Algılanan Kullanım Kolaylığı Venkatesh ve Davis (2000) 

  Venkatesh ve Bala (2008) 

Kullanım Niyeti Venkatesh ve Bala (2008) 

Kullanım Davranışı Venkatesh ve Bala (2008) 

 

Anket formunda yer alan ifadeler, araştırmada belirtilen hedeflere uygun bir 

şekilde belirlenmeye çalışılmış, alanyazın doğrultusunda soruların anlaşılabilir ve kısa 

olmasına özen gösterilmiştir. Ankette yer alan tüm ölçeklerde, “1= Kesinlikle 

Katılmıyorum” ve “7=Kesinlikle Katılıyorum” aralığında 7 maddeli “Likert” tipi soru 

kalıbı kullanılmıştır. 

3.6. Araştırmanın Varsayımları 

Öncelikle araştırma kapsamında oluşturulan ölçek ifadelerinin, ölçülmek ve 

araştırılmak istenen olguları net bir şekilde ölçtüğü varsayılmaktadır. Bu çerçevede, 

araştırmaya katılan katılımcıların, anket ifadelerini yanıtlarken samimi davrandıkları 

ve konu hakkında gerçek düşüncelerini paylaştıkları varsayılmaktadır.  
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3.7. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Araştırmanın en temel sınırlılığı, araştırmaya yalnızca İstanbul 

destinasyonunda ikamet eden ve paylaşım ekonomisinin turizm endüstrisindeki 

platformlarını en az bir kere kullanma deneyimine sahip 389 katılımcıların dâhil 

edilmesidir. Araştırmaya yalnızca İstanbul destinasyonun dâhil edilmesinin sebebi, 

paylaşım ekonomisinin konaklama, ulaşım, yeme-içme, rehberlik ve eğlence gibi 

turizm hizmetleri platformlarının Türkiye’de sıklıkla İstanbul destinasyonunda 

kullanılıyor olmasıdır. Paylaşım ekonomisi, temelinde bilgisayar ve akıllı telefon 

teknolojilerini barındıran bir ekonomidir. Bu çerçevede, teknolojiyle iç içe büyüyen 

bir nesli temsil ediyor olmasından dolayı, araştırma kapsamında yalnızca 18-30 yaş 

arası bireylerden veri toplanmıştır. Bu durum, araştırma için bir diğer önemli 

sınırlılıktır. İstanbul destinasyonunda paylaşım ekonomisinin turizm endüstrisindeki 

platformlarını kullanan birey sayısının tam olarak bilinmesinin neredeyse imkânsız 

olmasından dolayı, araştırmaya evreni temsil gücü olduğu varsayılan, görece sınırlı bir 

katılımcı grubu dâhil edilmiştir. Ayrıca, paylaşım ekonomisinin turizm endüstrisinde 

faaliyet gösteren pek çok platformunun ülkemizde kullanımı, henüz tam olarak 

yaygınlaşmamıştır. Bu sebeple araştırmaya, ülkemizde sıklıkla kullanılan paylaşım 

ekonomisinin konaklama ve ulaştırma platformları dâhil edilmiştir. Tüm bu durumlar, 

araştırmanın diğer sınırlılıklarıdır. 

3.8. Verilerin Analizi  

Araştırma kapsamında verilen model ve hipotez testleri için “IBM SPSS for 

Windows 24” paket programı ve “IBM AMOS” paket programı kullanılmıştır. Çalışma 

kapsamında ilk olarak, ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirliklerine ilişkin açıklayıcı 

faktör analizi ve iç tutarlılık analizlerine yer verilmiştir. Akabinde araştırma bulguları 

için öncelikle katılımcılara ilişkin demografik bulgulara yer verilmiş ve betimleyici 

istatistik yapılmıştır. Sonrasında model ve hipotezlerin test edilmesi amacıyla, çoklu 

regresyon analizi ve yapısal eşitlik modellemesinden yararlanılmıştır.  
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3.9. Ölçeklere İlişkin Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi 

Bilimsel bir araştırmada yapılacak ölçümlerin geçerliliği ve güvenirliği, veri 

toplama aracının temel niteliğini oluşturmaktadır. Bu noktada, araştırmacının veri 

toplama sürecinde yapacağı rastlantısal ya da sistematik hatalar, araştırmanın 

geçerliliği ve güvenirliği üzerinde önemli bir rol oynamaktadır.  

3.9.1. Ölçeklerin Geçerlilik Analizi 

Alanyazında, geçerliliğin ilk tanımlarından bir tanesi Garret tarafından (1937) 

yapılmış ve ölçülmek istenen özelliğin amaca uygun olarak ölçülme derecesi olarak 

tanımlanmıştır. Başka bir tanıma göre geçerlilik, ölçüm araçlarının ölçülmek istenen 

olguları veya durumları ne derece doğru ölçtüğüyle ilgili bir kavramdır. Bu noktada 

geçerlilik, amaçlanan ölçmenin gerçekleşebilme derecesidir (Büyüköztürk vd., 2018). 

Bir ölçümün geçerli olabilmesi için yapılan test, deney ya da anket çalışmalarında, 

tekrarlayan ölçümlerde aynı sonucun alınması gerekir. Alanyazında bir ölçümün 

geçerliliği tespit etmek için çeşitli yöntem ve analizlere rastlamak mümkündür. 

Bununla birlikte, alanyazında en sık kullanılan geçerlilik türleri şu şekilde 

açıklanabilir: 

Kapsam (content) geçerliliği: Kapsam geçerliliği, testi oluşturan maddelerin 

ölçülmek istenen davranışı ölçmede nicelik ve nitelik olarak yeterli olup olmadığının 

araştırıldığı bir geçerlilik analizidir. Kapsam geçerliliğini, testi oluşturan maddelerin 

(soruların) ölçülmek istenen davranışlar evrenini ölçmede ne derece başarılı 

olduğunun göstergesidir. Bu noktada kapsam geçerliliği, ölçme aracına yönelik test 

maddelerinin sayısı ve kalitesiyle yakından ilgilidir (Büyüköztürk vd., 2018). Kapsam 

geçerliliğini test etmede kullanılan yöntemlerden bir tanesi, uzman görüşüne 

başvurulmasıdır. Uzmanlardan beklenilen, ölçüm aracında yer alan maddelerin, 

ölçülmek istenen olguyu tam olarak ölçüp ölçemeyeceğine karar vermesi, yani ölçüm 

aracını kapsam bakımından değerlendirilmesidir. Uzman görüşü dışında kapsam 

geçerliliği incelemede kullanılan bir diğer yöntem, istatiksel analiz yöntemidir. Bu 

yöntemde, kullanılan ölçüm aracından elde edilen korelasyon değerleri ile aynı olguyu 

ölçtüğü bilinen başka bir ölçüm aracından elde edilen korelasyonların değerlerinin 
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karşılaştırılmaktadır. Karşılaştırma sonrası elde edilecek yüksek korelasyon oranı, 

ölçeğin kapsam bakımından geçerli olduğuna bir kanıt olarak verilebilir (Büyüköztürk 

vd., 2018). Bu çalışmada kullanılan tüm ölçüm araçlarındaki ifadeler, uzmanlardan 

alınan görüşler doğrultusunda, ölçülmek istenen olguları ne derece açıkladığı, 

ifadelerin anlaşılırlığı, kelime ve cümle yapıları kontrol edilmiştir. Bu durum, kapsam 

geçerliliğinin kanıtı olarak verilebilir. Ayrıca çalışmada kullanılan ölçüm araçları, 

alanyazında sıklıkla tercih edilmiştir. Alanyazında yapılan tüm bu çalışmalardan elde 

edilen sonuçlarının benzer olması, ölçüm araçlarının kapsam geçerliliği açısından bir 

kanıt olarak sunulabilir.  

Yapı (construct) geçerliliği: İspatlanamayan, ancak ölçmeyle fark edilebilen 

“varsayımsal (hipotetik)” olgulara “yapı” denilmektedir  (Büyüköztürk vd., 2018). 

Bireyin tutum, güdü, performans, yetenek gibi pek çok psikolojik yapılarını ölçmeyi 

amaçlayan araştırmacılar, öncelikle bu yapının işlevsel tanımından yola çıkarak çok 

sayıda ölçülebilir, gözlenebilir sorular oluşturur. Hazırlanan bu soruların, belirtilen 

yapıları ne derece doğru ölçtüğü, yapı geçerliliği ile ilgilidir. Bu çerçevede yapı 

geçerliliği, testin ölçülmek istenen davranış bağlamında soyut bir yapıyı (faktörü) 

doğru bir şekilde ölçebilme derecesini gösterir (Büyüköztürk vd., 2018). Alanyazında 

bir ölçüm aracının yapı geçerliliğini incelemek amacıyla sıklıkla “açıklayıcı 

(exploratory)” ve “doğrulayıcı (confirmatory)” olmak üzere iki farklı faktör analizi 

yöntemi kullanılmaktadır. Açıklayıcı faktör analizi, yeni bir faktör yapısı ortaya 

çıkartırken kullanılırken, doğrulayıcı faktör analizi daha önce oluşturulan bir ölçeğin 

faktör yapısını doğrulamada kullanılmaktadır (Büyüköztürk vd., 2018). 

Açıklayıcı faktör analizi (AFA), birbiriyle ilişkili; ancak diğer alt 

değişkenlerden büyük ölçüde bağımsız, p tane değişkeni bir araya getirerek, az sayıda 

ve birbiriyle ilişkisiz, kavramsal olarak anlamlı yeni değişkenler (faktörler, boyutlar) 

bulmayı, keşfetmeyi amaçlayan çok değişkenli bir istatistiktir (Büyüköztürk, 2011). 

Daha geniş bir tanıma göre açıklayıcı faktör analizi, aynı yapıyı ya da niteliği ölçen 

değişkenleri bir araya toplayarak, ölçmeyi az sayıda faktör ile açıklamayı amaçlayan 

bir istatistiksel tekniktir. Bu teknik yardımıyla bir ölçüm aracının yapı geçerliliği 

araştırılmadan, ölçüm aracının ve/veya veri setinin bu analiz için uygunluğu test 
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edilmelidir. Bir ölçüm aracı geçerliliğinin, açıklayıcı faktör analiz ile açıklanabilmesi 

için öncelikle ilgili ölçümler en az eşit aralıklı ölçek (Likert vb.) düzeyinde 

hesaplanmış ve veri seti, çoklu normal dağılıma uygun olmadır. Bu varsayımlar 

sağlandıktan sonra, ölçüm aracının ve/veya veri setinin faktör yapısına uygunluğu, 

“Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı” ve “Barlett Küresellik Testi” ile incelenebilir. 

KMO katsayısı, veri setinin faktör çıkarmak için uygun olup olmadığı hakkında bilgi 

vermektedir. Faktörleşebilirlik için KMO katsayısının 0,6’dan büyük olması beklenir. 

Barlett Küresellik Testi ise, değişkenler arasında ilişki olup olmadığını incelemektedir. 

Analiz sonucunda hesaplanan istatistiğinin anlamlı çıkması (p<0,05), veri setinin 

faktör analizi için uygun olduğunun göstergesidir (Büyüköztürk, 2011). 

Faktör analizinde “faktör yük değeri (factor loading)” ve “faktör öz değeri 

(eigen value)”, ortaya çıkan faktör yapısını etkileyen iki önemli ölçüt olarak dikkat 

çekmektedir. Faktör yük değeri, ölçek ifadelerinin ortaya çıkmış faktörlerle olan 

ilişkisini açıklayan bir katsayıdır. Bu çerçevede, ifadelerin yer aldıkları faktördeki yük 

değerlerinin yüksek olması beklenmektedir. Bir faktörle yüksek düzeyde ilişki veren 

ifadelerin oluşturduğu bir küme var ise bu bulgu, o maddelerin birlikte bir 

kavramı/yapıyı/faktörü açıkladığı anlamına gelmektedir (Büyüköztürk, 2011). 

Alanyazında faktör yük değerinin, örneklem sayısına bağlı olarak değiştiği, yüksek 

örneklem sayılarında “0,30” değerinin kabul edilebileceği, düşük örneklem sayısında 

ise “0,70” ve üzerinde bir değerin kabul edilmesi gerektiği belirtilmektedir (Hair vd., 

2010 Akt. Yaşlıoğlu, 2017). Öz değer, her bir faktörün faktör yüklerinin kareleri 

toplamı, her bir faktör tarafından açıklanan varyansın oranının hesaplanmasında ve 

önemli faktör sayısına karar vermede kullanılan bir katsayıdır. Öz değer yükseldikçe, 

faktörün açıkladığı toplam varyans da yükselir. İyi bir faktör yapısı için öz değer 

katsayısının 1 olması, yeterli görülmektedir (Cliff, 1988;  Büyüköztürk, 2011). 

Bu çalışmada kullanılan ölçeklerin geçerliliğinin test edilmesi amacıyla, 

açıklayıcı faktör analizinden yararlanılmıştır. Bu çerçevede öncelikle, paylaşım 

ekonomisi motivasyon ölçeğinin açıklayıcı faktör analizine uygunluğu analiz 

edilmiştir. Faktör analizinin temel varsayımlarından birisi olması sebebiyle verilerin 
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çoklu normal dağılıma uygunluğu, ifadelerin “Basıklık (kurtosis)” ve “Çarpıklık 

(skewness)” değerleriyle analiz edilmiş ve sonuçlar, Tablo 6’da göstertilmiştir.   

Tablo 6: Paylaşım Ekonomisi Motivasyon Ölçeği Normallik Analizi. 

İfade Veri Sayısı  Ortalama Kurtosis  Skewness 

İfade 1 389 4,98 -,962 -,1,667 

İfade 2 389 4,32 -1,233 -,351 

İfade 3 389 4,56 -1,231 -,511 

İfade 4 389 5,10 -,906 -1,328 

İfade 5 389 5,61 ,491 -,209 

İfade 6 389 5,16 ,505 -1,171 

İfade 7 389 5,19 -,532 -1,874 

İfade 8 389 4,92 -,774 -,338 

İfade 9 389 3,22 -1,523 ,621 

İfade 10 389 3,01 -,321 ,913 

İfade 11 389 2,71 ,587 ,821 

İfade 12 389 4,36 -1,301 -,533 

İfade 13 389 3,82 -,321 ,475 

İfade 14 389 3,03 -1,532 ,562 

İfade 15 389 2,53 1,315 1,211 

İfade 16 389 3,21 -,681 ,132 

İfade 17 389 4,12 -1,334 -,251 

İfade 18 389 4,82 -,927 -,729 

İfade 19 389 4,24 -1,641 -1,329 

İfade 20 389 4,01 -1,621 -,136 

İfade 21 389 4,32 -,726 -,813 

İfade 22 389 4,54 -,423 -,182 

İfade 23 389 4,12 -,856 ,621 

İfade 24 389 3,65 -,513 ,741 

İfade 25 389 3,59 -,876 1,217 

İfade 26 389 4,32 -,912 -,511 

İfade 27 389 4,21 -1,473 -,328 

İfade 28 389 4,12 -,768 -,188 

İfade 29 389 3,83 -1,341 ,121 

İfade 30 389 4,15 -,281 -,219 

İfade 31 389 5,06 -,439 -,639 

İfade 32 389 4,93 -1,575 -,637 

İfade 33 389 4,63 -,811 -,136 

 

Yapılan normallik analizi sonucunda, paylaşım ekonomisi motivasyon ölçeğini 

oluşturan bütün ifadelerin basıklık ve çarpıklık değerlerinin -2 ile +2 arasında olduğu 

görülmektedir. Bu durum, verilerin çoklu normal dağılım varsayımını sağladığının 

göstergesidir (Tabachnick ve Fidell, 2013). Veri setinin, faktör yapısına uygunluğunun 
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ortaya koyulması için yapılan analizler sonucunda, bu ölçek için KMO katsayısı 0,908 

olarak ölçülmüş, Bartlett Küresellik Testi anlamlılık değeri ise p<,000 düzeyinde 

anlamlı bulunmuştur. Bulunan her iki değer, çalışmada kullanılan paylaşım ekonomisi 

motivasyon ölçeğinin, faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir. Örneklem 

sayısının izin vermesiyle birlikte, ölçeği oluşturan her bir faktörü ifade çıkarmadan, 

maksimum ifadeyle ölçmek adına, faktör yük değeri “0,35” olarak seçilmiştir. 

Akabinde, ölçeği oluşturan 33 ifade, “direct oblimin” döndürme yöntemiyle açıklayıcı 

faktör analizine tabi tutulmuş ve öz değeri 1’den büyük altı faktör elde edilmiştir. 

Analizde “eğik (oblique)” döndürme yönteminin tercih edilmesinin sebebi, faktörler 

arasında bir ilişki olduğu düşüncesidir (Yaşlıoğlu, 2017). Analiz sonucunda, açıklayıcı 

faktör analizine ilişkin her bir faktöre ait ifadelerin faktör yükleri ve her bir faktörün 

varyans açıklama oranı, Tablo 7’de gösterilmiştir. 

Analiz sonucunda elde edilen altı faktörün, toplam varyans açıklama oranı 

%61,292 olarak bulunmuştur. Bulunan bu değer, bu altı faktörün bireylerin paylaşım 

ekonomisine katılma motivasyonlarını %61 oranında açıkladığını göstermektedir. Bu 

değer, alanyazında kabul edilebilir bir değerdir (Büyüköztürk, 2011). Ölçeğe ilişkin 

faktörleri oluşturan ifadelerin birbiriyle uyumunu gösteren ve bu sebeple hesaplanan 

“Cronbach’s Alpha” içsel tutarlılıkları değerleri, 0,720 ile 0,923 arasında değişmekte 

olup, ölçeğin her bir faktörünü oluşturan ifadelerin birbiriyle uyum içerisinde ve son 

derece güvenilir olduğunu göstermektedir (Hair vd., 2010). İç tutarlılık analizine 

ilişkin daha detaylı bilgi, ölçeklerin güvenilirliği bölümünde açıklanmıştır. Analiz 

sonucunda elde edilen birinci faktör, “Güven” ile ilgili ifadeleri kapsamakta olup, 

toplam varyansın %30,113 gibi büyük bir kısmını açıklamaktadır. İkinci faktör, 

“Sürdürülebilirlik” ile ilgili ifadeleri kapsamakta olup, toplam varyansın 

%11,156’sını açıklamaktadır. Üçüncü faktör, “İtibar ve Şöhret” ile ilgili ifadeleri 

kapsamakta olup, toplam varyansın %7,452’sini açıklamaktadır. Dördüncü faktör, 

“Eğlence ve Heyecan” ile ilgili ifadeleri kapsamakta olup, toplam varyansın 

%5,210’unu açıklamaktadır. Beşinci faktör, “Ekonomik Kazanç” ile ilgili ifadeleri 

kapsamakta olup, toplam varyansın %3,740’ını açıklamaktadır. Altıncı ve son faktör, 

“Gizlilik” ile ilgili ifadeleri kapsamakta olup, toplam varyansın %3,621’ini 

açıklamaktadır. 
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Tablo 7: Paylaşım Ekonomisi Motivasyon Ölçeği AFA Sonuçları. 

Boyutlar Ölçek İfadeleri Faktör Yükü Varyans Oranı 

Güven Güven 1 ,927 30,113 

α = ,923 Güven 2 ,889   

  Güven 3 ,753   

  Güven 4 ,741   

  Güven 5 ,710   

  Güven 6 ,623   

  Güven 7 ,602   

  Güven 8 ,588   

Sürdürülebilirlik Sürdürülebilirlik 1 ,975 11,156 

α = ,902 Sürdürülebilirlik 2 ,914  

  Sürdürülebilirlik 3 ,823  

 Sürdürülebilirlik 4 ,871  

Sürdürülebilirlik 5 ,761   

İtibar ve Şöhret İtibar ve Şöhret 1 ,870 7,452 

α = ,886 İtibar ve Şöhret 2 ,752   

  İtibar ve Şöhret 3 ,725   

  İtibar ve Şöhret 4 ,691   

  İtibar ve Şöhret 5 ,611   

  İtibar ve Şöhret 6 ,584   

  İtibar ve Şöhret 7 ,546   

  İtibar ve Şöhret 8 ,533   

Eğlence ve Heyecan Eğlence ve Heyecan 1 ,823 5,210 

α = ,851 Eğlence ve Heyecan 2 ,807  

  Eğlence ve Heyecan 3 ,680  

  Eğlence ve Heyecan 4 ,524   

Ekonomik Kazanç Ekonomik Kazanç 1 ,625 3,740 

α = ,746 Ekonomik Kazanç 2 ,610  

  Ekonomik Kazanç 3 ,433  

  Ekonomik Kazanç 4 ,402   

Gizlilik Gizlilik 1 ,575 3,621 

α = ,720 Gizlilik 2 ,562  

  Gizlilik 3 ,411  

  Gizlilik 4 ,389   

Toplam Varyans Açıklama Oranı: %61,292         
KMO: ,908    

Bartlett Küresellik Testi: P=,000   
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Benzer şekilde, çalışmada kullanılan paylaşım ekonomisi kabul ölçeğinin yapı 

geçerliliğinin test edilmesi amacıyla, açıklayıcı faktör analizinden yararlanılmıştır. 

Bunun için öncelikle ölçüm aracının ve veri setinin faktör analizine uygunluğu analiz 

edilmiştir. Bu çerçevede, ölçekte bulunan ters kodlanmış ifadeler, uygun şekilde 

yeniden kodlanmış, akabinde yapılan çoklu normallik analizi, Tablo 8’de 

gösterilmiştir. 

Tablo 8: Paylaşım Ekonomisi Kabul Ölçeği Normallik Analizi. 

İfade Veri Sayısı Ortalama Kurtosis  Skewness 

İfade 1 389 4,37 -,665 -,208 

İfade 2 389 4,63 -,481 -,519 

İfade 3 389 5,08 -1,616 -,567 

İfade 4 389 4,12 -,476 -,840 

İfade 5 389 4,94 -,851 -,414 

İfade 6 389 5,12 -,205 -,563 

İfade 7 389 5,06 -,247 -,551 

İfade 8 389 5,21 -,821 -,750 

İfade 9 389 5,11 -1,351 -,827 

İfade 10 389 5,19 -,081 -,431 

İfade 11 389 4,96 -,205 -,739 

İfade 12 389 5,20 -,164 -,812 

İfade 13 389 5,14 -,180 -,866 

İfade 14 389 2,72 -,440 ,787 

İfade 15 389 2,37 -,768 ,578 

İfade 16 389 5,52 ,1,316 -1,315 

İfade 17 389 5,46 ,266 -1,283 

İfade 18 389 2,94 -,883 ,644 

İfade 19 389 3,47 -1,631 ,872 

İfade 20 389 5,13 -,275 -,813 

İfade 21 389 5,26 -,707 -,682 

İfade 22 389 5,03 -,361 -,843 

İfade 23 389 4,84 -,577 -,509 

İfade 24 389 5,12 -,512 -,562 

İfade 25 389 4,62 -,809 -,324 

İfade 26 389 4,62 -1,118 -,271 

İfade 27 389 2,56 -,233 1,246 

İfade 28 389 5,81 1,158 -1,623 

İfade 29 389 6,12 1,613 -1,383 

İfade 30 389 3,98 -1,322 ,354 

İfade 31 389 3,71 -1,164 ,095 

İfade 32 389 1,98 1,661 1,775 

İfade 33 389 5,75 1,327 -1,529 

İfade 34 389 6,22 1,171 -1,651 
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İfade 35 389 5,85 1,551 -1,321 

İfade 36 389 5,63 ,281 -1,611 

İfade 37 389 5,91 1,001 -1,312 

İfade 38 389 5,80 1,601 -1,583 

İfade 39 389 5,66 ,863 -1,221 

İfade 40 389 5,81 1,131 -1,516 

İfade 41 389 5,59 ,531 -1,351 

İfade 42 389 5,41 ,528 -1,327 

İfade 43 389 5,63 ,381 -1,113 

İfade 44 389 5,33 -,525 -,705 

İfade 45 389 5,54 -,217 -,227 

İfade 46 389 5,19 -1,271 -,522 

 

Yapılan normallik analizi sonucunda, paylaşım ekonomisi kabul ölçeğini 

oluşturan bütün ifadelerin basıklık ve çarpıklık değerlerinin, benzer şekilde -2 ile +2 

arasında olduğu görülmektedir. Bu bulgu, veri setinin çoklu normal dağılım 

varsayımını sağladığını göstermektedir (Tabachnick ve Fidell, 2013). Akabinde, 

faktörleri oluşturan ifadelerin birbiriyle uyumu için hesaplanan KMO katsayısı, 0,921 

olarak ölçülmüş, Bartlett Küresellik Testi anlamlılık değeri ise p<,000 düzeyinde 

anlamlı bulunmuştur. Bulunan her iki değer, çalışmada kullanılan paylaşım ekonomisi 

kabul ölçeği ve veri setinin, açıklayıcı faktör analizi için uygun olduğunu 

göstermektedir. Ölçeği oluşturan faktörleri, maksimum ifade sayısıyla ortaya 

koyabilmek amacıyla analizde faktör yükü “0,35” olarak seçilmiş ve ölçeği oluşturan 

46 ifade, “direct oblimin” döndürme yöntemiyle açıklayıcı faktör analizine tabi 

tutulmuştur. İlk etapta, faktör yük değeri belirtilen değerin altında kalan bir ifadeyle 

(ifade 32), aynı faktör altında, birbirine yakın faktör yük değerleriyle kümelenmiş 

“binişik” iki ifade (ifade 14, ifade 27) analizden çıkartılmış ve geriye kalan 43 ifadeyle 

analiz tekrarlanmıştır. Tekrarlanan analiz sonucunda, öz değeri 1’den büyük on faktör 

elde edilmiştir. Analiz sonucunda, her bir faktöre ait ifadelerin faktör yükleri ve her 

bir faktörün varyans açıklama oranları, Tablo 9’da gösterilmiştir. 
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Tablo 9: Paylaşım Ekonomisi Kabul Ölçeği AFA Sonuçları. 

Boyutlar Ölçek İfadeleri Faktör Yükü Varyans Oranı 

Algılanan fayda Algılanan Fayda 1 ,921 48,114 

α = ,841 Algılanan Fayda 2 ,858   

  Algılanan Fayda 3 ,824   

  Algılanan Fayda 4 ,754   

  Algılanan Fayda 5 ,712   

  Algılanan Fayda 6 ,691   

  Algılanan Fayda 7 ,662   

  Algılanan Fayda 8 ,523   

İnternet Yeterliliği İnternet Yeterliliği 1 ,971 9,182 

α = ,817 İnternet Yeterliliği 2 ,823   

  İnternet Yeterliliği 3 ,790   

  İnternet Yeterliliği 4 ,641   

Akıllı Telefon Yeterliliği Akıllı Telefon Yeterliliği 1 ,801 5,576 

α = ,801 Akıllı Telefon Yeterliliği 2 ,782   

  Akıllı Telefon Yeterliliği 3 ,743   

  Akıllı Telefon Yeterliliği 4 ,611   

Uygulama Korkusu Uygulama Korkusu 1 ,881 4,219 

α = ,798 Uygulama Korkusu 2 ,723  

  Uygulama Korkusu 3 ,563  

  Uygulama Korkusu 4 ,454   

A. Kullanım Kolaylığı A. Kullanım Kolaylığı 1 ,727 2,912 

α = ,793 A. Kullanım Kolaylığı 2 ,714  

  A. Kullanım Kolaylığı 3 ,597  

  A. Kullanım Kolaylığı 4 ,547  

  A. Kullanım Kolaylığı 5 ,418   

Dışsal Kaynaklar Dışsal Kaynaklar 1 ,697 2,176 

α = ,771 Dışsal Kaynaklar 2 ,623  

  Dışsal Kaynaklar 3 ,528  

  Dışsal Kaynaklar 4 ,471   

Uygulama Eğlenebilirliği Uygulama Eğlenebilirliği 1 ,545 1,855 

α = ,752 Uygulama Eğlenebilirliği 2 ,519  

  Uygulama Eğlenebilirliği 3 ,458  

  Uygulama Eğlenebilirliği 4 ,423   

Uygulama Öz yeterliliği  Uygulama Öz Yeterlilği 1 ,566 1,722 

α = ,731 Uygulama Öz Yeterlilği 2 ,498  

  Uygulama Öz Yeterlilği 3 ,471  

  Uygulama Öz Yeterlilği 4 ,392   
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Kullanım Niyeti Kullanım Niyeti 1 ,472 1,541 

α = ,728 Kullanım Niyeti 2 ,421  

  Kullanım Niyeti 3 ,362   

Kullanım Davranışı Kullanım Davranışı 1 ,420 1,319 

α = ,708 Kullanım Davranışı 2 ,411  

  Kullanım Davranışı 3 ,359   

Toplam Varyans Açıklama Oranı: %78,616        

KMO: ,921   

Bartlett Küresellik Testi: P=,000  
 

Analiz sonucunda elde edilen on faktör, toplam varyansı %78,616 gibi gayet 

yüksek bir oranda açıklamaktadır (Büyüköztürk, 2011). Faktör ifadelerinin birbiriyle 

uyumunu ortaya çıkarmak amacıyla hesaplanan Cronbach’s Alpha içsel tutarlılıkları 

değerleri ise 0,708 ile 0,841 değerleri arasında değişmekte olup, ölçeğin her bir 

faktörünü oluşturan ifadelerin birbiriyle uyum içerisinde ve güvenilir olduğunu 

göstermektedir (Hair vd., 2010). Analiz sonucunda elde edilen birinci faktör, 

“Algılanan fayda” ile ilgili ifadeleri kapsamakta olup, toplam varyansın %48,114 gibi 

büyük bir kısmını açıklamaktadır. Elde edilen ikinci faktör, “İnternet Yeterliliği” ile 

ilgili ifadeleri kapsamakta olup, toplam varyansın %9,182’sini açıklamaktadır. 

Üçüncü faktör, “Akıllı Telefon Yeterliliği” ile ilgili ifadeleri kapsamakta olup, toplam 

varyansın %5,576’sını açıklamaktadır. Dördüncü faktör, “Uygulama Korkusu” ile 

ilgili ifadeleri kapsamakta olup, toplam varyansın %4,219’unu açıklamaktadır. Analiz 

sonucunda elde edilen beşinci faktör, “Algılanan Kullanım Kolaylığı” ile ilgili 

ifadeleri kapsamakta olup, toplam varyansın %2,912’sini açıklamaktadır. Elde edilen 

altıncı faktör, “Dışsal Kaynaklar” ile ilgili ifadeleri kapsamakta olup, toplam 

varyansın %2,176’sını açıklamaktadır. Yedinci faktör, “Uygulama Eğlenebilirliği” ile 

ilgili ifadeleri kapsamakta olup, toplam varyansın %1,855’ini açıklamaktadır. Elde 

edilen sekizinci faktör, “Uygulama Öz yeterliliği” ile ilgili faktörleri kapsamakta olup, 

toplam varyansın %1,722’sini açıklamaktadır. Dokuzuncu faktör, paylaşım ekonomisi 

kabul modeline ilişkin “Kullanım Niyeti” ile ilgili ifadeleri kapsamakta olup, toplam 

varyansın %1,541’ini açıklamaktadır. Analiz sonucunda elde edilen onuncu ve son 

faktör, “Kullanım Davranışı” ile ilgili ifadeleri kapsamakta olup, toplam varyansın 

%1,319’unu açıklamaktadır. 
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Alanyazında, ölçeklere ilişkin yapı geçerliliğinin sağlanması adına yalnızca 

açıklayıcı faktör analizi kullanılmasının doğru olmayacağı, mutlaka faktör analizinde 

elde edilen sonuçların ve bulguların, yapı geçerliliğinin sağlanması adına diğer yöntem 

ve analizle ile desteklenerek, daha bütüncül bir değerlendirmenin yapılması 

önerilmektedir (Şencan, 2005). Bu çerçevede, ölçeklere ilişkin açıklayıcı faktör analizi 

sonucunda ortaya çıkan faktör yapılarının “ayrışma geçerlilikleri” analiz edilmiş ve 

ölçeklerin yapı geçerlilikleri desteklenmiştir. Ayrışma geçerliliği, kavramsal olarak 

ölçeği oluşturan faktörlerin birbirinden ayrılması olarak tanımlanabilir (Nunnally, 

1994). Açıklayıcı faktör analizi kapsamında ayrışma geçerliliğini kanıtlamak için 

alanyazında değişik yöntemler önerilmiştir. Bu yöntemlerden bir tanesi, faktörler arası 

korelasyon katsayılarının incelenmesi yöntemidir. Korelasyon katsayısı, iki ve daha 

çok sayıda değişken arasındaki ilişkinin yönünü ve derecesini bulup, yorumlamak 

amacıyla kullanılan bir analizdir. Korelasyon katsayısı, yön bakımından negatif (-) 

veya pozitif (+) bir değer alırken, derece bakımından düşük-orta-yüksek olarak 

sınıflandırılmaktadır. Bu çerçevede 0,0–0,3 arası düşük korelasyon, 0,3–0,7 arası orta 

korelasyon ve 0,7–1,0 arası yüksek korelasyon değeri olarak tanımlanabilir 

(Büyüköztürk, 2011). Bir ölçeği oluşturan faktörlerin ayrışma geçerliliğinden söz 

edilebilmesi için, faktörler arası korelasyon katsayılarının düşük veya orta derecede 

gerçekleşmesi beklenmektedir  (Bearden ve Netemeyer, 1999 Akt. Şencan, 2005). 

Tablo 10: Paylaşım Ekonomisi Motivasyon Ölçeği Ayrışma Geçerliliği Sonuçları. 

Faktör EK Gİ GÜ İT EĞ SÜ 

EK 1      

Gİ ,411** 1     

GÜ ,407** ,374** 1    

İT ,356** ,320** ,466** 1   

EĞ ,425** ,456** ,441** ,421** 1  

SÜ ,392** ,318** ,274** ,244** ,221** 1 

EK=Ekonomik Kazanç, Gİ= Gizlilik, GÜ=Güven, İT=İtibar ve Şöhret, EĞ= Eğlenebilirlik 

ve Heyecan, SÜ=Sürdürülebilirlik 

**p<0,01 
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Paylaşım ekonomisi motivasyon ölçeğine ilişkin gerçekleştirilen ayrışma 

geçerliliği analizi sonuçları, Tablo 10’da verilmiştir. Tabloda verilen faktörler arası 

korelasyon değerleri incelendiğinde, tüm faktörlerin birbiriyle ilişkisi düşük ve orta 

derecede gerçekleştiği görülmektedir (p<0,01). Bu sonuç, paylaşım ekonomisi 

motivasyonu ölçeğinin ayrışma geçerliliğini sağladığının göstergesidir (Bearden ve 

Netemeyer, 1999). 

Tablo 11: Paylaşım Ekonomisi Kabul Ölçeği Ayrışma Geçerliliği Sonuçları. 

Faktör AF AKK KN KD UÖ UK UE DK İY AY 

AF 1          

AKK ,325** 1         

KN ,284** ,334** 1        

KD ,421** ,412** ,238** 1       

UÖ ,312** ,347** ,286** ,411** 1      

UK ,459** ,326** ,224** ,376** ,221** 1     

UE ,321** ,514** ,441** ,464** ,261** ,408** 1    

DK ,493** ,423** ,304** ,245** ,440** ,118** ,499** 1   

İY ,292** ,454** ,412** ,352** ,204** ,382** ,415** ,303** 1  

AY ,425** ,501** ,358** ,422** ,462** ,411** ,401** ,253** ,388** 1 

AF= Algılanan Fayda, AKK=Algılanan Kullanım Kolaylığı, KN=Kullanım Niyeti, 

KD=Kullanım Davranışı, ÜÖ=Uygulama Öz Yeterliliği, UK=Uygulama Korkusu, 

UE=Uygulama Eğlenebilirliği, DK=Dışsal Kaynaklar, İY=İnternet Yeterliliği, AY=Akıllı 

Telefon Yeterliliği 

 **p<0,01 

 

Paylaşım ekonomisi kabul ölçeğinin ayrışma geçerliliğinin test edilmesi 

amacıyla, benzer şekilde korelasyon analizinde yararlanılmıştır. Analiz sonuçları 

Tablo 11’de gösterilmiştir. Tabloda verilen faktörler arası korelasyon değerleri 

incelendiğinde, ölçeği oluşturan tüm faktörlerin birbiriyle ilişkisi düşük ve orta 

düzeyde gerçekleştiği görülmektedir (p<0,01). Ortaya çıkan bu sonuç, paylaşım 

ekonomisi kabul ölçeğinin ayrışma geçerliliğini sağladığının göstergesidir (Bearden 

ve Netemeyer, 1999). 
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Çalışmada kullanılan ölçeklerin yapı geçerliliklerinin kanıtlanması amacıyla 

yapılan açıklayıcı faktör analizinden sonra, ortaya çıkmış faktör yapıları, doğrulayıcı 

faktör analiziyle de test edilmek ve doğrulanmak istenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi 

bu noktada, ortaya çıkmış ölçüm modelinin test edilmesini sağlayan, bu amaçla 

ölçülen değişkenlerin doğrudan ölçülmeyen gizli bir yapıyı nasıl temsil ettiğini 

gösteren bir analizdir (Büyüköztürk, 2011). Bir ölçüm modelinin, doğrulayıcı faktör 

analiz ile doğrulanması için öncelikle gözlenen değişkenlerin t-değerleri, anlamlı 

olmalıdır. Akabinde veri setinde kayıp veri bulunmaması ve uyum iyiliği değerlerinin 

minimum kabul edilebilir değerler arasında olması gerekmektedir (Tabachnick ve 

Fidell, 2013). Bir ölçüm modelinin, doğrulayıcı faktör analizine uygunluğu, “Uyum 

İyiliği İndeksi (GFI)”, “Normalize Edilmiş Uyum İndeks Değeri (NFI)”, 

“Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (CFI)” ve “Ortalama Kareli Yaklaşım Hatalarının 

Karekökü Değeri (RMSEA)” ile incelenebilir (Şencan, 2005; Büyüköztürk, 2011). 

Ölçüm modeli uyumu için istenen her bir değerlere ilişkin mükemmel uyum ve kabul 

edilebilir uyum değerleri, Tablo 12’de gösterilmektedir.  

Tablo 12: Uyum İyiliği Değerleri. 

Uyum Ölçüsü Mükemmel Uyum Kabul Edilebilir Uyum Kaynak 

x2/sd 0 ≤ x2/sd ≤ 2 0 ≤ x2/sd ≤ 5 Tabachnick ve Fidell, 2013 

GFI 0,95 ≤ GFI ≤ 1,00 0,90 ≤ GFI ≤ 1,00 Hooper vd., 2008 

NFI 0,95 ≤ NFI ≤ 1,00 0,90 ≤ NFI ≤ 1,00 Kaplan, 2000 

CFI 0,95 ≤ CFI ≤ 1,00 0,90 ≤ CFI ≤ 1,00 Hooper vd., 2008 

RMSEA 0 ≤ RMSEA ≤ 0,05 0 ≤ RMSEA ≤ 0,10 Kline, 2015 

 

Paylaşım ekonomisi motivasyon ölçeğinin doğrulayıcı faktör analizi için öncelikle 

gözlenen değişkenlerin t-değerlerine bakılmıştır. Bu çerçevede, gözlenen değişkenlerin t-

değerleri 1,96’yı aşması durumunda p<0,05 düzeyinde ve 2,56’yı aşması durumunda 

ise p<0,01 düzeyinde anlamlı olduğu kabul edilmektedir (Tabachnick ve Fidell, 2013). 

Paylaşım ekonomisi motivasyon ölçeğini oluşturan her bir gözlenen değişkene ilişkin 

t-değeri ve standart hata değerleri, Tablo 13’de gösterilmiştir.  
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Tablo 13: Paylaşım Ekonomisi Motivasyon Ölçeği İfadeleri t-değerleri. 

İfadeler Std. Hata t-değeri 

IT8 ,621 12,811 

IT7 ,772 8,647 

IT6 ,452 11,477 

IT5 ,603 10,754 

IT4 ,328 8,167 

IT3 ,564 10,538 

IT2 ,712 8,714 

IT1 ,522 11,417 

GÜ1 ,474 11,421 

GÜ2 ,586 13,381 

GÜ3 ,451 9,481 

GÜ4 ,345 11,868 

GÜ5 ,569 12,584 

GÜ6 ,637 12,248 

GÜ7 ,491 11,324 

GÜ8 ,488 10,415 

SÜ5 ,275 10,342 

SÜ4 ,223 15,440 

SÜ3 ,392 16,301 

SÜ2 ,447 15,247 

SÜ1 ,449 11,082 

EĞ1 ,132 14,347 

EĞ2 ,230 20,183 

EĞ3 ,233 24,354 

EĞ4 ,155 25,405 

EK1 ,963 11,344 

EK2 ,851 15,222 

EK3 ,866 12,319 

EK4 ,762 9,566 

Gİ4 ,124 15,431 

Gİ3 ,228 16,357 

Gİ2 ,418 15,139 

Gİ1 ,321 11,361 

EK=Ekonomik Kazanç, Gİ= Gizlilik, GÜ=Güven, İT=İtibar ve Şöhret, EĞ= Eğlenebilirlik 

ve Heyecan, SÜ=Sürdürülebilirlik 

P<0,01 

 

Tablo 13 incelendiğinde, paylaşım ekonomisi motivasyon ölçeğinin gözlenen 

değişkenlerine ilişkin t-değerlerinin, p<0,01 düzeyinde anlamlı oldu görülmektedir. 

Akabinde, doğrulayıcı faktör analizi için paylaşım ekonomisi motivasyon ölçeği uyum 

iyiliği değerleri, χ2/sd==2,39, GFI=0,89, NFI=0,92, CFI=0,90 ve RMSEA=0,048 

olarak ölçülmüştür. Elde edilen uyum iyiliği değerlerine bakıldığında, bir değer 
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haricinde modele ilişkin tüm uyum iyiliği değerlerinin kabul edilebilir seviyelerde 

olduğu söylenebilir (Tabachnick ve Fidell, 2013). Paylaşım ekonomisi motivasyon 

ölçeği doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, Şekil 14’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 14: Paylaşım Ekonomisi Motivasyon Ölçeği DFA Sonuçları. 

 

EKO=Ekonomik Kazanç, GIZ= Gizlilik, GUV=Güven, İTB=İtibar ve Şöhret, EGL= 

Eğlenebilirlik ve Heyecan, SUR=Sürdürülebilirlik 
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Şekil 14 incelendiğinde, açıklayıcı faktör analizi sonucunda ortaya çıkan faktör 

ve her bir faktörü kapsayan ifade yapısı, doğrulayıcı faktör analiziyle de kanıtlanmıştır. 

Ortaya çıkan sonuç, paylaşım ekonomisi motivasyon ölçeğinin son derece geçerli 

olduğunun bir göstergesidir. Benzer şekilde, paylaşım ekonomisi kabul ölçeğinin yapı 

geçerliliği için verilen açıklayıcı faktör analizi sonuçlarından sonra, faktör ve 

kapsadığı ifade yapısı, doğrulayıcı faktör analizi yardımıyla da test edilmiştir. Analiz 

öncesinde, paylaşım ekonomisi kabul ölçeği gözlenen değişkenlerine ilişkin t-

değerleri ve standart hata oranları, Tablo 14’de verilmiştir.  

Tablo 14: Paylaşım Ekonomisi Kabul Ölçeği İfadeleri t-değerleri. 

İfadeler Std. Hata t-değeri 

AF8 ,133 21,487 

AF7 ,275 19,128 

AF6 ,238 15,281 

AF5 ,357 18,845 

AF4 ,334 21,192 

AF3 ,438 19,446 

AF2 ,501 17,831 

AF1 ,371 14,217 

AY4 ,613 13,420 

AY3 ,671 17,119 

AY2 ,432 16,713 

AY1 ,723 14,466 

KK4 ,551 16,513 

KK3 ,352 14,738 

KK2 ,445 17,621 

KK1 ,436 16,402 

UK1 ,562 12,143 

UK2 ,924 20,811 

UK3 ,825 14,143 

UK4 ,631 19,124 

IY1 ,542 21,231 

IY2 ,732 21,561 

IY3 ,830 14,581 

IY4 ,737 17,137 

KN1 ,518 18,513 

KN2 ,417 31,242 
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KN3 ,793 23,519 

UY1 ,138 17,787 

UY2 ,035 22,327 

UY3 ,157 15,234 

UY4 ,364 10,163 

UE4 ,671 17,454 

UE3 ,887 13,115 

UE2 ,773 13,128 

UE1 ,571 15,342 

DK2 ,092 16,422 

DK1 ,154 16,827 

KD1 ,391 14,111 

KD2 ,344 20,256 

KD3 ,225 19,444 

AF= Algılanan Fayda, AKK=Algılanan Kullanım Kolaylığı, KN=Kullanım Niyeti, 

KD=Kullanım Davranışı, ÜÖ=Uygulama Öz Yeterliliği, UK=Uygulama Korkusu, 

UE=Uygulama Eğlenebilirliği, DK=Dışsal Kaynaklar, İY=İnternet Yeterliliği, AY=Akıllı 

Telefon Yeterliliği 

P<0,01 

 

Tablo 14 incelendiğinde, paylaşım ekonomisi kabul ölçeğinin her bir gözlenen 

değişkenine ilişkin t-değerlerinin, p<0,01 düzeyinde anlamlı oldu görülmektedir. 

Sonrasında doğrulayıcı faktör analizi için Paylaşım ekonomisi kabul ölçeği uyum 

iyiliği değerleri, χ2/sd==2,59, GFI=0,88, NFI=0,90, CFI=0,94 ve RMSEA=0,063 

olarak ölçülmüştür. Paylaşım ekonomisi kabul ölçeğin için ortaya çıkan uyum iyiliği 

değerlerin, genel olarak kabul edilebilir değerler içerisinde olduğu görülmektedir 

(Tabachnick ve Fidell, 2013). Paylaşım ekonomisi kabul ölçeğine ilişkin 

gerçekleştirilen doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, Şekil 15’de gösterilmiştir. Şekil 

15 incelendiğinde, doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarının, paylaşım ekonomisi kabul 

ölçeğinin yapı geçerliliğinin test edilmesi amacıyla gerçekleştirilen açıklayıcı faktör 

analizi sonuçlarına benzerliği dikkat çekmektedir. Bu sonuç, paylaşım ekonomisi 

kabul ölçeğinin gayet geçerli olduğunun bir göstergesidir. 
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AFA= Algılanan Fayda, KK=Algılanan Kullanım Kolaylığı, KN=Kullanım Niyeti, 

KD=Kullanım Davranışı, ÜÖ=Uygulama Öz Yeterliliği, UYK=Uygulama Korkusu, 

UYE=Uygulama Eğlenebilirliği, DKK=Dışsal Kaynaklar, İY=İnternet Yeterliliği, 

ATY=Akıllı Telefon Yeterliliği 

Şekil 15: Paylaşım Ekonomisi Kabul Ölçeği DFA Sonuçları. 
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3.9.2. Ölçeklerin Güvenilirlik Analizi 

Araştırmada kullanılan ölçeklere ilişkin geçerlilik analizinden sonra, ölçüm 

araçlarının güvenilirliği de araştırılmıştır. Güvenilirlik, ölçülerin hatadan bağımsız kalma 

dereceleridir. Güvenilirlik basitçe, bireylerin ölçek maddelerine verdikleri cevaplar 

arasındaki tutarlılık olarak tanımlanabilir. Bir ölçme aracının güvenirliliği için aranan 

iki temel ölçüt, ölçüm aracıyla değişik zamanlarda elde edilen cevaplar arasındaki 

tutarlılık ile ölçüm aracıyla aynı zamanlarda elde edilen cevaplar arasındaki tutarlılık 

olarak açıklanabilir. Öyle ki güvenilir bir ölçekte, bir gruba ya da bireye uygulanan 

test ya da ölçümlerden elde edilen sonuçların, testin ya da ölçüm araçlarının her 

uygulanmasında kararlı ve benzer olması beklenir. Test ya da ölçüm, aynı koşullarda 

tekrarlandığında elde edilen puan veya sonuçlarda önemli düzeyde farklılıklar 

oluşuyorsa, kullanılan ölçüm araçlarının güvenirlik derecesinin düşük olduğu 

söylenebilir (Büyüköztürk, 2011).  

Alanyazında ölçek güvenilirliğiyle ilgili en yaygın kullanılan yöntem, 

“Cronbach’s Alpha” içsel tutarlılık analizi yöntemidir. Bunun haricinde, test-tekrar 

test güvenirliği, paralel formlar güvenirliği ve gözlemciler arası güvenirlik gibi çeşitli 

güvenilirlik yöntemlerine de rastlamak mümkündür. İç tutarlılık yöntemi, ölçekteki 

ifadelerin homojenliği ile ilgilidir. Öncelikle bir ölçeğin içerdiği ifadelerin bir bütün 

oluşturarak, ölçümün üretkenliğini sağlaması gerekir. Ölçeği oluşturan ifadeler, 

birbirleriyle karşılıklı ilişki içinde olup bir bütün oluşturmalıdır. Cronbach’s Alpha 

değeri 0 ile 1 arasında değer almaktadır ve 1’e yaklaştıkça tutarlılığı artmaktadır 

(Cronbach, 1990). Alpha katsayısına bağlı olarak ölçeğin güvenilirliği aşağıdaki gibi 

yorumlanır (Kalayci, 2005): 

 0.00 ≤ α < 0.40 ise ölçek güvenilir değildir, 

 0.40 ≤ α < 0.60 ise ölçeğin güvenirliliği düşük, 

 0.60 ≤ α < 0.80 ise ölçek oldukça güvenilir,  

 0.80 ≤ α < 1.00 ise ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir. 
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Cronbach’s Alpha iç tutarlılık değeri, bu tez çalışmasında da kullanılan, Likert 

türü toplamalı ölçeklerde, ifadelerin birbiriyle tutarlı olup olmadığını ve ifadelerin 

varsayımsal (hipotetik) bir değişkeni ölçüp ölçmediğini belirtmektedir (Büyüköztürk, 

2011). Bu çalışmada kullanılan paylaşım ekonomisi motivasyon ölçeğinin 

güvenilirliği, iç tutarlılık yöntemi ile analiz edilmiştir. Bunun için öncelikle ölçeği 

oluşturan tüm ifadeler, iç tutarlılık analizine tabi tutulmuş ve sonuçlar, Tablo 15’de 

gösterilmiştir. 

Tablo 15: Paylaşım Ekonomisi Motivasyon Ölçeği İfadeleri Güvenilirlik Analizi. 

İfade Ort. S.S. İfade Silindiğinde α Değeri 

İfade 1 4,98 1,662 ,920 

İfade 2 4,32 1,728 ,922 

İfade 3 4,56 1,272 ,921 

İfade 4 5,10 1,310 ,920 

İfade 5 5,61 1,475 ,920 

İfade 6 5,16 1,455 ,922 

İfade 7 5,19 1,715 ,921 

İfade 8 4,92 1,763 ,921 

İfade 9 3,22 1,771 ,921 

İfade 10 3,01 1,761 ,921 

İfade 11 2,71 1,921 ,922 

İfade 12 4,36 1,441 ,922 

İfade 13 3,82 2,651 ,922 

İfade 14 3,03 1,788 ,922 

İfade 15 2,53 1,550 ,922 

İfade 16 3,21 1,741 ,923 

İfade 17 4,12 1,814 ,921 

İfade 18 4,82 1,664 ,922 

İfade 19 4,24 1,567 ,923 

İfade 20 4,01 1,124 ,921 

İfade 21 4,32 1,451 ,923 

İfade 22 4,54 1,581 ,921 

İfade 23 4,12 1,722 ,922 

İfade 24 3,65 1,612 ,921 

İfade 25 3,59 1,118 ,921 

İfade 26 4,32 1,705 ,920 

İfade 27 4,21 1,568 ,920 

İfade 28 4,12 1,719 ,922 

İfade 29 3,83 1,776 ,922 

İfade 30 4,15 2,189 ,922 

İfade 31 5,06 1,656 ,921 
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İfade 32 4,93 1,127 ,921 

İfade 33 4,63 1,748 ,921 

S.S.=Standart Sapma 

Ölçek Toplam İfade İçsel Tutarlılık Değeri: ,923 

 

Analiz sonucunda, paylaşım ekonomisi motivasyon ölçeğini oluşturan 

ifadelerin bir bütün halinde Cronbach’s Alpha içsel tutarlılık değeri, 0,923 ile gayet 

güvenilir bulunmuştur. Tablo 15 incelendiğinde, silindiği durumda ölçek toplam içsel 

tutarlılık değerini yükseltecek herhangi bir ifadenin bulunmaması, ölçeğin bir bütün 

olarak ölçümü güvenilir bir şekilde gerçekleştirdiğini göstermektedir (Cronbach, 

1990). Ölçek ifadelerine ilişkin içsel tutarlılık analizinden sonra, ölçeği oluşturan her 

bir faktörün de içsel tutarlılıkları analiz edilmiş ve sonuçları, Tablo 16’da 

gösterilmiştir. 

Tablo 16: Paylaşım Ekonomisi Motivasyon Ölçeği Faktörleri Güvenilirlik Analizi. 

Faktör İfade Sayısı α Değeri 

Güven 8 ,923 

Sürdürülebilirlik 5 ,902 

İtibar ve Şöhret 8 ,886 

Eğlence ve Heyecan 4 ,851 

Ekonomik Kazanç 4 ,746 

Gizlilik 4 ,720 

 

Paylaşım ekonomisi motivasyon ölçeğine ilişkin faktör bazında yapılan 

güvenirlilik analizi sonucunda ortaya çıkan içsel tutarlılık değerleri, her bir faktörün 

altında kümelenmiş ifadelerin, ilgili faktörü bir bütün olarak açıkladığını 

göstermektedir (Cronbach, 1990). Çalışmada kullanılan bir diğer ölçek olan paylaşım 

ekonomisi kabul ölçeğinin güvenilirliği, benzer şekilde iç tutarlılık yöntemi ile analiz 

edilmiştir. Ölçeği oluşturan tüm ifadelere ilişkin analiz sonuçları, Tablo 17’de 

verilmiştir. 
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Tablo 17: Paylaşım Ekonomisi Kabul Ölçeği İfadeleri Güvenilirlik Analizi. 

İfade Ort. S.S. İfade Silindiğinde α Değeri 

İfade 1 4,37 1,671 ,946 

İfade 2 4,63 1,712 ,946 

İfade 3 5,08 1,544 ,945 

İfade 4 4,12 1,920 ,945 

İfade 5 4,94 1,711 ,945 

İfade 6 5,12 1,917 ,944 

İfade 7 5,06 1,482 ,945 

İfade 8 5,21 1,528 ,944 

İfade 9 5,11 1,631 ,944 

İfade 10 5,19 1,618 ,945 

İfade 11 4,96 1,573 ,945 

İfade 12 5,20 1,625 ,946 

İfade 13 5,14 1,712 ,946 

İfade 14 2,72 1,917 ,946 

İfade 15 2,37 1,296 ,944 

İfade 16 5,52 1,188 ,944 

İfade 17 5,46 1,983 ,946 

İfade 18 2,94 2,764 ,946 

İfade 19 3,47 2,781 ,946 

İfade 20 5,13 1,852 ,944 

İfade 21 5,26 1,417 ,944 

İfade 22 5,03 1,247 ,948 

İfade 23 4,84 1,119 ,945 

İfade 24 5,12 1,277 ,945 

İfade 25 4,62 2,704 ,945 

İfade 26 4,62 2,188 ,946 

İfade 27 2,56 1,754 ,946 

İfade 28 5,81 1,571 ,946 

İfade 29 6,12 1,241 ,947 

İfade 30 3,98 2,841 ,947 

İfade 31 3,71 2,118 ,946 

İfade 32 1,98 2,251 ,946 

İfade 33 5,75 1,618 ,945 

İfade 34 6,22 1,537 ,945 

İfade 35 5,85 1,411 ,945 

İfade 36 5,63 1,512 ,945 

İfade 37 5,91 1,374 ,946 

İfade 38 5,80 1,341 ,946 

İfade 39 5,66 2,436 ,946 

İfade 40 5,81 1,612 ,946 

İfade 41 5,59 1,444 ,947 

İfade 42 5,41 1,508 ,946 

İfade 43 5,63 1,619 ,946 
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İfade 44 5,33 2,741 ,945 

İfade 45 5,54 1,418 ,945 

İfade 46 5,19 1,441 ,945 

S.S.=Standart Sapma 

Ölçek Toplam İfade İçsel Tutarlılık Değeri: ,947 

 

Paylaşım ekonomisi kabul ölçeğine ilişkin gerçekleştirilen güvenilirlik analizi 

sonucunda, ölçeğin toplam içsel tutarlılık değeri 0,947 ile son derece güvenilir 

bulunmuştur. Ölçeğe içerisinde, analizden çıkartıldığı durumda ölçek toplam içsel 

tutarlılık değerini yükseltecek herhangi bir ifadenin bulunmaması, ölçeğin bir bütün 

olarak ölçümü güvenilir bir şekilde gerçekleştirdiğinin göstergesidir (Cronbach, 

1990). Paylaşım ekonomisi kabul ölçeğini oluşturan her bir faktör, benzer şekilde içsel 

tutarlılık analizine tabi tutulmuş ve sonuçlar, Tablo 18’de gösterilmiştir. 

Tablo 18: Paylaşım Ekonomisi Kabul Ölçeği Faktörleri Güvenilirlik Analizi. 

Faktör İfade Sayısı α Değeri 

Algılanan fayda 8 ,841 

İnternet Yeterliliği 4 ,817 

Akıllı Telefon Yeterliliği 4 ,801 

Uygulama Korkusu 4 ,798 

Algılanan Kullanım Kolaylığı 5 ,793 

Dışsal Kaynaklar 4 ,771 

Uygulama Eğlenebilirliği 4 ,752 

Uygulama Öz yeterliliği  4 ,731 

Kullanım Niyeti 3 ,728 

Kullanım Davranışı 3 ,711 

 

Analiz sonucunda, paylaşım ekonomisi kabul ölçeğini oluşturan faktörlerin 

temsil ettiği ifadelerle birlikte, ilgili faktörü bir bütün olarak açıkladığını 

göstermektedir. Paylaşım ekonomisi kabul ölçeğine ilişkin bazı faktörlerin içsel 

tutarlılık değerlerinin görece düşük kalması, o faktörü açıklayan ifade sayısının 

düşüklüğü ile orantılıdır. Tablo 18 incelendiğinde, bütün faktörlerin α değeri, kabul 

edilir sınırlar içerisinde kaldığı görülmektedir (Cronbach, 1990). Ortaya çıkan tüm bu 

sonuçlar, çalışma kapsamında kullanılan ölçüm araçlarının, güvenilir olduğunu 

göstermektedir.  
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3.10. Araştırma Bulguları 

Bu tez çalışmasında belirlenen araştırma modeli ve araştırma hipotezlerinin test 

edilmesi amacıyla, çalışmaya katılan katılımcıların demografik özellikleri ve paylaşım 

ekonomisi platformlarına ilişkin kullanım tecrübelerini içeren betimleyici bulgular, 

Tablo 19’de gösterilmiştir.  

Tablo 19: Katılımcılara İlişkin Betimleyici İstatistik Analizi Sonuçları. 

Cinsiyet N % 

Kadın 184 47,3 

Erkek 205 52,7 

Toplam 389 100,0 

Yaş N % 

20 Yaş ve Üzeri (Y Kuşağı) 277 71,2 

19 Yaş ve Altı (Z Kuşağı) 112 28,8 

Toplam 389 100,0 

Çevrimiçi Alışveriş Sıklığı N % 

Hiçbir Zaman Yapmam 11 2,8 

Nadir Yaparım 36 9,3 

Orta Sıklıkta Yaparım 112 28,8 

Sık Yaparım 161 41,4 

Her Zaman Yaparım 69 17,7 

Toplam 389 100,0 

Paylaşım Ekonomisi Duyum N % 

Evet 256 65,9 

Hayır 133 34,1 

Toplam 389 100 

Kullanılan Platform N % 

Konaklama Hiz. 117 30,1 

Ulaştırma Hiz. 272 69,9 

Toplam 389 100 

 

Tablo 19 incelendiğinde, katılımcıların %52,7’sinin erkeklerden oluştuğu 

görülmektedir. Tabloda verilen yaş grupları incelendiğinde, katılımcıların %71,2’si, 

“Y Kuşağı” olarak adlandırılan ve 1981-1999 tarihleri arasında doğan bireylerden 

oluştuğu görülmektedir. Buna karşılık, katılımcıların %28,8’i ise “Z Kuşağı” olarak 

adlandırılan ve 2000-2012 tarihleri arasında, teknolojiyle birlikte doğan “millenyum 

çocukları”’ndan oluşmaktadır. Katılımcıların çevrimiçi alışveriş alışkanlıkları 

incelendiğinde, her iki kuşağın ortak bir özelliği olarak, sıklıkla çevrimiçi alışveriş 
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yapma deneyimine sahip oldukları görülmektedir. Öyle ki katılımcıların %41,4’ü 

sıklıkla çevrimiçi alışveriş yaptıklarını belirtmektedir. Katılımcıların %34,1’i, turizm 

endüstrisinde faaliyet gösteren paylaşım ekonomisi platformlarını kullanma deneyime 

sahip olmasına karşın, kavram olarak paylaşım ekonomisinden habersizdir. 

Katılımcıların turizm endüstrisinde kullandığı paylaşım ekonomisi platformları 

incelendiğinde, paylaşım ekonomisi kavramının ortaya çıkış prensiplerini en iyi 

şekilde yansıtan ve turistik destinsyonlarda turistler tarafından sıklıkla tercih edilen 

ulaştırma platformlarının %69,9 ile sık tercih edilen platformlar olduğu görülmektedir. 

Bunun yanında, katılımcıların %30,1’inin, turizm edüstrisinin bir diğer önemli turistik 

ürünü olan ve değişen turist tüketici ve talepleri doğrultusunda sık tercih edilen 

konaklama platformlarını kullandığı görülmektedir. 

Çalışma kapsamında belirlenen araştırma hipotezlerinin testi için, öncelikle 

araştırma modelinde verilen “algılanan fayda” ve “algılanan kullanım kolaylığı” 

değişkenlerinin alt faktörleri tanımlanmıştır. Alt faktörlerin tanımlanmasında, 

paylaşım ekonomisi motivasyonları ve teknoloji kabul modeli alanyazınında 

geliştirilen kavramsal çerçeveden ve bu çerçeve temel alınarak gerçekleştirilen 

açıklayıcı faktör analizi sonuçlarından yararlanılmıştır. Bu sonuçlara uygun olarak 

açıklayıcı faktör analiziyle belirlenen faktör yapıları, “yol (path)” diyagramlarından 

yararlanılarak, ölçme modeli biçiminde tasarlanmış ve araştırma hipotezleri “Yapısal 

Eşitlik Modeli (YEM)” ile test edilmiştir. Yapısal eşitlik modeli, “gözlenen değişkenler 

(observed variable)” ve “örtük değişkenler (latent variable)” arasındaki nedensel 

ilişkilerin bir arada bulunduğu, görece karışık modellerin test edilmesi için faktör 

analizi, korelasyon analizi ve çoklu regresyon analizi gibi farklı yöntemlerin birleşimi 

olarak kullanılan istatistiksel bir yöntemdir. Yapısal eşitlik modeli, çok sayıda bulunan 

bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkilerin belirlenmesiyle, karmaşık bir 

araştırma modelini tek bir süreçte, daha sistematik ve kapsamlı bir şekilde ele almayı 

sağlamaktadır (Dursun ve Kocagöz, 2010). Gözlenen ve örtük değişkenler arasında 

bulunduğu düşünülen nedensel ilişkilerin, yapısal eşitlik modeliyle test edilebilmesi 

için, doğrulayıcı faktör analizinde olduğu gibi, modelin uyum istatistikleri ve 

modifikasyon indeksi sonuçları analiz için uygun olmalıdır.  
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Algılanan fayda değişkenine ait alt faktörlerin tanımlanması için kurulan 

modele ilişkin uyum iyiliği değerleri χ2/sd==2,23, GFI=0,92, NFI=0,96, CFI=0,90 ve 

RMSEA=0,056 olarak ölçülmüştür. Uyum iyiliği değerlerine bir bütün olarak 

bakıldığında, ölçme modeline ilişkin uyum iyiliği indeksleri ve temel parametre 

tahminleri, modelin verilerle uyum içerisinde olduğunu göstermektedir (Tabachnick 

ve Fidell, 2013). Bu sonuçlardan sonra, algılanan fayda değişkenine ait alt faktörlerin 

tanımlanmasına ilişkin oluşturulan yol analizi modeli ve sonuçları, Şekil 16’da 

gösterilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK=Ekonomik Kazanç, Gİ= Gizlilik, GÜ=Güven, İT=İtibar ve Şöhret, 

EĞ= Eğlenebilirlik ve Heyecan, SÜ=Sürdürülebilirlik 

 

 

Şekil 16: Algılanan Fayda Alt Faktörleri Yol Analizi Modeli. 
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Şekil 16 incelendiğinde, algılanan fayda değişkenini oluşturan “Güven” alt 

faktörünün standardize edilmiş regresyon katsayısı, 0,87 ile modele etki eden en 

önemli alt faktör olduğu görülmektedir. Güven boyutundan sonra modele etki eden en 

önemli ikinci alt faktör, 0,72 regresyon katsayısı ile “Gizlilik” faktörü olmaktadır. 

Modele etki eden üçüncü önemli alt faktör, 0,60 regresyon katsayısı ile “Eğlence ve 

Heyecan” faktörü olduğu görülmektedir. “Ekonomik Kazanç” faktörü, 0,57 regresyon 

katsayısıyla algılanan faydayı etkileyen dördüncü önemli alt faktör olarak dikkat 

çekmektedir. Bu faktörleri sırasıyla 0,56 regresyon katsayısıyla “İtibar ve Şöhret” alt 

faktörü ve 0,46 regresyon katsayısıyla “Sürdürülebilirlik” alt faktörü izlemektedir. 

Algılanan fayda değişkenini oluşturan tüm alt faktörlerin modele etkisi p<0,01 

düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Tüm alt faktörlere ilişkin standardize edilmiş 

regresyon katsayıları, standart hata değerleri ve anlamlılık sonuçları, Tablo 20’de 

gösterilmiştir. 

Tablo 20: Algılanan Fayda Değişkeni Alt Faktörleri. 

Yol Modeli Standardize Değerler Standart Hata p 

Gİ - AF ,724 ,064 *** 

GÜ - AF ,871 ,181 *** 

SÜ - AF ,463 ,139 *** 

İT - AF ,568 ,070 *** 

EK - AF ,577 ,183 *** 

EĞ - AF ,602 ,112 *** 

***P<0,01 

 

Algılanan kullanım kolaylığı değişkeninin alt faktörlerinin belirlenmesi 

amacıyla, benzer şekilde yapısal eşitlik modellemesinden yararlanılmıştır. Analiz 

öncesinde kurulan modele ilişkin uyum iyiliği değerleri χ2/sd==2,42, GFI=0,88, 

NFI=0,90, CFI=0,89 ve RMSEA=0,057 olarak ölçülmüştür. Algılanan kullanım 

kolaylığı alt faktörlerinin belirlenmesine yönelik verilen ölçme modeline ilişkin uyum 

iyiliği indeksleri ve temel parametreleri, kabul edilebilir seviyeler içerisinde 

bulunmuştur. Bu sonuç, modelin verilerle uyum içerisinde olduğunu göstermektedir 

(Tabachnick ve Fidell, 2013). Algılanan kullanım kolaylığı değişkenine ait alt 

faktörlerin tanımlanmasına ilişkin oluşturulan yol analizi modeli ve sonuçları, Şekil 

17’de gösterilmektedir. Şekil 17 incelendiğinde, algılanan kullanım kolaylığı 
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değişkenini oluşturan “Akıllı Telefon Yeterliliği” alt faktörü, 0,92 regresyon katsayısı 

ile modele etki eden en önemli faktör olarak dikkat çekmektedir. Bu faktörü, 0,88 

regresyon katsayısı ile “İnternet Yeterliliği” alt faktörü takip etmektedir. Modele etki 

eden üçüncü önemli alt faktör, 0,62 regresyon katsayısı ile “Uygulama Korkusu” 

faktörüdür. “Uygulama Eğlenebilirliği” alt faktörü, 0,47 regresyon katsayısıyla 

algılanan kullanım kolaylığı değişkenini etkileyen dördüncü faktör olarak dikkat 

çekmektedir. Algılanan kullanım kolaylığı değişkenini etkileyen beşinci önemli alt 

faktör, 0,44 regresyon katsayısıyla “Uygulama Öz Yeterliliği“ faktörüdür. En 

nihayetinde, modele etkisi anlamlı bulunan altıncı ve son alt faktör, 0,43 regresyon 

katsayısıyla “Dışsal Kaynaklar” alt faktörüdür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜÖ=Uygulama Öz Yeterliliği, UK=Uygulama Korkusu, UE=Uygulama 

Eğlenebilirliği, DK=Dışsal Kaynaklar, İY=İnternet Yeterliliği, AY=Akıllı 

Telefon Yeterliliği 

Şekil 17: Algılanan Kullanım Kolaylığı Alt Faktörleri Yol Analizi Modeli. 
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Algılanan kullanım kolaylığı değişkenini oluşturan ve modele etkisi anlamlı 

bulunan alt faktörlerin standardize edilmiş regresyon katsayıları, standart hata 

değerleri ve anlamlılık sonuçları, Tablo 21’de gösterilmiştir. Tablo 21 incelendiğinde, 

algılanan kullanım kolaylığı değişkenini oluşturan tüm alt faktörlerin modele etkisi, 

p<0,01 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. 

Tablo 21: Algılanan Kullanım Kolaylığı Değişkeni Alt Faktörleri. 

Yol Modeli Standardize Değerler Standart Hata p 

AY - AKK ,923 ,172 *** 

İY - AKK ,881 ,101 *** 

DK - AKK ,430 ,082 *** 

UE - AKK ,477 ,149 *** 

UK - AKK ,625 ,073 *** 

UÖ - AKK ,448 ,184 *** 

***P<0,01 

 

 Algılanan fayda ve algılanan kullanım kolaylığı değişkenlerini oluşturan alt 

faktörlerin belirlenmesinden sonra, çalışma kapsamında verilen temel hipotezlerin 

yapısal eşitlik modeli ile test edilmesine geçilmiştir. Bunun için öncelikle verilen 

araştırma modelinin uyum iyiliği değerleri incelenmiştir. Modele ilişkin uyum iyiliği 

değerleri, χ2/sd==2,86 GFI=0,89, NFI=0,88, CFI=0,90 ve RMSEA=0,072 olarak 

kabul edilebilir sınırlarda ölçülmüştür (Tabachnick ve Fidell, 2013). Bazı değerlerin, 

istenen değerlerin çok az altında kalması modelin karmaşıklığıyla ilişkilendirilebilir 

(Kline, 2015). Uyum iyiliği değerlerinin yeterli olduğu görüldükten sonra, araştırma 

hipotezlerinin testi için gerçekleştirilen yapısal eşitlik modeli ve sonuçları Şekil 18’de 

gösterilmiştir.  
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KK=Algılanan Kullanım Kolaylığı, AFA= Algılanan Fayda, KN=Kullanım Niyeti, 

KD=Kullanım Davranışı, ÜÖ=Uygulama Öz Yeterliliği, UY=Uygulama Korkusu, 

UE=Uygulama Eğlenebilirliği, DK=Dışsal Kaynaklar, İY=İnternet Yeterliliği, AY=Akıllı 

Telefon Yeterliliği, EK=Ekonomik Kazanç, Gİ= Gizlilik, GÜ=Güven, IT=İtibar ve Şöhret, 

EĞ= Eğlenebilirlik ve Heyecan, SÜ=Sürdürülebilirlik 

 

Şekil 18: Araştırma Modeli ve Yol Analizi Sonuçları. 
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Şekil 18 incelendiğinde, paylaşım ekonomisi platformlarına ilişkin algılanan 

kullanım kolaylığı değişkeninin, algılanan fayda (AFA) üzerine etkisi anlamlı 

bulunmuştur. Bu sonuç neticesinde, “H1: Bireyin paylaşım ekonomisi platformlarını 

kullanırken algıladığı kullanım kolaylığı, algılanan fayda üzerinde etkilidir.” 

araştırma hipotezi kabul edilmiştir. Ayrıca, algılanan fayda değişkeninin bireylerin 

paylaşım ekonomisi platformlarını kullanım niyetleri üzerine doğrudan etkisi ortaya 

çıkmaktadır. Ortaya çıkan bu sonuçla birlikte, “H2: Bireyin paylaşım ekonomisi 

platformlarını kullanırken algıladığı fayda, kullanım niyeti üzerinde etkilidir.” 

araştırma hipotezi kabul edilmiştir. Model incelendiğinde, algılanan kullanım 

kolaylığı (KK) değişkeninin, kullanım niyeti üzerine etkisi, benzer şekilde anlamlı 

bulunmuştur. Bu sonuç ile birlikte verilen “H3: Bireyin paylaşım ekonomisi 

platformlarını kullanırken algıladığı kullanım kolaylığı, kullanım niyeti üzerinde 

etkilidir.” araştırma hipotezi kabul edilmiştir. Son olarak araştırma modeli 

incelendiğinde, bireylerin paylaşım ekonomisi platformlarına ilişkin kullanım 

niyetleri, onların kullanım davranışı üzerindeki etkili olduğu, ortaya çıkan bir diğer 

önemli sonuçtur. Bu sonuçla birlikle araştırma kapsamında verilen “H4: Bireyin 

paylaşım ekonomisi platformlarını kullanım niyeti, kullanım davranışını 

etkilemektedir.” hipotezi kabul edilmiştir. 

Model bir bütün olarak incelendiğinde, gözlenen ve örtük değişkenlerin 

birbiriyle ilişkisinin anlamlı olduğu görülmektedir (p<0,01). Modele ilişkin ortaya 

çıkan her bir değişkenin standardize edilmiş regresyon katsayıları, standart hata 

değerleri ve anlamlılık sonuçları, Tablo 22’de gösterilmiştir. 

Tablo 22: Araştırma Modeli Yapısal Eşitlik Analizi Sonuçları. 

Yol Modeli Standardize Değerler Standart Hata p 

AFA <--- KK ,641 ,192 *** 

KN <--- AFA ,303 ,084 *** 

KN <--- KK ,663 ,273 *** 

KD <--- KN ,794 ,054 *** 

EĞ <--- AFA ,682 ,423 *** 

EK <--- AFA ,667 ,074 *** 

IT <--- AFA ,515 ,083 *** 

SÜ <--- AFA ,506 ,072 *** 

GÜ <--- AFA ,775 ,074 *** 
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Gİ <--- AFA ,681 ,091 *** 

UY <--- KK ,465 ,258 *** 

UK <--- KK ,679 ,271 *** 

UE <--- KK ,544 ,274 *** 

DK <--- KK ,446 ,147 *** 

İY <--- KK ,833 ,236 *** 

AY <--- KK ,891 ,249 *** 

KN1 <--- KN ,942 ,046 *** 

KN2 <--- KN ,934 ,044 *** 

KN3 <--- KN ,830 ,045 *** 

KD1 <--- KD ,914 ,034 *** 

KD2 <--- KD ,932 ,035 *** 

KD3 <--- KD ,910 ,037 *** 

**p<0,01 

 

Tablo 22 incelendiğinde, paylaşım ekonomisi kabul modeli ve araştırmanın 

temel hipotezlerinin test edilmesi için gerçekleştirilen yapısal eşitlik modelinin anlamlı 

olduğu görülmektedir (p<0,01). Modele ilişkin elde edilen standardize edilmiş 

regresyon katsayıları incelendiğinde, tüm yol modelleri için bu değerlerin yeterli 

düzeyde olduğu görülmektedir (Tabachnick ve Fidell, 2013). Model, paylaşım 

ekonomisi kabul modelinin en önemli ve temel değişkenleri olarak algılanan fayda 

değişkenini altı faktör ve algılanan kullanım kolaylığı değişkenini altı faktör şeklinde 

açıklamaktadır. Ortaya çıkan tüm bu sonuçlar çerçevesinde, araştırma kapsamında 

verilen tüm araştırma hipotezleri kabul edilmiştir. 
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SONUÇ 

Teknoloji, hemen her endüstride olduğu gibi, turizm endüstrisinde de bir takım 

paradigmaları değiştirme başlamıştır. Özellikle son yıllarda yaşanan çevresel, 

ekonomik ve sosyal bir takım kaygılar, turizm endüstrisinde turist veya tüketici satın 

alma davranışlarını etkilemeye başlamış ve destinasyonlarda daha işbirlikçi tüketim 

modelleri ön plana çıkmıştır. Bu çerçevede, temelinde bulunan sürdürülebilirlik ve 

teknoloji kavramlarından aldığı güçle, tüm dünyada kendisine son derece sağlam bir 

yer edinen paylaşım ekonomisi platformları, başta turizm endüstrisinde olmak üzere, 

hissedilen veya hissedilecek olan tüm kaygıları bertaraf etme potansiyeliyle dikkatleri 

üzerine çekmeyi başarmıştır. Turizm endüstrisinde faaliyet gösteren işletmeler 

tarafından üretilen turistik ürün veya hizmetlerin (yatak, koltuk, yiyecek-içecek vb.) 

kolay paylaşılabilir yapısı, paylaşım ekonomisi içerisinde turizm endüstrisini ve bu 

endüstride üretilen ürünleri özel bir yere koymaktadır. Ayrıca, paylaşım ekonomisinin 

dünya genelinde en fazla kullanıcıya sahip platformları konaklama ve ulaştırma 

hizmetlerinde olmak üzere, turistik ürün üretmekte, bu durum paylaşım ekonomisi bu 

endüstride önemli bir konuma taşımaktadır. 

Paylaşım ekonomisi iş modeli olarak adlandırılan bu sürdürülebilir ve işbirlikçi 

ekonomi modeli, üzerine kurulu temel ekonomik kavramlar göz önüne alındığında, 

geleneksel işletme modelli rakipleri karşısında üstün bir rekabet avantajına sahiptir. 

Her şeyden önce paylaşım ekonomisi, gerek masaüstü işletim sistemleri gerekse akıllı 

telefon işletim sistemleri üzerinde çalışan bir “platform” olma özelliğinden dolayı, 

kavramın çevrimiçi işletmelere sağlamış olduğu tüm avantajlardan faydalanmaktadır. 

“asset-light” iş modeli çerçevesinde neredeyse sıfır taşınmaz mal ile hizmet üreten 

paylaşım ekonomisi platformları, işletmeler için son derece önemli olan sabit 

maliyetlerden kurtularak, daha güçlü bir mali yapıyla faaliyet gösterebilme avantajına 

da sahiptir. Öyle ki, konaklama ve ulaştırma hizmetlerinde faaliyet gösteren pek çok 

öncü paylaşım ekonomisi platformu, kendilerine ait tek bir otel odası veya tek bir 

otomobili bile olmadan turizm endüstrisinde dünyanın en önemli işletmeleri haline 

gelmiştir. Benzer şekilde, paylaşım ekonomisi platformlarına dünyanın pek çok 

ülkesinde ve turistik destinasyonunda, milyonlarca iş ortağına sahip olma avantajını 
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getiren “gig” ekonomisi kavramı, paylaşım ekonomisi iş modelinin önemli yapı 

taşlarından birisi olarak dikkat çekmektedir. Temelinde yatan tüm bu avantajlar 

neticesinde, turizm endüstrisinde faaliyet gösteren geleneksel iş modelli rakipleri 

karşısında önemli rekabet avantajları elde eden paylaşım ekonomisi platformları 

vergilendirme sorunu, güvenlik ve gizlilik kaygıları ve istihdam sorunu çerçevesinde 

bir takım eleştirilere maruz kalmaktadır. 

Vergilendirme sorunu, paylaşım ekonomisinin dünya genelinde bugününü ve 

geleceğini etkileyebilecek en önemli sorunların başında gelmektedir. Öyle ki çevresel, 

ekonomik ve sosyal olarak turistik destinasyonlarda paylaşım ekonomisinden elde 

edilecek faydaların maksimize edilebilmesi ve platformların yasal bir çerçeveye 

oturtulabilmesi için, bu ekonominin mutlak suretle kayıt altına alınması 

gerekmektedir. Ancak, paylaşım ekonomisi kavramının altında yatan temel felsefe 

düşünüldüğünde, bu ekonomiyi topyekûn kapsayacak ve kayıt altına alabilecek bir 

vergilendirme uygulanmasının yapılması güçleşmektedir. Her ne kadar paylaşım 

ekonomisi platformları sayesinde, sahibi tarafından sık kullanılmayan veya atıl 

vaziyette bulunan mal veya hizmetlerin (evin boş odası, arabanın boş koltuğu vb.) 

ihtiyaç sahipleriyle paylaşılması, kiralanması veya satılması neticesinde ekonomik bir 

kazanç elde ediliyor olsa da; bu durum her zaman geçerli olmamakta, mal veya 

hizmetler zaman zaman ihtiyaç sahipleri ile bedelsiz paylaşılmaktadır. Turizm 

endüstrisinde faaliyet gösteren, paylaşım ekonomisinin ulaştırma hizmetleri 

platformlarının temelinde, kullanıcılarına doğrudan ekonomik bir gelir yaratmak 

düşüncesinden çok, masrafların ve giderlerin paylaşılması düşüncesi olduğu göz 

önüne alındığında, ortaya çıkan bu belirsizliğin paylaşım ekonomisi faaliyetlerini 

ticari bir işlem sınıfında değerlendirmesini güçleştirmektedir. Nitekim paylaşım 

ekonomisi platformları sayesinde bireyin ekonomik durumunun güçlenmesi ya da 

doğrudan bir gelir elde edilmesi söz konusu olmadığı durumlarda, bireylerin gelir 

vergisine tabi olduğunu söylemek zorlaşmaktadır. Tüm bunların ötesinde, Türkiye’de 

yürürlükte olan mevcut yasalar ve kurallar çerçevesinde, ülkemiz açısından paylaşım 

ekonomisinin vergilendirme sorunu çözümü çıkmaza girmektedir. Atıl durumda 

bulunan ve ihtiyaç sahipleri ile paylaşılmak suretiyle değerlendirilmek istenilen bir 

evin, ticari bölgede olmadığı ve yangın merdiveni gibi temel acil durum 



139 

  

gereksinimlerini karşılamadığı gerekçesiyle, bilerek ve isteyerek bile olsa, ekonomik 

bir kazanç elde edilmek için kullanılması ve vergilendirilmesi imkânsızdır. Benzer 

şekilde, ülkemizde ulaştırma ve taksi hizmetlerinin yasal olarak verilebilmesi için 

şoförlerin çeşitli yetki belgelerine sahip olması ve araçlarda taksimetre bulundurulması 

zorunludur. Tüm bu çelişkiler, ülkemiz turistik destinasyonlarında paylaşım 

ekonomisinden elde edilecek çevresel, ekonomik ve sosyal faydaların istenilen 

seviyelerde gerçekleşememesine sebep olmaktadır. Bu sebeple, ülkemiz açısından, 

başta turizm endüstrisinde faaliyet gösteren paylaşım ekonomisinin konaklama ve 

ulaştırma platformları olmak üzere, bu belirsizliklerin ortadan kaldırılması topyekûn 

bir paylaşım ekonomisi vergi sistemi yaratılması için önemli olacaktır.  

Paylaşım ekonomine yönelik bir diğer eleştiri, güvenlik ve gizlilik 

çerçevesinde yapılmaktadır. Daha önce açıklandığı üzere paylaşım ekonomisi, güven 

üzerine kurulu bir iş modelidir. Karşılıklı güven ve itibar mekanizmaları, hem turistik 

ürün ve hizmet üreten üreticileri hem de bu turistik ürüne ihtiyaç duyan turist ve 

tüketicileri ilgilendirmektedir. Topluluk içerisinde kullanıcıların güven ve itibar sahibi 

olması, paylaşım ekonomisi iş modelinin sürekli ve kesintisiz bir şekilde işlemesi için 

önemli bir faktördür. Öyle ki, paylaşım ekonomisinin toplumsal ve sosyal bir unsur 

olma özelliğiyle bireyler, paylaşım ekonomisi topluluğu içerisinde itibarlarını sürekli 

korumak ve hatta yükseltmek zorundadır. Platformlar üzerinde bulunan herkese açık 

kullanıcı profilleri, ister istemez tüm kullanıcıları dikkatli davranmaya zorlamaktadır. 

Dikkatli ve/veya özenli davranmayan kullanıcılar, alınan olumsuz yorum ve şikâyetler 

çerçevesinde platform üzerinden kalıcı olarak uzaklaştırılmaktadır. Bu noktada, güven 

ve itibar mekanizmaları, turizm endüstrisinde faaliyette bulunan paylaşım ekonomisi 

platformlarına “hangi ürünü, kimden, ne zaman, ne kadara ve nasıl” alınacağının 

bilinmesi açısından, geleneksel işletme modelli rakipleri karşısında, önemli bir 

avantajlar sağlamaktadır. Turistlerin, bir turizm destinasyonunda turistik ürün veya 

hizmet satın alırken güvendikleri kişi, işletme ve platformları tercih ettikleri 

bilinmektedir. Bu noktada, paylaşım ekonomisi platformları, turistlerin gözünde 

alacakları hizmetin kim tarafından verildiği, hizmetin şekli, miktarı ve ücretinin 

bilinmesi açısından güven verici bir platform olarak ön plana çıkmaktadır. Örneğin, 

paylaşım ekonomisi platformlarıyla ulaştırma hizmetlerinin verilebilmesi için, şoför 
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ehliyet ve sağlık bilgileri ile araç donanım ve yeterlilik bilgileri kontrol edilmektedir. 

Bu durum, daha seyahate çıkmadan önce araç sürücüsünün ve araç durumunun 

bilinmesi açısından turist ve tüketicilerde güven hissi vermektedir.  

Paylaşım ekonomisi platformları kullanılarak paylaşılan, kiralanan veya satılan 

hizmetlerin yapısı düşünüldüğünde, gizlilik bir diğer önemli unsur olarak dikkat 

çekmektedir. Daha önce belirtildiği üzere, paylaşım ekonomisi açısından gizlilik 

unsuru, kullanıcılar açısından gizlilik ve platform açısından gizlilik olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Kullanıcılar arası gizlilik, mal ve hizmet üreticileri ile mal ve hizmet 

tüketicilerinin birbirlerine karşı hissettikleri gizliliktir. Başkasına ait kişisel eşyaların 

izinsiz kullanılmaması, bireylere ait özel alanlara izinsiz girilmemesi, kullanıcıların 

özel bilgilerinin diğer kullanıcılar tarafından ifşa edilmemesi gibi kullanıcıları 

ilgilendiren gizlilik unsurları, paylaşım ekonomisi platformlarının üstesinden gelmesi 

gereken en önemli sorunların başında gelmektedir. Platformlar açısından gizlilik ise, 

yaş, cinsiyet, medeni hal gibi kişisel verilerin ifşasını kapsadığı gibi, kredi kartı 

bilgileri, tüketici tercihleri, satın alma davranışı bilgileri gibi kullanıcılara ait ticari 

verilerin başka işletmeler ile paylaşılmasını da kapsamaktadır.  

Turizm endüstrisinde paylaşım ekonomisi platformlarının giderek artan 

kullanıcı sayısı, bu ekonomiye yönelik bir diğer önemli tartışma konusunu da 

beraberinde getirmektedir. Geleneksel işletme modelli rakiplerine oranla daha güvenli, 

daha ekonomik ve daha sürdürülebilir bir iş modeli olmasının avantajlarını sonuna 

kadar kullanan paylaşım ekonomisi platformları, birçok ülke ve turistik 

destinasyonlarda giderek daha fazla kişi tarafından tercih edilen hizmet sağlayıcıları 

durumuna gelmektedir. Bu durum, özellikle turizm endüstrisinde faaliyet gösteren 

geleneksel işletmelere yönelik daha az müşteriye hizmet vermesi ve daha az kar elde 

etmesi endişelerini yaratmaktadır. Ancak bu endişe, birçok turistik destinasyon 

açısından gerçeği yansıtmamaktadır. Örneğin, paylaşım ekonomisinin öncü ulaştırma 

hizmetleri platformları, Tokyo ve Osaka’da istediği büyümeyi 

gerçekleştirememektedir. Bu durumun altında, ülke genelinde son derece gelişmiş 

toplu taşıma altyapısıyla temiz, rahat ve dürüst ulaştırma hizmetleri verilmesi 

yatmaktadır http://www.tokyonightowl.com Erişim: 20/12/2019). Elbette, burada 

http://www.tokyonightowl.com/
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sorulması gereken en önemli soru, birçok turistik destinasyonda özellikle ulaştırma 

hizmetleri söz konusu olduğunda, nasıl ve niçin paylaşım ekonomisi platformlarının 

geleneksel işletme modelli rakipleri karşısında giderek daha fazla turist ve tüketici 

çekmeye başladığıdır. Pek tabi ki turist ve tüketiciler, satın alma davranışı söz konusu 

olduğunda, rasyonel karar vermektedir. Bu noktada, bazı coğrafyalarda ve turistik 

destinasyonlarda paylaşım ekonomisi platformlarının geleneksel işletme modelli 

rakipleri karşısında giderek daha fazla tercih edilen bir hizmet sağlayıcı olması, yerel 

yönetimlerin ve kanun koyucuların üzerinde düşünmesi gereken bir durumdur.  

Paylaşım ekonomisi temelde, atıl durumda bulunan varlıkların teknoloji 

yardımıyla uygulamalar ve platformlar aracılığıyla paylaşılması, kiralanması veya 

satılması neticesiyle ekonomik olarak kullanıcılarına gelir yaratmak, çevresel olarak 

daha az karbon ayak izi bırakmak veya sosyal olarak toplumsal güven inşa etmek gibi 

bir takım önemli faydalar elde etmeyi amaçlayan yeni bir iş modelidir. Dünyanın 

önemli turistik destinasyonlarında gerek nihai kullanıcılar gerekse yerel yönetimler, 

paylaşım ekonomisinin altında yatan bu potansiyeli görmeye başlamış ve bu 

destinasyonlarda turizm hareketlerinin yaratmış olduğu çevresel, ekonomik ve sosyal 

bir takım problemlerin çözümü için paylaşım ekonomisinden yararlanmaya 

başlamıştır. Bu çerçevede, nüfusu giderek artan İstanbul destinasyonunda, turizm 

endüstrisinde faaliyet gösteren ve turistik ürün veya hizmet üreten paylaşım 

ekonomisinin konaklama, ulaştırma, yiyecek-içecek ve hatta rehberlik ve eğlence 

platformlarına yönelik kullanımın artırılması, benzer faydaların ülkemiz açısından da 

ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Bu noktada bu tez çalışmasının öncelikli amacı, 

ülkemiz turizm endüstrisinde faaliyet gösteren, paylaşım ekonomisinin konaklama ve 

ulaştırma hizmetleri platformlarına yönelik turist ve tüketicilerin rasyonel davranışları 

altında yatan motivasyon faktörlerinin belirlenmesidir. Çalışma kapsamında önerilen, 

paylaşım ekonomisi kabul modelinin algılanan fayda değişkeni alt boyutlarını 

oluşturan bu motivasyon faktörlerinin belirlenmesi, ülkemizde ve dünyada turizm 

endüstrisi içerisinde giderek daha fazla dikkat çekmeye başlayan paylaşım 

ekonomisinden elde edilecek faydanın maksimize edilebilmesi için yerel yönetimlere 

ve girişimcilere yol göstereceği düşünülmektedir.  
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Çalışma sonucunda, paylaşım ekonomisi kabul modelinin algılanan fayda 

değişkeni alt boyutları olarak “güven” faktörünün, ülkemizde turist ve tüketicilerin 

paylaşım ekonomisinin konaklama ve ulaştırma hizmetleri platformlarına katılma 

motivasyonlarını etkileyen en önemli faktör olduğu ortaya çıkmıştır. Diğer bir 

ifadeyle, yapılan analizler sonucunda ülkemiz turizm endüstrisinde faaliyet gösteren 

paylaşım ekonomisinin konaklama ve ulaşım hizmetleri platformları söz konusu 

olduğunda, platform sahipleri ve platform kullanıcılarının elde edilecek faydaların 

maksimize edilebilmesi adına, kullanıcılara güvenli bir ortam yaratılmasının son 

derece önemli olduğu görülmektedir. Alanyazında, güven faktörünün bireylerin 

paylaşım ekonomisi platformlarına katılma motivasyonları etkileyen bir faktör olduğu 

sonucunu destekleyen çalışmalar bulunmaktadır (Möhlmann, 2015). Benzer şekilde, 

çalışma sonucunda “gizlilik” faktörünün, ülkemizde paylaşım ekonomisinin 

konaklama ve ulaştırma platformlarına yönelik turist motivasyonlarını etkileyen bir 

diğer önemli motivasyon olduğu görülmektedir. Ülkemiz turizm endsütrisinde faaliyet 

gösteren paylaşım ekonomisinin konaklama ve ulaştırma hizmetlerinin yapısı göz 

önüne alındığında, ortaya çıkan bu sonuçlar sürpriz olmayacaktır. Öyle ki paylaşım 

ekonomisinin yaygın olarak kullanılmadığı bazı coğrafyalarda, platformlara yönelik 

hissedilen en önemli endişe, güvenlik ve gizlilik noktasında olmaktadır. Ancak, gerek 

bünyesinde bulunan itibar mekanizmaları, gerekse alınan diğer güvenlik tedbirleriyle 

paylaşım ekonomisi platformları, çoğu zaman geleneksel işletme modelli 

rakiplerinden daha güvenli bir hizmet sağlayıcı olarak ön plana çıkmaktadır. Turizm 

endüstrisinde turist ve tüketici tercihlerinin değişmesiyle, paylaşım ekonomisi 

platformlarının giderek artan kullanıcı sayısı ve platformların piyasa değeri, bu 

durumun bir kanıtıdır. Ülkemizde, turist ve tüketicilerin paylaşım ekonomisinin 

konaklama ve ulaştırma hizmetleri platformlarına katılma motivasyonları etkileyen bir 

diğer önemli motivasyon, “eğlence ve heyecan” faktörüdür. Paylaşım ekonomisi iş 

modelinin topluluk ve sosyalleşme temelli yapısı düşünüldüğünde, turist ve 

tüketicilerin konaklama ve ulaştırma hizmetleri ihtiyaçlarını karşılamak için paylaşım 

ekonomisi platformlarını kullanırken, geleneksel iş modelli rakiplerinden farklı olarak, 

ayrı bir zevk, eğlence, heyecan ve keyif duymaları son derece olasıdır. Alanyazında 

yapılan pek çok çalışma, bu sonucu desteklemektedir (Botsman ve Rogers, 2010; 
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Hamari vd., 2015). Çalışma sonucunda “ekonomik kazanç” faktörünün, turist ve 

tüketicilerin paylaşım ekonomisinin konaklama ve ulaştırma hizmetleri platformlarına 

yönelik motivasyonlarını etkileyen bir diğer önemli faktör olduğu görülmektedir. 

Paylaşım ekonomisi platformları çerçevesinde atıl durumda bulunan turistik mal veya 

hizmetlerin ihtiyaç sahipleri ile paylaşılması, kiralanması ya da satılması suretiyle 

yeniden değerlendirilmesi, çevresel olduğu kadar ekonomik sürdürülebilirlik de 

yaratmaktadır. Bu noktada, paylaşım ekonomisi platformlarından ekonomik olarak 

elde edilen fayda, çok boyutlu bir yapıya bürünmektedir. Öyle ki, turizm endüstrisinde 

paylaşım ekonomisi platformları yardımıyla atıl vaziyette bulunan mal/mülk veya 

hizmetlerin yeniden değerlendirilmesiyle hem ekonomik bir kazanç sağlanmakta, hem 

de geleneksel işletme modelli rakipleri karşısında daha uygun fiyatlı hizmetler 

sunulmaktadır. Alanyazında yapılan pek çok çalışma, ekonomik kazanç faktörünün, 

kullanıcıların paylaşım ekonomisi platformlarına yönelik motivasyonları üzerinde son 

derece etkili olduğu sonucunu doğrulamaktadır (Cohen ve Kietzmann, 2014; Hamari 

vd., 2015). “İtibar ve Şöhret” faktörü, turist ve tüketicilerin paylaşım ekonomisinin 

konaklama ve ulaştırma hizmetleri platformlarına katılma motivasyonlarını etkileyen 

bir diğer önemli faktördür. Paylaşım ekonomisinin sosyal bir olgu olduğu göz önüne 

alındığında, turist ve tüketicilerin topluluk içerisinde paylaşım ekonomisi 

platformlarını daha fazla kullanmak suretiyle daha fazla itibar sahibi olmak istedikleri 

söylenebilir. Daha fazla itibar sahibi olan kullanıcı, topluluk içerisinde daha fazla 

güven yaratacak ve bu durum, bir mal/mülk veya hizmet paylaşımı söz konusu 

olduğunda tercih sebebi olacaktır. En nihayetinde itibarı ve şöhreti yüksek kullanıcılar, 

paylaşım ekonomisinin gelir yaratıcı etkisinden daha fazla faydalanmış olacaktır. 

Alanyazında yapılan birçok çalışma ortaya çıkan bu sonucu desteklemektedir (Ert vd., 

2016; Huurne vd., 2018). Çalışma sonucunda son olarak “sürdürülebilirlik” 

faktörünün, paylaşım ekonomisinin önemli motivasyonlarından bir tanesi olduğu 

görülmektedir. Alanyazında yapılan pek çok çalışma bu sonucu desteklemektedir 

(Sundararajan, 2016; Wu ve Zhi, 2016; Pouri ve Hilty, 2018; Ranjbari vd., 2018; 

Geissinger vd., 2019). Paylaşım ekonomisinden elde edilecek faydanın önemli bir 

etkileyicisi olarak ortaya çıkan sürdürülebilirlik, turist ve tüketicilerin tüketim 

tercihlerinde çevresel, ekonomik ve sosyal olarak gelecek nesilleri de düşünerek 
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aksiyon aldıklarını gösteren önemli bir değişkendir. Turizm endüstrisinde hali hazırda 

üretilmiş mal veya hizmetlerin, ihtiyaç sahiplerince yeniden kullanılması neticesinde, 

başta turistik destinasyonlar olmak üzere, atıl vaziyette bulunan hizmetlerin yeniden 

değerlendirilmesi katma değer yaratacak ve ekonomik olarak platform kullanıcıları 

destekleyecektir.  

Çalışmanın bir diğer önemli amacı olarak, tez kapsamında önerilen paylaşım 

ekonomisi kabul modelinin, algılanan kullanım kolaylığı değişkeni alt boyutları 

belirlenmiştir. Turist ve tüketicilerin, turizm endüstrisinde faaliyet gösteren paylaşım 

ekonomisinin konaklama ve ulaştırmada hizmetleri platformlarına yönelik hissettiği 

kullanım kolaylığı alt faktörlerinden oluşan bu önemli değişken, paylaşım 

ekonomisinin turistik destinasyonlarda kullanımı ve tavsiyesi üzerinde etkili olacağı 

düşünülmektedir. Nitekim turist ve tüketici tarafından kullanımı zor ve karmaşık 

olarak algılanan bir platform tercih edilmeyecek ve kullanılmayacaktır. Paylaşım 

ekonomisinin, gerek bireysel kullanıcılara gerekse turistik destinasyonlara yapacak 

olduğu çevresel, ekonomik ve sosyal faydalar göz önüne alındığında algılanan 

kullanım kolaylığı değişkeni, önerilen paylaşım ekonomisi kabul modelinin en önemli 

değişkeni olarak göze çarpmaktadır. Öyle ki, kullanımı zor ve karmaşık olan bir 

paylaşım ekonomisi platformuna karşı, her ne kadar kullanıcı açısından faydalı bir 

platform olarak algılansa bile, kullanım niyeti oluşmayacaktır.  

Çalışma sonucunda, önerilen paylaşım ekonomisi kabul modelinin algılanan 

kullanım kolaylığı değişkenini etkileyen en önemli alt faktör, “akıllı telefon 

yeterliliği” olarak göze çarpmaktadır. Akıllı telefon yeterliliği, turist ve tüketicilerin 

sahip olduğu akıllı telefonların donanımsal durumu ve bireylerin akıllı telefon 

kullanabilme becerilerini ifade etmektedir. Paylaşım ekonomisi platformlarının akıllı 

telefon işletim sistemleri üzerinde çalışan bir platform olduğu düşünüldüğünde, ortaya 

çıkan bu sonuç sürpriz olmayacaktır. Algılanan kullanım kolaylığı değişkenini 

etkileyen bir diğer önemli alt faktör, “internet yeterliliği” faktörüdür. Hangi 

endüstride faaliyet gösterirse göstersin, elbette paylaşım ekonomisi platformları, 

çevrimiçi tabanlı bir ekonomi ve iş modelidir. Turizm endüstrisinde bu platformlardan 

elde edilecek faydanın maksimize edilmesi için, kullanıcıların mutlaka internet 
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yeterliliğine ve onun gereksinimlerine sahip olması şarttır. Çalışma sonucunda, 

algılanan kullanım kolaylığı değişkenini etkileyen bir diğer alt faktör, “uygulama 

korkusu” faktörüdür. Uygulama korkusu, turist veya tüketicilerin paylaşım ekonomisi 

platformlarını kullanırken hiçbir şekilde tedirginlik hissetmediklerini ve/veya 

korkmadıklarını belirten önemli bir değişkendir. Uygulama korkusu, platform 

üzerinde bir işlem gerçekleştirmek isteyip (örn. oda paylaşmak), görece karmaşık ve 

teknolojik platformlar alt yapısından korkarak işlemi gerçekleştirememe endişesi 

olarak karşımıza çıkacağı gibi, platform kullanımı sonrasında alacak olduğu hizmetin 

kullanıcıların kendisinde yaratacağı bir tedirginlik olarak da karşımıza 

çıkabilmektedir. Algılanan kullanım kolaylığı değişkenini etkileyen bir diğer önemli 

alt faktör, “uygulama eğlenebilirliği” faktörüdür. Bu faktör, turist veya tüketicilerin 

turizm endüstrisinde faaliyet gösteren paylaşım ekonomisinin konaklama ve ulaştırma 

hizmetleri platformlarını kullanırken hissettikleri eğlence, zevk ve mutlulukları 

belirtmektedir. Çalışma sonucunda, “uygulama öz yeterliliği” alt faktörü, algılanan 

kullanım kolaylığı değişkenini etkileyen bir diğer önemli faktör olarak göze 

çarpmaktadır. Uygulama öz yeterliliği, turist ve tüketicilerin paylaşım ekonomisi 

platformlarını, kimsenin yardımı olmaksızın kullanabilmesini ifade etmektedir. 

Paylaşım ekonomisi platformlarının teknolojik alt yapısı düşünüldüğünde, turizm 

endüstrisinde paylaşım ekonomisi platformlarının kullanımının yaygınlaşması için 

platformları sorunsuz ve yardımsız kullanabilen bir turist profiline ihtiyaç olduğunu 

söylemek yanlış olmayacaktır. Algılanan kullanım kolaylığı değişkenini etkileyen bir 

diğer önemli ve son alt faktör, “dışsal kaynaklar” faktörüdür. Dışsal kaynaklar 

faktörü, turist veya tüketicilerin paylaşım ekonomisi platformlarını deneyimlerken, 

kullanımı etkileyen diğer birçok teknik ve donanımsal bilgiye sahip olduklarını 

belirten önemli bir faktördür.  

Daha önce de belirtildiği üzere, başta turistik destinasyonlarda olmak üzere, 

paylaşım ekonomisinden elde edilecek faydaların maksimize edilebilmesi için turist 

ve tüketicilerde öncellikle paylaşım ekonomisi platformlarına yönelik kullanım 

kolaylığının sağlanması gerekmektedir. Kullanıcılar tarafından kullanımı kolay ve 

basit olarak algılanmayan paylaşım ekonomisi platformları, tercih edilmeyecek ve bu 

durum, turistik destinasyonlarda çevresel, ekonomik ve sosyal olarak elde edilecek 
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faydaların göz ardı edilmesine sebep olacaktır. Bu etkiyi açığa çıkarmak adına 

çalışmada, turizm endüstrisinde faaliyet gösteren paylaşım ekonomisinin konaklama 

ve ulaştırma hizmetleri platformlarına yönelik algılanan kullanım kolaylığının, 

algılanan fayda üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, platformlara 

yönelik algılanan kullanım kolaylığının, algılanan fayda üzerindeki etkisi açığa 

çıkartılmıştır. Araştırma sonuçları ayrıca, algılanan kullanım kolaylığı ve algılanan 

fayda değişkenlerinin ayrı ayrı, turizm endüstrisinde faaliyet gösteren paylaşım 

ekonomisinin konaklama ve ulaştırma hizmetleri platformuna yönelik kullanıcıların 

kullanım niyetleri ve kullanım davranışları üzerinde etkili olduğunu ortaya 

koymaktadır. Pek tabi ki, paylaşım ekonomisi platformlarından elde edilecek fayda ve 

bu platformların teknik ve donanım olarak kolaylıkla kullanılabilmesi, öncelikle 

kullanım niyetini sonrasında kullanım davranışını etkileyen önemli faktörler olacaktır. 

Çalışmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, turistik destinasyonlarda paylaşım 

ekonomisi faaliyetlerinin artırılması amacıyla bir takım öneriler getirilmiştir: 

 Paylaşım ekonomisinin tam olarak kayıt altına alınamaması, paylaşım 

ekonomisine yöneltilen en ciddi eleştirilerin başında gelmektedir.  

Bunun için ülkemiz açısından kanun ve kurallarda bulunan bir takım 

çelişkilerin ortadan kaldırılması, paylaşım ekonomisinin daha yasal bir 

çerçeveye oturtulması açısından önem arz edecektir. 

 Paylaşım davranışının turistik destinasyonlarda yerel halka 

kazandırılması ve toplumda aktif vatandaşlık kültürünün benimsenmesi 

için mutlak suretle toplumun paylaşım ekonomisi hakkında 

bilinçlendirilmesi ve toplumda bu yönde bir farkındalık yaratılması 

gerekmektedir. Bu amaçla, Avrupa’da yürütülen pek çok paylaşım 

temelli projenin, nüfusu hızla artan İstanbul Destinasyonuna 

uyarlanması sağlanabilir. 

 Paylaşım ekonomisi platformlarına yönelik oluşan kullanım 

motivasyonlarının en önemli iki belirleyicisi olarak güvenlik ve gizlilik 

faktörleri, turistik destinasyonlarda paylaşım ekonomisi platformlarının 

daha fazla tercih edilmesini artıcı faktörler olarak girişimcilere önemli 

bilgiler sunmaktadır. Öyle ki, platformlar üzerinde oluşan güvensizlik 
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algısı, bu ekonominin büyümesinin önündeki en büyük engel olarak 

görülmektedir. Türk girişimciler sayesinde ortaya çıkması muhtemel 

yerli ve milli paylaşım ekonomisi platformlarının güvenlik ve gizlilik 

hususu üzerinde önemle durması, hızla büyüyen bu ekonomiden ülke 

olarak maksimum faydanın sağlanması adına yardımcı olabilir. 

Bu tez çalışmasının, ülkemiz turizm endüstrisinde faaliyet gösteren paylaşım 

ekonomisi platformlarına yönelik yapılacak sonraki çalışmalar açısından önemli 

olduğu düşünülmektedir. Çalışmaya, mevcut şartlar dâhilinde, ülkemiz turizm 

endüstrisinde faaliyet gösteren paylaşım ekonomisinin yalnızca konaklama ve 

ulaştırma hizmetleri platformları dâhil edilmiştir. Daha fazla paylaşım ekonomisi 

platformunu kapsayarak yapılacak benzer çalışmalar, araştırma sonuçlarını daha 

geçerli hale getirecektir. Ayrıca, paylaşım ekonomisi kabul modelinin temel 

değişkenleri olarak verilen algılanan fayda ve algılanan kullanım kolaylığı 

değişiklerine eklenecek yeni alt boyutlar, modeli daha kapsamlı hale getirecektir. 
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EKLER 

Anket  

Turizm endüstrisinde paylaşım ekonomisi basitçe, sahibi tarafından kullanılmayan veya az kullanılan turistik mal veya hizmetlerin 
(evin boş odası, arabanın boş koltuğu, vb.), sahibince kullanılmadığı zamanlarda, ihtiyacı olan turist ve tüketiciler ile paylaşılması, 
kiralanması veya satılması gibi aksiyonlarla, turistik destinasyonlarda gelecek nesilleri de düşünerek, aşırı tüketimi engellemeye 
yönelik, tüketime daha sürdürülebilir, daha çevresel bir yaklaşım kazandırma çalışmalarıdır. "Paylaşım Ekonomisi" kavramını 
daha önce duydunuz mu? 

(    ) Evet.   (    ) Hayır. 

Cinsiyetiniz?  (     ) Kadın.   (     ) Erkek. 

Yaşınız?         ………………. 

Ne sıklıkla internet üzerinden alışveriş yapıyorsunuz? 

(    ) Hiçbir Zaman Yapmam.   (    ) Nadir Yaparım.   (    ) Orta Sıklıkla Yaparım.   (    ) Sık Yaparım.   (    ) Çok Sık/Her zaman Yaparım. 

Paylaşım ekonomisini en sık hangi hizmet platformunda kullanıyorsunuz?    

(    ) Konaklama (Airbnb, HomeExchange, Couchsurfing vb.).     

(     ) Ulaşım (Uber, Blablacar, Lyft, Scotty vb.).     

 

 



171 

  

Lütfen aşağıda verilen ifadeleri 1) Kesinlikle Katılmıyorum ve 7) Kesinlikle Katılıyorum arasında olacak şekilde cevap veriniz.  

Paylaşım Ekonomisi Motivasyon Ölçeği İfadeleri 1 2 3 4 5 6 7 

Paylaşım ekonomisinin zevkli olduğunu düşünüyorum.        

Paylaşım ekonomisinin heyecan verici olduğunu düşünüyorum.        

Paylaşım ekonomisinin eğlenceli olduğunu düşünüyorum.        

Paylaşım ekonomisinin keyifli olduğunu düşünüyorum.        

Paylaşım ekonomisine katılırsam, maddi açıdan tasarruf edebilirim.        

Paylaşım ekonomisi platformları, geleneksel rakiplerinden daha uygun fiyatlı hizmetler sunmaktadır.        

Paylaşım ekonomisi platformları ile paylaşımda bulunarak, gelirimi artırabilirim.        

Paylaşım ekonomisine katılmak, bana zaman kazandırır.        

Paylaşım ekonomisine katılmak, insanların gözünde imajımı geliştirir.        

Paylaşım ekonomisine katılmak, bana toplumda saygı kazandırır.        

Paylaşım ekonomisi platformlarını kullanan insanlar, kullanmayanlardan daha fazla prestije sahiptir.        

Paylaşım ekonomisi platformları, yeni trendlere ayak uydurmamı sağlar.        

Paylaşım ekonomisi gibi en yeni tüketim trendlerini kullanmak, benim açımdan önemlidir.        

Paylaşım ekonomisi platformlarını kullanmak, benim için bir sosyal statü sembolüdür.        

Paylaşım ekonomisi platformlarını, moda olduğu için kullanırım.        

Geleneksel işletmeler zaman zaman daha iyi bir tercih olsa bile, her zaman paylaşım ekonomisi platformlarını tercih ederim.        

Paylaşım ekonomisi platformları, doğal kaynakları (toprak, su vb.) korumamıza yardımcı olur.        

Paylaşım ekonomisi platformları, tüketimin sürdürülebilir (gelecek nesilleri de düşünen, bu doğrultuda çevresel, ekonomik 
ve sosyal aksiyonlar alan yaklaşım) bir çeşididir. 

       

Paylaşım ekonomisi platformları, ekolojiktir.        

Paylaşım ekonomisi platformları, enerji kullanımı (petrol, doğalgaz, elektrik vb.) açısından verimlidir.        

Paylaşım ekonomisi platformları, çevre dostudur.        
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Paylaşım Ekonomisi Motivasyon Ölçeği İfadeleri 1 2 3 4 5 6 7 

Paylaşım ekonomisi platformlarından alacak olduğum hizmetin, gösterildiği veya bilgi verildiği şekilde olduğuna inanıyorum.               
Paylaşım ekonomisini kullanan kişilerin birbirleri ile ilişkileri samimidir.               
Paylaşım ekonomisi platformlarını kullandığımda,  kullanıcıların beni istismar (kullanmak, faydalanmak, çıkar sağlamak vb.) 
etmeyeceğine inanıyorum.               
Paylaşım ekonomisi platformlarının, sorumlu olmadığım zararlardan (maddi, hukuksal vb.) beni koruyacağına inanıyorum.               
Paylaşım ekonomisi platformları, hizmetleri kullanabileceğim sağlam ve güvenli (kredi kartı güvenliği vb.) bir ortam/platform 
sağlar.               
Genel olarak düşünüldüğünde, paylaşım ekonomisi platformları güvenilirdir.               
Paylaşım ekonomisi kullanıcılarının, bana ait hiçbir şeye (arabanın koltuğu, evin odası vb.) maddi olarak zarar vermeyeceğine 
inanıyorum.               
Paylaşım ekonomisi kullanıcılarının, kişisel/özel eşyalarımı (arabanın torpido gözü, evin dolapları vb.) karıştırmayacağına 
inanıyorum.               
Paylaşım ekonomisi kullanıcılarının, bana ait kişisel eşyalarımı (tırnak makası, havlu vb.) kullanmayacağına inanıyorum.               
Paylaşım ekonomisi platformlarının kullanım şartları ve koşulları açıktır.               
Paylaşım ekonomisi platformlarının gizlilik politikaları, anlaşılırdır.               
Paylaşım ekonomisi platformlarının, benden sağladığı kişisel verileri koruyacağına inanıyorum.               
Her şeyi göz önünde bulundurduğumda, paylaşım ekonomisine katılmak akıllı bir harekettir.               
Her şeyi göz önünde bulundurduğumda, paylaşım ekonomisi olumlu bir şeydir.               
Her şeyi göz önünde bulundurduğumda, paylaşım ekonomisine katılmak iyi bir şeydir.               
Genel olarak düşündüğümde, bir topluluk içerisinde atıl durumda bulunan malları ve hizmetleri paylaşmak mantıklıdır.               
Paylaşım ekonomisi topluluğu içerisinde tüketim yapmak, bireysel olarak satış yapmak ve satın almaktan daha iyi bir tüketim 
çeşididir.               
Her şeyi göz önünde bulundurduğumda, gelecekte de paylaşım ekonomisi faaliyetlerime devam etmeyi umuyorum.               
Gelecekte paylaşım ekonomisi ile daha sık ilişkili olacağım.               
Eğer mümkün olursa, paylaşım ekonomisi faaliyetlerimi artıracağım.               
Muhtemelen gelecekte sık sık paylaşım ekonomisi faaliyetlerine katılacağım.               
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Paylaşım ekonomisi platformları, yapılan işin (satın alma, paylaşımda bulunma, kiralama vb.) kalitesini artırır.               

Paylaşım ekonomisi platformları, yapmak istediğim iş üzerinde (Paylaşımda bulunma vb.) daha fazla kontrol imkânı sağlar.               

Paylaşım ekonomisi platformları, yapmak istediğim işleri (satın alma, paylaşımda bulunma vb.) daha hızlı yapmamı sağlar.               

Paylaşım ekonomisi platformları, yapmak istediğim işlerin (satın alma, paylaşımda bulunma vb.) verimliliğini artırır.               

Paylaşım ekonomisi platformları, iş (satın alma, paylaşımda bulunma, kiralama vb.) performansını artırır.               

Paylaşım ekonomisi platformları, bana normalden daha fazla iş (satın alma, paylaşma vb.) yapma imkânı sağlar.               

Paylaşım ekonomisi platformları, iş (satın alma, paylaşımda bulunma, kiralama vb.) etkinliğini artırır.                

Paylaşım ekonomisi platformları, işlerimi (satın alma, paylaşımda bulunma, kiralama vb.) kolaylaştırır.               

Genel olarak düşündüğümde, paylaşım ekonomisi platformlarını işlerim için yararlı buluyorum.               

Paylaşım ekonomisi platformları ile etkileşimim açık ve kararlıdır.               

Paylaşım ekonomisi platformlarını kullanmak, net ve anlaşılabilirdir.               

Paylaşım ekonomisi platformlarını kullanmak, çok fazla zihinsel çaba gerektirmez.               

Paylaşım ekonomisi platformları üzerinde, yapmak istediğim şeyleri kolayca yapabiliyorum.                

Paylaşım ekonomisi platformlarını gayet akıcı buluyorum.               

Paylaşım ekonomisi platformlarını kullanmak, genellikle sinir bozucudur.               

Nasıl kullanacağımı söyleyecek birileri olmasa bile, paylaşım ekonomisi platformlarını rahatlıkla kullanabilirim.               

Daha önce benzer programlar kullanmamış bile olsaydım, paylaşım ekonomisi platformlarını rahatlıkla kullanabilirim.               

Takıldığım bir nokta olduğunda yardım için arayacak birileri yoksa paylaşım ekonomisi platformlarını kullanamam.               

Bir başkasının nasıl kullandığını görmesem bile, paylaşım ekonomisinin masaüstü ve mobil platformlarını kullanabilirim.               

Paylaşım ekonomisi platformları beni korkutmuyor.               

Paylaşım ekonomisi platformları beni tedirgin etmiyor.               

Paylaşım ekonomisi platformları beni rahatsız etmiyor.               

Paylaşım ekonomisi platformlarını kullanırken kendimi son derece rahat hissediyorum.               

Paylaşım ekonomisi platformlarını kullanırken kendimi son derece doğal hissederim.               

Paylaşım ekonomisi platformlarını kullanırken kendimi son derece yaratıcı hissederim.               

Paylaşım ekonomisi platformlarını kullanırken kendimi son derece eğlenceli hissederim.               

Paylaşım ekonomisi platformlarını kullanırken kendimi yapmacık hissederim.               
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Paylaşım ekonomisi platformlarını kullanmak için gerekli teknik bilgiye (internet bilgisi vb.) sahibim.               
Paylaşım ekonomisi platformlarını kullanmak için gerekli kaynaklara (bilgisayar, akıllı telefon vb.) sahibim.               
Paylaşım ekonomisi platformları tarafından gerekli uygulama bilgileri (kullanma kılavuzu vb.) paylaşılsaydı, platformları 
kullanmak benim için daha kolay olurdu.               
Paylaşım ekonomisi platformları tarafından gerekli teknik bilgiler (İnternet bilgisi vb.) paylaşılsaydı, platformları kullanmak 
benim için daha kolay olurdu.               
Paylaşım ekonomisi platformları, kullandığım bilgisayar veya akıllı telefon ile uyumludur.               
İnternet bilgim, paylaşım ekonomisi platformlarını kullanmam için yeterlidir.               
İnternet altyapım, paylaşım ekonomisi platformlarını kullanmam için yeterlidir.               
İnternet, bana paylaşım ekonomisi platformlarını kullanmam için uygun bir ortam sağlar.               
İnternet kalitesi, paylaşım ekonomisi platformlarının verimliliğini artırmaktadır.               
Akıllı telefonlar, paylaşım ekonomisi platformları için idealdir.               
Akıllı telefonlar, paylaşım ekonomisi platformlarını rahatça kullanmamı sağlar.                
Akıllı telefonlar, paylaşım ekonomisi platformlarının üretkenliğini artırmaktadır.               
Genel olarak düşündüğümde, paylaşım ekonomisi platformlarının kullanımı kolaydır.               
Genel olarak düşündüğümde, paylaşım ekonomisi platformlarını kullanmak, iyi bir fikirdir.               
Genel olarak düşündüğümde, paylaşım ekonomisi platformlarını kullanmak, akıllıca bir fikirdir.               
Genel olarak düşündüğümde, paylaşım ekonomisi platformlarına karşı olumluyum.               
Paylaşım ekonomisi platformlarına erişim imkânım olduğu sürece, platformları kullanmayı düşünüyorum.               
Paylaşım ekonomisi platformlarına erişim imkânım olduğu sürece, platformları kullanacağımı tahmin ediyorum.               
Paylaşım ekonomisi platformlarını bundan sonraki zamanlarda kullanmayı planlıyorum.               

 
Katılımınız için teşekkür ederim. 

 Sercan YILDIZ 
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