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Son beş yılda yapılan paylaşım ekonomisi araştırmaları kavramsal ve teorik dinamikler,
stratejik ve ekonomik çıkarımlar, motive ediciler ve sağlayıcılar, insanlar, gezegen ve
ekonomi üzerindeki etkilere odaklanmış olup bunu değerlendirmek için analitik çerçeveler
önermiştir. Fakat paylaşım ekonomisi uygulamalarından Airbnb için yerel yönetimler
tarafından yapılan düzenlemeler hakkında henüz yeterli sayıda çalışma bulunmamaktadır.
Bu çalışmanın amacı paylaşım ekonomisi uygulamalarının en önemli uygulamalarından biri
olarak kabul edilen Airbnb ile hükümetler ve yerel yasa koyucular arasındaki ilişkilere
odaklanarak var olan gri alanların çözümlenememesi sonucunda yaşanan sorunlar ve bu
sorunlara şehirlerin ne gibi önlemler aldığını ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda
Dünya’daki önemli turizm destinasyonları olarak kabul edilen şehirlerde yapılan
düzenlemeler ele alınmıştır. Sonuç kısmında ise şehirler bazında yapılan düzenlemeler bir
araya getirilmiş ve toplu bir bakış açısı sunulmaya çalışılmıştır.
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Sharing economics research over the past five years has focused on conceptual and
theoretical dynamics, strategic and economic implications, motivators and providers,
impacts on people, the planet and the economy, and suggested analytical frameworks to
evaluate this. However, for Airbnb, one of the sharing economy practices, there are not
enough studies yet on the regulations made by local governments. The aim of this study is
to focus on the relations between Airbnb, which is considered as one of the most important
sharing economy practices, and governments and local legislators, and to reveal the
problems experienced as a result of the inability to resolve existing gray areas and what
measures the cities take to these problems. For this purpose, the regulations made in the
cities that are accepted as important tourism destinations in the world are discussed. In the
conclusion part, the regulations made on the basis of cities are brought together.
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