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Mahremiyetinizi Google veya Facebook gibi 
şirketlerle paylaşmayın; onu koruyun, aksi halde 
hepimiz güçsüzleşiriz. 

Hayatınızdaki her kapıyı açan bir anahtarınız olduğunu 

düşünün. Evinize, yatak odanıza, bilgisayarınıza, telefonu-

nuza, arabanıza, kasanıza, sağlık kayıtlarınıza ulaşabilece-

ğiniz tek bir anahtar veya şifre… Bu anahtarı kopyalayıp 

yabancılarla paylaşır mıydınız? Öyleyse neden kişisel veri-

lerinizi, onu her isteyene veriyorsunuz?  

Mahremiyetiniz sizin en özel, sizi siz yapan ve en sa-

vunmasız olduğunuz yanlarınızın şifresidir. O sizin çıplak 

bedeniniz, cinselliğiniz, fantezileriniz, geçmişiniz, gele-

cekteki olası hastalıklarınız, korkularınız, kayıplarınız, ba-

şarısızlıklarınız, yetersizlikleriniz, hatalarınız, travmalarınız, 

en çok utandığınız anlar ve en sarhoş gecenizdir. 

Mahremiyetinizi, sizi seven biriyle paylaştığınızda bu 

yakınlık size keyif verir ve sırlarınızın aleyhinize kullanıl-

mayacağını bilirsiniz. Yakınlaşmak demek biraz da bizi 

savunmasız kılan şeyleri paylaşmak; karşımızdakine bizi  
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incitebileceği bir gücü sunmak ve bunu asla yapmayaca-

ğına güvenmek demektir. Ama herkes kişisel bilgilerini-

zi sizin yararınıza kullanmayabilir. Mahremiyet önemlidir 

çünkü mahremiyetin paylaşılması başkasına sizin üzeriniz-

de kullanabileceği bir güç verir.

Siz bir güç kaynağısınız
Saklayacak ya da korkacak bir şeyinizin olmadığını düşü-

nebilirsiniz. Yanılıyorsunuz. Kimlik hırsızlığından ayrımcı-

lığa, işsizlikten toplumsal aşağılanmaya kadar, korkacak 

çok şey var. Eğer böyle olmasaydı ev anahtarınızı da her-

kesle çekinmeden paylaşırdınız. 

“Ben kimim ki mahremiyetim bu kadar önemli olsun” 

diye düşünüyor, bu nedenle de kendinizi güvende hisse-

diyor olabilirsiniz. Kendinizi küçümsemeyin, önemli olma-

saydınız devletler ve şirketler sizi gözetlemek için bu kadar 

zahmete girmezdi.

Elinizde dikkatiniz ve odaklanmayı beceren bir aklınız 

var; işte herkes bunun peşinde. Hakkınızda daha fazla şey 

bilirlerse dikkatinizi de daha iyi dağıtabilirler. Paranız var; 

şirketler bunu onlar için harcamanızı ister. Sigortacılar, 

risklerinizi değerlendirmek için verilerinizi ister. Bir mesle-

ğiniz var; işverenler işe aldığı kişi hakkında her şeyi bilmek 

ister. Bir bedeniniz var; kamu ve özel kurumlar onun hak-

kında daha çok şey bilmek ister. Bir kimliğiniz var; suçlular 

onunla sizi taklit ederek suç işlemek ister. Kişisel bağlan-

tılarınız var; uygulamalar başkalarına ulaşmak için sizden 

kişilerinize erişim izni ister. Bir oyunuz var; ulusal ya da 

uluslararası güçler, çıkarını koruyacak adaya oy vermenizi 

ister. Gördüğünüz gibi gayet önemlisiniz; siz bir güç kay-

nağısınız. 

Çoğumuz verilerimizin parasal değeri olduğunun far-

kındayız. Ama verileriniz sadece satılabildiği için değerli 

değildir. Örneğin Facebook ya da Google, teknik olarak 

verilerinizi satmaz. Onlar, sizi etkileyebilme gücünü satar; 

size reklam gösterme ve davranışlarınızı tahmin etme gü-

cünü… Aslında Google veya Facebook’un derdi veri değil, 

güçtür. İşte veriyi bu kadar arzulanan yapan da budur. 

İktidarın iki yönü vardır. İlki, Alman filozof Rainer Forst’un 

söylediği gibi; “A’nın B’yi, düşünemeyeceği veya yapmaya-

cağı bir şeyi düşünmeye veya yapmaya motive etme ka-

pasitesi”dir. Alman ekonomi politik uzmanı Max Weber ise 

iktidarın ikinci yönünü şöyle açıklıyor: “Kişi ve kurumların 

kendi iradesini, direnişe rağmen, gösterme becerisi.” 

Gücün faklı türleri vardır; ekonomik güç, politik güç 

gibi... Ama gücü enerji gibi de düşünebilirsiniz; bir türden 

başka bir türe dönüşebilir. Örneğin zengin bir şirket para-

sını, lobicilik yoluyla siyaseti etkilemek veya reklam vere-

rek kamuoyunu şekillendirmek için kullanabilir.

Mahremiyet, dijital çağın en önemli gücüdür
Dijital çağda kurumların nasıl güç sağladığını ve gücü na-

sıl kullandığını anlamak için mahremiyet, bilgi ve güç ara-

sındaki ilişkiye bakmamız gerekir. Bu, hak ihlallerine karşı 

koyacak fikir ve araçlar üretmemizi sağlayacaktır.  

Bilgi ile güç arasında sıkı bir bağ vardır. Fransız filozof 

Michel Foucault, bilginin kendi başına bir iktidar biçimi 

olduğunu savunur. Mahremiyetimizi koruyarak, başkasını 

aleyhimize kullanılabileceği bilgiden yoksun bırakır, onu 

güçsüz kılarız.  

Biri hakkımızda ne kadar çok şey bilirse, hareketleri-

mizi o kadar tahmin edebilir ve bizi o kadar etkileyebilir.  
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Güç, düşünce biçimlerini ve hassasiyetleri dönüştürür, 

yeni var olma yolları üretir. Bu bağlamda İngiliz siyaset te-

orisyeni Steven Lukes, iktidarın, çıkarına aykırı davranan 

kişilerin isteklerini yeniden üreteceği bir sistem yaratabile-

ceğini savunur. Günümüzde bilgiden doğan güç ile tercih-

leri şekillendirmeye örnek olarak, şirketlerin tasarladıkları 

uygulamalara insanları bağımlı kılmak için önce dopami-

nin nasıl çalıştığını araştırmasını gösterebiliriz.  

Kişisel bilgilere erişimle ortaya çıkan güç, özel bir güç 

türüdür. Çünkü bu gücü elinde tutanlar, onu ekonomik, 

politik ve diğer türden güçlere dönüştürebilir. Bu nedenle 

mahremiyet üzerindeki iktidar, dijital çağın en önemli güç 

türüdür.

Google, kurulduğu ilk iki yıl, popüler olmuş ama hâlâ 

sürdürülebilir bir iş modeli geliştirememişti. Kâr elde ede-

meyen bir internet girişimiydi. 2000’de şirket, Google 

AdWords’ü piyasaya sürdü ve böylece veri ekonomisini 

başlatmış oldu. Artık Google Ads olarak adlandırılan bu 

araç, kullanıcı etkileşimlerinden sağladığı verileri reklam 

satmak için kullandı. Böylece Google gelirinde dört yılda 

yüzde 3590 artış sağladı.

Aynı yıl Federal Ticaret Komisyonu çevrimiçi gizlilik dü-

zenlenmesi için kongreye bir tasarı sundu ama 11 Eylül 

saldırısı ile birlikte güvenlik konusundaki endişeler mahre-

miyetin önüne geçti ve düzenleme planından vazgeçildi. 

Artık devletler de, insanları kontrol etmek için verilere eri-

şim sağlamakla ilgileniyordu. Dijital gözetim, özel ve kamu 

kurumlarının ortak çabası ile ilerledi. 

Devletler artık vatandaşları hakkında her zamankinden 

daha fazla şey biliyor. İstihbarat teşkilatları bugün nüfusun 

tamamı hakkında çok daha fazla bilgi tutuyor. ABD’li film ya-

pımcısı Laura Poitras’ın, 2014’te Washington Post’a verdiği 

röportajda dediği gibi; “Facebook, istihbarat kurumlarına 

bir armağandır”. Bu tür bilgiler, hükümetlere protestoları 

tahmin etme ve hatta katılmayı planlayan kişileri önceden 

gözaltına alma gücü veriyor. Bu güce sahip olmak ve dire-

nişi başlamadan ezmek her despotun hayalidir.

Teknoloji şirketleri, inovasyonlarının kaçınılmaz 
olduğunu söyler
Pek çok teknoloji şirketi, verilerinizi toplamak ve reklam al-

makla kalmaz, hakkınızda bir dosya oluşturur ve onu para 

veren hemen herkese satacak “veri komisyoncuları” ile de 

paylaşır. Verilerinizi satın alanlar arasında sigortacılar, hü-

kümetler, müstakbel işverenler ve hatta dolandırıcılar bile 

olabilir. 

Veri akbabaları, gücün her iki yönünü de kullanma ko-

nusunda inanılmaz derecede başarılıdır: Verilerimizi gö-

nüllü şekilde vermemizi sağlar ve direnmeye çalıştığımız-

da bile onu elimizden almayı başarırlar. Sadakat kartları, 

bazı şeyleri bize gönüllü şekilde yaptıran güce örnektir. Bu 

kartlar ile marketlerle indirim almak için verilerimizi gönül-

lü şekilde paylaşırız. Aslında indirim teklifinin altında yatan 

şey, şirketin sizi gözetleme ve belli ürünlere indirim yapa-

rak sizin alışveriş davranışlarınızı şekillendirme arzusudur. 

Google’ın yapmamasını söylediğiniz halde Android telefo-

nunuza konum verilerinizi kaydetmesi de gücün, direnişe 

rağmen veriyi elinizden almasına bir örnektir.  

Teknoloji şirketleri, “yanlış bir şey yapmıyorum, neden 

verilerimin saklanmasına itiraz edeyim ki” diye düşünme-

nizi ister. Dijital teknolojinin bir gelişme olduğunu ve ve-

rilerinizi bir meta olarak ele almanın dijital teknoloji için 

gerekli olduğunu düşünmenizi isterler. Daha da önemlisi 

teknoloji şirketleri, pazara getirdiği bir inovasyonun ka-

çınılmaz olduğunu düşünmenizi ister: “Bu ilerlemedir ve 

ilerleme durdurulamaz.”

Oysa bu anlatı hem keyfi hem de yanıltıcıdır. Danimar-

kalı iktisatçı coğrafyacı Bent Flyvbjerg’in söylediği gibi; 

“Güç, istediği gerçekliği oluşturmasına yardım edecek  
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bilgileri, anlatıları ve akılcılığı da üretir”. Oysa cinsiyetçi ve 

ırkçı eğilimlerin sürmesine neden olan ve eşitsizliği artıran 

bir teknoloji, ilerleme değildir. Bu inovasyonlar kaçınılmaz 

değildir. Veriyi meta olarak ele almak, şirketlerin para ka-

zanmasının bir yoludur ve bunun, iyi bir ürün oluşturma 

isteğiyle hiçbir ilgisi yoktur. Veri istiflemek, güç biriktir-

mektir. Teknoloji şirketleri, sadece sonuca odaklanmak 

yerine çevrimiçi dünyayı insanların refahına katkı sunacak 

şekilde tasarlayabilir ve tasarlamalıdırlar da. 

Ayrıca bizim, verilerimizin bu şekilde toplanıp kulla-

nılmasına itiraz etmek için birçok nedenimiz var. İktida-

rın daha sert yüzü burada karşımıza çıkıyor. Özerkliğimi-

ze, özyönetim hakkımıza saygı duymayan kurumlar var. 

Çevrimdışı dünyada, bu tür davranışlara “hırsızlık” veya 

“cebir” denirken çevrimiçi dünyada denmemesi, tekno-

loji şirketlerinin anlatılarının yarattığı gücün bir başka  

kanıtıdır.

Yine de tüm haberler kötü değil. Evet, dijital çağda ku-

rumlar mahremiyetimizden aldıkları gücü biriktirdi ancak 

bu gücü sürdürmelerini sağlayan verileri geri alabilir ve 

yeni veri toplamalarına sınır getirebiliriz. Veri ekonomisi 

bozulabilir. Verilerimiz olmadan teknolojik güçler bir hiç-

tir. Basit bir düzenlemeyle, vatandaşın biraz direnmesiyle 

ve mahremiyeti rekabet avantajı olarak sunmaya başlayan 

birkaç kurumla, bu güç bir anda buharlaşabilir. 

Güvenlik açıkları konusunda hiç kimse teknoloji şirket-

lerinden daha bilinçli değil. Bu yüzden de bizi mahremi-

yete önem verdiklerine ikna etmeye çalışıyorlar. Lobicilik 

için milyonlarca dolar harcıyorlar. Ürünlerinin kullanıcının 

ve toplumun iyiliğine olduğundan emin olsalardı, bu ka-

dar agresif bir lobi çalışması yapmalarına gerek kalmazdı. 

Teknoloji şirketleri elindeki gücü kötüye kullandı ve şimdi 

onlara direnme zamanı…

Dijital çağda, gücün kötüye kullanımından ilham alan 

direniş, teknolojiye karşı bir savaş olarak lanse edildi. Bir 

teknoloji meraklısı olabilirsiniz, hatta teknoloji şirketlerinin 

ve devletlerin verilerimizle yanlış bir şey yapmadığını da 

düşünebilirsiniz. Ama yine de bu gücün sınırlandırılması-

na destek vermelisiniz. Çünkü bundan sonra iktidara kimin 

geleceğini bilemezsiniz. Yeni başkanınız eskisinden daha 

otoriter olabilir; büyük bir teknoloji şirketinin bir sonraki 

CEO’su şimdiki kadar iyi niyetli olmayabilir. Teknoloji şir-

ketleri, geçmişte totaliter rejimlere yardım etti. Unutmayın 

ki devletler ve şirketler arasında, gözetim bakımından net 

bir ayrım yoktur. Şirketler verileri devletle, kamu kurumları 

da şirketlerle paylaşır.

Mahremiyeti paylaştığınızda hepimizi riske atıyorsunuz 
En azından biraz direnç göstermeden veri ekonomisine 

teslim olmayın. Çoğumuz için teknolojiden tamamen ka-

çınmak gerçekçi değil ama yapabileceğiniz başka şeyler 

var. Başkalarının mahremiyetine saygı gösterin. Sıradan 

vatandaşları internette ifşa etmeyin. İnsanları rızası olma-

dan görüntülemeyin ve bu görüntüleri kesinlikle çevrimiçi 

ortamlarda paylaşmayın. Verilerinizi kurumlarla paylaşır-

ken sınırlandırmaya çalışın. Medya akademisyenleri Finn 

Bruton ve Helen Nissenbaum şunu öneriyor: Bir giyim fir-

ması alışveriş sırasında adınızı sorarsa farklı bir isim verin; 

mesela Dr. Özel Bilgi… Bırakın mesajı alsınlar. 

Bir uygulama indirirken veya ürün satın alırken, mahre-

miyet açısından daha iyi olan ürünleri seçin. Tarayıcıları-

nızda, gizlilik uzantılarını kullanın. İhtiyacınız olmadığında 

telefonunuzun Wi-Fi, Bluetooth ve konum hizmetlerini ka-

patın. Yasal haklarınızı kullanın ve şirketlerden verilerinizin 

silinmesini talep edin. Gizlilik ayarlarınızı değiştirin. Giz-

lilikle ilgili endişelerinizi paylaşan kişilerle iletişim kurun. 

Bununla ilgili tweet’ler atın. İş dünyasına, devlete ve diğer 

insanlara, mahremiyete önem verdiğinizi gösterin. 

Genç, erkek, beyaz, heteroseksüel ve sağlıklı olduğunuz 

için mahremiyet açısından güvende olduğunuzu düşünme 

hatasına düşmeyin. Verilerinizin yararınıza kullanıldığını ve 

(şanslıysanız) bugüne kadar hiç aleyhinize kullanılmadığını 

düşünebilirsiniz. Ama sandığınız kadar sağlıklı olmayabi-

lirsiniz ve sonsuza kadar genç olmayacaksınız. Değişmez 

sandığınız demokrasi, sizin gibilerin lehine olmayabilecek 

otoriter bir rejime dönüşebilir.

Dahası, mahremiyet sadece sizinle ilgili değildir. Mah-

remiyet aynı zamanda vatandaşın anonim kalamama kor-

kusu olmaksızın protesto hakkını kullanmasıyla; özgürce 

ilişki kurmasıyla, aklındakini söyleyebilmesiyle, merak et-

tiklerini özgürce okumasıyla ilgilidir. Demokrasilerde gü-

cün çoğu halkın elinde olur. Gücün çoğu şirketlerde topla-

nırsa plütokraside, devlette toplanırsa otoriter bir rejimde 

yaşamak zorunda kalırız. Demokrasi bize verilmiş bir şey 

değil, uğruna her gün mücadele etmemiz gereken bir şey-

dir. Ve demokrasinin geliştiği koşullardan uzaklaşırsak onu 

kaybederiz. Mahremiyet, insanlara güç verdiği için önem-

lidir. Onu koruyalım.  
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İşler Kötüye Gittiğinde
Her şeyin bu kadar hızlı kötüleşmesi gerçekten ürkütü-

cü. ABD’deki onca senelik normalleşmiş istikrardan son-

ra, şüphesiz altında yatan bol miktarda ırk adaletsizliği ve 

beyaz işçi sınıfı içindeki çaresizlik ölümleriyle, her şey bir 

anda yüzeye çıkıyor ve patlıyor. Hiçbir şey değişmez, ta ki 

değişene kadar.

Geçenlerde Amerikan siyasetini çok iyi bilen eski Kali-

forniya valisiyle yaptığım bir konuşma aklımı başıma ge-

tirdi. Korkutucu derecede mümkün bir senaryo sundu: 

Günümüzde Amerika sokaklarında yaşanan kaos ve şiddet 

(en güncel kışkırtıcı örneği geçen hafta Los Angeles’ta iki 

genç polis memuruna devriye arabalarındayken yapılan 

suikast teşebbüsüydü), oyları en önemli rolü oynayacak 

olan marjindeki seçmenleri, Trump’ın yasa ve düzen vur-

gulu yeniden seçilme anlatısının kollarına itecek. Eğer oy-

larını bu yönde kullanmak için daha fazla sebebe ihtiyaç-

ları olursa bunu onlara, ayakta kalmaya çabalayan bahtsız 

bir ana akımın geçmişteki günahlarını canlandıran polis 

fonlarını kesme gibi radikal talepler ve at gözlüğü takmış 

iptal etme kültürü sunacaktır. 

NATHAN GARDELS 
Noema Genel Yayın Yönetmeni
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Senaryo, eğer Trump yeniden seçilirse, diye devam edi-

yor, sokaklar on kat güçle patlayacaktır çünkü kaybedecek 

hiçbir şey kalmamış olacak. Hakkındaki bütün suçlamala-

ra rağmen yeniden seçilmiş bir başkan, bu patlamayı en 

sert şekilde bastırmaya girişecektir. Amerika, sıkı dursan 

iyi olur. 

ABD’de tanıklık ettiğimiz soluksuz çözülme temposu, 

Jared Diamond’un Noema’da dile getirdiği, Şili’de 1967 ve 

1973 arasında yaşanan ve Latin Amerika’nın en uzun süreli 

demokrasisinin neredeyse bir günde çökerek 17 sene sü-

ren bir diktatörlüğe yol açmasını getiren olayların benzer-

liğine ilişkin gözlemlerini akla getiriyor.

Son kitabı “Altüst Oluş: Krizde Olan Uluslar İçin Dönüm 

Noktaları” adını taşıyan Diamond, Şili’deki gibi sert bir as-

keri darbe ön görmüyor elbette. Bunun yerine, zamanla 

tarafsız kurumlara olan güvenin aşınmasıyla yönetişim 

mutabakatına varmak için ödünleşmelere gitme kapasite-

sini daraltan bir çatlağın ortaya çıktığını saptıyor. Ötekinin 

şeytanlaştırılması öncelikle partizan söylemlere sızar, yö-

netişimi felç eder ve sonra sokaklarda açık çatışmalara dö-

nüşür. “Bir noktadan sonra geri dönülemez hale gelen bir 

erozyon sürecidir bu” diyor. “ABD’de demokrasinin bütün 

engelleri aşacağının bir garantisi yok. Ciddi bir risk görü-

yorum.” Jack Goldstone ve Peter Turchin‘in geçen hafta 

Noema’da yazdığına göre, ABD’de bu noktaya gelinmesini 

getiren yavaş erozyonun altında yatan koşullar uzun za-

mandır belliydi. Bu yazarlar şu anda yaşadığımız “çalkantılı 

yirmiler”i onlarca yıl önceden tahmin etmişti. Goldstone, 

“21’inci yüzyılda Amerika muhtemelen ‘önce Amerika’ di-

yerek çatışma fırtınaları ekecek popülist bir lider seçecek-

tir” diye uyarmıştı. Turchin, “Amerika’nın ülkede son yüz 

senede yaşanan en büyük politik krize doğru gitmekte 

olduğunu” öngörmüştü. Yazarlar, “Tarih boyunca siyasi 

istikrarsızlık riskini yaratan her zaman, üç büyük günahı iş-

leyen elitlerin davranışı olmuştur” diyor. Şunu söylüyorlar:

“Önce, işgücünün ücretlerdeki ve üretkenlikteki büyü-

meyi dalgalandırması üzerine elitler, ekonomik kazanımla-

rın daha büyük bir kısmını kendilerine ayırmaya çalışarak 

eşitsizliği artırır. İkinci olarak, elit serveti ve statüsü için 

daha fazla rekabetle karşılaştıklarında, kendilerini ve kendi 

soylarını öne çıkaracak şekilde hareketliliğe götüren yolu 

daraltırlar. Üçüncü olarak, artan zenginliklerini elde tut-

ma gayretiyle, servet ve kârlarının vergilendirilmesine di-

renmek için ellerinden geleni yaparlar, bu devleti gerekli 
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gelirlerden yoksun bırakmak anlamına gelse bile. Böylece 

altyapı çürür, kamu hizmetleri geriler ve devlet borçlanma-

sı hızla artar. 

Devrimlere yol açan bu tür bencil elitlerdir. Eşitsizli-

ği daha da artıran ve devletin etkinliğini, dolayısıyla say-

gınlığını azaltan koşullar yaratırlar. Ama yalnızca onların 

eylemleri yeterli değildir. Halkı harekete geçirebilecek ve 

değişim yaratabilecek bilinçli ve örgütlü grupların yoğun-

laşması için kentleşmeye ve daha çok eğitime ihtiyaç var-

dır. Üst liderlik önemlidir. Kapsayıcı olmayı ve ulusal sorun-

ları çözmeyi hedefleyen liderler çatışmalarla başa çıkabilir 

ve krizi önleyebilir. Buna karşılık siyasi ayrılıklardan yarar 

elde etmeye çabalayan ve onları kızıştıran siyasetçiler nihai 

krizi yaklaştırır. İki taraf da karşısındakini topluma ölümcül 

bir tehlike olarak göstermeye çalışır ve o kadar çok zıtlık 

meydana gelir ki neredeyse değerli hiçbir şey yapılamaz, ta 

ki sorunlar kırılgan sosyal düzeni patlatacak bir krizi ortaya 

çıkarana kadar.” 

Bunlar kulağa çok tanıdık geliyor; bunun tek sebebi plü-

tokrasinin konsolidasyonunu yaşıyor olmamız değil, diğer 

bir sebep de bu dinamiği tarihte tekrar tekrar görmemiz. 

Daron Acemoğlu ve James Robinson 2012’de çıkan “Ulus-

ların Düşüşü: Gücün, Refahın ve Yoksulluğun Kaynakları” 

adlı kitaplarında benzer bir noktaya değiniyor. 

Savundukları ana fikir; siyasi elitler tarafından kendi ya-

rarları için kontrol edilen “istihraç edici” bir ekonomi her-

kesin yararına olan “kapsayıcı” bir sistemi bozduğunda, 

son yakınlaşmıştır. ABD’ye bir uyarı olarak, Ortaçağ’daki 

Venedik’in derslerini hatırlatıyorlar. Yeni oyunculara açık 

bir denizcilik ticareti sistemi şehir devleti için harika bir 

servetle sonuçlanıyordu, Venedik o günlerde dünyanın en 

zengin yeriydi. Tepedeki aileler kendi zenginliklerini koru-

mak için başkalarının yukarı doğru hareketliliğini bloke et-

tiklerinde ise hayatı karardı. 

“Venedik’te” diyordu Acemoğlu Christian Science Mo-

nitor’a verdiği röportajda, “İşler, ekonomik eşitsizlik değil 

siyasi eşitsizlik arttığında, belirli bir tüccar aileleri grubu 

siyasi gücü tekelleştirmek için sistemi kapattığında bo-

zuldu”. Venedik, Acemoğlu’nun özlü deyişiyle, “işte böyle 

müze haline geldi”. Yalnızca zaman, ki bu kısa bir zaman, 

bize Amerika’nın takip etmekte olduğu patikada devam 

edip etmeyeceğini gösterebilir. Devam edebilir; eski Kali-

forniya valisi şöyle söylemeyi seviyor: “Atılımdan önce hep 

yıkılış gelir.” Atılım fırsatı geldiğinde, bu yoldan dönmek 

çabuk olmayacaktır. Yapısal krizlerin doğası, uzun zaman-

da olgunlaştıkları için tamir edilmelerinin de uzun zaman 

alması şeklindedir. 
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Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın sitesinde 
yayınlanan analizde, gıda güvenliği ve çevresel 
sürdürülebilirlik için gıda kaybı ve israfın 
azaltılmasına dikkat çekiliyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Birleşmiş 

Milletler Çevre Programı (UNEP) ve ortakları, ilk uluslarara-

sı Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalığı Günü vesilesiyle düzen-

lenen etkinlikte gıda kaybı ve israfını önlemek, gıda ve do-

ğal kaynak güvenliğini riske etmemek için daha fazla çaba 

gösterme çağrısı yaptı. 

Günümüzde 690 milyon kadar insan karnını doyu-

ramazken, üç milyar kadar insan da sağlıklı beslenemi-

yor. Açlık son beş yıldır yükseliyor. COVID-19 salgını da  

Gıda Kaybı ve İsrafı 
Azaltılmalı

UNEP
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132 milyon insanın daha, gıda ve beslenme güvenliğini yi-

tirmesi tehdidini doğuruyor. Bütün bunlar bir yana, ekosis-

temin yok olması riski ve iklim değişikliğinin sonuçlarıyla 

da karşı karşıyayız. 

Buna rağmen gıdaları kaybetmeye ve israf etmeye de-

vam ediyoruz. Bu yıl, salgın nedeniyle insanların hareketi-

nin ve ulaşımın kısıtlanması yüzünden gıda kaybı ve isra-

fında artışa tanık olduk. 

Ancak, COVID-19 bir yana, her yıl dünyada üretilen gı-

daların yüzde 14’ü pazara ulaşmadan kayboluyor. Gıda 

kaybının yıllık maliyeti 400 milyar doları buluyor; Avustral-

ya’nın GSYİH’sı kadar. Bu yetmezmiş gibi, bir de 2021 ba-

şında yeni tahminlerin açıklanacağı gıda israfı söz konusu. 

Çevreyi de olumsuz etkileyen gıda kaybı ve israfı, küresel 

sera gazı emisyonlarının yüzde 8’inden sorumlu. 

Gıda kaybı; çiftliklerden perakendecilere uzanan süreç-

te, gıda israfı perakende, gıda hizmetleri ve hane düzeyin-

de gerçekleşir. Bunun nedenleri kötü yönetimden yetersiz 

ulaşım ve depolamaya, soğuk zincir kapasitesi eksikliğin-

den aşırı hava koşullarına ve kozmetik standartlara, plan-

sızlıktan tüketicilerin pişirme becerilerine uzanabilir. 

Basitçe ifade edecek olursak, gıda kaybının ya da isra-

fının azaltılması herkes açısından daha fazla gıda, daha az 

sera gazı emisyonu, çevreye daha az baskı, artan verimlilik 

ve ekonomik büyüme anlamına gelir.

Kilit inovasyon değil
Gıda kaybı ve israfını önlemenin kilit noktası inovasyon, 

teknolojiler ve davranış değişimidir.

“Evrende küçük bir tekne” olan gezegenimizin kurtarıl-

ması için gıda kaybı ve israfıyla mücadele amacıyla daha 

güçlü bir işbirliği, küçük çiftçilerin eğitilmesi, teknolojiye 

ve inovasyona yönelik özel yatırımların ve kamu yatırım-

larının artırılması çağrısı yapan FAO Genel Direktörü Qu 

Dongyu, “Gıda kaybı ve israfı çağımızın en büyük sorunla-

rından biridir” diyor. 

Qu şöyle devam ediyor: “Hasat sonrası inovatif muamele, 

dijital tarım ve gıda sistemleri ve piyasa kanallarının yeniden 

yapılandırılması, gıda kaybı ve israfıyla mücadelede büyük 

bir potansiyel sunuyor. IBM, Microsoft ve Vatikan’la bu 

alanlarda yapay zekâ kullanımının artırılması konusunda 

işbirliğine başladık.”

UNEP Yönetici Direktörü Inger Andersen devletlere gıda 

kaybı ve israfıyla mücadeleyi ulusal iklim stratejilerinin bir 

parçası haline getirme çağrısı yapıyor: “Şu ana dek sadece 

11 ülke gıda kaybını ulusal katkılarının bir parçası haline 

getirmiş durumda. Gıda kaybı ve israfı ile sürdürülebilir 

beslenmeyi, gözden geçirilmiş iklim planlarının bir parçası 

haline getiren politika yapıcılar, gıda sistemlerindeki kaybı 

yüzde 25’e kadar azaltabilir.”
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Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalığı Gününe destek amacıyla  

yayınladığı mesajda birçok insanın aç kaldığı bir dünya-

da gıda kaybı ve israfını “etik bir ayıp” olarak niteleyen BM 

Genel Sekreteri António Guterres, herkese bu sorunun 

çözümünde üzerine düşeni yerine getirmesi çağrısı yaptı; 

ülkelerin kaybın ve israfın azaltılmasına yönelik bir hedef 

belirlemesi ve bu alandaki politikaları Paris Anlaşması çer-

çevesindeki iklim planlarına dahil etmesi; şirketlerin ben-

zer bir yaklaşım benimsemesi; bireylerin daha dikkatli bir 

şekilde alışveriş yapması, gıdaları daha doğru depolaması 

ve artıklardan yararlanmasına dek. 

BM, Avrupa Komisyonu, özel sektör ve kamu temsilci-

leri, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin tarım bakanla-

rı, çiftçi, pazarcı ve tüketici birliklerinin temsilcilerinin ve 

akademisyenlerin katıldığı oturum ve panellerde, herkesin 

bir araya gelmesi, gıda kaybı ve israfını azaltma çabaları-

nı inovasyon, teknoloji ve eğitim yoluyla artırması, israfa 

yol açan davranışların değiştirilmesi, gelişimin ölçülmesi 

ve takip edilmesi, gıdaya erişimin artırılması, tarımsal üre-

timin çevresel ayak izinin azaltılması ihtiyacı gibi konular 

ele alındı; bunlar 2021 Gıda Sistemleri Zirvesinde derinle-

mesine ele alınacak olan konular.  

Gıda kaybı ve israfını azaltmaya yönelik çözümler
Gıda kaybını ve israfını azaltmaya yönelik çözümlerin ba-

zıları şunlardır: 

•	 Gıda kaybı ve israfının en fazla gerçekleştiği 

noktaları bilmemizi sağlayacak sağlıklı veriler 

•	 İnovasyon (örneğin pazarlamaya yönelik e-ticaret 

platformları ya da taşınabilir, mobil gıda işleme 

sistemleri) 

•	 Özel sektörün gıda kaybını ve israfını önleme 

konusunda harekete geçmesini, tedarik zincirleri 

çerçevesinde işbirliğinin artmasını sağlayacak 

devlet teşvikleri 

•	 Küçük üreticilere yönelik eğitim, teknoloji ve 

inovasyona yönelik yatırımlar 

•	 Daha sağlıklı paketleme, meyve ve sebzelerin estetik 

gereksinimlerine dair düzenlemelerin gevşetilmesi 

•	 Evde gıdadan en verimli şekilde yararlanılmasını 

sağlayacak davranışlar 

•	 İhtiyaç fazlası gıdanın, gıda bankaları aracılığıyla 

ihtiyaç sahiplerine dağıtılması 

•	 Çiftçilerin tüketicilere erişiminin kolaylaştırılması 

•	 Pazarlar ve kırsal kesimle kentler arasındaki 
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bağlantıların artırılması yoluyla değer zincirlerinin 

kısaltılması  

•	 Altyapı ve lojistiğin güçlendirilmesine yönelik, 

sürdürülebilir soğuk zincirler ve soğutma 

teknolojileri gibi alanlara yatırım yapılması

Birçok ülkede ürünlerin büyük kısmı nakil sırasında kay-

boluyor. FAO, bu sorunu çözmek amacıyla geliştirilmiş ve 

sürdürülebilir toplu paketleme yöntemleri (istiflenebilir 

ve iç içe geçebilir plastik kasalar), taze gıdaların Güney 

ve Güney Doğu Asya ülkelerine ulaştırılmasını sağlayacak 

sağlıklı bir hasat sonrası yönetim uygulaması geliştirdi. 

Nakil sırasında kasaların kullanılması, meyve ve sebze ka-

yıplarını yüzde 87’ye varan oranlarda azalttı. Tek kullanım-

lık naylon poşetler yerine kasaların kullanılması çevreye de 

fayda sağladı. 

UNEP ve üst düzey Champions 12.3 koalisyonu gıda kay-

bı ve israfının azaltılmasına yönelik bir Hedef-Önlem-Ey-

lem yaklaşımı geliştirdi. Bu yaklaşımın öncülüğünü yapan 

İngiltere, 2018’de kişi başına düşen tarla sonrası gıda kaybı 

ve israfını, 2007’deki düzeyine kıyasla yüzde 27 oranında 

azaltarak SDG 1.2 hedeflerine ulaşma konusunda yolu ya-

rılayan ilk ülke oldu. Sağlıklı veriler İngiltere’nin bir eylem 

planı hazırlamasını, tedarik zincirleri arasındaki işbirliğinin 

kolaylaştırılmasına yönelik kamu-özel sektör işbirliğini ya-

ratmasını, uzun vadeli bir toplum davranışlarının değişti-

rilmesi kampanyası başlatılmasını sağladı. Küresel salgın 

sırasında da bireylerin gıda alışkanlıklarının değiştirilme-

sine yönelik çabalar katlanarak arttı. Tesco (Orta Avrupa), 

Campbell ve Arla Foods gibi çeşitli şirketler gıda kaybı ve 

israfının yüzde 25 oranında azaltılması hedefine ulaşarak 

diğer şirketlerin de bu hedefi gerçekleştirmesinin müm-

kün olduğunu kanıtladı. 

Ruanda’da kurulan Afrika sürdürülebilir soğutma ve so-

ğuk zincir mükemmeliyet merkezi, çiftçilerin ürünlerini pa-

zara hızlı ve verimli bir şekilde ulaştırmasına yardımcı olarak 

gıda kaybını azaltıyor, kârı artırıyor ve istihdam yaratıyor. 

Başka yerlerde de (etkinlikte bir konuşma yapan) Isaac 

Sesi gibi genç girişimciler inovasyon yoluyla gıda kaybıyla 

mücadele ediyor. Sesi ve Kansas Eyalet Üniversitesi bün-

yesindeki Feed the Future (Geleceği Besle) Hasat Sonrası 

Kayıpların Azaltılmasına Yönelik İnovasyon Laboratuvarı 

(Isaac’in doğum yeri olan) Gana’daki çiftçilere sundukları 

GrainMate adında makul fiyatlı nem ölçerle mısır ve diğer 

tahılların yeterince kurumasını sağlayarak, tahıllardaki ha-

sat sonrası kaybın en önemli nedenini ortadan kaldırıyor; 

depolama öncesi yeterince kurumaması nedeniyle man-

tarların oluşması, kirlenme ve haşere istilası. 

 

Gıda kaybı ve israfı–olgular ve rakamlar 
Kaybolan gıdalar, sera gazı emisyonları bağlamında her yıl 

1,5 gigaton CO2 eşdeğer emisyona yol açıyor.

UNEP 2021 başında yayınlanacak Gıda İsrafı Endeksi ra-

porunda ülkeler düzeyinde perakende sektöründe, gıda 

hizmetleri sektöründe ve evlerdeki gıda kaybı rakamlarını 

açıklayacak. 16 Ekim 2020’deki Dünya Gıda Gününde de 

gıda israfının ölçümüne yönelik ortak bir metodolojiyi du-

yuracak.

FAO tarafından salgın öncesi gerçekleştirilen araştır-

malara göre Sahra Altı Afrika’daki çiftliklerde gerçekleşen 

meyve ve sebze kaybı, yüzde 50 ile dünyada en yüksek 

düzeyde. Tahıl ve baklagillerdeki yüzde 18 oranındaki ka-

yıp ise Asya’nın çeşitli bölgeleriyle birlikte, dünyada en 

yüksek düzeyde. 

Gıda güvenliğinin düşük olduğu ülkelerde tedarik zin-

cirinin ilk aşamasında yani çiftlikteki kayıpların azaltılması, 

gıda güvenliğinin artırılması konusunda olumlu sonuçlar 

doğurabilir. 

Birçok ülke artan gıda talebini tarımsal üretimi artırarak 

karşılamaya çalışırken, gıda kaybı ve israfını azaltma konu-

sunda adım atmıyor. Bu da çevre ve giderek azalan doğal 

kaynaklar üzerindeki olumsuz etkileri artırıyor. 
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Yeni Teknolojilerin 
Değerlendirilmesi

Kimberly D. Elsbach ve Ileana Stigliani,  MIT 
Sloan Management Review sitesindeki 
yazılarında yeni teknolojilere dair bilinçsiz 
düşüncelerin yatırım konusunda kötü kararlara 
yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

İnsan topluluklarının belirli özelliklerine dair önyargılar ya-

ratabilen liderler, aynı şekilde yeni teknolojilere dair önyar-

gılara da yol açabilir; insanların verimliliği ya da rekabet 

gücünü artırmak amacıyla yatırım yapmayı düşündüğü 

teknolojiler de dahil olmak üzere. 

Teknolojik araçlar hakkındaki kararlarınızı açık fikirli şe-

kilde seçenekleri değerlendirerek verdiğinizi düşünebilir-

siniz. Ancak yeni teknolojilerin benimsenmesi konusunda 

yayınlanmış yüzlerce araştırmaya yönelik incelememiz, 

yeni teknolojiler konusundaki kişisel inançların (mucizevi, 

KIMBERLY D. ELSBACH  
ve ILEANA STIGLIANI
MIT Sloan Management Review
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karmaşık) bu teknolojinin eski teknolojilerden neden ve 

nasıl daha iyi olduğuna dair spesifik, bilinçsiz önyargıları 

tetiklediğini ortaya koyuyor. 

Yeni araçların şaşaasına dair gizli önyargılar liderlerin 

gereksiz riskler almasına ve karar sürecinde uzmanların 

tavsiyelerini kulak ardı etmesine yol açabilir. Dahası yeni 

teknolojilere yönelik gizli önyargılar başarısı kanıtlanma-

mış, hatta güvenli olmayan ürün ve hizmetlere büyük yatı-

rımlar yapılmasına yol açabilir.

Yeni teknolojilere dair inançlar ve önyargılar 
Yeni teknolojilere yönelik önyargıları, ortaya çıkmakta olan 

teknolojilere dair otomatik olarak (bilinçsiz şekilde) hareke-

te geçen algılar olarak tanımlıyoruz. Bu gizli önyargılar tek-

nolojiye dair genel inançlardan kaynaklanır ve akıllı telefon 

uygulamalarından uçakları idare etmekte kullanılan uçuş 

enstrümanlarına dek her şeye dair algıları etkiler. Şirket-

lerin günümüzde teknolojiyi yoğun şekilde kullandığı dü-

şünüldüğünde, liderlerin sadece yeni teknolojilere yönelik 

önyargıların farkında olmakla kalmaması, aynı zamanda bu 

önyargılar nedeniyle yeni teknolojilerin benimsenmesinin 

ya da göz ardı edilmesinin sonuçlarını görebilmesi gerekir. 

Aşağıda insanların yeni teknolojilere dair genel inançları, 

bu inançların her birinin yarattığı önyargıları ve her önyar-

gının doğurduğu riskleri bulabilirsiniz. 

İnanç: Yeni Teknolojiler Gizemli ve “Mucizevidir”.

Yarattığı Önyargı: Yeni teknoloji mevcut 

seçeneklerden daha iyidir. 

Risk: Liderler başarısı kanıtlanmadığı halde yeni 

teknolojilere destek verebilir. 

Hepimiz teknolojinin mucizevi şekilde gelişmekte oldu-

ğunu (örneğin kanser tedavisinde nano teknoloji kullanımı 

gibi) ve bu gelişmelerin gündelik yaşantımızı değiştirdiği-

ni, örneğin mikrodalga fırınlar sayesinde daha hızlı yemek 

yapabildiğimizi, telefonlarımızın uydular tarafından ger-

çek zamanlı olarak güncellenebildiğini, lazer teknolojisi-

nin görme bozukluklarını ortadan kaldırdığını düşünüyor 

olabiliriz. Dahası başarılı teknolojik inovasyonları aklımız-

da tutarken, başarısız olanları unutma eğilimine gireriz (İlk 

ses tanıma teknolojisinin adını hatırlayabiliyor musunuz?).

Yeni teknolojilere yönelik bu hayranlık hissi, insanla-

rın bilinçsiz şekilde, yeni teknolojilerin performansının  
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eskilerinden daha üstün olduğunu düşünmesine yol aça-

bilir. Bu durum özellikle yeni teknolojiler konusunda daha 

iyimser önyargılara sahip ilk benimseyenler açısından 

geçerlidir. Bu kişiler bu teknolojilerin başarısızlığından  

ürün ya da hizmetin kendisini değil, kullanıcı hatalarını so-

rumlu tutar. 

Liderler açısından risk, bilinçsiz şekilde, yeni teknoloji-

leri, sırf yeni olmalarından dolayı, mevcut teknolojilerden 

üstün tutmalarıdır; yeni teknolojilerin yeniliği diğer prob-

lemleri gizlediği, mevcut teknolojilerin daha başarılı oldu-

ğu test edildiği ve kanıtlandığı halde. 

Ayrıca, bir ekosisteme bağımlı olan (teknolojinin çalışa-

bilmesi için gerekli tamamlayıcı hizmetler, standartlar, ya-

sal düzenlemeler gibi) henüz olgunlaşmamış teknolojileri 

satın alma riski de vardır. Şarj istasyonları henüz yaygın-

laşmamışken yüzde 100 elektrikli araçlara sahip olmanın 

güçlüğünü düşünün. Liderlerin henüz oluşma aşamasın-

daki ekosistemlerin önemini görmezden gelmesinin ne-

denlerinden biri de yeni teknolojilere yönelik önyargıların 

gözlerini kör etmesidir. 

Sony’nin Reader ile girdiği e-okuyucu sektöründe ya-

şanan buydu. Ürün düzgün çalıştığı halde okunabilecek 

e-kitaplara ihtiyacı vardı ve bu kitaplar mevcut değildi. 

Bu sıkıntı teknolojinin yeniliğinden büyülenen yönetici-

ler tarafından görmezden gelindi. Amazon daha sonraları  

Kindle’ı piyasaya sürdüğünde, bu sorunu anında ve sorun-

suz bir şekilde indirilebilen çok sayıda e-kitap yayınlayarak 

çözdü. Amazon bu sayede ürününe rekabet avantajı geti-

ren bir ekosistem kurmuş oldu.

İnanç: Yeni teknolojiler karmaşıktır ve anlaşılması 

güçtür.

Yarattığı Önyargı: Liderler yeni teknolojiler konusunda 

uzmanların tavsiyelerini dinlemelidir. 

Risk: Liderler gereken özeni göstermez ve uzman 

olmayan isimlerin kaygılarını dinlemez. 

Kimya, biyoloji, fizik ve bilgisayar bilimleri alanlarındaki 

en yeni bilimsel keşiflere dayalı gelişmeler (nano teknoloji, 

finans teknolojisi, blok zinciri, yapay zekâ gibi), yeni tek-

nolojilerin tembellerin anlayamayacağı kadar karmaşık ol-

duğu inancını doğurur. Teknolojinin kantitatif bilim insan-

larının ve mühendislerin işi olduğu görüşü de bu inançla 

yakından ilintilidir. 

Yeni teknolojilerin karmaşık olduğu hissi, insanların ma-

tematik ve bilim gibi alanlardaki akademisyenlerin tavsi-

ye ettiği teknolojilerin daha makul ve güvenilir olduğunun 

düşünülmesine neden olur. Bu durum, başka (daha az uz-

man) insanlar karşı çıksa bile değişmez. (Araştırmamız, uz-

manın erkek olması durumunda bu eğilimin daha yaygın 

görüldüğünü [toplumsal önyargıların, teknolojik önyargı-

larla bir araya geldiğini] ortaya koyuyor.) 

Uzmanlar tarafından tavsiye edilen yeni teknolojilerin 

daha güvenilir olduğu önyargısı insanların teknoloji ve ya-

tırım kararlarını, bu teknolojiye dair iddiaları teyit etmeden 

vermesine yol açabilir. “Aşırı güven önyargısı”nın en so-

mut örneklerinden biri şu anda faaliyette olmayan sağlık 

teknolojisi şirketi Theranos’a ilk günlerde verilen koşulsuz 

destektir. Theranos, sahip olduğu teknolojinin birçok kan 

testini, çok az bir miktar kanla çok hızlı şekilde yapabildi-

ğini iddia ediyordu. Şirketin Stanford Üniversitesiyle yakın 

ilişkileri (şirket kurucusu Elizabeth Holmes Stanford Üni-

versitesinde okumuştu ve üniversitedeki saygın bir mü-

hendislik profesörü Holmes’un fikrine destek vermişti) ve 

ilk dönemlerde Cleveland Clinic’le ortaklık kurması saye-

sinde yıldız isimlerle dolu yönetim kurulu, yatırımcılardan 

700 milyon dolar topladı; şirketin kan testi teknolojisi ko-

nusunda ayrıntılı bilgi verme konusundaki isteksizliğine ve 

bağımsız bir muhasebe şirketinin denetiminde hazırlanan 

finansal tabloları açıklamamasına rağmen. Forbes dergisi-

nin de söylediği gibi, “Theranos’un parıltısı nedeniyle biri-

leri ürüne gereken özeni göstermemişti”. 

Benzer ve bu önyargıyı gözler önüne süren bir diğer 

örnek de Silikon Vadisinin önseziler konusundaki bece-

riksizliğine örnek teşkil eden 400 dolarlık sebze sıkaca-

ğı Juicero’dur. Girişim sermayedarları teknolojisi kulağa 

çok etkileyici gelen girişimci Doug Evans’ın soğuk sıkım 

makinesine 120 milyon dolar yatırım yaptı; iki Tesla oto-

mobili havaya kaldırabilecek güç ürettiği söylenen, Wi-Fi 

bağlantılı taratıcısıyla sıktığı sebzelerin son kullanım ta-

rihlerini kontrol edebilen bir sebze sıkacağı. Ancak Juice-

ro’nun tek becerisi önceden hazırlanmış 5 dolarlık organik 

sebze paketlerini sıkmaktı. Kısa süre içinde de insanların 

sebzeleri elle sıktığı videolar dolaşmaya başladı. Sonuç 

itibariyle, Juicero, “teknoloji teknoloji içindir” anlayışının 

bir ürünü haline geldi ve daha düşük teknolojili alterna-

tifler (sebzeleri eski moda mekanik sıkacaklara koymak)  

galip geldi.
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İnanç: Kimi yeni teknolojiler tabiatları gereği 

babancıdır; insani değildir. 

Yarattığı Önyargı: İnsani özellikler gösteren yeni 

teknolojiler daha güvenilirdir. 

Risk: Liderler insani özellikler gösteren teknolojilere, 

performans sorunlarına rağmen, gereğinden fazla 

güvenir.

Birçok teknoloji insanların birbirine güvenmesini sağla-

yan, yüz ifadeleri ya da beden dili gibi toplumsal özellikler 

barındırmaz. Örneğin etkileşimler sırasında sergilenen ne-

zaket ve dostane sohbet insanların birbirlerini hoşsohbet 

ve sıcak (dolayısıyla da güvenilir) görmesini sağlar.

Yeni teknolojilerin yabancı olduğu hissi insanların, insan 

gibi davranan yeni teknolojilere gereğinden fazla güven-

me eğilimine girmesi anlamına gelir. Örneğin, insanlar, in-

san sesi kullanılan ya da konuşmak için sırasını beklemek 

gibi toplumsal özellikler sergileyen teknolojilere daha fazla 

güvenir. Birçok interaktif navigasyon sisteminin robotik bir 

ses yerine sıcak ve insani sesler kullanacak şekilde prog-

ramlanmasının nedeni budur. 

Bu önyargının yarattığı risk, liderlerin, teknolojinin per-

formansında sıkıntılar olsa bile, insani özelliklerine kan-

masıdır. Örneğin araştırmalar nezaketin güvenilir perfor-

manstan daha önemli bulunduğunu gösteriyor. Yapılan 

bir araştırma, insanların kibar bir dille konuşan ancak 

uçakların motorlarındaki arızaları yüzde 60 isabetle tespit 

edebilen bir teknolojiye duyduğu güvenin, kaba bir dille 

konuşan ancak arızaları yüzde 80 isabetle tespit edebilen 

teknolojiye duyduğu güvenle eşit düzeyde olduğunu orta-

ya çıkardı. 

Yeni teknolojilere yönelik önyargılardan kaçınma 
yolları
İnançlar ve önyargılar ortadan kaldırılabilir. Liderlerin ka-

rar süreçlerinde teknoloji önyargısı nedeniyle yanlış yolara 

sapmaktan kaçınmak amacıyla yapabileceği üç şey vardır. 

1. Yeni teknolojinin fonksiyonlarına, performansına ve 
pratik önemine odaklanın. 
Liderlerin teknolojinin yeniliğini bir kenara bırakması ve 

çözmesi gereken problemle, kıyaslayabileceği diğer olası 

çözümlere odaklanması gerekir. Şirketin asıl ihtiyacı ne-

dir? Müşteriler neyi kabullenmeye hazır?

Liderlerin bir başka önyargı olan sürü psikolojisinden 

de kaçınması gerekir. Örneğin günümüzde yapay zekâ 

inanılmaz derecede popüler. Dünyanın dört bir yanındaki 

şirketler bu teknoloji sayesinde rekabet avantajı yakalama-

yı, operasyonel maliyetleri azaltmayı, müşteri deneyimi-

ni geliştirmeyi umuyor. Ancak tüm şirketler yapay zekâyı  



EKİM ‘20  /  16

kullanmaya hazır değil. Şirketlerin, çözümü için yapay zekâ 

kullanmayı gerektiren spesifik problemleri dikkatle değer-

lendirmesi, kurulu veri toplama sistemlerine, algoritmaları 

hayata uygulayacak ve yönetecek becerikli uzmanlara sa-

hip olup olmadığını bilmesi gerekir. 

2. Yeni teknolojiler konusundaki kararları alacak 
ekiplere uzman olmayan isimleri ve gündelik 
kullanıcıları da dahil edin. 
Geçmişteki araştırmalardan teknoloji meraklılarının ve 

bilim insanlarının, yeni teknolojiler konusunda risk alma-

ya uzman olmayan isimlere oranla daha istekli olduğunu, 

teknolojiyi değerlendirme becerisine gereğinden fazla 

güvendiğini biliyoruz. Yeni teknolojilerin ortaya çıkardığı 

problemlerin birçoğu uzman olmayan isimler kullanma-

ya kalktığında ortaya çıkar. Bu isimlerin karar süreçlerine 

dahil edilmesi, uzmanların göremediği ya da görmezden 

geldiği problemlerin ortaya çıkmasını sağlar. 

Apple’ın iPhone 4’üyle birlikte ortaya çıkan anten tar-

tışmasını ele alalım. Telefonu sol eliyle kullanan kimi kulla-

nıcıların sinyal seviyesi azalıyor, konuşmaları kesiliyordu. 

Görünüşe göre elleri antenin aldığı sinyalleri kesiyordu. 

Şirketin o dönemdeki CEO’su Steve Jobs önce kullanıcıla-

rı suçlayarak, “telefonu o şekilde tutmamalarını” söyledi. 

Oysa özellikle solak kullanıcıların katılımıyla gerçekleştiri-

len daha fazla test, bu problemin daha erken ortaya çık-

masını sağlayabilirdi. 

3. Teknolojinin “görüntüsü” ve “uyandırdığı his” 
konusundaki öznel değerlendirmelerle nesnel 
performansı birbirinden ayırın. 
Daha insani görünen ve hareket eden yeni teknolojilere 

potansiyel kullanıcılar tarafından daha fazla güvenildiğini 

bilen karar vericilerin teknolojinin performansını daha nes-

nel şekilde değerlendirmesi, hata sayısı, görevleri yerine 

getirme süresi, mahremiyet ihlalleri gibi şeylere bakması 

gerekir. Karar vericilerin hangi tepkilerinin öznel olduğunu 

ve teknolojiye ve kullanıcı memnuniyetine duygusal tepki 

verdikleri durumları bilmesi gerekir. 

Amazon’un Alexa’sı ya da Apple’ın Siri’si gibi kişisel diji-

tal asistanları ele alalım. Birkaç yıl öncesine dek çok fütü-

ristik bir fikir gibi görünen sesli sohbet asistanları organi-

zasyonlarda kendilerine yer bulmaya başladı. Bu asistanlar 

verileri gerçek zamanlı olarak takip edebilir; akıllı cihazlar, 

bulut hizmetler gibi kaynaklardan gelen verileri bir araya 

getirebilir; yapay zekâ kullanarak bu verileri bilgiye dönüş-

türerek müşteri hizmetleri maliyetlerini düşürebilir. 

Ancak bu araçların görmezden gelinen karanlık bir ta-

rafı da vardır. Topladıkları ve kullandıkları verilerin büyük 

kısmı kişisel, tespit edilebilme potansiyeli taşıyan, hassas 

bilgiler içerir. Dijital asistanların uzaktan kontrol edilebil-

mesi, ciddi mahremiyet ihlallerine yol açabilir. Dahası, di-

jital asistanların hataları da vardır. İnsanlar bir müşterinin 

isminin farklı versiyonlarını (hatalı yazımlar ve lakaplar da 

dahil olmak üzere) görse de o kişiyi tanıyabilir. Dijital asis-

tanları çalıştıran yapay zekâ algoritmaları ise bunu başa-

ramaz. Her farklı yazımı farklı bir insan olarak kaydeder. 

Dolayısıyla, dijital asistan kullanan şirketlerin insani tekno-

lojilere gereğinden fazla güvenmenin yaratabileceği sıkın-

tıların farkında olması gerekir. 

En iyi teknoloji kazansın
Gelişmekte olan teknolojilerin kullanımına dair kararlar 

vermek, birçok yöneticinin yaşamının rutin parçalarından 

bir haline gelmiş durumda. Üstelik bu kararları verme hızı 

giderek artıyor. Bu trendler, yöneticiler açısından gizli ön-

yargıların teknoloji konusundaki seçimlerini nasıl etkiledi-

ğini anlamanın ve şirketin performansına ve itibarına zarar 

verebilecek bu etkileri minimuma indirmenin yollarını öğ-

renmenin önemini artırıyor. 
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Pandemi Sonrası Spor 
Taraftarlığı

Covid-19’un soyunma odası ve stadyumlarda yarattığı hak-

lı korku, 2020’nin başlarından itibaren tüm büyük liglerin 

tamamen iptal edilmesine yol açtı. 

Evlerine tıkılı kalan ve ekranlara yapışan kitleler, aylardır 

hareketsiz olan rekabet ortamında, çoklu medya kanalları 

aracılığıyla pek çok deney yapma fırsatı yarattı. 

Dahası, koronavirüs krizi hâlâ devam ediyor ve dünya pan-

demi sonrası “yeni normal”i konuşuyor. Ligler yeniden açıl-

maya başladı, gerçi henüz hemen hepsi boş stadyumlarda… 

Bu anlamda, yeni bir mesele ortaya çıkıyor: Stadyum 

deneyimi gibi güçlü bir araçtan yoksun olduğunuzda, ta-

raftarları oyun deneyimine nasıl dahil edeceksiniz? Üstelik 

bu mesele Covid-19’la ortaya çıkmadı ve pandemi bittiğin-

de de ortadan kaybolmayacak. 

Pek çok takım küresel taraftar havuzlarının son yıllarda 

genişlediğini gördü, maçlara doğrudan katılamayan taraf-

tarların ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çalışmalar artmıştı. 

REUBEN JACKSON
Big Think
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Koronavirüs, pazarlamacıları dijital dönüşümü hızlan-

dırmaya teşvik ediyor, taraftarlarla çevrimiçi ortamda bağ-

lantı kurmak için yeni ve daha iyi yollar bulmaya itiyor. 

Covid-19 hiç şüphe yok ki, taraftar deneyimini zengin-

leştirecek bir fırsat sunacak. Markalar ve hak sahipleri, çok 

daha fazla işbirliği yapacak, strateji ve yaratıcılık açısından 

daha çeşitli, doğrudan ve ulaşılabilir deneyimler sunacak. 

Tekrar stadyuma; bu sefer sanalına
Aylar süren hasretten sonra taraftarlar sonunda takımlarını 

seyretmeye başladı. İnsanlar canlı maç seyretmeyi o ka-

dar özlemiş ki… 5 Temmuz günü, yaklaşık 5,7 milyon kişi, 

Southampton-Manchester City maçını ekranlardan izledi  

ve bu, bugüne kadar Premier League’in en çok izlenen 

maçı oldu. 

Zaman ilerledikçe, ekranın cazibesi kaybolacak. Boş bir 

stadyum hem taraftarlar hem de oyuncular için can sı-

kıcıdır. NFL’in Nisan 2020’deki “sanal draft” etkinliği 15,6 

milyon izleyiciyle geçen haftaki Pazartesi Gecesi Futbolu 

etkinliğini (14 milyon) geçmişti.

Spor endüstrisinin, yeni nesil taraftarlar için teknoloji-

nin nimetlerinden faydalanmanın yaratıcı yollarını bulma-

sının zamanı geldi. Pandemi süreci bize ışık tutabilir mi?

Eski hamama yeni tas 
Yayın programlarındaki boşlukları klasik maçlarla doldur-

mak başta işe yarıyordu ama artık usandırıyor. Daha fazla 

içerik seçeneği sunmak başarının anahtarı gibi görünüyor.  

Qualitative Insights yöneticisi Tommy Stimson, taraftarla-

rın son 10-12 yıldır maçlarla pek ilgilenmediğini söylüyor. 

Maçtan önemli anlar internette bulunabiliyor, ayrıca “İçe-

riğin öngörülebilirliği ve benzerliği de uzaklaştırıcı bir et-

ken.” Stimson, günümüz taraftarlarının tanık olmadığı iko-

nik ve tarihi spor anlarını yayınlamayı öneriyor. 

Taraftar tekrar yayınlar, yeni analizler ve yorumlarla veril-

diğinde ilgi gösteriyor. Günümüz oyuncuları veya o dönem 

oynamış oyuncuların yorumlarını merak ediyorlar. Netflix’in 

pandemi dönemindeki en popüler yayınlarından biri, Mic-

hael Jordan’ın The Last Dance belgeseli oldu. On bölümlük 

belgesel, bölüm başına 5,6 milyon seyirciye ulaştı. 

Pek çok takım, sosyal medya entegreli “izleme partileri” 

düzenledi. Eski oyuncular hatıralarını paylaştı, taraftarlar-

dan gelen soruları yanıtladı, onlarla birlikte klasik maçları 

seyretti. Taraftarlar da bu deneyimi beğendi. ABD’de ya-

pılan bir ankette taraftarların yüzde 76’sı “izleme partisi” 

uygulamasını daha fazla görmek istiyor. 

İzleyiciler sahne arkası içeriği görmeye can atıyor; spor-

cular nasıl formda kalıyor, koçlar nasıl strateji oluşturuyor, 

transferin arkasında hangi motivasyonlar var… 

Markalar daha fazla veri toplarken, izleyicileri daha da 

içine çekecek kişiselleştirilmiş içeriklere ağırlık veriyor. 

Taraftarları oy vermeye çağırın
Taraftarlara maç içinde etki yaratabileceği bir şey sunmak, 

spor endüstrisi için büyük bir kazanım. Juventus uzun za-

mandır dijital dönüşümün liderliğini yapıyor. Juventus 

stadyumda kullanılacak yeni gol sevinci şarkısını seçmek 

için taraftarları oy vermeye davet etti. 

Taraftarlar ezici çoğunlukla Blur’un “Song 2” şarkısını 

seçti ve Juventus’la Cagliari arasındaki ilk maçta tam dört 

kez bu şarkıyı dinleme şansına eriştiler. 

Taraftarlık için yeni bir çağ
Covid-19 spor endüstrisinin dijital dönüşümünü hızlandı-

racak. Evdeki taraftarlar takımlarıyla bağ kurmanın yeni 

yollarını öğrenecek. 

Yaratıcılık ve yeni teknolojilerin birlikteliği, yeni bir ça-

ğın başlangıcı olabilir. 
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