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“Boris Johnson, İngiltere 
Tarihinin En Kısa Ömürlü 
Başbakanı Olabilir”
New York Times’da 
Yayın Kurulu 
imzasıyla yayınlanan 
yazıda Brexitçi 
yeni başbakanın 
yaklaşımlarının 
gerçekliğe ters 
düştüğüne vurgu 
yapılıyor.

New York Times’da Yayın Kurulu imzasıyla yayınlanan “Teatral etki yarat-
mada çok başarılı oldu. Şimdi başbakan olarak Brexit’in son sahnesinde 
oynuyor” başlıklı yazıda Boris Johnson’un ne pahasına olursa olsun AB’den 
çıkmak yanlısı olan Muhafazakâr Parti kadroları tarafından başa getirildiği-
ne işaret ediliyor.

Yazıda, “Şimdiye kadar gazeteci, yazar, parlamento üyesi, Londra Belediye 
Başkanı ve son olarak da Adalet Bakanı olarak tüm sicili başarıdan çok  kuru 
gürültüyle dolu olan Johnson sıkı çalışmayı, doğruluğu ve hakikati küçüm-
seyen birisidir” deniyor. Siyasi kariyerinin tek istikrarlı çizgisi her durumda 
bankerleri ve vergi indirimlerini savunması ve kendisinden olgulara dayan-
masını talep edenlerden nefret etmesi olmuştur.
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Kendisinin AB Komisyonu ile May’den çok daha iyi bir anlaş-
ma yapabileceği iddiasında olan Johnson anlaşma olmasa da 
AB’den çıkmakta ısrarcı. Ancak daha iyi bir anlaşma yapabi-
leceğine inanan hiç kimse yok. Buna karşılık aralarında devlet 
kurumları tarafından yapılmış olanlar da bulunan çok sayıda 
araştırma, anlaşmasız bir çıkışın tam bir ekonomik felaket geti-
receğini gösteriyor. Kanal geçişlerinde uzun kuyruklar oluşacağı 
ve çok sayıda tedarik zincirinin kırılacağı, dolayısıyla marketlerde 
büyük bir kıtlık ortaya çıkacağı belirtiliyor. Britanya Hazinesi’nin 
bir araştırması ekonomik büyümenin yavaşlayacağını ve büyük 
dış ticaret kayıpları oluşacağını ortaya koyuyor.

“Ancak” deniyor yazıda, “bu gibi endişeler tıpkı olgulara aldır-
mayan Başkan Trump ve Avrupa’daki diğer yeni milliyetçi lider-
ler gibi Boris Johnson’u da pek ilgilendirmiyor. Onlar için esas 
olanlar “egemenlik”, “halk” ve “millet”. Ne var ki bu tür popü-
listlerin tutuşturduğu tutkular kolaylıkla milliyetçilik, hoşgörü-
süzlük ve ırkçılığa dönüşebiliyor.

Şimdi Johnson’un tumturaklı sözleri May’in çabalarını geçersiz 
kılan gerçekliklerle karşı karşıya gelmek üzere. Boris Johnson’un 
vadettiği gibi Brexit kararını 31 Ekim’e kadar hayata geçirmesi-
nin birçok bakımdan çok zor olduğu bütün yorumcular tarafın-
dan belirtiliyor. Nicholas Reed Langen’in 26 Temmuz’da Project 
Syndicate sitesinde yayınlanan yazısında belirtildiği gibi, önemli 
bir başka mesele de AB’den ayrılması durumunda İngiltere’nin ta-
rihinde ilk kez yazılı bir anayasa yapmak zorunda kalacak olması.

Ayrılma ısrarı parlamentonun gelecekteki gücü sorununu ön 
plana çıkarıyor. Doğrudan eski duruma, İngiltere 1973’te AB 
üyesi olmadan önce geçerli olan koşullara geri dönüş gibi bir 
alternatif söz konusu değil. AB üyeliği sırasında, özellikle Tony 
Blair’in başbakanlığı döneminde anayasal durumla ilgili bir-
çok değişiklik gerçekleşmiş bulunuyor. Örneğin İskoçya, Kuzey 
İrlanda ve Galler bölgesi yasama organlarına önemli ölçüde 
güç aktarıldı. 1998 tarihli Birleşik Krallık İnsan Hakları Yasası 

yargının gücünü artırdı ve 2009’da da Lordlar Kamarasından 
bağımsız bir Yüksek Mahkeme kuruldu. Bu ve benzeri değişiklik-
lerle parlamentonun otoritesi birçok durumda başka organlara 
aktarıldı. Görüldüğü gibi 1973 öncesi duruma geri dönülemez. 
Mahkemelerin son 40 yıl içinde öğrendiklerini unutarak uysalca 
kraliyetin dizinin dibindeki hürmetli konumu tekrar kabul ede-
ceğini kimse bekleyemez. 

Kaldı ki Birleşik Krallığı oluşturan dört parça -İngiltere, İskoçya, 
Galler ve Kuzey İrlanda- arasındaki ilişkinin, ülke bütünlüğünün 
gelecekte nasıl bir hal alacağı da bütünüyle belirsiz. En aşikâr 
problem eski başbakan Theresa May’in AB ile yürüttüğü müza-
kerelerde bütün boyutlarıyla gündeme gelen Kuzey İrlanda ile 
AB üyesi olarak kalacak olan İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sı-
nırın durumudur. Katı bir sınır uygulaması, ticareti bozacak ve 
kuzey İrlanda’da barışı sağlayan İyi Cuma Anlaşmasını çok çe-
şitli biçimlerde ihlal edecek olmasına ek olarak, adada geçmiş-
teki dehşet verici kutuplaşmaya geri dönülmesini de kaçınılmaz 
hale getirecektir.

AB, Kuzey İrlanda ile İrlanda arasında katı bir sınır uygulama-
sına izin vermeye kesinlikle yanaşmayacak ve bir “dayanak”ta 
ısrarlı olacaktır, ama üç keresinde de May’in anlaşma yapmasını 
bozan bu ısrar olmuştu. Kendi partisi içinde de katı bir Brexit 
istemeyen epey parlamenter var ve bu durumda Johnson’a kar-
şı küçük bir isyan bile erken seçime gidilmesiyle sonuçlanabilir. 
O kadar ki parti içinde Kraliçe’nin AB Komisyonundan yeni bir 
uzatma rica etmesini düşünenler bile var.

İngiliz yorumcu James Butler’ın 27 Temmuz günü New York 
Times’ta yayınlanan “Johnson Britanya’nın sonu mu olacak” 
başlıklı yazısında ileri sürdüğü gibi, katı bir Brexit durumunda 
yeniden Birleşik İrlanda çağrılarının yükselmesi ciddi olarak 
gündeme gelebilir. Aynı şekilde referandumda AB’de kalınması 
yolunda oy kullanmış olan İskoçya’da da İngiltere’den bağımsız 
olma talebi pekâlâ gündeme gelebilir.

“Johnson bir açmazla karşı 
karşıya kalıp seçimleri yenileme 
kararı alırsa ne olur? Bunun her 

durumda bir AB’den ayrılma-
kalma seçimi olacağı açıktır. 

Öyleyse, yaşanan üç yıllık 
kaosun ardından şimdi niçin 
ikinci bir referandum çağrısı 

olmasın?”

Boris Johnson



İSTANBUL SANAYİ ODASI | DİJİTAL BÜLTEN

Johnson’un başbakanlığa gelmesinin ertesi günü Trump’ın bir 
can simidi olarak ABD ile İngiltere arasında geniş kapsamlı bir ti-
caret anlaşması yapılmasını önermesi, kimsede bunun Brexit’in 
ekonomiye getireceği maliyeti dengeleyebileceği fikrini uyandır-
madı. Johnson’un Trump’ın önerisiyle Basra Körfezi’nde İran’a 
karşı yapılacak bir askeri müdahaleye İngiltere’nin katılmasını 
hemen kabul etmesi de sadece yeni tehlikelere kapı açacaktır.

Aslında en başından beri İngiltere’nin AB’den çıkması için yü-
rütülen kampanya, Edoardo Campanella’nın Project Syndicate 
sitesinde 26 Temmuz’da yayınlanan yazısında belirttiği gibi, 
sadece yalanlara ve yanlış verilere değil aynı zamanda ülkenin 
emperyal geçmişine ilişkin özenle kurgulanmış bir efsaneye de 
dayanıyordu. Ama tarihin gösterdiği gibi nostaljik milliyetçilik 
her zaman felaketle sonuçlanıyor.

Muhafazakâr partinin önde gelen Brexit yanlısı milletvekillerin-
den Jacob Rees-Mogg’un yeni kaleme aldığı The Victorians adlı 
kitapta yapıldığı gibi, aslında gerçekte hiçbir zaman tam anla-
tıldığı gibi yaşanmamış bir döneme nostalji yaratılarak İngilizler 
ülkelerinin “AB’nin giydirdiği deli ceketi” olmasa gene önde ge-
len küresel güç olabileceğine inandırılmak isteniyor. Ülkenin 

ezelden beri kıta Avrupa’sıyla bitmek bilmeyen bir çatışma için-
de olduğu ileri sürülüyor ve emperyal gurur, başkalarına boyun 
eğmeyi reddetmek, Anglosakson dayanışması ve yabancı düş-
manlığı öne çıkarılıyor.

Bütün bunlar ünlü yorumcu Roger Cohen’in 23 Temmuz tarihli 
yazısında söylediği gibi, Boris Johnson’un İngiltere tarihinin en 
kısa ömürlü başbakanı olma ihtimalini bayağı artırıyor. O ne-
denle eski başbakanlardan John Mayor’ın dediği gibi, “Johnson 
ya aşırı bir Brexit fraksiyonunun sözcüsü olmak ya da lideri ol-
duğu tüm ulusun hizmetkârı olmak arasında bir tercih yapmak 
durumundadır. İkisi birden olamaz.”

Johnson bir açmazla karşı karşıya kalıp seçimleri yenileme ka-
rarı alırsa ne olur? Bu durumda oylar dört parti arasında bö-
lünecektir: Johnson’un Muhafazakâr Partisi, Nigel Farage’in 
Brexit Partisi, Jeremy Colbin’in İşçi Partisi ve Avrupa yanlısı 
Liberal Demokratlar. Kimin güçlü çıkacağı konusunda hiçbir 
şey söylemek mümkün değildir ama, bunun her durumda bir 
AB’den ayrılma-kalma seçimi olacağı açıktır. Öyleyse, yaşanan 
üç yıllık kaosun ardından şimdi niçin ikinci bir referandum çağ-
rısı olmasın?
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Rockford Weitz, The Conversation 
sitesindeki yazısında petrol ve doğal 
gaz ticaretinin en önemli güzergâhı 
olan Hürmüz Boğazı’nda yaşanan petrol 
tankerlerine yönelik saldırıları ve yol 
açabileceği sonuçları tartışıyor.

Hürmüz Boğazı’nda 
Neler Oluyor?

Rockford Weitz

Tufts Üniversitesi Fletcher Okulu Denizcilik Çalışmaları 
Uygulama Profesörü ve Direktörü olan Rockford Weitz, 
Smith Richardson Vakfı’ndan deniz güvenliği araştırması 
için fon almıştır. Ayrıca Singapur merkezli bir siber de-
niz güvenlik kuruluşu olan Ocean Shield’ın hissedarı ve 
danışmanıdır. Massachusetts merkezli Global Denizcilik 
Araştırmaları Enstitüsü, Herkes İçin Sürdürülebilir Tarım 
Enstitüsü ve Blue Water Metrics gibi kâr amacı gütmeyen 
kuruşlarla çalışmaktadır.
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ABD, İran ve diğer ülkeler arasındaki gerilim yine Hürmüz 
Boğazı’nda alevleniyor.

Dünyadaki ham petrolün yüzde 21’inin geçtiği bu dar deniz yo-
lunda neler olup bittiğine dair çeşitli yorumlar var.

Saldırıya uğramış tankerlere, kaçak petrole ve düşen drone’la-
ra dair raporların çoğu İran ve ABD ile ilgili. Ama petrol ve tan-
kerler konusu, içine Japonya, Norveç ve İngiltere’nin de dahil 
olduğu başka ülkelerle de ilgilidir.

Ortadoğu’daki bu boğaz gibi başka stratejik deniz geçitlerini 
de inceleyen bir araştırmacı olarak Hürmüz Boğazı’ndaki bu 
çatışmaları İran’ın, askeri misilleme başlatmak için fazla sinsi, 
gayri nizami taktikler içeren hibrid savaş uygulamasının klasik 
bir örneği olarak görüyorum.

21 Mil Genişliğinde Bir Kanal
21 mil genişliğindeki bu kanal, Körfez’i Hint Okyanusu’na bağ-
lar. Kayıtlı tarihe baktığımızda, tarih boyunca Arap ve İran uy-
garlıklarının Hindistan Yarımadası ve Pasifik Asya ile bağlantı-
sını bu kanal yoluyla sağladığını görüyoruz. Örneğin Avrupalı 
denizci imparatorlukların yükselişinden evvel, 15 ve 16’ncı yüz-
yılda, Çin’den gelen porselenler ve Hindiçin’den gelen baha-
ratlar, Orta Asya ve Avrupa’ya Hürmüz Boğazı üzerinden geçti. 

Bugün Hürmüz Boğazı İran’ı, ABD ile güçlü askeri bağları olan 
Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden ayırıyor.

Enerji zengini Körfez ülkelerinin; yani İran, Irak, Kuveyt, 
Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri 
gibi ülkelerin ham petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatın-
dan doğan tüm sevkıyat trafiği boğazda birleşiyor.

Bu geçit, 1980’lerde ise İran-Irak Savaşı boyunca bir çatışma 
alanı haline gelmişti. “Tanker Savaşı” olarak adlandırılan bu 
savaşta her iki taraf da karşı tarafın enerji ihracatını bitirme-
ye çalıştı. Kuveytli petrol tankerleri, hedef olmamak için ABD 
bayrağı çekerek gerçek aidiyetlerini gizledi.

Her ne kadar ham petrol geçişi devam etse de boğaza giren 
gemiler için uygulanan deniz nakliyat sigortası oranları yüzde 
400 arttı.

Şu An Neler Oluyor? 
Hürmüz Boğazı’ndaki son sıkıntılar, Mayıs 2018’de Trump yö-
netimi İran’la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmeye karar ve-
rince başladı. 2015’te İran; ABD, İngiltere, Rusya, Fransa, Çin, 
Almanya ve Avrupa Birliği ile imzalanan bu anlaşma ile kendi-
sine karşı uygulanan ekonomik ambargoların kalkması karşılı-
ğında nükleer programını sınırlandırmayı kabul etmişti.

A
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Temmuz 2018’de İran, kendisini nükleer sınırlandırma konu-
sundaki yaptırımları ciddiye alması yönünde uyaran ABD’yi, 
Hürmüz Boğazı’nı kapatmakla tehdit etti. Hibrid savaşa gi-
rişen İran; Boğaz’daki ticaret akışını bozmaya ve diplomatik 
riskleri yükseltmeye başlamış görünüyor.

Özellikle Haziran 2019’da Japonya ve Norveç petrol tankerleri-
ne yapılan saldırılar, Japon Başbakanı Shinzo Abe’nin Tahran’a 
yaptığı ziyaretle aynı zamanda gerçekleşti. İran, bu saldırılar-
da dahli olduğunu inkâr ediyor ama ABD, tankerlerin birinin 
gövdesinden İran özel kuvvetlerine ait patlamamış bir mayın 
çıkarıldığını gösteren bir video yayınladı.

Benim görüşüme göre, eğer saldırıları gerçekten İran gerçek-
leştirdiyse bu, Asya güçlerine özellikle de Japonya ve Çin’e, 
Trump yönetimine yaptırımları hafifletmesi için daha fazla 
baskı yapmaları adına bir işaret olabilir. Aksi takdirde Hürmüz 
Boğazı’nda hayati önemdeki petrol ve gaz ihracatını sağlayan 
Asya transit geçişi aksama riskiyle karşı karşıya kalacak. 

İran, Boğaz’daki tüm sevkıyatı durdurmakta zorlanır. Modern 
kargo gemileri çok büyüktür ve onları etkisiz hale getirmek 
zordur. 1980’lerin aksine şimdiki petrol tankerleri çift gövde-
lidir ve bu da onları batırmayı zorlaştırır. Dahası ABD şimdi, 

Hürmüz Boğazı’ndaki ticari geçişi ve Yemen çevresindeki suları 
korumak için çokuluslu bir koalisyon oluşturuyor.

ABD’nin de İran’ın da diplomatik bir çözüm bulmak istediğini 
söylemesi, her iki tarafın da bu çatışmayı tam anlamıyla bir 
savaşa sürüklemek istemediğini gösteriyor.

ABD ve diğer ülkelerdeki tüketicilerin, Hürmüz Boğazı’ndaki bu 
gerilim yüzünden zarar görme olasılığı var mı? Şu ana kadar yakıt 
maliyetleri açısından böyle bir durum sözkonusu olmadı. Küresel 
petrol ve doğalgaz fiyatları, 2019’un ilk altı ayında, Körfez’deki 
gerilime rağmen, arzdaki artış nedeniyle düşüş gösterdi.

“Hürmüz Boğazı’ndaki bu 
çatışmaları İran’ın, askeri 
misilleme başlatmak için 
fazla sinsi, gayri nizami 

taktikler içeren hibrid savaş 
uygulamasının klasik bir örneği 

olarak görüyorum.”
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Çin ve Batı’nın 
Finans Teknolojisi 
Yaklaşımları

Çin ve Batı’nın finans teknolojilerine yaklaşımlarını 
inceleyen ve ABD’nin Pennsylvania Üniversitesi Wharton 
Okulu blogunda yayınlanan analizde, her iki ekonomik 
gücün bu alanda birbirinden alacağı dersler olduğuna 
vurgu yapılıyor. Analize göre, Çin’in finans teknolojisindeki 
başarısının temelinde sadece inovasyon ve teknolojik 
avantaj değil aynı zamanda da finans dünyasının gerçek 
dünyadaki ihtiyaçlara entegre olması yatıyor.
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Finans teknolojisi devrimi ivme kazanıyor. Accenture tarafın-
dan gerçekleştirilen bir analize göre, 2108 yılında dünya ge-
nelinde finans teknolojisi girişimlerine yapılan yatırımlar 2017 
yılındaki 26,67 milyar dolar seviyesinin iki katına çıkarak 55,33 
milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde imzalanan anlaşma sayısı 
da yüzde 18,5 artışla 3.251’e yükseldi. 2010 yılında anlaşma sa-
yısının 342, yatırım miktarının 1,8 milyar dolar olduğu düşünü-
lürse, yakalanan ivme net bir şekilde ortaya çıkıyor. 

Accenture finansal hizmetler grubu yöneticisi Richard Lumb, 
“Küresel piyasalardaki mevcut kırılganlığa ve makroekonomik 
kaygılara rağmen finans sektörüne yönelik yatırımlar güçlü 
bir şekilde sürüyor” diyor. Lumb, “yasal baskılarla ve sermaye 
baskısıyla; açık bankacılığın teşvik ettiği, aralarında büyük tek-
noloji şirketleri ve neo bankacılık şirketlerinin bulunduğu yeni 
aktörlerin rekabetiyle; yeni ve artan güvenlik tehditleriyle karşı 
karşıya olan” finansal kurumların finans teknolojisi inovasyon-
larına yönelik talebinin arttığını söylüyor. (Açık bankacılık kul-
lanıcının finansal bilgilerinin, üçüncü parti uygulamaları aracı-
lılığıyla finans sektörü dışındaki kurumlarla bile paylaşılması 
uygulamasına verilen addır).

Accenture’ın kıdemli yönetici direktörü ve Asya Pasifik, Afrika 
Ortadoğu ve Türkiye finansal hizmetler uygulamaları şefi 
Piyush Sing, “Bu hızlı büyümeye ayak uydurup uyduramayaca-
ğımızın belli olmadığını”, bununla birlikte “birçok yatırımcının 
finans teknolojisinin hem şirketlere hem de tüketicilere, hem 
gelişmiş hem de gelişmekte olan piyasalarda fayda sağlayabi-
leceği gerçeğinin farkına vardığını” ekliyor. 

Yönetim ve özel girişim profesörü olan Wharton Okulu deka-
nı Geoffrey Garrett, finans teknolojisi patlamasının “gerçek” 

olduğuna ve “gerçekten devrimci” bir nitelik taşıdığına ina-
nıyor. Garrett finans teknolojisinin “demokratikleştirici” bo-
yutuna, küçük şirketlere ve finansal hizmetlere erişimi olma-
yan insanlara yönelik bariyerleri ortadan kaldırmasına dikkat 
çekiyor. 

Garrett, “Finansal sistemlerin uzun süre boyunca yasal düzen-
lemelerle korunduğunu, teknolojinin sınırsız bir ezber bozma 
potansiyelinin olduğunu” söylüyor. “Yeni varlık olan veri saye-
sinde, yatırım ve krediler konusundaki kararlarınızda, finan-
sal varlıkların yerine (insanlara ve şirketlere dair) bilgilerden 
yararlanabilirsiniz.”

Surrey Üniversitesi (İngiltere) finans ve muhasebe departmanı 
başkanı Bonnie Buchanan, finans teknolojisinin gelişmesinin 
birçok nedeni olduğunu söylüyor: Tüketicilerin davranışları ve 
finansal hizmetlerden beklentileri değişti; yapay zekâ, bulut bi-
lişim ve büyük veri sayesinde altyapı maliyetleri makul düzeye 
indi; dijital para birimleri bankacılık ve kredi sektöründeki ez-
berleri bozdu; mobil teknolojiler finansal hizmetler sektörüne 

“Uygun piyasa koşulları 
ve yasal atmosferin bir 

araya gelmesi Çinli finans 
teknolojisi şirketlerini 

dünyada liderliğe taşıyor.” 

Vivek Belgavi

F
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girişim önündeki engelleri kaldırdı. “Buchanan, “Finans teknolo-

jisi küresel finans dünyasını dönüştürmeye devam ediyor” diyor.

Çin Faktörü
Finans teknolojisinin büyümesine öncülük eden Çin, dünyanın 

en büyük finans teknolojisi pazarı konumunda. Accenture’ın 

analizine göre, 2018 yılında Çin’deki finans teknolojisi yatırım-

ları 25,5 milyar dolar oldu. Bir önceki yıla göre dokuz kat artış 

anlamına gelen bu rakam, tüm dünyadaki finans teknolojisi 

yatırımlarının yüzde 46’sını oluşturuyor. 

İlginç bir şekilde, geçen yıl Çin’de gerçekleştirilen finans tekno-

lojisi yatırımlarının yarısından fazlasını tek bir anlaşma oluş-

turuyor. Hangzhou merkezli, mobil ödeme sistemi Alpay ile 

tanınan Ant Financial (Alibaba Grubu bünyesinde bir şirket) 

2018 yılının Mayıs ayında 14 milyar dolar yatırım topladı. Bu, 

dünya genelindeki en büyük finans teknolojisi anlaşması oldu. 

İkinci büyük sermaye artışı da 

yine Çin’de gerçekleşti. Çinli 

arama motoru devi Baidu’ya 

bağlı Du Xiaoman Financial 

iki ayrı işlemle 3,4 milyar do-

lar topladı. Çin’deki bir diğer 

büyük hacimli işlem de -1,3 

milyar dolar- varlık yönetimi 

platformu Lufax tarafından 

gerçekleştirildi. 

Çin’in finans teknolojisi ala-

nındaki liderliği şaşırtıcı değil. 

Finans teknolojileri, finansal 

hizmetler sektörü çok gelişmemiş 

olan Çin’in, gelişmiş ülkelerin simgesi 

olan geleneksel bankacılık sistemlerini aşmasına olanak ta-

nıyor. Bu durum, Alibaba ve Tancent gibi teknoloji şirketleri-

ne finansal hizmetler sunma olanağı yaratıyor. Günümüzde 

Çinlilerin büyük çoğunluğu finansal işlemlerini mobil tele-

fonlar aracılığıyla gerçekleştiriyor. Çin’deki finans teknolojisi 

şirketlerine yönelik yasal düzenlemelerin Batı’ya oranla daha 

gevşek olması da finans teknolojisi şirketlerinin büyümesini 

körüklüyor. 

Finansal işlemlere yönelik küresel bir bilgi ağı olan ve Çin’de 

500’ü aşkın kuruma hizmet veren SWIFT’in Asya Pasifik öde-

meler, ticaret ve iletişim direktörü Michael Moon, “Çin, yeni gi-

rişimlerin yeni uygulamaları ve fikirleri test edebileceği güvenli 

bir bölge olarak biliniyor. Ülkedeki finans teknolojisi dünyanın 

ilerisinde ve ülke, liberal politikaları, geniş ve (yeterli hizmet 

alamayan) dijital açıdan bilinçli nüfusu, gelişmemiş bankacılık 

sektörüyle gereken tüm özellikleri barındırıyor” diyor. 

H2 Ventures ve KPMG’nin Ekim 2018 tarihli raporuna göre, dün-

yanın en büyük 10 finans teknolojisi şirketlerinin dördü Çin’de 

bulunuyor. Rapora göre dünyanın en büyük 100 finans tekno-

lojisi şirketinin 34’ünü ödeme şirketleri oluşturuyor. Moon, 

“Bu trend Çin’de de gözlemleniyor. Başı ise Ant Financial ve 

Tencent çekiyor -yeni finans teknolojisi şirketlerinin birçoğu 

hızla büyüyen e-ticaret sektörüne hizmet ediyor” diyor. 

Moon, “Çinli finans teknolojisi şirketleri büyük ölçüde, başta 

perakende olmak üzere yurtiçi ödeme sistemleri alanına odak-

lanmış halde. Çinli bankaların birçoğu bu alanı teknoloji şir-

ketlerine terk etmiş durumda. Bu şirketler, çok kısa bir zaman 

dilimi içerisinde akıllı telefonlar üzerine kurulu yeni ekosistem 

modelleri oluşturdu ve kullanışlı, basit ve rahat bir deneyim 

yaşatan süper uygulamalar yoluyla müşterilere sundu” diye 

devam ediyor. 

“Nereye Gidiyoruz? Çin’deki ve 

Batı’daki Finans Devriminin 

Karşılaştırılması” (Quo 

Vadis? A Comparison of 

the Fintech Revolution in 

China and the West) başlıklı 

araştırmanın yazarlarından 

biri olan Buchanan, Çin’in 

finans teknolojisi konusun-

daki başarısının temelinde 

“sadece benzeri görülme-

miş inovasyon ve teknolo-

jik avantajın olmadığını, aynı 

zamanda da finans dünyasının gerçek dünyadaki ihtiyaçla-

ra entegre olmasının yattığını” söylüyor. PwC Hindistan’ın 

ortaklarından olan finans teknolojisi lideri Vivek Belgavi de 

“Uygun piyasa koşulları ve yasal atmosferin bir araya gel-

mesinin Çinli finans teknolojisi şirketlerini dünyada liderli-

ğe taşıdığını” ekliyor. 

Çin, Batı’ya Karşı
Çin’deki çalışma tarzı şu şekilde: Şirketler Batı’daki inovasyon-

ları yakından takip ediyor. Bu inovasyonları taklit ediyor, kop-

yalıyor, hatta teknolojiyi kötüye kullanıyor –ardından da hızla 

ve inanılmaz derecede ölçeklendiriyorlar. Mobil ödemeleri ele 

alalım. Bir Amerikan icadı olmasına rağmen, Çin’deki mobil 

ödeme sektörü ABD’nin 50 katı büyüklükte.

“Bence ABD’deki ezber 
bozan şirketler bağımsız 

kalmak ya da Alibaba 
benzeri şirketler gibi 

büyümek yerine sistemin bir 
parçası halini alacak.” 

Geoffrey Garrett
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Ancak, Batılı oyuncular belirli bir piyasaya odaklanırken -ör-
neğin PayPal ve Stripe ödeme sistemlerini, Robinhood mobil 
yatırımları, Kabbage kredi sistemlerini hedefliyor- Çinli şirket-
ler daha geniş kapsamlı, yatay bir oyun anlayışını tercih ediyor. 
Kapsamlı ekosistemler oluşturan Çinli aktörler, farklı tüketici-
lerin ödeme, varlık yönetimi, kredi gibi finansal ihtiyaçlarının 
yanı sıra araç paylaşımı, yemek siparişi, seyahat rezervasyonu 
gibi farklı ihtiyaçlarına yanıt veren süper uygulamalara sahip 
(örneğin WeChat).

Garrett, Çinli teknoloji şirketlerinin uçtan uca hizmetlerini 
ve yarattıkları ekosistemi etkileyici buluyor. Garrett, “Herkes 
Apple ekosisteminden söz ediyor ancak bu Çinli teknolo-
ji şirketlerinin ekosisteminin yanına bile yaklaşamaz” diyor. 
“Apple’ın da ApplePay’i var ancak bu uygulama Apple’ın eko-
sisteminin merkezinde değil. Öte yandan, Alipay (Alibaba) ve 
WeChat (Tencent) bu şirketlerin ekosistemlerinin merkezinde 
yer alıyor.”

Garret Çin’deki bir diğer önemli hamleye dikkat çekiyor. 
Varlıkları artan Çinliler finansal varlıklarına yüksek getiri bek-
liyor. Yani, Çinli bankaların sunduğundan -geleneksel tasarruf 
hesapları açısından sıfır getiri- fazlasını istiyorlar. Bunun so-
nucunda varlık yönetimi gibi hizmetlerde patlama yaşanıyor. 
Ancak varlık yönetimi hizmetlerinin ne şekilde gelişeceği he-
nüz belli değil. Garrett, “Bu alanda liderliği kim alacak -ge-
leneksel oyuncular mı yoksa finans teknolojisi şirketleri mi? 
Çoğunluğu Çinli oyuncuların mı yoksa Batılı oyuncuların mı 
oluşturacağı da belli değil” diyor.

Ancak Moon büyük Çinli finans teknolojisi şirketlerinin kap-
samlı hizmetler sunduğunu, kimilerinin “kendi çaplarında fi-
nansal kurumlar gibi hareket etmeye başladığını ve bankalar-
la kafa kafaya rekabet ettiğini” söylüyor. Çin’in en büyük dört 
kamu bankasının en az bir Çinli teknoloji şirketiyle işbirliği yap-
tığını vurgulayan Moon, bu durumun “bu şirketlerin Avrupalı 
ve ABD’li muadillerinde görülmemiş geniş kapsamlı finansal 
becerilere sahip olduğunu gösterdiğini” söylüyor. 

Bekleyen Güçlükler
Finans teknolojisinin önünde birtakım güçlükler olduğunu 
belirtmek gerek. Örneğin Çin’deki, kredi olanakları kısıtlı kü-
çük ve orta çaplı işletmeler açısından önemli bir rol oynayan 
bireyler arası (P2P) kredi platformlarını ele alalım. Buchanan, 
buradaki güçlüğün, “sektörün batamayacak kadar büyümesini 
engellemek” olduğunu söylüyor.

Ezubao (Çin), Lending Club (ABD) ve TrustBuddy (İsveç) gibi 
şirketlerin dâhil olduğu ilk dijital para arzları, kripto para ve 
P2P skandalları finans teknolojisini Çin’de ve Batı’da politikacı-
ların ve araştırmacıların gündeminin merkezine taşıdı. Politika 
yapıcıları bir yandan finansal inovasyonu teşvik ederken bir 
yandan da piyasadaki istikrarı korumak ve somut kurallar ge-
tirmek durumunda. Yapay zekânın toplum üzerindeki etkisi ve 
finansal katılım bakımından anlamına dair kaygılar da artıyor. 

Batı’nın yaşadığı bir diğer sıkıntı da finans teknolojisi şirketle-
rinin kendilerini geliştirme zorunluluğu. Buchanan, “Kullanımı 
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kolay ve basit arayüzlere sahip, ücretsiz tekliflere dayalı iş mo-
delleri artık fark yaratmaya yetmiyor. Rekabet avantajı elde et-
mek isteyen finans teknolojisi şirketleriyle geleneksel bankalar 
arasındaki ortalıklar giderek artıyor” diyor. Buchanan’a göre 
umut vadeden etkenlerden biri, finans teknolojisi fikirlerinin 
kontrollü ve denetimli bir ortamda test edildiği İngiltere’deki 
yasal “kum havuzları”. Bu konsept dünya genelinde benimsen-
meye başlanıyor. 

Belgavi’ye göre Batı’nın Çin’den çıkarabileceği en önemli ders, 
tek bir ürün ya da hizmete odaklanmak yerine, tüketicilerin ya-
şamlarında yer edinen entegre çözümler ve ekosistemler oluş-
turmak. Belgavi, Çinli oyuncuların tüketicileri anlamaya gayret 
ettiğini ve bu bilgiyi tüm dijital yolculuklarını kapsayan ürün ve 
hizmetler geliştirmek amacıyla kullandığını vurguluyor. 

Batıdan çıkarılabilecek temel 
ders ise işbirliği. Batı piyasa-
larındaki finans teknolojisi 
şirketleri ile geleneksel finans 
kurumları arasında derin bir 
işbirliği sözkonusu. Belgavi, 
“Büyümek isteyen finans 
teknolojisi şirketlerinin bol 
zaman ve kendi kendilerini fi-
nanse etme gibi lüksleri yok” 
diyor. “Diğer oyuncularla iş-
birliği yapmak hem maliyet-
leri azaltıyor hem de ürünle-
rin piyasaya sürülme süresini 
kısaltıyor.”

Garrett ABD’deki finans tek-
nolojisi şirketlerinin bankalar ya 
da kredi kartı şirketleri gibi büyük 
oyuncular tarafından satın alınacağını düşünüyor. “ABD’deki 
sorun ezber bozan finans teknolojisi şirketlerinin bağımsız 
mı kalacağı yoksa büyük oyuncular tarafından satın mı alına-
cağı. ABD’deki yasal ortam ikinci seçeneği gösteriyor. Bence 
ABD’deki ezber bozan şirketler bağımsız kalmak ya da Alibaba 
benzeri şirketler gibi büyümek yerine sistemin bir parçası ha-
lini alacak.”

Önümüzdeki Yol
Uzmanlar, güçlükler olmakla birlikte, finans teknolojisinin par-
lak bir geleceği olduğu konusunda hemfikir. Buchanan “Küresel 
finans teknolojisinin geleceği konusunda oldukça iyimseriz. 
Finans teknolojisi şirketleri şimdiden yeni iş modelleri, gelir 

akışları, yatırım fırsatları ve büyümeye devam eden bir ortam 

yarattı” diyor. Buchanan sektörün yıllık yüzde 18,4 oranında 

büyümesinin, küresel finans teknolojisi işlem değerinin ise 

2022 yılı itibarıyla 8,4 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini 

belirtiyor. Buchanan, yatırımcıların sigorta, bankacılık, yasal 

düzenlemeler teknolojileri ve sermaye piyasaları girişimleri 

konularında inovasyon arayışında devam edeceğini de ekliyor. 

Belgavi, “Farklı sektörler farklı hızlarda büyüse de, finans tek-

nolojileri global düzeyde büyümeye devam edecek” diyor. 

Belgavi, ödeme sistemleri gibi segmentlerin birçok piyasada 

olgunluğa ulaştığını, alternatif kredi sektörünün ise popüler-

liğini koruduğunu belirtiyor. Belgavi, sigorta ve varlık yönetimi 

segmentlerinin ise henüz en büyük üç, dört finans teknolojisi 

merkezini yakalamaktan uzak olduğunu söylüyor.

Belgavi, küçük merkezlerin öne-

minin artmasını da bekliyor. 

“Finans teknolojisi bugüne 

dek New York, Londra, Pekin, 

Şangay, Singapur, Hong Kong 

ve Mumbai gibi büyük mer-

kezlerin hâkimiyetindeydi. 

Önümüzdeki aylarda ve yıl-

larda büyük oyuncular büyü-

meye devam ederken, küçük 

kent ve bölgelerdeki yerel fi-

nans teknolojisi şirketlerinin 

de büyümesini bekliyoruz.”

Moon’a göre yaşanan dalga-

lanmayla finans sektörü -ve 

teknolojik altyapısı- bir iki yıl 

içerisinde bugünkünden çok 

farklı olacak. Moon, “Bankalar eski sistemden kaynaklanan 

sorunları aşmak için inovasyona yatırım yapıyor: Birçoğu sınır 

ötesi ödeme deneyimi konusunda gelişme sağlamak üzere fi-

nans teknolojisi şirketleriyle işbirliği yapıyor” diyor. “Sınırlar 

giderek bulanıklaşıyor ve ödeme sektörü oyuncularının dönü-

şebilmek, uzun vadede büyüyebilmek için işbirliği yapması ge-

rektiği ortaya çıkıyor.”

Garrett sektörde herhangi bir oyuncunun liderliğe yükselebi-

leceğine inanıyor. Huawei’nin dünya genelinde liderliğe sahip 

olduğu 5G’nin aksine, finans teknolojisinde ilk hamle avantajı 

sözkonusu değil. Garrett, “Finans teknolojisinde, 5G’nin ar-

dındaki telekom ekipmanları gibi bir altyapı ihtiyacı yok” di-

yor. “Finans teknolojisinde sadece iletişim ağından yararlanı-

yoruz. Bence Çinli ve Batılı oyuncular arasında adil bir savaş 

yaşanacak.”

“Küresel finans 
teknolojisinin geleceği 

konusunda oldukça 
iyimseriz. Finans teknolojisi 

şirketleri şimdiden yeni iş 
modelleri, gelir akışları, 

yatırım fırsatları ve 
büyümeye devam eden bir 

ortam yarattı.”

Bonnie Buchanan
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The Economist dergisi, 
muhabiri Vijay 
Vaitheeswaran’ın imzasıyla 
yayınladığı bir analizde 
tedarik zincirlerinin 
küresel ölçekte yaşadığı 
dönüşümü gözler önüne 
seriyor. Bu dönüşümün 
sebebi ise küreselleşmenin 
altın çağının sona erdiği 
yönündeki artan işaretler.

Tedarik Zincirinin 
Çarpıcı Dönüşümü

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), küresel ticaretin yüzde 
70’inin küresel değer zinciri içerdiğini ileri sürüyor. Karmaşıklıktaki artış, bir 
ülkenin ihracatına eklenen yabancı değer payının büyümesiyle kendini gös-
teriyor. Bu pay 1990’da yüzde 20, 2011’de yüzde 30 civarındaydı.

Batılı perakendeciler, özellikle de Çin’de, ucuz tedarikçiler ağı kurdular ve 
böylece kendi ülkelerinde tüketicilere “her gün ucuz” ürünler sunabildiler. 
Bir zamanlar imalatı “eve yakın” yerlerde yaptıran çokuluslu şirketler, dün-
yanın diğer ucunda ucuz işgücü ve ölçek ekonomileri peşinde koşarken te-
darik zincirlerini uzattılar. Küreselleşmenin geri döndürülemez olduğunu 
varsayarak yalın envanter yönetimi ve tam zamanında üretim gibi uygula-
malarla verimliliği ve maliyet kontrolünü sağlamaya çalıştılar.

Ancak bugün küreselleşmenin altın çağının sona erdiğini gösteren işaret-
ler var. Küresel ticaretteki büyüme 2017’de yüzde 5,5 iken bugün yüzde 2,1’e 
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düştü. Küresel düzenlemelerdeki uyum, Avrupa’daki veri gü-
venliği yasaları gibi yerel yaklaşımlara yol verdi. Yükselen ma-
aşlar ve çevresel maliyetler “ucuz Çin” modeline olan eğilimi 
yavaşlatıyor.

Tedarik zinciri hâlihazırda, iş dünyası, teknoloji ve toplumdaki 
derin trendlere yanıt olarak on yıllardır hızlı bir değişim içinde. 
Amazon, Alibaba ve diğer e-ticaret devlerinin yükselişi, tüketi-
cileri, anında teslim edilen sonu gelmez çeşitlilikte ürüne sahip 
olabileceklerine ikna etti. Bu da çokuluslu şirketleri tedarik zin-
cirlerini modernize etmek, inovasyon yapmak ve değişen tüke-
tici tercihlerine dikkat etmek zorunda bıraktı.

Silahlanma Yarışı
Değişimin en etkili kuvveti teknoloji. Yapay zekâ, veri analitiği ve 
robotik fabrikaların, imalathanelerin, dağıtım merkezlerinin ve 
teslimat sistemlerinin işleyişini değiştiriyor. Üç boyutlu yazıcı-
lar, blok zinciri teknolojileri ve otonom araçlar ileride çok büyük 
bir etki yaratabilir. Hatta insan müdahalesi gerektirmeyen oto-
nom tedarik zincirleri bile gündemde.

Ancak teknolojik gelişmeler tedarik zinciri güvenliğinde bir 
silahlanma yarışı da başlatıyor. Saldırgan hacker’lar ve dev-
let destekli siber savaşçılar şirketlerin ve devletlerin karşısına 

dikiliyor. Son dönemde Çinli telekomünikasyon devi Huawei, 

manşetlerden inmez oldu. Ancak mesele tek bir şirketin çapını 

aşıyor. Dünyanın elektronik imalatının ve donanım inovasyonu-

nun büyük kısmı Çin’de yer alıyor.

Teknolojik bir soğuk savaş çıkarsa, günümüzün iç içe geçmiş 

teknoloji tedarik zincirleri darmadağın olur ve çok daha pahalı 

bir düzenlemeye gitmek zorunda kalınır. Böyle bir savaş 5G’nin 

çıkışını bile erteletebilir. Ucuz sensörlerin yaygınlaşması, evdeki 

nesnelerin internetinin artmasıyla fabrikalar ve şehirler dijital 

olarak gözlemlenip yönetilebilecek.

Huawei, eninde sonunda paçayı sıyırsa da, ABD ile Çin arasın-

daki ticaret savaşındaki ateşkes uzun süreli bir barışa dönüşse 

de, Shenzhen’den San Francisco’ya ve Stuttgart’a yağ gibi akan 

tedarik zinciri dönemi sona erdi. Küreselleşme daha karmaşık 

bir şeye dönüştükçe, çokuluslu şirketler ve dünya ekonomisi 

açısından devasa sonuçlar ortaya çıkacak.

Siyasetçiler ticaret sistemine müdahale etmeye başlamadan, 

tedarik zincirleri gittikçe kısalmaya, akıllanmaya ve hızlanma-

ya başladı. Günümüzün risk dolu dünyasında tedarik zincirleri 

güvenli de olmalı. Bu dönüşüm tedarik zincirlerini genişleten 

şirketler için bir tehdit ama uyum sağlayabilenler için büyük bir 

fırsat.
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