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Brookings Enstitüsü 
Kıdemli Araştırmacısı 
John McArthur, Dünya 
Ekonomik Forumu yayını 
Agenda’daki analizinde, 
yerel gündemler farklılık 
gösterse de birçok 
toplumun üç ortak 
görevle karşı karşıya 
olduğuna dikkat çekiyor.

2018 yılı kayıtlara bitmek bilmez sorunlar yılı olarak geçecek. Birçok politika 
yapıcı açısından, yeni yıl bir soluklanma fırsatı olacak -kafayı toparlama ve 
ufukta beliren en dikkat çekici güçlüklere odaklanma fırsatı.

Hızla değişen stratejik ittifaklar ve toplumsal tartışmaların yarattığı karma-
şa arasında, çözülmesi gereken temel problemler hangileri olacak? Sonuç 
itibarıyla, yerel gündemler farklılık gösterse de, birçok toplum üç ortak gö-
revle karşı karşıya.

Birçok ülkenin karşı karşıya olduğu bu görevlerin ilki, ekonomik kalkınmay-
la, yaşam standartları arasında bir paralellik yakalamak. 20 yıl önce, ekono-
mi büyüyorsa insanların yaşam standartlarının da yükseldiği kabul edilirdi. 
Ekonomik kalkınmanın devamı birçok toplum açısından hayati önemini ko-
ruyor ve bu durum elbette küresel orta sınıfın büyümesine de katkıda bu-
lunuyor.

2019 Yılında 
Çözülmesi Gereken 
3 Büyük Problem
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Ancak günümüzde, özellikle gelişmiş ekonomilerde, GSYH ar-

tışının, ortalama bir ailenin daha iyi yaşamasını sağladığına 

duyulan inanç azalıyor. Birçok vatandaş, ekonomik kazançların 

elit kesimlerde toplandığını düşünüyor -toplumun en tepedeki 

yüzde 10, hatta on binde 10’luk kesiminin elinde. Otomasyon 

teknolojilerindeki devam eden gelişmeler, işçilerin yaşadığı gü-

vensizliği artırmaya devam ediyor.

Ekonomik ve toplumsal kalkınma arasında, en zengin ülkeler-

de bile, bir paralellik yakalama ihtiyacının en somut göstergesi, 

ABD’deki ortalama yaşam beklentisinin iki yıl boyunca üst üste 

düşmesi, ortalama gelirin ise çok az artış göstermesi.

Benzer problemlerin İngiltere’de ve Kanada’daki British Colum-

bia’da da ortaya çıkmaya başladığına dair kanıtlar var. Kana-

da’nın genelinde, kamu finansmanındaki artışa rağmen, 2008 

küresel finans krizinden bu yana 

ortalama vergi sonrası ge-

lir artışı yıllık binde 6’dan az 

düzeyde seyrediyor. Birçok 

toplumun, ekonominin ge-

nelindeki gelişmenin, sıradan 

insanların yaşamlarına doğ-

rudan etki etmesini sağlaya-

cak düzenlemeleri yapması 

gerekiyor.

İkinci büyük görev, ekonomik 

kalkınmanın çevresel etkilerini 

ortadan kaldırmak. Özetle, her bir 

birim ekonomik kazanç, bir birim çevre sorununa yol açıyor. İk-

lim değişikliği bu problemlerin en zorlusu olarak öne çıkıyor.

Dünyanın dört bir yanındaki milyarlarca insan gelirini artır-

mak için çabalıyor. Ancak refah artışına karbon yoğunluğunda-

ki azalmanın eşlik etmesi gerekiyor. 30 yıl içerisinde, bir birim 

GSYH başına düşen sera gazı emisyon miktarını yaklaşık yüzde 

90 düzeyinde azaltılması gerekiyor. Her bir ülkenin, ekonominin 

yükselişini sürdürürken, emisyon miktarlarını da hızlı bir şekilde 

düşürebileceğini göstermesi gerekiyor. 

Diğer çevresel önceliklerin de acilen ele alınması gerekiyor. Ör-

neğin, insanlığın yüzde 90’ından fazlası, her yıl 4 milyon insanın 

ölümüne yol açan hava kirliliği problemi yaşıyor. Suni gübre ve 

gübre akıntıları -giderek karmaşıklaşan beslenme düzenlerine 

sahip insanların sayısının artmasından kaynaklanan- dünyanın 

dört bir yanındaki okyanuslarda 500 oksijensiz “ölü bölge” oluş-

masına katkıda bulundu.

Gelişen balıkçılık teknolojileri açık denizlerin en derin ve en uzak 

kısımlarındaki balık miktarını tüketiyor ve kitlesel yok oluş riski-

ni artırıyor. Çoğunluğu hızlı büyüyen ekonomilerdeki az sayıda 

nehir, her yıl denizlere bir milyon tondan fazla plastik atık bo-

şaltıyor. Gezegenimizin mevcut büyüme modelini sürdürmesi-

ne olanak bulunmuyor.

Üçüncü büyük görev, marjinal-

leşmeyi ortadan kaldırarak 

kimsenin geride kalmaması-

nı sağlamak. Bunu birleşme 

olarak adlandırıyorum -her-

kesin, kendisini, bir arada ha-

reket eden bir toplumun par-

çası gibi hissetmesi gerekiyor.

Her toplumda çeşitli ke-

simler kimliklerinden dolayı 

marjinalleştirilmekten bitkin 

düşmüş durumda -cinsiyetleri, ırkları, etnik kökenleri, doğum 

yerleri, toplumsal sınıfları, dini inançları, fiziksel engelleri, 

cinsel eğilimleri, dilleri, yaşadıkları bölgeler, yaşları ve benzeri 

nedenlerle. Gelişimin istisnasız tüm insanları kapsaması gere-

kiyor. Toplumların ortalama bir başarı yakalaması artık yeterli 

değil. Herkesin başarılı olmasını sağlamaları şart.

Elbette bu üçlü çerçeve çözülmesi gereken sorunları ortaya 

koyuyor, ancak çözüm yoları konusundaki tartışmalar sürüyor. 

Mesele tam da bu. Sonsuz tartışmaların ortasında gerçekleş-

tirebileceğimiz basit bir üçlü öncelik testiyle toplumsal tartış-

maların şekillenmesine yardımcı olabilir, sorunların azalmasına 

giden yolu açabiliriz. 

Toplumdaki liderlerin de benzer standartlar benimsemesi ge-

rekiyor. Tek ya da iki ayaklı bir taburenin üzerinde durmaya 

kalkanlar, kaçınılmaz olarak dengelerini kaybedecektir. Bu üç 

görev, 2019 yılında ve sonrasında, her toplumun uzun vadedeki 

istikrarı ve başarısı açısından kritik öneme sahip olacak.

“Refah seviyesini artırırken 
çevreye verdiğimiz zararı da 

azaltmamız gerekiyor.”
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Avustralya eski başbakanı Kevin Rudd, Project 
Syndicate sitesinde ABD ile Çin ilişkilerinin 
yeni yılda nasıl seyredebileceğini analiz etti. 
Rudd’a göre 2019, ilişkilerin daha olumlu bir 
patikaya dönebileceği bir yıl olabilir.

2019’da ABD-Çin 
İlişkileri
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2018’de Asya’nın büyük bölümü, Çin-ABD ilişkilerinin yeni ve 

öngörülemez dinamikleriyle sarsıldı. Bir yıl önce ABD başkanı 

Donald Trump, Pekin ziyaretinden döndüğünde, Çin karşıtı söy-

lemlerinden vazgeçmesi bekleniyordu. 12 ay sonra Çin ve ABD 

ticaret savaşına tutuştu. Trump yönetimi Çin’le “stratejik birleş-

meyi”, “stratejik rekabetle” değiştirdi.

Bir yıl önce ABD, Avrupa ve Çin ekonomileri ve piyasaları şaha 

kalkmıştı. Şimdi finans piyasalarında derin bir istikrarsızlık 

var. Çin ve Avrupa’da büyüme yavaşlıyor. Yüksek faiz oranla-

rı ABD’nin canını yakıyor. Kuzey Kore’yle nükleer müzakereler 

tabloyu daha da karartıyor.

Ticaret ve Fikri Mülkiyet
Peki 2019’da ABD-Çin ilişkileri nasıl gelişecek? Muhtemelen 

Mart ayında karşılıklı ticaret 

açığını azaltmak için bir an-

laşmaya varılacak. Gümrük 

vergisi indirimi de muhtemel 

ama zamanla bu konudaki 

karmaşıklık daha da artabi-

lir. Çinli ekonomik reformcu-

lar daha çarpıcı bir yaklaşım 

sergiler, sıfır gümrük vergi-

sini zamanla hayata geçirip 

ABD’lilere karşılık verirlerse, 

her şey hızlanabilir. Çin’in on-

larca yıllık ticaret bürokrasisinin 

böyle bir hamle yapması pek mümkün 

görünmüyor.

Fikri mülkiyetin korunması, çok sorunlu bir alan. Başkan Oba-

ma döneminde yapılan anlaşmalar, yeniden düzenlenebilir. An-

cak fikri mülkiyet ihlallerinin yargıya taşınması pek mümkün 

olmuyor. Belki Çinli ve yabancı şirketlerin, Singapur veya İsviçre 

gibi ülkelerdeki uluslararası ticaret uzlaşma kurumlarıyla anlaş-

ması, verimli bir mekanizma yaratabilir.

Çin buna itiraz ederse, kendi uluslararası ticaret uzlaşma sis-

temini geliştirebilir. Ancak uluslararası kredibilite için yönetime 

mutlaka yabancıları da almaları gerekiyor. Hiç kimse Çin’in ti-

caret mahkemelerine güvenmiyor. Çin, mahkeme sisteminde, 

tamamen bağımsız ticari ve sivil alanlar açmalı.

Uluslararası İlişkiler
Hemen her ülke teknoloji sanayii için devlet desteği verir ama 

en çok veren Çin. Devlet desteğine bir üst limit belirlesek bile 

buna uyulup uyulmadığını tespit etmek zor. Bu alanda bir sonuç 

alınabilmesi pek mümkün değil. ABD enformasyon teknolojileri 

ve biyoteknoloji sektörlerinde Ar-Ge’ye daha fazla yatırım ya-

parak rekabet etmeyi deneyebilir.

Çin’in gümrük reformlarını uluslararası kamuoyuna daha iyi 

anlatabileceği ihtimalini de es geçmeyelim. Mesela Çin sade-

ce ABD’ye değil, tüm Dünya Ticaret Örgütü üyesi ülkelere sıfır 

gümrük vergisi uygulamasına başvurabilir. Böylece küresel ser-

best ticaretin hamiliğine soyunabilir ve korumacılığa karşı tren-

di tersine çevirebilir.

Dış politika ve güvenlik meselesinde ise Çin, 2019’da diğer ülke-

lerle “çatışmasızlık” temelinde ilişkilerini güçlendirebilir. Japon-

ya’yla ilişkiler normalleşmeye başladı bile. Japon sahil güvenlik 

verilerine göre, Çin’in Doğu Çin Denizi’ndeki ihlallerinde ciddi 

bir azalma var.

Çin aynı zamanda Tayvan ve Hin-

distan’la da ilişkilerini yumu-

şatıyor. Avrasya’da Kuşak ve 

Yol Girişimi’ni (BRI) sürdür-

meye devam ediyor. Son ay-

larda BRI yerel politikadaki 

rüzgârını kaybetti. Çinli yet-

kililer arasında BRI’yi revize 

edip etmeme tartışması ya-

şanıyor. 2019’da daha az BRI 

zaferi görebiliriz.

Mevcut Kurumlarla Devam
Çin, yeni uluslararası kuruluşlar oluşturmak yerine, Birleşmiş 

Milletler ve Bretton Woods kurumlarındaki rolünü sağlamlaş-

tırıp genişletiyor. Dünya Ticaret Örgütünün ve 2015 Paris İklim 

Anlaşmasının yeni savunucusu olacak gibi görünüyor. Çin’in po-

litika kurumları, mevcut küresel sistemlere odaklanmanın daha 

faydalı olacağını düşünüyor.

Çin, ABD’yle ilişkilerine yeniden istikrar kazandırmak için uğra-

şıyor ve ABD dışındaki ilişkilerinde de tansiyonu düşürüyor. Çin 

yönetimi 2019’u ABD politikalarının geleceği hakkında daha de-

rinden düşünme yılı olarak kullanmak istiyor. Mueller soruştur-

masının Trump ve yönetimi üzerindeki etkisi ne olacak? 2020’de 

seçilecek yeni başkan yeni bir ABD stratejisi uygulamaya soka-

cak mı? ABD’lilerin Çin’e yaklaşımında ciddi bir değişiklik var 

ama bu değişiklik stratejik anlamda ne kadar öne çıkacak, gö-

receğiz.      

   

2

Çin yönetimi 2019’u ABD 
politikalarının geleceği hakkında 

daha derinden düşünme yılı 
olarak kullanmak istiyor.
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Aida Amer, Axios’taki yazısında ABD Başkanı 
Trump’ın iki yılının ardından önümüzdeki 
dönemde onu artık daha büyük güçlüklerin 
beklediğine dikkat çekiyor.

Trump’ın 
Hayal Kırıklığı
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Şu bir gerçek: Başkan Trump’ın ilk iki yılının önemli sonuçları 
oldu. Devasa bir vergi kesintisi, iki Yüksek Mahkeme yargıcı ve 
birçok düzenleme devreden çıkartıldı.

•  Şu da bir gerçek: Trump 
bunları, bütün başkanla-
rın hayali olan ama çok 
azının elde edebildiği bir 
siyasi ortamda gerçekleş-
tirdi. Bir barış ve refah dö-
neminde hükümetin tüm 
kontrolünü ele geçirerek.

İşi şimdi daha zor, hatta 
çok çok daha zor:

•  Uyumlu bir Cumhuriyetçi 
Kongrenin yerini inatçı ve bölün-
müş bir Kongre aldı.

•  Vergi kesintileri nedeniyle, açık yıllık 1 trilyon dolara vurdu, 
yeni harcama programları için çok kısıtlı hareket alanı kaldı.

•  Ucuz para devri kapandı. Fed hakkında istediği kadar mız-
mızlanabilir, faizler yükseliyor.

•  Piyasalar şahlanmışken şimdi duruldu, resesyonun yolda 
olduğu düşünülüyor.

•  Mueller soruşturması Demokles’in Kılıcı gibi…

•  Kongre çağrıları ve kamuya açık 
durumlar cehennem gibi…

Trump da yeni gerçekliği-
nin tehlikelerini görmeye 
başladı:

•  Hükümeti kapatmakla 
tehdit etti ve bütün gücü eli-
ne alma sözü verdi.

•  Demokratlar 2019’un 
Ocak ayında bir soruşturma 
sağanağı başlatmayı planlı-

yor.

•  Personel şefi bulmak gibi en rutin işler bile artık daha zor.

Sonuç: Trump yeniden seçilmek için kampanyaya başlamak 
üzereyken bu sorunlarla baş etmek zorunda. Zafer ve mağlubi-
yet bıçak sırtında…

Ş

“Trump için yeniden 
seçilmek için kampanyaya 

başlamak üzereyken 
zafer ve mağlubiyet bıçak 

sırtında…”
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8 Aralık günü, Ay araştırmalarının yeni aktörü Çin’in son dönemdeki bir dizi 
programının en yeni halkası olan Cheng’e-4, Ay’ın karanlık yüzüne iniş yaptı. 

Çin bu konuda yalnız değil. İlk uzay yarışından yarım yüzyıl sonra, dünyanın 
uydusuna yönelik ilgi yeniden canlanmış durumda. Kimi bilim insanlarına göre 
Ay’ın keşfi konusunda bir Rönesans yaşanıyor.

Ay Yarışı
İnsanlığın Ay araştırmaları, yirminci yüzyılın ortalarında, uzay araştırmala-
rına hâkim olma yarışına giren ABD ve Sovyetler Birliği’nin gerçekleştirdiği 
-çoğu başarısız- çok sayıda programla başladı. Bu çalışmalar, 1969 yılında 
ilk insanın Ay’a ayak basmasını sağlayan Apollo programıyla sonuçlandı.

Hollanda’nın Noordwijk kentinde bulunan Avrupa Uzay Ajansının insanlı ve 
robotik araştırmalar stratejisinden sorumlu yöneticisi James Carpenter’a 
göre, her ne kadar bilimsel değil jeopolitik amaçlarla gerçekleştirilmiş olsa 
da, bu ilk dönem programlar “olağanüstü bir bilimsel miras bıraktı”. Apollo 
programı sırasında toplanan örnekler bilim insanlarına sadece Ay’a dair değil, 

Ay’ın Keşfi Yeniden 
Moda Oldu

Çin’in Chang’e-4 uzay 
aracı Ay’ın yörüngesine 
yerleşti. Nature dergisi, Ay 
programlarının geçmişini 
ve geleceğini inceledi.
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gezegenlerin oluşumuna ve güneş sisteminin tarihine dair de çok 
şey öğretti -bu örnekler bugün de incelenmeye devam ediliyor.

Ay Araştırmaları Yeniden Canlanıyor
Ancak, uzay yarışının heyecanının dinmesinin ardından, ortam 
sessizliğe büründü. Sovyetler Birliği son uçuşunu 1976 yılında 
gerçekleştirdi. Aynı dönemde, yaşanan bütçe sorunları ve siyasi 
irade eksikliği ABD’nin de planlanan programları iptal etmesine 
yol açtı. ABD’nin Missouri eyaletindeki St Louis kentinde bulu-
nan Uzay Bilimleri Enstitüsü Ay uzmanı Ryan Watkins, “Yaşanan 
şaşkınlık ve hayranlık zamanla yok oldu” diyor. Yeni geliştirilen 
uzay teknolojileri, Ay yerine, güneş sisteminin başka bölgelerine 
yönelik programlarda kullanılmaya başlandı.

Ancak son 20 yıl içerisinde yavaş yavaş Ay programlarına geri 
dönülüyor. Bu dönüş büyük ölçüde Ay yörüngesine gönderilen 
uzay araçlarıyla gerçekleşiyor. 1990 yılından bu yana ABD ile ara-
larında Japonya, Çin, Hindistan ve Avrupa’nın bulunduğu yeni 
aktörler tarafından Ay yörüngesine 10 kadar araç gönderildi.

Bu araçlar, en yeni görüntüleme tekniklerini ve bilimsel araçları 
kullanarak Ay’ın haritasını çıkarmayı başardı. Kutuplarda don-
muş su bulunduğunu ve uydumuzun geçmiş dönemlerde coğ-
rafi açıdan aktif olabileceğini gösteren bu veriler, bilim insanla-
rının Ay konusundaki fikirlerini değiştirdi.

Carpenter, bu keşiflerin Ay yüzeyine dönüş için ortam hazırla-
dığını söylüyor. Devam eden birçok programın bulunduğunu 

belirten Carpenter, “Ay araştırmalarında bir Rönesans döne-
mine” girmekte olduğumuzu söylüyor. Hatta kimi bilim insan-
ları bir Ay üssü kurulması konusunda kafa yormaya başlamış 
durumda.

“Önemli Olan Uluslararası İşbirliği”
2013 yılında Chang’e-3, 1970’lerden bu yana Ay’a inen ilk araç 
olmuştu. Chang’e-4’ten sonra da ABD, Hindistan, Japonya ve 
Rusya yeni araçlar göndermeyi planlıyor.

AY’A UZANMAK
İnsanların 1960’larda doruğa ulaşan, 1980’lerde dibe vuran Ay’a araç 
gönderme merakı –Çin gibi ülkelerin de uzay yarışına girmesiyle birlikte– 
yeniden canlanıyor.

Çin

Avrupa

Hindistan

Japonya

ABD

Sovyetler Birliği
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(16 başarısız)

(2 Başarısız)
Uzay aracı
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Bu programların en önemli boyutlarından biri iniş konumları. 
Watkins, 20’nci yüzyılın ortalarındaki inişlerin Ay’ın yakın yü-
zündeki birbirine benzer alanlarla sınırlı kaldığını, bu yüzden 
de toplanan örneklerin Ay’ın genelini yansıtmadığını söylüyor. 
Watkins, “Daha farklı örneklerin toplanması yönünde yoğun bir 
çaba var” diyor.

Örneğin, Chang’e-4 ile Ay’ın yüzeyi çukurlarla kaplı karanlık 
yüzü ilk kez incelenmiş olacak. Carpenter da Rusya tarafından 
gerçekleştirilen, 2022 yılında Ay’a inilmesini ve güney kutup böl-
gesinde sondajlar yaparak doğal kaynak potansiyelinin araştırıl-
masını öngören programın Avrupa ayağını oluşturan PROSPECT 
projesi üzerinde çalışıyor. 

Carpenter, modern Ay programlarının işbirliği içerisinde ger-
çekleştirilmesinin kendisini heyecanlandırdığını söylüyor. Uzay 
ajansları uluslararası ortaklıkların ve koordinasyonun öneminin 
farkına varmaya başlıyor -yoğun rekabetten kaynaklanan ilk 
dönem Ay araştırmalarının tam aksine. Carpenter, “Bence uzay 
araştırmaları ülkelerin tek başına değil, insan ırkı olarak hep bir-
likte gerçekleştirebileceğimiz bir şey” diyor.

“Chang’e-4 ile Ay’ın, yüzeyi 
çukurlarla kaplı karanlık yüzü 

ilk kez incelenmiş olacak.”

NE ZAMAN ? Planlanan Beklenen Tahmini

2018-2019
Çin ve Hindistan Ay’ın yakın ve uzak taraflarına örnek 
toplayacak yüzey araçları gönderecek

2020
NASA’nın ağır yük kapasiteli fırlatma sisteminin hizmete 
girmesi ve Orion uzay aracının fırlatılması

2022-2023
Rusya’nın Luna aracının Ay’ın kutup bölgesine yollanması

2024
Ay yörüngesindeki istasyona ilk mürettebatın gelişi

2020’lerin ortaları
Robot kâşiflerin insanlı keşiflere yönelik hazırlıklar 
gerçekleştirmesi

2030’lardan itibaren
Destek sistemlerini ve Ay’ın kaynaklarını kullanan ilk 
yerleşimciler

2030’ların sonları
Yarı kalıcı Ay üsleri

2020
Ay’a inen ilk ticari araçlar

2022
Ay yörüngesinde kurulacak istasyonun inşaatına 

başlanması

2023
NASA’nın yarım yüzyıl aradan sonra Ay’ın çevresinde 

gerçekleştireceği ilk insanlı uçuş

2025
ESA’nın su ve oksijen elde edilip edilemeyeceğini 

araştırmaya yönelik programının başlangıcı

2020’lerin sonları
İnsanların basınçlı yüzey araçlarında kısa süreli 

kalmasına yönelik program, Ay’da geniş çaplı 
madencilik testleri
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Yapay Zekâ 
Patlaması

Harvard, MIT, Standford üniversitelerinden 
ve Açık Yapay Zekâ kuruluşu ile Yapay Zekâ 
Sektör Konsorsiyumu Partnerliğinden 
uzmanlar tarafından hazırlanan yıllık Yapay 
Zekâ Endeksi başlıklı rapor 12 Aralık 2018’de 
yayınlandı. Rapor, Yapay Zekâ alanındaki 
ilerleme ve hızlanmayla ilgili verileri ve uzman 
görüşlerini bir araya getiriyor ve Yapay Zekâ 
hakkındaki soruları yanıtlamaya son derece 
yardımcı olacak. The Verge yorumcularından 
Nick Statt, ilki geçen yıl yayınlanmış olan İkinci 
Yapay Zekâ Endeksi Raporunu yorumluyor.
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Yapay Zekâ (YZ) Endeks Raporunun amacı veriye dayalı ola-
rak alandaki ilerlemeyi ölçmek ve bu ilerlemenin çalışma yer-
lerinin otomasyonu ve insanın yaptığı her şeyi yapabilecek 
yapay genel zekâ hedefi gibi en tartışmalı konularla ilişkisini 
anlamlandırmak.

YZ dünyayı değiştirecek ama araştırmacılar 
henüz bunun nasıl ve ne zaman olacağını 
öngörmeye çalışıyor
Küresel çaptaki ilerlemeyi konu alan rapor, YZ ile ilgili ticari gi-
rişimler ve araştırma çalışmalarıyla finansmanın yeryüzünün 

hemen her yerinde ciddi bir patlama yaşamakta olduğunu be-
lirtiyor. YZ araştırmalarıyla ilgili yayınlar, üniversitelerde bu di-
sipline kaydolan öğrenciler ve patent başvuruları bakımından 
özellikle Avrupa ve Asya’da bir yoğunlaşma görülüyor. Asya’da 
başı çeken ülkeler Çin, Japonya ve Güney Kore. Aslında YZ araş-
tırmaları konusunda en büyük yayıncı yüzde 28 ile Avrupa. Onu 
yüzde 25 ile Çin izliyor. ABD’nin payı ise yüzde 17.

YZ faaliyetinin türü konusuna gelince, raporun bulgularına 
göre makine öğrenmesi ile olasılıkçı akıl yürütme (mesela bir 
oyunda YZ’nin insan hasmını yenmesini sağlayan biliş temelli 
performans) yayınlanan makalelerde en önde gelen iki konu. 
Bunların hemen arkasından bilgisayar görüşü (computer vision) 
konusundaki çalışmalar geliyor. Bilgisayar görüşü sürücüsüz 
otomobiller, artırılmış gerçeklik ve nesne algılama gibi alanlar-
daki gelişmelerin dayandığı YZ türü. Bu aynı zamanda makine 
öğrenmesi gibi algoritmalara zaman içinde nasıl iyileşeceklerini 
öğreten nöral ağları geliştirmek açısından da önemli. Akıllı diji-
tal asistanınızın, dediklerinizi anlamasını ve size yanıt vermesini 
sağlayan dil (lisan) işlem gibi alanlar, en azından şimdilik, daha 
az önemli görünüyor. Aynı şey, otomatik makineler günlük ya-
şamımızın daha ayrılmaz bir parçası haline geldikçe robotların 
yapması gerekecek olan genel planlama ve karar alma alanları 
için de geçerli.

Rapordan çarpıcı bir unsur da, bu kategorilerdeki araştırmala-
rın küresel bölgelere göre nasıl farklılaştığı. Çin yoğun bir şe-
kilde tarım bilimleri, mühendislik ve teknolojiye odaklanmış-
ken Avrupa ve Kuzey Amerika daha çok insani alanlar ile tıp ve 
sağlık bilimlerine odaklanıyor. Hükümetlere bağlı kuruluşlar ve 

“YZ’nin toplum üzerindeki  
etkisini ölçmek için henüz erken 
olabilir ancak kendimizi bunun 

ne anlama geldiği ve günlük 
hayatımızı, çalışmamamızı ve 

sağlık, eğitim, adalet sistemi gibi 
kamu kurumlarını nasıl etkileyeceği 

konularına hazırlamak belki de 
araştırma ve ürün geliştirme kadar 

önemlidir.”
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araştırma birimleri Çin ve Avrupa’da şirketlere ve tıp alanına kı-
yasla çok daha fazla araştırma yaparken, ABD’de YZ araştırma 
çalışmalarında büyük ölçüde özel şirketler ağır basıyor. Apple, 
Amazon, Google, Microsoft ve Facebook’un bu alana yaptıkları 
muazzam yatırımlar biliniyor.

Performans söz konusu olduğunda, YZ özellikle bilgisayar gö-
rüşü gibi alanlarda çok hızlı  gelişme gösteriyor. Resimleri en 
ileri bir kesinlik derecesiyle sınıflandırabilen bir modelin dönüş 
yapma süresi sadece 18 ay içinde bir saatten yaklaşık dört daki-
kaya inmiş bulunuyor. Yazılımın sentaks yapılarını anlamasını ve 
soruları daha kolay cevaplamasını sağlayan makine tercümesi 
ve ayırma gibi alanlar için kesinlik ve yetkinlik giderek daha ni-
telik kazanıyor, ancak algoritmalar dil anlamada insan düzeyine 
yaklaştıkça getiriler azalıyor. Rapor, oyun oynama ve tıbbi teş-
his alanlarında ilerlemenin şaşırtıcı hızlarda ivme kazandığını 
vurguluyor.

Bütün bu veriler Yapay Zekâ alanının şu anda tam nerede bulun-
duğunu ve yıllar içinde nasıl geliştiğini anlayabilmek açısından 
mükemmel. Gelecekteki gelişmeler hakkında öngörüde bulun-
maya da imkân veriyor. Ancak iş, otomasyonun ve YZ’nin, per-
formansın ilgili hükümet politikalarına kıyasla daha az önemli 
olduğu adalet sistemi, sınır muhafaza taramaları, muharebe 
gibi alanlarda nasıl kullanılabileceği gibi daha sert sorulara gel-
diğinde hâlâ belirsiz bir arazide bulunuyoruz. YZ daha nitelik 
kazanmaya devam edecek, ancak bu tür yazılımların hastane-
lerde, eğitim sistemlerinde, havaalanlarında ve emniyet teşki-
latlarında hatasız ve güvenilebilir bir şekilde kullanılabilmesinin 
önünde gerek teknoloji gerekse önyargılar ve güvenlik bakımın-
dan hâlâ engeller bulunuyor.

YZ hükümetler tarafından kötüye 
kullanılabilecek durumlarda giderek daha 
çok uygulamaya alınıyor
Ne yazık ki bu durum şirketleri ve hükümetleri YZ’yi gerçek 
dünyaya yerleştirmede aceleci adımlar atmaktan alıkoymuyor. 
Örneğin, 2018 yılı içinde, Amazon’un kendi yüz tanıma yazılımı-
nı güvenlik kuruluşlarına satmakta olduğunu, Google’ın da ken-
di bilgisayar görüşü uzmanlığını Savunma Bakanlığının Project 
Maven adlı drone projesine verdiğini öğrendik.  Silikon Vadisi 
liderlerinin YZ’yi önde gelen bir iş fırsatı ve bu tür proje ve söz-
leşmeleri de YZ araştırma yarışına katılmalarının finansal ödülü 
olarak gördüğü açık.

Başka ülkelerde ise, özellikle de Çin’de, Yapay Zekâ hükümetle-
re, yurttaşlarını toplum içinde hareket ederken sürekli izleyen 
nezaret ve güvenlik sistemleri geliştirmede yardımcı oluyor.

Otomasyon konusunda, yığınsal işsizliğin kısa vadede karşıla-
şacağımız bir şey olmadığını anlamış bulunuyoruz. Daha büyük 
endişe konusu toplumun sağlık sigortası gibi sosyal güvenlik 
hizmetleri olmadan ve daha az istikrarlı ve düşük ücretli işlerin 
ağırlık kazandığı koşullarda çalışmaya nasıl hazırlıklı olacağıdır.

Otomasyon bütün işleri tasfiye etmeyecek 
ama çalışmanın doğasını daha komplike 
hale getirecektir 
Herkes hemen işini kaybedecek değil. Daha çok, belli işler za-
manla tasfiye olacak, bazıları yarı otomatik hale gelecek. Ama 
bazı işler her zaman bir insan gerektirecektir. İşçilerin kaderi 
bazı işveren kısıtlarına, işgücü yasalarına ve düzenlemelere ve 
yeni rollere ya da sektörlere geçiş için iyi bir sistemin olup olma-
masına bağlı olacaktır.

Araştırmacılar genel olarak otomasyona geçişe hazırlanmak 
için yeterince çalışma yapılmadığını belirtiyorlar. Vaktimizi daha 
çok bir dizi dar pazarda tam otomasyona geçilmesinin genel 
etiği ve yapılabilirliği üzerine tartışmaya harcıyoruz. Oysa kâr-
lılık, işgücü düzenlemeleri, sendikalaşma ve kurumsal sosyal 
beklentiler gibi konular hangi işlerde otomasyona geçileceği 
konusunda en az teknik kısıtlar kadar önemli rol oynayacaktır.    

YZ’nin toplum üzerindeki etkisini güvenilir bir şekilde ölçmek 
için henüz erken olabilir -sektör daha yeni harekete geçiyor- 
ancak kendimizi bunun ne anlama geldiği ve günlük hayatımı-
zı, çalışmamamızı ve sağlık, eğitim ve adalet sistemi gibi kamu 
kurumlarını nasıl etkileyeceği konularına hazırlamak belki de 
araştırma ve ürün geliştirme kadar önemlidir. Dünyayı daha kö-
tüleştirecek teknolojiler yaratma riskinden ancak bunların her 
ikisine de yatırım yaparak kaçınabiliriz. 
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Dünya Ekonomik Forumunun araştırmasında Mısır, İran, Namibya ve 
Pakistan’daki özel sektör yöneticileri ülkelerindeki en büyük iş riskinin 
“su krizi” olduğu söylüyor. Çoğu Güney ve Kuzey Afrika, Güney Asya ve 
Ortadoğu’da yer alan 15 ülke ise su krizini, risk listesinde ilk beş sıraya 
yerleştiriyor.

Rapora daha derinden bakıldığında, temiz suya erişimdeki iniş çıkışlar daha 
belirgin görülebilir. Dünya genelinde yöneticiler, çok az ya da çok fazla su, 
yıkım yaratan fırtınalar, kuraklık ve bunların sosyal ve politik yansımalardan 
endişe duyuyor.

“Gezegen Bize Bağırıyor”
Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyinden Peter Bakker; “Gezegen bize bağırı-
yor; kullandığı dil ise su” diyor.

En Büyük Risk  
Su Krizi 

Circle of Blue’dan Brett 
Walton’ın analiz ettiği 
Dünya Ekonomik Forumu 
araştırması, suyla ilgili artan 
kaygılara vurgu yapıyor. Enerji 
fiyatlarındaki hızlı artış değil. 
İşsizlik değil. Artan kamu 
borçları da değil. Suyla ilgili en 
fazla sıkıntı yaşayan ülkelerin 
iş liderleri, ticari faaliyetlerin 
önündeki en büyük riskin, su 
kıtlığı ve su kirliliği olduğunu 
düşünüyor. 

D



İSTANBUL SANAYİ ODASI | DİJİTAL BÜLTEN

Şirket yöneticileri ve yatırımcılar; ulusal güvenlik uzmanları, 

generaller ve diplomatlar ile aynı farkındalığa sahip: Güvenilir 

ve temiz su; iklim değişikliği, yerinden edilen toplumlar, politika 

ve ekonomiden daha kötü bir sorun…

Tayland’da en büyük risk, insanların yarattığı çevresel felaketler. 

Şili ve Çin’in de dahil olduğu beş ülkede ise ilk sırada, benzer ama 

ayrı bir kategori olan doğal felaketler yer alıyor.  Jamaika, Yeni 

Zelanda ve Norveç’te en büyük risk, olağanüstü hava koşulları 

olarak görülüyor. 14 Avrupa ülkesi ise Ortadoğu ve Afrika’nın 

Sahel bölgesinde, kuraklık ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle yaşa-

nan toplu göçü ilk beş risk içinde sayıyor.

Tarım sektörü; bir ülkenin tatlı su tüketiminin dörtte üçünden 

fazlasından sorumlu olarak en fazla su kullanan, bu neden-

le de su kıtlığı durumunda en çok zarar görecek olan sektör. 

Pakistan’ın Su Kaynakları Araştırmaları Konseyi, ülkenin “mey-

ve sepeti” olarak bilinen fakat yeraltı suları tükenen Balochistan 

bölgesindeki kuraklığın; meyve bahçelerinin terk edilmesine, 

çiftlik hayvanlarının itlafına ve şehirlere göç edilmesine ne-

den olduğunu söylüyor. Ülkenin en büyük yerleşim bölgesinde; 

havzalardaki yeraltı suyu seviyesi yılda 5 metre düşerek alarm 

veriyor.

İran’da su kıtlığı ve kötü yönetim hem kentsel hem de kırsal 

bir sorun. Bölge kuraklaştıkça, çiftliklerde ve ev içi kullanımda 

su talebi arttıkça nehirler, göller ve yeraltı su havzaları da 

giderek kuruyor. Bu arada Tahran da yeraltı suları yok olduğu 

için hızla çöküyor. Uydu verilerine dayanan bir araştırmaya göre 

başkentin arazi alanının en az onda biri bu çökmeden etkileniyor. 

Uluslararası havalimanı çevresindeki arazi yılda beş santimetre 

çöktü.

“Şirket yöneticileri ve 
yatırımcılar; ulusal güvenlik 

uzmanları, generaller 
ve diplomatlar ile aynı 

farkındalığa sahip: Güvenilir 
ve temiz su; iklim değişikliği, 

yerinden edilen toplumlar, 
politika ve ekonomiden daha 

kötü bir sorun…”
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Şirketler Su Krizinin Farkına Vardı 
İran Çevre Bakanı Isa Kalantari, Ekim ayında Fransız haber ajansı 
AFP’ye verdiği demeçte, “Aşırı su tüketimi, özellikle yeraltı suları 
için tehdit oluşturuyor ve bu durumun çok kötü sosyal sonuçları 
olabilir” dedi.

Su kıtlığına bağlı ekonomik zarar potansiyeli; bu yıl tarihi bir 
kuraklığın yaşandığı Güney Afrika’nın Batı Kap bölgesi ve Cape 
Town’u bir felaketin eşiğine getirince, iyice görünür hale geldi. 
Su depoları şimdi yeniden doldu ve konutlara getirilen su kısıt-
lamaları gevşetiliyor. Ancak Cape Town’da kâr amacı gütmeyen 
çevreci bir oluşum olan GreenCape’in su analisti Jane Reddick, 
kısa süreli de olsa yaşanan bu kıtlığın iş çevrelerinin hafızasına 
kazındığını söylüyor.

Reddick; Circle of Blue’ya gönderdiği e-postada; “Genel olarak 
kuraklık (ve bu konudaki iletişim), Batı Kap’taki şirketlerin suyla 
ilgili riskler karşısında ne kadar savunmasız olduklarını anlama-
sını sağladı. Su kaynaklarına ne kadar bağımlı olduklarının ve su 
kıtlığının beraberinde nasıl önemli riskler getirdiğinin farkına 
vardılar” diyor.

Dünya Ekonomik Forumu araştırmasına göre Güney Afrikalılar, 
işsizlikten sonra ikinci en büyük riskin su krizi olduğunu 
düşünüyor.

Reddick, artan risk algısının altını çizmek için başka bir rapo-
ra dikkat çekiyor: Ocak ayında Cape Town Ticaret ve Sanayi 
Odasının yaptığı bir araştırmaya göre şirketlerin yüzde 79’u ku-
raklığı, iş dünyası için bir tehdit olarak görüyor. Turizm sektörü 
özellikle endişeli... Cape Town’da bulunan The Vineyard Hotel’in 
sürdürülebilirlik müdürü Chris van Zyl, Circle of Blue’ya; şehrin 
belediye başkanı yakında ev ve işyerlerinde suların kesileceğini 

duyurduktan sonra otelin o ay içindeki birkaç büyük konferans 
rezervasyonunun iptal edildiğini söyledi. 

Suya Verilen Değer Arttı
Belediye başkanının açıklaması paniğe yol açtı. Kent sakinleri 
su biriktirmeye ve bidonlarını doldurmak için doğal kaynak su-
larının önünde saatlerce kuyruk beklemeye başladı. Ayrıca bu 
duyuru, işletmelerin su kıtlığını göz ardı edemeyeceklerini anla-
masına da yol açtı. Reddick; kentteki bu olağanüstü su kısıtla-
ma duyurusunun, pek çok işletmeyi harekete geçmeye, verim-
liliği artıracak yeniliklere girişmeye ve su kullanımını ölçmeye 
mecbur bıraktığını dile getiriyor. “Şehirde sular kesilmedi ve su 
depolarındaki su da kısa sürede tehlikeli seviyenin üzerine çıktı. 
Fakat buna rağmen şirketlerin suya verdiği değerde kalıcı bir de-
ğişim oldu” diye ekliyor.

Dünya Ekonomik Forumu; politika ve iş dünyasındaki seçkinleri 
ağırlayan Davos’taki yıllık toplantıda, 138 ülkeden 12.500 lider-
le bir anket çalışması yaptı. Bu ankette liderlere, ülkelerinde iş 
yapmanın en büyük riskinin ne olduğunu soruldu. Katılımcılara, 
Dünya Ekonomik Forumunun, toplumlar için yıllık küresel risk-
ler araştırmasında kullandığı 30 maddelik risk listesi verildi ve 
bu listeden seçim yapmaları istendi. Listede “su krizi”nin ne ol-
duğu tanımlanmamış, yorumu katılımcıya bırakılmıştı.

Dünya Ekonomik Forumunda küresel riskler ve jeopolitik gün-
dem bölümünün başındaki kişi olan Aengus Collins, Circle of 
Blue’ya yaptığı açıklamada, her yıl ocak ayında yayınlanan küre-
sel risk raporunda, su krizi ve genel olarak çevre konularının en 
üst sıralarda yer aldığını söylüyor. “Bu konu araştırma raporla-
rında en önemli ve başat mesele haline geldi” diye ekliyor. 
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