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COVID-19’dan Mektup Var
FRANCO VIVIANI
Sapiens

Haziran 2020’de İtalyan gazetesi la
Repubblica’da “COVID-19’dan Mektup”u
yayınladım. Mektubun yazıldığı sırada, İtalya
koronavirüs dalgasıyla baş etmek için karantina
altındaydı. Ben de artan sahte haberlerden
ve pandemiyle nasıl başa çıkılacağı hakkında
küresel bir fikir birliği bulunmamasından
yorulmuştum. Koronavirüsün biz insanlara
tam olarak ne olduğunu ve neden aramızda
olduğunu açıklamak için bir mektup yazdığını
hayal ettim.
Mektupta, COVID-19’u antropomorfize ettim
ve Yunan yeryüzü tanrıçası Gaia’nın bilgeliğiyle
birleştirdim. Bu Dünya Ana figürünün tüm
dünyada benzerleri var; Hindu tanrıçası
(Muazzam) Prithvi ve Hopi tanrısı (Örümcek
Büyükanne) Kokyangwuti’den yerli Andya figürü
Pachamama’ya kadar.
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1974’te kimyager James Lovelock ve biyolog
Lynn Margulis, tartışmalı Gaia hipotezinde,
dünyanın kendi kendini düzenleyen bir
organizma olduğu fikrini sundular. Hipotezlerine
göre, tüm canlı organizmalar öldüklerinde
suya, toprağa ve atmosfere yaşamları boyunca
biriktirdiklerini geri veriyor ve gezegende
yaşamın sürmesi için gereken şartları sağlıyor.
Hipotezleri bütün bilim insanları tarafından
kabul edilmemiş olsa da Lovelock ve Margulis’in
fikirlerinin halk üzerinde büyük etkisi oldu ve
Yer Sistem Bilimleri gibi yenilikçi bir alanın
kurulmasına yol açtı.
Mektubum, yaşadığımız dünyayı, bütün
kusurlarıyla birlikte, bu gezegendeki bağlantılı
ve karmaşık yaşamı paylaşan başka bir
organizmanın gözünden gören bir hayalin
ürünüdür.

Sevgili insanlar,
Ben COVID-19. Gaia’nın, belki de evrenin kendi hakkında
düşünmek için bir yol bulabildiği bu gezegenin birçok temsilcisinden biriyim. Biz virüsler, okyanusların en bol bulunan ve genetik olarak en fazla çeşitliliğe sahip sakinleriyiz.
Muhtemelen günümüzdeki DNA bazlı canlılar ile RNA’dan
oluşan atalarımızın arasındaki köprüyüz. Bilim insanlarınız
çok uzun yıllardır bizim tam olarak ne olduğumuzu tartışıyor. Bizim sadece hücreleri etkileyen parazitlerden ibaret
olduğumuzu söylemek yetersiz kalır: Biz ayrılmaz bir şekilde
gezegenimizin bütün ekolojik ağlarına bağlıyız. İkili bir doğa
sergiliyoruz: Bir hücreyi veya bakteriyi bulaştırdığımızda organizmayız ama aynı zamanda partikülüz. Aynı anda hem
bir dalga hem de partikül olan ışık gibi yakalanması zoruz.
Bitkisel bir fazımız var ama aynı zamanda bir hücreye girdiğimizde genetik içeriğimizi barındıracak yapılarımız da var.
“Küçük güzeldir” şiarını doğrularcasına, sizin gibi karmaşık organizmaların sınırlamalarına sahip değiliz; sürekli olarak değişebiliriz. Canlının ve cansızın, organik ve
inorganiğin arasında olup olmadığımızı düşünüyorsunuz;
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bunlar Gaia’yı bölmek için kullandığınız yanlış kategoriler.

Belki de Gaia beni (soylarını tüketmeye başladığınız

Gaia, benim aracılığımla, yöntemlerinizi değiştirmeniz için

birçok yabani hayvandan birini kullanarak) sizin aranı-

güçlü bir mesaj gönderiyor ama bunu yapacağınızdan

za yerleştirdi ki hatalarınızı göresiniz ve pişman olasınız.

şüpheliyim, çünkü hareketli bir hayvansınız: Önce davra-

Gezegenin inorganik kısmına şu anda yaptığınız gibi dav-

nırsınız, sonra da davranışlarınızın anlamını ararsınız.

ranmayı bırakın, çünkü kutup buzulları eridiği anda aramız-

Zamanla, “güç”ün oldukça dinamik olduğunu öğrendiniz; sizin hammaddeniz olan ve Dünya yüzeyinin yüzde
71’ini kaplayan su gibi… Bir sıvı olarak iyi akabileceğini ve
gaz halindeyken dönebileceğini iyi biliyorsunuz. Ama su,
aynı güç gibi, donarak katılaşabilir de…
Katı gücü, bin yıl içinde kullanmayı öğrendiniz ve adına
da siyaset dediniz. Ne yazık ki, siyasi gücünüz, var oluşunu
kaba kuvvete dayandıran merkezi bir egemenliğe dayanıyor ve diğer önemli evrimsel faktör olan işbirliğini göz ardı
ediyorsunuz. Şanslıyız ki, işbirliği, kadınların bilime olan
katkıları sayesinde tartışma alanına yeniden kazandırıldı.
Gücü sıvı ve gaz hallerinde kullanarak potansiyelini ortaya
çıkarmayı değerlendirmenizi öneriyorum.
Örneğin, virüslerle ve Gaia’nın diğer küçük sakinleriyle
ortaklık yapmadan, memeli atalarınız kendilerini bizden korumak ve fetüslerini beslemek için plasenta geliştirmezdi.
Oysa siz, günümüzde gücünüzü kaba kuvvet, şiddet kapasiteniz ve varlıklar ile zihinleri satın alabilecek zenginlik

daki en yaşlıları ortaya çıkaracaksınız ve başınız gerçekten
belaya girecek. Siz tepe tepe kullanın diye yaratıldıklarına
inandığınız hayvanlara ve bitkilere olan davranışlarınıza
karşı duracağız.
Kendinizi bize karşı savunma hakkınız tartışılamaz ama
biz de karşılık vereceğiz, aşı bulduğunuz anda hızlı şekilde
mutasyon geçireceğiz. Kazananı ve kaybedeni olmayan
sapkın bir oyun olacak.
Pandemilerle başa çıkmak için savaş, çatışma ve kahramanlık gibi antagonist metaforlar kullanmayı bırakın.
Bunun yerine, diğer canlılarla işbirliği yapma fırsatını
değerlendirin, biz de dahil olmak üzere... Tarihsel olarak
(muhtemelen ilk kez sıtmayla ortaya çıkan) kendinizi yüksek biyo-çeşitliliğe sahip bölgelere sokma ve bu biyo-çeşitliliği kaybetmelerine yol açmanızla ilişkili olan pandemilere yol açan olaylar zincirini anlamaya çalışın. Bizi en
istilacı hayvana, size karşı adapte olmaya zorladınız.

üzerine kurdunuz. Bazılarınız, diğerlerini doğru olduğunu

Sağlıklı kalmak istiyor musunuz? Öyleyse kadim bilgeli-

düşündüğünüz şeyi yapmaya zorlamak için, yasaları ve

ğiyle işbirliği gücünü elinde tutan ve kaba kuvvetten, kör-

bürokrasiyi kullanıyorsunuz. Davranışlarını değiştirmeleri

lükten ve kibirden üstün olan su gezegeni Gaia’nın gücüne

için onları ikna edecek fikirleri kullanmıyorsunuz.

meydan okumayı bırakın.
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Önyargı Ciddi Bir Sorundur,
Tıpkı Gürültü Gibi
DANIEL KAHNEMAN
OLIVIER SIBONY
CASS R. SUNSTEIN
New York Times

“Önyargı” ifadesi sohbetlerde hatalı yargıları ve talihsiz kararları anlatmak amacıyla kullanılır. Kadınlara karşı ayrımcılık yapıldığında ya da tanınmış okullara torpil yapıldığında da bu ifadeyi kullanırız. Ancak bu sözcüğün kapsamı
çok daha geniş: Önyargı, fikirlerinizin belirli bir yöne eğilim göstermesine yol açan her türlü öngörülebilir hatadır.
Örneğin, satış tahminlerinin fazlasıyla iyimser ya da yatırım kararlarının fazlasıyla temkinli olması önyargı olarak
adlandırılabilir.
Toplum önyargı problemine (haklı olarak) büyük önem
verir. Ancak hatalı yargılar ve talihsiz kararlar konusunda
çok daha az dikkat çeken bir hata türü daha vardır: Gürültü.
Önyargı ile gürültü arasındaki farkı görebilmek için
banyodaki tartınızı düşünün. Ortalamada sizi normalden
ağır (ya da hafif) gösteriyorsa tartı önyargılıdır. Peş peşe
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tartıldığınızda her seferinde farklı bir şey gösteriyorsa gü-

biraz da piyango olduğunu düşünmeden edemez. Hukuk

rültü var demektir. (Ucuz tartılar hem önyargılı hem de gü-

sistemi, kabul edilemez derecede gürültülüdür.

rültülüdür.) Önyargı hata ortalamasını gösterirken, gürültü
değişkenliğini gösterir.

Bu defa özel sektörden bir diğer gürültülü sistem örneğini ele alalım. 2015’te büyük bir sigorta şirketinde çalışan

Genellikle görmezden gelinen gürültü, toplumdaki arı-

sigortacılara yönelik bir araştırma gerçekleştirmiştik. 48

zaların en önemli kaynaklarından biridir. Örneğin, 1981’de

sigortacıya her gün yaptıkları gibi, primlerini belirleyecek-

yapılan bir araştırmada 208 yargıçtan, 16 davada verilebi-

leri risklerin gerçekçi özetleri verilmişti.

lecek uygun cezayı belirlemesi istenmişti. Davalar, suçun

İki yetkin sigortacının aynı risk için belirlediği prim ara-

türüne (hırsızlık, dolandırıcılık, şiddet barındıran ya da ba-

sında ne kadar fark olmasını beklersiniz? Sigorta şirketinin

rındırmayan) ve sanığın özelliklerine (genç ya da yaşlı, ilk

yöneticileri yüzde 10 düzeyinde bir fark beklediklerini söy-

suçu ya da sabıkalı, elebaşı ya da yardımcı) göre tanım-

lemişti. Ancak iki sigortacı arasında tespit ettiğimiz ortala-

lanmıştı. Dikkat dağıtacak ayrıntıların ayıklandığı, sadece

ma fark, ortalama prime oranla yüzde 55 gibi yüksek bir dü-

gerekli bilgilerin verildiği bu tanımlamalar doğrultusunda

zeydeydi; yöneticilerin beklentisinden beş kat daha fazla.

yargıçların birbirine benzer kararlar vermesini beklersiniz.

Profesyonel yargılardaki gürültüyü ortaya koyan birçok

Ancak öyle olmadı. Gelişigüzel seçilen iki yargıcın aynı

araştırma daha var. Radyologlar görüntüleri yorumlama

suça verdiği cezalar ortalama 3,5 yıldan fazla farklılık gös-

konusunda, kardiyologlar operasyon kararları konusunda

terdi. Ortalama cezanın 7 yıl olduğu düşünülürse, kaygı

fikir birliğine varamaz. Ekonomik sonuçlara dair tahminler

verici bir gürültü.

ürkütücü derecede gürültülüdür. Kimi parmak izi uzmanları “eşleşme” olup olmadığı konusunda bile anlaşamaz. Bir

Hukuk sistemi gürültülüdür

yargının söz konusu olduğu her alanda gürültü vardır, hem

Gerçek vakaların daha karmaşık olduğu, bir yargıya varma-

de tahmin ettiğinizden çok daha fazla.

nın belirli bir kalıp doğrultusunda yapılan tanımlara oranla

Gürültü de tıpkı önyargı gibi hatalara yol açar. Ancak

daha zor olduğu gerçek mahkemelerde yaşanan gürültü el-

bunlar birbirinden farklı ve bağımsız hatalardır. İşe alım

bet daha olumsuz sonuçlar doğurur. Verilen cezanın atanan

görevlilerinin bazıları kadınlara karşı, bazıları erkeklere

yargıca ve yargıcın o günkü ruh haline göre büyük değişken-

karşı önyargılı olursa, bir şirketin işe alım kararları genel

lik gösterdiği göz önüne alındığında, insan yargılamaların

anlamda önyargısız olacaktır. Ancak bu kararlar gürültülü
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olacak ve şirketin birçok yanlış seçim yapmasına yol aça-

gerektirdiğine dair fikirleri değişkenlik gösterir. Her bire-

caktır. Benzer şekilde, bir sigorta poliçesi gereğinden pa-

yin farklı olmasının iyi bir şey olduğunu düşünürüz ancak

halı, bir diğeri gereğinden ucuz olursa, genel bir önyargı-

tutarlılık beklentisi içinde olduğumuzda bu benzersizlik

dan söz edilemeyeceği halde şirket iki hata yapmış olur.

bir soruna dönüşür.

Bu gürültü nereden kaynaklanır? Alakasız koşulların

Gürültünün farkına varırsanız azaltmanın yollarını

yargıları etkileyebileceğine dair birçok kanıt söz konusu.

araştırmaya başlayabilirsiniz. Örneğin bir grup insanın

Örneğin, mahkemelerde yargıcın ruh hali, yorgunluk dü-

bağımsız yargılarının ortalaması alınabilir (tahminlerde

zeyi, hatta hava durumu bile kararlar üzerinde az ancak

sıklıkla hayata geçirilen bir uygulama). Tıp alanında kulla-

bariz etkilere neden olabilir.

nılan kılavuzlara benzer kılavuzlar, profesyonellerin daha
iyi ve daha tutarlı kararlar vermesine yardımcı olabilir. İşe

Gürültüyü ciddiye alın

alım uygulamalarına dair araştırmaların istikrarlı şekilde

Bir diğer gürültü kaynağı da insanların farklı genel eğilim-

ortaya koymuş olduğu gibi, mülakatları ve diğer değer-

lere sahip olmasıdır. Yargıçların verdikleri cezalar genel-

lendirmeleri belirli bir yapı ve disiplin çerçevesinde ger-

likle farklılıklar gösterir. Kimileri acımasızdır, kimileri ise

çekleştirmek adayların daha sağlıklı değerlendirilmesini

hoşgörülü.

sağlar.

Üçüncü gürültü kaynağı ise en mantıksızı ancak belki

Ancak gürültünün varlığının farkında olmazsak, hiçbir

de en yaygınıdır. İnsanlar sadece farklı genel eğilimlere

gürültü azaltma tekniğini hayata geçiremeyiz. Gürültü ge-

(örneğin acımasız ya da hoşgörülü) sahip olmakla kalmaz,

nellikle görmezden gelinir. Oysa sık sık hatalara ve yaygın

aynı zamanda farklı değerlendirme kalıplarına sahiptir-

adaletsizliklere yol açan ciddi bir sorundur. Gürültüyü cid-

ler (örneğin hangi türden davaların sert ya da hoşgörülü

diye almaları durumunda, hem kamu sektöründeki hem

davranmayı gerektirdiğine dair). Sigortacıların neyin riskli

de özel sektördeki organizasyon ve kurumlar daha iyi ka-

olduğuna dair fikirleri, doktorların hangi sorunların tedavi

rarlar verebilir.
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Çin’in Yapay Zekâ
Tutkusunun Kökeni
JENNIFER BOURNE
Noema

Yüzlerce yıllık siyasi, dini ve bilim kurgu hikâyeler, Çin’in hızla gelişen yapay zekâ teknolojisinin temellerini oluşturuyor.
Yapay zekâ modern bir teknoloji ama hem Batıda hem
de Doğuda, otonom araç ve robot icat etme tutkusunun
izini antik çağlara dek sürebiliyoruz. Stanford’dan bilim tarihçisi Adrienne Mayor, Antik Yunan’da insanların tanrısal
özellikler kazanmasına yardımcı olan araçlara dair mitler
olduğunu söylüyor. Mesela efsanevi mucit Daedalus, kendi ve oğlu için kanatlar yapıp zindandan kaçabilmişti.
Benzer mit ve hikâyelere Çin’de de rastlıyoruz. Gelişmiş
robotlar için ilham kaynakları binlerce yıl öncesinde bulunabiliyor. Taocu metinlerden Leizi’de geçen bir hikâyede (MÖ 5. yüzyılda yaşamış filozof Lie Yukou’ya atfedilir),
Yan Shi adında bir teknisyen; dans eden, şarkı söyleyen ve

HAZİRAN ‘21 / 7

hatta kralın haremiyle cilveleşen insana benzeyen bir ro-

fikirlerini popüler hale getirir. Çin’in önde gelen entelektü-

bot yapar. Öfkelenen ve korkan kral, robotun paramparça

elleri, insanların zihinlerini özgürleştirmek için bilim kurgu

edilmesini emreder.

yazmayı tercih eder. Geleceğin Çin’inin ileri teknoloji saye-

Üç Krallık döneminde (220-280), Zhuge Liang adında

sinde Batılı ülkeleri mağlup edeceği bir tablo çizerler.

bir politikacı, “tam otomatik” bir el arabası (Çinceden çe-

Çağdaş Çin’in en önemli politikacı ve ideologlarından

virisi kabaca tahta öküz anlamına geliyor) icat etti. Tahta

biri olan Liang Qichao, ilk Çince bilim kurgu hikâyesi de-

öküzün 100 kilo yiyecek taşıyabildiği ve yakıta ya da insan

nebilecek “Yeni Çin’in Geleceği”ni 1902’de yazdı. Liang,

gücüne ihtiyaç duymadan 30 kilometre yürüyebildiği söy-

Çin’in 1962’de bir dünya gücü olacağını hayal etti. Kitapta,

leniyor. Daha sonra, 730 yılı civarlarında ölen akademisyen

siyasi reform hareketinin nasıl yeniden organize olacağı ve

Zhang Zhuo; itaatkâr, kibar ve partilerde şarap servisi ya-

ülkeyi nasıl canlandıracağı ayrıntılarıyla anlatılıyor. Daha

pabilen bir robottan bahsediyor. Zhang kasabada dolaşıp

sonra, Çin’in Japonya tarafından işgali sırasında, yazar

sadaka toplayan, sadaka verenleri başıyla selamlayan bir

Gu Junzheng “Barış Hayali”ni kaleme aldı. Sihirli bir rad-

robot keşişten de bahsediyor. 978’de yayınlanan “Taiping

yo dalgası insanların zihinlerini değiştiriyor; işgalci orduyu

Döneminin Genişletilmiş Kayıtları”nda Ma Daifeng adında

sevmek yerine onlardan nefret etmelerini ve savaşmalarını

bir teknisyenin, ev işleri yapan bir hizmetçi robot icat etti-

sağlıyor.

ği yazılı.

1949’da ülkenin birleşmesi ve komünist Çin’in kurulma-

Zeki robotların ya da otonom araçların anlatıldığı haya-

sının ardından, yapay zekâ, bilimsel bir hedef değil, hayali

li hikâyeler, tarıma dayalı kadim Çin’de bulunabilir çünkü

ve uzak bir düş haline geldi. Sovyetler Birliği’nin de etkisiy-

zenginliğin kaynağı alın teridir. Hikâyeler, dönemin insan-

le, yapay zekâ bir sözde bilim, kapitalizm ve revizyonizmin

larının işe daha fazla yapay elin dahil olmasıyla yoğun tarla

zehirli bir ürünü olarak görüldüğü için 1950 ve 1960’ların

işlerinden biraz olsun kurtulma arzusunu yansıtıyor.

Çin’inde sert eleştirilere maruz kaldı. 1966’dan 1976’ya dek

Dönüm noktası ya da uyanış anı diyelim, 1842’de gerçekleşiyor. Orta Krallığın bilim ve teknoloji aracılığıyla dünyayı

süren Kültür Devrimi sırasında da neredeyse tüm entelektüel çalışmalar sekteye uğradı.

yönettiği yanılsaması, ilk Afyon Savaşlarında Çin’in mağ-

1980’lerde Çin nihayet reform yapmaya ve açılmaya

lup olması ve sınırlarını Batılı emperyalistlere açmaya zor-

başlayınca yapay zekâ alanı da gelişme yoluna girdi. O

lanmasıyla yerle bir olur. Sürekli savaşta olmak ve yavaş

günden sonra Çin, Batılı rakiplerine yetişmek için çok ça-

teknolojik ilerleme, Çin’in dönüşümü ve canlandırılması

lıştı. Devlet destekleyici politikalar geliştirdi, fon sağladı ve
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Batı üniversitelerine öğrenciler gönderdi. Çin Yapay Zekâ

Çin, yapay zekâ geliştirme alanında hâlâ Batıyı “yaka-

Birliği (CAAI) 1981’de kuruldu ve yapay zekâ çalışmalarını

lama” evresinde olsa da yüz tanıma ve temas takibi gibi

destekledi.

bazı yapay zekâ uygulamalarında lider konuma yükseldi.

1984’te, Deng Xiaoping bir talimat yayınlayarak çocukların

bilgisayar

teknolojisi

öğrenmesini

Böylesi uygulamalar sağlık, finans, kamu güvenliği, okullar

istedi.

ve oteller gibi sektörlerde kullanılıyor. Koronavirüs salgını

1986’da, zeki bilgi işlem, robotlar ve enformasyon işle-

sırasında yapay zekâlı temas takibi ve tıbbi uygulamalar,

me konuları devletin teknoloji geliştirme planına eklen-

Çin’in pandemiden hızla sıyrılmasında önemli rol oynadı.

di. Bir yıl sonra, Tsinghua Üniversitesi, yapay zekâ üze-

Bilim kurgudan çıkıp gerçek yapay zekâ geliştirme yol-

rine bir referans kitap yayınladı, bu da Çin’de bir ilkti.

culuğu Çin’e özgü değil. Berggruen Institute’ten Maya

Bu sırada, binlerce Çinli öğrenci Batı üniversitelerinde

Ganesh, yapay zekâ metaforlarına Afrika ve Güney Asya

yeni teknolojileri öğreniyordu. Bu öğrencilerin hepsinin

ülkelerinde de rastlandığını, Batıyı yakalamak amacıyla

Çin’e geri dönerek yapay zekâ çalışmalarını ilerletmesi

“geleceğe reset atma” fikrini yapay zekâ ve büyük veriyle

bekleniyordu.

desteklediklerini söylüyor.

21. yüzyılda Çin yapay zekâ alanında çok hızlı geliş-

Çin, diğer ülkelerin kalkınmasının önünü açan önceki

ti. 2017’de, Çin devlet konseyi tutkulu bir politika taslağı

sanayi devrimlerini kaçırdı. Sonuç olarak, hayali hikâyelere

yayınlayarak ulusu 2030’da “dünyanın bir numaralı yapay

ve alternatif gerçekliklere bel bağladı. Ancak bu sefer du-

zekâ inovasyon merkezi” olmaya çağırdı. Aynı yıl, Yapay

rum farklı. Çin enformasyon teknolojisi devriminin sundu-

Zekâ Geliştirme Birliğinin, yıllık konferansı için Çin’den

ğu tüm fırsatları kullandı ve hayalini gerçeğe dönüştürdü.

kabul ettiği çalışma sayısı ABD’ninkine eşitti. Çinli araştır-

Böylece Çin’in kendine güveni tavan yaptı ve bir şekilde

macılar o kadar hayati bir konuma geldi ki, Çin yeni yılı

ulus da canlanmış oldu. Yeterli yasalar ve düzenlemeler

kutlamaları nedeniyle Birlik, konferans tarihini değiştirmek

olmadan bu tür gelişmelerin kişisel mahremiyet ve özgür-

zorunda kaldı.

lükleri ortadan kaldırabileceğini de unutmayalım.
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Paylaşım Ekonomisi
ve Dönüşüm
MACIEJ KOLACZKOWSKI
ROBERTO BOCCA
MUQSIT ASHRAF
PEDRO CARUSO
World Economic Forum

İşletmeler, karbon ayak izini en aza indirmeye, verimliliğini
ve toplumsal katkısını artırmaya çalışır. Ama sürdürülebilir çözümler maliyetlidir ve mevcut iş yaklaşımıyla ilerlendiğinde yüksek getiri sağlamayabilirler. Bu ödünleşimler,
COVID-19 küresel salgını nedeniyle artan ekonomik belirsizlik ortamında daha da önemli hale geldi. İyi haber şu ki,
bu temel zorunluluklarda çevre, toplum, maliyet ve verimlilik arasında seçim yapmak zorunda kalmadan ilerleme
sağlanabilecek yollar var. Paylaşım ekonomisi de bunlardan biri.
Paylaşım ekonomisinin kesin tanımı üzerinde tam bir fikir birliği olmasa da onu, temel olarak, yeterince kullanılmayan varlıkların verimlilik, sürdürülebilirlik ve toplumsal
katkıyı iyileştirecek şekilde paylaşılması olarak açıklayabiliriz. Paylaşım ekonomisi son 10 yılda katlanarak büyüdü ve
bundan sonra da çift haneli oranlarda büyümeye devam
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edeceği öngörülüyor. Bu, hızlı dijitalleşme ve kültürel de-

Bu koşulları karşılayan sektörlerde çalışanların ve ekip-

ğişimle mümkün oldu. Paylaşım ekonomisinin en bilinen

lerin yanı sıra altyapı, tesisler, makinelerin ortak kullanımı

örnekleri; ulaşım ve konaklama sektöründe “uberizasyon”

ve hatta Ar-Ge için ortak yatırım potansiyeli mevcuttur. Bu

kelimesinin bir iş terimi haline gelmesini sağlayacak kadar

fırsat imalattan gıdaya, tarımdan enerjiye, madencilikten

devrim yaratan Uber ve Airbnb’dir.

kimyaya kadar pek çok sektörde görülebilir.

Paylaşım ekonomisi kavramı aslında insanlık kadar eski

B2B (işletmeden işletmeye) iş modelini uygulayan sek-

ama sunduğu fırsatlar hâlâ tam olarak değerlendirilebil-

törlerde şu beş ana değer kaldıracı paylaşım ekonomisinin

miş değil. Paylaşım ekonomine karakteristik olarak, konut

kapısını açabilir:

veya araba gibi başkalarının sahip olduğu varlıkları bir ara-

• Sermaye verimliliği; varlıkların artan ve optimize edil-

ya getirerek bunları tüketicinin kullanımına sunan işletmelere uyan bir şey olarak bakılıyor. Oysa paylaşım ekonomisi prensiplerinin, işletmeler arası bağlamda varlık ağırlıklı
sektörlerde de uygulanabileceğine dair kanıtlar giderek
artıyor. Bu fırsat, sektörlerin varlık sahipliği ve işbirliği üzerine düşünme şeklini değiştirme potansiyeli taşıyor.
Paylaşım; konaklama ve ulaşımın ötesinde

miş kullanımıyla ve yeni projelere daha düşük sermaye
yatırımı ile
• Maliyet azaltma; optimize edilmiş lojistik, depolama,
bakım ve azalan envanter ile
• Emisyonları azaltma; daha düşük enerji tüketimi ve
atıkların azaltılması ile
• Yetenek geliştirme; daha büyük bir yetenek havuzuna
ve en iyi uzman yeteneklere daha rahat erişim ile

Peki, paylaşım fırsatlarını belirlemek için ne gerekiyor? En

• Ekosistemi iyileştirme; daha geniş bir network, Ar-Ge

çok hangi sektörler faydalanabilir? Aşağıdaki kıstaslar bu

ve inovasyona ortak yatırım, daha elverişli tedarik zin-

soruları yanıtlamaya yardımcı olabilir:

cirleri ve daha iyi hizmet seviyesi ile

• Sermaye yoğun; varlık ağırlıklı sektörler

Gerçek fayda belirli bir sektöre, kapsama, kategoriye vb.

• Kapasite fazlası olan; ekosisteminde yetersiz kullanım
görülen veya fazlalık olan sektörler
• Benzer operasyonlar; aktörleri için benzer varlık ve hizmetleri zorunlu kılan sektörler
• Coğrafi yoğunlaşma; aynı coğrafi alan ya da alanlarda
faaliyet gösteren sektörler

bağlı olacaktır. Örneğin, petrol ve gaz değer zinciri boyunca gelişen işbirliğinde, sera gazı emisyonlarında azalma
ve yüzde 25 büyüme potansiyeli taşıyan kategoriler için
yüzde 10’luk bir maliyet düşüşü tahmin edilmektedir; daha
gelişmiş güvenlik ve daha yüksek hizmet kalitesi de cabası… Paylaşım, yakıt değişimini de mümkün hale getirirse
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o zaman daha da büyük çevresel faydalar elde edilece-

Tipik bir örnek

ği öngörülüyor; karbon yakalama, kullanma ve depolama

Paylaşım ekonomisi kavramı, varlık ağırlıklı sektörlere yeni

(CCUS), hidrojen teknolojisi gibi…

girmeye başladı. Şu anda petrol ve gaz endüstrisinde ölçekleniyor. CORAL 2.0 programı, Malezya’da 2014’ten 2019’a

Başarı faktörleri

kadar uygulandı. Bu program, 25 sektör oyuncusu arasın-

Paylaşım ekonomisi kavramı, B2C (işletmeden tüketiciye)

daki işbirliğine dayanıyordu ve bu işbirlikleri 2,8 milyar dolar

iş modelinde olgunlaşmıştır ama artık onu B2B (işletmeden

tasarruf sağlarken emisyonları da önemli ölçüde düşürdü.

işletmeye) iş modelinde de görmeye başladık. Dolaysıyla

Bu örnekten esinlenilerek, küresel petrol arzının dörtte

bu tür ilk paylaşım düzenlemelerinin başarısı, kararlılık ve

birini temsil eden; aralarında BP, Crescent Petroleum, ENI,

sahadaki tutkulu ekipleri tamamlayacak üst düzey liderlik

Enquest, Equinor, Galp, Occidental Petroleum, Pan American

gerektirir. Bunun için üç temel önerimiz var:

Energy, Petrobras, Petronas, Repsol, Saudi Aramco, Shell ve

• Eşit şartlar oluşturun: İster küresel ister yerel olsun, ya-

Total’in de olduğu bir grup petrol ve gaz şirketinin CEO’su,

pılacak paylaşım düzenlemesi tüm rekabet ve antitröst

Dünya Ekonomik Forumu ve Accenture bu konsepti daha da

yasa ve yönetmeliklerine tam uyum sağlamalıdır.

geliştirmek, daha fazla kaynak ve lojistik paylaşım merkezi

• Pratik ve hızlı kazanımlara öncelik verin: Küçük adım-

oluşturmak için işbirliği yapmaya başladı.

larla başlayın ve hızlı başarıları hedefleyin. Katılımcı şir-

Total’in CEO’su Patrick Pouyanné; “Petrol ve gaz lojis-

ket sayısını, coğrafi alanı ve kategorileri kademeli şekil-

tiğinde, paylaşım ekonomisi prensiplerinden yararlanma

de genişletin. Ayrıca süreci kolayca başka katılımcıların

fırsatımız var. Paylaşım ekonomisinin, geleceğimiz için üç

katılabileceği şekilde düzenleyin. Paylaşım düzenleme-

stratejik zorunluluk olan maliyetleri düşürmek, verimliliği

leri, işin özel bir kulüp haline gelmemesi ve paylaşım-

artırmak ve emisyonları en aza indirmek konusundaki yar-

dan gerçekten fayda sağlanabilmesi için çok önemlidir.

dımı kanıtlanmıştır” diyor.

• Tedarikçi, hizmet sağlayıcı ve düzenleyicilerle erken-

2021’de Angola, Brezilya, ABD Meksika Körfezi, İngiltere

den iletişime geçin:

Kuzey Denizi ve Güneydoğu Asya’dan Orta Doğu ve

Sürece en başından, verimsizlikleri belirleyebilecek ve

Arjantin’e kadar birçok petrol ve gaz merkezinin faaliyete

kategorileri tarafsız bir komisyoncu olarak yönetebile-

geçirilmesi hedefleniyor. Enquest CEO’su Amjad Bseisu,

cek üçüncü taraf düzenleyici ve tedarikçileri de dahil

“Rekabetçi olmayan varlık ve kaynakların paylaşımı, karbon

edin.

ayak izini en aza indirmek ve sektörümüzün verimliliğini artırmak için yaygın uygulama haline gelmelidir” diyor.
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