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Trump Döneminde  
Güç ve Karşılıklı Bağımlılık

Amerikan Yüzyılı Bitti mi? kitabının yazarı, 
“yumuşak güç” kavramının müellifi ve 
Harvard Üniversitesi hukuk profesörü 
Joseph S. Nye, Project Syndicate sitesindeki 
makalesinde ABD Başkanı Donald Trump’ı 
ABD’nin uluslararası sistemdeki ayrıcalıklı 
konumunu istismar etmekle eleştiriyor. 
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ABD Başkanı Donald Trump ekonomik küreselleşmeyi silaha 

dönüştürmekle suçlanıyor. Yaptırımlar, gümrük tarifeleri ve 

dolara erişimi kısıtlamak uyguladığı bu dış politikanın başlıca 

araçları ve bunları uygularken müttefiklerine, kurumlara ve ku-

rallara aldırmıyor. The Economist’e göre ABD’nin zorlayıcı gücü-

nün kaynağında sadece askeri birlikleri ve uçak gemileri değil, 

küreselleşmeye temel olan ağın merkezi düğüm noktasında yer 

alması da yatıyor. “Firmaların, fikirlerin ve standartların bu bir-

leşimi ABD’nin maharetini artırıyor.” Ancak Trump’ın yaklaşımı 

“pekâlâ bir krizi tutuşturabilir ama aynı zamanda ABD’nin en 

değerli varlığını, yani meşruiyetini erozyona uğratıyor.”

Trump ekonomik karşılıklı bağımlılığı istismar eden ilk başkan 

değil ve ABD de dünyada bunu yapan tek ülke değil. Örneğin 

Arap ülkeleri 1973 Arap-İsrail savaşında İsrail’i desteklediği için 

ABD’yi cezalandırmak amacıyla petrol ambargosu uygulamış-

lardı. Bundan kısa bir süre sonra Robert Keohane ile birlikte Güç 

ve Karşılıklı Bağımlılık adlı bir kitap yayınlamıştık. Kitap asimet-

rik karşılıklı bağımlılığın nasıl bir güç kaynağı olarak istismar 

edilebileceğini inceliyordu. Ancak orada kısa vadeli kazançların 

bazen uzun vadeli kayıplara dönüşebileceği uyarısı da yapılıyor-

du. Sözgelimi aynı dönemde Başkan Richard Nixon enflasyonu 

bastırmak umuduyla ABD’nin soya fasulyesi ihracatını kısıtla-

mıştı. Ancak uzun vadede Brezilya’daki soya fasulyesi pazarla-

rı hızla genişlemiş ve Brezilyalılar ABD’li üreticilerle rekabete 

girişmişlerdi.

2010’da Çin ve Japon gemilerin Doğu Çin Denizi’ndeki tartış-
malı Senkaku/Diaoyu Adaları yakınlarında çarpışmasının ar-
dından Çin elektronik endüstrisi için kritik önem taşıyan nadir 
toprak madenlerinin ihracatını kısıtlayarak Japonya’yı ceza-
landırmıştı. Bunun üzerine Japonya, Malezya’da rafineri işle-
ten bir Avustralya madencilik şirketine kredi sağlamıştı. Bu 
şirket bugün Japonya’nın talebinin neredeyse üçte birini kar-
şılıyor. Ayrıca Kaliforniya’daki 2000’li yılların başlarında ka-
panmış olan Mountain Pass madeni de yeniden açıldı. Çin’in 
küresel nadir toprak üretimindeki payı 2010 yılında yüzde 95 
iken geçen yıl yüzde 70’e indi. Bu yıl Çin Başkanı Xi Jinping’in 
bir nadir toprak üretim tesisini ziyareti sırasında çekilmiş bir 
fotoğrafı Trump’ın gümrük tarifelerine tepki olarak özel ola-
rak yayınlandı; bu tesisin ihracatı ABD’li elektronik imalatçıları 
için yaşamsal öneme sahip.

ABD’nin (ve başka ülkelerin de) Çin’in fikri mülkiyet hırsızlığı ya 
da devlet işletmelerini sübvanse etmek gibi ticarette oyun sa-
hasını eğip büken ekonomik davranışları konusunda meşru şikâ-
yetleri var. Bunun da ötesinde ABD’nin 5G kablosuz telefon tek-
nolojisi için Huawei gibi Çin şirketlerine bağımlı hale gelmekten 
kaçınması için yeterince güvenlik nedeni var. Ayrıca Çin güvenlik 
gerekçeleri göstererek Facebook ya da Google’ın kendi internet 
ağında faaliyet göstermesine izin vermeye yanaşmıyor. Ancak 
güvenlik nedenleriyle belli teknolojileri ve şirketleri kısıtlamak 
bir şeydir, politik etki geliştirmek için yaygın ticari tedarik zincir-
lerinde tahribata yol açmak tamamen başka bir şey. Bu etkinin 
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ömrünün ne kadar süreceği ya da uzun vadeli maliyetlerinin ne 
kadar olacağı hiç de açık değildir.

Diğer ülkeler kendilerini ABD ile olan karşılıklı bağımlılık ağla-
rından koparmayı kısa vadede sağlayamasalar bile uzun vadede 
bu yola yönelme olanakları güçlenecektir. Bu arada ise çatışma-
ları kısıtlayan ve küresel kamusal yarar üreten uluslararası ku-
rumlar büyük yaralar alacaktır. Henry Kissinger’in Dünya Düzeni 
adlı kitabında işaret ettiği gibi, dünya düzeni sadece istikrarlı bir 
güçler dengesine bağlı değildir, aynı zamanda kurumların kat-
kıda bulunduğu bir meşruiyet 
duygusuna gerek vardır. Trump 
Çin’in ekonomik davranışına 
tepki göstermekte haklıydı, 
ama bunun ABD’nin müttefik-
lerine ve uluslararası kurum-
lara getireceği maliyeti dikka-
te almadan yapması yanlıştı. 
Aynı problem Trump’ın İran’a 
ve Avrupa’ya karşı uyguladığı 
politikaları da zayıflatıyor.

NATO gibi ittifaklar beklen-
tileri stabilize eder ve Birleşmiş 
Milletler, Nükleer Silahların 
Yayılmasının Önlenmesi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı 
gibi kurumların varlığı güvenliği pekiştirir. Açık piyasalar ve 
ekonomik küreselleşme bozucu olabilir ama bunlar zenginlik 
de yaratır (bu çoğu zaman eşitsiz dağılsa da). Finansal istikra-
rı sürdürmek milyonlarca ABD’li kadar yabancıların da günlük 
yaşamları açısından kritiktir. Bunun belirleyiciliğini insanlar an-
cak yokluğunda fark etse de bu böyledir. Millici popülist tep-
kinin ekonomik küreselleşme üzerindeki etkisi ne olursa ol-
sun ekolojik küreselleşme kaçınılmazdır. Sera gazları ve salgın 

hastalıklar politik sınırlara aldırış etmez. Trump’a bilimi inkâr 
ederek ABD’nin 2015 Paris İklim Anlaşmasından çekilmesi kara-
rını aldıran popülist politika yasaları fizik yasalarıyla bağdaşmaz.

Devletlerin denizlerin ve uzayın kullanımında ve iklim değişikli-
ğine ve salgınlara karşı mücadelede işbirliğini düzenleyecek bir 
çerçeveye olan ihtiyacı giderek artmaktadır. Böyle bir çerçeve-
den “liberal uluslararası düzen” olarak söz etmek küresel kamu 
mallarını desteklemek için kurumsal bir çerçeve yaratılması ile 
liberal demokratik değerlerin desteklenmesi meselelerinin bir-

birine karıştırılmasını getirir. Çin ile 
ABD liberal demokrasi konusun-

da anlaşmazlık içindedir, ama 
ekonomik ve ekolojik karşılıklı 
bağımlılığı yönetebilmek için 
kurala dayalı açık bir siste-
min geliştirilmesi ikisinin de 
çıkarınadır.

Trump yönetiminin bazı savu-
nucuları onun alışılmadık tar-
zının ve kuralları çiğnemeye ve 
kurumları hiçe saymaya istekli 
olmasının Kuzey Kore’nin nük-
leer silahları, Çin’in zorlama 

teknoloji transferi ya da İran’ın rejim değişikliği gibi meseleler-
de önemli kazanımlar getireceğini ileri sürüyor. Ne var ki güç 
ile karşılıklı bağımlılık arasındaki ilişki zaman içinde değişir ve 
ABD’nin küresel karşılıklı bağımlılıktaki ayrıcalıklı konumunun 
çok fazla manipüle edilmesi sonunda dönüp kendisini vurabi-
lir. The Economist’in ileri sürdüğü gibi, balyoz yaklaşımına baş-
vurmanın kurumsal maliyetleri uzun vadede ABD’nin gücünü 
azaltabilir. Bu durumda Trump’ın yaklaşımının ABD’nin ulusal 
güvenliği, refahı ve yaşam tarzı açısından maliyeti yüksek olur.

Donald Trump Henry Kissinger

“Güç ile karşılıklı bağımlılık 
arasındaki ilişki zaman içinde 

değişir ve ABD’nin küresel 
karşılıklı bağımlılıktaki 

ayrıcalıklı konumunun çok fazla 
manipüle edilmesi sonunda 
dönüp kendisini vurabilir.”
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G20 Osaka Zirvesi, 
jeopolitik ve 
ekonomik ciddi 
küresel dönüşümlerin 
eşiğinde tamamlandı. 
Dünyadaki dönüşüm 
ise çok daha çetrefilli 
gelişmelere gebe. 
Gündemdeki ABD 
ile Çin ve İran 
arasındaki gerilimden 
çok daha ötesine, 
ABD, Asya, Avrupa 
ve Ortadoğu’nun 
giriftleşen ilişkisine 
daha yakından bakma 
zamanı.

“Coğrafya Kaderdir”
İbn-i Haldun, “Coğrafya kaderdir” demişti. Yüzyıllar sonra haklı çıkmaya 
devam ediyor. Küresel finansal piyasalar, 5G ağları ve siber savaş dünyasın-
da kuralları hâlâ coğrafya belirliyor. Hürmüz Boğazı’ndaki, her biri 3,4 km 
genişliğindeki iki nakliye rotası Basra Körfezi’nin ve dünyanın kanıtlanmış 
petrol rezervleri ile üretim kapasitesinin yaklaşık yarısının kilit noktasını 
oluşturuyor. Bu nedenle, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki stratejik bir rota 
konumunda bulunan Umman Körfezi’ndeki tankerlere İran tarafından ger-
çekleştirildiği tahmin edilen saldırılar dünya genelinde jeopolitik gerilimin 
artmasına yol açtı. 

Ortadoğu Bir Coğrafi Krizle Karşı Karşıya
Son olarak The Return of Marco Polo’s World: War, Strategy and American 
Interests in the Twenty-First Century başlıklı bir kitaba imza atan, Eurasia Group 
bünyesindeki Global Macro’nun yönetici direktörü ve yazarı Robert Kaplan’a 
göre, İranlılar, Körfez Bölgesi’nde coğrafyanın önemi nedeniyle, küçük eylem-
lerin büyük sonuçlar doğurabileceğinin farkında: “Benzer şekilde, ABD’liler de 
Körfez’in sıkışık sularında büyük savaş gemilerinin İran’a ait küçük teknelerle 
gerçekleştirilen saldırılara açık olduğunu, hatta İran’ın Suudi Arabistan’a yakın 
olmasının ABD’nin müttefiki olan bu kırılgan krallığı tehdit ettiğinin farkında. 
‘Doğrusunu isterseniz, Ortadoğu bir coğrafi krizle karşı karşıya’.”
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Bununla birlikte, coğrafya Körfez Bölgesi’ne dair çok daha 

önemli bir hikâyeyi de ortaya çıkarıyor: Mevcut gerilim İran ve 

Basra Körfezi’nden çok, Çin ve Hint Okyanusu kaynaklı. Trump 

farkında olsun olmasın, yaşanan ABD-İran krizi çok daha büyük 

bir şeyin bir parçası. 

Umman Körfezi sadece İran ve Umman’ı değil, aynı zamanda da 

Umman ve Pakistan’ı birbirinden ayırıyor. Çin, Pakistan’ın güney-

batı ucunda, İran sınırına yakın bir noktada yer alan Gwadar’da, 

ilerleyen dönemlerde Batı Çin’deki kara ve demir yolları ile boru 

hatlarına bağlamayı planladığı modern bir konteynır limanı inşa 

etti. Çinliler, ayrıca, Gwadar’dan Hürmüz Boğazı’ndaki deniz 

trafiğini de takip edebiliyor.

Bir başka deyişle, Çin çoktan Ortadoğu’ya ulaştı. Çinliler şu 

anda Gwadar yakınlarında, İran sınırında bir deniz üssü inşa et-

meyi düşünüyor. Daha da önemlisi, Umman Körfezi, kaya gazı 

devrimi sayesinde petrol ihtiyacı azalan ABD açısından bir pet-

rol rotası olmaktan öte bir anlam kazandı. Umman Körfezi artık 

Ortadoğu’yu, Hint Yarımadası’nı ve Çin’in Kuşak ve Yol İnisiyatifi 

çerçevesinde Doğu Asya’yı birleştiren bir kapı haline geldi.

ABD İran’la bir savaşı düşünürken, Çinliler bölgedeki ticaret 

ve altyapı yatırımlarını artırmakla uğraşıyor. Gwadar Kuşak ve 

Yol İnisiyatifi’nin deniz boyutu bakımından kilit bir öneme sa-

hip. Ancak Çin, İran’a hem denizden hem de karadan ulaşmayı 

hedefliyor. Çin’in Orta Asya’da inşa ettiği rotalar Çin ile İran’ı 

birbirine bağlıyor -İran’ın demografik ve coğrafi açıdan kilit bir 

öneme sahip olduğu rakipsiz bir kombinasyon.

ABD’nin İran’la savaşa girmesi bu ülkeyi, şimdiden enerji tica-

retinin üçte birini gerçekleştirdiği Çin’e daha da yakınlaştıracak. 

Çin’in İran’la kurduğu enerji bağları Trump yönetiminin yaptı-

rımları ve Pekin ile Washington arasındaki karmaşık ticaret pa-

zarlıkları yüzünden zayıflasa da, Çin ve İran nihayetinde işbirli-

ğini artırmanın ve ABD’ye engel olmanın bir yolunu bulacaktır. 

Umman Körfezi, Kuşak ve Yol İnisiyatifi’nin odak noktaların-

dan biri olmaya devam ediyor; tıpkı, o kadar olmasa da Hint 

Okyanusu’ndaki diğer enerji zengini noktalar gibi. İran’ın ama-

cı petrol ve doğal gazı kuzeye, Çin’e, doğrudan boru hatlarıyla 

ulaştırmak. Çünkü Çin’in şu anda petrol ithalatı açısından ba-

ğımlı olduğu Malezya ve Endonezya arasındaki Mallaca Boğazı 

da tıpkı Hürmüz Boğazı gibi, güvenilmez derecede dar. Bir kez 

daha her şey gelip coğrafyaya dayanıyor.  

Basra Körfezi bölgesine önem veren tek ülke Çin değil. Hintler 

ve İranlılar da Güneydoğu İran ile enerji zengini Orta Asya ara-

sında bir köprü kurmak amacıyla Umman Körfezi’ni Avrasya’nın 

iç bölgelerine bağlama konusunda Çin ve Pakistan’la yarışıyor. 

Hangi tarafın başarılı olacağı henüz belli değil -Çin-Pakistan 

ikilisinin mi, Hint-İran ikilisinin mi yoksa her ikisinin birden mi. 

Her koşulda ABD bu oyunda yer almıyor.

İran, 21’inci yüzyıl jeopolitikasının merkezinde yer alıyor. Hem 

Orta Asya ticaret rotalarına hâkim bir komumda bulunuyor 

hem de Irak’tan Pakistan’a dek uzanan 2500 kilometrelik kıyı 

şeridiyle Hint Okyanusu’ndaki hidrokarbon bağlantı noktasında 

yer alıyor. İran Çin’in planları açısından kilit öneme sahip; Çin’in 

planları ise Avrasya’nın kaderi açısından.

Aslına bakarsanız, Çin’in bütün bu coğrafya ve kültürü hesaba 

katan büyük bir stratejisi sözkonusu. ABD ise, tam aksine, İran’a 

karşı miyop, savaşın bir koz olarak kullanıldığı bir strateji izliyor. 

Avrasya’daki, Trans Pasifik Ortaklık olarak bilinen serbest deniz 

ticareti anlaşmasından çekilmesi Washington’un Kuşak ve Yol 

İnisiyatifi’ne rakip olabilecek bir planı bulunmadığını gösteriyor. 

ABD’liler Basra Körfezi’ni küçük, bağımsız bir bölge olarak gör-

mekte ısrarcı. Çin ise çok daha büyük, daha akışkan bir coğrafi 

tabloyu görebiliyor.

İran elbette Ortadoğu ve özellikle de ABD’nin müttefikleri açı-

sından bir tehdit teşkil ediyor. Ancak İran’ın dini rejimi birçok 

güç merkezine sahip ve bu rejim düşüncesizce girişilen bir askeri 

harekât ile devrilemeyecek kadar kurumsallaşmış halde. Hatta 

“Basra Körfezi bölgesine  
önem veren tek ülke Çin 

değil. Hintler ve İranlılar da 
Güneydoğu İran ile enerji 

zengini Orta Asya arasında 
bir köprü kurmak amacıyla 

Umman Körfezi’ni Avrasya’nın iç 
bölgelerine bağlama konusunda 

Çin ve Pakistan’la yarışıyor.”
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İran’daki bir rejim değişimi şu anda ülkeyi dolaylı yollardan 
kontrol eden Devrim Muhafızları’nın kontrolü doğrudan ele al-
masını sağlayarak ilişkilerin daha da kötüleşmesine yol açabilir. 

Çin’in İran’ı Kuşak ve Yol İnisiyatifi’nin merkezi haline getirme 
vizyonunu ABD’nin değiştirmesi mümkün değil. Ekonomik bas-
kılar, hedefli siber saldırılar ve kararlı müzakereler çok daha 
olumlu bir yaklaşım olacaktır -Çin’in pozisyonunu sarsmaya 
yönelik İran’daki ve bu inisiyatifin diğer ortaklarındaki özgürlük-
lerin artırılmasına yönelik ses getiren, ısrarlı çağrılarla birlikte. 

Washington Avrasya’dan çok uzakta. İyi bir fikir geliştiremediği 
sürece Çin’le rekabet edebilmesi mümkün değil. Coğrafyanın 
21’inci yüzyıl Avrasya’sında kilit öneme sahip olacağı düşünülür-
se, İran’a yönelik de uzun vadeli, sürdürülebilir bir strateji be-
nimsemek gerekiyor.

Avrasya Pasifik Ortaklığına Doğru
Paris Siyaset Bilimleri Enstitüsü’nde uluslararası ilişkiler pro-
fesörü Zaki Laidi, Tokyo Keio Üniversitesi’nde ekonomi profe-
sörü Shumpei Takemori veVancouver’deki British Columbia 
Üniversitesi siyaset bilimi profesörü Yves Tiberghien ise ortak 
yazılarında ABD ve Çin arasındaki ateşkese rağmen, dünyanın 
büyük ve tehlikeli bir güç savaşının eşiğinde olduğuna işaret 
ediyorlar. Yazarlara göre, bu koşullar altında Avrupa ülkele-
ri ve Doğu Asya ülkeleri gibi küçük güçlerin birleşik bir cephe 
kurmamaları durumunda adil ve açık ticareti sürdürme şansları 
kalmayacak.

Osaka’da düzenlenen son G20 zirvesi, çok kötü bir şekilde so-
nuçlanmaktan Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin çabaları sa-
yesinde kurtuldu. ABD Başkanı Donald Trump döneminde bu 
da bir zafer sayılabilir. G20 liderleri, diğer birçok şeyin yanı sıra, 
serbest ve açık ticaretin önemini vurgulayan bir nihai bildiri ya-
yınladı. Zirvenin kulislerinde ise ABD ve Çin ticaret savaşında 
ateşkes yapma konusunda anlaşmaya varırken, Avrupa Birliği 
de Vietnam ve Mercosur bloğuyla (Arjantin, brezilya, Paraguay 
ve Uruguay) ile yeni serbest ticaret anlaşmaları imzalandığını 
duyurdu. 

Bununla birlikte küresel ekonomik belirsizliği ortaya çıkaran 
nedenler varlığını sürdürüyor. Çin-Amerikan krizi çözülmeden, 
ticaret siyasi müdahale riski altında olmaya devam edecek. Bu 
yeni büyük güç savaşında tali hasar haline gelmekten kaçınmak 
isteyen Japonya, AB, Kanada, Avustralya, Malezya ve diğer bir-
çok ülke kendi çıkarlarını ve uluslararası ticaret sistemini ko-
rumak amacıyla bir araya geliyor. Bu ülkelerin tamamı küresel 
ticaret açısından en önemli sorunların, gümrük vergilerine dair 
değil, yatırımların engellenmesine, kamu iktisadi teşekküllerine 
verilen teşviklere, fikri mülkiyete, çevrenin korunmasına, kamu 
ihalelerine, e-ticarete ve veri akışlarına yönelik yasal düzenle-
meler olduğu konusunda hemfikir. 

Yakın zamanda gerçekleştirilen bir araştırma, Trans-Pasifik 
Ortaklığı için Kapsamlı ve İlerlemeye Açık Anlaşma (CPTPP) ile 
AB-Kanada kapsamlı Ekonomi ve Ticaret Anlaşması’nın (CETA) 
yasal sorunların birçoğunu kapsadığını gösteriyor. Ancak bu 
ülkeler aktif diplomasiye ve yumuşak güce güvenmeye devam 
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ettiği sürece, taraf olma baskısıyla karşılaşacakları uzun ve gi-

derek şiddetlenen jeopolitik anlaşmazlıkların kurbanı olacaklar. 

Bu ülkelerin, kendi çıkarlarını koruyabilmek için küresel ticare-

tin nesnel uyuşmazlık çözüm mekanizmalarına tabi olmasını 

sağlamaları gerekiyor. 

Çok taraflılığa sadık kalınması statükonun onaylanması anlamı-

na gelmiyor. CPTPP ve CETA üye ülkeleri küresel ticaret sistemi-

nin, kamu iktisadi teşebbüslerine verilen teşvikler gibi sorunlara 

çözüm getiremeyen eksik ya da demode kurallar gibi sorunları 

olduğunun farkında. Ancak iki taraflılığın -küçük ülkelerin, sü-

per güçlerle eşit koşullarda pazarlık yapmaya çalışması- da bir 

seçenek olmadığını biliyorlar. O halde, yanıt, AB ile CPTPP ülke-

leri atasında yeni bir ortaklık kurarak çok taraflı ticaret sistemi-

ne denge ve güven kazandırmak.

AB ve CPTPP ülkeleri arasında 

kurulacak bir Avrupa-Pasifik 

ortaklığı dünyadaki GSYH’nin 

yüzde 31’ini ve küresel ticare-

tin yüzde 40’ını oluşturarak, 

küresel ticarete yönelik ortak 

ilke ve standartların haya-

ta geçirilmesi konusunda bu 

ülkelere güç verecek. AB’nin 

hâlihazırda CPTPP bünyesin-

deki, Vietnam dâhil hemen 

hemen tüm ülkelerle ticaret 

anlaşmaları olduğu düşünü-

lürse, bu hedefe ulaşmak zor 

görünmüyor. Dahası, bu yeni 

ortaklık yeni bir ticaret anlaş-

ması gerektirmeyecek, mevcut 

anlaşmaların konsolide edilmesi ye-

terli olacak. 

Bir Avrupa-Pasifik ortaklığı kurulmasının ekonomik olduğu ka-

dar politik nedenleri de var. Çok taraflılığa sadık kalan bu ülke-

lerin, başkaları tarafından terk edilen ya da demode ilan edilen 

liberal değerleri ve kurumların korunmasına yönelik güçlü bir 

mesaj vermesi gerekiyor. 

Dolayısıyla AB ve CPTPP ülkeleri ile başlayan bu ortaklığın, be-

lirli kural ve ilkeleri kabul eden tüm ülkelere açık olması gerekir. 

Yani, üyeliğin Çin-Amerikan anlaşmazlığının yeniden alevlen-

mesi ihtimaline karşı bir sigorta poliçesi olarak işlev göstermesi 

gerekiyor. Bir ticaret ve teknoloji savaşının küresel ekonomi açı-

sından önemli sonuçlar doğurabileceğinin farkındayız. Küresel 

değer zincirleri dünyasında korumacı politikalar uygulamanın 

olanaksız olduğunu söyleyenler yanıldı.

12 İlke
Yazarların önerdiği ortaklık 12 ilke üzerine kurulu:

1 Dünya Ticaret Örgütünün küresel ticaret siteminin merke-
zi ve uyuşmazlıkların çözüm platformu olduğunun kabul 
edilmesi

2 Devlet teşvikleri, kamu iktisadi teşekkülleri ve fikri mülki-
yetin korunması gibi öncelikli alanlardaki kuralların netleş-
tirilmesi, derinleştirilmesi ve modernize edilmesi. 

3 E-ticaret ve veri transferi konusunda, G20 zirvesinde 24 im-
zacı tarafından benimsenen, dijital bir yönetişim çerçevesi 
oluşturulmasına yönelik Osaka Track ruhuna uygun yeni 
kuralların getirilmesi.

4 Yabancı yatırımların ve piyasalara erişim hakkının, devlet-
ler kendi kamu politikalarını belirleme hakkına sahip olsa 

bile, garanti altına alınması.

5 Kamu ihalelerinde şeffaflık 
ve mütekabiliyet.

6 2015 Paris İklim 
Anlaşması’na uyum

7 Sendika kurma hakkı da 
dâhil olmak üzere tüm temel 
hak ve özgürlüklere saygı.

8 Anlaşmazlıkların gideril-
mesine yönelik, Dünya Ticaret 
Örgüyü ilkeleriyle uyum-
lu modern mekanizmaların 
kurulması.

9 AB ve CPTPP ülkelerinin 
yasal düzenlemelerinin uyum-
lu hale getirilmesi

10 AB ve CPTPP ülkeleri ata-
sında üst düzey siyasi danışmanlık işlevini üstlenecek sü-
rekli bir mekanizmanın kurulması. 

11 Ortak ve uyumlu politikaların tüm üye ülkelerin ortak çı-
karlarının korunmasını sağlayacağı her sektöre yönelik ça-
lışma gruplarının oluşturulması

12 Jeopolitik rekabetlerden uzak bir huzur ve refah bölgesi ku-
rulması iradesi

Bu ilkeler tek başlarına çok taraflılığı korumaya yetmez. Ancak 
bu ideallere bağlı ülkelerin yine de yeni bir yol çizmesi gereki-
yor. Gelecek ay Fransa’da düzenlenecek G20 zirvesinin ardın-
dan AB, Japonya ve Kanada’nın, 2020 sonu itibarıyla bu yeni 
ortaklığın koşullarını tanımlaması umuluyor. Çok taraflılık 
yanlılarının ilkelerinin korunması adına ortak adımlar atma 
zamanı geldi.

“Çin-Amerikan krizi 
çözülmeden, ticaret, siyasi 

müdahale riski altında olmaya 
devam edecek. Bu yeni büyük 

güç savaşında tali hasar haline 
gelmekten kaçınmak isteyen 

Japonya, AB, Kanada, Avustralya, 
Malezya ve diğer birçok ülke 

kendi çıkarlarını ve uluslararası 
ticaret sistemini korumak 

amacıyla bir araya geliyor.”
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Önümüzdeki 5 Yılda 
Çin Şirketleri 
Ne Yapacak?

Fang Er, China Europe International Business School’un 
(CEIBS) blogundaki yazısında Çin şirketlerinin piyasada 
yükselebilmek için iki seçenekleri olduğunu belirtiyor: 
Bir hizmet olarak ürün veya ürün kişiselleştirme.  
Er, kullanıcı merkezli bir yaklaşım için şirketlerin 
ihtiyacı olan üç adımı açıklıyor.
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DDijital dönüşüm dalgası tüm dünyada etkisini artırıyor. 

Şirketler buna hazırlanmaya çalışıyor. Jeff Bezos’un da belirtti-

ği gibi; dijital dönüşüm sürecinde şirketler neyin değişmeyece-

ğine odaklanmalı. Değişmeyecek tek şey, müşteri merkezlilik 

gibi görünüyor.

Sürdürülebilir olmak için şirketler bugün piyasada kalmanın 

yolunun ürün merkezli yaklaşımdan uzaklaşmak olduğunu 

anlamalılar. Dijital çağda, şirketler ürün satan örgütlenmeler 

değil, kullanıcıları yöneten örgütlenmelerdir. Dijital dönüşü-

mün merkezinde her kullanıcıya bir birey olarak davranmak, 

davranışsal verilerini inceleyip entegre etmek yer alır.

Kullanıcı merkezli bir yaklaşım için şirketlerin üç adıma ihti-

yacı var:

• Veri tabanlı iş yönetimi: Şirketler iş verilerini toplamalı ve 

entegre etmeli.

• Ağa bağlanmış veri: Veri ancak şirket içindeki bölümler ve 

iş birimleri arasında konsolide edilebilirse gerçek değer ya-

ratabilir; şirketler veriden faydalanabilen bölümler yarata-

bilmek için veri merkezleri kurmalı.

• Zeki platform: Zeki platform şirketlerin ürünlerini ve hiz-

metlerini müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda düzenleme-

lerini ve fiyatlandırmalarını sağlar.

Şirketler önümüzdeki 10 yılda, şüphesiz veri odaklı, kullanıcı 

merkezli örgütlenmeler olmak zorunda. Kullanıcı merkezlilik 

değişmeyecek ama kullanıcıların talepleri değişecek. O zaman 

önümüzdeki beş yılda şirketler ne yapmalı?

Şirketler, önümüzdeki 10 yılda neyin değişmeyeceğine odakla-

nırken, bir yandan da dijital teknolojilerin getirdiği fırsatlardan 

nasıl en iyi şekilde yararlanabileceklerini düşünmeliler. İki bo-

yuta önem vermeleri gerekiyor: Strateji ve organizasyon.

Stratejik Cephe: Bir Hizmet Olarak  
Ürün Veya Ürün Kişiselleştirme
Çin şirketlerinin piyasada yükselebilmek için iki seçenekleri 

var: Bir hizmet olarak ürün veya ürün kişiselleştirme.

1990’da ABD’deki ürün satışlarının yüzde 9’u hizmetlerden 

geliyordu. 2009’da bu oran yüzde 52 oldu. Geçen 20, 30 yıl-

da, ABD şirketleri hızlı hizmet odaklı bir dönüşüm geçirdi. 

Çinlilerin de bunu yapması gerekiyor. Hizmet olarak ürün 

uzun vadede şirketler için faydalıdır çünkü hizmet daha 

yüksek kâr ve daha güçlü bir müşteri sadakati getirebilir. 

Aynı zamanda şirketlerin ürünlerini daha iyi anlamalarını 

da sağlar.

Hizmet olarak ürün yönünde bir dönüşümün üç aşaması var-
dır. İlkinde, şirketler hizmetler aracılığıyla satışlarında patlama 
yaşanan ürünlere odaklanmalıdır. İkinci aşamada, kârın büyük 
kısmını değer eklenmiş hizmetlerden elde etmeyi denemeli-
dir. Üçüncüde ise, bir hizmet olarak ürün modeli başlatmalı, 
ürünlerin hizmet sunmak için bir araç olarak kullanılmasını 
sağlamalıdır.

Şirketler bu dönüşüm sürecinde kararlı ve sabırlı olmalı. 
Başlarda kâr oranları kaçınılmaz olarak düşük olacaktır; yarı 
yolda vazgeçmemeliler çünkü uzun vadede kâr oranları dönü-
şümden öncekine göre kesinlikle artacaktır.

Hizmet olarak ürünün yanı sıra, dijital teknolojinin sağladığı 
ürün kişiselleştirme modelleri de önümüzdeki beş yılı şekillen-
direcek. Sektörlerin, kurumların gelişmesi ve tüketimin artma-
sıyla, tüketiciler gittikçe artan oranda kişiselleştirilmiş ürünler 
talep edecek. Bu nedenle, şirketler kitlesel kişiselleştirme mo-
dellerini kucaklamalıdır. En büyük sorunlardan biri maliyetleri 
azaltmak olacak ama bu da talep, operasyonlar ve tedarik zin-
cirine odaklanarak çözülebilir.

“Sürdürülebilir olmak için 
şirketler bugün piyasada 
kalmanın yolunun ürün 
merkezli yaklaşımdan 
uzaklaşmak olduğunu 

anlamalılar. Dijital çağda, 
şirketler ürün satan 
örgütlenmeler değil, 
kullanıcıları yöneten 

örgütlenmelerdir.”
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Dünya Ekonomik 
Forumunun yayın 
organı Agenda’daki 
yazısında Parsable 
CEO’su Lawrence 
Whittle şirketlere dijital 
dönüşümü düşünmeyi 
bırakıp bir an önce 
harekete geçmelerini 
öneriyor. Whittle üretim 
liderlerinin, dijital 
stratejilerini hemen 
uygulamaya koyması için 
beş neden sunuyor.

Dijital Dönüşümü 
Ertelememek İçin 
5 Neden 

Çok cepheli ticaret savaşlarından siyasal huzursuzluklara ve ekonomik kriz-
lere kadar pek çok sorunun yaşandığı, gittikçe istikrarsızlaşan bir küresel 
iklim içindeyiz. Bu gibi dönemlerde şirketler genelde daha muhafazakâr bir 
tutum takınıyor ve ticari kararlarında “bekle ve gör” yaklaşımını benimsiyor.

Oysa istikrarsızlık şirketlere yenilik yapmak ve daha muhafazakâr rakipleri-
ne karşı hız kazanmak konusunda olağanüstü fırsatlar sunabilir.

Küresel ekonomi için en büyük ve çoğu zaman konuşulmayan konular-
dan biri, emeklilik yaşına girmiş ya da yaklaşmış çok sayıda sanayi işçisidir. 
Yalnızca ABD’de, en yaşlısı 73 yaşında olan ve hâlâ çalışan, “baby boomers” 
kuşağından 53 milyon işçi var. Bu tecrübeli kesimin işgücünün dışına çıkacak 
olması; saatli bomba gibidir.

Üretim konusunda Dördüncü Sanayi Devrimi kapımızda… Yine de 
Manufacturing Institute ve PwC tarafından yapılan bir ankete göre, üretim 
şirketlerinin sadece yarısı akıllı fabrika dönüşümünün ilk aşamasını tamam-
lamış durumda; yüzde 20’si ise dijital konusunda “benimseme arzusu için-
de”  ama bazı engelleyici faktörlerle karşı karşıya… Harekete geçmek yerine 

Ç
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sadece izlemekle yetinen şirketlerin sayısının azalması gereki-

yor. Diğer yandan dijital dönüşümü başlatmış olan şirketler de 

şu anki ortamdan yararlanmanın değerini fark edip bu yolculuk-

larını hızlandırmalı…

Üretim liderlerinin, dijital stratejilerini hemen uygulamaya koy-

ması için beş neden:

1. Fabrikalar Eve Dönecek 
Fabrikalar; birinci dünya ülkelerinden denizaşırı ülkelere ilk ta-

şındığında amaç, ürün geliştirmede en büyük girdi olan işgücü 

maliyetini azaltmaktı. Fakat bu maliyetten sağlanan tasarruf 

azalmaya başladı. Boston Consulting Group’tan Martin Reeves 

ve Justin Rose’un Harvard Business Review’da söyledikleri gibi: 

“2004’te, Çin’in doğu kıyısında yapılan imalatın maliyeti ABD’ye 

oranla yüzde 15 daha düşüktü. 2016’da bu fark yaklaşık yüzde 1’e 

indi.”

Fabrikaların denizaşırı ülkelerde kalmaya devam etmesinin bir 

başka nedeni de ürünlerin daha karmaşık hale gelmesi ve üre-

tim için gerekli parçaların temin edildiği, yine aynı derecede 

karmaşık tedarik zincirinin bu fabrikaların çevresinde gelişmiş 

olmasıydı. Ancak 3D baskı gibi teknolojiler sayesinde artık, bir 

ürünün parçalarında 20 kat azalma sağlanabiliyor. Bu, fabrika-

ları eve dönmek konusunda özgürleştiriyor çünkü artık tedarik 

zincirlerine mecbur değiller.

Sonuç: Şirketiniz, kendi iç pazarındaki operasyonlarını genişlet-

mek için operasyonel ve finansal olarak hazır olmalı. Ürünlerin 

denizaşırı fabrikalarınızda nasıl üretildiğine dair süreç iyice ince-

lenmeli; endüstri mühendisleriniz, gelecekte fabrikanız ülkeye 

geri döndüğünde bu sürecin nasıl yürüyeceği üzerine düşünme-

li… Fabrikanızın ülkeye geri dönmesi, bilgi teknolojileri ve ope-

rasyonel teknoloji sistemleri de dahil teknoloji altyapınızı yeni-

den düzenlemek için size fırsat sunar.

2. Fabrikalar Küçülecek 
Fiziki ürün üretimi de dijital ürün üretimi kadar kolaylaştıkça, 

tedarik zincirleri bölgeselleştikçe ve küçüldükçe, daha küçük 

ayak izi bırakan fabrikalar ya da yerel mikro fabrikalar artacak-

tır. Bu da fabrikaların, şu anda Amazon’un yaptığı gibi hizmet 

ettikleri şehir merkezinin yakınında konumlanabileceği anlamı-

na geliyor. Ana caddelerde ve alışveriş merkezlerinde perakende 

satış yok olmaya devam ettikçe şehir merkezi ve çevresindeki 

arazi fiyatları da düşecektir.

Sonuç: Üretim yapacağınız küçük fabrikanın nasıl olacağını, 

hangi teknolojiyi kullanacağını ve bu süreçte yer alacak işgücü-

nün nasıl değişeceğini düşünmeniz gerekiyor. Bu da bir test veya 

prototip gerektirir. Böylece diğerleriyle rekabete girmeden önce 

yaklaşımınızın ne olacağını dikkatlice belirleyebilirsiniz.

3. Ürün Çeşitliliği Sayısına - SKU Artışına - 
Yeni Standart Gelecek  
Tüketicilerin daha fazla kişiselleştirilmiş seçenek talep etmesi 

şaşırtıcı değil. Örneğin tek başına yaşayan kişilere yönelik daha 

küçük veya tek porsiyonlu ürünler üretme eğilimi gibi…  SKU yani 

ürün çeşidinin artışı hızlanacak ve 3D baskı gibi teknolojiler sa-

yesinde üreticiler talebi karşılayabilecek. İşletme maliyetlerini 

“Harekete geçmek yerine  
sadece izlemekle yetinen 

şirketlerin sayısının azalması 
gerekiyor. Dijital dönüşümü 

başlatmış olan şirketler 
de şu anki ortamdan 

yararlanmanın değerini 
fark edip bu yolculuklarını 

hızlandırmalı…”
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kontrol etmek bakımından fabrikanın sadece son derece esnek 
olması yetmeyecek aynı zamanda çok verimli olması da gereke-
cek. Köklü değişiklereler olacak; örneğin günde birkaç kez uygu-
lanan bir şey, artık sürekli uygulanır hale gelecek.

Sonuç: Prototip fabrikanızda; hangi ürünleri kişiselleştireceği-
nizi veya birden fazla varyasyonla sunacağınızı düşünmelisiniz. 
Bu da “mikro ihtiyaçları” anlamak için daha fazla müşteri araş-
tırması yapmak anlamına geliyor: Müşterilerinize hizmet etmek 
için nasıl bir yapılandırma kapasitesine ihtiyacınız var? Bu kişi-
selleştirmeleri operasyonel anlamda mümkün hale getirmek 
için nasıl teknoloji, makine ve prosedürler gerekir?

4. Tecrübeli İşgücü Eksiği Daha da Artacak 
Daha esnek ve küçük bir fabrika, büyük ölçüde daha fazla oto-
matikleştirilmiş olacaktır. Bu da çok daha farklı becerilere sahip 
çalışanlar gerektirir. Gelişmiş üretim işleri giderek daha sofisti-
ke işler haline geliyor ki bu da vasıf eksikliği sorununu daha gö-
rünür hale getirecektir. Deloitte ve Manufacturing Institute ta-
rafından 2018 yılında yapılan bir araştırmaya göre, 2018 ila 2028 
yılları arasında 2,4 milyon pozisyonda açık olacağı ve bunun da 
ekonomi üzerinde 2,5 trilyon dolar değerinde potansiyel etkisi 
olacağı tahmin ediliyor.

Sonuç: Gelecekte bu fabrikalarda çalışan insanlar daha stra-
tejik hale geldikçe, onlara ödeyeceğiniz para da artacak. Bu da 

diğer mesleklerde çalışan ama daha fazla kazanmak isteyen 
ileri teknoloji işçilerini fabrikanıza çekebileceğiniz anlamına ge-
liyor. Ayrıca şirketinizde “yüksek potansiyele sahip olma” tanı-
mını daraltabilir ve zaten aranızda olan en yetenekli çalışanları 
bu yeni roller için geliştirebilirsiniz.

5. Çalışanların Daha Fazla İletişime  
İhtiyacı Olacak 
Geleceğin fabrikasında her işçi, küçük bir makine ordusunu yö-
netecek. Hem bu makinelerle hem de birbirileriyle gerçek za-
manlı iletişim kurmaları gerekecek. Ve milyonlarca dolarlık 
karmaşık ekipman ve üretim hattı; eskisinden daha da titiz bir 
çalışma gerektirecek.

Sonuç: Fabrika çalışanları ve üretim müdürleri arasında net bir 
çalışma planı şarttır.  Talimatlar ve gerçek zamanlı geri bildirim 
döngüsünün, her bir çalışan için her zaman erişilebilir olması 
gerekir. Bugün bu; çalışanın kritik işleri mümkün olduğu kadar 
etkin şekilde yapması için ihtiyaç duyduğu bilgiye, uzmanlığa 
ve kavrayışa erişebileceği teknolojilerin kullanılması anlamına 
geliyor.

Çoğu büyük değişimde olduğu gibi, ganimeti alacak olan ge-
nellikle ilk cesur girişimcilerdir. Bu trendleri, dijital inovasyon 
çabalarında kaldıraç olarak kullanan üreticiler rekabette öne 
geçecektir.
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