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ABD yönetiminin İran 
üzerindeki baskıyı artırma 
çabaları, 5 Kasım’da büyük 
bir sınavdan geçecek. 
Avrupa Birliği, Çin ve 
Hindistan’ın İran’dan 
petrol alımını düşürmesi 
için uygulanan program 
bu tarihte devreye 
girecek. Bu ülkelerin, 
bu programa ne kadar 
uyup uyamayacakları ise 
belirsiz.

İran’a 
Yaptırımlar Yolda

ABD Başkanı Donald Trump, 2016’daki başkanlık kampanyasında söz ver-
diği üzere, 2018’in Mayıs ayında İran nükleer anlaşmasından çekildi. Bu du-
rum İran’ın yaşadığı ekonomik çalkantıyı daha da kötüleştirdi. Ancak ABD 
yönetiminin İran üzerindeki baskıyı artırma çabaları, 5 Kasım’da büyük bir 
sınavdan geçecek. Avrupa Birliği, Çin ve Hindistan’ın İran’dan petrol alımını 
düşürmesi için uygulanan program bu tarihte devreye girecek. Bu ülkelerin, 
bu programa ne kadar uyup uyamayacakları ise belirsiz.

Peterson Institute for International Economics’ten Jeffrey J. Schott’un be-
lirttiğine göre, Trump’ın İran karşıtı kampanyası, hâlihazırda bazı çokuluslu 
şirketlerin İran’la bağlarını kesmesine yol açtı. Boeing ve Airbus, İran’dan 
gelen büyük ölçekli uçak siparişlerini iptal etti. Fransız petrol ve gaz şirketi 
Total, Güney Pars gaz sahasını geliştirme programından çıkmayı planlıyor. 
Maersk, İran kargosu taşımayacağını açıkladı. Siemens, İran’la yeni işler yap-
mayacak. Peugeot, İran’da araba üretimi yapacağı ortak girişimi askıya aldı.

Trump yönetimi, yaptırımları yeniden devreye sokarak; İran’ı, Ortak Kapsamlı 
Eylem Planı (JCPOA) olarak bilinen nükleer anlaşmayı yeniden müzakereye 
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zorlamayı planlıyor. Böylece İran ordusuna yeni sınırlamalar 
getirmek ve nükleer programından vazgeçirmek istiyor. Ayrıca, 
İran’ın gelirlerini azaltarak füze teknolojisini geliştirmesini, 
Suriye ve Yemen’deki çatışmalara katılmasını ve uluslararası te-
rörizmi desteklemesini engellemeyi amaçlıyor.

Bu politikanın başarılı olması için İran’ın önde gelen müşterile-
rinin (Avrupa, Çin ve Hindistan) İran’dan petrol ithalatını hızla 
azaltması gerekiyor. Böyle bir şeyin olması, normal şartlar al-
tında bile oldukça zorken, Beyaz Saray ayrıca Çin ve Avrupa’yla 
bir ticaret savaşı tehdidi savuruyor.

Yeni yaptırımlar İran’ı savunmasız bir zamanda yakaladı. Hatalı 
ekonomi yönetimi, ABD ile ticareti, dış ticareti ve İran’a yatırımı 
doğrudan engelleyen yaptırımlarla birleşince; İran ekonomisi 
zayıfladı, riyalin para piyasalarında dibe çakılmasına yol açtı ve 
paranın İran dışına kaçmasına sebep oldu. Ekonomik çalkan-
tı ülke çapında protestolara yol açtı ve cumhurbaşkanı Hasan 
Ruhani’yi siyasi krizlerle baş başa bıraktı.

Kritik gün: 5 Kasım
ABD yaptırımlarının ilk paketi 7 Ağustos’ta devreye girdi; İran’la 
yapılan ticaret ve finansal işlemlere önemli bir darbe vurdu. 
İran’ın enerji sektörünü içeren ikinci paket, 5 Kasım’da devreye 
girecek ve İran’ın temel gelir kaynağını hedef alacak.

İkinci yaptırım paketi uygulandığında, ilk paketten çok daha bü-
yük bir etki yaratacak. İran’ın enerji ihracatı, 20 Mart’ta biten 
mali yılda yaklaşık 64 milyar dolardı. İran’ın ihracat gelirinin 
üçte ikisini petrol ve gaz karşılıyor.

Wall Street Journal’ın araştırmasına göre, 2018’in ilk yarısında, 
İran günde 2,4 ila 2,6 milyon varil ham petrol ihraç ediyordu. 
2018’in ikinci yarısında AB, Çin ve Hindistan, İran’dan günde 2,1 
milyon varil petrol ithal etti. Bu ülkelerin İran enerjisine olan ba-
ğımlılıkları nedeniyle, bu alışverişi tamamen kesmek pek müm-
kün görünmüyor. Ancak ABD yönetiminin çabaları en azından 
bu oranı yarıya düşürebilir ve bu da İran’ın gelirlerine esaslı bir 
darbe vurmaya yeter.

AB, Çin ve Hindistan, ABD’nin petrol 
yaptırımlarına uyacak mı?
Trump’ın ticaret savaşı, diğer ülkelerin İran petrolüne ambar-
go koyması yönündeki çabalarına zarar verdi. AB, İran’dan sa-
tın almayı beş yıl önce kesmişti ama bunu tekrar etmeye pek 
gönüllü değil. Petrol ihracatı kesilirse İran’ın nükleer anlaşma-
dan vazgeçmesinden korkuyor. Buna ek olarak, Trump yöneti-
minin Avrupa çeliğine uyguladığı vergiler ve AB’nin otomobil ve 

otomobil parçaları ticaretine yönelik tehditleri, ABD-AB ilişkile-

rini zora sokuyor. Bu da AB’nin İran’a karşı ABD ile birlikte hare-

ket etmesini zorlaştırıyor.

ABD’nin Çin’i ikna etme çabaları da aynı sorunla karşı karşıya: 

Trump, Çin’in ABD’ye ihraç ettiği 50 milyar dolarlık ürüne ek 

vergiler koyuyor ve 200 milyar dolarlık ürüne de aynısını yap-

makla tehdit ediyor. Çinli yetkililer İran’la yapılan ticareti kes-

meyi reddetti.

Hindistan’a gelince, Başbakan Narendra Modi yönetimi, geçtiği-

miz aylarda İran’dan alımları sessizce artırdı. Hindistan yine de 

mevcut şişirilmiş temeli baz alarak alımlarını azaltabilir. ABD-

Hindistan anlaşmasının yaptırımları ve savunma işbirliğini de 

kapsayacağını gösteren işaretler var. Ancak Hindistan, İran’dan 

yaptığı ithalatı bir anda kesecek gibi görünmüyor. Piyasalar 

umutsuz değil.

Belki de tüm bu sıkıntılar nedeniyle, petrol piyasaları ve 

Batı’daki finans piyasaları umutsuz değil. Piyasa katılımcıları, 

İran petrolünü almayı kesmezlerse, ABD’nin Avrupa ve Asya ül-

kelerini yeni ve büyük yaptırımlarla hedef almasını beklemiyor. 

Piyasalar, İran’dan petrol alımında belli bir oranda azalmaya gi-

dilerek belli bir uzlaşmaya varılabileceğini tahmin ediyor.

Bu beklentiler mantıksız değil ve görünen o ki, İranlı liderle-

rin JCPOA’yı kabul etmesini sağlayan 2015 azaltmalarına yakın 

(günlük 800.000 ila 1,3 milyon varil) bir azaltma olacak. Ancak 

o yıl küresel petrol piyasaları yumuşaktı ve fiyatlar düşüktü.

Trump ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, daha önce İran petrolüne, 

hiçbir istisna gözetmeden ambargo koyarak, dünya piyasaların-

dan günde 2 milyon varilin çekilmesini istemişti. Son yaptırım-

ları içeren, 6 Ağustos tarihli başkanlık emriyle, politika tekrar 

Obama dönemindeki hedeflere dönerek, İran’ın müşterilerinin 

alımlarını azaltmalarına döndü.

Yeni yaptırımların, İran’ın petrol ihracatını günde 1 milyon va-

ril civarında azaltacağını varsayabiliriz. Uluslararası Denizcilik 

Örgütü (IMO), 2020’de uygulamaya başlanacak düzenlemeleri 

hazırladı. Bu düzenlemelere göre, denizcilikte kullanılan pet-

rolün yüzde 0,5 olan sülfür standardını yakalaması gerekiyor. 

Denizcilikte kullanılan petrol, küresel petrol ihtiyacının yüzde 

6’sına denk geliyor ve günde yaklaşık 6 milyon varil yüksekten 

düşük sülfürlü yakıt kategorisine geçiriliyor. Rafineriler bu talebi 

karşılayabilecek durumda değil. Hem ham hem de işlenmiş pet-

rol fiyatları artabilir.

ABD politikası bu etkilere hazırlıklı gibi görünmüyor. Mevcut 

petrol piyasası koşulları göz önüne alındığında, ABD’li politika-

cıların İran’ı sıkıştırmak için uygulamaya çalıştıkları yaptırımla-

rın, yeni bir petrol krizine yol açabileceği riski gittikçe artıyor.
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“İyi Enformasyon 
İstiyorsanız  
İyi Para Ödeyin”

Kitabınızda ele aldığınız çağımızın en önemli sorunlarının hangileri 
olduğuna nasıl karar verdiniz?

Aslında bu yazması en kolay olan kitap oldu. Çünkü bir yerde okurlarla ko-
nuşarak yazıldı. İçeriği daha çok geçtiğimiz yıllarda benimle yapılan röpor-
tajlarda ve çeşitli konuşmalarımda bana yöneltilen sorular ışığında belir-
lendi. Önceki iki kitabım insanlığın uzun vadeli geçmişi (Sapiens) ve uzun 
vadeli geleceği (Homo Deus) ile ilgiliydi. Ancak geçmişte yaşayamazsınız ve 
gelecekte de yaşayamazsınız. Sadece şimdiki zamanda yaşarız. O nedenle, 
bu uzun vadeli içgörülerden bağımsız olarak sözgelimi göçmen krizi ya da 
Brexit veya sahte haberler hakkında konuşursanız, ne söyleyebilirsiniz ki?

İnsanların, biyoteknolojilerin ve bilişim teknolojilerinin başlattığı 
devrimlerin getireceği sonuçları anlayabildiğini düşünüyor musunuz?

Beş yıl önce yapay zekâ kulağa bilim kurgu gibi geliyordu. Akademik dünya-
da ve iş dünyasında insanlar en azından bunların potansiyelinin farkındaydı, 
ancak politik alanda ve kamuoyundaki tartışmalarda bu konuda pek bir şey 

KGeçtiğimiz yıllarda Sapiens ve 
Homo Deus adlı kitapları tüm 
dünyada milyonlarca satan 
İsrailli tarihçi Yuval Noah 
Harari’nin 21. Yüzyıl için 21 Ders 
adlı yeni kitabı yurtdışında 
ve Türkiye’de (Kolektif 
Kitap) aynı anda, 1 Eylül’de 
yayınlandı. Bu bağlamda 5 
Ağustos günlü The Guardian 
gazetesinde kendisiyle yapılan 
röportajda Harari son derece 
güncel önemli bazı konulara 
değiniyor. 
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duymazdınız. Sonra bazı hükümetler olan bitenin farkına var-
maya başladı. Benim izlenimime göre bunu ilk fark eden Çinliler 
oldu. Bence bu onların daha önce ulus olarak yaşadığı endüstriyel 
devrim travmasından geliyor. Treni kaçırmış ve geride kalmışlar-
dı. O zaman büyük acılar çektiler. Yapay zekâ devriminde önde 
olmak için her şeyi yapacaklar. Hemen hemen son bir yıl içinde 
Amerikalılar ve Avrupalılar da uyandı. Şimdi ise tam bir yapay zekâ 
silahlanma yarışına doğru gidiyoruz -ve bu çok çok kötü bir haber.

Büyük veri, liberalizm için niçin özel bir tehdit oluşturuyor?

Liberalizm şu varsayım üzerine kuruludur: Siz birey olarak kendi 
duygu, düşünce ve tercihlerinizin iç dünyasına ayrıcalıklı bir erişi-
me sahipsinizdir. Sizin dışınızda hiç kimse sizi gerçekten anlaya-
maz. O nedenle kendi duygularınız hayatınızdaki -dolayısıyla eko-
nomideki ve politikadaki en yüksek otoriteyi oluşturur: Seçmen 
en doğruyu bilir, müşteri her zaman haklıdır. Nöro-bilim, özgür 
irade diye bir şey olmadığını gösterse de pratik açıdan bu varsayı-
mın bir anlamı vardı; çünkü hiç kimse sizin en derin duygularınızı 
ne anlayabilir ne de manipüle edebilirdi. Ama şimdi biyotekno-
loji ile bilişim teknolojisinin nöro-bilimle iç içe geçmesi, her birey 
hakkında muazzam miktarda veri toplayıp etkin şekilde işleyebilir 
hale gelmemiz, aslında dışsal bir sistemin duygularımızı bizden 
daha iyi anlayabileceği bir noktanın eşiğinde olduğumuz anlamı-
na geliyor. Son uydurma haber furyası sırasında bunun basit bir 
örneğini gördük. Uydurma haberler her zaman vardı, ama bu se-
fer farklı olan hikâyeyi belli bir kişi için, onun önyargılarını bildiği-
niz için, özel olarak biçimlendirebilmeniz. İnsanlar özgür iradeye, 
duygularının mistik bir manevi kapasiteyi temsil ettiğine ne kadar 
çok inanıyorsa, onları manipüle etmek o kadar kolaydır; çünkü 
duyguların belli bir dış sistem tarafından üretildiğini ve manipüle 
edildiğini kesinlikle düşünmeyeceklerdir.

Eğer iyi enformasyon istiyorsanız iyi para ödeyin, diyorsu-
nuz. Silikon Vadisi ise enformasyon bedava olmak istiyor 
fikrini yayıyor. Ve habercilik sektörü de bunu bir ölçüde iz-
lemek durumunda kaldı. Bu doğru mu oldu?

Bedava enformasyon fikri, iş habercilik sektörüne geldiğinde 
son derece tehlikelidir. Ortada çok fazla bedava enformas-
yon varsa, insanların dikkatini nasıl çekeceksiniz? Dikkat, 
gerçek bir meta haline gelmiş bulunuyor. Şu anda sizin dik-
katinizi çekmek için, doğru ya da önemli olup olmadığına 
bakmadan giderek daha çok sansasyonel haber yaratma ve 
bunları reklamcılara ve politikacılara satma çabası var. Sahte 
haberlerin bir kısmının kaynağında Rus hacker’ların manipü-
le etme girişimleri olabilir, ancak çoğunun nedeni yanlış teş-
vik yapısı. Doğru olmayan sansasyonel bir haber uydurmanın 
bir cezası yok. Yüksek kaliteli yiyeceklere, giysi ve arabalara 
seve seve para ödüyoruz, yüksek kaliteli enformasyona niçin 
ödemiyoruz?

Benzersiz bir değişim anında yaşıyoruz. İnsanlar bu kadar 
büyük değişim hızlarına dayanabilecek yapıda mıdır?

Bekleyip göreceğiz. Benim başlıca korkum psikolojik. Bu kadar 
yüksek değişim düzeyini sürdürebilecek psikolojik dayanıklılığa 
sahip miyiz? Değişim hızı son iki yüzyıldır ivme kazanıyor. Büyük 
annem 93 yaşında ve psikolojik durumu iyi. Genel olarak var ka-
labiliyoruz. Ama bunu bir kere daha yapabilecek miyiz? Bunun 
garantisi yok. İnsanların psikolojik dayanıklılığına daha çok kay-
nak yatırmalıyız.

(Harari, Eylül ayı içinde Londra’da düzenlenecek bir etkinlikte, 
Natalie Portman ile birlikte yeni kitabının konularını tartışacak.)

“Uydurma haberler her zaman 
vardı, ama bu sefer farklı olan 
hikâyeyi belli bir kişi için, onun 

önyargılarını bildiğiniz için, özel 
olarak biçimlendirebilmeniz. 

İnsanlar özgür iradeye, 
duygularının mistik bir manevi 

kapasiteyi temsil ettiğine ne kadar 
çok inanıyorsa, onları manipüle 

etmek o kadar kolaydır.”

Yuval Noah Harari
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Küresel iklim 
değişikliğinin 
etkisiyle buzların 
erimesi, Kuzey Denizi 
rotasının açılmasını 
gündeme getirdi. 
Üç araştırmacı yeni 
rotanın ekonomik 
etkilerini araştırdı. 
Sonuç: Dünya ticareti 
bundan sonra 
bambaşka bir seyir 
izleyebilir.

Dünya Ticaret Örgütünden iktisat araştırmacısı Eddy Bakers, Dünya Ticaret 
Enstitüsünden profesör Joseph Francois ve gene aynı enstitüden araştırma-
cı Hugo Rojas-Romago’nun birlikte yaptıkları bir araştırma The Economic 
Journal dergisinin Mayıs 2018 sayısında yayınlandı. “Eriyen Buzullar ve Kuzey 
Denizi Rotasının Açılmasının Ekonomik Etkisi” (Melting Ice Caps and the 
Economic Impact of Opening the Northern Sea Route) başlıklı araştırmanın 
yazarları yayınladıkları bir blog yazısında özellikle Asya ve Avrupa’da ticari 
akışların değişeceğini söylüyorlar.

Arktik bölgesindeki buzlar küresel ısınma sonucu eriyor. Buzulların erimesi-
nin önemli ve kritik ekonomik ve çevresel sonuçlarının yanı sıra bir yan etkisi 
de kuzey deniz rotasının büyük hacimli ticari trafiğe açılması olacak. Yeni 
rota Arktik Okyanusu üzerinden Doğu Asya –Japonya, Güney Kore, Tayvan 
ve Çin– ile Kuzeybatı Avrupa’yı bağlayacak. Bu rota Avrupa ile Asya arasında 
Süveyş Kanalı’ndan geçen mevcut rotadan daha kısa olacak.

Pratikte bunun anlamı rotanın üçte bir oranında kısalması olacak. Şekil 1’de 
Yokohama (Japonya) ile Rotterdam (Hollanda) arasındaki rota örneğinde 

Buzların Altından 
Yeni Ticaret  
Rotası Çıktı 

D
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deniz nakliyat mesafesinde yaşanacak azalma görülüyor. Bu 

özel rota 7.200 km kısalıyor. Güney Kore ile Hollanda arasındaki 

tipik rotalar ise ortalama 6.300 km, Çin ile Hollanda arasında-

kiler ise  4.500 km kısalıyor.

Bu çok daha kısa deniz nakliyat mesafeleri yakıt ve diğer taşıma 

maliyetlerinde tasarruf sağlayacağı gibi, modern küresel teda-

rik zincirlerinde kritik önem taşıyan taşıma sürelerini de kısalta-

caktır. Ulaşım maliyetlerinde ve ulaşım süresinde tasarruf sağ-

lanması, Asya ile Kuzeybatı Avrupa arasındaki ticarete önemli 

bir ivme kazandıracaktır.

Yeni araştırmada, kuzey deniz rotasının açılmasıyla uluslarara-

sı ticaret kalıplarının nasıl değişebileceği de incelenmiş. Buna 

göre araştırmacılar, maliyetlerin ve sürelerin düşmesinin, Doğu 

Asya ile Avrupa arasındaki ticareti yoğunlaştırırken; Avrupa 

içindeki ticaret akışlarını da değişikliğe uğratacağı görüşünde-

ler. Özellikle, Avrupa ile Asya arasındaki ticaret akışlarında kay-

da değer bir artış olacağını, Avrupa içindeki ticaret yollarının 

çeşitleneceğini, Arktik’de yoğun deniz trafiği yaşanırken Süveyş 

trafiğinde ciddi bir düşüş meydana geleceği ulaşılan bulgular 

arasında. Ancak ticaret yollarında öngörülen bu değişiklikler 

zaten tehdit altında olan Arktik ekosistemi üzerinde ciddi yeni 

baskılar yaratacaktır.

Araştırmada Ulaşılan 4 Temel Bulgu
• Şu anda küresel ticaretin yüzde 8’ini oluşturan Süveyş 

Kanalı’ndan geçen ticaret, yaklaşık üçte iki oranında düşecek.

• Kuzey deniz rotası tam olarak açıldığında Arktik’ten geçen 

gemi sayısı yılda yaklaşık 10.000’i bulacak. Böyle bir sonuç 

ekosistem üzerinde yeni bir baskı kaynağı oluşturacak.

• Doğu Asya ile Avrupa arasında artan ticaret Avrupa içinde-

ki ticaretin azalmasını getirecek. Doğu Asya ile Kuzeybatı 

Avrupa arasındaki ticaret yüzde 6 artacak. 

• Gelirler ve GSYİH, Güney ve Doğu Avrupa’da düşerken 

Kuzeybatı Avrupa’da artacak. Avrupa değer zincirindeki de-

ğişikliklerden Avrupa Birliği’nin doğu ve güneydeki üyeleri 

olumsuz etkilenecek. Etkilenecek ülkeler açısından bu etki-

lenmenin boyutları, çoklu ticaret müzakerelerinin Uruguay  

Raundu’nun yarattığı etkilerle karşılaştırılabilir düzeyde 

olacak.

• Bu bağlamda Doğu Asya ve Kuzeybatı Avrupa ülkeleri ara-

sındaki ikili ticarette keskin artışlar olurken, Güney Avrupa 

ülkelerinde ticarette çok sınırlı değişiklikler görülecek. 

• Doğu Avrupa ülkeleri arasında sadece (Polonya ve Çekya gibi) 

Baltık Denizi’ne yakın olanlar yarar sağlayacak.

• Kuzey Denizi rotasının yoğun olarak kullanılır hale gelmesi-

nin ABD üzerinde herhangi kayda değer bir etkisi olmayacak. 

Avrupa ile arasındaki ticarette bir miktar düşüş olsa da ge-

nel ticaret hacminde ve ulusal gelirinde önemli bir değişim 

görülmeyecek.   

• Kuzey Denizi ticaret rotasının geniş olarak açılma zamanının 

kesin olmadığını belirtmek gerekiyor. Bu, iklim değişikliğinin 

ve Arktik taşıma lojistiğinin nasıl bir gelişme göstereceğine 

bağlı. 2016 yılında bu rotayı izleyen yaklaşık 300 gemi vardı, 

Ağustos ve Eylül aylarında geçen gemi sayısı ise 20 oldu.

Francois ve Rojas-Romago, araştırmalarında 2030 yılı için se-

naryolar geliştirdiklerini, ancak rota değişikliği daha sonraki yıl-

larda yaşama geçecek olursa gene benzer sonuçlar görüleceğini 

bulduklarını belirtiyorlar. Ne var ki iklim değişikliği projeksiyon-

ları sürekli güncelleniyor ve değişim hızı kesin olmaktan son de-

rece uzak. Buzların erimesinin hızlanması sayılan etkilerin yaşa-

ma geçmesini de hızlandıracaktır. 

“Buzların erimesi Kuzey 
Denizi’ni ticari trafiğe 

açtığında dünya ticaret 
kalıpları değişecek.”

Şekil 1. Kuzey ve Güney Denizlerindeki Deniz Nakliyat Rotaları

Kuzey Denizi Rotası 
Yokohama-Rotterdam 

13.700 km

Güney Denizi Rotası 
Yokohama-Rotterdam 

20.900 km

Roterdam
Yokohama

Pasifik
Okyanusu

Hint
Okyanusu

Şangay

Busan

AFRİKA

ÇİN

RUSYAAVRUPA

KANADA
ABD

Süveyş Kanalı
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Aşırı yoksulluk azalırken, 
gelir dağılımındaki 
adaletsizlik artıyor.  
Dave Lander’in  
www.axios.com 
sitesindeki analizine göre 
bunlar tüm dünyada 
kapsamlı sonuçlar 
yaratacak iki trendi 
oluşturuyor.

Yoksulluk azalıyor…
• Dünya Bankası’na göre, 20 yıl önce  dünyanın üçte ikisi günde 5,5 dolar-

dan az parayla yaşıyordu. Şu anda bu oran yarıdan az. Aşırı yoksullukta 
(günde 1,90 dolardan az) da eşit derecede dramatik bir azalma söz konu-
su: 1996 yılında yüzde 30 olan bu oran 2013 yılında yüzde 11’e indi.

• Çin’in dönüşümü dikkat çekici. Yoksulluk oranı, yüzde 98’i bulduğu 
1990’dan günümüzdeki yüzde 31 seviyesine inmeseydi ve aynı kalsaydı, 
yoksulluk içinde yaşayan Çinlilerin sayısı 900 milyon artacaktı.

• Yeryüzündeki herhangi bir kıtadaki herhangi bir ülkede dünyaya gelen 
çocukların yoksulluk içerisinde büyüme ihtimali ebeveynlerinden daha 
düşük.

Dünyadaki  
En Büyük  
İki Trend 

Y
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Gelir adaletsizliği artıyor…
• Paris Ekonomi Okulu’nun 2018 Dünya Gelir Adaletsizliği 

Raporu’na göre, 1980’den bu yana gerçekleşen ekonomik 
kalkınmanın yüzde 13,8’i dünyadaki yedi milyon insan (en 
zengin  binde 1) tarafından bölüşüldü. Bu rakam, dünyanın 
en fakir yarısının, yani 3,8 milyar insanın gelirine eşit.

• Avrupa dünyada gelir adaletsizliğinin en düşük olduğu böl-
ge. Bununla birlikte, en zengin yüzde 10 toplam gelirin yüzde 
37’sine sahip. Adaletsizliğin en yüksek olduğu Ortadoğu’da 
en zengin yüzde 10 toplam gelirin yüzde 61’ini alıyor.

• Rapora göre, gelir adaletsizliğindeki yerleşik trendlerin de-
vam etmesi durumunda, 2050 yılı itibarıyla en zengin binde 
1’lik kesimin varlığı, dünyadaki orta sınıfın toplamından daha 
fazla olacak.

Sosyal akışkanlık azalıyor…
• Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 1990’lardan 

bu yana gelir adaletsizliğindeki artışla birlikte sosyal akışkan-
lığın da azalma eğilimine girdiğini belirtiyor. Bu da en zengin 
kesimin servetini koruduğu, en yoksul kesimden ise daha az 
sayıda insanın sınıf atladığı anlamına geliyor.

• OECD raporunda bu servetin ne kadarının bir sonraki kuşağa 
aktarıldığı - Danimarka’da yüzde 20, Kolombiya’da yüzde 70-  
ele alınırken, en yoksul yüzde 10’luk kesimde dünyaya gelen 
bir insanın ülkedeki ortalama gelir düzeyine ulaşmasının ne 
kadar süreceği de hesaplanıyor. 

• 3 ya da daha az kuşak: Danimarka (2), Finlandiya (3), Norveç 
(3), İsveç (3)

• 4 kuşak: Avustralya, Belçika, Kanada, İspanya, Yunanistan, 
Japonya, Yeni Zelanda, Hollanda

• 5 kuşak: ABD, İrlanda, Güney Kore, Portekiz, İngiltere, İtalya, 
Avusturya, İsviçre

• 6 kuşak: Fransa, Şili, Almanya, Arjantin

• 7 ya da daha fazla kuşak: Çin (7), Hindistan (7), Macaristan 
(7), Brezilya (9), Güney Afrika (9), Kolombiya (11)

Günde 5,5 dolardan az gelirle  
yaşayan kesimin nüfusa oranı
Seçili ülkeler, 2011 fiyatlarına uyarlanmş

Veri: Dünya Bankası; 
Not: Değerler eldeki, 1996, 2006 ve 2016 yıllarına en yakın,  
üç yıllık zaman dilimine aittir. Tayland’a dair son veri 2013 tarihlidir. 
Grafik: Andrew Witherspoon/Axios

ASYA

Bangladeş Etiyopya
Kamerun
Mısır
Güney Afrika

Endonezya

Çin

Tayland

Meksika
Brezilya Türkiye
Arjantin Yunanistan
ABD Rusya

AFRİKA

AMERİKA AVRUPA
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Teknoloji ile iş dünyası 
arasındaki etkileşim 
her zaman için önemli 
konulardan biri olmuştur.
Visual Capitalist Kurucusu 
ve Editörü Jeff Desjardins, 
Dünya Ekonomi Forumu 
sitesinde yayınladığı 
makalesinde yapay zekâyla 
ilgili yanlış bilinen 8 
efsaneyi çürüttü.

Tarihsel açıdan bakıldığında teknoloji işsiz bıraktığı insanlardan daha çok ki-
şiye iş yaratmış olsa da işlerin bu defa “farklı” olacağı söylemi popülerliğini 
hiç yitirmez.

Bu defa, yapay zekânın potansiyel etkisi medya ve uzman yorumcular ta-
rafından hararetli bir şekilde tartışılıyor. Yapay zekânın iş dünyası üzerinde 
dönüştürücü bir etki yaratacağından kimsenin şüphesi olmasa da konuya 
dair son tartışmalar, teknoloji ve beklenen etkileri konusunda birtakım yan-
lış yorumları da beraberinde getirdi.

Yapay Zekâya Dair Yaygın Efsaneleri Çürütmek
Yapay zekâ iş dünyasında bir sismik dalgalanma yaratacak ve 2030 yılı itiba-
rıyla dünya genelinde 15,7 trilyon dolarlık bir ekonomik etki yaratacak.

Çürütüldü: 
Yapay Zekânın 
Etkisine Dair 
8 Efsane 

T
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Ancak, tahmin edeceğiniz gibi, bu türden büyük değişim-
ler insanlarda gerginlik yaratır ve teknolojiye ve iş dünya-
sındaki etkilerine dair birçok cevapsız soru, yanlış yorum 
doğurur.

 

Efsaneleri Çürüyor
Yapay zekâya dair çürütülmüş sekiz efsane şunlardır: 

1 Otomasyon insanları tamamen işsiz 
bırakacak

Gerçek: Çalışanların yüzde 70’i yapay zekâyı iş süreçleri-
nin tamamlanmasında insanlara yardımcı olarak görüyor. 
Çalışanların sadece yüzde 11’i  otomasyonun mevcut işle-
ri ve iş süreçlerini “büyük ölçüde” ortadan kaldıracağına 
inanıyor.

2 Şirketlerin öncelikli amacı yapay zekâ 
sayesinde maliyetleri düşürmek

Gerçek: İşverenlerin yüzde 84’ü yapay zekâyı rekabet avanta-
jı elde etme ve sürdürme aracı olarak görüyor; yüzde 75’i ya-
pay zekâyı yeni iş kollarına girme fırsatı olarak değerlendiriyor. 
Yüzde 63 ise yapay zekâ kullanma nedenlerinin maliyetleri dü-
şürme baskısı olduğunu söylüyor.

3 Yapay zekâ, makine öğrenmesi ve 
derin öğrenme aynı şeydir

Gerçek: Yapay zekâ geniş kapsamlı bir terimdir. Makine öğren-
mesi yapay zekânın, eğitim algoritmaları ve verileri kullanarak 
“zekâyı” ortaya çıkaran bir alt kümesidir. Derin öğrenme ise, 
makine öğrenmesinin, beyindeki birbiriyle bağlantılı nöronlar-
dan esinlenerek geliştirilen alt kümesidir.

4 Otomasyon yarattığı istihdamdan  
çok daha fazla insanı işsiz bırakacak

Gerçek: En azından Gartner tarafından gerçekleştirilen bir araş-

tırmaya göre, 2020 yılı itibarıyla 1,8 milyon kişi yapay zekâ yü-

zünden işini kaybederken; 2,3 milyon yeni istihdam yaratılacak. 

Bu durumun uzun vadeli etkileri ise tartışılmaya devam ediliyor.

5 Robotlar ve yapay zekâ aynı şeydir
Gerçek: Yapay zekâ ile robotlar arasında bir bağlantı 

kurma eğilimine rağmen, birçok yapay zekâ sistemi arka plan-

da, görünmeden çalışır (Amazon’un ürün önerilerini düşünün). 

Robotlar ise “akılsız olabilir ve sadece basit fiziksel süreçlerin 

otomasyonunda kullanılabilir.

6 Yapay zekâ benim sektörümü 
etkilemeyecek

Gerçek: Yapay zekânın önümüzdeki beş yıl içerisinde hemen her 

sektörü önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor.

7 Yapay zekâ sistemleri kuran şirketler 
çalışanları umursamıyor

Gerçek: Yapay zekâ sistemleri kurma peşindeki şirketlerin yüzde 

65’i bir yandan da mevcut çalışanlara yeni beceriler kazandır-

maya çalışıyor.

8 Yüksek verimlilik eşittir yüksek kâr ve 
düşük istihdam

Gerçek: Yapay zekâ ve otomasyon verimliliği artıracak ancak bu 

durum aynı zamanda düşük maliyet, yüksek maaş, yüksek talep 

ve istihdam artışı anlamına da gelebilir.

“Yapay zekâya dair son 
tartışmalar, teknoloji 
ve beklenen etkileri 

konusunda birtakım yanlış 
yorumları da beraberinde 

getirdi.”
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Dünya nüfusunun gittikçe 
artan oranda şehirlerde 
toplanması eğilimi,  
pek çok çözüm bekleyen 
mücadele alanına acil 
müdahale gerektiyor. 
WorldPost baş editörü 
Nathan Gardels; iklim 
değişikliği, su, çöp, ulaşım 
gibi temel konuların 
günlük yaşamımızın 
gelecekteki kalitesini nasıl 
şekillendireceğini anlatıyor.

Gelecekte Yaşam 
Alanlarımız  
Nasıl Olacak?

İİnsan uygarlığı tarihinde ilk kez bu kadar çok insan şehirlerde yaşıyor. Şanghay 
veya Delhi gibi mega oluşumlar 20 milyon ve üzeri nüfuslarıyla birer ülke gibi-
dir. İklim değişikliği, su, çöp, ulaşım akışı ve dijital bağlantılar, habitatımızdaki 
günlük yaşamımızın gelecekteki kalitesini şekillendirecektir. Kültürel küresel-
leşme ile kimliklerin yeniden tasdiki arasındaki çatışma hem genel niteliklere 
sahip hem de benzersiz olabilen bir kentli karakteri belirleyecektir.

Su, Bir İnsan Hakkıdır  
Ashley Dawson, “Kentsel büyüme, suya olan talebi artırıyor. Hızlı büyüyen 
şehirlerin bazıları temiz suya sınırlı erişime sahip yerlerdedir. Bu şehirlerin 
çoğu; yüksek sıcaklıklar, fazla ısı artışı ve buharlaşma ile daha fazla su ih-
tiyacı gibi iklim değişikliği etkilerine özellikle duyarlı bölgelerdedir” diyor.

Dawson, son yıllarda yağışların düşmesi nedeniyle su kriziyle karşı karşıya kalan 
ve bu sorunla mücadele eden Güney Afrika’nın Cape Town kentini örnek gös-
teriyor. Belediye; düşük su basıncı, suya konulan yüksek vergiler ve kamunun 
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bilinçlendirilmesiyle, su tüketimini yüzde 25 oranında azaltabilse 

de bu oran krizi atlatabilmek için yeterli değil. Bu süreçte Coca-

Cola gibi zengin ticari işletmelerin, suyu adil paydan daha fazla 

kullandıkları raporlandı. Bu bir çeşit “su ayrımcılığı”nı ortaya çıkar-

dı. Dawson’a göre bu sorunun çözümü su yönetimini de içine alan, 

kaynakların özelleştirilmesini reddeden bir anlayışta yatıyor: 

“Ne yazık ki bu sadece Cape Town’ın değil, dünyanın en büyük-

leri olan Pekin, Delhi, Karaçi, Londra, Los Angeles, Mexico City, 

Rio de Janeiro ve Tokyo gibi mega şehirlerin de sorunu. Çözüm, 

su konusuna bir insan hakkı; sadece zenginlerin erişebileceği bir 

mal değil kamu yararı olarak yaklaşmaktır.”

Katı Atıkların Geri Dönüşümü Önemli 
Yeni Delhi’den Swati Singh Sambyal, Hindistan gibi hızla gelişen 

ülkelerin geleceğine dair alternatif bir bakış sunuyor: “Hindistan 

her yıl 62 milyon ton atık üretiyor ki bu Sahraaltı Afrika’nın tüm 

ürettiğiyle eşittir. Hindistan şehirlerinin kendi çöplerinde boğul-

duğunu söylemek yanlış olmaz.” Bu distopyanın çıkış yolunun 

daha büyük çöplükler, katı atık sahaları ya da çöp yakma tesis-

leri değil, atıkların üretildiği yerde kompost haline getirilmesi 

ve ayrıştırılması olduğunu söyleyen Sambyal, “Yaklaşık yarım 

milyon nüfuslu Muzaffarpur, kısa bir süre önce Bihar’ın en kirli 

şehirlerinden biriydi. Bugün, benim de çalıştığım bir araştırma 

ve savunma örgütü olan Bilim ve Çevre Merkezi ile yürütülen 

bir pilot programın ardından Bihar’ın en temiz kentlerinden biri 

olma yolunda ilerliyor. 2016’dan başlayarak merkezi katı atık 

sahaları ve çöplüklerin yerine, ayrıştırma ve geri dönüşüm ya-

pan küçük ölçekli işletmelerin olduğu bir atık yönetim sistemi 

uygulamaya başladık” diyor. 

Mimaride Demokrasi 
Dünyanın en ünlü mimarlarından Frank Gehry bir röportajın-

da, “Disney Hall, tuhaf binaların bulunduğu bir mahallede inşa 

edildi, kimse birbirine aldırmıyordu. Bu demokrasiyi ve getirdiği 

çeşitliliği değerli buluyorum. Birleştirici bir estetik anlayışınız 

varsa bu aşırı güçleniyor. Demokrasilerdeki görüş ayrılıklarında 

insan ölçeği inkâr edilemez ya da bunların yıkıcı olduğu söylene-

mez. Görüş ayrılıkları olmalıdır” diyor. 

Gehry bu görüşü dünya ölçeğinde genişletiyor: “Böyle bir dün-

yada yaşıyorsak ve küresel işbirliğine dayalı bir dünya yaratmaya 

çalışıyorsak, mimari de bunu yansıtmalıdır. Bu, her çeşit kültür-

den insanı bir araya getirmek anlamına gelir, zenginlik ve heye-

can yaratır, hayatı daha iyi hale getirir.”

Şehirlerin Beyni Olacak mı? 
Tasarladığı binalar kadar kent kuramı üzerine yazdığı yazılarla 

da bilinen Hollandalı mimar Rem Koolhaas şehirlerin geleceği-

ni; yükselen küreselleşme karşıtlığı bağlamında ele alıyor. 

“Mimari alanında uluslararası bir stilin ortaya çıktığı küresel 

estetik anlayış gelişirken, 1980’lerde insanlar farklı kimliklerin 

oluşturulamamasını eleştirmeye başladı. Bu, o sıralar ortaya çı-

kan postmodernizmin bir sonucuydu. Postmodernizm küresel 

estetiğin yerel sitillerle karıştırılmasından yanaydı. Bu yüzden 

ben de postmodernizmin jenerik kentin tarzı olacağını söyle-

miştim. Bugün bu anlayışın dünyada daha kapsamlı şekilde yer 

bulduğunu görüyoruz.” 

Çinli bilimkurgu yazarı Hao Jingfang ise, nöral network’un ge-

leceğin şehirlerindeki kent beynine bağlanarak onu kontrol 

edebildiğini tasavvur ediyor. Koolhaas ise buna, “Evet nöral 

network’lar olabilir fakat kilit noktalarda çalışan insanların ol-

ması kaydıyla” diye cevap veriyor.

“Kültürel küreselleşme ile 
kimliklerin yeniden tasdiki 

arasındaki çatışma hem genel 
niteliklere sahip hem de 

benzersiz olabilen bir kentli 
karakteri belirleyecektir.”
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Çok sayıda ülkede 
kurulan özel ve 
kamu bağlantılı 
uzay turizmi 
şirketinin yürüttüğü 
programlar, uzay 
turizminde ikinci 
bir safhanın 
başladığına işaret 
ediyor. Ayrıca uzay 
turizmi yörüngedeki 
bilimsel çalışmalar 
için de yeni bir imkân 
yaratıyor.

İİkinci Dünya Savaşı’nın ardından Soğuk Savaş ortamında başlayan uzay çalış-
maları 21’inci yüzyılda özel sektör aktörlerinin katılımıyla yeni bir evreye girdi. 
ABD ve diğer ülkelerde kurulan uzay şirketleri öncelikle uzay ajanslarının uzay 
çalışmalarının maliyetini düşürecek çalışmalarla işe başladı. Space X ve Blue 
Origin gibi şirketler yeniden kullanılabilen roket sistemleri konusunda yaptıkları 
testlerde başarı oranlarını artırdıktan sonra ticari uçuşlara başladı. Uzay ajans-
larının alçak yörünge ve yörüngedeki uydu ve diğer araçlarını taşıyan roket ve 
ilintili araçlarını geliştiren özel uzay ve havacılık şirketleri; derin uzay çalışmala-
rı, uzay madenciliği ve uzay turizmi gibi alanlarda da projelere yöneldi.

Bunlar arasında uzay turizmi, uluslararası kamuoyunun en çok dikkatini çe-
ken alan oldu. Uzun soluklu standart eğitimlere gerek kalmadan, kısa süre-
li eğitimle belli sağlık koşullarını yerine getirenlere uzay deneyimini yaşama 
imkânının sunulması astronomi meraklılarını cezbetti. Ancak uzay çalışma-
larının aşırı pahalı olması nedeniyle bugüne kadar çok az sayıda yüksek ser-
vet sahibi uzay deneyimini yaşayabildi. Hâlihazırda özel uzay şirketleri daha 
fazla kişiye görece erişilebilir maliyetlerle uzay deneyimi sunmak için yeniden 
kullanılabilen roketler ve uzay uçakları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. 

Uzay Turizmi: 
Milyarderlerin Ütopyası 
Yeni Fırsatlar Sunabilir
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Ancak bu projeler uzay seya-

hatlerinin maliyetini 1 milyon 

doların altına çekmeyi başar-

makla beraber çok kısa süreli 

deneyimler öneriyorlar.

Öncü Seyahatler
Uzay turizmi konusunda-
ki ilk çalışmalar 2001-2009 

döneminde yedi kişinin yük-
sek meblağlar karşılığında uzay 

ajansları tarafından uluslararası uzay 

istasyonunda konaklamalarının sağlanmasıyla kısıtlı kaldı. 

Tarihe “ilk uzay turisti” olarak geçen ABD’li milyarder Dennis 

Tito’nun sekiz günlük uzay deneyimi yaşamak için Rusya Uzay 

Ajansı Roscosmos’a 20 milyon dolar ödediği ileri sürülüyor. 

Tito’nun uzay seyahatine aracılık eden ABD’li Space Adventures 

şirketi 2009 yılına kadar altı turisti daha Rus Soyuz füzeleri ile 

Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) taşıdı. Bu erken devre-
nin son uzay turisti; gösteri topluluğu Cirque de Soleil’in ku-
rucularından Kanadalı işadamı Guy Laliberté oldu. Bu dönem, 

Uluslararası Uzay İstasyonu’nun aynı dönemde görev verilen 

personel sayısının artırılması ve 2011’de uzay mekiği programına 

son veren NASA’nın astronotlarının Rus Soyuz füzeleri ile uzaya 

gönderilmeye başlaması ile son buldu.

Çok sayıda ülkede kurulan özel ve kamu bağlantılı uzay turizmi 

şirketinin yürüttüğü programlar uzay turizminde ikinci bir saf-

hanın başladığına işaret ediyor. Bu aşamada henüz uzaya turist 

taşınmadı. Space Adventures şirketi faaliyetlerine devam ediyor 

ancak, ISS’de kapasite bulamadığı için uzay turistlerine sadece 

füze fırlatma anlarına tanıklık veya yerçekimsizlik deneyimi su-

nan Zero-G uçağında uçuş imkânı sunabiliyor. 

Yeni Oyuncular Ve Taahhütleri
İngiliz girişimci Richard Branson’ın 2004’te kurduğu Virgin 

Galactic özel tasarım hava araçları ile altı yolcuya yörünge al-

tında, atmosfer ile uzayın sınırındaki “Karman Hattında” birkaç 

dakikalık uçuş ve bir dakikayı bile bulmayan uçuş deneyimi sun-

ma iddiasında. Kısa parabolik uçuş, yolcuların yoğun uzay eği-

timi almadan uzay deneyimi yaşamasına imkân veriyor. Firma, 

ilk uçuşunu 2009’da gerçekleştireceğini duyurdu, ancak 250 bin 

dolar olduğu ileri sürülen biletlerden çok sayıda satmasına rağ-

men taahhüdünü henüz yerine getirmedi. Nisan ayında yapılan 

ilk uçuş testini Karman hattının altında olmasına rağmen ba-

şarıyla tamamladığını açıklayan şirket, Temmuz ayında İtalyan 

uzay şirketleri Alec ve Sitael ile 

stratejik ortaklık anlaşması 

imzaladığı açıkladı. Anlaşma, 

yörünge altı uçuşları yapacak 

yeni bir uzay uçağının gelişti-

rilmesi ve İtalya’nın güneyin-

de bir uzay merkezinin kurul-

masını kapsıyor. 

Benzeri bir uzay turiz-

mi programını Çin Halk 

Cumhuriyeti’nin, Fırlatma 

Araçları Teknolojisi Akademisi 

de açıkladı. İlk ticari uçuşunu 

2028 yılında yapmayı planlayan Akademi, ABD’nin uzay mekik-

lerine benzer, yeniden kullanılabilir araçlar tasarlamakta oldu-

ğunu duyurdu. Dikine fırlatılacak bu araçlar yeryüzünden 100 

kilometre yukarı, yani Karman hattına kadar çıkıp ticari uçaklar 

gibi kanatları yardımıyla yatay olarak inecek. Virgin Galactic’ten 

farklı olarak bu uçuşlar pilotsuz olarak gerçekleşecek; 20 kadar 

uzay turisti taşınabilecek ve yerçekimsiz uzay deneyimi yaklaşık 

10 dakika sürecek. Çinli yetkililer bilet fiyatlarının ise 250.000 

ile 300.000 dolar arasında olacağını duyurdu.

Uzay turizminde yörünge ve yörünge ötesine ilişkin planlar da 

ortaya konulmakta. ABD’li teknoloji girişimcisi Jeff Bezos’un 

2000 yılında kurduğu Blue Origin adlı şirket de bu yılın sonuna 

kadar uzaya turist yollama iddiasında. Şirketin 2018 sonu veya 

2019 başında ilk insanlı uçuşunu yapmayı planladığı belirtiliyor. 

Uçuş, altı kişi kapasiteli kapsül ile gerçekleşecek. 1 milyon dola-

rın altında olacağı belirtilen biletler henüz satışa çıkmadı.

Bir başka ABD’li teknoloji girişimcisi Elon Musk’ın SpaceX adlı 

uzay ve havacılık şirketi ise, geliştirdiği yeniden kullanılabilir 

Falcon roketleri ve Dragon kapsülleri ile NASA ve diğer müşteri-

leri için uzaya kargo taşıyor. Şirket, 2017 yılında iki uzay turistine 

Ay çevresinde tur atmalarını sağlayacak bir program açıkladı.

Rusya Uzay ajansı Roscosmos da roket üzerine yerleştirilmiş 

bir kapsülle uzaya turist yollamaya hazırlanıyor. Roscosmos bu 

amaçla 2016 yılında KosmoKurs adını verdiği bir şirket kurdu ve 

bu seferlerde kullanılacak yeniden kullanılabilir bir roket tasarı-

mı için kolları sıvadı.

Uzay Otelleri
Uzay turizmi deneyiminin daha uzun olabilmesini sağlamak 

üzere ISS benzeri uzay istasyonlarının kurulması için de pro-

jeler uluslararası kamuoyu ile paylaşıldı. Kurulacak istasyon-

lar turistik amaçlarından ötürü “Uzay otelleri” olarak anılıyor. 

Uzay turizmi deneyiminin 
daha uzun olabilmesini 

sağlamak üzere ISS benzeri 
uzay istasyonlarının 

kurulması için de projeler 
uluslararası kamuoyu ile 

paylaşıldı.
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Roscosmos, Space Adventures ortaklığı ile başladığı uzay tu-
rizmi çalışmalarını ISS’e özel bir “otel-modül” ekleyerek sür-
dürmeyi hedefliyor. Rus Uzay Ajansı, yaklaşık 6,5 metrekarelik 
dört odalı, bir tıbbi yardım üniteli ve bir ortak yaşam alanlı mo-
dülün üretimi için Rus RKK Energiya şirketi ile anlaşma sağladı. 
Ayrıntıları açıklanmamakla birlikte, Roscosmos’un uzay turisti 
adaylarına 2022’den itibaren bu modülde bir hafta, 15 gün veya 
bir ay kalabilme seçeneği sunmaya hazırlandığı belirtiliyor. Bilet 
fiyatlarının ise 15 günlük seyahat için 40, bir aylık seyahat için 60 
milyon dolar olacağı öne sürülüyor. ISS’nin ömrünün 2028’de 
tamamlanacağı dikkate alındığında Roscosmos’un programının 
fazla uzun ömürlü olmayacağını söylemek mümkün. 

Bilimsel Çalışmalar Artabilir
Öte yandan özel şirketlerin özellikle uzay turizmi alanındaki ça-
lışmalarının insan fizyolojisi konusundaki bilimsel çalışmalara 
önemli katkı sağlayacağı da ifade ediliyor. Zira yörünge altı tu-
ristik amaçlı uçuşlar kısa süreli olmalarına rağmen daha uzun 
süreli uzay seyahatlerinin yüksek maliyetinden ötürü gerçekleş-
tirilemeyecek bilimsel çalışmalara kapı aralıyor. ISS,  2000 yılın-
dan beri çeşitli alanlarda binlerce çalışmanın mikro yerçekimi 
ortamında gerçekleşmesini sağladı. theconversation.com’da 

yer alan bir makaleye göre bu çalışmalar, tıp teknolojileri, biyo-

teknoloji, robotlar, fizyoloji ve diğer pek çok alanda gelişmelerin 

önünü açtı. 

Ancak ISS’nin ömrünü 2028 yılında tamamlayacak olması, özel 

uzay şirketlerinin uzay otelleri projelerinin bilimsel çalışma-

lar açısından önemini artırıyor. ISS devre dışı kaldığında ABD, 

Japonya, Çin ve Rusya kendi uzay istasyonlarını kuracaklarını 

açıkladı. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) da benzeri bir hazırlık için-

de. Özel istasyonların kurulması ise uzayda bilimsel çalışmalara 

erişimi kısıtlı ülkeler açısından önem taşıyor.

Sivil Havacılığı Değiştirebilir
Öte yandan yörünge altı uçuşlar sivil havacılık alanında yeni bir 

kilometre olacak nitelikte. Önemli bölümü yerçekiminin en dü-

şük olduğu atmosferin termosfer hattında gerçekleşecek olan 

uçuşlar, yeryüzündeki en uzak iki nokta arasındaki seyahati 2 

saatin altına düşürülebilecek. 

Bu nedenle, uzay turizmi amacıyla projeler yürüten yukarıda sa-

yılan şirketlerin yanı sıra dünyanın iki büyük ticari uçak üreticisi 

Boeing ve Airbus, kamunun da desteğini alarak uzay uçakları 

üretimi için kolları sıvamış bulunuyor.
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