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Dünya ticaret sistemini inşa etmiş ülke olan ABD’nin lideri Donald Trump
uluslararası ticareti ulusal çıkarlar için bir silah olarak kullanarak bozmaya
devam ediyor. Çin ile ticari düşmanlıklar başlattı, Avrupa ve Japonya gibi
müttefiklerinin imal ettiği çeliğe gümrük vergileri getirdi, Hindistan’ın ABD
pazarına girmesini sınırladı. Meksika’yı gümrük tarifeleriyle tehdit ediyor.
Ancak küreselleşme hayatın o kadar temel bir özelliği haline gelmiş bulunuyor ki onu geriye döndürmek artık muhtemelen mümkün değil. Uçaklardan
tıbbi cihazlara kadar modern malların -sayısız parçanın çok sayıda kıtadan
temin edilmesini gerektiren- imalat süreci bugün o kadar karmaşık hale gelmiştir ki birkaç sürpriz gümrük tarifesi şirketlerin hemen Çin ve Meksika’daki
fabrikalarını kapatıp Ohio ve Indiana’ya taşımasını sağlamayacaktır.
Göründüğü kadarıyla sona ermekte olan, ABD’nin gelecek çatışmalara karşı
bir bağışıklık sistemi olarak dünya ticaretinin şampiyonluğunu yaptığı, malların serbest değiş tokuşunun daha istikrarlı bir dünya düzenine yol açtığı
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fikrini sattığı İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemdir. Bu dönem
ülkelerin herhangi bir endişe taşımadan belli kurallar içinde ticaret yaptığı bir dönemdi.
Şimdi Trump kural temelli bu sistemi zayıflatarak aslında ticaret konusunda şeffaflığa ve insan haklarına aldırış etmeyen, sadece işlemsel bir yaklaşımı olan Çin’in elini kuvvetlendiriyor.
Trump’ın başlattığı ticaret savaşı aynı zamanda küresel ekonomiye yüksek maliyetler ve yeni belirsizlikler getiriyor, şirketler
bir sonraki ticaret savaşının nerede boy göstereceğini tahmin
etmekle uğraşır hale geliyor. “Dünya daha riskli bir hale geldi”
diyor Washington’daki Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü
başkanı Adam Posen, “pazarlara erişim kesin olmaktan çıktı.
Küreselleşme çok daha alacalı bulacalı oldu.”
Trump’a göre ABD’nin çıkarı, dünyanın en büyük ekonomisi olarak bu konumunu acımasızca sömürmekte yatıyor. ABD, kendi
pazarına erişimlerini kısıtlamakla tehdit ederek başka ülkeleri
taleplerine boyun eğmeye zorlamalıdır.
Ancak dünyanın geri kalan kısmı artan ölçüde bu oyuna katılmayı reddediyor ve ne yapacağı belirsiz ABD ile ticaret yapmaya
alternatifler aramaya başlıyor. Bu yıl içinde Avrupa ve Japonya
çok geniş kapsamlı bir ticaret anlaşması yaptılar. Bu anlaşma
her iki tarafın şirketlerine de taze fırsatlar yaratıyor, ABD’li
oyuncuları ise özellikle tarım ürünleri ihracatında dezavantajlı
hale getiriyor.
Çin ise ABD dayatmalarına cevap olarak ABD ürünlerinin gümrük tarifelerini yükseltirken Almanya ve Kanada gibi ülkelerin
ihraç ürünlerinin tarifelerini düşürdü.
Trump’ın politikası ABD’de yeni işyerleri yaratacak gibi de pek
görünmüyor ama daha şimdiden ithal parçalara bağımlı olan
otomotiv vb. sektörlerdeki işçi ücretlerini tehlikeye soktu.
İktisatçılar bunun imalat ürünlerinin fiyatlarını yükselteceğine
ve dış ticaret dengesini olumsuz etkileyeceğine işaret ediyor.
Bugün Asya, Latin Amerika ve Avrupa boyunca oluşmuş bulunan ve kendisine pahalı parça bağlantılarını sağlayan yaygın
tedarik zincirlerini ABD nasıl ikame edebilir? Olabilir ama bu
çok maliyetli olur. Ayrıca çok zaman alır. Kaldı ki ürünlerini artık
ABD’de imal etmeye karar verecek şirketler çok sayıda ABD’liye
iş sağlamak yerine bunu daha çok robot kullanarak yapacaktır.
Yatırımlar da tartışmalı hale geliyor. Şirketler yeni ticaret düşmanlıklarının boy atıp atmayacağını bilemedikleri koşullarda
nereye, nasıl yatırım yapabilir? Posen, “Mesele nereye gideceğini bilememek değil“ diyor, “gidilecek herhangi bir yer yok.
Ticaret düzenlemelerinin ABD tarafından keyfi bir şekilde kullanıldığı bir dünyada hiçbir sınır ötesi yatırım artık faydalı ve emin
görünmüyor.”
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“Küreselleşme hayatın o
kadar temel bir özelliği
haline gelmiş bulunuyor ki
onu geriye döndürmek
artık muhtemelen
mümkün değil.”
Herkes bekleyişe geçmiş durumda. Aynı hava Brexit bataklığı
yüzünden İngiltere’ye de hâkim oldu. İngiltere ile Avrupa ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkileri hangi kuralların belirleyeceğinin belirsiz olduğu bir durumda kimse yatırıma yanaşmıyor.
İngiltere bölgesel bir sorun ama Trump’ın politikası dünya çapında büyüme beklentilerini aşağı çekiyor.
Küreselleşme hükümet tasarımıyla yaratılmış bir şey değil,
onun için politik tercihlerle dağılabilecek bir şey de değildir.
Şirketler -zenginlik artırıcı bir formül olduğu için -dünya pazarlarına uzanacak ve sınır ötesi ticareti sürdürecektir.
Tırmanan ticaret savaşı küresel ticaret sisteminin işleyişine,
özellikle hakem rolündeki Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) üzücü bir darbe indirdi. DTÖ üyeleri arasında bugün bu sistemin
kurallarının güncellenmesi gerektiği fikri giderek güç kazanıyor.
Çünkü bu kuruluş başlangıçta Çin’in bugünkü bozucu kuvvetiyle başa çıkabilecek şekilde kurulmuş değildir. Kilit endüstrileri
devlet tarafından sübvanse edilen dev ekonomisiyle Çin bugün
bir yandan da Kuşak ve Yol inisiyatifiyle küresel altyapıları kendi
elinde toplamaya çalışıyor. Çin birçok ülkeye büyük krediler açıyor ama karşılığında kredi alan ülkenin bu parayla Çinli inşaat
şirketlerini çalıştırmasını şart koşuyor.
Ne var ki Trump ticaret savaşını DTÖ çerçevesinin dışına taşıyarak ister istemez ekonomik çıkarı işgücü ve çevre standartlarının ve ulusal çıkarı da genel ilkelerin üstünde tutan Çin’in
operasyon tarzını kuvvetlendirmiş oluyor.

2

Abe’nin
İran Ziyaretinin
Jeopolitik Etkileri
Mercy A. Kuo*, The Diplomat için Johns Hopkins
Üniversitesi Uluslararası Siyaset Profesörü
Dr. David Arase ile Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin
İran ziyaretinin jeopolitik etkileri üzerine bir söyleşi
gerçekleştirdi. Arase; Başbakan Abe’nin, İran dini lideri
Ayetullah Ali Hamaney ile görüşmesinin önemli üç
sonucu olduğunu ve Japonya Başbakanı’nın bu ziyaret ile
üç farklı kitleye hitap ettiğini söylüyor.
*Trans-Pasifik üzerine çalışan yazar Mercy Kuo, ABD’nin Asya politikasına ilişkin fikirlerini sormak üzere sık sık konunun uzmanları,
politikacılar ve dünya çapında stratejik düşünürlerle görüşmeler yapmaktadır. Bu söyleşiyi yaptığı Dr. David Arase de Hopkins–Nanjing
Merkezi, Johns Hopkins Uluslararası Çalışmalar Yüksek Okulunda Uluslararası Siyaset Profesörü; The U.S.-Japan Alliance: Balancing
Soft and Hard Power kitabının yardımcı editörü, The Rise of China: Implications for East Asian Order kitabının yazarıdır.
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Japonya Başbakanı Abe, ABD ve İran gibi kanlı bıçaklı iki ülkeyle, Japonya’nın her iki tarafla da olan geleneksel dostluk ilişkisini kullanarak yüksek düzeyli ve çift taraflı bir iletişim kanalı
açıp durumun şiddetini azaltmak için girişimde bulundu. ABD
Başkanı Trump, Hamaney ile güvenilir bir iletişim hattına sahip değil; bu yüzden Abe bu konuda yardımcı bir rol üstlenmiş
durumda.

için inisiyatif alabilmek anlamına geldiğini de göstermesi
gerekiyor.
Shinzo Abe’nin kendini Washington ile Tahran arasında muhatap olarak konumlandırmasındaki stratejik hesap nedir?

Japonya’da Temmuz ayında yapılması planlanan Senato seçimleri nedeniyle Abe’nin; dış politikada uygulanan “proaktif
pasifizm” anlayışının Japonya’nın enerji güvenliğini ve refahını
savunmak ve aynı zamanda uluslararası barışı güçlendirmek

Abe bu ziyareti, İran’a onu Japonya’nın uzun dönemli güvenilir
dostu ve ekonomik ortağı olarak gördüğü ve bir dostu olarak
ABD’nin İran’a uyguladığı ekonomik ambargonun en kısa zamanda sonlanmasını istediği konusunda yeniden güvence vermek için kullanmalı. İran, Japonya’nın ABD’nin yaptırımlarına
uymasından memnun değil. Abe’nin İran’a başka seçeneği olmadığını açıklaması gerekiyor. Abe’nin aynı zamanda Trump’a
da dostluklarının küresel alanda değer sağladığını, güvenebileceği birkaç liderden biri olduğunu kanıtlaması gerekiyor. Son
olarak bu aracı rolünün; Haziran sonunda Abe’nin ev sahipliğinde Osaka’da yapılacak olan ve JCPOA yani Ortak Kapsamlı
Eylem Planının tüm katılımcılarının katılacağı G-20 zirvesine
kadar devam etmesi faydalı olabilir.

Shinzo Abe

Ayetullah Ali Hamaney

Uluslararası toplum, Basra Körfezi’ndeki silahlı çatışma ihtimalinden haklı olarak endişe duyuyor. Kimse Japonya’dan anlaşmazlığa çözüm getirmesini beklemiyor ama Abe’in girişimi,
tansiyonu düşürmek ve Hürmüz Boğazı’ndaki petrol akışını sürdürebilmek adına İran’ın dini lideri Hamaney ile Trump arasında
iletişimi başlatmak için iyi niyetli bir çaba olarak görülüyor.
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Yakın zamanda Ortadoğu’da yaşanan tanker saldırıları ortadayken Tokyo tansiyonu düşürmeye nasıl yardımcı olabilir?
Tokyo’nun yeni açılan bu iletişim kanalını koruması ve ABD’yi
ve İran’ı birbirine düşüren temel stratejik sorunlar üzerine her
iki tarafa da yeni bakış açıları kazandıracak tartışmaları yürütmesi gerekiyor. Bu arada, Osaka’daki G-20 zirvesine ev sahipliği
yapan Japonya, zirvede Basra Körfezi’ndeki istikrarı korumaya
yönelik G-20 taahhüdünün uygulanması ve İran’a uygulanan
yaptırımlara yönelik hızlı ve barışçıl bir atmosfer yaratılması için
ısrarcı olabilir.

Başbakan Abe’nin çabalarının sonuçsuz kalması durumunda yerel ve diplomatik riskler nelerdir?

“Kimse Japonya’dan
anlaşmazlığa çözüm
getirmesini beklemiyor ama
Abe’in girişimi, tansiyonu
düşürmek ve Hürmüz
Boğazı’ndaki petrol akışını
sürdürebilmek adına İran’ın
dini lideri Hamaney ile Trump
arasında iletişimi başlatmak
için iyi niyetli bir çaba olarak
görülüyor.”

Ben Abe için büyük bir risk olduğunu düşünmüyorum. İran’la
yeni bir nükleer anlaşma yapabileceğini ya da yapması gerektiğini düşündürecek hiçbir durum yok. Fakat bu, ziyaretin aptal-

çatışmaktalar ve ilişkileri bu nedenle kötü durumda… Abe, ABD

ca veya anlamsız olduğu anlamına gelmez. Abe için bu ziyaret

ile Kuzey Kore arasında da benzer bir rol oynayabilir mi? Hayır.

hem iç hem de dış politikadaki imajını yükseltebileceği iyi bir fır-

Çünkü Trump ve Kim’in zaten doğrudan kişisel bir diyalogları

sattır ve ben yardımcı rolü için attığı bu adımın tam zamanında

var, bu anlamda başka bir aracıya ihtiyaçları yok. Ayrıca Abe,

atılmış bir adım olduğuna inanıyorum.

ABD’nin ekonomik yaptırımlarına tam olarak uyacağını göstermiştir ve 40 yıl önce Kuzey Kore tarafından kaçırılan 17 Japon va-

Abe’nin İran hamlesinin, ABD-Kuzey Kore diyaloğu üzerinde nasıl etkileri olur?

tandaşının hesabını sormak konusuna sabitlenmiş durumdadır.
Bu, Kim’in Abe ile görüşmekten doğrudan bir fayda ummadığı
anlamına gelir. Son olarak Kim, Pyongyang ziyareti ile Abe’ye bir

Hiç şüphe yok ki Kim Jong Un, tüm bunları dikkatle izliyor. Abe,

seçimi daha kazanmasına ve böylece Japonya anayasasını revi-

İran ve ABD üst düzey liderleri arasında güvenilir bir aracı ol-

ze ederek Japon Öz Savunma Kuvvetlerini normal bir askeri güç

duğunu gösterdi ki şu anda Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti

haline getirme hırsını pekiştirmesine yol açacak bir koz vermek

ve ABD aynı nükleer silahlar ve balistik füze konuları üzerine

istemez.
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Nükleer Silahlar ve
İran’ın Uranyum
Zenginleştirme Programı
İran nükleer faaliyetlerini sınırlandıran 2015 anlaşmasından
çekilmeyi planlıyordu. Bu anlaşmaya göre, ABD ve beş büyük
dünya gücü, İran’ın nükleer silah yapmasını engellemek için
uyguladıkları ekonomik yaptırımları kaldırdı. Ancak Trump
2018’de ABD’yi anlaşmadan çekti ve yaptırımları yeniden
uygulamaya başladı. Miles Pomper, The Conversation’daki
yazısında İran’ın uranyum zenginleştirme programının
detaylarını anlattı.
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1. Uranyum zenginleştirmek ne demek?
Uranyum, izotopları ya da atomik yapıları füzyona girebildiği
için nükleer santrallerde yakıt olarak ve nükleer bomba ya-

Nükleer silah üretmek, uranyum veya plütonyum zenginleştirmekten çok daha fazlasını gerektirir ama uzmanlara göre en
uzun süren aşama da budur.

pımında kullanılabiliyor. Atomları kolayca parçalanıp enerji
üretebiliyor.
Yeni çıkarılmış uranyum, yüzde 99 oranında uranyum 238 adı
verilen bir izotop taşır. Bu füzyona giremez ama küçük bir
oranda bulunan uranyum 235 girebilir. Zenginleştirme endüstriyel bir süreçtir ve U-235’in oranını artırır. Genellikle uranyum
gazı çok hızlı dönen santrifüjlerden geçirilerek gerçekleştirilir.
Bu süreç U-238’den daha hafif olan U-235’i ortaya çıkartır.
Ticari nükleer santraller az zenginleştirilmiş uranyum yakıtıyla
çalışır. Bu da yüzde 3-5 oranında U-235 içerir. Daha fazla işlemden geçirmek, yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretir
ve bu da yüzde 20’den fazla U-235 içerir.

3. İran uranyum zenginleştirmekte
ne kadar iyi?
İran düzenli bir şekilde uranyum zenginleştiremedi. Ancak uzmanlara göre bir nükleer silah yapabilecek kadar zenginleştirilmiş uranyuma sahip olma olasılığı yüksek.
Çalışmalar 1980’lerin sonlarında, Irak’la kanlı bir savaş sürerken başladı. İlk santrifüjler ve tasarımlar Pakistanlı nükleer
bilimci Abdül Kadir Han tarafından sağlandı. Bu makinelerin
kalitesi düşüktü, genelde ikinci el modellerdi ve çoğu bozuktu. ABD ve İsrail de hem casusluk faaliyetleriyle hem de siber
saldırılarla İran’ın zenginleştirme becerisini sekteye uğrattı.

Ilımlı ve muhafazakâr İranlı liderler 1979’daki devrimden bu
yana nükleer silah yapmanın peşinde.

İran daha gelişmiş santrifüjler üretme konusunda hâlâ teknik
sorunlar yaşıyor. Bununla birlikte, performansını oldukça yükseltti. Gözlemciler, İran’ın nükleer silah programını başlatma-

2. Uranyum zenginleştirmekle nükleer
silahların nasıl bir bağlantısı var?
Hem nükleer santraller hem de nükleer silahlar için aynı uran-

ya yetecek her şeye sahip olduğunu söylüyor. 2015 anlaşması
İran’ı kısıtlasa da, İran bu anlaşmanın sınırlarını zorlamaya devam ediyor.

yum zenginleştirme yöntemi uygulanır. Nükleer silahlar geiçerir, buna da silah seviyesinde uranyum denir.

4. Anlaşma İran’ın faaliyetlerini nasıl
sınırlıyor?

Nükleer silah yapımında plütonyum da kullanılabilir ama

Anlaşma, İran’ın hangi miktarda uranyumu hangi seviyeye ka-

İran’ın Arak nükleer santralinde uranyum yakıtını yeniden iş-

dar zenginleştirebileceğini sınırlıyor. Aynı zamanda ne kadar

lemesi ve plütonyumu ayrıştırmak için yeni bir tesis kurması

zenginleştirilmiş uranyumu stoklayabileceğini, hangi tür sant-

gerekir.

rifüjler kullanabileceğini ve hangi alanlarda Ar-Ge çalışması

nelde yüzde 80 oranında zenginleştirilmiş uranyum ve U-235

yapabileceğini de… Bu sınırlamalar,

Hem nükleer santraller hem de
nükleer silahlar, farklı yollar-

İranlı bilim insanlarının bir nükleer

la olsa da, enerji üretmek için

silaha yetecek kadar (yaklaşık

nükleer zincirleme tepkimeye dayanır. Ticari bir nükleer
santral az zenginleştirilmiş
uranyum yakıtını kullanır ve
düzenli enerji akışı sağlamak
için yavaş nükleer zincirleme
tepkime yaratır. Nükleer silahta özel olarak tasarlanmış
patlayıcılar silah seviyesindeki uranyum veya plütonyumla karıştırılır, oldukça hızlı bir
zincirleme tepkime yaratılarak patlama gerçekleştirilir.
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“İran düzenli bir şekilde
uranyum zenginleştiremedi.
Ancak uzmanlara göre bir
nükleer silah yapabilecek
kadar zenginleştirilmiş
uranyuma sahip olma olasılığı
yüksek. 2015 anlaşması
İran’ı kısıtlasa da, İran
bu anlaşmanın sınırlarını
zorlamaya devam ediyor.”

10 ila 30 kg arası) zenginleştirilmiş uranyum elde edememesi için tasarlandı. Anlaşma
ayrıca İran’ın plütonyum ayrıştırma araştırmalarını da sınırlıyor ve Uluslararası Atom
Enerjisi Ajansının teftişine
açık hale getiriyor.
İran anlaşmadan çekilmezse,
sınırlamalar 2026’da yumuşayacak ve 2031’de sona erecek. Yine de uluslararası takip
devam edecek.
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Zihin
Madenciliği
Kaveh Waddell, Axios sitesindeki yazısında,
nöro bilim araçlarını kullanan şirketlerin,
kararlarını daha güçlü bir şekilde etkilemenin
yollarını bulmak amacıyla insanların
beyinlerini kurcaladığını belirterek bunun
sonuçlarını tartışıyor.
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Neler oluyor: Nöro bilim araçlarını kullanan şirketler, kararla-

AI Now Enstitüsü kurucularından Meredith Whittaker,“Bu

rını daha güçlü bir şekilde etkilemenin yollarını bulmak ama-

teknolojileri hayata geçirebilen ve pazarlayabilen kesimler

cıyla insanların beyinlerini kurcalıyor.

büyük markalar ve şirketlerdir” diyor. “Bu teknolojilere herkes

Büyük resim: Büyük teknoloji şirketleri şimdiden insanların
uygulamaların ve sosyal medya akışlarının büyüsüne kapıl-

eşit şekilde erişemiyor. Birileri tarafından başkaları üzerinde
kullanılıyor.”

masını sağlayan “dikkat çekmeye” yönelik sinsi teknikler kul-

Nasıl çalışıyor: Elektroansefaloji (EEG) gibi beyin testleri,

lanmakla suçlanıyor. “Karanlık kalıplar” insanların seçimlerini

araştırmacıların bir TV reklamı izleyen, bir uygulamayı kul-

-örneğin kişisel bilgilerin ne kadarını paylaşacaklarını- bireyle-

lanan ya da bir içecek şişesindeki yeniden tasarlanan kapağı

rin değil, şirketlerin yararına olacak şekilde yönlendirmelerine

açan insanların beyinlerinin tepkilerini an be an görmesine

olanak tanıyor.

olanak tanıyor.

Şu anda 20 kadar piyasa araştırma şirketi dikkatlerin rek-

Elektrotlar beynin çeşitli kısımlarındaki nöronların faaliyetle-

lamcılara ve ürün tasarımcılarına daha da yönelmesini sağlamanın ve kullanıcıları bir şeyleri yapmaya ya da satın almaya
yöneltmenin yollarını araştırıyor.
Şirketlerin tüketicileri, kendilerinden bile iyi tanımak istediğini
söylemesi bu sessiz baskıyı daha da artırabilir.
Bu uygulamalara karşı çıkanlar, başarılı olması durumunda, bu çabaların veri zengini şirketlerin tüketicileri manipüle etmesine olanak tanıyacağı uyarısında bulunuyor.

rini takip ederken, kameralar göz hareketlerini ve mikro ifadeleri izliyor, cilt sensörleri de kalp atış hızındaki değişimlere ve
zihinsel çabalara dair verileri topluyor.
Bu çalışmaları yürütenlerin amacı; duygusal bağları, hafızayı
harekete geçirme ve dikkati tetikleyen etkenleri ortaya çıkarmak –tüketicinin bir deneyim boyunca ne tür değişiklikler gösterdiğini, bir reklam ya da ürünle etkileşimini nasıl değiştirdiğini bulmak.
Önde gelen piyasa araştırması şirketlerinden biri olan Nielsen’in

Bu güç dengesizliği “gözetim kapitalizmi”nin bir sonucu -aka-

nörolojik araştırmalar direktörü Bradley Vines, “Yaşanan dene-

demisyenler tarafından şirketlerin kâr etmek amacıyla potan-

yimin gelecekteki davranışları etkileyip etkilemeyeceğinin, ni-

siyel müşteriler hakkında olabildiğince çok bilgi toplamasını

hayetinde çıkarımıza olup olmayacağının en etkili göstergesi

anlatmak amacıyla geliştirilen bir kavram.

duygular ve hafızanın kombinasyonudur” diyor.
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Vines, “Herhangi bir soru sormamıza gerek kalmadan görebiliyoruz: Tüketiciler duygusal açıdan motive oldu mu? Bu fikirlerle bir bağ kurulmasını sağlıyor, markayı ve farklı kavramları
aktarabiliyor muyuz?” diyor.
Nielsen bana dair sonuçları açıklamadı ancak Vines bir video
izleyen deneklere dair bulguların, videoyu hazırlayan reklamcıların gerekli değişimler yapmasına, izleyicilerin dikkatinin
dağılmasına yol açan görüntüleri çıkarmasına ve dikkatin dağılmasını önlemelerine olanak tanıdığını anlatıyor.
Arka plan: Bu tartışmalı tekniğin pazarlama dünyasında yer
bulması biraz zaman aldı. Berkeley pazarlama profesörü Ming
Hsu, ancak son 15 yıl içerisinde, Nielsen’in NouroFocus adında
bir şirketi satın almasının ardından, tüketici nörolojisinin ana
akım içeresinde yer bulmaya başladığını söylüyor.
Bu teknolojinin etkisinin ortaya çıktığı andan itibaren tartışıldığı –eleştirenler analizlerin kurulduğu varsayımları sorguladığı- halde, uygulamalar daha geniş bir şekilde kullanılmaya
başlanmış halde.
Time Warner ve New Balance gibi büyük müşterilerle ve Spark
Neuro gibi yeni girişimlerle sözleşmeler imzalayan Nielsen şu
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“Herhangi bir soru
sormamıza gerek kalmadan
görebiliyoruz: Tüketiciler
duygusal açıdan motive
oldu mu? Bu fikirlerle bir
bağ kurulmasını sağlıyor,
markayı ve farklı kavramları
aktarabiliyor muyuz?”
anda fonksiyonel yakın kızıl ötesi spektroskopi gibi gelişmiş
yöntemler üzerinde çalışıyor.
Facebook da iki yıl önce New York’ta kurulan “pazarlama bilimi” merkezinde çalışmak üzere nörologlar almaya başladı.
Hsu, şu an için reklamcıların etkileme taktiklerinin büyük
ölçüde belirsiz olduğunu, “zihinlerimizi ihtiyaç duymadığımız ve istemediğimiz çok sayıda bağlantıyla doldurduğunu
söylüyor

10

Asmalı Mescit Mahallesi, Meşrutiyet Cd.
No: 63, 34430 Beyoğlu/İstanbul
+90 (212) 252 29 00
info@iso.org.tr
www.iso.org.tr

