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Dünya Ekonomik 
Forumunun 2018 
Küresel Rekabet 
Edebilirlik Raporu 
yayınlandı. Türkiye 
rekabet gücü 
sıralamasında 140 
Ülke arasında 61’inci 
sırada.

2018 Küresel Rekabet 
Edebilirlik Endeksi 
ve Türkiye

DDünya Ekonomik Forumu “2018 Küresel Rekabet Edebilirlik Raporu (Global 
Competitiveness Report 2018)” 16 Ekim günü yayınlandı. 140 ülkenin re-
kabet güçlerini karşılaştırmalı olarak inceleyen rapora göre Türkiye bu yıl 
61’inci sırada.

40 yıldır aralıksız yayınlanmakta olan Küresel Rekabet Edebilirlik Raporu 
bu yıl yeni bir endekse göre hazırlandı. “Küresel Rekabet Edebilirlik Endeksi 
4.0” olarak adlandırılan yeni endeks, ülkelerin Dördüncü Sanayi Devrimi’ne 
hazırlık bakımından ne kadar donanımlı olduğunu inceliyor. Yeni endeks 
üretkenliğin yeni yeni belirmekte olan itici kuvvetlerini ve Dördüncü Sanayi 
Devrimi koşullarında uzun vadeli büyümenin koşullarını aydınlatıyor. 
Böylece ekonomik stratejileri biçimlendirme ve ilerlemeyi yönlendirmede 
politik karar alıcılara ve ilgili sosyal paydaşlara etkili bir pusula sunuyor.

Küresel Rekabet Edebilirlik Endeksi 4.0; insan sermayesi, inovasyon, daya-
nıklılık ve çeviklik temelinde son derece önemli yeni konseptler getiriyor: 
Girişimcilik kültürü, bozucu fikirlere kucak açan şirketler, sosyal paydaşlar 
arası işbirliği, kritik düşünme, liyakat, sosyal güven. Bu yeni konseptler ICT 
ve fiziksel altyapı, makroekonomik istikrar, mülkiyet hakları, okullaşma sü-
resi gibi daha geleneksel konseptleri tamamlıyor.
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Yeni endeks aynı zamanda yeni kıstaslar getiriyor. Endeksteki 
toplam 98 gösterge, üretkenlik ve rekabet edebilirlik ekosis-
teminin itici kuvvetlerinin çapını ve karmaşıklığını yansıtacak 
şekilde Rekabet Gücünün 12 Temel Direği olarak düzenleniyor. 
Bu 12 temel direk şunlar: Kurumlar, Altyapı, ICT benimsenme 
düzeyi, Makroekonomik istikrar, Sağlık, Beceriler, Ürün piyasa-
sı, İşgücü piyasası, Finansal sistem, Pazar büyüklüğü, İş dina-
mizmi ve İnovasyon yeteneği.

Endeks ekonomilerin rekabet edebilirlik meselesinde tek 
bir faktöre odaklanmaktan çok bütüncül bir yaklaşım içinde 
olması gerektiğini kabul ediyor. Bir temel direkte güçlü bir 
performans bir başkasındaki zayıf performansı dengeleye-
mez. Örneğin dijital becerilere yatırım yapmadan teknoloji-
ye yatırım yapmak anlamlı üretkenlik kazanımları sağlamaz. 
Rekabet gücünü iyileştirmek için hiçbir alanın ihmal edilme-
mesi gerekir.

2018 Küresel Rekabet Edebilirlik sıralamasında en tepedeki 10 
ekonomi ise şöyle: ABD bu yıl 140 ülke arasında birinci sırada 
yer alıyor. İdeal ülke skoru (en-
deksin her bileşeninde tam 
not alacak ülke) 100 iken, 
ideale en yakın olan ABD’nin 
tutturduğu skor 85,6. ABD’yi 
sırasıyla Singapur (83,5) ve 
Almanya (82,8) izliyor. Geçen 
yılın birincisi olan İsviçre 
(82,6) bu yıl dördüncü sıra-
da. Ardından Japonya (82,5), 
Hollanda (82,4), Hong Kong 
(82,3), İngiltere (82,0), İsveç 
(81,7) ve Danimarka (80,6) 
geliyor.

Küresel Rekabette Türkiye’nin Durumu
Türkiye genel sıralamada 61’inci sırada yer alıyor. Toplam 
skoru da 61,6. Türkiye altyapıda (72,6), sağlık hizmetlerin-
de (86,2) ve inovasyon ekosisteminde (50,6) görece güçlü. 
Türkiye Makroekonomik istikrar temel direğinde 67,4’lük bir 
skorla 116’ncı sırada. Ancak iki haneli enflasyonla ve negatif 
kredi dinamikleriyle boğuşan Türkiye’nin makroekonomik sı-
kıntıları ABD’nin getirdiği ticaret yasaklarıyla daha da artmış 
bulunuyor.

Güçlü araştırma kurumlarıyla ve iyi bir yayın skoruyla Türkiye 
iyi bir inovasyon performansına (34,7 ile 19’uncu sırada) sahip 
olmakla birlikte, Türk araştırmacılarının ürettiği fikirler değer 
zincirinde daha aşağılara ulaşmakta darboğazlarla karşılaşıyor. 
Buna girişimciliğin ve piyasaların işleyişinin önündeki engeller 
yol açıyor.

Yeni bir şirket kurmak görece maliyetli (93,6 ile 87’nci sırada) 
ve iş dünyası bozucu fikirlere kucak açmada ihtiyatlı davranı-
yor (41,0 ile 74’üncü sırada). Ayrıca, işçi-işveren ilişkileri (47,9 

ile 113’üncü sırada), iş akitleri (46,3 
ile 122’nci sırada) ve meritokra-

sideki (50,5 ile 116’ncı sırada) 
katılıklar işgücü piyasasında 
engeller oluşturuyor. İşgücü 
piyasasında kadın katılımı 
çok düşük. Her 100 erkeğe 
karşılık ancak 39 kadın işgücü 
piyasasında bulunuyor.

Türkiye, Kurumlarda 71’inci, 
Altyapıda 50’nci, ICT benim-
senme düzeyinde ise 71’inci 
sırada bulunuyor.

“Küresel Rekabet Endeksine 
göre Türkiye altyapıda, sağlık 
hizmetlerinde ve inovasyon 
ekosisteminde görece güçlü. 

Ancak iki haneli enflasyon 
ve negatif kredi dinamikleri 
makroekonomik sıkıntıları 

artırıyor.”
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Observer Research 
Foundation’ın Proje 
Editörü Ritika Passi, 
kurumun internet 
sitesinde yayınlanan 
analizinde, çeşitli 
sorunlarla karşılaşan 
İpek Yolu projesi için 
Dünya Bankası ve 
Asya Altyapı Yatırım 
Bankası (AIIB) gibi 
uluslararası finans 
kuruluşlarının Çin’in 
imdadına yetişebileceği 
yorumunu yapıyor.

PPekin’in Çin merkezli bir ekonomik ve finansal ortam oluşturmak için tek başına 
giriştiği projeyle çok taraflı ekonomik yönetişime duyduğu ihtiyaç arasında bir 
ayrım oluştu. İpek Yolu (BRI) bugüne kadar 76 ülkede ikili ilişkilerle yürütülen tek 
taraflı bir girişim. Aynı zamanda, geçen Mayıs ayında düzenlenen BRI Forum’da 
altı çok taraflı kalkınma bankası, Çin devlet başkanı Xi Jinping’in daveti üzerine 
bir niyet mektubu imzaladı. Dahası, 24’ü bölge dışından olmak üzere (ikisi de G7 
üyesi) 87 üyeye sahip, Çin önderliğindeki Asya Altyapı Yatırım Bankası, 18 ülkede 
2,5 yıl içinde hayata geçirilecek 31 altyapı projesi için 6,3 milyar dolarlık yatırımı 
onayladı. Bu Çin’in Dünya Bankası gibi uluslararası ekonomi kuruluşlarındaki 
mevcut rolünün çok ötesinde bir anlam taşıyor.

Çok taraflı AIIB ile iki taraflı BRI arasındaki yakınlaşma, Çin’in dar çıkarla-
rının desteklenmesi bağlamında değerlendiriliyor. “Çin Rüyasını” gerçek-
leştirmek için Çin iktidarının “yeni çağını” müjdeleyen Çin liderliği iki büyük 
politik hamle açıkladı. İkili arasındaki yakınlaşmaya rağmen AIIB, her ne ka-
dar Çin iktidarını yansıtsa da; bankanın kuruluşu, yönelimleri ve işlevleri çok 
taraflılık tarafından belirlendi.

Ancak beş yılın ardından BRI’nin ilk günlerindeki heyecan yerini bazı sorunlara 
bıraktı. BRI projelerinin yüzde 32’sinin bir çeşit “sorun” yaşadığı tahmin edili-
yor. Malezya ve Pakistan gibi BRI katılımcısı ülkelerde artık yüksek sesle yerel 

Çin’in İpek Yolu 
Nasıl Kurtulur?
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itirazlar yükselmeye başladı. Finansal açıdan sürdürülebilir olma-
yan projeler, yerel sanayi ve işgücü katılımına dair vizyonsuzluk gibi 
sorunlarla sonuçlanan tek taraflı karar alma süreçleri eleştiriliyor.

ABD, Avrupa, Hindistan ve Japonya masaya yeni bağlantılılık 
ve kalkınma finansı seçenekleri getirdikçe Çin’in BRI’si ya ken-
dini toparlamak ya da bu işten vazgeçmek zorunda kalacak. Bu 
gerçeklik yeni bir soru doğuruyor: BRI ile çok taraflı kalkınma 
bankalarının (MDBs) arasındaki bağlantı BRI’nin ilerlemesine 
yardım edebilir mi?

Dünya Bankası ve AIIB’nin BRI faaliyetlerinin sürmesine yardım 
etmesi bir yana, BRI’nin doğru yolda devam etmesi için yapa-
bileceği üç şey var. Dünya Bankası Çin’in BRI’yi ilerletmesi için 
faydalı olabilecek bilgiye, tecrübeye, kaynaklara ve güce sahip. 
AIIB’nin de özellikle yükselen pazarlarda karşımıza çıkan sürdü-
rülebilir altyapı ihtiyacını karşılayacak gücü var.

Sıçrama Tahtası
Öncelikle Dünya Bankası, AIIB ve BRI’nin yürüttüğü projelerin 
aynı coğrafyalarda kesişmesi, mega bölgesel bağlantılılık pro-
jesine avantaj sağlayabilir. Dünya Bankasının BRI katılımcısı ül-
kelerde bağlantılılık, ticaret ve altyapıya dair, yaklaşık 80 milyar 
dolarlık projeleri var. Örneğin BRI’nın kıtalararası merkezi kori-
doru için sıçrama tahtası olan Batı Avrupa-Batı Çin Otoyolunun 
Kazakistan etabına fon veriyor. Dünya Bankasıyla imzalanan ni-
yet mektubu sayesinde Çin, diğer ülkelerdeki Banka şubeleriyle 
ilişki geliştirip düşük gelirli Afrika ve Avrasya ülkelerinde istikrarlı 
kalkınmayı destekleyebiliyor. Çin, Dünya Bankası kaynaklarına 
doğrudan ulaşmak için kapasitesini artıran bir pozisyona geçti.

Uzmanlık ve Deneyim Kaynağı
İkincisi, Dünya Bankasının analitik ve danışmanlık uzmanlığı 
ile AIIB’nin çalışma tarzı, BRI’ye borç verilmesini sağlayabilir. 

Kalkınma finansı alanında köklü bir oyuncu olan Dünya 
Bankası, standartlar, finansal araçlar ve proje hazırlığı gibi 
konularda bilgi ve pratiklerini paylaşabilir. Ülke değerlendir-
mesi gibi arka planda kalan enformasyonu sunmakta faydalı 
olabilir.

AIIB ise masaya eski kurumlarla kıyaslandığında çok daha ge-
lişmiş bir işlevsellik koyabilir. Hız, uygun maliyet, şeffaflık ve 
sürdürülebilirlik AIIB’nin “yalın, temiz ve yeşil” sloganıyla özet-
lediği operasyon felsefesinin güçlü yanları. Çin sıklıkla kaliteyi 
hıza kurban etmekle eleştiriliyor ve şimdi sekiz yaşına giren Sri 
Lanka, Harmantota Limanı, Çin’in masraflı projelerinin en göze 
çarpan örneği.

Finans Kaynağı
Üçüncüsü, MDBs’lerin kilit coğrafyalarda, hayati BRI projelerine 
finansal partner olarak müdahil olması, “Çin’in fonladığı işler” 
etiketinin yarattığı endişeleri de ortadan kaldırabilir. Borç ve-
renlerin çeşitlenmesi “krediyi güvence altına alma ve riski pay-
laşma” imkânı doğurabilir. Çin’in ülke içindeki ekonomik sağlı-
ğıyla ilgili endişeler nedeniyle ortaya çıkan çekinceler, finansal 
işbirlikleriyle azaltılabilir.

Burada Dünya Bankası veya AIIB’nin Çin fonlarına destek bir 
güç olabileceğini söyleyemeyiz. AIIB’nin yükümlenilmiş ser-
mayesi Dünya Bankasının yarısı kadardır. Bazı AIIB projeleri de 
diğer MDBs’lerle ortaklaşa finanse edilmektedir. Dahası Çin’in 
Exim Bank ve Çin Kalkınma Bankası tarafından önderlik edilen 
Çin finansmanı, Dünya Bankası da dahil olmak üzere, en büyük 
altı Batı merkezli kalkınma bankasından daha fazladır. Ayrıca, 
MDBs’ler altyapı yatırımlarına özel sektörün katılımını sağlama 
konusunda pek başarılı değildir. Çin, Dünya Bankasının odağın-
da olmayan devasa bir alanda ve uluslararası finansal aktörle-
rin pek rağbet etmediği daha zayıf ülkelerde büyük bir ihtiyacı 
karşılıyor.

Dünya Bankası, AIIB ve 
BRI’nin yürüttüğü projelerin 

aynı coğrafyalarda 
kesişmesi, mega bölgesel 

bağlantılılık projesine 
avantaj sağlayabilir.

Xi Jinping
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Kevin Maney, 
strategy + business’ta 
yayınlanan 
analizinde, 
teknolojik 
platformların 
orta büyüklükteki 
şirketleri ortadan 
kaldırırken, niş 
ürünlere odaklanan 
başarılı küçük 
şirketlere ivme 
kazandırdığına 
dikkat çekiyor.

TTeknoloji sadece orta sınıf meslekleri tasfiye etmekle kalmıyor, orta sınıf 
şirketleri de ortadan kaldırıyor. Mobil ağlar, bulut bilgiişlem ve yapay zekâ 
gibi yeni teknolojiler iş dünyasının görünümünü iki aşırı ucun boy attığı 
şekilde değişikliğe uğratıyor: Bir uçta az sayıda süper yıldız dev, öteki uçta 
niş pazarlara odaklanan kârlı küçük şirketlerin geniş denizi belirmeye baş-
lıyor. Diğer her şey -yerleşik Fortune 500 şirketlerinden 100 milyon dolar 
dolaylarındaki belirsiz şirketlere kadar iş dünyasının orta sınıfı -ayakta ka-
labilmek için mücadele vermek zorunda kalıyor.

ABD borsalarındaki gelişmeler bunu çok açık gösteriyor. Apple ve 
Amazon’un piyasa değerleri benzeri görülmedik şekilde 1 trilyon dolar 
düzeyini geçerken borsaya kayıtlı tüm şirketlerin elde ettiği toplam kârın 
yarısı, iktisatçı Rene Stulz tarafından yapılan bir araştırmaya göre, bugün 
30 şirket tarafından paylaşılmakta. Oysa toplam kârların yarısını toplayan 
şirket sayısı 1975’de 109’du.

Startup şirketler alanında az sayıda parlak şirket 150-300 milyon dolar 
arası bir yatırım çekebilirken, birçok yeni kurulan şirket girişim sermaye-
darlarıyla görüşme yapma olanağı bile bulamıyor. Ancak alanında erken 

Teknolojik Platformlar, 
Şirketler Dünyasında  
Aşırı Uçlar Yaratıyor 



İSTANBUL SANAYİ ODASI | DİJİTAL BÜLTEN

davranan çok küçük ama odaklı şirketlerin çoğaldığını ve me-

lek yatırımcılardan ve kitle fonlamasından hiçbir zaman ol-

madığı kadar kolay para topladıklarını görüyoruz. Melek yatı-

rımcılar ABD’de 2017’in ikinci çeyreğinde 3.780 startup şirkete 

2,3 milyar dolar kaynak sağlamışken 2018’in ikinci çeyreğinde 

5.127 şirkete 3,3 milyar dolar pompaladılar. Başka bir gösterge: 

ABD nüfus verileri bugün ABD şirketlerin yüzde 76’sının şahıs 

şirketi olduğunu gösteriyor. Bu minik şirketler teknoloji plat-

formlarından büyük bir ivme kazanıyorlar. O nedenle bu plat-

formların dördünün -Apple, Amazon, Facebook ve Google- 

dünyanın en değerli şirketleri olmasında şaşılacak bir şey yok. 

İşte başarılı küçük şirketlerdeki bu yükseliş bugün orta alanda-

ki yerleşik şirketlere meydan okuyor.

Orta Büyüklükteki Şirketler Tasfiye Oluyor
Teknoloji platformlarının niçin iş dünyasında aşırı uçlar ya-

rattığını göstermek için Amazon iyi bir örnektir. Amazon esas 

olarak iki muazzam platform-

dan oluşmaktadır. ABD’deki 

online perakende satışların 

yarısı Amazon’un perakende 

platformu üzerinden yapıl-

maktadır. Bu satışların bü-

yük kısmı Amazon tarafın-

dan yapılırken site ayrıca EZ 

Vacuum ya da Spicy Bomb 

gibi binlerce bağımsız satı-

cıya da satış imkânı sağla-

maktadır. Niş ürünler satan 

bu küçük perakendeciler 

Amazon’dan kiraladıkları yer 

sayesinde küresel bir alıcı kit-

lesine ulaşabiliyor ve Walmart 

gibi büyük yerleşik perakendecilerle 

rekabet edebiliyor. Amazon’dan yararlanan küçük perakende-

cilerin sayısı arttıkça platform daha da büyüyor ve “gidilecek 

perakendeci” olma statüsü pekişiyor. Bu da daha çok müşteri 

ve daha çok küçük perakendeci çekerek pozitif bir sarmal yara-

tıyor. Bu sarmal Amazon’u sürekli daha yukarı kaldırırken orta 

kesim perakendecilerin pazar payını yontuyor.

Amazon’un diğer platformu olan Amazon Ağ Hizmetleri 

(AWS) bulut bilgiişlemin öncülerindendir. AWS sadece 2018’in 

ikinci çeyreğinde yüzde 49 büyüdü ve 6 milyar dolar kâr üret-

ti. Bulut küresel bilgiişlem pazarının üçte birini elinde tutuyor. 

AWS’in kuruluş amacı küçük şirketlere büyük miktarda bilgi-

işlem gücü sunmaktı. Daha önce böyle bir imkâna sadece çok 

büyük şirketler sahipti. Yeni bir teknoloji şirketi başlatmanın 

bugün 20 yıl öncesine göre çok kolay olması AWS sayesindedir.

Apple da -app mağazası ve iTunes ile- küçük niş şirketlere tüm 

dünyada milyarlarca mobil kullanıcıya erişme imkânı veriyor. 

Ve nihayet Google ve Facebook kullanıcılarını o kadar küçük 

segmentlere ayırabiliyorlar ki evinin mutfak masasında hiç 

akla gelmeyecek tuhaf bir ürün üreten biri, tam da bu ürün 

için aradığı insanları dünyanın dört bir köşesinde bulup onlara 

satış yapabiliyor. Böyle küçük ve odaklı birimler bu platform-

ları kullanarak serpilip gelişiyor, ardından güçlü teknolojiyi da-

ğıtan platformlar da mantar gibi bitiyor.

Platformlar “kazanan her şeyi alır” ilkesine göre çalışıyor -tek bir 

tane sosyal ağ, tek bir tane arama motoru. Muhtemelen yapay 

zekâ, blok zinciri ve 3D yazıcı çevresinde yeni platformlar da or-

taya çıkacak. Daha çok platform daha çok kiralık teknoloji sun-

dukça artan sayıda küçük şirket büyümek için platformları kulla-

nacak. Böylece daha da aşırı uçlar ortaya çıkacak -bir avuç trilyon 

dolarlık dev ve ancak küçük ve odaklı kaldıkları sürece kalıcı ola-

bilecek milyonlarca küçük birim.

Ortalarda ne oluyor? Orta ke-

simdeki şirketler işlerinin bir 

sürü niş şirket tarafından ya-

vaş yavaş kemirildiğini göre-

cekler. Procter&Gamble, Gap, 

Hershey gibi şirketlerin piya-

sa değeri son beş yıl içinde 

artmak bir yana yavaş yavaş 

eriyor. Sonuçta borsanın orta 

kesimi bir bütün olarak kay-

boluyor. Urgent International 

tarafından yapılan bir araştır-

ma orta sınıf şirketlerin halka 

açılmakta da başarılı olama-

dığını gösteriyor. Buna göre, 

1996’da 557 şirket halka açılabilmişken, 2016’da sadece 18 ABD 

şirketi borsaya kote olabildi ve ancak 50 milyonun altında fon 

bulabildi. Kimse yarışta ikinci gelebilecek olanlara yatırım yap-

maya yanaşmıyor.

Benchmark Capital yönetici partneri Bill Gurley’in New York 

Times’da belirttiği gibi, bunların hiçbiri geçici değil ya da re-

gülasyon değişiklikleri veya finansal piyasalar veya antitekel 

önlemlerle onarılabilir şeyler değil. Bu, küresel teknoloji plat-

formlarının güdümündeki yeni normal. Buna isterseniz aşırı 

ekonomi diyebilirsiniz. Eğer bu trend devam ederse sonunda 

kendinizi ya trilyon dolarlık bir şirket için ya da kendiniz için 

çalışıyor olarak bulabilirsiniz.

“Muhtemelen yapay zekâ, blok 
zinciri ve 3D yazıcı çevresinde 

yeni platformlar da ortaya 
çıkacak. Daha çok platform 

daha çok kiralık teknoloji 
sundukça artan sayıda küçük 

şirket büyümek için platformları 
kullanacak.”

6
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Makineler  
Artık Yaratıcı 
İşlerde de 
Karşımıza Çıkıyor
Claudio Todesco, www.knowledge.unibocconi.eu 
sitesindeki yazısında yeni teknolojilerin son 10 yıldır  
artık yeni işler yaratmadığı ve iş için kazanılan yeni 
becerilerin otomasyonun yerini tutamadığı  
görüşünü inceliyor.

http://www.knowledge.unibocconi.eu
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YYüzyıllar boyunca teknoloji, insanları işin getirdiği yükler-

den kurtardı ve yeni işler yaratılmasına yardımcı oldu. SDA 

Bocconi İşletme Okulu Bilgi Sistemleri Bölümü profesörlerin-

den, Pier Franco Camussone ile birlikte Milano’da 2017’de Egea 

Kitapevi’nden çıkan Lavoreremo ancora? Tecnologie informatic-

he e occupazione (Hâlâ Bir İşimiz Olacak mı? Dijital Teknoloji ve 

İstihdam) isimli çalışmada imzası bulunan Alfredo Biffi, “Son 10 

yıldır yeni teknolojiler artık bu etkiyi yaratmıyor ve iş için kazanı-

lan yeni beceriler otomasyonun yerini tutamıyor” diyor. Alfredo 

Biffi, Mart 2018’de Toronto’da gerçekleştirilen Dördüncü Sanayi 

Devrimi hakkındaki bilim seminerinde de bu konuyla ilgili bir ça-

lışmasının sunumunu yapmıştı.

Biffi, bu çalışma için yönetici, 

İK müdürü, uzman ve yeni me-

zunlardan oluşan 750 kişiyle 

görüşmeler yapmış ve onların 

bu konudaki algılarını değer-

lendirmiş. Konuştuğu kişilerin 

yüzde 85’inden fazlası neler 

olup bittiğinin farkında ve di-

jital otomasyonun artık sade-

ce rutin üretim faaliyetlerini 

değiştirmekle kalmayacağını; 

aynı zamanda yaratıcı işler 

üzerinde de bir etkisi olaca-

ğını düşünüyor. Yaklaşık yüz-

de 55’i önümüzdeki dönemde 

yaşanacak teknolojik değişimin ek bir mutluluk getirmeyeceği 

fikrinde… Aslına bakarsanız uluslararası araştırmalarda gör-

düğümüz sayılar şok edici. Oxford Üniversitesinden Michael 

Osborne ve Carl B. Frey, 700 meslek hakkında veri toplamış. 

Önümüzdeki 10 yılda ABD’deki işlerin yüzde 47’sinin risk altın-

da olduğu tahmin ediliyor. Bu rakam, İtalya’da daha da artarak 

yüzde 56’ya dayanıyor. McKinsey Global Institute’teki araştır-

macılar, 2050 yılına kadar mevcut işlerin en az yarısının otoma-

tikleştirilmiş olacağını söylüyor.

Biffi; “Varlığını sürdüren işler bile yeniden tasarlanacak” 

diyor ve “Sorun, gelecekte çalışıp çalışmayacağımız değil, 

yoğun emek gerekliliğinin bu kadar 

azaldığı bir dünyada nasıl bir 

yaşam süreceğimiz. Yaşanan 

bu teknolojik devrim yeni 

ekonomik kalkınma mo-

delleri geliştirmek için bize 

beş, belki 10-15 yıl zaman 

tanıyor. Daha umut verici 

bir yaklaşımla şunu da söy-

lemeliyiz ki gelecek yıllarda 

gençler; sosyal becerilere, 

eğitime ve makinelerin ça-

lışma şeklini anlamaya ya-

tırım yaparlarsa kendi işini 

yaratma şansına sahip ola-

caktır” diye ekliyor.

“Yaşanan teknolojik devrim 
yeni ekonomik kalkınma 
modelleri geliştirmek için 

bize beş, belki 10-15 yıl zaman 
tanıyor. Gelecek yıllarda gençler; 

sosyal becerilere, eğitime ve 
makinelerin çalışma şeklini 

anlamaya yatırım yaparlarsa 
kendi işini yaratma şansına 

sahip olacaktır.”
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Axios’ta yayınlanan 
analizinde Sara Fischer, 
mobil ve online video 
şirketlerinin geleneksel 
televizyon anlayışının 
yerini nasıl aldığına dikkat 
çekiyor. İşte milyarlarca 
dolarlık bir sektöre 
dönüşen mobil ve online 
videonun öne çıkan 
oyuncuları…

Televizyonun geleceğine hâkim olma yarışı hızlanıyor. Mobil ve online vi-
deo şirketleri, önümüzdeki yıl video hizmetlerini kurmayı veya geliştirmeyi 
planlıyor.

Neden önemli: Geleneksel televizyon anlayışını hızla terk eden genç ne-
sillerin ilgisini çekecek şirketler milyarlarca dolarlık bir sektörü yönetecek. 
Yarış o kadar hızlandı ki, Ekim ayı içinde, bir günde beş yeni şirket ortaya 
çıkıp biz de varız dedi.

Rakamlara bakalım: ABD’deki gençlerin yüzde 60’ı, televizyonu internet 
üzerinden seyrediyor. Kablolu yayınları veya abonelik sistemlerini kullanan-
lar yüzde 31, antenle seyredenler ise sadece yüzde 5.

Televizyonun 
Geleceği

T
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Geleneksel televizyon yerini yeni bir cihaza bırakmıyor. 

İnternetteki video hizmetleri kombinasyonuna bırakıyor. Bu 

kombinasyon da iki dala ayrılıyor: Mobil video ve online video. 

Mobil video genelde dikey çekiliyor ve kısa oluyor (2 ila 10 daki-

ka). Dokunma veya kaydırma gibi ekran yönlendirmeleriyle izle-

yicileri aktif hale getiriyor.

● Genelde ücretsiz. Veri toplayan reklamcılıkla destekleniyor. TV 

programcılığını tamamlıyor ve onun yerini almaya çalışmıyor.

Abonelik sisteminde ise yatay çekim yapılıyor ve tüketicilerin 

pasif halde büyük ekrana (TV veya tablet) bakması hedefleni-

yor. Bölüm başına yaklaşık 25 dakika sürüyor. 

● Genelde ücretli abonelikle işliyor ve reklamsız. Geleneksel 

TV’nin yerini alması için henüz erken çünkü canlı program 

yayını yok.

Mobil Videonun Büyük Oyuncuları 
● Snapchat 2014’te dikey videoyu kullanan ilk mobil şirketti. 

İçinde senaryolu diziler ve belgesellerin de yer aldığı bir dizi 

orijinal programı Çarşamba günleri “Snap Originals” adı al-

tında sundu.

● Quibi (“quick bites”ın kısaltması) Ekim ayı içinde Jeffrey 

Katzenberg ve Meg Whitman’ın çok ilgi gören mobil video 

startup’ı olarak ortaya çıktı. Proje 2019’da hayata geçirilecek. 

Büyük Hollywood stüdyolarının hepsinden ve Alibaba’dan 

yaklaşık 1 milyar dolarlık fon toplandı.

● Instagram bu yılın başında IGTV’yi başlattı. Orijinal diziler 

yapmak için yeni ortaklıklar kuruyor. Ana şirket Facebook şu 

anda dijital video ortamını domine ediyor. 

● YouTube, Google’ın reklam gelirlerinin büyük bölümünü sağ-

lıyor. YouTube sayesinde Google en popüler video hizmetleri 

sağlayıcısı.

● Twitch, Amazon’un popüler oyun yayını hizmeti. İçeriği ge-

nelde e-sporla ilgilenen kullanıcılar sağlıyor. Hızla büyüse de 

YouTube’un yayına yaklaşması zor.

Online videonun büyük oyuncuları
● Netflix ve Amazon, şimdilik sürüye önderlik ediyor. İki 

şirket de son birkaç yılda 100 milyonun üzerinde ücretli 

abone kazandı. Analizlere göre ABD’deki kullanıcı po-

tansiyelleri sınıra yaklaştığı için uluslararası programlara 

yöneliyorlar.

● AT&T 2019’un sonuna doğru, doğrudan müşterilere yönelik 

bir online hizmete başlayacağını açıkladı. Bu hizmette Time 

Warner’ın yanı sıra HBO içerikleri de yer alacak.  

● Disney’in patronu Bob Iger, önümüzdeki yıl başlatacakları 

yeni hizmet hakkında yeni ayrıntılar veriyor. Netflix’le reka-

bet etmesi beklenen hizmet, Disney’in sahip olduğu kablolu 

kanalları da içerecek. (Buena Vista, Fox Searchlight, Marvel 

ve Pixar gibi önemli markalar da Disney’in.)

● Apple donanım ürünleriyle birlikte (Apple TV, iPhone…) 

kullanıcılarına ücretsiz içerik sunacak. Abonelik sistemiy-

le çalışan kanallardan ve kendi dijital video hizmetlerinden 

faydalanacak.

● Hulu, altı büyük Hollywood stüdyosunun ortak ürünü. 

Yakında hisselerinin yüzde 60’ı Disney’in olacak. Karmaşık 

sahiplik yapısı nedeniyle büyümesi biraz gecikti.

Sonuç: Televizyonun geleceğine hâkim olacağı düşünülen bu 

şirketlerin hiçbiri TV kanalı değil. İçeriğin internet üzerinden 

inovatif bir yolla dağıtılması için sıraya girenlerin çoğu teknoloji 

şirketi.  

“Televizyonun geleceğine 
hâkim olacağı düşünülen 
bu şirketlerin hiçbiri TV 

kanalı değil. İçeriğin internet 
üzerinden inovatif bir yolla 

dağıtılması için sıraya 
girenlerin çoğu  

teknoloji şirketi.”
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Kanada merkez bankasının eski başkan 
yardımcısı William White’a göre artan 
riskler göz önüne alındığında, yeni bir finans 
krizi ve ekonomik gerileme kapıda. Project 
Syndicate sitesindeki yazısında White, küresel 
ekonominin yeni bir kriz yaşaması durumunda, 
politika yapıcıların tepki vermekte çok daha 
zorlanacağı görüşünde.

Finans Krizi 
Kapıda
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Ekonomistlerin öngörülerini abartmamak gerekiyor. Birçok eko-
nomist, 2008 yılı ortalarında başlayan küresel krizin boyutlarını 
öngöremediği gibi, toparlanmanın kırılgan yapısını da öngöre-
medi. Benzer şekilde, günümüzdeki ekonomik beklentiler de 
mevcut büyümeye dayalı iyimser tahminlerin ötesine geçmiyor.

İşin aslı, tüm gerçekler gün ışığına çıkmış değil. Yeni bir finans 
krizinin yaşanması durumunda yaşanacak resesyonun bedeli 
son resesyondan daha ağır olabilir. Özellikle de bu resesyona 
cevap verecek olan politika yapıcıların benzeri görülmemiş eko-
nomik ve siyasi kısıtlamalarla karşı karşıya olduğu düşünülürse.

Kimileri, kriz sonrası küresel finans sisteminde gerçekleştirilen 
düzenlemelere güveniyor, alınan önlemlerin finansal sıkıntıların 
reel ekonomiye yayılmasını önleyeceği varsayıyor. Bu sakıncalı 
bir tutum. Bu “düzenlemelerin” birçoğunun analitik temelleri 
sağlam değil. Üstelik yeni dü-
zenlemeleri hayata geçirmek 
de kolay değil.

Belki de en önemlisi, ultra 
rahat para politikalarının, 
düzenlemecilerin sınırlan-
dırdıklarını düşündüğü riskli 
finansal davranışları teşvik 
etmesi. Parasal politikala-
rın hız kazandığı, düzenleyi-
ci politikaların frene bastığı 
bir ortamda ortaya çıkması 
en olası sonuç istikrarsızlığın 
artmasıdır.

Son dönemdeki para politi-
kalarının en riskli yan etkile-
rinden biri, finans sektörü dışı 
borcun GSYH’ye oranının sürekli 
artmasıdır. 2008 krizi kaldıraçlı olarak 
alınan risklerin düşürülmesi fırsatı sunmasına rağmen, bunun 
tam tersi gerçekleşti. Dünya genelinde borç oranı yükseldi. En 
büyük yükseliş ise gelişmekte olan piyasalardaki özel sektörde 
meydana geldi.

Gelişmekte olan piyasalardaki toparlanmanın kriz sonrası çö-
zümün bir parçası olacağı düşünülüyordu. Şu anda bu ekonomi-
ler sorunun bir parçası haline gelmiş durumda. Dolar cinsinden 
borcun  büyük kısmının ABD dışında gerçekleşmiş olması, yeni 
ve maliyetli bir döviz dengesizliği krizinin kapıda olduğu anla-
mına geliyor.

Küresel borç düzeyindeki yükseliş sürerken, çok yüksek olan 
gayrimenkul fiyatları da düşüşe geçiyor ve risksiz uzun vade-
li faizler birçok ülkede alışılmadık derecede düşük seyretmeye 

devam ediyor. Düşük kredi riski ve uzun vade, dalgalanmaya yö-

nelik önlemlerin rekor düzeyde düşük olmasıyla birleşerek daha 

da riskli davranışları teşvik ediyor. Bu yayılmanın normalleşme-

si durumunda, bu riskler sorun yaratmaya başlayacaktır.

Yeni kredilerin yasal düzenlemelerden muaf olması (krediyi ve-

ren tarafı koruyacak temel önlemlerin olmaması)  aşırı riskli 

davranışları daha da cazip hale getiriyor. Bu durum elbette batık 

kredilerin geri dönüş oranının (ve bunlunla bağlantılı teminatlı 

borç yükümlülüğünün) beklenmedik düzeyde yükselmesi an-

lamına da geliyor. Varlık yönetimi şirketlerinin ve özel sermaye 

şirketlerinin elleri kolları düzenlemelerle bağlanan bankaların 

yerini alması olup bitenleri ve özellikle gelişmekte olan piyasa-

larda, gelecekteki kemer sıkma politikalarının nasıl gerçekleşe-

ceğini görmeyi güçleştiriyor.

Finansal piyasaların ister kendili-

ğinden, ister sıkı para politikala-

rına tepki olarak, daralmaya 

başlaması durumunda, ani 

yükselişlerden korkabiliriz. 

Büyük merkez bankalarının 

son 10 yıldaki alışılmadık para 

politikaları sayesinde, finans 

piyasalarındaki “fiyat keşfi” 

süreci uzun zamandır azalmış 

durumda.

Bu noktada, “etkin” finans pi-

yasaları bile normalleşmeye 

uyum göstermekte zorlana-

caktır. Geçmiş yıllarda finans 

piyasalarının etkisizliğine 

dair, aralarında döviz piyasa-

larındaki güvenceli faiz parite 

koşullarının ihlali, azalan likidite krizi (yeni düzenlemelerin de 

etkisi var) ve iflasların tekrar artışa geçmesinin de bulunduğu 

birçok gösterge vardı. Bu “bilinen bilinenlere” algoritmik işlem-

lerin ve pasif yatırımların ortaya çıkardığı “bilinen bilinmeyenle-

ri” de eklememiz gerekiyor.

Küresel ekonomiye yönelik son büyük risk de, korumacı poli-

tikalarıyla reel (enflasyondan arındırılmış) büyümeyi yavaşla-

tan ve enflasyonu körükleyen ABD Başkanı Donald Trump’tır. 

ABD’deki mali genişleme büyümenin önündeki engelleri geçici 

olarak kaldırsa da, bu durum enflasyonist baskıları artıracak ve 

uzun vadede borçlanma sürdürülebilirliğini tehlikeye atacak-

tır. Dahası, hem korumacı politikalar, hem de mali genişleme, 

doları güçlendiriyor ve hem ABD’li ihracatçıları hem de dolarla 

borçlanan yabancıları zor durumda bırakıyor.

“Yeni elit, statüsünü bilgiyi 
ödüllendirerek ve kültürel 

sermaye inşa ederek 
sağlamlaştırıyor. Saf maddi 
ürünlere kıyasla hizmetlere, 
eğitime ve insan sermayesi 

yatırımlarına harcama yapmayı 
tercih ediyorlar. Bu yeni statü 
davranışlarını ben, “gösterişçi 

olmayan tüketim” olarak 
adlandırıyorum.”

E

12



İSTANBUL SANAYİ ODASI | DİJİTAL BÜLTEN

Trump’ın faiz oranlarının yük-
selme ihtimalinden “heyecan 
duymadığı” yönündeki açık-
lamaları gibi meseleyi daha 
da karmaşık hale getiren 
konular, aşırı uyumlu mer-
kez bankasının enflasyonla 
mücadelede yetersiz kalması 
riskini ortaya çıkarıyor. Böyle 
bir şeyin gerçekleşmesi du-
rumunda, bunu genellikle bir 
resesyon izler.

Son bir konu da Trump yönetiminin 
doları -dolar takasını ve finansmanını da-  jeopolitik bir silah 
olarak kullanmasının misilleme riskini doğurması ve dolar mer-
kezli küresel parasal sistemin geleceğini tehlikeye atması.

Bütün bu riskler, gelecekteki olası şoklar karşısında toplu bir 
“çöküş” olasılığını artırıyor. Daha da fenası, küresel ekonomi-
nin yeni bir kriz yaşaması durumunda, politika yapıcıların tepki 
vermekte çok daha zorlanacak olması. Düşük politika oranları, 
merkez bankalarının parasal genişleme konusundaki olanakla-
rını kısıtlayacak.

Alışılmadık para politikalarının etkinliği konusunda görüş 
birliği söz konusu değil. Boyutu ne olursa olsun, yeni ön-
lemler merkez bankalarının bilançolarını artırması anlamı-
na gelecek. Bu da birçok yerde (özellikle de Avrupa’da) ya-
şanacak enflasyonun potansiyel kaynaklarından biri olarak 
görülüyor.

Benzer şekilde, faydası ne olursa 

olsun, özellikle gelişmiş eko-

nomilerdeki liderlerin ülke 

borçlarının hızla artacağı kor-

kusu, para politikalarının kı-

sıtlanmasına neden olacaktır. 

Yeni bir banka kurtarma ope-

rasyonu ciddi siyasi tepkiler 

doğuracaktır. Ancak ABD mer-

kez bankası bu riske girse bile, 

2010 US Dodd-Frank finansal 

reform yasası, bu tür konu-

larda takdir yetkisini önemli 

ölçüde kısıtlıyor. Bu yasanın merkez bankasının yabancı merkez 

bankalarına dolar tedarik etmesi kapasitesini -2008 yılında geniş 

ölçüde etkidiği gibi- etkileyip etkilemeyeceğini göreceğiz.

Son 10 yıl içerisinde çok daha büyük siyasi kısıtlamalar da söz 

konusu. 2008 krizi, küresel bir tepki doğuran küresel bir olguy-

du. Bu defa, birçok ülkede milliyetçi dalganın yükselişi benzer 

bir işbirliğine engel olacaktır. Örneğin, ABD Kongresi bu defa 

merkez bankasının “asalak yabancılara” trilyonlarca dolar borç 

vermesine onay verir mi?

Buna Çin ve Hindistan’ın yükselişini, ABD’nin küresel liderliğinin 

10 yıl öncesine oranla daha sorgulanır hale gelişini de eklemek 

gerekiyor. Yeni bir ekonomik krizin milliyetçi dalgaları körükle-

mesi ve uluslararası işbirliğini daha da zayıflatması durumun-

da, kendimizi bir kez daha o eski, tanıdık ve olağanüstü tehlikeli 

yolda bulabiliriz.

“Lehman Brothers’ın 
batmasından 10 yıl sona küresel 
borç düzeyi 2008’in de üzerinde. 
Krediler, varlık yönetimi ve özel 

sermaye şirketlerinin şeffaflıktan 
uzak âlemine taşınmış durumda 

ve dolar yükseliyor.”
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Facebook kullanıcı 
verilerini kulanarak 
son ABD seçimlerinde 
insan manipülasyonu 
yaptığı açığa 
çıkan Cambridge 
Analytica’nın 
eski davranışsal 
psikologlarından 
Patrick Fagan, Açık 
Veri Enstitüsü internet 
sitesinde 12 Ekim 2018 
günü kendisiyle yapılan 
bir röportajda şunları 
anlatıyor:

“Zihinleri Paraya 
Çeviriyoruz” 

BBen kendimi kısaca tanıtmak için, “Ben zihinleri paraya çeviririm” derim. 
Gelişim sosyolojisinden bilişsel psikolojiye kadar psikolojik araştırmanın 
geniş alanlarından psikolojik içgörüler alırım -örneğin çocukluktaki gelişim 
aşamalarının satın alma davranışlarını nasıl etkilediği. Bilimi ve akademik 
bulguları alıp ticari bağlama uygulamaktır mesele. Amaç, insanların bir şey 
satın almaya, oylarını kullanmaya ya da tatile gidecekleri yeri belirlemeye 
nasıl karar verdiğini anlamaktır. Öyle ki onların bu davranışlarını etkileyip 
yönlendirebilelim.

Bugün hemen her türlü şirket bu işe ilgi duyuyor. Reklamcılık sektörü zaten 
baştan beri bu alana odaklıydı. Ama şimdi finansal hizmetler de bununla 
çok ilgili, çünkü son derece rasyonel bir sektör ve somut davranışlar ve bol 
veri söz konusu. Hayır işleri kuruluşları da aynı nedenlerle buna ilgi duyuyor. 
Kamu sektörü de. Kısaca insan davranışlarını yönlendirebilmek herkesin il-
gisini çekiyor -her türlü şirketin ve sektörün.

Ancak tüketicilerin kendi verilerinin şirketler tarafından kullanıldığını her-
hangi bir şekilde anladığını sanmıyorum. İnsanlar genel olarak duygu-
sal şeyleri dert eder. Oysa veri son derece rasyonel ve karmaşık bir şeydir. 
İnsanların büyük çoğunluğu finansal hizmet sözleşmelerindeki küçük pun-
toyla dizili bölümleri okumaz. Veri mahremiyeti konusuna ilgi göstermek 
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için ne zamanları ne de yeterli bilgileri vardır. Çok rasyonel bir 

şey olduğu için dert etmezler.

Facebook’ta mesela, arkadaşlarla temas içinde olmaya veri 

mahremiyetine nazaran çok daha fazla önem veririz. Kaldı ki bu 

noktaya derinlemesine dalmak çoğumuz için çok karmaşıktır.

Bu konuda Avrupa Birliği’nin yeni çıkan Genel Veri Koruma 

Düzenlemesi (GDPR) önem taşıyor. İnsanların bu mesele üze-

rinde düşünmelerini sağlıyor. Yaşanan veri skandalları da bu 

konuda farkındalığı artırdı. İnsanlar daha önce verilerinin bu 

şekilde kullanıldığının farkında bile değildi. Farkındalık artıyor, 

ancak insanların bu konuda daha bilgili hale geldiğinden emin 

değilim. Başkalarını bilmem ama, bu yeni GDPR uyarıları mail 

ve mesajlarda ya da bir sitede her karşıma çıktığında ben bir an 

önce atlayıp ondan kurtulmak için hemen gerekli tuşa basıyo-

rum. Okumuyorum, sanıyorum çoğu insan aynı şeyi yapıyor.

Ancak her yerde, herkeste ve her kurumda genel bir güven kri-

zi olduğunu düşünüyorum. Özellikle politikada ve medyada. 

Bunun veri tarafından tırmandırıldığını düşünüyorum. Çünkü 

enformasyon özgürlüğü var ve bir şirketin etik dışı davranıp 

davranmadığını ya da bir medya kanalının dürüst yayın yapıp 

yapmadığını bulmak bugün çok daha kolay. Ayrıca bu güven 

meselesi daha çok arkaplandaki kişilerle ilgili. Güven krizi muh-

temelen veriye güvenden çok Mark Zuckerberg’e güven mese-

lesiyle ilgili. İnsanlar, özellikle gençler verinin değerinin ve ya-

rarının farkında. Gerekli olan verinin etik kullanılması. Burada 

kuşkular büyük. Ancak bugün kişiler güven kaybı yaşadıklarında 

kolaylıkla başka hizmet sağlayıcıya geçebiliyorlar.

Kitlenin segmentasyonunda da son yıllarda değişiklikler oluyor. 

Grupları ve bireyleri anlamada davranış bilimleri giderek daha 

önem kazanıyor. Mikro hedefleme trend haline gelecek. Çok 

daha ayrıntılı çalışılacak. İnsanları başlıca beş kişilik özelliğine 

göre segmentlere ayırmaktan çok daha incelikli yöntemler uy-

gulanacak. Bu, özellikleri ölçmekten çok pasif veri toplama yo-

luyla yapılacak. Birisinin nasıl bir kişiliği olduğunu Facebook’da 

“beğendiği” insan gruplarının türlerine dayanarak nasıl bile-

biliyorsak öyle. Her gün ortalama kaç kişiyi aradığına bakarak 

bir kişinin ne kadar dışa dönük biri olduğunu çıkarabilirsiniz. 

Konum verilerine, ne kadar orada burada dolaştıklarına bakarak 

kişinin depresyonda olup olmadığını anlayabilirsiniz. Bu tür bir 

pasif segmentasyona yöneleceğimizi rahatlıkla söyleyebilirim.

Nihai varılacak yer yapay zekâdır -işin içinde hiç insan olmadan 

otomatik yapılacak segmentasyon. Ve bu segmentasyonun 

otomatik kullanımı. Reklamların hiç insan müdahalesi olmadan 

otomatik optimize edilmesi. Yani onları programlayan inanlar 

olmadan!

Nihai varılacak yer yapay 
zekâdır -işin içinde hiç insan 
olmadan otomatik yapılacak 

segmentasyon. Ve bu 
segmentasyonun otomatik 

kullanımı. Reklamların hiç insan 
müdahalesi olmadan otomatik 
optimize edilmesi. Yani onları 

programlayan inanlar olmadan!
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