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World Wide Web
–İnternet Değil– 30 yaşında
Sürdürülebilirlik
Bir Strateji Olabilir
Şirketler Neden 5G’ye
Hazırlanmalı?
21’inci Yüzyılın En Kötü
10 Teknolojik İcadı

World Wide Web
–İnternet Değil–
30 yaşında
12 Mart 2019, world wide web’in icadının 30’uncu
yılıydı. Wired dergisi bu münasebetle Web’in mucidi
Tim Berners-Lee’nin kaleme aldığı “World Wide Web
30 yaşında. Şimdi hangi yöne gidecek?” başlıklı bir
yazı yayınladı.
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Bugün, Enformasyon Yönetim Sistemi başlıklı önerimi sunmamdan 30 yıl sonra, dünyanın yaklaşık yarısı çevrimiçi olmuş

• Bilinçli kötü niyetli suç davranışları, örneğin devlet destekli
hack’leme ve saldırı olayları ve çevrimiçi taciz.

durumda. Katettiğimiz mesafeyi kutlamak için iyi bir vesile bu,

• Kullanıcı değerini feda eden sapkın teşvikler yaratan sistem

ancak daha almamız gereken yol üzerinde düşünmek için de bir

tasarımları, örneğin tıklanmayı ve yanlış enformasyonun ya-

fırsat.

yılmasını ödüllendiren reklama dayalı gelir modelleri.

Web bugün bir kamusal alan, kütüphane, doktor muayenehanesi, mağaza, okul, tasarım stüdyosu, ofis, sinema, banka ve

• İyi niyetli tasarımın istem dışı olumsuz sonuçları, örneğin
çevrimiçi tartışmada öfkeli ve kutuplaştırıcı ton.

daha birçok şey haline gelmiş durumda. Elbette eklenen her
yeni özellikle, her yeni web sitesiyle birlikte çevrimiçi olanlarla
olmayanlar arasındaki bölünme büyüyor, bu da web’i ayrımsız
herkes için erişilebilir hale getirmeyi daha da büyük bir zorunluluk haline getiriyor.

İlk kategoriyi tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmamakla birlikte, bu davranışı en aza indirecek yasa ve kurallar getirebiliriz. Çevrimdışı alanda bunu her zaman yaptık. İkinci kategori;
sistemleri, teşvikleri değiştirecek şekilde yeniden tasarlamamızı

Web fırsatlar yaratmış, marjinal gruplara seslerini duyurma

gerektirir. Son kategori ise mevcut sistemleri anlamak ve yeni

imkânı vermiş ve günlük hayatımızı kolaylaştırmış olmakla bir-

modeller geliştirmek için araştırma yapmayı gerektiriyor.

likte, düzenbazlar için de fırsatlar yarattı, nefret yayanlara da

Sadece tek bir hükümeti, şirketi ya da kişiyi suçlamanın bir an-

seslerini duyurma imkânı verdi ve her türlü suçu daha kolay işlenebilir hale getirdi.

lamı yok. Kök nedenlere odaklanmak yerine bu problemlerin
semptomlarının peşine düşmek basitleştirici anlatılarla enerji-

Kuşkusuz bunlar önümüzdeki 30 yıl içinde web’i daha da iyileş-

mizi boşa harcamayı getirir. Bu işi doğru yapabilmek için küresel

tirmek için bir şey yapılamayacağı anlamına gelmiyor. Herhangi

web topluluğu olarak bir araya gelmeliyiz.

bir problemi ele almak için onu daha iyi anlamamız gerekir.

Şimdi web dünyamızı yeniden şekillendirirken internetin bir in-

Ben, günümüz web’ini etkileyen üç önemli faktör olduğunu

san hakkı olarak tanınmasını ve onun kamu yararına inşa edil-

düşünüyorum:

mesini sağlamalıyız.
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“Avrupa Komisyonu’nun
Next Generation Internet
programı internet için 2030
yılına kadar daha kapsayıcı,
dirençli ve demokratik bir
gelecek -açıklık, kapsayıcılık,
mahremiyet, çeşitlilik, işbirliği
ve veri güvenliği gibi Avrupa
değerlerine bağlılık temelinde
bir gelecek- hazırlamayı
amaçlıyor.”
Tim Berners-Lee

Lizbon’daki 2018 Web Zirvesinde başlatılan WEB Sözleşmesi hareketi web’e temel olacak açık norm, yasa ve standartlar oluşturulması gerektiğini kabul eden insanları bir araya getiriyor.
Hükümetler, şirketler ve yurttaşlar harekete katkıda bulunuyor.
Bu yıl içinde bu konuda bir sonuca ulaşmayı umuyoruz.
Hükümetler yasaları ve düzenlemeleri dijital çağa uygun hale
getirmelidir. Piyasaların rekabet edebilir, inovatif ve kapsayıcı
olmasını sağlamalıdırlar. Ama aynı zamanda insanların çevrimiçi hak ve özgürlüklerini korumak zorundadırlar. Hükümetlerde
-devlet memurları ve seçilmiş yöneticiler arasında- özel sektör
çıkarları kamu yararını tehdit ettiğinde harekete geçecek ve açık
web’i koruyacak açık internet savunucularına ihtiyacımız var.
Şirketler kısa vadeli kâr amaçlarının insan hakları, demokrasi,
bilimsel olgular ve kamu sağlığı zararına çalışmasına izin vermemelidir. Platform ve ürünler mahremiyet, çeşitlilik ve güvenlik dikkate alınarak tasarlanmalıdır.
En önemlisi yurttaşlar şirketleri ve hükümetleri verdikleri sözleri tutmaya çağırmalıdır. Her ikisi de internete kalbinde yurttaşların bulunduğu küresel bir topluluk olarak saygı göstermelidir.
Web herkes içindir ve hep birlikte onu değiştirme gücüne sahibiz. Bu kolay olmayacak, ama istediğimiz gibi bir internete ulaşmak hayal değildir.
Tim Berners-Lee’nin kurucuları arasında bulunduğu Web
Foundation bu çalışmaları sürdürürken Avrupa Komisyonu’nun
Next Generation Internet programı da internet için 2030 yılına kadar daha kapsayıcı, dirençli ve demokratik bir gelecek -açıklık, kapsayıcılık, mahremiyet, çeşitlilik, işbirliği ve veri güvenliği gibi Avrupa
değerlerine bağlılık temelinde bir gelecek- hazırlamayı amaçlıyor.
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World Wide Web ile İnternetin Farkı
Günlük konuşmalarımızda ikisinden aynı şeymiş gibi söz etsek
de internet ile web aynı şeyler değildir. İnternet, ağ üzerinden
birbirleriyle iletişim kurma ve enformasyon değiş tokuş etme
kabiliyetine sahip bilgisayarların dev bir ağıdır. “Çevrimiçi” olduğunuzda bilgisayarınızı ağla, yani internete bağlı milyonlarca
başka bilgisayarla temasa geçirmiş olursunuz.
World Wide Web ise internete erişimin evrensel olarak kabul
edilen bir yoludur. Eğer internet görünmez bir enformasyon
süper otoyolu ise, web size bu ağda gezinme ve yol üzerinde
gördüğünüz ve yaptığınız her şeyi kavrama imkânı veren sihirli
halıdır. Bir web sitesinin adres linkini bilgisayarımıza, akıllı telefonumuza ya da tabletimize girdiğimizde bunları enformasyonla dolu server’larla irtibata geçirip içeriği ekranlarımıza indiren www’dir.
İnternetin tarihi Soğuk Savaş yıllarına kadar gider. 1960’larda bir
ABD askeri kuruluşu olan ARPA (İleri Araştırma Projeleri Ajansı)
uzmanlarının askeri istihbarat iletişiminin yabancı ajanların
eline geçmesini önlemek için bulduğu bir yöntemden türemiştir: Enformasyonu küçük parçalara bölüp her parçayı farklı bir
yoldan iletmek. Böylece düşman en çok enformasyonun bir iki
parçasını tahrip edebilirdi. Bilgisayarlar birbirleriyle konuşabilir
ve enformasyonu küçük parçalara bölebilirlerdi. Bu buluştan ilk
internet ARPANET doğdu. ARPA mühendislerinin bilgisayarlar
arası enformasyon değiş tokuşu için geliştirdiği internet protokolleri bugün hâlâ kullanımdadır.
1980’lerin sonlarına gelindiğinde internet kullanımdaydı ancak
görece dar bir alanda etkiliydi. Bağlantılı enformasyonu yazma,
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aktarma ve depolamada kullanılabilecek bilgisayarlar arası entegre bir sistem yoktu. Enformasyonu bir server’a koyup isteyen herkesin ona ulaşmasını sağlayacak bir sistem ancak World
Wide Web ile mümkün oldu.
12 Mart 1989 günü İsviçre’deki parçacık fiziği laboratuvarı
CERN’de görevli bir bilgi işlem uzmanı olan Tim Berners-Lee
şefine “Enformasyon Yönetimi için Bir Öneri” adını verdiği bir
rapor sundu. Önerdiği proje kullanıcılara istedikleri içeriği yazıp
formatlama (web sayfaları olarak düşünün) ve bağlantılandırma (hypertext olarak düşünün) imkânı verecekti. Lee, gerekçesinde, “karmakarışık, zor bilgisayar kodlarını web tarayıcısı kullanıcı dostu açık seçik bir arayüzle sunma imkânı veren evrensel
standartlara sahip bir format dünya için bir nimet olacak” diyordu. Öyle de oldu. (Ve Tom Berners-Lee daha sonra bunun için
Sir unvanı ile ödüllendirildi.)
Önerisi CERN’de kabul gören Lee, 1990 yılı içinde dünyanın ilk
web server’ı ve ilk browser’ı üzerinde çalıştı; URL’ler, http ve
HTML üzerinde çalıştı. İlk web adresi de bugün hâlâ aktif olan
http://info.cern.ch oldu.

2018

2019

İNTERNETTE BİR DAKİKADA...

İNTERNETTE BİR DAKİKADA...

973.000
giriş
3.7 Milyon
arama

18 Milyon
kısa
mesaj
gönderildi

1 Milyon
giriş
4.3 Milyon
video
seyredildi

266.000
saat
seyredildi

3.8 Milyon
arama

174.000
kaydırma

2.4 Milyon
snap
yapıldı

481.000
tweet
gönderildi

SANİYE

25.000
GIF
gönderildi
38 Milyon
mesaj

694.444
saat
seyredildi

375.000
uygulama
indirildi

862.823 $
harcandı

936.073
seyredildi

390.030
uygulama
indirildi

996.956 $
harcandı

347.222
kaydırma

2.1 Milyon
snap
yapıldı

4.8 Milyon
hediye
gönderildi

187 Milyon
e-posta
gönderildi

87.500
tweet
gönderildi

SANİYE

41.6 Milyon
mesaj
gönderildi

1.1 Milyon
kaydırma

38 Milyon
sesli
kontrol
cihazı
satıldı

18.1 Milyon
kısa
4.5 Milyon
mesaj
video
gönderildi
seyredildi

1.4 Milyon
kaydırma

180
akıllı
mikrofon
kargolandı

41
müzik
akışı
aboneliği

1 Milyon
seyredildi

188 Milyon
e-posta
gönderildi

Kaynak: Visual Capitalist
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Sürdürülebilirlik
Bir Strateji Olabilir
Harvard Business Review (HBR) dergisindeki
makalelerinde Ioannis Ioannou ve George Serafeim,
gerçekleştirdikleri sürdürülebilirlik araştırmasının
sonuçlarını analiz ettiler. Yazarlar ulaştıkları sonuçların,
sürdürülebilirliğin hem bir zorunluluk hem de şirketlerin
farklılaşmasını sağlamaya yönelik olabileceğini
gösterdiğine dikkat çekiyor.
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Son yıllarda dünyada, geniş bir yelpazedeki farklı sürdürülebilirlik uygulamalarını, gönüllü olarak benimsemiş ve uygulamaya koymuş şirketlerin sayısı giderek artıyor. Bu hızlı artış; sürdürülebilirliğin niteliği ve organizasyonlar için
uzun vadeli etkileri konusunda bir tartışmaya neden oldu.
Sürdürülebilirlik

uygulamaları şirketler için, üstün finan-

sal performansa ulaşmak için ortaya koydukları stratejik bir
farklılaşma biçimi midir? Yoksa illa daha iyi performans sergilemek için değil ama kurumsal olarak hayatta kalabilmek
için gerekli bir strateji midir?
Bir yandan sürdürülebilirliğin; “ortak uygulama” olarak yaygınlaştığını ve bu nedenle de şirketlerin hayatta kalması için
zorunlu bir koşul olabileceğini ancak rekabet avantajı sağlamak için yeterli bir koşul olamayacağını iddia edenler var.
Örneğin bazı şirketlerin çevre, su ya da atık su yönetimi ile
ilgili sistemleri benimsemelerinin nedeni, bunların maliyet
etkinliklerinden yararlanmak ve böylelikle nihai kâr-zarar
oranlarını iyileştirmektir. Her ne kadar bu sistemler tipik sürdürülebilirlik uygulamaları olarak görülse ve şirketlerin çevre,
toplum ve yönetişim (ESG) alanlarındaki derecelendirilmeleri için dikkate alınsa da; az da olsa bazı şirketler sadece bu
uygulamalarla rekabet avantajı elde etmeyi beklemektedir.
Genellikle rakip şirketler kolayca bu sistemleri üçüncü kişilerden doğrudan alabilir.

Sürdürülebilirlik de Yardımseverliğe mi
Benziyor?
Michael Porter ve Mark Kramer; HBR makalelerinde bu konuya
değinmiş. Makalede sürdürülebilirliğin de aynı yardımseverlik
gibi, şirketlerin ana değil “yan” konusu olduğu; bu nedenle de
sürdürülebilirlik uygulamalarının şirketleri ekonomik başarıya
ulaştırabilecek uygulamalar olamayacağı açıkça belirtiliyor.
Yine de bir firma, ortak uygulamaları benimseyerek (eşdüzey
şirketlerin de yaptığı uygulamalar), bunun getireceği saygınlıktan yarar sağlayabilir.
Diğer yandan, sürdürülebilirliğin rekabet avantajı getiren bir
strateji olabileceğini ve dolayısıyla ortalama üstü bir performansla sonuçlanabileceğini savunanlar da var. Örneğin şirketler; inovatif döngüsel ekonomi temelli iş modellerini ya da
çalışanların istihdamını, bağlılığını ve işe devamını artıracak uygulamaları benimseyerek kendilerini diğerlerinden farklılaştırmaya; böylelikle özgün ve zor taklit edilir bir strateji geliştirerek
bakir ve az sömürülmüş bir konumda yer almaya çalışırlar.
Her iki taraftaki argümanlar da kavramsal olarak Porter’ın
1996 tarihli “Strateji Nedir?” isimli ufuk açıcı makalesinde yer
alan operasyonel etkinlik ve strateji arasındaki keskin ayrımla
bağlantılıdır. Porter stratejinin; “farklı olmak”la ilgili olduğunu savunuyor ve “stratejinin özünün, aşık atılması zor bir faaliyetler sistemine dayanan; benzersiz ve kıymetli bir konum
seçmek” olduğunu söylüyor.
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Farklılaşma Strateji mi Zorunluluk mu?
O halde sürdürülebilirlik; bir farklılaşma stratejisi mi yoksa
taklit yoluyla yayılması kesin olan ve dolayısıyla da rekabet
avantajı getirme potansiyeli sınırlı bir uygulama mı? Son yıllarda firmalar benimsedikleri sürdürülebilirlik uygulamaları
konusunda ne derece birbirlerine yaklaştı? Neden bazı endüstriler bu yakınlaşma işinde diğerlerinden daha hızlı? Şu da
önemli: Farklı endüstrilerde, sürdürülebilirlik uygulamalarına
yaklaşımın kurumsal performansa etkisi nedir?
Yeni makalemizde analizimizin sağlıklı olması için, dünyanın
en geniş ESG veri sağlayacısı olan Morgan Stanley Capital
International (MSCI) ESG Derecelendirme Sisteminin 20122017 arasını ve 3802 şirketi kapsayan verilerini kullandık.
Birçok sektörün zamanla sürdürülebilirlik uygulamalarında
birleştiğini görüyoruz. Bu bulgular gösteriyor ki ortalama olarak, bu dönem içinde şirketler giderek artan şekilde benzer
sürdürülebilirlik uygulamalarını benimsemiş, şirketlerin ortak
uygulamalara uyma olasılığı yükselmiş. Bu da sürdürülebilirlik uygulamalarının farklılaşma stratejisinden çok, stratejik
bir zorunluluk olduğunu gösteriyor. Ayrıca şirketlerin birbirine yaklaşma derecesi bakımından sektörler arasındaki değişikliklerin belirleyici faktörlerini araştırdığımızda; en önemli
faktörlerden birinin şu olduğunu gördük: İncelenen dönemin
başlarında sürdürülebilirlik uygulamaları önce, o sektörde pazarın lider şirketi tarafından benimseniyor. Ve yönetişimsel konuların değil de çevresel ve toplumsal konuların hakim olduğu
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sektörlerde, lider şirketi takip edenlerin sayısının daha fazla
olduğu görülüyor.
MSCI’ın ESG verilerinin ayrıntılı oluşu; sürdürülebilirlik uygulamalarını ayırt etmemize ve performans sonuçlarını incelememize olanak sağlıyor. Sürdürülebilirlik uygulamalarını her bir
endüstri için ayrı ayrı inceleyerek şirketlerin zaman içinde birleşip oluşturduğu “ortak uygulamaları”; neleri yapmadıklarını”
ve neleri “stratejik” olarak adlandırdıklarını belirleyebiliyoruz.
Araştırmamızın sonuçları; stratejik sürdürülebilirlik uygulamalarının; hem sermaye geliri hem de piyasa çarpanları ile anlamlı ve pozitif bir ilişkisi olduğunu teyit ediyor. Buna karşılık
ortak sürdürülebilirlik uygulamalarını benimsemenin, sermaye geliri ile ilgisi olmadığını ama piyasa çarpanlarına olumlu bir
etkisi olduğunu gördük.
Yaptığımız çalışmayla kurumsal sürdürülebilirlik alanının sınırlarını; sürdürülebilirlik uygulamaları ve performansa etkilerine odaklanan dar bakış açısının ötesine taşımaya; bu uygulamaları benimserken zamanla daha dinamik, komplike ve
çok katmanlı bir anlayış geliştirmeye katkı sunmak istedik.
Sonuçlarımız sürdürülebilirliğin hem bir zorunluluk hem de
şirketlerin farklılaşmasını sağlamaya yönelik olabileceğini göstermektedir. Bazı sürdürülebilirlik aktiviteleri düpedüz “örnek
uygulama” haline geliyor; bunlar artık şirketler için bir zorunluluktur. Ama veriler, bazı şirketlerin, rakiplerinin kolay kolay
uyamayacağı sürdürülebilirlik ölçüleri benimseyerek kendileri
için gerçek bir stratejik avantaj yarattığını gösteriyor.

Şirketler
Neden 5G’ye
Hazırlanmalı?
Yakında çıkacak Pivot to the
Future kitabının yazarları
Accenture İletişim, Medya
ve Teknoloji operasyon
grubunun CEO’su Omar
Abbosh ve Accenture
araştırmacısı Larry Downes,
Harvard Business Review (HBR)
dergisindeki makalelerinde,
5G’nin potansiyellerini ve bu
teknolojiye hazırlanmanın
neden önemli olduğunu gözler
önüne seriyorlar.
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10 ülkedeki yaklaşık 2.000 teknoloji ve şirket yöneticisiyle gerçekleştirilen
yeni bir Accenture anketi, 5G olarak bilinen yeni nesil mobil ağ teknolojisi
konusunda büyük bir belirsizlik yaşandığını ortaya çıkardı. Örneğin, ankete katılanların pek azı sektörün 5G’nin hızı dramatik şekilde artıracağı
öngörüsüne katılıyor. Yarısından fazlası da bu teknolojinin hâlihazırda yapılabilenlerden fazlasına olanak tanıyacağına inanmıyor. Ankete katılanların dörtte üçü 5G’nin kullanım olanaklarını tahayyül etme konusunda
yardıma ihtiyaçları olduğunu söylüyor.
Bu bulgular, birçok yöneticinin bu teknolojiyi ya da ezber bozma potansiyelini anlayamadığını gösteriyor. 5G tam anlamıyla hayata geçtiğinde, eski
nesillerin yarattığı dönüşümden çok daha büyük bir dönüşüm yaratacak.
Hızı, kapasitesi, dramatik şekilde azalan enerji tüketimi ve tepki süresi ya
da “gecikme süresi” çok sayıda inovatif yeni ürün ve hizmeti ortaya çıkaracak. Bunun çok önemli ekonomik ve toplumsal faydaları olacak.
5G ağlarında çok daha küçük ve çok daha yaygın bir şekilde kurulan antenler kullanılıyor. Devasa anten kulelerine ihtiyaç duyulmayan bu antenler

8

mevcut binalara, elektrik direklerine ve diğer fiziksel altyapıya

Bu durumun en büyük nedeni geleneksel iş anlayışının sınırları.

de sinyaller çok daha hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaştırılıyor.

ezberleri bozan ya da (günümüzde yeterince, hatta hiç hizmet

kurulabiliyor. Ağın paketlenmesi ya da “yoğunlaşması” sayesin-

Böylece bant genişliği megabitlerle değil, gigabitlerle ölçülebilir
hale geliyor. Gerçekleştirilen ilk testler 5G ağlarının günümüz
mobil teknolojisinden 100 kat hızlı olacağını gösteriyor.

Geleneksel strateji ve planlama yaklaşımları, birçok sektördeki

almayan) yeni müşteri gruplarına hizmet eden uygulamaları

mümkün kılan yeni teknolojilerin gerçek etkisini hafife alıyor. Bu
da yatırımların gecikmesine, fırsatların kaçmasına yol açıyor.

Şirket yöneticilerinin ilgisizliğinin nedenlerinden biri de teknik

Bu hatalar şirketlerin, sektörlerin, müşterilerin ve toplumun

başlayan şirketlerin ilk dönemlerdeki pazarlama çabalarıdır.

-bu durumu “kapana kısılmış değer” olarak adlandırıyoruz.

gereksinimler henüz yerine getirilmeden 5G ürünleri sunmaya

5G’nin değerinin kaynağını ve bundan kimlerin yararlanacağını anlayamayan Wall Street ve başka kesimler bu teknolojiye
kuşkuyla yaklaşıyor.

Aslına bakarsanız bu dikkat çekici teknik; özelikle yeni nesil ağ-

ların, günümüzün hızlı fiber optik teknolojisiyle kurulan kablolu geniş bant sistemlerle rekabet etmesine olanak tanıyacak.

Daha da önemlisi, 5G’nin devrimci teknolojisi hem yatırımcı-

ların hem de kullanıcıların ağzını sulandıracak ezber bozan uygulamaları mümkün kılacak. O halde, neden 5G’nin sunduğu
olanaklar ile anketimize katılan yöneticilerin algıları arasında
böylesine büyük bir uçurum var?

Bizce bunun yanıtı 5G’nin en büyük etkisinin büyük ölçüde
farklı sektörler ve kullanıcılara yayılacak olmasının, gelecekteki değerini görmeyi ve ölçmeyi zorlaştırması.

Yakında çıkacak olan kitabımız Pivot to the Future, araların-

da yapay zekâ ve kuantum bilgisayarların da bulunduğu yeni
teknolojilerin potansiyeli ile farkına varılan faydaları ara-

sındaki uyumsuzluğun artmakta olduğunu ortaya koyuyor.
Görüştüğümüz üst düzey yöneticilerin birçoğu bu teknolojile-

re günümüz iş dünyasının aşamalı gelişim penceresinden bakıyor; sektörleri yeniden şekillendirebileceğini, çevre, yoksulluk

ve sağlık gibi daha geniş kapsamlı toplumsal sorunlara çözüm
aramak amacıyla kullanılabileceklerini göremiyorlar.
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bu teknolojilerin kazançlarından faydalanmasını engelliyor
Birkaç örnek vermek gerekirse; 5G ağları, yeni yeni ortaya çık-

maya başlayan, gündelik hayatta kullandığımız cihazların bir-

birine bağlanmasını, yerel ağlar içerisinde veri alışverişine olanak tanıyan, bu verilerin bulut üzerinden hizmet sunucularına
ve cihaz üreticilerine güvenli bir şekilde ulaştırılmasını sağlayan nesnelerin internetine büyük güç verecek.

Günümüzde nesnelerin interneti, internet bağlantılı kapı zille-

ri ve termostatlar gibi genellikle basit ve değeri abartılan şey-

leri mümkün kılıyor. Oysa tam anlamıyla internete bağlanan
evler, olağanüstü kazançlar sağlayacak; özellikle de mümkün

olabildiğince evlerinde yaşamaya devam etmeyi isteyen, yaşlanmakta olan bebek patlaması kuşağına.

Takip eden sensörler ve hareketlilikten ilaç kullanımına dek
yardımcı olan cihazlar sayesinde, yaşlılar yaşadıkları yerde

daha uzun süreler kalabilecek. İnternet bağlantılı robotlara,
üç boyutlu yazıcılarla üretilen protezler ve tele sağlık hizmetleri de benzer şekilde geleceğin evlerinde önemli roller üst-

lenecek. Bütün bunların bir arada çalışabilmesi için, gerçek

anlamda akıllı evlerin 5G’nin kapasitesine, güvenilirliğine,
enerji verimliliğine ve düşük gecikme süresine ihtiyacı ola-

cak. (Kullanıcı verilerinin toplanması ve kullanılması konusundaki giderek artan sorulara da daha iyi yanıtlar bulmamız
gerekecek.)
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Bu tür bir kullanım hepimizin paylaşabileceği, sağlık giderlerinde azalma, yaşam kalitesinde artış, çok daha çeşitli ve kapsayıcı toplumlar gibi bol miktarda kapana kısılmış değeri ortaya çıkaracak. Ancak bu uygulamalardan etkilenen sektörlerin
ve bunlardan yararlanan kullanıcıların çok dağınık olması nedeniyle, ağ operatörleri de dahil olmak üzere pek az şirket her
geçen gün büyüyen değer uçurumunu görebiliyor.
Bir başka örnek verelim: Akıllı arabaların, internet bağlantılı
yolların ve diğer altyapı unsurlarının büyük etkisini düşünün.
Accenture Strategy tarafından 2017 yılında gerçekleştirilen bir
araştırma, 5G ağları sayesinde mümkün olan akıllı kent uygulamalarının önümüzdeki birkaç yıl içerisinde üç milyon kişiye
istihdam sağlayacağını, ABD’nin GSYH’sine 500 milyar dolar
katkıda bulunacağını, trafikte harcanan zamandan kaynaklanan verimlilik kaybını ortadan kaldırarak kapana kısılmış değeri ortaya çıkaracağını, gruplar

5G ağlarının potansiyeli konusundaki öngörülerin sınırı yok.
Ancak, anketimizin de ortaya koyduğu gibi, birçok yeni tek-

noloji gibi, 5G için de ne zaman, nasıl, nerede ve kim sorularının yanıtlarına dair büyük bir belirsizlik söz konusu. 5G’nin

tam anlamıyla hayata geçmesine beş yıl olabilir -bu, daha çok
düzenleyici kurumların ve yerel yönetimlerin fırsatlara ve güç-

lüklere vereceği tepkiye bağlı. Sözünü ettiğimiz uygulamaların
yanı sıra aklımıza bile gelmeyen birçok uygulama kısa sürede
de ortaya çıkabilir, ortaya çıkması zaman da alabilir.

Bununla birlikte, bu teknolojiden etkilenen şirketlerin 5G’ye
hazırlanma konusunda hızlanmaması durumunda, ortaya çıkacak uçurum kaçınılmaz olarak yeni aktörlere ve girişimlere

davetiye çıkaracak, eğlence (iTunes ve Netflix), ulaşım (Uber
ve Lyft) imalat (üç boyutlu baslı) dâhil, olgunlaşmış birçok
sektörü karıştıracak ani değişimler yaratacak.

Bu nedenle şimdiden 5G’ye hazırlanma ve yatırım yapma konu-

sunda agresif ancak ölçülü bir yak-

halinde hareket eden trafik-

laşım benimsenmesini öneriyo-

teki araçların yol açtığı çevre
kirliliğini azaltacağını ortaya
koyuyor.
Her ne kadar çok büyük olsalar da, bu tür faydaları tipik strateji uygulamalarıyla
hesaplamak kolay değildir.
Hesaplanması çok daha güç
olan etkenlerden biri de, akıllı
ulaşım sistemlerinin en umut
vadeden boyutlarından biridir:

“Şimdiden 5G’ye hazırlanma
ve yatırım yapma konusunda
agresif ancak ölçülü bir
yaklaşım benimsenmesini
öneriyoruz. 5G destekli
piyasaların ortaya çıkmasını
beklemek ve ‘hızlı takipçi’
olmak bir işe yaramayacak.”

lamına geliyor. Otonom araç teknolojisinin geniş kapsamlı bir
şekilde kullanılması için daha çok mesafe kaydetmemiz gerekse de bu tür bir olumlu değişim sigorta sektöründen araçların
tasarımına dek her şeyi etkileyecek; hiç abartmıyoruz, çok yüksek miktarda kapana kısılmış değeri ortaya çıkaracaktır.
5G ağlarının hızı, kapasitesi ve güvenilirliği, akıllı evlerin ve
kentlerin ötesinde de her alanda yeni inovasyonları hızlandıracak. Örneğin, topraktaki internet bağlantılı sensörler, ekinlerin

neredeyse hepsinin)

tek bir

teknolojiye ye da uygulamaya

yatırım yapmasının bir anlamı
olmayacak. Ancak 5G destek-

li piyasaların ortaya çıkmasını
beklemek ve “hızlı takipçi” olmak da bir işe yaramayacak.

Bunun nedeni, ezber bozan
zaman alması, hız kazandıkla-

ölümleri dramatik şekilde azaltması.
azaltılması bile her yıl 4.000 kişinin hayatının kurtulması an-

sektörlerdeki şirketlerin (yani

gelişmelerin hız kazanmasının

Trafik kazalarından kaynaklanan
ABD’de trafik kazalarından kaynaklı ölümlerin sadece yüzde 10

ruz. Bu teknolojiden etkilenen

rında ise kâr etme yarışının baş-

lar başlamaz bitmesidir. Çoktan ısınarak başlangıç çizgisinde
yerinizi almadıysanız, kazanma şansınız sıfırdır.

Dahası, 5G teknolojisinin mümkün kıldığı birçok yeni uygula-

ma, geleneksel tedarik zinciri ve sektör sınırlarını aşan birbiriyle bağlantılı ekosistemler tarafından destekleniyor olacaktır.
5G’nin er geç ortaya çıkaracağı değerin bir parçasını yakalama

umudunuz, sektör konsorsiyumları aracılıyla, dengeli bir kurumsal girişim sermayesi portföyüyle gerçekleştirilecek erken

ve sürekli bir müdahaleye bağlı olacak. Ortakları belirlemenin
ve yeni işbirliği, ortak yatırım şekillerini araştırmaya başlama-

üzerinde devriye gezen insansız araçlar ve entegre hava duru-

nın zamanı geldi.

mu takip teknolojisi sayesinde tarım çok daha verimli bir hale

Mevcut işlerinizi geliştirmeye devam ederken, 5G piyasasının

gelebilecek. Mobil eğlence sektörü de 5G’nin hızı, özellikle de
azalan gecikme oranı sayesinde güçlenecek, sanal ve artırılmış
gerçeklikle desteklenen daha kaliteli videolar sunabilecek.
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ortaya çıkışını da yakından takip etmeniz gerekiyor. Zaman
içerisinde bilinmezlerin aydınlığa kavuşmasıyla birlikte, yeni
tekliflerle hızlı bir şekilde büyümenin tek yolu budur.

10

21’inci Yüzyılın
En Kötü 10
Teknolojik İcadı
MIT Technology
Review dergisi
geçen 20 yılın en
kötü teknolojik
icatlarını derledi.
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H

Hepimiz bazen hata yaparız. Geçen 20 yılın kötü teknolojik icatlarını bir
çırpıda sayabilir misiniz? Çok zor. Hatta bir teknolojik icadı “kötü” yapan
şeyin ne olduğu konusunda bile anlaşamayabiliriz.
Teknolojik icatlar, takdire şayan amaçlarını yerine getiremedikleri veya
kötü emellerine ulaşabildikleri için kötü olabilirler. En çok işe yarayan icatlar en çok zararı verenler de olabilir. Arabaları düşünün; modern dünyamız
için vazgeçilmezler ama yılda 1,25 milyon kişinin ölümüne neden oluyorlar.
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Segway. Mucidi Dean Kamen bunun şehirleri ve ulaşımı dönüştürecek bir icat olduğunu söylüyordu. Gel gör ki, üzerine
bineni şapşal gibi gösteren pahalı bir scooter olmaktan öteye gidemedi. Hoverboard’lar da aynı şekilde, bataryaları pat-

lamaya başlayana kadar bir heyecan yaratmıştı. Ancak bugün
(daha küçük) scooter’lar ve (daha güvenli) elektrikli kaykaylar
popülerliğini artırıyor.

Google Glass daha az tanınmış bir şirket tarafından geliştirilseydi, muhtemelen bu kadar ilgi çekmeyecekti. Google’ın
bunu öngörmesi lazımdı. Giyeni elitist ve saygısız gösteriyor-

“Teknolojik icatlar, takdire
şayan amaçlarını yerine
getiremedikleri veya kötü
emellerine ulaşabildikleri için
kötü olabilirler. En çok işe
yarayan icatlar en çok zararı
verenler de olabilir.”

du. Aynı Segway ve hoverboard’lar gibi, bu da başarısız bir
teknolojik icat değil, başarısız bir üründü. Artırılmış gerçeklik
gözlükleri ve şeffaf ekranlar kendilerine piyasada yer bulmaya başladı.

Bazı icatlar iyi niyetli ama hiçbir sorunu çözmüyor ve yeni so-

runlar yaratıyorlar. Elektronik oylamadan önce, kâğıt oy pusulaları geriye dönüp kontrol etmeyi kolaylaştırıyordu. Seçimler hack’lenmeye çok daha müsait hale geldi.

Bazı başarısızlık örnekleri de toplumsal veya siyasi bir soru-

nu teknolojiyle çözme yoluna gitti. Her Çocuğa Bir Dizüstü

kampanyasını hatırlayın. Eğitim alanındaki eşitsizliği yeni bir
cihazla çözmeyi denemişti. Ama henüz çok erken değil miydi?

Bugün dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlar gelişmekte olan dünyanın dört bir yanını sardı.

Teknolojinin gelişigüzel kullanılması endişe verici boyutlara
ulaşıyor. Bunda gerekli yasal düzenlemelerin yapılmaması da
önemli pay sahibi. CRISPR gibi gen düzenleme teknikleri bir gün
tüm hastalıkların kökünü kazıyabilir ama şu anda CRISPR’ın in-

İSTANBUL SANAYİ ODASI | DİJİTAL BÜLTEN

sanlar üzerinde kullanılmasının güvenli olup olmadığını bilmi-

yoruz. 2018’de doğan CRISPR bebeklerini de bu nedenle listemize dahil edebiliriz.

Kimi zaman da yasal düzenlemeler teknolojinin hızına yetişe-

miyor. Veri kaçakçılığı, insanların verisini kontrolleri veya haberleri olmadan paylaşmak, hem kişisel özgürlüklerin hem de
demokrasinin altını oyuyor.

Bazı teknolojik icatlar ise yanlış uygulanıyor. Kripto para, bir
avuç spekülatörün daha da zenginleşmesine, geri kalanların
ise fakirleşmesine yol açtı. Ancak altında yatan blok zinciri tek-

nolojisi, başka alanlarda da dönüştürücü bir güç olabilir.

Bazı icatların elle tutulur bir yanı olmadığını itiraf edelim.
Juul ve diğer elektronik sigaralar yeni nesli nikotine alıştırıyor. Plastik kahve kapsülleri sabahları bize yarım dakika
kazandırıyor, doğru ama geri dönüştürülmesi zor bir plastik

yığını da üretiyor. Selfie çubuklarına ise diyecek bir şey bulamıyoruz.
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