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Ticaret Savaşı Çin
Ekonomisini Yere
Seremedi
Tüm dünya ekonomisini derinden etkileyen ABD ile Çin
arasındaki ticaret savaşlarını sona erdirmek üzere iki ülke
heyetleri arasındaki görüşmelerden ılımlı haberler gelirken
dünya basını da gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyor.
Uzmanların ABD-Çin gerilimini azaltacak yeni yaklaşım ve
önerileri dünya ekonomisinde yeni paradigma arayışlarını da
beraberinde getiriyor.
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A

ABD ve Çin heyetleri yeni ticaret anlaşması görüşmelerini yürü-

ekonomik rekabette kendisine çok şey kaybettireceğini dü-

türken, ABD’nin uyguladığı çeşitli baskılara rağmen Çin ekono-

şünüyor.

misinin gelişmeye devam ettiği görülüyor. Axios China’daki 12

Trump yönetimi 12 Nisan günü ABD’de 5G teknolojilerini destek-

Nisan tarihli yazısında Bill Bishop Çin Halk Bankasının aynı gün
yayınladığı Mart 2019 kredi verilerinin Çin yönetiminin bütün
sektörlerde kredi hacmini ekonomiyi istikrarlı tutacak şekilde
büyüttüğünü gösterdiği yorumunu yapıyordu.

lemek için yeni bir program açıkladı. Beyaz Saray’da düzenlenen
bir toplantıda Başkan Trump ile Federal İletişim Komisyonu FCC
Başkanı Ajit Pai iki açıklama yaptılar. Buna göre ilk olarak, FCC
üç büyük frekans spektrum ihalesi açacak. Milimetrelik dalga

Aynı gün Bloomberg ise şu ayrıntıları veriyordu: Şubat ayında

spektrumu yüksek hızlı yeni cihazlarda bağlantı açısından kritik

700 milyar yuan olan toplam finansman geçen ay 2,86 trilyon

önem taşıyor. İkinci olarak ajans kırsal alanlarda geniş bant için

yuana (426 milyar dolar) ulaştı. Mart ayı ticaret verileri ise itha-

10 yıl boyunca 20,4 milyar dolar harcayacak “Kırsal Dijital Fırsat

lat düşerken ihracatın son beş ay içindeki en büyük artışı yaşa-

Fonu” adlı yeni bir fonun kurulacağını açıkladı.

dığını gösteriyor. Şubat ayında 4,1 milyar dolar olan dış ticaret

Ne var ki bu açıklama 5G alanındaki ABD açısından endişe verici

fazlası 32,7 milyar dolara çıkmış bulunuyor.

olan durumu giderebilecek bir çare içermiyor. Bugün dünyada

Çin yönetimi birkaç aydır ABD ile yürüyen ticaret savaşının et-

5G şebeke kurabilecek kapasiteye sahip sadece dört şirket var.

kilerini gidermek için çok çaba gösteriyor. Yukarıdaki verilerden

İsveçli Ericsson, Finli Nokia ve iki de Çin şirketi, Huawei ile ZTE.

bu çabaların işe yaradığı görülüyor -en azından kısa vade için.

Washington Post gazetesinde Brian Fung, çip imalatçısı Intel’in
başkan yardımcısı Sandra Rivera’nın şu saptamasını aktarıyor:

ABD’nin 5G İçin Hâlâ Bir Çözümü Yok

“ABD’de bugün bu çözümleri inşa edebilecek kablosuz erişim
teçhizatı imalatçısı hiçbir ABD şirketi yok.”

Trump yönetimi aylardır Çin’in Huawei şirketine karşı bir tür

5G teçhizata yönelik hızla artan küresel talep koşullarında birçok

savaş yürütüyor. Amacı Huawei’nin Çin dışındaki ülkelerde

bakımdan bir teknoloji lideri olan ABD’nin kablosuz şebeke sek-

mobil telefonlar için 5G teknolojisi altyapısını kuracak şirket

töründe büyük ölçüde etkisiz kaldığı ortaya çıkıyor. Bu durum bir

olmasını önlemek. Bu kritik teknoloji alanında bir Çin şirketi-

zamanlar Nokia ve Ericsson gibi rakipleriyle başa baş giden ABD

nin küresel çapta üstünlük kazanmasının iki ülke arasındaki

şirketlerinin oluşturduğu ekosistemin gerilemesini yansıtıyor.
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Çin Yoluna Devam Ediyor

Oysa gerçek durum şöyle ki, demokratik dünya son derece bö-

Aynı günlerde Çin’e yakın bir kaynak olan Global Times adlı sitede
yayınlanan bir yorumda ise şöyle deniyordu: “Bugün Çin şimdiye
kadar ABD’nin ve Avrupa ülkelerinin elinde olan ileri teknoloji
alanlarında güç geliştirmeye çalışırken, ABD ve Almanya’dan

lünmüş vaziyette ve Çin pazarı inanılmaz ölçüde çekici. O nedenle Çin’in karşısında dünya çapında birleşik bir demokratik
cephe ortaya çıktığını görmek için muhtemelen bir felaket ya da
bir “Sputnik anı” gerekecek.

Japonya ve Güney Kore’ye kadar birçok ülke Çin’i kendisine rakip
görüyor. Çin, Batı’nın baskısına boyun eğerek devlet güdümlü
projelere sağladığı desteği azaltmamalıdır. Tersine, Çin’in ulusal
sanayi hedeflerini ilerletmek için devlet güdümlü araştırma projelerine, özellikle 5G şebekeler,

Barış İçinde Yan Yana Var Olma 2.0
Çin-ABD ilişkileri üzerine 10 Nisan günü Project Syndicate sitesinde yayınlanan yazısında Dani Rodrik ilginç bir yaklaşımı tartışmaya açıyor. Şöyle diyor: “Dünya

ileri nümerik kontrol aletleri ve

ekonomisinin acil olarak ABD

elektrikli taşıtlar gibi stratejik
sektörlere daha çok yatırım yapılması gerekir.”
Axios China’dan Bill Bishop
bunların ışığında şu yorumu
yapıyor: “Huawei’in 5G’deki
lider konumu Pekin açısından
kendi modelinin işe yaradığının
bir kanıtı oluyor. O nedenle hiç
kimse Çin yönetiminin Made in
China 2025 programının hedef-

“Dünya ekonomisinin acil
olarak ABD ile Çin arasında bir
‘barış içinde yan yana var olma’
planına ihtiyacı var. Bunun
için her iki tarafın diğerinin
kendi koşullarına göre
gelişme hakkını kabul etmesi
gerekiyor.”

ile Çin arasında bir ‘barış içinde yan yana var olma’ planına
ihtiyacı var. Bunun için her iki
tarafın diğerinin kendi koşullarına göre gelişme hakkını kabul etmesi gerekiyor. ABD, Çin
ekonomisini kendi kapitalist
pazar anlayışına göre yeniden
biçimlendirmeye çalışmamalıdır. Çin ise ABD’nin istihdam ve
teknoloji sızıntıları konusunda-

lerinden vazgeçeceği beklentisi-

ki endişelerini ciddiye almalı ve

ne kapılmasın.”

bu endişelerle ilgili olarak ABD
pazarlarına erişimde bazı sınırlar

Çin Küresel Üstünlük Peşinde
Bugün Çin’in egemen küresel güç olarak ABD’yi yerinden etme
hevesleri geniş olarak anlaşılmışken, Pekin’in başarısı kaçınılmaz görülmeye de başlandı. China’s Vision of Victory adlı yeni
kitabında Jonathan Ward, “Küresel üstünlük için mücadelenin
sonucunu henüz görmek gerekir” diye yazıyor. “Ancak eğer ağır
basmak istiyorsa ABD izlediği çizgide derhal büyük çaplı değişiklikler yapmak zorundadır.”
ABD’nin şu ana kadar izlediği, askeri bakımdan Çin’in yükselişine karşı önlemler alırken bir yandan da ekonomide Çin ile iş
yapma politikası, Ward’a göre, tarihi ölçülerde bir yanlış ve bu
çizgi rakibe destek olmaktan başka bir şeye yaramadı. “Çin’in
hedefi uzun vadede küresel ilişkilerde egemenlik kurmaktır” diyor Ward; “2049 yılında, Halk Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında
yeniden dünyanın en üstün gücü olmak istiyorlar.”
Ward’a göre ABD’nin elinde ekonomik ve askeri güç bakımından muazzam avantajlar var: “Küresel bir ittifak sistemine sahip ve çok sayıda uluslararası kurumda liderliği elinde tutuyor.
ABD’nin yapacağı ilk şey, Çin’le olan ekonomik bağlarını çözmek
ve tedarik zincirlerini başka dost ülkelere kaydırmak olmalı.”
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olacağını kabul etmelidir.”
“Barış içinde yan yana var olma” terimi ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki Soğuk Savaşı çağrıştırabilir. Sovyet lideri Nikita Kruşçev kapitalist ve sosyalist sistemler arasındaki ebedi çatışmaya ilişkin komünist doktrinin yararlı ömrünü doldurmuş olduğunu anlamıştı.
ABD ve diğer Batılı ülkeler yakın zamanda komünist devrim için olgunlaşacak gibi görünmüyordu, ama Sovyet blokundaki komünist
rejimleri de yerinden oynatabilecek durumda değillerdi. Komünist
ve kapitalist rejimler yan yana var olmak zorundaydı.
Soğuk Savaş dönemindeki barış içinde yan yana var olma, birçok
sorun içermekle birlikte nükleer silah sahibi iki süper güç arasında doğrudan askeri çatışma çıkmasını önlemede başarılı oldu.
Aynı şekilde ABD ile Çin arasında ekonomik olarak barış içinde
yan yana var olma da dünyanın iki ekonomik devi arasında yüksek maliyet getirecek ticari savaşları önlemenin tek yoludur.
ABD ile Çin arasındaki günümüzdeki çıkmaz sokak benim başka
bir yerde “hiper globalizm” olarak adlandırdığım hatalı ekonomik paradigmadan kaynaklanıyor. Bu paradigmaya göre ülkelerin ekonomilerini yabancı şirketlere sonuna kadar açmaları
gerekiyor -bunun kendi büyüme stratejileri ve sosyal modelleri

3

üzerindeki etkileri ne olursa olsun. Bunun için de ülkelerin izle-

lararası ekonomik entegrasyon her iki ülkedeki (ve diğer ülkeler-

diği ulusal ekonomik modellerin -pazarlara egemen olan iç ku-

deki) iç ekonomik ve sosyal hedeflere bağlı olarak ele alınmalı-

ralların- önemli ölçüde yakınsaması gerekiyor. Böyle bir yakın-

dır. Çin, sanayi politikalarını ve finansal düzenlemelerini belirgin

sama olmazsa ulusal düzenleme ve standartlar pazar erişimini

Çin özelliklerine sahip bir piyasa ekonomisi kurabileceği şekil-

kısıtlayacaktır.

de yürütmede özgür olmalıdır. ABD işgücü piyasalarını sosyal

Bu nedenle, Çin’in sanayi politikalarının ABD şirketlerinin bu ülkede iş yapmasını zorlaştırdığı ABD’nin başlıca şikâyetini oluşturuyor. Kredi destekleri devlet şirketlerini ayakta tutuyor ve

dampinge karşı korumada ve teknoloji ya da ulusal güvenlik hedeflerini tehdit edici Çin yatırımları üzerinde daha çok gözetim
sahibi olmada özgür olmalıdır.

onlara fazla üretim yapma imkânı sağlıyor. Fikri mülkiyet yasa-

Böyle bir yaklaşımın korumacılığın kapılarını açacağı, dünya ti-

ları telif haklarının ve patentlerin aşılmasını ve yeni teknolojile-

caretini durduracağı iddiası doğru değildir. Dünya Ticaret Örgü-

rin rakipler tarafından kopyalanmasını kolaylaştırıyor. Teknoloji

tü öncesinde uluslararası ticareti düzenleyen GATT rejimi sıra-

transferiyle ilgili zorunluluklar yabancı yatırımcıları yerli firma-

sında ülkeler, hatırlanacağı üzere, kendi ekonomik stratejilerini

larla ortak girişimlere zorluyor.

izlemede daha özgürdü. Ticaret kuralları hem daha gevşek hem

Kısıtlayıcı düzenlemeler ABD finansal şirketlerinin Çinli müşterilere hizmet sunmasını engelliyor. Eğer Çin bu konularda
ABD’nin taleplerine boyun eğmezse Başkan Trump 200 milyar
dolarlık Çin ihracatına ilave gümrük vergileri getirme tehdidini
uygulamaya hazır görünüyor.

de daha az kapsayıcıydı. Ancak gene de dünya ticareti İkinci
Dünya Savaşı sonrasındaki 35 yıl boyunca, 1990 sonrasındaki
hiper globalist rejime kıyasla (küresel çıktıya oranla) daha hızlı
genişlemişti. Şu da ileri sürülebilir: Yabancı ihracatçılar ve yatırımcılar açısından bakılırsa, Çin bugün kendi Ortodoks olmayan
büyüme politikaları sayesinde, Dünya Ticaret Örgütüne uyumlu

Buna karşılık Çin tarafı da kendi ihraç mallarının ABD işgücü

politikalara takılıp kalsaydı olabileceğinden çok daha büyük bir

piyasalarındaki olumsuzluklardan sorumlu tutulmasına ya da

pazar haline gelmiştir.

bazı Çin firmalarının teknolojik sırları çaldığı iddialarına anlayış
gösterecek durumda değil. ABD pazarının Çin ihraç mallarına
ve yatırımlarına açık kalmasını isteyecektir. Oysa Çin’in kendisinin dünya ticaretine açılışı özenle yönetilmiş ve belli bir sırayı
izlemişti.

Çin’in DTÖ’ye üye kabul edilmesi onun Batı tarzı bir piyasa ekonomisi haline geldiği ya da kısa süre içinde geleceği fikrine dayandırılmıştı. Böyle bir şey olmamıştır. Böyle bir şeyin olacağını
(ya da olması gerektiğini) beklemek için de herhangi bir neden
yoktur. Dünyanın en büyük ticaret ekonomisine -Çin’e- uygun

Şimdi barış içinde yan yana var olma ABD ile Çin’in birbirlerine

düşmeyen bir küresel ticaret rejimi acil olarak onarım gerekti-

daha geniş bir politika alanı tanımalarını gerektirecektir. Ulus-

ren bir rejimdir.
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Dünya Bankası Planını
Değiştirmeli
Bjorn Lomborg,
Project Syndicate
sitesindeki yazısında,
Dünya Bankasının
sağlık ve eğitim
alanlarındaki rolüne
değinerek, yeni
başkanın kurumun
iklim değişikliği
politikalarını gözden
geçirmesi gerektiğine
dikkat çekiyor.
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Dünya Bankası, özellikle sağlık ve eğitim alanında pek çok önemli ve etkili çalışma yürütüyor. Fakat iklim politikası yeterince iyi düşünülmüş değil.
Bankanın yeni başkanı David Malpass; kurumun temel misyonu olan yoksulluğu ortadan kaldırmaya odaklanmalı ki buna pek çok hayatın mahvına
neden olan enerji mahrumiyeti de dahildir.
Eleştirmenler, Dünya Bankasının Çin’e verdiği borç ve kredilerin durdurulmasına yönelik yorumundan dolayı yeni başkan David Malpass’ı, itfaiyeden
sorumlu bir kundakçıya benzetiyor. Fakat Dünya Bankasının aşırı yoksulluğu ortadan kaldırma misyonuna ve bunun iyileştirilmesine odaklanması
çok daha önemli bir konu…
Dünya Bankası son mali yılda; finansman, yatırım ve teminatlar için yaklaşık 67 milyar dolar harcadı. Ama bir önceki başkan Jim Yong Kim tarafından 2016’da belirlenen “yeni plan” kapsamında banka, fonun dörtte birden
fazlasını iklim değişikliğine yönlendirmeyi hedefliyor. Yine Kim sayesinde
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Dünya Bankası, verdiği her bir doların iklim değişikliği göz önü-

larını istemiş, bu çalışma sonucunda daha iyi eğitim ve sağlık

ne alınarak harcanması gerektiğinde ısrar ediyor. Bu nedenle de

hizmeti; daha az yolsuzluk; daha fazla iş imkânı ve daha ucuz

kömür yakıtlı termik santrallere finansal destek vermeyi bıraktı.

yiyecek isteği öne çıkmıştı. Küresel ısınma ise 16 konu arasında

Kalkınmaya iklim değişikliği prizmasından yaklaşma argümanı;

en sonda yer almıştı.

artan sıcaklıkların, sıtma ve eğitime erişimsizlik gibi sıkıntıla-

Kim’in yönetimi döneminde Banka, fosil yakıtların zararlı oldu-

rı artırdığı fikrine dayanıyor. Bu doğru olsa da, neredeyse tüm

ğu ve kömürün yasaklanması gerektiği gibi basite indirgenmiş

problemler birbirini tetikliyor: Sıtmanın artması çocukları açlı-

bir fikrin propagandasını yaptı ve çözümün iklime el atmak ol-

ğa karşı daha da dayanıksız hale getiriyor; yetersiz beslenme ve

duğunu söyledi. Fakat gerçek çok daha karmaşık…

eksik sanitasyon eğitim performansını düşürüyor; eğitimsizlik

Fosil yakıtların küresel ısınmada payı vardır ama aynı zamanda

ise yoksulluğun daha da artmasına neden oluyor ve bu böyle
devam ediyor.

bunların gelişime ve refaha da katkısı yadsınamaz. Dünya genelinde bir milyar insan, tek bir ampul yakacak enerjinin dahi olmadığı evlerde yaşıyor. Üç milyar insan ise hayatını, hastane ve

Doğrudan Politikalar Daha Etkili

fabrikaların işlemesini sağlayacak, 24 saat kesintisiz ve güvenli
bir enerji şebekesinden yoksun ülkelerde geçiriyor.

Önemli olan, hangi politikanın en fazla yarar sağladığıdır. Şu
an karbondioksit emisyonunu azaltıp önümüzdeki 100 yılda sıcaklıkları biraz aşağı çekerek yoksullara yardım edebilir miyiz?
Yoksa bunun yerine acilen sıtmaya ve eğitime mi odaklanmak
gerekir? Bulgular net şekilde doğrudan politikaların çok daha
etkili olduğunu gösteriyor.

Yüksek Gelirli Ekonomiler Verimli ve Ucuz
Enerji Kullanıyor
Dünya Bankasının fosil yakıtlardan vazgeçen iklim odaklı politikası; uygulamada genellikle elektrik şebekesine ihtiyaç duy-

Dünya Bankasının iklime odaklanması, dünyanın en yoksul va-

mayan güneş pillerini desteklemekten ibaret kalıyor. Ki bu piller

tandaşlarının istekleriyle de çelişiyor. Birleşmiş Milletler, dün-

ancak tek bir ampule enerji sağlayacak ya da cep telefonunu şarj

yanın her yerinden 10 milyon insandan önceliklerini sıralama-

edebilecek kapasitede... Bazı yerler için bu önemli bir şey olabi-
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lir. Ancak çoğu durum için bu; yoksullukla mücadelede enerji
sorununun üstesinden gelebilmek için yetersizdir. Tarihte hiçbir ülke, şebekeden bağımsız enerji kullanarak zenginleşmiş ve
küresel anlamda rekabetçi seviyeye ulaşmış değil. Tüm yüksek
gelirli ekonomiler; verimli, ucuz ve çoğunlukla da fosil yakıtla
elde edilen enerjiyi kullanır.

Enerji Kaynakları ve Refah Arasında
Doğrudan Bağlantı Var
Dünya Bankası kısa süre önce bir çalışma yayınladı. Bu çalışma,
enerjiye ulaşımın kısıtlı olduğu bir toplumda yaşamanın, kişinin
iş yaşamına katılma şansını yüzde 35 ila 41 oranında azalttığını
gösterdi. Başka bir çalışma da şaşırtıcı olmayan şekilde, bu yerlere güneş panelleri yerleştirmenin bir miktar elektrik sağlama
dışında ölçülebilir bir etkisi olmadığını ortaya koydu. Yani güneş
panelleri tasarrufu artırma, harcamaları düşürme, istihdam,
gelir atışı ve çocukların eğitime erişimi konusunda bir etki yaratmıyordu.

Aynı zamanda üç milyar insan şu anda korkunç bir ev içi hava kirliliği sıkıntısı yaşıyor. Çünkü yoksulluk bu insanları yemek pişirmek ve ısınmak için odun ve tezek gibi kirli yakıtları kullanmaya
zorluyor. Ne yazık ki güneş panelleri, temiz soba ve ısıtıcılar ya
da aşı ve yiyecekleri saklayacak buzdolapları için gerekli enerjiyi
sağlayamıyor. Aynı zamanda iş yaşamını ve böylece de yoksulDünyanın fosil yakıtlara olan bağımlılığı ancak daha ucuz ve
luktan kurtulmayı destekleyen
daha iyi, özgün alternatifler bulutarımsal ve endüstriyel makinursa azalacaktır. Bu da yeşil
neler için de aynı şey geçerlidir.
enerjinin maliyetini, fosil ya“Dünya Bankasının yeni
Bu açıdan güneş panelleri dakıtların altına çekebilecek inoğıtmak, çoğunlukla zenginlerin
başkanının, hâlâ değerli
vatif araştırma ve geliştirmeler
küresel ısınma konusunda haolan organizasyona imzasını
gerektirir. Dünya Bankası bunu
rekete geçtiklerini düşünerek
atmak için bir şansı var. İşe
desteklemekte rol oynayabilir.
kendilerini iyi hissetmelerini
yoksulluğu ortadan kaldırma
Fakat Malpass önce Dünya
sağlamaktan öteye geçemiyor.
taahhüdünü yineleyerek
Bankasını yeniden temel misHem zengin hem de yoksul ülyonuna odaklamalıdır. Banka,
başlayabilir. Tabii buna pek çok
keler kömür kullanıyor çünkü
yeterince iyi düşünülmemiş ikbu hâlâ en ucuz ve en güvenli
hayatın mahvına neden olan
lim konusu dışında çok önemli
enerji kaynağı… Uluslararası
enerji mahrumiyetini de dahil
işler yapıyor. Malpass, Dünya
Enerji Ajansı, yeni güneş ve rüzederek.”
Bankasının serbest ticaret, tügâr enerjisinin tüm pazarlarda
berkülozla mücadele, erken çoen az 2040 yılında kadar hâlâ köcukluk döneminde beslenme,
mürden pahalı olmayı sürdüreceğini
aile planlaması ve bilgisayar destahmin ediyor.
tekli eğitimi de kapsayan daha etkili girişimlere yoğunlaşmasını
Benzer şekilde, Kopenhag Mutabakatının Bangladeş’te kömürle
sağlamalıdır.
çalışan elektrik santralleri inşa etmenin etkilerini araştırdığı bir
çalışması da var. Çalışma, bu tesislerin önümüzdeki 15 yıl içinde küresel iklime vereceği zararın 0,6 milyar dolar değerinde
olacağını tahmin ediyor. Bu önemsiz bir zarar değildir. Ama endüstriyel kalkınma için sağlayacağı enerjiye bakıldığında bu proje, 258 milyar dolar kazanç getirecektir ve bu vereceği zarardan
500 kat daha fazladır. Bu sayede sıradan bir Bangladeşli 2030
yılına kadar yüzde 16 oranında zenginleşecektir. Proje emisyonları telafi etmeye para ayırabilir ve buna rağmen yine de büyük
etki yaratabilir.
Bu hesaplamaları Dünya Bankasının da yapması gerekir. Kömür
yakıtlı elektrik santrallerini finanse edecek bir krediyi reddederken 23 sentlik maliyetten kaçınmak için 100 doları geçen kalkınma değerini gözden çıkarmış oluyor. Bu ne doğru ne de mantıklıdır.

İSTANBUL SANAYİ ODASI | DİJİTAL BÜLTEN

7

Chobani’nin Hamdi Ulukaya’sı
“Anti-CEO” Devrimi İstiyor
Eillie Anzilotti,
Fast Company’deki
yazısında,
Chobani’nin CEO’su
Hamdi Ulukaya’nın
anti-CEO anlayışını
analiz ediyor.

A

“Anti-CEO; Toplum, Sorumluluk ve Hesap Verebilirlikle İlgilidir. Hissedarlar İçin Değeri Maksimize Etmez.”
Bu, Hamdi Ulukaya işgücüne inanmıyor demek değil. İnanıyor. Chobani’nin
CEO’su; Türkiye’den İngilizce bilmeyen genç bir adam olarak ABD’ye göç
eder ve kendini neredeyse şans eseri bir girişimci olarak bulur. Bu; onun bir
gün New York’ta, çöpte eski bir yoğurt fabrikası olan Kraft’ın satış ilan broşürünü görmesiyle başlayan, ardından fabrikayı satın almaya karar vermesi
ve nihayetinde bu eski fabrikadan bugün milyarca dolarlık bir şirket olan
Chobani’yi yaratıp iş dünyasında bir efsane haline gelmesinin hikâyesi…
Ama o, iş yaşamında statükonun esasen bir kusur olduğunu düşünüyor.
Ulukaya Vancouver’daki TED konuşmasında; “Geçtiğimiz 40 yılda iş dünyasına ve CEO’lara rehberlik eden senaryonun artık işlemediğini itiraf etmenin
vakti geldi” diyor. “Kârı sadece hissedarlara fayda sağlamak amacıyla maksimize etmek “hayatı boyunca Ulukaya’nın duyduğu en saçma şey”.
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Chobani, rakamlara bakıldığında inanılmaz başarılı bir şirket
ama o, geleneksel bir şirket değil. Zaten Ulukaya da geleneksel
bir CEO değil. Yola çıktığı ilk günden beri mültecileri işe almaya
öncelik veriyor, çalışanlarına ortalama üzeri ücretler veriyor ve
kapsamlı ebeveyn izni gibi ayrıcalıklar sunuyor. Ulukaya’nın kapanmakta olan Kraft’ı satın alırken amacı, orada çalışan insanlarla buluşmaktı. Ulukaya, “Şirket yoğurttan değil çalışanlardan
vazgeçiyordu; sanki hiçbir değerleri yokmuş gibi… CEO’ya çok
kızmıştım çünkü uzakta bir kulede, tablolara bakarak fabrikayı
kapatıyordu. Tablolar tembeldir; size insanlardan bahsetmezler,
size toplumdan da bahsetmezler. Fakat ne yazık ki bugün pek
çok işletme böyle çalışır” diyor.

Farklı Bir İş Yapma Şekli Mümkün

olan fabrikada, eğitim ve öğretim olanakları sunuluyor. UlukaUlukaya TED sahnesinde, kendini geliştirmek amacıyla Chobaya, “Topluma gidin, insanlardan izin alın, onlarla birlik olun ve
ni’de uygulamayı denediği farklı
başarıyı beraber yakalayın” diyor.
bir “iş yapma şekli” paylaşıyor.
Alışılmadık yollarla harika şeyŞirketler Tarafını
ler başaran insanlara genellik“Bugün,
zaten
her
şeye
le, hikâyelerde de olduğu gibi
Seçmeli
sahip
olan
şirketler
hâlâ
“anti-kahraman” denir ya; UluAyrıca Ulukaya, anti-CEO setopluma, ‘Bize başka nasıl
kaya da daha fazla anti-CEO
naryonun sorumlulukla ilgili
görmek istiyor; yani kârı, invergi indirimleri ve teşvikler
olduğunu ekliyor. Mevcut sesanlardan üstün tutmayan
naryo, şirketlerin politikadan
verebilirsin’ diye soruyor.
iş liderleri… Ve bu değişikliği
uzak durmasını ister. Ulukaya,
Oysa toplum için mücadele
gerçekleştirmek için yeni bir
“Gerçek şu ki şirketler de tıpkı
etmeli ve ‘Size nasıl yardım
model (anti-CEO senaryosu)
vatandaşlar gibi taraf olmak zoöneriyor.
edebiliriz’ diye sormalılar.”
runda” diyor. Buna, mültecileri
Ulukaya’nın anti-CEO senaryodesteklemek de dahil ki Chobasu basit ama şirket yönetiminde
ni’nin New York’taki işyerinde
devrim niteliğinde bir yaklaşım sunuçalışanların yüzde 30’u göçmen
yor. Ulukaya; “Anti-CEO senaryo kadirşinaslıkla ilgili” diyor ve
ve mültecilerden oluşuyor. Ayrıca iklim değişikliği ve gelir eşitsiz“bir işletme, her şeyden önce çalışanlarını gözetmeli” diye ekliği gibi tehlikeli problemlere de dikkat çekiyor: “Bugünün dünyaliyor. Chobani, 2016 yılında kâra geçmeye başlayınca, hisseleri
sında şirketler fark yaratabilecek konumdalar ve taraflarını seççalışanlarına açtı ve tüm çalışanlar hisse aldı. Ulukaya; “Başka
meleri gerekir” diyor.
bir yol göremiyorum” diyor: “Liderlerin, bir şirketin başarısını
Ve son olarak Ulukaya anti-CEO senaryonun hesap verilebilirgaranti edenin çalışanlar olduğunu görmesi gerekiyor ve bunu
likle ilgili olduğunu söylüyor. Eğer şirketler kendilerini dünyada
paylaşmayı bilmeliler.”
bir değişiklik yaratmak noktasına konumlandıracaksa CEO’larıUlukaya; anti-CEO senaryonun toplumla ilgili olduğunu söynın da tüketici ve çalışanların ihtiyaçlarına karşı açık ve duyarlı
lüyor. “Bugün, zaten her şeye sahip olan şirketler hâlâ topluolması gerekir. Ulukaya, Chobani’yi ilk kurduğunda, yoğurt pama, ‘Bize başka nasıl vergi indirimleri ve teşvikler verebilirsin’
ketlerinin üzerindeki iletişim numaraları arasında direk hattı
diye soruyor. Oysa toplum için mücadele etmeli ve ‘Size nasıl
olan 1-800’e de yer vermiş. “Bazen insanlardan gelen telefonyardım edebiliriz’ diye sormalılar” diyor. Chobani ikinci bir tesis
lar üzerine değişiklikler yaptım” diyor. Şirketlerin, tüketicinin
kurmaya karar verdiğinde, Idaho’yu düşünmüş. İnsanlarla tanıbeklentilerini öğrenmek için kanal açması; CEO’ların veya anşıp konuştuğunu, orada neyin fayda sağlayacağını öğrendiğini
ti-CEO’ların da buna olanak tanımak için egolarını bir kenara
söylüyor. Şu anda dünyanın en büyük yoğurt fabrikalarından biri
bırakması gerekiyor.
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Yapay Zekâ
Sigorta Sektörünü
Değiştiriyor
Sarah Jeong, New York Times’taki yazısında “Bazı teknolojiler
laboratuvardan çıkmasa daha iyi olacak” diyor. Jeong, yeni
teknolojilerin özellikle sigortacılık sektöründe ayrımcılığı
beslediğine dikkat çekiyor ve bazı uygulamalara insanların
erişiminin kısıtlanmasını eleştiriyor.
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A

Arabada ne kadar fren yaptığınızı, ne kadar gaza bastığınızı öl-

Danışmanlık şirketi McKinsey’in 2018 tarihli bir raporu, “akıllı”

çen bir akıllı telefon uygulaması düşünün. Ya da sosyal medya

cihazların -fitness takip cihazları, Alexa benzeri ev asistanları,

hesaplarımızı analiz ederek riskli davranışları tespit eden bir al-

internet bağlantılı arabalar ve akıllı buzdolapları- evlerde yay-

goritma. Ya da Fitbit verilerinizi kullanarak ne kadar yaşayacağı-

gınlaşmaya başladığını ortaya çıkardı. Bu cihazların sunabileceği

nızı hesaplayan bir program.

“veri yığını” sigortacılık sektörünün görünümünü değiştirebilir.

Bunlar bir bilimkurgu senaryosu değil –sigorta şirketleri tarafın-

Sigorta şirketi State Farm, 2014 yılında “yaşam yönetimi ama-

dan hâlihazırda kullanılan gerçek teknolojiler. Hayat sigortası

cıyla” veri “toplayan ve ilişkilendiren” bir sistem konusunda pa-

şirketi John Hancock geçen yıl müşterilerine bir fitness takip ci-

tent başvurusu yaptı. Uygulama “bireye dair ev verileri, araç ve-

hazı takmalarını önerdi –ne kadar aktif olduğunuzu, kaç kalori

rileri ve kişisel sağlık verileri” gibi birçok konuda bilgi topluyor.

yaktığınızı, ne kadar uyuduğunuzu ölçen bir giyilebilir cihaz. Bu

Bu yeni teknolojilerin vadettiği değişimlerin bazıları, örneğin

teklifi getirmelerinin nedeni, Fitbit ya da Apple Watch’un doğru,

değerlendirme sürecinin hızlanması, herkesin yararına olacak.

sağlıklı bir yaşam sürüp sürmediğinizi göstereceği düşüncesiydi

Ancak verilerin ve yapay zekâ sistemlerinin kullanımı aynı za-

-sağlıklı yaşıyorsanız sigorta primleriniz düşecekti.

manda da McKinsey’in “kişiselleştirilmiş fiyatlandırma”, State

Sigorta sektörünün geldiği son noktada primler ve poliçeler yeni

Farm’ın patent başvurusunun “kişiselleştirilmiş öneriler” ve

bilgi toplama formlarına dayanarak belirlenecek. Bu yöntemler

“sigorta indirimleri” olarak adlandırdığı uygulamaya dair ciddi

ödediğiniz hayat sigortasını, otomobil sigortasını ve konut si-

soru işaretleri getiriyor.

gortasını etkileyecek -tabii şimdiden etkilemeye başlamadıysa.

Sağlık yasası öncesinde veri simsarları eczanelerden veri toplar

Tüketiciler olası kayıplara karşı korunmak amacıyla şirketlerden

ve bunları sigorta şirketlerine satardı. Sigorta şirketleri de kişile-

sigorta satın alır. Ancak bu sözleşmeye dayalı ilişki giderek asimetrik bir hal alıyor. Sigorta şirketleri eskiden riski hesaplamak

rin geçmişte kullandığı ilaçları gerekçe göstererek para ödemeyi
reddederdi. Verilerin gelecekte sigorta sektöründe kullanımı bu

ve ne kadar ücret isteyeceğini belirlemek amacıyla şahısların

kadar basit olmayacak.

beyanlarına, kamu kayıtlarına ve kredi puanlarına bakardı. An-

Makine öğrenmesi sistemleri kime sigorta yapılacağı, maliyeti-

cak teknolojideki gelişmeler sayesinde bilgi toplama, depolama

nin ne olacağı konularında daha fazla söz sahibi oldukça, ayrım-

ve analiz etme kapasiteleri hiç olmadığı kadar arttı.

cılığı tespit etmek de güçleşecek.
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Sorun biraz da toplumun yapay zekânın hata yapmayacağı düşüncesiyle teknolojiye otomatik bir şekilde teslim olmasından
kaynaklanıyor. Diğer bir sorun ise yapay zekânın açıkça görülemeyen önyargılar yarattığının bilinmesi. Sigortacılık sektöründe bu durum kendisini “araç ayrımcılığı” olarak gösteriyor. Örneğin, bir algoritma (isabetli bir şekilde) BRCA1 mutasyonuna
dair bir Facebook grubuna katılmanın bir sağlık sigortası şirketi
açısından yüksek risk göstergesi olduğuna karar verebilir. Gerçek genetik bilgiler -ki kullanımı yasaktır- sisteme girilmemiş
olmasına rağmen, algoritmanın kara kutusu, genetik ayrımcılık
yapmaya başlar.
Posta kodu da ırksal ayrımcılık
aracına dönüşebilir; özgeçmiş
hazırlanırken seçilen sözcükler cinsiyet ayrımcılığı aracı
olabilir; kredi kartı harcama
geçmişiniz hamile olup olmadığınızı belirleyen bir araç
halini alabilir. Sigorta şirketlerine yönelik, genellikle eyalet
yönetimleri tarafından gerçekleştirilen yasal düzenlemeler irrasyonel ayrımcılığa
karşı önlem alır; ırk, cinsiyet,
yoksulluk ya da genetik yapıya yönelik önyargılara. Ancak,
hesaba katılması yasalara aykırı etkenlere yönelik araçlar
halini alan rasyonel göstergeler konusunda ne yapılması
gerektiği konusu henüz netleşmiş
değil.

rerek bu algoritmayı açıklamayı reddetmesi üzerine, Amerikan
Sivil Haklar Birliği Idaho Eyaleti Şubesi, yazılıma erişmek amacıyla mahkemeye başvurdu ve nihayetinde kullanılan formülün
hatalarla dolu olduğunu ortaya çıkardı.

Yapay zekâ her alanda büyük şeyler vadediyor. Trafik kazası fotoğraflarının otomatik bir şekilde değerlendirilmesi ya da tıbbi
taramaların makineler tarafından okunması maliyetleri düşürebiliyor, hatta hayat bile kurtarabiliyor. Ancak otomasyon ve
yapay zekâ uygulamalarının şeffaf olmaması birçok kişinin duraklamasına neden oluyor. İnsanların yaşamlarının kilit öneme
sahip boyutlarını belirleyen yazılımlara ancak sınırlı bir şekilde
erişebilmesi bir yana, bu algoritmaların
ve verilerin “mantığını” anlayabilmek de hiç kolay değil. Giderek
daha çok sayıda sektör derin
“Danışmanlık şirketi
öğrenme gibi gelişmiş teknoloMcKinsey’in 2018 tarihli bir
jiler kullanmaya başladıkça, bu
raporu, ‘akıllı’ cihazların
mantığı anlamak daha da güç-fitness takip cihazları,
leşecek.

Alexa benzeri ev asistanları,
internet bağlantılı arabalar
ve akıllı buzdolapları- evlerde
yaygınlaşmaya başladığını
ortaya çıkardı. Bu cihazların
sunabileceği ‘veri yığını’
sigortacılık sektörünün
görünümünü değiştirebilir.”

Bu önyargıların gizli bir algoritmanın içerisine yerleştirilmesi
eşitsizliğin eleştirel gözle değerlendirilmesine engel olabilir.
ProPubice, azınlıkların yoğun olarak yaşadığı mahallelerde yaşayan insanların, aynı risklerle karşı karşıya olan beyaz ağırlıklı
mahallelerde yaşayanlara oranla daha yüksek otomobil sigortası primi ödediğini ortaya çıkardı. Ancak, sigorta şirketlerinin
tescilli algoritmalarına ve veri setlerine dair bilgi vermemesi
yüzünden, muhabirler bu uygulamanın nedenlerini somut bir
şekilde ortaya çıkaramadı.

Yapay zekâ araştırmalarına devam edilmeli. Ancak özellikle
sigorta sektörü sözkonusu olduğunda, kabul edilebilir önyargılar konusunda yanıtlanmamış
sorular olduğu da hesaba katılmalı. Genetik yapıya dayalı
ayrımcılık, tamamen rasyonel
olmasına rağmen, kabul edilemez olarak görülüyor. Yoksulluk
rasyonel bir risk göstergesi olabilir. Ancak toplum şirketlerin
yoksulları cezalandırmasına izin
vermeli midir? Belki de şaibeli yapay zekâ uygulamalarının şimdilik laboratuvarda kalmaya devam etmesinde yarar vardır.

Bu uygulamaya karşı bir dizi dava açılmış durumda. Idaho eyaleti sağlık yardımı programının tapılacak yardımları otomatik olarak hesaplayan bir sistem kullanmaya başlamasının ardından,
insanlara yapılan yardımlar bir anda yüzde 30’a varan oranlarda
azalmaya başladı. Eyalet yönetimin ticari sır olduğunu öne sü-
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Grafenin Tahtı
Sallanıyor
Katharine Schwab, Fast Company’deki
yazısında bilim dünyasının en gözde maddesi
grafenin tahtının sallandığını haber veriyor.
Yeni mucizenin adı ise borofen…
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G

uygulama alanları arasında, geleceğin hâkim gücü olacak elektGrafen, inanılmaz dayanıklılığı ve esnekliğiyle yıllardır bilim
rikli araçlar için hayati öneme sahip hidrojen depolama ve daha
dünyasının en gözde maddesiydi. Oda ısısında, elektriği diğer
güçlü lityum-ion piller sayılabilir. Grafenden daha esnek olduğu
herhangi bir maddeden çok daha iyi iletiyor. Elektronik verilerin
için esnek elektronikte de kullanılabilir.
depolanması için kullanıldı, bilgisayar çiplerini üretme biçimimizi dönüştürdü. Grafenin üç boAraştırmacılar borofenin süperiletken
yutlu formu, uzaydaki yapılaşkapasitesi sayesinde yeni nesil gimanın en güçlü adayıydı. Hatta
yilebilir teknolojiler, biyomolebir sonraki sanayi devriminin
kül sensörler ve hatta kuantum
“Borofenin potansiyel
yapı taşı olacağına inanılıyorbilgisayarlarda da kullanılabidu. Ampul ve ceket gibi tükeuygulama alanları arasında,
leceğini öngörüyorlar.
tici ürünlerinde bile yer buldu,
geleceğin hâkim gücü olacak
yakında grafenli saç boyası çıBorofen araştırmalarının heelektrikli araçlar için hayati
kacak.
nüz başındayız ve önümüzde
Ancak sahnede yeni bir mucize madde var. Grafen gibi, o da
sadece bir atom kalınlığında.
Grafen karbondan oluşurken,
yeni maddemiz borofen, bor elementinden oluşuyor.

öneme sahip hidrojen
depolama ve daha güçlü
lityum-ion piller sayılabilir.”

Borofen, ilk olarak 2015’te sentezlendi ve bilim insanları grafenden daha güçlü ve daha esnek olduğunu keşfettiler. Potansiyel
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zorlu engeller var. Bilim insanları yeterli miktarda borofen
üretmeyi başaramadı. Borofen
ve grafen gibi sadece bir atom
kalınlığındaki maddelerin potansiyeli bilgi işlem ve enerji alanlarında devrim yaratabilir. Bilim insanlarının borofenin
özellikleri üzerinde çalışmaya devam etmesi ve büyük miktarlarda üretebilme yollarını araştırması gerekiyor.
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