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“Dünya, bir siber 
silahlanmaya tanıklık 
edecek”

“Küresel Trendler 2030” raporuna göre, 2030’da bilgi,  
şirketleri hükümetler kadar güçlü kılarken siber alanda 
uzmanlaşan bireyler, hizmetlerini satıp ekonomik ve 
finansal sisteme büyük zararlar verebilecekler.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) 
istihbarat kuruluşlarını bünyesinde 
toplayan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü 
tarafından 5 yılda bir hazırlanan ve 

dünyanın geleceğine ilişkin senaryoların ele 
alındığı rapor yayımlandı. 
ABD Ulusal İstihbarat Direktörüne bağlı 
İstihbarat Konseyi’nin 10 Aralık 2012’de 
Washington’da sadece yabancı basın 
mensuplarına yaptığı özel bir sunumla 
açıkladığı rapor, önümüzdeki dönemde dünyayı 
etkileyecek trendler, yeni ortaklıklar ve risklere 
odaklanıyor. “Küresel Eğilimler 2030: Alternatif 
Dünyalar” adlı raporda, Türkiye’nin dünya 
sahnesindeki rolü ile bölgesinde yaşanabilecek 
gelişmelerden nasıl etkileneceği yönünde 
tespitlere de yer verildi. Raporda söz edilen dört 
mega trend şöyle sıralandı: 
Bireyler güçlenecek; Ülkelere arasında 
güç paylaşılacak; Dünya demografik 
değişimlerinden yoğun olarak etkilenecek, 
özellikle Avrupa’daki yaşlanan ülkeler geride 
kalacak ve Gıda, su ve enerji belirleyici unsurlar 
olacak.
Google ve Facebook’un gerçek zamanlı 
bilgi konusunda bütün hükümetlerden daha 
ileri olacağı ve bilginin, şirket ve toplumsal 
davranışları etkileme konusunda hükümetler 
kadar güçlü kılacağının vurgulandığı raporda 
dünyanın önümüzdeki dönem bir siber 
silahlanmaya tanıklık edeceği uyarısı da yapıldı. 
Raporda Türkiye’nin 2030 yılına kadar bölgesel 
aktör olarak küresel ekonomi için önemli 
hale gelmesinin beklendiği kaydedilirken, 
Ulusal İstihbarat Konseyi Danışmanı ve 
raporun başyazarı Mathew Burrows’a göre, bu 
bağlamda Türkiye’nin uluslararası sistemde 
daha geniş bir etkisi olacak.
Raporun küresel bazdaki öngörülerinden 
biri de, 2030 yılında Çin’in Amerika’yı geride 
bırakarak dünyanın en büyük ekonomisi olacağı. 
Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, en iyi senaryo 
olarak ABD’ye, Çin ile birlikte hareket edilmesi, 
küresel problemlerle başa çıkmada işbirliğine 
gidilmesi önerisinde bulundu. 2030’da yiyecek, 
su ve enerji ihtiyacının yüzde 35 ila 50 oranında 
artacağı, bunun da özellikle Afrika ve Ortadoğu 
gibi bölgelerde çatışmalara yol açabileceği 
öngörüsü de raporda yer alıyor. 

Rapordan çarpıcı 
bölümler

  Çin ekonomisi, 20 yıldan az bir süre 
içinde ABD’yi geçecek ve Asya 2030’a 
kadar küresel güç olmayı Kuzey Amerika 
ve Avrupa’nın elinden alacak.

 Avrupa, Japonya ve Rusya’da 
ekonominin yavaş yavaş gerilemesi 
muhtemelen devam edecek.

 Küresel ekonominin başarısı, 
geleneksel Batı’ya değil, gelişmekte olan 
ülkelerin ilerlemesine bağlı olacak.

 15-20 yıl içinde teknolojik aktiviteler 
Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelere 
kayacak.

 Google ve Facebook gibi ülkeler 
gerçek zamanlı bilginin başında 
oturmaya devam edecek ve bu konuda 
bütün hükümetlerden daha ileri 
olacaklar.

 Bilgi, şirketleri toplumsal 
davranışları etkileme konusunda 
hükümetler kadar güçlü kılacak.

 Yeni teknolojinin gelişimi, 
Ortadoğu’da görüldüğü gibi vatandaşları 
hükümetlere karşı çıkmak için bir 
araya getirme kabiliyeti kazandırırken, 
hükümetlere de benzeri görülmemiş 
biçimde insanları izleme yeteneği 
sunacak.

 Siber alanda uzmanlaşan bazı 
bireyler hizmetlerini örneğin teröristlere 
yüksek ücretlerle satarak, ekonomik 
ve finansal sisteme büyük zararlar 
verebilirler.

 Büyük ihtimalle dünya önümüzdeki 
dönem bir siber silahlanmaya tanıklık 
edecek.
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