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“
Başkanınızı iyi seçin” sloganıyla hare-
ket eden çeşitli illerdeki  medya yöne-
ticileri, meslek odaları üyelerine

mesaj veriyorlar. Yıllarca oda başkanlığı
yapmış ve Anayasa Mahkemesi kararınca
yeniden seçilme hakkını elde etmiş olan
Türkiye genelindeki  oda ve borsa baş-
kanları seçim sathına girdiler. Bazı oda

başkanları son günlerde yandaş med-
yaya oda bütçesinden yemekler verip
sık sık, medyada boy göstermeyi
hedefliyorlar.  Söz konusu başkanların
kendisine yakın olmayan medyaya da
karalama kampanyası başlattığı,bazı
duyurulardan ve medya çalışmaların-
dan  soyutladığı gözleniyor. Özellikle
büyükşehirlerde oda girdilerini bazı
yandaş gazetelere aktardığı saptanan
başkanlar hakkında bugüne kadar bir
yasal soruşturma açılmaması  üzerine
yerel medya temsilcileri kendi içinde
dayanışmaya geçtiler. Oda üyelerinin
dikkatlerini çekip onları aydınlatmaya
koyuldular. Yerel medya temsilcileri
bugün birçok oda ve borsa gibi sivil
toplum kuruluşlarında başkanların

okuduğu yayınlara kendi ceplerinden para
ödemediklerini belirtirken, bunların oda
bütçesinden çıktığını söylüyor. Şöyle bir
çevreye bakın 15¬- 20 yıl önce oda baş-
kanlığına belli bir birikimiyle gelmiş nice
yöneticiler, yatlarıyla katlarıyla zenginlik-
lerine zenginlik katmış durumdalar. Her

teftişlerinde de dört ayak üstüne düşüyor-
lar.  Peki bu zenginlikler bireysel çalışma-
larıyla mı yoksa oda bütçesiyle mi oluştu
merak konusu. Şimdilerde aynı senaryolar
yeniden ortaya çıkacak. Ancak medyaya
en küçük bir yatırım yapmamış adayların,
şimdi medyadan kendilerini desteklemesi
için en küçük bir haklarının olmayacağını
hatırlatmak isterim. Yazımızı  İzmir’den
vereceğimiz küçük bir örnekle bitirelim.
Zamanında medyaya yakınlığı ile tanınan
ve sevilen babanın evlatlarından biri fab-
rikanın başında, diğeri de bir işadamları
derneğinin başında görevli . İşadamları
derneği başındaki oğul babasının güzel
davranışları dışında medyada pek anılmaz.
Kendi mamullerini yabancı basında tanıt-
mayı yeğleyen kişi, bulunduğu dernekten
çıkar sağlamayı iyi biliyor. Çevresindeki-
lerin söylediğine göre cebinde akrep olan
bu başkan adayı şimdilerde bir oda adayıy-
mış. Böyle adaylar da var. Hadi hayırlısı
diyelim. Ancak geçmişte sırt döndüğü yerel
medya sorumluları da ona oy verecek olan
üyeleri uyarıyor.

D
eğerli okurlar, bu yazı
Dünya Ekonomik
Forumu toplantılarının

üçüncü günü olan 25 Ocak
tar ihinde  kaleme  alınmıştır .
As lına bakarsanız tarihin çok
da büyük bir önemi yok. Esas
de ğe r le ndirme le r  toplantı
sonras ında yapılıyor. Kim ne
de di, niçin öyle  de di?
Mesajlar önemli ancak, kolay
anlaşılır  cins ten değil. Bunu
şöyle  anlatmaya çalışalım. Bu
yıl 23- 27 Ocak aras ında
yapılan Davos  toplantılar ı
2011 yılında 26- 30 Ocak
tarihle rinde  gerçekleştirilmiş-
ti. 2011 yılının temas ı “Yeni
Ge rçe kliğin Paylaşılan
Normları” olmuştu. İçe riği ise
üzerinde  yaşadığımız dünyanın
gide rek karmaşıklaşmas ı ve
birbiriyle  daha da bağlantılı
hale  ge lmes iydi. Bu çe rçeve-
de  lide rle re  duyulan güven
başta olmak üzere , ekonomik
büyüme ve  s iyas i is tikrarın
ge leceği gibi ortak değerle rin
aşındığı  (e rozyona uğradığı)
öze llikle  vurgulanmıştı. O
günde n bugüne  yaşanan
ge lişme le re  bakıldığında
ürkütücü bir tablo ortaya çıkı-
yor . Arap Bahar ı de nile n
süreçte  yüzbinle ri aşan sayıda
insan öldü, lide rle r devrildi.
Bazı ülke le rin s ınır ları bile
(fiilen) değişti. Finansal skan-
dallar ardı ardına ge ldi.

Tüm bunlar dikkate  alındı-
ğında Davos  toplantıları önem
kazanıyor . Diğe r  taraftan
Davos  sekre taryas ı (as lında
bilgi merkezle ri) tarafından
yapılan değerlendirmele r ve
hazırlanan gündem son dere -
ce  önemli ipuçları içe riyor. Bu
toplantılarda öze llikle  kürese l
tehditle re  karşı çözüm bağla-
mında ge liştir ile n ye nilikçi
çözümlere  ayrı bir  önem veri-
liyor. Toplantıların bir  diğer
katkıs ı da tanıdık yüzle rin bir
araya ge le re k oluşturduğu
işbirliği ruhunun yanı s ıra bir-
birle ri ile  daha önce  karşılaş-
mamış kişile r in bir  araya
ge le re k düşünce , görüş ve
ne twork portföyle rini zengin-
le ştirme  imkânlar ı. He me n
be lir te lim, bu toplantılara
katılım dave t bazında oluyor
ve  katılım maliye ti oldukça
yüksek. En ucuz katılım bile ti
yaklaşık 50 bin Ame r ika
Dolar ı. Bu bile tle  s ade ce
gene l toplantılara katılabili-
yorsunuz. Öze l toplantılar ise
daha pahalı, 156 bin Dolar.
Farklı üye lik pake tle r i ve
toplantılara  katılım ile  bu
rakam kişi başı 300 bin Dolara
kadar çıkıyor.  
Dünya Ekonomik Forumu
tarafından yayınlanan
“Küre s e l Günde m: 2013
Görünümü” başlıklı rapor
oldukça ilginç ve  ince lemeye
değer. Acilen çözüm bulun-
mas ı ge reken sorunları önem
sıras ına göre  lis te lemiş. Bu
lis teyi biz de  s izle rle  paylaşa-
lım: (1) Kürese l ekonomideki
is tikrars ızlık, (2) Euro bölge-
s inde ki kır ılganlık, (3)
Finansal s is temin is tikrars ız-
lığı, (4) Artan ge lir  e şits izliği,
(5) Kalıcı hale  ge lmiş yapısal
işs izlik sorunu, (6) Kürese l
lide r lik boşluğu, (7) İklim
değişikliğine  uyum sorunu, (8)
Ekonomik kaynaklı s os yal
ayaklanmalar, (9) Doğal kay-

nak kıtlığı, (10)
Kronik mali den-
ge s izlikle r , (11)
Güç de nge s inde
kaymalar , (12)
Ge lişme kte  olan
ülke le r in ar tan
nüfuzu, (13)
H i p e r - b a ğ l a n t ı
(çok şeyin birbiri-
ne  bağlı olmas ın-
dan kaynaklanan
r is kle r ), (14)
Ne s ille r  aras ı

değerle r s ils ile s inde  kayma-
lar ve  (15) Inte rne t yöne tişi-
mi. Heps i ade ta bir  s aatli
bomba ve  saatin kaça kurul-
duğu be lli değil. Bu bağlamda
IMF Başkanı Lagarde ’nin
söyledikle rini farklı bir  mer-
cekle  okumak gerek. 
Değerli okurlar, bu yıla dam-
gas ını vuran olaylar s iyas i
çalkantıların yanı s ıra AB’nin
baş ağr ıs ı olan ülke le r i
(Yunanis tan, İs panya,
Por te kiz, İta lya) kur tarma
pake tle ri ve   büyük yatırım
bankalar ının ne de n olduğu
s kandallar  olmuştur . As r ın
s oygunu diye bile ce ğimiz
LIBOR skandalı şu ana kadar
Davos  bas ını tarafından veri-
len haberle r esas  alındığında
maalese f ye te rince  sorgula-
namamış durumda.
Suriye’deki ge lişmele rin ise
hangi yönde  e le  alınacağına
ve  çözüme kavuşturulacağına
ilişkin ciddi bir  plan görünürde
olmayıp Irak’ın durumuna ise
hiç de ğinilme miştir . Re ze rv
para iddias ını sürdüren Çin’in
Davos’ta ne le rden bahse ttiği,
Hindis tan’ın artan nüfusu için
gıda ve  enerji konusundaki
hamle le r inin ne le r  olduğu,
yeniden doğuyor diye  lanse
e dile n Afr ika’nın ge rçe k
durumunun ne  olduğu, küre -
se l krizin müsebbibi ABD’nin
başta kendi ülkes indeki mağ-
dur lar  olmak üze re  dünya
kamuoyuna yöne lik mesajla-
r ının ne le r  olduğu e lbe tte
merak konusudur. 

Dünyanın büyük şirke tle ri-
nin yöne ticile rinin mesajları
is e  ayr ı bir  öne me  s ahip.
Bunları da muhtemelen en
kısa zamanda okuyup öğre -
neceğiz. WEF inte rne t s ite s i
neredeyse  birçok toplantıyı,
de me ci canlı yayınlıyor ,
yayınlayamadıklarını ise  pod-
cas t olarak s ite s ine  koyuyor.
Bunların bir  de rs  içe riği gibi
a lgılanıp uzman be yinle r
tarafından ciddi bir  analizi
gerekli. Şahs i görüşüm odur ki
bu toplantılar zaman zaman
ilgi çekiciliğini yitiriyor. Hep
aynı is imle r  aynı konular ı
konuşuyor. Ancak satır  arala-
rı önemli. 

Paradigmaların değiştiği,
değer yargılarının e rozyona
uğradığı, dijital çağ ne tices in-
de  her şeye  anında e rişimin
insanlarda neden olduğu mut-
suzluk, sabırs ızlık ve  arayış-
ları güçlendirdiği bir  dönemi
yaşıyoruz. 

Kuşaklar aras ı çatışmaların
ilginç bir boyuta girdiği bu
döne min s onras ını tahmin
e tme k kolay de ğil. Doğal
fe lake tle r , iklim de ğişikliği,
giderek artan kaynak ye te r-
s izliği is e  kolay çözüle bilir
türde n s orunlar  de ğil.
Dünyada birçok insanın gün-
lük 1 Doların altında fakirlik
s ınır  ile  dahi ifade  edileme-
ye ce k rakamlar la  yaşadığı
dikkate  alınacak olursa mil-
yonlarca dolarlık Davos  top-
lantılarına logo olarak “e lin-
deki kuru ekmeğe  bakan bir
çocuk”, “bir de ri bir  kemik
kalmış annenin emzirdiği bir
bebek” ya da “çöp tenekes inin
yanında açlıktan ölmek üzere
olan bir köpeğin gözlerindeki
çaresizlik” daha çok yakışır  (!). 

DAVOS: Küresel 
gündem

coskun.kucukozmen@ieu.edu.tr

Doç.Dr.
C.Coşkun 
Küçüközmen

Çö züm le me

A. Yener
Özkesen

Yerel medya oda seçimleri
için uyarıda bulunuyor

Tasarruf enerjinin yeni kaynağı oldu
H.Merkezi/E.Çözüm

E
nerji kaynaklarının dün-
yada tükeniyor olması
enerji politikalarında

jeotermal, güneş, rüzgâr enerji-
si gibi alternatif ve yenilenebi-
lir enerji kalemlerinin önemini
artırıyor. Enerjide dışa bağımlı
Türkiye 'de ise tüketilen ener-
jinin yüzde 75'i ithal ediliyor.
Enerjideki dışa bağımlılık, eko-
nominin en büyük problemi olan

cari açığı da beraberinde getiri-
yor. Bu nedenle enerji tasarru-
funun önemini ortaya çıkarma-
ya odaklanan Enerji Bakanlığı
çeşitli kampanyalarla enerji
tasarrufu bilincini oluşturmayı
hedefliyor. Enerji tasarrufunu
sağlamak ve enerjiyi en verimli
şekilde kullanmak artık sadece
devletlerin ve büyük işletmele-
rin değil bireylerin de sorumlu-
luk almasını gerektiren bir
çalışma olarak görülüyor.
Gerekli tasarruf tedbirleri alı-
nırsa enerjiden yılda 4 milyar
dolar tasarruf edilebileceği
öngörülüyor. Yenilenebilir
enerji kaynaklarının da enerji
tasarrufu ile birlikte gündeme
gelmesiyle  enerji sektörüne
yatırımların artması bekleniyor.
‘Enerji Kimliği’ ve Bakanlık’ın
medyadan özel destek istedi-
ği‘Enerji Hanım’ gibi projeler
enerji sektörü ve buna bağlı
sektörleri de harekete geçirdi.
Yrd. Doç. Dr. Leman Erdal’ın
yenilenebilir enerji ile  ilgili
değerlendirmeleri ise  şöyle:
“Kalkınma ve büyümeye para-
lel olarak artan enerji tüketimi,

enerji arz güvenliği sorununu
da beraberinde getirmektedir.
Türkiye gibi ithal enerjiye
bağımlı ülkelerde yerli ve yeni-
lenebilir enerji kaynakları
alternatifini kullanmanın, enerji
arz güvenliğini sağlamanın
yanında özellikle genç nüfus
arasında yaygın olan işsizlik
problemini çözmeye de katkı
sağlayacak.” 

Öte yandan Türkiye’de enerji

yatırımların büyük rant getirdi-
ğini ön gören dev firmalar özel-
likle yenilenebilir enerji yatı-
rımlarına gözlerini çevirdiler.
ABD’li firmaların da Türkiye’de
dev enerji yatırımlarıyla ilgi-
lendiği gözlendi. ‘Güneş enerjisi
paneli ve güneş tarlası’ yatırımı
için Türkiye’de ki imkanları
araştıran uluslararası enerji fir-
ması Capital Alliance ( ICA )
yatırıma yönelen büyük şirket-
lerden biri.

Çalık YEDAŞ ise enerji
verimliliğini eğittiği gönüllü çalı-
şanlarıyla, "Verimli Enerji
Kullanımı" eğitimlerine elektrik
dağıtım sorumluluk alanındaki
Samsun, Ordu, Sinop, Çorum,
Amasya'da eş zamanlı olarak
başlıyor. 28 Ocak'tan itibaren
'ev hanımlarını' eğitime alacak
şirket, Ocak ayının son haftası-
nı adeta 'Enerji hanım' proje-
siyle seferberliğe dönüştürdü.
Çalık YEDAŞ sonraki aylarda
da düzenli olarak eğitim prog-
ramlarını belli bir takvime göre
yapmayı planlayarak enerjinin
verimli kullanımını sağlamayı
hedefliyor. Konuyla ilgili açık-

lamada bulunan Çalık YEDAŞ
Genel Müdürü Nurettin
Türkoğlu, "Dünyada enerji üre-
tim kaynakları sınırlı çeşitlikle
olup, yeni bir enerji kaynağı ise

tasarruftur. Buradan aslında bir
kaynak üretmiş oluyoruz. Bu
nedenle 5 ilimizde eğittiğimiz
gönüllü çalışanlarımızla beraber
enerjimizin verimli kullanımı
konusunda bayanlara yönelik
eğitimlerimize başlıyoruz " dedi.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ ZORUNLU

Beyaz eşyalardan sonra artık
binalar da enerji tüketimleri
doğrultusunda sınıflandırılıyor.
Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan yaptığı açıklamada,
yapılan yeni binaların enerjiden
yüzde 40 tasarruf sağladığına
ve Enerji Kimlik Belgesi’nin
önemine dikkat çekti. Yeni
binalarda zorunlu olan ve 2017
yılına kadar eski binaların da
alması gereken Enerji Kimlik
Belgesi ile enerji verimli bina-
ların değeri de artacak.

Günümüzde, konutlarda kul-
lanılan enerjinin yüzde 80’i ısıt-
ma ve soğutma amaçlı tüketili-
yor ve ısı yalıtımı sayesinde
harcanan bu enerjiden yüzde
50 tasarruf sağlanıyor. XPS Isı
Yalıtımı Sanayicileri Derneği
Başkanı Ertuğrul Yörük, binası-
nın enerji sınıfını yukarıya taşı-
mak isteyenler için ısı yalıtımı-
nın şart olduğunu söyledi.
Yörük, enerji verimliliği yüksek

binaların ev sahiplerine evleri-
ni kiralarken veya satarken
daha büyük avantajlar sağladı-
ğına dikkat çekti.

XPS Isı Yalıtımı Sanayicileri

Derneği Başkanı Ertuğrul
Yörük: “Bu uygulama, enerji
tasarrufu için atılmış önemli bir
adım. Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan yaptığı açıklamada,
bugüne kadar 32 bini yeni bina
olmak üzere toplam 34 bin 270
binaya enerji kimlik belgesi
düzenlendiğini belirtti. Enerji
Kimlik Belgesi uygulamasının
tüm binalar için zorunluluk
olmasıyla binanın enerji per-
formansı, ev sahipleri için
konutlarını satarken ve kiralar-
ken önemli bir kıstas olacak.”

H.Merkezi/E.Çözüm

E
nerji kimlik belgesi
(EKB) bir binanın
enerji ihtiyacı ve enerji

tüketimi göz önünde bulundu-
rularak hazırlanan, binanın
enerjiyi verimli tüketme
seviyesini gösteren bir bel-
gedir. Tıpkı beyaz eşyalarda
olduğu gibi binaların da A  ile
G harfleri arasındaki harfler
ile belirtilen ve en verimli
enerji tüketen binanın A,
enerjiyi en verimsiz tüketen
binanın ise G harfi ile sınıf-
landırıldığı bir performans
sınıfı vardır. Enerji Kimlik
Belgesinde binanın ıs ıtma,

soğutma, aydınlatma, sıhhi
sıcak su ve havalandırma
ihtiyaçlarının yer almasının
yanı sıra binanın yıllık karbon
salım miktarı ve yenilenebilir
enerji kullanım oranları da
bulunmaktadır. Enerji kimliği
vermeye yetkili enerji şirket-
leri binaların ısı yalıtımı ile
ilgili uygulamalarını yaptırır-
ken enerji kimlik belgesi
düzenletmenin doğru bir yalı-
tım yapmaya yardımcı olaca-
ğını belirtiyorlar. Konutlar,
ofisler, eğitim binaları, sağlık
binaları, oteller ile alışveriş ve
ticaret merkezleri gibi bina
tipleri için enerji kimlik bel-
gesi hazırlanabiliyor.

Enerji Kimlik Belgesi nedir?

Ganalılar
‘Yeni Afrika
Politikası’nı
çok
beğendi 

H.Merkezi/E.Çözüm

E
nerji verimliliğinin sağ-
lanması ve bireylere
anlatılmasını amaçla-

yan ilk toplumsal proje
“Enerji Hanım” hayata geçti.
Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı ve Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı inisiyati-
fiyle  oluşturulan projenin
hedefi, enerjinin optimum
seviyede kullanımı ve  bu
sayede ülke ekonomisinin
kalkınması. “Enerji Hanım”
Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı ile Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı’nın ortak
çalışması sonucunda enerji
verimliliği bilincini bireylerde
artırmak amacıyla projelen-
dirildi. Proje hakkında değer-
lendirmelerde bulunan Enerji

ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız: “Biz, enerji
politikalarımızı oluştururken
enerji verimliliğini başlı başına
bir kaynak olarak benimse-
dik. Enerji verimliliğinin yasal
altyapısını hazırladıktan sonra
kamu kurum ve kuruluşları ile
özel sektörün enerjiyi daha
tasarruflu kullanmasına ilişkin
çalışmalarımızı yaptık. Aslında
bu işin püf noktası enerji
verimliliğini bir yaşam biçimi
haline  getirmek. A s ınıfı
beyaz eşya ve tasarruflu
ampuller tercih ederek ülke
ekonomisine yılda 4 milyar
lira kazanç sağlanabilir. Bu
daha fazla okul, daha fazla
hastane, vatandaşımıza daha
çok hizmet, gelecek nesiller
için daha sağlıklı bir çevre
demek” görüşlerinde bulundu.

‘ENERJİ HANIM’

Philips tarafından; Avrupa
Birliği’nce üretimi ve satışı
yasaklanan akkor ampullere
karşı, LED teknolojis inin
sunduğu enerji tasarrufuna
dikkat çekmek amacıyla
başlatılan “Zihni Sinir
Ampuller Yarışması”nı,
enerji tasarrufu teması
kazandı. Şeffaf akkor
ampullerin başrol oynadığı
projelerin yarıştığı kampan-
yada birinci gelen “Çevre
Anıtı” projesi, enerji tasar-
rufu konusunda toplumsal
ölçekte etkili bir bilinç yarat-
mayı hedefliyor.

H.Merkezi/E.Çözüm

Cumhurbaşkanı Mahama,
Türkiye'nin diplomatik, siyasi,
ekonomik ve diğer alanlarda

daha yakın işbirliğine dayalı yeni Afrika
politikasını memnuniyetle karşıladıkla-
rının altını çizerek ”Türkiye 'nin
Afrika'ya açılım politikasında Gana'yı

kilit aktörlerden ve stratejik ortaklar-
dan biri olarak görmesinin ikili ilişkile-
rimizi daha da geliştirmeye katkı sağ-
layacağını belirtmek isterim” dedi.

Gana’nın turizm potansiyeline de
değinen Gana Cumhurbaşkanı
Mahama, Gana’da yeterli otel bulun-
madığını, iki hafta önceden rezervas-
yon yaptırılmaması durumunda otel

odası bulmanın zor olduğunu ve arzın
düşük olması sebebiyle fiyatların da
yüksek olduğunu ifade ederek, Türk
inşaat firmalarını özellikle bu konuda
Gana’ya yatırım yapmaya davet etti.
Mahama, Türk işadamları için şemsi-
ye konumunda olan MÜSİAD’ın, en
kısa sürede Gana’da da bir ofis açma-
larını temenni ettiğini belirtti.

"Zihni Sinir Ampuller"


