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Uluslararası Kuruluşların 2017 Büyüme Tahminleri
Uluslararası kuruluşların Tü rkiye ekonomisine ilişkin bü yü me
tahminlerinin, 2017-19 yılları için hazırlanan Orta Vadeli Program’a kıyasla
daha kö tü mser yapıda olduğ u gö rü lmektedir.
Ozellikle, menfur darbe girişiminin ardından 2016 yılına ilişkin
beklentilerin aşağ ı yö nlü revize edildiğ i gö zlemlenmiştir. Geçtiğ imiz ay milli
gelir veri setine ilişkin yapılan son revizyonun ardından bahse konu
tahminlerin tekrar değ iştirilmesi olasıdır.
Kuruluş
IMF
Dü nya Bankası
OECD
Avrupa Komisyonu
EBRD
Fitch
IIF
PWC
Orta Vadeli Program(OVP)

2016
2,9
2,5
2,9
2,7
3,0
3,0
3,5
3,1
3,2

2017
3,0
3,0
3,3
3,0
3,0
3,2
3,0
3,2
4,4

2018
3,2
3,5
3,8
3,3

2019
3,3
3,7

3,5
3,2
5,0

3,4
5,0

* Ilgili kuruluşlar tarafından açıklanan en son tahminleri yansıtmaktadır

Kredi Derecelendirme Kuruluşları 2017 Türkiye Değerlendirme Takvimi
Kredi derecelendirme kuruluşları Fitch, Moody's ve Standard&Poor's'un (S&P) 2017 yılında ü lkemizin ü lke notunu gö zden
geçireceğ i tarihler şu şekildedir:
Kuruluş
Fitch
S&P
Moody’s

1. Değerlendirme
2. Değerlendirme
27 Ocak 2017
21 Temmuz 2017
5 Mayıs 2017
3 Kasım 2017
Potansiyel değerlendirme tarihleri açıklanmamıştır

Mevcut Kredi Notu ve Görünümü
BBB- (negatif)
BB (durağ an)
Ba1 (durağ an)

TÜİK İl Bazında Milli Gelir Hesaplamaları
TUIK yeni milli gelir hesaplama yö ntemi ile 2014 yılının il bazında milli geliri de hesapladı. Istanbul’un 19.957 dolarla
birinci sıraya, Ağ rı’nın ise 3.880 dolarlık kişi başına gelirle son sıraya yerleştiğ i yeni kişi başına milli gelir hesaplarında il
bazında bazı hususlar dikkat çekiyor.
TUIK son milli gelir hesabı sistemi ile tarım sektö rü nde ve şehirlerde bazı kayıt dışılığ ı kayda aldığ ını ifade ediyor. Yine
şirketler kesiminde ü retimin kü çü k bö lü mü nü temsil etse de KOBI’lerin daha fazla istatistiklere yansıtıldığ ını belirtiyor. Bu
durum tarım ve kü çü k esnafın yoğ un olduğ u illerin milli gelirlerinde; tarımdan ziyade sanayileşmenin hâ kim olduğ u illere
kıyasla daha yü ksek artışlar gö zlemlenmesine yol açmaktadır.
Ornek vermek gerekirse, Erzincan’ın kişi başına dü şen geliri 10.493 dolar iken Anadolu’nun ü retim ve ihracat ü ssü
Gaziantep’in 8.591 dolar, Adana’nın ise 8.862 dolar. Kü tahya’nın 9.053 dolarlık geliri ile Ege Bö lgesinde zengin olduğ u
dü şü nü len Aydın’dan daha mü reffeh olduğ u sonucu ortaya çıktı; çü nkü Aydın’ın kişi başına dü şen geliri sadece 8.743 dolar.
Kastamonu’nun 9.107 dolarlık kişi başına dü şen geliriyle Aydın’a neden gö ç verdiğ ini anlamak ise gü ç. Yine benzer şekilde,
Anadolu’nun sanayi merkezlerinden Kahramanmaraş’ın 7.208 dolarlık kişi başına dü şen geliriyle Çankırı’nın (8.703),
Bayburt’un (7.249) ve Gü mü şhane’nin (8.394) oldukça gerisinde kalması gibi 81 ilimizin ekonomik ve gelişmişlik dü zeyi
dikkate alındığ ında daha ö nceki analizlerle çelişen bir durum mevcut. Bu durumun başta Kalkınma Planlarında ve Yatırım
Teşvik Sistemlerinde bir değ işikliğ e neden olup olmayacağ ını gö rmeden ö nce hesaplama yö nteminin, doğ ruluğ unun ve
verilerin işsizlik/gö ç gö stergeleri ile uyumluluğ unun teyit edilmesi ö nem arz etmektedir.
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İKTİSADİ GELİŞMELER
2017 Bütçesi
2017 yılı bü tçesi, "2017 Yılı Merkezi Yö netim Bü tçe Kanunu"nun Resmi Gazetede yayımlanması ile birlikte yü rü rlü ğ e girdi.
Bü tçede; 2017 yılı için bü tçe giderleri 645 milyar TL, faiz hariç giderler 588 milyar TL, bü tçe gelirleri 598 milyar TL, vergi
gelirleri 511 milyar TL, bü tçe açığ ı 47 milyar TL, faiz dışı fazla ise 10,6 milyar TL olarak ö ngö rü lmekte. Bir ö nceki yıla
kıyasla, bü tçe gelirlerinin % 9,5 artarak 598, vergi gelirlerinin ise % 13,6 artarak 511 milyar TL’ye ulaşması
beklenmektedir. Bü tçe açığ ının GSYH'ye oranının 2017 yılında % 1,9, faiz dışı fazlanın ise % 0,4 olması ö ngö rü lmektedir.

2017 Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı
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Ekonomistlerin FED’in 2017 Yılında Planladığı Faiz Artışları Hakkındaki Görüşleri Ayrışıyor
Ozellikle 2016 yılının son çeyreğ inde ABD Merkez Bankası’nın (Fed) federal fonlama faizi
Fed Açık Piyasa Komitesi
artışı, kü resel ekonomik gü ndemin ana gü ndem maddelerinden biri halini aldı.
2017 Toplantı Takvimi
Fed, genişleyici para politikasından çıkışı ilk kez 2013 yılı Haziran ayında dillendirmişti
(taper tantrum). Miktar azaltımına ise 2013 yılı Aralık ayında başlamıştı. Bö ylelikle, aylık
31 Ocak-1 Şubat
bazda 85 milyar dolarlık varlık alım programı kademeli şekilde azaltılarak 2014 yılı Ekim
14-15 Mart
ayında sonlandırılmıştı. Akabinde, 2008 yılından bu yana %0-0,25 aralığ ında tutulan faiz
2-3 Mayıs
oranının artırılması planları ile sıfıra yakın faiz politikasında normalleşme sü recine girerek
13-14 Haziran
çıkış programının 2. kısmına geçildi.
25-26
Temmuz
2015 yılı Aralık ayında Fed 9 yılın ardından ilk kez faizleri artırdı ve federal fonlama
19-20 Eylü l
faizini % 0,25-0,50 bandına çekti. Fed, piyasanın 4 faiz artırımı beklentisine rağ men
geçtiğ imiz ay gerçekleştirdiğ i 25 baz puanlık artışa karşın 2016 yılını (gerçekleştirdiğ i 8
31 Ekim 1 Kasım
para politikası kurulu toplantısıyla) tek faiz artırımıyla tamamladı. Ote yandan, Fed
12-13 Aralık
yetkililerinin 2017 yılına ilişkin faiz artırım sayısı ö ngö rü sü ise 2’den 3'e yü kseldi.
Fed yetkililerinin bu beklentisine karşın analistlerin faiz artırım ö ngö rü leri 2 kampa ayrılıyor.
Ozellikle ABD dolarında yaşanacak değ erlenmenin Fed’i daha ihtiyatlı bir tutuma sevk edeceğ ini dü şü nen ekonomistler,
Fed’in 4 faiz artışı yapabileceğ inden şü pheli. Financial Times tarafından dü zenlenen anket, 31 Wall Street ekonomistinin
Fed'in bir sonraki faiz artırımı için 6 ay bekleyeceğ i ve 2017 yılı boyunca –Haziran ayındaki toplantının ardından- sadece 2
faiz artırımı yapacağ ı beklentisini ortaya koydu. Aralık ayı toplantı tutanaklarını inceleyen bazı uzmanlar ise, yeni ABD
Başkanı Trump'ın kamu maliyesi politikaları nedeniyle Fed'in daha hızlı faiz artırımına gidebileceğ ini dü şü nü yor.
2017 yılı için halihazırda 8 para politikası toplantısı programlanmış durumda.
Fed tutanaklarındaki ifade değ işiklikleri, Wall Street Journal’ın “Fed Tutanakları Takipçisi” adlı çevrimiçi hizmeti
(http://graphics.wsj.com/fed-statement-tracker/) aracılığ ıyla takip edilebilir.

Çin Ekonomisi ve Borç Sorunu
2017 yılında Çin ekonomisinin gelişimini belirleyecek olan çok ö nemli ve birbiriyle bağ lantılı iki sorun ö n plana çıkıyor: (i)
Çin’in milli gelirinin %260’ını bulan borç hacmi ve (ii) geri dö nmeyen kredi sorunu.
2008 krizi ö ncesi yaklaşık 20 yıl boyunca ortalama yü zde 10 bü yü yen Çin’in itici gü cü , Çin mallarına olan kü resel açlıktı.
2009 yılından sonra bu durum sona erince, Çin frene basmadı ve krizin kısa sü receğ ini dü şü nerek iç piyasada (ö zellikle
inşaat sektö rü nde) kamu yatırımlarını artırdı ve ü reticilere çok ucuza kredi imkanı sundu. Bu durum, verimli olmayan
yatırımların artmasına neden oldu. Çin ekonomisi bü yü yordu ama işe yaramayan ve geri dö nü şü olmayan alanlara yatırım
geri dö nmeyen kredi oranlarını ve borçluluk oranlarını artırıyordu.
Çinli şirketlerin şu an borcu %169 seviyesinde ve 17 trilyon dolardan fazla. IMF, bunların riskli yani muhtemelen geri
dö nü şü olmayacak kısmının %10-15 gibi yü ksek seyrettiğ i farklı raporlarda ifade edilmekte. Bu borçlar, şirketler kesimine
ait gö rü nse de aslında bu şirketlerin çoğ u kamu şirketi ve bankası. Dolayısıyla geri dö nmeyen kredileri kamu sektö rü
inanse etmek zorunda kalacak.
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Kamu borç oranı %44 civarında gö zü kse de yerel hü kü metler de gö z ö nü nde bulundurulduğ unda bu oran %90’lar
seviyesine yü kseliyor. Bu borç seviyesine ilişkin yü kü mlü lü kleri yerine getirmek için gerekli pozisyon da hâ lihazırda yok.
Çin’in 3 trilyon dolarlık rezervi, 27 trilyon dolarlık borcun yanında çok ufak kalıyor.
Ozellikle Trump’ın Çin çeliğ ine uygulayacağ ı bir yaptırım zaten borçlu olan çelik sektö rü ne zarar vererek ve Çin’deki bir
sarsıntıyı ateşleyebilir. Dolayısıyla 2017 yılında çelik sektö rü nü ESAGEV olarak yakından izleyeceğ iz.
Kısacası, Çin’in çok bü yü k sorunları var ve bu sorunların kolay cevapları yok. Çin sadece siyasi anlamda değ il ekonomik
anlamda da 2017-2018 dö neminde ö nemli sorunlarla mü cadele edecek gibi duruyor.

Seçilmiş Göstergeler
Sanayi üretimi 2016 Kasım ayında bir ö nceki aya gö re aynı kaldı. Sanayi ü retimi bir ö nceki yılın aynı ayına gö re %2,7 arttı.
Dış Ticaret İstatistikleri, Kasım 2016
Ihracat 2015 yılının aynı ayına gö re %9,7 artarak 12 milyar 817 milyon dolar, ithalat ise %6 artarak 16 milyar 931 milyon
dolar olarak gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye gö re; 2016 Kasım ayında bir ö nceki aya gö re
ihracat %0,9, ithalat %4,6 azaldı.
Ekonomik Güven Endeksi, Aralık 2016
Ekonomik gü ven endeksi Aralık ayında bir ö nceki aya gö re %18,5 oranında azalarak 86,55 değ erinden 70,52 değ erine
dü ştü . Ekonomik gü ven endeksindeki dü şü ş, tü ketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektö rü gü ven endekslerindeki
dü şü şlerden kaynaklandı. Aralık ayında tü ketici gü ven endeksi 63,38 değ erine, reel kesim (imalat sanayi) gü ven endeksi
103,6 değ erine ve hizmet sektö rü gü ven endeksi 93,35 değ erine geriledi.

DIŞ POLİTİKA GELİŞMELERİ
Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi
AB Liderler Zirvesi’nin 2016 yılındaki son toplantısı 15 Aralık gü nü Brü ksel’de gerçekleştirildi. Zirve’ye Brexit oylaması
sonrası AB ile kö prü leri atan Ingiltere’nin katılmaması dikkat çekti. Zirve’nin ana gü ndem konularının başlıklarını gö ç,
gü venlik ve dış ilişkiler olarak toplamak mü mkü n.
Tü rkiye ile AB arası gerilen ilişkiler ve Avusturya’nın başını çektiğ i Tü rkiye’nin AB ü yeliğ ine karşı çıkan ü lkelerin bu kez
sessiz kaldığ ı toplantı da Tü rkiye’yi doğ rudan ilgilendiren konuların başında ise AB ile Tü rkiye arasında yapılan 18 Mart
mutabakatı çerçevesinde ele alınan gö ç konusu gelmektedir. AB liderleri gö ç konusunda yapılan ilgili mutabakata
bağ lılıklarının tam olduğ unu ve bü tü n maddelerinin “ayrımsız” uygulanmasını desteklediklerini ifade ettiler. Ayrımsız atfı
ile Birlik tarafından mutabakatın vize mua iyeti ile ilgili kısmının uygulanmayacağ ına dair Tü rk kamuoyundaki algıya karşı
bir mesaj verilmiştir.
Tü rkiye’nin doğ rudan kulak kesildiğ i konulardan diğ er bir konu da Kıbrıs başlığ ıdır. Toplantıda, Kıbrıs’ta çö zü m için devam
eden mü zakerelerin desteklendiğ i ifade edilirken, Kıbrıs’ın çö zü m sonrası da birliğ in ü yesi olarak devam edeceğ i
vurgulandı. Bu noktada ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ yerine sadece ‘Kıbrıs’ ifadesinin kullanılması ise zirve bildirgesinde dikkat
çeken noktalardan birisi idi ve birliğ in mü zakere sü recine Tü rk tarafı açısından yapıcı katkı gayreti olarak yorumlandı.
Zirvede ele alınan gü venlik konuları ile ilgili NATO ile işbirliğ i konusu en dikkat çekeni olmuştur. NATO ile AB’nin Aralık
başında Varşova’da imzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde başta hibrid tehditler ve siber gü venlik olmak ü zere çeşitli
gü venlik konularında birbirini tamamlayıcı politikalara ağ ırlık vermesi tavsiye edilmiştir.
Tü rkiye’yi doğ rudan ilgilendiren gö ç ve Kıbrıs konuları ve NATO ü yesi olması sebebiyle dolaylı olarak etkileyen Avrupa’nın
gü venliğ i meselesi 2017 yılında sıcaklığ ını korumaya devam edecek gibi gö rü nmektedir.

SİYASİ GELİŞMELER
Anayasa Değişiklik Paketi
Meclis Genel Kurulu’nda gö rü şmelerine 9 Ocak Pazartesi gü nü başlanan Başkanlık sistemine dair yeni anayasa tekli i 21
maddeden 18 maddeye dü şü rü lerek Meclis Anayasa Komisyonu’ndan geçti.
Ust dü zey kamu gö revlilerinin atanması ile kamu kurum ve kuruluşlarının kuruluşunu Cumhurbaşkanlığ ı Kararnamesi ile
dü zenlemeyi ö ngö ren tekli lerin yer aldığ ı 14. ve 15. maddelerin Komisyondaki itirazlar ü zerine çıkartılmasının ardından
hü kü met tarafının ö nergeleriyle Bakanlar Kurulu ve Yü ksek Yargı atamalarına ilişkin 19. madde ve Cumhurbaşkanının
yetkilerini dü zenleyen 8. maddeye tekrar eklenmesiyle Anayasa teklif paketinde ilk sunulan tekliften farklı bir değ işiklik
ö ngö rü lmü yor.
Bunlara ek olarak ö nergelerle eklenen ve OHAL sü resince çıkarılan Cumhurbaşkanlığ ı kararnamelerinin Mecliste
gö rü şü lmek ü zere sunulma sü resi olan 1 ayın 3 aya çıkarılması haricinde, Genel Kurulda gö rü şü lecek olan Anayasa paketi
bir ö nceki bü ltenimizde yer alan hususlar ü zerinden gerçekleştirilecek.
Gelinen aşamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin referandumda ve Meclis’te evet oyu vereceğ ini açıklamasının
ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Atilla Kaya’nın gö revinden istifa etmesi ve hayır oyu vereceğ ini açıklamasıyla
birlikte MHP’de hayır oyu vereceğ ini açıklayan vekillerin sayısı 5 e yü kseldi. Diğ er taraftan, Anayasa paketinin Genel
Kurul’da gö rü şü lmesine ilişkin oylamada 338 kabul oyu verilerek paketin gö rü şü lmesi onaylandı.
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DİĞER GELİŞMELER
TANAP'a Uluslararası Finans Kurumlarından Destek
Azerbaycan doğ al gazını Tü rkiye’ye ve Avrupa’ya taşıyacak Trans Anadolu Doğ al Gaz Boru Hattı Projesine (TANAP) Dü nya
Bankası ve Asya Altyapı Yatırım Bankası destek verecek. Dü nya Bankası 400 milyon doları BOTAŞ'a 400 milyon doları
Gü ney Gaz Koridoru A. Ş.'ye olmak ü zere 800 milyon dolarlık krediyi onayladı.
Pekin merkezli Asya Altyapı Katılım Bankası ise TANAP için tü m hisseleri Azerbaycan'a ait olan Azerbaycan Devlet Petrol
Şirketi SOCAR adına projeyi yü rü tmekle gö revli Gü ney Gaz Koridoru A. Ş.'ye (SGC) 600 milyon dolar kredi vereceğ ini
duyurdu.
Projeye ilişkin BOTAŞ Avrupa Yatırım Bankası ile kredi desteğ i için mü zakereye devam ederken, SGC'nin de çeşitli
uluslararası inans kurumları ile gö rü şmeye devam ettiğ i bilinmektedir. Projeye verilecek toplam uluslararası desteğ in 4
milyar doları bulabileceğ i iddia edilirken, projenin toplam maliyetinin ise 8,5 milyar dolar olacağ ı tahmin edilmektedir.
Tü rkiye'nin Gü rcistan sınırından Yunanistan sınırına kadar uzanacak 1850 km'lik boru hattı projesinde SOCAR'ın %58,
BOTAŞ'ın %30 ve British Petroleum'un (BP) %12 hissesi bulunmaktadır.

Avrasya Tüneli ve Keçiören Metrosu Açıldı
Kazlıçeşme - Gö ztepe arasındaki 14,6 km'lik mesafeyi bağ layan ve 5,4 km'si deniz tabanı altında olan Avrasya Tü neli 20
Aralık 2016 tarihinde açıldı. Toplam 1 milyar 245 milyon dolarlık projeyi G. Koreli ve yerli yatırımcılar yarı yarıya ortak
olarak gerçekleştirdi. Tü nelden ilk araç geçişleri 22 Aralık'ta başladı. Tü nelin geçiş tarifeleri ise otomobiller için 16,6 TL,
minibü sler için ise 24,90 TL olarak belirlendi.
2003 yılında Ankara Bü yü kşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan, 2011 yılında Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığ ına devredilen Keçiö ren Metrosunun 5 Ocak 2017 tarihinde açılışı yapıldı. Metro 9200 metre
uzunluğ undaki mesafeyi 17 dakikada kat edecek.

Doğal Gaz Arzında Yaşanan Sorunlar ve Elektrik Kesintileri
Geçtiğ imiz haftalarda ü lkemizde enerji arzında ve arz gü venliğ inde yaşanan sorunlar ö ncelikle doğ al gaz ile başladı. Doğ al
gaz yakıtlı santral işleten ö zel sektö r şirketlerinden Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na BOTAŞ'tan gaz çekişinin %50 ile
sınırlı tutulmasını talep eden yazı aldıklarını bildirdiler. Daha sonra ise medyada gaz çekişinin %90'a kadar sınırlandığ ına
yö nelik haberler yer aldı. Sorunun kaynağ ı olarak çeşitli kaynaklardan tedarik edilen gaz da sorunlar yaşandığ ı iddia edildi.
Ote yandan, Tü rkiye'nin toplam sisteme gaz sokma kapasitesinin ö zellikle kışın sert geçtiğ i yıllarda talebin yö netilmesini
zorlaştırdığ ı da bilinmekte. Bö yle bir durumda hane halkının ısınma amaçlı kullandığ ı doğ al gazın kesilmemesi için
elektrik ü retiminden gaz kısılarak elektriğ in başka kaynaklardan ü retilmesi seçeneğ ine gidildi. Doğ al gaz çevrim
santrallerinden yeterince elektrik sağ lanamaması ü zerine hidroelektrik santraller tam kapasiteye yakın çalıştırıldı. Ancak,
rü zgar ve hidroelektrik santrallerin yü ksek ü retiminin de yetmeyecek olması nedeniyle her iyattan elektrik ü retimi kabul
edilmek mecburiyetinde kalındı. 22-23 Aralık 2016 tarihlerinde elektrik iyatı fahiş seviyelere çıktı. MWh başına 1000 TL'yi
geçen iyatlar gö rü ldü .
Doğ al gaz sıkıntısı yaşandığ ı ve bu sıkıntının elektriğ e etkilerinin de yaşandığ ı dö nemde 23 Aralık 2016 tarihinde
Tü rkiye'nin ilk Yü zer LNG Santrali olan Etki Limanı Yü zer LNG Depolama-Gazlaştırma Gemisinin hizmete alınması ve
EGEGAZ LNG tesisinin kapasite artışının gerçekleştirilmesi hem doğ al gaz altyapısın geliştirilmesi açısından uzun vadeli
hem de krizin etkilerinin azaltılması açısından kısa vadeli fayda sağ layan bir etki yarattı. Ay sonuna doğ ru doğ al gaz da
normal seviyelere dö nü lü rken bu defa Tü rkiye hava şartları nedeniyle daha bü yü k bir krizle karşılaştı.
29 Aralık 2016 tarihinde yoğ un kar yağ ışı ve fırtına nedeniyle bazı elektrik direklerinin tamamen yıkılması bazılarının da
hasar gö rmesi nedeniyle Marmara'yı besleyen 7 hattın tamamı koptu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığ ı'nın twitter
hesabından 29 Aralık 2016 akşamı yapılan açıklamada "Kesintiden, konutlardaki vatandaşlarımızın en az derecede
etkilenmesini sağ lamak için, demir çelik fabrikalarına, çimento fabrikalarına ve organize sanayi bö lgelerine enerji
verilememektedir" denildi ve hattın birinin devreye alınmasıyla 29 Aralık saat 21.50 itibarıyla Istanbul'a elektrik verildiğ i
açıklandı. 2 Aralık Pazartesi gü nü itibarıyla ise elektrik verilemeyen organize sanayi bö lgesi kalmadı.
Elektrik iyatlarının 100 TL'yi aşan değ erlere çıkması EPDK'yı harekete geçirdi ve 5 Ocak 2017'de alınan EPDK Kurul Kararı
ile elektrikte MWh başına azami iyat 2000 TL'den 500 TL'ye indirildi.
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Yenilenebilir

ESAGEV’DEN HABERLER.
ESAGEV seminerleri, Ocak ayından itibaren her ayın 3. cuması Hamamö nü Kabakçı Konağ ı’nda devam ediyor. Bu yılki
seminerlerimizin ilkini 20 Ocak 2017 gü nü Doç. Dr. M. Serdar Palabıyık’ın (TOBB Unv.) katılımıyla “Osmanlı
Münevverlerinde Medeniyet Düşüncesi” konusunda Altındağ Hamamönü Kabakçı Konağı’nda gerçekleştireceğ iz.
Bü lten ve etkinliklerimizden haberdar olmak için esagev.iletisim@gmail.com adresine e-posta adresinizi iletebilirsiniz ya
da twitter hesabımız (@esagev_org) aracılığ ıyla temasa geçebilirsiniz.

ESAGEV olarak misyonumuzu ü lkemizin politika tasarım sü reçlerine veri, bilgi ve kanıta dayalı çıktılarla katkı
vermek olarak belirlemiştik. Bu hafta 3. sayısını yayımlıyor olduğ umuz bü lten, bu misyon ve yolculukta ö nem
verdiğ imiz bir aşama. Bü lten ile geçtiğ imiz ve içinde bulunduğ umuz haftada ü lkemiz ve dü nyada yaşanan ö nemli
gelişmelere, mü mkü n olduğ unca nesnel, analitik ve kısa bir şekilde yer vermeye çalışıyoruz. Sizlerden gelebilecek
her tü rlü , yorum, ö neri ve eleştirinin daha nitelikli bir bü lten tasarımı için bizlere ışık tutacağ ına inanıyoruz.
Saygılarımızla
Fatih Tü rkmen
Başkan

Not:
Bu çalışmada yer alan bilgiler, herkes tarafından erişilebilir ve kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir. Burada yer
alan bilgi ve gö rü şler Vakıf çalışanlarımızın kişisel gö rü şleridir, çalıştıkları kurumları bağ lamaz Yapılan yorumlar ve
tahminler, hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi olarak değ erlendirilemeyecektir. Sö z konusu kaynaklardaki hata ve
eksikliklerden ve bu bilgilerin kullanılmasından doğ abilecek zararlardan dolayı, ESAGEV hiçbir sorumluluk kabul
etmez. Işbu bü lten içerisindeki bilgilere ait telif hakkı Vakfımıza ait olup, ü çü ncü kişilerce izinsiz kullanılamaz,
çoğ altılamaz.
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