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IMF’nin Küresel Ekonomik Görünüm Değerlendirmesi
IMF, kü resel ekonomik gö rü nü me dair değ erlendirmelerine ve kü resel
bü yü me tahminlerine dair revizyonları içeren 2017 Ocak gü ncellemesini1
yayımlamıştır. Rapordan ana değ erlendirmeler şu şekildedir:
 2016 yılının son çeyreğ i için %3 dolayında bir kü resel bü yü me tahmin
edilmektedir. 2017 ve 2018 için sırasıyla %3,4 ve %3,6’lık bü yü me
ö ngö rü lmektedir (Bu oranlar daha ö nceki tahminlerle aynı dü zeydedir).
 Başta ABD olmak ü zere, gelişmiş ü lkelerin ö nemli bir bö lü mü nde Ekim
2016’da beklenenden daha yü ksek bir bü yü me ö ngö rü lmektedir. Ancak,
gelişmekte olan ü lkelerde inansal koşullardaki sıkılaşma dolayısıyla bü yü me
tahmini ha if bir şekilde aşağ ı yö nlü revize edilmiştir.
 Tahminlere ilişkin revizyonlarda yeni ABD hü kü metinin genişletici maliye
politikaları uygulayacağ ı beklentisi etkili olmuştur. Ayrıca, ABD’de artması
beklenen altyapı yatırımları, emtia iyatlarını da yü kseltebilecektir.
Raporda, Tü rkiye’ye ilişkin bir bü yü me tahmini zikredilmemekle birlikte
yapılan birkaç atıf şu şekildedir:
 Turizm gelirlerinde gö rü len keskin dü şü ş dolayısıyla Tü rkiye 2016 yılında,
daha ö nceki tahminlere kıyasla beklenenden daha zayıf bü yü yecektir. Başta
Tü rk Lirası ve Meksika Pesosu olmak ü zere bazı yü kselen piyasa para
birimleri son birkaç ayda ciddi ö lçü de değ er kaybı yaşamıştır. Bu 2 ü lke, para
politikası faiz oranını artıran yü kselen piyasa ekonomilerindendir.

Fitch ve Standard and Poor’s’un Kredi Notu Güncellemeleri
Geçtiğ imiz Cuma gü nü Fitch, piyasa kanaati çerçevesinde, Tü rkiye’nin BBB- olan notunu BB+ seviyesini indirdi. Bö ylelikle
Tü rkiye için “yatırım yapılabilir pozisyon” belirleyen son bü yü k derecelendirme kuruluşu da Tü rkiye’yi yatırım yapılamaz
sınıfa indirmiş oldu.
Fitch’in kararının beklendiğ i bir anda ise S&P sü rpriz bir şekilde, yatırım yapılabilir seviyenin iki alt basamağ ında yer alan
(BB) kredi notumuzu değ iştirmeyerek kredi gö rü nü mü mü zü durağ andan negatife dü şü rdü . S&P’nin gö rü nü mü
kö tü leştirmesi “ileride ilave not dü şü ş ihtimali olduğ u” anlamına gelse de bö yle bir adım zaten hâ lihazırda en dü şü k not
veren kredi derecelendirme kuruluşunun, diğ er kuruluşlardan ayrışması manasına da gelecektir. S&P, Merkez Bankasının
uyguladığ ı para politikasının yetersiz kalabileceğ ini aktarırken, 2017 için %2,4’lü k bü yü me tahmin ettiğ ini belirtti.
Fitch, siyasi gelişmelerin ekonomi ü zerinde olumsuz etki yarattığ ını ve bu etkinin devam edeceğ ini dü şü nerek not kırdığ ını
aşağ ıdaki değ erlendirmeleri ö n plana çıkararak işaret etti:
 Politik gelişmeler ve gü venlik sorunları ekonomik performansı ve
kurumların bağ ımsızlığ ını geriye gö tü rdü .
 Başkanlık referandumunun geçmesi durumunda kontrol
mekanizmasının zayı ladığ ı bir sistem olacaktır
 Devam eden OHAL uygulaması ve medya ü zerindeki baskı
ekonomideki aktö rlerin gü ven ve cesaretini zedeliyor
 TL’nin değ er kaybı cari açık ü zerinde baskı oluşturmasa da ö zel
sektö r ü zerinde baskı oluşturmaktadır.
 2016-2018 dö neminde Tü rkiye’nin %2,3 bü yü mesi bekleniyor
 En lasyon ise 2017’de çift haneli rakamlara ulaşacak gö rü nü yor.
Fitch’in not dü şü şü bü yü k ö lçü de satın alındığ ı ve inansal
piyasaların kapalı olduğ u bir anda geldiğ i için dö vizdeki ani artışları
engelledi. Yine de pek çok yatım fonu ve yabancı banka için mü him
olan bu gibi not değ erlendirmeleri ö nü mü zdeki aylarda Tü rkiye’ye
inansal sermaye girişlerini yavaşlatacaktır diyebiliriz. Doğ rudan
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IMF kü resel ekonomik gelişmelerin izlenmesi maksadıyla her yıl iki kez Nisan ve Ekim aylarında Kü resel Ekonomik Gö rü nü m Raporu (World Economic
Outlook – WEO) yayımlamaktadır. Bu raporlara ilaveten, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında da WEO gü ncellemelerini kamuoyuyla paylaşmaktadır.
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yabancı yatırım hacminin ve hizmetler kalemindeki ticaret fazlamızın azaldığ ı bir dö nemde bö yle olumsuz bir gö rü nü m TL
ü zerinde baskı oluşturacak gibi gö rü nü yor. Onü mü zdeki aylardaki FED kararları TL için daha kritik hale geldi.

TCMB Para Politikası Kurulu Toplantısı Sonuçları
24 Ocak 2017 tarihinde toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), TCMB
Merkez Bankası Fonlama
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Bu gelişmeler ışığ ında, Merkez Bankası haftalık ve gecelik faizlerinin ağ ırlıklı ortalaması olan TCMB Ağ ırlıklı Ortalama
Fonlama Maliyeti, diğ er bir ifadeyle TCMB’nin piyasayı fonlamakta kullandığ ı gerçek faiz, yü kselişine devam etmiştir. 2017
başında % 8,3 olan bu maliyet, 30 Ocak tarihi itibarıyla % 10,31 seviyesine ulaşmıştır.

Döviz Kuru Gelişmeleri ve Merkez Bankasının Önlemleri
Son dö nemde, dö viz kurlarında gö zlenen aşırı hareketlilik en lasyon gö rü nü mü ne dair yukarı yö nlü riskleri artırmıştır.
2016 yılı Ekim ayının başından bu yana 4 aylık sü reçte Tü rk Lirası, Dolar karşısında yaklaşık olarak % 30 civarında değ er
kaybetmiştir. Dö viz kuru gelişmelerinin gecikmeli etkisi nedeniyle kısa vadede en lasyondaki belirgin yü kselişin devam
edebileceğ i ö ngö rü lmektedir. Bu çerçevede TCMB, en lasyon gö rü nü mü ndeki bozulmayı sınırlamak amacıyla parasal
sıkılaştırmanın gü çlendirilmesine karar vermiş, elindeki araçları kullanarak Merkez Bankası ağ ırlıklı ortalama fonlama
maliyetinin artmasına izin vermiştir.
Haftalık repo ihalelerinin iptali ile gecelik marjinal fonlama oranının ve geç likidite penceresi faiz oranlarının yü kseltilmesi
şeklinde alınan ö nlemler, dö viz kurundaki yü kseliş trendini kırmaya yetmemiştir. Para Politikası Kurulu yaptığ ı açıklamada,
Merkez Bankasının iyat istikrarı temel amacı doğ rultusunda elindeki bü tü n araçları kullanmaya devam edeceğ ini,
ö nü mü zdeki dö nemde de para politikası kararlarının en lasyon gö rü nü mü ne bağ lı olacağ ını belirtmiştir. Açıklamaya gö re,
en lasyon beklentileri, iyatlama davranışları ve en lasyonu etkileyen diğ er unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek
ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir. Ayrıca, dö viz piyasasında iktisadi temellerle uyumlu
olmayan sağ lıksız iyat oluşumları gö zlenmesi halinde likidite araçları ile gerekli tedbirler alınacaktır.

2017 Yılı Para Politikası Kurulu Toplantı Takvimi
Geçtiğ imiz hafta yayınlanan kanun ile Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun toplantı takvimi değ işmiştir. Bundan
sonra PPK, gelişmiş ü lkelerle benzer şekilde, ayda bir yerine artık yılda en az 8 kez toplanacak. Ihtiyaç duyulması halinde
ise Merkez Bankası Başkanının çağ rısıyla toplanabilecek. Ilki 24 Ocak tarihinde yapılan PPK toplantılarının 2017 yılında
geriye kalanları 16 Mart, 26 Nisan, 15 Haziran, 27 Temmuz, 14 Eylü l, 26 Ekim ve 14 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek.

Seçilmiş Göstergeler
Ekonomik güven endeksi 2017 Ocak ayında bir ö nceki aya gö re %3,9 oranında azalarak 89,2 değ erinden 85,7 değ erine
dü ştü . Ekonomik gü ven endeksindeki dü şü ş, hizmet sektö rü , reel kesim (imalat sanayi), inşaat sektö rü ve perakende
ticaret sektö rü gü ven endekslerindeki dü şü şlerden kaynaklandı. 2007 Ocak Ayında 113,0 olan endeks 2017 Ocak itibarıyla
85,7 oldu.
İşgücü istatistiklerine bakacak olursak, istihdam oranı %46,2, işgücüne katılma oranı %52,4, kayıt dışı çalışanların
oranı %33,9 olarak gerçekleşti. Tü rkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2016 yılı Ekim dö neminde
geçen yılın aynı dö nemine gö re 500 bin kişi artarak 3 milyon 647 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,3 puanlık artış
ile %11,8 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dö nemde; tarım dışı işsizlik oranı 1,5 puanlık artış ile %14,1 olarak tahmin edildi.
Genç nü fusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1,9 puanlık artış ile %21,2 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 1,3 puanlık artış
ile %12 olarak gerçekleşti.

DIŞ POLİTİKA GELİŞMELERİ
Trump Kabinesi Göreve Hızlı Başladı
Amerika Birleşik Devletlerinin yeni Başkanı Donald Trump 20 Ocak 2017’de gerçekleştirilen yemin tö reni sonrası gö revi
devraldı ve ilk icraatları seçim vaatlerinde belirttiğ i yö nde gerçekleşmeye başladı. ABD ile Çin arasındaki serbest ticaret
ilkelerini belirleyen Trans Pasi ik Ortaklık Anlaşmasından ABD’nin çekildiğ ini gö steren kararı imzalayarak şaşırtıcı bir
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başlangıç yapan Trump’ın imzasını taşıyan ve Meksikalı gö çmenleri hedef alan illegal gö çü engellemeye ilişkin bir diğ er
kararı ise ABD federal mahkemelerinden biri tarafından askıya alındı. Obama’nın iklim değ işikliğ i ile mü cadele ve
yenilenebilir enerjiye destek politikaları çerçevesinde veto ettiğ i Keystone XL ve Dakota Boru Hattı projelerine onay veren
kararnameleri imzaladı. ABD sanayisinin ü retimini gü çlendirmek için çevre standartlarını gevşetme, sağ lık harcamalarını
dü zenlemek adına “Obamacare” olarak bilinen sağ lık programını sonlandırma gibi hamlelerle bir haftalık icraat karnesi
oldukça yoğ un olan Trump’ın atacağ ı yeni adımlar hususunda tü m dü nyanın dikkatle beklemeye başladı.

Trump’ın Uluslararası Ticarete Bakışı
Obama'nın en bü yü k projelerinden biri olan Trans Pasi ik Ortaklık Anlaşması’ndan (TPP) ABD’yi çıkaran emri veren
Trump'ın kabinesi ve sö ylemleri "Yeni Bir Çağ ın" sinyallerini veriyor. TPP’yi tarihin rafına kaldırılırken Trump kabinesi,
yeni dü zenin dış ticaret ayağ ına dair şu mesajı gö nderiyor: “Son 30 yıla damgasını vuran Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) gibi
küresel anlaşmalar ve NAFTA, TPP gibi bölgesel anlaşmalar yerine şartlarını belirleyeceğim “ikili anlaşmaları” yapacağım”.
Buna ö rnek olarak, Trump’ın Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’nı (NAFTA) gö zden geçireceğ ini ve Ingiltere ile
kapsamlı bir “serbest ticaret anlaşması” imzalayacağ ını açıklamasını verebiliriz. Kısacası, bö lgesel ve kü resel serbest ticaret
anlaşmalarının sorgulanacağ ı yeni bir akıntıya girilmiş oldu.
Modern tarihin ilk serbest ticaret anlaşmasını (Cobden Chevalier) 1860 yılında Ingiltere ve Fransa imzalamıştı. Bu anlaşma
sonrası 1900’lere kadar 57 tane ikili ticaret anlaşması imzalandı. Ancak ABD’nin ve Almanya’nın ucuz ve kaliteli mallarıyla
rekabet edemeyen Batı Avrupa 20. yü zyılın ilk yarısında korumacı politikalara yö neldi.
2. Dü nya Savaşı sonrası ABD tek bü yü k ekonomik gü ç olarak “kü resel serbest ticareti” savundu ve yanında olanlara
pazarını açacağ ını sö yleyerek (1947 GATT Anlaşması ile) kü resel serbest ticareti zorladı. 1994 yılında 123 ü lke DTO’yü
ABD’nin ö nderliğ inde kurdu. Ancak DTO, kendi başarısının kurbanı oldu. Çin başta olmak ü zere rekabet gü cü yü ksek
ü retim merkezleri, ABD ve AB orta sınıfında “işsizlik korkusu” ortaya çıkardı. 2008 Kü resel Krizi sonrası bu korku bü yü dü ,
AB’de ve ABD’de bö lgesel anlaşmalardan uzaklaşma eğ ilimi başladı. Bunun ilk habercisi Brexit iken, kanıtı Trump oldu.
Trump’a oy veren seçmen, Çin’e ve Meksika’ya daha fazla iş kaybedilmesini istemiyor. Ozellikle çelik ve otomobil sektö rleri
simgesel ö neme sahip. Trump dö neminde, 2008 krizi sonrası yapay bü yü mesi için kapasite fazlası ortaya çıkaran Çin ile
yakın dö nemde Çelik Savaşları yaşanması kuvvetle muhtemel. Çin’de çok bü yü k bir çelik arz fazlası var, bu konuya sonraki
ESAGEV bü ltenlerinde değ ineceğ iz. Aynı şekilde otomobil ithalatına %35 vergi koyacağ ını sö yleyen Trump, en bü yü k
ihracat kalemi otomobil olan Meksika’yı tedirgin ediyor.
Sonuç olarak:
 Soğ uk Savaş sonrası dü nyanın gerçeğ i serbest ticaretti. ABD’nin ö nderliğ i olmadan kü resel serbest ticaret mü mkü n
olamayacak gö rü nü yor. ABD, 70 yıllık siyasetinden vazgeçiyor. Uluslararası ticaret yeni bir akıntıya girdi
 ABD ile bö lgesel değ il, ikili anlaşma imzalamak daha gerçekçi bir hedef haline geldi; Tü rkiye TTIP yerine ikili anlaşma
seçeneğ ini yeni muhataplarına daha iyi anlatabilir.
 Çin çeliğ ine karşı Trump vergisi konulurken fazla ü retim Tü rkiye ve AB’ye yö nelecektir. Trump politikaları bu nedenle
takip edilmelidir.
 ABD dış ticarette Çin’i suçlayıcı sö ylemler geliştirirken TPP’den çekilerek bö lgede Çin’e alan açmış oldu. TPP’ye Çin’in
katılması veya Çin’in kendi bö lgesel ticaret anlaşmasını yapması daha yü ksek sesle konuşulmaya başlandı. Bu nedenle
bö lgesel ticaret anlaşmaları konusunda Çin’in politikalarının da daha yakından izlenmesi gerekliliğ i ortaya çıktı.

Sayın Cumhurbaşkanının Afrika Ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğ an 22-26 Ocak tarihlerinde Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'a ziyaret gerçekleştirdi. Yoksulluk
kıskacında olan ve uluslararası yardımlara bağ ımlı ü lkelere Tü rkiye'den ilk ü st dü zey ziyaret gerçekleştirildi. Afrika'nın
doğ u sahilinde yer alan Tanzanya ve Mozambik ile dü nyanın dö rdü ncü bü yü k adası olan Madagaskar madencilik, ulaştırma
ve lojistik alanlarında ö nemli iş ve yatırım olanaklarının bulunabileceğ i ü lkeler olarak ö ne çıkmakta. Ote yandan, menfur
darbe girişimi sonrası terö rle mü cadele de Afrika ziyaretlerinde ö nemli bir gü ndem maddesi haline gelmiş durumda.
Tü rkiye Afrika Açılımı kapsamında 2008'de Tü rkiye'de, 20014'te Ekvator Ginesi'nde olmak ü zere iki defa Tü rkiye-Afrika
Zirvesi dü zenledi. Afrika'daki bü yü kelçilik sayısını 39'a çıkaran Tü rkiye, TIKA'nın 16 temsilciliğ i vasıtasıyla da ö nemli
sosyal faaliyetler yü rü tmekte. Cumhurbaşkanı Erdoğ an geçtiğ imiz yıl da Afrika Açılımı kapsamında Fildişi Sahili, Gana,
Nijerya, Gine, Kenya, Uganda, Somali ve Senegal'i ziyaret etmişti.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Türkiye ziyareti
Muhafazakar Parti kö kenli Ingiltere Başbakanı Theresa May'in Tü rkiye ve ABD'ye yaptığ ı resmi ziyaret bu haftanın ö nemli
gelişmeleri arasındaydı. Ozellikle Brexit sü recinin oylanacağ ı referandum sonucunun AB'den çıkılması yö nü nde olması
durumunda Ingiltere'nin dü nyadaki siyasi ve iktisadi gelişmelerden izole olacağ ına ilişkin eleştiriler gü ndemi işgal ediyor.
Theresa May'in ve ABD başkanı Trump'ın ABD ile Ingiltere arasında ö zel ilişkilerin geliştireceğ i yö nü ndeki açıklamaları ise
Brexit sonrası dö nemde Ingiltere'nin kendisine AB dışında yeni ticari ortaklar arama çabası olarak değ erlendiriliyor.
Ingiltere başbakanının Tü rkiye ziyaretinde de benzer açıklamalar yapması, bu savı desteklemektedir. Diğ er yandan
Tü rkiye'nin AB ü yeliğ inin ö zellikle iktidardaki Mufahazakar Parti tarafından Ingiltere'nin yerel işgü cü piyasası
dinamiklerini altü st edeceğ ine ilişkin Ingiliz basınına da yansıyan bir takım endişeler Birlikten çıkış referandumu
ö ncesinde çıkış yö nü nde ciddi bir argü man olarak kullanılıyor.
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Diğ er yandan Tü rkiye'nin yeni nesil savaş uçağ ının tasarımının oluşturulmasında Ingiliz şirketi BAE Systems'in teknolojik
yardımının 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında iki ü lke arasında esen soğ uk rü zgarlar nedeniyle durdurulmuş olması da
Theresa May'in ziyaretinin diğ er bir gü ndem konusuydu. Bu ziyaret ile iki ü lke arasındaki ticari, askeri ve siyasi ilişkilerin
ö nü mü zdeki dö nemde daha da sıkılaşacağ ını sö ylemek yanlış olmaz.

Astana'dan Ateşkesin Devamı ve Masada Çözüm Mesajı
Suriye konusunda Tü rkiye, Rusya, Iran, Suriye rejimi ve muhali lerin temsilcileri Kazakistan'ın ev sahipliğ inde 23-24 Ocak
tarihlerinde Astana'da bir araya geldi.
Rejim ve muhali lerin ilk kez aynı masada yer alması açısından ö nem taşıyan toplantı sonunda Tü rkiye, Rusya ve Iran
tarafından imzalanan bildiride Suriye&#39;nin toprak bü tü nlü ğ ü ve 29 Aralık&#39;ta ilan edilen ateşkesin devamına
vurgu yapıldı.
Ayrıca, ateşkesin ve ihlallerin izlenmesi amacıyla ü çlü bir mekanizma kurulması kararlaştırıldı. Bildiri rejim temsilcilerini
memnun ederken, Iran'ı eleştiren bir ifade yer almaması muhali lerde memnuniyetsizliğ e neden oldu.
Zirveyi takip eden gü nlerde ise Rusya'nın toplantıda tara lara dağ ıttığ ı Suriye Anayasası taslağ ı gü ndem oldu. Devlet
Başkanının yetkilerinin bir kısmını meclise devretmesini ö ngö ren taslakta Kü rtlere Ozerklik verilmesi ö nerisinin yer aldığ ı
iddia edildi. Rusya Dışişleri Bakanlığ ı sö zcü sü konuya ilişkin olarak, taslaklarında siyasi ö zerkliğ e ilişkin bir hususun yer
almadığ ını açıkladı.
Ote yandan, ABD yö netiminin Suriye'de gü venli bö lge çalışması yaptığ ının basına sızmasının ve Trump tarafından teyit
edilmesinin ardından Rusya'dan buna karşı çıkan ve sonuçlarının iyi dü şü nü lmesi uyarısı yapan bir açıklama geldi.

SİYASİ GELİŞMELER
Anayasa Değişikliğine İlişkin Referandum Süreci
TBMM’de tü m maddeleri teker teker ikişer kez oylandıktan sonra nihai olarak oylanan ve 330 evet oyunun ü zerinde oy
alarak kabul edilen Anayasa Değ işikliğ i Referandum kararı, Cumhurbaşkanının onayına sunulma aşamasında.
Cumhurbaşkanı onaylayıp Resmi Gazete’de yayımlandıktan en az 60 gü n sonra yapılabilecek olan referandumun kesin
tarihinin bu hafta içinde Yü ksek Seçim Kurulu tarafından açıklanması bekleniyor. Mevcut sü reçte farklı anket şirketleri
tarafından yayınlanan anketlerde Evet oylarına ilişkin beklentiler % 62 (ORC), % 53,6 (Optimar), % 52,4 (A&G), % 48,7
(Sonar) ve % 42 (Gezici) şeklinde farklılık gö stermekte.

SOSYAL GELİŞMELER
Yeni Müfredat Çalışmaları
Milli Eğ itim Bakanlığ ı, ilkokul, ortaokul ve liseler için hazırlamış olduğ u yeni mü fredatı 13 Ocak 2017 tarihi itibarıyla
kamuoyu ile paylaşmış ve ilgililerin gö rü şü ne açmıştır. Iki yıllık bir çalışmanın ü rü nü olan mü fredat, “Tü rkiye Yeterlilikler
Çerçevesi”, “Milli Eğ itim Kalite Çerçevesi”, “Bilgi Toplumu Stratejisi” ve “TUBITAK 2023 Vizyon Belgesi” başta olmak ü zere
eğ itim politikası açısından ö nem taşıyan politika dokü manları esas alınarak hazırlanmıştır. Buna gö re, 12 yıllık eğ itim
sonunda ö ğ rencilere, 13 temel beceri ve yetkinliğ in kazandırılması hede lenmiştir. Bu beceri ve yetkinlikler şunlardır;
anadil okuryazarlığ ı, beden eğ itimi ve spor yeterlilikleri, bilgi okuryazarlığ ı, bilgi ve iletişim teknolojileri okuryazarlığ ı,
bilim okuryazarlığ ı, insan hakları ve demokratik duyarlık yeterlilikleri, matematik okuryazarlığ ı, ö ğ renme yeterlilikleri, ö z
farkındalık, sanat yeterlilikleri, temel hayat yeterlilikleri, yabancı dil okuryazarlığ ı ve yeterlilikleri ile yurttaşlık bilgisi ve
bilincidir.
2005 yılından sonra yapılan en kapsamlı mü fredat yenileme çalışması kapsamında, kazanımlar yü zde 30 dü zeyinde
azaltılmıştır. Bu durum, mü fredatta ö nemli bir sadeleşme yapılmış olduğ unu gö stermektedir. Kamuoyunda biyoloji
mü fredatından evrim teorisinin çıkarılması, tarih ders programında Atatü rk ile Ismet Inö nü ’yü konu edinen bö lü mlerin
ağ ırlıkları azaltılması başlıkları etrafında ideolojik içeriğ i yoğ un tartışmalara yol açan mü fredat objektif bir gö zle
değ erlendirildiğ inde, gü nü mü z toplumunda bir insanın ihtiyaç duyduğ u beceri ve yetkinliklerin bü yü k ö lçü de kapsanmış
olduğ u gö rü lmektedir. Bununla birlikte, mü fredatın nihayetinde bir araç olduğ u ve bu sü reçte asıl aktö rü n ö ğ retmen
olduğ u gerçeğ i gö zden uzak tutulmamalıdır. Dolayısıyla, bu mü fredatın ö ğ retmenler tarafından içselleştirilmesi ve
ö ğ rencilere kaliteli bir şekilde aktarımının sağ lanması için etkin bir hizmet içi eğ itim uygulaması, mü fredatın başarısı
açısından oldukça ö nemlidir.
13 Şubat 2017 tarihine kadar ilgililerin gö rü şlerine açık olan mü fredatın 2017-2018 eğ itim-ö ğ retim dö neminden itibaren
ilk aşamada 1., 5. ve 9. sını larda uygulamaya alınması ö ngö rü lmektedir.

DİĞER GELİŞMELER
İran ile Gaz Tahkimini Türkiye Kazandı
Iran tarafından açıklanan, daha sonra Tü rk tarafınca da teyit edilen bilgiye gö re; Iran geçmişe yö nelik 1,9 milyar dolar geri
ö deme yapacak ve Tü rkiye'ye sattığ ı gazın iyatında %13,3 indirim uygulayacaktır.
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Iran ile 1996 yılında 25 yıl sü reli doğ al gaz alım anlaşması imzalanmış ve ithalat 2001 yılında başlamıştı. Tü rkiye'nin en
pahalı gaz tedarikçisi olan Iran'a karşı BOTAŞ 2012 yılında tahkime başvurmuştu. 4,5 yıldan fazla sü ren tahkim sonucunda
Tü rkiye hem 2011-2015 dö nemi için geri ö deme hem de mevcut gaz iyatında indirim kazandı. Ancak geri ö demenin nasıl
yapılacağ ına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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
Mü nevverlerinde Medeniyet Dü şü ncesi” konusunda Altındağ Hamamö nü Kabakçı Konağ ı’nda gerçekleştirdik.
 Bir sonraki Hamamö nü ESAGEV Cuma Sö yleşisi 17 Şubat 2017 gü nü Prof. Dr. Mustafa Oztü rk’ü n katılımıyla
dü zenlenecektir.
 www.esagev.org adresinde faaliyet gö steren ESAGEV internet sitesi gü ncellenmiştir. Içeriğ e ilişkin katkı ve gö rü şleriniz
bizleri memnun edecektir.
 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.

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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