
Hane halkı, kamu ve 
ihracatla büyüme:

Türkiye ekonomisi 2018'in 2. çeyreğinde yüzde 5.2 büyüdü. Hane halkı tüketimi, kamu harcamaları ve 

ihracat, bu performansta etkili oldu. 2017 yılı tamamında kişi başı gelir 10 bin 602 dolar olarak revize edildi.

Üretim  yöntemine göre, zincir
lenmiş hacim endeksi yoluyla bir 
önceki yılın aynı dönemine oranla 
reel olarak tarım sektörü toplam 
katma değeri yüzde 1.5 azalırken, 
sanayi sektörü yüzde 4.3 ve inşaat 
sektörü yüzde 0.8 arttı. Hizmetler 
sektörünün katma değeri yüzde 8, 
mal ve hizmet ihracatı yüzde 4.5 
arttı. Türkiye, hane halkı tüketi
mi, kamu harcamaları ve ihracatın 
katkısıyla büyüme oranında yine 
dünya liginde ilk sıralardayer aldı. 
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ALBAYRAK: İHRACAT VE 
TURİZM KATKISI ARTACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak. öncü göstergelerin, iç 
talepteki yavaşlamanın belirgin
leştiğini gösterdiğini vurgulayarak 
"Yılın geri kalanında ithalat talebinin 
düşmesi, ihracat ve turizmden 
pozitif katkı bekliyoruz'dedi. 02

PEKCAN: İHRACATLA 
ZİRVEYİ HEDEFLİYORUZ

Türkiye'nin 2. çeyrek performansına 
dikkat çeken Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan, 'Büyümeye ihracat katkısı 
yüzde 0.96. Bu yıl ihracatta zirveye 
ulaşarak ikinci yanda da büyüme ve 
istihdamı desteklemeyi hedefliy
oruz’  diye konuştu. 02

•  EKONOMİSTLER BÜYÜME TAHMİNLERİNİ AŞAĞI ÇEKTİ 03  

•C H P ’Lİ FAİK ÖZTRAK: GERÇEK BÜYÜME YÜZDE 0.9 02

Ülkelerin 2018  ikinci 
çeyrek büyümesi (%)
Türkiye 5,2 Yunanistan 1.8
Ş ili 5 Fransa 1,7
İsveç 3,3 
Avusturya 3 
Kore 2,8

Meksika 1,6 
Bir. K ra llık  1.3 
İtalya 1,2

Hollanda 2,7 
İspanya 2,7

Japonya 1
Danimarka 0,6

Portekiz 2,3 
Kanada 1,9 
Alm anya 1,9

OECO 2.5 
AB (28) 2.1 
Euro Böl. (19) 2.1

•  BÜYÜMEDE SON ÇEYREK SIFIR DOLAYINDA YA DA NEGATİF OLABİLİR - ALAATTİN AKTAŞ 0 4

İŞ DÜNYASINDAN 
BÜYÜME YORUMLARI
»•TİM Başkanı İsmail Gülle;
İkinci çeyrekte yatınmlarm artmış 
olması ve turizm sektöründeki 
ivmelenme sayesinde, net 
ihracatın büyümeye katkısı 
beklediğimiz gibi pozitif yönlü l 
puan oldu. YıHonunda ihracatta

yeni bir rekor daha kıracağız.
► MÜSİAD Başkam Abdurrah
man Kaan: İnşaat yatınmlarm- 
daki % 6.6 lık artışa karşın makine 
ve teçhizat yatırımlarındaki artışm 
% 0.6 seviyesinde kalması; ürkiye 
ekonomisinin önceliğinin imalat 
sanayiine yönelik yatırımlar 
olması gerektiğini göstermiştir.

►ASO Başkam Nurettin 
özdebir: Büyümenin loko
motifi üreticilerdir. Üreticilerin 
desteklenmesi ve ayakta kalması 
gerekir. Üreticinin kazanması 
lazım. Aksi halde üretimden çıkar. 
►ATO Başkanı Gürsel Baran: 
Yaşadıklanmız. ekonomimizin 
güçlendinlmesi gereken yönlerini

görmemize vesile oldu. Bundan 
böyle daha çok çalışarak bu alan- 
lan tahkim etmemiz gerekiyor 
►İTO Başkanı Şefcib Avdagiç:
Büyüme rakamı, seçim öncesine 
rastlamasına rağmen, popülist 
yaklaşımlar yerine ekonominin 
gereklerinin uygulandığını 
gösteriyor. İhracatın dış ticarete

net katkısı dikkat çekici.
► Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı İbrahim Burkay:
Katma değerli üretim, sanayi 
ve ihracata yönelik teşvik ve 
desteklerin artması ve açıkla
nacak Orta Vadeli Programın 
uygulamaya konulması ile 
büyüme hızlanacak. I 03



TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ (TİM) 
BAŞKANI İSMAİL GÜLLE:
Türkiye ekonomisi 2018 yılının ikinci 

çeyreğinde büyüme temposuna devam 

ederek yüzde 5.2 büyüme kaydetti. İkinci 

çeyrekte yatırımların atmış olması ve turizm 

sektöründeki ivmelenme sayesinde, net 

ihracatın büyümeye katkısı beklediğimiz gibi 

pozitif yönlü-1 puan oldu. İhracatın dönemlik 

GSYH içerisindeki payı ise yüzde 22,5 oldu. 

OECD ortalamasının yüzde 2.5 olduğu ikinci 

çeyrekte, yüzde 5,2'lik büyüme verisi ile 

ülkemiz Avrupa'da verisi açıklanan ülkeler 

arasında en çok büyüyen ekonomi oldu. 

Önemli bir husus da yatırımlardaki artışın 

yüzde 3.9 olması. Uluslararası derecelendirme 

kuruluşları son dönemde Türkiye'nin büyüme 

beklentilerini düşürmüşlerdi. Ancak açıklanan 

veriler ışığında ihracat performansımızın 

2p18 yılını da başan ile kapatacağını ve 

büyümemize pozitif katkı sağlayacağını 

düşünüyorum. Yılsonunda 170 milyar doların 

üzerinde bir ihracat rakamına ulaşarak, 

yeni bir rekor daha kıracağız. Mal ve hizmet 

ihracatındaki artış temposu ile birlikte Türkiye 

çift kanatlı büyümeye devam edecektir.

İMALAT SANAYİİNE ÖNCELİK
MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI 
DERNEĞİ (MÜSİAD) GENEL BAŞKANI 
ABDURRAHMAN KAAN:
İkinci çeyrekte yüzde 5,2’lik büyüme 

performansı tesadüfi değildir. Önceki yılın 

aynı çeyreğine göre yüzde 6.3 genişleyen iç 

talebin yanı sıra dış talebin de yüzde 4.5 artış 

kaydetmesi, daha dengeli bir büyüme adına 

olumlu bir tablo sunmuştur. Önceki çeyrekteki 

artışa nazaran bir miktar ivme kaybetmiş olsa 

da yüzde 3.9’la yatırımlardaki artışın sürmesi, 

ekonomik aktivitedeki canlılığın sürdüğüne 

işaret etmektedir. Bununla birlikte, inşaat 

yatınmlarındaki yüzde 6.6'lık artışa karşın 

makine ve teçhizat yatırımlarındaki artışın

yüzde 0.6 seviyesinde kalması, yeni dönemde 

Türkiye ekonomisinin önceliğinin imalat 

sanayiine yönelik yatırımlar olması gerektiğini 

göstermiştir.
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DÖNÜŞÜM İÇİN FIRSAT
ANKARA TİCARET ODASI (ATO) 
BAŞKANI GÜRSEL BARAN:
Ekonomimizin temellerinin sağlamlığından 

hiç kimsenin kuşkusu yok. Bu yaşadıklarımız, 

ekonomimizin güçlendirilmesi gereken 

yönlerini görmemize vesile oldu. Bundan 

böyle daha çok çalışarak bu alanlan tahkim 

etmemiz gerekiyor. Bugün bulunduğumuz 

noktayı, katma değeri yüksek üretim yapan, 

markalaşmada beklenen atılımı sağlamış, 

dijital devrimde yol almış, verimli bir tanm 

ve hayvancılık üretimi tesis etmiş bir hale 

dönüşmemiz için fırsat olarak görmeliyiz.

İHRACAT ÖNEMSENMELİ
ANKARA SANAYİ ODASI (ASO) 
BAŞKANI NURETTİN ÖZDEBİR:
Kurda ortaya çıkan yukarı yönlü hareket 

ve Türk UrasTnın yüksek oranda değer 

kaybetmesi büyüme üzerinde olumsuz bir etki 

ortaya çıkarmaktadır, önümüzdeki dönemde 

kaliteli büyüme performansı için. TL'deki 

değer kaybını avantaja çevirecek, ihracata 

önem vermeliyiz. Bu süreçte, ihracat içindeki 

yüksek teknolojili mallann payını artırmalıyız, 

özellikle inşaat sektöründeki yüzde 0.8 

lik büyüme inşaatta yavaşlama olduğunu 

göstermektedir. Büyümenin lokomotifi 

üreticilerdir. Bu yüzden ekonominin gelecek 

dönemlerde yüksek büyüme performansı 

ortaya koyması için üreticilerin desteklenmesi 

ve ayakta kalması gerekir. Üreticinin 

kazanması lazım. Aksi halde üretimden çıkar.

YATIRIMCIYA GÜVEN VERİR
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ 
KOORDİNATÖR BAŞKANI JAK ESKİNAZİ:

Ekonominin bundan sonraki süreçte bu 

performansını korumasını temenni ediyoruz. Kritik 

dönemden geçen ekonominin yüzde 5.2 büyümesi 

yabancı yatınmcıya güven vermesi bakımından 

kayda değer. Türk ihracatçısı büyüme rakamlarına 

katkı sağlamak için ihracatını yılın kalan bölümünde 

arttırmaya devam edecek.

SAĞLIKLI PATİKADA TUTMAK...
İSTANBUL TİCARET ODASI (İTO) 
BAŞKANI ŞEKİB AVDAGİÇ:
Yılın ikinci üç ayı 24 Haziran seçimleri 

öncesine rastlamasına rağmen,.bu süreçte 

seçime yönelik popülist yaklaşımlar yerine 

ekonominin gereklerinin uygulandığını 

gösteriyor. İhracatın dış ticarete net katkısı 

dikkat çekici, iç talebin soğuduğu bu süreçte 

ihracat büyümemizin sigortasıdır. Türkiye'nin 

bundan sonraki hedefi, büyümemizi sağlıklı 

bir patikada tutmak, bunun için de büyüme 

kompozisyonunu değiştirmek. İkinci çeyrek 

büyümesi de bize bunun açık mesajını veriyor. 

Parolamız üretim, ihracat ve iç tasarruf.

OVP İLE HIZLANACAK
BURSA TİCARET VE SANAYİ 
ODASI YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI İBRAHİM BURKAY:
Seçimler, dış politikada gerginlikler ve 

döviz kuriannda hızlı artışlann yaşandığı bu 

süreçte Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte 

yüzde 5.2 büyüme göstermesi umut verici. 

Yılın ilk yansını yüzde 6'nın üzerinde bir 

büyüme rakamıyla tamamlayan Türkiye.

OECD. Avrupa Birliği ve G20 ülkeleri arasında 

en güçlü büyüme performansı gösteren 

ülkelerin başında yer almaktadır. Bu dönemde 

büyümeye, sanayi üretimi yüzde 4.3, dış 

ticaret ise 4.5'lik bir artışla katkı sağladı. Katma 

değerli üretim, sanayi ve ihracata yönelik 

teşvik ve desteklerin artması ve açıklanacak 

Orta Vadeli Program'ın (OVP) uygulamaya 

konulması ile büyüme hızlanacak.


