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EKONOMİ İKİNCİ ÇEYREKTE YÜZDE 5.2, İLK YARIDA YÜZDE 6.18 BUYUDU

Türkiye ekonomisi 
2018'in ikinci 

çeyreğinde yüzde 
5.2 büyürken, son 

üç çeyreğe göre hız 
kaybetti. Devletin 
harcamalarındaki 

artışa rağmen 
vatandaşın 

tüketimdeki 
kısmi yavaşlama, 

ithalattaki 
ve inşaattaki 
durgunluğun 

etkisiyle yüzde 5.2 
büyüyen Türkiye 

ekonomisinin 
üçüncü çeyrekte 

daralması 
muhtemel.

S O  
9 A
DAYANIKLI MALLAR 

YARI DAYANIKLI MALLAR 

DAYANIKSIZ MALLAR 

HİZMETLER

54.113 14.9

61.565 22.8

190.535 25.3

212.474 14.0

Y A T IR IM LAR  NE K A D A R  DEĞİŞTİ t .j

İnşaat 

Makine teçhizat

6 . 6

1 0 . 6

Dlger aktifler- 3 . 0
■ I______ __ 1«
Üretilmiş mail 

olmayan aktifler ™  3 . 9

ÜRKİ YE ekonomisi 2018 
yılının ikinci çeyreğinde 
yüzde S.2buyudu.

Beklentilere uygun gelen 
buyum e önceki çeyreklere 
gore hız k aybetti Büyümenin 
kaynağı yine vatandaşın 
tüketimi olurken devletin 
tüketimi de dikkat çektL 
inşaat sektörü ise neredeyse durdu.
Bu yıl uçuncu çeyıekte. geçen yılki 
yüzde 11 5 lik  guçlu buyume verisinin 
ardından ya sıfır ya da küçülme 
bekleniyor. Özellikle kurdaki artış ve 
sanayi ile tüketimdeki yavaşlam anın 
uçuncu çeyrek verisinde etkili olması 
ongoruluyor. Yıl sonu için analistlerin 
beklentisi ise yüzde 3 seviyelerinde bir 
buyume. Boyiece Türkiye ekonomisi 
daha yavaş bir buyume patikasına 
girmiş olacak.

İLK YARIDA YÜZDE 6.18
Türkiye istatistik Kurumu'nun 

(TUK) dun açıkladığı verilere gore 
Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte 
3 3 9  trilyon lira. 881.6 milyar dolarlık 
büyüklüğe ulaştı. Yılın ilk altı ayında 
yani ilk yansındaki buyume ise 
hesaplam alarım ıza gore yüzde 6.18 
oldu. TUK'in nufus projeksiyonuna 
gore ise kişi başı milli gelir de 10 
bin 769 dolar olarak tahm in edildi. 
Takvim etkisinden anndırılmış 
ekonomik buyume. 2018 yılı ikinci 
çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine 
gore yüzde 5 5  arttı. Mevsim ve takvim 
etkilerinden arındınlmış buyum e ise 
bir önceki çeyreğe gore yüzde 0.9 oldu.

VATANDAŞ RAHAT
Türkiye ekonomisinde vatandaşın 

yeri ayn. Harcama yöntemiyle milli 
gelir hesabında bunu goruyonız. 
Vatandaşın tüketim davranışları 
büyümenin seyrini belirliyor. Ok 
çeyrekte büyümenin neredeyse 
tam am ına yakınını karşılayan 
vatandaş ikinci çeyrekte ivme 
kaybetse de tüketmeye devam etti. 
TU1K verilerine gore vatandaşın 
tüketimi geçen yılın ikinci çeyreğine 
gore yüzde 6.3 arttı ve bunun 
ekonomik büyümeye katkısı 3.81 
puan oldu. Y ani yüzde 5 .2lik  
büyümenin yüzde 73’u vatandaşın 
tüketiminden geldi. Vatandaş 
uçuncu çeyrekte biraz daha temkinli 
gorunuyor. Oncu veriler de bunu 
ortaya koyuyor. Tuketid güven 
endeksindeki duşuş. kurdaki yükseliş 
ve ithalattaki yavaşlam a uçuncu 
çeyrekte vatandaşın tüketiminde 
yavaşlam a olacağını gösterdi.

DEVLET HARCADI
Devletin tüketim harcam aları ise 24 

Haziran'daki seçim lerinin de yapıldığı 
ikinci çeyrekte hızlı arttı, ilk çeyrekte 
yüzde 4.9 büyüyen devletin tüketim 
harcam alan ikinci çeyrekte yüzde 7.2 
arttı. Ve bu artış sayesinde devletin 
tüketiminin ekonomik büyümeye 
katkısı 0 .%  puan oldu. Dk çeyrekte 
devletin tüketim harcamalarının 
katkısı 0.7 puandı. Neredeyse beşte 
birini ekonomik büyümenin devletin 
tüketim harcam aları karşıladı.
Uçuncu çeyrekte devletin de 
tüketim harcam alarında yavaşlam a 
kaçınılmaz.

YATIRIMDA İNŞAAT
Yatırımlar, yani gayrisafi sabit 

serm aye oluşumu da ilk çeyreğe 
gore hız k aybetti Yatuımlardaki 
artış yüzde 3.9. bunun ekonomik 
büyüm eye katkısı ise 121 puan.
Yatın mİ arın ayrıntılarına bakıldığında 
ise yine inşaat yatırımlarının artışa 
geçtiği goruluyor. ilk çeyrekte makine 
teçhizat yatırından daha öndeydi. 
Şimdi inşaatta yüzde 6.6.. makine 
teçhizatta yüzde 0.6 buyume var. 
Ar-Ge. yazılım geliştirme yatırımlarım 
içeren diğer aktifler kaleminde ise 
yüzde 3'luk duşuş var. Uçuncu çeyrek 
yatırımlar için de çok parlak bir çeyrek 
olacak gibi gorunmuyor.

İTHALAT HIZ KESTİ
Dış ticaret ithalattaki hızlı artış 

nedeniyle büyümeye olumlu 
etki yapamıyordu. Bu yılın ikinci 
çeyreğinde ithalattaki yavaşlam a 
ve ihracattaki hızlanm a dış ticaretin

Şebnem
TURHAN

büyümeye etkisini olumluya 
dondurdu. İhracat yüzde 
4.5 arttı ve büyümeye 1.03 
puan katkı verdi, ithalatta 
ise artış yüzde 0.3'te kaldı ve 
bunun büyüm eye olumsuz 
etkisi sadece O.OS puan oldu. 
Uçuncu çeyrekte ihracatta 
kurdaki yükseliş ve ithalatta 

ise zayıflama nedeniyle dış ticaretin 
büyümeye çok daha iyi bir katkı 
vermesi muhtemel.

SANAYİ ÖNDE
TUK'in üretim yöntemiyle 

m illi gelir hesabında ise sanayi ve 
hizmet sektörü one çıkıyor. Yılın ilk 
çeyreğinde yüzde 8  büyümesiyle 
ekonomiye neredeyse 2 puanlık katkı 
yapan sanayi ikinci çeyrekte yüzde 
4 .3 lu k  artışla katkısını 0.88 puana 
duşurdu. Sanayi üretimi verileri zaten 
ivmenin duştuğunu gösteriyordu. 
Uçuncu çeyrekte ise başta otomotiv 
üretiminde iç pazardaki kan kaybı 
ve tatil sezonu olm ası nedeniyle 
sanayi üretimi velilerinin de buz 
kesm esi bekleniyor. Bu da ekonomik 
büyümeye sanayi üretiminin katkısını 
oldukça düşürecek.

İNŞAAT DURDU
Üretim hesabında inşaat 

sektörü yüzde 0.8'lik artışıyla 
ekonomik büyüm eye sadece 0.06 
puanlık katkı yapabildi. Bu inşaat 
sektörünün büyümeye 2015 yılının 
ilk çeyreğinden bu yana en  duşuk 
katkıyı yapması anlam ına geliyor. 
Gayrimenkul sektörü de inşaatın 
izinde, ikinci çeyîekte geçen yıl ikinci 
çeyreğe gore buyum e yüzde 0.2. 
Ekonomik büyümeye katkısı 0.02 
puan. Oysa ilk çeyrekte inşaat ve 
gayrimenkulun büyümeye katkısı 
0.74 puana ulaşmıştı.

TARIMDA DARALMA
Tarımda da ikinci çeyrek yüzde 

1.5lik daralm a var. Bu daralma 
ekonomik büyümeyi 0.06 puan 
geriletti. Tanm  sektörü geçen yıl ikinci 
çeyrekte oldukça olumlu bir seyir 
izlemişti. Genellikle ikinci çeyreklerde 
daralma norm al. Uçuncu çeyrekte 
tanm da büyümenin hızlanmasını 
ve ekonomiye katkı sının artm asını 
bekliyoruz.

TURİZM DESTEĞİ
Turizmin 2016 ve 2017'den 

sonra 2018 yılında toparlanması 
buyume verilerine de olumlu 
yansıdı. Turizmdeki hızlanm a içinde 
bulunduğu hizmet sektöründe 
ticaretten sonra itici gucu 
oluşturmasını sağladı, ikinci çeyrekte 
hizmet sektöründeki buyum e yüzde 
8. Ve bu ekonomik büyümeye 1.79 
puanlık katkı anlam ına geliyor. 
Uçuncu çeyrekte turizmin katkısı 
artacak, ancak ticarette işler turizm 
kadar iyi gitmiyor olabilir. Ama 
hizmet sektörü üretim yoluyla milli 
gelir hesabını sırtlam aya devam 
edecek.

KREDİLER BUYUDU
Bilgi-iletişim sektörü sanayi 

üretimindeki oncu veriler 
doğrultusunda hızlandı. Yüzde 
7 lik  buyum e 0.18 puanlık katkı 
getirdi. Finans ve sigorta sektörü 
ise ilk çeyrektekine nazaran daha 
hızlı ve yüzde 12.1lik büyümenin 
ekonomiye katkısı 0 5 8  puan. Yılın 
ikinci çeyreğinde kredi büyümesi 
yüzde 7.1 olması sektörün katkısını 
arttırdı. Sektörde uçuncu çeyrekte 
bir yavaşlam a yaşanabilir. Her ne 
kadar ‘destek kredileri- açıklansa 
da kredi büyümesinde yavaşlam a 
ongoruluyor.

KAMUDA HIZ
Kamu yönetimi, sağlık ve sosyal 

hizmetler ikinci çeyrekte yüzde 
13.1 buyudu ve ekonomiye 1.29 
puanlık katkı verdi. Kamudaki 
buyum e oldukça yüksek, idari destek 
hizmetlerde ise yüzde 1.3'luk kayıp 
var. Bunda taşeronların kamuya 
devredilmesinin etkisi var. Çunku 
sektör küçülmüş oldu. Vergi ve 
süspansiyonlar yüzde 4 3  buyudu, 
katkısı ise 0 5  puan.
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ÇEYREKLERE REVİZYON
TÜRKİYE İstatistik Kurumu, 2018 
y iı Ik  çeyrekte daha önce yüzde 
7.4 olarak açıkladığı büyümeyi 
yüzde 7.3’e revlze ederden, 2017 

yılna alt ceyreklik verileri de revlze etti. Buna 
göre daha 2017 Ik  çeyrek büylfrnesl yüzde 
5.4 ten yüzde 5.3'e. İkinci çeyrek yüzde 5.4'ten 
yüzde 5.3'e, üçüncü çeyrek yüzde 11.3'ten 
yüzde 11.5’e revlze edildi.

VATANDAŞIN 
İTHAL ZEVKİ

VATANDAŞ tüketiminde ithal 
maların ağırlığı sürüyor. Otomotiv 
ve cep telefonunu kapsayan 
dayanfclı malarda yüzde 14.91uk 

artış yaşandı Gıda hariç ithal maların ağırlık 
olduğu içki, tütün, kırtasiye, temizlik malzemeleri 
gibi dayanıksa tüketim malarna yapılan 
harcama yüzde 22.8 arttı. Vatandaş dayanaksız 
tüketim malarına 190.5 milyar lira harcadı.
Eğitim, sağlık, otel, lokanta gfci harcamalan 
kapsayan hlzm etlerde İse yüzde 14.0’lfc bir artış 
var. Bu 212.4 milyar Ira harcandım  gösteriyor. 
Giysiler, mutfak eşyalan. oyuncak gibi yine 
ithalatın olduğu yarı dayanfclı tüketim m allama 
harcamalar da yüzde 22.8 artış gösterdi.

BÜYÜMEYE KİM 
NE KADAR KATKI VERDİ
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ÜRETİCİ KAZANIRSA 
TÜRKİYE KAZANIR

ANKARA Sanayi Odaa Başkam 
Nurettin Özdebir, büyümeyi 
değerlendir ir kea "Büyümede bir 
yavaşlama ortaya okrmştr. Su anda 

en önemi sorunumuz kurdaki oynaklıktır. Kurda 
ortaya akan yukarı yönlü hareket ve TL'nin 
yüksek oranda değer kaybetmesi büyüme 
üzerinde olumsuz bir etld ortaya çfcartmaktacfer" 
dedL Özdebir, şöyle konuştu: “Büyümenin 
lokomotifi üreticilerdir. Ekonominin gelecek 
dönemlerde yüksek büyüme performansı ortaya 
koymak içm ureöcderin desteklenmesi ve 
ayakta kalması gerekir. Üreticinin kazanması 
lazım, aksi halde üretimden çıkar. Yani üretici 
kazanırsa Türkiye kazanır, üretid kaybederse 
Türkiye üretim gücünü kaybeder."


