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Tüketim arttı 
Türkiye büyüdü
Vatandaşın tüketimi 6.3, devletinld yüzde 7.2 arttı. Bu yılın ikinci üç ayında Gayrisafi 
Yurtiçi Hasıla, yüzde 20.4 artarak 884 milyar 4 milyon 260 bin lira olarak gerçekleşti.
En hızlı büyüme hizmetlerde Harcamalar daha çok arttı Ödemede yüzde 19.4 artış
TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜÎK) 
2018*in ikinci çeyreğine ilişkin gayri 
safi yurtiçi hasıla (GSYH) verilerini 
açıkladı. Buna göre. Türkiye ekonomisi 
ikinci çeyrekte 52 büyüyerek. 2018 
yılı ilk çeyreğindeki 7.3lük başarıyı 
yakalayamadı. Hizmetler sektörü yüzde 
8. Sanayi yüzde 4.3, inşaat yüzde 0.8 
büyüdü. Tanm sektöründe ise yüzde 15 
oranında daralma meydana geldi.

BU dönemde hane halkı nihai tüketim 
harcamaları geçen yılın aynı çeyreğine 
göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak 
yüzde 6.3 arttı. Devletin nihai tüketim 
harcamalan da yüzde 7.2, gayrisafi sabit 
sermaye oluşumu ise yüzde 3.9 artış 
gösterdi. Mal ve hizmet ihracatı. 2018 
yılının ikinci çeyreğinde 2017nin aynı 
çeyreğine göre yüzde 4.5, ithalatı ise 
yüzde 03  artış gösterdi.

İŞ gücü ödem eleri ikinci 
çeyrekte geçen yılın aynı dönem ine 
göre yüzde 19.4 artarken, net 
işletm e artığı/karm a gelir de 
yüzde 19.4 yükseldi.tş gücü 
ödem elerinin gayrisafi katm a 
değer içindeki payı geçen yılın aynı 
dönem inde yüzde 36.5 olurken 
bu oran 2018’in ikinci çeyreğinde 
yüzde 36'ya geriledi.

Türkiye 
pozitif ayrıştı
TİCARET Bakanı Ruhsar 
Pekcan. "büyüyen Türkiye 
ekonomisi 2018 yılına da güçlü 
bir giriş yaptı.
Türkiye'nin ikinci 
üç ayda göster
diği büyüme 
performansıyla, 
gelişmiş ve 
gelişmekte olan 
ülkelerden pozitif yönde aynştL 
2018 yılında ihracatta tarihi 
zirveye ulaşarak yılın ikinci yan
sında da büyümeyi ve istihda
mı desteklemeyi hedefliyoruz.”

Ekonominin 
temeli sağlam
ANKARA Ticaret Odası Başka
nı Gürsel Baran: ‘Temellerinin 
sağlamlığından hiç kimsenin 
kuşkusu yok. Buyaşadıklanmız, 
ekonomimizin 
güçlendirilmesi 
gereken yönle 
rini görmemizi 
sağladı. Bugün 
bulunduğumuz 
noktayı, katma 
değeri yüksek üretim yapan 
markalaşmada beklenen atılımı 
sağlamış, dijital devrimde yol 
almış, verimli bir tanm ve hay
vancılık üretimi tesis edebilmek 
için fırsat olarak görmeliyiz."

Türkiye'nin 
sorunu döviz kuru
ANKARA Sanayi Odası Başkanı 
Nurettin özdebir: Birinci üç 
aydaki yüzde 73lük büyümenin 
ardından gelen yüzde 52lik 
performans 
yavaşlamadır.
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oynaklıktır. Kurdaki ortaya çıkan 
yukan yönlü hareket ve Türk 
lirasının yüksek oranda değer 
kaybetmesi büyüme üzerinde 
olumsuz etki yaratır."

Ekonomide dengelenme süreci başlıyor
TÜİK verilerini değerlendien Hazine 
ve Maliye Bakanı Berat Albayrak. 
"İkinci çeyrekte büyüme, tüketim 
ve yatırımdaki ılımlı yavaşlamaya 
rağmen iç talep kaynaklı olmaya 
devam etmiştir. Bununla birlikte, 
güçlü ihracat ve turizm gelirlerindeki 
yüksek performans net dış talebin 
büyümeye pozitif katkı vermesini 
sağlamıştır" dedi Albayrak. bu 
durumun, hükümetin ekonomi

politikalarındaki temel hedeflerinden 
olan ekonominin dengelenme 
sürecinin başladığım gösterdiğine 
dikkat çekerek, “büyümede temel 
hedef olan ihracata dayalı büyüme 
istikametinde ilerlendi ğini de 
ortaya koymuştur" yorumunu yaptı. 
Albayrak. "yılın geri kalanında ithalat 
talebinin düşmesi; ihracat ve turizm 
gelirlerindeki devam eden güçlü 
seyir ile net dış talebin, büyümeye

yüksek oranda pozitif katkı sağlaması 
beklenmektedir. Enflasyon ve cari 
açık alanlarındaki kırılganlıklarımızla 
daha kararlı mücadele etmemiz ve 
makroekonomik dengelenme politika 
setini oluşturmayı gerektirmektedir" 
dedi Albayrak. Enflasyonla topyekûn 
mücadele ve cari açığın sürdürülebilir 
düzeylere düşürülmesinin bu 
dönemdeki öncelikli hedefleri arasında 
olduğunu da hatırlattı.


