
MİLLETİN DAYANIŞMASININ BELGESİ
•  İstanbul Ticaret O dası (ITO ) 

Başkanı Ş ck ib  Avdagiç: 'Türkiye'nin
2018 yılının ikinci çeyreğinde yüz
de 52  büyümesi ekonomimiz üzerin
de senaryo yazanlara verilmiş anlam 
lı bir cev aptır. Yılın ikinci üç ayı 24 Ha
ziran seçim leri öncesine rastlaması* 
na rağm en, bu süreçte seçim e yönelik 
populist yaklaşımlar yerine ekonom i
nin gereklerinin uygulandığını göste
riyor. Son rakamlar bir kez daha m il
letçe, ekonominin bütün aktörleri o la
rak büyük bir dayanışma içinde eko
nomik saldırıları bertaraf etm ekte usta
lık kazandığımızı ortaya koyuyor. Tü r
kiye'nin bundan sonraki hedefi, büyü
memizi sağlıklı bir patikada tutmak, 
bunun için de büyüm e kom pozisyo
nunu değiştirmek. İkinci çeyrek büyü
mesi d e bize bunun açık mesajını veri
yor. Parolamız üretim, ihracat ve iç ta
sarruf. Mevcut kur kaynaklı zorlukları 
aşm ak için, imalat sanayine dayalı bir 
dönüşüm hikayesini büyüm e kitabımı
za koym ak zorundayız/'

•  nkâsaıL >dası (A SO ) Baş
kanı Nurettin ö z d c b in  "2018 yılı bi
rinci çeyreğindeki yüzde 7,3'Iük bü
yümeye rağmen, ikinci çeyrekte 5,2 ile 
büyümede bir yavaşlama ortaya çık
mıştır. Şu anda en  önemli sorunumuz 
kurdaki oynaklıktır. Kurda ortaya çı
kan yukan yönlü hareket ve TL'nin 
yüksek oranda değer kaybetmesi bü

yüme üzerinde olumsuz bir etki ortaya 
çıkartmaktadır. Önümüzdeki dönem 
lerde sağlıklı ve kaliteli bir büyüme 
performansı ortaya koyabilmek için. 
T l/d ek i değer l«uıybinin avantaja çev
rilerek, ihracata önem verilmeli, özel
likle de toplam ihracat içindeki yüksek 
teknoloji gerektiren malların payı arttı
rılmalı. Türkiye'nin bekası için üretim 
gücü çok değerlidir. Yani üretici kaza
nırsa Türkiye kazanır, üreti
ci kaybederse Türkiye üre
tim gücünü kaybeder."

•  Türkiye İhracatçılar 
M eclisi (TİM ) Başkanı 
İsm ail G ülle: "İkinci çey
rekte yatırımların artm ış ol
ması ve turizm sektöründe
ki ivmelenme sayesinde, net 
ihracatın büyüm eye kat
kısı beklediğim iz g i
bi pozitif yönlü 1 puan 
oldu. İhracatın dönem - 
lik GSYH  içerisindeki 
payı ise yüzde 
22,5 oldu.

Yeni eko
nomi mo
deli ile ih 
racat stra
tejimizin 
etkilerini
2019 vılı or- 

*

talan nda

görmeye başlayacağız. Hükümetimiz 
tarafından bu temcileri sağlamlaştır
mak için verilen destekler ile birlikte, 
tüm kaynaklarımızı katma-d eğerli üre
tim e yönelterek artık cari fazla verebi
len bir ekonomi olmayı hedefliyoruz. 
Mal ve hizmet ihracatındaki artış tem
posu ile birlikte Türkiye çift kanatlı bü
yümeye devam edecektir."

•  Anadolu Aslanları İşadam lan 
D em eği (A SK O N ) G enel Başkanı Ha
şan A li C esu r "H er şeyin farkında
yız, büyüm e rakamları öncesinde Ma- 
od yV in  panik halinde yaptığı açık
lamadan da ne yapmak istediklerini 
açıkça görüyoruz. Bu ülkenin işadam 
ları vatan ve millet sevdalısıdır. Ül
ke ekonomisine güvenerek üretmeye,

çarkları dön
dürmeye de
vam edecek
lerdir. Çarklar 
döndükçe de, 
ekonomimiz 

| de büyüme
ye devam ede
ce k tir"

•  A kdeniz 
M obilya, K a
ğıt ve Orm an 
Ürünleri İhra

catçıları B irli
ği (A K A M İB) Başkan Yardımcısı 

Bülent Avm en: "Büyüm e verileri ulus

lararası derecelendirm e kuruluşlarının 
düşürdüğü tahminler doğrultusun
da değil bizim  beklentilerimiz doğrul
tusunda geldi. Dünyada yaşanan kü
resel ticaret savaşlarına rağmen AB ve 
O ECD ülkelerinin üzerinde büyüyen 
Türkiye ekonom isine net ihracat katkı- 
sı da bizleri aynca gururlandırdı."

•  I ski Bakan ve Ekonom ist Bülent 
Akarcalı: 'T ü rk iy e  artık bir üretim ül
kesi oldu. Türkiye üretiyor. Yani Tür
kiye, artık aldığı borçlan üretime harcı
yor. T a şa  toprağa para harcıyoruz' d i
yenler, ekonomiden hiçbir şev anlam a
yanlardır. Dış ticaretimize bakarsak ih
racatta en önemli ürünlerimizden bi
ri de inşaat malzemeleri geliyor. Türki
ye'nin üretim gücü okluğu için bu kal
kınma hızını yakaladık.

•  Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 
(BTSO ) Yönetim Kurulu Başkanı İb 
rahim  Burkay: "Ö zel sektörümüz, eko
nomi yönetimi tarafından sağlanan 
destekleri şim diye kadar en  iyi şekil
de değerlendirdi ve büyüm eye en  güç
lü şekilde katkı koydu. Önümüzdeki 
dönemde ülkemizin ihtiyacı olan kap
samlı bir büyüme için sanayi ve ihra
cata yönelik desteklerin artmasını bek
liyoruz. Bursa iş dünyası olarak Türki
ye'nin büyüm e rakamlarına en büyük 
katkı\ı sağlam ak adına "inadına üre
tim, inadına ihracat" anlayışıyla çalış
mayı sürdüreceğiz."


