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Tüketici Fiyat Endeksi, Ekim 2014 
        TÜFE’de (2003=100) 2014 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %1,9, bir önceki 
yılın Aralık ayına göre %8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,96 ve on iki aylık 
ortalamalara göre %8,65 artış gerçekleşti. 
 Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya illerinin dahil olduğu bölgemizde Tüketici Fiyat 
Endeksi aylık %1,99 arttı.   
  

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ekim2014 
  Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2014 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 
%0,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,22, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,10 ve 
on iki aylık ortalamalara göre %10,11 artış gösterdi. 
  

Katı Yakıtlar, Temmuz 2014 
 Katı yakıtların 2014 yılı Temmuz ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına 
bakıldığında; taşkömürünün 131 bin 111 ton, linyitin 5 milyon 83 bin 641 ton ve taşkömürü 
kokunun 385 bin 876 ton, teslimat miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 2 milyon 435 
bin 766 ton, linyitin 5 milyon 100 bin 775 ton ve taşkömürü kokunun 433 bin 318 ton olarak 
gerçekleştiği görüldü. 

Sağlık Harcamaları İstatistikleri, 2013 
 Sağlık harcaması, 2012 yılında 74 milyar 189 milyon TL olup, 2013 yılında %13,8 
oranında artarak, 84 milyar 390 milyon TL’ye ulaştı. Cari sağlık harcamasının toplam sağlık 
harcaması içindeki payı, 2012 yılında %94,7, 2013 yılında ise %94,4 olarak gerçekleşti. 
 

Hanehalkı Yurtiçi Turizm, II. Çeyrek: Nisan - Haziran, 2014 
 Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları olarak yapıldı. Yurtiçi turizm 
harcamasının %91,9’unu (4 milyar 308 milyon 878 bin TL) kişisel, %8,1’ini (380 milyon 193 
bin TL) ise paket tur harcamaları oluşturdu. 
  

Perakende Satış Hacim Endeksi, Eylül 2014 
 Perakende satış hacmi bir önceki aya göre %1 arttı.  
 

Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Ekim 2014 
 En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde 
%1,13, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %0,16 oranlarıyla Amerikan 
Doları’nda gerçekleşti. 

Sanayi Üretim Endeksi, Eylül 2014 
 Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre %1,7 
arttı.  

Kırmızı Et Üretimi, III. Çeyrek: Temmuz - Eylül, 2014 
 Toplam kırmızı et üretimi bir önceki döneme göre %7,3, bir önceki yılın aynı 
dönemine göre ise %1,9 oranında azaldı. 
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Kümes Hayvancılığı Üretimi, Eylül 2014 
 Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış yumurta üretim miktarı bir önceki aya göre 
%0,2 arttı.  

Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Eylül 2014 
 Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre; ticari süt işletmeleri tarafından 
üretilen içme sütü miktarı 2014 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %5,0 artış, inek peyniri 
üretimi %7,8 artış, koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise 
%12,2 azalış gösterdi. 

Dış Ticaret Endeksleri, Eylül 2014 
 İhracat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,8, ithalat 
birim değer endeksi ise %2,9 azaldı. 
  

Sanayi Ciro Endeksi, Eylül 2014 
 Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi bir önceki aya 
göre %2,0 arttı. 
 

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Ekim 2014 
 Tarım ÜFE, 2014 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %0,18, bir önceki yılın Aralık 
ayına göre %7,92, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,57 ve on iki aylık ortalamalara göre 
%10,48 artış gösterdi. 
 

Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, Ağustos 2014 
 Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2014 yılı Ağustos 
döneminde 2 milyon 944 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise %10,1 seviyesinde gerçekleşti. 
İşsizlik oranı erkeklerde %8,9 kadınlarda ise %12,7 oldu. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik 
oranı %12,3 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı %18,9 iken, 
15-64 yaş grubunda bu oran %10,3 olarak gerçekleşti.  
 

Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2014 
 On girişimden dokuzu İnternet erişimine sahip. 

 
Motorlu Kara Taşıtları, Eylül 2014 

 Trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 18 616 082 oldu. 
 Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı  Eylül ayı sonu itibarıyla 281 204,  Tokat'ta 146 
924, Çorum'da ,148 216 ve Amasya'da 94 128 oldu. 

  
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, Ekim 2014 

 Ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici 
fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2014 yılı Ekim ayında 
bir önceki aya göre %0,60 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,22 artış, bir önceki yılın 
aynı ayına göre %8,20 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %14,77 artış gösterdi. 
  

Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması, 2013 
 Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması kapsamında kamu kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve 
ticari sektördeki anket sonuçları ile devlet üniversitelerinin bütçe ve personel dökümlerine 
dayalı olarak yapılan hesaplamalara göre Türkiye’de Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge Harcaması 
2013 yılında bir önceki yıla göre %13,4 artarak 14 milyar 807 milyon TL olarak 
hesaplanmıştır. 

Hanehalkı Tüketim Harcaması (Bölgesel), 2013 
 Hanehalkı Bütçe Araştırması’nın 2011-2012-2013 yıllarına ait verilerinin birleştirilmiş 
sonuçlarına göre; toplam tüketim harcamasının %23,5’i İstanbul’da oturan hanehalkları 
tarafından yapılırken, Ege Bölgesi %15’lik oranla ikinci sırada yer aldı, bunu %11,9 oranı ile 
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Akdeniz Bölgesi izledi. Harcamaların sadece %1,8’i Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki 
hanehalkları tarafından gerçekleştirildi. 
 Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya illerinin dahil olduğu Batı Karadeniz Bölgesinde 
Ar-Ge harcaması 330 118 905 TL dir. 

 
Konut Satış İstatistikleri, Ekim 2014 

 Türkiye’de 2014 Ekim ayında 95 645 konut satıldı. 
 Samsun’da 2014 yılı Ekim ayında 1 636, Tokat'ta 355, Çorum'da 624 ve 
Amasya'da 352  konut satışı gerçekleşti. 
 

Sektörel Güven Endeksleri, Kasım 2014 
 Ekim ayında 97,9 olan hizmet sektörü güven endeksi, Kasım ayında 95,9 değerine 
düştü. Hizmet sektörü güven endeksindeki düşüş; son üç aylık dönemdeki iş durumunun 
iyileştiğini, son üç aylık dönemdeki hizmetlere olan talebin arttığını değerlendiren ve gelecek 
üç aylık dönemde hizmetlere olan talebin artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının 
azalmasından kaynaklandı.  
 

Yapı İzin İstatistikleri, Ocak – Eylül  2014 
 2014 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yıla göre belediyeler tarafından yapı ruhsatı 
verilen yapıların bina sayısı %25,6, yüzölçümü %39,2, değeri %54,4, daire sayısı %33,3 
oranında arttı. 

 
Sanayi İşgücü Girdi Endeksleri, III. Çeyrek: Temmuz - Eylül, 2014 

 Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi istihdam endeksi 2014 yılı III. 
çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,5 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi istihdam 
endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,2 arttı. 

 
Tüketici Güven Endeksi, Kasım 2014 

 Tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Kasım ayında 
bir önceki aya göre %2,4 oranında azaldı; Ekim ayında 70,3 olan endeks, Kasım ayında 68,7 
değerine düştü. 
 

Ticaret ve Hizmet  Endeksleri, III. Çeyrek: Temmuz - Eylül, 2014 
 Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ve hizmet ciro endeksi 2014 yılı 
III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %4,8 oranında arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış 
ciro endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %11,6 oranında arttı. 
 

Dış Ticaret İstatistikleri, Ekim 2014 
 İhracat 2014 yılı Ekim ayında, 2013 yılının aynı ayına göre %7,3 artarak 12 milyar 
933 milyon dolar, ithalat %1,5 azalarak 19 milyar 185 milyon dolar olarak gerçekleşti.  
 2014 Ekim ayında Samsun’da ihracat %6,0, ithalat %36,1 arttı, Tokat’ta ihracat 
%2,0, ithalat %29,7 arttı, Çorum’da ihracat %20,9, ithalat %54,4 arttı, Amasya’da ise 
ihracat %20,7 azaldı, ithalat %18,1 arttı. 
 

İnşaat İşgücü Girdi Endeksleri, III. Çeyrek: Temmuz – Eylül,  2014 
 Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat istihdam endeksi 2014 yılı III. 
çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %4,5 oranında azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış 
inşaat istihdam endeksi ise, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %14,9 oranında azaldı. 

 2014 yılı ilk dokuz aylık dönemde yapı ruhsatı verilen daire sayısı Samsun’da 7 818, 
Tokat'ta 4 819, Çorum'da 3 136 ve Amasya'da 3 522’dir. 
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