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Türkiye İstatistik Kurumu 
Samsun Bölge Müdürlüğü 

Şubat Ayı Haber Bültenleri Özeti 
 
 

  
 

Tüketici Fiyat Endeksi, Ocak 2015 
       TÜFE’de (2003=100) 2015 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,10, bir önceki 
yılın Aralık ayına göre %1,10, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,24 ve on iki aylık 
ortalamalara göre %8,80 artış gerçekleşti.  

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ocak 2015 
  Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2015 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 
%0,33 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %0,33 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre 
%3,28 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %9,59 artış gösterdi. 
 

Hanehalkı Yurtiçi Turizm, III. Çeyrek: Temmuz - Eylül, 2014 
 Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan III. çeyrekte, yurtiçinde ikamet eden 22 
milyon 18 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanlar, 10 milyar 693 milyon 813 bin TL 
harcadı. 

Perakende Satış Hacim Endeksi, Aralık 2014 
 Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2014 
yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,6 arttı.  

 
Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Ocak 2015 

 En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde 
%5,69, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %4,89 oranlarıyla külçe altında 
gerçekleşti. 

Sanayi Üretim Endeksi, Aralık 2014 
 Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2014 yılı Aralık ayında 
bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %3,2 ve imalat sanayi sektörü 
endeksi %1,6 artarken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü 
endeksi % 1,9 azaldı.  

Kümes Hayvancılığı Üretimi, Aralık 2014 
 Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, kesilen tavuk sayısı bir önceki 
aya göre %0,6 artarken tavuk eti üretimi ise %1 azaldı, kesilen hindi sayısı bir önceki aya 
göre %8,5 hindi eti üretimi ise %5,7 arttı.   
   

Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Aralık 2014 
 Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, ticari süt işletmeleri tarafından 
üretilen içme sütü miktarı 2014 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %2,2 azalış, inek 
peyniri üretimi %0,9 artış, koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri 
ise %9,7 azalış gösterdi. 

Motorlu Kara Taşıtları, Aralık 2014 
 Trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 18 828 721 oldu. 
 Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı  Kasım ayı sonu itibarıyla 285 508,  Tokat'ta 
148 374, Çorum'da 149 324 ve Amasya'da 95 197 oldu.  

 

 Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya illerinin dahil olduğu bölgemizde Tüketici Fiyat 
Endeksi (TÜFE) aylık %1,26 arttı. 
 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=1qMsJRGhwpdR7x2RfPtlwLcjD4qn86hsmvpqs13pFtp8RJTL72mV!-1749099485?id=18528
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=11fvJRLKXSSHg2T3vcndlQ14vG0RSkpQrNhS5XG1n1K9X0v6SfV4!-436446239?id=18649
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18669
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=ZbLHJJ0fMQJpQhpqMLn4n5FNggsw0JGvHRTt2m0kxr1p4QKbB4TW!954612143?id=18589
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=1m9HJYpVpmmdTRyGS145R9Lxm8yv15F7xwPQvhJPzkWQGJWJ7Gkk!614023168?id=18540
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=2QZnJYpHgnMr1BqmT1nmwSlpCHvT4lfDY3rBHnQszpC7VpY1JgPf!1106295275?id=18792
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=K9nsJZ7FJFtc6bhPFLT6jC5TQJ1TM8L0V3KzJM0lp2X2G7yyrPLb!-1336471884?id=18733
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=0C3sJZ8GGBTRTwhLppt6v6G8l6D7vnLD2fp6Jnf4RJ2FBxtwhf9y!-1118244321?id=18712
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=0tQzJbMQ1N0bnXKGlNDhpFhQjt7dD0XSxHHTZLvRPlQ8yCcyLLg2!-1336471884?id=18762
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Dış Ticaret Endeksleri, Aralık 2014 
 İhracat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,7 azaldı.  
 

Hayvansal Üretim İstatistikleri, Ocak-Aralık 2014 
Büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre %2 azalırken küçükbaş hayvan sayısı ise 

%7,7 arttı. Yılsonu itibariyle sığır sayısı 14 milyon 123 bin baş, koyun sayısı 31 milyon 115 
bin baş, keçi sayısı ise 10 milyon 347 bin baş olarak gerçekleşti. 

 
Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2014 

Mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2013 yılında %59 iken 2014 yılında 
%56,3’e düştü. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2013 yılında %10,8’den 
%11,7’e yükseldi. 

Sanayi Ciro Endeksi, Aralık 2014 
 Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi bir önceki aya 
göre %2,7 arttı. 

İşgücü İstatistikleri, Kasım 2014 
 Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2014 yılı Kasım 
döneminde 3 milyon 96 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise %10,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik 
oranı erkeklerde %9,7 kadınlarda ise %13 oldu.  

 
Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Ocak 2015 

 Aylık değişim, tarım ve avcılık ürünlerinde %8,5, ormancılık ürünlerinde %13,54 ve 
balıkçılıkta %23,02 artış olarak gerçekleşti. 
 

Kırmızı Et Üretim İstatistikleri, IV. Çeyrek, Ekim-Aralık 2014  
Toplam kırmızı et üretimi Kurban Bayramı'nın gerçekleştiği dönemde, bir önceki 

döneme göre %98,7 oranında artarken, bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,3 oranında 
arttı. 

Tüketici Güven Endeksi, Şubat 2015 
 Tüketici güven endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre %0,5 oranında arttı; Ocak 
ayında 67,71 olan endeks, Şubat ayında 68,06 oldu. 

 
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, Ocak 2015 

 Yurt dışı üretici fiyat endeksi aylık %1,49 düştü. 
 

Konut Satış İstatistikleri, Ocak 2015 
 Türkiye genelinde konut satışları 2015 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 
%1,7 oranında azalarak 86 167 oldu.  
 Samsun’da 2015 yılı Ocak ayında 1 458, Tokat'ta381, Çorum'da 606 ve 
Amasya'da 281 konut satışı gerçekleşti. 
 

Sektörel Güven Endeksleri, Şubat 2015 
 Ocak ayında 101,04 olan hizmet sektörü güven endeksi, Şubat ayında 101,94 değerine 
yükseldi. 

Yapı İzin İstatistikleri, Ocak-Aralık 2014 
Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü %24,3, Yapı kullanma izin belgesi verilen 

yapıların yüzölçümü %9,4 arttı.  
 2014 yılında yapı ruhsatı verilen daire sayısı Samsun’da 10 490, Tokat'ta 5 839, 
Çorum'da 4 519 ve Amasya'da 4 333 oldu.  

 Samsun’da sığır sayısı 309 199, koyun sayısı 178 726 ve  keçi sayısı 21 560’dır.  
Tokat’ta sığır sayısı 257 576, koyun sayısı 254 404 ve  keçi sayısı 63 126’dır. 
Çorum’da sığır sayısı 216 951, koyun sayısı 161 352 ve  keçi sayısı 43 690’dır.   
Amasya’da sığır sayısı 180 601, koyun sayısı 146 181 ve  keçi sayısı 57 768’dir. 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=L52rJcpZGzvS4WTsH3wWln7RlDpPZp7v6HBTWTLvwg1nhpGQwzGy!-1292084187?id=18564
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=mR44JdvBbJDg8rs1dMvryGFG6tlWKjFm692l0pXzgT351L61mBvm!-1118244321?id=18851
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=w42TJdvLvG102KQwhL4CHvyrcXQGR6GhqxltSnqgnm28hnkb9LYT!-881190694?id=18629
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=w42TJdvLvG102KQwhL4CHvyrcXQGR6GhqxltSnqgnm28hnkb9LYT!-881190694?id=18816
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=fLgXJhjMp9zXMlvRh4PFTfthKVTVWyTNlh7QTcV7g5L9rgq20mL2!980568827?id=18634
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=fLgXJhjMp9zXMlvRh4PFTfthKVTVWyTNlh7QTcV7g5L9rgq20mL2!980568827?id=18696
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=2tJ6JkGM12Wbjn7WcxKnQ48yGyXLpTmdSB8Pppw3z7BqjKmb4h2Q!1106295275?id=18707
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=JBkmJlYVpyTBMW805vK1gkvgWRJNhWxbyvH2BpLnc2Kn5gQDl47q!1292597662?id=18840
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=41LWJmpNtXyRKTrzp2D7hCJQtD5G62n8ynSvkVZHhJMhyrxpdFyn!372807336?id=18673
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=ZKvkJqfR2KNLfzZxYcMVyTGv7Rd81rPnFH53nTyxvr7G4T1Chy2n!-469912055?id=18552
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=hPjJJqpXkNVPfryNBvpx0k8fkP2pn47022c486n2MVtS8j7nWtpW!-1336471884?id=18828
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=51KdJsvPLV1hpv8rNs7cy24WLgW1rfBLYbg5JH3PTCyYNfL1k4zg!72604428?id=18612
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Katı Yakıtlar, Aralık 2014 

 Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı %6 ile en düşük taşkömüründe 
gerçekleşti. Bu oran linyitte %99,8 iken taşkömürü kokunda %82,6 olarak hesaplandı. 

 
Ekonomik Güven Endeksi, Şubat 2015 

 Ekonomik güven endeksi % 2,6 azaldı.  
 

Sanayi İşgücü Girdi Endeksleri, IV. Çeyrek: Ekim – Aralık 2014 
Sanayide istihdam %0,5, çalışılan saat %0,5 ve brüt ücret – maaş %3,2 arttı.  

 
Dış Ticaret İstatistikleri, Ocak 2015 

 İhracat 2015 yılı Ocak ayında, 2014 yılının aynı ayına göre %0,6 azalarak 12 milyar 
331 milyon dolar, ithalat %13,7 azalarak 16 milyar 636 milyon dolar olarak gerçekleşti.   

İnşaat İşgücü Girdi Endeksleri, IV. Çeyrek: Ekim - Aralık, 2014 
İnşaat sektöründe istihdam %3,3, çalışılan saat %3,4 azalırken, brüt ücret-maaş %0,5 arttı. 

 
Ticaret ve Hizmet Endeksleri, IV. Çeyrek 2014 Ekim-Aralık 2014 

Ticaret ve hizmet sektörlerinde ciro %0,9, istihdam %1,0, çalışılan saat %1,3, brüt 
ücret-maaş %3,1 arttı. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samsun’da ihracat %4,0 arttı, ithalat %14,8 azaldı. Tokat’ta ihracat %2,2 azaldı, 
ithalat %104,1 arttı. Çorum’da ihracat %72,4, ithalat %93,8 arttı. Amasya’da ihracat %26,6, 
ithalat %16,1 azaldı. 
 

 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=G5VgJtBLlsFHDf8TyP1T6kstPqr4vPk1CgTkLJl0h2jFQt8bPXQC!-2019011341?id=18747
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=Tcm4JnSGndJZ6rh2dNTVLmrT2QvT4Lv8gZ0XZ7f6T8YJ1nRkRGxv!680529107?id=18804
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=sL7kJnTbPVdrNjPQZrZVHy2bXytvvdS9Qph1JMhT9VBvQJwyxMJH!885032066?id=18783
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=x2bjJwkWJh1fqRTLNV0T62lXgkpZRgD6Tr2GzmlFhKbQwWp9ppck!-841884582?id=18576
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=5l2RJwkNhRk59GVkGcHv49BW7KwfRrKFypV4n8wlHcH5ZzD5S7cx!1342099531?id=18604
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=5l2RJwkNhRk59GVkGcHv49BW7KwfRrKFypV4n8wlHcH5ZzD5S7cx!1342099531?id=18600

