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Türkiye İstatistik Kurumu 
Samsun Bölge Müdürlüğü 

Ocak Ayı Haber Bültenleri Özeti 
 
 

  
 

Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2014 
       TÜFE’de (2003=100) 2014 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,44 düşüş,, bir 

önceki yılın Aralık ayına göre %8,17, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,17 ve on iki aylık 
ortalamalara göre %8,85 artış gerçekleşti.  

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Aralık 2014 
  Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2014 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 
%0,76 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,36 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre 
%6,36 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %10,25 artış gösterdi. 
  

Çevresel İstihdam, Gelir ve Harcama İstatistikleri, 2013 
Toplam çevresel harcamalar 2013 yılında 19,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Toplam 

19,3 milyar TL olarak gerçekleşen çevresel harcamaların %67,7’sini cari harcamalar, 
%32,3’ünü ise yatırım harcamaları oluşturdu. 

 
Sanayi Üretim Endeksi, Kasım 2014 

 Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2014 yılı Kasım ayında 
bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %0,8 artarken, imalat sanayi 
sektörü endeksi %0,3 azaldı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 
sektörü endeksi % 0,5 arttı.  
 

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

 
Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Aralık 2014 

 En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde 
%5,16, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %4,82 oranlarıyla külçe altında 
gerçekleşti. 

Kümes Hayvancılığı Üretimi, Kasım 2014 
 Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, kesilen tavuk sayısı bir önceki 
aya göre %8,9 tavuk eti üretimi ise %6,5 arttı, kesilen hindi sayısı ise, bir önceki aya göre 
%1,4 hindi eti üretimi %0,9 azaldı.   
   

Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Kasım 2014 
 Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, ticari süt işletmeleri tarafından 
üretilen içme sütü miktarı 2014 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %5,6 artış, inek peyniri 
üretimi %2,2 azalış, koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise 
%3,3 artış gösterdi. 

 
 
 

 

 Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya illerinin dahil olduğu bölgemizde Tüketici Fiyat 
Endeksi (TÜFE) aylık %0,20 azaldı. 
 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18527
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18648
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=LrZJJsyRB1WTvJmTvyLjMJNhTVT61BvrMJy1VT3hxFKHD15Zl1sS!-1892457064?id=18863
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=3ZytJn5LF2m1g1LRrs1RJJMxzGFwQ7TY1Dt8BZK4y80h6GCnjfQP!1646505898?id=18791
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=3ZytJn5LF2m1g1LRrs1RJJMxzGFwQ7TY1Dt8BZK4y80h6GCnjfQP!1646505898?id=18588
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=LNTlJvLPgTnn0PS1T2wS2WLfh1QdGRL82ccQKlYXxqkg9qwQFKgz!-1828287051?id=18539
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=j6LWJz1V22nzyk44SnQhXpBFvC61SR3XWy9wHGdjQqxbfnFVj1Xy!-423706914?id=18732
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=j6LWJz1V22nzyk44SnQhXpBFvC61SR3XWy9wHGdjQqxbfnFVj1Xy!-423706914?id=18711
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Sanayi Ciro Endeksi, Kasım 2014 
 Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi gruplarında en yüksek artış %3,6 
ile sermaye malı imalatında gerçekleşti. 
 

Dış Ticaret Endeksleri, Kasım 2014 
 İhracat birim değer endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,1 azaldı.  
 

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Aralık 2014 
 Aylık değişim, tarım ve avcılık ürünlerinde %1,51 ve ormancılık ürünlerinde %5,52 
azalırken, balıkçılıkta %13,96 artış gerçekleşti. 
 

İşgücü İstatistikleri, Ekim 2014 
 Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2014 yılı Ekim 
döneminde 3 milyon 43 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise %10,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik 
oranı erkeklerde %9,1 kadınlarda ise %13,3 oldu.  
 

Motorlu Kara Taşıtları, Kasım 2014 
 Trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 18 767 989 oldu. 
            Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı  Kasım ayı sonu itibarıyla 284 431,  Tokat'ta 
147 950, Çorum'da 148 926 ve Amasya'da 94 884 oldu.  
 

Katı Yakıtlar, Ekim 2014 
 Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı %4,2 ile en düşük taşkömüründe 
gerçekleşti. Bu oran linyitte %85,2 iken taşkömürü kokunda %88,3 olarak hesaplandı. 

 
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, Aralık 2014 

 Yurt dışı üretici fiyat endeksi aylık %0,32 arttı.  
 

Bina İnşaatı Maliyet Endeksi, IV. Çeyrek: Ekim - Aralık, 2014 
Bina inşaatı maliyet endeksi bir önceki çeyreğe göre %0,1 arttı. 

 
Tüketici Güven Endeksi, Ocak 2015 

 Tüketici güven endeksi, Ocak ayında bir önceki aya göre %0,1 oranında azaldı; Aralık 
ayında 67,75 olan endeks, Ocak ayında 67,71 oldu. 

 
Konut Satış İstatistikleri, Aralık 2014 

 Türkiye genelinde 2014 yılında 1 165 381 konut satış sonucu el değiştirdi. 
 Samsun’da 2014 yılı Aralık  ayında 2 020, Tokat'ta 470, Çorum'da 937 ve Amasya'da 
462 konut satışı gerçekleşti. 
 

Sektörel Güven Endeksleri, Ocak 2015 
 Aralık ayında 98,4 olan hizmet sektörü güven endeksi, Ocak ayında 100,4 değerine 

yükseldi. Hizmet sektörü güven endeksindeki artış; son üç aylık dönemdeki iş durumunun 
iyileştiğini değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talebin artacağını 
bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı. 

 
 

Katı Yakıtlar, Kasım 2014 
 Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı. 
 

 
Ekonomik Güven Endeksi, Ocak 2015 

 Ekonomik güven endeksi % 0,4 azaldı.  
 

 

 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=K2rVJ0QHN2N42857sBn2kQNhGx53RsTL6r1BnhFvVDQ75DbldTT6!-789878816?id=18815
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=ccQdJ2vJCVK0vpTBy8n2LgWtq6rXMXZFdZRyp2j7nSQfdm3GqGTD!-127955861?id=18563
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=W9TVJ2jXtV1fcj8YLXVwDTvk1vZhMrQGLNGDmV94pQWt36zwQSVG!-584524420?id=18493
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=jRC8J3zPdpTHfKTwnMRMs2CQtjqRkpGCyjNm3yDC2T0ZLGWxQhdl!-1215273232?id=18632
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=WYDKJ4GD87JH1kCKK7LvtLGsgZ6F3bB8pG4f269Xyw2912SGd1bM!-713639976?id=18761
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=hXrGJ85S4DX1T9kRg33STTjvmXbr9hdZ8yWJcZcDJ9lC2PzRlbLB!-469912055?id=18862
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=zMNlJ2pbMvYTMJYftqQdksJ0SLqpvK1M38hWh1wd6SwC4y2GwJXG!-423706914?id=18505
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=fhhtJ1pB76dP1phHG42ZVDBbJnhDTt6J3jczhq4vBGSSn808n8dS!-881190694?id=18684
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=G7vXJQnbrvFck3wYmnqTCp5z3JZQC2P6TdPGYdNH5JN6LfPpx3f1!2108464653?id=18839
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=XG9FJB1Wm8clyzGTyKJ6mwL6Fnn6HNhxb2L2jKTBLqkLTq2f4vnh!-881190694?id=18551
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18827
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=TsnJJHGpbJjS5CcWD8Cnz5WLshr2TWvV2fSfCByTT1fspBGgJm2c!-1273625843?id=18746
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=RPy2JJsCKhQhh9DPYY9BFLrnVnQpSL3lJRT3WykVLWpzxZNvDGyZ!-1727635582?id=18803
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Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları 2014 
 Türkiye’de ikamet eden nüfus 2014 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 28 bin 40 
kişi arttı. Erkek nüfusun oranı %50,2 (38 984 302 kişi), kadın nüfusun oranı ise %49,8        
(38 711 602 kişi) olarak gerçekleşti. 
 Samsun nüfusu 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla 1 milyon 269 bin 989 kişi, Tokat 
nüfusu 597 bin 920 kişi, Çorum nüfusu 527 bin 220 kişi, Amasya nüfusu ise 321 bin 913  
kişi oldu. 

Ekonomik Güven Endeksi, Ocak 2015 
 Ekonomik güven endeksi % 0,4 azaldı.  
 

Dış Ticaret İstatistikleri, Aralık 2014 
 İhracat 2014 yılı Aralık ayında, 2013 yılının aynı ayına göre %1,2 artarak 13 milyar 
328 milyon dolar, ithalat %5,6 azalarak 21 milyar 834 milyon dolar olarak gerçekleşti.  

Samsun’da ihracat  2014 yılı Aralık ayında, 2013 yılının aynı ayına göre azalarak 
42,2 milyon dolar, ithalat ise artarak 87,4 milyon dolar, Tokat'ta  ihracat 2,4 milyon dolar, 
ithalat ise 1,8 milyon dolar, Çorum’da  ihracat 24,4 milyon dolar, ithalat ise 58,4 milyon 
dolar, Amasya’da ise ihracat 7,4 milyon dolar,  ithalat  2,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. 
 

Turizm İstatistikleri, IV. Çeyrek: Ekim – Aralık ve Yıllık 2014 
     Turizm geliri Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan  IV. çeyrekte bir önceki yılın 

aynı çeyreğine göre %1,3 azalarak 7 milyar 667 milyon 719 bin $ oldu. Turizm gelirinin 
%81’i yabancı ziyaretçilerden, %19’u ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden 
elde edildi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=3nmNJLLS80GzpGrFwMW0GHNcTTyST7yXGwLz8k8JS9QFwlvvS1qq!-1273625843?id=18616
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=RPy2JJsCKhQhh9DPYY9BFLrnVnQpSL3lJRT3WykVLWpzxZNvDGyZ!-1727635582?id=18803
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=yzB1JL7G4Bz6fQ4hVGRY54lYxbT74NxhL1GhKzpGXVn6jLPTkKJ9!2108464653?id=18575
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=Gp5PJL2Bv5wvXGfgLVpk0QqKWcxh0qNGZ8TtQWd0cFTBvn06LV9c!-469912055?id=18665

