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Ocak Ayı Haber Bültenleri Özeti

Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2015
TÜFE’de (2003=100) 2015 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,21, bir önceki
yılın Aralık ayına göre %8,81, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,81 ve on iki aylık
ortalamalara göre %7,67 artış gerçekleşti.
İzmir’de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık % 0,41 arttı.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Aralık 2015
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2015 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre
%0,33 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,71 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre
%5,71 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %5,28 artış gösterdi.
Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Aralık 2015
En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde
%3,28, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %2,72 oranlarıyla Euro’da
gerçekleşti.
Perakende Satış Hacim Endeksi, Kasım 2015
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2015
yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,7 arttı.
Sanayi Üretim Endeksi, Kasım 2015
Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2015 yılı Kasım ayında
bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %3,8, imalat sanayi sektörü
endeksi %0,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise
%0,7 azaldı.
Motorlu Kara Taşıtları, Kasım 2015
Trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 19 882 069 oldu.
İzmir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu 1 203 285 itibarıyla oldu.
Kümes Hayvancılığı Üretimi, Kasım 2015
Tavuk yumurtası üretimi Kasım ayında bir önceki aya göre %0,8, bir önceki yılın aynı
ayına göre %2,5 azaldı.
Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Kasım 2015
Toplanan inek sütü miktarı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,7 arttı.
Dış Ticaret Endeksleri, Kasım 2015
İhracat birim değer endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,8
azaldı.

Sanayi Ciro Endeksi, Kasım 2015
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi bir önceki aya
göre %0,2 arttı.
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Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Aralık 2015
Tarım ÜFE, 2015 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,30, bir önceki yılın Aralık
ayına göre %14,02, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,02 ve on iki aylık ortalamalara göre
%11,20 artış gösterdi.
İşgücü İstatistikleri, Ekim 2015
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2015 yılı Ekim
döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 104 bin kişi artarak 3 milyon 147 bin kişi oldu.
İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile %10,5 seviyesinde gerçekleşti.
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, Aralık 2015
Yurt dışı üretici fiyat endeksi aylık % 0,36 arttı
Bina İnşaatı Maliyet Endeksi, IV. Çeyrek: Ekim - Aralık, 2015
Bina inşaatı maliyet endeksi bir önceki çeyreğe göre %0,3 azaldı.
Tüketici Güven Endeksi, Ocak 2016
Tüketici güven endeksi %2,7 azaldı.
Konut Satış İstatistikleri, Aralık 2015
Konut satışları 2015 yılında bir önceki yıla göre %10,6 artış gösterdi. Konut
satışlarında 2015 yılında, İstanbul 239 767 konut satışı ile en yüksek paya (%18,6) sahip oldu.
İllerde Yaşam Endeksi, 2015
Ülkemizde illerde yaşam endeksinde ilk sırayı Isparta aldı, 22/01/2016
İzmir yaşam endeksinde 21. sırayı aldı.
Sektörel Güven Endeksleri, Ocak 2016
Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi 2015 Aralık ayında
99,02 iken, 2016 Ocak ayında 92,53 değerine düştü. Hizmet sektörü güven endeksindeki bu
azalış; son üç aylık dönemde “iş durumunun” iyileştiğini, “hizmetlere olan talebin” arttığını
değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “hizmetlere olan talebin” artacağını bekleyen
girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.
İmalat Sanayi Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri, 2014
İmalat sanayi su, atıksu ve atık istatistikleri anketi sonuçlarına göre işyerleri 2014
yılında 2,4 milyar m3 su çekti. Çekilen suyun %70,7’si denizden, %14,5’i kuyudan, %3,8’i
organize sanayi bölgesi (OSB) şebekesinden, %3,5’i barajdan, %2,7’si akarsudan, %1,5’i
şehir şebekesinden, %1,3’ü kaynaktan ve %2’si diğer su kaynaklarından temin edildi. Çekilen
suyun %77,4’ü soğutma suyu olarak kullanıldı.
Katı Yakıtlar, Kasım 2015
Katı yakıtların 2015 yılı Kasım ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında;
taşkömürünün 138 bin 915 ton, linyitin 3 milyon 548 bin 203 ton ve taşkömürü kokunun 404
bin 848 ton, teslimat miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 3 milyon 521 bin 895 ton,
linyitin 3 milyon 783 bin 662 ton ve taşkömürü kokunun 443 bin 139 ton olarak gerçekleştiği
görüldü.
Maden İşletmeleri Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri, 2014
Maden işletmeleri su, atıksu ve atık istatistikleri anketi sonuçlarına göre maden
işletmeleri 2014 yılında 220 milyon m3 su çekti. Çekilen suyun %54,7’si kuyu, %25,4’ü deniz
ve kaynak, %6,7’si ocak içi su, %4,2’si akarsu, %2,3’ü göl-gölet ve %6,7’si diğer su
kaynaklarından temin edildi.
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Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları 2015
Türkiye’de ikamet eden nüfus 2015 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 45 bin 149
kişi arttı. Erkek nüfusun oranı %50,2 (39 milyon 511 bin 191 kişi), kadın nüfusun oranı ise
%49,8 (39 milyon 229 bin 862 kişi) olarak gerçekleşti.
Türkiye nüfusu 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla 78 milyon 741 bin 053 kişi oldu.
İzmir nüfusu 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla 4 milyon 168 bin 415 kişi oldu.
Ekonomik Güven Endeksi, Ocak 2016
Ekonomik güven endeksi %16,8 azaldı.
Dış Ticaret İstatistikleri, Aralık 2015
Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan
geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2015 yılı Aralık ayında, 2014 yılının aynı ayına göre
%11,1 azalarak 11 milyar 802 milyon dolar, ithalat %17,5 azalarak 17 milyar 984 milyon
dolar olarak gerçekleşti.
İzmir'de ihracat %7,09, ithalat % 9,95 azaldı.
Turizm İstatistikleri, IV. Çeyrek: Ekim – Aralık ve Yıllık 2015
Turizm geliri Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan IV. çeyrekte bir önceki yılın
aynı çeyreğine göre %14,3 azalarak 6 milyar 568 milyon 22 bin $ oldu. Turizm gelirinin (cep
telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) %77,6’sı yabancı ziyaretçilerden,
%22,4’ü ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.
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