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Tüketici Fiyat Endeksi, Ocak 2016
TÜFE’de (2003=100) 2016 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,82, bir önceki yılın
Aralık ayına göre %1,82, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,58 ve on iki aylık ortalamalara
göre %7,87 artış gerçekleşti.
İzmir’de Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık % 1,82 arttı.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ocak 2016
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2016 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre
%0,55 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %0,55 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre
%5,94 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %5,50 artış gösterdi.
Hayvansal Üretim İstatistikleri, Aralık 2015
Büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre %1,5 azalırken küçükbaş hayvan sayısı
ise %1,1 arttı. Yılsonu itibariyle sığır sayısı 13 milyon 994 bin baş, koyun sayısı 31 milyon
508 bin baş, keçi sayısı ise 10 milyon 416 bin baş olarak gerçekleşti.
İzmir’de sığır sayısı 562 097, koyun sayısı 574 289 ve keçi sayısı 236 701'dir.
Hanehalkı Yurtiçi Turizm, III. Çeyrek: Temmuz - Eylül, 2015
Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan III. çeyrekte, yurtiçinde ikamet eden 24
milyon 145 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile
ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %16,3 artarak
32 milyon 960 bin seyahat olarak gerçekleşti.
Sanayi Üretim Endeksi, Aralık 2015
Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2015 yılı Aralık ayında
bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %3,1, imalat sanayi sektörü
endeksi %0,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise
%2,4 arttı.
Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Ocak 2016
En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde
%5,09, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %3,78 oranlarıyla külçe altında
gerçekleşti.
Perakende Satış Hacim Endeksi, Aralık 2015
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2015
yılı Aralık ayında bir önceki aya göre aynı seviyede kaldı.
Motorlu Kara Taşıtları, Aralık 2015
Trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 19 994 472 oldu.
İzmir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 1 209 788 oldu.
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Yıllık Sanayi Ürün İstatistikler, 2014
Türkiye’de 2014 yılında 1 milyon 70 bin 748 adet otomobil üretilirken, 174 milyon
163 bin 340 ton hazır beton, 704 bin 113 ton margarin ve benzeri yenilebilir katı yağ, 7
milyon 868 bin 150 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu üretildi.
Dış Ticaret Endeksleri, Aralık 2015
İhracat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,9
azaldı.
Sanayi Ciro Endeksi, Aralık 2015
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi bir önceki aya
göre %0,5 arttı.
İşgücü İstatistikleri, Kasım 2015
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2015 yılı Kasım
döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 29 bin kişi artarak 3 milyon 125 bin kişi oldu.
İşsizlik oranı ise 0,2 puanlık azalış ile %10,5 seviyesinde gerçekleşti.
Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Ocak 2016
Tarım ÜFE, 2016 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %3,36, bir önceki yılın Aralık
ayına göre %3,36, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,13 ve on iki aylık ortalamalara göre
%10,77 artış gösterdi.
Kümes Hayvancılığı Üretimi, Aralık 2015
Tavuk yumurtası üretimi Aralık ayında bir önceki aya göre %3,6 artarken, bir önceki
yılın aynı ayına göre %3,4 azaldı.
Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Aralık 2015
Toplanan inek sütü miktarı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6 arttı.
Kırmızı Et Üretim İstatistikleri, IV. Çeyrek, Ekim-Aralık 2015
Toplam kırmızı et üretimi Kurban Bayramı’nın gerçekleştiği önceki döneme göre
%21,9, bir önceki yılın aynı dönemine göre %26,2 oranında azaldı.
Tüketici Güven Endeksi, Şubat 2016
Tüketici güven endeksi %7 azaldı.
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, Ocak 2016
Yurt dışı üretici fiyat endeksi aylık % 1,55 arttı
Sektörel Güven Endeksleri, Şubat 2016
Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Ocak ayında 92,53
iken, Şubat ayında 89,24 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.
Yapı İzin İstatistikleri, Ocak-Aralık 2015
2015 yılında bir önceki yıla göre belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların
bina sayısı %12,3, yüzölçümü %16,4, değeri %11,4, daire sayısı %15,5 oranında azaldı.
2015 yılında yapı ruhsatı verilen daire sayısı İzmir’de 39 783'dür.

2

T.C.
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Malatya Bölge Müdürlüğü
Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2015
Mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2014 yılında %56,3 iken 2015 yılında
%56,6 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise %11,7’den %11,4’e düştü.
Konut Satış İstatistikleri, Ocak 2016
Türkiye genelinde konut satışları 2016 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre
%1,9 oranında azalarak 84 556 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 15 526 konut satışı ile en
yüksek paya (%18,4) sahip oldu.
İzmir’de, 2016 Ocak ayında 5 243 konut satıldı.
Sektörel Enerji Tüketim İstatistikleri, 2014
Sanayi ve hizmet sektörlerinde 100 milyon 734 bin 472 TEP(1) enerji tüketildi
İnşaat İşgücü Girdi Endeksleri, IV. Çeyrek: Ekim - Aralık, 2015
İnşaat sektöründe istihdam %1,9, çalışılan saat %1,4 azaldı, brüt ücret-maaş %1,3 arttı
Katı Yakıtlar, Aralık 2015
En fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti
Sanayi İşgücü Girdi Endeksleri, IV. Çeyrek: Ekim – Aralık 2015
Sanayide istihdam %0,4, çalışılan saat %0,5 ve brüt ücret - maaş %2,2 arttı
Ticaret ve Hizmet Endeksleri, IV. Çeyrek: Ekim-Aralık 2015
Ticaret ve hizmet sektörlerinde ciro %1,7 arttı, istihdam %0,3 arttı, çalışılan saat %0,5
arttı, brüt ücret - maaş %3,1 arttı
Dış Ticaret İstatistikleri, Ocak 2016
Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan
geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2016 yılı Ocak ayında, 2015 yılının aynı ayına göre
%22 azalarak 9 milyar 597 milyon dolar, ithalat %19,7 azalarak 13 milyar 358 milyon dolar
olarak gerçekleşti.
İzmir’de ihracat %9, ithalat %14 azaldı.
Ekonomik Güven Endeksi, Şubat 2016
Ekonomik güven endeksi %14,8 azaldı
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