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Türkiye İstatistik Kurumu
İzmir Bölge Müdürlüğü
Mart Ayı Haber Bültenleri Özeti

Girişimcilik,2014
Toplam istihdam içinde 2014 yılında işveren olarak çalışanların payı %4,5 oldu
Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı, 2015
Tarımsal işletmelerde 2015 yılında mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri bir
önceki yıla göre %8,9 artarak 52 TL, sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise %19,3 artarak
1 532 TL oldu. Mevsimlik kadın işçilerin günlük ücretleri %13,3 artış göstererek 46 TL
olurken, erkek işçi ücretleri %9,6 artış göstererek 59 TL oldu. Sürekli tarım işçilerine ödenen
aylık ücret, kadın işçiler için %19,2 oranında artarak 1 332 TL ve erkek işçiler için ise %19,8
artarak 1 563 TL olarak gerçekleşti.
Kadın mevsimlik işçilerin ortalama günlük ücreti İzmir'de 45 TL'dir.
Evlenme ve Boşanma İstatistikleri, 2015
Evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre %0,5 artarak 2015 yılında 602 bin 982
oldu. Kaba evlenme hızı ise binde 7,71 olarak gerçekleşti. Boşanan çiftlerin sayısı bir önceki
yıla göre %0,7 artarak 131 bin 830 oldu. Kaba boşanma hızı binde 1,69 olarak gerçekleşti.
Tüketici Fiyat Endeksi, Şubat 2016
TÜFE’de (2003=100) 2016 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,02 düşüş, bir
önceki yılın Aralık ayına göre %1,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,78 ve on iki aylık
ortalamalara göre %7,97 artış gerçekleşti.
İzmir’de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,10 düştü.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Şubat 2016
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2016 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre
%0,20 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre %0,34 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre
%4,47 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %5,61 artış gösterdi.
Bitkisel Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri, 2015
Buğday (durum) fiyatı bir önceki yıla göre %5,5 artarak 0,78 TL oldu
İşgücü Maliyeti Endeksi, IV Çeyrek: Ekim-Aralık 2015
Saatlik işgücü maliyeti endeksi bir önceki çeyreğe göre %1,5 arttı. Mevsim ve takvim
etkilerinden arındırılmış saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2015 yılı IV. çeyreğinde, bir önceki
çeyreğe göre %1,5 arttı. Endeks; sanayi sektöründe %2,4, inşaat sektöründe %1,8 ve hizmet
sektöründe %0,9 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik işgücü maliyeti
endeksinde en yüksek artış %6 ile J (Bilgi ve iletişim) sektöründe gerçekleşti.
İstatistiklerle Kadın, 2015
Ülkemizde nüfusunun %49,8'ini kadın nüfus oluşturdu
İzmir'de nüfusun %50,1'ini kadınlar oluşturmaktadır.
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Perakende Satış Hacim Endeksi, Ocak 2016
Perakende satış hacmi bir önceki aya göre %1,6 azaldı
Sanayi Üretim Endeksi, Ocak 2016
Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2016 yılı Ocak ayında
bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %2,2 azalırken, imalat sanayi
sektörü endeksi %1,5 arttı, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü
endeksi ise %1,1 azaldı.
Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Şubat 2016
Aylık en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti. En yüksek aylık reel getiri, yurt
içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %6,75, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile
indirgendiğinde ise %6,56 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.
Motorlu Kara Taşıtları, Ocak 2016
Ülkemizde trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 20 098 994 oldu.
İzmir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 1 216 003 oldu.
Sanayi Ciro Endeksi, Ocak 2016
Ülkemizde mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi bir
önceki aya göre %1,2 azaldı.
Kümes Hayvancılığı Üretimi, Ocak 2016
Tavuk yumurtası üretimi Ocak ayında bir önceki aya göre %3,5 artarken, bir önceki
yılın aynı ayına göre %2,6 azaldı.
Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Ocak 2016
Ülkemizde ticari süt işletmelerince Ocak ayında 748 bin 336 ton inek sütü toplandı.
Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Şubat 2016
Tarım ÜFE, 2016 yılı şubat ayında bir önceki aya göre %3,11 azalırken, bir önceki
yılın Aralık ayına göre %0,15, bir önceki yılın aynı ayına göre %5,53 ve on iki aylık
ortalamalara göre %10,08 artış gösterdi.
İşgücü İstatistikleri, Aralık 2015
İşsizlik oranı %10,8 seviyesinde gerçekleşti.
Sektörel Su ve Atıksu İstatistikleri, 2014
Su kaynaklarından 14,7 milyar m3 su çekildi
İstatistiklerle Yaşlılar, 2015
Ülkemizde, yaşlı nüfus oranı 2015 yılında %8,2 oldu.
İzmir'de yaşlı nüfus oranı %10,1 oldu.
Dış Ticaret Endeksleri, Ocak 2016
İhracat birim değer endeksi %10,6 azaldı
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Tüketici Güven Endeksi, Mart 2016
Tüketici güven endeksi %0,5 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici
güven endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre %0,5 oranında arttı; Şubat ayında 66,64 olan
endeks Mart ayında 67 oldu.
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, Şubat 2016
Yurt dışı üretici fiyat endeksi aylık %0,85 düştü.
Sektörel Güven Endeksi, Mart 2016
Hizmet sektörü güven endeksi %4,8 arttı. Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet
sektörü güven endeksi Şubat ayında 89,24 iken, Mart ayında 93,50 değerine yükseldi. Hizmet
sektörü güven endeksindeki bu artış; 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 artmasından kaynaklandı.Hizmet
sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep
beklentisi endeksleri sırasıyla %6,1, %1,4 ve %6,5 arttı.
İşgücü İstatistikleri, 2015
İşsizlik oranı %10,3 seviyesinde gerçekleşti.
İzmir'de işsizlik oranı %15, istihdam oranı %45,4 olmuştur.
Konut Satış İstatistikleri, Şubat 2016
Ülkemiz genelinde 2016 Şubat ayında 101 703 konut satıldı, 24/03/16
İzmir’de, 2016 Şubat ayında 6 480 konut satıldı.
Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2015
Ülkemizde dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler, 157 bin 965 oldu.
İzmir’de ölümlerin 9 bin 072’si dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandı.
Ekonomik Güven Endeksi, Mart, 2016
Ekonomik güven endeksi %9,5 arttı.
Katı Yakıtlar, Ocak, 2016
En fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti. Katı yakıtların 2016 yılı Ocak ayı
toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün
92 bin 847 ton, linyitin
4 milyon 105 bin 893 ton ve taşkömürü kokunun 381 bin 584 ton, teslimat(1)miktarlarına
bakıldığında ise; taşkömürünün 2 milyon 630 bin 505 ton, linyitin 4 milyon 623 bin 177 ton
ve taşkömürü kokunun 402 bin 815 ton olarak gerçekleştiği görüldü.
Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri, 2015
Yerli sığır fiyatı bir önceki yıla göre %22,2 arttı. Kültür sığır fiyatı 2015 yılında bir
önceki yıla göre %22,3 artarak 4 bin 134 TL ve yerli sığır fiyatı %22,2 artarak 2 bin 474 TL
olarak gerçekleşti.
Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatları, II Dönem: Temmuz-Aralık, 2015
Konutlarda 1 kWh elektrik için ikinci altı ayda ortalama 38,9 kuruş ödendi.
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Dış Ticaret İstatistikleri, Şubat 2016
Ülkemizde, ihracat %1,4 arttı, ithalat %8,1 azaldı.
İzmir’de ihracat %2,6 arttı, ithalat %1,9 azaldı.
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, IV. Çeyrek Ekim-Aralık 2015
Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) değeri 2015 yılında sabit fiyatlarla %4 arttı
Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla, 2015 yılında bir önceki yıla göre sabit fiyatlarla
%4’lük artışla 131 milyar 289 milyon TL, cari fiyatlarla %11,7’lik artışla 1 trilyon 953 milyar
561 milyon TL oldu.
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