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Türkiye İstatistik Kurumu 

Zonguldak Bölge Müdürlüğü 

2022 Yılı Ocak Ayı  

Haber Bülteni Özeti 

 
 

Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2021 
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık %36,08, aylık %13,58 arttı.  

 

Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinin dahil olduğu bölgemizde Tüketici Fiyat Endeksi 

(TÜFE) yıllık %41,20, aylık %15,27 arttı. 

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Aralık 2021 

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %79,89, aylık %19,08 arttı. 

 

 

Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Aralık 2021 

Aylık en yüksek reel getiri Amerikan Dolarında oldu. 

 

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde Amerikan doları; TÜFE ile 

indirgendiğinde %29,19 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı 

olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %2,27 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. 
 

İşgücü İstatistikleri, Kasım 2021 

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %11,2 seviyesinde gerçekleşti. 
 

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 

2021 yılı Kasım ayında %22,1 oldu.15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 

%22,3 oldu. Kasım ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam 

çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı %29,0 olarak gerçekleşti. 

 

İnşaat Maliyet Endeksi, Kasım 2021 

İnşaat Maliyet Endeksi yıllık %48,87, aylık %7,94 arttı. 

 

 

Dış Ticaret Endeksleri, Kasım 2021 

         

 İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 

2020 yılı Kasım ayında 96,2 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 14,6 puan azalarak, 2021 

yılı Kasım ayında 81,6 oldu. 

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %62,84, 

imalatta %77,44, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %117,14, su temininde %33,99 artış 

olarak gerçekleşti. 

Bina İnşaatı Maliyet Endeksi yıllık %48,79, aylık %7,77 artarken, Bina Dışı Yapılar İçin 

İnşaat Maliyet Endeksi yıllık %49,15, aylık %8,51 arttı. 

 İhracat Birim Değer Endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,7 arttı, 

 İthalat Birim Değer Endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre  %29,3 arttı. 

https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=T%C3%BCketici-Fiyat-Endeksi-Aral%C4%B1k-2021-45789&dil=1
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Yurt-Ici-Uretici-Fiyat-Endeksi-Aralik-2021-45849&dil=1
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Finansal-Yatirim-Araclarinin-Reel-Getiri-Oranlari-Aralik-2021-45569&dil=1
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Isgucu-Istatistikleri-Kasim-2021-45641&dil=1
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Insaat-Maliyet-Endeksi-Kasim-2021-45620&dil=1
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Dis-Ticaret-Endeksleri-Kasim-2021-45523&dil=1
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Kümes Hayvancılığı Üretimi, Kasım 2021 

 Ülkemizde Kasım ayında tavuk eti üretimi 197 bin 334 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,6 

milyar adet, hindi eti üretimi ise 4 bin 502 ton olarak gerçekleşti. 

 

Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Kasım 2021 

Ticari süt işletmelerince Kasım ayında 763 bin 413 ton inek sütü toplandı. 
 

Sanayi Üretim Endeksi, Kasım 2021 

 

Perakende Satış Endeksleri, Kasım 2021 

 

Ciro Endeksleri, Kasım 2021 

 

Konut Satış İstatistikleri, Aralık, 2021 

Bartın’da  2021 yılında 1786 adedi ikinci el satış olmak üzere toplamda 2644 konut satıldı. 

 

Ücretli Çalışan İstatistikleri, Kasım 2021 

 

 

 

 

Ülkemizde sanayi üretimi yıllık %11,4 arttı, aylık %3,3 arttı. 

  

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Kasım ayında madencilik ve 

taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,5, imalat sanayi sektörü 

endeksi %12,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi 

%4,0 arttı. 

Ülkemizde  perakende satış hacmi yıllık %16,3 arttı, aylık %1,3 arttı. 

  

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2021 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına 

göre; gıda, içecek ve tütün satışlarında %8,8, gıda dışı satışlarda (otomotiv yakıtı hariç) %25,7, 

otomotiv yakıtı satışlarında %1,0 arttı. 

Ülkemizde toplam ciro yıllık %60,4 arttı, aylık %11,8 arttı. 

 

 Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Kasım ayında yıllık sanayi sektörü 

ciro endeksi %67,9, inşaat ciro endeksi %52,9, ticaret ciro endeksi %53,8, hizmet ciro endeksi 

%71,7 arttı. 

Türkiye genelinde 2021 yılında 1 milyon 30 bin 333 adedi ikinci el satış olmak üzere 

toplamda 1 milyon 491 bin 856 konut satıldı. 

 

Zonguldak’ta 2021 yılında 4383 adedi ikinci el satış olmak üzere toplamda 6266 konut satıldı. 

Karabük’te  2021 yılında 3155 adedi ikinci el satış olmak üzere toplamda 3762 konut satıldı.  

 Ülkemizde  sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 

2021 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,8 arttı. 

   

 Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 12 milyon 754 bin 93 kişi iken, 2021 

yılı Kasım ayında 13 milyon 880 bin 830 kişi oldu. 

https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Kumes-Hayvanciligi-Uretimi-Kasim-2021-45688
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Sut-ve-Sut-Urunleri-Uretimi-Kasim-2021-45746&dil=1
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Sanayi-Uretim-Endeksi-Kasim-2021-45729&dil=1
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Perakende-Satis-Endeksleri-Kasim-2021-45716&dil=1
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Ciro-Endeksleri-Kasim-2021-45508&dil=1
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Konut-Satis-Istatistikleri-Aralik-2021-45672&dil=1
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Ucretli-Calisan-Istatistikleri-Kasim-2021-45816&dil=1
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Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Aralık 2021 

 

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, Aralık 2021 

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık %87,64, aylık %25,92 arttı. 

 

 

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi, Kasım 2021 
Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) yıllık %36,20, aylık %8,52 arttı. 

 

 

Tüketici Güven Endeksi, Ocak 2022 

Tüketici Güven Endeksi 73,2 oldu.  

Hanehalkı Yurt İçi Turizm III.Çeyrek: Temmuz - Eylül, 2021 

Yurt içinde ikamet eden 18 milyon 786 bin kişi seyahate çıktı. 

 

 Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2021 yılının III. çeyreğinde bir 

önceki yılın aynı çeyreğine göre %58 artarak 29 milyar 803 milyon 437 bin TL olarak 

gerçekleşti. 

 

Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri, Ocak 2022 

Güven endeksi hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde yükselirken inşaat sektöründe düştü. 

 

Motorlu Kara Taşıtları, Aralık 2021 

Bartın’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 2021 yılı sonu itibarıyla 30 662 adedi otomobil olmak üzere 

54 272 adet oldu. 

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık %36,39, aylık %12,51 arttı. 

Yıllık artışın en yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla; %123,44 ile lifli bitkiler, %67,33 ile 

tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve %49,31 ile canlı kümes hayvanları ve 

yumurtalar oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren tek alt grup %19,80 azalış ile 

tropikal ve subtropikal meyveler oldu. 

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %84,76, 

imalatta %87,69 artış olarak gerçekleşti. 

Yıllık artışın en yüksek olduğu alt gruplar %120,54 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve 

%50,51 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) oldu. 

Alt endekslerden Hanenin Maddi Durumu Endeksi 56,1, Hanenin Maddi Durum 

Beklentisi Endeksi 71,3, Genel Ekonomik Durum Beklentisi Endeksi 74,5, Dayanıklı Tüketim 

Mallarına Harcama Yapma Düşüncesi Endeksi ise 90,9 oldu. 

 Türkiye'de 2021 yılında 1 milyon 153 bin 165 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe 

kayıtlı araç sayısı 2021 yılı sonu itibarıyla 13 milyon 706 bin 65 adedi otomobil olmak üzere 

toplamda 25 milyon 249 bin 119 adet olarak gerçekleşti. 

Zonguldak’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 2021 yılı sonu itibarıyla 99 279 adedi otomobil olmak 

üzere 163 071 adet oldu. 

Karabük’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 2021 yılı sonu itibarıyla 41 901 adedi otomobil olmak 

üzere 68 427 adet oldu.  

https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Tarim-Urunleri-Uretici-Fiyat-Endeksi-Aralik-2021-45759&dil=1
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Yurt-Disi-Uretici-Fiyat-Endeksi-Aralik-2021-45837&dil=1
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Tarimsal-Girdi-Fiyat-Endeksi-Kasim-2021-45771&dil=1
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Tuketici-Guven-Endeksi-Ocak-2022-45801&dil=1
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Yurt-Ici-Turizm-III.-Ceyrek:-Temmuz---Eylul,-2021-45588&dil=1
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hizmet,-Perakende-Ticaret-ve-Insaat-Guven-Endeksleri-Ocak-2022-45607&dil=1
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Motorlu-Kara-Tasitlari-Aralik-2021-45703&dil=1


 T.C.  

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI 

Malatya Bölge Müdürlüğü 

 

4 

Katı Yakıtlar, Kasım 2021 

     Kasım ayında taşkömürü ithalatı  2 milyon 872 bin 661 ton, ihracatı ise 37 bin 181 ton olarak 

gerçekleşti. 

 

Ekonomik Güven Endeksi, Ocak 2022 

Ekonomik Güven Endeksi 100,8 oldu. 

 

 Alt endekslerden Tüketici Güven Endeksi Ocak ayında 73,2, Reel Kesim Güven Endeksi 

111,9, Hizmet Sektörü Güven Endeksi 120,2, Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksi 124,4, 

İnşaat Sektörü Güven Endeksi 85,5 değerini aldı. 

 

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, Aralık 2021 
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık %54,89, aylık %12,81 arttı. 

 

 Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %70,79, 

konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %43,41, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %22,14, 

gayrimenkul hizmetlerinde %151,67, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %23,77, idari ve 

destek hizmetlerde %35,34 artış gerçekleşti. 

 

Turizm İstatistikleri, IV.Çeyrek: Ekim-Aralık ve Yıllık, 2021 
 Turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre %95 artarak 7 milyar 631 milyon 374 bin 

dolar oldu. Turizm gelirinin %80,1'i yabancı ziyaretçilerden, %19,9'u ise yurt dışında ikamet 

eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. 

 

Dış Ticaret İstatistikleri, Aralık 2021 

 

 Ülkemizde 2021 Kasım ayında linyit satılabilir üretimi  6 milyon 490 bin 672 ton 

olurken, taşkömürü satılabilir üretimi 118 bin 473 ton, taşkömürü koku satılabilir üretimi ise 

397 bin 465 ton olarak gerçekleşti. 

 

 Ülkemizde Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2021 yılı Aralık ayında 2020 yılının aynı 

ayına göre %24,9 artarak 22,3 milyar dolar, ithalat %29,9 artarak 29,1 milyar dolar oldu. 

 

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %32,8 artarak 225 milyar 291 milyon dolar, ithalat %23,6 artarak 271 milyar 

424 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2021 yılı Ocak- Aralık döneminde ülkemizin toplam 

ihracatı içinde ilk sırayı Almanya, ikinci sırayı ABD alırken; ithalatta ilk sırayı Çin, ikinci sırayı 

Rusya aldı. 

  

Zonguldak'ta Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2021 yılı Aralık ayında 2020 yılının aynı 

ayına göre %109,9 artarak 103,7 milyon dolar, ithalat %103,1 artarak 207,2 milyon dolar olarak 

gerçekleşti. 

Karabük'te Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2021 yılı Aralık ayında 2020 yılının aynı 

ayına göre %124,3 artarak 95,6 milyon dolar, ithalat %63,2 artarak 106,5 milyon dolar olarak 

gerçekleşti.  

Bartın'da Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2021 yılı Aralık ayında 2020 yılının aynı ayına 

göre %10,2 azalarak 2,5 milyon dolar, ithalat %433,0 artarak 2,4 milyon dolar olarak 

gerçekleşti. 

https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Kati-Yakitlar-Kasim-2021-45659&dil=1
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Ekonomik-Guven-Endeksi-Ocak-2022-45554&dil=1
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hizmet-Uretici-Fiyat-Endeksi-Aralik-2021-45595&dil=1
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Turizm-Istatistikleri-IV.Ceyrek:-Ekim-Aralik-ve-Yillik,-2021-45785&dil=1
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Dis-Ticaret-Istatistikleri-Aralik-2021-45535&dil=1

