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Hanehalkı Tüketim Harcaması (Bölgesel), 2015
Hanehalkı Bütçe Araştırması’nın 2013, 2014 ve 2015 yıllarına ait verilerinin
birleştirilmiş sonuçlarına göre; toplam tüketim harcamalarının en büyük bölümünü konut ve
kira, gıda ve alkolsüz içecekler ile ulaştırma harcamaları oluşturdu. Konut ve kira
harcamalarına en yüksek payı ayıran bölge %29,8 oranıyla İstanbul iken en düşük payı ayıran
bölgeler %22,8 ile Doğu Karadeniz ve Ortadoğu Anadolu Bölgeleri oldu. Tüketim
harcamaları içinde gıda ve alkolsüz içecek harcaması payının en yüksek olduğu bölge %26,8
ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi iken, en düşük olduğu bölge %15,8 ile İstanbul oldu.
Ulaştırma harcamalarına en yüksek payı %19,9 oranıyla Batı Anadolu Bölgesi ayırırken, en
düşük payı ayıran bölge ise %14,7 ile Ortadoğu Anadolu oldu.
Tüketici Fiyat Endeksi, Ekim 2016
TÜFE’de (2003=100) 2016 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %1,44, bir önceki
yılın Aralık ayına göre %6,23, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,16 ve on iki aylık
ortalamalara göre %7,89 artış gerçekleşti. Balıkesir ve Çanakkale illerinin dahil olduğu
bölgemizde tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %1,88 arttı.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ekim 2016
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2016 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre
%0,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,66 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre
%2,84 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %3,83 artış gösterdi.
Hanehalkı Yurtiçi Turizm, II. Çeyrek:Nisan-Haziran, 2016
Yurt içinde ikamet eden 9 milyon 683 bin kişi seyahate çıktı. Nisan, Mayıs ve Haziran
aylarından oluşan II. çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 9 milyon 683 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 %7,3 azalarak 12 milyon 85 bin seyahat olarak
gerçekleşti.
Kültürel İstihdam, 2015
Ülkemizde 2015 yılında 575 bin kişi kültürel istihdam kapsamında yer aldı. Kültürel
istihdamın toplam istihdam içindeki payı %2,2 oldu. Kültürel istihdamda yer alan 499 bin kişi
kültürel bir mesleğe sahipken, 179 bin kişi ise kültürel bir sektörde çalıştı.
Perakende Satış Hacim Endeksi, Eylül 2016
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2016
yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,4 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları
%0,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %1,8 azalırken, otomotiv yakıtı satışları ise
%1,9 arttı.
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Sanayi Üretim Endeksi, Eylül 2016
Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2016 yılı Eylül ayında
bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %2,9, imalat sanayi sektörü
endeksi %3,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi
%3,3 azaldı.
Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Ekim 2016
Aylık en yüksek reel getiri Amerikan Doları’nda oldu. En yüksek aylık reel getiri, yurt
içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %2,81, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile
indirgendiğinde ise %2,20 oranlarıyla Amerikan Doları’nda gerçekleşti.
Motorlu Kara Taşıtları, Eylül 2016
Ülkemizde trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 20 801 620 oldu.
Balıkesir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 434 918 oldu.
Çanakkale’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 206 676 oldu.
Dış Ticaret Endeksleri, Eylül 2016
İhracat birim değer endeksi %2 azaldı. İhracat birim değer endeksi Eylül ayında bir
önceki yılın aynı ayına göre %2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, ''gıda, içecek
ve tütün''de %4,5, ''ham maddeler''de (yakıt hariç) %2,3, ''yakıtlar''da %6,9 ve ''imalat (gıda,
içecek, tütün hariç) sanayi''nde %2,4 azaldı. İhracat birim değer endeksi 2016 yılı üçüncü
çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre %3 azaldı.
Sanayi Ciro Endeksi, Eylül 2016
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi bir önceki aya
göre %2,4 azaldı.
Kümes Hayvancılığı Üretimi, Eylül 2016
Tavuk yumurtası üretimi 1,6 milyar adet olarak gerçekleşti.
Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Eylül 2016
Ticari süt işletmelerince Eylül ayında 694 bin 760 ton inek sütü toplandı.
Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Ekim 2016
Tarım- ÜFE Ekim ayında %0,63 azaldı.
İşgücü İstatistikleri, Ağustos 2016
İşsizlik oranı %11,3 seviyesinde gerçekleşti.
Kırmızı Et Üretim İstatistikleri, III. Çeyrek: Temmuz–Eylül, 2016
Toplam kırmızı et üretimi kurban bayramının gerçekleştiği III. çeyrek döneminde 395
bin ton olarak tahmin edildi. Toplam kırmızı et üretimi bir önceki çeyreğe göre %46,2, bir
önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,8 oranında arttı. Toplam kırmızı et üretimi içinde sadece
kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı ise 125 bin ton olarak gerçekleşti.
Sağlık Harcamaları İstatistikleri, 2015
Sağlık harcamaları, 2015 yılında %10,4 oranında artarak, 104 milyar 568 milyon
TL’ye ulaştı. Cari sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2014 yılında
%93,8 iken, 2015 yılında %92,6 oldu.
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Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması, 2015
Ar-Ge harcamasının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payı %1,06 oldu.
Balıkesir ve Çanakkale illerinin de dahil olduğu Batı Marmara Bölgemizde Ar-Ge
harcaması 594 297 992 TL’dir.
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, Ekim 2016
Yurt dışı üretici fiyat endeksi aylık %2,82 arttı.
Tüketici Güven Endeksi, Kasım 2016
Tüketici güven endeksi 68,9 oldu.
Konut Satış İstatistikleri, Ekim 2016
Türkiye’de 2016 Ekim ayında 130 274 konut satıldı.
Balıkesir’de 2016 Ekim ayında 2 595 konut satıldı.
Çanakkale’de 2016 Ekim ayında 1 376 konut satıldı.
Sektörel Güven Endeksleri, Kasım 2016
Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Ekim ayında 94,49
iken, Kasım ayında %2,4 oranında artarak 96,78 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.
Yapı İzin İstatistikleri, Ocak-Eylül, 2016
Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü %6,1 arttı, Yapı kullanma izin belgesi
verilen yapıların yüzölçümü %0,3 azaldı.
Balıkesir’de 2016 yılının ilk dokuz ayında yapı ruhsatı verilen daire sayısı 9 336’dır.
Çanakkale’de 2016 yılının ilk dokuz ayında yapı ruhsatı verilen daire sayısı 7 261’dir.
Sanayi İşgücü Girdi Endeksleri, III. Çeyrek: Temmuz–Eylül, 2016
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi istihdam endeksi 2016 yılı III.
çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,4 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi
istihdam endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %1,5 azaldı.
Ticaret ve Hizmet Endeksleri, III. Çeyrek: Temmuz–Eylül, 2016
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ve hizmet ciro endeksi 2016 yılı
III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %1,5 oranında azaldı. Takvim etkilerinden
arındırılmış ciro endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %1,6 oranında arttı.
Ekonomik Güven Endeksi, Kasım 2016
Ekonomik güven endeksi 86,5 oldu.
Katı Yakıtlar,Eylül 2016
Katı yakıtların 2016 yılı Eylül ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında;
taşkömürünün 90 bin 449 ton, linyitin 3 milyon 993 bin 44 ton ve taşkömürü kokunun 363
bin 471 ton, teslimat(1)miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 3 milyon 480 bin 762 ton,
linyitin 4 milyon 27 bin 731 ton ve taşkömürü kokunun 388 bin 987 ton olarak gerçekleştiği
görüldü.
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Çevresel İstihdam, Gelir Harcama İstatistikleri, 2015
Toplam 25,9 milyar TL olarak gerçekleşen çevresel harcamaların %67,6’sını cari
harcamalar, %32,4’ünü ise yatırım harcamaları oluşturdu. Toplam çevresel harcamaların
%78,1’i kamu sektörü, %21,9’u ise iş sektörü tarafından gerçekleştirildi. Kamu sektörünün
toplam çevresel harcamaları içindeki en büyük payı %86,1 ile belediyeler oluşturdu. Toplam
çevresel harcamaların gayri safi yurtiçi hasıla içindeki payı 2015 yılında %1,3 olarak
gerçekleşti.
Dış Ticaret İstatistikleri, Ekim 2016
İhracat %3 azaldı, ithalat %0,5 arttı
Balıkesir'de ihracat %24,9, ithalat %17,3 azaldı.
Çanakkale'de ihracat %38,2 azaldı, ithalat %24 arttı.
İnşaat İşgücü Girdi Endeksleri, III. Çeyrek: Temmuz–Eylül, 2016
İnşaat sektöründe istihdam %1,2 azaldı
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