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Tüketici Fiyat Endeksi, Nisan 2016
TÜFE’de (2003=100) 2016 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,78, bir önceki yılın
Aralık ayına göre %2,55, bir önceki yılın aynı ayına göre %6,57 ve on iki aylık ortalamalara göre
%7,84 artış gerçekleşti.
Balıkesir ve Çanakkale illerinin dahil olduğu bölgemizde tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık
%1,09 arttı.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Nisan 2016
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2016 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,52
artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,27 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %2,87 artış ve
on iki aylık ortalamalara göre %5,47 artış gösterdi.
Hanehalkı Yurtiçi Turizm, IV. Çeyrek: Ekim – Aralık ve Yıllık, 2015
Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan IV. çeyrekte, yurtiçinde ikamet eden 9 milyon
103 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 %20 azalarak 11 milyon 292
bin seyahat olarak gerçekleşti.
Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Nisan 2016
En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde
%5,19, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %4,92 oranlarıyla BIST 100
Endeksi’nde gerçekleşti.
Perakende Satış Hacim Endeksi, Mart 2016
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2016 yılı
Mart ayında bir önceki aya göre %0,6 azaldı.
Sanayi Üretim Endeksi, Mart 2016
Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2016 yılı Mart ayında bir
önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %3,2, imalat sanayi sektörü endeksi
%0,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise %0,2 azaldı.
Motorlu Kara Taşıtları, Mart 2016
Trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 20 252 146 oldu.
Balıkesir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 423 120 oldu.
Çanakkale’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 200 052 oldu.
İstatistiklerle Aile, 2015
Ülkemizde hanehalklarının %66,9 u çekirdek ailelerden oluşmaktadır.
Balıkesir’de hanehalklarının %67,4 ü çekirdek ailelerden oluşmaktadır,
Çanakkale’de hanehalklarının %66,7 si çekirdek ailelerden oluşmaktadır.
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Kırmızı Et Üretim İstatistikleri, I. Çeyrek: Ocak-Mart, 2016
Toplam kırmızı et üretimi I. çeyrek döneminde 238 bin ton olarak tahmin edildi.
Kümes Hayvancılığı Üretimi, Mart 2016
Tavuk yumurtası üretimi 1,5 milyar adet olarak gerçekleşti. Kesilen tavuk sayısı 93 milyon
adet, kesilen hindi sayısı ise 331 bin adet oldu. Tavuk eti üretimi 159 179 ton, hindi eti üretimi ise
3 372 ton olarak gerçekleşti.
Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Mart 2016
Ticari süt işletmelerince Mart ayında 832 bin 376 ton inek sütü toplandı.
Dış Ticaret Endeksleri, Mart 2016
İhracat birim değer endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,4 azaldı.
Sanayi Ciro Endeksi, Mart 2016
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi bir önceki aya göre
%1,3 azaldı.
İşgücü İstatistikleri, Şubat 2016
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2016 yılı Şubat döneminde
geçen yılın aynı dönemine göre 2 bin kişi azalarak 3 milyon 224 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3
puanlık azalış ile %10,9 seviyesinde gerçekleşti.
Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Nisan 2016
Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım – ÜFE), 2016 yılı Nisan ayında bir önceki
aya göre %1,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,67, bir önceki yılın aynı ayına göre %4,03
azalış, on iki aylık ortalamalara göre %7,25 artış gösterdi.
İstatistiklerle Gençlik, 2015
Türkiye nüfusunun ( 78 milyon 741 bin 53 kişi ) 2015 yılında %16,4’ünü ( 12 milyon 899
bin 667 kişi ) 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oluşturdu. Bu nüfusun, %51,2’sini genç erkek
nüfus, %48,8’ini ise genç kadın nüfus oluşturdu.
Balıkesir'de genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %13,8 oldu.
Çanakkale'de genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %15,5 oldu.
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, Nisan 2016
Yurt dışı üretici fiyat endeksi aylık %0,45 düştü.
Tüketici Güven Endeksi, Mayıs 2016
Tüketici güven endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,4 oranında arttı; Nisan
ayında 68,46 olan endeks Mayıs ayında 68,75 oldu.
Konut Satış İstatistikleri, Nisan 2016
Türkiye genelinde konut satışları 2016 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,9
oranında azalarak 106 348 oldu.
Balıkesir’de 2016 Nisan ayında 2 444 konut satıldı.
Çanakkale’de 2016 Nisan ayında 1 018 konut satıldı.
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Yapı İzin İstatistikleri, Ocak – Mart, 2016
Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü %31,6, Yapı kullanma izin belgesi verilen
yapıların yüzölçümü %2,2 arttı. 2016 yılının ilk üç ayında yapı ruhsatı verilen daire sayısı
Balıkesir’de 3 095, Çanakkale’de 2 375’dir.
Bitkisel Üretim 1.Tahmini, 2016
Üretim miktarları, 2016 yılının ilk tahmininde bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel
ürünlerde %2,2, meyvelerde %6,4, sebzelerde %1,7 oranında artış gösterdi.
Sektörel Güven Endeksleri, Mayıs 2016
Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Nisan ayında 89,93 iken,
Mayıs ayında 94,50 değerine yükseldi.
Katı Yakıtlar, Mart 2016
En fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti.
Sanayi, İşgücü Girdi Endeksleri, 1.Çeyrek: Ocak-Mart, 2016
Sanayide istihdam %0,8 azaldı, çalışılan saat %0,2 azaldı ve brüt ücret - maaş %6,6 arttı.
Ekonomik Güven Endeksi, Mayıs, 2016
Ekonomik güven endeksi %12 arttı.
Ticaret ve Hizmet Endeksleri, 1.Çeyrek: Ocak-Mart, 2016
Ticaret ve hizmet sektörlerinde ciro %0,9 arttı, istihdam %0,3 azaldı, çalışılan saat %0,8
azaldı, brüt ücret - maaş %11,8 arttı.
İnşaat İşgücü Girdi Endeksleri, 1 Çeyrek: Ocak-Mart 2016
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat istihdam endeksi 2016 yılı I. çeyreğinde
bir önceki çeyreğe göre %1,7 oranında azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat istihdam
endeksi ise, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %6,7 oranında azaldı.
Dış Ticaret İstatistikleri, Nisan 2016
İhracat 2016 yılı Nisan ayında, 2015 yılının aynı ayına göre %10,2 azalarak 11 milyar 983
milyon dolar, ithalat %11,9 azalarak 16 milyar 190 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Balıkesir'de ihracat %1,2 arttı, ithalat %18,6 azaldı.
Çanakkale'de ihracat %4,7 arttı, ithalat %36,5 azaldı.
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