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Opera,Bale,Orkestra, Koro ve Topluluklar, 2015
Türkiye genelinde 2015 yılında Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı 6 orkestra,
13 koro ve 9 topluluk mevcuttu.
İstatistiklerle Çevre, 2014
Su kaynaklarından 14,7 milyar m3 su çekildi.
Tüketici Fiyat Endeksi, Mayıs 2016
TÜFE’de (2003=100) 2016 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,58, bir önceki
yılın Aralık ayına göre %3,15, bir önceki yılın aynı ayına göre %6,58 ve on iki aylık
ortalamalara göre %7,71 artış gerçekleşti.
Balıkesir ve Çanakkale illerinin dahil olduğu bölgemizde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
aylık %0,49 arttı.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Mayıs 2016
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2016 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre
%1,48 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,77 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre
%3,25 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %5,19 artış gösterdi.
İşgücü Maliyeti Endeksi, I. Çeyrek: Ocak - Mart, 2016
Saatlik işgücü maliyeti endeksi bir önceki çeyreğe göre %12,2 arttı.
Perakende Satış Hacim Endeksi, Nisan 2016
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2016
yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,1 azaldı.
Sanayi Üretim Endeksi, Nisan 2016
Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2016 yılı Nisan ayında
bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %5,0 ve imalat sanayi sektörü
endeksi %1,3 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü
endeksi ise %1,8 arttı.
Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Mayıs 2016
En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde
%3,48, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %4,40 oranlarıyla külçe altında
gerçekleşti.
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, I. Çeyrek: Ocak - Mart, 2016
Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmininde, 2016 yılının birinci çeyreği bir
önceki yılın aynı çeyreğine göre sabit fiyatlarla %4,8’lik artışla 31 milyar 679 milyon TL
oldu.
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Dış Ticaret Endeksleri, Nisan 2016
İhracat birim değer endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,1 azaldı.
Motorlu Kara Taşıtları, Nisan 2016
Trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 20 350 893 oldu.
Balıkesir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 425 121,
Çanakkale’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 201 077 oldu.
Sanayi Ciro Endeksi, Nisan 2016
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi bir önceki aya
göre %1,3 azaldı.
Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Mayıs 2016
Aylık değişim, tarım ve avcılık ürünlerinde %6,07, balıkçılıkta %1,35 artış, ormancılık
ürünlerinde ise %1,19 azalış olarak gerçekleşti.
İşgücü İstatistikleri, Mart 2016
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2016 yılı Mart
döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 46 bin kişi azalarak 3 milyon 23 bin kişi oldu.
İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalış ile %10,1 seviyesinde gerçekleşti.
Satınalma Gücü Paritesi (Geçici Sonuçlar), 2015
SGP’ye göre kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla endeks değeri 53 oldu.
Satınalma Gücü Paritesi, Gıda, İçecekler ve Tütün, 2015
Türkiye’nin gıda ve alkolsüz içecekler ana grubu fiyat düzeyi endeksi 90 oldu.
Kümes Hayvancılığı Üretimi, Nisan 2016
Kesilen tavuk sayısı Nisan ayında bir önceki aya göre %2, bir önceki yılın aynı ayına
göre %10 azaldı. Nisan ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre %0,3 artarken, bir
önceki yılın aynı ayına göre %32 azaldı.
Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Nisan 2016
Nisan ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi 120 bin 601 ton olarak
gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı ayına göre %2,1 azalış gösterdi. İnek peyniri üretimi 54
bin 14 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %4,1 azaldı. Koyun, keçi, manda ve karışık
sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise 3 bin 847 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre
%14,9 azaldı.
İnşaat Ciro ve Üretim Endeksleri, 1 Çeyrek: Ocak-Mart 2016
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2016 yılı I. çeyreğinde
bir önceki çeyreğe göre %1,0 oranında azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro
endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,4 oranında arttı.
İntihar İstatistikleri, 2015
Ölümle sonuçlanan intihar sayısı revize edilen 2014 yılında 3 bin 169 iken
2015 yılında %1,3 artarak 3 bin 211 kişi oldu. İntihar edenlerin %72,7’sini erkekler,
%27,3’ünü ise kadınlar oluşturdu.
Balıkesir’de 2015 yılında ölümle sonuçlanan intihar sayısı 58'dir.
Çanakkale'de 2015 yılında ölümle sonuçlanan intihar sayısı 30'dur.
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, Mayıs 2016
Yurt dışı üretici fiyat endeksi aylık %3,02 arttı.
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Merkezi Yönetim Bütçesinden Araştırma Geliştirme Faaliyetleri İçin Ayrılan Ödenek ve
Harcamalar, 2016
Merkezi yönetim bütçesi üzerinden gerçekleştirilen hesaplamalara göre 2015 yılında
Ar-Ge için bir önceki yıla göre %10 artışla 6 Milyar 173 Milyon TL harcama yapıldı.
Tüketici Güven Endeksi, Haziran 2016
Tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre %1 oranında arttı; Mayıs
ayında 68,75 olan endeks Haziran ayında 69,43 oldu.
Su Ürünleri, 2015
Su ürünleri üretimi 2015 yılında %25,1 arttı.
Konut Satış İstatistikleri, Mayıs 2016
Türkiye genelinde konut satışları 2016 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre
%6,4 oranında artarak 114 800 oldu.
Balıkesir’de 2016 Mayıs ayında 2 393 konut satıldı.
Çanakkale’de 2016 Mayıs ayında 987 konut satıldı.
Sektörel Güven Endeksleri, Haziran 2016
Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Mayıs ayında 94,50
iken, Haziran ayında 95,75 değerine yükseldi.
Katı Yakıtlar, Nisan 2016
En fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti.
Yabancı Kontrollü, Girişim İstatistikleri, 2014
Yabancı Kontrol Oranı (YKO) %13,8 olarak gerçekleşti
Ekonomik Güven Endeksi, Haziran, 2016
Ekonomik güven endeksi %1,3 arttı.
Sinema ve Tiyatro İstatistikleri, 2015
Sinema salonlarının sayısı %8,6 arttı.
Balıkesir ilinde sinema salonu sayısı 32’dir.
Çanakkale ilinde sinema salonu sayısı 16’dır.
Dış Ticaret İstatistikleri, Mayıs 2016
İhracat 2016 yılı Mayıs ayında, 2015 yılının aynı ayına göre %9,6 artarak 12 milyar
140 milyon dolar, ithalat %3,8 azalarak 17 milyar 194 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Balıkesir’de 2016 yılı Mayıs ayında ihracat 40,2 milyon dolar olurken, ithalat 44,2 milyon
dolar oldu.
Çanakkale’de 2016 yılı Mayıs ayında ihracat 8,3 milyon dolar olurken, ithalat 6,8 milyon
dolar oldu.
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