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Tüketici Fiyat Endeksi, Mart 2016
Ülkemizde Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,04 düştü, 04/04/16
Balıkesir ve Çanakkale illerinin dahil olduğu bölgemizde tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık
%0,15 düştü.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Mart 2016
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2016 yılı Mart ayında bir önceki aya göre
%0,40 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %0,75 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre
%3,80 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %5,64 artış gösterdi.
Bitkisel Ürün Denge Tabloları;”Meyveler, Sert Kabuklular ve İçecek Bitkileri”,
2014-2015
En yüksek yeterlilik derecesi %720,6 ile incirde gerçekleşti. Sert kabuklu
meyvelerde, 2014-2015 piyasa döneminde en yüksek yeterlilik derecesi %523 ile fındıkta
gerçekleşti. Sert kabuklular grubunda yer alan ve kendine yeterli olan diğer ürünler ise %120
ile kestane ve %106,7 ile antep fıstığı oldu.
Bitkisel Ürün Denge Tabloları;”Sebzeler”, 2014-2015
En yüksek yeterlilik derecesi %126,2 ile taze soğanda gerçekleşti. Toplam sebze
ürünlerinde, 2014-2015 piyasa döneminde yurt içi üretimin, yurt içi talebi karşılama derecesi
%106,7 olarak gerçekleşti. Toplam sebze arzının büyük bir kısmı yurt içinde tüketilirken
sadece %6,6’lık bölümü ihraç edildi.
Bitkisel Ürün Denge Tabloları;”Tahıllar ve Diğer Bitkisel Ürünler”, 2014-2015
En yüksek yeterlilik derecesi %101,4 ile Pamuk (çiğit)’de gerçekleşti.
Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Mart 2016
Aylık en yüksek reel getiri Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi’nde gerçekleşti.
En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %8,87,
tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %9,35 oranlarıyla BIST 100
Endeksi’nde gerçekleşti.
İnşaat Ciro ve Üretim Endeksleri, IV Çeyrek: Ekim-Aralık 2015
İnşaat sektöründe ciro %4,5 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış İnşaat
Ciro Endeksi 2015 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %4,5 oranında arttı. Takvim
etkilerinden arındırılmış İnşaat Ciro Endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %10,0
oranında artarken, 2015 yılında bir önceki yıla göre %0,5 oranında arttı.
Perakende Satış Hacim Endeksi, Şubat 2016
Perakende satış hacmi bir önceki aya göre %3,6 arttı.
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Sanayi Üretim Endeksi, Şubat 2016
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre %0,5
arttı.
Motorlu Kara Taşıtları, Şubat 2016
Trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 20 159 183 oldu.
Balıkesir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 421 182 oldu.
Çanakkale’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 199 001oldu.
Kümes Hayvancılığı Üretimi, Şubat 2016
Tavuk yumurtası üretimi 1,4 milyar adet olarak gerçekleşti. Tavuk yumurtası üretimi
Şubat ayında bir önceki aya göre %4,9 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre %0,8 arttı.
Sanayi Ciro Endeksi, Şubat 2016
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi bir önceki aya
göre %3,8 arttı.
Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Şubat 2016
Ticari süt işletmelerince Şubat ayında 749 bin 597 ton inek sütü toplandı. Toplanan
inek sütü miktarı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,4 arttı.
Dış Ticaret Endeksleri, Şubat 2016
İhracat birim değer endeksi %8,6 azaldı.
Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Mart 2016
Tarım ÜFE Mart ayında %3,98 azaldı. Tarım ÜFE, 2016 yılı Mart ayında bir önceki
aya göre %3,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,83, bir önceki yılın aynı ayına göre
%1,12 azalırken, on iki aylık ortalamalara göre %8,66 artış gösterdi. Aylık değişim, tarım ve
avcılık ürünlerinde %3,97, balıkçılıkta %7,69 ve ormancılık ürünlerinde ise %0,30 azalış
olarak gerçekleşti.
Doğum İstatistikleri, 2015
Canlı doğan bebek sayısı 1 milyon 325 bin 783 oldu. Canlı
doğan bebek sayısı revize edilen 2014 yılı verisine göre 1 milyon 345 bin 286 iken
2015 yılında 1 milyon 325 bin 783 oldu. Canlı doğan bebeklerin %51’i erkek, %49’u kızdı.
Balıkesir’de doğurganlık hızı 1,64’tür.
Çanakkale’de doğurganlık hızı 1,53’tür.
İşgücü İstatistikleri, Ocak 2016
İşsizlik oranı %11,1 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı
yaştakilerde işsiz sayısı 2016 yılı Ocak döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 31 bin kişi
artarak 3 milyon 290 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puanlık azalış ile %11,1 seviyesinde
gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0,4 puanlık azalış ile %13 olarak tahmin
edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0,8 puanlık azalış ile %19,2 olurken,15-64
yaş grubunda bu oran 0,3 puanlık azalış ile %11,3 olarak gerçekleşti.
Sera Gazı Emisyon Envanteri, 2014
Toplam seragazı emisyonu 2014 yılında 467,6 Mt CO2 eşdeğeri oldu. Envanter
sonuçlarına göre, 2014 yılında toplam seragazı emisyonu CO2 eşdeğeri olarak 467,6 milyon
ton (Mt) olarak hesaplandı. 2014 yılı emisyonlarında CO2 eşdeğeri olarak en büyük payı
%72,5 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken, bunu sırasıyla %13,4 ile endüstriyel işlemler ve
ürün kullanımı, %10,6 ile tarımsal faaliyetler ve %3,5 ile atık takip etti.
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Uluslar arası Standart Kitap Numarası (ISBN) İstatistikleri, 2015
Ülkemizde 2015 yılında 49 bin 148 kitap yayımlandı. Yayımlanan materyallerin sayısı
2015 yılında, 2014 yılına göre %11,2 artarak 56 bin 414 oldu. En yüksek artış, %21,8 ile
elektronik kitaplarda (web tabanlı) gerçekleşti. 2015 yılında yayıncılar tarafından; 49 bin 148
kitap, 539 elektronik kitap (DVD, VCD, CD), 6 bin 389 web tabanlı elektronik kitap, 103
konuşan kitap (kaset, CD, DVD) ve 235 diğer olmak üzere toplam 56 bin 414 materyal için
ISBN alındı.
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, Mart 2016
Yurt dışı üretici fiyat endeksi aylık %0,73 düştü.
Bina İnşaat Maliyet Endeksi, 1.Çeyrek: Ocak-Mart, 2016
Bina inşaatı maliyet endeksi bir önceki çeyreğe göre %3,3 arttı.
Tüketici Güven Endeksi, Nisan, 2016
Tüketici güven endeksi %2,2 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici
güven endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre %2,2 oranında arttı; Mart ayında 67 olan
endeks Nisan ayında 68,46 oldu.
İstatistiklerle Çocuk, 2015
Türkiye nüfusunun %29'unu çocuk nüfus oluşturdu.
Balıkesir nüfusunun %21,3’ünü çocuk nüfus oluşturdu.
Çanakkale nüfusunun %19,6’sını çocuk nüfus oluşturdu.
Konut Satış İstatistikleri, Mart, 2016
Türkiye’de 2016 Mart ayında 117 205 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları
2016 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1 oranında artarak 117 205 oldu. Konut
satışlarında, İstanbul 21 993 konut satışı ile en yüksek paya (%18,8) sahip oldu. Satış
sayılarına göre İstanbul’u, 12 730 konut satışı (%10,9) ile Ankara, 7 549 konut satışı (%6,4)
ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 10 konut ile Ardahan, 19
konut ile Şırnak ve 20 konut ile Bayburt oldu.
Balıkesir’de 2016 Mart ayında 2 509 konut satıldı.
Çanakkale’de 2016 Mart ayında 1 005 konut satıldı.
Sektörel Güven Endeksleri, Nisan, 2016
Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Mart ayında 93,50
iken, Nisan ayında 89,93 değerine düştü.
Doğum Yeri İstatistikleri, 2015
Ülkemizde her 10 kişiden 3’ü doğduğu ilden farklı bir ilde yaşamaktadır.
Balıkesir ilinde ikamet eden T.C. vatandaşlarının, %66,4’ü Balıkesir ilinde, %28,1’i
başka bir ilde, %1,7'si ise yurt dışında doğmuştur.
Çanakkale ilinde ikamet eden T.C. vatandaşlarının, %64,1’i Çanakkale ilinde,
%31,5’i başka bir ilde, %1,6'sı ise yurt dışında doğmuştur.
Katı Yakıtlar, Şubat 2016
En fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti.
Ekonomik Güven Endeksi, Nisan, 2016
Ekonomik güven endeksi %6,1 azaldı.
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Ölüm İstatistikleri, 2015
Ölüm sayısı 2015 yılında %3,6 arttı.
Balıkesir’de kaba ölüm hızı 2015 yılında %5,8 artarak binde 8,6 oldu.
Çanakkale’de kaba ölüm hızı 2015 yılında %1,8 artarak binde 8,4 oldu.
Dış Ticaret İstatistikleri, Mart, 2016
İhracat %2,3 arttı, ithalat %5,2 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2016 yılı
Mart ayında, 2015 yılının aynı ayına göre %2,3 artarak 12 milyar 811 milyon dolar, ithalat
%5,2 azalarak 17 milyar 758 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Balıkesir'de ihracat %13,3, ithalat %7,8 arttı.
Çanakkale'de ihracat %19,6 azaldı, ithalat %74,1 arttı.
Turizm İstatistikleri,1. Çeyrek: Ocak-Mart, 2016
Turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre %16,5 azaldı. Turizm geliri Ocak,
Şubat ve Mart aylarından oluşan I. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %16,5
azalarak 4 milyar 66 milyon 384 bin $ oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina
hizmet harcamaları hariç) %71,3’ü yabancı ziyaretçilerden, %28,7’si ise yurt dışında ikamet
eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.
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