
ENFLASYON 1 

2014 ARALIK TÜFE VE YILLIK ENFLASYON 

       Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir1 

          Sakarya Akademik Dan man  

 

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), hanehalklar n tüketimine yönelik mal ve hizmet fiyatlar n 
zaman içindeki de imini ölçmektedir. 2003 temel y ll  TÜFE'nin temel amac ; piyasada 
tüketime konu olan mal ve hizmetlerin fiyatlar ndaki de imi ölçerek enflasyon oran  
hesaplamakt r. Bu amaca yönelik olarak hanehalklar n, yabanc  ziyaretçilerin ve 
kurumsal nüfusun yurtiçinde yapt  tüm nihai parasal tüketim harcamalar  dikkate al nm r. 

Tüm sosyo-ekonomik gruplardan yakla k y ll k 13248 (3 y l toplam  39.744) hanehalk  ile 
yap lan Hanehalk  Bütçe Anketi, kurumsal nüfus anketi, yabanc  uyruklular n Türkiye’de 
yapm  olduklar  harcamalar için turizm anketi ve idari kay tlardan elde edilen harcama ve 
ciro bilgilerinden yararlan lmaktad r. 

Endekste tüm il merkezlerinden ve 74 ilçeden fiyat derlenmektedir. Ayda 27.432 i yerinden 
389.944 fiyat derlenmekte ve 4265 kirac  endeks kapsam nda takip edilmektedir. 

Aral k 2014’te endekste kapsanan 432 maddeden; 60 maddenin ortalama fiyatlar nda de im 
olmazken, 233 maddenin ortalama fiyatlar nda art , 139 maddenin ortalama fiyatlar nda ise 
dü  gerçekle ti. 

TÜFE ayl k bazda yüzde 0.44 oran nda dü erken, y ll k bazda ise yüzde 8.17’lik bir art  
ya am r. 

TÜFE’de, y ll k en fazla art ; da ve alkolsüz içecekler (%12,73), çe itli mal ve hizmetler 
(%9,68), sa k (%8,62), giyim ve ayakkab  (%8,43) olmu tur. 

2004 y ndan günümüze kadarki dönemde en dü ük enflasyonun görüldü ü y llar s ras yla; 
2012, 2010 ve 2009 y llar r. 2010 y  hariç di er iki y lda ekonomi küçülmü  veya dü ük 
büyüme görülmü tür.  Ekonominin büyüdü ü dönemlerde enflasyon riski artmaktad r. 
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Aral k ay nda Türkiye (TR) Geneli TÜFE endeksi (Tablo 1) bir önceki aya (Kas m 2014) göre 
yüzde -0.44 dü erek 247,72 de erini alm r. Endeks bir önceki y n ayn  ay na göre ise 
yüzde 8.17 oran nda art  göstermi tir.  

Aral k (2014) ay nda ana harcama gruplar  itibariyle ayl k en yüksek art  yüzde 0,79 ile 
çe itli mal ve hizmetler grubunda ya an rken, bunu yüzde 0,51 art la lokanta ve oteller ve 
yüzde 0,13 art la sa k ve konut gruplar  takip etmektedir. Dü  gösteren ana harcama 
kategorileri ise yüzde 3.71 (negatif) ile giyim ve ayakkab  grubu, yüzde 1.78 (negatif) ile 
haberle me ve yüzde 0.11 (negatif) ile alkollü içecekler ve tütün grubudur.  

Tablo 1: Ana harcama gruplar na göre tüketici fiyat endeksi ve de im oranlar  

Harcama Grubu Aral k 2013* Kas m 2014** rl klar
Genel 8.17 -0.44 100.00

da ve Alkolsüz çecekler 12.73 0 24.45
Alkollü çecekler ve Tütün 7.67 -0.01 5.29
Giyim ve Ayakkab 8.43 -3.71 7.17
Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Di er Yak tlar 6.83 0.13 16.41
Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bak m Hizmetleri 8.05 0.12 7.52
Sa k 8.62 0.13 2.44
Ula rma 2.07 -1.78 15.54
Haberle me 1.61 -0.11 4.70

lence ve Kültür 5.68 -0.01 3.36
itim 8.31 0.01 2.26

Lokanta ve Oteller 13.98 0.51 6.58
Çe itli Mal ve Hizmetler 9.68 0.79 4.28
 

*Bir önceki y n ayn  ay na göre enflasyon de imi 

**Ayn  y n bir önceki ay na göre enflasyon de imi 

Ana harcama grup endekslerindeki yüzde art lar bu harcama gruplar n tüketici sepeti 
içindeki a rl klar  (ortalama -TÜFE temelli- enflasyona etkileri) Tablo 1’de verilmi tir. Buna 
göre, y ll k enflasyonda en büyük etkinin (3.11) g da ve alkolsüz içecekler ve (1.12) konut 
gruplar ndan gelmekte oldu u görülmektedir. Di er gruplar n etkisi ise pozitif olmakla 
birlikte 1 puan n alt nda kalmaktad r. 
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Tablo 2:  Y ll k enflasyon de im oranlar  (2004-2013)  

 

 

     

 

    

Tablo 3: Aylara göre y ll k enflasyon de im oranlar  (2013-2014) 
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