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2015 MART TÜKET  F YAT ENDEKS  

       Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir1 

          Sakarya Akademik Dan man  

 

TÜ K taraf ndan ayl k yay mlanan TÜFE, kentlerde ya ayan hanelerin tüketti i mal ve hizmet 
fiyatlar n zaman içindeki ortalama de im hakk nda bilgi vermektedir. 

Tablo 1: Ana Harcama Gruplar na Göre TÜFE ve De im Oranlar  

Harcama Grubu Mart 2014* ubat 2015**
Genel 7,61 1,19

da ve Alkolsüz çecekler 14,12 2,47
Alkollü çecekler ve Tütün 3,92 -0,01
Giyim ve Ayakkab 5,91 1,06
Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Di er Yak tlar 8,03 0,72
Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bak m Hizmetleri 7,01 0,57
Sa k 8,43 0,99
Ula rma -1,49 0,91
Haberle me 3,64 -0,03

lence ve Kültür 6,61 1,22
itim 7,97 0,2

Lokanta ve Oteller 12,76 1,42
Çe itli Mal ve Hizmetler 8,44 0,52  

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

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

Mart ay nda Türkiye (TR) Geneli TÜFE endeksi (Tablo 1) bir önceki aya ( ubat 2015) göre 
yüzde 1,19 art  göstererek 255,23 de erini alm r. Endeks bir önceki y n ayn  ay na göre 
yüzde 7,61 oran nda art  göstermi tir.  

Mart (2015) ay nda ana harcama gruplar  itibariyle en yüksek art  yüzde 2,47 ile da ve 
alkolsüz içecekler grubunda ya an rken, bunu yüzde 1,42 art la lokanta ve oteller grubu ve 
yüzde 1,22 art la e lence ve kültür grubu takip etmektedir.  

Dü  gösteren ana harcama kategorileri ise yüzde 0,01 (negatif) ile alkollü içerecekler ve 
tütün grubu ve yüzde 0,03 (negatif) ile haberle me grubudur 

Tablo 1’deki veriler ana harcama gruplar  ve genel endeksler ile bu endekslerin büyüme 
zlar  (enflasyon) konusunda bilgi vermektedir. Ancak ana harcama gruplar n ortalama 

enflasyon oran na etkisi bu gruplar n tüketici sepetindeki a rl klar na ba  olacakt r.  
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Ana harcama grup endekslerindeki yüzde art lar bu harcama gruplar n tüketici sepeti 
içindeki paylar  ile çarp larak ortalama (TÜFE temelli) enflasyona etkileri grafikte verilmi tir. 
Türkiye genelindeki ortalama fiyat art na en büyük etki (0,61) g da ve alkolsüz içecekler 
grubundan gelmektedir. negatif olarak  etki eden bir harcama grubu olmam r. 

TÜFE endeksleri daha çok öncü olmayan (gecikmeli) bir de ken oldu undan gelece e 
ili kin tahmin konusunda önemli bilgiler sa lamasa da, i lenmemi  g da ve enerji hariç 
endeksindeki yüzde 0,58 art  bir anlamda çekirdek enflasyon olarak de erlendirilebilir ve 
enflasyonun e ilimi konusunda ipuçlar  verebilir. 

TÜ K taraf ndan hesaplanan özel kapsaml  TÜFE göstergelerinden i lenmemi  g da ve enerji 
hariç TÜFE endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,58 oran nda artm r. Bu endeks son 12 ayda 
ortalama olarak yüzde 9,19 oran nda artarak endeks 239,33 de erini alm r. Genel endeks 
yüzde 1,19 artarken i lenmemi  g da ve enerji hariç (özel kapsaml ) endeksin yüzde 0,58 
oran nda artmas ; enflasyonun bu ay yükseli  e iliminde oldu una ili kin bir ipucu olarak 
de erlendirilebilir. lenmemi  g da ve enerji hariç (özel kapsaml ) endeksin bir önceki y n 
ayn  ay na göre art  oran  yüzde 7,42 olarak gerçekle mi tir. 

ekil 2: 2004-2014 zaman aral nda enflasyon de im  

   

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ll k Enflasyon 9,35 7,72 9,65 8,39 10,06 6,53 6,40 10,45 6,16 7,40 8,17
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ekil 3: : Bir önceki aya göre (ayl k) 12 ayl k enflasyon verileri.   

 

 

 

Nisan May s Hazir
an

Tem
muz

ust
os Eylül Ekim Kas m Aral k Ocak ubat Mart

Ayl k Enflasyon De imi 1,34 0,4 0,31 0,45 0,09 0,14 1,9 0,18 -0,44 1,1 0,7 1,19
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