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Tüketici Fiyat Endeksi, Şubat 2016

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,02 düştü

TÜFE’de (2003=100) 2016 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,02 düşüş, bir önceki yılın Aralık
ayına göre %1,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,78 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,97 artış
gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %1,80 ile sağlık grubunda gerçekleşti

Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan çeşitli mal ve
hizmetlerde %1,31, alkollü içecekler ve tütünde %1, lokanta ve otellerde %0,78 ve ulaştırmada %0,77
artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup %6,16 ile giyim ve ayakkabı oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan haberleşmede
%0,42, eğlence ve kültürde %0,13 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,04 düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış %13,12 ile lokanta ve oteller grubunda gerçekleşti

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre alkollü içecekler ve tütün (%12,78), çeşitli mal ve hizmetler
(%12), eğlence ve kültür (%11,25), ev eşyası (%11,04) artışın yüksek olduğu diğer ana harcama
gruplarıdır.

Aylık en yüksek artış %0,58 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan)’de oldu

İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık
ayına göre en yüksek artış %2,88 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) bölgesinde, bir önceki yılın aynı
ayına göre en yüksek artış %9,82 ile TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre
en yüksek artış %8,69 ile TR31 (İzmir) bölgesinde gerçekleşti.

Şubat 2016’da endekste kapsanan 417 maddeden; 38 maddenin ortalama fiyatlarında değişim
olmazken, 245 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 134 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş
gerçekleşti.

Tüketici fiyat endeksi (2003=100), Şubat 2016



Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 04 Nisan 2016’dır.
 

Bilgi için: Dr. Cem BAŞ

Telefon: +90 312 410 05 06

e.posta: cembas@tuik.gov.tr


