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Tüket�c� F�yat Endeks�, Ek�m 2018
 
Tüket�c� f�yat endeks� (TÜFE) aylık %2,67 arttı

  
TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Ek�m ayında b�r öncek� aya göre %2,67, b�r öncek� yılın Aralık ayına
göre %22,56, b�r öncek� yılın aynı ayına göre %25,24 ve on �k� aylık ortalamalara göre %14,90 artış
gerçekleşt�.

  
Aylık en yüksek artış %12,74 �le g�y�m ve ayakkabı grubunda oldu

  
Ana harcama grupları �t�bar�yle 2018 yılı Ek�m ayında endekste yer alan gruplardan, konutta %4,15,
ev eşyasında %3,44, gıda ve alkolsüz �çeceklerde %3,22 ve eğlence ve kültürde %2,07 artış
gerçekleşt�.

  
Aylık düşüş gösteren tek grup %0,85 �le ulaştırma oldu

  
Ana harcama grupları �t�bar�yle 2018 yılı Ek�m ayında endekste yer alan gruplardan sadece ulaştırma
grubunda %0,85 oranında düşüş gerçekleşt�.

  
Yıllık en fazla artış %37,92 �le ev eşyası grubunda gerçekleşt�

  
TÜFE’de, b�r öncek� yılın aynı ayına göre ulaştırma %32,00, çeş�tl� mal ve h�zmetler %31,50, gıda ve
alkolsüz �çecekler %29,26 ve konut %25,72 �le artışın yüksek olduğu d�ğer ana harcama gruplarıdır.

  
Aylık en yüksek artış %3,84 �le TRC3 (Mard�n, Batman, Şırnak, S��rt)’de oldu

  
İstat�st�k� Bölge B�r�mler� Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge �ç�nde, b�r öncek� yılın
Aralık ayına göre en yüksek artış %25,41 �le TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osman�ye) bölges�nde,
b�r öncek� yılın aynı ayına göre en yüksek artış %28,63 �le TR63 (Hatay, Kahramanmaraş,
Osman�ye) bölges�nde ve on �k� aylık ortalamalara göre en yüksek artış %16,68 �le TR63 (Hatay,
Kahramanmaraş, Osman�ye) bölges�nde gerçekleşt�.

  
Ek�m 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 42 madden�n ortalama f�yatlarında değ�ş�m
olmazken, 328 madden�n ortalama f�yatlarında artış, 37 madden�n ortalama f�yatlarında �se düşüş
gerçekleşt�.
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Bu konu �le �lg�l� b�r sonrak� haber bülten�n�n yayımlanma tar�h� 03 Aralık 2018’d�r.
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