
 

 

 

GENEL BAŞKANLIKLAR 

 

Özü: Aralık 2016 Tüketici Fiyat Endeksleri Hk.  

 

 Konfederasyonumuz üyesi sendikaların bağıtladığı toplu iş sözleşmelerinin bir 

bölümünde ücret zamlarının enflasyona endeksli olduğu ve ücret zammının hesabında 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) esas alındığı 

bilinmektedir.  

 TÜİK’in ekte bir örneği gönderilen 03 Ocak 2017 günlü Tüketici Fiyatları Endeksi 

(2003=100) haber bültenine göre; 2016 Aralık ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 

1,64 oranında artmış, oniki aylık enflasyon yüzde 8,53 oranında ve yıllık ortalama 

enflasyon ise yüzde 7,78 oranında artış göstermiştir.      

 Öte yandan, bazı sözleşmelerde ücret zamlarının altışar aylık dönemler halinde 

gerçekleşen enflasyon esas alınarak uygulandığı bilinmektedir. Bu kapsamda, 

Temmuz Aralık 2016 dönemi itibariyle altı aylık enflasyon oranı, Aralık 2016 endeks 

değeri olan 292,54 rakamının, Haziran 2016 endeks değeri olan 279,33 rakamına 

bölünmesiyle bulunan yüzde 4,73 oranındadır.  

  

 Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.  
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Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2016

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %1,64 arttı

TÜFE’de (2003=100) 2016 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,64, bir önceki yılın Aralık ayına
göre %8,53, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,78 artış
gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %7,33 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz
içeceklerde %3,29, ulaştırmada %1,97, eğlence ve kültürde %1,42 ve ev eşyasında %1,28 artış
gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup %2,55 ile giyim ve ayakkabı oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Aralık ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise
%0,14 ile haberleşme oldu.

Yıllık en fazla artış %31,59 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma %12,36, çeşitli mal ve hizmetler %11,08, sağlık
%9,73, eğitim %9,47 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Aylık en yüksek artış %2,38 ile TRC2’de (Şanlıurfa, Diyarbakır) oldu

İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aynı
ayına göre en yüksek artış %10,09 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) bölgesinde ve on iki aylık
ortalamalara göre en yüksek artış %9,31 ile TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde gerçekleşti.

Aralık 2016’da endekste kapsanan 417 maddeden; 48 maddenin ortalama fiyatlarında değişim
olmazken, 272 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 97 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş
gerçekleşti.

Tüketici fiyat endeksi (2003=100), Aralık 2016



Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 03 Şubat 2017’dir.
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