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Özet
Eylül ve Ekim aylarında Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) hem tüketici fiyatlarının (TÜFE) hem de sanayici fiyatları-
nın (Yurt İçi Üretici Fiyatları Yİ-ÜFE) yıllık artışlarının tek haneye indiğini açıklaması, birçok kesimde itirazlarla karşılaştı. 
Tüketicinin fiilen yaşadığı enflasyon ile TÜİK’in açıkladığı verilerin uyumsuzluğundan söz edildi. Hissedilen enflasyonu 
anlamak, yıllık artışlarla değil, 12 ay boyunca ödenen zamlı fiyatların ortalamasının, bir önceki 12 ayın artış ortalaması 
ile kıyaslanarak ifade edilebilir. Bunu, TÜİK açıklamıyor değil, açıklıyor, ama hem aylık bültenlerinde takdim ederken 
arkaya atıyor hem de kamuoyuna sunduğu enflasyon açıklamalarında bu veri setinin ifade ettiği gerçekliği  olduğu gibi 
anlatmıyor. 

Oysa tek haneye düştü denilen tüketicideki yıllık fiyatlara, 12 ayın ortalama artışları dikkate alınarak bakıldığında, Eylül 
enflasyonunun yüzde 18,3, Ekim enflasyonunun ise yüzde 17’ye yakın olduğu görülecektir.

Tüketici fiyatlarına sektörel olarak bakıldığında 12 ay ortalama artışlarda Ekim’de mobilya ve ev aletlerinden sonra gı-
da-içecek sektörü yüzde 22 dolayındaki artışla başı çekmektedir. Tüketici, Ekim itibariyle son 1 ayda gıda fiyatlarını ve 
mobilya ev eşyası fiyatlarını ortalama yüzde 22 zamlı almıştır. 

Bu sektörleri otel ve lokanta hizmet dalındaki yüzde 19’a yakın artışlar izlemiştir. Sağlıkta son 12 ayda yüzde 17 dola-
yında zamlı fiyat ödeyen tüketici için alkol ve tütünde de son 12 ayda ödemeler aylık ortalama yüzde 17’nin üstünde 
olmuştur. 

Yıllık artışlar ile 12 ay ortalamasında artışlar farkı,  tüketici fiyatları kadar, sanayici ya da Yurt İçi Üretici Fiyatları için de 
geçerli. Sanayicinin ürününe yaptığı yıllık zam, 2019 Eylül ayında önceki Eylül’e göre yüzde 2,5, 2019 Ekim’de yüzde 1,7 
oranında artmış görünüyor. Oysa bu iki tarih arasında kalan aylarda etiketler sürekli değişti ve 12 ayın fiyat artışlarının 
ortalaması, önceki 12 ayın ortalaması ile kıyaslandığında sanayici fiyatlarının Eylül’de yüzde 26,4 oranında, Ekim ayında 
ise yüzde 22,6 oranında arttığı görülecektir. Alt sektörler itibariyle bakıldığında 12 aylık ortalamalara göre fiyatı en çok 
artan, yüzde 48,5 ile elektrik ve gaz alt sektörüdür. Yani elektrik ve doğal gaz kullananlar Ekim 2018’den bu yana her ay 
yüzde 48,5 daha fazla ödeyerek bu ürünleri kullanmışlardır. 

Ham petrol ve doğal gazdaki 12 aylık ortalama artış yüzde 31’e yakındır.  İthalata bağımlı kağıt ve otomotiv sektörlerin-
deki 12 aylık ortalama artışlar yüzde 27’nin üzerindedir. İthalata bağımlı öteki iki sektör kimya ve elektrikli teçhizatta da 
12 aylık ortalama artışlar yüzde 25’in üzerindedir. İlginç olan alkolsüz içecekteki artışın yüzde 23’ü, gıdadaki artışın da 
yüzde 22’yi bulmasıdır.

12 ay ortalamalarının ortaya koyduğu enflasyon, aynı zamanda ücretler, maaşlar, emekli gelirleri, asgari ücret tespiti söz 
konusu olduğunda da dikkate alınması gereken orandır. Bu yapılmaz da gelir artış oranları, yıllık artışlar dikkate alınarak 
yapılırsa, bundan başta asgari ücretliler, kamu çalışanları, emekliler zarar görecektir. Çünkü yıllık artışlar, 12 aylık artış-
ların altında seyretmektedir. Müzakerelerde mutlaka, 12 aylık ortalamaların ortaya koyduğu TÜFE üstünden pazarlıklar 
yapılmalıdır.
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Geçtiğimiz Eylül ve Ekim ay-
larında Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun (TÜİK) hem 

tüketici fiyatlarının (TÜFE) hem de 
sanayici fiyatlarının (Yurt İçi Üretici 
Fiyatları Yİ-ÜFE) yıllık artışlarının tek 
haneye indiğini açıklaması, birçok 
kesimde itirazlarla karşılaştı. Tüke-
ticinin fiilen yaşadığı enflasyon ile 
TÜİK’in açıkladığı verilerin uyum-
suzluğundan söz edildi, TÜİK’e siyasi 
müdahaleden dem vuruldu. 

TÜİK’in veri kalitesini sorgulamaya 
gelinceye kadar, asıl odaklanılması 
gereken, açıklanan verinin ne anla-
ma geldiği ve bunun dışında fiyat 
artışlarını ifade eden başka bir TÜİK 
verisi olup olmadığı, bunun ortaya 
nasıl bir görüntü çıkardığıdır. 

Hem medyanın hem birçok yo-
rumcunun gözden kaçırdığı şey şu: 
TÜİK’in  “Yıllık artış” olarak açıkladığı 
son veriler, yılın iki ayrı ayına, Eylül 
ve Ekim aylarına ait fiyat endeksle-
rindeki yıllık yüzdesel artıştır. Şöyle 
ki; tüketici fiyatlarını alırsak, 2019’un 
Eylül’ünün fiyat düzeyi (endeksi) 
2018 Eylül’ünün fiyat düzeyinin sa-
dece yüzde 9,2 üstünde görünüyor. 
Aynı yıllık artış, Ekim ayında yüzde 
8,6’ya inmiş durumda. Bunlara ne-
den olan, “baz etkisi”, yani karşılaş-
tırılan 12 ay öncesinin, baz alınan 
2018’in Eylül ve Ekim fiyatlarının 
olağandışı artmış olması. 2018 Eylül 
ayında fiyatlar aylık olarak yüzde 6,3 
artmıştı, oysa 2019 Eylül’ünde aylık 
artış ise yüzde 1 idi.

2018 Ekim’de fiyatlar yüzde 2,7 art-
mıştı. 2019 Ekim ayında ise artış 
yüzde 2 idi. Bu durum, aritmetiksel 
olarak Eylül ve Ekim aylarındaki yıl-
lık TÜFE artışlarının sırasıyla yüzde 
9,2 ve yüzde 8,6 olması sonucunu 

doğurdu. Ama aynı şey Kasım ve 
Aralık aylarında büyük ihtimalle ol-
mayacak. Çünkü baz alınacak Kasım 
2018’de TÜFE aylık yüzde -1,44; Ara-
lık 2018’de de yüzde -0,40 gerilemiş-
ti. Dolayısıyla 2019 Kasım ve Aralık 
aylarında fiyat artışları yüzde 1’de 
kalsa bile, 2019’un son 2 ayında çift 
haneli enflasyon kaçınılmaz. Bunu 
2020 programı da kabul ediyor ve 
Aralık ayı için yüzde 12 TÜFE öngö-
rüyor, ama bunun bile üstüne çıkıl-
ması ihtimali yüksek. 

Hissedilen Enflasyon ve 12 Ay 
Ortalaması
Özellikle tüketiciler, yıllık enflasyo-
nun tek hane ile ifadesinin kendi ya-
şadıklarını yansıtmadığından şika-
yetçiler ve haklılar. Çünkü hissedilen 
enflasyonu anlamak, yıllık artışlarla 
değil, 12 ay boyunca ödenen zamlı 
fiyatların ortalamasının, bir önceki 
12 ayın artış ortalaması ile kıyaslana-
rak ifade edilebilir. Bunu, TÜİK açık-
lamıyor değil, açıklıyor, ama hem 
aylık bültenlerinde takdim ederken 
arkaya atıyor hem de kamuoyuna 
sunduğu enflasyon açıklamalarında 
bu veri setinin ifade ettiği gerçekliği 
olduğu gibi anlatmıyor. 

Oysa tek haneye düştü denilen tü-
keticideki yıllık fiyatlara, 12 ayın 
ortalama artışları dikkate alınarak 
bakıldığında, Eylül enflasyonunun 
yüzde 18,3, Ekim enflasyonunun ise 
yüzde 17’ye yakın olduğu görüle-
cektir.

Fark şöyle örneklenebilir: Bir sepet-
teki malların 2018 Ekim ayındaki fi-
yatı, 12 ay sonra 2019 Ekim ayında 
yüzde 8,6 artmış görünüyor. Bunlar, 
Ekim ayının bu yıl ve geçen yılki fi-
yat etiketlerinin sonucu. Oysa 2018 

Ekim’inden sonraki 11 ayın her bi-
rinde etiketler değişti. Bazı aylar 
daha çok artış, bazı aylar düşüşler 
görüldü ve tüketici bazı aylar Ekim 
ayında ödediğinden daha çok, bazı 
aylar daha az ödedi. Aslında, 2019 
Ekim ayına geldiğinde, aynı sepe-
te ödediklerini, yıl boyunca her ay 
ödediklerini dikkate katarak he-
saplamak gerekir. Ekim’den Ekim’e 
fiyatlar yanıltıcı olur. Bu nedenle 
hissedilen enflasyonda yıllık artışlar 
değil, 12 ayın ortalamasını almak, 
bunu da önceki 12 ayın ortalaması 
ile karşılaştırmaktır doğru olan.  Bu 
yapıldığında bir hayli fark olduğu ve 
tüketicinin hissiyatına daha uygun 
bir görüntüye ulaşılacaktır. 

Yıllık artışlar ile 12 ay ortalamasın-
da artışlar farkı,  tüketici fiyatları 
kadar, sanayici ya da Yurt İçi Üretici 
Fiyatları için de geçerli. Sanayicinin 
ürününe yaptığı yıllık zam, 2019 Ey-
lül ayında önceki Eylül’e göre yüzde 
2,5, 2019 Ekim’de yüzde 1,7 oranın-
da artmış görünüyor. Oysa bu iki ta-
rih arasında kalan aylarda etiketler 
sürekli değişti ve 12 ayın fiyat artış-
larının ortalaması, önceki 12 ayın 
ortalaması ile kıyaslandığında sana-
yici fiyatlarının Eylül’de yüzde 26,4 
oranında, Ekim ayında ise yüzde 
22,6 oranında arttığı görülecektir. 
Tüketici fiyatlarında olduğu gibi, sa-
nayici fiyatlarında da 12 aylık ortala-
malar, sanayicilerin hissedilen fiyat 
artışlarını ifade etmektedir. Sanayici 
fiyatlarını mercek altına alarak de-
vam edelim. 

Sanayici fiyatlarında Artışlar
İmalat, madencilik ve elektrik-su 
sektörlerini kapsayan geniş anlam-
daki sanayide 600 dolayındaki ürü-
nün fiyatları, “Yurt İçi Üretici Fiyat 
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Endeksi (Yİ ÜFE)” kapsamında aylık 
olarak takip ediliyor.

Üretici fiyatı, yurt içinde üretimi ya-
pılan ürünlerin, KDV, ÖTV vb. dolaylı 
vergiler hariç, peşin satış fiyatıdır.

TÜİK, temel veri kaynağı olarak, ulu-
sal hesaplar, sanayi ürün ve üretim 
istatistikleri, sanayi ciro verisi ve yurt 
içi üretici fiyat endeksi anketini kul-
lanmaktadır.

ÜFE’de sanayi kapsamında yer alan 
maddelerin her ayın 5., 15. ve 25. 
günlerindeki fiyatları derlenmekte-
dir.

Ham petrol ve doğal gaz ve elekt-
rik, gaz üretim ve dağıtımı sektörleri 
için bir ay gecikmeli olarak ağırlıklı 
ortalama fiyatlar derlenmektedir.

Sanayici fiyatlarının özellikle dö-
viz şoku yaşanan 2018 ortasından 
itibaren hızla arttığı hatırlana-
caktır. En sert aylık artışlar, 2018 
Ağustos’ta (yüzde 6,6) özellikle de 
Eylül 2018’de (yüzde 10,9) yaşandı. 
Dövizdeki sert artışlar, girdi, yedek 
parça, vb. mamul mal ithalatına ba-
ğımlı sektörlerde anında maliyet ar-
tışlarına, o da fiyatlara yansıdı. Böy-
lece, Mayıs 2018’de yüzde 20 olan 
yıllık artışlar, Eylül’de yüzde 46’yı 
geçti, Ekim’de yüzde 45’i gördü. 
Sanayici kesim, yaptığı bu zamların 
ardından izleyen aylarda hız kesti. 
Hem iç talepteki sert düşüş hem 
döviz fiyatlarının görece kontrole 
alınması ile ürün fiyatlarında artışın 
hızı yavaşladı. Bu durum 2019’un 
Eylül ve Ekim aylarında tek haneye 
ininceye kadar sürdü. 

Ne var ki, yıllık artışların bu seyri, 
sanayicinin ürünlerini kullananların 
yıl boyu yüklendiklerini yansıtmaz. 

Bunun için 12 aylık artış ortalama-
larını almak gerekir. Bu yapıldığın-
da, yıllık olarak Eylül’deki yüzde 2,5 
artışın,  12 aylık ortalamalarda yüz-
de 26,4’ü bulduğu görünmektedir. 
Ekim’de yüzde 1,7’ye gerileyen yıllık 
artışın ise 12 aylık ortalaması yüz-
de 22,6’dır. Başka bir ifadeyle, Ekim 
2018’den Ekim 2019’a kadar bir sa-
nayi ürünü satın alan bu ürüne her 
ay ortalama yüzde 23’e yakın fazla 
ödeyerek satın almıştır. 

Alt sektörler itibariyle bakıldığın-
da 12 aylık ortalamalara göre fiyatı 
en çok artan, yüzde 48,5 ile elektrik 
ve gaz alt sektörüdür. Yani elekt-
rik ve doğal gaz kullananlar Ekim 
2018’den bu yana her ay yüzde 48,5 
daha fazla ödeyerek bu ürünleri kul-
lanmışlardır. 

Ham petrol ve doğal gazdaki 12 ay-
lık ortalama artış yüzde 31’e yakın-
dır. İthalata bağımlı kağıt ve otomo-
tiv sektörlerindeki 12 aylık ortalama 
artışlar yüzde 27’nin üzerindedir. 
İthalata bağımlı öteki iki sektör kim-
ya ve elektrikli teçhizatta da 12 aylık 
ortalama artışlar yüzde 25’in üzerin-
dedir. İlginç olan alkolsüz içecekteki 
artışın yüzde 23’ü, gıdadaki artışın 
da yüzde 22’yi bulmasıdır. Gıda enf-
lasyonunun 12 aylık ortalamalarla 
ifadesi yüzde 22 dolayındadır. Ör-
neğin bir gıda toptancısından şeker 
alanlar, Ekim 2018’den itibaren 12 ay 
boyunca her ay ortalama yüzde 22 
zamlı şeker almışlardır.

Görüleceği gibi, sanayinin alt dalla-
rında yıllık fiyat artışları ile 12 aylık 
ortalamalar birbirlerinden bir hayli 
farklıdır. Ekim ayında sanayi fiyat-
ları yıllık yüzde 1,7 artmış görün-
mesine karşın, 12 aylık ortalamalar 

ile bakıldığında sanayi ürünlerinde 
artış yüzde 22,6’yı bulmaktadır. Bazı 
sektörlerde Ekim itibariyle yıllıkta 
fiyat artışı değil, azalma, ucuzlama 
görülürken 12 aylık artış tam zıddını 
göstermektedir. Örneğin kimyada 
yıllık artış yüzde 3,2 gerileme göste-
rir iken 12 aylık ortalama artış yüzde 
25’in üzerindedir.

Durum rafineri ürünlerinde de ay-
nıdır: yıllıkta yüzde 21’e yakın azal-
ma varken 12 aylık ortalamada artış 
yüzde 13’e yaklaşıyor. Giyimde bu 
oranlar yüzde -1,3’e karşı yüzde 14’e 
yakındır. Yani, Ekim’de önceki ekim’e 
göre fiyatlar yüzde 1,3 ucuzlamış 
görünüyor. Ama Ekim 2018 sonrası 
aylarda zamlar sürmüş ve aylık orta-
laması yüzde 13,5 olmuştur. 

Tüketici Fiyatlarında Yıllık ile 12 Ay 
Ortalama Farkı
Bilindiği gibi, Tüketici Fiyat Endeksi 
(TÜFE), hanehalklarının tüketimine 
yönelik mal ve hizmet fiyatlarının 
zaman içindeki değişimini ölçer. Bu 
amaca yönelik olarak hane halkları-
nın, yabancı ziyaretçilerin ve kurum-
sal nüfusun yurtiçinde yaptığı tüm 
nihai parasal tüketim harcamalarını 
dikkate alır. 

TÜİK, 12 ana grup 43 alt grupta, 418 
maddenin fiyatını izliyor.  81 il mer-
kezinin tamamını da içeren toplam 
225 ilçeden fiyat derleniyor. TÜİK’in 
bildirdiğine göre, TÜFE kapsamın-
da ayda 28.711 işyerinden 544.256 
fiyat derleniyor ve 4.274 kiracı en-
deks kapsamında takip ediliyor. İş-
yeri ve fiyat sayıları mevsimsel ya-
pıya göre yıl içerisinde değişkenlik 
gösterebilir.

Yine TÜİK’e göre, fiyatlar, vergiler 
dahil peşin ödemeler olarak belir-
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lenir. Taze sebze ve meyveler, fut-
bol maçına giriş ücreti, LPG, tüp 
gaz, mücevher (altın) ve seçilmiş 16 
gıda ürünü haftada bir kez ve diğer 
ürünler ayda iki kez; kiralar dahil ay 
içi fiyat değişimi az olan 70 madde 
çeşidi için ayda bir kez fiyat topla-
nıyor. Benzin ve mazot fiyatları ise 
günlük olarak izleniyor.

TÜFE’de Eylül ve Ekim aylarında 
yıllık artışlar sırasıyla yüzde 9,2 ve 
yüzde 8,6 olarak açıklandı. Ancak 
12 aylık ortalama artışlara bakıldı-
ğında bunların sırasıyla yüzde 18,3 
ve yüzde 16,8 olduğu görülecektir.  

Başka bir ifadeyle, son aylarda hız 
kaybetse de Ekim ayı itibariyle tüke-
ticinin son 12 ayda ortalama yaşadı-
ğı enflasyon yüzde 16,8’i bulmuştur.  

Tüketici son 12 ayda her mal ve hiz-
meti ortalama yüzde 17’ye yakın 
yüksek fiyatla satın alabilmiştir. 

2018’in ilk 5 ayında yıllık artışlar ile 
12 aylık ortalama artışlar biri birine 
çok yakın, yüzde 11 dolayında sey-
rederken, izleyen aylarda yıllık fiyat-
lar hızla arttı ve 12 ay ortalamalar 
altta kaldı. Ancak 2019 Nisan’dan 
itibaren yıllık fiyatlar, baz etkisiyle 
aşağı seyrederken 12 aylık artışlar 
yükseldi, sonra çok az indi. Eylül 
ayında yıllık fiyat artışları ile 12 ay 
arasında bir kat fark var. Ekim’de de 
bu fark neredeyse değişmedi. 

Tüketici fiyatlarına sektörel olarak 
bakıldığında 12 aylık ortalama ar-
tışlarda Ekim’de mobilya ve ev alet-
lerinden sonra gıda-içecek sektörü 
yüzde 22 dolayındaki artışla başı 
çekmektedir. Tüketici, Ekim itibariy-

le son 1 ayda gıda fiyatlarını ve mo-
bilya ev eşyası fiyatlarını ortalama 
yüzde 22 zamlı almıştır. 

Bu sektörleri otel ve lokanta hizmet 
dalındaki yüzde 19’a yakın artışlar 
izlemiştir. Sağlıkta son 12 ayda yüz-
de 17 dolayında zamlı fiyat ödeyen 
tüketici için alkol ve tütünde de son 
12 ayda ödemeler aylık ortalama 
yüzde 17’nin üstünde olmuştur. 

Tüketici için son 12 ayda fiyatı orta-
lama daha az artan sektörler yüzde 
7,5 ile haberleşme, yüzde 7,8 ile gi-
yim olmuştur. Tüketici son 12 ayda 
ulaştırma hizmetlerini de yüzde 11 
zamlı alabilmiştir. Konut harcama-
larındaki fiyat artışları ise ortalama 
aylık yüzde 16’ya yaklaşmıştır. 

Daha detaylı bakıldığında, tüketici 
için son 12 ayda konutun bakım ve 
onarımı hizmetleri aylık ortalama 
yüzde 33’ün üstünde arttı ve Ekim 
ayındaki yıllık artış olarak gösterilen 
yüzde 7’lik artışın 4 katından fazla 
tırmandı. Alkollü içkilerde yıllık artış 
ile 12 ayın ortalama artışının birbi-
rine yakın olduğu gözlendi: yüzde 
30’a yüzde 24. 

Ev tekstili son 12 ayda ortalama 
yüzde 29’a yakın artmıştı ama Ekim 
ayı itibariyle yıllık artış yüzde 1,4 
görünüyordu. 

Mobilyada Ekim itibariyle yıllık ar-
tış yüzde 6 gibi görünüyordu ama 
tüketici son 12 ayda mobilya fiyat-
larının yüzde 23 artışına maruz kal-
mıştı. 

Sigaranın Ekim itibariyle yıllık artışı 
yüzde 45 görünüyordu ama 12 aya 

yayılan yükü ayda ortalama yüzde 
16 idi. Kitap-gazete fiyatları Ekim 
itibariyle yıllık yüzde 5,4 artmış gö-
rünüyordu ama 12 ayın ortalama 
artışı yüzde 19’u buluyordu. 

Özetlemek gerekirse, özellikle bu 

yıl hem tüketici hem yurt içi üretici 

yani sanayici fiyatlarında yıllık ar-

tışlar ile 12 ayın ortalama artışları 

ayrışmış ve bu, enflasyon gerçeğini, 

bunu derinden yaşayan kitlelerin 

gözünden kaçırmak için kullanıl-

mak istenmiştir.

TÜİK, bültenlerinde verisini sundu-

ğu halde, 12 ay ortalamanın önemi-

ni ortaya çıkarmamıştır. İktidar ve 

yandaş medya, tek haneye düşen 

yıllık artışları öne çekerken, 12 aylık 

ortalamaların ortaya koyduğu “his-

sedilen enflasyon” bunun sayılarla 

ifadesi, sektörlere ve mallara göre 

farkları yeterince konuşulmamıştır. 

Oysa bu yapıldığında ortada devasa 

bir fark olduğu, halkın hissettiği enf-

lasyonun ancak 12 aylık ortalamalar 

alınınca görüleceği anlaşılmaktadır. 

12 ay ortalamaların ortaya koyduğu 

enflasyon, aynı zamanda ücretler, 

maaşlar, emekli gelirleri, asgari üc-

ret tespiti söz konusu olduğunda da 

dikkate alınması gereken orandır. 

Bu yapılmaz da,  gelir artış oranla-

rı, yıllık artışlarla yapılırsa, bundan 

başta asgari ücretliler, kamu çalışan-

ları, emekliler zarar görecektir. Çün-

kü yıllık artışlar, 12 aylık artışların 

altında seyretmektedir. Müzakere-

lerde mutlaka, 12 aylık ortalamala-

rın ortaya koyduğu TÜFE üstünden 

pazarlıklar yapılmalıdır. 


