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Tüketc Fyat Endeks, Nsan 2022
 
Tüketc fyat endeks (TÜFE) yıllık %69,97, aylık %7,25 arttı
 
TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Nsan ayında br öncek aya göre %7,25, br öncek yılın Aralık ayına göre %31,71, br öncek
yılın aynı ayına göre %69,97 ve on k aylık ortalamalara göre %34,46 artış gerçekleşt.
 

 

 
TÜFE yıllık değşm oranları (%), Nsan 2022

 

 
Yıllık TÜFE'ye göre 9 ana grup daha düşük, 3 ana grup daha yüksek değşm gösterd
 
Yıllık en düşük artış %18,71 le haberleşme ana grubunda gerçekleşt. Br öncek yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu
dğer ana gruplar sırasıyla %26,23 le gym ve ayakkabı, %27,73 le eğtm ve %35,95 le sağlık oldu. Buna karşılık, br
öncek yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar se sırasıyla, %105,86 le ulaştırma, %89,10 le gıda ve
alkolsüz çecekler, %77,64 le ev eşyası oldu.
 
TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değşm oranları (%), Nsan 2022

 

Aylık TÜFE'ye göre 10 ana grup daha düşük, 2 ana grup daha yüksek değşm gösterd
 
Ana harcama grupları tbarıyla 2022 yılı Nsan ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,93 le çeştl mal ve hzmetler,
%1,31 le sağlık ve %2,87 le haberleşme oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Nsan ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar se
sırasıyla, %13,38 le gıda ve alkolsüz çecekler, %7,43 le konut, %6,96 le gym ve ayakkabı oldu.
 
TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değşm oranları (%), Nsan 2022

H
AB

ER
 B

ÜL
TE

N
İ



NİSAN 2022 | SAYI 45

KAYNAK: TÜİK

 

 
Nsan 2022'de, endekste kapsanan 409 maddeden, 27 maddenn ortalama fyatında düşüş gerçekleşrken, 45 maddenn
ortalama fyatında değşm olmadı. 337 maddenn ortalama fyatında se artış gerçekleşt.
 

 

 
Özel kapsamlı TÜFE gösterges (B) yıllık %57,20, aylık %5,58 arttı
 
İşlenmemş gıda ürünler, enerj, alkollü çkler ve tütün le altın harç TÜFE'de 2022 yılı Nsan ayında br öncek aya göre
%5,58, br öncek yılın Aralık ayına göre %22,88, br öncek yılın aynı ayına göre %57,20 ve on k aylık ortalamalara göre
%30,87 artış gerçekleşt.
 

 

 
Bu konu le lgl br sonrak haber bültennn yayımlanma tarh 03 Hazran 2022'dr.
 


