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ANKARA TİCARET BORSASI (ATB) EN YÜKSEK MİKTARDA İŞLEM GÖREN 

ÜRÜNLERİN 2009 YILI FİYAT HAREKETLERİNİ AÇIKLADI 

 

- 2009 yılında yüzde 107.41 oranındaki fiyat artışıyla kuru soğan ilk sırayı aldı. 

Kuru soğanı yüzde 45.99 fiyat artışıyla karkas kuzu eti ve yüzde 33.97 fiyat 

artışıyla piliç eti izledi. 

 

- Geçen yılın zam şampiyonu olan kırmızı mercimek ise % 0.43 ile fiyatı en az 

artan ürün oldu. Yine geçtiğimiz yıl 21 ürünün fiyatı artarken bu yıl fiyatı artan 

ürün sayısı 14 olarak gerçekleşti. 

 
 

Ankara Ticaret Borsası (ATB) tarafından her yıl yapılan, borsada en fazla miktarda işlem 

gören 24 ürünün fiyat hareketlerine ilişkin değerlendirme çalışması tamamlandı. 2009 yılında 

yüzde 107.41 oranındaki fiyat artışıyla kuru soğan ilk sırayı aldı. Kuru soğanı yüzde 45.99 

fiyat artışıyla karkas kuzu eti ve yüzde 33.97 fiyat artışıyla piliç eti izledi. 2008 yılında Kuru 

soğanın fiyatı bir önceki yıla göre (% -14.29), kuzu etinin fiyatı  (% 21.67) ve piliç etinin 

fiyatı da  (% 21.54) oranında artış göstermişti. Geçen yılın zam şampiyonu olan kırmızı 

mercimek ise % 0.43 ile fiyatı en az artan ürün oldu. Yine geçtiğimiz yıl 21 ürünün fiyatı 

artarken bu yıl fiyatı artan ürün sayısı 14 olarak gerçekleşti. 

 

ATB’de en fazla miktarda tescil işlemi gören ürünlere ait fiyat artış oranları şöyle gerçekleşti: 

 

Kuru soğan ( % 107.41), Kuzu eti (karkas) (% 45.99), Piliç eti (% 33.97), Dana eti (karkas) 

(% 26.41), Canlı dana (% 25.72), Patates (% 24.39), Yumurta (% 20.00),  Canlı Piliç  

(%17.50), Tereyağı (% 15.23), Çalı fasulye (% 12.00), Makarna (lüks) (% 7.14), Kırmızı 

mısır (% 5.00), Tam yağlı beyaz peynir (% 1.42), Kırmızı mercimek (% 0.43). 

 

Geçen yıl %-16.67 ile en yüksek oranda fiyatı gerileyen Kepek ise bu yıl fiyatını korudu ve 

fiyat artış oları  % 0 olarak gerçekleşti. 

 

ATB’ de işlem gören 9 ürünün fiyatı da bir önceki yıla göre düşüş gösterdi. Bu ürünler; 

Siyah zeytin  (%- 2.08), Un (tip-1) (%- 2.76), Baldo pirinç (%- 3.75) Bezostia Buğday (%- 

5.77), Kahvaltılık margarin (%- 6.30), Gerek (Beyaz) Buğday (%- 10.42), Köylü Unu (%- 

15.15), sıvı yağlar (%- 20.82) ve Arpa (%- 25.00) oldu.   
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