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ATB’de işlem gören ürünlerin 2013 yılı fiyat hareketleri açıklandı
Ankara Ticaret Borsası’nda işlem gören ürünler içinde yüzde 63.64 oranındaki fiyat
artışıyla patates ilk sırayı aldı. 2012 yılının fiyat artış rekortmenleri içinde ikinci olan Kuru
soğanın ise fiyatı yüzde 19.57 oranında gerileyerek, fiyatı en çok düşen ürün oldu.
Ankara Ticaret Borsası’nda (ATB) işlem gören ürünler arasında yapılan değerlendirmelere
göre; 2013 yılında, patates yüzde 63.64’lük fiyat artışıyla ilk sırayı aldı. Patatesi, yüzde
31.41’lik artışla barbunya, üçüncü sırayı da yüzde 19.41’lik artışla Kırmızı mercimek aldı.
2012 yılının fiyat artış rekortmenleri içinde ikinci olan Kuru soğanın ise fiyatı yüzde 19.57
oranında gerileyerek, fiyatı en çok düşen ürün oldu.
Yumurtanın fiyatı ise yüzde 0 oranıyla geçen yılki düzeyinde kaldı.
Fiyatı artan ürünler
ATB' nin yıl içinde en çok tescil işlemi gören 25 ürün arasında yaptığı değerlendirmeye göre
fiyatları artan ürünlerin sıralaması şöyle:
Patates %63.64, Barbunya %31.41, kırmızı mercimek %1941, Kuzu eti (karkas) %17.31,
Dana eti (karkas) %14.30, bulgur %9.09, Un (tip 1) %7.66, dermason fasulye %7.05, Sert
buğday %7.04, kaşar peyniri %6.07, Bezostia buğday %4.29, köylü unu %3.77, dana derisi
%2.58, mısır %1.79, nohut (9 mm) %1.38,
Fiyatları azalan ürünler
ATB' nin yaptığı değerlendirmeye göre 2013 yılında 9 ürünün fiyatları bir önceki yıla göre
gerileme gösterdi. Bu ürünler;
Arpa %-3.23, piliç eti %-5.01, makarna (lüks) %-6.18, kepek % -6.38, tam yağlı beyaz peynir
%-7.04, canlı dana %-12.30, sıvı yağlar %- 13.64, kuru soğan %-19.57 ile oldu.
NOT: 2012 Yılı Fiyat hareketleri ise şöyle olmuştu:
ATB' nin 2012 yıl içinde en çok tescil işlemi gören 26 ürün arasında yaptığı değerlendirmeye göre fiyatları artan
ürünlerin sıralaması şöyleydi:
İrmik (lüks) %42.74, kuru soğan %25, sıvıyağlar %19.46, arpa %18.87, Osmancık pirinç %18.14, gerek buğday
%15.25, kepek %14.29, mısır %13.21, köylü unu %12.24, dermason fasulye %10.88, piliç eti %9.68, canlı kuzu
%9.02, un (tip 1) %6.99, kaşar peyniri %6.45, tam yağlı beyaz peynir %5.47, nohut (9 mm) %3.13, yeşil
mercimek %2.23, canlı dana %1.35 ve kırmızı mercimek %0.58.
Fiyatları azalan ürünler
ATB' nin yaptığı değerlendirmeye göre 2012 yılında 6 ürünün fiyatları bir önceki yıla göre gerileme gösterdi. Bu
ürünler; Dana eti karkas %-0.13, patates %-5.26, yumurta %-5.26, kuzu eti karkas %-5.67, bulgur %-10.53 ve
makarna (lüks) %-17 ile oldu.
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