Kuru sogan bir yil

kral bir yil peri§an !
BiRSEN DOZEN - 2015 y1lmda yuzde 56.6 oramndaki fiyat artl!;)lyla ilk s1ray1 alan kurusoganm fiyat1
2016'da yuzde 47.5 oranmda dU!;>tU ..
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2015 YIIInda yiizde 56.6 orantndaki fiyat artl§Iyla ilk s1raY1
alan kurusogan1n fiyati2016'da yuzde 47.5 oran1nda dii§tit~

BiRSEN DUZEN · 2016 yillnda
ytizde 42.95 oranmdaki art1~la Canh
dana fiyatl en ~ok artan urii.n oldu
ATB Ba~kam Yavuz konu ile ilgili
olarak yapt1g1 a~lklamada, "yillardlr
urun planlamasl konusunda neden
israrh oldugumuz son fiyat hareketleri tablosuyla bir kez daha ortaya
~lktl" dedi.
Ankara Ticaret Borsasl'nda (ATB)
i~lem goren urunler arasmda yapl·
lan degerlendirmelere gore; 2015 Yl·
hnda, ytizde 56.60'hk fiyat artl~lY·
la ilk srray1 alan kuru sogan, 2016'da
ytizde 47.5 oranmdaki gerilemeyle
fiyatl en ~ok du~en urun oldu.
2016'da ytizde 42.95 oranmda
ki, fiyat artl~1yla canh dana ilk srraYl aldl. Canh danay1 ytizde 21.33 oranmdaki arn~la 9mm Nohut, u~uncu
may1 da ytizde 17.68 oranmdaki artl~la kuzu eti (karkas) aldL
10 urunun fiyatl bir onceki ylla
gore du~u~ gosterirken, 11 urunii.n
de fiyatlan ytikseldi.
FiYATI ARTAN URUNLER
ATB' nin yll i~inde en ~ok tescil i~
lemi goren 22 urun arasmda yapt1g1
jegerlendirmeye gore fiyatlan artan
:irunlerin srralamas1 ~oyle:
Canh dana% 42.95, 9 mm Nohut
Yo21.33, kuzu eti karkas% 17.68, Pi·
j~ eti % 17 .44, Ay~i~ek yag1 % 7.43,
Jzel ama~h un % 6.89, Dana eti (kar{as)% 6.59, Siyah zeytin% 6.25, Ye~il
:nercimek% 3.48, Beyaz arpa% 2.78,
Jezostia bugday% 1.09,
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Fiyatlan azalan urunler
ATB' nin yapt1g1 degerlendirmeye
gore 2016 yllmda 10 urunun fiyatlan bir onceki ylla gore gerileme gosterdi. Bu urlinler; Luks makarna %
-0.50, Pilavhk bulgur% -0.62, <;:all fasulye% -6.67, Tam yagh peynir%- 7.22,
KlrffilZl merci,-.:.~~~~.;;. -..
mek %-7 .46,
Osman elk
pirin~%

· 7.57, S1g1r derisi% -13.46,
Canh kuzu
%-15 .46,
Patates
%-30.12 ve
Kurusogan % 47.5.
2015 yllmda fiyatlar nasll ger~ekle~mi~ti ?
bte yandan ATB'de 2015 yll1 fiyat
hareketleri ~oyle ger~ekle§mi§ti:
ATB' nin yll i~inde en ~ok tescil i~
lemi goren 25 urun arasmda yapt1g1
degerlendirmeye gore fiyatlan artan
urunlerirt malamasl §Oyle:
Birinci kalite Kurusogan% 56.60,
canh dana% 37.05, Tam yagh ka§ar peyniri %35.84, tam yagh beyaz peynir% 27.19, dana eti (karkas)
% 24.15, luks irmik% 18.88, kuzu
eti (karkas)% 16.09, dana derisi%
11.90, canl! kuzu% 11.40, yumurta% 10.00, s1v1 yag (ay~i~ek) % 8.65,

olarak yaptlg1 a~lklamada, "yillar:d1r
urun planlamas1 konusunda neden
israrh oldugumuz son fiyat hareket~
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leri tablosuyla bir kez daha ortaya
~-,.,~~:~ ~iktl'' dedi.
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Yavuz illkemizde urun planla, .. · ~·~~ mas1 ic;in gerekli duzenlemeler
;·t; i~in alt yapmm olu§turulduguce nu belirterek " Milli Tanm Pro.
jesiyle; bitkisel tanma da getiri. '::~;;~~ len yeniliklerin yamnda daha
·:~;~ once uygulamaya konulan
:' t.,.\ desteklemelerin gu~lendi
rilmesi, projenin hedeflerine verilen 6nemin
bir gostergesidir. Havza bazl!, uretime dayah
destekleme modeliyle i.ilkemiz artlk urun planlamasma ge~ebilecektir.
<;:ift~iler neyi, nerede
ekerse ne kadar destek alazostia
cagml onceden bilecek, piyabugday%
salardaki fiyat dalgalanmalan
4.82, Osmanen aza indirilerek, fiyat istikran sagclk pirin~% 3.34, m1srr
% 2.86, birinci kalite patates% 2.50,
lanacaktlr.
Turkiye'deki 941 havzamn urun
Ozel ama~h un% 0.54, Nohut (9 mm)
deseni ~1karillrken, stratejik a~1dan
% 0.30.
onem arz eden 19 urlini.in daha veFiYATLARI AZALAN URUNLER
ATB' nin yapt1g1 degerlendirmeye rimli ve ekonomik olarak hangi havzalarda desteklenecegi de belirlengore 2015 yillnda 3 urunun fiyatlan
mi§tir.
bir onceki ylla gore gerileme gosterArpa., bugday ve yem bitkileri
di. Bu urunler; <;:all fasulye% -1.36,
tUm havzalarda destekienirken "her
koylu unu% 3.33 ve kepek% 4.08
urun her yerde degil bilimsel olarak
oldu.
tespit edilen biilgelercle" cleste!deneBa§kan Yavuz'un sozleri:
cektir" §eldinde konU§tU.
ATB Ba§kam..Yavuz konu ile ilgili

sert bugday % 6.59, luks makarna %
6.57, beyaz arpa% 5.97, pilavhk bulbegur
% 5.84,

