-YILIN ZAM ŞAMPİYONU MERCİMEK
-ATB VERİLERİNE GÖRE, BU YIL KIRMIZI MERCİMEK YÜZDE 114,62 FİYAT
ARTIŞIYLA ZAM ŞAMPİYONU OLDU
-MERCİMEĞİ, YÜZDE 48,39 ARTIŞLA ÇALI FASULYE, YÜZDE 40 ARTIŞLA NOHUT
VE YÜZDE 33,33 ARTIŞLA YUMURTA FİYATLARI İZLEDİ
-ANKARA TİCARET BORSASI BAŞKANI YAVUZ: ''TARIM VE HAYVANCILIĞIN
GELİŞMESİ İÇİN VERİMLİLİK VE KALİTEYİ ÖN PLANDA TUTMAMIZ GEREKTİĞİ
GERÇEĞİ BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI''
ANKARA (A.A) - 27.12.2008 - Halide Özkul - Ankara Ticaret Borsasında (ATB) bu yıl
işlem gören 26 ürün arasında yüzde 114,62 fiyat artışla mercimek zam şampiyonu oldu.
Ankara Ticaret Borsası (ATB) tarafından her yıl yapılan, borsada en fazla işlem gören 26
ürünün fiyat hareketlerine ilişkin değerlendirme tamamlandı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yüzde 114,62 fiyat artışıyla bu yıl zam şampiyonu olan
mercimeği yüzde 48,39 artışla çalı fasulye ve yüzde 40 artışla da nohut takip etti.
Geçtiğimiz yıl kırmızı mercimeğin fiyatı yüzde 30,9, çalı fasulyenin yüzde 10,3 ve nohutun
fiyatı da yüzde 26,8 oranında artış göstermişti.
ATB'de en fazla tescil işlemi gören ürünlere ait artış oranları şöyle oldu:
Kırmızı mercimek yüzde 114,62, çalı fasulye yüzde 48,39, nohut (9 mm) yüzde 40,00,
yumurta yüzde 33,33), Bulgur yüzde 33,33, Sıvı Yağlar yüzde 31,82, kahvaltılık margarin
yüzde 29,55, un (tip 1) yüzde 27,24, kırmızı mısır yüzde 22,22, kuzu eti karkas yüzde 21,67,
piliç eti yüzde 21,54, canlı piliç yüzde 20,47, patates yüzde 17,14, baldo pirinç yüzde 16,57,
dana eti yüzde 14,71, tereyağı yüzde 8,32, Bezostia Buğday yüzde 6,25, Arpa yüzde 6,12, sert
buğday yüzde 4,76, beyaz peynir yüzde 1,75, makarna (Lüks) yüzde 1,02, Mısırın fiyatı ise bu
yıl aynı kaldı.
ATB'de işlem gören 4 ürünün fiyatında ise bu yıl gerileme oldu. Fiyatı en fazla düşen ürün
yüzde 16,67 ile kepek olurken, bunu yüzde 14,29 ile kuru soğan, yüzde 9,73 ile siyah zeytin
ve yüzde 2,54 ile de canlı dana fiyatları izledi.
-ATB BAŞKANI YAVUZAnkara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, 2008 yılı fiyat
hareketleriyle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, ATB'nin her yıl düzenli olarak açıkladığı
fiyat hareketlerinin Türkiye'de tarım ve hayvancılığın modern usullerden çok doğal yöntem ve
gelişmelere bağlı olduğunu ortaya koyduğunu kaydetti. Yavuz, ''tarım ve hayvancılığın
gelişmesi için verimlilik ve kaliteyi ön planda tutmamız gerektiği gerçeği bir kez daha ortaya
çıktı'' dedi.
Ürün planlamasına henüz geçilememiş olmasının, kalite ve verimlilikte yaşanan sıkıntıların,
tarımın ve hayvancılığın önündeki en büyük sorun olarak durduğuna işaret eden Yavuz,
Lisanslı Depoculuk ve Ürün İhtisas Borsalarıyla ilgili olarak atılan olumlu adımların artık,
uygulamaya da yansımasını beklediklerini kaydetti.
(ÖZK-KUM)

