
選ばれる自動車保険とは
自動車保険は手続き簡単&保険料がおトクな三井
ダイレクト損保。

詳細
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三井ダイレクト損保
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ANKA (/haber-kaynagi/anka/19) 28 Kasım 2020 Cumartesi, 17:12 

İstanbul'daki fırınların yarısından 
fazlası ekmeği pahalı satıyor
İstanbul'da ekmek fırınlarında fiyat ve gramaj denetimi yapıldı. 
Denetimlerde, bin 321 fırının standartlara uyduğu, bin 571 fırında azami 
ekmek fiyat tarifesine göre 1,5 lira olması gereken 200 gram ekmeğin 
daha yüksek fiyatla satıldığı tespit edildi. Denetim sonuçlarına göre 100 
fırından 55’i ekmeği olması gerektiğinden daha pahalıya satıyor. 

Tweetle Takip et: @cumhuriyetgzt

Facebook'ta paylaş (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/istanbuldaki-firinlarin-yarisindan

WhatsApp (https://web.whatsapp.com/send?text="İstanbul'daki fırınların yarısından fazlası ekmeği pahalı satıyor" - https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/istanbuldaki

E-posta (mailto:?subject=İstanbul'daki fırınların yarısından fazlası ekmeği pahalı satıyor&body=Merhaba,%0A%0ACumhuriyet.com.tr'deki bu linki sizinle payla

Abone Ol

(https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMPS-
lwsw9eeuAw?
hl=tr&gl=TR&ceid=TR%3Atr)

İstanbul'da ekmek fırınlarında fiyat ve gramaj denetimi yapıldı. 

Valilikten yapılan açıklamada ekmek fırınlarında 
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Video Haberler (/video)

Bahçeli 
Erdoğ
ha…
ne 

(/video/sozde-
cumhurbaskani-
tartismalarinda-bahcelinin-
eski-sozleri-hatirlatildi-
mesela-benim-
cumhurbaskanim-degildir-
1805484)

6 aylık 
bebeğin 
video…
milyonlarca 

(/video/su-kayagi-yapan-
6-aylik-bebegin-videosu-
milyonlarca-kez-izlendi-
1805482)

CHP'li 
Emir, o 
fotoğ…
dikkat 

(/video/chpli-emir-o-
fotografa-dikkat-cekti-
el-altindan-mi-yapiliyor-
1805470)

(/video/abd-

En Çok Okunan Haberler

Berat 
Albayrak 
için ya…
yargılanma 

(/haber/berat-albayrak-
ile-murat-uysal-icin-
yargilanma-talebi-
1805438)

Ankara 
Barosu'ndan 
Whats…
uyarısı

(/haber/ankara-
barosundan-
whatsapp-uyarisi-
1805496)
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kamp…
dönüştü

(/haber/imamoglunun-
yurttasa-tesekkuru-
kampanyaya-donustu-
1805491)
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'ma…
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Denetimlerde fiyat etiketleri ve tarife fiyat listelerinin bulunup 

bulunmadığı, fiyat etiketlerinin/fiyat-tarife listelerinin 

mevzuata uygun olup olmadığı, fırınlarda ekmek fiyatlarının 

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar 

Odaları Birliği (İSTESOB) tarafından açıklanan azami ekmek 

fiyat tarifesine uygunluk da kontrol edildi. Tarifeye göre 200 

gram ekmeğin 1,5 TL'ye denk gelecek bir gramaj/fiyatlandırma 

ile satılması gerekiyor.

Denetimlerde, bin 321 fırının standartlara uyduğu, bin 571 

fırında azami ekmek fiyat tarifesine göre 1,5 lira olması gereken 

200 gram ekmeğin daha yüksek fiyatla satıldığı tespit edildi. 

Fiyat/gramaj tarifesine uymayan bin 571 fırına, Haksız Fiyat 

Artışı Tutanağı düzenlendi ve savunmaları istendi. Bazı 

fırınlarda tespit edilen usulsüz fiyat tarifesiyle ilgili olarak 

Ticaret Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirildi. 

Valilikten yapılan açıklamada fırınların gramaj ve fiyat 

tarifesine uyumlarının denetlemeye devam edeceği belirtildi. 

En Çok Okunan Haberler

Berat Albayrak için 
yargılanma talebi

(/haber/berat-albayrak-ile-murat-
uysal-icin-yargilanma-talebi-1805438)

Ankara Barosu'ndan WhatsApp 
uyarısı

(/haber/ankara-barosundan-
whatsapp-uyarisi-1805496)

İmamoğlu'nun teşekkürü 
kampanyaya dönüştü

(/haber/imamoglunun-yurttasa-
tesekkuru-kampanyaya-donustu-
1805491)

Demirtaş'a 
hakaretlere 'manevi 
duygular' savunm…
savunması

(/haber/basak-demirtasa-hakaret-davasinda-ilk-
durusma-sanik-pismanim-dedi-avukati-manevi-
duygular-savunmasi-yapti-1805517)

İstanbul’da 4 gün kar yağışı (/haber/istanbulda-4-gun-kar-

Bir yıllık ücretleri ödenmeyen yüzlerce işçi eylem 
yaptı.

Bir yıllık ücretleri iki yıldır ödenmeyen Kayı İnşaat işçileri, inşaat 
şirketinin İstanbul'da bulunan ofisinin önünde gelerek eylem 
yaptılar.İnşaat işçileri, Türkiyenin dört bir yanından gelerek İstanbul 
Beşiktaştaki Yapı Kredi Plaza önünde eylem yaptı. 'Çocuklarımıza 
mama alamıyoruz' diyen işçiler 'Hakkımızı almadan gitmeyeceğiz' 
diye seslendi.'KİMSE İŞÇİLERE PARAM YOK MASALI 
ANLATMASIN'İşçiler adına konuşan İnşaat-Sen Temsilcisi Nurseli 
Gözüaçık, Coşkun Yılmazın 2 senedir söylediği tek şey var, Bekle, 
bekle, bekle. Bizim artık sabrımız tükendi. Koskoca Kayı Holding…

Aboneler İçin
(https://www.cumhuriyetarsivi.com)

makale5.400.501

歯科医の夫(41)「歯の黄ばみ、市販品で
消せるよ？」歯が白くなりたい人必見
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 (https://www.engageya.com/)

İlginizi Çekebilir

“Sözde Cumhurbaşkanı” 
tartışmalarında Bahçeli’nin 
eski sözleri hatırlatıldı: “…

(https://www.cumhuriyet.com.tr/video/sozde-
cumhurbaskani-
tartismalarinda-
bahcelinin-eski-sozleri-
hatirlatildi-mesela-
benim-
cumhurbaskanim-
degildir-1805484)

Etiniz neden bu kadar 
yumuşak?

(http://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/mine-
sogut/etiniz-neden-bu-
kadar-yumusak-
1805579)

Berat Albayrak ile Murat 
Uysal için yargılanma talebi

(http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/berat-
albayrak-ile-murat-
uysal-icin-yargilanma-
talebi-1805438)

Başarısızlığın anatomisi

(http://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/oztin-
akguc/basarisizligin-
anatomisi-1805593)

Instagram'da 'seksi 
fotoğraf paylaşan' 
psikolağa verilen ceza Be…

(http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/instagramda-
seksi-fotograf-
paylasan-psikolaga-
verilen-ceza-belcikada-
tartisma-yaratti-
1805468)

Başak Demirtaş'a hakaret 
davasında ilk duruşma: 
Sanık 'pişmanım' dedi, av…

(https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/basak-
demirtasa-hakaret-
davasinda-ilk-
durusma-sanik-
pismanim-dedi-
avukati-manevi-
duygular-savunmasi-
yapti-1805517)

Genç kadının arkasından 
gizlice yaklaşıp dehşetti 
yaşattı

(https://www.cumhuriyet.com.tr/video/genc-
kadinin-arkasindan-
gizlice-yaklasip-
dehsetti-yasatti-
1805377)

Salgında en ön safta 
mücadele veren 
sağlıkçıların deneyimleri …

(http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/salginda-
en-on-safta-mucadele-
veren-saglikcilarin-
deneyimleri-
kitaplastirildi-1805584)

Komünist Başkan 
engelleyemedi

(https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/komunist-
baskan-engelleyemedi-
1805488)
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seçmeleri okurlarımızla 

buluşturuyoruz. Bu 

köşede aydınlanmanın 

bilgesi Selçuk'un 

günümüze ışık tutan 

yazılarını bulabileceksiniz.

(/koseyazari/46/ilhan_Selcuk.html)
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選ばれる

保険とは

24時間365日、
パソコンでいつ
でも自動車保険
申込み。最大
10,500円割引！
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