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İstanbul'da simide 25 kuruş zam
İstanbul’da 100 gramlık s�m�d�n f�yatı yüzde 25 artarak, 2 TL dan 2.5 TL'ye yükseld�. 2013'ten
2018'e kadar 5 yıl s�m�de zam yapılmamıştı. 2018'�n Temmuz ayında �se 1.5 TL'ye satılan s�m�t
1.75 TL'ye çıkmıştı. Geçen �k� buçuk yılda s�m�t f�yatı yüzde 43 artarak 2.5 TL'ye ulaşmış oldu.
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E-posta (ma�lto:?subject=İstanbul'da s�m�de 25 kuruş zam&body=Merhaba,%0A%0ACumhur�yet.com.tr'dek� bu l�nk� s�z�nle paylaşmak �ster�m:%0A%0Aİstanbul'da s�m�de 25 kuruş zam %0Ahttps://www.cumhur

Abone Ol 
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S�m�t üret�c�ler�, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları B�rl�ğ�’nden (İSTESOB) gelen tar�feyle yen�
f�yata geçt�kler�n� açıkladı. S�m�t üret�c�ler� geçen yıldan bu yana un f�yatlarında yüzde 50’y� aşkın,
susam f�yatlarında �se yüzde 20-25 düzey�nde artış olduğunu bel�rt�rken, elektr�k, su g�derler�nde
de artış olduğunu �fade ett�.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çet�n, geçen yıldan bu yana un ve susam f�yatlarındak�
artışlara d�kkat çekt� Bu artışın doğal olarak s�m�t f�yatlarına da yansıdığını bel�rten Çet�n

Tweetle Tak�p et: @cumhur�yetgzt

 (/) Türk�ye Haberler� (/turk�ye) İstanbul'da s�m�de 25 kuruş zam

 

(/)

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber-kaynagi/anka/19
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/istanbulda-simide-25-kurus-zam-1812688
https://web.whatsapp.com/send?text=%22%C4%B0stanbul%27da%20simide%2025%20kuru%C5%9F%20zam%22%20-%20https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/istanbulda-simide-25-kurus-zam-1812688
mailto:?subject=%C4%B0stanbul%27da%20simide%2025%20kuru%C5%9F%20zam&body=Merhaba,%0A%0ACumhuriyet.com.tr%27deki%20bu%20linki%20sizinle%20payla%C5%9Fmak%20isterim:%0A%0A%C4%B0stanbul%27da%20simide%2025%20kuru%C5%9F%20zam%20%0Ahttps://www.cumhuriyet.com.tr/haber/istanbulda-simide-25-kurus-zam-1812688
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMPS-lwsw9eeuAw?hl=tr&gl=TR&ceid=TR%3Atr
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=Cumhuriyet%20%23cumhuriyetgzt%20%40cumhuriyetgzt&original_referer=https%3A%2F%2Fwww.cumhuriyet.com.tr%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%C4%B0stanbul%27da%20simide%2025%20kuru%C5%9F%20zam&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fcmhr.yt%2FhLI4
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.cumhuriyet.com.tr%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=cumhuriyetgzt&tw_p=followbutton
https://www.cumhuriyet.com.tr/
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye
https://www.cumhuriyet.com.tr/


/

artışlara d�kkat çekt�. Bu artışın doğal olarak s�m�t f�yatlarına da yansıdığını bel�rten Çet�n,
"Fırınlarda s�m�tler 2 TL’ye satılıyor. Çünkü, s�m�tç�ler�n ve fırıncıların yaptığı s�m�tler farklı oluyor.
Fırınlar ekmekl�k undan, s�m�tç�ler s�m�t unundan yapıyor. F�yat da buradan kaynaklanıyor" ded�.
2013'ten 2018'e kadar 5 yıl s�m�de zam yapılmamıştı. 2018'�n Temmuz ayında �se 1.5 TL'ye satılan
s�m�t 1.75 TL'ye çıkmıştı. Geçen �k� buçuk yılda s�m�t f�yatı yüzde 43 artarak 2.5 TL'ye ulaşmış oldu. 

ANKARA VE İZMİR’DE 2 TL

İzm�r ve Ankara’da 100 gramlık s�m�t 2 TL’den tüket�c�ye sunuluyor. 1.75 TL’den satılan s�m�t yüzde 14
artış �le 2 TL’ye çıktı. Esnaf odaları, artan mal�yetler neden�yle s�m�tlere zam yapıldığını �fade ed�yor.
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