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Gerek Konfederasyonumuza ulaşan başıurulardaı gerekse ulusal basında çıkan
haberlerden, iiretim ve tedarik miktannda sorun olmamasına rağmen ayçiçek yağında

stokçutü yapıldığı, ürün satılmadığı, iirünlerin depolarda saklandığı, raflann boş kaldığı
anlaşılmaktadır.

Grda ve tanm iirünlerinde kendi kendine yetebilen ülkelerden biri olarak,

ülkemizde gıda krizine neden olacak spekiilasyonlara izin verilmemelidir.

Bu nedenle ekonomilerde en önemli etken olan kuralların uygulanmasına ve

denetimlerin yapllmasına önem verilecek, aynca fiyat istikrannın korunmasına ve

stokçuluğun önlenmesine yönelik tedbirler aluıacaktır.

Bu bağlamda; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkdrlaı Meslek Kuruluşlan Kanunu

çerçevesinde oia, sirlik ve Federasyonlanmızca denetim yetki ve görevi yerine getirilerek,

nihai ti.iketici ve halkımızın mağdur olmaması için gerekli önlemler alınmalıdır,

Bilgilerinizi ve bağlı odalanmlza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
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