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Türkiye Esnaf ve Sanatk6rları Konfederasyon u'nu n ilgi genelgesi ekte sunulmuştur.
Bilgilerinizi ve üyelerinize duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

..

Mehmet l LDAĞ
Genel Se
eT

Fab.ikalar Mh. Hasan Tahsin cd. No|33 07090 ANTALYA

Tel: +90 242 334

5656.

Faks: +90 242 334 5659

Ad lıh

Birlik B

www.iasob.o rg.tr
ae5ob@aesob.org,tr

ERE
kanı

TtlRlilYE

ESNAF V E S.\N,\Tıi,\ RLA R ı lioNFE DE R.\§} ()N
TEşdLAT vE iı,cir,i xunuı,uşı,ın vıününr,üĞü
I,EDER\Sı,oNLA.R

Şoftjrl.. re

Tiırki_l/e

üonobil.il.İ Fedet?syoııı

Ti!fuy. Baklallaı

1e

Bıyil.r

Fed.(as),oD!

:
Konu :
Sayı

l"

1

07,03.2022

84970893-404_.99-7013|

Stokçuluğun Onlenmesi Hk

Tıİkiye itadğıi Eşya

siüıı..la!Fed€rdyodtr

l

ıi!,litt. Ağ.ç lşlği rsml \ e
sanadiatıanFeder.s_voüt

Titkiye ta.lt\eciler.

Kiraarlıde.ileı. Btüf.ciı.r
Federn.yoDu

Tıiı

İiy. El.lrrik. Elcklrooil!.

BİRLİK VE FEDERASYONLARA

SAYILI GENELGE

202213|

B.re.leri TeküisyeDl.İi
Esnalve sathıkarıo
fed..as),oDu

Tii.kiy. Trrzil.r.
Koıfet§iyoDol.r !. GiyiıD

s.nılI

lalr Federa3yoou
Tit kiye Bğİberl.r !.

Klaföıı€f

Fed.ra.yoou

Tiirki}t Bğbe.İer \ e

tiııaförl.ı

Fedğaş)ons
Ttıfliye Lokmlactl&r.
Keb.Pcilaf . Pnn.cil.İ Y.

Tıİictla.Fedğasy@ll

Tlİİiy.Un n A},.kkablcıt6

FedüsyoDu

Tiirkiye Fit,iııcil.r

led.rasyo tr
Tıürki_!. Kasaplf . Beii.iler
Eı fe El Uinnği Esİıf !e
sDıılkArtan Fed.r.syonu
Tiİ kiye sebzeciı.r.

Meylecile.

se§.r Paz.ıc]tİr Enlif !e
sanai}İlaı Fed.İasyooıı
ESNAI \T

şIN\TIiARLAR
(ı)\!-\RI BIRLIıJ-ERI
.Adaır . AdiyilMn .
.{tyd,..4ğt.A$.sy!

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
denetimlerin yapllmasına önem verilecek, aynca fiyat istikrannın korunmasına
stokçuluğun önlenmesine yönelik tedbirler aluıacaktır.

Bu bağlamda; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkdrlaı Meslek Kuruluşlan Kanunu
görevi yerine getirilerek,
çerçevesinde oia, sirlik ve Federasyonlanmızca denetim yetki ve

nihai ti.iketici ve halkımızın mağdur olmaması için gerekli önlemler alınmalıdır,
Bilgilerinizi ve bağlı odalanmlza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
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