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Amaç: Bu araştırmada, Uşak l ndek Toptancı Hal nde faal yet gösteren kom syoncuların sosyo-ekonom k
özell kler , Hal Yasası (5957 sayılı kanun) le lg l görüşler , yaşanılan sorunlar ve kom syoncuların öner ler n n
ncelenmes amaçlanmıştır.
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Bulgular: Uşak l Toptancı Hal bölges nde faal yet gösteren mevcut 29 kom syoncunun tamamı le yüz yüze
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çoğunluğunun k nc kuşak olduğu, bazılarının farklı meslek gruplarında olup ek gel r sağlamak amacı le
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kaynaklandığını bel rtt kler anlaşılmıştır.
JEL Classiﬁcation: Q13, L11, Q18 Özgünlük/Değer: Bu araştırma, Uşak l nde, Toptancı Haller ve hal yasasının değerlend r lmes konusunda
yapılan lk çalışma olup, kom syoncuların (yen ) hal yasası kapsamıyla lg l sorunlara çözüm öner ler
sunmaları anlamında öneml d r.
Anahtar kel meler: Toptancı Haller , Mevzuat, Yaş Meyve ve Sebze
Araştırma Makales /
Research Art cle

Invest gat on of Fresh and Vegetable Wholesalers Marketplace n Uşak w th n the Appl cat on of
Leg slat ve Changes
Abstract
Purpose: In th s research, t s a med to nvest gate the soc o-econom c character st cs of the wholesaler
operat ng n the Wholesaler State n Uşak prov nce, the r op n ons about the Law of the Law (Law No. 5957), the
problems exper enced and suggest ons.
Des gn/Methodology/Approach: In the study, nterv ews were made w th 29 brokers operat ng n the
Wholesale Market of Uşak prov nce. When evaluat ng the obta ned data, s mple averages, percentage
calculat ons, etc. stat st cal techn ques were used.
Findings: In this study, face-to-face interviews were conducted with all 29 current brokers currently operating in
the Wholesale Zone of Uşak province. As a result, the socio-demographic characteristics, physical structures of
the shops and the knowledge of the wholesalers about the Law of State were examined. It has been determined
that the wholesalers operating in the Wholesale Market are generally in the middle age group, the majority are
high school graduates and do not receive any training in marketing, and their professional experience generally
varies between 16-30 years. It is determined that the majority of the brokers are the second generation engaged in
this business, some of them are in diﬀerent professions and they are brokerage in order to provide additional
income. It has been determined that all the shops where the brokers operate are of the same size and their various
technical materials are insuﬃcient, there are no cold stores, and most of them have product losses and problems
with the municipal administration. On the other hand, it was observed that Uşak Wholesaler Marketplace
wholesalers generally supplied all the products they marketed from outside the province, they sold a large part of
these products to local markets, and they stated that illegal sales other than wholesalers were generally caused by
uncontrolled sales.
Or g nal ty/Value: This research is the ﬁrst study on wholesalers and Market Law in Uşak. In this context, the
problems of the wholesaler related to the scope of the (new) Market Law and their contribution to it have been
examined deeply.
Key words: Wholesaler Market, Leg slat on, Fresh Fru ts and Vegetables

Yıldız, Tunalıoğlu / Tarım Ekonom s Derg s 26 (2), 2020

1.GİRİŞ
Dünyada yaş sebze ve meyveye tüket m , nsanların yeterl ve dengel beslenmeler nde vazgeç lmez b r unsur olup, tüket c
b l nc n n sağlıklı ve dengel beslenme konusunda g derek artışı taleb arttırmaktadır (Bayram 2014). Türk ye se bu taleb n
karşılanmasında dünyadak en öneml ülkeler arasında yer almaktadır. Çünkü mevcut coğraﬁ koşulları ( kl m, toprak, coğraﬁ
şek ller vb.) yaş meyve ve sebze üret m nde dünyadak b rçok ülkeye göre avantajlara sah pt r.
Dünya'da olduğu g b Türk ye'de de yaş meyve sebzen n üret m kadar ürünler n tüket c ye ulaştırılmasında kullanılan pazarlama
kanalları çok öneml d r. Çünkü yaş–meyve sebze pazarlama kanalında b rçok ürün, üret c lerden dolaylı (aracılar) ya da
doğrudan (yerel pazarlar vb.) tüket c lere ulaştırılmaktadır. Bu kanalda aracıların sayısı ve çeş tl l ğ pazarlama marjının artışına
neden olduğu ç n üret c ler kadar bu kanal ç nde yer alan kom syoncu ve tüccarları da yakından lg lend rmekted r (Alpkent,
1995).
D ğer yandan bu kanallar yaş sebze ve meyveler n çabuk bozulab l r n tel kte olması, uzun dağıtım kanalları ve pazarlama
koşullarındak farklı yeters zl kler neden yle çok fazla zay atın yaşanmasına, dahası masraﬂarın yükselmes ne neden olmaktadır.
Bu sorunların çözümünde üret c ler n örgütlenmes öner lmekted r (Çoşkun ve Tunalıoğlu, 2015)
Yaş sebze ve meyve pazarlamasında, üret c ler b reysel olsunlar yada kooperat f çer s nde yer alsınlar pazarlamada en öneml
basamak Toptancı Hallerd r. Toptancı Haller , ürünler n ve yapılan şlemler n kayıt altına alınması (tesc l), kayıt dışılığın fazla
olmamasına dolayısıyla ürün kaybı ve haksız rekabete engel olan kuruluşlardır. (Bayram 2014). Bu nedenle, yaş sebze ve
meyven n pazarlama kanalları ve Toptancı Haller le lg l yasal düzenlemeler n ncelenmes büyük önem taşımaktadır.
Türk ye'de Toptancı Haller le lg l lk yasal düzenlemeler (1930 yılından günümüze dek) değ şen ekonom k koşullar ve gel şen
pazar talepler d kkate alınarak b rtakım değ ş kl klere uğramıştır. Bu değ ş kl kler, Hallere özgü g der lmeyen sorunların
g der lmes ve yaş sebze-meyve üret m ve tüket m açısından büyük önem arz etmekted r (Bayram 2014).
Ege Bölges , Türk ye'de yaş sebze ve meyve üret m, tüket m ve hracatının en fazla yapıldığı b r bölged r. Bu nedenle, Ege
Bölges nde yaş meyve üret m ve yaş meyve ve sebze pazarlamasında Toptancı Haller n şley ş le onların ﬁz ksel özell kler ,
çalışma şek ller ne da r yapılmış araştırmalar öneml d r. Ancak Türk ye'de ve özell kle Ege Bölges nde Toptancı Haller n ﬁz ksel
özell kler ve çalışma şek ller ne da r yapılmış araştırmaların sayısı oldukça sınırlıdır ve bu çalışmalar daha çok kıyı Ege ller n
kapsamaktadır (Adanacıoğlu vd, 2019; Kınıklı vd, 2019).
Bu nedenle bu araştırmada, ç Ege ller nden b r olan Uşak İl ndek Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hal 'n n ncelenmes
amaçlanmıştır. Uşak, kıyı Ege ller ne nazaran yaş meyve ve sebze üret m nde dd alı olmayan b r ld r. Son yıllarda ülke genel ne
uygun olarak Uşak'ta da yerel pazarlar dışında market kültürünün yaygınlaşmasıyla Toptancı Hal n çalışmasında değ ş m
görülmekted r. Uşak l Toptancı Hal ndek kom syoncuların yaşadıkları sorunlar ve bu sorunların 5957 Sayılı Hal Yasasının
yen lenmes sonrasında da devam ed yor olması, onların bu sorunlara özgü görüşler doğrultusunda çözümler n ele alınması
öneml added lm şt r. Böylece, Uşak l nde yapılan bu alan çalışmasına dayanılarak Toptancı Hallere özgü g der lemeyen bazı
sorunlarla lg l kom syoncuların farkındalıkları ve onlar tarafından fade ed len çözüm öner ler bel rlenm şt r.
2.MATERYAL ve YÖNTEM
Araştırmanın ana materyal n , Uşak İl nde bulunan Toptancı Halde şyer sah b olan toplam 29 adet kom syoncu (tam sayım) le
yapılan b reb r görüşmelerden elde ed len or j nal ver ler oluşturmaktadır.
Çalışmada, kom syoncuların k ş sel özell kler , şletmeler n ﬁz ksel alt yapısı, kom syoncuların Hal Yasası hakkındak tutum ve
görüşler n bel rlemek ç n dört aşamalı soru set (n cel ve n tel) çeren anket soruları hazırlanmıştır. Araştırma bölges nde
yürütülen anket çalışması le kom syonculardan görüşmeler sonucunda elde ed len ver ler Oﬃce Excel programına aktarılarak
tanımlayıcı stat st kler yüzde, ar tmet k ortalama vb. hesaplamalarla hazırlanmıştır.
Araştırmada başlıca karakter st kler,
1. Kom syoncuların sosyo-ekonom k özell kler ,
2. Kom syoncuların ş yerler ne a t ﬁz ksel alt yapılanma,
3. Kom syoncuların yen Hal Yasası ve farklı konulardak tutum ve görüşler şekl nde ncelenm şt r.
3. BULGULAR ve TARTIŞMA
Dünya'da, Türk ye'de ve Uşak'da Yaş meyve ve Sebze
Dünya Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) ver ler ne göre, dünyada 65,2 m lyon hektar alanda 865,8 m lyon ton yaş meyve, 57
m lyon hektar alanda se 1 m lyar ton yaş sebze üret m yapılmaktadır Türk ye' de se 52 m lyon ton olarak gerçekleşen yaş sebze
ve meyve üret m n n, 30 m lyon ton sebze, 22 m lyon tonu meyveler oluşturmaktadır (Ç zelge 1).
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Ç zelge 1. Dünya'da ve Türk ye'de Yaş Meyve ve Sebze Üret m Alanları ve Üret m M ktarları
Table 1. Fresh Fru t and Vegetable Product on Areas and Product on n the World and Turkey
Üret m Alanı
Üret m M ktarı
Ürün Grupları
(b n ha)
(b n ton)
Dünya
Türk ye
Dünya
Türk ye
Yaş Meyve
65,236
3,348
865,876
29,762
Yaş Sebze
57,003
840
1,075,204
30,826
Kaynak: FAO, 2019 yılı ver ler nden yararlanılarak hazırlanmıştır.
Dünya'da taze sebze üret m nde dünyada en önde gelen ülke Ç n'd r. Coğraﬁ yapısının gen şl ğ etk s yle tarımsal üret m n yoğun
yapıldığı Ç n'de, kl m çeş tl l ğ nden dolayı aşağı yukarı tüm sebzeler n üret m yapılab lmekted r. Ç n, ABD ve Türk ye
dünyadak en öneml domates üret c s ülkelerd r. Dünya domates üret m n n yaklaşık %40'ı bu üç ülke tarafından
gerçekleşmekted r. 2017 yılı t bar yle Ç n 556,6 m lyon tonluk üret m le dünyada en fazla yaş sebze üreten ülke konumundadır.
Bu ülkey sırasıyla H nd stan (127,1 m lyon ton) ve ABD (32,6 m lyon ton) zlemekted r. Türk ye 24,9 m lyon tonluk üret m le
dünya sıralamasında dördüncü sırada yer almakta ve dünya yaş sebze üret m nden %2 oranında pay almaktadır. Ç n aynı
zamanda, 272 m lyon tonluk üret m le dünyada en fazla yaş meyve üreten ülke konumundadır ve onu sırasıyla H nd stan (92,3
m lyon ton) ve Brez lya (39,8 m lyon ton) zlemekted r. Türk ye se 23,1 m lyon tonluk yaş meyve üret m le dünya
sıralamasında beş nc sırada yer almakta ve ortalama dünya yaş meyve üret m nden %2 oranında pay almaktadır (FAO, 2019).
Türk ye, elver şl üret m alanları ve kl m koşulları t bar yle üret m nde kend ne yeterl ve hracat yapab lme şansına sah p
öneml ülkelerden b r s d r. Türk ye'de yet şen meyveler n büyük b r bölümü hava şartlarının ılıman seyrett ğ bölgelerde
yet şmekted r. En fazla üret m yapılan yaş meyveler n başında üzüm, elma, armut, şeftal , kayısı, er k gelmekted r (Albayrak, M.
2009). Türk ye'de kl m şartlarının ılıman olması sebeb yle, meyve ve sebze üret m n en fazla yapıldığı bölgeler se Akden z ve
Ege Bölgeler d r ve yaş meyve üret m n n en fazla yapıldığı ller se sırasıyla, İzm r, Man sa ve Aydın'dır (N yaz ve Dem rbaş,
2011). D ğer yandan, Türk ye, dünyada yaş sebze hracatında 16. sırada, yaş meyve hracatında se 9. sırada yer almaktadır. Hatta
Türk ye, dünya ülkeler hracatında kuru nc r ve ayva le lk, taze kayısı ve k raz hracatında 4, dondurulmuş domates hracatında
9., taze ya da dondurulmuş b ber hracatında 8., taze ve dondurulmuş hıyar hracatında se 11. sırada yer almaktadır. Türk ye'n n
en fazla yaş meyve ve sebze hracatı yapan ülkeler arasında b r nc sırayı, %29 pay le Rusya Federasyonu, onu sırası le %11 le
Irak, %9 le Almanya, %6 le Romanya ve %5 le Ukrayna zlemekted r (FAO, 2019).
Ege Bölges , Türk ye'de yaş sebze ve meyve üret m n n fazla yapıldığı bölgeler nden b r d r. Uşak se, ç Ege'de yer alan ve
coğraﬁ konumundan dolayı kışlar soğuk, yazlar kurak ve yarı-kurak Akden z kl m özell ğ görülmes neden yle, yazlar sıcaktır.
Uşak l nde mevcut kl m şartlarından dolayı daha çok kuru tarım s stem mevcuttur. İl n b tk sel ürünler tahıllar, haşhaş, nohut ve
tütün üzer nde yoğunlaşmıştır. İl n tarım alanlarının %63'ünde tahıl üret m yapılmakta olup, %15'sında baklag ller (nohut) ve
%6'sında endüstr b tk ler yet şt r lmekted r İl n sebze üret m toplam tarım alanlarının %3'lük ve meyve üret m se %4'lük
kısmında yapılmaktadır. Sebze üret m nde karpuz, kavun ve domates öne çıkmakta, meyve üret m nde se üzüm toplam meyve
üret m alanındak %30'luk oranıyla öneml b r yer tutmaktadır. Uşakta yaş meyve ve sebze üret m d ğer tarım ürünler ne oranla
az m ktarda üret ld ğ ç n Toptancı Haller bölgede daha çok tedar kç rolünü üstlenm şt r (TUİK, 2019).
Türk ye'de Toptancı Hal Mevzuatı
Türk ye'de, yaş sebze ve meyve t caret ç n oluşturulan lk yasal düzenlemeler 1930 yılında başlamış ve 2012 yılında Toptancı
Hal Kanunu le sonlanmıştır. Taze sebze ve meyve le lg l yapılan en üst düzenleme, Anayasa'nın 45. bölümünde yer almakta
olup, bu madden n son bend ne göre, devlet, b tk sel ve hayvansal ürünler n değerlend r lmes ve gerçek değerler n n üret c n n
el ne geçmes ç n gereken tedb rler alınmasıdır (Anon m, 1982). 1982 anayasasının bu genel kararına ek olarak, konu le lg l
düzenlemeler, kronoloj k sıralarla aşağıda bel rt lmekted r (Ç zelge 2).
Ç zelge 2. Türk ye'de Toptancı Hal Yasası İle İlg l Yapılan Yasal Düzenlemeler
Table 2. Wholesalers State Law w th Leg slat on n Turkey
Yıl
Kanun

1930

1580 sayılı Beled ye Kanunu’nun 15. maddes

1960

80 sayılı “Toptancı Haller Suret İdares Hakkında Kanun”

1995

552 sayılı “Yaş Sebze ve Meyve T caret n n Düzenlenmes ve Toptancı Haller Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname”
23214 sayılı Resm Gazete’de “Toptancı Haller n n Yönet m ve şley ş Hakkında Yönetmel k’’

1997
1998
2007

4367 sayılı “Yaş Se bze ve Meyve T caret n n Düzenlenmes ve Toptancı Haller Hakkında KHK’n n
Bazı Maddeler n n Değ şt r lmes ne Da r Kanun”
5652 Sayılı Kanun ‘’552 sayılı KHK Değ ş kl kler’’

2012

5957 Nolu ‘’Sebze ve Meyveler le Yeterl Arz ve Talep Der nl ğ Bulunan D ğer Malların T caret n n
Düzenlenmes Hakkında Kanun’’
Kaynak: Yazarlar tarafından düzenlenm şt r.
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Toptancı Haller ve taze meyve ve sebzeler n toptan satımı le l şk l yasal 1960-1995 yılları arasında, 80 sayılı yasa ve Beled ye
yasasına ekler get ren 3033 sayılı kanuna geç lmekte olduğu, 27 Haz ran 1995 tar hl 22326 sayılı Resm Gazete'de yayınlanarak
yürürlüğe g ren 552 sayılı “Yaş Sebze ve Meyve T caret n n Düzenlenmes ve Toptancı Haller Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname” çıkartılmıştır (Anonom, 1960; Anon m 1980).
Kararnamede 3 temel amaç hedeﬂenm şt r:
- Yaş meyve ve sebze ürünler lk olarak Hallerde toplanmalı,
- F yat oluşumları en y serbest rekabet koşullarında oluşturulmalı,
- Kontrol mekan zması beled yeler tarafından yürütülmel d r.
Sebze ve meyve pazarlaması le alakalı kamusal pol t kaların oluşturulab lmes ve sektörün bu alanda öngörülerde bulunarak
gel şeb lmes , ancak sektöre yönel k sağlıklı ver ler n sürekl olarak zleneb lmes le mümkündür. 5957 sayılı (2012) Kanunun
16. Bend nde bel rlenen merkez Hal s stem n n oluşturulması Toptancı Haller ç n öneml b r yen l kt r. Toptancı Halde bulunan
kom syoncular kayıt şlemeler n Toptancı Haller nde gerçekleşt reb l rken, Hal dâh l nde çalışmayan kom syoncular ç n
Bakanlık l müdürlüğü tarafından kayıt şlemler gerçekleşt r lmekted r. B ld r c ler n kayıt şlemler esnasında bazı gerekl
b lg ler ve belgeler stenmekte olup bu b lg ler bakanlıkça stenmekted r. Özell kle b ld r m şlem nde bulunmak steyen b r
üret c veya ürününü pazarlamak steyen tüzel k ş n n ç ftç kayıt s stem ne dah l olması gerekmekted r. Bu şartın temel neden
yaş meyve ve sebze üret m veya pazarlaması yapan tüm üret c ler n kayıt altına alınmasının stenmes d r. Bunun yanı sıra üret c
örgütü olarak s steme kaydolmak steyen b ld r mc ler d ğer tüzel k ş ler g b öncel kle hal kayıt s stem ç n gerekl olan formu
doldurduktan sonra üret c b rl kler adına l şk n verg kayıtlarının bulunduğuna da r resm belgey göstermek durumundadırlar.
Hal kayıt s stem yle get r len bu düzenlemeler le yaş meyve ve sebzeler n pazarlanmasına l şk n basamakların kayıt altına
alınarak kayıt dışı şlemeler n önüne geç lmes ve verg gel rler n n artırılması hedeﬂenm şt r.
3.ARAŞTIRMA BULGULARI
Kom syonculara A t Tanımlayıcı İstat st kler
İncelenen kom syoncuların sosyo-demograﬁk özell kler ncelend ğ nde, kom syoncuların %13.8' n n 24 le 34 yaş arasında,
%24.1' n n 35 le 45 yaş arasında, %41.4'ünün 46 le 56 yaş arasında ve %20.6'sının 57 le 67 yaş arasında olduğu görülmekted r.
Genel t bar yle, toptancı Hal nde orta yaşlı kom syoncuların hâk m olduğu söyleneb l r. N tek m Coşkun ve Tunalıoğlu (2015)
çalışmalarında, Aydın İl ve İlçeler Toptancı Haller ndek kom syoncuların çoğunluğunun 37-46 yaş aralığında olduklarını
bel rlem şt r. Köşk Toptancı Hal kom syoncularının daha genç olduklarını, İnc rl ova Beled yes Toptancı Hal' ndek
kom syoncularında orta yaş üzer nde olduklarını bel rtm şt r. Benzer b r çalışmada, Kahraman (2012) se, ankete katılan
kom syoncuların, %35' n n 24 le 43 yaş arasında, %38.33'ünün 44 le 58 yaş arasında ve %26.66'sının 59 le 73 yaş grubunda yer
aldıklarını bel rm şt r. İzm r Toptancı Hal nde yapılmış b r d ğer çalışmada, kom syoncuların %92's n n erkek, %2's se kadın
olduğu, %52's n n 47 yaşında veya daha genç olduğunu saptamıştır (N yaz 2012). Kom syoncuların meden durumları
ncelend ğ nde, sadece b r k ş n n bekâr olduğu, kom syoncuların a leler n n %48.2's n n 2 veya 3 k ş den, %44.8'n n 4 veya 5
k ş den, %7's n n 6 veya 7 k ş den oluşan b r a leye sah p oldukları görülmekted r. N tek m Can ve Eng nden z (2018),
çalışmalarında, kom syoncuların a ledek b rey sayısı 3 ve 4 olanlar % 75.75' oluşturmuş a ledek ortalama b rey sayısı se 4.27
olarak hesaplanmıştır.
Kom syoncuların İş Yerler ne İl şk n B lg ler
Araştırmaya katılan kom syoncuların tamamının şletme büyüklükler 100 metre kare olup bazı kom syoncuların k adet
dükkânlara sah p oldukları görülmekted r. Hal bölges nde nşası süren 50 şlermen n daha kullanıma açılacağı, bunların
büyüklükler n n de aynı olacağı bel rt lm şt r. İşletmeler dar gelen ve dolayısıyla depolama sıkıntıları yaşayan kom syoncular bu
gel şmeden oldukça memnun olduklarını d le get rmekted rler. Çünkü kom syoncuların %89.7's toptancı hal çer s nde b r adet
ş yer ne sah p olup, d ğer %10.3'ünün Halde k şletmes vardır ve mevcut durumda şyer alanları yeters zd r. F z ksel
alanlarının g der lmes le hal kanununda bel rt len ve şletmelerde olması gereken bazı alt yapı eks kl kler de böylece
tamamlanacaktır. N tek m benzer b r çalışmayı Aydın l nde tamamlayan Coşkun (2014), Aydın l toptancı haller nde 86 adet
kom syoncunun, 118 dükkana sah p olduğu, kom syoncuların %66.3'ü, 1 ş yer ne sah pken, %31.4'ü 2 ş yer ne, %1.2's 3,
%1.2's de 4 ş yer ne sah p olduğunu bel rtm şt r.
Kom syoncuların Pazarlama Faal yetler ne İl şk n B lg ler
Uşak l nde gerek kl m yapısı gerekse seracılığın çok gel şm ş olmaması sebeb yle bölge ç n yeterl meyve ve sebze üret m
yapılamamaktadır. Bu sebeple kom syoncular l dışından meyve sebze alımına ht yaç duymaktadırlar. Üret m yapan
kom syoncular ve üret c ler genelde kend ne yeterl üret mler yapmakta veya ürünler n Uşak l ve İlçeler nde bulunan yerel
pazarlar çer s nde tüket c ye sunmaktadırlar. Kom syoncuların meyve ve sebze tem n yerler n n genel olarak çevre ller yada
Antalya, Muğla ve Aydın ller olduğu, meyve yada sebze çeş tler ne göre üret m n yoğun olduğu bölgelerden meyveler tem n
etmekted rler (Ç zelge 3). Coşkun (2014), Aydın İl ve lçeler Toptancı Haller nde yapmış olduğu çalışmada, kom syoncuların
muz, patates ve soğan ürünler n genell kle Aydın dışından aldıklarını, patates İzm r, Afyon ve N ğde'den, soğanı se Ankara,
Esk şeh r, Adana ve Hatay'dan tem n ett kler n bel rtm şt r.
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Ç zelge 3. Uşak l ndek Kom syoncuların Bazı Meyve ve Sebzeler Tem n Yerler
Table 3. Some Fru t and Vegetable Sourches the Wholesaler's n Uşak Prov nce
Ürün
Tem n yerler
Ürün
1. Portakal
Antalya, İzm r
1. Domates
2. Mandal na
Aydın, Hatay
2. B ber
3. Kavun
Antalya, Muğla, Aydın, İzm r
3. Patlıcan
4. Karpuz
Aydın, Adana
4. Salatalık
5. Muz
Antalya
5. Patates
6. Ç lek
Aydın
6. Soğan
7. Şeftal
Bursa
7. Karnabahar
8. Kayısı
Aydın, Isparta
8. Fasulye
9. Elma
Antalya, Den zl , Isparta, İzm r,
9. Bezelye
Konya
10. L mon
Mers n, Muğla, Nevşeh r

Tem n yerler
Muğla, Antalya
İzm r, Muğla
Muğla Antalya
Antalya
Afyon, İzm r
Adana, Ankara, Esk şeh r
Muğla
Antalya, İzm r, Muğla
Adana, İzm r

Kom syoncular ürünler tem n ederken çeş tl kr terlere önem vermekte, kr terler n başında üret m bölges nden ürünler n tem n
ed lmes , bunu ulaşım kolaylığı ve ürünün sten len zamanda gelmes g b seçenekler zlemekted r. Kom syoncuların %69'u ürün
alırken lg l ürünün bölgen n ürünü olmasına, %17's se ürünler n ulaşılab l rl ğ ve sted kler zamanda ürünler n Hale
ulaştırmasının öneml olduğunu bel rtmekted rler. Ayrıca kom syoncuların %10'u da ürünün sten len kal tede olmasını, 4'ü se
ürünler n ucuz olması seçeneğ n n lk terc hler olduğunu bel rtm şlerd r. Coşkun ve Tunalıoğlu (2015), çalışmalarında,
kom syoncuların taze sebze ve meyve alırken d kkat ett kler kr terler n başında ürünler n üret m bölges nden tem n n n en
öneml öncel k, ürünler n ucuz olmasının se k nc öncel k olarak tesp t etm şlerd r.
Kom syoncuların pazarlama faal yetler nde haberleşme durumları ncelend ğ nde se, %93.1' n n öncel kl olarak telefon
kullandığı, % 34.4'ünün se telefon yanında faksı da terc h ett kler görülmekted r. D ğer yandan günümüzdek en yaygın let ş m
aracı olan nternet kom syoncuların %89.7's n n yaygın kullandığı anlaşılmıştır.
Kom syoncular, ürünler n sırasıyla, yerel pazarlara, manavlara, tüccarlara, marketlere, süpermarketlere, otellere, restoranlara,
kurum yemekhaneler ne, okullara, hastanelere, asker taburlara ve sosyal h zmet kurum ve kuruluşlarına pazarlamaktadırlar
(Ç zelge 4).
Ç zelge 4. Kom syoncuların Pazarlama Yerler ne İl şk n B lg ler
Table 4. Informat on on Wholesalers' Market ng Locat ons

Pazarlama Yerler
Yerel pazarlar
Manavlar
Marketler
Tüccarlar
Süper marketler
Oteller RestoranlarYemekhaneler
Okullar-Hastaneler-Asker
taburlar
Sosyal H zmet Kurum ve
Kuruluşları

Kom syoncu Sayısı
(Adet)
27
2
25
4
18
11
19
10
9
20
7
22
9
20
6
23

Yanıtlar
Var
Yok
Var
Yok
Var
Yok
Var
Yok
Var
Yok
Var
Yok
Var
Yok
Var
Yok

Oran
(%)
93.1
6.9
86.2
13.8
62
38
65.5
34.5
31.1
68.9
24.2
75.8
32.1
68.9
20.7
79.3

Toptancı hal nde satılan ürünler n ﬁyatlarını bel rleyen en öneml faktörün rekabet olduğu ve hal dışındak kaçak satışların
genell kle pazarlamayı olumsuz etk led ğ bel rt lmekted r. Uşak l nde yapı gereğ (Toptancı hale l bazındak üret mden çok kıyı
bölge ller nden ürün gelmes vb. nedenlerden) d ğer llerden farklı b r şek lde, Toptancı hal dışında çok fazla satış olduğunu
bel rten kom syoncular, bunun en öneml nedenler nden b r n n pazarcıların halden ürünü alarak mahall pazarlarda satış
yapmalarının etken olduğunu bel rtm şlerd r. N tek m Coşkun ve Tunalıoğlu (2015), kom syoncuların yarıdan fazlasının
denet ms zl kten kaynaklanan satışları olduğu ve bunun gayr resm satışlara neden olduğunu bel rtm şlerd r.
Kom syoncuların Hal Değ ş kl ğ Yasası (5957 Sayılı Kanun) İle İlg l Görüşler
“Kom syonculara sorulan 5957 Sayılı Hal Yasası hakkında b lg n z var mı?” sorusuna, %31' Hal Yasasından haberdar olduklarını
bel rtm şlerd r ve bu oldukça düşük b r orandır. Bu k ş lere sorulan “S ze göre hal yasası sebze ve meyve pazarlamasını nasıl
etk led ” sorusuna alınan b lm yorum cevabı da doğal olarak haberdar olmamalarını kanıtlamaktadırlar (Ç zelge 5).
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Sayılı ve C velek (2012), Tokat İl ve İlçeler ndek Toptancı Hal kom syoncuları le yapmış oldukları benzer b r çalışmada,
araştırma yapılan hallere göre 5957 Sayılı Hal Yasası le lg l görüşler n n farklılık gösterd ğ n , yasadan haber olan
kom syoncuların yarısının lg l yasa çer ğ yle lg l farklı b lg lere sah p olduğunu bel rtm şler, (Kahraman, 2012) se, benzer b r
çalışmasında kom syoncuların %41.9'unun yasa le lg l düşünceler n n olumlu, %41.9'unun olumsuz ve %16.3'ünün se bel rs z
olduğunu bel rtm ş, aynı araştırmada, kom syoncuların toptancı haller ne l şk n yasa düzenlemes hakkındak düşünceler n n
çel şk l olduğu tesp t etm şt r.
Ç zelge 5. Kom syoncuların “5957 Sayılı Kanun”dan Haberdarlıkları
Table 5. Wholesaler's Informat on about "Law No. 5957"
Hal Kanunu hakkında b lg n z var mı?
Kom syoncu Sayısı
(Adet)
Evet
9
Hayır
20
TOPLAM
29

Oran
(%)
31.1
68.9
100.0

Uşak Toptancı Hal ndek kom syoncuların kanunla lg l haberdarlıkları son derece az olmasına rağmen, kom syonculara “5957
sayılı kanun”un varlığından bu yasanın sebze ve meyve pazarlamasını nasıl etk led ğ ne l şk n görüşler ncelend ğ nde se,
kom syoncuların %75.8' esk düzenlemelerden h çb r farkı olmadığını daha önce yaşadıkları benzer sorunların devam ett ğ n , %
10.3'ü yasanın günümüz şartlarında yeters z kaldığını daha kapsamlı ve onların sorunlarını çözecek b r yasa çıkarılmasını
sted kler n fade etm şlerd r (Ç zelge 6).
Uşak toptancı hal ndek kom syoncuların çoğunun Hal kayıt s stem n kullanmakta zorluk çekt kler n , bu konuda lg l Bakanlık
tarafından b lg lend r lmek sted kler n bel rtmekted rler.
Ç zelge 6. Kom syoncuların 5957 Sayılı Hal Yasası Hakkındak Görüşler
Table 6. Op n ons of Brokers on the Law No. 5957
Hal Yasası var ş md haberdar oldunuz bu s z n sebze ve meyve
Kom syoncu Sayısı
Oran
pazarlamasını nasıl etk led ?
(Adet)
(%)
Esk düzenden h çb r farkı yok
22
75.8
Tamamen başarılı olmadı
1
3.5
Hal yasası günümüz şartlarına yeters z
3
10.3
Korsan satışları engellemed -Kayıt dışılığın önüne geçemed
1
3.5
Değ şme ve yen l k vadett
2
6.9
Toplam
29
100.0
Hal dışı satışlarının genell kle denet ms zl kten kaynaklandığını düşünen kom syoncular, esk dönemlerde de hal dışı satışların
yoğun olarak yapıldığını fade etm şlerd r. Bu durumu yaratan en öneml sebepler n se hal kayıt s stem ne yönel k g der lemeyen
eks kl kler ve verg lend rme şartlarının yeters z kalması olarak bel rtm şlerd r. Hal kayıt s stem ndek aksaklıkların hallerde
t caret yapılan taze sebze ve meyveler n s steme sağlıklı b r şek lde şlenmed ğ ve buna benzer bazı yasalara aykırı farklı
tedb rler n ve k ş sel hasletler n kayıt dışı t caret arttırdığı, b rçok üret c n n de bu kapsamda ürünler n toptancı haller ne
get rmeden satış yapma yoluna g tt kler bel rtm şlerd r. Kayıt dışı b r ekonom k faal yet olan hal dışı alım satım şlemler n
engelleyeb lmek ç n verg lend rme s stem n n tam anlamıyla oluşturulması gerekl l ğ n vurgulamışlardır. Bu nedenle, malın
b ld r m yapıldıktan sonra, s stem tarafından bu şleme l şk n b r künye oluşturulmaktadır. Künye numarası uygulaması le
malın üret m yer , c ns , m ktarı, hang üret c ve şletmeye a t olduğu g b b rçok b lg ye ulaşılması öngörülmüştür. Bu şek lde
ürünler n kayıt dışı ekonom n n önüne geç leb lmes , denet mlerde büyük kolaylık sağlanması planlanmıştır. Bu durumların
engelleneb lmes n n büyük ölçüde denet mler n etk n ve yeterl şek lde yapılmasına bağlı olduğu düşünülmekted r
D ğer yandan, kom syoncuların ürün kayıplarını önlemek ç n yapılmasını sted kler en öneml düzenlemen n Uşak l toptancı
hal nde soğuk hava deposu yapılmasının gerekl l ğ olduğunda hemﬁk r olmalarıdır. Kom syoncuların %82.8's soğuk hava
deposu ht yaçlarını bel rtm şlerd r. Ayrıca, ürün kayıplarının önlenmes ç n nakl ye ve güvenl k s stemler le lg l beklent ler
olduklarını da bel rtm şlerd r. Çünkü yaş meyve-sebzeler çabuk bozulab l r n tel kted r ve bu sebepten dolayı pazarlama
sürec nde b r soğuk z nc re gereks n m duyulmaktadır. Ürünler n toplanmasından ambalajlanmasına, taşınmasından,
depolanmasına ve tüket c lere ulaşana kadar geçen süreç ürünün değer açısından çok öneml d r. Soğuk hava deposu bulunmayan
Uşak Toptancı Hall nde de d ğer benzer Hallerde olduğu g b ürünler n yaklaşık dörtte b r z yan olmakta ve ürünün tüket c ye
ulaşmasına kadar devreye g ren kom syonlar, ﬁyatları yükseltmekted r (Polat, 2010). Soğuk hava depoları, yaş meyve ve
sebzen n üret m ve pazarlama aşamalarında, kal ten n korunması ve gel şt r lmes güvenl gıda ve dolayısıyla tüket c açısından
öneml b r konudur.
Türk ye'de olduğu g b Uşak'ta da yaş sebze ve meyve pazarlama sektörü ç n etk n b r s stem n oluşturulamamış olması, olağan
s stem ç ndek aracıların sektörü kontrol etmes ne sebeb yet vermekted r. Bu durum hem ürün kayıplarının çok olmasına hem de
üret c ve tüket c çıkarlarının olumsuz şek lde etk lenmes ne neden olmaktadır. Ürünler n hasattan sonra çok m ktarda pazara
sunulması, depolama olanaklarının yeters z olması, ﬁnansman koşullarının yeters z kalması ﬁyatların düşmes ne ve üret c ler n
öneml m ktarlarda gel r kaybına uğramasına neden olmaktadır (Polat, 2010). Tüm bu kayıplara engel olacak uygulamalar
gel şt r lmes ve kayıpları ekonom ye kazandıracak gerekl önlemler n alınması gerekmekted r.
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Hal Yasasına rağmen, Uşak Toptancı Hal nde devam eden sorunları ncelend ğ nde, kom syoncuların %72.4'ü h jyen koşullarının
kötü olduğunu, ac len hayvan pazarı ve kes mhanen n bölgeden kaldırılmasını ve gerekl h jyen koşullarının oluşturulmasın
gerekl l ğ n vurgulamışlardır (Ç zelge 7). Soğuk hava deposu ht yaçlarının g der lmes yle öneml ölçüde ürün kal tes ve ver m
artışı kaydedecekler n düşünen kom syoncular, bu bağlamdak ş kâyetler n n hâlen devam ett ğ n bel rtm şlerd r. Ulaşım,
mazot, nakl ye ve güvenl k s stemler n n daha kal tel ve ucuz olması, g derler n n azaltılmasına yönel k herhang b r değ ş kl k
olmadığını da bel rten kom syoncular, yasanın kend ler ç n h çb r gel şme vaat etmed ğ n düşünmekte ve kom syoncuların
%48.2's Hal Yasasının Toptancı Haller ve kom syoncuların mevcut sıkıntıları h çb r şek lde çözmed ğ n ve beklent ler n
karşılamadığını fade etm şlerd r.
Ç zelge 7. Kom syoncuların Hal Yasasına rağmen devam eden sorunları
Table 7. The Ongo ng Problems of Wholesaler's desp te the Law
Sorunlar

H jyen koşulları y leşt r lmed
Soğuk hava deposu
Hal kayıt s stem n n şley ş
G derler n azaltılmasına yönel k değ ş kl kler (Ulaşım-mazot-vs.)
Güvenl k tedb rler n arttırmaya yönel k değ ş kl kler
H çb r sorunumuz çözülmed

Kom syoncu Sayısı
(Adet)
21
18
13
14
16
14

Oran
(%)
72.4
62
44.8
48.2
55.17
48.2

4. SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu araştırmada, yaş sebze ve meyve pazarlamasında, pazarlamanın en öneml basamağı olan Toptancı Haller , Uşak l toptancı
hal p lot bölge alınarak ncelenm ş, kom syoncularla yüz yüze yapılan görüşmelerle elde ed len ver ler le lg l Toptancı Hal' n
sorunları ve kom syoncuların kend ler n n bel rtt ğ çözüm öner ler bel rlenm şt r. Bu bağlamda, yasal mevzuat çerçeves nde
“5957 Sayılı Hal Yasası”nın get rd ğ düzenlemeler ç n gerekl olan s stem alt yapısının şley ş nde yaşanan aksaklıkların
bel rlenmes ve var olan sorunların g der lmes ç n neler yapılması gerekt ğ bel rlenmeye çalışılmıştır.
Türk ye'de, 1930'lardan günümüze kadar yaş meyve ve sebze t caret ve Toptancı Hallerle lg l farklı yasal düzenlemeler
hazırlanmıştır. Bu değ ş kl klerle; Toptancı Hallerde çalışan kom syoncuların çalışma şartlarının y leşt r lmes ya da kayıt
dışılığın önüne geç lmeye çalışılmış olunmasına rağmen bu amaca ulaşılmamıştır. Türk ye'de yen Hal Kanunu çer ğ
ncelend ğ nde, Toptancı Haller n n daha modern b r yapıya kavuşturulması ve şlet lmes ne olanak sağlayacak düzenlemeler
kapsamına rağmen hâlen oluşturulmak stenen altyapıya sah p Hal sayısı yok denecek kadar azdır. N tek m 5957 Sayılı Hal
Kanununda yapılan değ ş kl kler n, Toptancı Haller ve pazarlama s stemler ne özgü b rçok sorunun g der lemed ğ ve
sorunlardan etk lenen kes mler n; üret c ler, tüket c ler, beled yeler, toptancı haller , kom syoncular ve tüccarlar olduğu
görülmekted r. Yaş meyve ve sebze sektörünün ç nde yer alan b r sorun da, yaş meyve ve sebze ürünler n n çabuk bozulab l r
n tel kte olmasından dolayı pazarlama sürec nde soğuk z nc rler n kullanılmaması ve ürünler n uygun şartlarda depolanmasına
olanak sağlayacak soğuk hava depolarının bulunmamasıdır. Oysa yaş meyve ve sebzeler n tazel ğ n ve kal tes n n korunması ve
pazara ulaşana kadar geçen süreç ç nde ürünler n özell kler n n kaybolmaması oldukça öneml d r.
Uşak İl , ç Ege Bölges nde yer alan Türk ye' de yaş meyve ve sebze üret m nde öneml b r konumdadır. Buna rağmen mevcut
toptancı hal n n l merkez ve çevre lçelere sebze ve meyve tedar k n sağlayan en büyük aracı konumunda olduğu b l nmekted r.
N tek m Hal bölges nde nşası devam eden şletmeler n kullanıma açılacak olmasıyla ldek toptancı hal n n lg l bölgelerde
pazarlama hacm n arttırması beklenmekted r.
D ğer yandan, gerek araştırma alanında gerekse Türk ye genel nde ekonom k anlamda en büyük sorunlardan b r olan kayıt
dışılığın Uşak Toptancı Hal nde görüşülen kom syoncular tarafından da bel rt lm şt r. 5957 Sayılı Hal Yasası, ürünler n Toptancı
Haller ne g rme zorunluluğunu kaldırmakla, kayıt dışı satışların artmasına neden olduğu yönünde görüş hak md r.
Kom syoncular Hal dışında yapılan satışlarla pazarcıların kend ler ne rak p olduklarını ve bu durumun ortadan kaldırılması ç n
gereken çalışmaların b r an önce yapılmasını bekled kler n fade etmekted rler. Türk ye' de yasal düzenlemeler rağmen Toptancı
Haller ne g rmeden veya b ld r mde bulunmadan p yasalara ürünler n g rmes n n önüne geç lemed ğ görülmekted r. Oysak
kanunun get rd ğ en öneml maddelerden b r malların toptancı hal ne b ld r m esasdır. Fakat malların toptancı hal ne b ld r lmes
kaydıyla toptancı hal dışında da alım satım yapılab lmes ne olanak sağlandığından b ld r m doğrudan hale yapılab ld ğ g b
s stem n nternet sayfası üzer nden veya çağrı merkez üzer nden telefonla da yapılab lmekted r.
Kom syoncuların sorunlarına l şk n alınan görüşlerde yapılan yasal düzenlemeler n yeters zl ğ ve lg l Toptancı Hal n n gerekl
h jyen koşullarının sağlamaması le lg l ş kayetler olduğu tesp t ed lm şt r. Özell kle Uşak toptancı hal bölges nde kurulan
hayvan pazarının tüket c sağlığı açısından büyük tehd t oluşturduğunu ve h jyen kurallarının h çe sayıldığını fade eden Hal
esnafı bu durumun pazarlamayı oldukça kötü etk led ğ n bel rtmekted r. Toptancı Hal sınırları çer s nde böyle b r oluşuma z n
verd ğ ç n Uşak Beled yes ne tepk l olan kom syoncular en büyük problemler n n bu olduğunu ve hayvan pazarının başka b r
bölgeye taşınması bekled kler n vurgulamışlardır.
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Sonuç olarak, toptancı haller n n beled ye dares nde değ l özerk olması ve yönet c ler n kend ler tarafından seç lmes ,
Türk ye'de toptancı haller le lg l son olarak çıkarılan 5957 Sayılı Hal Yasasının yen lenmes ne rağmen, bu yasanın araştırma
bölges ndek kom syoncuların üret m, pazarlama, depolama, h jyen ve ster l zasyon kapsamında beklent ler n karşılayamadığı
ve kom syoncular le lg l mevcut sorunların g der lemed ğ , günümüz şartları ç n çok yeters z kaldığı tesp t ed lm şt r.
Bel rt len yasanın gen şlet lmes ve uygulanab l rl ğ kadar, zaman ç nde denetlenmes ve aksayan yönler üzer nde y ne özel
olarak çalışılması gerekmekted r.
Teşekkürler
Bu makale b r nc yazarın yüksek l sans tez n n b r bölümüdür. Yazarlar hakemlere katkılarından dolayı teşekkür ederler.
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