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ÖNSÖZ
Ülkemizde yaşanan hızlı kentleşme ile birlikte özellikle 1990'lı yılların ikinci
yarısında zincir market, hipermarket, supermarket gibi büyük perakende
mağazalarının yeraldığı organize perakendecilik sektörü büyük bir gelişme
göstermiştir. Bu gelişme geleneksel perakendecilerin yeni ve alışık olmadıkları
rekabet ortamı karşısında pazar paylarında ve dolayısıyla da sayılarında
azalmaya neden olmuş ve gelişmiş ülkelerde de daha önce karşılaşıldığı
üzere büyük mağazaların şehir dışına çıkarılmaya çalışılmasına konu olacak
yasa tasarılarının gündeme gelmesine yol açmıştır.
Geleneksel küçük perakendeci işletmelerin bir kısmının kapanmasının
yanısıra son yıllarda büyük mağazalarda da zararların yaşandığı bir gerçektir.
Süregelen sert rekabetin perakendeciler kadar, toptancı ve üreticilere de
zarar verdiği yolunda şikayetler son yıllarda artış göstermektedir. Büyük
mağazalara mal temin eden bazı üreticiler ve toptancı işletmeler, büyük
mağazaların giderek çeşitlenen ve hakim gücün kötüye kuUamlmıası olarak
nitelendirilebilecek uygulamalarıyla karşı karşıya kalabildiklerini
bildirmektedir. Bu gelişmeler ışığında bir tepki olarak hazırlandığı anlaşılan
gündemdeki kanun tasarısında da üretici-perakendeci ve tüketici-perakendeci
ilişkileri, büyük mağazaların nitelikleri gibi hususlar yer almaktadır.
Sektörde önümüzdeki dönemde daha da artması beklenen ihtilafların
verebileceği zararları asgariye indirmek için sektörün taraflarının biraraya
gelerek gündemdeki "Tüketim Maddeleri ve İhtiyaç Malzemelerinin Satışı
ile İştigal Eden Büyük Mağazaların Kurulmaları Hakkında Kanun
Tasarısı"ndaki hususların da ışığında sorunların çözümü için görüşlerini
aktarmalarının olumlu olacağı düşünülmüş ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,
Rekabet Kurumu ve büyük mağaza zincirleri yanında, üretici ve toptancıların
da yer aldığı özel sektör temsilcilerinin konu ile ilgili görüşlerini paylaştıkları
"Büyük Mağazalar ile Üretici ve Toptancı İlişkileri" konulu bir panel
düzenlenmiştir.
Panelde dile getirilen görüş ve önerilerin derlendiği bu yayınımızın ilgililere
ve karar alıcılara yararlı olmasını diler, panele katkıda bulunan konuşmacılara
ve panelin düzenlenmesi ile yayınımızın hazırlanmasında emeği geçen Etüt
ve Araştırma Şubesi Uzmanı Dr. İlkay Çapraz ve Araştırma Raportörü Ömer
Kuray a teşekkürlerimi sunarım.
Genel Sekreter
Dr. Cengiz ERSUN
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AÇILIŞ KONUŞMALARI

Mehmet YILDIRIM
İTO Yönetim Kurulu Başkanı
Sayın Bakanım, sayın Müsteşarım, değerli katılımcılar, bugün ki
seminerimizde, büyük mağazalar ve perakendecilerin sorunları ile gelecekte
nelerin olması gerektiği konusunda görüşlerini belirtecek olan değerli
konuşmacılarımız olacak.
Bu toplantımızın; bundan sonra da devam ederek, karşılıklı ithamların ve
ihtilafların karşılıklı çıkarlar doğrultusunda çözüme kavuşturulmasına katkısı
olacağına inanıyorum. Sayın Bakanımız seminere katılmak üzere rötarh da
olsa bu havada Ankara'dan İstanbul'a gelmiştir. Kendilerinin bu gayretleri
için biz de şükran ve minnet duyuyoruz, teşekkür ederiz sayın Bakanım.
Öncelikle, bilindiği gibi, 1990'ların hemen başlarında market anlayışı
içerisinde büyüklüklerine göre oluşumlar oldu. Tabii bu oluşumlar
döneminde Türk toplumu yeniliklere açık olması sebebi ile çok çabuk ve
en kısa şekilde uyum sağlamaya çalışarak ve bu ortam içerisinde ciddi
boyutlarda marketçiliği sevdi ve bunun yanında da kayıt içerisinde ekonomi
dediğimiz, işte KDV'nin bilhassa toplanması yönünde, bu süper marketler
ve mağazalar devlete karşı önemli bir görev üstlendi. Bunun yanında, son
10 yılı aşkın dönem içerisinde Türkiye'de küçük işletmeler dediğimiz ve
başını bakkalların çektiği alışagelmiş bir de sistem vardı ve bu dönem
içerisinde bunlar da da %50'lik bir azalma oldu. Tabii bu da KOBİ dediğimiz
anlayış içerisinde önemli bir eksiklik olup, ticaretten çekilmeleri sorun
olmaya başladı. Bununla birlikte, marketler ticarette bugüne kadar
duymadığımız yeni anlayışlar getirdi. Örneğin; raf parası, promosyon,
tanıtım gibi istekler geldi.
Buralara mal veren KOBl'lerimiz, bu tip ödemelere alışık değildiler, çünkü
kâr marjları içerisinde bunlar ayrıca bir girdi masrafı olarak düşünülmedi.
Faizlerin %300-500 olduğu dönemlerde marketler cirolarının beUrli bir
bölümünü nemalandırdı, ödeme yaparken buradan kendilerini fonlamaya
gitti, ödemeler zincirini kademe kademe uzattılar. Hepsi için olmıasa da bu
ödemelerde bugün dahi bazı sorunlar mevcut, faizler düştükçe belki bu

sorunlar ortadan kalkar. Şu anda geldiğimiz yere baktığımız ve Avrupa ile
mukayese ettiğimiz zaman, gross marketlerin Türkiye'de payı %5 Avrupa'da
%25 dolaylarında, süpermarketlerin Türkiye'deki payı %25 Avrupa'da da
%30, demek ki Avrupa düzeyine doğru hızlı bir pazarlama tekniğini
yakalamak üzereyiz, ancak bu dönem içerisinde kendi içimizde bazı oluşumlar
yapabildik mi? Maalesef yapamadık. Ben 6-7 senedir birçok arkadaşımla bu
konuyu çok geniş boyutlarda görüştüm. Çağın getirdiği gelişmelerin dışında
yasaklamacı anlayışla bir yere varamayacağız, gelin bu sistem içerisinde
sizler de bir yer bulun. Dağıtım kanallarını elde edin, sektörel birleşmeler
yapın. Mesela yaş meyve-sebzede kabzımalların bir dağıtım şirketi
oluşturması, bütün marketlere o kanaldan mal verebilmeleri yada kuru
gıdacıları ele alırsak binlerce mal alımı söz konusu. Sektörel birleşmelerle
bu küçük işletmeler büyük dev organizasyonlar gerçekleştirebilirdi, ama
maalesef bizde anonim anlayışı bu derece gelişmedi. Gelişmediği için ve
ferdi ticaret ön planda olduğu için, her gün sorunlarla karşı karşıya kalındı
ve tabii küçük-orta işletmelerden bugün geldiğimiz yerde, özellikle de
2000'lerden sonra daha çok ses çıkmaya başladı. Çünkü kriz ile piyasanın
daralması ve kâr marjlarının büyük ölçüde düşmesi neticesinde şikayetler
de karşılıklı arttı. Bu şikayetleri birbirimizi itham ederek çözmemiz mümkün
değil, karşılıklı anlayış içerisinde çözüm yolu bulmak artık çağımızın bizlere
yüklediği bir görev. Yasaklarla bir yere varılmayacağı karşılıklı menfaatlerin
göz ardı edilmeyeceği bir anlayış içerisinde çözüm arayacağız, işte bu
seminerin ana altyapısı bu. Bugün geldiğimiz yerde baktığımız zaman, ne
görüyoruz? Dağıtıcılar, küçük-orta işletmeler toptancılar zararda,
süpermarketler de zararda.
"Süpermarketler para kazandı mı?" diye fikrimi soruyorsanız, bence
kazanmamıştır fıktif bilanço yani hayali bilanço yapmıştır. Belki allayıp
puUayıp satmak için, belki kredi kullanmak için, belki halka açılmak üzere
alt yapıyı oluşturmak için bilanço yapmıştır. Ama para kazanılmamıştır.
Trilyonlara varan zararları var. Hele 1999 krizinden sonra, 2000'den sonra
büyük ölçüde zararları var. Birbirimizi itham etmek yerine, buna neden
olanları ortadan kaldırmamız lazım.
Bunun nedenleri nedir? Kayıt dışı ekonomi. Yaş meyve sebzenin %95'i
seyyar satıcı ve pazarlar tarafından pazarlanmaktadır. İstanbul'da 500 bin
seyyar satıcı var. Ramideki küçük-orta işletme dediğim toptancı tüccar
birbirleriyle kavga ediyor? Birbirini suçlamak yerine, buna neden olanları

ortadan nasıl kaldırırız? Buna bakmak lazım. Seyyar satıcılık artık büyük
tüccarlık oldu. Ben mağaza sahibi olarak artık mağazamda sattığımdan para
kazanma imkânına sahip değilim. Ama 25-30 tane taşeron sey^^^ar satıcı
tutarsam, çok güzel para kazanıyorum.
Sayın Bakanıma özellikle rica edip, bu toplantıda bulunmasını özel olarak
istememin nedeni, olayların bu boyutlarını hükümete anlatabilmesi»
Pazarlarımız büyük hipermarketler oldu. Buzdolabından yatak odasına
kadar pazarda satılır mı? Kira vermeden, vergi vermeden, sigorta ödemeden,
devletin caddesine süpermarketi kuruyor ve buna kimse bir şey demiyor.
Ben süpermarketlerin avukatlığını yapmıyorum. Kayıtlı bir ekonomiden
bahsetmeye çalışıyorum.
Pazar nedir? Pazar, bir vilayetin içerisinde bulunan ve vatandaşın makinesiz
olarak el emeği ile amatörce 3-5 meyve ağacında ya da bahçesinde kendi
ailesi için yetiştirdiğinin dışında kalanı getirip sattığı yerdir. O da saat 1-2
ye kadar sürer. Maşallah bizde pazarlar 365 gün süreldi.
Sayın Bakan, bu sosyete pazarlarının falan ne işi var? Yani ithal malı satılan
pazar mı olur? Ondan sonra bize vergi vermediğimiz söyleniyor. Neyin
vergisini vereceğiz? Market zararda, markete mal veren zararda, üreten
zararda, kayıtlı ekonomi zincirine girdimi hep zarar. Kayıt dışına gittimi
hep kâr. Şimdi bu anlayıştan, bu popülizmden vazgeçmemiz lazım. ''Efendim
geçemeyiz", deniyor ki "100 bin kişi pazardan ekmek yiyor". Peki 70 milyon
da benim verdiğim vergiden yiyor. İstanbul Ticaret Odası olarak bizim
üstümüze gelenlere kayıt dışını hedef gösteriyoruz Gidin kayıt dışını çözün.
Ondan sonra gelin ve bizden de vergi isteyin. İstanbul'a gelen yaş meyve sebzenin %90'ı kabzımala girmeden satılıyor, akşam mahallelerde
dağıtılıyor.Öyle dağda filan aramayın seyyar arabacılar uzakta değil.
Sayın defterdar kalkıp Laila'yı denetlemek yerine, Unkapam'ndaki plakçıların
karşısına gelen o kamyonları denetlese. Seyyar satıcılarda gece 3'ten sabaha
kadar konvoy başlıyor. Ne trafik kalıyor ne de ana caddelerde yürüyüş. Suç
duyurusunda bulunduk, Büyükşehir Belediyesi'ni savcılığa verdik çünkü
buralarda görevini yapmıyor. Bundan sonra da bunların takipçisi olacağız.
Ben tüm üyelerimize şunu söylemek istiyorum: Birbirimizi itham ederek
bir yere varamayız, bir çıkış yolu önereceksiniz, siz önereceksiniz biz de

takipçi olacağız ama önce kayıt dışını halletmeden sorunlarımızı
çözebileceğimize inanmıyorum. Çünkü pazarın büyük bölümü böyle gidiyor.
Size kalan küçük bir pay. Pazar küçüldükçe bizim kavgamız büyüyor ama
ne yazık ki "bu pazar niye küçüldü? Niye kayıt dışına gitti?" arayışı bizde
yok. Bunu hep birlikte çözmemiz lazım, ondan sonra aramızdaki sorunları
çözeriz. Türk ekonomisi fert başına 3 bin dolar gibi gözüküyorsa da Marmara
Bölgesinde daha farklıdır. Kayıt içerisine alındıkça ekonomi de büyüklüğünü
kendi kendine gösterecek. Aksi takdirde bu nerelere kadar gidiyor? Halkın
alım gücüne gidiyor. Niye? Halkın alım gücüne bugün devletin katkısı azaldı,
katılımı azaldı, emeklisine bir şey veremiyor çünkü bütçe faize gidiyor. Faize
niye gidiyor? Kayıt dışından para alamadığı için gidiyor. Bunlar zincirlemedir.
Bugün burada tartışılacak konunun bu sektör mensuplarına hayırlar
getireceğine ve faydalı olacağına inanıyorum. Ayrıca çözümsel öneriler de
çıkacağına inanıyorum.
Bu ilkidir, bundan sonra devam ettirebiliriz. Çünkü Bakanlığımızın
hazırlamakta olduğu yeni kanunun burada bazı verilerden yararlanmasını
sağlayacaktır.
Bu duygular içerisinde bu seminerin; sektöre ve Türk ekonomisine faydah
olacağına inanıyorum. Başarılı olmalarını diliyorum. Sayın Bakanıma ve
sayın Müsteşarıma bu iklim koşullarımda zorlayarak panelimize katıldıkları
için tekrar teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.

Ali COŞKUN
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Sayın Başkanlar, çok değerli katılımcılar, sevgili dostlar, basınımızın değerli
temsilcileri. Sözlerime başlarken, hepinizi şahsım ve Bakanlığım adına
saygıyla selamlıyorum.
Efendim, böylesine iş dünyamızı yakından ilgilendiren, özellikle Avrupa
Birliğine üyeliğe yaklaştığımız bir yılın başında, hakikaten küreselleşme
süreciyle ve Avrupa Birliği gümrük anlaşmaları içinde gümrüklerin kalktığı,
ticari sınırların kalktığı bir gelişme ortamında önem kazanan bu konuda
böylesine geniş kapsamlı bir toplantı düzenledikleri için İstanbul Ticaret
Odası'na teşekkür ediyorum.
Değerli arkadaşlar, bu yasa daha önce değerli arkadaşımız ve eski başkanımız
Yalım Erez zamanında düşünülmüş ancak metne dökülmemişti. Geçen üç
partinin Koalisyon Hükümeti döneminde. Milliyetçi Hareket Partisi'nden
görev alan Sanayi Bakanımız taslak bir yasa metni hazırlanmıştı. Ne gariptir
ki, hala bizi tenkit edenler o metin üzerinden tenkit ediyorlar. Halbuki;
Başbakanlığa sunulan son metin o değil. Biz 57 sivil toplum kuruluşuyla,
valilerle. Büyük Şehir Belediye Başkanlarıyla toplantılar yaptık. Esnaf
teşekkülleri, odalarımız ve perakende satış yapan büyük mağazalar; çok
değerli uluslararası bir toplantı düzenlediler. Bütün söylenenler, köşe
yazarlarının ifadeleri yazılı-sözlü değerlendirildi ve mevzuat bakımından
boşluğun doldurulması konusunda Başbakanlığa sunulan mietin de
arkadaşlara gönderildi. Bu panelde de faydalı gördüğümüz her konuyu
değerlendirmeye ve komisyonda düzeltmeye çalışacağız. Sivil toplum
kuruluşlarıyla, kamu kuruluşlarıyla, bilim çevremizle, meselelerimizi tartışarak
doğruyu yapmaya çalışıyoruz. Bu bakımdan bu toplantılar bizim atacağımız
adımlara ışık tutan toplantılardır.
Takdir edersiniz ki, tüm dünyada ülkelerin benimsediği bir gerçek var;
rekabete açık serbest piyasa ekonomisi. Biz hükümet olarak, ekonomik
modelin sapmadan ve saptırılmadan sürdürülmesi taraftarıyız. Diğer taraftan
dünya ekonomisinde odak noktasının tüketiciler olduğunu da kabul etme

durumundayız, çünkü artık dünya yönetimi insan merkezli bir sisteme
doğru gitmektedir. Yani tüketicilerin refahının artırılması da iyi ve sağlıklı
işleyen bir piyasa ekonomisine bağlı kalmaktadır. Biliyoruz ki, rekabete
dayalı serbest piyasa ekonomisi anlayışı, ne vahşi kapitalizmi ne de aksak
haksız rekabete dayalı olan bir ekonomik sistemi ifade etmektedir. Piyasada
oluşabilecek aksaklıkları giderme adına, devlet bazı düzenleme, denetleme
ve gözetim görevlerini üstlenmekte, piyasaların sağlıklı oluşmasını
sağlamaktadır. Tabii ki devletin bu görevini, bir müdahale olarak da ele
almamak gerekmektedir.
Gelişmiş ülkelerde özellikle Avrupa'da son 20-30 yıllık dönem, hipermarket
ya da zincir marketler gibi büyük perakendeciliğin geliştiği bir dönem
oluşmuştur. Ülkemizde ise, ilk supermarket hareketi 1956 yılında, dağıtım
sisteminin geUşimi, giderlerin azaltılması, rekabeti ve üretimi artırmak ve
know-how ithalini sağlamak amacıyla bilindiği gibi, İsviçre Migros
kooperatifler birliğinin ülkeye davet edilmesiyle başlamıştır. Migros Türk,
Gima, Vakko, Beymen, İGS, Yeni Karamürsel Mağazaları, 19 Mayıs
Mağazaları gibi mağazalar ile gelişmiş ve günümüzde de çok daha geniş
anlamda ve yabancı sermayenin de doğrudan yatırımı ile yeni gelişmelere
sahne olmuştur.
Bunları niçin söylüyorum? Çünkü verilen beyanatlarda ve bazı köşe
yazarlarımız, dünyada hiçbir yerde böyle bir yasa yok diye tenkit ediyorlar.
Onun için sabrınızı taşırmadan, bazı bilgileri aktarma durumundayım, bana
cevap verme hakkını da böylece tanımış oluyorsunuz.
24 Ocak 1980 kararları, ülkemiz ekonomisinde önemli bir dönüş tarihidir.
Bu dönemde ithal ikameci model terk edilmiş, ithalatın serbestleşmeye
başlamasıyla yabancı tüketim mallarının ülkeye girişi ve tüketimi hızla
artmıştır. Ülkemizde sermaye hareketlerinin liberalleştirilmesi, konvertibilite
gibi ekonomiyi dışa açmaya d ö n ü k uygulamalar b ü y ü k ölçekli
perakendeciliğin de gelişimini hızlandırmıştır. 1990'lı yıllarda ise, büyük
sermayeli şirketlerin risklerini dağıtmak, farklı alanlarda faaliyet göstermek
amacıyla perakende sektörüne ilgileri ve katılımları artmıştır. Bu şirketler,
güçlü sermaye yapıları, know-how'lan, projeleri ve müşteri hizmetleriyle
perakendecilikte hem rekabeti artırıcı, hem de eğitici rol almışlardır. Ayrıca
kişi başına gelir seviyesinin yükselmesi, nüfusun kültür düzeyinin artışı,
teknolojik gelişmeler, otomobifleşme oranı, şehirleşme oranı, şehirleşme

düzeni, hukuki ve poUtik etkenler büyük ölçekli perakendeciliğin gelişimine
hız kazandıran diğer faktörlerdir. Bu süreçte getirilen vergi imtiyazları ve
krediler yoluyla yapılan teşvik uygulamaları; iş merkezleri, sosyal faaliyet ve
eğlence merkezleri ve alışveriş merkezlerinin gelişmesinde rol alan diğer
faktörlerdir.
Değerli konuklar, bu geUşmeler sırasında bazı olumsuzluklar yaşandığı da
bilinmektedir. Üllcedeki geleneksel perakendeci yapılar ortadan kalkmamakla
birlikte küçük sermaye sahipleri ve geleneksel tacirler eski konumlarını
kaybetmişlerdir. Küçük perakendeciler, uzun zamandır korudukları müşteri
sadakatini yitirmişlerdir. Üretici toptancı ilişkileri değişmiş, yeni çalışma
sisteminde hakim gücün kötüye kullanılması yönünde şikayetler yükselmeye
başlamıştır. Tabii ki bu şikayetlere firsat vermeyen büyük kuruluşları hiçbir
zaman bu kapsama sokmak istemiyoruz, onlara yatırımları sebebi ile şükran
borçluyuz. Özellikle büyük ölçekli perakendecilik teşvik ediHrken, küçük
ve orta ölçekli perakendecilerin ihmal edildiği sıkça dile getirilir olmuştur.
Bu bir geçiş sürecidir. Çocuklarımızın bakkal amcaları, artık kaybolmaktadır.
Ben çocukluğumda hatırlıyorum, rahmetli annem bir yere giderken evin
anahtarını, bütün mahremiyetimizle bakkala teslim ederdi, çünkü bakkal
mahallenin güvenilir insanıydı ve adres soran, birini arayan, her türlü derdini
daha çok bakkallarda hallederdi. Dolayısıyla böyle bir kültür yapısına alışık
toplumun, birden bire süpermarketler kültürüne kavuşması sonucunda bu
sıkıntıları ben doğal kabul ediyorum.
Konuyu gelişmiş ülkeler açısından incelediğimizde, bu ülkelerde büyük
ölçekli perakendeciliğin hızla gelişirken işin rekabet boyutunun da dikkate
alındığını ve sektörle ilgiH çeşitH düzenlemelerin yapıldığını görmekteyiz.
Örneğin, İtalya'da hipermarketlere, 1971 yılında yürürlüğe giren yasayla,
büyük alışveriş merkezlerinin haksız rekabete yol açmasını önleyici ve küçük
esnafı koruyucu hükümler uygulanmaktadır. Yasa, tüketiciye en uygun
hizmetin verilmesini sağlayıcı özelliğe sahiptir.
Satış alanı 400 m2 yi geçen ticari merkez ve işletmelerin yer seçimi
düzenlenmekte ve belediyenin yaptığı bu düzenlemeyle alışveriş merkezlerinin
sadece tespit edilen bölgelerde kurulması ve faaliyet göstermesi
sağlanmaktadır.

Fransa'da ise, 1973 yılında kabul edilen Royal Yasası, ticaret ve dağıtım
işletmelerinin konuşlandırılmasında çeşitli kriterlerini, çalışma usul ve
yönetmeliklerini belirleyen hükümlerin hukuki dayanağını oluşturmaktadır.
Yine Belçika'da, 1975 tarihli Ticari Yerleşimler Yasasıyla, 1964 tarihli Kraliyet
Kararnamesine göre, bölge ve ulusal ticarette rekabet ortamına, ekonomiye,
istihdama, kentlerin ve taşranın kaldırılmasına yapacakları katkılar
değerlendirilerek süper market ve benzeri alışveriş merkezlerine ruhsat
verilmektedir.
Avrupa Birliği'nde sağlıklı bir rekabet düzeniyle ilgili düzenlemelerin çıkış
noktası. Roma Antlaşmasının ikinci maddesidir. Bu maddeye göre,
topluluğun görevi; "ekonomik etkinlikleri uyumlu bir biçimde geliştirmek,
denge ve süreklilik kazandırmak, sağlam bir istikrar tesis etmek ve üyesi
devletler arasındaki ilişkileri geliştirip topluluk sınırları dahilinde yaşam
seviyesini yükseltmek" olarak tanımlanmıştır. Komisyon bu hedef
doğrultusundaki çabalara katkıda bulunmak amacıyla, işe ticaret ve dağıtım
komitesi kurulmasını kararlaştırarak başlamıştır. Komitenin görevi, ticaret
ve dağıtım alanında karşılaşılan sorunlara çözümler üretmektir. Avrupa
Birliği'nin bu alandaki önceliklerinden birisi de etkili bir rekabet politikasının
uygulanmasıdır. Müteşebbislerin risk altına gireceği, yaratıcılık ruhlarını
geliştireceği, teknik ilerlemeler kaydedip pazar açısından güçlü olacakları
stratejiler geliştirmesi amaçlanmaktadır. Diğer önemli amaç, küçük ve orta
boyutlu işletmeleri cesaretlendirmek, rekabet sürecinde onları güçlendirmek
ve k o r u m a altına almaktır. Nitekim, b ü t ü n dünyada KOBl'lerin
güçlendirilmesi gündemin birinci maddesine oturmuş durumdadır.
Avrupa Topluluğu'nda dönem başkanı olan İtalya'da, son 4 ay içinde iki
defa bakanlar toplantısı yapılmıştır. Her ikisinde de ana tema KOBİ'lerin
güçlendirilmesi ve pazar entegrasyonuydu. Ben ikisine de hükümetimizi
temsilen katıldım. Şimdi de Bologna sürecinin devamı olarak Türkiye'deki
bu KOBİ faaliyetlerine verilen önem dolayısıyla çıkarmış olduğumuz yasalar,
uygulamalar doğrultusunda KOSGEB'in çalışmaları değerlendirilmiş ve
OECD ülkeleri bakanlar toplantısının ilk defa bu yıl 4-6 Haziran tarihleri
arasında İstanbul'da yapılması kararlaştırılmıştır. OECD ülkeleri dışında
da şimdiye kadar 40'a yakın bakan ve başbakanın gözlemci olarak katılacağı
bildirilmiştir. Dolayısıyla böyle bir gelişmenin de arifesindeyiz.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki perakendecilik sektöründe ise,
hipermarketler karşısmda küçük esnafm yok olmasmı önlemek amacıyla
rekabet yasaları çok etkin olarak kullanılmaktadır. Robinson Petman yasasına
göre, üretici firmaların küçük alıcı ile büyük alıcı arasındaki fiyat farkı
uygulaması önlenmektedir. Sherman yasasıyla da her türlü iç ve dış tekelleşme
yasaklanmıştır. Özellikle tekelleşme üzerinde fevkalade önemle durulmaktadır.
Değerli katıhmcılar, ülkemizde ise perakende ticaret halen dağınık bir yapı
arz etmektedir. Birçok alışveriş merkezi projesi yapılmadan önce, gerçekten
bir yerleşim bölgesinin alışveriş merkezine ihtiyacı olup olmadığının kontrol
edilmesi yeni yapılması planlanan merkez için potansiyel talep araştırmasının
yapılması, gelecekte bu projede neler bulunabileceğinin tespiti, mıağaza ve
marka seçimine kadar tüm verilere ulaşılması gerekmektedir. Türkiye'de
perakende ticareti ve ahşveriş merkezleri projeleri daha ince ayarlar gerektiren
bir sürece girmiştir.
DeğerH arkadaşlar, öyle tespitler yaptık ki...
Örneğin; 20-30 daireli bir apartmanı supermarket haline dönüştürmek için
statik yapıyı tehlikeye atarak kolonlarda değişiklik yapılmış. Bunun deprem
kuşağında olan ülkemizde ne büyük risk olduğu herkes tarafından
bilinmektedir. Yoksa her şeyi etüt eden statik bakımdan, şehircilik açısından,
çevre bakımından uygun kurulan süpermarketlere herhangi bir tepkimiz
bulunmamaktadır. Kaldı ki, büyük mağazalar, değerli başkanımızın da
söylediği gibi, ülkede bir ticaret adabında yeni atılımlar getirmiştir. Bir yerde
aldatıcı indirim kampanyaları dışında, fiyat istikrarı getirmiştir. Güvence
getirmiştir. Hijyenik bakımdan sağlıklı satış imkânları, ambalaj teknikleri
getirmiştir. En önemlisi Türkiye, artık herkes tarafindan kabul ediliyor.
Ekonomi darboğazdan düzlüğe çıktı, şimdi siyasi istikrarın ve sosyal barışın
sağlandığı ortamda istikrar içinde sürdürülebilir bir büyüme hedefine doğru
gitmektedir. Dolayısıyla böyle bir ortamda önümüzdeki ikinci kambur/
kayıt dışı ekonomidir. Süpermarketler, hipermarketler diye halk arasında
bilinen büyük mağazalar; maliye açısından, sosyal sigortalar açısından, sosyal
güvenlik açısından da arzu edilen teşvik edilen bir şeydir. Çünkü vergi
ödenmesi konusunda sağlıklı olarak kayıt dışı ekonomiden sisterain kayıt
altına alınması için önemli adımlardır. Çalışanların sosyal güvenliği aynı
şekilde ve diğer konular.
Sayın Başkanımız değerlendirdi. Onun için biz hükümet olarak bu büyük

mağazalara, perakende satış organizasyonlarına karşı değiliz. Ancak bu
alışveriş merkezlerinin içerisinde ürün satışının yanı sıra, kuru temizleme,
ayakkabı tamiri, terzi, çamaşırhane, restoran, kafe, sinema, oyun salonu
gibi bölümlerin de bulunması ve hizmet verilmesi bakkal esnafimn dışındaki
diğer esnaf kesimlerinin de olumsuz etkilenmesine yol açmaktadır. Mahalle
ve sokak aralarında bulunan, bakkallar ve bayiler ile küçük esnafın ortadan
kalkmasıyla, istihdam sorunu kronikleşmekte, toplumda bir simge haline
gelmiş bulunan sosyal ve beşeri ilişkiler de zayıflamaktadır. Öte yandan bu
tür alışveriş merkezlerinin kuruluş aşamalarmda^yer seçimi ve inşaat gibi
belirleyici konularda özel bir düzenleme bulunmaması ve bu işlemlerin
genellikle belediyelerin insiyatifıne bırakılması; toplumsal ekonomik ve
sosyal dengeler üzerindeki olası etkisini değerlendirmeye almaksızın, genel
mevzuat hükümlerine göre yürütülmesi sonucunda ortaya çıkan yasal boşluk
ve denetimsizlik, küçük esnafın aleyhine uygulamalara yol açmaktadır. Tabii
burada büyük sorun, imar planlarımızdır. Aslında yasa tasarımız
incelendiğinde görülecektir ki, üzerinde ağırlıkla durduğumuz konu, imar
planlarında gösterilen ticaret merkezlerinin kurulmasıdır. Bu imar
planlarında, şartlara uygun ticaret merkezleri belirlenmişse, engel olmuyoruz.
Ama imar planlarında böyle bir yer yoksa, o zaman kurulacak yerin seçiminde,
yetkiyi belediye ve valiliklere veriyoruz. Denetimi ve görüşü de meslek
Odalarımıza veriyoruz. Çünkü artık her şeyin Ankara'dan merkezi hükümet
tarafından yönetildiği bir Türkiye'nin düzlüğe çıkmayacağına inanıyoruz.
Kamunun Yeniden Yapılandırılması Yasasıyla, yerel yönetimlere fevkalade
önem vermekteyiz. Yasayı sevk ettik, artık birçok yetkimizi de bakanlık
olarak odalarımıza devretme durumundayız. Devrediyoruz ve bundan sonra
da yasalar değiştikçe devredeceğiz.
Değerli katılımcılar, hazırlanan taslak ile zaten mevcut olan ve ileride daha
karmaşık bir hale gelebilecek olan sorunlara çözüm getirilmesi amaçlanmış
ve genel kabul görmüş düzenlemeler getirilmektedir. Yasa taslağının
hazırlanmasında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nm fertlere tanıdığı
teşebbüs hürriyeti, esnafın sanatkarın tüketicinin ve rekabetin korunması
hükümleri yer almıştır. Bildiğiniz gibi ve sekizinci beş yıllık kalkınma
planında "büyük alışveriş merkezlerinin şehir dışında faaliyet göstermeleri
sağlanacaktır" hükmü göz önünde bulundurulmuştur. Sekizinci beş yıllık
planı tartışmaya açıldığında inceledim, bu maddeyle ilgili hiç kimse bir
görüş bildirmemiş. Bu tasarı ile, tüketicilerin ihtiyaçlarını toplu alışverişlerle
karşıladıkları büyük mağazaların ortadan kaldırılması gibi bir durum söz

konusu olmayıp, aksine tüketicinin temel ihtiyaçlarını daha uygun şartlarla
temin edebilecekleri alışveriş merkezlerinin kurulmaları ve işleyişlerine
ilişkin bazı kurallar getirilmektedir.
Hepinizin bildiği gibi; binlerce ürüne ait fiyat oluşumları ilgili piyasaların
kendi iç dinamiklerine bırakılmıştır. Başka bir deyişle; ilaç, akaryakıt gibi
bazı özel ürünler hariç, hiçbir mal ve hizmetin fiyatına rekabeti bozmamak
şartıyla müdahale edilmemektedir, edilmemesi de lazımdır. Bununla birlikte
piyasa ekonomilerinde fiyat dışındaki unsurlara, her zaman devlet birimleri
tarafindan müdahale edilebilmektedir. Hatta hakim durumu kötüye kullanma
söz konusu ise, fiyat müdahalesi de zaman zaman söz konusu olabilmektedir.
Piyasa ekonomilerinin genel prensibi olan bu kural sayesinde sağlıklı bir
rekabet ve piyasa işleyişinin önü açılmakta, tüketicilere en kalitelisini en
ucuza satma kaygısı taşıyan firmalar rakiplerine üstünlük sağlamaktadır.
Gerek iç, gerekse dış pazarlarda ayakta kalabilmenin yegane şartının kaliteli
mal ve hizmet üretip, tüketiciyi memnun etmekten geçtiği herkes tarafindan
bilinmekle beraber, ülke olarak uygulamada henüz istenen düzeyde
olduğum.uz söylenemez. Bakanlık olarak çabamız, bu tür olumsuzlukları
önlemektir. Bütün dünyada bildiğiniz gibi, satıcı pazarı alıcı pazarına
dönüşmüştür. Şartları kapalı ekonomilerde, "maliyetin üzerine karımı koyar
satarım istediğimiz kalitede yaparım, istediğim ambalajla satarım " dönemi
Türkiye'de de kapanmıştır. Artık rekabet piyasasında alıcı piyasası hakimdir.
Fiyatı tercihte, kaliteyi tercihte, ambalajı tercihte tüketici fevkalade önem
kazanmıştır.
Hazırladığımız tasarı ile büyük mağazacılık, gelişmiş ülke standartlarına
uyumlaştırılmakta ve mevzuat boşluğu kaldırılmaktadır. Bizim arzumuz,
çevre ve şehirleşme düzeni, imar planları ve trafik açısından uygun olmayan
yerlerde, büyük mağaza açılışını kontrol altına almaktır. Bunun için
belediyelere ve valüiklere yetki verilmektedir. Bu yetkiyi kullanırken, özellikle
3 bin metrekarenin üzerinde olanlarda oda görüşü alınacaktır. Çünkü bu
meslek mensupları, odaların sorumluluğundadır, dolayısıyla esas dengeli
görüşü odalarımız verecektir. Valilik odalarımızın da görüşünü alarak karar
verme durumundadır. Ancak 15 bin metrekareyi aşan ki bu satış alanlarına
depolar ve park yerleri dahil edilmemiştir, yani 15 bin metrekare doğrudan
satış yapılan ya da aracı kuruluşlara kiralanan yerlerin yani reyonların
toplamıdır. 15 bin metrekareyi aşan büyüklükteki kuruluşlar için müracaat
edildiği zaman, imar planında yer varsa, sorun yoktur. İmar planında

belirlenmemişse, onun da kriterleri bulunmaktadır. O zaman valilik görüşünü
bildirerek, yine odanın görüşüyle birlikte, bakanlığın onayıyla, sosyal ve
ekonomik gelişmesini tamamlamış şehir merkezinin dışına yani esnafın
sanatkarın meskun muhitlerde, ekonomik birimlerin çok yoğun olmadığı
yerlere kurulması öngörülecektir.
Bugünkü uygulamada büyük mağazaların, rekabete dayalı serbest piyasa
ekonomisi kurallarının dışında haksız rekabet doğurmamalarını, piyasa
hakimiyetlerini kullanarak aksak rekabete yol açmamalarını ve üretici,
toptancı, küçük esnafın bu haksız rekabetten olumsuz yönde etkilenmemesini
amaçlamaktayız.
Değerh katıhmcılar bu noktada şu hususu da vurgulamak istiyorum: Hem
esnaf, hem tacir, hem de tüketiciyi korumakla görevli ve yetkili bir bakanlık
olmamız nedeniyle, işimizin oldukça zor olduğunu kabul ediyoruz. Nitekim
biz bu yasa tasarısını hazırlarken, herkesimin durumunu göz önüne almaya
çalıştık, temel politikamız olan sağlıklı işleyen bir piyasa ekonomisinin tesisi
için atılması gereken adımların da mutlaka atılması gerektiği fikrine hemen
herkesin katılacağını u m u y o r u m . Bu k o n u d a destek bekliyoruz.
Nitekim basınımızın promosyon yoluyla yaptığı satışları kaldırırken de
büyük tepkiler oldu, ama şimdi bizzat o basın mensupları, "gazetecilik
yapmamız gerektiğini anladık, iyi ki bu promosyon kalktı" diye teşekkür
ediyorlar. Burada da rahatsızlık hissedenler, önce bizim başbakanlığa
sunduğumuz yasayı incelediklerinde kısıtlayıcı hiçbir şey olmadığını, sadece
bir düzenleme olduğunu anlayacaklar. Sonra da inşallah uygulamalar
sırasında bir rahatsızhk hissetmeyeceklerdir.
Sözlerime burada son verirken, birçok değerli fikrin ortaya çıkacağı, bu
panelin bize ışık tutacağına inanıyorum. Yönetim Kurulu Başkanımız ve
onun değerli Yönetim Kurulu üyelerine. Meclis Üyelerimize, bütün
arkadaşlara şükranlarımı sunuyorum.
Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür
ediyorum.

BİRİNCİ OTURUM
ÜRETİCİ VE TOPTANCILARIN SORUNLARI İLE
BEKLENTİLERİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ömer LALİK
İstanbul Ticaret Üniversitesi
Rektör Yardımcısı ve Ticari
Bilimler Fakültesi Dekanı

KONUŞMACILAR
Sezgin ELMAS
İTO Bakkaliye Meslek Komitesi ve Meclis Üyesi
Şemsettin GÖKBAYRAK
İTO Hububat, Bakliyat Meslek Komitesi ve Meclis
Üyesi
Murat DURSUN
İTO Elektrikli Aletler ve Cihazlar Meslek Komitesi
Üyesi
Ali Zafer TACİROĞLU
İTO Yağ, Peynir, Yoğurt Meslek Komitesi ve
Meclis Üyesi

Oturum Başkanı: Hoş geldiniz. Bana verilen zaman maalesef kısıtlı.
Bana iletilen iki noktayı size arz etmek isterim. Bunlardan biri, şu ana kadar
bir sıkıntı olmadı ama, elektronik cihazlarda olabilecek sorunları önlleyebilmek
açısından, telefonların bir kez daha kontrol edilmesi. İkincisi, konuşmaları
kısıtlı bir zamana sığdırmak noktasında. Zaten hepiniz takdir edersiniz ki,
toplantılarda önemli konular ile onlara ayrılan zamanlar ters orantılıdır.
Onun için size çok küçük zamanlar ayrıldı. Bir diğer nokta; eğer değerli
konuşmacılar kendi konularını mümkün olduğu kadar kısaltır ve özetlerse,
belki tartışma ortamına daha geniş bir zaman dilimi ayırmak mümkün
olabilecek ve daha yararlı olabilecektir.
İlk oturumumuz üretici ve toptancıların sorunları ve beklentileri temalı.
Ben bu oturumda söz alacak sayın Sezgin Elmas'ı, Sayın Şemsettin
Gökbayrak'ı, Sayın Murat Dursun'u ve Sayın Ali Zafer Taciroğlu'nu kürsüdeki
yerlerine davet ediyorum. Buyurun efendim.
Konuşmacı olan sayın Ertuğrul Erdoğan Bey mazeretini bildirerek toplantıya
katılamadılar. Bu eksiklik adına sizden özür diliyoruz. Ancak tabiatıyla sayın
Erdoğan'ın zamanını diğer arkadaşlarıma ben paylaştıracağım. İlk sözü
sayın Elmas'a vereceğim ve 10 dakika içinde konuşmasını toparlamasını
rica edeceğim. Buyurun efendim.

Sezgin ELMAS
İTO Bakkaliye Meslek Komitesi ve Meclis Üyesi
Teşekkür ederim. Saym başkanım, sayın müsteşarım, değerli katılımcılar,
hepinizi saygıyla selamlıyorum. Mümkün olduğunca başkanın önerilerine
uyarak daha kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Onun için daha uzun
d ö n e m l i t a r t ı ş m a l a r ı n meydan vereceğimizi t a h m i n e d i y o r u m .
Taslak haHnde bulunan büyük mağazaların kuruluşlarını düzenleyen yeni
kanunun bazılarını tedirgin ederken, küçük ölçekli perakendecilerin lehine
olduğunu düşünmek yanlıştır. Taslak mükemmel değildir, ancak en azından
üzerinde tartışılabilecek ve de tartışılırken bazı düzenlemeler yaparak halen
mevcut olan haksız rekabete bir çare bulma yönünde faydalı olacaktır.
Bugün Türkiye'de 141 bin küçük ölçekli perakende noktası mevcuttur. Bu
noktalara servis veren dağıtıcıları, toptancıları ve en önemlisi büyük zincirlere
giriş paralarını ödeyemediği için orada olamayan, sermaye birikimi az olduğu
için kalitesini ve malını duyuracak reklamı yapamayan KOBİ'lerin yegane
satış yeri olan sistemi düşündüğümüzde Türkiye'de 300 bin aileyi ilgilendiren
konuya, devletin kayıtsız kalması, tabii ki düşünülemez. Bu düzenlemelerde
devletin 300 binin üzerindeki aileyi, kendi kaderine terk etmesi imkânı
yoktur. Türkiye'nin en büyük sorununun istihdam ve sermaye olduğunu
düşünürsek, bu konunun önemi daha da açıkça ortaya çıkmaktadır.
Türkiye'de bazıgerçekleri görerek hareket etmekte büyük fayda vardır.
Akdeniz ülkelerinin bazı özellikleri mevcuttur. İtalya, Fransa, İspanya ve
Türkiye gibi yerlerde, küçük esnafın ve küçük perakende satış noktalarının
önemini hepimiz biliyoruz. Bizim halen gazetemizi, ekmeğimizi ve ufak
tefek şeylerimizi kapımızın önünden çok çabuk alabileceğimiz bazı küçük
satış noktalarına ihtiyacımız var. Hele Türkiye'de asgari ücretin daha yeni
305 milyon olduğunu düşünürsek, Türkiye'nin gelir dağılımının da göz
önünde bulundurursak, tüketicinin halen taksitle, veresiye alışveriş
yapabileceği, bazı ikili ilişkilere rahatlıkla girebileceği satış noktalarına
ihtiyacı olduğunu göreceğiz. Üreticiler mallarını zincir marketlere verebilmek
için; yüksek oranlarda katdım bedeli, iskonto, yaş günü bedeli, insert bedelleri
gibi bedeller ödeseler de bir müddet sonra tüm bu çabalar boşa gitmektedir.
Bakkal ve esnaf, ödemelerini çok kısa sürede yaparak veyahut yapmak
mecburiyetinde kalarak, uzun dönemde ödeme yapan büyük marketlerin

açıklarım da finansal olarak kapatmaktadır. Türkiye geniş ölçekli bir
yüzölçümüne sahiptir. Bu yüzölçümünde her yere ulaşmak ve yatırım
yapmak, zincir marketler için verimli olmamaktadır. Bu nedenle, büyük
mağazalar ve marketlere olan ihtiyaç kadar küçük ölçekli perakende
noktalarına da her zaman ihtiyaç vardır. Öyleyse bu noktaları batırmaya
değil, elbirUğiyle yaşatmaya çalışmalıyız.
Büyük mağazalar ve marketlerin gerek fiyat politikalarında, gerekse satış
politikalarında büyük tutarsızlık ve istikrarsızlıklar vardır. Bazı mallar, %
50 pahalı satılırken, bazı mallar maliyetinin çok altında satılarak tüketici
yanıhılmaktadır. Özellikle küçük satış noktalarının ağırlıkla sattıkları ürünler
dikkatle takip edilerek, büyük mağazaların daha tutarlı bir politikayla, küçük
satış noktalarını gözetmesi önemH ve elzemdir. Burada mantıklı bir fiyat
indeksi kullanılması ayrıca şarttır. Bunun haricinde bu küçük satış
noktalarının eğitilmesi, bunlarla ilgili rekabeti hazırlayıcı şartlar yaparak iyi
bir ortam sağlanması da önemlidir. Büyük mağazalara mal vermek büyük
bir derttir. Oradan çıkmak da, dengeler bozulacağı ve yatırımlar kaybolacağı
için, imkânsızdır. Tedarikçiler vadesinde alamadıkları paraları, maalesef
bankalarından kredi olarak veya factoring yaparak karşılamak zorunda
kalmaktadır. Zaten sermayesi az olan KOBI'ler, çok büyük maduriyet
duymaktadır. Bu şartlarda tedarikçinin para kazanması imkansızdır. Büyük
mağazaların bilançolarına bakıldığında, faaliyet kârlarının olmadığı ve hatta
gerçek bir stok sayımında durumlarının ne olduğu herkes tarafından
bilinmektedir. Testi kırılmadan bazı tedbirler ve düzenlemeler yapılması
önemlidir. Çünkü Türkiye'de hiçbir tedarikçinin büyük yaraları kaldırma
imkanı yoktur.
Piyasa parasıyla, dip dibe market açma gayretinde olan bazı zincirlerin ve
büyük mağazaların faaliyetleri ve büyümeleri mutlaka kontrol altına
alınmalıdır. Fakat bunu yaparken de bürokrasiye, haksız rekabete ve mevcut
yatırımların korunmasına dikkat edilmelidir. Herkesin mutsuz olduğu, para
kazanmadığı bir ticaret, eşyanın tabiatına aykırıdır. İlerideki karanlıkların
aydınlanması için herkesin elinden geleni yapmak mecburiyeti vardır.
"Büyük Mağazalar ile Üretici ve Toptancı İlişkileri" panelini düzenlediğiniz
için çok teşekkür ederim. Ve beni dinlediğiniz için hepinize saygılarımı
sunarım.
Başkan: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Buyurun Sayın Gökbayrak.

Şemsettin GÖKBAYRAK
İTO H u b u b a t Bakliyat Meslek Komitesi ve Meclis Üyesi
Sayın Başkan, sayın Müsteşarım, çok kıymetli konuklar. İstanbul Ticaret
Odası hububat ve bakliyat grubu ve meclis üyesi olarak hepinize hoş geldiniz
diyorum.
İstanbul Ticaret Odasının gayretli ve özverili çalışmaları sonucunda, üretici
ve toptancıların bir araya gelerek, sorunlarımızı karşılıklı görüşme fırsatını
bulmuş olmaktan dolayı mutluyum. Bu toplantıyı düzenlemekte emeği
geçen başta Sayın Mehmet Yıldırım olmak üzere bütün Ticaret Odası
çalışanlarına teşekkür ederim.
Bugün burada dile getirdiğimiz konular ve sorunlar, üyelerimizin ilettiği
sorunlar olup, çözümün genel bir çerçeve içerisinde dikkate alınmasını rica
ederim. Başkanlığını yapmakta olduğum PAKDER de yine benzer sorunları
tespit etmiş bulunmaktadır.
Hepinizin bildiği gibi, rahmetli Turgut Özal'ın öncülük ettiği liberalleşme
çalışmaları sonucunda, Türk Lirasının konvertibl hale gelmesi ve dış
sermayeye tanınan kolaylıklar neticesinde yurdumuza önemli miktarda
sermaye girişi sağlanmış bulunmaktadır. Her ne kadar umulan ve beklenen
miktarda olmasa bile, b u n d a n 20-25 yıl öncesinde hayalini bile
kuramayacağımız teknoloji bugün hayatımıza girmiş bulunmaktadır.
Küreselleşme ile bugün dünya küçülmekte, uzaklar yakın, hayaller gerçek
olmaktadır. Gelişen ulaşım ve iletişim, halkın yaşam standardını ve tüketici
tercihlerini de değiştirmiş, artan rekabet üreticileri üretim kalitesini artırmaya
sevk etmiş, teknolojiyi yoğun kullanma zaruretini getirmiştir. Artan ve
kalitesi yükselen üretimin piyasaya arz şekli ve miktarının da değişim
göstermek zorunda kalması neticesinde, perakendecilikte de değişim
başlamıştır. Bu değişim, piyasada da yeni alışveriş merkezlerinin açılmasına
yol açmış ve 1990 yularının başında, ilk yabancı sermayeli zincir mağazalarının
açılımı başlamıştır. Tedarikçi firmalar açısından, hipermarketlere mal vermek
cazip olmuş, toplu teslimatlar bir yönde avantaj sağlamıştır. Gerek satış
hacminde büyüme, gerek maliyet ve masraflarda oransal azalmalar tedarikçi
firmaları hipermarketlere mal satmaya teşvik etmiştir.

önceleri küçük miktarlı ve dağınık olan risklerin toplu ve birkaç firmaya
bağlı olması, bizleri bir miktar tedirgin etse de zamanla bu tedirginliğimizi
üzerimizden atmış bulunmaktayız. Bunun yanı sıra iş yapma yöntemlerimiz
ve kelime hazinemiz genişlemiştir. Büyük alıcı konumundaki hiperraarketler
tedarikçi firmalardan masraf katılım payları, yıl dönümü ve bütçe katılımları,
raf payı gibi değişik isimler altında ve bazıları döviz bazında para talep
etmeye başlamışlardır. Bu uygulama kısa zamanda bütün piyasaya yayılmıştır.
Yeni açılan 100 metrekarelik süpermarketler bile bu gibi taleplerde bulunmaya
başlamıştır. Bir defa için verilen bu katılımlar, kalıcı hale getirilmiştir.
Başlangıçta, cazip ve yeni bir pazar için verilen bu paraların zaman içerisindeki
satışlarla karşılanacağı düşünülmüştür. Fakat birçok hipermarketin fason
ürettirdiği ve kendi markasıyla satışa sunduğu ürünlere daha fazla raf payı
ve satış şansı tanıması dolayısıyla, tedarikçi firma ürünlerinde satışlar
düşmüştür. Bu durum, tedarikçi firmaları zor durumda bırakan bir olgudur.
Tedarikçi firma başta verdiği paraların geri dönüşü için malını satmak
zorundadır, diğer yandan malın satış hızı düşük olduğu için paranın geri
dönüş süresi uzamaktadır. Zaten küçük kâr marjıyla çalışan tedarikçi
firmaların sermaye yapısını zayıflatmakta ve yeni yatırımlara girişimi imkansız
hale getirmektedir. Bu sorunun çözümü, hipermarketlerin kendi markasıyla,
diğer markalı ürünlere eşit satış şansı tanıyarak tercihi tüketiciye bırakması
ve istenilen katılımların muayyen miktarlarda yapılacak satışlarda orantılı
olarak talep edilmesi, yani vadeye yayılmasıdır.
Bizlere iletilen başka bir sıkıntı da yapılan anlaşmalardaki ödeme vadesi
gecikmeleridir. Sayın perakendeci arkadaşlarımdan bu konuda biraz daha
bizleri düşünerek hareket etmelerini rica ediyorum. Bir marka oluşturmanın
ne kadar zor ve uğraşı isteyen bir iş olduğunu, işin içinde olanlar gayet iyi
bilir. Bir yandan, istihdam sağlayacak ve bunun için vergi, sigorta ve sair
gibi Türkiye şartlarına göre gayet ağır oranlı ödemelerde bulunacaksınız.
Diğer yanda, yeni çıkan yasalara uygun üretim için gerekli alt yapıyı hazırlayıp
mal:/etleri üstelenerek mal satmaya çalışacaksınız. Bunun karşılığında bu
maliyetleri hiç üstlenmemiş, yasal alt yapı için hiçbir masraf yapmadan
pazara giren mallarla rekabet edeceksiniz. Bu durum bizleri fazlasıyla
zorlamaktadır.
Gıda kodeksi niçin sadece bizleri kapsamaktadır? Pazarlarda ve bazı
marketlerde açıkta satılan ürünler neden bu yasa hükümlerine uymamaktadır?
Amaç Avrupa Birliği uyumu ise, hangi Avrupa Birliği üyesinde pazarda

peynir, salam, pirinç ve sair ürünler satılmaktadır? Bu durumda şayet bir
yasa çıkarılacaksa, bu yasa yatırımın önüne engel koymadan, özellikle
işlenmiş tarımsal ürünlerin alıcısı konumundaki işletmelerin sayısını
arttırmayı, eksik rekabeti kırmayı amaçlamalıdır. Şu anda tarımsal ürün
pazarlayıcısı çok sayıdaki firmaya karşılık, alıcı durumundaki büyük
perakendeci sayısı bir elin parmaklarından azdır. Bu çerçevede bakkal,
manav gibi geleneksel perakendecilerin de alımlar yaparak hipermarketler
karşısında rekabet edebilir konuma gelmeleri için bunların ortak, mubayaa
şirketi veya kooperatif kurmaları teşvik edilmelidir.
Az öncq, değindiğim gibi, rekabetin işlemesinin sağlanması için supermarket
ve hipermarketlerin yeterli sayıda üretici veya marka varsa kendi ürünleri
yanında hiç değilse en az 3 ürün daha teşhir etmelerini sağlayacak hukuki
düzenlemeler yapılmalıdır. Böylece ticarete, ticari usullere müdahaleyi değil,
rekabetin sağlanmasına yönelik müdahaleleri mubah sayan liberal devlet
anlayışını yerine oturtmuş oluruz.
Diğer bir sorunumuz, merdiven altı tabir ettiğimiz üretimin bazı marketlerde
satılmasıdır. Hiçbir sağlık koşuluna uyulmadan, bir adet paketleme
makinesiyle 10 metrekarelik bir odada, birkaç kişiyle yapılan gayri yasal
üretimin piyasada oldukça fazla satış payı vardır. Sayın bakanımızdan
talebimiz, yasanın koşulsuz olarak, bütün piyasada etkin olarak denetlenmesi
ve haksız rekabet koşullarının ortadan kaldırılması için gerekli yasal
düzenlemelerin hayata geçirilmesidir. Teşekkür ederim.
Başkan: Teşekkür ediyorum Sayın Gökbayrak. Üçüncü konuşmacımız
Sayın Murat Dursun, buyurun efendim.

Murat DURSUN
İTO Elektrikli Aletler ve Cihazlar Meslek Komitesi Üyesi
Teşekkür ederim. Saym Başkamm, saym Müsteşarım, değerli üyelerimiz.
Belki ben kısmen daha şanslı bir sektörün temsilcisi olarak söz aldım, çünkü
elektrikli ve elektronik cihazlar sektöründe faaliyet gösteren bir ticaret
erbabıyım. Diğer arkadaşlarımın belirttiği, dile getirdikleri problemlerin
biraz dışında bir noktadayız.
Bizim sektörümüzde, genellikle bayilik sisteminin etkin bir şekilde kullanıldığı
bir yapılanma söz konusudur. YetkiH bayilik veya bayilik yöntemiyle, etkin
bir şekilde Türkiye genelinde gerek dayanıklı tüketim mallarında, gerek
telekomünikasyon sektöründe uygulamalar söz konusudur. Bu yönüyle,
diğer arkadaşlarımızdan biraz daha farklı bir noktadayız ama bir gerçek şu
ki "yurt dışındaki gelişmiş ülkelerdeki uygulamaları gözlemlediğimizde,
benzer problemleri biz de gelecekte yaşamayacağız" demek değildir. Aynı
riskler bizim için de söz konusudur.
Benim ifade edeceklerimi önemU ölçüde sayın bakanım ve sayın başkanım
dile getirdiler. Zamanı iyi kullanarak, kısa cümlelerle üzerinden geçmek ve
düşüncelerimi sizlere arz etmek istiyorum.
Bir kere son derece zor koşulları aşmanın eşiğindeyiz. Onlarca yıldır yüksek
enflasyonla ticaret yapma zorunda kaldığımız bir dönemi geride bırakmak
üzereyiz. Bunun yanı sıra, beraberinde yine başkanımın dile getirdiği gibi,
kayıt dışı ekonominin cazibe haline getirildiği, emek ve sermayenin bu
çarpık yapılanma içerisinde çok önemli bir yer aldığı bir dönemi de geride
bırakacağız inşallah. Bizim sektörümüzde, bilhassa bayi örgütüne değer
veren, bayinin yapılanmasına destek veren ve büyük ya da küçük ölçekli
işletme ayırımı yapmadan bu desteğini sürdüren son derece mümtaz
üreticiler, distribütörler ve ithalatçıtaı? var. Bu anlayış sürdürüldüğü müddetçe,
biz sanırım biraz daha bu problemlerin uzağında kalacağız.
Benim bir tüketici olarak ya da bu ülkede yaşayan bir fert olarak değinmek
istediğim önemli birkaç husus var: Başkanımızın da ifade ettiği gibi, kayıt
dışı ekonomi en önemli ve üzerinde en çok yoğunlaşmamız gereken

problemimizdir. Buna çözüm üretmek ve aşmak zorundayız. Bunu aşmayı
sağlamadan, diğer problemlerde etkili ve kalıcı bir sonuç elde etmemiz
mümkün olmayacaktır. Bakanımızın da arz ettikleri gibi, birçok ülkede
yasalarla KOBIlerin korunmasına dönük birtakım önlemler, uygulamalar
etkin bir şekilde uygulanmaktadır. Ancak, ülkemizin gerçeklerini de göz
ardı etmeden müdahaleci bir anlayışla ve katı yaptırımlar içeren
yasaklamalarla, yasal düzenlemeler yerine yapıcı yasal düzenlemeleri de
dikkate almak, uygulamayı gözardı etmemek zorundayız. Burada işaret
etmek istediğim bir diğer nokta, önce ki konuşmacı arkadaşımın da belirttiği
gibi, gelişmiş olan ülkelerdeki gibi KOBÎ'lerin emek ve sermaye
birlikteliklerini, daha büyük bir ekonomik güç haline daha verimli bir güç
haline gelmelerini sağlayacak örgütlenmelerin ve düzenlemelerin yapılmasını
sağlayacak çalışmaları ön plana çıkartmak lazım. Bizim devlet büyüklerinden
beklediğimiz bu olmalı. Aksi takdirde bu yok olma süreci, hak eden için de
hak etmeyen için de ezici bir süratle devam edecektir ve sözü edilen sıkıntılar
daha büyük problemlere sebep verecektir.
Benim kısaca ifade etmek istediklerim bunlar başkanım, tartışmaya daha
etkin bir zaman ayırabilmek için sözlerimi bitirmek istiyorum. Teşekkür
ederim.
Başkan: size de teşekkür ediyoruz efendim. Sayın Taciroğlu buyurun
efendim.

Ali Zafer TACİROĞLU
İTO Y a ğ , Peynir, Yoğurt Meslek Konnitesi ve Meclis Üyesi
Bu konuda esasında büyük mağazaların üst kademelerinin sonuna kadar
bunu takip etmesinde fayda vardı, çünkü gücü kötüye kullanarak diyalogdan
kaçma hadisesi sonunda bankaların başına gelen hadiseleri getirecektir.
Türkiye'de bankacılık da aynı bu havalarda gitti. 1990 bankacılarını
hatırlıyorsunuz, çok havalılardı ve o havalar içinde bir şey söylendiği zaman
müşterilerini asla dinlemediler. Ufacık ufacık yazıların altına imza attırırken
zevkle imza attırdılar, o yazıları hiçbirinizin okuma şansı yoktu ama
imzalamak zorundaydık.
Sonunda 1998 yılında biraz zorlayarak büyük bir toplantı yaptık. O tarihte
78 bankamız vardı. Bunun 38'inin genel müdürü, bir kısmının patronu, bir
kısmının da daha alt seviyelerindeki çalışanları katıldı. Sonuçta odalardan
katılan başkanlar, bugünkü kadar sessiz değillerdi, meselelerini daha iyi
anlatmaya çalışıyorlardı. Çünkü 1998'de artık bıçak kemiğe dayanmıştı ve
bankalar acımasız kapitalizm uygulamasının kendilerini kurtarabileceğine
inanıyorlardı. Ayrıca patronlarına hesap verme yüzünden de kitapta yazan
kadar hareket etme durumunda kalıyorlardı. Kitabın neresinden baktığınıza
bağlı olarak da kendilerini daima haklı görme şansını elde ediyorlardı, fakat
sonunda o günkü toplantımızın sonucunu şöyle bağlamıştık: "Beyler
kapitalizmin bir duvarı var, kapitalizmin duvarını eğer zorlarsanız bunun
altında sizler de kalırsınız. Türkiye'deki bütün fabrikalar, bütün sanayi
kuruluşları, bütün işyerleri, hanlar, hamamlar sizin. Ama siz de Hazine
Müsteşarının iki dudağı arasındasınız. 20 yıldır oynadığınız kapitalizm
oyunu bir gecede sönecek, bir sabah gelecek siz de olmayacaksınız"
dediğimizde, hafif müstehzi ifadelerle baktılar çünkü bir yandan herkese
çok yüksek faizler vererek paraları topluyorlardı, bir yandan da onu istedikleri
gibi şirketlerine yönlendirebiliyorlardı. Kendi şirketleri olunca da çok başarılı
şirketleri, altın çocuklar tarafindan yönetildiği için, çok büyük paralar
kazanıyormuş gibi gösteriliyordu ama altları boştu.
Sayın Bakan, çekinerek 1995'lerde ortaya konulan kanunun hala biraz kabuk
losmıyla uğraştı. Keşke sonuna kadar kalsaydı, bir müsait zamanda kendisine
bunu daha iyi anlatırım. Anlatmak zorundayım, çünkü bu zincir mağazaların

ve satış teşkilatlarının yaşamasını istiyorum. Bu kalitenin müspet yerlerinin
ayakta kalmasını istiyoruz. Bunların hepsi kötü değil, çok başarılı işler var.
Fakat acımasız kapitalizm önce onları birbirlerine düşürdü. Onlar birbirlerinin
karşısına dükkan açmaya, zevkle büyük yatırımlar yapmaya, sermayeleri
yetmediği halde yatırımlarına devam etmeye, başkalarının parasını kendi
parası olarak kabul etmeye devam edecekler. Bu enteresan bir olgu, aynı
bankalar gibi. Başkasının parası sizin paranız olamaz. Sizin sermayenizin
yettiği metrajda dükkan açabilirsiniz. Yatırım yapabilirsiniz. Başkasının
parasıyla yaptığınız zaman fiyatlarınıza intikal ettireceksiniz, fiyatlarınıza
intikal ettirdiğiniz zaman fiyatlarınız pahalı olacak.
Burada sayın Bakan bile yanıltılmış, bizim başkan bile yanıltılmış. Ucuzluktan
bahsediliyor, halbuki ben buraya not ettim. Haksız rekabet var. Yanıltıcı
ürün satılıyor, yanıltıcı fiyatlama var. Yanıltıcı indirimler var. Kimse farkında
değil, farkına vardığımız zaman inşallah iş işten geçmez. Çünkü o firmalar
birbirlerinin farkındalar. Birisi kötü bir malı ucuza sattığı zaman, diğeri de
aynısını koyup ucuza satmaya çalışıyor. Çünkü onun genel müdürü öbürünün
satın almacısma, "Kardeşim sen uyuyor musun? Bak adam neler yapıyor?
Sen işin farkında bile değilsin" diyor. O da, bir yerden bir şeyler buluyor.
Ve o malın rakibini koyuyor. Çünkü birbirleriyle rekabet ediyorlar. Ama
esas zararı birbirlerine veriyorlar. Aynı bankalarda olduğu gibi, topluma
zarar veriyorlar ama esas birbirlerini yok ediyorlar. Haksız rekabette doğru
banka kötü bankayla haksız rekabet etti. Basında da aynı şeyler oluyor, bizde
de aynı şeyler oluyor. Zincir mağazalara ben "biz" diyorum, bizden bir farkı
yok. Beraber yaşadığımız insanlar, sabahleyin akşamleyin görüştüğümüz
insanlar, sonradan bu insanlar yavaş yavaş toplumdan kaçmaya başlıyorlar.
Niye? Çünkü topluma zarar vermeye başlıyorlar. Çünkü anlatmıyorlar, yani
işte fiyat düzenlemesi yanlış ve aldatıcı, o bilgiye sahip yönetici yok. Çok
aşağı kademedeki çalışanlar da ona yeterli cevabı veremiyor, ancak toplantıdan
kaçıyorlar.
Esasında onları korumamız için kanuna bazı şeyleri koymamız gerekiyor.
Kanunu şöyle bir gözden geçirelim isterseniz: 5'inci maddede; "imarda yazılı
ise orada yapılır" diyorsunuz, bu imarda yoksa yeniden bir kaos ve yeniden
bir bürokrasi yani yeniden maliyet demek. Yazık, günah, bu arkadaşlarımızın
maliyeti toplumun maliyeti, onun için onların maliyetlerine bizim burada
iştirak etmemiz doğru değil. Tekrar maliyet yerine, "imar planlarında uygun
olan yerler yeteriidir" demeniz kafi gelecek. Kanunu böyle değiştirmemiz

çok avantajlı değil. "...400-500 metrekareye otopark..." istanbul'daki
otopark mevzuatını eğer uygulasalar zaten dükkan açamazlar. Halbuki şehir
planlamasında otoparklar yeşil alanlar düşünülerek yapılır. Otoparklar
hipermarketlerin showroom'u gibidir. Otoparkı yapmazlarsa zaten içeri
müşteri girmiyor. Kapının önünün dolu gözükmesi lazım, araba olması
lazım. Bence 7. madde çok yerli yerinde, bir şey gözükmüyor. Yani kanun
çıkmış olması için kanun çıkmasın. Benim sizden ricam şu; esasında mevcut
kanunlar zincir marketlere uygulanmıyor. Esas sıkıntınız kanunları
uygulamamakta. Kanunları uygulamak için ne yapacağız? Kanunları
uygulamak için kavga da etmek bize yakışmıyor, bizim yapabileceğimiz
ancak beyaz masalar oluşturup, o beyaz masalarda hiç olmazsa infial hafine
gelmeden, reaksiyon haline gelmeden, hiç olmazsa tepkinin boyutu kontrol
edüebfiir seviyedeyken, ticaret odalarıyla ve bu beyefendfierin yetküfieri,
kavga çıkmadan evvel, müzakere yapma imkanı bulsunlar yoksa ticaret
kanununa aykırı bir hareket. Şimdi zincir mağazalar, ben size yüzlerce örnek
veririm, binlerce örnek veririm. İsterseniz sabahleyin küçük bir ilan vereyim
gazeteye, "zincir mağazalarla ticari ihtilaflarını çözememişler başvursun"
diye, size hemen. 100 bin tane şikayet bulurum, ben 100 tane batmış firmanın
adını getirebilirim size. Cehaletinden batmış diyeceksiniz ki onlar elenecek
ama karşı taraftaki aldatıyor. 30 bin dolar verirsen, sana bu sahneyi açarım
dediği zaman, inanıyor garibim, çünkü öyle alışmış, biz öyle alıştırmışız. El
sıkarak ticaret yapmışız, el sıkarak götürmüşüz işi. Bilmiyor ki orada el
sıkmanın bir işe yaramadığını, sonunda boğaz sıkmaca olduğunu. Kurallar
değişmiş. Türkiye'nin bir Fransa olmasını ben istemiyorum. Fransa'nın
kendi gelenekleri var. Bu benim şahsi fikrim. Fransanın kendi gelenekleri
var, Almanya'nın kendi gelenekleri var. Benim miUetimin kendi gelenekleri
var. Onlarda telafi edilemeyecek yaralar açılıyor, telafi edilemeyecek yaraları
kanunla telafi edemeyeceğiz. Ancak bazen sayın bakan sabırla, oturacak bu
beyaz masaların çözülmeyen sorunlarını çözecek. Çünkü o da bir oda
başkanıydı, o da odalardan geldi, o da Odalar Birliğinde bu şikayetleri
benden çok daha iyi biliyor. Çok daha incesini biliyor. Ama geldiği siyasi
yer bakımından cümlelerini çok dikkatli kullanıyor, benim o kadar dikkatli
kullanmama gerek yok, ama sonuçları birilerinin söylemesi lazım. Birisinin
vezir çıplak demesi lazım. Padişah çıplak demesi lazım, söylemesi lazım.
Çok iyisiniz, fakat battınız. Bankalara yaptık bunu, çok iyisiniz, nasıl canavar
gibi insanlarsınız, nasıl hızlı götürüyorsunuz bu işleri filan dedik, sonunda
baktık hepsinin altı boşmuş, bugün Türkiye'de banka yok, bankaların
olmamasının zararı, yine benim küçük-orta işletmeme geliyor. Para

piyasalarında para var ama onu verecek banka yok. Onu kuUandırabilecek
iş adamı kalmadı. Şimdi esas tehlike burada, bu zincir mağazalardan biz
vazgeçemeyiz, bunların gerçek sahipleri bizleriz, tüketiciler, bunlara mal
tedarik eden insanlar ama bunlar kendi yarış kulvarının içinde at gözlüklerini
takıp koşmaktalar, çünkü sene sonu patrona hesap veriyorlar. Patron soruyor,
para nerede? Nereye gitti? Bana kalsa, bilanço düzenlemesi dışında kâr
etmeleri de şu aşamada mümkün değil. Burada 10 uncu madde var, mesela
10 uncu maddede gecikme faizlerinden, ödeme süresinden bahsediyorsunuz.
Evet, Fransa'da olabilir, İtalya'da olabilir, ama ben size, bu yasa yürürlüğe
girdiği andan itibaren aramızdaki müzakerelerin nasıl geçeceğini söyleyeyim,
yani Türkiye'de de yasa vardı, bankalardan kredi alanların, bankalarda
mevduatı olamazdı. Öyle miydi, bir yana size kredi verirken, kredinin %50
si bir yere bloke edilirdi, başka bir şey yapılırdı, yani canınızı almak için bir
sürü yöntem var.Bizim yapacağımız ancak zaman zaman bu* toplantıları
farklı boyutlarda yapmaktır, reel işleri konuşmaktır, yapılan hataları
göstermektir. 60 gün ödeme süresi aştıktan sonra, % 10 indirim alarak para
ödemeye cüret edenler var. Ben cüret diyorum. Çünkü yasaların her boyutuna
aykırı. Şantaj boyutuna girmiş, basit suç. Ticari suç da değil, basit suç. Silahlı
gasp. Bunu yapabilmeye cesaret edenler, Türkiye'de yapıyorlar ve hala bu
konuda fatura kesiyorlar. 4054 sayılı kanuna göre yasak olduğu halde herkes
bunu yapıyor, bunu tekrar bu kanuna yazmak mükerrerlik. 4054 sayılı
yasayı uyguladığımızda, 10 uncu maddenin bunun 56 ncı maddesinde,
aldatıcı ve hareket ve hüsniniyet kaidelerine aykırı surette iktisadi rekabetin
her türlü suistimali olarak var. Gelin uygulayalım. Kanuna yazmanıza gerek
yok. Bunu uyguladığımız andan itibaren birçok şeyleri düzeltmek
durumundalar. Ayrıca bu rekabet diğer tüccarlardan daha farklı bir rekabet
anlayışı içinde, birtakım maddeler yazamayız, anayasal bakımdan eşitliği
bozmuş oluruz, yani Ahmet efendi onu ihlal edebilir ama, Mehmet efendi
onu iki kere ihlal edemez, hem 4054 sayılı kanun, hem de bu kanunla ilgili
bağlamış oluruz. Bu sonuç vermez. Şimdi kendi markalarını yapıyorlar.
Çok seviniyorum, kendi markalarını yaparken de aldıkları yerler yine bizim
arkadaşlarımız, yine bizim dostlarımız. Ama bir şeyin farkında mı değiller,
yoksa bu birbirlerini yanıltıcı gidişat nereye kadar gidecek, onu bilmiyorum.
Türkiye'de Unilever ile çalışıyorsunuz, Unilever diye bir margarin yok.
Bunlar herhalde Avrupa'da bu işi okumamışlar, bu pazarlamayı bilmiyorlar.
Kafaları fazla çalışmadığı için, Unilever diye çıkaracaklarına ürünü Vita,
Sana veya başka isimlerde çıkarmışlar. Bir insan şirketinin adını bir malın
üstüne koyarken ne kadar korkar. Ne kadar dehşet verici bir olay. Ne kadar

korkunç bir olay, sonra onu da hiçbir denetime tabi tutmadıgmız bir sürü
şirkete göstermelik. Geçen gün bir laboratuar raporu geldi elime, peynirde
kolibasili, geçin onu içindeki katkı maddelerini kim analiz edecek? Hangi
laboratuarda analiz ettiriyorsunuz ve siz kendi markanızla bu malı
satıyorsunuz. Kim bilir elektronikte ne olacak, yahut başka bir üründe ne
olacak, neler çıkacak karşımıza? Bu dehşet verici sahneye hiç olmazsa nasihat
kabiHnden bu kanunda; % 20 yi geçmeyin, en az 3 marka bulundurun gibi
bir nasihat maddesi koyun. Üç marka koyun dediğim zaman, onu da bilesiniz
ki, mutlak surette kendi markaları reyonun 90 mı alacak, o iki markaya da
% 5 ini alacak hatta araya koyacaklar.
Bir de lütfen kim bakacaksa buna, bu zincir mağazaların iade depolarına
genel müdürleri gitmez. Genel müdürlerin altındaki arkadaşlar da gitmez.
Sektör şefleri de gitmez. İade deposu dedikleri bir yerleri var. Toplumun
zararına, kendilerinin faydasına olmayan bir rezalet. Siz gideceksiniz
korkusuyla belki biraz ilgi gösterirler, iadeleri çuvallara koymazlar. İadeleri
haklı sebepten iade ile kendi bozdukları iadeler arasında bir bilinçlenme
yaşarlar. Çünkü dolapları 15 derecede, gıda maddesi satmaya kalkan veya
üstüne ayakkabıyla basılmış veya çok kötü depoda; etle, sütle, peynirle, yağı
hepsini bir arada tutarak onları bozan bir anlayıştan kurtulur. Toplumun
hiçbir kesimine faydası olmayan birtakım tasarruflar sağlarız, bu rakamlar
çok ciddi boyutlarda. Bunlara birilerinin bakması, bunlarla birilerinin
ilgilenmesi lazım, çünkü orada kaybedilen % 5 1er, % 10 1ar mühim değil
gibi gözüküyor ama esasında hiçbir şeküde ucuzluk yapma şansı kalmayan
kurumlar haline geliyor bu kurumlar, çünkü maliyetleri yüksek. Ayrıca
şehrin içinde dükkan açmaları üe açmamaları konusunda bir şey söylemek
mümkün değil. Bunlar eğer ucuzluk marketleri olacaklarsa, tabiatıyla şehrin
dışında ucuz araziler üzerine kuracaklar. Eski bankalar, şehrin en güzel
yerinde yan yana 20 tane banka şubesi açarlardı. 10 bin dolar, 20 bin dolar,
30 bin dolar kira verirlerdi. Çünkü maliyeti ödeyen onlar değildi. Zincir
mağazalar da böyle, maliyetleri ödeyenler onlar olmadığı için her yere
dükkan açabiliyorlar. Eğer mahyetleri kendileri ödeyecek olsalar, mutlak
surette şehir dışlarında ucuz yerleri alacaklar ve gayrimenkul gelişimi
yapacaklar, yani araziyi değerlendirerek para kazanacaklar.
Murat Ülkerin babası, herkes kendi kapısının önünü süpürsün demiş, ben
de sordum dedim ki, sevgili Murat Ülker, herkes kendi kapısının önünü
süpürünce ortaya toplananları kim süpürecek. Çöpler ortada birikti, şimdi

çöpler ortada birikiyor, doğru herkes kendi kapısının önünü süpürmeli.
Ama ortada biriken çöpleri de birisi kaldırmalı.
Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.
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Ömer BOZER
MİGROS A.Ş. Genel Müdürü
Ben Migros'ta çalışıyorum. Burada masanın iki tarafında da bulunmuş bir
yönetici olarak konuşacağım. Bu önemli çünkü 7 sene ben tedarikçi kısmında
çalıştım. Zincir mağazalara mal satmaya uğraştım, Taciroğlu'nun söylediği
bütün zorlukları yaşadım. Ama bu kendisine hak verdiğim anlamına gelmiyor,.
Son iki senedir de perakendecilik yapıyorum. Şimdi neyi düzenlemeye
çalıştığımızı kabaca bir düşündüm, "ihtiyaç maddeleri" dediğimiz zaman
neyi düzenliyoruz? Ölçek son derece büyük, aşağı yukarı 50-60 milyar
dolarlık bir ölçekten bahsediyoruz. Bunun içerisinde konuşulan zincir
mağazaların payı, sadece 4-5 milyar dolar. Peki nasd bir yapı var? Son derece
karışık bir yapı var. İçerisinde açık pazarlar var. Sayın başkan bunu gayet
güzel ifade etti, bugün açık pazarlar, kocaman bir hipermarket, kredi kartı
da geçiyor. Televizyon, buzdolabı, tekstil, her türlü şey satılıyor. Sabit pazarlar
var. Küçük bakkallar var. Orta marketler var. Mahalle aralarında yarı toptancı
marketler var. Bunlara servis veren toptancılar var. "Department store"
dediğimiz çok katlı mağazalar var. Yani yapıya baktığımız zaman son derece
karışık bir yapı görüyoruz. Bakkalların mutlaka ve mutlaka Türkiye şartları
altında yaşaması gerekir, onu da ortaya koymak lazım. Bugün sadece tekel,
yoğurt, sigara satar durumdalar.
Şimdi böyle bir yapının içerisinde neyi düzenlemeye çalışıyoruz? Dediğim
gibi sadece 60 milyar dolarlık işin 5 milyar dolarını oluşturan zincir mağazaları
mı düzenlemeye çalışıyoruz? Bu zincir mağazalar, istihdam, vergi, hijyen,
tüketici memnuniyeti ve fiyat istikrarı açısından son derece önemli. Buna
da herhalde pek kimse itiraz etmez.

Şimdi biz her şeyi, 60 milyar dolarm 55'ini bir tarafa bıraktık, sadece 5
milyar dolarını mı düzenlemeye çalışıyoruz? Yoksa bu zincirin tamamını
mı düzenlemeye çalışıyoruz? Bana sorsanız, işin ufak kısmının düzenlenmeye
şu anda ihtiyacı yoktur, zira halen toplam içerisinden aldığı pay hakim
durumu haklı gösterecek derecede büyük değildir. Ancak illa bir düzenleme
yapılacaksa, b u n u n bahsetmiş olduğum zincirin diğer parçalarında
yapılmasının öncelikli olduğunu düşünüyorum. Anlaşıldığı kadarıyla niyetler
aynı; kayıtsızı kayıt altına almak ve tedarik zincirinin yani üretimden
tüketiciye kadar ulaşan zincirin verimini artırmak. Dolayısıyla "bunlar
düzenlenmesi gereken en önemli noktalardır" diye düşünüyorum.
Türkiye için önemi son derece büyük olan 130-140 bin ufak perakendecinin
aileleriyle birlikte yaşaması lazım. Ben tasarıya başka bir açıdan bakacağım,
acaba hakikaten ihtiyaca cevap veriyor mu? Okuduğunuz zaman, maalesef
gerekçeleriyle tam tamına örtüşmeyen bir taslak halinde duruyor. Tasarıda
olan tanımlar son derece belirsiz, dolayısıyla keyfi uygulamaya mahal
verebilecek şekilde. Herhalde bundan sonra çıkacak tebliğlerle bunlar daha
netleşecek ama bir şekilde bunların belirsiz olduğunu belirtmekte fayda var.
Örneğin, bugünkü oturumun konularından bir tanesi olan tedarikçi ilişkileri
şüphe götürür durumda. Niye şüphe götürür çünkü bir kere ticaretin
serbestliğine müdahale eden bir sistem içeriyor. Taraflar arasında ticari
şartlar serbest olarak belirlenir. Ve bu ticari şartlara uyulmaması durumunda
da taraflar yine kendi iradesiyle o ticarete devam edip etmemeye karar
verirler. Şimdi böyle bir durum varken, bu tasarıda bazı şeyler düzenlenmeye
çalışılıyor.
Nasfl düzenlenmeye çalışılıyor? Mesela, bir süt sektörünü ele alalım.
Müstahsilden tüketiciye kadar olan zincirde, siz sadece perakende kısmını
kontrol altına almaya çalışıyorsunuz. "Süt, x günde satın alınır" diyorsunuz,
müstahsilden kaç günde alınır? ufak perakendeci kaç günde satar? distribütör
kaç günde öder? bunu söyleyemiyorsunuz. Sadece bir yeri söylüyorsunuz,
bana sorarsanız bu doğru bir şey değil. Ortalamada %25 olan konsantrasyon
seviyesi Avrupa Topluluğu Ülkelerinde çok daha yüksek. Ben Avrupa'yla
da karşılaştırmak istemiyorum. Çünkü benim bahsettiğim karışık ve çapraşık
yapı, emin değilim ama, herhalde Avrupa ülkelerinde yok onun için
mukayese etmek de istemiyorum. Dolayısıyla ticari açıdan ticarete müdahale
ediyor ve sadece zincirin bir parçasını kontrol altına almaya çalışıyoruz.
Yarın öbür gün aynı şeyi başka bir grup yapmaya çalıştığı zaman, ona da

mı müdahale edeceğiz?
İkinci bir konu, "tüketiciye sunulan promosyonlar ve aksiyonlar": Bugün
bunlar zincir mağazacılığın vazgeçilmez pazarlama fonksiyonlarından bir
tanesi olmuş durumda, eğer siz bu mağazacılığın yaşamasını istiyorsanız
bunlar da olacak. Hatta bunlar bu işin de bir parçası, zevki. Tüketici açısından
baktığınız zamanda zevki. Bugün biliyoruz ki, bilhassa emekli vatandaşlarımız
ellerinde listeler hangi mal hangi markette promosyonda, gezip gezip onları
alıyorlar. Şimdi buna da müdahale var. Bu kanun tasarısında, bütün zincir
zarar ediyor. Satan da zarar ediyor, alan da zarar ediyor. Ben kendi kurumumu
burada ayırıyorum. Çünkü faaliyet kan yapan bir kurumda çalışıyorum.
Ama siz bu indirimlere de müdahale ederseniz, "herhalde işin ruhuna aykırı
hareket etmiş olursunuz" diye düşünüyorum. Veya "her indirimde oradan
buradan onay almak zorunda kalırsanız, işi idare edemezsiniz" diye
düşünüyorum. Mağazada bulundurulacak mal çeşidine de müdahale ediyor.
Yani ne diyor? Sayın Taciroğlu gayet güzel ifade etti: 3 tane ondan, %20'si
de bunu geçmeyecek vb. Böyle bir şey olur mu? Yani özgün markalar işin
%20'sini geçmeyecek.
Bugün baktığınız zaman, KOBl'lerden bahsediliyor. KOBl'ler genelde ufak
kapasiteli ve kapasitelerinin önemli bir kısmını bir veya birden fazla zincir
mağazaya bağlamış. Dolayısıyla işin %50-60'ını garanti altına almış, geri
kalanını da piyasaya satmaya çalışan KOBl'ler var. Siz şimdi bunların sattığı
malları, raflarda sununla kısıtlayacağım diyorsunuz. Bu ne zincir mağazanın
faydasına, ne de KOBÎ'nin faydasına. Şimdi o dolduramadığı kapasiteyi, bir
an için de şöyle düşünelim: Lütfen bunlar "tenkit" olarak alınmasın, bunlar
"farklı bir görüş" diye dinlensin. Diyelim ki, %30-40'ını bir zincir mağazaya
kapatan bir KOBİ, bu kanun nedeniyle, %20'sine düştü. Geri kalan %20'yi
ne yapacak? Kime satacak? Bugün hepimiz Türkiye'deki kanalları gayet iyi
biliyoruz. Toptancı, ara toptancı, distribütör, bakkal var. Acaba o zinciri
takip ettiği zaman o KOBİ ne olacak? Çünkü KOBİ dediğiniz herhalde
demin de ifade edildiği gibi "yeteri kadar reklam bütçesi yoktur yapamaz,
yeteri kadar dağıtım organizasyonu kuramaz". Ne yapacak o zaman? O
zincire bırakılan paylar acaba daha mı ucuza gelecek? Bunu da bir kocaman
soru işareti olarak koymak istiyorum.
Dolayısıyla şöyle bir baktığımız zaman; ticarete karışılıyor, pazarlamaya
karışılıyor. Ne kaldı zincir mağaza idarecilerine? Ticarete müdahale var,

pazarlamasına müdahale var, ödeme şartlarına müdahale var, o zaman yani
belki de bu mağazaları devletleştirmek daha mı iyi olur acaba? Baktığımız
zaman; niyet son derece iyi, fakat farklı grupların farklı problemlerini çözmek
için bir tane taslak hazırlanmış gibi gözüküyor. Sayın Taciroğlu ifade etti,
bütün bu problemleri bir taslak altında nasıl çözmeye çalışacağız? "Eğer
böyle bir şeyi taslak altında çözmeye çalışırsak, işin bütününe yani tedarik
zincirindeki oyunculara ve eninde sonunda da memleketimize zarar
verecektir" diye düşünüyorum. Bugün bu zincir mağazaların mevcudiyetiyle
hakikaten yaşamını devam ettiren, ufak çaplı yerli sermaye vardır. Yeterli
dağıtım teşkilatına sahip değildir, reklam yapamaz ama düzgün imalatı
vardır. Hakikaten standartlara uygun imalat yapmaktadır. Şimdi bunların
önünden zincir mağazaları alternatifini kısıtlayarak, illa ki bu grubu ara
toptancıya, büyük distribütörlere mi yönlendireceğiz? Yani Türkiye'de
büyük dağıtım tekelleri mi oluşmaya başlayacak? Bırakalım neyi nasıl yapmak
istediklerine kendileri karar versin? Çünkü biliyoruz ki zincir mağaza işi,
bunların kapasitelerinden çıktığı zaman, mecburlar başka dağıtım kanallarına
girmeye ve o dağıtım kanalları çok çok riskli. Ben kendim çalıştım, çok
büyük paralar batıyor.
Bir de en son bir "müktesep haklarca değinmeden bitirmeyeceğim lafımı.
Her ne kadar gerekçelerinde müktesep haklara dokunmadığı söyleniyorsa
da, kanun tasarısının geçici birinci maddesini okuduğunuz zaman, şu andaki
mevcut usulüne göre açılmış tüm mağazalar 3 ay içinde tekrar izin almak
mecburiyetinde. Bu ne mümkün. Yani bu işin sonunu ben göremiyorum,
şirket bütün fizibilitelerini onlar üzerine yapmış, yasal yollardan bütün
izinlerini almış, mağazalarını açmış, şimdi 3 ay içerisinde tekrar müracaat
edilecek. Halbuki gerekçesinde diyor ki, "müktesep haklar korunmak için
yapılmıştır". Bu açıdan bakıldığı zaman, büyük bir kaos ortamı yaratacak.
Ben laflarımı burada noktalamak istiyorum Sayın Başkan. Ümit ederim
başka bir görüş açısı getirebilmişimdir. Teşekkür ederim.
Başkan: Teşekkür ediyorum sayın Bozer. Efendim Sayın Öztürkle devam
ediyoruz. Buyurunuz efendim.

Nurullah ÖZTÜRK
Kiler Alışveriş Hiz. ve Gıda San. A.Ş. Genel Müdürü
Kiler Mağazaları'nın genel müdürlüğünü yapıyorum. Bu tasarı 57'nci
h ü k ü m e t d ö n e m i n d e geldi, sonra yeni h ü k ü m e t d ö n e m i n d e de
gündemimizde birinci öncelikli madde olarak duruyor. Bunun hukuki,
ticari, ekonomik, toplumsal ve siyasi sonuçları var. Ama öncelikli olarak
bizi ilgilendiren kısmı ticari yani ekonomik boyutları olduğu için, ben
özellikle kısa anektodlar halinde, bunların üzerinden gitmek istiyorum.
Birincisi bu tasarının, çok uzun süre gündemde kalmasına rağmen, çok
fazla üzerinde düşünülüp bütün detaylarıyla ortaya konulmuş bir tasarı
olmadığı açıkça gözlenmekte. Niçin bunu söylüyoruz? Çünkü daha önceki
gelen tasarı, üzerinde olan 300 metrekare terimi 400 metrekare olarak
düzeltilmiş, onun dışında tamamen benzer kriterler yine gözümüzün önüne
konulmuş durumda. Halbuki böyle yapmak yerine bu tasarıyı yeni baştan
ele almalıyız. Biz defalarca Sanayi Bakanlıgı'nda yaptığımız toplantılarda ve
diğer platformlarda kendi düşüncelerimizi belirtmemize ve düzenleme
yapılması gerektiği hususu üzerinde ittifak halinde olduğumuzu söylememize
rağmen, organize perakendeci olarak tabir edilen perakendecilerin çok da
fazla görüşlerinin bu taslak üzerinde değer bulmadığını ya da bir şekilde ele
alınmadığını gözlemliyoruz. Burada bizim birinci itiraz noktamız şu: 1970'li
yıllarda Avrupa'daki düzenlemelerden söz ediliyor. Benim öncelikle belirtmek
istediğim şey şu; her üll<:enin her toplumun her bireyin kendine özgü birtakım
ihtiyaçları ve ortamları var. Avrupa'daki 1970'li yıllarda yapılan çalışmalar
ya da kısıtlama ve düzenlemeler ne ise bunların Avrupa'da ne kadar çözüme
ulaştığı üzerinde kafa yormak gerekiyor Ondan sonra Türkiye'nin kendine
has şartları ve kendine has çözüm önerileri üzerinde durmak gerekiyor.
Türkiye'nin en önemli problemlerinden bir tanesinin bu olduğunu
düşünüyorum. Ayrıca, üniversitelerimizde de genellikle Avrupa'da yapılan
araştırmalardan bahisle, Türkiye toplumu üzerine birtakım anektodlar ya
da sonuçlar üretilmeye çalışılıyor. Halbuki Türk toplumunun ve Türkiye'nin
kendine has özel şartları ve problemleri var. Yani uluslararası davranırken,
ulusal bir bakış açısı içerisinde hareket edersek daha net çözümler bulabiliriz.
Şimdi benim elimdeki araştırmada, 1996 yılında supermarket ve

hipermarketler Türkiye'de 15,8 paya sahipmiş, şu anda %35'ler seviyesinde
bir paya sahipler. Avrupa'da nasıl? diye baktığımız zaman, Avrupa'da da
benzer bir seyir var. Avrupa'da 1980 yılında perakende ticaretten bakkalların
almış olduğu pay %26,6; 1999 yılma baktığımızda bu oran %5,2 seviyesine
gerilemiş. Hani Avrupa'da 1970'h yıllarda düzenleme yapılmıştı? Niye
düzelmedi? O zaman Avrupa'da bakkallar niye yok oldu? Bunun çözümünü
hep beraberce tartışıp doğru bir platform üzerine oturtmamız gerekmez
mi? Orada 1970'H yıllarda düzenleme yapılıyor ama 1999'a geldiğimizde,
bakkallar yine yok oluyor %5,2 ye geliyor. Nüfus oranları açısından
baktığımızda, Avrupa ülkeleri içerisinde nüfus başına en az süper ve
hipermarketin yine ülkemizde olduğunu görüyoruz. Avrupa'da 1 milyon
kişiye 142 supermarket düşüyor. Ülkemizde bu rakam 15, yaklaşık olarak
Avrupa ortalamasının onda biri. Yani kısaca bir problemi çözerken, önce
bu problemin uluslararası boyutlarını, sonra ülke boyutlarını, sonra yerel
boyutlarını birlikte ele almak gerektiğine inanıyorum yoksa temel ve köklü
çözüm önerilerinin getirilebileceğine inanmıyorum. Birinci itiraz noktamız
bu. Bunun için çok detaylı bir düşünce metodolojisine ihtiyaç var.
Madem Avrupa'daki denemelerden bahsediliyor, İngiltere örneğine
bakıyorum yine. İngiltere denemiş, ticaret %20 geriye gelmiş. Ve ondan
sonra, "biz hata yaptık, tekrardan nasıl düzeltebiliriz" diye uğraşmışlar.
Bunu da şunun için söylüyorum; gerekli sayısal çoğunluğunuz varsa bir
tasarıyı ya da bir kanunu çıkartması kolay ama onun tahribatlarını,
problemlerini onarmak yıllar alır. Bunun için bu noktada da çok ciddi bir
şekilde düşünülmesi gerekiyor.
Diğer bir husus, "şehir dışı tanımı; nedir, ne değildir?" bunu yapmak oldukça
güç. Şöyle ki, Türkiye'deki ticaretin önemli bir kısmı İstanbul'da gerçekleşiyor.
Şimdi bir kişi bana şöyle bir tarif yapabilir mi? İstanbul'da ben yeni bir
hipermarket açmak istiyorum. 10 bin metrekare üzerinde bir hipermarketi
açacağım yer neresi? Bunu net bir şekilde tarif edebilecek birisi var mı
içimizde? Ben araştırdım, bulamadım. Yani Avrupa yakasında açmak istersem
şehir; Silivri, Edirne, Tekirdağ sınırına dayanıyor. Anadolu yakasında açmak
istersem ise orada da şehir İzmit-Gebze ye dayanıyor. Anadolu belki şu anda
tam anlamıyla gelişmediği için böyle yerler bulunabilir. Ama Türkiye
ölçeğinde, İstanbul ölçeğinde baktığımız zaman, bunun da oldukça güç
olduğunu görüyoruz.

Yetkinin çeşitli kurulların ellerine teslim edilmesi konuşuluyor. Bu ülke ne
çektiyse zaten artan bürokrasiden, rüşvetten ve yolsuzluklardan çekti,.
Hepimizin bir anlamda yoksullaşmasının sebebi olan yolsuzluk, bu ellerde
neşrinema buldu. Türkiye'de bir kişinin eline bir yetki verdiğiniz zaman,
onlardan nasıl ve ne şekilde izin alabileceğinizi hepimiz biliyoruz. Yeterli
kanunlar var ama bu kanunları uygulayıcı pozisyondaki kişilere müracaat
edildiğinde ne tür zorluklar çıkardıklarını da biliyoruz, hepimiz yaşıyoruz.
Türkiye realitesinden hareket ettiğimiz zaman, Türkiye'deki otomobil
sahipliğinin Avrupa ortalamasının çok altında bir seyir izlediğini görüyoruz»
Yine eUmdeki araştırma sonuçlarına göre tüketicilerin %62'si marketlere
yürüyerek gittiğini söylüyor. Servis koyduğumuz zaman bunun bir maliyeti
var. Dolayısıyla bunu karşıladığı zaman, az önceki konuşmacıların söylediği
gibi, zarar pozisyonu artarak devam ediyor. Yine araştırma sonuçlarına göre
tercih nedenlerinden bir tanesi, ucuz olmasından dolayı. İngiltere'de yapılan
bir araştırmada perakendecilerin gerçekten ucuz olup olmadığı araştırılmış
ve %7-10 arasında diğerlerine göre daha ucuz olduğu tespit edilmiş. Onların
sağlamış olduğu satın alma miktarından kaynaklanan avantajları nasıl yok
edeceksiniz? Küçük esnafın da küçülmesi nedenleri, perakende ve tüm
sektördeki küçülmenin sebepleridir, bunlar herkes tarafından biliniyor
zaten, yaşadığımız çok derin bir kriz var. Bu krizin neticeleri sonrasında
herkes şikayet etmeye başladı yani eğer ekonomiyi düzeltirsek bu şikayetlerin
de asgariye ineceğini düşünüyorum. Bunun için de yine böyle geniş bir
bakış açısı gerektiği üzerinde hem fikiriz. Perakende sektörü, kayıt dışı ve
enflasyonla mücadelede çok önemli bir araç. Enflasyon oranlarının
düşmesinde yaptığımız araştırmada, çok ciddi oranda perakende sektörünün
büyük katkılar sağladığım gözlemledik. Perakendecilerin kâr marjı %3-5'leri
geçmiyor. Yani çok bir kar marjıyla çalışılmıyor. Dolayısıyla enflasyonla
mücadelede hükümetin temel politik ve ekonomik dengelerine çok ciddi
bir şekilde katkı yapar durumda. Ayrıca oluşturduğu istihdam imkanları ile
önemli bir iş kolu. Sektöre yapılan her 1500 dolarlık yatırım, bir kişiye ilave
istihdam imkanı sağlıyor. Ve bunun sigortası var. Asgari ücretle çalışan bir
işçinin 550-600 milyonlar seviyesinde bir maliyeti olduğunu unutmamak
gerekiyor. Ayrıca ulusal sermaye olarak kabul edilen sermayenin daha da
zor bir pozisyona geçebileceğini düşünüyorum. Şöyle ki, Türkiye ne zaman
bir istikrar ortamı yakalamaya çalışsa, birazcık kendisine gelse sağına soluna
konulan dinamitlerle bu ortam bozuluyor. Bundan açıkçası yine endişe eder
durumdayız. Çünkü bir bakıyorsunuz her şey yolunda giderken hiç olmadık
yere, iç ve dış tahriklerle ya da bombalamalarla bu düzen bozuluyor. Bunun

neticesinde, bozulan ekonomik düzen içerisinde, çok zorda kalan ulusal
üreticiler ve perakendeciler ucuz fiyatlarla başkalarmm eline geçiyor. Kendi
değerlerinin beşte biri, onda biri fiyatma bu ülkede yıllarca istihdam yaratarak
yıllarca bütün her şeye göğüs gererek belli bir marka olmuş, belli bir firma
konumunda Türkiye'nin göz bebeği haline gelmiş kurumların yok pahasına
başkalarının eline geçmesine kim rıza gösterebilir?
Ayrıca hijyen, tazelik, ucuzluk, kalite, çeşitlilik, hizmet anlayışı gibi nedenler
tercih nedenleri arasında ön planda. Bu durum diğerlerinin aleyhine
dezavantaj oluşturuyor. Organize olmadığını söylediğimiz sektör üzerinde,
küçük esnafta olduğu gibi, perakendecinin de kendi içerisinde sorunları
olacak.
Şu kısa notlarımı da söyleyerek bitirmek istiyorum. Sayın başkan, sınırlama
ayrı bir şey, düzenleme ayrı bir şey. Düzenlemeye varız ama sınırlama
konusunda ciddi endişelerimiz var. Taslağın geniş kapsamda yeniden ele
alınması zarureti var. Bunun dışında dünya başka şeyleri konuşuyor, şu
anda Bazel kriterleri dediğimiz bir dizi kriter ve düzenleme hayata geçirilmek
üzere bütün dünya bunun üzerinde kafa yoruyor. Ama biz şu anda
Avrupa'nın ve Amerika'nın terk ettiği konular üzerinde kafa yormakla
meşgulüz. Bazel kriterlerinde futbol, basketbol oyun kuralları gibi ticaretin,
üretimin ve markanın kurallarının çizilmesi söz konusu. Türkiye'nin bunları
ve bunlarla nasıl rekabet edebileceğini tartışması, dünya ile nasıl rekabet
edebilmesi gerektiği üzerine kafa yorması gerekirken, biz bu konular üzerine
kafa yoruyoruz. Evet düzenleme olması gerekiyor ama sınırlama, sektör
üzerindeki baskı ya da prangaların olmaması gerektiği hususunda, aşağı
yukarı bu salonda olan herkesin hemfikir olduğunu düşünüyorum.
Başkan: Teşekkür ediyorum efendim. Efendim Sayın Sabancı sözü size
vermek istiyorum.

Demir SABANCI
Alışveriş Merkezleri ve Perakendecileri Derneği Başkanı
Teşekkür ederim saym başkan. Değerli katılımcılar, bugün Ticaret (3dası'nın
özellikle böyle bir organizasyon tertip etmesi hepimizi çok mutlu etti. Bu
konu bir müddettir dernek olarak da gündemimizdeydi. Sayın Bakanımızın
da teşrif etmesi bizi çok cesaretlendirdi. Nisan 2003 tarihinde ilk defa
kamuoyunda mevcut hükümetin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nm bu yasayla
alakalı çalışmalar yaptığını öğrendiğimizde ve saym Bakanla bir araya
geldiğimizde, sektörümüzle alakalı az evvel de arkadaşlarımın ifade ettiği,
b i r t a k ı m gerçekleri k e n d i s i n e a k s e t t i r m e fırsatı b u l a b i l d i k .
Sayın Bakan bizi büyük bir dikkatle dinledi. Ve kendisinin de özellikle iş
alemi kökenli olması, ekonominin işleyişini yakından anlaması ve bilmesi
de bize duyduğu güvenle ve anlayışla bizleri yine cesaretlendirdi. Bu dönem
içerisinde, yine Mayıs ayında Ankara'da, Sanayi ve Ticaret Bakanlığında,
değerh Müsteşarımızın liderliğindeki toplantıya da katıldık. Muay^^en görüş
alışverişlerinde bulunduk ve teki-ar zaman zarfında 22 Kasım'da saym
Bakanın gelmesiyle bir defa daha hazırlanmakta olan yasayla alakalı
görüşlerimizi paylaşma fırsatı bulduk.
Ancak sektörümüzü ve yatırımcılarımızı kaygılandıran, önemli bir gelişme
1 l'inci ayın 6'ncı gününde. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından, Başbakanlık,
Kanunlar ve Kararlara intikal eden yasanın bir suretini okumakla oldu.
Buradan özellikle açılış izniyle alakalı bazı kriterlerde değerli Bakanımızın,
değerli Müsteşar ve arkadaşlarımızın bizlerden duyduğu ve not ettiği önemli
hususlar, ilave bürokrasilerle maalesef yeni yerlerin açılışında izin kriterlerini
oldukça zor bir noktaya getiren bir tasarı haline geldi. 7 kişilik komiteler,
muayyen metrekare büyüklükleri arasında oldukça sübjektif kriterlerle
birtakım tespitler yapma durumunda kalıyordu. Bu sübjektif kriterler bizlerin
dahi yeni lokasyon açarken, fizibilite çalışmalarında çok zorlanarak elde
edebildiğimiz kriterler.
Hepinizin malumu, ülkemizdeki seçim sonuçlarını bile 2 sene sonra
öğrenebiliyoruz. Seçim sonuçlarından % kaçının erkek-kadın olduğu bile

belirsizlik teşkil edebiliyor. Bu koşullar altında, hangi yörenin arz talep
yoğunluğunun ne kadar olduğunu buna ilaveten yörenin korunması istenen
esnaf sanatkar dokusuna olan açılımların etkisine, organize perakende
etkisini, sübjektif kriterlerle değerlendirecek 7 kişilik komisyonun sektörün
gelişimiyle alakalı olumlu kararlar veremeyeceği endişesine de kapıldık.
Tabii sadece izin kriterleri yeni yasada oluşacak geHşmelerle alakalı değil,
mevcut düzende de birtakım izinler var. Bugün, yatırıma başlama boyutundan
evvel, özellikle il ve ilçe belediyelerinde, gerek belediyelerin planlama
müdürlükleri nezdinde, gerek meclislerinde, gerek ilgili komisyonlarında
zaten şehir planlamacılık ilkeleri uyarınca birtakım özelliklere itina
gösterilmekte bunlar daha sonra hepinizin bildiği gibi 30 günlük askı
sürelerini, 60 günlük dava sürelerini açılmakta, dolayısıyla kamuoyunun da
kendi yaşadığı yöreyle alakalı kendi yaşadığı sosyal dokuyla alakalı, şehir
planlamasıyla ilgili düşünceleri de dikkate alınabilmekte. Bu koşullar altında,
yaklaşık 80 civarında kamu kurum ve kuruluşunun görüşlerine de
danışılmakta. Dolayısıyla sektörün sıhhatli büyümesi için zaten mevcutta
ilde, ilçede, yerelde yapılan özellikle de hükümetin yerel idareler reform
programında da dikkate alacağını zannettiğimiz, sorunları yerelde çözebilen
bir uygulama mevzubahis.
Tabii yasanın diğer bölümlerini okurken, yine değerli bakan ve değerli
müsteşar yardımcılarıyla görüştüğümüz hususlar arasında yasaklar maddesi
de bizlerin dikkatini çeken bir husus olmuştu. Bunun içerisinde özel markalı
malların satışların %20'sini geçememesi gibi, aşırı fiyat politikaları uygulayıp
caydırıcı bir nitelikte faaliyet gösterme sonra pazardan geri çekilme gibi
birtakım hususlar ifade edilmişti. Ama hepimizin malumu zaten ülkemizde
birtakım yapılar mevzubahistir, rekabet kurumu gibi. Rekabet kurumunun
ötesinde, fiilen sektörümüzde de oldukça yoğun bir rekabet yaşanmaktadır
ve bu önümüzdeki dönemde ülkemizin ekonomisinin gelişmesiyle Avrupa
Birliği bütünleşmesiyle daha da artacaktır. Hepimiz tanık olmaktayız ki
başta Avrupalı yatırımcılar da olmak üzere, hem yabancı hem yerel sermaye
ülkemizin sermaye kıtlığı ihtiyacına da çözüm üretebilmekte, yeni istihdam
sahaları açabilmekte ve perakendecilik sektörü de uluslararası standartta
çalışabilme faaliyet gösterme meziyetine sahip olabilmektedir. Dolayısıyla
bu gibi yasaklama maddelerinin bizler tarafindan 1980'li yılların demir
bloğu ülkelerinin yasaklarına benzetildiği de bir gerçek oldu. Bunu da sayın
Bakanımızla, değerli Müsteşar ve arkadaşlarımızla paylaştık ama dediğim

gibi Kanun ve Kararnameye intikal eden metinde bunun da yer alması
bizleri kaygılandırdı ve bu konuyla alakalı tekrar bilgi alışverişinde bulunma
ihtiyacı doğdu.
Değerli arkadaşlar, bugünkü konuşmanın açılışında hem sayın oda
Başkanımızın ifade ettiği gibi, hem sayın Bakanımızın ifade ettiği gibi,
ülkemiz yapısal bir değişim geçiş döneminde. Enflasyon inmekte, kayıtlı
kurallı ekonomiye geçiş adeta hükümet politikasının temel taşı haline
gelmekte. Kayıtlı kurallı ekonomiye geçerken, bizim sektörümüzün
görebildiğimiz ve bilebildiğimiz kadarıyla, sadece %30 civarı kayıt ve kural
altında. Bu %30'luk kesim yatırımını yaparken ödediği vergilerden, harçlardan
tutun, mal alımında ödediği vergilerden, mal satımında kar da zarar da etse
ödemesine müsebbip olduğu Katma Değer Vergisine kadar kayıt ve kuralh
ekonominin bir otokontrol mekanizması görevini görmekte. Bunun yanı
sıra yanında çalıştırdığı bütün çalışanlarının SSK primleri de eklendiğinde,
kayıtlı kurallı ekonomiye geçişte, bir kilit taşı, adeta bir kavşak niteliği teşkil
etmekte.
Sayın Bakanımızın bahsettiği gibi, Amerika'da ve Avrupa'nın İngiltere,
Almanya, İtalya gibi nispeten gelişmiş ülkelerinde, birtakım yasalar,
mevzuatlar mevcuttur. Ama dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu yasalar 70'li
yıllarda yürürlüğe girmiş sonra da defalarca tadilat görmüştür. Bu ne manaya
gelmektedir? İngiltere'de 60 sene sonra yani birinci dünya savaşı döneminde
ortaya çıkmaya başlayan organize perakendecilik sektörü, 60 sene sonra
regüle edilebilir hale gelmiştir. Yani ekonomisinin %80'ini aşkın bir bölümü,
kayıt kural altına girdikten sonra ekonominin çarkları tam anlamıyla işlevsel
hale geldikten, rekabet piyasada bütün oyuncuları ıslah ettikten, verimlilik
belli bir boyuta ulaştıktan sonra bunlar mevzubahis olabilmiştir. Keza aynı
örnek Fransa, Almanya ve İtalya için de mevzubahistir.
Ö n ü m ü z d e k i döneme baktığımızda, özellikle verimlilik açısından
sektörümüze düşen büyük görevler var. Bizler sadece kayıtlı kurallı çalışmaya,
istihdam artışı ve yatırıma değil, dağıtım kanallarındaki verimliliğe de özen
göstermek mecburiyetindeyiz. Çünkü hepimizin başta tatmin etmesi gereken
kitle, tüketici kitlesi yani müşteri kitlesidir. Kendileri gelip bizim
lokasyonlarımızı, mağazalarımızı tercih etmezse ve bizler bu rekabete ayak
uyduramazsak, zaten hayatta kalmamız mevzubahis olmaz. Ve olmamalıdır
da. Burada özel KİT'ler gibi, özel verimsiz çahşan müesseseler gibi, hayatını

idame ettiremeyecek perakendeciler, serbest piyasa koşulları altında
muhafazaya ihtiyaç duyduğu konuları, bir yasanın ortaya çıkarabileceği
yasaklarla elde etmemelidir. Bu ekonomimize uzun vadede çok büyük zarar
verebilecektir. Dediğim gibi, hem yerli hem de potansiyel yabancı yatırımcılar
da dahil sektörün kayıtlı kurallı olabilmesi için otokontrol mekanizması
gören organize perakende sektörünün gelişimine büyük bir engel teşkil
edebilecektir.
Sözlerimi sona erdirmeden evvel, dernek olarak çalışmalarımızda ortaya
çıkarttığımız birkaç hususu sizlere özet olarak sunmak görevim var. Bunların
başında şayet bir regülasyon yapılacaksa, bu regülasyonun başta rekabeti
engellemeyen bir regülasyon olması şart. Kayıtlı kurallı ekonomi tezini
engellemeyen bir regülasyon olması ön planda tutulmalıdır. Kesinlikle bu
regülasyon, kanun koyucuların merkeziyetçi değil bilakis yerelde idareye
seçilmiş ve mevcut olan organizasyonların da çalışmaları dikkate alınan bir
düzende yapılması tercih edilmelidir. Ve son olarak belki de en önemlisi,
mevcut yürürlükteki yasalarla da çelişkisi olmayan gerek borçlar kanunu
olsun, ki ödemelerde, vadede müştereken hür iradeyle akit edilen
sözleşmelerin yerine gelmesinde gerek rekabeti koruma kanunu olsun ve
en başta da tüketici koruma kanunu ile alakah hususların da dikkate alınması,
yasanın gerekçeleri hazırlanırken de mevcut yasalarla çelişkiye düşmeyecek
bir içeriğin dikkate alınması önem arz etmektedir.
Tekrar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum ki,
önümüzdeki sene ve ondan sonraki dönemde de sağlıklı bir büyümeyle,
doğru regülasyonla, kayıtlı kurallı ekonomi tezinde verimlilik artışıyla ülke
ekonomimiz ve tüketicilerimiz layık oldukları alışveriş imkânlarına
kavuşabilsinler. Teşekkür ederim efendim.
Başkan: Teşekkür ediyorum sayın Sabancı. Efendim bu oturumun son
konuşmacısı. Sayın Servet Topaloğlu. Buyrun.

Servet TOPALOĞLU
TANSAŞ Perakende Mağ. A.Ş. Genel Müdürü
Teşekkür ederim saym başkan. Söylenenleri tekrar etme niyetim yok. Ama
mecburen birkaç konuya tekrar etmek zorunda kalabilirim, o bakımdan
anlayışınızı rica edeceğim.
Üç ana kalem üzerinde konuşmak istiyorum. Biri, perakende yasa taslağı.,
İkincisi, KOBİ'ler ile üretici ve perakendecilerin ilişkileri. Üçüncüsü de esnaf
ve sanatkarımızın nasıl korunacağı.
Aslında bunları bir pakete aldığınız zaman, üzerinde çok çalışma yapmanız
lazım. Şu anda önümüzde bulunan yasa taslağı, üçüyle birden çok yakın
ilgileniyor ancak iş kompleks olunca üç amaca da hizmet etmiyor. Ama
hepsi de çok önemli, hepsi de birbirinden önemli konular. Sanayi ve Ticaret
Bakanlığımızın buradaki iyi niyetiyle Türkiye'nin bu üç tane önemli konusuna
parmak basıp, olumlu bir şeyler yapma gayreti içinde olduğundan hiçbir
şüphemiz yok. Bir tek belki, belirli yaralar için hazırlanan reçetelerin hastaya
iyi gelmeyeceği, hatta tam tersi bazılarını yataktan dahi kaldıramayacağı
konusunda tereddütlerimiz var.
Perakende yasa taslağından başlayayım müsaade ederseniz.. Ömer beyin çok
güzel özetlediği gibi; perakende sektörü dediğimiz zaman, atomik tabir
edilen inanılmaz bir yapı var. Gelenekselin en uç tarafından başlayalım:
Mahallelerimizde gördüğümüz, hala 100 binlerce seyyar arabadan başlayalım.
Sonra, sabit ve açık pazarlardan devam edelim. Arkasından bakkallar, büfeler
ve benzeri yerlere gelelim. Ondan sonra organize perakende sektörüne
geçelim, organize perakende sektörünün 400 metrekare altı var, yani bu
yasa taslağı en azından öyle bir rakam ortaya atıyor. Bir de 400 mietrekare
üstü var. Bu toplam pazarın aşağı yukarı 50-60 milyar dolar olduğu tahmin
ediliyor. Türkiye'de şu anda tek veri olarak aldığımız "Nielsen Sayıları".
2002 yıh sonu itibariyle 400 metrekare üstü, 1428 tane market olduğunu
gösteriyor, 2003 yıh henüz belli değil. Yine aynı sayılara baktığımız zaman,
2001 den 2002 ye açılan 400 metrekare üstü mağaza sayısı sadece 87. Yani
biz 87 mağazayı konuşuyoruz. Toplam perakende sektörüne bir bakın, bir

de konuştuğumuz yere bakın. 400 metrekare altı açılan mağaza sayısı 623
ve kapsam dışı. 618 tane kuruyemişçi, 194 büfe, 103 tane benzin istasyonu
marketi açılmış. Bunlar kapsam dışı olanlar, tabii semt pazarlarındaki yüz
binlerce tezgah ve seyyar satıcılardaki yüzbinlerce seyyar arabanın durumunu
bilmiyoruz. Yani üzülerek şunu söylemek istiyorum. Perakende Yasa Taslağı
diye bilinen kamuoyundaki taslak aslında perakende yasa taslağı filan değil.
1428 mağazayı kapsayan -belki bu rakam 1500 olmuştur- bunların açılmasını
ve faaliyet göstermesini zorlaştırıcı, sınırlayıcı bir hale dönüşmüş bir taslak.
Şöyle bir baktığımız zaman, son 3 yılda 400 metrekare altında açılan mağaza
toplamı da 1400. Yani rakamlar gösteriyor ki esas büyüyen taraf400 metrekare
altı ashnda. Buna bir itirazımız da yok, yani bırakın büyüsünler. Yeter ki
organize olsunlar, organize olmak iyi bir şey çünkü. Şimdi bu 1428; Türkiye'yi
batıya yanaştıran yani batılı ülke pazarlarına yanaştıran, kayıt dışını kayıt
içine alan dev mekanizmalar veya pozitif canavarlar. Ne derseniz deyin.
Özetle Maliye Bakanını oldukça rahatlatan yerler. İlave herhangi bir
düzenlemeye ihtiyaç olmadan bunların büyümesi demek, organize
perakendeciliğin büyümesi demek. Kayıt dışını, mevzuata filan gerek
kalmadan, polisiye tedbirlere gerek kalmadan kayıt içine alma anlamına
geliyor. İnanılmaz derecede olumlu. Çünkü düzenlemeler hoş şeyler değil
biliyorsunuz, yani bunu refleksle yapabiliyorsanız çok daha iyi. Bunlar
üretim yapan büyük, orta ve küçük ölçekli tüm üreticileri, belirli bir disipline
sevk eden mekanizmalar. Sürekli verimlilik amaçlı, sürekli kaliteyi yükselten,
fiyatı düşürten bir pozitif baskı yapıyorlar. Bazen kantarın topuzu kaçıyor
olabilir. Ama bu ayrı bir konu. Yani bunu ayrı bir platformda çözmek lazım.
Bizim sektörümüz organize perakeiîde^ektörü. Mc Kenzey çalışmalarına
göre geleneksel perakendecilere göre 3-5 kat daha verimli çalışan yerler. Ve
yine Mc Kenzey çahşmalarına göre bu marketlerde normal geleneksel
pazarlara göre, aynı ürün %20-25 daha ucuza satılıyor. Bu nasıl oluyor? İşte
bu verimlilik sayesinde oluyor. Peki, % 25 daha pahalıya satan nasıl ayakta
durabiliyor? Kayıt dışı ekonomiyi kullanarak kalabildiği kadarıyla ayakta
kalmaya çalışıyor. Yani geçimlik seviyesinde kalıyor. O da çok memnun
değil bu işten, sürekli sayıları da azalıyor. Kayıt dışını kullanmasına rağmen
ayakta kalamıyor. Yani perakende yasa taslağı dendiği zaman, arkadaşlarımın
da söylediği gibi toplam sektörü kapsayan bir düzenleme yapalım. "Türkiye
toplam perakende pazarını" yani 400 metrekare üstünü ve 400 metrekare
altını kapsasın. Bunu bir güzel ele alalım. Örneğin OECD kriterleri var. Bu
konuda çalışmalarımız da oldu. Oradan bir genel müdür arkadaşımız ile

temas kurduk, Türkiye'ye geldi, bu konuda destek vermeye de hazır. Bunun
belli kriterleri var. Bu kriterlere göre toplam sektör bir düzenlemeye tabi
tutulsun ama lütfen bu aceleye getirilmesin. Şimdi KOBl'ler ve üreticilerle
ilişkiler ki ayrı bir konu ama değişik sebeplerden dolayı bu paketin içine
girmiş vaziyette.
Ben aynı zamanda Tansaş'ın Genel Müdürüyüm ve operasyonun da
içindeyim ama burada tarafsız bir gözle baktığım zaman, o yoğun pazarlık
döneminde bazen hakların perakendecilerden üreticilere, bazen de
üreticilerden perakendecilere geçtiğini açıkça görüyorum. Yani bazen bizim
de haksızlık yaptığımız zamanlar oluyor bazende üreticilerin bize haksızlık
yaptığı dönemler oluyor ama bunlar yoğun pazarlık dönemleri.
Arkadaşlarım gayet iyi bilir Avrupa'da da bu böyledir. Oturursunuz bir
masaya yıllık görüşme yaparsınız. Yıllık görüşmede, "a" ürününü kaç liradan
alacağınızın yanında ödeme vadesini konuşursunuz. O ürünün kaç kere
promosyona çıkacağını konuşursunuz. O ü r ü n ü n mağazada nerede
sergileneceğini konuşursunuz. O ürünün hangi dönemlerde özellikle ileriye
çıkarılmasını konuşursunuz ve bunun gibi böyle 15-20 tane kriter vardır,
anlaşırsınız. Bunun karşılığında sizin de taahhütleriniz vardır. Kaliteyi ve
lojistiği konuşursunuz yani kim onun nakliyesini yapacak, kim stok
sorumluluğunu alacak vs. Sonra da hayat başlar yürümeye, eğer M taraf bu
sözleri karşılıklı tutarlarsa problem yok. Olmaması lazım. Eğer tedarikçi
bütün bu anlaşmalara uyuyorsa, perakendecinin burada vadesinde parasını
ödememesi gibi bir konunun söz konusu olmaması lazım. En azından bu
bizim şirketimizde böyle, ama meslektaşlarımda da aynı olduğunu
düşünüyorum. Şunu itiraf ediyorum: Bu pazarlıklar çok sert geçiyor. Bazen
masalardan kalkılıyor. Gürültüler patırtılar, aslan sesleri, kuş sesleri. Bir
ormanda duyabileceğiniz her türlü ses bu masalarda duyuluyor, çünkü
büyük alımlar yapılıyor. Dünyada da bu böyle ve sağlıklı bir şey bu. Sağlıksız
değil, buna hazırız veya değiliz. Zaten son derece küçük bir alanı konuşuyoruz.
Ama neticede bu oyunun kurallarına göre iki taraf da oynarsa problem yok.
Ama bir taraf taahhütlerini yerine getirmezse yani "a" kalitesi yerine "b"
kalitesini gönderirse sorun olur. Siz promosyona girmişsiniz, gazeteye ilan
vermişsiniz, demişsiniz ki "şu ürün, şu kadar fiyattan satılıyor" üreticiniz
size derse "ya kusura bakma, ben seninle bu konuda 100 ton anlaşmıştım
ama 10 ton gönderiyorum" o zaman ne olacak? Ben gazeteye ilan vermişim.
Fiyat deklarasyonu yapmışım. Müşteriler kapımda bekliyor, senin ürünün

yok. Ne yapacağım ben? Oturup anlaşıyoruz tekrar muadil ürün veriyoruz
vs. Oldukça girift, derin konular. Burada herhangi bir problem olduğu
zaman mevcut kanunlar var, mahkemeye gidiliyor. Ama itiraf edeyim,
benim şirketimde bu konuda mahkemeye gidilme diye bir şey söz konusu
değil. Bizim bu konuda bir davamız yok.
Bazen bazı üreticilerimizi bu konuda kırmış olabiliriz, bazı üreticilerimiz
de bizi kırmış olabilir, ama biz neticede bir çatı altında yani bir sektörde
birbirimizin yüzüne bakacak şekliyle dürüst, sözüne güvenilir, ağzından
çıkan sözün senet olduğu bir ortam yaratmak için elimizden gelen gayreti
gösteriyoruz. Bir kusurumuz varsa da telefonlarım açık, şirket olarak bunlan
telafi etmeye hazırım. Aynı taahhüdü tahmin ediyorum meslektaşlarım da
verecektir.
Şunu söylemek istiyorum, perakendecilerle üreticilerin ilişkileri farklı bir
alan. Kanunlar var: Rekabet kanunu ve ticaret kanunu var. Ama her şeyden
önce belirli ahlaki kurallar var. Ve bir de dünya trendleri var, dolayısıyla
bunu biraz dışarıda tutmak lazım. Esnaf sanatkarı nasıl koruruz? Çok samimi
söylüyorum, şu anda belki aranızda o kesimden kimse yok ama bu kesim
çok zor durumda.
Ankara'daki arkadaşlarımız onlara çok daha yakın bu sebeple gayet iyi
bilirler, mutlak surette korunulması gereken bir kesim. Ama tekrar ediyorum.
İyinin ve verimli çalışanın önünü keserek, kayıtlı ekonomi içinde çalışanın
önünü keserek veya zorlaştırarak esnaf ve sanatkarı korumak belki onlara
bir teselli olur. Ama bir teşvik veya bir koruma değildir. Dersiniz ki "işte
bak, bunlar senin ana sorun sebebin ben de onların hayatlarını bayağı
zorlaştırdım. Bundan sonra artık rahatsın". Belki teselli olurlar ama inanın
bana problemleri çözülmeyecektir.
Yurtdışındaki gibi belirli alanlarda uzmanlaşmalarını teşvik etmeniz lazım.
Yurt dışına baktığımız zaman görüyoruz ki, mesela brandalarla kapalı gıda
marketleri var. İçeride çalışanlar aile şirketleri, esnaf sanatkar tabir edilen
yerler. Hepsi uzmanlaşmış: kimi balık, kimi kuruyemiş, kimi bakliyat, kimi
et, kimi peynir, kimi süt satıyor. İnanılmaz derecede kaliteli ama hijyenik
ortam nasıl bilmiyorum. Yani Avrupa Birliği üyesi. Biraz tozlar filan giriyor
içerilere ama nasıl kalabalık biliyor musunuz? nasıl kalabalık? son derece
rekabetçi ve uzmanlaşmışlar. Üstelik daha da ilginci o pazarın profesyonel

bir yöneticisi var. Yani ücretle çalışıyor ve oranın sabah açıhşı, akşam
kapanışı, oranın temizlenmesi, sistemin kayıt içine girmesi konusunda da
belirli sorumluluğu var. Belki de yarı devlet şirketi tam bilemiyorum,
incelenmesi lazım. Ama rekabet problemini çözmüşler. Son derece başarılı
bir şekilde Carrefour, Metroya gibi büyüklere kök söktüren bir durumda
çalışıyorlardı. Efendim teşekkür ederim.
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o t u r u m Başkanı: Teşekkür ediyorum efendim. Şimdi bu bölümde,
kamu otoritesinin bakışmı alacağız. Efendim öncelikle. Sayın Doç. Dr. Adem
Şahin beyi konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum, buyurun
efendim.

Doç. Dr. Adem ŞAHİN
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı
Teşekkür ediyorum. Sayın başkan, değerli katılımcılar, hepinİ2:i saygıyla
selamlıyorum.
Efendim İstanbul Ticaret Odamızın büyük mağazalar ile üretici ve toptancı
ilişkileri temalı bu toplantısında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'm temsilen
aranızda bulunuyorum. Bu toplantıdan edindiğimiz bilgilerle, zannediyorum
tartışmaların odağına koyduğumuz ve perakende sektörünü düzenleme
iddiasında olduğu ifade edilen ama bizim birazcık farklı bir gözle baktığımız
bir yasayı daha da olgunlaştırarak toplumun ihtiyaçlarına daha cevap verir
hale getirerek hazırlamanın gayreti içerisinde olacağımızı bilmenizi arzu
ediyorum.
Efendim takdir edersiniz ki, kamu adına iş yapmak taraf olma özgürlüğü
vermiyor insana, böyle bir lüksü sağlamıyor. Eğer kamu adına bir iş
yapıyorsanız, kamusal alanda bir düzenleme yapıyorsanız, ister istemez
yaşadığınız ülkenin 70 milyon ve bunun da belli tarafları olduğunu kabul
etmek durumundasınız. Burada sabahtan başladığımız ve şu ana kadar
geldiğimiz bu oturumların birincisinde çok değerli 4 konuşmacımızı,
ikincisinde de 5 değerli konuşmacımızı dinledik ve gruplar itibariyle
baktığımızda da bunlar düzenlemeye çalıştığımız alanın tarafları olarak
karşımıza çıktı. Ve iki taraftan birine baktığınızda büyük bir gaflet ve delalet
içerisinde hatta bu işin içerisine biraz hile karıştırdığımız da söylenebiUr.
Dolayısıyla bu alanda bir düzenleme yapacağınız zaman; dünyadaki
geHşmeleri, birinci grupta dinlediğimiz sayın konuşmacıları ve daha sonra
ikinci grupta dinlediğimiz sayın konuşmacıların söylediklerini toplayıp üçe
bölmeniz lazım. Yani bunların bir ortak paydasını bulmak durumundasınız.
Dolayısıyla bizim yaptığımız veya yapmayı arzu ettiğimiz bu düzenleme,

esasında her halükarda bir tasarıdır. Bunun altını çizmek durumundayız.
Bu bir tasarıdır ve sonuçta bütün bu görüşlerle şekillenecektir. Hiç kimsenin
Türkiye'de yasa yapma iradesi yoktur. Yasa yapma iradesi Türkiye Büyük
Millet Meclisi'nindir. Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi böyle bir iradeyi
siyasi bir kararlılıkla ortaya koyarsa o tercihe de tabi olmaktan başka
yapacağımız başka bir şey de yoktur. Sonuçları doğrudur yanlıştır, ilerleyen
zaman içerisinde bunu görürüz.
Biz böyle bir şeye niye başladık? Ben bazı şeylerin daha net anlaşılabilmesi
için çok kısa bir iki şey aktarmaya çalışacağım. Sekizinci beş yıllık kalkınma
planı. Bakanlığımıza verdiği görevler içerisinde böyle bir düzenlemeyi
emretmiş. Bu kaUanma planları devletin memuru için ve o işi yapan bakanlığı
için yani kamu için emredicidir. Türkiye'deki sistemin yapısı budur.
Dolayısıyla biz böyle bir düzenlemeyi yapmak durumundayız. Eğer o manada
bakarsanız, hani "delinin birisi kuyuya bir taş atmış, işte diğerleri çıkaramıyor"
anlamında bakarsanız, bu kuyuya taş atan mutfağın içinde çalışan birisiyim.
Dolayısıyla bu doğruda veya yanlışta benim ve çalışma arkadaşlarımın katkısı
var. Biz bu taşı attık ve çıkarılması mümkün olmayan veya tamamen gereksiz
olduğu iddiasında bulunulan bir taş gibi değerlendirildiği zaman biz de bir
taraf oluruz. Yani nasıl bu konuşmacılar içerisinde bir iki tane taraf çıktıysa,
kamu da bazen taraf olur, biz de bir taraf oluruz. Ancak bu taraf olmanın
burada yeni bir tartışma platformu ortaya çıkarmasını açıkçası arzu etmeyiz.
Bizim burada bulunuş sebebimiz şu; konu bizimle ilgili ve burası bizim
evimiz, ticaret odaları bizim evimiz. Biz burada olmak zorundayız ve burada
konuşulan her şeyi de dikkate almak zorundayız. Burada konuşulan her
şeyi uygulamalarımıza dahil etmek zorundayız, yani burada konuşulanlara
bir taraf olamayız. Burada konuşulanları "biz dinlemiyoruz" diyemeyiz.
Dolayısıyla biz başından sonuna kadar burada olmak zorundayız, onun için
buradayız. Duyduğumuz ve etkilendiğimiz doğru olan her şeyi bu yasaya
dahil etmek zorundayız. Bunların tedbirlerini de almak zorundayız ama
bazı yanlış anlaşılmalar varsa o yanlış anlaşılmaların da cevabını bizim
bildiğimiz ve gördüğümüz kadarıyla da vermek durumundayız. Şimdi size
birkaç tane örnek vermek istiyorum. Bu yasanın ismi; "Tüketim maddeleri
ve İhtiyaç Maddelerinin Satışıyla İştigal Eden Büyük Mağazalar Hakkında
Kanun Tasarısı". Bu yasa perakende sektörünün ufak bir kesimini düzenlemek
iddiasındadır, perakende sektörünün tamamını düzenleme iddiasında
değildir. Şunu tartışabiliriz, "siz perakende sektörünün tamamını düzenlemek

yerine işi gücü bıraktınız da sadece bu büyük mağazaların ilgilendiği kısmım
niye düzenlemeye kalktınız?". Bunu hükümetin değişik kesimlerinde ve
değişik bakanlıklarında toplu bir proje olarak ele almamız lazım. Biz bakanlık
olarak; kayıt dışıyla mücadelenin bir aracı olarak ele alınması ve bu yapılırken
eş anlı olarak farklı şeylerin yapılması lazım gibi bir politikaya gerekiyorsa
açığız, ama bizim iddiamız yazdığımız başlığın altına sakladıklarımızla
gizlidir. Bunların o çerçevede değerlendirilmesini arzu ediyorum.,
T a s a r ı n ı n bazı m u ğ l a k ifadeler, objektif o l m a y a n ve kolay
değerlendirilemeyecek ölçüler taşıdığı ifade edilmektedir. Bunlar da doğrudur,
ama biz bu yasanın hazırlığına başladığımız günden bu yana, sübjektif
olduğuna inandığımız kişisel değerlendirmelerle yarın birtakım çıkar kapıları
oluşturacağına veya kendiliğinden keyfî olmazlar hazırlayacağına sebep
olacağına inandığımız bazı hususları olabildiğince törpülemeye çalıştık,
onları da bir miktar ortadan kaldırmaya çalıştık. Bu yasayı hazırlarkenki
yelpazeyi şöyle tuttuk: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın bir mensubu olarak
genel çatıda, yani bu konuştuğumuz konuların temelinde, tepesinde, rekabet
kurumumuzla ilişkili çalışmak durumundayız. Bakanlığın bünyesinde
Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü çerçevesindeki ve
4077 sayılı kanunun getirdiği çerçeveyi göz önünde tutmak zorundayım.
Esnaf Ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü aracılığıyla bana verilmiş görevlere
bakmak durumundayım. İç Ticaret Genel Müdürlüğü aracılığıyla iç ticaretin
geliştirilmesi yelpazesine bakmak durumundayım. KOSGEB'in edindiği
veya üstlendiği küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin güçlendirilmesi ve
korunması çerçevesini göz önünde tutmak zorundayım. Bunu yaparken
elimde bu konuyla ilgili olarak da üç tane araç var: Bir standartları gözden
uzak tutmamam lazım, sınai niülkiyet haklarının korunmasına bir zarar
getirmemem lazım. Ölçüler ve standartlar konusundaki işlerimle, TSE
uygulamalarının da bir miktar göz önünde bulundurmam lazım. Mesela
bir örnek veriliyor; deniliyor ki, "efendim siz KOBl'lere destek olmak
istiyorsunuz ama esasında bu KOBl'leri yok eder". Şimdi ben de cevap
olarak sorayım, "niçin?" Yani ben toplam cironuzun %20 sini aşmayacak
bir oran koyduğum zaman, niçin KOBİ'lerin yok olmasını sağlamış oluyorum
veya KOBl'lere zarar veriyorum? Şimdi bu grubun içerisinden herhangi bir
isim KOBİ'lere danışmanlık yapmak üzere piyasaya çıkacak olsa KOBl'lere
ne tavsiye ediyor? "Dünya piyasasına çıkarken markaya kaliteye ihtiyacınız
var" diyor. Peki KOBİ'lerin markaya ihtiyacı yoksa, niye marka tavsiye
ediyorsunuz. Niye böyle bir sınai mülkiyet hakkının gelişmesini engellemeye

çalışıyorsunuz. Yani bunun bir zararı yok. Şunu diyebilirsiniz: "Ben öyle
bir kalite pazarlıyorum, ben tüketici haklarına o kadar saygılıyım ki, bu
kalemi bana şu standarda uygun olarak üretmeyen bir KOBÎ'den ben bu
malı almam". Buna bir mani hal de yoktur. Rekabeti bu manada da teşvik
edebilirsiniz. Biz bu şikayetleri değerlendirerek bunları yapıyoruz. Şimdi
dediniz ki, "efendim ben sizin malınızı satarım ama şu kadar hava parasıyla
benimle bu izdivaca başlarsan". Sonra, "raftaki payını ölçerim, şu kadar
daha fazla verirsen, 20 santim daha artırırım." Peki, sonra ne yaparsın?
Sonra kusura bakma, parasını da istediğim zaman veririm. Fiyat istikrarını
sağladınız. Rekabete katkıda bulundunuz. Her türlü olumlu fonksiyonunuzu
icra ettiniz. Güzel. Riskini kime yüklediniz? Yani işletme sermayesi ihtiyacını
nereden temin ettiniz? Şimdi eğer bunlar yanlışsa, bu yanlışları benim
düzeltmeme yardımcı olunuz. Yani dünya örnekleriyle, yaptırdığınız piyasa
araştırmalarıyla beni yönlendirirken yerli piyasadaki uygulamalarınızın
sonuçlarıyla da beni yönlendiriniz. Eğer buna rağmen ben yönlenmez isem,
bu anlattıklarınızı anlamaz isem, aynı hatalara devam eder isem, o zaman
dersiniz ki "bunların kafaları klişeleşmiş, standart bakıyorlar, bağnazlar,
sabit fikirliler, anlamıyorlar, anlatamıyoruz."
Ama o noktada değiliz. Üzerinde bir tasarı yazan bir metni konuşuyoruz
ve bu metni emin olun ki sayın bakan her hafta kendi eliyle düzeltiyor. Yani
neredeyse borsa gibi takip ediyoruz. Ve hala bakanlığımızın raflarında,
arkadaşlarımızın çalışma masalarında duruyor.
Ben çok vaktinizi aldığımın farkındayım ama son konuşma hakkımı
kullanmak durumundayım.
Efendim sonuç olarak şunu ifade etmek istiyorum. Biz bu konuda taraf
değiliz, sabit fikirli değiliz, ön yargılı değiliz. Türkiye'nin gelişmesine ve
çağdaş tüketici hakları içerisinde yaşamasına ve ticareti düzgün yapmasına
yakışacak bir elbisesi olsun istiyoruz. Bu elbise dar geliyorsa genişletiriz,
ihtiyaç yoksa tartışırız. Daha mükemmel hale getirmek için katkı gerekiyorsa
ona da hazırız
Ben şimdilik hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sorularınız olursa, tekrar
cevaplamaya çalışacağım.
Başkan: Teşekkür ederiz efendim. Efendim bugün son konuşmacımız,
Sayın Hüseyin Erkan Yardımcı. Sizi de kürsüye rica edelim. Buyurun.
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Hüseyin Erkan YARDIMCI
Rekabet Kurumu 3 No'lu Daire Başkanı
Sayın Müsteşarım, çok değerli konuklar. Rekabet Kurumu, 2000 ve 2001
yıllarını kapsayan faaliyet raporunda, esas itibariyle bugün bu çatının altında
toplanma sebebimiz olan mevzu ile ilgili detaylı görüşlerini gerek
parlamentoya, gerek hükümetlere ve gerekse kamuoyuna duyurdu. Bugünün
en başından şu ana kadar söylenen çok fazla sayıda ve birbirinden de doğru
sözler nedeniyle, son konuşmacı olmanın da getirdiği bir handikapla çok
da fazla söyleyecek bir şey kalmadı. Bu sebeple değişik bir şeyler söylemeye
çalışacağım. Ancak önce bir iki atfım olacak uygun görülürse,.
Uluslararası uygulamaların bizlere örnek olmasına ilişkin bir iki şey söylemek
istiyorum. Küreselleşen dünyada, 1980 sonrasındaki dönemde özellikle
serbest piyasa ekonomisini benimsedikten sonra, dış etkilere çok çok daha
fazla açık hale gelmiş bir ülkenin üzerinde yaşıyoruz. Bu küreselleşme
sürecinden etkilenmemek mümkün değil. Geçmişte daha kapalı gümrüklerle
ve kapak alanların içerisinde yapılan ticaret daha geniş bir alanda, Awupa'dan
ve Birleşik Devletler'den çok fazla etkilenerek hem rekabetçi bir sürecin
içerisine girdi hem de bu ülkelerden birtakım uygulamaları aldı. Bizim
uygulamakla yükümlü olduğumuz 4054 sayılı yasa da tam anlamıyla bu tür
bir yasa grubudur. Geçmişe baktığınızda şu günkü konumuzla ilintüi olduğu
söylenebilecek gerek tüketicinin korunması hakkındaki yasa, gerekse ticaret
kanunu hatta Türkiye'nin diğer birçok mevzuatı içselleştirilmiştir. Ancak
esas itibariyle menşeini yurt dışından almaktadır.
Buradan sözü şuraya getirmek istiyorum: Uluslararası uygulamıalar bize
halihazırda şu gün itibariyle de önemli ölçüde bir önderlik yapmaya ya da
örnek olma vasfını sürdürmeye devam etmektedir. Ama Türkiye
gerçeklerinden bağımsız bir sonuca varmak anlamında bunu söylemediğimi
ifade etmek istiyorum. Satın alma gücü üzerinde de bir iki şey söylemek
istiyorum: Hipermarketler ya da büyük mağazaları ortada bir yere
koyduğumuzda bununla çok sıkı bağlantılı, 3 tane temel unsur var. Bunlar
tüketiciler, küçük perakendeci ve üreticiler. Bunlar pek çok uygulamanın
ve ticari işlemin içerisinde, ticari hayatın birçok realiteleriyle birlikte yaşıyorlar.

oturup kalkıyorlar ve bir o kadar da farklı mevzuatla kuşatılmışlar. Az önce
sayın müsteşarın ifade ettiği gibi, birçok mevzuatın etkisi ve düzenlemesi
altındalar. Düzenlemeden bahsederken özellikle işin bu tarafının altını
çizmek istiyorum. Çünkü bizim düzenleme yani regülasyon dediğimiz;
rekabet hukukunun da çok yakın paralelinde cereyan eden regülasyon
süreçleri. Genelde "doğal tekel" diye tabir ettiğimiz birtakım yapıların
arkasından gelen uygulamalar ve düzenlemelerdir. Bu pazar tamamen serbest
piyasa koşulları içerisinde cereyan etmesini beklememiz gereken pazarlardan
bir tanesidir. Esas itibariyle, tamamen serbest piyasa şartları içerisinde
cereyan etmesi gereken ortamlara niye müdahale edildiğine baktığımızda
da, ön plana çıkan birtakım sosyal kaygıların olduğunu görüyoruz. Bu
pazarlara olan müdahalelerin arkasında iktisadi yani ekonomik kaygılardan
ziyade sosyal koruma kaygıları mevcuttur. Avrupa'da ve Birleşik Devletler'deki
uygulamalarına baktığımızda tarihsel süreçte şehir dışlarına ya da yerleşim
merkezlerinin uzaklarına veya nüfusun yoğun olduğu yerlerden daha uzaklara
konuşlandırma şeklindeki birtakım önlemler yerini almış. Fakat bunlardan
çok daha etkili ve çok daha bu süreci belirleyici olan, satın alma gücünün
birtakım yaptırımlara tabi kılınması uygulaması. Yurt dışındaki uygulayıcılar
bunu neden benimsemiş diye baktığımızda; rekabet hukukunun düzenlediği
ve k o n t r o l ettiği alanda, rekabet h u k u k u n u n elindeki en temel
enstrümanlardan bir tanesi 6. madde, yani hakim d u r u m u n kötüye
kullanılması maddesi. Fakat görülen şu olmuş ki, hakim durum enstrümanı
ile mevcut satın alma gücünün müeyyidelendirilmesi, daha doğrusu çok
rekabetçi olan perakende sektöründe bir hakim durum tanımı ya da tespiti
çok zor. Bu rekabet otoritelerinin önüne çıkan bir unsur haUne gelmiş yani
çok kolaylıkla hakim durum tanımı yapamazsanız, müdahale de edemezsiniz.
Hakim durumun alt başhklarım kullanabilmeniz için, örneğin; birilerinin
ayrımcılık yaptığını ileri sürebilmeniz için hakim durumda olanın öncelikle
hakim durumda olduğunun tespiti gerekir. Elindeki mevcut enstrümanlarla
bunu yapamayan devlet -devlet diyorum, çünkü sadece rekabet otoriteleri
değil- şunu yapmış: Satın alma gücünün kötüye kullanılmasını önlemek
için birtakım tedbirleri sıralamış, örneğin Fransa'da, 90'lı yıllardan sonra
gündeme gelmiş Galant Yasası, bu yasalardan bir tanesidir. Mesela neler
yaptırıma bağlanmış? Dilerseniz onlardan bir örnek vereyim. Yeniden satışta,
zararına satmak engellenmiş. Buradaki amaç daha ziyade küçük perakendeciyi
korumak, aşırı düşük fiyatla satış yasaklanmış, bu da perakendecilerin kendi
markalarını düşük fiyatla satmasının önlenmesi amaçlı bir önlem. Mal
vermeyi reddetmeye izin verilir hale gelmiş ki, esas itibariyle "mal vermeyi

reddetmek yasak" diye tammlanabilir. Hakim durumdaki bir işletme için,
herhangi bir hizmet karşılığı olmaksızın veya önceden yazılı olarak bir ciro
hedefine bağlanmaksızın üreticiden raf bedeli talep etmek yine yasaklanmış.
Ticari ilişkiyi kesme tehditi altında üreticiden indirim istemek, ödemeleri
geciktirmek, önceden yazılı uyarı yapmadan ticari ilişkiyi kesmek yas;aklanmış.
Bu tabii ki sadece bir ülke uygulaması ve verdiğim örnek Fransa uyj^ulaması,
İspanyada da buna yakın başka uygulamalar var. Bize daha yakın olabileceğini
düşündüğümüz örnekler, Akdeniz ülkelerinden diye görüyoruz. Çünkü
perakende popülasyonu bizimkilere biraz daha yakın. Yani bir benzeştirme
yapmak gerekirse, İngiltere ve diğer kuzeydeki ülkeler bize daha daha az
benzeyen örnekler. Az önce söylediğim gibi; hakim durumun tespiti söz
olarak kolay çıkıyor ağızdan ama bir o kadar da zor. Hakim durum tespiti
bir hukuki kavram olmaktan öte rekabet kurallarının uygulanışındaki bütün
diğer unsurlar gibi, iktisadi tarafi çok daha baskın olan bir kavram. Yani,
detaylı iktisadi analizlerden sonra bir işletmenin hakim durumda olduğuna
kanaat getirip de onu yaptırıma bağlamak mümkün. Çünkü esas itibariyle
burada da çok vurgulandığı üzere piyasanın serbestisi esas. "Peki bu esastan
bir anlamda ekonominin anayasal düzeni olan ve teminat altına alınması
gereken bu düzenden vazgeçmeden nasıl anlamlı müdahaleler yapılır?"
burada bu mühim. Az önce de belirttiğim gibi, hakim durum kriterinden
çok fazla sonuç çıkaramayan uygulamacılar satın alma gücünün kötüye
kullanılması kriterini esas itibariyle ele almışlar ve onun üzerinden sonuçlar
elde etmeye başlamışlar. Fakat bütün bunları söylerken ve bunun varlığından
söz ederken; bu ne zaman ve hangi aşamada gündeme gelmiş yani bu
müdahale iktisadi hayatın seyri sırasındaki herhangi bir safhada yapılabilir
mi? yapılamaz mı? diye baktığımızda karşımıza çıkan tablo şu: 2000 yılı için
söylüyorum; kabaca rakamlarla da ifade edebiliriz ama net rakamlar üzerinden
bazı ülkelerdeki en büyük teşebbüslerin pazar payı toplamlarım söyleyeceğim.
Bu ülkelerde müdahale var. Türkiye ile kıyaslamasını da en sonunda
yapacağım. Kuzeydeki ülkelerin perakende veya bakkal ve benzeri
işletmelerinin popülasyonu olarak seviyesinin daha düşük olduğunu bir kez
daha vurgulayayım ve onun için de oradaki müdahale oranları çok daha
yüksek seviyelerde yapılmıştır. Finlandiya'da ilk beş büyük mağazanın
%96'lık pazar payına sahip olduğu bir dönemde müdahale yapılıyor.
Avusturya'da 82; İsveç'te 79; Fransa'da ilk 3 için 66; İsviçre'de ilk 3 için 75;
İngiltere'de ilk 5 için 62; Almanya'da ilk 3 için 53. Daha aşağı indikçe,
İspanya'da ilk 3 için 42; İtalya'da ilk 3 için 32; Yunanistan'da 25 olduğu
dönemler bu müdahalelerin yapıldığı dönemler.

Türkiye'de ise, yine bir OECD verisi elimdeki rakam ilk 3 %8 e geliyor.
%8'lik bir pazar payınm sahibi olan ilk 3 için piyasa müdahalesinin gerekli
olup olmadığı tartışması burada gündeme getirilebilir. Rekabet Kurumu
olarak verdiğimiz görüşte; "şu aşamada bu müdahalenin yersiz olacagı"nı
söylemiştik. Ama bir enstrüman olarak bulunan ve gerçekten ciddi kısıtlama
yaratmasına rağmen tercih edilebilir noktada olmasının, bu tür şartların bir
araya gelmesiyle mümkün olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum.
Söylenecek çok şey var ama, zannedersem sorular da var. Ben daha çok
üzerinde durulmayan bir, hususa dikkat çekmeye çalıştım. Diğer
söyleyeceklerim de aslında diğer konuşmacılar tarafından söylendi,
katıldıklarım var, katılmadıklarım var.
Çok teşekkür ediyorum sabırla dinlediğiniz için.

DÖRDÜNCÜ OTURUM
SORU/CEVAP

Başkan: Çok teşekkür ediyorum sayın Yardımcı. Değerli konuklar, sizlerin
de izlediği gibi, konuşmacılarımızın tümü kendilerine ayrılan zamanı en
mükemmel ve en verimli şekilde kullandılar bize de bir ölçüde zaman
kazandırdılar, hepsine teşekkür ediyorum.
Şimdi toplantımızın en zor ama en uzun dönemecine giriyoruz. Ayrılan
zaman bu dönemeç için 1 saat 20 dakika. Umarım ki bu virajı da kazasız
atlatabiliriz.
Şimdi ben bu bölümde öncelikle işi forma döndürmek istiyorum, yani önce
size salona dönmek istiyorum. Ben sayın Baykan'a ilk sözü vereceğim, çok
kısa buyurun efendim.
Renan Baykan; Saym başkan ben görüş bildirme durumunda değilim,
sadece teknik iki konuda durumu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Veya
çeUşkiyi önlemek için bir açıklama yapmak istiyorum.
Bir tanesi, bu k a n u n u n esas amacı küçükleri korumak. Şimdi 400
metrekareden büyük yani 401 metrekarelik bir alanı demek ki biz büyük
olarak görüyoruz, aslında ben böyle görmüyorum. Bu küçük bir bakkalın
modernleşmesinin ilk aşamasıdır. 402-405 veya bunun biraz daha ilerisindeki
bir metrekaredeki bir modernizasyonu bu kanunun ben engellediği
görüşündeyim. Yani küçüğün büyümesini engellediği görüşündeyim.
Çeşitli ülkeler misal gösterildi. Fransa'daki kısıtlama hipermarketler içindir
yani sadece 2500 metrekare satış alanı olan veya deposuyla birlikte 3 bin
metrekareyi geçenler kapsama girer. Bir de şu mahzuru da var tabii. Mesela
mahiyeti icabı büyük alanda çalışan iş kolları var. "Oto galerisi" diyeUm.
Zaten 400 metrekareden aşağı çalışamaz adam, dolayısıyla onun faaliyeti
de bir bakıma kısıtlanmış oluyor.
Burada denebilir ki kanunun amacı tüketim maddeleri ve ihtiyaç malzemeleri.
Şimdi burada eğer kasıt dayanıksız tüketim malları ise bunu açıkça yazmak
lazım. İhtiyaç malzemesi de çok geniş. Günlük ihtiyaç malzemesi derseniz
o zaman galeri girmez. Bu çelişkiye dikkat çekmek istedim.
İkincisi, efendim 9 uncu madde var, diyor ki "taraflar anlaşmamışlarsa satın
alınan malların bedeli şu kadar zaman içerisinde ödenmek zorundadır".

Aslında bu tedarikçilerin şikayet ettikleri şeyi önlemiyor, çünkü bu
tedarikçileri koruyucu değil, aslında onların zararına bir madde. Çünkü
borçlar kanununda "eğer taraflar anlaşmamışlarsa, paranın anında ödenmesi
lazım" demiştir. Yani bu madde, anında ödenecek bir maddeyi 2 ay sonraya
atmış oluyor. Bu hususa dikkat çekmek istedim.
Bir de borçlar kanununda "teamüle de bakılır" diyor. Eğer vadeh ibaresi
kullanılmışsa, sözleşmede kesin bir tarih yoksa, o zaman zaten mahkemeler
bize başvuruyor. Diyorlar ki, "işte filan sektörde, vadeli satışta teamül nedir?"
O andaki duruma göre. Oda da diyor ki, "işte o sektörde vadeli satış 1
aylıktır, faizi de şudur". Yani bunları piyasa belirliyor. Bu bakımdan bazı
maddeler tedarikçinin lehine gözükmekle birlikte, aslında aleyhindedir.
Yani bugünkü hukuk sistemine göre bunu koymazsanız hemen ödemesi
gerekir. Ama niye işlemiyor? Mal aldığı müşterisini şikayet edip mahkemelere
başvurmak istemediği için yürümüyor iş. Yoksa başkanın dediği gibi
yasaklamalarla bir yere varacağını zannetmiyorum. Rekabetin çahştırılmasının
teminle bir sonuca ulaşacağına inanıyorum. Teşekkür ederim.
Başkan: Katkılarınız için teşekkür ederim sayın Baykan. Efendim ikinci
sözü sayın M e h m e t Adil Erbaş veriyorum. Buyurunuz efendim.
Mehmet Adil Erbaş: Sayın müsteşar, sayın başkanlar, sayın konuklar.
Bugün bu toplantıya Odamız 15 inci meslek komitesi ve Pakter grubundan
biri olarak katılıyorum. Yalnız şunu anlatmak istiyorum: "Biz 1976'dan bu
yana, Eminönü Unkapam'nda gıdacı olarak çalışmakta ve bakliyat grubunda
da dağıtımla uğraşmaktayız. Önceleri ne senet ne sepet vardı. Tüccar verdiği
sözüyle alır verirdi. Ona göre de çalışırdık. Şöyle söyleyeyim 1987 ve 1990
yıllarına kadar banka müdürleri, bankacflar gıdacıların yanma gelir,
"mevduatını bize yatır" derdi. Bugün biz bankalardan almaya başladık.
Nedenine gelince bugün verdiğimiz malların ödemesi 3 ayda, 4 ayda
alınamıyor, o zaman ayakta kalmak için ve bu arayı kapatmak için bankalarla
çalışmak mecburiyetinde kalıyoruz. Kazandığımız kazanç az bir kâr olduğu
için bankalara ödüyoruz ve ayakta kalmak için savaş vermekteyiz. Teşekkür
ederim.
Başkan: Teşekkür ederim efendim. Sayın Karadeniz.

Ömer Karadeniz: şimdi efendim ben öncelikle konuşmalarm ışığmda
bir yorumda bulunmak istiyorum.
Öncelikle tüm sayın konuşmacılarımıza ,özellikle de Sayın Ali Zafer Taciroğlu,
sayın müsteşarımız Adem Şahin ve Hüseyin Erkan Yardımcı'ya çok çok
teşekkür ediyorum.
Kısa bir sürede de olsa önemli konulara değindiler. Bu arada burada
tedarikçilerimiz de var. Hepimiz aynı zamanda tedarikçi ve tüketici
hüviyetindeyiz. Hepimiz belirtilen gross market veya hipermarket ile
tanımlaması hangi şekilde olursa olsun alış veriş durumunda bulunmaktayız.
Ben sayın Bozer'in konuşmasındaki negatif tonlamayı doğrusu anlayamadım.
Şimdi neden anlayamadığımı şöyle bir iki cümleyle izah etmek istiyorum.
Konuşmanın tamamından "biz yaptık, oldu" düşünce ve tavrı çıktığını
görüyorum, artık bu ülkeden bu düşüncenin kalkması gerektiğine
inanıyorum. Konuşmasının bir kısmında örneğin, "taslak tedarikçi iHşkileri
açısından şüphe götürür" dediler, dikkatle not aldım. "Taraflar istemezse
devam etmezsiniz olur biter" dediler. Şimdi bu, bu kadar basit olmamalı.
Siz bir anlaşma yapıyorsunuz. Akitler tek taraflı olmaz, kuşkusuz ü:i taraflıdır.
Yani iki taraf da vecibelerini yerine getirmek zorundadır. Ama bir de tek
taraflı hareketler var. Sayın market yönetici arkadaşlarımdan bu konuya
dikkat etmelerini özellikle rica ediyorum.
Bütün komitelerimizde için için kaynayan bir olay var, marketler istedikleri
şekilde, istedikleri kuralı koyarak, istedikleri talepte bulunuyor şeklinde.
Bakın şimdi böyle bir olay nasü mümkün olabilir? "siz beraber konuştunuz,
fiyatta anlaştınız, ödemede anlaştınız, süresi geldi." Diyelim ki 60 gün sonra
alacağınızı alacaksınız, bir bakıyorsunuz ki 60 günün üstüne bir 60 gün
daha katlanmış. Şimdi bu tedarikçinin bir hakkı yok mu? Bu tedarikçinin
o parayı düşünerek yapmış olduğu yatırımlar var. Böyle düşünmek lazım.
Ben buradaki birçok arkadaşımı tenzih ediyorum, hepsi için değil ama
içlerinde azınlıkta da olsa, maalesef bunu politika haline getiren kurumlarımız
var. Buna özellikle dikkat edilmesi lazım. O zaman fiyatı, vadeyi, her şeyi
gross marketin satın alması belirlesin, tedarikçiye de hiçbir şey kalmasın.
Ne derse başını önüne eğsin. Böyle bir uygulamanın dünyanın hiçbir yerinde
olması mümkün değil. "Ticarete karışılıyor, pazarlamaya karışılıyor, ödemeye
karışılıyor" dedi, sayın Bozer. Burada tedarikçinin şamar oğlanı haline

getirilmemesi lazım. Gelişmiş ülkelerde bu iş birlikte koşarak yapılır, entegre
hareketle yapılır. Kuvvet kullanarak, tek tarafi sindirerek değil. Zaten devam
edip etmeme kararını o tedarikçi verecektir. Nasıl verir? Gün içerisinde,
zaman içerisinde mutlaka tepkisini koymaktadır. Bir çok yönetici arkadaşımız
farkındadır, bilinçli tedarikçilerimizin bir çoğu gereken tavırlarını kısa süre
içerisinde almaktadırlar. Tabii tekrar bazı marketlerin ciddiyeti ve sözlerinde
durmaları itibariyle altını çizmek istiyorum. Herkese şamil değildir bu
konuşma.
Bizim üyelerimizden bir tanesinin geçenlerde bizim komiteye getirdiği bir
örnek vardı, çok enteresan bir örnek. 2003 yılında markete iade şartlı bir
ürünü teslim ediyor, satıyor. Marketten ihtiyaç halinde defalarca o üründen
alınıyor, sonra toplamının iki katı ürün iade ediliyor. Yani 2003 yılında
aldığı ürün toplamının iki katı ürün iade ediliyor, "bu nasıl oluyor?"
dediklerinde, "efendim 2002 senesinde stoklarımızda vardı, bu nedenle
bunu da iade ettik" deniyor. Peki, siz sene içerisinde defalarca bu ürünü
alıyorsunuz, sonra o ürünün iki katını geri gönderiyorsunuz. Bunlar hepinizin
görmekte olduğu gibi maalesef tek taraflı işlemler.
Burada tabii ki konuşma süresi keşke uzun olsa da rahat rahat konuşabilsek,
gerçi süreyi biraz aşıyorum ama hemen son bir toparlama yapacağım. Ahlaki
ve etik olarak tüm market yöneticilerinin gerek tedarikçilerle ve gerek
tüketicilerle olan ilişkilerini dünya standardında, gelişmiş ülkeler standardında
gözden geçirmelerinin şart olduğunu düşünüyorum. Biraz önce dediğim
gibi, birlikte koşmayı ön plana almak gerekiyor. Hepinize tekrar teşekkür
ediyorum.

Başkan: Teşekkür ediyorum efendim.

Sayın Aral.

Zafer Aral: Teşekkür ederim sayın başkan, sayın müsteşarım. Konu biraz
herhalde taslağın dışına çıkartılıyor. Ben buna dikkati çekmek isterim.
Çünkü taslak "amaç ve kapsamda mağaza kurumları ve ticari faaliyette
bulunmaları ile denetimlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir"
diyor. Şimdi burada belirlenen 400-500 metrekare fark etmez. Tarif edilen
mağazalarla ilgili kurulma şekilleri, faaliyetleri ve denetlenmeleri.
Burada daha önceki ve sonradan söz alan konuşmacılardan da gördüğüm

kadarıyla bireysel problemler ortaya getiriliyor. Konu, mecrasının dışına
çıkartılıyor. Bakın Rekabet Kurumu'ndan bir arkadaşımız geldi konuştu:
"İndirimli satışlar. Iskontolu satışlar, bunun cezalandırılması haklımda" bir
madde gördüm. Türkiye'de bir rekabet Kurumu varken ve çalışırken ilave
yasaklara niçin gerek duyuluyor?
İkincisi, akitler karşılıklı yapılıyor. Bu akitlere uymak iki tarafın da
zorunluluğu. Biz mahkemeleriyle, anayasal kuruluşlarıyla var olan bir devletiz
yani hukuk devletiyiz. Akitlere uyulmuyorsa her yerde hakkınızı arayabilirsiniz
ama bunları yani bireysel problemlerimizi burada bu taslağın problemiymiş
gibi getirmeyin. Bu taslakta zaten doğru olmayan şeyler var. Çünkü devlet
müdahaleci olamaz. Ticarete, alışverişinize karışıyor. Para ödemenize
karışıyor, böyle bir şey olamaz.
Hem değişimi istemek, hem değişime direnmek bize yakışmaz. Bakanhğa
da yakışmaz. Taslak Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde olsun.
Teşekkür ederim.
B a ş k a n : Teşekkür ederim sayın Aral. Efendim Sayın Dilek Temel.
Dilek Temel: Teşekkür ediyorum, dayanıklı tüketim sektörü adına bir
konuya değinmek istiyorum. Renan Baykan Bey ve Murat Bey de bir miktar
o konuya değindiler.
Yoruma açık olmaması açısından, tanımların muğlaklığından ötürü bir
belirsizlik söz konusu olabilir. Ben de aynı şekilde mağaza tanımındaki
ürünler bakımından özellikle hızlı tüketim ve günlük ihtiyaç olarak açıkça
belirlenmesini tavsiye ediyorum. Aksi halde mobilya mağazalarından,
elektronik eşya mağazalarından, buzdolabı vesaire satıcı mağazalarından,
E5 in üzerinde giderken bile yüzlerce görüyorsunuz. Hepsi 400 metrekarenin
üzerinde, en az bin-iki bin metrekarelik mağazalar. Bunun dışında yine
Türkiye'nin çeşitli bölgelerine dağılmış, aynı şekilde 400 metre kareden 2
bin metrekareye kadar çıkan yüzlerce ve binlerce mağaza var. Dolayısıyla
bunlara da açıklık getirilmesi açısından o görüşe katılıyorum ve bunu tekrar
hatırlatıyorum, teşekkür ederim.
Başkan: Teşekkür ederim efendim. Efendim Sayın Bozer'e yöneltildiği

için...
Ömer Bozer: Ben sesimdeki negatif tonlamayı anlayamadım. Hakikaten
böyle bir şey varsa, herkesten özür dilerim.
Başkan: o gribal bir durum diye algılıyoruz efendim.
Ömer Bozer: Zaten gribim ama onu tam anlayamadım. Varsa da
herkesten bunun için özür diliyorum. "Biz yaptık oldu" diye de bir tutum
içerisinde olmamız mümkün değil, çünkü biz burada bizim yaptığımız bir
şeyi konuşmuyoruz. Yapılan bir şey üzerinde görüşlerimizi ifade ediyoruz.
Dolayısıyla hakim durumda değiliz burada, onun için "biz yaptık oldu" diye
bir tutumuz kesinlikle söz konusu olmaz.
Tedarikçi ilişkileri açısından söylemeye çalıştığım şuydu: "ticaret taraflar
arasında serbestçe akitleşme üzerine yürüyor." Dol ayısı ile karar verilmiş
olan bir akde uymamayı hoş gören bir tavır içerisinde olmam söz konusu
olamaz. Sadece, iki taraf arasında serbestçe kurulması gereken koşullara
başka bir güç tarafindan müdahale edilmesini eleştirmeye çalıştım. Yoksa
"işinize gelirse olur, işinize gelmezse olmaz" şeklinde bir tavır içerisinde
olmam mümkün değil. Çünkü konuşmamın başında da ifade etmiştim.
Ben tedarikçi tarafinda uzun yıUar çalıştım, bütün güçlükleri çok iyi biliyorum.
Bunun yanı sıra, bunların dışarısında da diğer kanallarda da nasıl ödemeler
yapıldığını gayet iyi bilen birisiyim. Onun için bu konuda emin olabilirsiniz
ki kol bükme metodolojisiyle hareket etmemiz hiçbir zaman mümkün
değildir.
Sayın başkan müsaade ederseniz bir konuya daha değinmek istiyorum.
KOBİ'lere ürettiği malların oranının %20 koyduk diye niye KOBl'ler zarar
görsün? Tabii ki zarar görmez., % 20, %15 veya %35 olmasını anlayamadık.
Yani niye bir yüzde koymak icap ediyor? Onu anlayamadık. Zira bazı
işletmeler var, mesela bugün İsviçre Migros %90 oranında kendi markasıyla
çalışıyor. Berikisi Koop diye rakibi var, %25-30 oranında çalışıyor. Acaba
buna bir % koymak kime ne fayda sağlayacak? Bunu sınırlamak KOBİ'ye
ne fayda sağlayabiHr? Bilakis bence daha çok zarar verebifir. Çünkü benim
burada danışman olarak çıkıp gitme niyetim yok ama eğer ilerde ufak bir
KOBİ'ye "marka yap" diye akıl vermek herhalde en son vereceğimiz akıldır.

çünkü o adamcağızın zaten marka yapmak için yeterli fonu yok. Bugün
marka yaratmak on milyonlarca yüz milyonlarca dolar. Hepimiz biliyoruz,
ben de 20 senedir bu sektörün içindeyim, geçmişte markalar yarattık ama
o zaman televizyon falan yoktu. Çok iyi bilirler 1-2 milyon dolara marka
yarattık. Şimdi artık onlar geçti. Birine "marka yap" diye akıl vermek demek
"20 milyon doların var mı?" demek. Bu markayı tutundurmak kuvvetli bir
dağıtım örgütü kurmak lazım. Penetrasyonun en az ağırlıklı % 60-70
mertebesinde olması lazım ki, markanıza harcadığınız paraya deysin, onun
için ne yapmak lazım? Ama o KOBİ'nin bu imkanı var mı? Yok. Yani
"KOBİ'lerin zincir mağazalarla çalışması onlara bir tasarruf sağlayabilir".
Teşekkür ederim.
Başkan: Teşeklmr ederim efendim. Sayın Dursun "bize söz hakkı var mı?"
dedi. Söz hakkı sizin efendim, buyurun.
Murat Dursun: Teşekkür ederim sayın başkan. Burada gündemin en
önemli tartışma konularından birisini rekabet olarak dile getirdik, dolayısıyla
haksız rekabet de gündeme geldi ve konuşmacı arkadaşlarımızın da bu
konudaki görüşleri ifade edildi.
Ben sayın Sabancı'ya, bir soru yöneltmek istiyorum. Kendileri "sistem
içerisinde rekabetin çok önemli bir araç olduğunu, rekabetin serbest piyasa
koşullarında engellenmemesi gerektiğini" önemle vurguladılar. Katılıyorum.
Ancak rekabetle, haksız rekabeti hangi noktada birbirinden ayırt
etmektedirler? Bu sınır kendilerine göre nerede oluşmaktadır? Aynı zamanda
derneğin genel başkanı olarak da önemli bir görevi ifa ediyorlar. Bir de
küçük örnek vermek istiyorum. Dün gazetelerde sanıyorum bugün açılışı
yapılacak elektronik bir marketle ilgili ilanları ve burada maliyetine hatta
maliyetinin altında fiyatlarla bazı ürünlerin afişe edildiğini gördük. Sektörün
içerisinde olan bir kişi ve fiyat yapısını bilen bir kişi olarak bu değerlendirmeyi
rahatlıkla yapabiliyorum. Böyle bir örneği de değerlendirerek bu smırı ifade
edebilirlerse memnun olurum. Teşekkür ederim.
Başkan: Efendim yönetim modeli olarak şu anda sayın Sabancı'ya söz
vermeyeceğim, belki diğer değerli katılımcılar ve siz konuşmacılar da ilave
sorular yöneltebilirsiniz, hepsini birden cevaplayabilirler. Biraz bekleyelim
isterseniz. Başka söz almak isteyen var mı? Buyurun sayın Taciroğlu.

Ali Zafer Tacİroğlu: Bakanlık üstünde 1995 yılından bugüne kadar
çok ağır bir baskı var. Bu baskı, her firmanın her olayda ayrı bir takım yasa
talebiyle geliyor. Bu yasalar bir ihtiyaçtan doğuyor. Fakat yasayı uygulamaya
koymaya kalktığınız zaman bir bakıyorsunuz yasayı isteyen taraflar bile
neredeyse yasadan geri çekiliyor. Vazgeçiyorlar ve sizi bir taraf gibi
bırakıyorlar. Tabii bakanlık hiçbir zaman taraf değil. Ama şu bir gerçek ki,
eğer bir grup daima "ben iyiyim, ben doğruyum" diyorsa o grubun büyük
bir yanlışı vardır.
Bizim esas beklentimiz şu; özellikle zincir mağazalar ve birlikte kurdukları
dernekler, geçmiş dönem içinde kendi hatalarını tespit edip kamuoyuna
duyurabilirlerse ya da eksiklerini giderebilirlerse bazı şeyleri düzeltebilirler.
Bu bakımdan özellikle şunu söyleyeyim: Sayın Karadeniz güzel bir örnek
verdi; ben daha güzelini vereyim: Burada hiçbir firma üzerine alınmasın
ama çok ciddi bir şey söylüyorum. Türkiye'de Maliye Kanunları var. Mah
kanunlar gayet kesin. Kestiğiniz faturayı 10 gün sonra gönderirsiniz fakat
bir şirketimiz özel kültürü dolayısıyla bu faturaları 4 ay bekletir. Ve firmalara
4 ay sonra gönderir. İtiraz gücü kalmasın diye bu kadar geç gönderir. Şimdi
maliyeden daha kötü bir kanun var mı? Daha dehşet verici bir kanun var
mı? Bundan korkmayan var mı? Yani "maliyeden korkmayan Allah'tan
korkmaz."
Demek ki bizim işimiz kanunla değil. Bizim işimiz, uygulamayı çarpık yapan
ve çarpık yaparak birtakım birikimler yaratan ticaret kanunu, rekabet
kanunu, medeni kanun vb. ile. Ne kadar faydalı oldu bilmiyorum ama yeni
kurumlarımızın ve yeni katılacakların da dahil olacağı derneğimizde
hatalarımızı tespit etsek, hatalı uygulamalarımıza müdahale etsek,
elemanlarımızdan eksik gelen bilgileri düzeltsek ve birbirine bakarak
kararmayı engellesek de gerçekten ticaret kanunu, mali kanunlar ve diğer
kanunlar hepsi işler vaziyete gelse, yeni bir kanuna ihtiyacımız olmasa çok
daha mutlu olacağız. Çünkü her kanun size yeniden maliyet demektir, sizin
maliyetleriniz de "toplumun maliyetleri" demektir. Bir müddet bu maliyetlere
katlanmak zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla dedi ki arkadaşım, her meslek
komitesinde bu şikayetler binlerce. Fakat bir çoğu ticari davranış biçimi
itibariyle bunları açıkça söylemek yerine, tercihen kendi ticaret odasında
veya meslek komitesinde daha ufak bir üslupla söylüyor, zaten bir müddet
sonra da söyleyemeyecek halde sesi kısılıyor.

Parasını alamadığı için batanların listesini ben çıkartır veririm merak
ediyorsanız. Ama bunu böyle alanen konuşmak çok uygun bir şey değil. Bu
yanlış. Birbirimizi tenkitten ziyade, nasıl iyileştirme ihtiyacında olduğumuzu
gösteriyor. Tabii ki haksız rekabet çarşıda, pazarda da var. Yani Erainönü
meydanında satılan üretimin, pisliğin, kötülüğün getirdiği hadiseyi, iftiharla
gezdiğimiz bir süpermarkette bir hipermarkette, çarşısına gittiğimiz bir
yerde, tabii övüneceğiz hep beraber, dolayısıyla burada birlikteyiz, biz
bakanlıktan bir şey rica edeHm. Bu kanun, bir tepki kanunu, tepki kanunu
derken, 400 metre mi olsun, 500 metre mi olsun; şehrin ortasında mı olsun,
imar müdürüne mi bırakalım yoksa Ankaraya mı soralım derken maliyetler
yeniden artacak. Bu maliyetler yine korumaya çalıştığımız kobilerin sırtına
biner, bugünkü şartlarda bu maliyet buradan gider, öbür taraftan gelirse,
o kobilerin şikayetleri daha çok artmaya başlar. Daha çok bağırtı sesi duyarız,
dolayısıyla bizim işimiz uzlaşmak. Uzlaşma da yasalarla değil. Tabii batıda
çıkartılmış bu yasalar, her biri de kendine göre karşı lobiyle çıkartılmış, bir
grup lobi yapıyor. Dolayısıyla bir yasa çıkıyor, yani bir başka ülkede, bir
başka firma geldiği zaman başka türlü yasalar çıkıyor. Ödemelerin
kısıtlanması, tabii çok sevinirim öyle bir şey yapılırsa, ama geçerli değil.
Olmayacak, zorlaşacak, onun için bu yasalarda bunların yer alması açık,
daha net bir takım çalışmalara mani olacak, bunlar için ticaret odaları müsait
yerler. Ticaret odalarında her meslekten insanlar var, dernekleriniz uygun
yerler, derneklerinizin temsilcileriyle, buraların temsilcileri bir araya
gelebilirler. Söylenemeyen şeyleri söylerler, yasal zemine sığmayan yapılan
işleri, yasaya gitmeden çözmeye çalışırsınız. Yani söylüyorum size, faturaları
4 ay bekleten firma suçludur. Noter tespitleri yapılmıştır bunun, ne yapahm,
mahkemeye mi verelim, yakışır mı, teşhir mi edelim? Bilerek yapmıştır.
Daha ben size söyleyeyim, söylemek istemiyorum. Ama kimse kalmadı,
basın da dışarıda zaten, kompütüründe Türkler hakkında kötü kelime yazan
satın almacılar var, böyle geldiler yurt dışından. Bunları telaffuz etmezsek,
nerede telaffuz edeceğiz? Buna kimin hakkı var? Bizim yazdığımız mektuplar
var. Ben Türkiye'de, Türk terbiyesiyle iş yapacağım. Bana dışarıdan yabancı
bilgi gelsin, kültür gelsin, ama iyi tarafi gelsin. Kötü tarafı gelmesin, beni
aşağılayacak, bizi aşağılayacak, yarın sizleri aşağılayacak bir kafa yapısıyla
burada işimiz yok. Dolayısıyla bunlara mani olmak zorundasınız, çok fazla
bunlar yani söylüyoruz ama bir taraftan bakana binlerce talep gidiyor. Ben
biliyorum. Burada konuşan 3 kişiyiz, bu değil ki sadece binlerce teklif gidiyor,
binlerce talep gidiyor. Ama bunun karşılığında müsaade ederseniz bu kanun,
bu yasa bir müddet daha ertelenirse, bakalım belki biz kendi kendimize

daha farklı şeyler yaratabiliriz, çünkü yasayla bir yere varamıyoruz. Dediğim
gibi, mali kanunu dahi uygulamamaya cesaret edenler ayan beyan ortadayken,
şimdi o aşamalara gelmeydim isterseniz, çok teşekkür ediyorum.
Başkan: Teşekkür edivorum efendim. Sayın Kemal Erol söz istediler.
Buyurun.
Kemal Erol: Teşekkür ederim sayın başkanım. İzninizle, toplantının bu
ilerleyen saatinde sayın Müsteşarıma ve Rekabet Kurumu'ndan çok değerh
mesai arkadaşım Erkan beye yönelik bir sorum ve önerim olacak.
Ben şu anda Koç Holding Hukuk Müşaviri olarak görev yapıyorum. Ama
tanımayanlar için bu açıklamayı yapmak gereğini hissediyorum. Rekabet
Kurumu'nun kuruluşundan beri görev yapmış; rekabet hukuku konusunda
hasbelkader çalışma yapmış bir akademisyen ve bir hakim olarak yeni emekli
olduğum için hala kendimi Rekabet Kurumu temsilcisi olarak görüyorum.
Efendim burada tartışmaları dinledikten sonra daha bir kanaat getirdim ki,
bir sorun var. Ve bakanlığımız da çok haklı bir şekilde bu sorunun çözümü
için çaba içerisinde. Sorun nerede? Sorularla da eleştirilerle de gördük ki,
hakikaten ekonomik hakimiyetin kötüye kullanıldığı iddiaları var. Ekonomik
hakimiyetin kötüye kullanılması ise Avrupa BirHği mevzuatından alınma
olduğu için bizim kanunumuzun 6. maddesinde. Erkan bey çok güzel bir
şekilde açıkladı: Olmadığı için, bu iddiaların önlenebilmesi adına, böyle
uzun ve zahmetli bir yola gidiliyor, 400 metrekarenin üzerindeki bütün
şeylerin, tek tek izin alınması hatta mevcutların tekrar gözden geçirilmesi
gibi liberalleşmeyle pek bağdaşmayan veya bağdaşmadığı söylenebilecek bir
rekabet giriş engeli yaratılıyor. Rekabet hukukuyla, düzenleme tamamen
birbirleriyle zıt yönde gelişen şeylerdir ve artık dünyada "deregülasyon"
dedikleri, regülasyondan kaçma ve rekabet koşulları içerisinde mümkün
olduğu kadar rekabetin kendi kendisini düzenleme yönünde bir eğilim var
ve biz de Avrupa Birliği'ne üye olmak için çaba gösteren bir ülke olarak
elbette ki, bütün dünyanın gittiği bu yoldan sapma göstermemeliyiz. Ama
bu iddiaların veya bu sorunun çözümlenmesi için; "somut olarak 6. maddede
bir değişiklik yapılarak sadece hakim durumda olan firmalar değil, ekonomik
hakimiyet iddialarına göre süpermarketlere karşı hakimiyeti kötüye
kullanıyorlar iddiası var ise, bu gibi hallerde de rekabet kuruluna başvurularak

bu konuda bir cezai hüküm veya bir soruşturma açılması imkanı getirilmesi,
herhalde bu sorunu çözer" diye düşünüyorum. "Böyle uzun zahmetli
kanunlar çıkartıp, yeniden efendim izinler alınması, kurullar oluşturulması
veya bakanlığa odalara bu şekilde izin prosedürleri getirilmesi yerine
şikayetlerin özünde bu var ise, belki böyle bir yolla aynı sonuca gidilebilir
ve herkesi de tatmin eden bir sonuç çıkar" diye düşünüyorum. Ve bu somut
önerimi ilk defa tamamen kendi adıma burada yapıyorum.
Başta da belirttiğim gibi; holdingi temsilen bulunmuyorum ama görevim
halen holdingde baş hukuk müşaviri olduğu için yanlış anlaşılabilir. Yani
holdingi temsilen değil, tamamen bir rekabet hukukçusu uzmanı sıfatıyla
bu öneriyi yapıyorum. Teşekkür ederim.
Başkan; Teşekkür ederim. Sayın Sabancı, sözü size vereyim ve Sayın
Dursun'un sorununun cevabını alalım. Teşekkür ederim.
Demir Sabancı: Memnuniyetle sayın Başkanım. Pazarımızdaki büyüklüğe
Murat Beyin açtığı pencereden baktığımızda, toplam pazar büyüklüğü
kabaca kriz sonrası dönemde 40 milyar dolar civarında, bu bizim dernek
içinde yaptığımız çalışmalarda ortaya çıkan bir husus. Burada en büyük
organize perakendeci halka açık bir şirket, bu şirketin 2003 kapanışı ciro
olarak takriben 1 milyar dolar civarında. Şayet bu şirket pazar haldmiyeti
elde etseydi, o zaman bu büyüklükteki pazar içerisindeki payının %70-80
yani gerçekten de pazarın hakimiyeti olarak ifade edebileceğimiz bir nispette
olması gerekirdi. Bu en büyük halka açık perakende şirketin arkasından
gelen diğer üçünün toplamı 2.5 milyar doları geçmiyor. Toplam 40-50
milyar büyüklükteki bir pazar içinde pazar hakimiyeti denen, caydırıcılık
denen hususta pazarın bütününe bakıldığında bu hakimiyeti ortaya
çıkartabilecek yüzdeler, hele hele Avrupa'daki ilk 3, ilk 5 örnek gösterilebilecek
ülkeleri mukayeseyle de oldukça geride. Dolayısıyla bu rekabet konusuyla
alakalı. Ülkemizin organize perakende ile organize olmayan arasında
dışarıdaki numunelere göre ne kadar geride kaldığının bir örneği. O' yüzden
demin bahsettiğim %70 organize değil geleneksel, %30 organize diyebildiğim
bir rakam telaffuz edilmekte. Tabii ki haksız rekabet dediğiniz tanım da çok
önemli bir husus, siz gelip bir kesime diyeceksiniz ki; "sen yatırımını yaparken
faaHyetini iştigal ederken, şu şu şu yasalara, nizamlara, intizama uyacaksın,
vergini ödeyeceksin, KDV'ni keseceksin vs." Öteki taraftan aynı ürünün

yarı bedelle, gümrük vergileri dahil, ödenmemiş fakat iştigal ettiği mağazanın
hemen yanında satılması, haksız rekabetin kendisidir. Ben ithal ettiğim
malın vergisini ödemezsem, elbette ki yasalar nezdinde suçluyum. Ama
pazarın büyük bir kesimini teşkil eden ve bu zafiyetin de bariz bir şekilde
ortada olduğu bir ortamda haksız rekabet dendiğinde, hangi koşullar ahmda
haksız rekabet yapıldığının tanımının da iyi izah edilmesi gerekiyor.
Zararına satış konusuna da değinmek gerekirse, bununla verimliliği ve ölçek
ekonomisini karıştırmamak lazım. Özellikle bir promosyonda, bir lansmanda
bazı ürünlerin bilabedel bile müşterilere verildiği günler olabiliyor. Bugün
ben de buna tanık oldum. Üretici firma, kendisi özellikle ürünü tanıtabilmek
için dönem dönem bila bedel dahi, numune gibi ürünleri dağıtabiliyor.
Fakat bir perakendeci "yapmış olduğu fiyat politikasında rekabetçi
k o n u m u n d a n dolayı verimli çalışmasından dolayı, maliyetlerindeki
tasarrufundan dolayı, kayıtlı kurallı çalışıyor olmasına rağmen tüketicisine
bir takım menfaatleri yansıtabiliyorsa o zaman bu kişi verimli çalışıyor ve
rekabetçi çalışıyor" demektir, "rekabeti teşvik ediyor" demektir. "Enflasyonla
mücadele ediyor, tüketicisinin alım gücünü çoğaltıyor, verdiği para
karşılığında daha fazla malın ve/veya hizmetin alınmasına yol açıyor"
demektir. O yüzden bu kavram kargaşalarını, tanımları itinayla incelemek
yerinde ve önemfi olur kanaatindeyim.
Demin bahsettiğim 40 milyar dolarlık büyüklükte, özellikle tüketim maddeleri
ve ihtiyaç malzemeleri gibi çok geniş başlık ifade eden bir yasanın kapsayacağı
pazar büyüklükleri demin de bazı arkadaşlarımızın buyurdukları gibi bu
kapsam daha gerçekçi, daha manalı bir hale de gelebilir. Dayanıksız tüketim
maddeleri. Devlet İstatistik Enstitüsü tanımları içinde yer almaktadır. Hızlı
tüketim maddeleri. Dünya litaretaründe yer almaktadır. O zaman pazar
büyüklüğü, kimin o pazarda ne kadar hakim konumda olduğuna dair
nümerik analizleri yapmaya da yol açabilir. Ama burada ülkemizin bir
gerçeği var. Kitabi olabilecek kadar da elimizde veri yok. Evet sayın
Taciroğlu'nun bahsettiği gibi, sivil toplum örgütleri gönül ister ki bu bilgilerin
toplanmasında, paylaşımında, ilave bilgi üretiminde, kimin haklı kimin
haksız olduğunu, kimin ticaret erbabına uygun davranışta olup olamadığını
denetleyebilsin ve tıpkı serbest ekonomi koşulundaki gibi otokontrol
mekanizmaları devreye girebilsin. Teşekkür ederim.

Başkan:

Teşekkür ediyorum efendim. Buyurun Sayın Gökbayrak.

Şemsettin GÖkbayrak: Teşekkür ederim saym başkan. Ben bir hususa
değinmek istiyorum. Sevgili Ömer Bozer Bey, bir markanın kolay
olmayacağını, olması için çok paralar harcanması icap ettiğini söyledi.
Hakikaten doğru, marka olabilmek için reklamlar yapılabilir, tabii o marka
iddialı olarak çıktığı zaman marka olabilirse, fakat biz gıdacılar, bu bakliyat
ve prinçle uğraşan arkadaşlar ekserisi, aşağı yukarı hepimizin bir derneği
de var, işte bizim paketleyici ve işleme sanayicileri derneği, hepsi kendisini
mesleklerine vermiş, bugüne kadar gelmiş kimseler. Şimdi ben daha lise
çağında şu piyasaya geldim. Bir pirinç tüccarının yanına girdim. Bugüne
kadar da bu işle uğraşıyorum. Ben oradayken, Sayın Ali Taciroğlu
üniversitedeyken, gömleği giymiş, karşımda dükkanında peynir işiyle uğraşan
ve ondan sonra çok işlere girdi ama, esas işi ve mesleği bu. Kendisi bilinmeden
de peynirde yaptığı hizmetler, kendisi burada söylemek istemedi ama, belki
bir markalaşmaya, bilmem, öncülerden birisiydi, peynir yapılıyordu,
tenekelerde satılıyordu. Oluyordu, ne yapılıyordu. Şimdi biz de kendi
branşımızda hep çalıştık, paketlemeye geçtikten sonra herkes kendine göre
bir marka yaptı, etti. Kimisi ismini verdi. Hatta ben vermek istemediğim
zaman da yok dediler ver, bu kadar sene çalıştın, şimdi şunu demek istiyorum.
Biz hayatımızı verdik, iddia ediyoruz ki, biz bu işi hangi madde olursa olsun,
üretiminden, pakete girinceye kadar geçirdiği safahatları bilen, hangi mallar
iyidir, nasıldır bilen kimseleriz. Bu yüzden reklam için fazla paralar
harcayamıyoruz belki ama, kendimize göre bu işi bilen kimseler olduğumuzu
iddia ediyoruz. Bunu tüketicilerden de bilenler takdir ediyorlar, ona göre
kararını veriyorlar. Onun için bizim bir marka olarak marketlere girdikten
sonra dışarı atılmamız pek doğru olmasa gerek. Biz en azından %20 pay
verilsin diye bunu söyledik. Tabii ki şimdi birisi çıkabilir, bugün bir ismini
koyabilir, yapabilir. Bunun kararını verecek zaten nihai tüketici. O kararını
veriyor, hangi mal iyidir, değildir. Ama benimle anlaşmamızı reyonunuza
koyduktan sonra, onu dışlayıp böyle satılmayacak şekilde onunla mücadele
ederseniz biz markayız diye tabii ki böyle çıkıp ortaya iddiada bulunamayız.
O açıdan o markalaşmanın çok kolay olmadığına işaret ediyorum. Çok
paralar veriyorlar. Ama biz paralar vermeden, kendi branşlarımızda aşağı
yukarı benim 50 senem geçti, diğer arkadaşların da en az hepsi bugün
hayatlarını bu balık pazarı denen piyasada geçirmiş, o branşlarının ne
olduğunu bilen arkadaşlardır, bunu anlatmak istedim. Teşekkür ederim.

Başkan: Evet efendim, sanıyorum toplantının sonuna yavaş yavaş geliyoruz.
En son sözü Kamu otoritelerine bırakacağım. Daha önceden söz almak
isteyen varsa, çok kısa olmak üzere söz vereceğim. Buyurun Sayın Bozer.
Ömer Bozer: Çok ufak bir şey söylemek istiyorum. Bir kere sayın
Gökbayrak'm dediğine %100 katılıyorum. O markalar hakikaten çok büyük
emekle yapıldı, maalesef şu anda sadece emekle yapma şansı yok. Bizlerin
de perakendeci olarak görevimiz-tüketicinin tercih ettiği markaları
bulundurmak, bulundurmazsak zaten pazardan yok olur gideriz. Kişisel
şeylerle değil, ne denir? ya ben o firmayı sevmiyorum ya da seviyorum değil,
tüketici ne istiyorsa onları onun istediği şekilde rafa koymak işin asli görevi.
Perakende sektörü, görebildiğim kadarıyla dünyada da negatif işletme
sermayesiyle çalışıyor yani bugün yabancıların da bilançolarına baktığınız
zaman aşağı yukarı ödeme günleri 40 günlerden 90 günlere kadar ortalama
değişiyor. Türkiye'deki borsaya kotelere bakın aşağı yukarı hepsi 60 ile 70
arasında değişiyor. Bunun hesaplaması kolay. Yani negatif işletme sermayesi
bütün dünyada perakende sektörünün bir gerçeği. Türkiye'nin dışarıya göre
farkı şu; dışarıda kredi kartı kullanımı çok fazla ama faizler çok düşük
olduğu için anında bankadan çok düşük bir komisyonla tahsil edilebiliyor.
Halbuki Türkiye'de faizlerin çok yüksek olması nedeniyle kredi kartıyla
yaptığınız satışları aynen bir perakende toptancı gibi alacakta 26 gün
bekletiyorsunuz. Perakendecilerinjekonomik kriz zamanlarında raflarına
koydukları mallar için talep düştüğü anda stok gün seviyeleri raf ve depoda
50-60 günlere çıkıyor. Yani bizim de bazı problemlerimiz var, bunları
anlatmak için bu bilgileri vermek ihtiyacı duydum. Teşekkür ederim.
B a ş k a n : Teşekkür ederim. Sayın Topaloğlu b u y u r u n efendim.
Servet Topaloğlu: Ben sayın müsteşarıma bir soru yöneltmek istiyorum.
Biz organize perakendeciler olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nı bizim de
bakanlığımız olarak görüyoruz, başka bir adresimiz yok. Dolayısıyla aslında
cevabını biliyorum ama yine de birde sayın müsteşarımdan duymak isterim.
Organize perakendenin faydaları malum, yani bu taslağı hazırlarken amaç
"üzüm yemek bağcıyı dövmek değil" o bakımdan herhalde hiçbir fikir
farkımız yok. Dolayısıyla bu kadar faydalı olan bir mekanizmanın bugün
itibariyle, iyimser bir tahminle, %25 olan payın %50'lere gelmesini arzular

mısınız? Biz Türkiye adına ve tabii ki kendi sektörümüz adına hep bunu
savunuyoruz. Ama Sanayi ve Ticaret Bakanhğı nasıl görüyor bunu?
İkinci sorum ise şu: Esnaf ve sanatkarın korunması anayasal bir zorunluluk
ve sayın bakanlığımızın da son derece önem verdiği bir konu. Bu konuda
yani esnaf ve sanatkarı belli konulara odaklayarak rekabetçi yapma
konusundaki çalışmalar ne aşamadadır ve bizim bu konuda herhangi bir
desteğimiz olabilir mi? Bizim işimiz başımızdan aşkın ama eğer memleket
meselelerinde konuşuyorsak, Avrupa Birliği'ni konuşuyorsak bizim
yapabileceğimiz bir deneyim aktarımı yada başka bir yardımımız olabilir
mi? Bu iki konuda görüşlerini almak istiyorum.
Başkan: Teşekkür ediyorum. Efendim sayın Öztürkbir şey söylüyordu.
Nurullah ÖztÜrk: Aslında bütün bu yaptığımız tartışmaların özetine
bakarsak, bu perakende ticaret dediğimiz sektör dünyada 3 tane aşamadan
geçmiş.
Birinci aşama, üreticinin hakim olduğu aşama. Burada bütün söz ve yaptırım
hakkı üreticilerde olmuş.
Sonra peşinden perakendeciler güçlü duruma gelmişler, bu sefer satın alma
gücü perakendeciye geçmiş. Bu sefer de perakendeci istediği yaptırımları
ortaya koymaya başlamış, ama şu anda dünyanın konuştuğu ve dünyanın
konumlandırdığı son aşama, "müşterinin muktedir olduğu, müşterinin
hakim olduğu" aşamadır. Yani esas son sözü müşterinin söylediği döneme
gelmişiz şu anda. Türkiye de yavaş yavaş bu alana doğru gidiyor. Rekabet,
diğer şartlar, kalite, fiyat vb. konuların toplamında esas hakim güç şu anda
müşteri, herkes onu memnun ve mutlu etmeye çalışıyor. Bunun için de
dünyadaki global oyunculara baktığımız zaman şunu yapıyorlar: "Bugüne
kadar birbirimizi boğazladık" diyorlar. Aynı Türkiye'de bizim şu anda
konuştuğumuz gibi. Artık bunun işe yaramadığı, başka bir yol yöntem
uygulamak gerektiği konusunda oturmuşlar karşılıklı fikir mütalaalarında
bulunmuşlar. Çok somut olarak bir firma ismi de vereceğim burada,
elektronik sektöründen Mulinex firması mesela. Perakendeciyle "maliyetleri
birlikte nasıl aşağıya çekebiliriz?" yani birbirleriyle boğuşmak yerine "müşteri
neler istiyor?" gibi konularda anlaşmalar yapmışlar. Perakendeci müşterinin

taleplerini üreticiye iletiyor, üretici müşterinin taleplerine göre yeni bir
ürünü yeni bir fıyatlama ve yeni bir kalite anlayışıyla pazara sunmaya
başlıyor.
Türkiye'nin de esas tartışması gereken nihai noktanın bu olduğunu ve bugün
bizim tartıştığımız noktanın bir gün sonra veyahut bir yıl sonra veyahut
birkaç yıl sonra bu noktaya geleceğini ve gelmek zorunda olduğunu
düşünüyorum. Dolayısıyla şu anda perakendecileri konuşuyoruz, yarın
müşterilerin taleplerini konuşmak zorunda kalacağız. Ve esas temel almamız
gereken noktanın bu olduğunu düşünüyorum.

Başkan: Teşekkür ediyorum. Sayın Yardımcı size söz vermek istiyorum.
Hüseyin Erkan Yardımcı: Haksız rekabetle ilgili bir söylem

oldu,
ona ilişkin bir iki bir şey söylemek istiyorum. Rekabetle çok rahatlıkla
karıştırılabilecek bir kavram olduğu ortada.
Sayın Taciroğlu aslında sorunun bu kadar da irdelenmesinin gerekli
olmadığını çünkü bir anlamda haksız rekabet odaklı tacirlerin kendi
aralarındaki meselelerin yani bir anlamda kılcal damarlarda cereyan eden
hadiselerin tartışıldığını söyledi, bu doğru. Bu işte haksız rekabetin tartışıldığı
alan olarak niteleyebileceğimiz bölüm burası. Bu taraf biraz şeye benzetilebilir.
Hukukçuların takibi şikayete bağlı suç dediği, yani devletin buradaki dahili
ve yapmış olduğu düzenleyici bir kural ve yasa var, ticaret kanununda yerini
buluyor. Müracaat sahiplerinin orada haklarını elde etmeleri mümkün.
Bunun dışında devletin kendisine görev addettiği, 167. maddesiyle anayasanın
devlete görev olarak verilen ve takibi şikayete bağlı da olmadan resen Rekabet
Kurulunun harekete geçerek müdahale etmesinin imkanlı kılındığı, çünkü
toplamda rekabetçi sürecin bozulduğu kaygısıyla bu müdahalenin yapıldığını
biliyoruz. Bu alanı da rekabet yasaları kontrol ediyor. Ben bu vurgulamayı
yapmak için söz aldım.
Rekabet hukukunun nerede etkin olarak işletilebileceğine ilişkin bir iki şey
söyleyeceğim. Daha önce de belirttiğim satın alma gücü, ekonomik bağımlılık
ve Kemal Beyin tamamladığı ekonomik bağımlılık kavramları esas itibariyle
rekabet yasalarının kendi iç dinamiklerinde olan şeyler değildir. Sonradan
monte edilen unsurlardır ama büyük marketlerin ya da büyük

hipermarketlerin kendi aralarmda da çok olağanüstü bir rekabet olduğunu
görüyoruz yani sadece bizde değil, dünyada da öyle. Bu alamn da etkilerinden
nasibini alan birden fazla kesim var; tüketici bunlardan bir tanesi, küçük
perakendeci bunlardan bir diğeri, klasik perakendeciler bir başkası, ve
üreticiler de bir başkası. Bu kıyasıya rekabet sırasında birtakım büyük
hacimler yaratılıyor ve tüketiciye fevkalade olumlu yansıyor, yansımadığı
zaman müdahale mekanizmaları var. Peki bizim "doğrudan ilgili ürün
pazarı" diye tarif ettiğimiz ve rekabet hukukunda ilgili ürün pazarının
içerisinde doğrudan olmayan ya da olmadığını düşündüğümüz küçük
perakendeci, o ölçekte o hacimde alım ve satım yapmayanlar nasıl kontrol
edilecek? Hangi yasalarla korunacaklar, kollanacaklar? gibi birtakım kaygılann
önüne geçmek için de rekabet yasalarının çok aktif işletilemediği süreçlerde
birtakım "modifiye" diye tabir edebileceğim yasalar gündeme gelmiş. Yani
bizim şu gün itibariyle üzerinde konuştuğumuz tasarı da, geçmişte Avrupa'nın
ve Amerika'nın yaptığı yasaların bir benzeri.
Bu sürecin bir tamamlayıcısı olacağını söylemek istiyorum. Az önce sayın
Öztürk bence o tarihsel süreci iyi tarif etti. işte Türkiye'de o sürecin bir
yerinde aslında. Bu sürecin içerisinde hep beraber yani kamu otoritesi,
büyük marketler, büyük ve küçük mağazalar, üreticiler ile birlikte biraz
yaşayıp görerek bir sulh ve barış ortamı yaratmak en doğrusu diye
düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.

Başkan: Teşekkür ederim. Efendim şimdi artık son sözü sayın müsteşara
vereceğim. Buyurun efendim.

Adem Şahin; Hocam çok teşekkür ediyorum.

Ben çok kısaca bir iki

konuya değineceğim ve kapatacağım.
Ben öncelikle düşünceleriyle,fikirleriyle,sunuşlanyla katkıda bulunan bütün
değerli katılımcılara teşekkür ediyorum. Çünkü neticede böyle bir
organizasyonun ve böyle bir programın en karlı tarafinın bizim olduğumuzu
düşünüyorum. Çünkü neticede eğer biz bir yanlış içindeysek, bu yanlışları
ancak burada aldığımız uyarılarla düzeltebileceğimiz kanaatindeyiz.
Şimdi isterseniz, bu toplantıdan çıktığımda ne yapacağımı burada
bulunanların huzurunda arz etmek istiyorum. Saym bakana "efendim biz

istanbul Ticaret Odası tarafindan düzenlenen ve sizin de açılışını yaptığınız
toplantıyı baştan sona izledik. İlgili tarafları dikkatle dinledik ve not aldık,
ortaya konulan düşünceler ana gruplar itibariyle değerlendirildiğinde şu şu
nokta oluşuyor. Eğer uygun görürseniz "Rekabet Kurulu, odalar, esnaf
teşkilaüarı ve perakendecilerin bu konuya ilişkin örgütienmiş dernekleri bu
yasayı esasa ilişkin şekilde yeniden bir gözden geçirebüir mi?" diyeceğim.
Burada bulunan arkadaşlarımız özellikle de Demir Bey, bu yaşadığımız son
3 yülık süreçte bUir ki, biz bu düşünceden hiç farklı bir yerde olmadık.
Bunun özeflikle bilinmesini istiyorum. Kamu olarak eğer bir düzenleme
ihtiyacı içindeyseniz, bu ülkenin faydalanmış veya zarar görmüş her kesiminin
tepkilerini çok yakından izleme mecburiyetiniz var demektir. Bu otokontrolün
temininde bütün kurumlara ciddi sosyal sorumluluk düştüğüne ve özveri
yapmak gerektiğine inanıyorum. Bütün kurumlar ve taraflar o sosyal
sorumluluğu yerine getirmek mecburiyetindedir ki kamusal alanda herhangi
bir düzenleme ihtiyacı doğmasın. Yani şikayetin bir anlamda kökünden
tedavisi anlamındadır. Yasal düzenlemeler, eğer ekonomik alana ilişkinse,
siyasi iktidarın iktisat politikası aracı olarak tercih ettiği bir düzenleme
şeklidir. Yani piyasaya ilişkin konulara bir müdahalesidir. Ortaya koyduğu
"artık düzenleme" dediğiniz şeyin de kendisi bir müdahaledir neticede, bir
şekli beHrlemektir. Şimdi şekli niye belirlersiniz? Sayın Erol da söyledi. Bir
Alman hukukçunun bir sözü var. Diyor ki, "şekil demokrasinin ikiz kardeşi,
keyfiyetin can düşmanıdır". Yani eğer siz keyfi hareketleri zincirleme kaza
yapmaya sebep haline getirmiş ve bunu da hak olarak görmüş bir düzenleme
içerisinde şekli koymak zorunda kalmışsanız, bu da sizin kabahatiniz olarak
görülmemelidir. Yani yangın çıkmadan mı biz itfaiyeye su doldurduk,
götürmeye başladık. Yangın çıkmadan itfaiye ancak deneme sürüşü yapıyor.
Yani biz birtakım ihtiyaçlardan buraya geldik. Dolayısıyla burada ilgili bütün
tarafların kendisinden bekleneni ortaya koymasını bekleriz. Ama siyasi
iktidar derse ki, "efendim bizim bu alana ilişkin müdahale biçimimiz bir
yasayla olacak, biz buna karar verdik, sizin teknik çözümleriniz bizi çok
fazla ilgüendirmez bu bir tercihtir" o noktada olursa biz o zaman şuna
bakarız. Bu yasanın içerisinde bulunan ne kadar sübjektif değerlendirmeye
açık alan varsa değişik kanunlarda düzenlenmiş şeylerin tekrar düzenlenmesi
veya mükerrer tanımı var ise, bunları sadeleştirmeye bunları yeniden gözden
geçirmeye çalışır daha mükemmel bir yapıyı bulmaya gayret ederiz. Bizim
buradan çıktığımızda, yani bu işin sorumlusu olan arkadaşımla birlikte
sayın bakanımıza arz edeceğimiz tablo budur. Burada bulunan hazirunun

bunu net olarak bilmesini arzu ederim.
ikinci konu, sayın Topaloğlu dediler ki; "organize perakendenin faydalarını
elbette ki biliyoruz, ilave etmek de mümkündür. Daha yüksek seviyelere
gelmesini arzu etmez misiniz?" Çok net ifade ediyorum. Kesinlikle arzu
ederiz, çünkü Türkiye'de kayıt dışı ile mücadelede tüketici bilincinin
gelişmesinde, müşteri memnuniyetinin artmasında, belki organize ticaretin
daha kurallı bir şekilde yapılıyor olmasında bunun sayısız faydaları olacağına
inanıyorum. Yani bu bizim sizlerle paylaştığımız ortak düşüncedir. Ancak
işe, "esnaf ve sanatkarın korunması konusunda ne yapıyorsunuz, bize ne
düşer?" diye baktığınız zaman, Sanayi Bakanlığı'nın esnaf, sanatkar ve
KOBÎ'lere yönelik faaliyetleri konusunda özellikle son bir yıldır bütçe
imkanlarının da genişlediği ölçüde ciddi bir çahşma portföyü var. Bu
programlar hakkında sizi bilgilendirebiliriz. Siz neresinde kendinize bir yer
bulursanız, o konuda iş birliğini yapmaya da hazır oluruz. Ancak bizim
esnaf ve sanatkara ilişkin faaliyetlerimizin özünde bugün itibariyle şu var.
Şimdi esnaf ve sanatkar özellikle bu 2001 yılından sonra geçirdiği krizden
sonra, kendisini koruma güdüsünü, mevcudu muhafazaya, hayatta kalmaya
endekslemiş durumda. Zaten bugün bu düzenlemelerin sıkıntılı olmasının
ve bu şekilde radikalmiş gibi gözüken tedbirler gerektiriyor olmasının akında
yatan sebep bu. Ama ticari karlilikweya mevcudiyetini devam ettirme
anlamında daha iyi durumda olan ve hatta kendisini uluslararası kazancının
içinde konsolide edebilen büyüklükte olanlar korumaya çakşılan bugünkü
mevcudiyet değil, gelecekteki hayal. Yani şimdi o manadaki insanın kendisini
koruma güdüsüyle eğer siz bir düzenleme yaparsanız, diğeri açısından
bakarsanız başka bir yere gitmek durumundasınız. Bizim zorluğumuzu da
o şekilde görün, neticede bu ipin üzerinde mutlak bir denge var mı? Yok.
Mutlak bir haklılık var mı? Yok. Bu yasa mutlak manada iyidir diyebilmek
var mı? Yok. Peki düzenleme ihtiyacı yoktur demek mümkün mü? Bu da
yok. Yani o zaman bunun bir ortak dengesini bulmak durumundasınız.
Sektör kendisine çeki düzen verir, biz de kendimizi geriye çekeriz, bunda
da kurumsal bağnazlığımız muhafazakarlığımız olmaz. Bunun çok net
anlaşılmasını istiyorum. Sayın bakara piyasa müdahalesine en karşı çıkan
isimdir. Piyasa müdahalesini hiç sevmeyen bir anlayış içinden gelmektedir.
Ama dediğim gibi bu şartları ortadan kaldırmak mecburiyeti vardır.
Sayın Öztürk'ün en son yaptığı değerlendirmeye hem bir teşekkür etmek
hem de bu konudaki rekabetin bugün geldiği noktayı bizim algılama

biçimimizi açıklamak üzere cevap vermek istiyorum.
Şimdi sizin yaşadığınız rekabetle, rekabetin yok olduğu iddiasında
olanlarınkini lütfen birbirinden ayırınız. Müşterilerinizle olan müşteri
memnuniyeti ölçünüz rakiplerinizle mücadelenizde size bir ölçü olabilir.
Ama rekabet ettiğiniz o küçük kesimle olan münasebetinizde kesinlikle ölçü
değildir. Bakın ben bunların çok felsefesine girmek istemedim. Şuna
inanmanızı istiyorum. Biz oturduğumuz yerden, "biz yazdık oldu anlayışıyla"
bir şeyler yazmaya çalışan insanlar değiliz. Biz de dersimize çalışıyoruz. Yani
eğer eğitime ihtiyacımız varsa, katkıda bulunursanız seviniriz. Ama sizin de
bazı şeyleri bizim anlayışımızla görmeniz uygun düşüyorsa, ne olur siz de
o perdeyi kaldırın. Siz de bir gün olsun bizim yerimizden bakın. Yani eğer
birlikte bakarsak, birlikte koşarız. Böyle bir grubun içerisinde böyle bir
düzenlemeyi sermaye düşmanhğıyla dahi izah edenler oldu. Böyle bir şeyi
nasıl kabul ederseniz yani böyle bir şeyi dinlediğiniz zaman nasıl
hazmedersiniz? Ben o zaman "bu ülkenin bana verdiği emeğe yazık" derim.
Bu duygularla hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kapımızın ve gönlümüzün
açık olduğunu, bu konudaki düzenlemeyi en iyiyi yakalamak adına bir süreç
olarak yaşayacağımızı ve bu konuda da diyalogu kopartmayacağımızı sizlere
tekrardan arz etmek istiyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim.
Başkanı Teşekkür ediyorum efendim. Efendim bir düşünür "iyi ya da
kötü bir şey yoktur" demiş, "sadece düşünce onu öyle yapar".
Gerçekten bugün hoşgörülü konuşmacılar, hoşgörülü dinleyiciler ve bilinçli
katılımcılarla nitelikli bir toplantının sonuna geldik. Ben herkese teşekkür
ediyorum.
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