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Sebze ve meyve toptancılığı sistemi ülkemizde üzerinde en fazla konuşulan 
ve uzun yıllardan beri çözülememiş çeşitli sorunları içeren konulardan 
birisidir. Açıktır ki; sebze ve meyve fiyatları, üretim alanından nihai 
tüketiciye kadar geçen süreçte makul ve akılcı açıklamaların çok ötesinde 
oranlarda artmaktadır. Yapılan onca çalışmaya rağmen sebze ve meyve 
fiyatlarının üretim ve tüketim noktalarındaki aşırı fiyat farklılığı sorunu bir 
türlü çözülememektedir. Toptancılar, komisyoncular ve diğer aracılar arz 
dalgalanmaları ve üretim tüketim senkronizasyonu ile ilgili sorunları işaret 
ederlerken, üreticiler aracılık yapanların yüksek kar marjları uyguladıklarını 
belirtmektedirler. Türk tüketicisinin tüketim alışkanlıklarına cevap verecek 
türden her çeşit sebze ve meyvenin üretildiği ve tüketildiği bir pazarda bu 
türden kronik dengesizliklerin sürekli gündemde olması kabul edilebilir 
değildir. 

Sebze ve meyve toptancılığı üzerinden yürütülen mevcut hal sistemi bu 
alandaki bilinen sorunları çözmekten çok uzaktır. Ülke üzerinde organize 
bir ticaret sisteminin olmayışı, sebze ve meyve ticaretinin kontrol dışına 
çıkmasına ve şehir merkezlerinde yer alan hal alanlarının dışında kayıt 
dışı ticaret yapılmasına neden olmaktadır. Öyle ki halen İstanbul’da 
toptan sebze ve meyve ticaretinin yaklaşık %40 kadarı hal sistemi içinde 
gerçekleşirken kalan kısmı ya büyük gıda zincirlerinin kendi kurdukları 
kanallardan ya da kontrol dışı mekanizmalardan geçmektedir. 

Başta sebze ve meyve olmak üzere tüm gıda ürünlerinin sağlıklı bir toptan 
ticaret sistemi içinde üreticiden tüketiciye ulaştırılması başta hijyen olmak 
üzere fiyat istikrarı, üretim artışı, kalite artışı, kayıt dışı ekonominin kayıt 
içine alınması, vergi gelirlerinin artması, istihdamın artması ve enflasyonun 
kontrol altına alınması gibi ekonomik ve sosyal faydalar üreteceği ve de 
uzun vadede devletin denetimi altında, uluslararası standartlara uygun 
bir ticaret sisteminin oluşmasını sağlayacaktır.

Bu türden bir ticaret sisteminin üreticiden ve üretim noktalarından 
başlayarak, tüketim noktalarına ve hatta atıkların kontrolü ve 
değerlendirilmesi noktasına kadar kapsamlı bir şekilde tasarlanıp 
gerçekleştirilmesi ülkemizin acil ihtiyaçları arasındadır. Konuyla ilgili tüm 
tarafların bir araya gelerek üzerlerine düşen görev ve sorumlulukların 
bilinciyle bu arayışı ve sistemin tasarımına yönelik beklentileri ortaya 
koymaları gerekmektedir.

Bu beklentilere cevap olmak üzere “Hallerin Gelecek Projeksiyonu Ortak 
Akıl Konferansı“ İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Daire Başkanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş olup 
Türkiye’nin çeşitli illerinden belediyeler, hal müdürlükleri, Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı yetkilileri, üniversite temsilcileri ve diğer kurumlardan 
85 davetlinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. İki gün boyunca uygulanan 
çeşitli problem çözme ve karar alma metotları ile konu kapsamlı olarak 
ele alınmış ve çok sayıda fikir ifade edilmiştir. 

Çalışma süresince ortaya çıkan fikirler bir içerik analizine tabi tutularak 
sebze ve meyve toptan ticareti sisteminin temel sorunları, bu sorunlara yol 
açan politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik faktörler değerlendirilmiştir. 
Ayrıca çeşitli belediyelerdeki farklı uygulamalar anlatılmış ve geleceğe 
yönelik projeler üzerinde çalışılmıştır. Değerlendirme bölümünde ise 
Türkiye’de toptan sebze ve meyve ticaretinde mevcut sorunlar ve çözüm 
önerileri üzerinde durulmuştur.

Prof. Dr. İbrahim KIRCOVA
Moderatör

Moderasyon Ekibi
Muhammed Attila SEVİM
Gökçe Zeynep YILDIZ
Soner BORAN
Esra ÇUHADAR
Yavuz Selim YOLLUĞ
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SUNUM
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Daire Başkanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Hallerin Gelecek 
Projeksiyonu Ortak Akıl Konferansı; Türkiye’nin çeşitli illerinden 
belediyelerin daire başkanları ve hal müdürleri, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı yetkilileri, üniversite temsilcileri ve diğer kurumların katılımları 
ile gerçekleşmiştir. 

Bununla birlikte; İspanya’dan özel davetli olarak katılım gösteren Eski 
Dünya Haller Birliği Başkanı, Mercasa Uluslararası İlişkiler Koordinatörü 
Manuel Estrada-Nora Dünya Gıda Endüstrisinin Geleceği konulu bir sunum 
gerçekleştirmiştir. Manuel Estrada-Nora’nın konu ile ilgili paylaştığı 
düşünceler aşağıdaki gibidir:

Türkiye’nin ulusal yetkilileri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ülkenin 
gıda hallerinin geliştirilmesi konusunda oldukça istekli davranmaktadır. 
Bu gıda sektörü için iyi bir durum. Gıda endüstrisinin ve gıda dağıtımının 
çok uluslu şirketler tarafından tek başına yönetimi ile bir ülkenin gıda 
tedarik sorununu çözebileceğine inanmak yanlış olur. 

Geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısında; Batı Avrupa’daki kentsel nüfusun 
ve sosyo-ekonomik standartların artması, tüketicilerin kaliteli ve taze 
yiyecek talebini uygun fiyatlı bir şekilde karşılamak için ulusal ve yerel 
yönetimleri gıda toptancılık pazarlarını geliştirmeye teşvik etti. Bu durum 
ayrıca; toptancılara, işletmelerini uygun bir ortamda geliştirmesi için fiziki 
altyapı ve düzenleyici bir çerçeve verilmesine de olanak sağladı. 

Batı Avrupa’nın onlarca yıl önce karşılaştığı ve yıllar içinde çözüm bulduğu 
sorunlar bugün tüm Dünya genelinde görülmektedir. Bu nedenle; haller 
sadece dünya çapındaki hükümetler için değil, aynı zamanda uluslararası 
ve çok uluslu kuruluşlar için de giderek daha fazla önem taşımaktadır. 

Nitekim, “hal” terimi çok dar bir hale gelmiştir. Taze gıdanın (meyve ve 
sebze, et ve su ürünleri vb.) toptan ticaretinin ana faaliyet alanı olan 
hallere, bozulmayan gıda ürünlerinin (dondurulmuş gıda, konserve, süt 
ürünleri, içecek vb.) yanı sıra giderek artan oranda hazırlama, paketleme, 
depolama, dondurma, nakliye ve ihracat gibi basit tamamlayıcı hizmet ve 
etkinlikler de dahil olmaktadır. Bu durumun sonucu olarak, modern haller 
“gıda lojistik platformları” haline gelmektedir. 

Doğal olarak; bir ülkenin ekonomik kalkınması ile ticaret zincirinin ve 
tüketim alışkanlıklarının gelişimi arasında bir paralellik bulunmaktadır. 
Bu, kesinlikle toptan satış pazarlarının konusu için de somut bir şekilde 
geçerlidir. Pazarın bulunduğu ekonomik çevreye uygun olarak, daha iyi 
bir pazar oluşturmak için çalışılması gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki; 
daha büyüğü değil, daha iyisi gereklidir. 

Ülkelerdeki halleri evrimsel olarak birinci, ikinci, üçüncü nesil pazarlar 
hakkında konuşmak için kullanabiliriz. Birinci nesil haller; çoğunlukla 
dökme olarak satılan ve depo gibi lojistik tesisleri bulunmayan, katma 
değeri düşük ya da olmayan toptan meyve-sebze ticareti yapılan, 
otopark veya trafik yolları için yeterli miktarda depolama veya yer imkânı 
sağlayabilen hallerdir. Hal yönetimi neredeyse sadece kiralama alanlarını 
yönetmekte, tüccarlar için hizmet faaliyetleri göstermemektedir. Hizmet 
alanı sadece yereldir. 

Manuel Estrada-Nora
MERCASA Uluslararası 
İlişkiler Koordinatörü

Eski Dünya Haller Birliği 
Başkanı (WUWM)
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İkinci nesil toptan satış pazarları; “tek duraklı alışveriş” stratejisine göre 
daha geniş bir ürün yelpazesine (balık, et, tahıl vb.) sahiptir. Pazar, lojistik 
hizmeti veren şirketleri içermektedir ve hal yönetimi tüccarlar ile aktif bir 
iş birliği içerisindedir. Hal yönetiminin hizmet alanı yerel bölgeyi aşmakta 
ve ülkenin diğer bölgelerine ulaşmaktadır. 

Üçüncü nesil toptan pazarlar; örneğin atık yönetimi, enerji verimliliği, 
hijyen standartları, ticaret hacmi ve fiyat belirleme gibi bazı yönetim 
alanlarında mükemmeldir ve büyüyen toptancı şirketlerinin hizmet alanı 
uluslararası hale gelmektedir. 

Günümüzde; dünyada bulunan pek çok gıda hali, bir üst aşamaya geçme 
ve kendini geliştirme zorunluluğu ile karşı karşıyadır. 

Yerel ve ulusal yetkililer, gıda hallerinin dünya çapındaki önemli rolünün 
bilincindedir. Dağıtım zincirinin üretici ve perakendeciler arasındaki 
merkezi bağlantısı değer zinciri akışı boyunca yukarı ve aşağı doğru 
ilerleyerek hallere fayda sağlamaktadır. Bu olumlu etkilerin bazıları 
şöyledir: 

       • Pazarlar tarımsal üretkenliği artırmaktadır: Üretim yerine pazarlama 
          yapmak problem doğurmaktadır. FAO tahminlerine göre, dünya
          gıda üretiminin üçte biri bu sebeple kaybolmakta veya
          boşa gitmektedir.

       • Gıda dağıtım zinciri boyunca şeffaflığı sağlamaktadır: Haller, bir ürün 
          için olan arz ve talebi ile bir ürünün referans fiyatına yaklaşmasına 
          izin vererek ekonomik fiyat oluşumunun işlevini kolaylaştırmaktadır.

       • Yerli gıda tüketimini desteklemektedir. Tarım topluluğu için adil 
          yaşam standartlarının devam ettirilmesine yardımcı olmaktadır.

       • Gıda kayıplarının ve gıda atıklarının azaltılmasını sağlamaktadır: 
          Hallerde toplanan atıkların yönetimine çok özen gösterilmektedir. 
          Artan miktardaki atık geri dönüştürülmektedir. Özellikle mukavva, 
          ahşap ve organik madde, aynı zamanda plastik ve polistirenler geri 
          dönüşümlü atıkların %80’ini oluşturmaktadır. 

       • Serbest meslekçilik ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) 
          desteklenmektedir. Toptan piyasalarda işlem gören şirketlerin 
          çoğunluğunu KOBİ’ler oluşturmaktadır. Toptan satış pazarları 
          şirketlerin kuluçka merkezi olarak kabul edilmektedir. 

       • Toptan satış pazarları; bağımsız perakende kentsel mağazalarını ve 
          belediyenin perakende pazarlarını desteklemektedir. 
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Bütün bu durumlar; İspanya’da ve devlete ait şirket olan Mercasa’da olduğu 
gibi, birçok ülkenin mevzuatında “kamu hizmetinin” yasal statüsünü 
haklı çıkaran faktörlerden sadece birkaçıdır. Bu anlamda; toptan satış 
pazarlarının kurulumu, toptan satış ağının ülke çapında planlanması, 
finansal tesislerin yapımı, yenilenmesi ve toptan satış pazarlarının 
yönetimi için yasal çerçeve oluşturulmaktadır.

Türkiye ve özellikle İstanbul, geniş ve konsolide gıda toptan satış 
pazarlarına sahip. Kamusal ve özel tüm paydaşların, yerel ve ulusal 
toptancıların ve perakendecilerin iş birliği içerisinde olması mutlaka 
başarının temel faktörü olacaktır. Ben; kişisel olarak, hepsine en iyi 
sonuçları almalarını dilerim.
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BİRİNCİ OTURUM
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TÜRKİYE’DEKİ HALLERİN 
MEVCUT DURUM 
ANALİZİ
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Hallerin Gelecek Projeksiyonu Ortak Akıl Konferansı kapsamında 
gerçekleştirilen birinci oturumda Türkiye’deki Hallerin Mevcut Durum 
Analizi yapılmıştır. Bu oturumda; politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik 
faktörlerin ele alındığı PEST Analizi tekniği uygulanarak Türkiye’deki 
toptan sebze ve meyve ticaretinin durumu değerlendirilmiştir.

Katılımcılar; meslek gruplarına ve kurumlara göre ayrı ayrı 6 gruba 
dağıtılarak Türkiye’deki hallerin mevcut durumunu etkileyen 
politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik etmenler ile ilgili çalışmalar 
gerçekleştirmiştir. Çalışmalar tamamlandıktan sonra ortaya çıkan 
sonuçlar, grup sözcüleri tarafından tüm katılımcılara sunulmuştur. Oturum 
kapsamında gerçekleştirilen çalışmalardan elde edilen çıktılar aşağıdaki 
gibidir:
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1. Yapılan cezai işlemlerde itiraz merciinin net bir biçimde 
     belirtilmemesi
2. Bir kişinin birden fazla dükkâna ortak olması
3. Sıfat değişikliğinin zor olması
4. Ürün analiz sonuçlarının değerlendirilmesi noktasında hal 
     müdürlüklerine verilen yetkinin yetersiz olması
5. Üretici ve tüketici hallerinin mevzuatının ayrıştırılmamış 
     olması
6. Hal içi esnaf ve hal dışı esnaf uygulamalarının yetersiz olması

1. Beyan üzerine yapılan bildirimlerde düşük fiyatların önüne 
     geçilememesi
2. Hallerde bildirim kontrolünün yanında fatura kontrolünün tam 
     sağlanamaması
3. Bir araca ait 50 künyenin Hal Kayıt Sistemi’nde görülebilmesi
4. Zamanında ödenmeyen rüsuma gecikme faizinin 
     uygulanmaması
5. Bankada rüsum borcunun toplu tahsil edilememesi
6. Rüsum borcu olanların bildirimlerinin kapatılmaması

Politik

Ekonomik

Sosyal

1. Mevcut hallerin ekonomik ömürlerini doldurmuş olması
2. Mevcut hallerde soğuk zincir sistemlerinin olmaması
3. Mevcut hallerdeki esnafın yeterli vizyona sahip olmaması

Teknoloji

1. Satış faturalarının bağımsız yazılım programları üzerinden 
     kesilmesi
     1.1. Fatura ve tahsil makbuzlarının takibinin zorlaşması
2. Şubesi olan hallerin işlemlerinin merkez hal yöneticileri 
     tarafından görüntülenememesi
3. Üretici hallerinde ürün satım ve bildirim yerleri arasında fazla 
     mesafelerin olması

GRUP 1
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1. Merkez hükümet ile yerel hükümet arasındaki uyum ve 
    uyumsuzluklar
2. Belediye ve diğer kurumlar arasındaki uyumsuzluklar
3. Yasada, üretici ve tüketici hallerinin tanımında eksikliklerin 
     olması (üretici hallerinde ürün komisyonculara verilir)
4. Gıda, tarım ve hayvancılık denetimlerinin ilgili bakanlıklar 
     tarafından yeterli düzeyde yapılmaması
5. Aktörlerin siyasi baskı nedeni ile mevzuatı uygulamaması
6. Yasa koyucuların, sektör aktörlerinin görüşlerini almaması
7. 5957 ve 213 sayılı kanunların kısıtlamaları
8. Su ürünlerinde KDV oranının %8 olması

1. Rüsum ve hizmet bedellerinde tahsilat problemlerinin olması
2. Müstahsil, komisyoncu ve perakendeci arasında sözleşme 
     yapılmadan gerçekleşen işlemlerin sıkıntı çıkarması
3. Sektörde rekabet ortamının oluşturulmaması
4. Üreticinin satış fiyatı ile perakende satış fiyatı arasında çok 
     fazla fark olması
5. Ürün miktarı ve fiyatında gerçek durum ve bildirilen durum 
     arasında farklılıkların olması
6. Ürünün ambalaj problemlerinin olması ve ürün kayıplarının 
     yaşanması
7. Tüketici alışkanlıkları nedeni ile ürün kayıplarının yaşanması

Politik

Ekonomik

Sosyal

1. Tüketicilerin sektör aktörlerine karşı kötü imaj algısının olması 
     ve güvensizlik yaşanması
2. Sektördeki aktörlerin birbirine karşı yaşadıkları güvensizlik
3. Sektördeki iş gücünün yetersiz eğitim durumu

Teknoloji

1. Hal içerisinde belediyelerin yaptığı denetimlerin verimsiz 
    olması
2. Tasnif, ambalajlama ve depolama yetersizliklerinin giderilmesi
3. Eski hallerin 5957 Sayılı Hal Kanunu’nda görülen fiziki yapıya 
     sahip olmaması
4. Paydaş kurumlar ile veri paylaşım sisteminin olmaması
5. Hallerde uygulanan iyi uygulamaların diğer hallerle 
     paylaşılmaması
6. Haller arası entegrasyon eksikliklerinin olması
7. Üreticiden son tüketiciye kadar soğuk zincirin korunamaması
8. Yeni teknolojilere mevcut iş gücünün adapte olamaması
9. Hal Kayıt Sistemi’nin yetersiz raporlama yapması
10. Hal Kayıt Sistemi’ndeki satış modüllerinin karmaşık olması

GRUP 2
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1. Yasal mevzuat eksikliklerinin olması
2. Hallerin fiziksel eksiklikleri
3. Yol denetimlerinde mevzuat eksikliklerinin olması
4. Belediyeye düşen rüsum gelirlerinin düşük olması
5. Maliye Bakanlığı’nın fatura denetim eksikliklerinin olması
6. Mevzuat eksiklerinden dolayı hal dışı tüccarların, amaçları 
dışında ticaret yapması
7. Arz talep derinliği bulunan diğer ürünlerin hukuki tanımlarının 
    belirlenmemesi
8. Hal hakem heyetinde alanında uzman yetkililerin olmaması
    8.1. Hal Hakem Heyeti’ne bakanlık eğitiminin verilmemesi
9. Tüketici hallerinde toptan satış alt miktarının belirtilmemesinin 
    hallere olan etkisi

1. Rüsum gelirinin devre dışı bırakılarak yerine Serbest Kirala 
Modeli’nin getirilmesinin gerekliliği
2. Rüsum borçlarının zamanında ödenmemesine karşın faiz 
    uygulanmaması
3. Hal dışı tüccarlardan teminat alınmaması
4. Mevzuata uygun hal yatırımlarının devlet destekli olmasının 
    gerekliliği
5. Teşvik sisteminin oluşturulmaması

Politik

Ekonomik

Sosyal

1. Küçük üreticilerin korunması için üretici birliklerinin 
     güçlendirilmesi
2. Gıda güvenliği açısından hallerin öneminin vurgulanmasının 
     gerekliliği
     2.1. Hallerin tanıtımlarının yapılması

Teknoloji

1. Hal Kayıt Sistemi’nde eksikliklerin bulunması
2. Fire oranlarının düzenlenmesinin gerekliliği
3. İyi organik tarım stoklarının takip edilememesi
4. Faiz oranlarının yüksek olması ve rüsum tutarlarının var olması
5. İyi ve organik tarım uygulamalarının Hal Kayıt Sistemi ile 
     takibinin yapılamaması
6. Teknolojik bir hal merkezi ile küçük hallerin bir araya 
     getirilmesinin gerekliliği
7. Stok cari fatura yazılımının bakanlık tarafından yapılmaması

GRUP 3
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1. Hal dışı ticaretin denetimsizliği
2. İş yeri sahiplerinin iş yeri kiralayamaması 
     2.1. Özelleştirilmiş hallerde iş yerinin devredilememesi
3. Hal rüsumuna yönelik mevzuatta öngörülen önlenme süresinin 
    aktif edilmesi 
     3.1. 5 iş günü sonunda kapatılması
4. Cezai hal rüsumlarının yargı yoluna gitmesindeki belirsizlik
5. Ürün analizlerinin etkin denetlenmesinde hal yönetiminin 
    yetkilendirilmesi 
6. İyi tarım ve organik üretime sahip ürünlerdeki bildirimlerin 
     kayıtlı ürün miktarına göre yapılamaması
7. Kurumlararası iş birliğinin yetersiz olması
8. Bildirimlerde şube vasfının bulunması
9. Bildirim iptallerinin sistem üzerinden yapılamaması

1. Tüccarlarda hal rüsumunun satışta belirlenmesi
2. Hal dışı rüsum oranının az olması
3. Ürün firelerinin azaltılması amacıyla ambalajlama, lojistik, 
     soğuk zincir, depolama, taşıma standartlarının belirlenmesi

Politik

Ekonomik

Sosyal

1. Hal kavramının saygın hale getirilmesi
2. Hal esnafının saygınlığını sağlayacak düzenlemelerin yapılması
3. Yerli malı haftası, Ahilik haftası gibi çalışmalarda kurumlararası 
    iş birliğinin sağlanması

Teknoloji

1. Gerçek kişilerin adres bilgilerinin merkezi sistemden alınması 
     1.1. Cezaların ve ulaşımın sağlanması
2. Etkin TÜİK verilerinin ortamdan verilmesi

GRUP 4
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1. Kanun çıkarırken mevcut hallerin incelenememesi 
2. Sorumlulukların sadece belediyeye verilmesi 
     2.1. Denetim konusunda sadece zabıtanın görevli olması
3. Alış ve satış fiyatlarına müdahale edilememesi 
4. Bildirimci kayıtlarında denetimlerin il müdürlüklerince 
     yapılamaması
5. Müstahsillerin takip edilememesi
6. Hallerin merkezileştirilememesi
7. Karayolları denetim istasyonlarına ekiplerin yerleştirilememesi
8. Analizlerin üretim yerlerinde yapılamaması
9. Ulusal marketlerin hal dışında toptan satış yapması

1. Rüsumların zamanında tahsil edilememesi
2. Maliyenin hal kanununu destekleyici denetimlerinin olmaması
3. Soğuk hava, tasnifleme ve paketleme tesislerinin olmaması
4. İyi tarım gibi durumlarda rüsum olmaması
     4.1. Rüsumların yeniden düzenlenmesi
5. Hal dışındaki ticarette dolandırıcılığın yapılması
     5.1. Teminat alımının hal esnafı için geçerli olması
6. Hal içinde hal dışı şubeye sevk yapılması
     6.1. Rüsumun kaybına sebebiyet vermesi

Politik

Ekonomik

Sosyal

1. İlçe belediyelerinin denetim konusunda sorumluluk 
    taşımaması
2. Personelin çok sık değiştirilmesi
3. Hal yönetimi, komisyoncu ve tüccarlar arasında sürekli çatışma 
     yaşanması
4. Mevzuat uygulamaları açısından sıkıntıların yaşanması
5. Hallerde nitelikli personelin görevlendirilmemesi

Teknoloji

1. Künye ile ilgili sistemin uygulanamaması
2. İyi tarım sertifikaları kontrolünün yapıldığı sistemin olmaması
3. Stok takibinin yapılamaması
4. Bildirim iptalleri yerine bildirim içeriğinin düzenlenme 
    yetkisinin verilmemesi
5. Hal Kayıt Sistemi üzerinde cezaların görülmemesi
6. Üretici alacakları ile ilgili tek bir tarife sisteminin olmaması
7. Hal Kayıt Sistemi’nde rüsumlarla ilgili raporlamaların 
    olmaması

GRUP 5
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1. Rüsum ödemelerine yönelik yaptırımların yetersiz olması
2. Özelleştirilmiş hallerin rüsum alacaklarının takibinin 
    yapılamaması
3. Organik ve iyi tarımda vergi muafiyeti ve maliyetinin belediyeye 
     yüklenmesi
4. Kurumlararası iş birliğinin eksikliği
     4.1. Denetim noktası ve personel görevlendirme konularında iş 
              birliğinin sağlanamaması
5. Vergi denetimlerinde 213 sayılı kanun hükümlerinin 
     uygulanamaması sorunu
6. Özelleştirilmiş hallerde denetim yapan şirket personeline ödül 
     verilememesi

1. Gerçek fiyatın tespiti sorunu
2. Pazar esnafının vergi statüsü
3. Hallerin işletilmesinde hal gelirlerinin giderleri karşılamaması

Politik

Ekonomik

Sosyal

1. Toptan satışın perakendeciler eliyle yapılabilmesi 
     1.1. Metro market gibi marketlerin olması
2. Üniversitelerle yapılan satış sözleşmelerinin şifai olması 
     2.1. Hal hakem heyeti sorunu
3. Hallerde güvenlik ve nitelikli personel eksikliğinin olması

Teknoloji

1. Hal Kayıt Sistemi’ndeki tüm verilerin (rüsum miktarları dahil) 
     hal yönetimine açık olmaması
2. 5 iş günü içerisinde ödenmeyen rüsumlarda sistemin otomatik 
     pasife alınması
3. Rüsum tahakkuk verilerinin hal yönetimi tarafından 
    görülememesi
4. Ürün analiz sonuçlarının Hal Kayıt Sistemi’nde görülmemesi
5. Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlarının hal yönetimlerine açık 
     olmaması

GRUP 6
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BİRİNCİ OTURUMUN
DEĞERLENDİRİLMESİ
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Birinci oturumda yapılan çalışmaların değerlendirilmesinde PEST analizi 
kapsamında aşağıdaki değerlendirmeler ön plana çıkmaktadır. 

Türkiye’deki toptan sebze ve meyve ticaretini düzenleyen 5957 Sayılı Hal 
Kanunu’nda belirtilen çerçeve ile aşağıdaki faydaların ortaya çıkması 
beklenmektedir:

• Gıda güvenilirliğinin sağlanması
• Tüketicinin; kaliteli, güvenilir, sağlıklı ve uygun fiyata mal temin 
   edebilmesi
• Meslek mensuplarının faaliyetlerinin düzenlenmesi
• Rekabetçi yapının sağlanması
• Kayıt dışılığın önlenmesi
• Maliyetlerin düşürülmesi
• Tedarik, dağıtım ve satışta etkinliğin sağlanması
• Üreticinin, emeğinin karşılığını alabilmesi
• Toptancı halleri ve pazar yerlerinin çağdaş bir sisteme kavuşturulması ve 
    işletilmesidir

Yasanın yürürlüğe girdiği günden bu yana, sayılan bu faydaların önemli bir 
kısmının gerçekleşmediği görülmektedir. Gıda güvenliği, rekabetçi yapı, 
kayıt dışılığın önlenmesi ve her şeyden önemlisi maliyetlerin ve fiyatların 
düşürülmesi amaçları büyük ölçüde gerçekleşmemiş durumdadır. 
Mevcut durumda var olan toptan ticaret sistemi büyük ölçüde denetime 
dayanmaktadır. Denetim konusunda ise ağırlıklı olarak ilgili bakanlık yerel 
birimleri ile yerel yönetimlerin ilgili birimleri yetkilidir. Denetimde beyan 
esas alınmaktadır. 

Bildirim sistemi çoğu yerde manuel yöntemlerle yazılı olarak yapılmaktadır. 
Üretim yerlerinden başlamak üzere pestisit analizleri, fatura ve irsaliye 
kontrolleri konusunda koordinasyon eksikliği ve prosedür yanlışları 
nedeniyle istenilen denetimlerin tam olarak yapılmadığı bir gerçektir. 
Üretim, hasat ve sevkiyat sırasında yapılması gereken denetimlerin, yol 
denetimlerinin, hallere giriş ve çıkışlarda yapılması gereken denetimlerin 
farklı birimler tarafından yapılması zorunluluğunun getirdiği sorunlar; 
denetimlerin eksik, yetersiz ve sonuçsuz olmasına neden olmaktadır. 
Bu alandaki denetim eksikliğinin ve yetersizliğinin yarattığı sorunların 
önüne geçebilmek için denetimlerin ilgili bakanlık tarafından yapılması 
gerekmektedir.

Politik
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Türkiye’de toptan sebze ve meyve ticaretinin gündemindeki en önemli 
sorunlardan birisi de bu alanda çalışan tüccar, aracı, komisyoncu ve hal 
esnafının profesyonellikten uzak olmalarıdır. Bu alandaki kurumsallaşma 
eksiği; üreticiler, üretici birlikleri, tüccar, aracı, komisyoncu ve esnaftan 
başlayarak yerel yönetimlere kadar uzanmaktadır. Ölçek ekonomisi 
yaratamayan, iş birliği modelleri kullanmaktan kaçınan küçük ve orta 
ölçekli kurumsal yapılar Türkiye’nin bu alandaki ihtiyacını karşılamaktan 
uzak kalmaktadırlar. 

Sebze ve meyve toptancılığı sisteminin üretim aşamasında yer alan 
üreticilerin küçük birimlerden oluşması, miras yoluyla babadan 
çocuklarına geçen arazilerin bölünmesi nedeniyle çok küçük miktarlarda 
ve farklı türlerde ekim yapılması, kooperatif ve benzeri oluşumlara kültürel 
nedenlerden dolayı karşı çıkılması ve bu tür kurumların gelişmemiş 
olması üretim noktasındaki en önemli sosyal ve kültürel sorunlar olarak 
ortaya çıkmaktadır. Bu sorunlar dağıtım tarafında benzer şekilde küçük ve 
orta ölçekli şirketlerle devam etmekte ve sebze ve meyve ticareti büyük 
şehirlerde az sayıda komisyoncu tüccar üzerinden yürütülmektedir.

Sosyal

Toptan sebze ve meyve ticaretinin ekonomik tarafında etkili olan 
faktörlerin değerlendirilmesinde konu ile ilgili paydaşların farklı alanları 
işaret ettikleri görülmektedir. Belediyeler, toptan sebze ve meyve 
ticaretinde ticari işlemler üzerinden alınan rüsum bedellerinin tahsilatı 
konusuna ağırlık vermektedir.  Yapılan bildirimlerin eksik olduğu, rüsum 
bedelinin kaçırıldığı, bununla ilgili kesilen cezaların tahsilatında sorunların 
yaşandığı belirtilmektedir. 

Hal içinde uygulanan rüsum bedelleri %1 gibi düşük bir oran olmasına 
rağmen, bu bedel ödemekten kaçınıldığından toptan ticaretin hal dışına 
çıktığı, bu nedenle ciddi vergi kayıplarının yaşandığı ifade edilmektedir.
Asıl önemlisi ise toptan sebze ve meyve ticaretinde yaşanan büyük 
ekonomik kayıpların gerçekleştiği üretim, hasat, depolama, sevkiyat ve 
sunum zincirindeki kayıplardır. Modern bir dağıtım kanalının kurulmamış 
olması nedeniyle bozulma, çürüme, özelliğini kaybetme gibi nedenlerden 
dolayı çok büyük oranlara varan ekonomik kayıplar oluşmaktadır. 
Sağlıklı bir dağıtım kanalının olmayışı, soğuk hava depoları, soğuk zincir 
taşıma sistemlerinin henüz yeterli seviyede olmaması büyük kayıp ve fire 
oranlarına neden olmaktadır. Bu aynı zamanda fiyatlarda istikrarsızlığa 
ve de üreticinin yasada belirtildiği şekilde emeğinin karşılığını tam olarak 
alamamasına neden olmaktadır.

Ekonomik
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Toptan sebze ve meyve ticaretini olumsuz etkileyen tüm sorunların 
çözümünde teknolojik imkanların kullanılması doğaldır. Çiftçi Kayıt 
Sistemi’nden başlamak üzere; tarladan sofraya elektronik takip sistemleri 
ve denetimlerde teknolojik yazılım ve donanım bileşenlerinin kullanılması 
bu konulardaki önemli faktörlerdir. Ürünlerin tarladan itibaren izlenmesini 
sağlayacak kayıt sistemlerinin eksikliği geleneksel denetim yöntemlerinin 
yetersiz kalmasına neden olmaktadır. Ürün analizlerinin izlenmesi, ürünün 
üretim noktalarından tüketim noktalarına kadarki seyrinin izlenmesi, vergi 
denetimlerinin gerçekleştirilmesi, rüsum tahakkuku ve tahsili ile ilgili tüm 
sorunlar teknolojik imkanlarla çözülebilir. Bu konuda yapılan çalışmaların 
henüz arzu edilen seviyelerin gerisinde olması önemli sorunlara yol 
açmaktadır.

Teknoloji
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5957 SAYILI HAL 
KANUNU’NUN 
DEĞERLENDİRİLMESİ
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Hallerin Gelecek Projeksiyonu Ortak Akıl Konferansı’nın ikinci oturumunda Beyin Fırtınası tekniği kullanılarak 
5957 Sayılı Hal Kanunu’nun Değerlendirilmesi çalışması yapılmıştır. Bu oturumda katılımcılar söz alarak yasa 
hakkındaki görüşlerini beyan etmişlerdir. Her görüş aynı zamanda yazılı olarak da katılımcılar tarafından post-
itlere yazılarak ifade edilmiştir. Yapılan değerlendirmelerde ortaya çıkan fikirler aşağıdaki gibidir:

1. Satış zamanı gerçekleşen kapı trafiğinin düzenlenmesi
2. Hal Kayıt Sistemi’nde olan arızalardan dolayı zaman aşımına uğrayan girişlerin %2 rüsum ödemeye sebebiyet 
vermesi
3. Stok sorgulama ekranında rakamsal anlaşmazlıkların yaşanması
4. Mevzuatta yer alan iş yeri devirlerinin komisyoncu ve tüccara bırakılması nedeni ile haksız kazançların görülmesi
     4.1. Encümen izni gerekse de anlaşmalı hava parası ve rantların ortaya çıkması
5. Kaçak satışların yaşanması ve denetim eksikliklerinin esnafa zarar vermesi
     5.1. Cezai yaptırımların ve müeyyidelerin yetersiz olması
6. Üretim bölgelerinde yapılan sıcak satış işlemlerinin görülmemesi ve hal rüsumlarının takip edilmemesi
7. Raiç altında yapılan satışların belirlenebilmesi için gerekli olan exper raporunun eksik olması
8. Daha önce kesilmeyen faturaların düşük fiyatlı ve toplu kesilmesi
9. Hallerin işlem kapasitesinin yetersiz kalması
10. E-ticaret çalışmalarının yetersiz olması
11. Gerekli düzenlemelerin ardından E-Hal’in kurulmasının gerekli olması
12. Üreticiden alındıktan itibaren ürün değerinin belirlenmesi ve Devlete Teslim Sistemi ile gerçekleşmesi
      12.1. Devlete Teslim Sistemi’nin hayata geçirilmesinin gerekliliği
13. Cezalı hal rüsum tutanaklarının tebliğ edilememesinden kaynaklı ceza düşümlerinin yaşanması
14. Madrid’de;
       - Alt kiralamaların yasaklanması
       - Emlakçıların yetkilerinin alınması
       - Toptancıların ve hal yöneticilerinin kiralama konusunda tek taraf olması
       - Toptancının, direkt alt kiralama yapmak istediğinde noterden belge almak zorunda olması
       - Resmi teklif üzerinde usulsüzlük olması halinde, karşı hal yöneticilerinin dükkana (en düşük fiyattan) el 
          koyma hakkının olması
15. 5957 Sayılı Kanun’da bulunan Etkin Mal Yönetimi maddesi olmalıdır
16. Mevzuatın, hal içi esnafı denetim altına alabilmesi fakat hal dışı esnafa müdahale edememesi
     16.1. Mevzuatın tüm esnafı kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesinin gerekliliği
     16.2. Yasa ve yönetmeliklerin bütün gıda ve hal aktörlerine danışılarak yapılması
     16.3. Bütün hal aktörlerinin tarladan sofraya tek merkezden denetlenmesi ve yürütülmesi
17. Hallerdeki fiziksel alt yapının yetersiz olması
18. Farklı siyasi görüşe sahip ilçe belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri arasında sorunların yaşanması
19. Gıda aktörlerine ÖTV indiriminin sağlanması
20. Taşıma aktörlerine soğutmalı (Frigofrig) araç teşvikinin verilmesi
21. İhale bedeli ile kira yerlerinin ve kira bedellerinin belirlenmesi
22. Fiyat belirleme sorunlarının yaşanması
        22.1. Pazara ve markete çıkarılan ürünlerin taban ve tavan fiyatlarının serbest piyasa şartlarına göre belirlenmesi
23. Bildirimlerde gerçeğe aykırı beyanların önüne geçilmesi
24. Toptancı hallerde kimlik numarası ile vergi ünvanı olmadan alınan ve satılan 
       ürünlerin piyasada sorunlara neden olması
25. Belediye encümeni tarafından verilen kararların itirazlarının vergi mahkemelerince kabul edilmesi
       25.1. Kararların 5957 Sayılı Kanun’un işlemesine engel olması
26. Zirai ilaçların denetime tabi tutulmasının gerekliliği
27. Hal Kayıt Sistemi’nde zamana ve ürüne bağlı raporlama sisteminin oluşturulması
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28. Sadece market ve lüks manavlar üzerinde denetimlerin yapılması ve idari para cezasına çarptırılması
       28.1. Yüksek ceza bedellerinin caydırıcılığı azaltılmadan cezaların revize edilmesi ve düşürülmesi
29. İlçe belediyelerine pazar denetimleri konusunda daha geniş yetkiler verilmesi
30. Hal dışında gerçekleştirilecek kaçak satışlar üzerinde denetim mekanizması oluşturulması
       30.1. Haksız kazanç ve haksız rekabetin önüne geçilmesi
31. Bildirimi olmayan ürünlerin cezai yaptırımlarının yetersiz olması
32. Hallerin birleştirilmesi, tedarikçilerin kaldırılması gibi düzenlemelerin yapılması
33. Sistemde rüsum ödemelerinin cezai işlem olarak parasal karşılığının olması ve günlük faizin oluşması
34. Ürün getiren araçlarda mali evrak farklarının olması
35. Hal denetim birimlerinde denetim esnasında evrak vb. işletme yetkisinin bulundurulması ve aksi takdirde 
       yaptırım uygulanabilmesi
36. Toptan satışların uygulanabilir olmaması
37. 5957 Sayılı Hal Kanunu’nun yeterli olmaması
38. Ahi Evran haftasının hallerde kutlanılması
39. Yerli malı haftasının okullarda kutlanılması
40. Hallerde Anadolu Meslek Liseleri’nin açılması
41. Okullarda ileri seviye eğitim verilmesi
42. Diğer kurumların hal yönetimlerine katılımının en üst seviyeye çıkarılması, veri paylaşımının sağlanması
43. Rüsumun hesaplanmasında esas değerlerin gözden geçirilmesi (gerçek fiyat tespiti)
44. Rüsum bedellerinin satış fiyatı üzerinden oluşturulması
       44.1. Eksik bildirimin ortadan kalkması ve belediye gelirlerinin iyileştirilmesi
45. İşyeri devirlerinin tamamen belediye tarafından yapılması
46. Üretim bölgelerinde yapılan satış ve sirkülasyonların görünememe sorunu
47. Hal Kayıt Sistemi üzerindeki künye ile yol denetim ekranında yapılan  sorgulamaların tarih ve saat bazında 
        raporlanabilmesi
48. Türkiye’de birbirine yakın ve hal statüsü görüntüsüne aykırı birçok halin bulunması
49. Mevcut hallerden daha büyük ve şehir merkezinden uzakta; hijyenik, teknik, uluslararası bir hal kurularak 
        hallerin tek bir noktada birleştirilmesi
50. Üreticilerin paravan kişilerden korunması
51. Ürünlerin üreticiden tüketiciye takibinin sağlanması
52. Çiftçinin bilincinin artırılması
53. Hallerde teknolojinin nitelikli kullanılmaması
54. Kooperatiflerin ve üretici birliklerinin oluşturulması
55. Ürün taşıyan araçlardan bildirim ile birlikte sevk irsaliyesinin istenmesinin sağlanması
56. Belirli şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin toptan gıda ticareti yapabilmesi
57. Serbest piyasanın önünün açılması
58. Hal müdürlükleri tarafından yapılan sebze ve meyve analizlerinde belediyelere yaptırım yetkisi verilmesi
59. Yeni yapılan veya yapılması planlanan hal arazilerinin Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı tarafından imar planlarına 
        işlenmesinin önünün açılması ve bakanlık tarafından destek sağlanması
60. 5957 Sayılı Kanun’a göre üretici toptan satıcı alanlarının oluşturulabilmesi için mevzuat alt yapısının 
        geliştirilmesi
61. Üretici ve tüketici mega hallerinin ayrı ayrı düzenlenmesi
62. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda bulunan denetim ve yaptırım yetkisinin Büyükşehir Belediyeleri’ne 
       devredilmesi
63. Hallerde Gıda Mühendisi bulunması gerekliliğinin kanun ile desteklenmesi
64. Hal dışı tüccarlardan ticari güven açısından teminat alınması



33

Hallerin Gelecek Projeksiyonu Ortak Akıl Konferansı

65. Belediyelerin hallerde zarar etmesinin önüne geçilmesine yönelik rüsum 
       bedellerinin tekrardan düzenlenmesi
66. Mülkiyet hallerinin kiraya verilmesi için gerekli düzenlemenin yapılması
67. Bildirim iptali yerine bildirim içeriğinin düzenlenmesi
68. Hal Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan bütün sıfatlardan teminat alınması
69. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Hal Kayıt Sistemi’nin reklamının 
       yapılması 
       69.1. Künye ile ilgili reklamların yapılarak vatandaşların bilgilendirilmesi
70. Hallerin tam maliyet esasına göre çalışması
71. Sanal ortamda bir hal kurulması
72. Üreticilerin bildirim yapma zorunluluğunun konulmaması
73. Hal dışı tüccar, ihracatçı, üretici, pazarcı esnafının kanun hakkında bilgisinin olmaması
74. Denetim tutanaklarının tebliğinde 213 sayılı kanunun uygulanmaması
75. 5957 sayılı kanun ile tutulan ceza tutanaklarına vergi mahkemelerinin müdahale etmesi
76. Fiyat istikrarının oluşturulması
77. Özelleştirilmiş hallerin denetim payının alınması
78. Baş kodlama ile bilgilendirme
79. Bölge dışından alım yapan esnafların rüsum bilgilerinin alacak ekranında görülmesi
80. Ceza ve müeyyidelerdeki eksikliklerin giderilmesi
81. Market  denetimlerinde yazılan cezaların yüksekliğinden dolayı uygulamada yaşanan sıkıntıların giderilmesi
82. Künye olmamasından dolayı kesilen cezaların iptal edilmesi 
83. Bildirimlerde tavan ve taban fiyatlarının uygulanmasının geliştirilmesi
84. Şube hallerinin bilinçlendirilmesi için merkez hal müdürlüklerinin görevlendirilmesi 
85. Hallerin işlem hacmine göre iş yeri sayısı artışının sağlaması
86. Atıl olan hallerin kapatılması işleminin belediyelerce değil bakanlık tarafından gerçekleştirmesi 
87. Rüsum bedelini yatırmayanlara gecikme cezasının uygulanması
88. TUİK verilerinin bakanlık tarafından gerçekleştirilmesi
89. İhtiyaç bulunmayan bölgelere hal yapılmasının önüne geçilmesi
90. Rüsum tahsilatının bankalarda toplu şekilde yapılmasının sağlanması
91. Hat değişikliklerinin engellenmesi
92. Hallerin farklı büyük şehirlerde farklı farklı daire başkanlıklarına bağlı olmasından doğan karmaşıklığın 
       giderilmesi ve bir standart getirilmesi
93. İlçe belediyelerindeki pazar alanlarına sıkı denetimler uygulanması 



34

Hallerin Gelecek Projeksiyonu Ortak Akıl Konferansı
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DEĞERLENDİRİLMESİ
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5957 Sayılı Hal Kanunu’nun  değerlendirildiği ikinci oturumda katılımcıların 
yaptıkları değerlendirmeler sonucu aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır. 

Mevcut Hal Kanunu toptan sebze ve meyve ticaretinin sağlıklı bir şekilde 
yürütülmesi bakımından yeterli değildir. Özellikle Çiftçi Kayıt Sistemi ve Hal 
Kayıt Sistemi konusundaki eksiklikler nedeniyle ürünlerin tarladan sofraya 
izlenmesi bu şartlarda zor görünmektedir. 

Mevcut yasada toptan sebze ve meyve ticaretinin en önemli aktörü yerel 
yönetimlerdir. Belediyeler bünyesinde yer alan birimler tarafından organize 
edilen haller sebze ve meyve ticaretinin odak noktası durumundadır.  Ancak 
belediyeler ürünlerin üretim, depolama, sevkiyat aşamalarında yetki ve 
söz sahibi değildir. Bu süreçler üreticiler ya da üretici birlikleri tarafından 
geleneksel yöntemlerle yapıldığından gerçek anlamda bir kayıt ve izleme söz 
konusu olmamaktadır.

Belediyelerin odaklandığı konu toptan ticaret üzerinden alınan rüsum 
bedelleridir. Rüsum bedellerinin yüksek olduğunu ileri süren tüccar bu 
aşamada yanlış ve eksik bildirimde bulunarak rüsum ödemekten kaçınmak 
istemektedir.

Mevcut hallerin belli bir modele dayanmadan ve uzun vadeli projeksiyonlar 
gözetilmeden oluşturuldukları görülmektedir. Özellikle Anadolu’da bir 
çok il merkezinde hal bulunmaktadır. Ayrıca çok sayıda ilçe merkezinde 
de haller yer almaktadır. Sebze ve meyve gibi hızlı bozulan ve soğuk zincir 
gerektiren bir ürünün dağıtım kanalını oluştururken birbirinden uzakta ve 
küçük miktarlarda işlem yapılan çok sayıda hal bulunması doğru bir yaklaşım 
gibi görünmemektedir. Anadolu’da yer alan hallerin büyük bir bölümü hal 
özellikleri taşımaktan çok küçük ticaret alanları olarak değerlendirilebilir. 
Depolama, soğuk hava depolaması gibi imkanların bulunmadığı bu yerler arz 
ve talep dengesizliğine yol açan faktörler arasında görülebilir.

Hal merkezlerinde yer alan işyerlerinin devri, üçüncü şahıslara kiralanması 
ile ilgili taleplerden anlaşıldığı kadarıyla Hal içinde toptan sebze ve meyve 
ticareti bir imtiyaz olarak görülmektedir. Bu imtiyazın sürdürülmesi için alt 
kiralama ve işyeri devri hakkı talep edilmektedir. 

Çiftçi Kayıt Sistemi, Hal Kayıt Sistemi ve elektronik ticaret altyapısı gibi 
teknolojik imkanlarla donanmış bir toptan ticaret sisteminin fiyat istikrarı 
ve arz talep uyumu sağlaması söz konusu iken bu özellikleri taşımayan çok 
sayıda ticaret merkezinin hal adı altında ve ilkel koşullarda faaliyet yürütmesi 
dikkat çekmektedir.

Mevcut yapıda denetimin de doğru ve sonuç alıcı şekilde yapılması mümkün 
değildir. Yasada yapılması gereken düzenlemelerle denetim yeri, mercii 
ve türü ile denetim birimlerinin doğru bir şekilde tanımlanmasına ihtiyaç 
bulunmaktadır. 

Mevcut durumda gerek hal organizasyonlarının yetersiz oluşu, gerekse de hal 
içinde alınan rüsum bedellerine itirazlar toptan sebze ve meyve ticaretinin 
hal dışına ve de kayıt dışına çıkması sonucunu doğurmaktadır. Hal dışında 
toptan ticaret büyük zincir marketlerin yanı sıra daha küçük ölçekteki 
market zincirleri tarafından da tercih edilmektedir. Bu durumda organize bir 
toptan ticaret sistemi kurup denetlemek her geçen gün zorlaşmaktadır. Aynı 
zamanda kayıt dışı toptan ticaret de bu şekilde gelişmekte ve ciddi gelir ve 
vergi kayıpları yaratmaktadır.

Hal Kayıt Sistemi’nde bildirimlerle ilgili yaşanan sorunlar da ayrı bir önem 
taşımaktadır. Bildirim sisteminin tam olarak oturmamış olması, bildirim 
değişikliği, düzeltme ve iptal ile ilgili işlemlerin yapılmasında yaşanan 
zorluklar bu sistemin yazılım ve donanım olarak gelişmiş bir sistemle ikame 
edilmesi ihtiyacını ön plana çıkarmaktadır.
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
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TÜRKİYE’DEKİ
GIDA HALLERİNİN
GELECEK VİZYONU 
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Hallerin Gelecek Projeksiyonu Ortak Akıl Konferansı kapsamında 
gerçekleştirilen üçüncü oturumda; önceki iki oturumda belirlenen 
sorunlar çerçevesinde geleceğe yönelik çözüm önerileri ile ilgili olarak 
çözüm analizi çalışması yapılmıştır. Bu oturumda; bir konudaki ana 
hedefi gerçekleştirmek için alınması gereken aksiyon, üzerinde çalışılması 
gereken konular ve olası çözümleri ortaya çıkarmada kullanılan Gelecek 
Çemberleri tekniği uygulanmıştır.

Üçüncü oturumda, ilk oturumda olduğu gibi farklı meslek grupları ve 
kurumlara göre ayrı ayrı yeni gruplar oluşturulmuştur. Gruplardan, 
Türkiye’de İdeal Bir Hal Sisteminin Oluşturulması’na yönelik projeler 
ile çözüm önerisi geliştirerek, proje adımlarının belirlenmesi istenmiştir. 
Çalışmalar tamamlandıktan sonra ortaya çıkan sonuçlar, grup sözcüleri 
tarafından tüm katılımcılara sunulmuştur. Oturum kapsamında 
gerçekleştirilen çalışmalardan elde edilen projeler aşağıdaki gibidir:



40

Hallerin Gelecek Projeksiyonu Ortak Akıl Konferansı

Türkiye’nin İdeal Hal Sistemi
1. Fiziksel Yapının Oluşturulması
       1.1. Paketleme tesisi kurulmalı
       1.2. Otoparklar düzenlenmeli
       1.3. Paydaşlarla birlikte mevzuat düzenlenmeli
       1.4. Kasa yıkama ve depolama alanları oluşturulmalı
       1.5. Sosyal tesisler kurulmalı
       1.6. İhtiyaca cevap verecek iş yeri kurulumu yapılmalı
2. Teknolojik Ağın Oluşturulması
       2.1. Bilgi işlem teknolojileri kullanılmalı
       2.2. Şehirler arası entegre işlemleri yapılmalı
3. Modern Hal Yapısı
       3.1. Mevzuat açıkları giderilmeli
                 3.1.1. Denetim sistemi oluşturulmalı
       3.2. Fiziksel mekan teknolojik olanaklarla donatılmalı
       3.3. Fizibilite planları oluşturulmalı
4. Eğitim Sisteminin Kurulması
        4.1. Eğitim olanakları sağlanmalı
                 4.1.1. Paydaşlara eğitim verilmeli
                             4.1.1.1. Esnaf
                             4.1.1.2. Üretici
                             4.1.1.3. Hal Yönetimi
                             4.1.1.4. Hal Çalışanları
        4.2. Üretim, depolama ve taşıma eğitimleri verilmeli
        4.3. Kap ve ambalaj standartları çerçevesinde bilinçlenme 
                 sağlanmalı
5. Lojistik Altyapısının Oluşturulması
       5.1. Kapasite raporu hazırlanmalı
       5.2. Üretim, taşıma ve depolama standartları belirlenmeli
              5.2.1. Araç standartları belirlenmeli
       5.3. Pazarlama faaliyetlerine önem verilmeli

GRUP 1

Modern Hal
Yapısı
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Türkiye’nin İdeal Hal Sistemi
1. Mevzuat Oluşturulması
       1.1. Üretim koordinasyonu oluşturulmalı
        1.2. Paydaşların katılımı sağlanmalı
                 1.2.1. Bakanlık
                 1.2.2. Sivil Toplum Kuruluşları
                 1.2.3. Belediyeler
                 1.2.4. Özel Haller
        1.3. Denetleme sistemi kurulmalı
                 1.3.1. Emniyet
                 1.3.2. Maliye
                 1.3.3. Belediye
                 1.3.4. Bakanlık
2. İnsan Kaynağının Sağlanması
        2.1. İnsan kaynağı eğitimleri verilmeli
                 2.1.1. Personel
                 2.1.2. Esnaf
                 2.1.3. Üretici
        2.2. Bakanlıklar, STK’lar ve diğer aktörler için koordinasyon 
                  sağlanmalı
        2.3. Nitelikli personel istihdamı sağlanmalı
        2.4. Gıda üniversiteleri kurulmalı
3. Pazarlama Faaliyetlerinin Düzenlenmesi
        3.1. Pazarlama standartları belirlenmeli
        3.2. Markalaşma adımları atılmalı
        3.3. E-ticaret sistemi kurulmalı
        3.4. Kuruma olan güven artırılmalı
4. Gıda Güvenliğinin Sağlanması
        4.1. Kaliteli üretim yapılmalı
        4.2. Hijyen şartları belirlenmeli
        4.3. Güvenlik standartları belirlenmeli
        4.4. Alıcı, satıcı, taşıyıcı ve depolayıcı arasındaki ürün güvenliği 
                  sağlanmalı
5. Üretim Planlamanın Sağlanması
        5.1. Örgütlenme sağlanmalı
                 5.1.1. Üretici
                 5.1.2. Kooperatif
                 5.1.3. Meslek mensupları
        5.2. Ürün çeşitliliği sağlanmalı
        5.3. Teşvikler verilmeli
        5.4. İthalat ve ihracat dengesi oluşturulmalı
6. Teknolojik Altyapı
        6.1. Teknolojik altyapı oluşturulmalı
        6.2. Ar-Ge faaliyetlerine destek sağlanmalı
        6.3. Modern ekipmanlar kullanılmalı

GRUP 2

Pazarlama
Faaliyetlerinin
Düzenlenmesi

Teknolojik
Altyapı
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Türkiye’nin İdeal Hal Sistemi
1. Hal Mevzuatı’nın Revize Edilmesi
        1.1. Hal mevzuatı ile görevlendirilecek birimler ortak
                çalışmalarda bulunmalı
                1.1.1. İlgili birimlerin görev ve sorumlulukları belirlenmeli
        1.2. Kanuna tabi olacak ürünler tespit edilmeli
        1.3. Diğer mevzuatlar entegre edilmeli
2. Standartların belirlenmesi
        2.1. Ambalaj standartları belirlenmeli
        2.2. Ürün standartları belirlenmeli
        2.3. Kap standartları belirlenmeli
        2.4. Lojistik standartları belirlenmeli
        2.5. Depolama standartları belirlenmeli
        2.6. Otomasyon sistemleri oluşturulmalı
3. Haller Arası Koordinasyon
        3.1. Hallerin entegrasyonu sağlanmalı
                 3.1.1.  Veri merkezi oluşturulmalı
        3.2. Esnaf eğitimleri verilmeli
        3.3. Hal ilişkileri güçlendirilmeli
4. Denetimin Sağlanması
       4.1. Denetim ile ilgili paydaşlar belirlenmeli
                 4.1.1. Ticaret müdürlükleri
                 4.1.2. Kolluk kuvvetleri
                 4.1.3. İlçe belediyeleri
                 4.1.4. Maliye
                 4.1.5. Tarım İl Müdürlükleri
       4.2. Paydaşlar arasında koordinasyon sağlanmalı
       4.3. Paydaşların görev tanımları belirlenmeli
5. Gıda Güvenliğinin Artırılması
        5.1. Gıda mevzuatı oluşturulmalı
        5.2. Ürün ve kap standartları belirlenmeli
        5.3. Hijyen ve kalite sağlanmalı
      

GRUP 3

Standartların
belirlenmesi

Haller Arası
Koordinasyon

Hal Mevzuatı’nın
Revize Edilmesi

Denetimin
Sağlanması
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Türkiye’nin İdeal Hal Sistemi
1. Hallerin “Gıda Üssü” Şeklinde Merkezileştirilmesi
        1.1. Toptan satış muhakkak halde yapılmalı
                 1.1.1. Toptan satış miktarı net olarak belirtilmeli
                 1.1.2. Perakendecilerin mal alımı hallerde yapılmalı
        1.2. Gıda Üslerinde gıda güvenirliğinin sağlanması için analiz 
                 laboratuvarı ve ürün denetimleri yapılmalı
2. Ürünlerin Standartlaştırılması
        2.1. Kaplar standartlaştırılmalı
                 2.1.1. Sağlık koşullarına uygun standartlar getirilmeli
        2.2. Ürün Standartlaştırılması Sağlanmalı
                 2.2.1. Aynı kapta yer alan ürünler aynı standartta olmalı, 
                            sınıflandırma yapılmalı
3. Denetim ve Kontroller
       3.1. Hallerdeki yönetime mevzuat çerçevesinde ilgili bakanlıklarca 
               ve belediyeler birliğince destek verilmeli
       3.2. Hal çıkışlarında kameralı denetim sistemleri kurulmalı
4. Hallerdeki İnsan Kaynaklarının İyileştirilmesi
        4.1. Sektördeki tüm paydaşlara periyodik eğitim verilmeli
        4.2. Paydaşlar arasında sosyal ve kültürel faaliyetlere yer verilmeli 
                 4.2.1. Ahilik Haftası kutlanmalı
                 4.2.2. Yerli Mali Haftası kutlanmalı
       4.3. Konusunda uzman personel istihdam edilmeli 
                 4.3.1. Ziraat Mühendisi
                 4.3.2. Gıda Mühendisi

GRUP 4

Denetim ve Kontroller
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Türkiye’nin İdeal Hal Sistemi
1. Üretim Planlamasının Yapılması
        1.1. Ürünlerin pazarlama yöntemleri belirlenmeli
        1.2. Bölgesel ürün tespitleri yapılmalı 
                 1.2.1. Bölgelerdeki en çok yetiştirilen ürünler tespit edilmeli
        1.3. Üretici örgütleriyle çalıştaylar yapılmalı
2. Mevzuat Değişikliğinin Yapılması
        2.1. Nihai metin belirlenmeli
        2.2. Çalışma komisyonu kurulmalı 
                 2.2.1. Bakanlık 
                 2.2.2. Belediye
        2.3. Taslak oluşturulmalı
        2.4. Eksiklikler ve şikayetler toplanmalı
3. Denetimin Sağlanması
        3.1. Kontrol noktaları oluşturulmalı
        3.2. Protokoller yapılmalı
        3.3. Ekipler oluşturulmalı
4. Kurumlararası İş Birliği
        4.1. İlgili bakanlıklar belirlenmeli
        4.2. Sorun alanlarının tespiti yapılmalı
        4.3. Bakanlıklar ile iletişim kurulmalı
5. Hallerin Fiziksel Yapısının İyileştirilmesi
        5.1. Yeterlilik kapasitesi olmalı
        5.2. Devlet destekleri sağlanmalı
                 5.2.1. Finans destekleri

GRUP 5

Üretim Planlamasının
Yapılması
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Türkiye’nin İdeal Hal Sistemi
1. Eğitim ile Algısal Değişimin Sağlanması
        1.1. Üniversiteler
        1.2. Mesleki Okullar
2. Detaylı Denetim Sisteminin Oluşturulması
        2.1. Maliye, Belediyeler ve Kolluk Kuvvetleri Mevzuatı
                 2.1.1. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
                 2.1.2. Maliye Bakanlığı
                 2.1.3. Ulaştırma Bakanlığı
                 2.1.4. İç İşleri Bakanlığı
                 2.1.5. Tarım Bakanlığı
3. Sebze ve Meyve Şurası
        3.1. Üniversiteler
        3.2. Üretici Birlikleri
        3.3. İlgili Bakanlıklar
        3.4. STK’lar
4. Hallerin Fiziki Şartlarının Düzeltilmesi
        4.1. İmar düzenlemeleri sağlanmalı
                 4.1.1. Sosyal donatılar
                 4.1.2. Bilgi teknolojileri
                 4.1.3. Hijyenin sağlanması
                 4.1.4. Park alanları
                 4.1.5. Ulaşım imkanları
        4.2. Soğuk Zincirin Kurulması
              4.2.1. Uygun ölçekli tip hal projeleri 
                     4.2.1.1.  İlgili bakanlıklar tarafından oluşturulmalı
                     4.2.1.2.  İllere göre ölçeklendirilmeli
5. Bölgesel Hal Sistemine Geçilmesi
        5.1. Küçük haller birleştirilmeli
        5.2. Kalkınma ajansı bölgeleri tespit edilmeli
        5.3. İklimsel benzerlikler dikkate alınmalı
        5.4. Ulaşım kolaylığı sağlanmalı
        5.5. TOKİ tipi projeler yapılmalı

GRUP 6

Bölgesel Hal
Sistemine Geçilmesi
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Hallerin Gelecek Projeksiyonu Ortak Akıl Konferansı’nın üçüncü 
oturumunda ortaya çıkan değişim projelerinde üzerinde en fazla durulan 
konular aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir;

Mevcut Hal Yasasında Değişiklikler; Mevcut hal yasası yukarıda da 
belirtildiği üzere beklenen sonuçları tam olarak gerçekleştirememiştir. 
Mevcut düzenlemeler ile toptan sebze ve meyve ticareti ağırlıklı olarak 
hal sisteminin dışına çıkmış, rekabet koşulları oluşmamış ve üreticilerin 
mağdur olduğu bir ticaret sistemi oluşmuştur. Üretim aşamasından sonra 
devreye giren aracı sistemlerin, fiyatların oluşmasında olumsuz etki 
yarattıkları anlaşılmaktadır. Yasada yapılacak yeni düzenlemelerle bunun 
düzeltilmesi ve tarladan sofraya kayıt sisteminin getirilerek üretimden 
tüketime dağıtım kanalının bütün aktörlerinin yasayla tanımlanması ve 
düzenlenmesi zorunluluktur. Yeni yasal düzenlemelerde kooperatiflerin, 
üretici birliklerinin teşvik edilmesi, iş birliğinin özendirilmesi, ölçek 
ekonomisi yaratarak daha büyük üretim alanlarında organize üretim 
yapmaya yönelik teşviklerin oluşturulması, talep tahminlerine dayalı 
üretim planlamalarının özendirilmesi, her türlü ticari faaliyetin kayıt altına 
alınıp izlenmesini kolaylaştıran bir yasal sistem kurulması mutlaka dikkate 
alınmalıdır. Konu ile ilgili olarak dünya örneklerinden de yararlanılarak 
ülkemiz koşullarına özgü bir hal yasası oluşturulması öncelikli projeler 
arasında yer almalıdır.

Hal Sisteminin Entegrasyonu; Ülkemizde birbirinden bağımsız çok sayıda 
hal bulunmaktadır. Bu haller arasında formel ya da informel herhangi bir 
bağ yoktur. Bu haller arasında bilgi alışverişi ve akışı bulunmamaktadır. 
Oysa toptan ticaret sistemini bir bütün olarak ele almanın gereği çok 
açıktır. Gıda lojistik merkezleri şeklindeki bir organizasyonla modern, 
büyük kapasiteli, her türlü alt yapı ve üstyapı  unsurlarına sahip bölgesel 
hal kompleksleri modeli ülkemiz için uygun bir model olarak düşünülebilir. 
Bu merkezler arasındaki veri akışı ile arz ve talep dengesinin sağlanması, 
üretim fazlasının depolanması, ihraç edilmesi, eksik bulunan bölgelere 
sevk edilmesi gibi maliyet ve fiyat istikrarına yardımcı olacak yöntemler 
oluşturulabilir.

Etkin Denetim Sistemi; Halen toptan sebze ve meyve ticaretinin 
denetiminde birden çok merkezi ve yerel kuruluşlar söz sahibidir. 
Sağlık açısından denetimler, vergi açısından denetimler, miktar ve 
tutar açısından denetimler ayrı birimler tarafından yapılmaktadır. 
Her kurum kendisini ilgilendiren konularda denetim yaptığından 
denetimlerin etkili ve sonuç alıcı olması imkanı ortadan kalkmaktadır. 
Bunun yerine bütün denetim birimlerinin önceden belirlenmiş denetim 
standartları ve parametrelerine uygun denetimler yapması ve yasada 
belirtilen yaptırımları eksiksiz uygulaması önemlidir.
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Elektronik Kayıt ve E-Ticaret Sistemi; Elektronik kayıt ve elektronik 
ticaret sistemi ülkemizdeki toptan sebze ve meyve ticareti açısından 
önemli bir şans olarak görülmelidir. Zira maliyetleri giderek düşen yazılım 
ve donanım bileşenleri ile bütün ticaret sisteminin kayıt altına alınarak 
izlenmesi çağımızın bir gerekliliği olarak görülmelidir. Buna göre entegre 
bir hal sistemi içine tarladan sofraya kadar izlenebilirliği sağlanmış bir 
ticaret sisteminin uzaktan erişim imkanları ile donatılması ve sebze ve 
meyve ticaretinin bu yolla gerçekleşmesi önemli bir kolaylık sağlayacaktır. 
E-ticaret ise hal sistemine coğrafi uzaklık nedeniyle katılamayan ve 
bu sistemin dışındaki kanallardan alışveriş yapan perakendecilerin de 
sisteme katılmasını sağlayacaktır. 

Dünyada her geçen gün toptan ticaretin daha fazla e-ticaret kanallarına 
yönelmesi Türkiye gibi geniş bir coğrafi alana kurulu, toprakları ve 
ekili alanları geniş bir coğrafyada bulunan ülkeler için yeni fırsatlar 
yaratmaktadır. Bu yolla bölgesel ve yerel ürünlerin de pazarlara gelmesi, 
alıcı bulması, çok küçük ekonomik birimlerin de hal sistemine katılması, 
hallerde yer alan ürün çeşitliliğinin artması gibi çok sayıda faydayı da 
beraberinde getirecektir.

Kurumlar Arası İş Birliği; Hem mevzuat değişiklikleri hem de entegre bir 
hal sistemi için çok sayıda kurumun kapsamlı ve güçlü iş birliği yapmasına 
ihtiyaç vardır. Başta Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, 
Ekonomi Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, 
Belediyeler ve konu ile ilgili sivil toplum kuruluşları, tüketici dernekleri, 
üniversiteler ve ilgili tüm kurumların entegre bir hal sisteminin kurulmasına 
katkı vermeleri bir zorunluluktur. Bu iş birliği hem toptan sebze ve meyve 
ticaretinin yeniden yapılanması hem de bu sistemin sağlıklı bir şekilde 
işleyebilmesi bakımından önemlidir. Zira ülkemizde konuyla ilgili çok 
farklı kuruluşların farklı birikimleri ve uygulamaları bulunmaktadır. 

Birçok başarılı uygulama lokal olarak kalmakta ve diğer bölgeler tarafından 
bilinmemektedir. Bu türden iş birlikleri ile gerçekleştirilecek ortak akıl 
konferansları, seminerler, paneller, kongreler ve eğitimlerle kurumlar 
arasında bilgi ve deneyim alışverişi oluşturmak mümkün olacaktır. İş 
birliği, dünyada hemen bütün sektörlerde giderek daha fazla tercih 
edilen bir yönetim sürecidir. İş birliği; etkin kaynak kullanımı, uzmanlığın 
yayılması, maliyetlerin düşürülmesi, etkin denetim yöntemlerinin 
uygulanması, koordinasyonun güçlendirilmesi gibi sonuçlar üretir. 
Özellikle Anadolu’da belli başlı üretim merkezlerinde oluşturulacak haller 
için oldukça gereklidir.
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Ürün ve Kapların Standardizasyonu; Entegre bir hal sisteminin ulusal 
düzeyde sağlıklı bir şekilde başarılı olabilmesi için ürünlerde ve ürünlerin 
taşındığı kaplarda uluslararası normların da dikkate alındığı standartların 
oluşturulmasına ihtiyaç vardır. Bu amaçla İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Muhtarlıklar Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı’nın başlattığı 
çalışmanın tüm ülke çapında uygulanmasına yönelik düzenlemeler 
yapılmasına ihtiyaç vardır. Standartların belirlenmesi toptan sebze 
ve meyve ticaretinde ürünlerin tanımlanması, sınıflanması, ayırt 
edici özelliklerinin belirlenmesi, taşınması, saklanması, sunulması 
aşamalarında ürüne değer katacak ve ürün kayıplarının önüne geçerek 
fiyat istikrarına önemi katkılar yapacaktır.
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Hallerin Gelecek Projeksiyonu Ortak Akıl Konferansı’nın dördüncü 
oturumunda Serbest Kürsü tekniği kullanılarak misafir belediyelerde 
katılımcılar kısa konuşmalar yaparak deneyimlerini, uygulamalarını ve 
hallerin geleceği ile ilgili fikirlerini paylaşmışlardır. Bu oturumda söz alan 
katılımcıların ifadeleri aşağıdaki gibi özetlenmiştir:

1. Antalya Büyükşehir Belediyesi (Zabıta Daire Bşk.): Antalya’da 23 
tane hal bulunuyor. Mevcut halleri, modernleştirerek 12 veya 13’e düşürmeye 
çalışıyoruz. Bu yönde çalışmalar yapılıyor. Mevzuat, yönetmelik ve kanunlar 
uygulamaya yetmiyor, elektronik kayıt sistemini bakanlık ile yaptık, testini 
gerçekleştirdik. (Kullanıma uygun, tüm belediyeler uygulayabilir.) Halde 
yapılan tüm çalışmalar elektronik ortamda yer alıyor. Hal içindeki tüm 
çalışmaların ücretleri ve istatistikleri elektronik ortamda bulunuyor, (El ile 
kayıt girmiyoruz) %60 iş azaltımı oldu ve güvenilir bilgiye ulaşılıyor. Sistem 
tüm belediyeler için öneriliyor. 

2. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi: Mevcut hallerin farklı farklı daire 
     başkanlıklarına bağlı olması koordinasyon gibi sorunlara yol açıyor. 
     Haller ve haller ile ilgili hizmetler tüm belediyelerde aynı daire 
     başkanlıklarına veya Hal Daire Başkanlığı kurularak bu kuruma 
     bağlanmalıdır. 

3. Muğla Büyükşehir Belediyesi (Zabıta Daire Bşk.): 2014’te büyükşehir 
     olduk ve teslim aldığımız hallerin fiziki olarak düzenlenmesi ve ticaretin 
     kayıt altına alınması için çalışıyoruz. %85 kayıt altına aldık. Denetimi 
     personel eksikliğinden dolayı tam olarak yapamıyoruz. Bu yönde 
     yasanın tekrardan düzenlenmesi gerekiyor.

4. Hatay Büyükşehir Belediyesi: Hatay’ın farklı ilçelerinde 5 adet hal var, 
     yapılanmamızı tamamladık. Denetlememizi hal içinde ve dışında 
     yapıyoruz ve %90 oranında mevzuatı uyguluyoruz. Bu toplantının tüm 
     Türkiye adına umut verici olduğunu düşünüyorum
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Dördüncü oturumda yapılan kısa değerlendirme konuşmalarında farklı 
belediyelerin hal sistemi üzerinde çeşitli çalışmaları olduğu anlaşılmıştır. 
Bu çalışmalardan bazıları başarılı sonuçlar veren çalışmalar olup diğer 
belediyelere de tavsiye edilmektedir. Ancak konuşmaların genelinde 
hal sistemindeki dağınıklık, denetim yetersizliği, entegre hal sistemine 
duyulan ihtiyaç ve denetim sistemindeki aksamalar ağırlıklı olarak yer 
almıştır.

Tartışmalarda sözü geçen ulusal toptan sebze ve meyve ticaret sisteminin 
kurulması, farklı kurumlar ve belediyeler arasında iş birliğinin kurulması, 
gıdada izlenebilirlik sisteminin oluşturulması bütün katılımcılar tarafından 
benimsenen konular arasındadır.

Türkiye’de hal sisteminin birbirine bağlı entegre bir yapıda çalışması, 
sebze ve meyve arzı ile talebi arasındaki uyumun, fiyat istikrarının, 
haller arasındaki iş birliği ile maliyet tasarruflarının ve verimli çalışma 
imkanlarının yaratılması konusunda yine tüm belediye temsilcileri fikir 
birliğinde olduklarını ifade etmişlerdir. 
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Hallerin Gelecek Projeksiyonu Ortak Akıl Konferansı iki gün süren dört 
farklı oturumla tamamlanmıştır. Türkiye’nin farklı bölgelerinde bulunan 
hallerde görev alan katılımcılar, bakanlık temsilcileri, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Muhtarlıklar Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı 
yetkililerinin de katılımıyla yapılan çalışmalar son derece verimli ve 
başarılı bir şekilde gerçekleşmiştir. 

Katılımcılar arasında bugüne kadar kurulmamış olan iletişimin 
oluşturulması önemli bir kazanım olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca bu 
çalışma ile başlatılan kurumlararası iş birliği de önemli bir gelişmedir. 

Açıktır ki Türkiye’de temeli sağlam atılmış bir toptan ticaret sistemine 
ihtiyaç büyüktür. Bu sistemin içinde başta sebze ve meyve olmak üzere 
kırmızı ve beyaz et ürünleri, su ürünleri ve balık, süt ve süt ürünleri ile kesme 
çiçek ticaretinin de yer alması doğaldır.  Ancak bu türden bir toptan ticaret 
sisteminin üretim yerleri ile tüketim yerleri arasındaki koordinasyonu ve 
eşgüdümü sağlayacak şekilde entegre bir model olması zorunludur. 

TOPTAN SEBZE VE MEYVE TİCARETİ SİSTEMİNDEKİ TEMEL SORUNLAR

Ülkemizde 17 büyük 36 orta 138 küçük olmak üzere toplam 191 adet 
hal bulunmaktadır. Bu hallerde yer alan firma sayısı ise 11.500 adettir.  
Diğer taraftan ülkemizde yılda 47 milyon ton sebze ve meyve üretimi 
gerçekleştirilmektedir.  Üretilen miktarın yarıya yakını hal sistemi üzerinden 
pazarlanmakta bir kısmı ihracata gitmekte ve bir kısmı da hal dışı ticaret 
sistemleri tarafından pazarlanmaktadır. Mevcut ticaret sisteminin büyük 
bir bölümünün üzerine kurulduğu haller ise birbirlerinden kopuk ve 
iletişimsiz durumdadır. Üretim noktalarından hallere sevk edilen ürünlerin 
öncelikle üretim noktalarından başlayarak tüketicinin sofrasına kadarki 
değer zinciri içinde yeniden ele alınması ve maliyeti arttıran faktörlerin 
yeniden düzenlenmesi; hatalı üretim, depolama ve sergilemeden kaynaklı 
kayıpların azaltılmasına yönelik geliştirmelerin yapılması zorunluluktur. 
Mevcut toptan sebze ve meyve ticaretinde öne çıkan sorunlar aşağıdaki 
gibidir;

Üretim Noktalarındaki Sorunlar; Ülkemizdeki tarımsal alanların 
parçalı bir yapıda olması nedeniyle ölçek ekonomisi yaratacak bir ziraat 
politikası yürütmek güçtür. Tarımsal arazilerin, miras yoluyla mirasçılara 
paylaştırılması nedeniyle ekilebilir alanlar giderek küçülmekte ve her bir 
alanda farklı ürünler yetiştirildiğinden ticari anlamda süreklilik, verimlilik, 
karlılık ve ekonomiklik sağlamak güç olmaktadır.

Lojistik Maliyetlerinin Yüksek Olması; Üretimin parçalı ve küçük 
miktarlarda yapılması, hasat zamanlarının farklılığı, depolama 
imkanlarının yetersizliği, üretici birliklerinin yeterince organize olmayışı 
gibi nedenler yüzünden tarladan sofraya lojistik maliyetleri de normalin 
üzerinde gerçekleşmekte bu yüzden de fiyatlarda gereksiz artışlar 
yaşanmaktadır.

Hijyen Standartlarının Eksikliği; Toptan ticaret sistemi ile perakende 
sisteminin arasında katma değer yaratan birimlerin olmayışı, denetimlerin 
yetersiz ve eksik yapılması, kap ve ambalaj sistemlerinin ulusal düzeyde 
standardının olmayışı gibi nedenlerle ürünlerin tarladan pazara sunulması 
aşamasına kadar hijyenik koşullardan uzak bir yapı ortaya çıkmaktadır. Bu 
da ürün kayıpları, sağlıksız ürünlerin pazara sunulması gibi sorunlara yol 
açmaktadır.
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Perakende Sistemi İle Uyumsuzluk; Hallerde gerçekleşen ticaretin, 
organize ticaret sisteminde yaşanan sorunlar nedeniyle giderek hal 
dışında kayıt dışı alana kaydığı görülmektedir. Hallerin fiziki koşullarının 
elverişsizliği, kanun ile belirlenen rüsum bedelleri, denetim eksikliği gibi 
nedenlerle toptan ticaret sistemi kontrol dışına çıkmakta bu da toptan 
ticaret sistemi ile perakende sistemi arasında kopukluğa neden olmaktadır.

Üretim Planlaması Eksikliği; Sebze ve meyve fiyatlarındaki aşırı oynaklığın 
temel nedenlerinden birisi de üretici tercihlerindeki farklılıklardır. Belirli 
bir yıl üretim azlığı nedeniyle fiyatı yüksek seyreden bir ürün ertesi yıl çok 
fazla yetiştirildiğinden arz fazlası oluşmakta ve fiyatlar düşmektedir. Ertesi 
yıl tam tersi arz azalırken fiyatlar yükselmektedir. Benzer şekilde ihracat 
rakamlarında artışın olduğu dönemlerde iç pazarda fiyatlar yukarı yönlü 
seyretmektedir. Dış ticarette azalma olduğunda ise fiyatlar düşmektedir. 
Bölgeler arasında bilgi akışı ve planlama yapılmayışı gibi nedenlerden 
fiyatlarda sürekli oynamalar olması kaçınılmaz olmaktadır.

Karayolu ve Demiryolu Altyapısı; Türkiye’de üretim noktalarından 
tüketim noktalarına mal akışı büyük ölçüde karayolu üzerinden 
yapılmaktadır.  Karayolu ile yapılan lojistiğin maliyeti yüksektir. Bir 
defada taşınan ürün miktarı da kısıtlıdır. Zira ağırlıklı olarak kamyonlarla 
yapılan taşımacılıkta kullanılan araçların elverişsiz olması nedeniyle 
ayrıca ürün kayıpları yaşanmakta ve ürünlerin raf ömrü kısa olmaktadır. 
Ayrıca arz ve talep dengesizliklerinin giderilmesinde arz fazlalığı olan 
bölgelerden arz eksiği olan bölgelere akışın hızlı bir şekilde sağlanması 
da önemlidir. Bu nedenle karayolu altyapısının gelişmesi ayrıca demiryolu 
bağlantılarının da sağlanması gereklidir. Ulaşım altyapısının gelişmesi 
fiyat istikrarına doğrudan etki etmektedir. Konuyla ilgili bir araştırmaya 
göre karayollarında bölünmüş yol oranında meydana gelen artışlar sebze 
ve meyve fiyatlarında kalıcı azalmalar sağlamaktadır. 

Veri Tabanı Eksikliği; Ülkemizde sebze ve meyve toptan ticareti ile ilgili 
kapsamlı bir veri tabanı eksikliği söz konusudur. Az sayıda merkezde 
bulunan verilerin üretim noktalarından tüketim noktalarına kadar her 
türlü ticari hareketin kayıt altına alınması ve bir veri tabanında toplanması 
hem planlama çalışmalarının yapılmasına hem de gıda projeksiyonlarının 
oluşturulmasına katkı sağlayabilecektir. Bu amaçla başta üretim noktaları 
olmak üzere her türlü gıda ürününün üretim, depolama, taşıma, sergileme 
ve satış rakamlarının elektronik kayıt sistemi ile izlenerek kayıt altına 
alınması ve ilgili verilerin bir veri tabanında toplanmasının sağlanması 
hayati önem arz etmektedir.
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Paydaşların İş Birliği Anlayışındaki Eksiklikler; Sebze ve meyve ticareti 
başta olmak üzere gıda toptancılığında değer zinciri içinde çok sayıda 
paydaş bulunmaktadır. Tohum ve gübre tedarikçilerinden başlayıp, 
üreticilerle devam eden ve aracı sistemlerle genişleyen yapı tüketicilere 
kadar ulaşmaktadır. Bu yapı içinde  yer alan unsurların kapsamlı bir iş 
birliği yapmaları durumunda sorunların hızlıca çözülmesi mümkündür. 
Halen bu yapının neredeyse bütün unsurları birbirinden kopuk faaliyet 
göstermektedir. Hangi bölgeden ne kadar miktarda hangi ürünün üretilip 
pazara sunulacağı belli değildir. Hallere girişler belli noktalarda denetim 
altındayken çoğu yerde denetimler eksiktir. Bu nedenle üretim, dağıtım, 
fiyat konularında ciddi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Tüm paydaşlar 
arasında etkin iş birliği imkanları geliştirilmeli, iletişim kanalları 
oluşturulmalı ve buradan hareketle ülke çapında bir toptan sebze ve meyve 
ticaret sistemi geliştirilmelidir. Bu ticaretin bölgesel karakteristiklerden 
kurtarılıp ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleşmesini sağlayacaktır.

Yerel
Acente

Sanayici

Tüccar

Üretici
Örgütü

Perakende
Zincirleri

Manavlar
Semt

Pazarları
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ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
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Üretici Birliklerinin Hallerde Yer Alması; Sebze ve meyve arzının temel 
unsuru olan üreticilerin hallerde yer alması ve ürettikleri ürünlerin 
pazarlamasında fonksiyon yüklenmesi hem fiyat istikrarına hem de arz 
talep dengesinin oluşmasına yardımcı olacaktır. Üretici birlikleri, yasa 
gereği hallerde %20 oranında yer almaları gerekirken açılan ihalelere 
girmedikleri için hallerde yer almamaktadır. Bu konuda yapılacak 
düzenlemeler ve teşviklerle üretici birliklerinin hallerde yer alması mevcut 
sorunların çözülmesine katkı sağlayacaktır.

Haller Birliği Organizasyonunun Kurulması; Türkiye’de mevcut tüm 
hallerin bir birlik çatısı altında toplanarak iş birliği, iletişim, veri paylaşımı, 
standardizasyon, depolama, nakliye, planlama, atık yönetimi, pazarlama, 
markalama gibi temel konularda ortak hareket etmeleri toptan sebze 
ve meyve ticaretinin geleceği açısından son derece önemli bir gelişme 
olacaktır. Bu yolla arz ve talep dengesi sağlanacak, arz fazlası olan 
bölgelerden eksiği olan bölgelere hızlı bir şekilde ürün sevkiyatı yapılarak 
fiyatlarda denge oluşumu sağlanacak, ölçek ekonomisi yaratılmak 
suretiyle depolamadan nakliyeye, ambalajlamadan satışa her aşamada 
önemli maliyet tasarrufları sağlanabilecektir. Ayrıca ülkedeki toptan sebze 
ve meyve ticaretine bütünsel bir bakışla yaklaşılarak ihracat imkanları da 
geliştirilerek ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır.

Veri Tabanı; Sebze ve meyve temelinde tüm gıda ticaretinin kayıt altına 
alındığı bir sistemde oluşan verilerin ulusal bir veri tabanına aktarılması 
uzun vadede hem planlama çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yapılmasına 
hem de gıdada fiyat istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu amaçla 
teknolojinin de yardımıyla tarladan, denizden, mezbahadan sofraya her 
türlü gıda hareketini kayıt altına alan ve oluşan veriyi ulusal veri tabanına 
aktaran bir yapının kurulması çok önemli bir çalışma olarak görülmelidir.

Gıda Toptancılığına Bütünsel Bakış Açısı Vizyonu; Gıda ticareti 
bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Ülkemizde uzun yıllardan beri 
ekonomiyi rahatsız eden yüksek enflasyonun önemli bir kısmı gıda 
fiyatlarındaki artışlardan kaynaklanmaktadır. Bu sorunu ortadan 
kaldırmak için gıda toptancılığı sistemini bir bütün olarak ele almak 
ve üretimde ölçek ekonomisi yaratacak önlemler geliştirmek gerekir. 
Ölçek ekonomisi maliyetleri aşağı çekerken, büyük miktarlarda üretimin 
yarattığı depolama, nakliye, pazarlama ve satış avantajları da getirecektir. 
Ayrıca sistemin içinde katma değer üreten birimlere de yer verilerek 
gıdanın çeşitli derecelerde işlenmesi de sağlanacaktır. Bu yolla ham sebze 
ve meyvenin yanı sıra konserve, kurutulmuş gıda, dondurulmuş gıda, 
işlenmiş gıda gibi yan ürünler de oluşturulacaktır. Bu yolla ürün kayıpları 
ortadan kalkacak, bu alandaki atıklar geri kazanılarak ülke ekonomisine, 
üreticilere, tüketicilere ve ekosistemde yer alan tüm paydaşlara fayda 
yaratılacaktır.
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Bölgesel Ticaret Merkezleri; Çok sayıda küçük hal yerine büyük lojistik 
merkezi olarak organize edilecek bölgesel ticaret merkezleri modeli, 
Türkiye’de gıda toptancılığına farklı bir boyut kazandırabilir. Modern 
ticaret sisteminin gereği her türlü altyapı ve üstyapı donanımına sahip 
bu merkezler depolama, taşıma, işleme, ihracat ve ithalat merkezi olarak 
kurgulanarak ölçek ekonomisi yaratma kapasiteleri ile sebze ve meyve 
ürünlerinin yanı sıra beyaz ve kırmızı et, süt ve süt ürünleri, balık ve su 
ürünleri ile kesme çiçek gibi mezatı yapılabilen bütün ürünlerin alınıp 
satıldığı büyük bölgesel ticaret merkezleri olarak konumlandırılabilir. 
Üretim miktarı, kapasitesi, pazara yakınlık, coğrafi koşullar, fiziksel 
imkanlar ve benzeri faktörler dikkate alınarak örneğin İstanbul, Antalya, 
Balıkesir, Samsun, Konya, Muğla, Diyarbakır, Gaziantep, Adana gibi 
şehirler büyük lojistik merkezler olarak konumlandırılır. Bu merkezler 
arasında kurulacak bağlantılarla üretim ve tüketim dengesi hızlı ve etkili 
bir şekilde sağlanabilir.

HALLER BİRLİĞİ ORGANİZASYONUNUN FAYDALARI

Ülkemizde toptan sebze ve meyve ticareti başta olmak üzere gıda 
toptancılığının her alanında, henüz piyasalar oluşmamış durumdadır. 
Bu alanlarda spekülatörlerin etkisi nedeniyle; üreticiler, üretici birlikleri 
ve tüketiciler dışında kalan aracıların hakimiyeti bulunmaktadır. Bu 
nedenle de fiyat istikrarı sağlamak mümkün olmamaktadır. Aynı zamanda 
üretim planlaması da yapılmadığından arz ve talepte dalgalanmalar 
yaşanmaktadır. 

Haller Birliği kurulması durumunda toptan gıda ticaretinin piyasasını 
oluşturmak mümkün olabilecektir. Üretimi yapılan her türlü gıdanın 
miktar, lokasyon, ihracat ve ithalatı ile ilgili bilgilerin ortak veri tabanında 
takip edilmesi nedeniyle bölgeler arasında arz ve talep uyumsuzlukları 
ortadan kalkacaktır.

Toptan meyve ve sebzenin yanı sıra balık ve su ürünleri, kırmızı ve beyaz 
et, kesme çiçek gibi ürünlerin depolanması, ambalajlanması, işlenmesi 
yoluyla katma değer eklenerek daha kârlı ürünlere dönüşmesi imkânı 
da sağlanacaktır. Örneğin; konserve, dondurulmuş gıda, paketlenmiş 
gıda gibi farklı ürünlere dönüşen gıda ürünleri üreticiler ve tüketiciler için 
ilave faydalar yaratacaktır. Ambalaj ve kapların ülke çapında standardize 
edilmesi ile toptan ve perakende gıda ticaretinde ürünlerin dağıtım 
kanalları içindeki hareketi kolaylaşacaktır.

Bölgesel Ticaret Merkezleri Modeli
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Haller Birliği organizasyonu ülke çapında toptan gıda piyasasının 
oluşmasına katkı sağladığı gibi elektronik ticaret imkanları ile ürünlerin 
daha geniş pazarlara sunulması ve pazarlanmasına katkı sağlayacaktır. 
Bu durumda ülkemizde herhangi bir bölgedeki arz fazlası başka bir 
bölgedeki arz eksikliğini gidermek üzere pazara sunulabilecektir. 
Haller Birliği organizasyonu toptan gıda ürünlerinin farklı bölgelere 
hareketini gerçekleştirmek üzere gerekli olan uygun lojistik imkanlarının 
sağlanmasında da etkili rol oynama imkanına sahip olacaktır. Bugün, 
Ege Bölgesi’ndeki mevcut meyve fazlasının İç Anadolu Bölgesi’ne 
gönderilmesinde merkezi bir organizasyonun sağlayacağı taşıma 
imkanlarının maliyeti daha düşük olacaktır. 

Haller Birliği tarafından organize edilecek toptan gıda ticaretinin en 
önemli avantajı ölçek ekonomisi yaratmak olacaktır. Daha büyük depolar, 
daha büyük ticaret merkezleri, daha büyük kapasiteli gıda işleme üniteleri 
birim maliyetlerin aşağı çekilmesine katkı sağlayacaktır.

Yukarıda sayılan faydaların sonucunda üreticiler ve üretici birlikleri 
mevcut duruma göre daha fazla kazanacağından gıda üretimi kârlı hale 
gelecektir. Üretimdeki artışlarla birlikte yine Haller Birliği organizasyonu 
ile daha geniş alanlarda tek tip ürün yetiştirme, pazarda daha fazla talep 
gören ürünlere yönelme, ihracat imkanları olan ürünlerin yetiştirilmesi 
gibi faydalar da yaratılabilecektir.

HAL YASASI DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

Mevcut yasada haller birbirinden bağımsız birimler olarak tanımlanmakta 
ve aralarında organik bir bağ bulunmamaktadır. 5957 Sayılı Hal Kanunu’nun 
birinci maddesi aşağıdaki gibidir. Aşağıdaki maddeye yapılacak eklemeler 
ile Haller Birliği’nin kurulması sağlanabilir:

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, sebze ve meyveler ile arz ve talep 
derinliğine göre belirlenecek diğer malların ticaretinin kaliteli, 
standartlara ve gıda güvenilirliğine uygun olarak serbest rekabet 
şartları içinde yapılmasını, malların etkin şekilde tedarikini, dağıtımını 
ve satışını, üretici ve tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunmasını, 
meslek mensuplarının faaliyetlerinin düzenlenmesini, toptancı halleri 
ile pazar yerlerinin çağdaş bir sisteme kavuşturulmasını ve işletilmesini 
sağlamaktır. Bu amaçla ülke çapında Haller Birliği kurulması, toptan gıda 
piyasalarının işler hale getirilmesi, bu amaca yönelik elektronik pazaryeri 
kurulması bu kanununu amaçları arasında yer alır.

(2) Bu Kanun, sebze ve meyveler ile arz ve talep derinliğine göre 
belirlenecek diğer malların her ne şekilde olursa olsun alımı, satımı ve 
devri ile toptancı halleri ve pazar yerlerinin, bu amaca hizmet edecek Haller 
Birliği’nin ve toptan gıda ticaretini ülke çapında bir merkezden yürütmek 
üzere gıda elektronik pazaryerinin  kuruluş, işleyiş, yönetim ve denetimine 
ilişkin usul ve esasları, uygulanacak yaptırımları ve bakanlıklar, belediyeler 
ile diğer idarelerin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar. 



Hallerin Gelecek Projeksiyonu Ortak Akıl Konferansı

NOTLAR



Hallerin Gelecek Projeksiyonu Ortak Akıl Konferansı



Hallerin Gelecek Projeksiyonu Ortak Akıl Konferansı



Hallerin Gelecek Projeksiyonu Ortak Akıl Konferansı




