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: Kırtasiye ürün gruplarının zincir mağazalarda

satışı yasaklanan üriin gruplarına dahil
edilmesi hk.
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Bilindiği izere, perakende ticaretin rekabet şartlarına göre yapılması, tiiketicinin korunması ve perakende
işletınelerin dengeli şekilde büyümesi amacıyla bir dizi düzenlemeye gidilerek Ticaret Bakanlığı tarafindan
l8 Şubat 202l tarihinde kanun teklifi taslağı hazırlanmıştır. Ticaret Bakanlığı'nın taslak diizenlemesine göre,
elektronik ortamda satış ve l500 metrekareden büyük mağazalar hariç olmak iizere, zincir gıda marketlerde
tütiin mamülü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya olmak i.izere 5 ürün grubunun
satılamayacağı bi ldirilmektedir.

Gerek üye işletmelerimizden aldığımız geri bildirim, talep ve öneriler; gerekse meslek gruplarımız 1lebizzat
gerçekleştirdiğimız istişare toplantılarında zincir mağazalar tarafindan mevcutta satışı yapılan bazı iirün
gnıplarının bölgemizdeki perakendecilere olumsuz ekonomik etkisi, Fethiye Tiçaret ve Sanayi Odası olarak
taratimıza çok fazla kez dile getirilmektedir. Özellikle kırtasiye ünin gruplarının zincir marketler tarafından
da satışının yapılnıası, hatta bı"ı ürünlerle ilgili yapılan toplu satın alımları ve süriim satışları göz önüne
alınarak daha rahat koşullarda düzenleyebildikleri kampanyalar sayesinde daha büyük cirolar yapılmasıyla
bölge esnafının satış hasılatı açısından geride kaldıkları, ilgili üye işletmelerimiz tarafindan çok kez ve farklı
platformlarda dile getirilmektedir. Hali hazırda mevcrıtta yaşanan bu duruma bir de COVID-l9 pandemisinin
dramatik sonuçları eklenmiştir. Yaklaşık l yıldır kapalı olan okullann durumu dolayısıyla
gerçekleştirilemeyen sezon satışları ve ilgili genelgeyle hafta sonlan faaliyetlerine devam edemeyen
perakende kırtasiyecileri büyük bir dar boğazın içine sokmakta; bu sektöre darbe vurmaktadır. Kaldı ki,
perakende kırtasiyeciler yıllık toplam satış ve cirolarının ortalama o/o40'ım okul açılma sezonu olarak
nitelendirilen eylül ayında gerçekleştirmektedirler.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan bu kaırun taslağı kapsamına, zincir mağazalarda satışı yasaklanacak 5 ürün
grubunun yanl sıra, perakende kırtasiyecilerin satışlarına konu olan kırtasiye tirün gruplarının da dahil
edilmesi, bu alaııda faaliyet göstereır yerel işletmeleri bir nebze ralratlatabilecektir. Bu kapsamda, zincir
mağazaların perakende kırtasiye işletmelerine olan olumsuz etkilerinin azaltılması ve perakendeci
kırtasiyelere özellikle pandemi dönemi hassasiyetinde korunma sağlanması adına, kırtasiye ürün
gruplarının da satışı yasaklanacak ürün grupları arasında yer almasının sağlanması hususundaki talebimizi
bilgilerinize sı.ınar, bu husıısta tarafınızca sağlanacak destekleri ve gereğini arz ederim.
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