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No. SORUNLAR ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İLGİLİ MERCİ 

1 

SERBEST PAZAR 

EKONOMİSİ (FINDIK 

POLİTİKALARI) 

 Uluslararası ticaretin serbest pazar ekonomisine dayandığı ve küresel rekabetin giderek 

çetinleştiği gerçeğinden hareketle, sosyal devletin üreticisine yapacağı, olanaklar 

dahilindeki her türlü teşvik ve yardım desteklenmeli, fakat doğrudan ürüne yapılacak 

herhangi bir müdahalenin kesinlikle kabul görmeyeceği ve fiyatların tamamen arz-talep 

kuralları çerçevesinde oluşması genel prensip olarak benimsenmelidir. 

 15.07.2009 tarih ve 15201-15202 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar 

Kurulu Kararlarına sadık kalınması ve serbest pazar koşullarına dayanan, üretici 

desteklenmesinin ön planda tutulduğu politikalardan hiçbir şekilde popülizm baskısı ile 

vazgeçilmemesi gerekmektedir. 

 Ekonomi 

Bakanlığı   

 Gıda Tarım ve  

Hayvancılık  

Bakanlığı 

2 

AFLATOKSİN LİMİTİ 

NEDENİYLE GERİ GELEN 

EŞYANIN TEKRAR 

İHRACINA İZİN 

VERİLMEMESİ 

 Aflatoksin limitleri nedeniyle ihracına izin verilmeyen ve yurda geri gelen fındık ihraç 

partilerinin doğrudan imhası yerine, limitlere uygun hale getirilmesi amacıyla yeniden 

elden geçirilmesine (elleçleme, paçal yapma, yeniden işleme vb.) izin verilmesi ya da 

ihraç edilecek ülke kriterlerine uygun hale getirilmesi için ilave işlemlerden geçirilmesi 

veya bir ileri derecede işleme tabi tutulması ( natürel ise kavrulması, beyazlatılmış, 

kavrulmuş ise kıyılması, dilinmesi vb.) olanaklarının sağlanması ekonomik kayıpların en 

aza indirgenmesi açısından son derece önemlidir.  

 Aynı hususlar Aflatoksin nedeniyle ihracına izin verilmeyen fındık ihraç partileri için de 

uygulanabilir olmalıdır. Zira, aflatoksin homojenize bir yapıya sahip olmadığından aynı 

parti için yapılan aflatoksin analizlerinin farklı sonuçlar verebildiği, bu bağlamda 

ürünün yeniden işlenerek ekonomiye kazandırılmasına imkan sağlanmasının yerinde 

olacağı düşünülmektedir. 

 Ekonomi 

Bakanlığı   

 Gıda Tarım ve  

Hayvancılık  

Bakanlığı 



3 

 

3 

AVRUPA BİRLİĞİ’NE 

YÖNELİK İHRACATTAKİ 

SIKINTILAR 

 AB'nin Türkiye’den fındık ithalatında uygulanan aflatoksin kontrol sıklığı oranı Eylül 

2014 itibariyle % 5’den “rastgele kontrol (random control)“ düzeyine indirilmiş olmakla 

birlikte, Bulgaristan sınır kapılarında yaşanan sıkıntılar ihracatımızı olumsuz 

etkilemektedir. Bulgaristan yetkililerinin “rastgele kontrol” düzeyinin üzerindeki 

kontrol uygulamaları, “fiziksel kontrol” adı altında yapılan aşırı uygulamalar ve alınan 

indir/bindir ücreti, ihraç partilerinin paketlerinin gördüğü zararlar ihracatçılarımız 

açından zaman ve maliyet bağlamında ilave yükler oluşturmaktadır.  

 Rakip fındık üreticisi komşu ülkelerle karşılaştırıldığında, akredite laboratuvarlarda 

yapılan analiz sistemlerinin oturmuş olması, birkaç kademede titizlikle yapılan iç 

kontrol uygulamaları ve Türk fındığının üstün kalitesi nedeniyle AB'nin ithalatta 

uyguladığı aflatoksin kontrollerinin kaldırılması önemlidir. 

 AB'ye yapılan fındık ihracatında resmi kontrol sureleri 15 iş günü olup, günümüz 

teknolojisinin ulaştığı düzey değerlendirildiğinde, anılan surenin azami 7 güne 

düşürülmesi önem arz etmektedir. 

 Gürcistan’ın AB'ye fındık ihracatında gümrük vergisi uygulanmıyor. Türkiye natürel 

fındık ihracatında % 3 gümrük vergisi ödemek durumundadır. Bu durum ileride 

ülkemizin sektördeki ciddi bir rakibi haline gelecek Gürcistan’ın pazar payında büyük 

avantaj sağlamaktadır. Türkiye’ye uygulanan Gümrük vergisinin kaldırılması için gerekli 

girişimlerin yapılması önemlidir.  

 AB'ye ilk giriş kapılarında alınan kontrol ücretleri ülkelere göre farklılık arz etmektedir. 

Aynı tır içerisindeki farklı GTIP'li ürün sayısı oranında kontrol ücreti alınmaktadır. 

 Ekonomi 

Bakanlığı  

 Avrupa Birliği 

Bakanlığı 



4 
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“VERİMLİLİĞİN VE 

KALİTENİN 

ARTIRILMASI”NA ve 

“ÇOCUK İŞGÜCÜ İLE 

MÜCADELE”YE YÖNELİK 

PROJELERİN 

DESTEKLENMESİ 

 Birim alandan daha fazla ve kaliteli ürün elde etmeyi hedefleyen, verimliliğin ön planda 

tutulduğu, rekabetçi ve sürdürülebilir fındık tarımının uygulanabilmesi için hayata 

geçirilmesi planlanan uygulamaların Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından da 

desteklenmesi önem taşımaktadır. Bu projelerin içerisinde; 

 Yaşlı bahçelerin gençleştirilmesi 
 Bitki besleme 
 Dondan korunma yöntemleri 
 Fındık yeşil kokarcası 
 Harmanlama, kurutma ve aflatoksin 
 Çocuk işçiliği 
 İyi tarım uygulamaları ve izlenebilirlik 
 

vb. konular bulunmaktadır. İlk aşamasında eğiticilerin eğitilmesi de temel prensip 

olarak kabul edilmekte olup, ilgili tüm kamu birimlerinin, STK’ların ve meslek 

kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinin de uygulamaya dahil olması projeyi daha güçlü 

hale getirecektir. 

 “Çocuk İşgücü ile Mücadele” ve “Verimliliğin Artırılmasına Yönelik İzlenebilirlik-

Sürdürülebilirlik” bağlamındaki projeler kapsamında ithalatçı sanayicilerin uluslararası 

denetim firmaları vasıtası ile fındık ihracatçılarından talep ettikleri çalışmalarda devlet 

mekanizmalarının koordinasyonunda çalışmalara destek sağlanması önem arz eder.  

 Gıda Tarım, 

Hayvancılık  

Bakanlığı, 

 Ekonomi 

Bakanlığı, 

 Çalışma ve 

Sosyal  

Güvenlik 

Bakanlığı 
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ARAZİ 

BÖLÜNMELERİNDEN 

KAYNAKLANAN SORUNLAR 

 Üretim yapılan arazilerin başta miras yoluyla olmak üzere çeşitli sebeplerle daha küçük 

parçalara ayrılması fındık üretiminde verimlilik ve etkinliği olumsuz etkilemektedir. 

 Tarım kesiminde yaşayabilir işletmeler kurmak ve tarım arazilerinin rasyonel 

kullanımını sağlamak amacıyla parsel büyüklüklerinin optimum ölçülerin altına 

inmemesi önem arz etmektedir. Ölçekleri daha büyük ve mekanizasyonu güçlü 

işletmeler sektördeki sürdürülebilir üretim ve ihracat açısından önemlidir.  

 Bu çerçevede, bölgesel ve küresel pazarlar için de üretim yapılmasını amaçlayan tarım 

arazisinin bölünmesini engelleyecek olan ve TBMM’de kabul edilen ilgili yasa tasarısı 

kapsamının Türk Ticaret Kanununa göre işletme biçiminde işlev yapabilecek yapıya 

göre hazırlanması önem arz eder. Fındık üretiminde optimum büyüklükte ve daha 

profesyonel iktisadi işletmelerin teşvik edilmesi yararlı bulunmaktadır. 

 Üretim bölgelerindeki arazi bölünmelerinden ve miras hukukundan kaynaklanan 

sorunların çözülmesi fındık üretimindeki ekonomik ve verimli yapının kurulmasına 

katkıda bulunacaktır. 

 Gıda Tarım ve  

Hayvancılık  

Bakanlığı  

 Maliye 

Bakanlığı 

6 
TÜİK’İN BİTKİSEL ÜRETİM 

TAHMİNLERİ 

 TUIK Bitkisel Tahmin Komitesi ürün rekolte tahminleri, bilindiği gibi resmi makamlara 

ve uluslararası kaynaklara Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı istatistikî verileri olarak 

geçmektedir. Maalesef, TUIK rakamları sezon sonunda fiili oluşan gerçek rakamlar ile 

genellikle örtüşmemektedir. İhracatçı Birlikleri temsilcilerinin TUIK Bitkisel Tahmin 

Komitesinde yer alması önem arz etmektedir. 

 Ekonomi 

Bakanlığı  

 Gıda Tarım, 

Hayvancılık  

Bakanlığı 

7 
LİSANSLI DEPOCULUK ve 

ÜRÜN BORSASI  

 Özellikle rekoltenin yüksek olacağı yıllarda piyasa dengelerinin korunması bağlamında 

“lisanslı depoculuk” sisteminin sağlanması ve altyapısı tam olarak oluşturulabilirse 

“Fındık Ürün Borsası’nın kurulması önem arz etmektedir.  

 Ekonomi 

Bakanlığı,  

 Gümrük ve 
Ticaret Bak. 



6 
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İHRACAT 

PAZARLARINDAKİ YÜKSEK 

GÜMRÜK VERGİLERİ 

 Ülkemize daha fazla katma değer kazandırılması ve istihdam artışına imkân sağlanması 

amacıyla özellikle işlenmiş fındık ihracatının artırılması hatta tamamına yakın bir 

oranının işlenmiş fındık olarak ihraç edilmesi gerekmekte olup, bu çerçevede pek çok 

ülkenin korumacı gümrük duvarlarının, mütekabiliyet esasına göre ülkelerle müzakere 

edilerek aşağı çekilmesine çalışılmalıdır. Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantı 

gündemlerine ülkemiz fındık ihracatı için gümrük vergisi indirimi talebinin dahil 

edilmesi “net ihracat” yapan sektör için önem arz etmektedir. 

 Pazarlarda karşılaşılabilecek ticari bariyerlerle hem ikili hem de çoklu müzakereler 

yoluyla mücadele edilmelidir. Örneğin Rusya'da natürel fındık ithalatında Gümrük 

vergisi sıfır, işlenmiş fındıkta ise yüksektir. Rusya pazarındaki gümrük yüksekliği ihracat 

önünde engel oluşturmaktadır. 

 Ekonomi 

Bakanlığı 

 Gümrük ve 

Ticaret 

Bakanlığı 

9 

İŞLENMİŞ FINDIK 

İHRACATININ TEŞVİK 

EDİLMESİ 

 Katma değerin ülkemizde kalmasını sağlaması ve istihdamı artırmakta olması da dikkate 

alındığında, mevcut fındık ihracatımızın içerisindeki payı % 40 seviyelerinde olan 

işlenmiş fındık ihracatımızın artırılması ana hedeflerimizden biridir. 

 Birçok tarımsal ürünün desteklenmesinde kullanılan Destekleme ve Fiyat İstikrar 

Fonu’na en çok kaynak ayıran sektör olan fındığın anılan fondan daha fazla 

yararlandırılması gerekmektedir. Öyle ki bazı tarımsal ürünlerde ihraç bedelinin % 

15’ine denk gelirken bu oran fındık için % 1’in altındadır.  

 Bu bağlamda, işlenmiş fındık ihracatına yapılan teşviklerin artırılmasına ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

 

 Ekonomi 

Bakanlığı 
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EXİMBANK KREDİLERİ - 

UYGUN KOŞULLARDA 

KREDİ İHTİYACI 

 Hiç ithal girdisi olmayan fındık ihracat sektörüne ayrılan kredi miktarı son yıllarda 

hammadde girdilerine yaşanan fiyat artışları göz önünde bulundurularak arttırılmalı ve 

bu kaynaktan uzun vadeli ihracat kredi imkanı sağlanmalıdır.  Düşük kar marjları ile ve 

ağırlıklı olarak ihracata dönük olarak çalışan sektörümüze has olmak üzere, hedef 

pazarlara yapılacak ihracatta, ihracat sigorta primlerinde özel indirimler 

uygulanmalıdır. 

 Özellikle ihracatın yoğunlaştığı dönemlerde olmak üzere, finansman yükünün 

karşılanabilmesini teminen sektöre özel uzun vadeli ve düşük faizli krediler 

sağlanmalıdır. 

 Ekonomi 

Bakanlığı 

11 

TİCARİ KALİTE DENETİM 

YETERLİLİK BELGESİ 

(TKDYB) 

 TAREKS uygulamasının yürürlüğe konulması nedeniyle, Ticari Kalite Denetim Yeterlilik 

Belgesi (TKDYB) ile ihracat yapan firmalar için, aynı işlem için internet ortamında 

girişleri yapılan ürünlerin Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı Grup 

Başkanlığı tarafından kontrol edilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu durum ihracat 

sürecinin uzamasına ve ihraç edilecek malların beklemesine yol açmakta, dolayısıyla her 

bir ihraç partisi için gidiş-geliş süresi ve ilgili masraflar olarak firmalarımız yeni bir 

külfet yüklenmek zorunda kalabilmektedir. Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine 

bağlı Grup Başkanlıklarındaki kontrol elemanı sayısının artırılması, sektörümüzün 

genelinin veya en azından A ve B sınıflarında yer alan firmalar için kontrol 

uygulamasının tamamen kaldırılması yaşanan sıkıntıların çözümü bağlamında önem arz 

etmektedir. 

 Ekonomi 

Bakanlığı 

 EXIMBANK,  

 



8 

 

12 KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ 

 Dünya fındık üretiminin % 70-75'ini gerçekleştiren ülkemizde, üretici 

maliyetlerinin büyük kısmını ürün toplama kalemi oluşturmaktadır. Bu oran toplam 

maliyetler içerisinde yaklaşık % 50 - % 60 paya sahiptir. Bu bağlamda, Kırsal 

Kalkınma Destekleri kapsamındaki Tarımsal Mekanizasyon tebliği çerçevesinde 

fındık ve mamulleri sektörünü ilgilendirebilecek hususlar artarak devam etmelidir. 

 Ekonomi 

Bakanlığı, 

 Gıda Tarım ve  

Hayvancılık  

Bakanlığı 

13 KDV’NİN YÜKSEKLİĞİ 

 İç pazarda fındık tüketiminin artması, kayıt dışı satışların azaltılması ve daha 

sağlıklı ve kaliteli fındık ürünlerinin tüketiciye sunulmasını teşvik amacı ile küçük 

paketli fındık satışlarında KDV oranı % 8’den % 3’e indirilmelidir. 

 Maliye 

Bakanlığı 

14 
KABUKLU FINDIKTAKİ STOPAJ 

VERGİSİNİN FARKLILIĞI 

 Kabuklu fındığın müstahsil alımları esnasında uygulanan stopaj vergilerinin sabit 

hale getirilmesi önemlidir. Bilindiği gibi SGK’ ya kayıtlı müstahsillerden kesilen 

stopaj vergi oranı % 2 iken, SGK’lı olmayan müstahsillerden kesilen stopaj vergi 

oranı % 3’tür. Tüm müstahsillerden ayrım yapılmaksızın %3 oranında stopaj vergisi 

tahsil edilmesi uygulama ve kontrollerdeki olabilecek olumsuzlukları ortadan 

kaldıracaktır. 

 Maliye 

Bakanlığı 

15 

İZLENEBİLİRLİĞİN 

SEKTÖRÜMÜZE UYARLANMASI 

HUSUSUNDA BİLGİLENDİRME 

 Gıda güvenilirliğinin sağlanmasının sektörümüzün rekabet gücünün arttıracağı 

ilkesi ile AB müktesebatıyla uyumlu hale getirilmeye çalışılan 5996 sayılı yasanın 

yani izlenebilirliğin sektörümüze uyarlanması hususunda bilgilendirmelerin, piyasa 

denetimi ve düzenleme yetkisi olan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı - Bölge İl 

Müdürlükleri tarafından yapılması önem arz etmektedir. 

 Gıda Tarım ve  

Hayvancılık  

Bakanlığı 
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16 VİZE SORUNU 

 Fındık ihracatının yaklaşık % 75’inin AB ülkelerine yapılmasından hareketle, 

ihracatçılara AB ülkelerine girişlerinde vize muafiyeti veya en az 5 yıllık vize 

kolaylığı sağlanmasına çalışılmalıdır. 

 İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Üyelerinin vize sorunun kalkması için özel 

pasaport veya ilgili Konsolosluklarda geçerli olacak referans mektuplarının kabul 

gören merciler tarafından verilmesi önem arz eder. 

 Ekonomi 

Bakanlığı  

 Avrupa Birliği 

Bakanlığı 

17 

FINDIK KOKARCASI GİBİ ÜRÜNE 

ZARAR VEREN VE ZİRAİ 

MÜCADELE GEREKTİREN 

PROJELERİN DESTEKLENMESİ 

 Belirli dönemlerde artış gösteren fındık kokarcası vb. ürüne zirai zarar veren ve 

zirai mücadele gerektiren hususlar fındık rekoltesini olumsuz etkilemekte olup, 

gerek ilgililerin eğitilmesi gerekse zirai uygulamalar yoluyla daha etkin bir 

mücadele sağlanması ve bu yöndeki projelerin desteklenmesi hususları önem arz 

eder. 

 Gıda Tarım ve  

Hayvancılık  

Bakanlığı 

18 
KDV İADELERİ VE DİĞER VERGİ 

MAHSUPLARI 
 KDV iadeleri, stopaj ve diğer vergi mahsupları daha hızlı gerçekleştirilmelidir. 

 Maliye 

Bakanlığı, 

 Ekonomi 

Bakanlığı 

19 

ABD’YE YAPILAN İHRACATTA, 

USDA’NIN UYGULADIĞI 

STANDARTLARI İLE TS 

STANDARTLARININ 

UYGUNLUĞUNUN SAĞLANMASI 

 ABD’ye yönelik fındık ihracatında karşılaşılan cimicato sorunu vb. sıkıntılar 

bağlamında uluslararası kabul gören ve ABD’nin de taraf olduğu BM-AEK 

standartlarının uygulanması halinde ülkemiz fındık ihracatçılarının uğrayacakları 

kayıpların asgari düzeye indireceği göz önünde bulundurularak anılan ülkeni ilgili 

makamları nezdinde gerekli girişimlerin bulunulması ve USDA’nın standartları ile 

ülkemiz standartlarının uygunluğunun sağlanması önem arz eder. 

 Ekonomi 

Bakanlığı 
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20 TARIM POLİTİKALARI 

 Tarım Politikalarının ihtiyaç nedenleri;       

 Sektörün 2023 ihracat hedeflerine ulaşabilmesi için tarım politikaları revize 

edilmeli  

 Üretim standartlarını ve tarım teknolojisini geliştirmek 

 Tarımda verimliliği arttırmak 

 Ürün arzının güvenliğini sağlamak 

 Tarımsal üretim araçlarının etkili kullanımını sağlamak 

 İşgücünün verimliliğini sağlamak 

 Tarım sektöründe çalışanların gelirini arttırmak 

 Sürdürülebilir ihracatı mümkün kılmak 

 Tüketicilere daha gerçekçi ve uygun fiyatlar sumak 

 Piyasalarda istikrarı sağlamak 

 Fiyatların üye ülkeler arasında haksız rekabete yol açmasını engellemek 

olarak ifade edilebilir.  

 “Verimlilik, Rekabetçilik, Sürdürülebilirlik” kavramlarının diğer tarım ürünlerinde 

olduğu gibi Fındık sektörü için de reform ilkeleri olarak kabul edilmesi, uygulama 

aşamasında kendi sorumlulukları çerçevesinde tüm paydaşların uyumlu çalıştığı 

sisteminin devamlılığı sağlanmalıdır.  

 Gıda Tarım ve  

Hayvancılık  

Bakanlığı 

21 İSTİHDAMA DAYALI YÜKLER 

 İmalatçı ihracatçı üzerindeki istihdama dayalı yükün hafifletilmesi amacı ile işveren 

payı düşürülmelidir.   

 Özürlü istihdamının çalıştırılması zorunlu olan kontenjanları, İŞKUR Müdürlükleri 

tarafından sağlanmalı, cezai müeyyide kaldırılmalıdır (Özürlüler maaş aldıkları için 

mevsimlik işyerlerinde çalışmak istememektedir). 

 Maliye 

Bakanlığı 

 Çalışma ve 

Sosyal 

Güvenlik 

Bakanlığı 
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22 
ÜRETİCİLERİN 

BİLİNÇLENDİRİLMESİ 

 Üreticinin, fındık yetiştiriciliği konusunda eğitimi yetersiz kalmakta ve bilinçli 

hareket etmemektedir. Budama, gübreleme, ilaçlama gibi bakım faaliyetleri 

konusunda ve Aflatoksin ticari faaliyeti etkileyecek konularda üreticinin bilinçsiz 

olduğu görülmektedir. Bunun neticesinde genel verim ve kalite düşmektedir. Fındık 

üreticilerinin eğitim ihtiyacı içinde olduğu düşünülen alanlar şu şekildedir:  

-Fındıkta aflatoksin oluşumunun önlenmesi konusunda üreticilerin yüz yüze ve 

yazılı-görsel materyallerle eğitilmesi, 

 

-Fındık yetiştiriciliğinde uygun budamanın yapılması konusunda üreticilerin yerinde 

eğitiminin sağlanması ve yazılı-görsel materyallerle desteklenmesi,  

 

-Toprak numunelerinin laboratuvarlarda analiz ettirilerek tekniğine uygun 

gübreleme sisteminin geliştirilmesi konusunda üreticilerin eğitilmesi, 

 

-Tekniğine uygun ilaçlama (fındık iç kurdu, dalkıran başta olmak üzere fındık 

zararlıları ve hastalıkları ile mücadele) konusunda üreticilerin yüz yüze ve yazılı-

görsel materyallerle eğitilmesi, 

 

-Fındık yetiştiriciliğinde, zamanında hasat ve harman yapılması, depolama vb 

konusunda üreticilerin eğitilmesi. 

 Gıda Tarım ve  

       Hayvancılık 

       Bakanlığı 
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23 
AB DIŞINDAKİ İHRACAT PAZAR 

YELPAZESİNİN DARLIĞI 

 Fındık ihracatının % 75’inin AB ülkelerine yapıldığından hareketle ve pazar 

çeşitliliğinin artırılmasını teminen, hedef ülkelere yönelik ihracat, mahsup sistemi 

ile teşvik edilmelidir. 

 Tanıtım faaliyetlerinde bulunulacak ülke sayısının arttırılabilmesi, yurtiçi tanıtım 

faaliyetlerine ve bilimsel projelere daha fazla destek sağlanabilmesi için FTG 

gelirlerinin arttırılmasını teminen, fındık ihracatından tahsil edilmekte olan DFİF 

veya başka bir kaynak yeni pazarlar bulunması amacı ile kullanılmak üzere Fındık 

Tanıtım Fonu'na dönüştürülebilir. 

 Sürdürülebilir çözümün ihracatta olmasından ötürü, pazarı büyütmek için daha 

etkin tanıtım ve pazarlama,  daha yaygın dağıtım ve tüketim önemlidir. 

 Maliye 

Bakanlığı 

 Ekonomi 

Bakanlığı 

24 
DFİF KESİNTİLERİNDEN FINDIK 

İHRACATININ DESTEKLENMESİ 

 Birçok tarımsal ürünün desteklenmesinde kullanılan Destekleme ve Fiyat İstikrar 

Fonu’na (DFİF) en fazla kaynak sağlayan fındığın söz konusu fondan daha fazla 

yararlandırılması gerekmektedir. Öyle ki, bu destekleme bazı tarımsal ürünlerde 

ihraç bedelinin % 15’ine tekabül ederken bu oran fındıkta % 1’i dahi 

bulmamaktadır. 

 Diğer taraftan, en büyük üretici ve ihracatçı konumunda bulunduğumuz fındıkta, 

başta Gürcistan ve Azerbaycan olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde fındık 

üretimi yapılmaya ve uluslararası ticarete konu olmaya başlamıştır. 

 Bu durumun ülkemizin liderliğini tehdit eden bir konuma gelmesine engel 

olunabilmesi amacıyla, DFİF’in fındık ve mamulleri sektörüne yönelik olarak farklı 

teşvik enstrümanları ile daha çok kullandırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

 Ekonomi 

Bakanlığı 
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25 
ENERJİ MALİYETLERİNİN 

YÜKSEKLİĞİ 

 İthal girdisi olmadan katma değeri yüksek bir sanayi kolu olan ve düşük kapasite ile 

çalışan fındık işleme sanayinde, kavurma işlemleri için kullanılmakta olan ve 

işlenmiş fındık maliyetinde de önemli bir yer teşkil eden LPG, LNG, elektrik, mazot, 

doğal gazın cari fiyatlarla tedarik edilmesi, rakip ülkelerdeki fındık işleme sanayi ile 

rekabet halinde olan ihracatçılarımızın rekabet edebilirliklerini engelleyici bir 

konuma geldiğinden, geçmişte bazı diğer sektörlere uygulandığı gibi, fındık 

sektöründe de enerji girdilerinden düşük vergi alınmasına veya özel fiyatlar 

uygulanarak sübvansiyon sağlanmasına yönelik gerekli düzenlemelerin 

yapılmasına, işlenmiş fındık ihracatımızın artırılmasının sağlanması bakımından 

ihtiyaç duyulmaktadır. 

 Zira, ülkemizin 2023 ihracat strateji vizyonunda, işlenmiş fındık ihracatının 

toplam sektör ihracatındaki payının % 70'ler seviyesine çıkarılması sektörün 

öncelikli hedeflerinden olup, gerek söz konusu hedefe ulaşılması, gerekse 

daha çok katma değerli ürün satışına ve istihdam artışına katkı sağlanması 

amacıyla rekabetçi fiyatlardan enerji tedariki imkanı getirilmelidir. 

 Maliye 

Bakanlığı,  

 Ekonomi 

Bakanlığı 

26 

2023 HEFELERİNE 

ULAŞILABİLMESİ İÇİN DAHA 

FAZLA ÜRETİME İHTİYAÇ 

DUYULMASI VE ÜRETİCİYE 

VERİLEN DESTEKLERİN ŞARTA 

BAĞLANMASI 

 Birim alandan daha fazla ve kaliteli ürün elde etmeyi hedefleyen, verimliliğin ön 

planda tutulduğu, rekabetçi ve sürdürülebilir fındık tarımının uygulanabilmesi için 

hayata geçirilmesi planlanan uygulamaların Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

tarafından da desteklenmesi önem taşımaktadır. Bu projelerin içerisinde; yaşlı 

bahçelerin gençleştirilmesi, bitki besleme, dondan korunma yöntemleri, fındık yeşil 

kokarcası, harmanlama, kurutma ve aflatoksin, çocuk işçiliği, iyi tarım uygulamaları 

ve izlenebilirlik vb. konular bulunmaktadır. 

 Ekonomi 

Bakanlığı 
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 Bu bağlamda fındık üretiminde verim düşüklüğüne neden olan faktörlerin minimize 

edilmesi ve her ne kadar ülkemiz dünya fındık üretiminde lider konumda bulunsa 

dahi yakın gelecekte ülkemizi tehdit edecek rakip ülkelerin bertaraf edilebilmesi 

için üreticilerimizin modern üretim teknikleri konusunda bilgilendirmeleri son 

derece önem arz etmektedir. Fındık gibi değerli bir ürünü yetiştiren üreticiler 

ürünlerinin kaliteli olmasını temin etmekle mükellef olmalıdır. Zira geri gelen mal 

nedeniyle büyük zararlarla karşılaşabilmekte, daha da önemlisi alıcılar nezdinde 

kalitesi ile ün yapmış olan “Türk Fındığı”nın bu imajı zedelenmektedir. 

 Mevcut uygulamada herhangi bir şarta bağlı olmadığı için üreticilerin sadece bir yan 

gelir olarak gördükleri "alan bazlı gelir desteği" mevzuatının değiştirilerek, bu 

desteğin; verim ve kaliteyi artırıcı mahiyetteki bahçe yenileme, teraslama, tarımsal 

mekanizasyon araçları kullanımı (toplama, kurutma, sulama vb.) ve iyi tarım 

uygulamalarının hayata geçirilmesi gibi kaliteye yönelik çiftçilik vecibelerini yerine 

getiren üreticiler ile fındık hasadında çocuk işgücü kullanılmayacağını taahhüt eden 

üreticilerin faydalanabileceği bir sistem haline getirilmesine ihtiyaç duyulmakta, 

hatta rekabetçiliğimizin sürdürülebilmesi adına da elzem görülmektedir. 
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27 
ÇHC’YE YÖNELİK FINDIK 

İHRACATI 

 ÇHC yeni gelişmekte olan bir pazar konumunda olması nedeniyle piyasaya sağlam 

adımlarla girebilmek için taze ve kaliteli ürün tedarikinin son derece büyük bir 

öneme haiz olduğu göz önünde bulundurularak, FTG tarafından yürütülen 

faaliyetler kapsamında, fındık tüketim potansiyeli bulunan ve yeni fındıklı ürün 

geliştiren firmalara yönelik Joint Promotion etkinlikleri aracılığıyla fındık ile 

tanışmalarını teminen promosyon mahiyetinde fındık tedarik edilmekte olup, bu 

bağlamda, Türk fındığı ile ilgili olarak oluşturulan “taze ve kaliteli” imajının 

yerleşmesi veya sekteye uğratılmaması amacıyla ÇHC’ye yönelik fındık 

sevkiyatlarında soğutmalı konteynır kullanımına mutlaka teşvik verilmesi, 

 ÇHC’nde kabuklu olarak tüketilmekte olan ve düşük randımanı nedeniyle Türk 

fındığına göre daha uygun fiyatlarla satılan Amerikan ve Gürcü fındıklarıyla rekabet 

edilebilmesi ve pazarın sürekli olarak ele geçirilebilmesi için düşük randımanlı 

fındık plantasyonu planlamalarına Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca 

başlanılması, ÇHC’deki Türk fındığı tüketiminin istenilen seviyelere getirilmesini 

sağlamak amacıyla; uçakla yapılan yüklemeler için özel navlun uygulanması, fındık 

ihracatçısı firmalara fuar katılımları ve ihracatta özel teşvik uygulamaları yapılması, 

 ÇHC tarafından fındıkta (kabuklu fındık: %25, iç fındık: %10, işlenmiş fındık : %13) 

uygulanmakta olan vergilerin düşürülmesi konusunun iki ülke arasındaki üst düzey 

resmi görüşmelerin gündemine getirilmesi gerekmektedir. 

 Ekonomi 

Bakanlığı 
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28 

SERBEST BÖLGELERDE 

GÜRCİSTAN FINDIĞININ 

İŞLENMESİ 

 Son zamanlarda, 3. ülkelerden ithal edilen fındıkların serbest bölgelerde 

işlenebilmesine yönelik üretim izni taleplerinde bir artış görülmektedir. Söz 

konusu iznin verilmesi durumunda; 

 Serbest Bölgelerde yapılacak üretimin nihayetinde ülkemiz pazar 

payından alınan bir miktarı teşkil edeceği, 

 Ülkemiz pazarlama kanallarının diğer ülke fındıkları için de kullanılmaya 

başlanacağı ve bunun devamlılık arz edebileceği, 

 Gürcistan’dan serbest bölgeye getirilecek fındıkların serbest bölgede 

işlenmesine yönelik bir faaliyetin, rakip ülke üreticilerinin fındık 

üretiminden vazgeçmelerini de amaçlayan alan bazlı destek modelinin 

yürürlüğe konduğu yeni fındık politikası ile çelişeceği, 

hususları göz önünde bulundurulduğunda, başta Gürcistan olmak üzere, 3. 
Ülkelerden ithal edilen fındıkların serbest bölgelerde işlenmesine izin 
verilmemesi yönündeki mevcut uygulamaya ısrarla devam edilmesi gerekmektedir. 

 Ekonomi 

Bakanlığı 

 Gümrük ve 

Ticaret 

Bakanlığı 

29 

 
FINDIK FÜRESİ VE FINDIK  
 
UNUNDA TAĞŞİŞ TEHLİKESİ 

 Bilhassa devlet elindeki fındık stoklarının büyük miktarlara ulaştığı dönemlerde 

fındık yağı elde edilirken ikincil ürün olarak ortaya çıkan fındık küspesinin birtakım 

işlemlere tabi tutulmak suretiyle fındık füresi imalatında kullanılması veya 

küspeden elde edilmiş unun, normal fındık unu gibi pazarlanmasının gerçek fındık 

füresi ve fındık unu satıcılarına/ihracatçılarına yarattığı gerek haksız rekabet, 

gerekse Türk fındığı kalitesine yapacağı olumsuz etki göz ardı edilmemesi gereken 

bir husustur. Fındık unu ve fındık füresi gibi mamullerde yaşanan bu tağşiş, Türk 

fındığı imajının olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. 

 Gümrük ve 

Ticaret 

Bakanlığı, 

 Gıda Tarım 

ve 

Hayvancılık 

Bakanlığı 
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TABLO 1: TÜRKİYE GENELİ FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATI 
 

YILLAR Değer (1.000 Dolar) 

1993 568.474.286 

1994 712.146.000 

1995 771.356.919 

1996 612.999.000 

1997 925.651.050 

1998 866.313.561 

1999 720.993.000 

2000 588.452.000 

2001 739.970.130 

2002 605.040.840 

2003 661.871.172 

2004 1.220.695.000 

2005 1.928.378.000 

2006 1.467.017.317 

2007 1.519.478.325 

2008 1.407.871.663 

2009 1.172.597.746 

2010 1.544.785.708 
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2011 1.759.162.313 

2012 1.802.462.907 

2013 1.767.276.552 

2014 2.313.236.627 

2015 2.833.701.021  
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TABLO 3: TÜRKİYE GENELİ ÜLKELER BAZINDA FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATI 
 
 

NO ÜLKELER 
OCAK – ARALIK 2014 OCAK – ARALIK 2015 DEĞİŞİM (%) PAY (%) 

Değer (Dolar) Miktar (KG) Değer (Dolar) Miktar (KG) DEĞER MİKTAR DEĞER 

1 ALMANYA  534.547.992 57.519.161 714.028.490 61.133.417 33,58% 6,28% 25,20% 

2 İTALYA 577.117.573 59.210.995 573.039.342 51.552.738 -0,71% -12,93% 20,22% 

3 FRANSA 194.860.602 22.487.790 291.218.702 24.602.420 49,45% 9,40% 10,28% 

4 POLONYA  66.717.623 7.778.917 140.791.105 11.412.727 111,03% 46,71% 4,97% 

5 İSVİÇRE 76.955.668 9.126.035 109.428.079 8.524.779 42,20% -6,59% 3,86% 

6 KANADA 69.692.308 8.648.365 107.768.636 9.419.306 54,63% 8,91% 3,80% 

7 AVUSTURYA  88.649.269 10.543.492 104.783.654 8.731.773 18,20% -17,18% 3,70% 

8 BELÇİKA 73.643.641 8.915.487 102.397.977 8.816.247 39,05% -1,11% 3,61% 

9 HOLLANDA 69.748.673 7.312.682 78.989.062 6.566.655 13,25% -10,20% 2,79% 

10 BİRLEŞİK KRALLIK 46.030.399 4.709.484 56.298.702 4.248.109 22,31% -9,80% 1,99% 

11 İSPANYA 45.224.125 5.506.893 47.216.334 3.998.068 4,41% -27,40% 1,67% 

12 ÇİN HALK CUMHURİYETİ 14.798.802 1.619.566 42.553.061 3.551.466 187,54% 119,29% 1,50% 
13 RUSYA FEDERASYONU  52.216.973 5.633.540 40.543.201 3.118.749 -22,36% -44,64% 1,43% 

14 AVUSTRALYA 27.051.495 2.751.085 34.437.879 2.784.915 27,30% 1,23% 1,22% 

15 MISIR  25.439.806 3.098.660 31.315.792 2.925.088 23,10% -5,60% 1,11% 

16 BREZİLYA 26.008.195 2.807.820 30.643.369 2.734.270 17,82% -2,62% 1,08% 
17 BİRLEŞİK DEVLETLER 34.010.917 3.468.466 27.784.733 2.165.588 -18,31% -37,56% 0,98% 

18 MEKSİKA 14.212.909 1.384.875 25.648.208 1.910.375 80,46% 37,95% 0,91% 

19 İSVEÇ 20.528.476 2.093.755 25.211.594 1.872.522 22,81% -10,57% 0,89% 

20 YUNANİSTAN 23.732.459 2.437.450 21.035.917 1.832.250 -11,36% -24,83% 0,74% 

İLK 20 ÜLKE TOPLAM 2.081.187.904 227.054.518 2.605.133.839 221.901.461 25,18% -2,27% 91,93% 

DİĞER ÜLKELER TOPLAM 232.048.722 25.944.627 228.567.181 19.045.327 -1,50% -26,59% 8,07% 

GENEL TOPLAM 2.313.236.627 252.999.145 2.833.701.021 240.946.787 22,50% -4,76% 100,00% 



20 

 

 
 
 
 
 
 

 
TABLO 4: MAL GRUPLARI BAZINDA TÜRKİYE GENELİ FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATI 

 

MAL GRUBU ADI 
 

OCAK – ARALIK 2014 OCAK – ARALIK 2015 DEĞİŞİM (%) PAY (%) 

Değer (Dolar) Miktar (KG) Değer (Dolar) Miktar (KG) DEĞER MİKTAR DEĞER 

 İÇ FINDIK  1.331.478.259 146.056.763 1.636.289.258 142.576.465 22,89% -2,38% 57,74% 

 İŞLENMİŞ FINDIK  975.664.225 105.867.403 1.192.657.873 97.720.510 22,24% -7,70% 42,09% 

 KABUKLU FINDIK  2.554.311 525.683 1.227.345 206.471 -51,95% -60,72% 0,04% 

 FINDIK YAĞI  3.539.832 549.297 3.526.544 443.341 -0,38% -19,29% 0,12% 

 GENEL TOPLAM  2.313.236.627 252.999.145 2.833.701.021 240.946.787 22,50% -4,76% 100,00% 

 
 
 
 
 
 

 
TABLO 5: İİB BAZINDA AY VE YIL KARŞILAŞTIRMALI İHRACAT RAKAMLARI 
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TABLO 6:  TÜRKİYE GENELİ FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATINDA İLK 10 ÜRÜN (BİN $) 
 

ÜRÜNLER 

01 ARALIK  – 31 ARALIK (12 Aylık) 

2014 2015 Değ. Pay 

KABUKSUZ FINDIK (STANDART I   )-TAZE.KURUTULMUŞ 425.304 605.431 42,35% 21,37% 

KABUKSUZ DİĞER STANDART FINDIK-TAZE.KURUTULMUŞ 286.054 468.330 63,72% 16,53% 

KABUKSUZ FINDIK (STANDART II  )-TAZE.KURUTULMUŞ 493.264 401.993 -18,50% 14,19% 

FINDIK PÜRESİ (FÜRE) 273.551 342.992 25,38% 12,10% 

KIYILMIŞ FINDIK (BEYAZLATILMIŞ.KAVRULMUŞ KABUKSUZ 
FINDIKTAN MAMUL)-AMBALAJ>1 KG 

250.294 310.257 23,96% 10,95% 

KAVRULMUŞ. BÜTÜN HALDEKİ KABUKSUZ FINDIK 
(ÇIKINTISI AYRILMAMIŞ)-AMBALAJ > 1 KG 

150.851 218.978 45,16% 7,73% 

KAVRULMUŞ. BÜTÜN HALDEKİ KABUKSUZ FINDIK-
AMBALAJ >1 KG 

211.166 212.555 0,66% 7,50% 

KABUKSUZ FINDIK (STANDART EKSTRA)-
TAZE.KURUTULMUŞ 

110.925 135.486 22,14% 4,78% 

BEYAZLATILMIŞ KABUKSUZ FINDIK-AMBALAJ > 1 KG 48.227 50.297 4,29% 1,77% 

FINDIK UNU (ÖĞÜTÜLMÜŞ FINDIK)(BEYAZLATILMIŞ 
KABUKSUZ FINDIKTAN MAMUL) 

15.681 22.049 40,61% 0,78% 

İLK 10 ÜRÜN TOPLAM 2.265.317 2.768.367 22,21% 97,69% 

DİĞER ÜRÜNLER 47.920 65.334 36,34% 2,31% 

GENEL TOPLAM 2.313.237 2.833.701 22,50% 100,00% 

 


