FINDIK VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ İHRACATINA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
No

1

2

3

4

SORUNLAR
UYGUN KOŞULLARDA KREDİ İHTİYACI

KDV’NİN YÜKSEKLİĞİ

VİZE SORUNLARI

İHRACAT PAZARINDAKİ YÜKSEK
GÜMRÜK VERGİLERİ

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
 Düşük kar marjları ile çalışan sektörümüze has olmak üzere,
hedef pazarlara yapılacak ihracatta, ihracat sigorta primlerinde
indirim yapılmalıdır.
 Sektöre özel uzun vadeli ve düşük faizli krediler sağlanmalıdır.
 İç pazarda fındık tüketiminin artması, kayıt dışı satışların
azaltılması ve daha sağlıklı fındık ürünlerinin tüketiciye
sunulmasını teşvik amacı ile küçük paketi fındık satışlarında
KDV oranı %8’den %3’e indirilmelidir.
 İç tüketimin artırılmasına yönelik girişimlerde bulunmalıdır.
 Fındık ihracatının %75’inin AB ülkelerine yapılmasından
hareketle, ihracatlara AB ülkelerine girişlerinde vize muafiyeti
veya en az 5 yıllık vize kolaylığı sağlanmasına çalışılmalıdır.
 Özellikle işlenmiş fındık ihracatının artırılabilmesi için pek çok
ülkenin korumacı gümrük duvarlarının mütekabiliyet esasına
göre ülkelerle müzakere edilerek aşağı çekilmesine
çalışılmalıdır.
 Pazarlarda karşılaşılabilecek ticari bariyerlerle hem ikili hemde
çoklu müzakereler yoluyla mücadele edilmelidir.

İLGİLİ MERCİ
 EXİMBANK
 Ekonomi
Bakanlığı

 Maliye Bakanlığı
 Ekonomi
Bakanlığı
 Avrupa birliği
Bakanlığı
 Ekonomi
Bakanlığı
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No

SORUNLAR


5

ENERJİ MALİYETLERİNİN YÜKSEKLİĞİ


6

YATIRIM TEŞVİKLERİ

7

KDV İADELERİ VE DİĞER VERGİ
MAHSUPLARI

8

İHRACAT İADELERİ




9

10

ÜRÜN BORSASI VE LİSANSLI DEPOCULUK

İSTİHDAMA DAYALI YÜKLER

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Fındık entegre tesislerinin kullandıkları elektrik,LNC,LPC ve
doğalgaz üzerindeki vergiler imalatın ihraç edilmesi kaydı ile
alınmamalı ve bu yolla imalatçı ihracatçının rekabet gücü
arttırılmalıdır.
Rekabetçi fiyatlardan enerji tedarikine imkan sağlanarak sektörün
öncelikli hedeflerinden olan işlenmiş fındık ihracatının toplam
sektör ihracatındaki payı arttırılmalıdır.
Yatırımlarda teşvik ve hibe programlarının genişletilerek devamı
ve prosederün sadeleşmesi sağlanmalıdır.
KDV iadeleri,stopaj ve diğer vergi mahsupları daha hızlı
gerçekleştirilmelidir.

 Tarımsal ürünlerde ihracat iadeleri ödemeleri
çabuklaştırılmalı,uluslar arası fuar ve tanıtım destekleri arttırılarak
devam ettirilmelidir.
 Fındık fiyatlarının ülkemizde belirlenmesini sağlayacak fındık
ürün Borsası’nın kurulması ve lisanslı depoculuk sisteminin
geliştirilmesi önem arz etmektedir.

 İmalatçı ihracatçı üzerindeki istihdama dayalı yükün hafifletilmesi
amacı ile kıdem tazminat fonu kurulmalı ve iş veren payı
düşürülmelidir.
 Özürlü istihdamının çalıştırılması zorunlu olan kontenjanları,işkur
müdürlükleri tarafından sağlanmalı,cezai müeyyide
kaldırılmalıdır.(Özürlüler maaş aldıkları için mevsimlik
işyerlerinde çalışmak istememektedir.)

İLGİLİ MERCİ
 Maliye
Bakanlığı
 Enerji ve
Tabii Kay.
Bakanlığı
 Ekonomi
Bakanlığı
 Ekonomi
Bakanlığı
 Ekonomi
Bakanlığı
 Maliye
Bakanlığı
 Ekonomi
Bakanlığı
 Ekonomi
Bakanlığı
 Gümrük ve
Ticaret
Bakanlığı
 Çalışma ve
Sosyal
Güvenlik
Bakanlığı
 Maliye
Bakanlığı

FINDIK VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ İHRACATINA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
No

11

12

13

SORUNLAR

AB DIŞINDAKİ İHRACAT PAZAR
YELPAZESİNİN DARLIĞI

RUSYA FEDERASYONU’NA YÖNELİK
İHRACATTA FORM-1 ZORUNLULUĞU

FINDIK POLİTİKALARI

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
 Fındık ihracatının %75’inin AB ülkelerine yapıldığından
hareketle ve Pazar çeşitliliğinin arttırılmasını teminen, hedef
ülkelere yönelik ihracat, mahsup sistemi ile teşvik edilmelidir.
 Tanıtım faaliyetlerinde bulunacak ülke sayısının arttırılabilmesi
için Fındık Tanıtım Grubu gelirlerinin arttırılmasını teminen,
fındık ihracatından tahsil edilmekte olan DFİF veya başka bir
kaynak, yeni pazarlar kurulması amacıyla kullanılmak üzere
Fındık Tanıtım Fonu’na dönüştürülmelidir.
 Sürdürülebilir çözümün ihracatta olmasından hareketle, pazarı
büyütmek için daha etkin tanıtım ve pazarlama, daha yaygın
dağıtım ve tüketim önem arz etmektedir.
 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca ülkemizden Rusya
Federasyonu’na(RF) yönelik bakliyat, ayçiçeği, hububat, kuru
meyve ve sebze ürünleri ihracatında talep edilen İhraç Edilecek
Bitkisel Ürün Üretiminde Kullanılan Pestisit İzleme Form’u
(FORM-1) düzenlenmesi zorunluluğu fındık için kaldırılmalıdır.
 Uluslar arası ticaretin serbest piyasa ekonomisine dayandığı ve
küresel rekabetin giderek çetinleştiği gerçeğinden hareketle,
soysal devletin üreticisine yapacağı, olanaklar dahilindeki her
türlü teşvik ve yardım desteklenmeli,fakat ürüne yapılacak
herhangi bir müdahale kesinlikle kabul görmemektedir.
 15.07.2009 tarih ve 15201-15202 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararlarına sadık kalınması ve
serbest piyasa koşullarına, üretici desteklenmesinin ön planda
tutulduğu politikalardan hiçbir şekilde popülizm baslısı ile
vazgeçilmemesi gerekmektedir.

İLGİLİ MERCİ

 Ekonomi
Bakanlığı
 Maliye Bakanlığı

 Gıda Tarım ve
Hayvancılık
bakanlığı
 Ekonomi
Bakanlığı

 Ekonomi
Bakanlığı
 Gıda Tarım ve
Hayvancılık
Bakanlığı

