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Sayın üyemiz, 

 

Bilindiği üzere, T.C. Merkez Bankası tarafından yayınlanan “İhracat, Transit Ticaret, 

İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim 

ve Harç İstisnası Hakkında Uygulama Talimatı”nın “Fındık İhracatının Finansmanında 

Kullanılacak Krediler” başlıklı 12. maddesinin 3. fıkrası, fındık ihracatının finansmanında 

kullanılan kredilerin ihracat taahhüdüne fındık dışındaki ihracatın sayılmaması, aynı şekilde 

fındık ihracatı için kullanılmayan kredilerin ihracat taahhüdünün fındık ihracatıyla 

kapatılmaması hükmünü amir bulunmaktadır. 

 

Öte yandan, fındık ihracatı finansmanı için alınan kredilerin ihracat taahhütlerinin 

kapatılmasında TCMB tarafından işlenmiş fındık ihracatının dikkate alınmadığı ve fındık 

ihracına ilişkin kredi taahhütlerinin sadece kabuklu ve iç fındık ile kapatılması gerektiğine 

ilişkin değerlendirmeler yapılmakta olduğu hususlarının üyelerimiz tarafından Birliğimize 

intikal ettirilmesi üzerine, söz konusu sorunun aşılmasına yönelik olarak Birliğimiz tarafından 

gerek Ticaret Bakanlığı gerekse TCMB nezdinde girişimlerde bulunulmuştur.  

 

Bu çerçevede, konuya ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından alınan 

26/12/2022 tarih 2881 sayılı yazıda; 

 

Ticaret Bakanlığı tarafından “Fındık ve Fındık Mamulleri” sektörüne yönelik yapılan 

değerlendirmelerde gümrük tarife cetvelinde 8’inci fasılda yer alan kabuklu ve iç fındıklar, 

11’inci fasılda yer alan fındık ezmesi ve fındık unu ve 20’nci fasılda yer alan kavrulmuş, 

beyazlatılmış, kıyılmış ve dilinmiş fındıklar, fındık püresi, fındık krokan ile diğer 

işlenmiş fındıkların mezkur sektör başlığı altında ele alındığı belirtilmekte olup, bu 

minvalde, fındık ihracatının finansmanı için alınan kredilerin taahhütlerinin 

işlenmiş/işlenmemiş fındık ayrımı olmaksızın kapatılmasının mümkün bulunduğu 

belirtilmektedir. 

 

Önemle bilgilerinize sunarız. 

e-imzalıdır 

Sertaç Ş. TORAMANOĞLU 

Genel Sekreter 
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