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2017/18 SEZONU AFLATOKSİNLİ KURU İNCİRLERİN 
İŞLETMELERDE KONTROLÜ, TESLİM ALINMASI, 

İHMA EDİLMESİ VE GERİ ÖDEME UYGULAMA ŞARTNAMESİ 

 

1) Kuru İncir Aflatoksin İzleme Kurulu tarafından işletmelerimizde yapılan inceleme, 

değerlendirmeler ve işletmelerden alınan hammadde ürün örneklerinin laboratuvarda analizi 

sonucunda, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu tarafından; 2017 
ürünü aflatoksinli kuru incir oranının % 0,8 (binde 8) olduğuna karar verilmiştir. Böylelikle, 

her bir ihracatçı firmamızca Genel Sekreterliğimize onaylattıkları beyannamelerde beyan edilen 

toplam kuru incir ihracat miktarının %0,8’lik kısmı kadar aflatoksinli kuru inciri imha edilmek 

üzere Birliğimiz yetkililerine teslim edilecektir. 

 

2) Firmalarımızın, aflatoksinli kuru incirlerini Birliğimiz yetkililerine tesliminde gerekli 

programlamanın yapılabilmesi için Birliğimiz Danışmanı Mustafa Şatim KIRKALI’dan 0533 293 
4169 numaralı telefon aracılığı ile randevu almaları gerekmektedir. Alınan randevular 

çerçevesinde, aflatoksinli kuru incirler Aydın ve İzmir’de bulunan kuru incir işletmelerinden 

teslim alınacaktır. 

 

3) Firmalar, teslimatlarının en fazla 14.500 kg olmasına özen göstereceklerdir. Bununla birlikte, 

firmalarımızın küçük miktarlardaki teslimatları için bir randevu/teslimat programı yapılacaktır. 

Teslimat programlaması, firmalarla iletişim halinde olan Danışman M. Şatim KIRKALI tarafından 

organize edilecektir. 

 

4) Danışman M. Şatim KIRKALI tarafından, firmaların teslim edecekleri aflatoksinli kuru 

incirlerden, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü numune alma yöntemine göre örnekler 

alınacak ve ilgili firmanın karanlık odasında aflatoksin kontrolünden geçirilecektir. UV kontrolü 
sonucunda incirlerin en az %80’i aflatoksinli (ışıma veren kuru incirler) olmak zorundadır 
(Puflu, küflü ve özürlü kuru incirler bu orana dahil edilmeyecektir). Teslim alınacak olan kuru 

incirlerin aflatoksin (ışıma veren kuru incirler) oranının %80’in altında kalması durumunda, 

Birliğimizce yapılan kesinti, o yıl için belirlenen kesinti oranı (%80 içindeki oran) kadar olacaktır. 

 

5) İmha işleminin gerçekleştirileceği çimento fabrikalarının kuralları gereği, teslim alınacak olan 
aflatoksinli kuru incirler kamyona dökme olarak yüklenmesi gerekmektedir. Yapılan 

kontroller sonrasında, kamyona yüklenecek olan çuvallar kesilecek veya kasada bulunan 

aflatoksinli kuru incirler kamyona dökme olarak teslim alınacaktır. 

 

6) Firmalarımız, düzenleyecekleri irsaliyelerinde teslim edecekleri aflatoksinli kuru incirlerin ürün 
yılını (2016 yada 2017 olarak) mutlaka belirteceklerdir. Farklı ürün yıllarına ait ürünler için ayrı 

irsaliyeler düzenlenecektir. 
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7) Teslimat sırasında firmaların kantarları, kantarı olmayan firmalar içinse bölgedeki en yakın kantar 

kullanılacaktır. Birliğimiz tarafından kiralanacak olan damperli kamyon kantarda boş ve dolu olarak 

ilgili firma temsilcisi ile birlikte tartılacaktır. 

8) Kamyona yükleme işlemi firma çalışanları tarafından yapılacaktır. 

 
9) 2016 ürünü (eski mahsul) aflatoksinli kuru incirlerin teslimatlarını 29 Aralık 2017 Cuma gününe 

kadar yapmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra eski mahsul teslimatı kabul edilmeyecek 
olup, firmalar bu tarihten sonra teslimat ve bu alacakları ile ilgili herhangi bir hak talebinde 
bulunamayacaktır. 

 
10) 2017 ürünü (yeni mahsul) aflatoksinli kuru incirler, Birliğimiz yetkililerince 03 Kasım 2017 

tarihinden itibaren işletmelerden teslim alınmaya başlanacaktır. 

 

11) Firmalarımızın aflatoksinli kuru incir hesap dökümü taleplerini ve ödeme ile ilgili antetli 

kağıtlarında düzenlenmiş, kaşe ve imza yetkisine sahip yetkililerinin imzasını taşıyan dilekçelerini 

Birliğimizin aflatoksin@eib.org.tr e-posta adresine veya 0232 488 6100 numaralı faksına 

göndermeleri gerekmektedir. 

 

12) 2017/18 sezonunda 2017 ürünü aflatoksinli kuru incirlere ait geri ödemeleri, firmaların 
aflatoksinli ürün teslimatı sonrası Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne 

(aflatoksin@eib.org.tr e-postası veya 0232 488 6100 nolu faksına) firmanın banka adı, şube adı, 

IBAN numarası ve hesap numarasını içeren bir dilekçe (dilekçe örneği Ek-1’de sunulmaktadır) ile 

başvurulması kaydıyla, firma adına düzenlenecek EFT veya havale ile firmalarımızın başvuru 
sırası gözetilerek yapılacaktır. Yapılacak teslimatlara ait ödemeler, firmalarımızın dilekçe ile 

Birliğimize yaptıkları yazılı başvurulara istinaden, işleme alınacak ve ödemeler takip eden 15 gün 
içinde firma tarafından yazılı olarak bildirilmiş olan ilgili firma hesabına yapılacaktır. 
Burada, bir önceki ödeme tarihinden sonra yapılmış ihracatlardan doğabilecek alacakların ödemesi 

söz konusu olabilecektir. Banka hesabına ilişkin her türlü değişiklik, ancak Firma tarafından noter 

aracılığı ile Ege İhracatçı Birliklerine (EİB) bildirildiği takdirde geçerlilik kazanır. 

 

13) Firmalarımızın, 2017 ürünü kuru incirlere ait aflatoksin geri ödemelerine ilişkin Birliğimize 

iletecekleri ilk ödeme talep dilekçelerinin ekinde, Ek-2’de yer verilen yetkilendirme belgesinde 
adı ve imzası yer alan, en az bir firma imza yetkilisi tarafından görevlendirilmiş kişinin sezon 
boyunca yapılan ödeme talep başvurularını yapmakla yetkilendirilmiş olduğuna ilişkin 
bilgilendirme dilekçesi ve firmanın imza sirküleri örneği yer alacaktır. Firma tarafından bu 

yetkilendirilmiş kişiye ilişkin her türlü değişikliğin Noter ihtarı yolu ile Birliğe bildirilmesi zorunlu 

olup; söz konusu kişilerdeki değişiklikler EİB’ne yazıyla bildirilmedikçe geçerli olmaz ve 

 bilgilendirme dilekçesinde yer alan kişiye yapılan yahut bu kişinin talebi ile yapılan ödemeler 

firmaya yapılmış sayılır. 
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14) Firmalarımızın, dilekçe örneğinde sunacakları ve şirket adına yetkili imza sahiplerini gösteren 

imza sirkülerlerindeki her türlü değişikliği, en geç bir hafta içerisinde EİB’ne bildirmeleri 

zorunludur.  

 

15) Birlik işbu şartnamede her zaman için tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

                                                                              

 EGE KURU MEYVE VE MAMULLERİ 

                                                                                          İHRACATÇILARI BİRLİĞİ  
                                                                                                    YÖNETİM KURULU 
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Ek-1 

 

  

ÖDEME DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 
(Firma antetli kağıdına düzenlenecektir.) 

  

  

…../…../.…… 

  

  

  

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ 
İZMİR 

  
  

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği temsilcilerine teslim etmiş olduğumuz / 

adımıza teslim edilmiş olan ………. mahsulü / ürünü aflatoksinli kuru incirlere ait geri ödemenin 

aşağıda detayları verilen banka hesabımıza yapılması hususunda gereğini arz ederiz. 

  
  
  

Firma İmza - Kaşe 

  
  
  
  
Lehdar: 

Banka adı: 

Şube adı: 

Hesap numarası:  

IBAN No : 

  

  

 

Ek: Firma güncel imza sirküleri  
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