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TÜM HRACATÇI B RL KLER
GENEL SEKRETERL KLER

 Malumları oldu u üzere, kuru incirin ihracatı her sezon ba ında Kuru Meyve ve Mamulleri 
hracatçı Birlikleri Sektör Kurulu ve akabinde kuru incir ihracatçılarımızın katılımları ile 

gerçekle tirilen Danı ma Niteli inde Genel Kurul Toplantısında önerilen, ayrıca Ticaret Bakanlı ı 
tarafından onaylanan ilk yükleme tarihinde ba lamakta, belirlenen ilk yükleme tarihinden önce yeni 
mahsul kuru incir ihracatına izin verilmemektedir. 

Bu çerçevede, 2018 ürünü kuru incirin ilk yükleme tarihi, 16.08.2018 Per embe günü yapılacak 
olan Kuru Meyve ve Mamulleri hracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Toplantısı'nda alınacak karar ve 
akabinde yapılacak Kuru ncir Danı ma Niteli inde Genel Kurul Toplantısı'nda yapılacak 
de erlendirmeler çerçevesinde belirlenecek ve Ticaret Bakanlı ı tarafından onaylanmasını müteakip 
ivedilikle tüm hracatçı Birliklerine bildirilecektir. 

 Belirlenecek olan ilk yükleme tarihinden önce yeni ürün (2018 mahsulü) kuru incir ihracatı 
yapılamayaca ına ili kin ilgili kurum ve kurulu lara (T M, Gümrük Müdürlükleri, Ticaret Bakanlı ı 
Bölge Müdürlükleri, Tarım ve Orman Bakanlı ı l Müdürlükleri vb.) yazılı bilgi verilmi  olup; daha 
önce stoklarında 2017 ürünü kuru incir oldu unu Birli imize beyan eden ve bu stokları yerinde tespit 
edilen ihracatçı firmalar, belirlenecek ilk yükleme tarihine kadar 2017 ürünü kuru incir ihracatına devam 
edebileceklerdir. 

 Bu çerçevede bilahare bildirilecek ilk yükleme tarihi öncesinde alıcı ülkelere 2018 ürünü kuru 
incir ihracatına ili kin Gümrük Çıkı  Beyannamelerine onay verilmemesi, 2017 ürünü kuru incirlere ait 
e-birlik ve manuel beyanname onay ve giri lerinin ise Genel Sekreterli imize yapılan stok bildirimleri 
ile kar ıla tırılmasını teminen, 0232 488 6092 numaralı telefon aracılı ı ile Gümrük Beyanname Onay 
Servisimizden ( ube Müdürü: Adnan AKYOL) sözlü mutabakat alındıktan sonra yapılması 
gerekmektedir.  

Bilgilerini ve gere ini arz ederim. 

               e-imzalıdır 
          Kemal CO KUN 
          Genel Sekreter V. 
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