
 

 

 

 

 

 

 

Sayı: 41111086-TİM.İMMİB.GSK.MCHVR.2021/92-3414 İstanbul, 19/03/2021   

Konu: 2019 ve 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURULU HK. 

 

 
 Ayrıntılı bilgi için: Şirzat AKBULAK - Şube Müdürü 

Merve ÜNEL - Şef   

  

 

 

Sayın Üyemiz, 

 

Mücevher İhracatçıları Birliği’nin 2019 ve 2020 Yılı Olağan Genel Kurul 

Toplantısı aşağıda belirtilen tarihlerde ve gündem uyarınca yapılacaktır. 

 

Bilgileri ve teşrifinizi önemle rica ederim. 

Saygılarımla, 

 

Dr. S. Armağan VURDU 

Genel Sekreter 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN : www.immib.org.tr                Tel: 0212 454 00 52/ 454 01 83   

G Ü N D E M 

a) Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı, 

b) Başkanlık Divanı’nın seçilmesi, 

c) 2019 yılı Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi, 

d) 2020 yılı Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi, 

e) 2019 yılı Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi, 

f) 2020 yılı Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi, 

g) 2019 yılı Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi, 

h) 2020 yılı Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi, 

i) Yönetim Kurulu’nun ve Denetim Kurulu’nun 2019 yılı iş ve işlemleri için ibrası, 

j) Yönetim Kurulu’nun ve Denetim Kurulu’nun 2020 yılı iş ve işlemleri için ibrası, 

k) 2021 yılı bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması, 

l) Dilekler. 

 

EK.1: Bilgi notu (2 Sayfa) 

EK.2: Temsilci görevlendirme yazısı (Tüzel Kişi Firmalar İçin) 

EK.3: Katılımcı Bildirim Yazısı (Gerçek Kişi Firmalar İçin) 

BİRLİK ADI 
I.TOPLANTININ YERİ,  

TARİHİ, SAATİ 

I. TOPLANTIDA ÇOĞUNLUK 

SAĞLANAMADIĞI 

TAKDİRDE YAPILACAK 

II. TOPLANTININ YERİ, 

TARİHİ, SAATİ 

TEMSİLCİ/KATILIM 

BİLDİRİM YAZISININ 

KABULU VE BORÇ 

ÖDEMENİN SON GÜNÜ 

MÜCEVHER 

İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 

Dış Ticaret Kompleksi 

Şehit Ömer Halisdemir Konferans 

Salonu 

Tarih 13.04.2021 Salı/ Saat 10:00 

Dış Ticaret Kompleksi 

Şehit Ömer Halisdemir 

Konferans Salonu 

Tarih 14.04.2021 Çarşamba / 

Saat 10:00 

Temsilci/Katılım Bildirim 

Yazısının Kabulünün Son 

Günü 

08.04.2021 / Perşembe 

(Saat 17.00’a kadar) 

Borç Ödeme Son Günü 

09.04.2021 / Cuma 

(Saat 17.00’a kadar) 
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EK.1 

            

 

GENEL KURULA İŞTİRAK EDECEK ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ NOT: 

 

 3 Temmuz 2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “TİM 

ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri hakkında 5910 sayılı Kanun” ve buna bağlı 

olarak yayımlanan “TİM ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında 

Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yapılacak olan genel kurul toplantılarına ilişkin bilgiler 

aşağıda yer almaktadır. 

 
1. GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA HAKKINI HAİZ ÜYE 

LİSTELERİ 
 

 Genel kurula katılmaya haiz firma listeleri 01.04.2021 tarihinde www.immib.org.tr web 
sayfamızda ilan edilecektir. Birliklerimiz resmi genel kurul duyuruları ise üyelerimize 
gazete ilanı, mail ve gerek görülmesi durumunda faks yoluyla ilan edilmektedir. 
 

 İlan süresi içerisinde listeye yapılacak itirazlar Genel Sekreterliğimizce incelenecek ve 
en geç 2 (iki) gün içinde sonuçlandırılacaktır. 
 

2. TEMSİL 

 

 Tüzel Kişi Temsilciler: 
Genel kurulda tüzel kişiler, temsil ve ilzama yetkili temsilcileri vasıtasıyla temsil edilir. 
Bu temsilciler; temsil ettiği tüzel kişileri temsil ve ilzama yetkili olduklarını, güncel 
Ticaret Sicili Gazetesi veya Ticaret Sicili Gazetesine istinaden hazırlanan ve geçerlilik 
tarihi Birlik genel kurul tarihini kapsayan noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ya da 
Birlik tarafından aslı görülerek teslim alınacak fotokopisi ile tevsik etmeleri halinde 
genel kurula katılabileceklerdir. 
 

 Gerçek Kişi Temsilciler: 
Gerçek kişi üyelerin Birlik genel kuruluna iştirak edebilmek için; katılım bildirim yazısı 
ile geçerlilik tarihi Birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza beyanını ya 
da Birlik tarafından aslı görülerek alınacak fotokopisini Genel Sekreterliğe tevdi etmeleri 
gerekmektedir. 

 Tüzel kişiler adına genel kurula katılacak temsilcilere ait “TEMSİLCİ BİLDİRİM 
YAZISI”nın, Gerçek Kişiler adına da “KATILIM BİLDİRİM YAZISININ” ilgili Birliğin 
ilk toplantı tarihinden en geç 3 iş günü önce (08.04.2021) İstanbul Maden ve Metaller 
İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliği kayıtlarına geçmesi gerekmektedir. 
 

 Belirtilen son başvuru gün ve saati dolmadan önce Genel Sekreterliğe ulaşmak kaydıyla, 
posta ve kargo yoluyla belge teslimi kabul edilir. Faks ve e-posta yoluyla yapılan 
başvurular kabul edilmeyecektir. 
 

 Genel kurula gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten iştirak edilemez. 

 

3. ÜYE AİDAT BORCU 

 
 İlgili İhracatçı Birliği’ne 31.12.2019 tarihine kadar üye olan ve cari yıl itibariyle Birliğe 

olan borçlarını, ilk toplantı tarihinden 3 gün önce (09.04.2021 saat 17:00’a kadar) 
ödeyenler genel kurula katılabilirler. 

 
Gerçek veya tüzel kişi üyeler, geçmiş dönem borcu ve cari yıl (2021 yılı) aidatı 
ödemelerini; diğer Genel Sekreterliklere veya irtibat bürolarımıza yapabileceği gibi ilgili 
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Birliğin banka hesap numarasına da Birlik sicil numarası ve/veya firma vergi numarası 
belirtilmek sureti ile yatırılabilecektir. 

 
4. İHRACATIN TEVSİKİ 

 
    Son iki takvim yılı itibarıyla (2019-2020) ilgili Birliğin üyesi bulunan, üyelik 

yükümlülüklerini yerine getirerek son iki takvim yılı içinde üyesi bulunduğu Birliğin 
iştigal sahasına giren maddelerden, üyesi olduğu birlik üzerinden FOB 5.000 ABD 
Dolarının (5.000 ABD Doları dahil) üzerinde olmak kaydıyla fiili ihracat ve/veya ihraç 
kaydıyla satış ve/veya Birlik onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura kapsamında 
ihracat sayılan satış yapan ve bu durumları Birlik kayıtları ile doğrulanan veya gümrük 
beyannameleri ile tevsik eden üyeler Genel Kurula katılabilirler. 
 

 Sadece İmalatçı/Tedarikçiler için: 

www.immib.org.tr adresinde yer alan genel kurula katılmaya haiz firma listesinde 

sadece imalatçı/tedarikçi olarak belirtilen firmalardan; 2019 ve 2020 yıllarında 

toplamda asgari FOB 5.000 ABD Doları yapmış oldukları ihraç kaydıyla imalatlarını 

gösterir belgeyi ibraz eden üyelerimiz genel kurula katılabilirler. 

 
 Bir üyenin, ihracata ilişkin beyannamede imalatçı/tedarikçi olarak belirtilmiş olması, 

ilgili Birliğin genel kuruluna katılabilmek için tek başına yeterli olmayıp, ilgili 
beyannamedeki ihracatçıya satış yapıldığına dair, bu şekildeki en az FOB 5.000 Dolar 
tutarındaki satış için; 
 
- İmalatçı/tedarikçi tarafından ihracatçıya kesilmiş, ihraç kayıtlı satışa ilişkin fatura 
örneğinin, 
 
veya 
 
- Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin, tedarikçilerinin 
tümü için tek bir yazı ekinde vereceği ve son iki takvim yılında FOB 5.000 ABD Doları 
ve üzerinde teslim gerçekleştiren tedarikçilerini gösterir YMM veya SMMM onaylı 
listenin, 
 
Hazirun listelerine itiraz süreleri sona erinceye kadar ilgili Birliğe ibraz edilmesi 
zorunludur. Bu süre içerisinde ilgili belgeleri ibraz etmeyen üyeler Hazirun listesinden 
çıkarılır. 
 

 2019 veya 2020 yıllarında ilgili Birliğin iştigal alanına giren maddelerden ihracatını 

yapan veya ihracat kaydı ile imalat/tedarik yapan ancak bu durumları Birlik kayıtlarında 

görünmeyen veya doğrulanamayan üyeler için ise; 

- İhracatını Türkiye’de ikamet etmeyenlere fatura ile satış yapmış ise, yaptığı ihracata 

ilişkin Birlik ve gümrük onaylı faturasını, 

- İhracatını gümrük beyannamesi ile yapmış ise, gümrük ve Birlik onaylı gümrük 

beyannamesi aslını ve bir adet fotokopisini son evrak teslim tarihine kadar ibraz 

etmiş olması gerekmektedir. 
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KATILIM BİLDİRİM YAZISI 

(GERÇEK KİŞİ FİRMALAR İÇİN) 
 

Tarih: …./…./2021 

 

 

 

İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ 

GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(İSTANBUL) 

   

Üyesi bulunduğumuz MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ’nin Nisan 

2021’de yapılacak olan Olağan Genel Kuruluna katılım sağlayacağım.  

         

                                         

Adı Soyadı 

T.C. Kimlik Numarası 

Tatbik İmzası 

  

     

 

Temsilci E-mail adresi  :  

Temsilci Cep Telefonu Numarası : 

 

NOT:  

1. Bu belge Genel Sekreterliğe, noter tasdikli imza beyanı ile birlikte teslim edilir. 

İmza beyannamesinin aslı, noter tasdikli sureti veya aslı görülmek kaydıyla 

fotokopisi kabul edilir. 

 

2. Bu belge, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde yapılacak olan ikinci 

toplantı için de geçerlidir. 

3. Bu etkinlik kapsamında alınan verileriniz yalnızca TİM ile İhracatçı 

Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve Yönetmelik içerisinde 

tanımlanan Genel Kurul gereksinimleri amacıyla kullanılacaktır. Gerekli 

görülmesi veya Bakanlıkça talep edilmesi halinde Ticaret Bakanlığı ile 

paylaşılabilecektir. Burada belirtilen amaç dışında kullanılmayacak ve 

paylaşılmayacaktır.   https://www.immib.org.tr/tr/kurumsal-kisisel-verilerin-

korunmasi-1.html adresinden kişisel veri politikamıza ulaşabilir ve haklarınızı 

öğrenebilirsiniz. 
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TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISI 

(Tüzel Kişi üyenin antetli kağıdına düzenlenecektir.)  

 

Tarih: …./…./2021 

 

İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ  

GENEL SEKRETERLİĞİNE 

 (İSTANBUL) 

   

Üyesi bulunduğumuz MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ’nin Nisan 

2021’de yapılacak olan Olağan Genel Kuruluna firmamız adına katılmak üzere aşağıda bilgileri 

yer alan temsilcimiz görevlendirilmiştir.  

      

Kaşe 

Yetkili İmza/İmzaları 

 

 

 

Firma Ünvanı  : …………………………………………………… 

Firma Vergi No  : …………………………………………………… 

Temsilcinin Adı Soyadı : …………………………………………………… 

Temsilci TC Kimlik No  :……………………………………………………. 

Temsilci E-mail Adresi : ……………………………………………………. 

Temsilci Cep Telefonu No : ……………………………………………………. 

 

NOT:  

1. Bu belge Genel Sekreterliğe, temsilcinin temsil ettiği tüzel kişileri temsil ve ilzama 

yetkili olduklarını gösteren güncel ticaret sicil gazetesi veya ticaret sicil gazetesine 

istinaden hazırlanan ve Birliğin genel kurul tarihi itibariyle geçerli firma imza 

sirküleri ile birlikte teslim edilir. Belgelerin asılları, noter tasdikli suretleri veya aslı 

görülmek kaydıyla fotokopileri kabul edilir.  

2. Bu belge, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde yapılacak olan ikinci 

toplantı için de geçerlidir. 

3. Bu etkinlik kapsamında alınan verileriniz yalnızca TİM ile İhracatçı Birliklerinin 

Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve Yönetmelik içerisinde tanımlanan Genel 

Kurul gereksinimleri amacıyla kullanılacaktır. Gerekli görülmesi veya Bakanlıkça 

talep edilmesi halinde Ticaret Bakanlığı ile paylaşılabilecektir. Burada belirtilen 

amaç dışında kullanılmayacak ve paylaşılmayacaktır.   

https://www.immib.org.tr/tr/kurumsal-kisisel-verilerin-korunmasi-1.html 

adresinden kişisel veri politikamıza ulaşabilir ve haklarınızı öğrenebilirsiniz. 
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