
 
AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ 

GENEL SEKRETERLİĞİ 

 

 
Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.İLET.2021/26-1457 Mersin, 12/03/2021 
Konu: Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı 
 

 
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği  Ayrıntılı bilgi için: Tüzin Çağlayan Kaya - İdari Memur  
Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No:4 
Yenişehir/MERSİN 
Telefon: (0324) 325 37 37   Fax.: (0324) 325 41 42 
E-posta: info@akib.org.tr Elektronik Ağ: www.akib.org.tr  
 

E-POSTA 
 
 

AKDENİZ KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ  
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE 

OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLİ GENEL KURULA ÇAĞRI 
 
 

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Olağanüstü Seçimli Genel 
Kurul Toplantısı ile ilgili gündem ve toplantı tarihleri aşağıdaki gibidir. Seçimli genel kurul 
toplantılarının otuz üyeden az olmamak kaydıyla hazirun cetvelinde yer alan üye sayısının yarısından 
bir fazlası ile yapılması zorunludur. 

 
Üyelerimizin ekte belirtilen esaslar çerçevesinde belirtilen gün ve saatte Olağanüstü Seçimli 

Genel Kurul toplantılarına teşrifleri rica olunur.   
 
 
                       

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ  
                   GENEL SEKRETERLİĞİ 
 
 
 
 
 
 

 
G Ü N D E M  
1) Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, 
2) Başkanlık Divanının seçilmesi, 
3) 2019 yılı Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi, 
4) 2020 yılı Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi, 
5) 2019 yılı bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi, 
6) 2020 yılı bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi, 
7) 2019 yılı Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi, 
8) 2020 yılı Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi, 
9) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun 2019 yılı iş ve işlemleri için ibrası 
10) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun 2020 yılı iş ve işlemleri için ibrası 
11) 2021 yılı bütçe ve iş programının görüşülmesi ve oylanması, 
12) Yönetim kurulu başkanı ile yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile birliği TİM 

genel kurulunda temsil edecek olan ve genel kurulca seçilmesi gereken delegelerin ve 
yedeklerinin seçimi, 

13) Dilekler ve kapanış. 
 
 
 
 
 

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:366533294202131213124. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
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BİRLİĞİN  ADI 

 
I.TOPLANTI 

TARİH- SAAT 

I.TOPLANTIDA 
GEREKLİ NİSAP 

SAĞLANAMADIĞI 
TAKDİRDE 

II.TOPLANTI  
TARİH- SAAT 

Akdeniz  Kimyevi  Maddeler ve Mam. İhr. Bir. 21.04.2021-14:00 22.04.2021-14:00 

TOPLANTILARIN YERİ: Akdeniz İhracatçı Birlikleri – Limonluk Mah. Vali H. Aksoy Cad.No:4   
                                               Yenişehir / MERSİN 

 
 
Notlar:  

1-  Genel kurul toplantılarına ilişkin ayrıntılı bilgiye www.akib.org.tr internet 
adresimizden ulaşabileceğiniz gibi, 0324 3253737 * 1001-1002-1004 numaralı 
telefonumuzdan da bilgi edinebilirsiniz. 

 
2- Toplantı katılımı sırasında katılımcıların HES Kodu sorgulaması yapılacaktır. 

 
 
 
EKLER: 
1. Bilgi Notu (3 Sayfa) 

2. Katılım Bildirim Yazısı Örneği (1 Sayfa) 

3. Temsilci Bildirim Yazısı Örneği (1 Sayfa) 

4. Genel Kurul Seçim Takvimi (1 Sayfa) 
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EK 1  

 

AKDENİZ KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 

2021 YILI OLAĞANÜSTÜ (SEÇİMLİ) GENEL KURULUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU 
 

 

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

İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında 5910 sayılı Kanun” ve buna bağlı olarak 3 Eylül 

2009 tarih ve 27338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “TİM İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve 

Görevleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yapılacak olan genel kurul toplantılarına ilişkin 

bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

 

1. TEMSİL: 
 

 Gerçek Kişi Üyeler: 

Gerçek kişi üyelerin birlik genel kuruluna iştirak edebilmeleri için, noter tasdikli imza 

beyannamesi ile katılım bildirim yazısının (Ek-2), genel kurul ilk toplantı tarihinden en geç on 

yedi gün öncesi Saat 17:30’a kadar (Son gün 05.04.2021 Pazartesi) (Birliğe ait Seçim Takvimi 

Ek 4’te yer almaktadır.) ekleriyle birlikte Genel Sekreterliğimize teslim edilmiş olması 

gerekmektedir. Gerçek kişi üyelerin geçerlilik tarihi genel kurul tarihini kapsayan noter tasdikli 

imza beyannamesi aslı veya aslı görülmek kaydı ile fotokopisi ile Genel Sekreterliğimize 

başvurması gerekmektedir. 

 

 Tüzel Kişi Üyeler: 

Tüzel kişi üyeler birlik genel kurullarında, temsil ve ilzama yetkili temsilcileri vasıtasıyla temsil 

edilir. Temsilci bildirim yazısının (Ek-3), genel kurul ilk toplantı tarihinden en geç on yedi gün 

öncesi Saat 17:30’a kadar(Son gün 05.04.2021 Pazartesi) (Birliğe ait Seçim Takvimi Ek 4’te yer 

almaktadır.) ekleriyle birlikte Genel Sekreterliğimize teslim edilmiş olması gerekmektedir. Bu 

temsilcilerin, temsil ettiği tüzel kişileri temsil ve ilzama yetkili olduklarını güncel Ticaret Sicil 

Gazetesi veya Ticaret Sicil Gazetesi’ne istinaden hazırlanan ve geçerlilik tarihi birlik genel kurulu 

tarihini kapsayan noter tasdikli imza sirküleri ve Genel Sekreterliğimizce ihtiyaç duyulması 

halinde ticaret sicil gazetesinin aslı ya da aslı görülerek teslim alınacak fotokopisi ile tevsik 

etmeleri gerekmektedir. 

 

 Katılım Bildirim /Temsilci Bildirim Yazıları birinci toplantı yapılamadığı takdirde ikinci toplantı 

için de geçerli olacaktır. 

 

 Genel kurul toplantılarına gerçek ve tüzel kişi üyeler adına vekaleten iştirak edilemeyecektir.  
 

 Faks veya e-posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. 

 

2. İHRACATIN TEVSİKİ 
 

 Birlik Genel Kuruluna son iki takvim yılı itibariyle birliğin üyesi bulunan, (en geç 31 Aralık 2019 

tarihine kadar üye olan)  üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek son iki takvim yılı (2019-

2020) içinde üyesi bulunduğu birliğin iştigal sahasına giren maddelerden, üyesi olduğu birlik 

üzerinden FOB 5.000 ABD dolarının (5.000 ABD Doları dâhil) üzerinde olmak kaydıyla fiili 

ihracat ve/veya ihraç kaydıyla satış ve/veya birlik onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura 

kapsamında ihracat sayılan satış yapanlar ve bu durumları birlik kayıtları ile doğrulanan veya 

gümrük beyannameleri ile tevsik edilen üyeler iştirak edebilirler. 

 İhracatın fiilen gerçekleştiğinin birlik veya gümrük kayıtları ile teyit edilmesi zorunludur. Gerek 

görülmesi halinde ihracatın tevsiki için gümrük onaylı gümrük beyannamesi istenebilecektir. 
 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 en az FOB 5.000 ABD Doları ve üzeri tutarındaki satış için  
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- İmalatçı/tedarikçi tarafından ihracatçıya kesilmiş, 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 listenin,  

Hazirun listelerine itiraz süreleri sona erinceye kadar Genel Sekreterliğimize ibraz edilmesi 
zorunludur. Bu süre içerisinde ilgili belgeleri ibraz etmeyen üyeler hazirun listesinden çıkarılır. 

 2019 veya 2020 yıllarında ilgili birliğin iştigal alanına giren maddelerin ihracatını yapan veya 

ihracat kaydı ile imalat/ tedarik yapan ancak bu durumları birlik kayıtlarında görünmeyen 

veya doğrulanamayan üyelerin; 
- 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 Genel Sekreterliğimize ibraz etmesi gerekmektedir. 

 

Son iki takvim yılı içinde (2019-2020) üyesi bulunduğu birliğin iştigal alanına giren malların 

gümrük beyannamesi veya özel fatura ile fiilen ihracatını yapan veya ihracat kaydı ile imalat yapan 

ve bu durumları birlik kayıtları ile doğrulanan üyeler genel kurullara katılabilecektir. 

İhracatın fiilen gerçekleştiğinin birlik veya gümrük kayıtları ile teyit edilmesi gerekeceği için gerek 

görülmesi halinde ihracatın tevsiki için gümrük onaylı gümrük beyannamesi istenebilecektir. 

2019 veya 2020 yıllarında ilgili birliğin iştigal alanına giren malların ihracatını yapan veya ihracat 

kaydı ile imalat yapan ancak bu durumları birlik kayıtlarında görünmeyen veya doğrulanamayan 

üyeler için ise; 

 İhracatını özel fatura ile yapmış ise, yaptığı ihracata ilişkin birlik ve gümrük onaylı özel faturasını, 

 İhracatını gümrük beyannamesi ile yapmış ise, gümrük ve birlik onaylı gümrük beyannamesi aslını 

ve bir adet fotokopisini ibraz etmiş olması gerekmektedir. 

 

3. ÜYE AİDAT BORCU: 
 

Genel kurula iştirak edecek üyelerimizin, var ise cari yıl itibariyle (2021) birliğe olan borçlarını 

ilk genel kurul toplantı tarihinden en geç on yedi gün öncesine kadar (son gün 05.04.2021 

Pazartesi) ödemiş olmaları gerekmektedir. (Takvim Ek 4’te yer almaktadır.) Birliğe olan borcun 

bu sürenin geçmesinden sonra ödenmesi, üyeye genel kurula katılma hakkı vermeyecektir. 

Birliğe ait borçları; birlik merkezimize, irtibat bürolarımıza, diğer genel sekreterlik veznelerine  

ödenebileceği gibi Vakıflar Bankası Mersin Şubesi (Şube Kodu:52) nezdindeki  

TR 53 000 1500 15800 7285438904 IBAN numaralı banka hesabına birlik sicil numarası ve vergi 

numarası belirtilmek sureti ile yatırılabilecektir. 

 

 

4. GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA HAKKINI HAİZ ÜYE LİSTELERİ 

 

Genel Sekreterliğimiz Ek’4 te yer alan takvimde belirtildiği üzere, 

 

 Genel sekreterliğimiz, ilk toplantı tarihinden on yedi gün öncesi mesai saati bitimine kadar 

(Takvim Ek 4’te yer almaktadır.) temsilci bildirim yazılarını kabul edecektir. 

 Genel kurullara katılmak isteyen üyelerimizin; cari yıl itibariyle (2021) birliğe olan borçlarını ilk 

toplantı tarihinden on yedi gün öncesi mesai saati bitimine kadar (Takvim Ek 4’te yer almaktadır.) 

ödemeleri gerekmektedir. 

 

 Genel kurul listeleri; Genel Kurulun ilan tarihinden itibaren 3 (Üç) gün süre ile Genel 

Sekreterliğimiz Merkez Binasında ve web sayfasında (www.akib.org.tr)  ilan edilecektir. İlan 

http://www.akib.org.tr/
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süresi içerisinde listeye yapılacak itirazlar Genel Sekreterliğimizce incelenecektir. Genel kurul 

listelerine yapılacak olan itirazlar takip eden 2 (İki) gün içinde karara bağlanacaktır. 

 

 Seçimlere katılabilecek üyeleri gösterir liste; seçim yapılacak genel kurul toplantısından (ilk 

toplantı tarihinden) on beş gün önce hâkime gönderilecektir. 

 

 Hâkime verilecek olan, genel kurula katılabilecekleri gösteren listede, son iki takvim yılı (2019-

2020) içinde yönetmelik maddesince ihracat yapmış, cari yıl (2021) itibariyle borçlarını belirtilen 

sürede ödemiş ve tüzel kişiler için temsil ve ilzama yetkili temsilcilerini bildirmiş olma şartını 

yerine getirmiş olan üyeler ile katılım bildirim yazısını iletmiş gerçek kişi üyeler yer alacaktır. 

Süresi içinde borcunu ödememiş üyeler, borcunu ödemiş olsa dahi temsilci bildirmemiş olan 

üyeler ve katılım bildirim yazısını iletmemiş olan gerçek kişi üyeler listeye dâhil 

edilmeyecektir.   
 

 Hâkim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip incelemek suretiyle varsa noksanları 

tamamlattırdıktan sonra seçime katılacak üyeleri belirleyen liste ile diğer hususları 3(Üç) gün 

içinde onaylayacak, onaylanan liste ile diğer hususlar Genel Sekreterliğimiz Merkez Binasında 

ve web sayfasında (www.akib.org.tr) ilan edilecektir. İlan süresi içinde listeye yapılacak 

itirazlar, Mersin Yenişehir İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gerçekleştirilecektir. İtirazlar hâkim 

tarafından incelenip ve en geç 2(İki) gün içinde kesin olarak karara bağlanacaktır. 

 

 Genel kurula katılma hakkını haiz üyeleri gösterir nihai liste onay sonrası Genel Sekreterliğimiz 

Merkez Binasında ve web sayfasında (www.akib.org.tr) ilan edilecektir.   

 

 Kesinleşmiş listelerin ilanından itibaren listeye yapılacak olan itirazlar kabul edilmeyecektir. 

 

5. GENEL KURUL TOPLANTILARI 
 

 Birinci Genel Kurul toplantıları, genel kurula katılma hakkına haiz üye sayısının (birinci toplantı 

tarihinden on yedi gün önce cari yıl itibariyle birliğe olan borçlarını ödemiş ve on yedi gün önce 

geçerli temsilci bildirim yazılarını genel sekreterliğe iletmiş üyeler) yarıdan bir fazlasının hazır 

bulunması ile yapılır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde müteakip toplantılarda 

çoğunluk aranmaz. Ancak, yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üye sayısı ile divan heyeti 

toplamı olan 30 (otuz) üyeden az sayıda üye ile toplantı yapılamaz. Seçimli genel kurul 

toplantılarının ise otuz üyeden az olmamak kaydıyla hazirun cetvelinde yer alan üye sayısının 

yarısından bir fazlası ile yapılması zorunludur. Genel Kurul kararları oy çokluğu ile alınır ve tüm 

üyeler için bağlayıcıdır. 

 Hazirun cetveli, toplantı saatinden uygun bir süre önce imzaya açılacaktır.  

 Genel kurula katılma hakkını haiz üye ve temsilciler resmi kimlik kartlarını (nüfus cüzdanı, 

ehliyet, pasaport) ibraz ederek hazirun listesini imzalayacak ve toplantı salonuna gireceklerdir. 

 Hazirun listesinde adı bulunmayanlar, kendi adlarına veya tüzel kişiler adına genel kurula 

katılamazlar. 

 TİM ve Bakanlık temsilcileri gelmeden genel kurul toplantısı açılamayacaktır. 

 Temsilci bildirim yazıları, birinci toplantı yapılamadığı takdirde ikinci toplantı için de geçerli 

olacaktır. 

 Genel Kurul kararları oy çokluğu ile alınacaktır. 

 

FAKS VE E-POSTA İLE YAPILAN BAŞVURULAR KABUL EDİLMEYECEKTİR. 

 

 

Önemli Not: Genel Kurul Toplantılarına katılacak üyelerimizin bina girişinde HES Kodu 

kontrolü gerçekleştirilecektir. 

http://www.akib.org.tr/
http://www.akib.org.tr/


EK.2 

 

 

KATILIM BİLDİRİM YAZISI 

(GERÇEK KİŞİ ÜYELER İÇİN) 

 

 

Tarih: …./…./2021 

 

 

 

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ 

GENEL SEKRETERLİĞİNE 

MERSİN 

 

 

Üyesi bulunduğum,   Akdeniz  ………….…………………………………İhracatçıları 

Birliği’nin  Nisan 2021’de yapılacak olan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’na katılım 

sağlayacağım.  

 

 

 

Adı Soyadı 

T.C. Kimlik Numarası 

İmzası 

 

 

 

 

Katılımcı Cep Telefon No  : …………………………………………………… 

 

 

 

 

NOT:  

1. Bu belge Genel Sekreterliğimize, geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini 

kapsayan gerçek kişinin imza beyannamesi 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. 



EK-3 

 

TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISI  

(TÜZEL KİŞİ ÜYELER İÇİN) 

 

 

Tarih: …./…./2021 

 

 

AKDENİZ    İHRACATÇI  BİRLİKLERİ  

GENEL SEKRETERLİĞİNE  

 

 

5910 sayılı Kanun ve bu kanun uyarınca yayımlanan ilgili yönetmelik çerçevesinde; 

üyesi bulunduğumuz Akdeniz ………………………….. İhracatçıları Birliği’nin 

…………………….. tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulunda, 

firmamızı aşağıda bilgileri verilen firmamız yetkilisi temsil edecektir. Söz konusu 

temsilcimizin firmamızı temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösterir Ticaret sicil gazetesi ya da 

……… tarih ………. No’lu Ticaret sicil gazetesine istinaden hazırlanmış imza sirküleri 

nüshası ekte sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

Firma Unvanı : Temsilci Firmasının 

Kaşesi ve  

Yetkili İmzası 
Firma Vergi No : 

Temsilcinin Adı Soyadı : 

Temsilcinin TC Kimlik No : 

Temsilcinin Unvanı : 

Temsilcinin Cep Telefon No : 

 

 

 

 

 

EK: İmza Sirküleri Nüshası 

 

NOT:  
1. Bu belge Genel Sekreterliğe; temsilcilerin, temsil ettiği tüzel kişileri temsil ve ilzama 

yetkili olduklarını güncel Ticaret Sicili Gazetesi veya Ticaret Sicili Gazetesine istinaden 

hazırlanan ve geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza 

sirkülerinin aslı ya da Birlik tarafından aslı görülerek teslim alınacak fotokopisi ile tevsik 

edilmelidir. 

 

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

de geçerlidir. 



EK-4 SEÇİM TAKVİMİ 

Sıra İş Süre KİMYA 

1 
Genel Kurul Listelerinin 

İlanı 

Genel Kurulun İlan Tarihinden İtibaren 3 

Gün Süre ile 

14 Mart 2021 

15 Mart 2021 

16 Mart 2021 

2 
Genel Kurul Listelerine 

İtirazın Değerlendirilmesi 

Genel Kurul Listesinin İlandan 

İndirilmesine Müteakip 2 Gün süre ile 

17 Mart 2021 

18 Mart 2021 

3 
Borç Ödenmesinin Son 

Günü 
İlk Toplantı Tarihinden 17 Gün Önce 

05 Nisan 2021 Pazartesi 

Saat:17:30 

4 

Katılım Bildirim/Temsilci 

Görevlendirme Yazısı 

Kabulünün Son Günü 

İlk Toplantı Tarihinden 17 Gün Önce 
05 Nisan 2021 Pazartesi 

Saat:17:30 

5 

Genel Kurul Listesinin 

Hâkime Gönderilmesi İçin 

Son Gün 

İlk Toplantı Tarihinden 15 Gün Önce 06 Nisan 2021 Salı 

6 

Genel Kurul Listesinin 

Hâkim Tarafından 

Onaylanması 

Hâkime Teslim Tarihi İtibari ile 3 Gün  

07 Nisan 2021 Çarşamba 

08 Nisan 2021 Perşembe 

09 Nisan 2021 Cuma 

7 

Hâkim Tarafından 

Onaylanan Listenin İlan 

Edilmesi ve İtirazların 

Kabulü 

Hâkimin Listeleri Onaylamasını Müteakip 

3 Gün  

10 Nisan 2021 Cumartesi 

11 Nisan 2021 Pazar 

12 Nisan 2021 Pazartesi 

8 

Listeye Yapılacak 

İtirazların Hâkim 

Tarafından İncelenmesi ve 

Karara Bağlanması 

Genel Kurul Listesinin İlandan 

İndirilmesine Müteakip 2 Gün 

13 Nisan 2021 Salı 

 

14 Nisan 2021 Çarşamba 

9 

Kesinleşen Genel Kurul 

Listelerinin İlgili Birliğe ve 

TİM’e Gönderilmesi  

 15 Nisan 2021 Perşembe 

10 Genel Kurul 1. Toplantısı   

21 NİSAN 2021 

ÇARŞAMBA 

Saat: 14:00  

11 Genel Kurul 2. Toplantısı   

22 NİSAN 2021 

PERŞEMBE 

Saat: 14:00 
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