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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. 

 
a) İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’ne 31.12.2021 tarihine kadar üye olan, üyelik vecibelerini yerine 

getiren ve cari yıl itibariyle Birliğe olan borçlarını 10.04.2023 tarihi saat 23.59’a kadar ödeyenler Genel Kurula katılabilirler. 

b) Son iki takvim yılı içinde (2021 ve 2022) üyesi bulunduğu birliğin iştigal sahasına giren maddelerden, üyesi olduğu birlik 

üzerinden 20.000 ABD Dolarının (20.000 ABD Doları dahil) üzerinde olmak kaydıyla ilgili sektörün son iki takvim yılındaki 

ihracatının toplamının milyonda biri oranında fiili ihracat ve/veya Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve/veya Sektörel Dış Ticaret 

Şirketleri aracılığıyla 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 edilen üyeler genel kurula 

katılabilirler.  

c) Birlik genel kurullarında tüzel kişiler, temsile yetkili temsilcileri vasıtasıyla temsil edilir. Tüzel kişilerin gerçek kişi 

temsilcilerinin temsilci görevlendirme yazısını ve gerçek kişi üyelerin birlik genel kuruluna iştirak edebilmesi için katılım 

bildirim yazısını Genel Sekreterliğe tevdi etmeleri halinde genel kurula katılabileceklerdir. 

d) Genel kurula gerçek ve tüzel kişiler adına vekâleten katılım mümkün değildir. Tüzel kişiler adına genel kurula katılacak 

temsilcilere ait “TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISI” ile gerçek kişilere ait “KATILIM BİLDİRİM YAZISI”nı firma kaşesi ve ıslak imzalı 

olarak son başvuru tarihi olan 10 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 17.30’a kadar İMMİB Genel Sekreterliğine telim etmeleri 

gerekmektedir. E-Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

e) Belirtilen son başvuru günü ve saati dolmadan önce Genel Sekreterliğe ulaşmak kaydıyla, başvuru belgesinin aslı posta ve 

kargo yoluyla belge teslimi kabul edilir. 
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