
   

 

 

 

 

TAAHHÜTNAME  

  

        2006/7 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ile kayıt altına alınan (GTİP: 

44.03) Orman Ağaçları grubu ihracatına yönelik, Genel Sekreterliğinize yapmış olduğumuz 

başvuru kapsamında sunulan taslak beyanname ve satış faturasında beyan edilen  

 

 ürünlerin aşağıda yer alan tabloda belirtilen hususlara uygun olduğunu,  

 

 ülke, madde tanımı, GTİP, net kg/metreküp bilgilerinin doğruluğunu, 

 

beyan ve taahhüt eder, ihracattan doğabilecek her türlü sorumluluğun firmamıza ait olduğunu 

kayıtsız ve şartsız kabul ettiğimizi taahhüt ederiz. 

 

ÜRÜNÜN ADI 
KABUKSUZ ORTA ÇAP  

(cm) 

BOY  

(m) 
AÇIKLAMA 

Tel Direkler 
Tepe Çapı 

En Az 
11-16 6,50-22,0 

Emprenye edilmiş olan tel 

direkleri (6,5 m ve üzeri 

boyda olacak) 

1,5 m. çapı ile tepe çapı 

arasındaki farkın, bu iki 

çap arasındaki mesafeye 

oranı %1,5'i geçemez. 

Maden Direkleri 8-20 1,50-6,00   

Tarım ve Orman Bakanlığı ürün türlerinin tespitine yönelik ebatlar tablosu 

 

 

 

  

Şirket Unvanı:   

Şirket Adresi:   

Telefon:  

Yetkili Kişi/Telefon:   

Tarih: Kaşe/İmza: 

 

 

 

• Taahhütnamenin firmanın yetkilendirdiği gümrük müşavirliği tarafından doldurulduğu 

durumlarda, başvuru evraklarına vekaletnamenin eklenmesi zorunludur. 

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:45775258202191411434. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



   

 

 

  

 

 

 

 

TAAHHÜTNAME  

  

        2006/7 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ile kayıt altına alınan (GTİP: 44.07) 

“Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, 

kalınlığı 6 mm.yi geçen ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olsun, 

olmasın)” (İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’in ekinde yer alan 

İhracı Yasak Mallar Listesinde yer alan ihracı tamamen yasaklı keresteler hariç olmak üzere)’ın 

ihracatına yönelik, Genel Sekreterliğinize yapmış olduğumuz başvuru kapsamında sunulan taslak 

beyanname ve satış faturasında beyan edilen ürünlerin 

 

 madde tanımının doğru olduğunu,  

 kalınlığının 16 cm.’nin altında olduğunu, 

 ülke, GTİP, net kg/metreküp bilgilerinin doğruluğunu 

 

beyan ve taahhüt eder, ihracattan doğabilecek her türlü sorumluluğun firmamıza ait olduğunu 

kayıtsız ve şartsız kabul ettiğimizi taahhüt ederiz. 

 

 

  

Şirket Unvanı:   

Şirket Adresi:   

Telefon:  

Yetkili Kişi/Telefon:   

Tarih: Kaşe/İmza: 

 

 

 

• Taahhütnamenin firmanın yetkilendirdiği gümrük müşavirliği tarafından doldurulduğu 

durumlarda, başvuru evraklarına vekaletnamenin eklenmesi zorunludur. 

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:45775258202191411434. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.


