
   

 

 

TAAHHÜTNAME 

(Orman Ağacı Tomrukları [GTP: 4403]) 

 

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

ANKARA 

 

  

Malumları olduğu üzere, 22/03/2018 tarih ve 30368 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

İhracat:2018/2 sayılı Tebliğ ile “Orman Ağacı Tomrukları (GTP: 4403)” İhracat: 2006/7 

sayılı “İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’in” ekinde yer alan “İhracı Kayda Bağlı 

Mallar Listesi’ne” dahil edilmiştir. 

Anılan Tebliğ’e ilişkin olarak, firmamızın [TARİH] tarihli ve [FATURA SERİ-NO] 

sayılı fatura kapsamında [ÜLKE]’ye [GTİP NO] ile gerçekleştireceği ihracat konusu eşyanın, 

aşağıdaki tabloda belirtilen eşya/eşyalar olduğunu beyan ederiz:         

 

 

EŞYA TANIMI KABUKSUZ ORTA ÇAP BOY AÇIKLAMA 

Tel Direkler Tepe Çapı 11 – 16 cm En az 6,5 M Emprenye edilmiş, boyu 
en az 6,5 m, tepe çapı 11 

ile 16 cm, 

1,5 m çapı ile tepe çapı 
arasındaki farkın, bu iki 

çap arasındaki mesafeye 

oranı %1,5'i 

geçmeyenler 

Maden Direkleri Orta Çap 8 – 20 cm 1,5 – 6 M Kabuksuz orta çap 8-20 

cm ve boyu 1,5-6m 

arasında olanlar 

 

 

Bu bağlamda; yukarıda beyan ettiğimiz bilgiler ile ekte sunduğumuz belgelerin 

doğruluğunu, beyanımızın ve belgelerin yanlış/yanıltıcı olduğunun tespiti durumunda Gümrük 

mevzuatı, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, İhracat 

Mevzuatı ve ilgili diğer mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemlere konu 

olabileceğimizi bildiğimizi, sipariş, satış, ödeme, taşıma ve diğer ilgili tüm kayıtlarımızı 

Ticaret Bakanlığının ilgili birimlerinin yerinde doğrulama araştırmasına açık tutacağımızı 

beyan, kabul ve taahhüt ederiz. 

 
 

YETKİLİ ADI SOYADI 
YETKİLİ İMZASI 
FİRMA KAŞESİ 

 
 
EKLER: 
1. Başvuru Dilekçesi 
2. Fatura/Faturalar Sureti 
3. Gümrük Beyannamesi Sureti 

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:74410884120226681524. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



TAAHHÜTNAME 

(Kereste [GTP: 4407]) 

 

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

ANKARA 

 

  

 

Malumları olduğu üzere, 04.06.2021 tarih ve 31501 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

İhracat: 2021/5 sayılı Tebliğ ile “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) (GTP: 4407) (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)” eşyası İhracat: 2006/7 sayılı 

“İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’in” ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar 

Listesine eklenmiştir. 

Anılan Tebliğ’e ilişkin olarak, firmamızın [TARİH] tarihli ve [FATURA SERİ-NO] 

sayılı fatura kapsamında [ÜLKE]’ye [GTİP NO] ile gerçekleştireceği ihracat konusu eşyanın, 

aşağıdaki özellikleri haiz eşya/eşyalar olduğunu beyan ederiz:         

 

 Gümrük Tarife Pozisyonu 440711, 440712, 440713, 440714 ve 440719 kapsamına 

giren, kalınlığı 14 cm ve daha az olan, yumuşak ağaç türleri (çam, ladin, göknar) 

 

 

Bu bağlamda; yukarıda beyan ettiğimiz bilgiler ile ekte sunduğumuz belgelerin 

doğruluğunu, beyanımızın ve belgelerin yanlış/yanıltıcı olduğunun tespiti durumunda Gümrük 

mevzuatı, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, İhracat 

Mevzuatı ve ilgili diğer mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemlere konu 

olabileceğimizi bildiğimizi, sipariş, satış, ödeme, taşıma ve diğer ilgili tüm kayıtlarımızı 

Ticaret Bakanlığının ilgili birimlerinin yerinde doğrulama araştırmasına açık tutacağımızı 

beyan, kabul ve taahhüt ederiz. 

 
 
 
 
 
 

YETKİLİ ADI SOYADI 
YETKİLİ İMZASI 
FİRMA KAŞESİ 

 
 
 
EKLER: 
1. Başvuru Dilekçesi 
2. Fatura/Faturalar Sureti 
3. Gümrük Beyannamesi Sureti 
 

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:74410884120226681524. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



 

 

TAAHHÜTNAME - 2 

(Kereste [GTP: 4407]) 

 

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

ANKARA 

 

  

 

Malumları olduğu üzere, 04.06.2021 tarih ve 31501 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İhracat: 

2021/5 sayılı Tebliğ ile “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) (GTP: 4407) (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)” eşyası İhracat: 2006/7 sayılı “İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’in” ekinde yer 

alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine eklenmiştir. 

Anılan Tebliğ’e ilişkin olarak, firmamızın [TARİH] tarihli ve [FATURA SERİ-NO] sayılı 

fatura kapsamında [ÜLKE]’ye [GTİP NO] ile gerçekleştireceği ihracat konusu eşyanın, aşağıdaki 

özellikleri haiz eşya/eşyalar olduğunu beyan ederiz:         

 

 Gümrük Tarife Pozisyonu 440721, 440722, 440723, 440725, 440726 ve 440727, 440728, 

440729 kapsamına giren, ülkemizde yetişmeyen ağaç türlerine ait ihraç edilmek istenen 

beyanname muhteviyatı kereste eşyasının hammaddesi ithal edilmiş olup, bu durum ekte 

paylaşılan ithalat beyannamesi ile sabittir. 

 

 

Bu bağlamda; yukarıda beyan ettiğimiz bilgiler ile ekte sunduğumuz belgelerin doğruluğunu, 

beyanımızın ve belgelerin yanlış/yanıltıcı olduğunun tespiti durumunda Gümrük mevzuatı, 5607 

sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, İhracat Mevzuatı ve ilgili 

diğer mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemlere konu olabileceğimizi bildiğimizi, 

sipariş, satış, ödeme, taşıma ve diğer ilgili tüm kayıtlarımızı Ticaret Bakanlığının ilgili birimlerinin 

yerinde doğrulama araştırmasına açık tutacağımızı beyan, kabul ve taahhüt ederiz. 

 
 
 
 
 
 

YETKİLİ ADI SOYADI 
YETKİLİ İMZASI 
FİRMA KAŞESİ 

 
 
 
EKLER: 
1. Başvuru Dilekçesi 
2. Fatura/Faturalar Sureti 
3. Gümrük Beyannamesi Sureti 
4. Tescillenmiş İthalat Beyannamesi 
 

 

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:74410884120226681524. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.


