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Sayın üyemiz,
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden (OAİB) alınan 15/06/2022
tarih 1013-6173 sayılı yazıda;
Bilindiği üzere, 04/06/2021 tarih ve 31501 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “İhracı
Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(İhracat: 2021/5)” marifetiyle GTP: 4410 “Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden yonga
levha, oriented strand board (OSB) ve benzeri levhalar” ve GTP: 4411 “Ağaçtan veya
diğer odunsu maddelerden lif levhalar”ın İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi’ne eklendiği ve
bu eşyaların ihracatının kayda alınması ile ilgili OAİB’in koordinatör olarak atanması
nedeniyle kayıt işlemlerinin yalnızca OAİB tarafından gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
Söz konusu yazıda devamla, Bakanlık talimatı ile söz konusu eşyaların ihracat
prosedüründe çeşitli güncellemeler yapıldığı ve evrakların eksiksiz şekilde sunulmasının kayıt
işlemlerinin ivedilikle gerçekleştirilebilmesi açısından önem arz ettiği belirtilmekte olup,
mevzu bahis eşyaların ihracatının kayıt işlemlerinde ibraz edilmesi gereken taahhütname
örneği ekte yer almaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
e-imzalıdır
Sertaç Ş. TORAMANOĞLU
Genel Sekreter a.
Şube Müdürü
Ekler:
Ek.1 - GTP: 4410 - 4411 Taahhütname Örneği (1 sayfa)
Ek.2 - Aracı İhracatçıyı Beyan Belgesi (1 sayfa)
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gereğincebilgi
Sertaç
için:Ş.Sertaç Ş. TORAMANOĞLU – Şube Müdürü
TORAMANOĞLU (16.06.2022 14:57:08)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:259084939202261612533
Bu Kod İle http://evrak.kib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
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TAAHHÜTNAME
(OSB - MDF [GTP: 4410 - 4411])
ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİNE
ANKARA

Malumları olduğu üzere, 04/06/2021 tarih ve 31501 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan
İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (İhracat: 2021/5) marifetiyle GTP: 4410 “Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden
yonga levha, oriented strand board (OSB) ve benzeri levhalar”, GTP: 4411 “Ağaçtan veya
diğer odunsu maddelerden lif levhalar” 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:

o

Nitelikli ham yonga levha ve ham MDF eşyaları (MR, FR, F4 STAR, CARB,
Okal Sunta (Delikli YL), Amerikan Kapı Panel)

o

Ham MDF/Yonga Levha (İthalatçı yurtdışında bulunan firmamız iştiraki ya da
grup firmasıdır.)

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:259084939202261612533.
ID:235385524202261514300. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/
http://evrak.oaib.org.tr/adresinden
adresindendoğrulayabilirsiniz.
doğrulayabilirsiniz.

(OSB - MDF [GTP: 4410 - 4411])
ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİNE
ANKARA

Malumları olduğu üzere, 04/06/2021 tarih ve 31501 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan
İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (İhracat: 2021/5) marifetiyle GTP: 4410 “Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden
yonga levha, oriented strand board (OSB) ve benzeri levhalar”, GTP: 4411 “Ağaçtan veya
diğer odunsu maddelerden lif levhalar” 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 imalatçı faturası kapsamında [VERGİ NO] vergi numaralı [FİRMA UNVANI] unvanlı
firmaya satışını gerçekleştirmiş olduğu [MİKTAR] kg/m3 [EŞYA TANIMI] ticari tanımlı
eşyanın, [ÜLKE]’ye [GTİP NO] GTİP ile adı geçen aracı firma tarafından ihraç edileceğini
taahhüt ederiz.
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
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