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Sayın üyemiz,
Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birlikleri Genel
Sekreterliğinden alınan 04/07/2022 tarih 1069-6780 sayılı yazıda;
Bilindiği üzere, 11.03.2022 tarih ve 31775 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2022/3)" marifetiyle "Uzunlamasına testere ile
biçilmiş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm. yi geçmeyen, kaplama
için (lamine edilmiş ağaçların dilimlenmesiyle elde edilenler dahil), kontrplak için veya
benzeri lamine edilmiş ağaçlar ve diğer ağaçlar için yapraklar (rendelenmiş,
zımparalanmış, ekli veya uç uca eklenmiş olsun olmasın) (GTP: 4408)” eşyasının İhracı
Kayda Bağlı Mallar Listesine eklendiği ve Ticaret Bakanlığından 24.03.2022 tarihinde
gönderilen talimat ile mezkûr eşyanın ihracatına kayıt verilmesinde Genel Sekreterliklerinin
koordinatör olarak atandığı bildirilmektedir.
Aynı yazıda devamla, “GTP: 4408.90.95.00.00 – Kalınlığı 1 mm' yi geçenler”
eşyasının ihracatına kayıt verilmesi uygulamasının usul ve esaslarına göre, ihracatçı
firmaların söz konusu eşyanın üreticisine ait “kapasite raporu”nu kayıt başvurusunda ibraz
etmek durumunda olduğu ifade edilmekte ve aracı ihracatçılar tarafından yapılacak ihracatta
kullanılacak bir nüshası ilişik taahhütname paylaşılmaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
e-imzalıdır
Sertaç Ş. TORAMANOĞLU
Genel Sekreter a.
Şube Müdürü
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5070 sayılı kanun Ayrıntılı
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Sertaç
için:Ş.Sertaç Ş. TORAMANOĞLU – Şube Müdürü
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tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:377828855202275143928
Bu Kod İle http://evrak.kib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
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ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİNE
ANKARA

Malumları olduğu üzere, 11.03.2022 tarih ve 31775 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2022/3)" marifetiyle "Uzunlamasına testere ile
biçilmiş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm. yi geçmeyen, kaplama için
(lamine edilmiş ağaçların dilimlenmesiyle elde edilenler dahil), kontrplak için veya benzeri
lamine edilmiş ağaçlar ve diğer ağaçlar için yapraklar (rendelenmiş, zımparalanmış, ekli veya
uç uca eklenmiş olsun olmasın) (GTP: 4408)” eşyası 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 ilgili 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.
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