Ahşap Ürünlerin İhracat Gözetimi
Kereste ihracatını izleyerek çevrenin korunması ve
orman kaynaklarının yönetimi
İŞİN ZORLUĞU
Günümüzde hükümetler, bir yandan ormancılık yönetimini ve doğal
kaynakların sürdürülebilir kalkınmasını desteklerken bir yandan da ağaç
ürünlerinin ihracına ilişkin gelirlerin doğru korelasyonunu arttırmak istiyor.

ÇÖZÜM
İhraç programı için ahşap ürünlerin doğrulanması nedir?
Bu program, ahşap ürünleri gelir tahsilatını arttırırken ormancılık
yönetimini ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek üzere tasarlanmıştır.
Aşırı ve yasadışı kereste üretimi bir ülkenin, hükümet gelirinin bir kaynağı
olan ve çevre için çok önem arz eden doğal kaynaklarını hızla
kaybetmesine yol açabilir.
İlgili Hükümet Kurumlarıyla birlikte çalışan Bureau Veritas Grubu, ihraç
edilen fiili hacmi izlemek için temel destek sağlar ve yasadışı
faaliyetleri caydırır.
Ana avantajları nelerdir?
• Ahşap ürünleri izleme bakımından verimlilik artışı
• Ahşap ürünleri gelir tahsilatının optimizasyonu
• Orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine iştirak
• Çevre korumaya ve yenilebilir kaynakların korunmasına destek

NİÇİN BUREAU VERITAS
Bureau Veritas, beş kıtada bir ticari aracılık hizmetleri sağlayıcısıdır
ve dünyanın önde gelen ithalat kontrol ve gözetim hizmetleri
sağlayıcılarından biridir.
ISO akreditasyonu ve akreditasyon: Bureau Veritas dünya çapında
ISO 9001:2000 belgesine sahiptir. Hükümet Hizmetleri & Uluslararası
Ticaret Bölümünün gözetim faaliyeti ISO 17020 belgelidir.
Ağımız: Global varlığımız, ihtiyacınız olduğu yerde yerel hizmetle
birleştirilen uluslararası uzmanlığın rahatlığını sunar.
Kanıtlanmış deneyim: Bureau Veritas 1828'de kuruldu. Bu
hizmetlere odaklanmış bağlı ortaklığı BIVAC International vasıtasıyla
çok sayıda müşteri adına gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırma
hizmetlerinde 20 yıllık tecrübeye sahiptir.
Uluslararası Gözetim Firmaları Federasyonu (IFIA) kurucu üyesi:
Gözetim ajanslarının ve uluslararası boyutta gözetim, test ve
belgelendirme hizmeti veren diğer kuruluşların ticaret birliği. Bureau
Veritas, IFIA Uygunluk Kurallarına ve PSI Uygulama Esaslarına uyar.

İLGİLİ HİZMETLER
Bureau Veritas, ticari aracılık konusunda çok
çeşitli hizmetler vermektedir:
• Sevkiyat Öncesi Gözetim (PSI)
• X-ray Tarayıcı ile Kontrol
• Uygunluk Doğrulaması (VOC)
• VeriVALUE veritabanı
• SMARTLane (Bureau Veritas Risk Yönetim
Çözümü)
• Tarım Ürünlerinin ve Mallarının Gözetimi
• Ham Petrol & Petrol Ürünleri Gözetimi
• Mineral Ürünlerin Gözetimi
• Araç Gözetim Hizmetleri (VIS)
• Araç Hasar Takibi (VDT)
• Araç Stok Kontrol (VSC)
• Araç Kiralama Gözetimi
• Genel Ticari Hizmetler
• Gümrük Sınıflandırma Kod Hizmeti (CCCS)
• Tedarik Zinciri Güvenlik Hizmetleri (SCSS)
• Terörizme Karşı Gümrük Ticareti Ortaklığı (CTPAT)
• Nakil Vasıtalarının İzlenmesi (Araç Takip)
Diğer hizmetler, örneğin:
• Kereste Menşe ve Yasallık Belgelendirme (OLB
Belgesi)
• Orman Yönetim Belgelendirme (FSC
Belgesi)
• Diğer Orman Ürünleri Belgelendirme Planı
(PEFC), Bureau Veritas'ın bir bağlı ortaklığı olan
Bureau Veritas Certification tarafından
gerçekleştirilir.
Bu hizmetlerin bazıları uygun olacak şekilde bir
araya getirilebilir ve verimlilik, tutarlılık ve
optimum sonuç bakımından birleştirilebilir. Bu
hizmetlerin verimlilik, tutarlılık ve optimum sonuç
bakımından birleştirilebilir.

ÇÖZÜM
YAKLAŞIMIMIZ

1. Ticari İhracat Beyanının Açılışı
• İhracatçı, aşağıdaki belgeleri
BV yerel ofisine teslim eder:
- uygun şekilde tamamlanmış ön
ihraç talebi
- (gerekirse) ilgili Bakanlık
tarafından tanzim edilen ihraç
ruhsatının nüshası
- her tür için tahmini FOB
bedelini ve hacmi gösteren
proforma fatura ve ilgili kontrat
nüshası
- ahşap ürünün detaylı
özelliklerinin (spesifikasyon)
nüshası
- (vergi ve KDV hariç) ücretlerin
ödenmesi
• BV bu verileri kaydeder.

AT THE BORDER

ORMAN ŞANTİYESİ
■ Fiyatları kontrol eder
■ Vergiye tabi bedeli tespit eder
■ Harç ve vergi ödeme
makbuzunu inceler

Ormancı, ürünleri
hazırlar

• Hacim ve kalite verilerini teyit
eder
Ürün etiketini temin eder
Sonuçlar için ormancı ile
mutabakat sağlar

•
•

•

GÜMRÜK
• İhraç giriş beyannamesini düzenler

•
•
•

BV

(Gümrük harçları teminatı)
Şunlar sağlanır:
• ihraç vergilerinin ödendi belgesi
• (hologramlı ve soğuk damgalı) ihraç
beyannamesi
• Makbuz alındığını teyit eder

İşaretleri ve kereste
numaralarını kontrol
eder
Rakamları kontrol
listesine kaydeder
Kamyonu tespit eder
Verileri BV yerel ofisine

ORMAN STOKU

Ormancı tarafından yükleme ve nakliye

Muayene
raporu

• Yükü (kereste veya kesilmiş
kereste) kontrol eder
• Kamyonu tespit eder
• Sınıra kadar yükle birlikte giden
bir ihraç kontrol bilgi formu
düzenler.

2. Yerinde gözetim

BV KAYITLARI
• İşaretleme
• Kereste sayısı
• Kontrat numarası
• İhracatçı adı
• İhraç nakliye bilgileri

• Ormancı şantiyesinde ürünlerin müşteri tarafından alınması üzerine ihracatçı veya onun sahadaki temsilcisi BV

gözetimcilerine, her tür için müşterinin adını ve kontrat numarasını gösteren ayrıntılı spesifikasyonun bir nüshasını derhal
teslim eder.

• BV gözetimcileri faaliyetlere (hacim ve işaretleme) derhal başlar ve gözetim

TİCARET KOLAYLAŞTIRMA
REFERANSLARI

raporlarını, her sevkıyat için 24 saat içinde işleme konulmak üzere, derhal İrtibat
Bürosuna iletir.
3. İhraç gözetim belgelerinin tanzimi
• İhracatçı, şantiyede gözetimlerden sonra aşağıdaki belgelerle tekrar BV
yerel ofisine gelir:
- ihracat beyannamesi
- nihai faturanın nüshası
- (gerekirse) ihracat vergilerinin ödendiğine dair belge
• BV, ödeme belgelerini kontrol eder ve mutabakatlaştırma için ilgili
Bakanlıklara gönderir; Gümrük Beyannamelerini ve Giriş Beyanını alır ve
güvence altına alır. BV, ihracat gözetim belgesinin aslını İhracatçıya temin
eder.

SSS
Gözetim giderlerini kim öder?
İhracatçı

Angola
Arjantin
Bangladeş
Belarus
Benin
Bolivya
Kamboçya
Orta Afrika Cumhuriyeti
Çad
Kolombiya
Kongo
Fildişi Kıyısı
Kongo D.C.
Ekvator
Mısır
Gambia
Gana
Gine

İran
Ürdün
Kenya
Laos
Lübnan
Liberya
Madagaskar
Mali
Meksika
Nijerya
Paraguay
Peru
Rusya
Suudi Arabistan
Senegal
Sierra Leone
Venezuela
Yemen

Fiyat nasıl hesaplanıyor?
FOB bedeli üzerinden.
Hacim nasıl ölçülüyor?
ATIBT standartlarına göre
İzlenebilirlik nasıl yapılıyor?
Orman sahasından yükleme limanına kadar

IRTIBAT

İ

Bu hizmet konusunda ayrıntılı bilgi için
GSIT Bölümü – Orman Ürünleri Departmanı
Telefon: + 90 (0) 216 518 40 50
Eposta: itd@tr.bureauveritas.com

DAHA FAZLA BILGI IÇIN
adresimiz:

www.bureauveritas.com.tr

