FSC & PEFC - Chain Of Custody
TM

...WHEN EXPERIENCE MATTERS

Orman Koruma ve Gözetim Zinciri
Ser tifikasyonu (CoC-Chain of Custody)
CoC (Chain of Custody) yönetim sistemi nedir?
· CoC-Orman Koruma ve Gözetim Zinciri, ham maddenin ormandan tüketiciye ulaþana kadar ki; iþleme,
dönüþtürme, imalat ve daðýtým gibi tüm safhalarý içine alan bir yönetim sistemidir.
· Müþteri perspektifiyle bakýldýðýnda, firmada CoC standartlarýnýn uygulanýyor olmasý firma
tarafýndan bu aþamalarýn baþarýyla yerine getirildiðinin bir taahhüdüdür.
· CoCyi bir kalite yönetim sistemine benzetebiliriz. Ancak orman ve orman ürünleri
üreten, kullanan ve tedarik eden firmalara yönelik hazýrlanmýþ bir standart olduðunu unutmamak gerekir.

CoC yönetim sisteminin ve belgelendirmesinin amacý nedir?
· CoC belgelendirmesi, belgeli orman ürünlerinin (well-managed) tedarik zincirinin herhangi bir
aþamasýnda belgeli olmayan orman ürünleri ile karýþtýrýlmadan üretildiðini göstermeyi amaçlar.
· Þu anda dünyada bir orman ürünün iyi yönetilmiþ bir kaynaktan saðlandýðýný göstermenin en geçerli
yolu, CoC yönetim sistemini kurmak ve iþletmek ve bu yönetim sistemini akredite ve baðýmsýz bir
belgelendirme kuruluþu vasýtasýyla belgelendirmekten geçmektedir.
· Bu sektör þemsiyesi altýnda faaliyet gösteren firmalar için müþterilerine ve/veya 3. taraflara bu
hususlara göre çalýþtýðýný göstermenin bir yolu olarak CoC belgelendirmesine olan talep tüm dünyada gözle
görülür biçimde artmaktadýr.

FSC kimdir? Nasýl ve ne zaman oluþmuþtur? Üyeleri kimlerdir?
TM

· FSC, uluslararasý Forest Stewardship Council örgütünün baþ harflerini ifade etmektedir.
· Dünyada baðýmsýz ve akredite CoC programlarýný (belgelendirmesi) yürüten, bünyesinde farklý

kesimlerden gelen çevre ve sosyal örgütlerini, ahþap ve orman ürünleri konusunda faaliyet gösteren firma
temsilcilerini, bazý ahþap birliklerini, orman ürünleri belgelendirmesi yapan kuruluþlarý
barýndýran kar amacý gütmeyen bir sivil oluþumdur.
· Ana kuruluþ amacý tüm dünyadaki orman kaynaklarýnýn doðru þekilde idare edilmesini
saðlamak, bununla ilgili metotlarý belirlemek, standartlarý tarif edip bu standartlarýn dünya
genelindeki orman endüstrisi þemsiyesi altýna giren tüm kuruluþlarý kapsayacak þekilde
uygulandýðýný baðýmsýz ve akredite kuruluþlar vasýtasýyla denetlemek ve izlemektir.

· FSC nin ilk oluþum tarihi 1990lara dayanmaktadýr. Bir grup ahþap üreticisi, kullanýcýsý,
çeþitli çevre ve sosyal sivil toplum örgütü temsilcilerinin bir araya gelmesi ile ilk toplantýsýný
California, ABDde yapmýþtýr.
· 1990-1993 arasýnda geçen sürede, bütün türlerdeki doðal ormanlarý kapsayacak, dünya
çapýnda bir belgelendirme ve akreditasyon sisteminin ve bunlarla ilgili standartlarýn
oluþturulmasý ve geliþtirilmesini saðlayacak çalýþmalar yapýlmýþtýr. Merkezi ve sekretaryasý Bonn,
Almanyadadýr.

FSC ve PEFC belgesinin faydalarý
· FSC ve PEFC belgeleri sayesinde bu markalarý ve etiketlerini kullanma
hakkýna sahip olmak ve bu þekilde ürünlerin yasal ve iyi idare edilmiþ kaynaklardan
geldiðini gösterebilmek.
· Mevcut orman ürünlerinin yasal olduðunun göstergesidir.
· Uluslararasý tanýnma ve prestij göstergesidir.
· Gelecek nesillere ormanlarýn saðlýklý bir þekilde devredilmesi için bir araçtýr.
FSC ve PEFC belgesi ne demektir ve kimler bu belgeyi vermeye yetkilidir?
· Orman ürünleri üreten, iþleyen, daðýtýmýný yapan veya dönüþtüren bir firmada
CoC (Orman koruma ve gözetim zinciri) yönetim sisteminin uygulandýðýný
göstermek amacýyla FSC ve PEFC tarafýndan akredite edilmiþ, baðýmsýz belgelendirme
kuruluþlarý tarafýndan ilgili standartlara göre yapýlan denetimler sonucunda
firmaya verilen belgedir.
· FSC veya PEFC nin kendisi firmalara bu denetimi yapmayarak, kendi koyduðu
standartlar ve gereklilikler arasýndaki baðýmsýzlýðýný korumaktadýr.
· FSC ve PEFC, akredite ettiði belgelendirme kuruluþlarý tarafýndan yayýmlanan
belgeleri aylýk dönemlerde kendi web sitesinde duyurmaktadýr.
· BM TRADA Certification FSC ve PEFC tarafýndan akredite edilmiþ bir belgelendirme
kuruluþudur ve belgelerini vermeye yetkilidir.

FSC ve PEFC Koruma ve Gözetim Zinciri Sisteminin
Uygulama Aþamalarý
Kritik Kontrol Noktalarý (KKN)
CoC yönetim sistemini uygulamak isteyen bir organizasyonun ilk yapmasý gereken
bütün kritik kontrol noktalarýný öncelikle tespit etmektir. KKN, belgeli girdi/ürünlerle
belgeli olmayan girdi/ürünlerin birbirine karýþma risklerinin olduðu noktalardýr.
Bütün bu noktalar kontrol altýna alýnarak karýþýmýn olmayacaðý garanti edilmelidir.
KKN genellikle aþaðýdaki hususlarda oluþabilir:
· Ham madde satýn alýmýnda
· Mal kabul (girdi alým kýsmý)
· Üretim kontrolü
· Bitmiþ nihai ürün stoklarýnda
· Satýþ kýsmýnda
Kritik kontrol noktalarýnda oluþabilecek bu karýþýmý önlemek için ürün tanýmlamasýný yapmak,
uygun dokümantasyon yapýsýný oluþturmak ve personelin ihtiyaç duyduðu eðitimleri saðlamak
gerekmektedir.
Ürün Tanýmlama
· Belgeli ve belgeli olmayan ürünlerin birbirlerine karýþmasýný önlemenin en kolay
yollarýnda biri ürünün net olarak kimliðinin tespit edilmesi ve tanýmlanmasýdýr.
· Belgeli ormandan/kaynaktan gelen ürünler net olarak tanýmlanmalý ve bununla ilgili
metodu gösteren ve kontrol eden bir prosedür oluþturulmalý.
· Belgeli bir kaynaktan gelen bitmiþ veya halen üretilmekte olan ürünleri izlemek için özel
bir izleme/kodlama sistemi oluþturulmalý.
· Üretim esnasýnda belgeli olan veya olmayan ürünler, üretim bandýnda fiziksel bir yolla
veya zamanýnda ayrýþtýrýlmalý.
Dokümantasyon / Kayýt
Dokümantasyon / Kayýt, CoC sisteminin en temel parçalarýndan biridir.
· Satýn alma, taþýma, depolama, fiþ, fatura, makbuz gibi belgeli ürünlere ait olan bütün
kayýtlarýn tutulmasý.
· Tanýmlanmýþ tüm kritik kontrol süreçlerinin uygulamasýný tarif eden Prosedür, talimat vb.
oluþturulmasý gerekmektedir.

· Giren mallarýn hangi kaynaktan ne miktarlarda geldiðini gösteren ve hangi sayýda mamulün üretildiðini gösteren tam ve doðru üretim
kayýtlarý tutulmasý ve saklanmasý gerekmektedir.
Eðitim
Sistemin etkin bir þekilde çalýþmasýnýn saðlanabilmesi için tüm personelin gerekli sistem eðitimlerini almýþ olmasý gerekmektedir.
· CoC yönetim sisteminin uygulanmasý ve sürekliliðinin saðlanmasý için sorumlu ve yetkilendirilmiþ bir yönetim temsilcisinin tanýmlanmýþ
olmasý gerekmektedir.
· Bütün çalýþanlarýn CoC sistemi içerisindeki sorumluluklarýnýn bilincinde olmasý gerekmektedir. Bu görevlerini yerine getirebilmeleri için
gerekli tüm eðitimleri almýþ olmalarý gerekir.

Denetçi Tarafýndan Talep Edilecek Kayýtlar
Doðru bir þekilde kayýt tutmak CoC sistemi açýsýndan çok önemlidir. Bütün kayýtlar okunabilir, ulaþýlabilir olmalýdýrlar.

· Ýlgili operasyonel faaliyetlere yönelik olarak hazýrlanmýþ, ürün tanýmlama, dosyalama, depolama, satýnalma ile ilgili tüm
prosedürler ve ilgili kayýtlarý
· Satýn alma, satýn alma sipariþ emirleri, kontratlar, sözleþmeler, faturalar ve onaylanmýþ tedarikçi listeleri
· Mal kabul notlarý, teslimat formlarý
· Ham madde ve bitmiþ ürün stoklarý ile ilgili kayýtlar
· Üretim ile ilgili kayýtlar
· Talep, teklif formlarý, faturalar
· Her bir tedarikçiden alýnan ham madde, ara mamul maddesinin miktarý ve de her bir madde için toplam alým miktarý.
· Belgeli ürünlerin satýþ miktarlarý.
· Yýllýk olarak, girdiler ve ürünler için özet stok raporlarý.
· CoC yönetim sistemini ilgilendiren tüm kayýtlar minimum 5 yýl saklanmalýdýr.

CoC Belgelendirme Süreci
Baþvuru
Talep formunda belirtilen kýsýmlar firma tarafýndan eksiksiz doldurulduktan sonra bir fiyat teklifi hazýrlanýr ve
müþteriye sunulur. Ardýndan karþýlýklý olarak bir sözleþme imzalandýktan sonra bir denetim tarihi tespit edilir.
Denetim
Açýlýþ Toplantýsý
Denetçi denetim ile ilgili süreci kýsaca anlattýktan sonra CoC sisteminin kapsamýný tayin eder.
Denetim Süreci
Aþaðýdaki süreçlerden oluþmaktadýr.
Girdi Alým, Mal Kabul
· Satýn alma departmaný ziyaret edilir.
· Dokümantasyonun ve kayýtlarýn gözden geçirilmesi ve kontrolü.
· Gelen hammadde ve ürünlerin fatura, ölçü ve ilgili kayýtlarýna bakýlmasý.
· Gelen hammaddelerin depolama koþullarý, depo içerisindeki lokasyonlarý da dahil olmak üzere kontrol
edilerek bakýlmasý.
· Girdi kontrolünün CoC sistemi çerçevesinde deðerlendirilmesi.
Üretim Süreci

· Belgeli olan ürünler ile belgeli olmayan ürünlerin karýþýmýnýn önlenmesine yönelik yapýlan risk

kontrolünün denetlenmesi.
· Uygulanmakta olan kontrol sistemlerinin deðerlendirilmesi.
· Ýþleme, sýnýflandýrma ve ambalajlama sürecinin tanýmlanmasý ve kontrolünün denetlenmesi.
Çýktý

· Depodaki ayrýþtýrýlmýþ veya tanýmlanmýþ belgeli ürünler.
· Etiketleme ve sevk.
· Satýþ departmaný.
Rapor ve Belgenin Yayýmlanmasý
Denetim raporu hazýrlandýktan sonra BM Trada merkez ofis tarafýndan incelenir. Ardýndan herhangi bir
uygunsuzluða rastlanmadý ise CoC yönetim sistemi FSC veya PEFC sertifikalarý yayýnlanýr.
Gözetim Denetimleri
Gözetim denetimleri yýlda en az bir kere olmak üzere yapýlmaktadýr.
· FSC ve PEFC belgeleri 5 yýl geçerliliði olan belgelerdir.

Ýlgili Bazý Standartlar
FSC STD-40-004 FSC Standard for Chain of Custody
FSC STD-40-005 FSC Standard for Controlled Wood
FSC STD-50-001 Certificate Holder Trademark Requirements
PEFC ST 2002 2010 C o C Standard 2010
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