Ağaç, basılı ve kağıt ürünlerinin imalatında değişen değerler

TÜV NORD – FSC®-COC kurallarına göre
Sertifikasyon

Onaylı ağaç ürünleri ve orman yönetimi ile alakalı
Idare Konseyi) standartlarına göre

FSC® (Orman
gözetim

zinciri

ürün

sertifikasyonu

hizmeti

sunulmaktadır. Bu tedarik zinciri, aşağıda belirtilen
aşamaları kapsar;

Belgelendirmenin hedef grubu
FSC® sertifikalı şirketler çevreye ve etik
davranışa olan bağlılıklarını göstermektedirler.
Aynı zamanda, ağaç, işleme sürecinin ve ticaretin

 Satın alma

tüm aşamalarında açık bir şekilde tanımlanabilir. TÜV

 İşleme

NORD tarafından sunulan gözetim ve sertifikasyon

 Depolama

hizmeti müşteriye ve müşterinin pazardaki iş ortağına
önemli faydalar sağlamaktadır. Örneğin;

 Satış
FSC® 1993 yılında kurulmuş, dünyadaki ormanların
çevre dostu,

toplum tarafından kabul edilebilir ve

ekonomik olarak

uygulanabilir kullanımına önayak

olan, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur.
FSC®’nin çalışmaları çevre örgütleri, sendikalar, yerli
halkın çıkarlarını temsil

eden gruplar, ormancılık

sektörü ve ayrıca ağaç ile alakalı endüstriler
tarafından

global

olarak

desteklenmektedir

 Uluslarası bilinilirliği olan standartların gerekliliklerinin
yerine

getirildiğine

dair

ortaya

konulan

kanıt

sayesinde ciddi bir güven sağlar.

 Ağaç ve ağaç ürünlerinin menşei kanıtına önem veren
tüketici ve müşteri tarafından daha fazla kabul görür.

 Satın alma işlemi sırasında çevresel bilince sahip yeni
grup müşterilerin kazanılmasına katkı sağlar.

 FSC® işaretli sertifikası olmayan rakip firmalara karşı
etkili bir pazarlama aracı olarak kullanılabilir

 Ağaç ürününün şüphe uyandıran kaynaklardan
gelmediğine

dair

kanıt

sunar

Belgelendirme için önkoşullar

 FSC®’li ağaç ürününün sertifikalandırılmamış ürün
ile karıştırılmaması

 Elde edilen, depolanan ve satılan FSC® ağaç
ürünü miktarının kanıtlanması (stok kontrol sistemi)

 Başka imal edilen ürünlerin var olması durumunda
denetlenmiş numuneye uyum sağlanması

 Kullanılan FSC® sertifikalı ağaç ürünü miktarının
hangi zaman ve hangi üründe olduğunun kanıtının
olması
Sertifikasyon Süreci

Başarınız için bizim uzmanlığımız
TÜV NORD, gözetim ve sertifikasyon hizmetlerinde
dünya çapında iyi bilinen, köklü ve güvenilir bir iş
ortağıdır. Uzmanlarımız ve denetçilerimiz, deneyimlerine
dayalı olarak kapsamlı bilgiye sahiptir ve genel olarak
daimi bir şekilde TÜV NORD tarafından istihdam
edilirler. Bu durum, bağımsız ve tarafsız sunulan
hizmetin garantisidir ve aynı zamanda da müşterilerimizi
istikrarlı

bir

şekilde

destekleyeceğimiz

TÜV NORD’un sağlanan verilere dayalı olarak teklif
sunması
Siparis teyidi

anlamına

gelmektedir. Bu sayede denetçilerimiz şirketinizin
gelişiminde size eşlik edip sizi desteklerken size objektif
bir geri bildirim sunar.
TÜV NORD’un uzman denetçileri ağaç ürün zinciri
alanında şu zamana kadar yaklaşık 600 sertifika
yayımlamışlardır ve bu hizmeti gerçekleştirirken bu
sayede kazandıkları deneyimlerinden faydalanırlar.
Firmalar başka alanlarda da çok sayıda belgelendirme
sistemleri sertifikası talebi ile karşılaşırlar. Bu aynı
zamanda ISO 9001, ISO 14001 ya da ISO 50001’e
göre yönetim sistemi sertifikasyonunu da kapsar.
Geniş kapsamlı deneyimi ve uzmanlığı ile, TÜV NORD
sadece tek kaynaktan bir belgelendirme hizmeti
sunmaz.
Farklı
sistemlerdeki
belgelendirme
taleplerinde de TÜV NORD sizleri destekler ve bu da
maliyet tasarrufuna ciddi katkı sağlayan sinerji etkisini
kullanmanızı mümkün kılar.

TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.
Şehit Mehmet Fatih Öngül Sokak, No:5 Kat:4
Odak Plaza, Kozyatağı, 34742 Kadıköy/İstanbul
Tel: +90 216 361 2995
E-mail: tuv-nord@tuv-turkey.com

Gerekli şirket bilgilerinin sağlanması, ilgili verilerin
hazırlanması, FSC® dökümantasyonun incelenmesi

Organizasyon içinde FSC® müdürünün seçilmesi;
FSC® Müdürü ve denetçi prosedür ve çizelge
geliştirirler.
İlgili standarttan herhangi bir sapma olması
durumunda, organizasyon içerisinde geliştirilmiş
şartların oluşturulması
Denetimin sonuçlarıyla alakalı raporlar, denetçi
tarafından gözetim zincirinin her kısmıyla alakalı
belgelendirme kapsamında öneriler sunulması
r

Pozitif bir değerlendirme olması durumunda, FSC®
sertifikasının denetlenen gözetim zinciri kısmı için
yayınlanması (5 yıl geçerlidir)
Üretim sahasına yıllık olarak ziyarette bulunulması,
1 yıl içinde ilk izleme denetiminin gerçekleştirilmesi

