
Fsc Belgesi, orman ürünleri ile ilgili üretim/satış yapan firmaların ürünlerinin, Orman Yönetim
Konseyinin belirlediği standartlara uygun olarak üretildiğini gösteren bir belgedir. Orman Yönetim
Konseyi 1993 yılında kurulmuş bir organizasyonudur. Bu organizasyon dünya çapında,
orman ürünlerinin belirli standartlarla üretilmesi/satışı ile ilgilenen ve kar amacı gütmeyen bir sivil
toplum örgütüdür. Orman Yönetim Konseyinin kuruluş yeri Almanya’nın Bonn şehridir. Aynı zamanda
kurumun yönetim merkezi de aynı şehirdedir. FSC belgesi adını, Forest Stewardship
Council’in baş harflerinden almıştır. Bu konseyin kuruluş SÜRECİ, Birleşmiş Milletler ve Dünya Gıda ve
Tarım Örgütü’nün sunduğu FAO raporlarının sonucunda dünya ormanlarının yarısının tahrip edildiğinin
ortaya çıkmasıyla başlamıştır.

ORMAN
GELECEKTİR!

FSC, dünyadaki tüm ormanların 
sürdürebilirliğini sağlayarak 

özel olarak kereste ve diğer orman 
ürünlerinin bilinçli ve uluslararası 

standartlara uygun şartlarda elde 
edilmesini sağlamaktır.

FSC BELGESİ



FSC BELGESİ

BELGENİN ALINIŞ AMACI
Hem işletmelere hem de ormanlara faydası olan FSC Belgelendirmesi aynı zamanda işçi hakları, yasal uyumluluk ve katılımcı kuruluşun tedarik zinciri için de önemlidir. FSC etiketi taşıyan 
orman ürünlerinin yasal düzenlemelere uyan iyi orman yönetimine sahip ormanlardan sağlanıyor anlamını taşır. Tüm detayları açıkça belirten Çevresel koruma ön plana çıkar, iklim 
değişikliğinde de etkin mücadele olanağı vermektedir.

KAPSAMI
FSC® FM, Forest Management , Orman Yönetimi belgelendirmesi / sertifikasyonu Ormanların yöneticisi / sahibi/ işletmecisi tarafından isteğe bağlı gerçekleştirilen bir sertifikasyondur. 
Basit bir ifade ile ormanların sürdürülebilirliği için ulusal ve uluslararası standartlara göre bir Orman Yönetim Planı çerçevesinde göre bağımsız bir kuruluş tarafından denetlenerek 

sertifikalandırılmayı ifade eder. 

TEMEL ÖZELLİKLERİ
Sertifikalı ormandan elde edilen kereste gibi orman ürünleri FSC® etiketini taşıyarak, iyi yönetilen bir ormandan geldiğini garanti eder ve sertifikasyonun faydalarının müşterilere 
aktarılmasını sağlar. Türkiye’de ormanların ileticisi konumunda ki orman bölge müdürlükleri bu sertifikasyon programını uygulamaktadır.Bu belgeye sahip ormandan son kullanıcıya tüketim 
zinciri sertifikasyonu, FSC® malzemelerinin ve ürünlerinin işlemenin her aşamasında kontrol edilmesini sağlar, böylece FSC® etiketli ürünler satın alan müşteriler gerçekten FSC® sertifikalı 
olduklarından emin olabilirler.  

TEST/BELGE DETAYI (FİRMA VE TEST/BELGE NO)
SGS / SGS-COC-010223, SGS-COC-010222, SGS-COC-009805, SGS-COC-010206


