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TÜV NORD CERT – FSC® Ürün 

Zinciri Sertifikasyonu 
Kereste, kâğıt hamuru ve kâğıt ürünleri üretiminde değerlerin değişimi 

 
 

TÜV NORD CERT GmbH 

Telefon: +49 (0)800 245-7457 

(ücretsiz yardım hattı) 

Faks: +49 (0)511 9986-69 1900 

Info.tncert@tuev-nord.de 

 

 
Genel durum 

Tüketici ve işletme müşterilerinin kereste, kâğıt hamuru 

ve kâğıt ürünleriyle ilgili değer yargıları değişiyor. 

Sorumlu orman yönetimi ürünleri gittikçe daha fazla 

talep görüyor. 

 
Zorluklarınız 

Tüm üretim zincirinde sürdürülebilirlik, bu konuda 

belirleyici bir kriterdir. Bu aynı zamanda ormanlık 

alanların korunmasını, ormana bağlı nüfusu, ilgili 

çalışanların tümünü ve doğanın korunmasını da içerir. 

AB'ye kereste, kâğıt hamuru veya kâğıt ürünleri ithal 

etmek isteyen bir şirket olarak, ürünlerinizin yalnızca 

yasal ve tartışmasız kaynaklardan geldiğini de 

kanıtlamanız gerekir. 

 
Sürdürülebilir ve sosyal sorumluluk taşıyan 

ormancılığın tarafsız kanıtı 

Bağımsız kâr amacı gütmeyen kuruluş Forest 

Stewardship Council® (FSC), sürdürülebilir, çevresel 

ve sosyal sorumluluk taşıyan ormancılık için 

standartlar oluşturmuştur. 

FSC®'ye göre "Gözetim Zinciri" (CoC) sertifikasyonu 

için ormandan son müşteriye kadar olan tüm ürün 

zinciri dikkate alınır. TÜV NORD CERT, FSC® 

tarafından uluslararası bir sertifikasyon kuruluşu 

olarak akredite edilmiştir ve FSC® standardına göre 

ürün zinciri sertifikasyonu hizmeti vermektedir. FSC® 

standardının şartlarını sağlayan ürünlere FSC® 

logosu verilebilir. 

 
 
 
 
 

 

 
 
Sertifikasyonun hedef grupları 

Bu sertifikasyon kereste fabrikaları, ahşap tüccarları, 

mobilya üreticileri, kâğıt üreticileri, yayıncılar, yazıcılar ve 

kendin yap mağazalarıyla kereste veya ağaç elyafından 

üretilen ürünler sunan diğer tüm şirketler için uygundur. 

 
Sertifikasyon özellikle, tedarik zincirindeki şu 

aşamalarla ilgilidir: 

 Satın Alma 

 İşleme 

 Depolama 

 Satış 

 
Sertifikasyon için ön koşullar 

 FSC® kerestelerini kontrolsüz kerestelerle 
karıştırmamak 

 Satın alınan, depolanan ve tedarik edilen FSC® 

sertifikalı ürünler için miktar doğrulama/stok kontrol 

sistemleri 

 Proses tanımına uygunluk 
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Kereste, ürün zincirinin başarılı sertifikasyonuna istinaden, 

işleme ve pazarlamanın her aşamasında her zaman 

açıkça tanımlanabilir. Bu, size ve pazar ortaklarınıza net 

avantajlar sağlar: 

 Gönderdiğiniz baskı şablonları için logoyu kullanma 

iznini ya da uzmanlar ekibimizden bir düzeltme 

önerisini 24 saat içinde alırsınız 

 Tanınmış FSC® logosunu kullanmanız sayesinde, 

bu sertifikayı almamış olan rakiplerinize göre kaliteli 

bir tedarikçi olarak öne çıkabilirsiniz 

 AB şartlarına uyum için ön koşulları yerine 

getirirsiniz 

 Ürünlerin ormandan müşteriye kadar hareketlerinde 

şeffaflık sağlanır 

 Küresel olarak kabul edilmiş standartlar uyarınca 

belgelendirildiğiniz için itibar kazanırsınız 

 Çevreye olan bağlılığınız ve etik davranışınız 

doğrulanmış olur 

 Güvenilir bir menşe belgesine önem veren 

müşteriler ve tüketiciler tarafından kabul görürsünüz 

 Yeşil bir satın alma politikasıyla yeni müşteri 

grupları kazanırsınız 

 
FSC® CoC düzenlemelerine göre birleşik veya grup 

sertifikasyonu, daha yüksek düzeyde organize olan 

firmalar (örneğin kooperatif veya franchise sistemleri) veya 

zincir mağazalar tarafından kullanılabilir. 

 
Kereste işleme şirketleri bir dizi sertifikalandırma 

sistemiyle karşı karşıyadır. Bunlar örneğin, ISO 9001, 

ISO 14001 veya ISO 50001'e göre yönetim sistemi 

sertifikalarını ve 

 
 PEFC 

 Mavi Melek 

 Karbon Ayak İzi 

 BRC IOP 
sertifikalarını kapsar. 

 
Kapsamlı uzmanlığıyla TÜV NORD CERT, tek bir 

kaynaktan çok çeşitli sertifikasyon alanlarına hitap eder. 

Sertifikasyonun birden fazla sisteme göre yapılması 

(entegre tetkikler) durumunda, büyük maliyet tasarrufu 

sağlayan önemli sinerji etkileri vardır. 

 
Sertifikaya giden yol 

 

 
 

 
 Teklif ve sözleşme aşaması  

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
  Üretim alanlarının yıllık gözetim tetkikleri  

 
 

 

TÜV NORD CERT, tetkik ve sertifikasyon hizmetlerinde 

uluslararası kabul görmüş ve güvenilir bir ortaktır. 

Uzmanlarımız ve tetkikçilerimiz derinlemesine bilgi 

sahibidir. Bu, müşterilerimize destek sağlarken 

bağımsızlık, tarafsızlık ve süreklilik sağlar. Size avantajı 

açıktır: Tetkikçilerimiz, şirketinizin gelişimine eşlik etme 

ve desteklemenin yanı sıra size objektif geri bildirimde 

bulunur. 

 
 
 
 

 
Daha fazla bilgi ve tüm konumlar 

hakkında genel bilgiyi aşağıdaki 

adresten edinebilirsiniz: 
www.tuev-nord-cert.com 

Şirket FSC® COC sertifikasyonu yönünde karar alır 

Soru formunu isteyin, ilgili kurumsal bilgileri verin 

Sertifikasyonun talebini yapın 

 İsteğe bağlı: ön tetkik 

Kontrol sistemine odaklanan ana noktalarla yerinde tetkik, 

tedarikçilerden mal girişinin/teslimatın onaylanması, sertifikalı ve 

sertifikalı olmayan ürünlerin ayrılması ve farklarının belirlenmesi, ürün 

etiketlemesi, çıktı miktarları ve çıkan ürünler, kurumsal süreçler, 

dokümantasyon, sistem verimliliği 

TNC ile birlikte: FSC® yöneticisiyle tetkik tarihini belirleyin ve zaman 

çizelgesini koordine edin 

Tetkiklerin sonuçları hakkında raporlar, ürün zincirinin her bir kısmının 

sertifikasyonu için tetkikçinin önerileri 

Değerlendirme olumluysa ürün zincirinin tetkik edilen bölümleri için 

FSC® sertifikasının verilmesi (5 yıl geçerli), FSC® veritabanına 

kayıt, 24 saat içinde logo izni 
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Uyulması gereken standartlardan sapma durumunda, şirket 

aracılığıyla yeni önkoşullar oluşturulması 

http://www.tuev-nord-cert.com/

