
OGM, Sertifikalandırma Çalışmaları 

Orman Genel Müdürlüğü 2010 yılında başlatmış olduğu sertifikalandırma çalışmalarında FSC- 

Forest Stewardship Counsil(Orman Yönetim Konseyi) programını tercih etmiştir. Bu kapsamda 

7.750 ha orman alanına sahip Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Aladağ orman işletme şefliğini pilot 

çalışma alanı olarak belirlemiş ve bu alanda 2010 yılında “Orman Yönetim Sertifikası” 

çalışmalarını başlatmıştır. FSC sertifikasyon programı doğrultusunda Aladağ Orman İşletme 

Şefliğinin FSC Prensip, Kriter ve Göstergelerine uygun olarak yürütülen çalışmalar neticesinde 

2011 yılında ilk olarak Aladağ Orman İşletme Şefliği “Orman Yönetim Sertifikası” almaya hak 

kazanmıştır.  

Bolu Bölge Müdürlüğündeki pilot çalışmanın başarılı olması ve Sayın Bakanımızın ve Genel 

Müdürümüzün konuya vermiş oldukları önem nedeniyle sertifikasyon çalışmaları hızlandırılmış 

ve 2011 yılında Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, Daday Orman İşletme Müdürlüğü, 2012 

yılında ise Muğla, Kastamonu ve Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü İşletmelerinde 

yaygınlaştırma çalışmalarına başlanmıştır. Mayıs 2013 itibariyle toplam 16 işletme müdürlüğü ve 

1 işletme şefliğini kapsayan 1.425.000 ha orman alanında “Orman Yönetim Sertifikası” alınmıştır.  

2012 yılı üretim programı dikkate alındığında 16.700.000 m3 olan toplam Dikili Kabuklu Gövde 

hacminin 2.131.000 m3’ü (% 13’ü) artık sertifikalı orman alanlarından karşılanmaktadır.  

3 Mart 2013 tarihinde uygulamaya giren 995/2010 sayılı AB Tüzüğü ile Avrupa ülkelerine ihraç 

edilecek orman ürünleri ve buna dayalı olarak üretilen ahşap vb. ürünlerin ticaretinde yasallık 

belgesi istenmektedir. Orman ürünlerinin uluslararası ticaretinde önümüzdeki süreçte sertifika 

zorunluluğu getirilmesi kuvvetle muhtemeldir. Bu nedenle Orman Genel Müdürlüğü uluslararası 

gelişmelere paralel olarak sertifikalandırma çalışmalarına Muğla, Kastamonu, Zonguldak, Bolu, 

Bursa, İstanbul, Adapazarı, Amasya, Balıkesir, Isparta ve Adana Orman Bölge Müdürlüklerinde 

devam edecektir.   

Bu kapsamda; Orman Genel Müdürlüğü 2015 yılı sonunda 3,25 milyon ha orman alanında 

“Orman Yönetim Sertifikası” almayı hedeflemektedir. Bu çalışma ile sertifikalandırmanın toplam 

üretimdeki payı % 27 ye çıkarılmış olacaktır. 

Sertifikasyon çalışmalarında henüz işin başında olunması nedeniyle bu konuda henüz fayda/ 

maliyet analizleri yapılamamaktadır. Ancak sertifikasyon çalışmalarında maliyetin düşürülmesi 

için TSE ile “Ulusal Sürdürülebilir Orman Yönetimi Standartlarının (PEFC, Türkiye)” oluşturulması 

için hazırlanan “PROTOKOL” çalışmasında imza aşamasına gelinmiştir.  Bu çalışmaların 

önümüzdeki süreçte başarılı bir şekilde tamamlanması halinde “orman Sertifikalandırma” 

çalışmalarında maliyetler önemli oranda düşürülecektir.   


