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UTZ CERTIFIED Hakkında Kısa Bilgi  
 

1.  UTZ … 
 

� … ISEAL Birliği’nin bir üyesi olan UTZ Vakfı ’nın (https://www.utzcertified.org/) sahip olduğu özel bir 
standarttır.  

� … "sürdürülebilir tarımı ve üreticiler, onların aileleri ve gezegenimiz için daha iyi fırsatları destekler” 
� ...  üreticilerin, işleyicilerin ve tüccarların UTZ logosu nu kullanmasına izin verir. 

 

2.  Kim ve ne sertifikalandırılabilir:  
 

�    Standart kendi içinde Üreticiler için Davranış Kuralları ile İşleyiciler ve Tüccarlar için Gözetim Zinciri 
olarak ayrılır. 
�    Davranış Kuralları bireysel üreticiler ve grup üreticileri için kullanılabilir. 
�  Davranış Kuralları için bütün ürünlere uygulanan Çekirdek Modül ve belli ürünlere uygulanan özel 

modüller vardır. 
�    Şimdilik UTZ, kahve, kakao, çay (bitki çayları ve Afrika kızıl çayı dahil) ve fındık için uygulanmaktadır. 

 
 

3.  Davranı ş Kuralları:  
 

Davranış Kuralları aşağıda belirtilen alanlar ile ilgili gereklilikleri içerir: 
�    Ulusal iş kanunu ve Uluslararası Çalışma Örgütü temel yasalarına uygunluk 
�    İşçi ve çiftçi sağlığı ve güvenliği 
�    İyi tarım uygulamalarına bağlı gübre ve pestisit kullanımı 
�    Toprak, su ve biyolojik çeşitlilik gibi doğal kaynakların korunması 
�    Hasat ve hasat sonrasında temel hijyen 
�    Kayıt, etiketleme, izlenebilirlik. 
Standart, aşama aşama bir yaklaşımı vardır. Zorunlu gerekliliklerin sayısı birinci yıldan dördüncü yıla 
kadar düzenli olarak artmaktadır.
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4.  Gözetim Zinciri:  
 

�    Gözetim Zinciri gereklilikleri temel olarak izlenebilirlik üzerinedir. 
�    İlk alıcı, üreticiye önceden kararlaştırılmış bir prim ödemek zorundadır 
�  Diğer ürünlerin aksine kakao için, işleyiciler ve tüccarlar sertifikalı kakaoyu sertifikasız kakaodan 

fiziksel olarak ayırmadan sadece kütle balansı gerekliliklerine uyma seçeneğine sahiptir. 
 

5.  Aşamalar:  
 

→   Müşteriler, sertifikasyona uygun olmadan önce, UTZ’a üyelik için başvurmalıdır. Başvuru online olarak  
https://www.utzcertified.org/join-utz adresinden yapılmalıdır. 

→   CERES’e başvuru  
→   Teklif, Sözleşme 

→  Müşteri tarafından kontrol öncesinde gerçekleştirilecek olan, uygunsuzlukların tespitine ve düzeltici 
faaliyetlerin muhtemel uygulamasına yönelik iç değerlendirme. Unutmayınız ki, bu iç değerlendirme 
amaca yönelik olarak yapılmalı ve tüm kontrol noktalarının “uygun” olarak işaretlenmesi ile 
sınırlandırılmamalıdır.  

→   Üretici grupları, tüm üyelerini kapsayan bir iç denetim sistemi uygulamalıdır. 
→   CERES tarafından denetim 
→ Zorunlu kontrol noktalarında uygunsuzluk olması halinde, bu uygunsuzluklar sertifikasyon 

tamamlanmadan önce düzeltilmelidir. 

→  Müşteri UTZ gerekliliklerine uygun olduğunda, CERES sertifikayı hazırlar ve UTZ online sistemi ("Good 
Inside Portal") aracılığıyla müşteri için bir lisans talep eder. 

→   Lisansın UTZ tarafından onaylanmasına istinaden, CERES sertifikayı müşteriye yollar. 
→   Müşteriler bu aşamadan itibaren “Good Inside Portal” aracılığıyla UTZ sertifikalı ürün ticareti 
yapabilirler. 

 
Açıklamada belirtildiği gibi, bu bilgilerin sadece önemli UTZ gerekliliklerinin bir kısmı olduğunu 
unutmayınız. Firmanın uygun olabilmesi için, standardın tümünün ve kullanılan dokümanların tamamının 
okunup anlaşılması gerekmektedir. 


