GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRİYORUZ: UTZ VE RAINFOREST ALLIANCE
Ocak 2018’ de, UTZ ve Rainforest Alliance birleşti. Güçlerimizi birleştiriyoruz, çünkü bir arada daha büyük bir etkimiz
olabileceğini ve birlikte çalıştığımız paydaşlara daha iyi birer ortak olabileceğimizi biliyoruz. Şu anda yeni
organizasyon ve sertifikasyon programımızı oluşturmak için çalışmalarımız sürüyor.

ÜRETİCİLER İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?
UTZ ve Rainforest Alliance programları, 2019’ un sonunda yeni ve tek bir programın yayınlanmasına kadar birbirlerine
paralel olarak yürümeye devam edecek. Üreticiler UTZ programına normalde olduğu şekilde uymaya devam edebilir.
Denetimler ayarlamaya devam edin ve sertifikalı içeriklerin satışını halen yürürlükte olan süreçlere uygun bir şekilde
kayda alın.
2019’ un sonunda yeni bir sertifikasyon programı yayınlayacağız ve adım adım gerçekleştirilecek bir geçiş süreci
boyunca size rehberlik edeceğiz. Gerekli olabilecek her türlü değişikliği yapmak için yeterli zamanınız olacak.
UTZ ve Rainforest Alliance etiketlerinin birbirinin yerine geçecek şekilde kullanılmasına izin yoktur. UTZ sertifikalı
içerik maddeleri sadece UTZ olarak satılabilir ve UTZ etiketi taşıyabilir ve Rainforest Alliance sertifikalı içerik
maddeleri sadece Rainforest Alliance olarak satılabilir ve Rainforest Alliance etiketini taşıyabilir.

TEK BİR SERTİFİKASYON PROGRAMININ OLUŞTURULMASI
2019’ da, UTZ’un ve Rainforest Alliance’ ın mevcut sistemlerinin en iyi yönlerini bir araya getiren ve bunların üzerine
inşa edilen yeni sertifikasyon programımızı yayınlayacağız. Bu yeni sertifika, üreticiler ve yeni gözetim zincirinden
oluşacaktır.
Hedefimiz, üreticilere, bir yandan onların geçim kaynaklarını geliştirirken, öte yandan onların içinde çalıştıkları doğal
çevreleri korumak suretiyle, daha büyük sosyal, çevresel ve ekonomik bir etkiye sahip olan bir standart yaratmaktır.
Standart, yeni teknolojileri, kanıtlanmış ve etkin sistemlere entegre edecek. Aynı zamanda sonuçlara ve yerel
bağlamlara uyarlanabilirliği de vurgulayacak.
Teki bir sertifikasyon programı oluşturulması, halihazırda hem UTZ, hem de RA sertifikasına sahip olan 182.000
üreticiye de büyük faydalar sağlayacak (iki yerine bir denetim yetecek ve üreticiler iki standardı uygulamaya bağlı
çifte idari iş yükünden kurtulmuş olacaklar).

TAKVIM
Haziran 2018 – Yeni yaklaşımımız – Yeni sertifikasyon programı için üst düzey hedeflerimizi bir Görev Tanım
Dökümanı’ nda ortaya koyacağız.
Aralık 2018-Şubat 2019– Söz sizde – Standardın birinci taslağı yayımlanacak ve her yönüyle bir kamuoyunun
görüşünü alma turu yapacağız. Bu turun içeriğinde çalıştaylar açık bir çevrim içi anket olacak.
Şubat-Nisan 2019 – Gözden geçirme ve iyileştirme – Kamuoyunun görüşüne dayanarak, standardın birinci taslağını
gözden geçirecek ve daha iyi hale getireceğiz.
Haziran-Ağustos 2019 – Söz sizde – Gerekirse yapılacak olan bir ikinci görüş alma turu, bazı hususlarla ilgili olarak
paydaşlardan daha başka girdiler alma olanağını verecek.
2019 sonu – Son onay ve yayımlanma – Standart; Rainforest Alliance Standartlar Komisyonu tarafından onaylanacak
ve program yayımlanacaktır. Program; üreticiler için yeni bir standart, gözetim zinciri, etiket politikası ve ücret
yapılandırmasını içerecektir.
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2020 - Geçiş döneminin başlangıcı - Tüm paydaşlara; aşamalı, adımlara ayrılmış bir geçiş süreci boyunca rehberlik
edeceğiz. Geҫiş ürün sektörüne göre aşama halinde gerҫekleşecektir.

RA CERT VE NEPCON
Rainforest Alliance ve NEPCon, ayrıntılı hükümleri olan bir anlaşmaya tabi olması kaydıyla, NEPCon’ un, RA-CErt’ in,
Rainforest Alliance’ ın sertifikasyon, güvence ve denetim hizmetlerini yöneten iş birimini satın alma niyetlerini
duyurdu. Bu konuda daha fazla bilgi mi almak istiyorsunuz? Buraya tıklayın.

SIKÇA SORULAN SORULAR
Neden birleşiyorsunuz?
Rainforest Alliance ve UTZ, insanlığın karşı karşıya olduğu hassas zorluklara, yani ormansızlaştırma, iklim değişikliği,
yapısal yoksulluk ve sosyal adaletsizliğe bir karşılık oluşturmak üzere birleşiyor. Güçlerimizi birleştiriyoruz, çünkü
birlikte bu zorluklara daha etkin bir şekilde karşılık verebilmek için gerekli olan ölçekte ve daha iyi bir etki elde
edebilecek bir konumda olacağımızı biliyoruz.
Misyonumuz, doğanın korunduğu ve biyolojik çeşitliliğin geliştiği, üreticilerin, işçilerin ve toplulukların zenginleştiği
ve sürdürülebilir toprak kullanımının ve sorumlu iş uygulamalarının standart haline geldiği bir geleceği inşa etmektir.
İnsanların ve doğanın uyum içinde gelişip serpildiği bir dünya hayal ediyoruz.

Kurumlardan biri diğerini mi devralıyor?
Hayır; bu birleşme, iki kurumun eşit koşullar altında birleşmesidir.
Her iki kurum da üretici ve orman toplulukları, şirketler, tüketiciler ve gezegenimiz için pozitif bir etkiden oluşan
performans siciline sahip kurumlar olarak (bu alanlarda birleşme sırasında Rainforest Alliance 30 yıllık, UTZ ise 15
yıllık bir olumlu etki siciline sahip) birleşmeye güçlü bir konumdan adım atıyor. Her iki kurum da yan yana çalışmayı
sürdürebilirdi; yine de bu adımı atıyoruz çünkü performansımızın birlikte daha da iyi olacağını biliyoruz.
Her iki kurumun yönetim kurulu üyelerinin tamamı yeni yönetim kurulunda yer almış olacak; biri Amsterdam’ da,
diğeri New York’ ta olmak üzere iki ana ofis mevcut. Kurumun adı Rainforest Alliance olacak ve CEO’ su da UTZ’ tan
Han de Groot’ tur.

Yeni kurumun adı nedir?
Kurumun adı, Rainforest Alliance’ ın kamuoyu nezdindeki güçlü ismini sürdürmek üzere, Rainforest Alliance’ tır.

Yeni bir sertifikasyon programı oluşturacak mısınız?
Evet. 2019’ da, UTZ’un ve Rainforest Alliance’ın mevcut sistemlerinin en iyi yönlerini bir araya getiren yeni
sertifikasyon programımızı yayınlayacağız. Bu yeni program, üreticiler için yeni bir standart ve yeni gözetim
zincirinden oluşacak. Ayrıca sertifikalı içerik tedarik eden şirketler için yeni bir ücret yapısı ve etiket politikası olacak.

Yeni sertifikasyon politikası nasıl oluşturulacak?
Mevcut programlarımızın en iyi yönlerini bir araya getirmek ve yeni sertifikasyon programını bu unsurların üzerine
inşa etmek istiyoruz. 2018, kurumumuzun yeni yapısını oluşturmaya ve paydaş gruplarımızla başlatacağımız geniş
kapsamlı görüş alma sürecini tamamlamaya ayrılacak.

Takvim
Haziran 2018 – Yeni yaklaşımımız – Yeni sertifikasyon programı için üst düzey hedeflerimizi bir Görev Tanım
Dökümanı’ nda ortaya koyacağız.
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Kasım-Aralık 2018 – Söz sizde – Standardın birinci taslağı yayımlanacak ve her yönüyle bir kamuoyunun görüşünü
alma turu yapacağız. Bu turun içeriğinde çalıştaylar açık bir çevrim içi anket olacak.
Ocak-Mart 2019 – Gözden geçirme ve iyileştirme – Kamuoyunun görüşüne dayanarak, standardın birinci taslağını
gözden geçirecek ve daha iyi hale getireceğiz.
Haziran-Temmuz 2019 – Söz sizde – Gerekirse yapılacak olan bir ikinci görüş alma turu, bazı hususlarla ilgili olarak
paydaşlardan daha başka girdiler alma olanağını verecek.
2019 sonu – Son onay ve yayımlanma – Standart; Rainforest Alliance Standartlar Komisyonu tarafından onaylanacak
ve program yayımlanacaktır. Program; üreticiler için yeni bir standart, gözetim zinciri, etiket politikası ve ücret
yapılandırmasını içerecektir.
2020 - Geçiş döneminin başlangıcı - Tüm paydaşlara; aşamalı, adımlara ayrılmış bir geçiş süreci boyunca rehberlik
edeceğiz. Geҫiş ürün sektörüne göre aşama halinde gerҫekleşecektir.

UTZ etiketine ve Rainforest Alliance damgasına ne olacak?
Rainforest Alliance logosunu ve damgasını kullanmaya ve bunlara yatırım yapmaya devam edeceğimizi biliyoruz;
bunların her ikisi de pek çok kilit pazarda tüketiciler nezdinde güçlü bir marka tanınırlığına sahiptir. 2018’ in ilk
aylarından itibaren UTZ etiketinin geleceği, ücret yapısı ve pazarlama yaklaşımları da dahil şirketlere sunacağımız tam
değeri oluşturmak üzere paydaşlarımızla geniş kapsamlı bir görüş alma süreci başlatacağız. Paydaşlarımızdan, yeni
sertifikasyon programına geçişin en iyi nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda da görüş alacağız.
Görüş alma sürecinin sonucu ne olursa olsun şirketler yeni sertifikasyon programının 2019’ da yayınlanmasının
ardından en az üç yıl boyunca UTZ etiketi için onay başvurusunda bulunmaya devam edebilir.
Etiketlerin birbirinin yerine geçecek şekilde kullanılmasına izin yoktur. UTZ sertifikalı içerik maddeleri sadece UTZ
olarak satılabilir ve UTZ etiketi taşıyabilir ve Rainforest Alliance sertifikalı içerik maddeleri sadece Rainforest Alliance
olarak satılabilir ve Rainforest Alliance etiketini taşıyabilir.

UTZ ve Rainforest Alliance programları/etiketleri bundan böyle birbirinin yerine kullanılabilecek
mi?
Hayır. UTZ ve Rainforest Alliance sertifikasyon programları, yeni programın 2019’ daki yayınlanmasına kadar ayrı ayrı
ve birbirlerine paralel olarak yürüyecek. Bunun anlamı UTZ sertifikalı içerik maddelerinin sadece UTZ olarak
satılabileceği ve UTZ etiketi taşıyabileceği, öte yadan Rainforest Alliance sertifikalı içerik maddelerinin sadece
Rainforest Alliance olarak satılabilir ve Rainforest Alliance etiketini taşıyabileceğidir.

Halihazırda sertifikalı olan üretici ve şirketlerin herhangi bir değişiklik yapması gerekecek mi?
Hayır. UTZ programına normalde olduğu şekilde uymaya devam edebilirsiniz. UTZ ve Rainforest Alliance programları,
yeni programın 2019’ daki yayınlanmasına kadar birbirlerine paralel olarak yürüyecek.

Bu gelişme üreticiler için ne anlama geliyor?
Üreticiler UTZ programına normalde olduğu şekilde uymaya devam edebilir. Denetimler ayarlamaya devam edin ve
sertifikalı içerik satışını halen yürürlükte olan süreçlere uygun bir şekilde kayda alın.
2019’ da, UTZ ve Rainforest Alliance’ ın en iyi yönlerini bir araya getiren ve bu unsurları temel alan yeni bir
sertifikasyon programı yayınlayacağız. Yeni programa adım adım geçmeniz sırasında size yol göstereceğiz ve gerekli
değişiklikleri yapmanız için yeterli zamanınızın olmasını sağlayacağız.
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Yeni standart üreticiler için daha düşük eşikli mi olacak daha yüksek eşikli mi (daha zayıf mı, daha
katı mı)?
Amacımız, her iki standardın en iyi ögelerini bir araya getirerek, etkili ve ölçeklenebilir bir standart geliştirmektir. Bu
durum, standardın eskiye oranla daha katı ya da daha zor olacağı anlamına gelmez. Standart, onunla çalışan
üreticilere, bir yandan içinde yaşadıkları ve çalıştıkları doğal çevreleri korurken, diğer yandan da kazançlarını ileri
götürecek bir çerçeve sağlamak suretiyle onlar için pozitif bir etki yaratmalıdır. Faydalarının kapsamının
genişletilebilmesi için sertifikasyonun ölçeklenebilir olması gerekiyor.

Yeni standart şirketler için ne anlama geliyor?
Şirketler, en az yeni sertifikasyon programının 2019’ da yayınlanmasına dek UTZ sertifikalı ürünleri tedarik etmeye
ve etiketlemeye devam edebilir.
Bu birleşme gelecekte, şu anda her iki programla birden çalışan şirketler için sertifikasyon sürecinin karmaşıklığını
azaltacak ve aynı zamanda iş ihtiyaçlarını karşılayabilmek üzere hizmetlerimizi sürekli olarak geliştirebilmemiz için
verimlilik ve esnekliği artıracaktır.
Yeni sertifikasyon programımız, UTZ ve Rainforest Alliance’ ın en iyi yönlerini bir araya getirecek ve şirketlere adım
adım gerçekleştirecek geçiş sürecinin her adımında rehberlik edecektir.

Sertifikalı içerik tedarik etmek istiyorum. Bundan böyle UTZ’ u mu RA’ yı mı tercih etmeliyim?
Önümüzdeki iki yıl boyunca işiniz açısından en iyi olan program hangisiyse onu seçmelisiniz.
2019’ da, her iki sistemin en iyi yönlerini bir araya getiren ve o sırada geçiş döneminde olan bütün şirketlere geçiş
sürecinin her adımı için destek sağlayan yeni bir sertifikasyon programı yayınlayacağız, ama bu programın ayrıntılarını
henüz bilmiyoruz. Yeni sistem, mevcut her iki sistemde de değişiklikler içerecektir. Yapacağınız bütün değişiklikler
için yeterince zamanınızın olmasını sağlayacağız.

Bu gelişme sertifikasyon kuruluşları için ne anlama geliyor?
Onaylı Sertifikasyon Kuruluşları, UTZ standardına uyumla ilgili denetimler yapmaya her zaman olduğu gibi devam
edebilir. 2019’ da yeni bir sertifikasyon programı yayınlayacağız. Bağımsız sertifikasyon kuruluşlarıyla çalışmaya
devam edeceğiz.

Girdimi nasıl iletebilirim?
Düşünce ve sorularınızı daima aşağıdaki irtibat bilgilerini kullanarak paylaşmanız daima mümkündür:
Şirketler: müşteri yöneticinizle veya membersupport@utz.org ile temasa geçin
Üreticiler: ülke temsilcinizle veya communications@utz.org ile temasa geçin
Sertifikasyon Kuruluşları: cbmanagement@utz.org ile temasa geçin
Bütün diğer paydaşlar: communications@utz.org ile temasa geçin
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