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Rainforest Alliance; doğayı korumak, üreticilerin ve orman topluluklarının daha iyi bir yaşam
sürmesini sağlamak için sosyal güçlerden ve piyasa güçlerinden yararlanarak daha
sürdürülebilir bir dünya yaratmaktadır.

Çeviri Konusunda Sorumluluk Reddi
Çeviride yer alan bilgilerin tam anlamlarına ilişkin herhangi bir sorunuz olduğunda netleştirmek
için lütfen resmi İngilizce versiyona başvurun. Çeviriden kaynaklanan uyuşmazlıklar veya
anlam farkları bağlayıcı değildir ve denetim veya sertifikasyon açısından herhangi bir etkisi
yoktur.

Daha fazla bilgi edinmek mi istiyorsunuz?
Rainforest Alliance hakkında daha fazla bilgi edinmek için, www.rainforest-alliance.org
sitesine göz atın, info@ra.org internet adresinden veya De Ruijterkade 6, 1013AA Amsterdam,
The Netherlands adresinden ulaşabileceğiniz Rainforest Alliance Amsterdam ofisiyle iletişime
geçin.
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Bağlantılı olduğu dökümanlar:
•
•
•

SA-P-GA-11 Uygunsuzlukların Uzaktan Kapatılması Prensibi
SA-P-GA-8 Geçiş Yılındaki Denetimlere Yönelik Sertifikasyon Ve Denetim
Kurallarında Değişikliklere Dair Prensip
SA-R-GA-2 Rainforest Alliance 2020 Geçiş Kuralları

Yerini aldığı dökümanlar:

Aşağıdakilere uygulanır:
2020 Rainforest Alliance Sertifikasyon Programı'na geçiş dönemindeki UTZ ve 2017
Rainforest Alliance sertifika sahipleri

Ülke/Bölge:
Bütün bölgeler

Ürün:

Sertifikasyon Türü:

Bütün ürünler

Arazi sertifikasyonu

Prensipler bağlayıcıdır. Prensipler, geçerli oldukları taraflar için ilgili kuralları veya gereklilikleri tamamlar
ve/veya bunların yerine geçer.
Bu içeriğin, Rainforest Alliance'ın önceden yazılı izni alınmadan çoğaltılması, değiştirilmesi,
dağıtılması veya yeniden yayınlanması dahil herhangi bir şekilde kullanılması kesinlikle yasaktır.
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GEÇİŞ DÖNEMİ SIRASINDA RAINFOREST ALLIANCE
SERTİFİKALI MİKTARLARDA YAŞANAN SIKINTILARI
GİDERMEYE YÖNELİK ÖNLEMLER
1)

2)

Bazı ülkelerde Sertifika Sahipleri geçiş dönemi denetimlerini tamamlamakta gecikmeler
yaşamaktadır. Bu, Rainforest Alliance sertifikalı ürünlerin kullanılabilir miktarlarına önemli
kısıtlamaların gelmesine neden olur. Bu durumlarda, arazi CH'nin ilk geçiş dönemi
sertifikasını alma sürecini tamamlarken sertifikalı miktarla işlem yapabilmesini sağlamak
amacıyla Rainforest Alliance, yeni hasat miktarlarının belirli bir yüzdesi için ön provizyon
taleplerini değerlendirecektir.
Aşağıdaki koşulları karşılayan Arazi Sertifika sahipleri, mevcut hasat için tahmini miktarın
%50'sine kadar, 3 aylık geçerliliğe sahip ön provizyon taleplerinde bulunabilir:
a) Şu anda UTZ veya Rainforest Alliance 2017 sertifikasyon programları kapsamında
sertifikalandırılmayan;
b) Ürünleri için gerekli hasat dönemi süresinde (hasat mevsiminin resmi
başlangıcından 3 ay öncesi ile 3 ay sonrası arasındaki süre olarak tanımlanır)
denetimlerini gerçekleştirmeyen, ancak yine de 2020 Sertifikasyon Programı'na
geçiş yapmak isteyen
c) Aşağıdakiler dahil olmak üzere 2020 Rainforest Alliance sertifikasyon programına
kaydını tamamlayan:
i. Sertifikasyon Kapsamının Tanımı
ii. RACP'de Öz değerlendirmenin sunulması.
iii. Grup Üreticisi Kaydının sunulması (gruplar için).
iv. Çokgen verilerinin sunulması (bireysel araziler için).
d) İlk geçiş dönemi denetimi gerçekleşen ve geçiş dönemi sertifikasını almak için
uygunsuzlukları kapatma sürecinde olan,
e) İzlenebilirlik, prim ödemeleri, yasaklı pestisit kullanımı, ormanların yok edilmesi veya
iyileştirilemeyen çocuk işçiliği vakaları ile ilgili kapatılmamış uygunsuzlukları
bulunmayan.

3)

Rainforest Alliance, sertifika sahibi uygunsuzluklarını kapatmaz ve 3 ay içinde geçiş
dönemi sertifikası almazsa, ön provizyon verilen miktarları iptal etme hakkını saklı tutar.

4)

Yukarıdaki 2. maddede belirtilen koşullar uyarınca, miktarlar için ön provizyon
başvurusunda bulunmak isteyen arazi sertifika sahipleri, geçiş dönemi denetimlerini
tamamlamak için yeterli zamana sahip olmak adına, taleplerini 2c'de belirtilen bütün
gerekli dökümanlarla birlikte CB'ye göndermelidir.

5)

CB, CH RA ID numarası ve gerekli dokümanlarla birlikte talebi Rainforest Alliance'a
cbcert@ra.org e-posta adresi üzerinden gönderecektir.
Rainforest Alliance, kapsamlı bir risk değerlendirmesinin ardından miktarları ayrı ayrı
değerlendirerek ön provizyon verilip verilmeyeceğini karar bağlayacaktır.

6)
7)

Rainforest Alliance, miktarlar için doğrudan RACP'de ön provizyon verecektir.

8)

Ön provizyon verilen miktarlar, geçiş dönemi sertifikasının verilmesiyle onaylanan toplam
miktara dahil edilecektir. Bu miktarlar, onaylanan yıllık miktara eklenmez.

9)

İkinci geçiş dönemi denetimlerini yapan CH'lere miktarlar için ön provizyon
verilmeyecektir.
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