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13 TEMMUZ 2021 TARİHLİ VERSİYONDAN TEMEL
FARKLILIKLAR
Aşağıdaki tablo, 13 Temmuz 2021 tarihinde yayınlanan önceki versiyonuna göre prensibin bu
versiyonundaki temel değişiklikleri özetlemektedir.
Bölüm
CAR1 1.4.20
(pr.2 1.4.24)

Değiştir
SİLİNEN: Denetim planlaması, yalnızca CB yönetiminden iletilen e-posta aracılığıyla
gönderilir.
YENİ: Rainforest Alliance, imzalanan sözleşmelerin gözden geçirilmesini talep edebilir.

CAR 1.4.22
(pr. 1.4.26)

YENİ: Rainforest Alliance, her ülke için ayrı ayrı hazırlanacak başlıca riskler listesine
dayalı olarak lisans inceleme süreci için ek bilgi talep edebilir.

CAR 1.4.46

SİLİNEN: Bildirilinceye kadar, lisans talep süreci RACP'de yapılmayacaktır. Bu konu artık
Sertifikasyon Kuralları, v. 1.2'de ele alınmaktadır.

CAR 1.5.4
(pr. 1.5.5)

SİLİNEN: Bu döküman artık bağlayıcı olmayacağından Geçiş Kuralları'na bulunulan
atıf.

CAR 1.5.44

YENİ: Birkaç istisna dışında uzaktan gerçekleştirilecek takip denetimleri. Sahada takip
denetimleri CB denetim planına dahil edilmelidir.

CAR 1.5.45

YENİ: Rainforest Alliance, CB'den uzaktan bir takip denetimi gerçekleştirmesini talep
edebilir.

CAR 1.7.10
(d)

YENİ: 1 Temmuz 2021 ile 30 Eylül 2022 tarihleri arasında ilk geçiş dönemi denetimini
yapan CH'ler için açıklama.
DEĞİŞTİRİLEN: Bir yerine iki geçiş yılı.

CAR 1.8.1

YENİ: CB'ler transfer sürecini kolaylaştıracak adımlar atar.

CAR 2.4.10

YENİ: Geçiş döneminde iç denetçilerin şahitlik denetimi yapması zorunlu değildir.

CAR 2.5.7

YENİ: Geçiş döneminde bu bölümün yerini CAF'ın kullanımı almıştır.

CAR 2.13.4

YENİ: Bazı durumlarda, Rainforest Alliance, CB'lerin uygunluk kanıtlarını da
açıklamasını isteyebilir.
YENİ: Sertifikasız ürünlerin bulunduğu arazi birimlerinin coğrafi konum bilgileri geçiş
dönemi boyunca gerekli değildir.

TR3 F4

YENİ: Akıllı ölçüm gereklilikleri için bağlayıcı tarih.

TR F49

YENİ: Maaş Tablosu gerekliliği için bağlayıcı tarih.

TR F56

YENİ: İkinci geçiş dönemi denetim sertifikasının geçerliliği.

TR F74

YENİ: Geçerliliğini koruyan geçiş kuralı

TR SC111

YENİ: Geçerliliğini koruyan geçiş kuralı

TR SC112

YENİ: Geçerliliğini koruyan geçiş kuralı
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1. GİRİŞ
2020 Rainforest Alliance Sertifikasyon Programı, güvence sistemimizi güçlendirecek birkaç
önemli yenilik sunuyor. Bu yeniliklerin tam olarak uygulanması için ek zamana ihtiyaç
duyulacağının farkındayız. Bu nedenle Rainforest Alliance, iki geçiş yılı boyunca bu prensipte
özetlenen değişikliklerin uygulanmasına izin veriyor. Bu prensip, program genelinde
Sertifikasyon ve Denetim Kuralları'nın tutarlı bir şekilde uygulanmasını sağlamak için yapılan
değişiklikleri açıklamaktadır.

2. SÖZLÜK VE KISALTMALAR
CAF

Sertifikasyon Başvuru Formu

CAR

2020 Rainforest Alliance Sertifikasyon ve Denetim Kuralları

CB

Sertifikasyon Kuruluşu

CH

Sertifika Sahibi

RACP

Rainforest Alliance Sertifikasyon Platformu

3. HEDEFLER
Sorunsuz Geçiş Dönemi Sertifikasyon Denetimlerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini
sağlamak için yayınlanmış Sertifikasyon ve Denetim Kuralları, versiyon 1.1'de yapılan izin verilen
değişiklikleri bildirin.

4. PRENSİP
Aşağıdaki tabloda açıklanan değişiklikler sadece Geçiş Dönemi Sertifikasyon Denetimleri için
geçerlidir.
CAR'da
ki
Bölüm

Mevcut Kural

1.4.20

CB içinde planlanan denetim başlangıç
tarihlerini RACP’de denetimin
(sertifikasyon, yeniden sertifikasyon,
gözetim) ilk gününden 6 hafta önce
belirtecektir.

1.4.22

Bütün CH'ler, denetim hazırlıklarını veya
onay verilerini tamamlayacak veya revize
edecek ve aşağıdaki listeden ilgili
dökümanları/verileri sağlayacaktır: [12
dökümandan oluşan liste]
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İzin Verilen Değişiklikler
Geçiş yıllarında, CB'lerin denetimin ilk
gününü altı hafta önceden belirlemeleri
gerekmez. Müşteri ile denetim tarihi
üzerinde anlaşmaya varıldığı ve denetim
için yeterli hazırlık yapıldığı sürece, CB'ler
denetime daha erken başlayabilir. CB'lerin,
her ayın 14'ü ve 28'inden geç olmamak
üzere, iki haftada bir, kesin olmayan ve teyit
edilmiş tarihleri belirterek aylık denetim
planlamalarını RA'ya bildirmeleri
gerekmektedir.
Rainforest Alliance, CH'lerle imzalanan
sözleşmelerin gözden geçirilmesini CB'den
talep etme hakkını saklı tutar.
Geçiş dönemi denetimleri için CH'lerin
denetimden önce CB'ye sadece aşağıdaki
beş dökümanı iletmesi gerekir:
a. CAF'taki sertifikasyon kapsamı bilgileri,
b. Öz Değerlendirme,
c. Grup Üreticisi Kaydı,
d. İlgili gereklilikler kontrol listesi,
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Mevcut Kural

İzin Verilen Değişiklikler
e.

Varsa, en son denetim raporu ve işlem
kayıtları.
Tedarik zinciri CH'leri, doğrulama
seviyesinin Tedarik Zinciri Risk
Değerlendirmesi (SCRA)
hesaplamasının sonuçlarını da
sunmalıdır.
CB'lerin denetim sırasında kural 1.4.22'de
listelenen diğer dökümanları doğrulaması
halen gerekmektedir.

1.5.44

CB, sahada takip denetiminin olması
gerekip gerekmediğine veya masa takip
denetiminin yeterli olup olmadığına karar
verecektir. Bir masa takip denetimi, CB'nin
yeterli görmesi halinde, (uygunsuzlukları)
kapatma kanıtının uzaktan
doğrulanmasıyla sınırlı olabilir.

1.5.45

Rainforest Alliance, sertifikasyon döngüsü
esnasında herhangi bir zamanda CB’nin
kararından bağımsız olarak CB’den
yerinde bir takip denetimi yapmasını talep
etme haklarını saklı tutar.
Sertifikasyon ve gözetim denetimlerine ek
olarak, CB, seçilen CH'lerin uygunluğunun
sürekliliğini doğrulamak için Rainforest
Alliance CH'leri portföyündeki CH'lerin en
az %10'unda habersiz denetimler
gerçekleştirecektir.
CH, CB’ye aşağıdakileri içeren bir düzeltici
faaliyet planı ibraz edecektir:
Kök nedenin uzun vadeli çözümünün
NC'nin kapatılması için izin verilen
maksimum süreden daha fazla süre
gerektirmesi durumunda NC, düzeltmenin
tam olarak uygulanmasının (kısa vadeli
çözüme yönelik olan) 10 hafta içinde

1.5.4

1.7.10
(d)
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Rainforest Alliance, her ülke için ayrı ayrı
hazırlanacak başlıca riskler listesine dayalı
olarak lisans inceleme süreci için CB'den ek
bilgi talep etme hakkını saklı tutar.
Bütün takip denetimleri uzaktan yürütülmeli
ve bu denetimlere sadece güncellenmiş
dökümanlarla kanıtlanamayan veya bir
faaliyet planıyla kapatılamayan
uygunsuzlukların madde 1.7.10 (d) uyarınca
kapatıldığını doğrulamak amacıyla
başvurulmalıdır.
Bir plan dahilinde kapatılamayan
uygunsuzluklar, sadece eksik dökümanlarla
değil, tipik olarak sisteme bağlı,
uygulamalarla ilgili ciddi sorunlardır.
Takip denetimleri, sadece işçilerle yüz yüze
görüşmelerin yapılmasının veya sahada en
kritik önlemlerin uygulanıp
uygulanmadığının kontrol edilmesinin
büyük önem taşıdığı durumlarda sahada
gerçekleştirilebilir.
CB'ler, sahada takip denetimi
gerçekleştirmeyi düşünüyorlarsa ve bunun
nedenini belirtirlerse denetim planlama
süreci aracılığıyla RA'yı önceden
bilgilendirmelidir VEYA sahada takip
denetimi yapılırsa CB, sahada
gerçekleştirilen kontrolün gerekçesini Nihai
Denetim Raporu'nda belirtmelidir.
Rainforest Alliance, CB'den uzaktan takip
denetimi yapmasını talep edebilir.

Geçiş yılları boyunca habersiz denetimler
zorunlu değildir.

Geçiş dönemi denetimleri sırasında,
faaliyetlerin 10 haftalık dönemde
başlatılmış ve ilk sertifikasyon döngüsünün
sertifikasyon denetimi ile tamamlanacak
olması koşuluyla, 10 haftalık uygunsuzluk
(NC) kapatma süresini aşan bir faaliyet
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CAR'da
ki
Bölüm

Mevcut Kural

İzin Verilen Değişiklikler

tamamlanmış ve düzeltici faaliyet
planındaki faaliyetlerin somut, süreyle sınırlı,
izin verilen maksimum süre içinde başlamış
ve CH sertifikasının süresinin dolmasından
ve aşağıdaki süreleri geçmeden önce
sonuçlandırılmış olması koşuluyla bir
düzeltici faaliyet planıyla kapatılabilir:

planı kapsamında, uzun vadeli olarak kök
nedenlerin çözüme kavuşturulmasını
gerektiren bütün NC'ler kapatılabilir4.
1 Temmuz 2021 ile 30 Eylül 2022 tarihleri
arasında ilk geçiş dönemi denetimini
gerçekleştiren CH'ler için faaliyet planı,
ikinci geçiş dönemi denetimine kadar
tamamlanacak faaliyetleri ve ilk
sertifikasyon döngüsünün sertifikasyon
denetimine kadar tamamlanacak ek
faaliyetleri açıkça belirtmelidir.
Ek olarak, iki yıllık geçiş dönemi boyunca
gereklilik 1.2.12 (coğrafi konum bilgileri) ile
ilgili NC'leri uygun bir şekilde kapatamayan
ve 500'den fazla küçük arazi sahibi üreticisi
bulunan gruplar, CB'ye düzeltmenin neden
daha uzun süreceğine dair kapsamlı bir
gerekçe açıklaması gönderecektir.
Grup, ikinci sertifikasyon döngüsünün
sertifikasyon denetiminden ileri bir tarihte
olmamak üzere %100 uygulama seviyesine
ulaşmak için bir plan sunacaktır. Bu planda,
her yıl için somut hedefler koyulmalı ve bu
hedeflere ulaşmaya yönelik ilerleme
durumu dökümante edilmelidir. Bu
hedeflerden herhangi birine ulaşılamaması
sonucunda grup için bir NC ortaya
çıkacaktır.
Geçiş dönemi sırasında, dönem CH'leri
ülkeye ve kapsama uygun, yetkilendirdikleri
herhangi bir CB'yi görevlendirebilir. CB'ler,
CH'ler için bu süreci kolaylaştıracak ve
hiçbir şekilde sürecin ilerlemesine engel
olmayacaktır.
Bu kural geçiş dönemi boyunca geçerli
değildir.

1.8.1

Sertifikalar, bir CB'den diğerine yalnızca
yeni bir sertifikasyon döngüsü için
aktarılabilir (bu nedenle, yalnızca 3 yılda
bir aktarılabilir).

1.8.4

Yeni CB'lere yapılan transferler veya
sertifikasyon başvuruları, aşağıdaki
özelliklere sahip CH'ler için kabul
edilmeyecektir: [beş öğeden oluşan liste]
Sertifika devri talepleri, RACP’de devir
işlemini talep eden CH tarafından
yapılacaktır.
Mevcut CB organizasyon tarafından
gönderilen transfer talebinin alındığını teyit
edecek ve yeni CB’yi talepten sonra 1
hafta içinde bilgilendirecektir. Mevcut CB
transfer gerçekleşmeden önce ödenmesi
gereken beklemekte olan mali
yükümlülükler varsa CH’ye bunu
belirtecektir. Bekleyen mali yükümlülük
yoksa yeni CB talebi kabul edebilir ve
başvuru ve sertifikasyon sürecini başlatmak
için CH ile iletişime geçmekte serbesttir.

1.8.5
1.8.7

Bu kural geçiş dönemi boyunca geçerli
değildir.
Bir CB, CH'nin önceki denetimini
gerçekleştiren CB, yeni CB'ye bekleyen
ödemeler olduğunu bildirmişse, bir CH ile
anlaşma imzalayamaz. Bu durumda, yeni
CB'nin elinde, CH'yi denetlemeyi kabul
etmeden önce, önceki CB'ye karşı
beklemekte olan mali yükümlülüklerin
yerine getirildiğine dair kanıt bulunmalıdır.

4

Tedarikçilerin ve alt yüklenicilerin uygun hareket etmesi ve sertifika almasını şart koşan gereklilik 1.2.3'e uygunluk,
sadece ilk sertifikasyon döngüsünün sertifikasyon denetimi sırasında kontrol edilecektir.
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1.8.8

2.3.18

Mevcut Kural
Yeni CB devirden önce ve devir talebini
kabul etmeden önce müşterinin profilini
inceleyecektir. Bu inceleme şunları
içerecektir: [altı öğeden oluşan liste]
CB, detaylı denetim planıyla birlikte,
denetimin ilk tarihinden en az 2 hafta önce
her denetim için denetim risk
değerlendirmesini RACP'ye yükleyecektir.

2.3.19

CB tarafından her denetim için
gerçekleştirilen denetim risk
değerlendirmesi en azından aşağıdakileri
dikkate alacaktır: [21 öğeden oluşan liste]

2.4.3.b

Tüm örnekleme hesaplamaları için: Bu
dökümandaki belirli kurallarda aksi
belirtilmedikçe, hesaplanan sayı 5'ten
küçük olduğunda, CB, en az 5 konuyu
veya bu gibi konuların hepsini (araziler,
kişiler/işçiler, dökümanlar, işlemler vb.)
denetim örneğine dahil edecektir (arazide
yaşayanların sayısı 5'ten az olduğunda).
CB denetim ekibi, bir sertifikasyon/gözetim
denetimi sırasında yetkinliklerini ve
performanslarını doğrulamak için iç
denetçilerin toplam sayısının en azından
kareköküne eşit sayıda ya da 8 denetçiyle
(hangisi daha azsa) şahitlik denetimi
gerçekleştirecektir. […]
Risk faktörü (RF):

2.4.10

2.5.4

2.5.7

Minimum denetim süresinin tahmin
edilmesi

2.13.4

Kontrol listesi ve denetim raporu,
okuyucunun bulguların niteliğini ve
önemini/etkisini anlaması için denetim
sırasında elde edilen gerekli objektif
kanıtların tanımıyla birlikte denetim
bulgularını (uygunluk ve uygunsuzluk)
içerecektir. […]

Kural 2
Ek AR4.2

Yerinde denetimden önce CB, Rainforest
Alliance çocuk işçiliği ve zorla çalıştırma
konusundaki sektörel risk haritalarına
ve/veya (çok) CB (denetim hazırlığı
sırasında denetim risk değerlendirmesi)
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İzin Verilen Değişiklikler
Bu kural geçiş dönemi boyunca geçerli
değildir.
CB'lerin, geçiş dönemi boyunca,
denetimden iki hafta önce Denetim Risk
Değerlendirmesi'ni RACP'ye yüklemeleri
gerekmez. Ancak, CB'ler CAF'taki CH risk
değerlendirmesini tamamlamalı ve bunu
denetim raporunu sunarken rapora dahil
etmeli ve talep halinde, raporu iletmeden
önce RA'ya sunmalıdır.
CB'nin CAF'ta, sadece CH'nin risk düzeyine
ilişkin bir hesaplamayı tamamlaması
gerekecektir. CB bu değerlendirmeyi, kural
2.3.20 uyarınca denetim sırasında
doğrulamak için belirli risk alanlarını
belirlemek ve bölüm 2.5 uyarınca minimum
denetim süresini hesaplamak için
kullanacaktır.
Hesaplanan sayı 5'ten küçük olduğunda
CB, kişiler/işçiler, dökümanlar, işlemler vb.
söz konusu ise, en az 3 öğeyi ekleyecektir.
Arazi birimlerinin sayısında, hesaplanan sayı
5'ten küçük olduğunda, CB en az 2 arazi
birimini ekleyecektir.
Bu kural geçiş dönemi boyunca geçerli
değildir.

CB, kural 2.5.4 uyarınca denetim süresini
hesaplamak için CAF'taki Risk
Değerlendirmesi sayesinde elde edilen Risk
Faktörü'nü kullanacaktır. Minimum denetim
süresinin hesaplanmasına ilişkin şablon da
CAF'a eklenmiştir.
Geçiş döneminde bu bölüm geçerli
değildir. Denetim süresini tahmin etmek için
CB'ler CAF'ı kullanmalıdır.
Uygunluk kanıtının açıklaması, sadece
CAF'taki CH risk değerlendirmesinde yüksek
riskli olarak işaretlenen sorunlar için gerekir.
Rainforest Alliance CB'lerden, belirli bir
sektör ve/veya ülke kombinasyonundaki
belirli gereklilikler için uygunluk kanıtı
açıklaması talep etme hakkını saklı tutar.
Ancak, uygunsuzlukların olduğu bütün
gereklilikler için kanıt açıklaması yine de
zorunludur.
Paydaşlarla görüşme sadece şu
durumlarda zorunludur:
1. Denetim başlangıç gününden önceki
son 12 ay içinde çocuk işçiliği, zorla
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ve/veya Rainforest Alliance tarafından
belirlendiği şekilde örgütlenme
özgürlüğüne uygunsuzluk kaynaklı yüksek
riske dayalı olarak çocuk işçiliği ve/veya
zorla çalıştırma riskinin yüksek olduğu Arazi
Standardı denetimlerinde paydaşlarla
görüşme gerçekleştirecektir.

Kural 53
Ek
AR4.10

İzin Verilen Değişiklikler
çalıştırma veya örgütlenme özgürlüğü
ile ilgili şikayetler olduğunda veya
2. CH'nin son denetimi sırasında, bu
sorunlarla ilgili herhangi bir gereklilikle
ilgili bir uygunsuzluk bildirilmişse.

Rainforest Alliance, pestisit kullanımı veya
havadan fümigasyon uygulanması gibi
diğer gerekliliklerle ilgili durumlara yönelik
belirli bir CH denetimi için CB'nin
paydaşlarla görüşme yapma talep etme
hakkını saklı tutar.
CB (denetim risk değerlendirmesi) ve/veya Arazi dışı soruşturmalar sadece aşağıdaki
Rainforest Alliance tarafından sosyal
durumlarda zorunludur:
konularda (çok) yüksek uygunsuzluk riskleri
1. Denetim başlangıç gününden önceki
tespit edildiğinde CB, bu Ek'teki gereklilikleri
son 12 ay içinde sosyal konularla ilgili
takip ederek arazi dışı soruşturma
şikayetler olduğunda veya
yapacaktır.
2. CH'nin son denetimi sırasında, zorunlu
sosyal gerekliliklerle ilgili bir ya da daha
fazla uygunsuzluk bildirilmişse.
Rainforest Alliance, pestisit kullanımı veya
havadan fümigasyon uygulanması gibi diğer
gerekliliklerle ilgili durumlara yönelik belirli bir
CH denetimi için CB'nin arazi dışı soruşturma
talep etme hakkını saklı tutar.
Sertifikasız ürünlerin bulunduğu arazi
YENİ
birimlerinin coğrafi konum bilgilerinin
sağlanması gerekliliğinin geçiş dönemi
denetimleri için zorunlu değildir.

Bağlayıcı Nitelikteki Geçiş Kuralları
Geçiş Kuralları, versiyon 1.1 dökümanı, ilk geçiş dönemi denetimi başarıyla tamamlandıktan
sonra geçerliliğini yitirir. Ancak, aşağıdaki tabloda belirtilen değişikliklerle birlikte aşağıdaki
kurallar arazi (F) ve tedarik zinciri (SC) sertifika sahipleri için hala geçerlidir.
Bölüm

Mevcut Kural

Değişiklikler

F4

Rainforest Alliance 2020 Standardı'nın diğer
tarım gereklilikleri aşağıdaki şekilde
yürürlüğe girer: İster zorunlu ister seçmeli
olsun, Akıllı Ölçüm gereklilikleri, 1 Temmuz
2022 […] tarihinden itibaren yürürlüğe girer
ve ancak bu tarihten itibaren denetlenir.
Yaşam Ücreti ile ilgili gereklilik 5.4.1'e
uyulmaması durumunda, Maaş Çizelgesini
tamamen doldurma süresi ilk tam kapsamlı
denetime kadar uzatılabilir.
Geçiş Dönemi Denetimleri sonucunda,
bunlar başarılı şekilde sonuçlandığı
takdirde, Rainforest Alliance 2020
Sertifikasyon Programı kapsamında bir yıllık
Geçiş Dönemi Sertifikası verilir
1 Ocak 2023 tarihinden sonra, sadece
Geçiş Dönemi Sertifikası ve/veya Rainforest
Alliance 2020 Sertifikası almış olan CH’ler
mevcut UTZ veya Rainforest Alliance
sertifikasyon programları uyarınca

Akıllı ölçüm gereklilikleri sadece 1 Temmuz
2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

F49

F56

F74

SA-P-GA-8-V1.2TR

Sertifika sahipleri, ikinci geçiş dönemi
denetimine kadar Maaş Tablosu
gerekliliğine uymuş olmalıdır.
İkinci geçiş dönemi denetiminde olumlu bir
(sertifikasyon) kararı alınması sonucunda
bir yıllık geçiş dönemi sertifikası verilir.
Geçerliliğini korur.
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SC111

SC 112

sertifikalandırılmış eski miktarlarla ilgili
faaliyetler ve işlemler yapabilir.
31 Aralık 2022 tarihine kadar CH’ler,
aşağıdaki koşulları yerine getirdikleri
takdirde eski miktarlarıyla ilgili faaliyetler ve
işlemler yapabilir: - Geçerli bir UTZ sertifikası
veya lisansına sahip olmak veya - Geçerli
bir Rainforest Alliance sertifikasına, lisansına
veya onayına sahip olmak veya - Geçerli
bir Rainforest Alliance 2020 Geçiş Dönemi
Sertifikası veya onayına sahip olmak.
1 Ocak 2023 tarihinden sonra, sadece
aşağıdakileri yapmış olan CH’ler mevcut
UTZ veya Rainforest Alliance sertifikasyon
programları uyarınca sertifikalandırılmış eski
miktarlarla ilgili faaliyetler ve işlemler
yapabilir: - Geçiş Dönemi Sertifikası almış
olmak ve - Rainforest Alliance 2020
hesabındaki eski miktarları Geçiş Dönemi
Sertifikası'nın geçerlilik süresi sona ermeden
önce taşımış/birleştirmiş olmak.

SA-P-GA-8-V1.2TR

Geçerliliğini korur.

Geçerliliğini korur.
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