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RAİNFOREST ALLİANCE KILAVUZ DÖKÜMANI U 

HİZMET SAĞLAYICILARIN GEÇERLİLİĞİ 

Döküman Adı Döküman Kodu Versiyon 

 

Kılavuz Döküman U: Hizmet Sağlayıcıların Geçerliliği SA-G-SD-40-V1 1 

 

İlk yayın tarihi: Revizyon tarihi: Dökümanın 

geçerliliğinin 

başladığı tarih 

Dökümanın 

geçerliliğinin sona 

erdiği tarih 

1 Temmuz 2022 Geçerli değil 1 Temmuz 2022 Bildirilinceye kadar 

Bağlantılı olduğu dökümanlar   

SA-S-SD-1 Rainforest Alliance Sürdürülebilir Tarım Standardı, Arazi Gereklilikleri 1.2.2, 5.3.9, 5.3.10 

SA-P-SD-12 Birden Fazla Sertifika Sahibi İçin Çalışan Hizmet Sağlayıcılara ilişkin Prensip 

Ülke/bölge      Ürün Sertifikasyon Türü 

Hepsi Rainforest Alliance sertifikasyon sistemi 

kapsamındaki bütün ürünler; bkz. 

Sertifikasyon Kuralları. 

Arazi Sertifikasyonu 

 

GİRİŞ 

Rainforest Alliance Sertifikalı Arazilerin hizmet sağlayıcıları; sertifika sahibi veya grup üreticileri 

tarafından doğrudan işe alınmayan kişiler tarafından yürütülüyor olsa bile, sertifikalı arazilerde 

yürütülen ilgili bütün faaliyetlerin Standarda uygun olarak yürütüldüğünden emin olmak için 

geçerli standart gerekliliklerine uymak zorundadır.  Sertifika sahibi, hizmet sağlayıcıların ve 

tarım iş aracılarının ilgili standart gerekliliklerine uygunluğundan sorumludur. CH'nin, iç 

kontroller ve denetimler sırasında doğrulama da dahil olmak üzere, bunu kontrol etmek için 

bir gözetim mekanizması bulunmalıdır.  

 

Bu Kılavuz Döküman, önemli hizmet sağlayıcı kategorileri ve faaliyetleri için standart 

gerekliliklerin uygulanabilirliğine açıklık getirmektedir.  Kılavuz Döküman aşağıdaki Standart 

Gerelilikleri'ne atıfta bulunur: 

• 1.2.2: tarım iş aracıları dahil olmak üzere bütün hizmet sağlayıcıları kapsar  

• 5.3.9, 5.3.10:  tarım iş aracılarına özel gereklilikler. 

 

KAPSAMDA YER ALAN HİZMET SAĞLAYICI TİPLERİ 

Gereklilik 1.2.2. sadece arazinin fiziki sınırları içinde aşağıdaki işleri yapan hizmet sağlayıcılar 

için geçerlidir:  

• Arazi faaliyetleri 

• İşleme faaliyetleri 

• İşçi temini 

Dahil edilen hizmet sağlayıcı örnekleri: Dahil EDİLMEYEN servis sağlayıcı örnekleri: 

- Havadan ilaçlama sağlayıcıları 
- Yerden ilaçlama sağlayıcıları 
- Kısa süreli ekim/dikim, budama, 

tozlama veya hasat işçisi 
- Güvenlik görevlileri 

- Sertifika sahibi tarafından kontrol 

edilmeyen faaliyetler yürüten hükûmet 

bünyesinde çalışan hizmet sağlayıcılar 
- Yemek hizmetleri 
- İşçilerin taşınması 
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GEÇERLİ GEREKLİLİKLER 

Aşağıdaki tablo, her bir hizmet sağlayıcı kategorisi için geçerli gereklilikleri göstermektedir. 

Bölüm 5'teki Sosyal Gereklilikler, sadece sertifikalı ürünler üzerinde çalışanlar için değil, 

arazideki tüm işçiler için geçerlidir.  

 

Önemli hizmet 

sağlayıcı 

kategorilerine 

örnekler 

Geçerli gereklilikler Açıklamalar 

İşe alım hizmetleri 

sunan tarım iş 

aracısı: işe alımdan 

sonra işçiler sertifika 

sahibi tarafından 

işe alınır  

5.3.9 ve/veya 5.3.10 Sertifika sahibi, tarım iş 

aracısı tarafından işe 

alınan işçileri işe 

aldığından, sertifika sahibi 

Bölüm 5'teki diğer geçerli 

gerekliliklerden sorumludur.  

 

 

Tarım iş aracısı 

tarafından işe 

alınan işçileri temin 

eden tarım iş 

aracısı 

5.3 Ücretler ve Sözleşmeler,  

5.3.2 dışında hepsi 

 

5.5 Çalışma Koşulları 

5.5.1, 5.5.2 

5.5.3 Bebek emzirme yeri ile ilgili kısım 

değil, hamilelik/doğum izni ile ilgili kısım 

Bütün diğer hizmet 

sağlayıcılar (tarım iş 

aracısı olmayanlar) 

5.3 Ücretler ve sözleşmeler 

5.3.2 hariç 5.3.1 ila 5.3.8,  

5.3.11, 5.3.12 

 

5.5 Çalışma Koşulları 

5.5.1 Günlük çalışma saatleri ve molalar 

5.5.2 Fazla mesai 

5.5.4 İşçilerin çocukları 

5.6 Sağlık ve Güvenlik: 

5.6.9 Tehlikeli durumlarda çalışırken 

güvenlik 

5.6.10 Alet ve araçlarla güvenli çalışma 

5.6.11 Hamile ve bebek emziren 

kadınların korunması 

5.6.12 Yakın tehlike 

Havadan ilaçlama 

sağlayıcıları 

"Diğer hizmet sağlayıcılar" için bütün 

gereklilikler  

ve 

4.6.7 Havadan uygulama 

Ek Bölüm Arazi İşletme, S7 Pestisit 

Yönetimi, Havadan Uygulama Paragrafı  

5.6.16 Pestisit uygulayıcıları için tıbbi 

muayene 

 

Yerden ilaçlama 

sağlayıcıları 

 

"Diğer hizmet sağlayıcılar" için bütün 

gereklilikler  

ve 

4.5 Entegre Zararlı Yönetimi (EZY), bütün 

gereklilikler 

Pestisit ilaçlama işçilerinin, 

zararlıların veya doğal 

düşmanların izlenmesi 

ve/veya ilaçlama 

faaliyetlerine ilişkin 

kararların alınması dahil 

olmak üzere EZY'de 
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Önemli hizmet 

sağlayıcı 

kategorilerine 

örnekler 

Geçerli gereklilikler Açıklamalar 

yönetim görevleri varsa 

alakalıdır. 

4.6 Tarımsal Kimyasal Yönetimi, Ek Bölüm 

Arazi İşletme, S7 Pestisit Yönetimi ve 

İstisnai Kullanım Prensibi dahil olmak üzere 

ilgili Ekler dahil bütün gereklilikler 

 

5.6.16 Pestisit uygulayıcıları için tıbbi 

muayene 

Budama ekipleri "Diğer hizmet sağlayıcılar" için bütün 

gereklilikler  

ve 

4.2 Budama ve ağaç ürünlerinin 

yenilenmesi 

4.2.1 Budama döngüsü 

4.2.2 Budama 

4.2.3 Yenileme (seçilmişse uygulanabilir) 

Budama stratejisine yönelik 

kaynakların tamamı 

dışarıdan temin ediliyorsa 

ve hizmet sağlayıcı ne 

zaman ve nerede 

budama yapılacağını 

belirliyorsa alakalıdır. 

 

 

DÖKÜMANTE EDİLMİŞ GÖZETİM MEKANİZMASI 

Gereklilik 1.2.2, sertifika sahibinin, hizmet sağlayıcıların ve tarım iş aracılarının kendileri için 

geçerli olan standart gereklilikleri karşıladığını doğrulamak amacıyla yürürlükte bir gözetim 

mekanizmasına sahip olmasını gerektiğini belirtmektedir.  

 

Gözetim mekanizması, en azından aşağıdaki öğeleri içermelidir:  

1. Yukarıdaki tabloda belirtilen geçerli gerekliliklere uygunluk dahil olmak üzere hizmet 

sağlayıcı ile yapılan sözleşmeye dayalı anlaşma.  

2. Arazi Risk değerlendirmesine hizmet sağlayıcının faaliyetleriyle ilgili tespit dilen risklerin 

dahil edilmesi (Ek S03 Gereklilik1.3.1).  

3. İlgili risk hafifletme önlemlerinin Yönetim Planı'na dahil edilmesi.  

4. İç denetimler sırasında yılda en az bir kez hizmet sağlayıcının uygunluğunun izlenmesi.    


