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GİRİŞ
Bu döküman, Rainforest Alliance 2020 Sürdürülebilir Tarım Standardı'ndaki izlenebilirlik
bölümünün gereklilikleriyle ilgili ek kuralları içerir. Bu dökümanın yapısı izlenebilirlik bölümünün
gerekliliklerin sırasını takip eder, izlenebilirlik prensiplerini ve terminolojisini giriş bölümünde
tanıtır, bölüm 1'deki genel izlenebilirlik gerekliliklerine yorumlar ekler ve bölüm 2'de çevrimiçi
izlenebilirlik platformunun yönetimi için gereklilikleri ana hatlarıyla belirtir ve 3. bölümde kütle
denkliği gereklilikleri hakkında ek açıklama sağlar.

İzlenebilirlik kapsamı
İzlenebilirlik, sertifikasyon için temel unsurdur. Sertifikalı ürün üzerinde doğru beyanların yer
almasını sağlamak adına sürdürülebilir kılınmalıdır. Sertifikasyon programı aracılığıyla
izlenebilirlik, iki ayrı ancak birbiriyle yakından ilişkili bileşenin uygulanmasıyla sağlanır:
1) Çevrimiçi izlenebilirliğin yönetimine ilişkin kuralların yanı sıra yerinde izlenebilirliğin
nasıl uygulanacağını belirleyen izlenebilirlik gereklilikleri
2) Sertifikalı ürünle ilgili ürün hareketi ve dönüşümü işlemlerini kayıt altına alan Rainforest
Alliance çevrimiçi platformu aracılığıyla izlenebilirlik,
Her iki seviyede de izlenebilirlik, Sertifikasyon Kurallarında sıralanan faaliyetleri yürüten sertifika
sahipleri (CH'ler) tarafından uygulanmalıdır:

Arazi işletme
Ticaret
Depolama
İşleme ve/veya imalat
Ambalajlama ve/veya yeniden paketleme
Etiketleme
Perakende

İzlenebirlik bildirimi seviyesi
•

•

İzlenebilirliğin bildirimi CH seviyesinde uygulanır. CH, çoklu bir işletme olarak
sertifikalandırılırsa, izlenebilirlik gerekliliklerinin uygulanmasından çoklu işletme idarecisi
sorumludur. Rainforest Alliance çevrimiçi izlenebilirlik platformunda izlenebilirlik, CH
seviyesinde yönetilen sertifikalı miktarları yansıtmalıdır. Dolayısıyla sertifikalı ürünün
işletmeler arasında hareketi için izlenebilirlik zorunlu değildir.
Bir CH, miktar değişikliğiyle sonuçlanan işleme faaliyetleri gerçekleştiren alt
yüklenicilerle çalışırsa, bu dönüşümler bildirilmelidir.

Standart gerekliliklerin geçerliliği
•
•

İzlenebilirlik gereklilikleri, eski miktarlar ve Rainforest Alliance 2020 Sürdürülebilir Tarım
Standardı'na (SAS) göre sertifikalandırılmış miktarlar için geçerlidir.
SAS Bölüm 2.2, sadece çevrimiçi platformda izlenebilirliğin mevcut olduğu ürünler için
geçerlidir.

İzlenebilirlik türleri
İzlenebilirlik türleri, sertifikalı miktarları işlemek ve bunları menşeilerine kadar izlemek için
kullanılan yöntemlerdir. Güncel olarak, sertifikalı tedarik zincirlerinde "en yüksek" izlenebilirlik
türünden "en düşük" izlenebilirlik türüne kadar sıralanmış aşağıdaki izlenebilirlik türleri
bulunmaktadır: Identity preserved (IP) (Korunmuş kimlik), segregated (ayrım) (SG), ve mass
balance (kütle denkliği) (MB). Aşağıda, izlenebilirlik türleri daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

•

Korunmuş kimlik (IP)
Rainforest Alliance Sertifikalı içerik veya ürünün geriye doğru tekli arazi sertifika
sahibine kadar tanımlanabildiği bir izlenebilirlik seçeneği Sertifikalı içerik veya ürünle
sertifikasız içerik veya ürün karıştırılmaz. Bu, uyulması gereken en önemli izlenebilirlik
türüdür.
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•

Ayrım (SG)
Sertifikalı ürünün hem fiziksel olarak hem de dokümantasyon açısından sertifikasız
üründen ayrı tutulduğu bir izlenebilirlik süreci Bu ayırma işlemi; tedarik zincirinin bütün
alma, işleme, ambalajlama, depolama ve nakliye aşamalarında gerçekleşir.
Sertifikasız ürünle sertifikalı ürün karıştırılmaz. Dolayısıyla, farklı menşe ülkeler dahil olmak
üzere, farklı sertifikalı kaynaklardan/arazilerden de gelse ürün içeriğinin bütünü
sertifikalandırılır. Sertifikalı bir ürün farklı sertifikalı kaynaklardan/arazilerden geliyor,
ancak tedarik zinciri boyunca kimliği korunuyorsa Karışık Korunmuş Kimlik (Mixed IP) alt
türü uygulanabilir.

•

Kütle denkliği (MB)
İdari izlenebilirlik; bir sertifika sahibinin, eşdeğer miktarın Rainforest Alliance Sertifikalı
olarak tedarik edilmesi durumunda, Rainforest Alliance Sertifikalı olarak
sertifikalandırılmamış bir ürünü beyan etmesine olanak tanır.

TEDARİK ZİNCİRİ AKTÖRÜ (SCA)
Bir izlenebilirlik türünden diğerine “yükseltme” yapılamaz. Örneğin, girdi ayrım ise izlenebilirlik
türü korunmuş kimlik olan bir çıktı üretilemez. Ancak, daha yüksek bir izlenebilirlik türünden
daha düşüğüne “düşürme” yapılabilir: örneğin "ayrım"dan "kütle denkliği"ne CH, izlenebilirlik
türünde bir değişiklik olduğunda Rainforest Alliance Sertifikasyon Platformu'ndaki (RACP)
kapsamını güncellemelidir.

Kapsam
Korunmuş kimlik ve ayrım izlenebilirlik türleri, Rainforest Alliance sertifikasyonu kapsamındaki
herhangi bir ürüne uygulanabilirken, kakao, portakal suyu ve çiçekler için tedarik zinciri
sertifika sahibi düzeyinde (ilk alıcı ve sonrası) kütle denkliği geçerlidir. Fındık, palm yağı ve
hindistan cevizi yağı için, tedarik zincirinde olduğu kadar arazi sertifika sahibi seviyesinde de
kütle denkliği türü uygulanabilir.

Kredi geçerliliği
Eski sertifikalar ve 2020 Rainforest Alliance Sertifikasyon Programı kapsamında oluşturulan
ayrım ve kütle denkliği kredileri, arazi sertifika sahibinden ilk tedarik zinciri aktörüne yapılan ilk
satıştan itibaren geçerli olacak ve sertifika sahibi dışı her satışta ve sertifika sahibi bünyesinde
yapılan her dönüşüm işleminde yenilenecektir.
Her ürün için geçerlilik süresi belirlenecektir.
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İZLENEBİLİRLİK
Gereklilik 2.1.7 – çifte satış
Miktarlara çifte satış uygulanmaz: Konvansiyonel ürün olarak satılan ürünler veya başka bir
sertifikasyon programı veya sürdürülebilirlik girişimi kapsamında satılan ürünler aynı zamanda
Rainforest Alliance Sertifikalı olarak satılamaz.
Birden fazla program kapsamında sertifikalı ürünlerin satışı mümkündür.
•

Çifte Satış, Rainforest Alliance Sertifikalı olarak üretilen veya satın alınan aynı miktarın,
bir kez Rainforest Alliance Sertifikalı ve bir kez de konvansiyonel olarak veya başka bir
sertifikasyon kapsamında olmak üzere iki kez satılmasıdır.

Örneğin, bir arazi tarafından üretilen 100 MT kahve, hem organik hem de Rainforest Alliance
olarak sertifikalandırılabilir ve bir alıcıya,
yalnızca 100 MT Rainforest Alliance Sertifikalı veya
yalnızca 100 MT Organik veya
100 MT Rainforest Alliance Sertifikalı ve Organik (aynı seferde tek bir partide) olarak
satılabilir.
Ancak aynı miktarda kahve, 100 MT organik kahve ve 100 MT Rainforest Alliance Sertifikalı
kahve olarak ayrı ayrı satılamaz.
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Gereklilik 2.1.9 – dönüşüm oranları
Aşağıdaki tabloda, onaylanmış izlenebilirlik türü kütle denkliği olan sektörlerde kullanılacak
dönüşüm oranları verilmiştir.

Ürün/Sektör
Kakao
Çekirdekten kitleye
Çekirdekten kitleye
Nibden kitleye
Kitleden yağa ve toza
Fındık
Kabukludan içe
İçten kavrulmuş içe
İçten işlenmiş içe (örneğin
beyazlatılmış, kıyılmış, dilimlenmiş vb.)
Kavrulmuş içten kavrulmuş işlenmiş
içe
Hindistan cevizi
Yaş meyveden kurutulmuşa
Kurutulmuştan ham hindistan cevizi
yağına
Ham hindistan cevizi yağından rafine
hindistan cevizi yağına (RBD)
Ham hindistan cevizi yağından rafine
hindistan cevizi yağına (hidrojenize)
Palmiye Yağı
Yaş meyve salkımından (FFB) ham
palmiye yağına
Yaş meyve salkımından (FFB) palmiye
çekirdeğine
Ham palmiye yağından rafine
palmiye yağına
Ham palmiye yağından PFAD’ye
Palmiye çekirdeğinden palmiye
çekirdeği yağına
Palmiye çekirdeğinden PKE’ye
Palmiye yağından oleine
Palmiye yağından stearine
Oleinden bifraksiyone oleine
Oleinden bifraksiyone stearine
Stearinden orta fraksiyon oleine
Stearinden bifraksiyone stearine
Palmiye çekirdeği yağından rafine
palmiye çekirdeği yağına
Palmiye çekirdeği yağından
PKFAD’ye
Rafine palmiye çekirdeği yağından
PK oleine
Rafine palmiye çekirdeği yağından
PK stearine
Portakal
Yaş meyveden çözünür katı
maddeye
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1. dönüşüm

2. dönüşüm

3. dönüşüm

4. dönüşüm

1:0,5:0,5

NA

NA

NA

1:0.82
1:0.82
1:1
1:0.5
1:0.94
1:1

1:1
1:0.25
1:0.62
1:0.96
1:0.96

100:20
100:5
100:95
100:5
100:45
100:55
100:80
100:20
100:65
100:35
100:65
100:35
100:95
100:5
100:65
100:35
Kg SS = (X
kasa yaş
meyve / 66
brikste Y
kasa/ton
FCOJ) ×
1000 × %66
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Çözünür katı maddeden meyve
suyuna (FCOJ)
Çözünür katı maddeden meyve
suyuna (NFC)
Meyve suyundan yeniden
yapılandırılmış meyve suyuna

1:1
1:1
1:1

ONLINE PLATFORMDA IZLENEBILIRLIK
İZLENEBİLİRLİK PLATFORMU FAALİYETLERİ
İzlenebilirlik platformu, sertifikalı ürünlerin fiziksel hareketine dair işlemleri göstermelidir. Bu
nedenle, CH'lerin sertifikalı ürün üzerinde gerçekleştirilen herhangi bir faaliyeti raporlaması
esastır. Raporlama şunları içerir: sertifikalı ürünün satışları, dönüşümleri, onayı, kullanımı ve
kaldırılması tamamı aşağıdaki bölümde açıklanacak olan işlemler.

Gereklilik 2.1.9 – sertifikalı ürünün dönüştürülmesi
Sertifikalı her ürün için, dönüşüm faktörlerinin hesaplanmasında kullanılan doğru metodoloji
sunulur, dökümante edilir ve gerektiği şekilde izlenebilirlik platformunda yansıtılır.
•

Doğru dönüşüm oranlarının uygulanmasının (bkz. yukarıdaki bölüm) dışında, sertifikalı
üründe, miktar ve/veya çıktı ürününde bir değişikliğe yol açan herhangi bir dönüşüm 1,
izlenebilirlik platformunda olduğu gibi bildirilmelidir

Gereklilik 2.2.1 – sertifikalı ürünün dış işlemlerinin yönetilmesi
Sertifikalı olarak satılan miktarlar, sevkiyatın gerçekleştiği üç aylık dönemin sonundan en geç
iki hafta sonraya kadarRainforest Alliance izlenebilirlik platformunda kaydedilir.
•

Genelde bu, sertifikalı bir ürünün tüm işletmeler arası satışlarının, arazi sertifika
sahibinden başlayarak sertifikalı ürünün bir CH'nin kendi markası altında paketlendiği
ve etiketlendiği noktaya kadar Rainforest Alliance izlenebilirlik platformu üzerinden
raporlanması
a) gerektiği anlamına gelir. Bu durumda, sertifikalı ürün, izlenebilirlik
platformundan veya

sertifikalı ürünün, ürünü bir marka/perakendeci için paketleyip etiketleyen SC CH'si tarafından
markaya/perakendeciye sattığı noktadan itfa edilir. Bu durumda, markaya/perakendeciye
sertifikalı ürünün satış işlemi2 iletilir.

Gereklilik 2.2.2 – sertifikalı ürünün gelen işlemlerinin yönetilmesi
Rainforest Alliance sertifikalı ürünleri satın alanlar için, satın alınan sertifikalı ürünlerin
faturalarıyla izlenebilirlik platformundaki işlemlerin eşleştiğini düzenli olarak doğrulamaya
yönelik bir prosedür mevcuttur.
•

Genelde, tedarikçiler tarafından satılan sertifikalı ürünlerle ilgili işlemler, sertifikalı ürünü
satın alan CH tarafından3 gözden geçirilmeli ve onaylanmalıdır. Bir CH'nin gelen
işlemleri gözden geçirmek ve tedarikçiden işlem ayrıntılarında düzenlemeler
yapmasını istemek için 7 günü vardır. 7 gün geçtikten sonra işlemler otomatik olarak
onaylanacaktır.

Dönüşüm = CH, fiziksel dönüşümden kaynaklanan sertifikalı ürün uygulama oranının değişimini bildirir
Satışlar = CH, alıcısına satılan karşılık gelen miktarda bir işlem yapar
3 Onaylama = Gelen işlemler, gerçekten işlem gören miktarın ayrıntılarına karşılık geliyorsa CH, sertifikalı
tedarikçilerden gelen bu işlemlerin ayrıntılarını (miktar, ürün ayrıntıları, sağlanan diğer işlemle ilgili referanslar) inceler
ve onaylar.
1
2
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Gereklilik 2.2.3 – sertifikalı miktarların kaldırılması
Rainforest Alliance Sertifikalı olarak satılmayan ve/veya kaybedilen miktarlar, satışların
yapıldığı üç aylık dönemin sonundan iki hafta sonraya kadar izlenebilirlik platformundan
kaldırılır.
•
•

Sertifikalı ürünler, bir sonraki CH'ye Rainforest Alliance Sertifikalı olarak satılmadıklarında
veya ürünün hasarlı olması nedeniyle (“kayıp” ürün) genelde başka bir alıcıya
satılamayacakları zaman izlenebilirlik platformundan kaldırılır.
CH'nin kütle denkliği izlenebilirlik türünü kapsamında çalışıyor olması durumunda,
sertifikalı miktar akabinde konvansiyonel olarak satılabilir ve ilgili kütle denkliği kredileri
korunabilir.

Gereklilik 2.2.5 – toplu işlemler
Tek işlemde birleştirilen teslimatlar, işlemle tek tek teslimatlar arasında bağlantı kurmaya
yetecek kadar bilgi içerir.
•

Birkaç sevkiyat tek bir işlemde birleştirilirse, SC CH'si, işlemleri ayrı ayrı tanımlamak için
izlenebilirlik platformundaki işlemin kendi içinde destekleyici dökümantasyon sağlar
(örneğin sevkiyatları veya ayrı sevkiyat numaralarını içeren excel dosyası).

Ne zaman bildirim yapılır?
•

Çeyreğin bitiminden sonraki 2 hafta içinde (çeyrek, takvim yılının üç aylık dönemlerini
ifade eder: Ocak - Mart, Nisan - Haziran, Temmuz - Eylül, Ekim - Aralık)
1. Örnek: Mayıs ayında fiziki bir satış yapılır - CH'nin satış işlemini en geç 15 Temmuz
tarihine kadar bildirmesi gerekir
2. Örnek: Aralık ayında sertifikalı bir miktar konvansiyonel olarak satılır - CH'nin sertifikalı
ürünü, takip eden yılın 15 Ocak tarihine kadar izlenebilirlik platformundan kaldırması
gerekir.

KÜTLE DENKLİĞİ
Gereklilik 2.3.1 – kredi değişimi
Kredi değişimi sadece aynı ürün için veya ileri yönde gerçekleştirilen fiziki bir işlemede
mümkündür. Dolayısıyla, Rainforest Alliance kredileri satın alınan bir Rainforest Alliance
ürününden aynı veya daha sonra satın alınan konvansiyonel ürüne değiştirilebilir.
•

1. Örnek: Rainforest Alliance sertifikalı kakao yağından konvansiyonel kakao yağına

•

2. Örnek: Rainforest Alliance sertifikalı kakao çekirdeklerinden konvansiyonel kakao
kitlesine

•

3. Örnek: Rainforest Alliance sertifikalı kakao çekirdeklerinden konvansiyonel kakao
yağına

•

4. Örnek: Rainforest Alliance sertifikalı kabuklu fındıktan konvansiyonel kavrulmuş iç
fındığa

•

5. Örnek: Rainforest Alliance sertifikalı ham hindistan cevizi yağından konvansiyonel
rafine hindistan cevizi yağına

Geriye doğru kredi değişimine izin verilmez (kakao kitlesinden kakao niblerine, çikolatadan
kakao yağına, kakao yağından kakao tozuna (ve tersi), işlenmiş iç fındıktan kabuklu fındığa
vb.).
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Geriye doğru bir dönüşüm oluşturacağından, Rainforest Alliance sertifikalı saf olmayan
ürünlerden (örneğin çikolata) konvansiyonel saf ürünlere (örneğin kakao yağı) kredi
değişimine de izin verilmez.
Rainforest Alliance saf (olmayan) ürününden (çikolata) saf olmayan konvansiyonel ürüne
(çikolata) kredi değişimine, saf olmayan ürün satın alındığı sürece izin verilir.
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Gereklilikler 2.3.3 ve 2.3.4 – menşe eşleşmesi
Aşağıdaki menşe eşleşme gereklilikleri ve tanımları sadece kakao sektörü için geçerlidir:

Tanımlar
Yıllık reçete
Menşe

Menşe ayak izi

Menşe eşleşmesi

Tedarik planı

Sertifikalı kakao kitlesi satışlarıyla ilgili reçete. Bu reçete, yıllık olarak
gözden geçirilebilir ve düzenlenebilir, ancak daha sık olarak da
düzenlenmesi mümkündür.
Sertifikalı kakao çekirdeklerinin üretildiği ülke
Krediyle ilişkili sertifikalı kakao çekirdeklerinin menşeini temsil eden bir
kredide görüntülenen ülke Menşe ayak izi, krediyle ilişkili fiziksel kakao
ürününü üretmek için kullanılan çekirdeklerin menşeini mutlaka
göstermez, sadece kredinin idari menşeini gösterir.
Sertifikalı satın alımların veya fiziki ürünlerin satışlarının menşei ile bu
satın alım veya satışlarla ilişkili kredilerin menşe ayak izini, işlem başına
veya aşağıda gerektiği gibi toplu olarak eşleştirme işlemi
Bir şirket tarafından, menşe eşleşme gerekliliklerini karşılamak için
sertifikalı kaynakları yerinin gerektiği gibi ve güvenilir bir şekilde
değiştirilmesi konusunda kararlılık göstermek amacıyla bir hazırlanan
plan Bu plan, Rainforest Alliance'a iletilmeli ve Rainforest Alliance
tarafından onaylanmalıdır.

Kapsam
Bu dökümanda açıklanan gereklilikler kapsamında kaynak eşleşmesi koşullarını karşılayan
izlenebilirlik platformunda tamamlanmış bütün işlemler için 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren
kaynak eşleşmesi gereklidir. Buna kütle denkliği sertifikalı kakaonun tamamı dahildir.
İlgili sözleşmeleri 1 Nisan 2021 tarihinde veya sonrasında imzalanmış bütün sertifikalı satışlar için
menşe eşleşmesi gereklidir.
İzlenebilirlik platformunda görüntülenen bir menşe ayak izine sahip kakaonun tamamı için
menşe eşleşmesi gereklidir. Kakao ürününün menşe ayak izi izlenebilirlik platformunda
görüntülenmiyorsa bu belirli ürün için menşe eşleşmesi gerekli değildir. Bir menşei gösterip
göstermemek konusunda şirket takdir yetkisine sahip olmayacaktır. Bu karar, izlenebilirlik
platformu tarafından belirlenir.
Menşe eşleşme istisnası: Bir tedarik zinciri sertifika sahibi, belirli bir menşe için tedarik sağlama
planı için Rainforest Alliance'tan onay almışsa belirli bir menşeden belirli bir miktar için menşe
eşleşmesinden muaf tutulabilir.
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Kakao çekirdekleri ve
Menşe eşleşmesi, başka bir tedarik zinciri sertifika sahibinden sertifikalı kakao çekirdeği ve
nibin tüm satın alımları ve başka bir tedarik zinciri sertifika sahibine çekirdek ve nib satışları için
%100 menşe eşleşmesiyle birlikte işlem seviyesinde gereklidir. Sertifikalı olarak satılan çekirdek
ve nibler için satış dökümanlari, sertifikalı kakao ve konvansiyonel kakao çekirdeği ve nib
girdileri için ülke seviyesinde menşe bilgilerini içerir.
Kakao kitlesi
Sertifikalı kakao kitlesinin başka bir tedarik zinciri sertifika sahibine 12 aylık bir dönem boyunca
toplam seviye bazında ilk satışı için menşe eşleşmesi gereklidir. Tedarik zinciri sertifika sahibi
seviyesindeki dökümanlar, sertifikalı ve sertifikasız kakao girdileri için ülke seviyesinde menşe
bilgileri içerir.
Toplu olarak sertifikalandırılmış kakao kitlesi satışlarına ait menşe bilgisi ve yıllık üretim programı
karşılaştırılır. Miktara göre en az %80'e kadar menşe eşleşmesi gereklidir. %80 menşe eşleşmesi
için uyumlaştırma hesaplaması yapılırken sertifikalı miktarlar birleştirilebilir.
Bir dönemde satılan kakao türevlerinin %20'sinden fazlasının izlenebilirlik platformunda bir
menşe ayak izi yoksa, menşe ayak izine sahip bütün miktarlarda menşe eşleşmesi olduğu
sürece %80'in altında menşe eşleşmesine izin verilir.
12 aylık dönem için menşe eşleşmesi %80'in altındaysa, miktar farkı gelecek 3 ay içinde telafi
edilmelidir.
Bir ülkeden sertifikalı kakao miktarı sağlanamıyorsa ve bu, bir ürünün gerekli menşe eşleşme
yüzdesinin altında kalmasına neden oluyor ve aradaki fark telafi edilemiyorsa, bu ürün
sertifikalı kütle denkliğine sahip kakao olarak satılamaz.

Kitle için yıllık reçete ve menşe eşleşmesi
Kitle için yıllık üretim reçete
Bir denetime hazırlanmak amacıyla bir şirketin, sertifikalı kütle denkliğine sahip kakao kitlesinin
menşe eşleşmesi için yıllık reçetesini belirlemesi beklenir. Bu, aşağıdaki yöntemlerden biriyle
yapılabilir:
1. Sertifikalı kitle satışı için kullanılan tek bir kitle üretim programı varsa, şirket sertifikalı kitle
satışlarında şirket tarafından kullanılan fiili yıllık kitle üretim programını kullanabilir. Sertifikalı
kakao kitlesi satışı için kullanılan birden fazla üretim programı olması halinde, bu
programların ortalaması hesaplanabilir.
2. Sertifikalı satışlarda kullanılan kitleyi konvansiyonel satışlarda kullanılan kitleden ayırmanın
mümkün olmadığı durumlarda ve bunun yapılamadığı bir denetçiye kanıtlanabiliyorsa,
sertifikalı olarak satılan (tamamen veya kısmen) bütün üretim programları birleştirilebilir ve
ortalaması alınabilir.
3. Satışlarda kullanılan kitleyi daha sonraki dahili işlemede kullanılan kitleden ayırmanın
mümkün olmadığı durumlarda ve bunun yapılamadığı bir denetçiye kanıtlanabiliyorsa,
bütün üretim programları birleştirilebilir ve ortalaması alınabilir.
Yukarıdaki seçenekler, önceki 12 aylık dönem için yıllık bir üretim programı ile sonuçlanmalıdır
veya bir şirket, birkaç fiili yıllık üretim programı kullanmayı tercih eder ve bunların ortalamasını
almazsa, o zaman şirket, bu üretim programlarının her birinin ortalama kullanımını yıllık üretim
programı için referans olarak kullanabilir. Ortalama üretim programının ağırlıklı ortalama
olması gerekmez. Şirketin söz konusu hesaplamayı yapmak için kullandığı gerekli dökümanlar
de dahil olmak üzere, yukarıdaki yöntemlerden herhangi biri için hesaplama kanıtının
denetçiye gösterilmesi gerekir.
Kitle için reçete menşe eşleşmesi
Bir şirketin, Rainforest Alliance izlenebilirlik platformundaki menşe başına kitleyle ilgili
işlemlerinin dökümünü şirket tarafından hesaplanan yıllık üretim programıyla karşılaştırması
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gerekecektir ve izlenebilirlik platformunda satılan miktarın en az %80'i, yıllık üretim
programında belirlenen menşelerle eşleşmelidir.
Yüzdeyi hesaplamak için:
Yıllık reçete
Ülke

A Ülkesi
B Ülkesi
C Ülkesi
TOPLAM

%
cinsinden
içerik
%40
%40
%20
%100

MTT cinsinden işlemler
Ülke

A Ülkesi
B Ülkesi
C Ülkesi

%
cinsinden
içerik
%35
%35
%30
%100

Menşe Eşleşmesi
%
% cinsinden fark

%5
%5
%10
%20 fark = %80
eşleşme

Kütle denkliği menşe eşleşmesi hakkında basit bir genel bakış için lütfen buraya bakın.
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