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1. GİRİŞ
Rainforest Alliance 2020 Sürdürülebilir Tarım Standardı'nın Sürdürülebilirlik Farkı (SD) (başlık 3.2)
ve Sürdürülebilirlik Yatırımları (SI) (başlık) gereklilikleri hem arazi hem de tedarik zinciri sertifika
sahipleri (CH'ler) için geçerlidir. Rainforest Alliance sertifikalı ürünler konusunda küresel tedarik
zincirlerinin özellik ve dinamikleri önemli ölçüde farklılık gösterdiğinden, Ortak Sorumluluk
gerekliliklerinin uygulanması, sektörlerin her biri için farklı yaklaşımlar gerektirir. Bu Ek,
Sürdürülebilirlik Farkı ve Sürdürülebilirlik Yatırımlarının temel kavramlarının yorumlanması ve
gerekliliklerin sektöre özel uygulanabilirliği hakkında daha detaylı bilgiler sağlamaktadır. Bu
dökümanda ana hatları verilen sektöre özel kuralların zamanlaması ve uygulanmasına ilişkin
kılavuz bilgiler, Rainforest Alliance'ın web sitesinde yayınladığı SD ve SI Kılavuz Dökümanlarda
daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

1.1 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FARKI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YATIRIMLARININ
AMACI
Sürdürülebilirlik Farkının Amacı
Gereklilik 3.2.3, sertifikalı ürünlerin alıcısının, Sürdürülebilirlik Farkı'nı pazar fiyatına, kalite
primlerine veya diğer farklara ek olarak parasal ödeme şeklinde ödemesi gerektiğini ve
Sürdürülebilirlik Farkı'nın ayni olarak ödenemeyeceğini belirtmektedir.
Bu gereklilik, üreticilerin ve işçilerin sürdürülebilir tarım uygulamalarının hayata geçirilmesi
konusunda çabalarının ödüllendirilmesi amacını taşımaktadır.

Sürdürülebilirlik Yatırımlarının Amacı
Gereklilik 3.3.4, sertifikalı ürünün alıcısının, üzerinde anlaşılan Sürdürülebilirlik Yatırımını en az
yılda bir kez olmak üzere nakdi veya ayni olarak ödemesi gerektiğini belirtmektedir.
Gerekliliğin amacı; alıcılar arazi seviyesinde yatırım maliyetlerinin karşılanmasına doğrudan
katkıda bulunduğundan, sürdürülebilir üretim hedefine ulaşma maliyetinin tedarik zinciri
boyunca daha eşit bir şekilde yayılmasını sağlamaktır.

1.2 TAKVİM
Rainforest Alliance sertifikalı ürünlerin üretiminin yapıldığı farklı sektörler için SD ve SI
gerekliliklerinin uygulamaya konulmasına dair belirli takvimler tanımlanmıştır. Bu takvimler, her
sektörün piyasa yapısına ve sektördeki aktörlerle görüşülmesine dayanmaktadır. Aşağıdaki
tablo, 2020 Standardı kapsamında satılan miktarlar için her sektörde SD/SI gerekliliklerinin
zorunlu hale geldiği takvimleri göstermektedir:
Tarih
1 Temmuz 2021

1 Ocak 2022

Sektör
Kahve
Kakao
Fındık
Aromatik bitkiler ve
baharatlar
Diğer sektörler
Çay

1 Ocak 2023

İşlenmiş Meyveler ve
Hindistan Cevizi Yağı
Muz/Taze Meyveler
Çiçekler
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Spesifikasyon
1 Temmuz 2021 tarihinden sonra satın alınan 2020
Rainforest Alliance Standardı uyarınca
sertifikalandırılmış miktarlar için

Markalar 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren taahhüt
verir
1 Ocak 2023 tarihinden itibaren bu taahhütler
uyarınca ödemeler geriye dönük olarak yapılır.
1 Ocak 2022 tarihinden sonraki ilk sözleşme
döngüsünden başlayarak
1 Ocak 2023 tarihinden itibaren tedarik zincirine
giren miktarlar için
1 Ocak 2023 tarihinden itibaren tedarik zincirine
giren miktarlar için
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Tablo 3: SD/SI gereklilikleri takviminin başlangıcı

2. GEREKLİLİKLERİN YORUMLANMASI
2.1 SD/SI ÖDEMELERİNDEN SORUMLU SERTİFİKA SAHİBİNİN TANIMI
Genel anlamda kullanılan "Alıcı" ifadesi, 3.2.3 ve 3.3.4 gerekliliklerinin uygulanabilirliğini bir tip
tedarik zinciri sertifika sahibine (CH) sınırlamamak amacıyla kullanılır. SD ve SI ödemesinden
hangi tedarik zinciri CH'sinin sorumlu olduğu, tedarik zincirinin nasıl yapılandırıldığına bağlı
olarak farklı sektörlerde belirlenir.
Çoğu durumda, SD ve SI, "arazi sertifika sahibinden sonra sertifikalı ürünün yasal sahibi olan ilk
sertifika sahibi" olarak tanımlanan ilk alıcı tarafından ödenecektir.
Belirli ürünler için SD ve SI, “tescilli bir marka veya etiket altında herhangi bir mal veya ürünü
pazarlayan bir kişi veya şirket” olarak tanımlanan marka sahibi tarafından ödenecektir.
Kurumsal markalar, yemek servisi ve perakende şirketleri ve perakende şirketlerinin
bünyesinde yer alan özel etikete sahip markalar veya mağaza markaları bu tanımın içinde
yer alabilir.
Diğer sektörlerde ithalatçı, SD ve SI'nın ödenmesi konusunda nihai sorumluluğa sahiptir.
İthalatçılar, “perakendeciler, marka sahipleri veya bu işlevi yerine getiren diğer kuruluşlar
dahil olmak üzere, menşe ülke dışından, sertifikalı miktarı doğrudan menşe ülkeden ithal eden
kuruluş” olarak tanımlanır.
Aşağıdaki tablo, farklı sektörlerdeki Rainforest Alliance sertifikalı ürünler için SD ve SI ödemesi
ile ilgili gerekliliklere uyulması konusunda hangi CH'nin sorumlu olduğunu göstermektedir:

Ürün/Sektör

SD/SI ödemesi gerekliliklerine
uygundur

Kahve

İlk alıcı

Kakao

İlk alıcı

Çay

Marka Sahibi
İthalatçı
Not: Üretimin yapıldığı ülkedeki tedarik
zinciri CH'leri, tutarı arazi CH'lerine
transfer etmekten sorumludur.

Muz ve Taze Meyveler
İşlenmiş meyveler ve
Hindistan Cevizi Yağı
Fındık

İlk alıcı
İlk alıcı

Aromatik Bitkiler ve
Baharatlar

İlk alıcı

Çiçekler

TBD

Diğer sektörler

İlk alıcı

Tablo 4: SD/SI'nın ödenmesine ilişkin gerekliliklere uymaktan sorumlu SC CH'lerine genel bakış
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SD/SI ödemeleri için Ortak Sorumluluk
SD/ SI ödemeleri, ilk alıcılar ve müşterileri arasındaki sözleşme şartlarını etkileyebilir. Bu sözleşme
şartları, Rainforest Alliance sertifikasyon veya izlenebilirlik platformunda yansıtılmaz. Ancak,
yalnızca Sürdürülebilirlik Farkı'nın ödenmesi ve Sürdürülebilirlik Yatırımları'nın yapılmasından
doğrudan sorumlu olan aktörlerin değil, tedarik zincirindeki bütün aktörlerin Ortak
Sorumluluğa katkıda bulunması Rainforest Alliance'ın uzun vadeli vizyonudur. Bu nedenle,
Rainforest Alliance, sertifikalı tedarik zincirleri boyunca Ortak Sorumluluğa yönelik ilk adım
olarak SD ve SI'nin ödenmesi ve kullanımı konusunda daha fazla şeffaflığı teşvik etmeyi
amaçlamaktadır.
Sorumlu tedarik zinciri CH'si (bkz. tablo 4) tarafından araziye CH'sine ödenen ve/veya transfer
edilen SD ve SI tutarı, hem arazi hem de tedarik zinciri CH'leri tarafından Rainforest Alliance
izlenebilirlik platformunda kaydedilmelidir. Bu aynı zamanda Rainforest Alliance'ın alıcılara
tedarik zincirlerinde ödenen SD ve SI'yı ve bunun üretici geçim kaynaklarını ve arazi
seviyesinde gelişmiş sürdürülebilirliği desteklemek için nasıl kullanıldığını görmeleri adına daha
fazla şeffaflık sağlamasına da olanak tanıyacaktır.

Diğer arazilerden sertifikalı ürünler satın alan Arazi CH'leri Kapsamında arazi işletme
bulunan bazı sertifika sahipleri (CH'ler), diğer arazi CH'lerinden de sertifikalı ürünler satın
almaktadır. Bu durumda, sertifikalı ürünü satın alan arazi CH'si ilk alıcı olur. İlk alıcının SD/SI
ödemesinden sorumlu olduğu ürünlerde (bkz. tablo 4), diğer arazilerden sertifikalı miktarlar
satın alan arazi CH'leri bu nedenle sertifikalı olarak satın alınan miktarlar için SD/SI ödemelerini
yapmaktan sorumludur.

Birden fazla ürün satın alan Tedarik Zinciri CH'leri
Birden fazla ürünle işlem yapan tedarik zinciri CH'leri, sektörlerine bağlı olarak farklı ürünler için
SD ve SI ödemelerinde farklı sorumluluklara sahip olabilir (bkz. Tablo 4). Örneğin, bir alıcının
sertifikalı kahve ve sertifikalı çay satın alması durumunda, SC CH'si, sertifikalı kahve için CH
arazisine SD/SI ödemeleri yapmaktan sorumlu olacaktır. Bunun nedeni SC CH'sinin kahve için
yapılan SD/SI ödemelerinden sorumlu aktör olan ilk alıcı olmasıdır. Ancak, marka sahibi
sorumlu SC CH'si olduğundan, SC CH'si sertifikalı çay için yapılan SD/SI ödemesinden sorumlu
olmayacaktır.

2.2 SD/SI ÖDEMELERİNİN DÖKÜMANTE EDİLMESİ
SD/SI ödemesinden sorumlu CH'ler, Rainforest Alliance izlenebilirlik platformuna girilen bilgilere
ek olarak, SD ve SI ödemelerine dair eksiksiz kayıtları kendi idari sistemlerinde tutmalıdır. SD/SI
ödemelerinin bütün sektörler için Rainforest Alliance izlenebilirlik platformunda kaydedilmesi
gerekecektir. İzlenebilirlik platformunun henüz SD/SI kaydına izin vermediği sektörler için, SD/SI
ödemelerine dair bütün kayıtlar tutulmalı ve geriye dönük olarak bildirilmelidir.

İlk alıcı (Çay, Muz, Taze Meyve ve Çiçekler dışında bütün ürünler)
İlk alıcının SD/SI ödemelerinden sorumlu olduğu durumlarda, bu SC CH'si aşağıdakilerden
sorumludur:
• Arazi sertifika sahipleri ile SD ve SI tutarlarını görüşmek Üzerinde anlaşılan SD ve SI,
Arazi CH'leri ile yapılan sözleşmelere ve faturalara dahil edilecektir. Taraflar arasında
ayni SI üzerinde anlaşmaya varılmışsa bunlar da dahil edilir.
• SD/SI ödemesini doğrudan arazi CH'sine yapmak ve bütün kayıtları kendi idari
sisteminde tutmak
• Fiilen yapılan ödemeyi gösteren RA izlenebilirlik platformunda SD ve SI ödemelerinin
onaylamak/kaydetmek

İthalatçı (Muz, Taze Meyve)
İthalatçının SD/SI ödemelerinden sorumlu olduğu ürünler için bu, aşağıdaki faaliyetleri içerir:
• SD ile tedarikçisi arasında görüşme yapılmasını sağlayarak anlaşmaya varmak (tedarik
zinciri yapısına bağlı olarak tedarikçi, arazi CH'si, ilk alıcı veya bir aracı olabilir)
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•
•
•

SI tutarı (Arazi CH'si için MT başına 5,50 USD) ve sözleşmelerde anlaşmaya varılan SD
tutarı da dahil olmak üzere, bu ayrıntıları faturalarda belirtmek Taraflar arasında ayni SI
üzerinde anlaşmaya varılmışsa bunların da dahil edilmesinin sağlanması.
Tedarikçilerine sabit SI ve üzerinde anlaşılan SD'nin ödenmesi
İthalatçının ilk alıcı olması durumunda, SI (parasal ve ayni) ve SD ödemelerinin
izlenebilirlik platformunda onaylanması

SD/SI ödemelerinden bir ithalatçı sorumluysa, menşe ülkedeki tedarik zinciri CH'lerinin (ilk
alıcılar/ihracatçılar vb.) SD/SI ile ilgili sorumlulukları da vardır. Bunlara aşağıdakiler de dahildir:
• Arazi sertifika sahipleri ile SD tutarlarını görüşmek Üzerinde anlaşılan SD ve sabit tutarda
nakdi SI, Arazi CH'leri ile yapılan sözleşmelere ve faturalara dahil edilecektir. Taraflar
arasında ayni SI üzerinde uzlaşmaya varılmışsa bunlar da dahil edilir.
• İthalatçıların taahhütlerine dayalı olarak SD tutarı üzerinde alıcılarla görüşülmesi
Üzerinde anlaşmaya varılan SD ve sabit tutarda nakdi SI, alıcılarla yapılan
sözleşmelere ve faturalara dahil edilecektir. Taraflar arasında ayni SI üzerinde
anlaşmaya varılmışsa bunlar da sözleşmelere dahil edilir.
• Alıcıdan (ithalatçı) alınan sabit SI ve kararlaştırılan SD tutarlarının tedarikçi Arazi
CH'sine transfer edilmesi
• SC CH'sinin ilk alıcı olması durumunda, SI (parasal ve ayni) ve SD ödemelerinin
izlenebilirlik platformunda onaylanması

Marka sahibi (Çay)
Rainforest Alliance Sertifikalı olarak satın alınan miktarlar için SD/SI ödemesininin yapılmasını
sağlamaktan marka sahibinin sorumlu olduğu ürünler için, Rainforest Alliance ödeme
konusunda arazi CH'sine yetki verecektir. Marka sahibi aşağıdakilerden sorumludur:
• SD/SI'nın ödenmesine dair taahhüt vermek ve ürün tedarik ettikleri arazi CH'leri için
SD/SI katkı seviyelerini belirlemek Katkı seviyeleri, Rainforest Alliance çevrimiçi
platformunda her takvim yılının başında belirlenir.
• Faturada Rainforest Alliance tarafından belirlenen şartlar dahilinde SD/SI'yı ödemek
SD/SI ile ilgili sözleşme ve bunların ödenmesine yönelik iki senaryo vardır:
1. Marka sahibi ürün tedarikini doğrudan arazi CH'lerinden sağlıyorsa:
- Marka sahibi, SD/SI'yı doğrudan arazi CH'si ile yapılan sözleşmeye ve/veya
satışla ilgili dökümantasyona dahil eder.
- Üzerinde anlaşmaya varılan SD/SI, Rainforest Alliance ödeme sistemi üzerinden
arazi CH'sine ödenir.
2. Marka sahibi, nihai tüketici ürünlerini tedarik eder (örneğin bir gıda servisi veya
perakende marka sahibi):
- Marka sahibi, üreticisi/paketleyicisi ile yaptığı sözleşme ve anlaşmalara SD/SI
seviyelerini dahil eder.
- Üretici/paketleyici, Rainforest Alliance Sertifikalı miktarları tedarik ettikleri arazi
CH'leriyle yaptığı sözleşmelere ve/veya satışla ilgili dökümantasyona SD/SI
seviyesini dahil eder. Taahhüt verilmeden önce üretici/paketleyici ve marka
sahibi arasında SD/SI miktarları konusunda uzlaşma sağlanmış olmalıdır.
- Üretici/paketleyici, üzerinde anlaşmaya varılan SD/SI'nın ödemesini Rainforest
Alliance ödeme sistemi üzerinden gerçekleştirir.
- Marka sahibi, sözleşme uyarınca ödenen SD/SI tutarlarını
üreticiye/paketleyiciye geri öder.

3. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FARKLI GEREKLİLİKLERİNİN
YORUMLANMASI
3.1 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FARKININ DAĞITIM VE KULLANIMI (GEREKLİLİK 3.2.1
VE 3.2.2)
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Arazi CH’leri için sorumluluklar
Grup arazi CH'leri – SD'nin üreticilere dağıtılması
Gereklilik 3.2.1, arazi seviyesinde grup CH'leri için geçerlidir ve grup yönetiminden gruptaki
bireysel üreticilere SD ödenmesini şart koşar. Bu gereklilik, grup yönetiminin, Rainforest Alliance
Sürdürülebilirlik Farkı tutarının tamamını nakit veya farklı parasal ödeme olarak aşağıdaki
şekilde grup üreticilerine transfer etmesi gerektiğini belirtmektedir:
• Teslim edilen miktarlara göre orantılı olarak
• Zamanında ve uygun şekilde: en azından bir sonraki hasat mevsiminden önce veya
sürekli hasat söz konusuysa yılda en az bir kez
SD'nin grup üreticilerine orantılı olarak dağıtılması
• RAC olarak satılan miktara göre alıcılardan alınan toplam SD miktarı ve
• Bireysel grup üreticileri tarafından gruba teslim edilen miktarlar
Bu nedenle grup yöneticisi, sertifikalı ürünün satışı için alıcılardan alınan toplam SD'yi, gruba
teslim ettikleri miktara göre orantılı olarak grup üreticilerine dağıtmalıdır.
Aromatik bitkiler ve baharatlar sektöründen örnek:
Nane üretici grubu ( H&S programı )

Üretici 2
250 kg

14.29$ SD

Grup yöneticisi
Toplam
miktar:1750 kg
Alıcı ile
görüşülmüş SD
100$/MT

1000 KG RAC nane yaprağı

İlk alıcı

100$ SD

Hesaplama:
Üretici 1:
Toplam SD/Toplam Miktar*Üretici 1 tarafından teslim edilen
toplam ürün miktarı
Üretici 2:
Toplam SD/Toplam Miktar* Üretici 2 tarafından teslim edilen
toplam ürün miktarı

Alıcıya satılan ürün, grup üreticileri tarafından
teslim edilen üründen farklıysa, dönüşüm
faktörünün dikkate alınması gerekebilir.(örneğin
işlenmiş çay, çay yaprağı gibi)

Şekil 1: Grup üreticilerine yapılan SD dağıtımı, gereklilik 3.2.1

Büyük ve Bireysel Arazi CH'leri - SD'yi işçi veya üreticilerin menfaati doğrultusunda kullanır
Gereklilik 3.2.2, büyük araziler ve bireysel arazi CH'leri için geçerlidir ve SD'nin kullanımının arazi
yönetimi tarafından işçilerin menfaati doğrultusunda gerçekleştirilmesi gerektiğini
belirtmektedir. Gereklilik, SD kullanımının, işçilerin menfaati ve/veya üreticinin kendi menfaati
doğrultusunda gerçekleşmesini içermesi gerektiği şeklinde yorumlanabilir. SD'nin işçilerin
menfaati doğrultusunda kullanıldığı her durumda, SD'nin kullanımına ilişkin öncelikler
belirlenirken işçi temsilcileriyle görüşülmelidir (lütfen “Sürdürülebilirlik Farkı ve Sürdürülebilirlik
Yatırımlarının İşçilerin Menfaati Doğrultusunda Kullanımı” 1 Kılavuz Dökümanına bakın).
Gereklilik 3.2.2, SD ödemelerinin kullanımı için bir takvim belirtmez, ancak bunun yıllık olarak
bildirilmesi gerektiğini belirtmektedir (aşağıda yer alan başlık 3.2'ye bakın).

Guidance_Use-of-Sustainability-Differential-and-Sustainability-Investments-for-the-benefit-ofworkers.pdf (rainforest-alliance.org)
1
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3.2 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FARKI DAĞITIM VE KULLANIMININ BİLDİRİLMESİ
(GEREKLİLİK 3.2.1 VE 3.2.2)
Arazi CH’leri için sorumluluklar
Gereklilik 3.2.1 ve 3.2.2 ayrıca, arazi CH'lerinin, Rainforest Alliance izlenebilirlik platformunda
SD ödemelerinin alındığını kaydetmesini şart koşar. Arazi CH'leri, SD ödemelerinin kullanımını
ve SD miktarlarının ve kullanımlarının üreticilere ve işçilere bildirilmesini dökümante etmelidir.
Grup Arazisi CH'leri - Grup üreticilerine yapılan SD ödemesini dökümante eder
Grup CH'leri için geçerli olan Gereklilik 3.2.1, grup yönetiminin en az yılda bir kez şunları
yapmasını gerektirmektedir:
• Alınan Rainforest Alliance Sürdürülebilirlik Farkı'nı miktara göre dökümante edin. Her
alıcıdan alınan ve pazar fiyatından net şekilde farklı olan Sürdürülebilirlik Farkı
ödemeleri ve kalite primleri veya Yaşam Geliri Farkı gibi ürün ve ülkelere özgü primler
gibi farklı primler için için ayrı kayıtlar tutun.
• Sertifikalı ürün için alınan Sürdürülebilirlik Farkı’nı grup üreticilerine bildirin.
• Rainforest Alliance Sürdürülebilirlik Farkı'nın ödemesini grup üreticileri için dökümante
edin.
Alıcılardan alınan SD ödemelerinin platforma kaydedilmesine ek olarak, CH'lerin grup
üreticilerine yapılan bütün SD ödemelerini gösteren eksiksiz ve doğru dökümanlara sahip
olması gerekir. Bu, en az yılda bir kez güncellenmelidir. Grup üreticilerine yapılan SD
ödemelerinin toplam tutarı, yönetim tarafından tutulmayan veya başka amaçlar için
kullanılan hiçbir tutar olmaksızın alıcıdan/alıcılardan alınan toplam SD tutarına eşit olmalıdır.
Kanıt mevcut olduğu sürece, işlem ücretleri ve vergiyle ilgili maliyetler, alınan toplam SD'den
düşülebilir. Dolayısıyla, arazi CH'lerinin aşağıdakiler için uygun bir muhasebe sistemine sahip
olması gerekmektedir:
• SD ödemeleri ürün fiyatı ve kalite primlerinden veya diğer primlerden ayrı olarak
kaydedilebilmelidir.
• Gruba teslim edilen ürün miktarına bağlantılı olarak her bir grup üretecisine yapılan
ödemenin tutarı ve tarihi kayıt altına alınabilmelidir.
• Grup üreticilerine, üzerinde anlaşmaya varılan SD tutarı (miktara göre) ve ödeme
takvimleri ve yöntemleri hakkında bilgi verilebilmelidir.
• Her grup üreticisine kendisine ödenen SD hakkında bilgi verin.
Büyük ve Bireysel Arazi CH'leri - İşçiler veya üreticilerin menfaati doğrultusunda gerçekleşen
SD kullanımını dökümante edin
Büyük araziler ve bireysel arazi CH'leri için geçerli olan Gereklilik 3.2.2, arazi yönetiminin,
Rainforest Alliance Sürdürülebilirlik Farkı'nı aşağıdaki kategorilerde işçilerin menfaati
doğrultusunda; ücretler, çalışma koşulları, sağlık ve güvenlik, konaklama imkanları gibi
kategorilerde harcaması ve arazi yönetiminin, sürdürülebilirlik farkının öncelikleri ve nelere
tahsis edileceği konusunda işçi temsilciliğiyle görüşmesi gerektiğini belirtmektedir.
Arazi yönetimi, yılda en az bir kez olmak üzere aşağıdakileri de dökümante etmelidir:
• MT başına alınan Rainforest Alliance Sürdürülebilirlik Farkı Her alıcıdan alınan pazar
fiyatından net şekilde farklı olan Sürdürülebilirlik Farkı ödemeleri ve kalite primleri veya
ürün ve ülkelere özgü primler gibi farklı primler için için ayrı kayıtlar tutulur.
• Sürdürülebilirlik Farkı işçilerin menfaati doğrultusunda kullanılıyorsa, “sıralanan
kategorilere göre nasıl harcandı: ücretler, çalışma koşulları, sağlık ve güvenlik,
konaklama imkanları” Sürdürülebilirlik Farkının bu kategorilerdeki dağılımı, izlenebilirlik
platformunda yıllık olarak kaydedilir.
Sürdürülebilirlik Farkı işçilerin menfaati doğrultusunda kullanılıyorsa, Sürdürülebilirlik Farkının bu
amaç bakımından dağılımı yıllık olarak izlenebilirlik platformunda kaydedilir.
Alıcılardan alınan SD ödemelerinin platformda kaydedilmesine ek olarak, büyük araziler ve
bireysel arazi CH'leri ayrıca aşağıdakileri gösteren eksiksiz ve doğru dökümanlara sahip
olmalıdır:
• Her ilgili alıcı için (miktara göre) alınan bütün SD ödemeleri
• Sürdürülebilirlik öncelikleri konusunda işçi temsilciliğiyle yapılan görüşmenin kayıtları
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•
•

Rainforest Alliance tarafından tanımlanan kategorilere göre SD kullanımına dair
kayıtlar, SD'nin kullanımı, işçi temsilciliğiyle görüşülerek belirlenen önceliklere uygun
olmalıdır.
SD kullanımı karşılığında ödenen mal veya hizmetler için ödeme dökümanı

3.3 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FARKININ ÖDENMESİ (GEREKLİLİK 3.2.4 VE 3.2.5)
Gereklilik 3.2.4, sorumlu sertifika sahiplerinin, Sürdürülebilirlik Farkı ödemesine ilişkin tutarı ve
diğer koşulları belirten açık ve net sözleşmeye dayalı anlaşmalar yapmış olmasını şart koşar.
SD için sözleşmeye bağlı anlaşmalar
Bu gerekliliğe uymak için sözleşmeye dayalı anlaşmalar en azından şunları içermelidir:
• Fiyat, kalite primleri, Sürdürülebilirlik Yatırımları ve diğer farklardan net olarak ayırt
edilebilen, miktara göre Sürdürülebilirlik Farkı tutarı
• Ödeme şart ve koşulları, yani:
- Sürdürülebilirlik Farkı ödemelerinin olduğu dönemin tanımı (örneğin 2022 yılında, Ekim
ayı hasadında taahhüt edilen yıllık miktar)
- Net bir ödeme takvimi (örneğin sertifikalı ürünün alınmasından 3 hafta sonra,
sözleşmenin sonunda yıllık olarak vb. şekillerde, gereklilik 3.2.5'e uygun olarak, bkz.
aşağıdaki bölüm)
- Ödeme yöntemi (örneğin SD tutarının transfer edileceği banka hesap bilgileri)
- SD'nin ödeneceği para birimi

İlk alıcı (Çay, Muz, Taze Meyve ve Çiçekler dışında bütün ürünler)
İlk alıcılar, arazi CH'leri ile yapılan sözleşmeye dayalı anlaşmalarda SD ödeme koşullarını
belirtmelidir.

İthalatçı (Muz ve Taze Meyve)
İthalatçılar, doğrudan tedarikçileriyle yaptıkları sözleşmeye dayalı anlaşmalarda SD ödeme
koşullarını belirtmelidir. İthalatçılar ayrıca tedarikçilerinin, sertifikalı miktarları tedarik ettikleri
arazi CH'si ile yaptıkları sözleşmelere belirli ödeme koşullarını dahil ettiğini doğrulamalıdır.
Gereklilik 3.2.5, SD ödemesinden sorumlu alıcıların, Sürdürülebilirlik Farkı tutarının tamamını, en
az yıllık olmak üzere ve en geç ilgili ürün için tanımlanan ödeme koşullarında belirtilen süre
geçmeden ödemesi gerektiğini belirtmektedir. Sektördeki yaygın sözleşme uygulamalarına
dayalı olarak, farklı ürünler için uyulması gereken belirli süreler tanımlanmıştır. Bunlar aşağıdaki
tabloda belirtilmiştir:

SA-S-SD-15-V1.2TR
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Ürün/Sektör

Geçerli ödeme süresi

Kahve

Sertifikalı ürünün arazi sertifika sahibinden ilk alıcıya
sevkiyatından sonra en geç 12 ay içinde ödeme yapılır.

Kakao

Ödeme, yerel yönetmelikler aksini gerektirmedikçe, arazi
CH'sinden ilk alıcıya yapılan sevkiyattan en geç 6 ay sonra
yapılır.

Çay

Ödeme, önceki yılda kullanılan bütün miktarlar için her yılın 1.
çeyreğinde yapılır. Rainforest Alliance, Marka Sahibine fatura
kesecektir ve ödeme bu üç aylık dönemde yapılmalıdır.
Toplam tutarların bir yıl (12 ay) içinde ödenmesi gerekmektedir.

Muz ve diğer Taze
Meyveler

Ödeme, sertifikalı muz ve diğer taze meyveler için düzenli
ödemelere tabi olarak yapılır

İşlenmiş Meyveler ve
Hindistan Cevizi Yağı

Ödeme, arazi CH'sinden ilk alıcıya yapılan sevkiyattan en geç 12
ay sonra, ancak yeni ürün döngüsünün başlamasından önce
yapılır.

Fındık

Ödeme, arazi CH'sinden ilk alıcıya yapılan sevkiyattan en geç 6
ay sonra, ancak yeni ürün döngüsünün başlamasından önce
yapılır.

Aromatik Bitkiler ve
Baharatlar

Sertifikalı ürünün arazi sertifika sahibinden ilk alıcıya
sevkiyatından sonra en geç 12 ay içinde ödeme yapılır.

Çiçekler

TBD

Diğer sektörler

Sertifikalı ürünün arazi sertifika sahibinden ilk alıcıya
sevkiyatından sonra en geç 12 ay içinde ödeme yapılır.

Tablo 5: SD ödemesi süresi

3.4 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FARKI ÖDEMESİNİN BİLDİRİLMESİ (GEREKLİLİK 3.2.6)
Gereklilik 3.2.6, SD ödemelerinin şeffaflığının artmasını teşvik etmek adına, ilk alıcıların SD'nin
ödendiğine dair onayı, ödeme fiilen yapıldıktan sonra en geç 3 ay içinde izlenebilirlik
platformunda kaydedilmesi gerektiğini belirtmektedir.
SD ödemesinin Rainforest Alliance izlenebilirlik platformunda kaydedilmesi
İzlenebilirlik platformu, kayıt işlemini aşağıdaki şekilde kolaylaştırır:
• İzlenebilirlik platformuna bir satış işlemi girerken, arazi CH'si, işlem ayrıntılarının "üzerinde
anlaşılan SD" alanında sözleşmede anlaşmaya varılan SD tutarını belirtir.
• İlk alıcı, arazi CH'si başına toplu işlemlere ilişkin bir genel bakışa erişebilir. Alıcı, seçilen
bir dönem içinde sağladığı her bir arazi CH'si için "üzerinde anlaşılan SD"nin toplam
tutarını görebilir.
• İlk alıcı, izlenebilirlik platformunda “ödendiği onaylanan” tutarı bildirerek işlem gören
tutarlar için SD ödemesini onaylar. Ödendiği onaylanan tutar, ödenmesi konusunda
anlaşmaya varılan tutardan farklıysa aradaki farkı açıklamak için bir açıklama
yapılmalıdır.

3.5 MİNİMUM SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK (GEREKLİLİK 3.2.7)
Bir minimum Sürdürülebilirlik Farkı’nın tanımlandığı sektörlerde (kakao) Sürdürülebilirlik Farkı’nın
ödenmesinden sorumlu olan sertifika sahibinin, gereklilik 3.2.7'ye uyması gerekir: “Ödenen
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Sürdürülebilirlik Farkı, minimum miktar tanımlanmış ürünler için en azından belirlenen minimum
tutar kadardır.”
An itibarıyla Rainforest Alliance, kakao için 2022 yılından itibaren geçerli olacak bir minimum
Sürdürülebilirlik Farkı tanımlamıştır. Aşağıdaki tablo, kakaoda minimum SD için gereklilikleri
açıklamaktadır:
Kakao
Minimum SD
Başlangıç tarihi

Coğrafi Bölge
Afrika
Dünyanın Geri Kalanı
MT kakao çekirdeği başına 70 MT kakao çekirdeği başına 70
USD
USD
2022-2023 hasat döngüsü
1 Temmuz 2022
sırasında veya sonrasında
üretilen ve Rainforest Alliance
sertifikalı olarak satılan bütün
sertifikalı kakaolar

Tablo 6: Kakao için minimum SD, gereklilik 3.2.7

RAİNFOREST ALLİANCE, ZAMANLA DİĞER SEKTÖRLERE YÖNELİK MİNİMUM SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
FARKLARI GETİRME HAKKINI SAKLI TUTAR. DİĞER SEKTÖRLER İÇİN MİNİMUM SD TUTARLARI
TANIMLANDIĞINDAN BU TABLO GÜNCELLENECEKTİR.

SA-S-SD-15-V1.2TR
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4. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YATIRIMI GEREKLİLİKLERİNİN
YORUMLANMASI
4.1 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YATIRIM PLANI VE RAİNFOREST ALLİANCE
ŞABLONUNUN KULLANIMI (GEREKLİLİK 3.3.1)
Arazi CH’lerinin sorumlulukları
Sürdürülebilirlik Yatırım Planının Geliştirilmesi
Grup yönetimi, büyük araziler ve bireysel arazi CH'leri için geçerli olan Gereklilik 3.3.1,
yönetimin "Rainforest Alliance Sürdürülebilirlik Yatırım planı şablonunu kullanarak
sürdürülebilirliği geliştirmek için gereken yatırımları en az yılda bir kez tanımlaması" gerektiğini
belirtmektedir. Rainforest Alliance Yatırım Planı şablonunun (Ek S16) kullanımı 1 Ocak 2022
tarihinden itibaren bağlayıcı hale gelecektir. Bu tarihten önce arazi CH'leri hala yatırım
ihtiyaçlarını bir sürdürülebilirlik yatırım planında tanımlamalıdır, ancak bunun için kendi
formatlarını kullanabilirler.
Sürdürülebilirlik Yatırımları arazi CH'lerinin, Standardın temel gerekliliklerine ve ilgili geliştirme
gerekliliklerine uymalarını desteklemeyi amaçlamaktadır. Grup veya arazi yönetimi, ihtiyaç
duyulan yatırımları belirlemek için, Standardın ek kaynaklar gerektiren gerekliliklerine
uygunluğu sağlamak ve sürdürülebilir kılmak adına gereken işlemleri belirlemek için öz
değerlendirme, risk değerlendirmesi, iç denetimler, denetimler, arazi yönetim planı ve
kapasite değerlendirmesinin sonuçlarından yararlanır. Bu yatırım ihtiyaçları, alıcıları ihtiyaç
duyulan Sürdürülebilirlik Yatırımı'nın değeri hakkında bilgilendirmek için gelecek yıl için
sözleşme yapılmadan önce SI planına dahil edilir. Yatırım Planı, Sürdürülebilirlik Yatırımı
ihtiyaçlarının ayni katkılarla karşılanabileciğinin belirlenmesine de yardımcı olabilir. Hasatın
tamamlanmasının ardından Yatırım Planı, alıcılar tarafından alınan SI katkılarına göre
güncellenir.
Rainforest Alliance Sürdürülebilirlik Yatırım Planı şablonunu kullanarak yatırım planı geliştirmeye
ilişkin kılavuz döküman, Ek S16'da (Sürdürülebilirlik Yatırım şablonu) verilmiştir.

4.2 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YATIRIMLARININ ÖDENMESİ (GEREKLİLİK 3.3.4)
Tedarik zinciri CH’leri için sorumluluklar
Gereklilik 3.3.4, Rainforest Alliance Sertifikalı olarak satın alınan miktarlar için, Sürdürülebilirlik
Yatırımı tutarının tamamının, en az yıllık olmak üzere ve en geç ilgili ürün için tanımlanan
ödeme koşullarında belirtilen süre geçmeden ödenmesi gerektiğini belirtmektedir.
SI ödemesi süreleri
Sektördeki yaygın sözleşme uygulamalarına dayalı olarak, farklı ürünler için uyulması gereken
belirli süreler tanımlanmıştır. Bunlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Ürün/Sektör
Kahve
Kakao
Çay
Muz ve Taze Meyveler
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Geçerli ödeme süresi
Sertifikalı ürünün arazi sertifika sahibinden ilk alıcıya
sevkiyatından sonra en geç 12 ay içinde ödeme yapılır.
Ödeme, yerel yönetmelikler aksini gerektirmedikçe, arazi
CH'sinden ilk alıcıya yapılan sevkiyattan en geç 6 ay sonra
yapılır.
Ödeme, önceki yılda kullanılan bütün miktarlar için her yılın 1.
çeyreğinde yapılır. Rainforest Alliance, Marka Sahibine fatura
kesecektir ve ödeme bu üç aylık dönemde yapılmalıdır.
Ödeme, sertifikalı muz/meyve/sebze için düzenli ödemelere
tabi olarak yapılır. Güncel SI tutarı MT başına 5,50 USD olarak
sabitlenmiştir.
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İşlenmiş Meyveler ve
Hindistan Cevizi Yağı
Fındık
Aromatik Bitkiler ve
Baharatlar
Çiçekler
Diğer sektörler

Ödeme, arazi CH'sinden ilk alıcıya yapılan sevkiyattan en geç
12 ay sonra, ancak yeni ürün döngüsünün başlamasından
önce yapılır.
Ödeme, arazi CH'sinden ilk alıcıya yapılan sevkiyattan en geç
6 ay sonra, ancak yeni ürün döngüsünün başlamasından önce
yapılır.
Sertifikalı ürünün arazi sertifika sahibinden ilk alıcıya
sevkiyatından sonra en geç 12 ay içinde ödeme yapılır.
TBD
Sertifikalı ürünün arazi sertifika sahibinden ilk alıcıya
sevkiyatından sonra en geç 12 ay içinde ödeme yapılır.

Tablo 7: SI ödeme süresi, gereklilik 3.3.4
SI ödeme seviyeleri ve koşulları anlaşması

SD/SI'den sorumlu SC CH'si, sertifikalı ürünlerin satın alınması için sözleşmeye dayalı anlaşmalar
yaparken Sürdürülebilirlik Yatırımlarının türü, değeri ve koşulları üzerinde anlaşmaya varmalıdır.
Arazi CH'si, Sürdürülebilirlik Yatırımı olarak alınan tutarı Sürdürülebilirlik Farkı'ndan ve piyasa
fiyatından ve kalite primleri veya ürüne ve ülkeye özgü primler gibi diğer primlerden ayırt
edebilmelidir.
Sabit Sürdürülebilirlik Yatırımı Seviyesi

An itibarıyla Rainforest Alliance, muz ve taze meyveler için 2022 yılından itibaren geçerli, sabit
bir Sürdürülebilirlik Yatırım seviyesi tanımlamıştır. Alıcılar, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren tedarik
zincirine giren miktarlar için bu tutarı ödemek zorundadır.
Sertifikalı ürünün ağırlığı

2022, 2023 ve 2024

MT (1000 kg) başına
Muz kolisi başına (18,14 kg)

Sabir miktar
5,50 USD
0,10 USD

Rainforest Alliance, zamanla diğer sektörlere yönelik sabit Sürdürülebilirlik Yatırımı seviyeleri
getirme hakkını saklı tutar.
SI ödeme seviyeleri ve koşulları anlaşması

Sürdürülebilirlik Yatırımları, ister nakdi ister ayni olsun, sözleşmeler uyarınca en az yılda
bir kez olmak üzere yapılır. Nakdi (yani parasal ödeme yoluyla) yapılan
sürdürülebilirlik yatırımları, sertifikalı olarak satın alınan miktara göre hesaplanacaktır.
Ayni yatırımlar, miktar bazlı nakdi SI katkısına ek olarak ayrıca hesaplara
kaydedilecektir. Nakdi ve ayni SI, izlenebilirlik platformunda ayrı kalemler olarak
kaydedilecektir.

4.3 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YATIRIMLARININ BİLDİRİLMESİ (GEREKLİLİK 3.3.1 VE
3.3.5)
Tedarik zinciri CH’leri için sorumluluklar
Gereklilik 3.3.5, SI ödemelerinin şeffaflığının artmasını teşvik etmek adına, tedarik zinciri
CH'lerinin, Sürdürülebilirlik Yatırımının ödendiğine (nakit veya ayni olarak) dair onayı, ödeme
fiilen yapıldıktan sonra en geç 3 ay içinde platformda kaydetmesi gerektiğini belirtmektedir.
SI ödemesinin Rainforest Alliance izlenebilirlik platformunda kaydedilmesi
İzlenebilirlik platformu, kayıt işlemini aşağıdaki şekilde kolaylaştırır:
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Nakdi ödeme olarak yapılan Sürdürülebilirlik Yatırımları için:
• İzlenebilirlik platformuna bir satış işlemi girerken, arazi CH'si, üzerinde anlaşılan SI tutarını
"üzerinde anlaşılan SI tutarı" alanında belirtir.
• Alıcı, seçilen bir süre içinde toplam "üzerinde anlaşmaya varılan SI" tutarı da dahil
olmak üzere, arazi CH'si başına işlemlere ilişkin bir genel bakış oluşturabilir.
• Alıcı, “ödendiği onaylanan” tutarı bildirerek izlenebilirlik platformunda işlem gören
miktarlar için SI'nın ödemesini onaylar. Onaylanan miktar, üzerinde anlaşmaya varılan
miktardan farklıysa, alıcı aradaki fark için bir açıklama yapmalıdır.
Ayni olarak yapılan Sürdürülebilirlik Yatırımları için:
• Ayni olarak yapılan Sürdürülebilirlik Yatırımları, işlem gören sertifikalı miktar temel
alınarak hesaplanmaz. Bu nedenle, ayni SI'nın tahmini değeri, SC CH'si tarafından,
sertifikalı ürünün satın alındığı her bir arazi CH'si için “(ayni olarak) ödendiği onaylanan
SI” şeklinde platform üzerinden bildirilir.
Hem nakdi hem de ayni SI yıllık olarak yapılabilir, ancak iki tip yatırımın da bildirilmesi gerekir:
“Ödeme fiilen yapıldıktan sonra en geç 3 ay içinde.”
• Ayni Sürdürülebilirlik Yatırımları yapıldığında, bu, arazi CH'sinin sağlanan mal veya
hizmetleri almasından en geç 3 ay sonra anlamına gelir.
• Yıl içinde birden fazla ödeme (nakdi veya ayni) yapılırsa (örneğin, SI normal
faturalandırma sürecinin bir parçasıysa), SI ödemesi toplu olarak üç ayda bir veya
yıllık ödeme döngüsünün son ödemesinden sonraki 3 ay içinde bildirilebilir.

Arazi CH’leri için sorumluluklar
SI ödemesinin Rainforest Alliance izlenebilirlik platformunda kaydedilmesi
Arazi CH'leri, izlenebilirlik platformunda sertifikalı olarak satılan miktarları "üzerinde anlaşmaya
varılan SI" bilgisiyle birlikte kaydetmelidir.
Arazi CH'leri, alıcılardan alınan SI kullanımı hakkında da bildirimde bulunmalıdır. Hasat
mevsiminin tamamlanmasından sonra ve en az yılda bir kez olmak üzere, yönetim, yatırım
planı için alıcılardan alınan ayni veya parasal Sürdürülebilirlik Yatırımları’nı, Rainforest Alliance
yatırım kategorilerine göre dökümante eder. Alınan (hem nakdi hem de ayni olarak) ve
harcanan (nakdi SI) SI kayıtları mevcuttur ve bunlar Sürdürülebilirlik Yatırımı şablonunda
gösterilir. Bu bilgilere dair özet Rainforest Alliance platformuna girilir.
Platformda bildirim şu şekilde yapılır:
• İzlenebilirlik platformuna bir satış işlemi girerken, arazi CH'si, üzerinde anlaşılan SI tutarını
"ödenmesi konusunda anlaşmaya varılan SI tutarı" alanında belirtir.
• "Üzerinde anlaşmaya varılan SI", nakdi SI olarak alınması gereken tutarı yansıtır.
• Nakdi olarak alınan SI, önceden tanımlanmış yatırım kategorileri kullanılarak SI Planı
şablonunda belirlenen ihtiyaçlar uyarınca yatırım yapmak için kullanılır.
• Yatırımlar yapıldıktan sonra, arazi CH'si, yatırım kategorilerinin her birinde nakdi olarak
alınan ve harcanan toplam SI tutarı yüzdesini bildirir.
• Not: Ayni olarak alınan SI, ayni yatırımları yapan SC CH'si tarafından bildirilir.
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5. TEDARİK ZİNCİRİ GEREKLİLİKLERİNE (SD VE SI) VE BUNLARIN SEKTÖRE GÖRE
UYGULANABİLİRLİĞİNE GENEL BAKIŞ
Gereklilik No.

Not: "İlk Alıcı", arazi CH'sinden sonra sertifikalı ürünün yasal mülkiyetini devralan ilk CH'yi ifade eder.

Konu

SD'nin
ödenmesi
CH'nin
3.2.3
sorumluluğun
dadır

Arazi CH'si ile
SD için
sözleşmeye
3.2.4
dayalı
anlaşmadan
sorumlu CH

Kahve

İlk alıcı

İlk alıcı

Kakao

İlk alıcı

İlk alıcı

Çay

Muz ve Taze
Meyveler

Sorumluluk marka
sahibindedir.

SD ödemesi
ithalatçının
sorumluluğundadır.

Paketleyici/üretici, SD
ödemelerini marka
Arazi CH'si ve ithalatçı
sahibi adına
transfer ödemelerinde
gerçekleştirir.
diğer aracı SC CH'leri
Sözleşme yapılmaz.
Arazi CH'sinden
Rainforest Alliance
ithalatçı seviyesine
izlenebilirlik
kadar satıcılar ve
platformunda marka
alıcılar arasında
sahipleri tarafından yıllık
sözleşmeye dayalı
olarak verilen
anlaşmalar mevcuttur.
taahhütler.

İşlenmiş
meyveler ve
Hindistan
Cevizi Yağı

Fındık

İlk alıcı

İlk alıcı

İlk alıcı

TBD

İlk alıcı

İlk alıcı

İlk alıcı

İlk alıcı

TBD

İlk alıcı

12 ay

6 ay

12 ay

TBD

12 ay

Aromatik
Bitkiler ve Çiçekler
Baharatlar

Diğer
Sektörler

Yıllık Önceki yılın

3.2.5

Ödeme
süresi:

3.2.6

SD
ödemesinin
bildirilmesi

3.2.7

Minimum SD
tutarı

12 ay

Yerel
SD/SI taahhütleri için
yönetmelikler
her takvim yılının ilk
aksini
çeyreğinde
yapılan
gerektirmedikç
faturalandırma
ve
e, 6 ay

Ticari ödemelere ve
takvimlere tabidir.

ödemeler
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İlk alıcı

İlk alıcı

Marka sahibi veya
yetkili paketleyici

İlk alıcı

İlk alıcı

İlk alıcı

İlk alıcı

TBD

NA

MT kakao
çekirdeği
başına 70 USD
Zorunlu 1 Ekim

NA

NA

NA

NA

NA

TBD
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İlk alıcı

NA

2022 (Afrika); 1
Temmuz 2022
(dünyanın geri
kalanı)
Sorumluluk marka
sahibindedir.

SI'nın
ödenmesi
tedarik zinciri
3.3.4
CH'sinin
sorumluluğun
dadır

İlk alıcı

SI ödemesinin
izlenebilirlik
3.3.5
sisteminde
bildirilmesi

İlk alıcı
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İlk alıcı

İlk alıcı

Paketleyici/üretici, SI
ödemelerini marka
sahibi adına
gerçekleştirir.

Marka sahibi veya
yetkili paketleyici

İthalatçı, ihraç edilen
miktarlarda arazi CH'si
tarafından alınacak
MY başına 5,50 USD
tutarındaki SI
ödemesinden
sorumludur.

İlk alıcı

İlk alıcı

İlk alıcı

TBD

İlk alıcı

İlk alıcı

İlk alıcı

İlk alıcı

TBD

İlk alıcı

Arazi CH'si ve ithalatçı
transfer ödemelerinde
diğer aracı SC CH'leri
İlk alıcı
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