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1. Kredi hesabı nedir?
Kredi hesabı, UTZ izlenebilirlik sistemi Good Inside Portal’ da (GIP) alınıp satılan UTZ sertifikalı ürünlerin ve GIP
dışında ticareti yapılan UTZ sertifikalı ürünlerin toplam miktarını gösteren özet görünüme verilen addır. Sadece UTZ
Mass Balance (MB)1 izlenebilirlik seviyesindeki kakao miktarları bu kavramın kapsamına girer. Bu özet görünüm, alımsatımlarının tamamını Good Inside Portal’ da yapmayan üyeler için UTZ sertifikalı ürünlerin izlenebilirliğini garanti
eder ve UTZ ürünlerinin beyan edilen kakao içeriğinin, satın alınan UTZ ürünlerinin kakao içeriğinden fazla
olmamasının güvencesidir.

2. Kimlerin kredi hesabı tutması gerekir?
İster işletmeler arası (B2B) ticaret olsun, ister işletmeden tüketiciye (B2C), saf olmayan UTZ kakao ürünleri 2 alıp satan
tedarik zinciri aktörlerinin (SCA) bir kredi hesabı tutması gerekir (bakınız: Gözetim Zinciri Standardı v1.1 3’ deki kontrol
noktaları).

3. Kimlerin kredi hesabı tutması gerekmez?
Üretimlerinin tamamı (%100) için sadece UTZ sertifikalı ürünler satın alan ve bunun kanıtını sunabilecek olan
Tedarik Zinciri Aktörlerinin bir kredi hesabı tutması gerekmez (CP 19).

4. Kredi hesabına nelerin dahil edilmesi gerekir?
Not: UTZ, miktarları UTZ izlenebilirlik sisteminde olduğu gibi, kg/ton [metrik sistem] cinsinden tutulmasını tavsiye eder
UTZ olarak satın alınan kakao ürünlerinin girdilerinin özet görünümü:
BİLMEKTE FAYDA VAR:
 UTZ miktarlarının (ürün başına) geçen yıldan veya hesap
Kredi
hesabının
amacı UTZ miktarlarının
döneminden kalma bakiyesi;
izlenebilirliğini
korumak
ve
UTZ
 Satın alınan UTZ ürünü miktarı (ürün başına);
ürünlerinin UTZ giren ürünlerden fazla
 Saf olmayan kakao ürünleri için satın alınan UTZ saf olmayan
olmadığını teyit etmektir; bu nedenle
ürünlerdeki kakao içeriği (kg ya da ton cinsinden);
kredi hesabına sadece UTZ sertifikalı
ürünlerin dahil edilmesi gereklidir.
UTZ olarak satılan ve beyan edilen kakao ürünlerinin çıktılarının özet
görünümü:
 Çıkan ürün başına kakao içeriği nelerdir?
 Çıkan ürün başına satılan miktar nedir?
 Çıkan ürün başına her bir kakao içeriğinin toplam miktarı
 Tüm çıkan ürünler için kullanılan her bir kakao içeriğinin toplam miktarı
Giriş ve çıkış ürünü hesaplarının kıyaslanması
 Kakao içerik maddesi başına, toplam giren ürün miktarı eksi çıkan ürünlerde kullanılan toplam miktar. Lütfen
bazı içerik maddelerinin bakiyesinin negatif çıkabileceğini unutmayın. Eğer böyle bir durum ortaya çıkarsa
bu, kredi transferi (bakınız: aşağıdaki kurallar) ya da planlanan teslimatlar (bakınız: bir sonraki başlık)
aracılığıyla kapatılabilir.
Kredi hesabı, kurumunuzun ve/veya sertifikasyon denetiminizin sürecini kolaylaştırmak üzere, aşağıdakileri de
içerebilir:
 Satın alım/teslimat tarihleri, satış tarihleri

GOOD INSIDE PORTALI İÇİNDE NE ZAMAN İZLEME (TRACE) YAPILMALI?
 Saf bir kakao ürünü bir nihai tüketici ürünü olarak satılıp, UTZ olarak beyan edildiğinde (ör. kakao tozu)
 Saf kakao ürünleri saf olmayan kakao içerik maddeleri ile karıştırılıp, UTZ olarak beyan edildiğinde (ör.
çikolatada kullanılan kakao yağı).
İzleme (trace), UTZ kakao ürünlerinin online izlenebilirlik sisteminin son aşamasını belirler ve işlem sırasında özel bir
izlenebilirlik numarası oluşturulur.
1

Ayrıntılı bilgiyi bu videoda bulabilirsiniz.

2

Kakaonun yanı sıra bir veya birkaç kakao olmayan içerik maddesi veya ürünü içeren ürünler (örneğin çikolata). Saf olmayan kakao
ürünlerinin ticareti GIP’ te yapılmaz.
3 Gözetim Zinciri Standardını buradan indirebilirsiniz.
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 Sevkiyat referansları (sipariş numarası, fatura numarası vb.)
 Her bir saf UTZ sertifikalı ürün alımına karşılık gelen GIP işlem numarası;
 Durum için geçerli ise GIP izleme (trace) numaraları
Ayrıntılı bilgi için bakınız: Ek II

5. Kredi hesabı negatif çıkarsa ne olur?
Eğer herhangi bir anda, kredi hesabının bakiyesi negatif olursa, tedarik zinciri aktörü, bu negatif bakiyeyi telafi etmek
üzere, 2 ay içinde, yeterince UTZ ürünü teslimatının yapılmasının beklendiğinin kanıtını gösterebiliyor olmalıdır
(bakınız: Gözetim Zinciri Standardı v1.1, kontrol noktası 20 4).

6. Kredi takası hakkındaki UTZ kuralları
a. 1 Temmuz 2016’ ya kadar geçerli kurallar
1 Temmuz 2016’ ya dek Mass Balance (Kütle Denkliği)
izlenebilirlik seviyesi, üyelerin birbirinden farklı kakao ürünleri
arasında UTZ kredilerini, kakao işleme sürecinde, aşağıdaki
çizimde olduğu gibi, hem ileri, hem de geriye doğru transfer
etmelerine, takasını yapmalarına ve telafi etmelerine izin
veriyordu:

4

ŞUNU UNUTMAYIN:
Kredi hesabı ile ilgisi olan tüm kontrol noktaları (CP
18, 19 ve 20) sertifikasyon denetiminiz sırasında
doğrulanacaktır. Bu bağlamda denetçinin doğrulama
yapmasını kolaylaştırmak üzere net ve anlaşılır bir
kredi hesabınızın olması önemlidir.

Gözetim Zinciri Standardı buradan indirilebilir
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b. 1 Temmuz 2016’ dan itibaren geçerli olan kurallar
1 Temmuz 2016’ dan itibaren kredileri sadece “ileri” doğru (fiziksel kakao işleme yönü) transfer etmek mümkündür.
Bunun anlamı, kakao yağı ve tozu arasında kredi transferi yapılmasına artık izin verilmeyeceğidir.
Kakao likörü kredileri, 1:1 oranı kullanılarak kakao yağına veya kakao tozuna transfer edilebilir ve saf kakao ürünü
kredileri, saf kakao ürünlerinden, saf olmayan kakao ürünlerine yine 1:1 oranı (saf olmayan ürünün kakao içeriği baz
alınarak) kullanılarak transfer edilebilir. Yarı mamul (saf olmayan) ürünün satın alımı sırasında, tek bilmeniz gereken
şey, bu ürünün toplam kakao içeriğinin ne kadar olduğudur ve bunu, farklı kakao içerik maddelerinin hepsinin
miktarını birbiriyle toplayarak bulabilirsiniz. Bu örnekte, bu yarı mamul ürünlerin (ör. yağ ya da toz) ne tür saf kakao
ürünleri içerdiğinin konuyla bir ilgisi yoktur.

Örnek I: A şirketi 100 kg UTZ kakao tozu ve kakao yağı içeren konvansiyonel yarı mamul bir ürün satın alıyor.
Bu örnekte UTZ toz kredilerinin, satın alınan yarı mamul ürüne transfer edilmesine ve UTZ olarak ileriye doğru
satılmasına izin verilir. Yarı mamul bir ürünü satın alırken, bu ürünün hangi kakao içerik maddelerini içerdiğine değil,
toplam kakao içeriğinin ne kadar olduğuna bakarız.
Örnek II: B şirketi, toplam kakao içeriği 30 kg olan, 100 kg’ lık bir yarı mamul ürün satın alıyor. Şirket, çikolata kalıbı
üretimine yönelik olarak, konvansiyonel kakao tozu da satın alıyor. Bu örnekte, UTZ kakao kredilerinin, satın alınan
yarı mamul üründen, kakao tozuna transfer edilmesine ve çikolata kalıbının UTZ sertifikalı olarak satılmasına izin
yoktur; zira bunun anlamı geriye doğru bir kredi transferi olacaktır.
Örnek III: C şirketi 100 kg UTZ kakao yağı satın alıyor. Şirket, çikolata kalıbı üretimi için, konvansiyonel kakao tozu da
alıyor. Bu örnekte, UTZ kakao yağı kredilerinin kakao tozuna transfer edilmesine ve çikolata kalıbının UTZ sertifikalı
olarak satılmasına izin yoktur. Kakao yağı ve tozu arasında kredi transferi yapılması artık mümkün değildir.

c. 1 Temmuz 2016’ dan itibaren geçerli kural istisnası
1 Temmuz 2016’ dan itibaren, aynı üründe/aynı stok kaleminde kullanmak üzere, içerik maddesi olarak saf kakao
ürünleri ve yarı mamul kakao ürünleri satın alan şirketler için bir istisna uygulanması mümkün hale geldi. Bu
şirketler için UTZ yarı mamul kakao ürünlerinden, o ürün için kullanılan saf kakaonun konvansiyonel miktarları
transfer edilebilir. Bu istisna sadece, hem saf, hem de saf olmayan içerik maddeleri içeren ürünler/stok kalemleri için
geçerlidir; eğer şirket, sadece saf kakao içerik maddeleri kullanan başka bazı ürünler üretiyorsa, istisna, bu ürünlerde
kullanılan saf kakao içerik maddeleri için geçerli değildir.
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Örnek: Ağırlıklı olarak kuvertürden oluşan, ama küçük bir miktar toz da içeren çikolatalı şekerleme üreten bir üretici
var. Bu üretici, UTZ kuvertür çikolata ve küçük bir miktar konvansiyonel kakao tozu satın alabilir; satın alınan ek UTZ
çikolata kuvertürü miktarının kredileri, şekerlemenin kakao tozu içeriğini kapsamak için kullanılabilir. Eğer aynı
üretici, aynı zamanda, sadece kakao tozu kullanan başka bir UTZ ürünü de üretiyorsa, bu toz, UTZ olarak satın
alınmalıdır ve satın alınan yarı mamul UTZ kakao ürünlerinin (kuvertür vb.) kredileriyle telafi edilemez. Bu miktarların
kredi hesabına girişi yapılırken, kullanılan saf kakao ürününün miktarı, yarı mamul kakao ürünleri bakiyesinin bir
bölümü olarak hesaplanabilir.

7. Kredi hesapları ve çoklu işletme operasyonları
Eğer tedarik zinciri aktörü (SCA), “çoklu işletme” ise (tek bir merkezi bir yönetimi ve tek bir hesap altında sertifikalı
olan çeşitli işletmelere verilen ad), bu SCA’ ya, çeşitli işletmeleri arasında kredi transferi yapma izni verilir. Böyle
durumlarda, bütün işletmelerin giriş ve çıkış ürünlerini içeren kredi hesabı, merkezi idarede saklanmalıdır.

8. Kakao likör işlemesi için 1 Ocak 2018’ te yürürlüğe girecek olan yeni dönüşüm oranı
Halihazırdaki dönüşüm oranı olan 1:1 (ör. 100 ton kakao likörü, 100 ton kakao yağına veya 100 ton kakao tozuna
çevrilir), 1 Ocak 2018 itibariyle değişerek 1:0.5:0.5 olacaktır. Bunun anlamı 100 ton kakao likörünün eşit miktarda 50
ton kakao yağına ve 50 ton kakao tozuna çevrileceğidir.
1 Ocak 2018’ den itibaren GIP’ te yapılan tüm kakao likörü dönüşümlerinde, otomatik olarak yeni dönüşüm oranını
kullanılacak ve bu uygulamaya 1 Ocak 2018’ den önce satın alınmış olan veya GIP’ te stokta bulunan dönüşüm
miktarları da dahil edilecektir.

9. Eşdeğerlik
Bazı durumlarda, bütün giriş ve çıkış ürünü kredilerini eşdeğer cinsten hesaplamak rahatlık sağlayabilir.
Aşağıdaki tabloda, hesap yapmak için hangi oranın kullanılacağını görebilirsiniz.
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Şirketiniz, sadece yığınsal/yarı mamul kakao ürünleri halinde UTZ çikolatası satın alıyorsa, dönüşüm gerekli
olmayabilir: Kakao çıkan ürün miktarları yığın çikolata olarak gösterilir; aynı şey, yarı mamul kakao ürününün kakao
içeriğini baz alan kakao giren ürün miktarları için de geçerlidir.

10. UTZ dönüşüm senaryolarının ve oranlarının halihazırdaki ve 2018’ den itibaren
geçerli olacak özet görünümleri:

Tam prim ürünleri hakkında ayrıntılı bilgi için bakınız: Ek I.
Satın alınan yarı mamul kakao ürünleri için üründeki saf kakao içeriğinin türünü bilmeniz gerekmez; bunun yerine
ürünün toplam kakao içeriğinin ne kadar olduğunu bilmelisiniz (bunu bilmek için, birbirinden farklı tüm saf kakao
içeriklerini birbiriyle toplamalısınız).
Yarı mamul ürünler üretiyor olmanız halinde, kredi transferi ilke ilgili ayrıntılar için lütfen bu dökümanın b bölümünü
okuyun.
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Yardım ve Destek
Kredi hesabınız ya da UTZ kakao programı hakkında başka sorunuz varsa lütfen membersupport@utz.org ile
iletişime geçin.
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Ek I
Tam Primli kakao yağı ve Tam Primli kakao tozu
1 Ekim 2015’ ten bu yana, GIP’ te iki yeni kakao ürünü var:
 Tam Primli Kakao Yağı
 Tam Primli Kakao Tozu
Ürünlerin farklı isminin olmasının iki nedeni var:
1. Bunları, tedarik zinciri boyunca, 1:1 oranı kullanılarak elde edilen “normal” kakao yağı ve “kakao tozu” ndan
ayırt etmek.
2. Bu yeni ürünler, bunları elde etmek için kakao liköründen kullanılan dönüşüm oranı nedeniyle, mevcut kakao
yağı ve kakao tozu ürünlerinden farklılık gösterir. 1:1 dönüşüm oranını (100 ton kakao likörü = 100 ton kakao
yağı veya 100 ton kakao tozu) kullanmaktansa, Tam Prim ürünler, 100 ton kakao likörü = 50 t0n Tam Prim
kakao yağı veya 50 ton Tam Prim kakao tozunda olduğu gibi, 1:0.5 oranı kullanılarak elde edilir. Çıkış
ürününün geri kalan 50 tonu (seçilen dönüşüme bağlı olarak yağ ya da toz) sistemden çıkarılır. Bu yolla,
çıkarılan ürün hakkında hiçbir UTZ beyanında bulunulamaz (çıkarılan yan ürünün fiziksel miktarı satılır).
Aşağıdaki örnekte, yağ Tam Primi üzerinden UTZ primi, yağı elde etmek için kullanılan tanelerin tam
miktarından/miktarı üzerinden hesaplanır; bakınız: Çizim (Salt toza yönelik tersinden senaryo: Çıkış ürünü =
100 ton toz ve 0 ton yağ da mevcuttur):

Eğer kuruluşunuz bu ürünleri, birbirinden farklı dönüşüm oranlarının kullanılmasına bağlı olarak işliyor ya da satın
alıyorsa, kakao likörü veya kakao tanesi eşdeğeri için de aynı şekilde, birbirlerinden farklı hesaplama yöntemleri
uygulanacaktır; bu nedenle kredi hesabına ayrı ayrı girişleri yapılmalıdır.

Sorunuz varsa veya bu ürünleri alıp satmak istiyorsanız, lütfen membersupport@utz.org adresinden bizimle iletişime
geçin.
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Ek II
Kredi hesabının öğeleri
Aşağıdaki tabloda, hesap yapmak için hangi oranın kullanılacağını görebilirsiniz:

Öğe
Varsa, UTZ miktarlarının (ürün
başına) geçen yıldan veya hesap
döneminden kalma bakiyesi;
Satın alınan UTZ ürünü miktarı
(ürün başına);
Saf olmayan kakao ürünleri için,
satın alınan saf olmayan UTZ
ürünündeki kakao içeriği (kg ya
da ton cinsinden);
Çıkan ürün başına kakao içeriği
nelerdir?
Çıkan ürün başına satılan miktar
nedir?
Çıkan ürün başına her bir kakao
içeriğinin toplam miktarı

Kılavuz
Girdi
(Ürün başına) UTZ miktarlarının geçen yıldan veya hesap döneminden
kalma her türlü pozitif ve negatif bakiyesini dahil edin.
Satın alınan UTZ saf kakao ürünlerinin (kakao tanesi, likör, yağ ve toz)
miktarları ve UTZ saf olmayan kakao ürünlerinin isim ve miktarını girin.
Ürün saf olmayan bir ürünse, o ürünün kakao içeriğini hesaplayın.
Örneğin: %50' si kakao olan 100 kg' lık kuvertür çikolatanın toplam
kakao içeriği 50 kg' dır.
Çıktı
Çıkan üründe, kakao likörü, kakao yağı, kakao tozu ve/veya herhangi bir
saf olmayan kakao ürünü kullanıldı mı?
UTZ olarak kaç adet çıkan ürün satıldı ve beyan edildi?

Çıkan üründe kullanılan, kakao likörü, kakao yağı, kakao tozu ve/veya
saf olmayan başka herhangi kakao miktarı ne kadardı?
Ör: Çıkan ürün çikolatadır ve giren ürün olarak UTZ kakao yağı
kullanıldı. 10 000 çikolata kalıbı UTZ olarak satıldı ve bunun için 300 kg
kakao yağına ihtiyaç duyuldu.
Tüm çıkan ürünler için kullanılan
Çıkan ürün başına her bir kakao içeriğinin toplam miktarını
her bir kakao içeriğinin toplam
hesapladıktan sonra, tüm çıkan ürünler için miktarı toplayın.
miktarı
Ör: Çıkan ürünü, kendisi için 500 kg kakao yağının kullanıldığı bir
bileşim ve 400 kg kakao yağının kullanıldığı bir çikolatadır.
Kredi hesabınızda görünmesi gereken toplam miktar 900 kg’ dır.
Bakiye
Kakao içeriği başına, toplam
Her bir saf kakao ürününün kakao ürünlerinin kakao içeriğinin girdi ve
giren ürün miktarı eksi çıkan
çıktıları arasındaki fark (giren ürün eksi çıkan ürün).
ürünlerde kullanılan toplam
Ör: Kakao yağının girdisi 800 kg ve çıktısı 900 kg’vdır; bu durumda
miktar
bakiye -100 kg’vdır. Bu durum için ütfen 5 ve 6. noktalara bakın.
Tercihe bağlı öğeler (kredi hesabının onayına olanak sağlama)
Satın alım/teslimat tarihleri, satış Ör. bir tarih
tarihleri
Sevkiyat tercihleri
Ör. Sipariş numarası, müşteri numarası vb.
GIP işlem numaraları
GIP’te yapılan her işlemin benzersiz bir numarası vardır. Tüm saf kakao
ürün giriş ürünlerinin eşleşen bir GIP işlem numarasının olması gerekir.
İzlenen ürüne tekabül eden
GIP’te yapılan her izleme faaliyetinin benzersiz bir numarası vardır.
izlenebilirlik numarası
Kredi hesabında GIP’te izlenen hacimlerle gösterilen, saf olmayan
ürünlerin üretiminde kullanılan saf ürünlerin hacimleri arasında bir
uyuşma olmalıdır.
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Ek III
Sıkça sorulan sorular
1 Temmuz 2016’dan itibaren geçerli kural değişikliği
1. UTZ kakao tozu kredilerini, yağ ve likör içeren satın alınan konvansiyonel yarı mamul ürüne transfer edebilir
miyim?
Evet, yarı mamul ürünün hangi saf kakao içerik maddelerini içerdiğine bakılmaksızın her türlü UTZ saf kakao (likör,
yağ, toz) kredisini 1:1 dönüşüm oranını kullanarak satın alınan bir konvansiyonel yarı mamul ürüne transfer etmeye
izin verilir.
Bununla birlikte, yarı mamul ürünü saf kakao içerik maddelerini kullanarak kendiniz üretiyorsanız, kullandığınız saf
kakao içerik maddelerine transfer etmek üzere yeterli UTZ krediniz olduğundan -sadece ileri doğru transferin
mümkün olduğunu hesaba katarak- emin olmalısınız. Aksi takdirde üretilen ürünü UTZ sertifikalı olarak satmanız
mümkün olmayacaktır.
2. Alıp sattığım tüm UTZ kakao kredilerini kredi hesabımda toplamam hala mümkün olacak mı?
Hayır, artık bu mümkün değildir. Kredi hesabınızda, listelenen kakao ürünü başına (giriş ve çıkış ürünü) UTZ
kredilerinizi birbirinden ayrı tuttuğunuzdan emin olmalısınız. Kredi hesabı, UTZ olarak hangi özel kakao ürününü satın
aldığınızı ve UTZ kredilerini hangi özel kakao ürününe transfer ettiğinizi, sadece ileri doğru bir transfer olması
kaydıyla, göstermelidir.

1 Ocak 2018’den itibaren geçerli kural değişikliği
1. Tedarikçimle 2017’de bir sözleşme yaptım; ama ürünü ancak 2018’de GIP’teki bir işlemde almam mümkün
oldu. Eski dönüşüm oranını hala uygulayabilir miyim?
Hayır; eğer hacmi GIP’te 2018’de alırsanız ve “convert”e (dönüştür) basarsanız, yeni dönüşüm oranı, tarihe rağmen,
tedarikçinizle sözleşmenin yapıldığı tarihte veya fiziksel sevkiyatı aldığınızda geçerli olacaktır.
2. Bu değişikliğin etkisini asgariye indirmek üzere UTZ kakao likörü hacmini önceden alabilir miyiz; süre ve
hacimle ilgili herhangi bir sınırlama var mı?
Evet, hacmi önceden satın almanıza izin verilir ve bununla ilgili hiçbir zaman ve hacim sınırlaması yoktur.
Önemli: T Bu bağlamda satın alım tarihinin önemi yoktur.
Ancak, mevcut dönüşüm oranının geçerli olması için, teslimat tarihi (bunun anlamı, UTZ likörünün hacmini GIP’te
aldığınız andır) ve “convert”e bastığınız anın, yine de 2017’de gerçekleşmiş olmasıdır.
Tedarikçinizden yine de 2017’de alım yapabilirsiniz; ama bu, söz konusu hacmi gerçekte ve GIP hesabınızda ancak
2018’de alabileceğiniz anlamına gelir.
Yeni dönüşüm oranı, o andan sonra, “convert”e (dönüştür) bastığınızda uygulanacaktır.
Lütfen bunu tedarikçinizle konuşun ve zamanlama, teslimat ve hacmi GIP hesabınızda almayı hesaba katın.
3. Aralık 2017’de GIP’te tüm kakao likörünü dönüştürmeye izin verilir mi?
Evet, bu, mass balance (kütle denkliği) kurallarına göre, 2017’de halen mümkün olacaktır 1 Ocak 2018’den itibaren,
GIP’te kakao likörünü dönüştürürken, kakao likörü otomatik olarak kakao yağı ve tozuna ayrılacaktır.
4. Yeni dönüşüm oranı kuralıyla UTZ yağ ve toz fiyatı nasıl değişecek?
WUTZ kakao ürünlerinde bir fiyat değişikliği olup olmayacağını bilmiyoruz. Bu, tedarikçinizin yağ/toz bakiyesine
bağlıdır. Bu konuda konuşmak üzere lütfen tedarikçinizle iletişime geçin.
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