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TEŞEKKÜR 
GLOBALG.A.P. şükranlarını iletmekten mutluluk duyar;  
 
1. Tarım, Hayvancılık ve Su Ürünleri Sektör Komiteleri (SK'leri) üyeleri, son 4 yıl boyunca 
verdikleri zaman ve özveri için; (Üye isimleri Yönetim altında GLOBALG.A.P. Web sitesinde 
mevcuttur).  
 
2. Belgelendirme Kuruluşu Komitesi (CBC):   
Det Norske Veritas - Italia, NSF-CMI, Intertek Deuschland Ltd Moody International Sertifikasyon ve 
LSQA 
 
3. Zirai Mücadele Çalışma Grubu üyeleri, ürün tabanlı modüle katkılarından ötürü  (üyelerin isimleri 
GLOBALG.A.P. Web sitesinde mevcuttur); 
 
4. Tüm çiftlikler, Ürün Tabanlı ve Meyve ve Sebze modülleri V4 için yapılan deneme denetimlerde 
gönüllü olarak yer alan aşağıdaki Üretici  ve Belgelendirme  kuruluşları;  

Üreticiler : Pinex Çiftçi Kooperatifi ve pazarlama grubu (Gana), AT Agricola Ltda. (Şili)  
Rancho Medio Kilo, S. de PR de RL (Meksika), Omniversal (Japonya), Maruta (Japonya), JA Kitahibiki  
Kooperatifi (Almanya) , Matsumoto Çiftliği (Japonya), Driscolls (ABD), Werner Marquard of 
Altenmedingen (Almanya).  

Belgelendirme  kuruluşları: Africert, NSF-CMI, NORMEX de Michoacán, SGS  Japonya, Control 
Union Japonya, DNV Japonya, Primuslabs, SGS Almanya.  
 
5. Küresel uygulanabilirliğini güvence altına alan 30'dan fazla ülkedeki Ulusal Teknik Çalışma 
Grupları;  
 
6. Revizyon sürecinde yer alan Resmi ve Resmi Olmayan Organizasyonlar;   
 
7. GLOBALG.A.P. Entegre Çiftlik Güvencesi Programı V4.0-Oct10 ‘u kabul eden  (Alfabetik sırayla)   

Yönetim Kurulu üyeleri;  
Andrea Artoni    Conad/Coopernic 
Josse de Baerdemaeker  VBT 
Hugo Byrnes    Ahold  
Jorge Hernandez   US Food Service 
Horst Lang    Globus SB Warenhaus Holding 
Juan Mir    ANECOOP Spain 
Carlos Perez    Marchelot 
Bert Urlings    Vion Food Group 
Richard Yudín    Fyffes 
Johann Züblin    Migros-Genossenschafts-Bund 

ve son olarak GLOBALG.A.P., daimi destekleri için tüm GLOBALG.A.P. üyelerine ve üye olmayanlara 
teşekkür eder;;  
 
GLOBALG.A.P. Perakanteci ve Gıda Hizmeti Üyeleri:   

Aeon Co., Ltd., Ahold, Albert Heijn B.V., ALDI Einkauf GmbH & Co. OHG, ALDI Einkauf GmbH & Co. 
OHG Essen, ASDA Group Plc., CBL, Colruyt NV, Conad Soc. Coop., Coop Genossenschaft, Coop 
Norge Handel, Delhaize, Dohle Handelsgruppe Service GmbH & Co. KG, E. Leclerc, EDEKA AG, 
Eroski, FEDIS, Freshmark, Globus SB Warenhaus Holding, Grupo Carrefour, ICA, Inex Partners Oy, 
Kaiser's Tengelmann GmbH, Kesko, Lidl Stiftung & Co. KG, Marks and Spencer, McDonald's 
Corporation, METRO Group , Migros-Genossenschafts-Bund, Musgraves Supervalu Centra, NORMA 
Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG, OTTO (GmbH & Co KG), REWE Group, Sainsbury's 
Supermarkets Ltd, Schuitema, Somerfield, Spar Austria, Superunie B.A., Sysco Corporation, tegut... 
Gutberlet Stiftung & Co., Tesco, U.S. Foodservice, Wegmans Food Market, Wm Morrisons Produce 
Ltd,  
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GLOBALG.A.P. Ortak Üyeleri:  

ABCERT AG, AENOR, Agrar-Control GmbH, Agro Quality Support BV, Agrobase-Logigram SARL, 
Agron SA, AgroVet GmbH, An Bord Bia, Asociación Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria 
(CNAA), AsureQuality (AgriQuality), AWF Consulting, Baltic Control Ltd., BASF-Aktiengesellschaft, 
Bayer CropScience AG, BCS Öko-Garantie GmbH, Best Produce International UK Ltd., Blue Moon 
Ltd., BRTUV Avaliacoes da Qualidade S.A, Bureau Veritas Certification A/S, Denmark, Bureau Veritas 
Certification S.A.U. (Spain), CCPB Ltd., Center of Organic Agriculture in Palestine - COAP, Chrysal 
International, CMS - Consultores de Gestao Associados, Lda., ConAgra Foods, Inc., Control Union 
Certifications B.V., CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL (CCI), CPS - Certification of 
Product and Systems, CSQA Certificazioni Srl, Czech Society for Quality, Det Norske Veritas Italia 
S.r.l., DKG Group Ltd., DLG e.V., DQS GmbH, DuPont, ECPA, ETKO, EU Star Certification, 
EUROCERT European Inspection and Certification, Fama, Fintrac Inc, Food Forum India, 
FOODCARE OE, Fundacion AGIL, Fundacion ArgenINTA, Globalfish.net, Green Veterinary Group 
Practice, Grodan Group, Horticultural Export Improvement Association, ICONTEC, IEH Laboratories & 
Consulting, INDCONSULT (Industrial & Commercial Consultants), Inspectorate de Argentina S.A., 
Instituto Agrotecnologia, Integra bvba, International Agri-Technology Centre Ltd, Intertek Food 
Services GmbH, Intervet/Schering-Plough Animal Helath, IRAM-Instituto Argentino de Normalizacion y 
Certificacion, Janssen Pharmaceutica PMP, Japan Good Agricultural Initiative (JGAI), Korea Agro-
Fisheries Trade Corporation, Kvalitessystem i landbruket (KSL), Kyiv National University of Trade and 
Economics (KNUTE), Lacon - Privatinstitut für Qualitätssicher. und Zert, LGAI Technological Center 
S.A., LSQA (LATU Sistemas S.A.), Ministry of Food and Agriculture Ghana, Moody International 
Certification Ltd, Muddy Boots Software Ltd., MUTUMGAP, MVP Food Safety Consulting, NAK Agro 
B.V., National Britannia Certification Ltd, Natural Resources Institute of the University of Greenwich 
(NRI), NCS International Pty Ltd, Northern Great Plains Inc., NOVACERT, NSF-CMi Certification, 
Omniversal, Inc., Perishable Products Exports Control Board (PPECB), PrimusLabs.com, ProCert 
Safety AG, PROGIS Software GmbH, QA Plus Asia-Pacific, QAL GmbH, QUALISUD, Rainforest 
Alliance, Rohm and Haas Europe Services ApS - Succursale France AgroFresh, SAI Global 
Assurance Services, SATIVA Desenvolvimento Rural Lda, Sci-Qual International Pty Ltd, SGS 
Germany GmbH, Sigill Kvalitetssystem AB, Sino Analytica, SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD., 
Star Farm Consulting Co., Ltd, Syngenta Crop Protection AG, TASTE - Technical Assistance for 
Sustainable Trade and Environment, TCS Consultation Services, The Real IPM Company, TMMOB 
Ziraat Mühendisleri ODASI, Trace Register, LLC, Tradecorp International, Tulare Ag Products, TÜV 
SÜD Management Service GmbH, Valagro, Validus, Vietnam Certification Centre- QUACERT, 
Waldemar Winckel GmbH & Co. KG, WIT Assessment (China), YARA International ASA, ZAS s.r.o., 
ZhongHua Certification Co., Ltd, ZimTrade 
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GLOBALG.A.P. Tedarikçi Üyeleri 

A.Espersen A/S, AGAP - Asociacion de Gremios Agroexportatores del Peru, Agrarmarkt Austria 
Marketing GesmbH., Agrexco, Agri Business & Farming Solutions - Deepak Fertilisers & 
Petrochemicals Corporations Limited, AgroFair Europe B.V., Albafruit, ANECOOP Spain COOP, 
ANOVA Seafood BV, APO Conerpo soc. Coop. a.r.l., Apofruit ITALIA Soc. Coop. Agr., Ardo, 
Asociacion Nacional de Acuicultores de Colombia - ACUANAL, Asociacion Nacional de Bananeros - 
AUGURA, Asocolflores, Assured Produce, B & B S.r.l. di Bregliano M.S.S., B. Paulus GmbH, Binca 
Seafoods GmbH, Birds Eye Iglo Group Limited, Blue Skies, Blue Whale, Bonita Pacific Fruit Company 
N.V., Brava, British Ornamental Plant Producers, Capespan Continent N.V., Cargill Animal Nutrition, 
Castlerock Vineyards, CENA GmbH, Centro Servizi Ortofrutticoli (CSO), CHC Canadian Horticultural 
Council, Chilean Fresh Fruit Association (ASOEX), Chilean Pork Producers Association 
(ASPROCER), Chilean Poultry Producers Association (APA), China Sanlong Fruit & Vegetable Co.; 
Ltd, Clama GmbH & Co. KG, CMH - Le Centre Maraicher de Hesbaye, CNIPT, COATO, Cobana 
Fruchtring GmbH & Co. KG, Consukorra, Cooperatie Fruitmasters Groep, Copefrut, Cumbrian 
Seafoods Limited, De Groot Fresh Group, Del Monte Fresh Produce Company North America Inc., 
Delassus Casablanca Morocco S.A., Direction des Domaines Agricoles, DPA - Dutch Produce 
Association, Driscolls Strawberry Associates, Enza Ltd. New Zealand, Erzeugergroßmarkt 
Langfoerden-Oldenburg eG, European Egg Consortium GmbH - EEC, Farm Frites International, 
Femeg Produktions- und Vertriebs GmbH, Fepex, Findus Sverige AB, Fiskaaling P/F, Flamingo 
Holdings, Flower Label Programm e.V., Fresh Produce Exporters Association Of Kenya - FPEAK, 
Frosta AG, Fruits de Ponent S.C.C.L., Fruta del Pacifico, Fundacion para el Desarrollo Fruticola - 
FDF, Futura Kobenhavn A/S, Fyffes Group Ltd., Gasa Nord Gront I/S, Global Organics LLC, GPA 
Morocco, Greenpartners, Groexport, Hallvard Leroy AS, HEIDEMARK Mästerkreis GmbH u. Co. KG, 
Heiploeg BV, Hillfresh International BV, HMF Food Production GmbH & Co. KG, HQ Sustainable 
Maritime Industries, Inc., Hungarian Fruit & Vegetables Interprof. Org., Iceland Seafood GmbH, INAC 
(Instituto Nacional de Carnes), Indu-Farm (EPZ) Ltd., Jaguar, the Fresh Company, Jain Irrigation 
Systems Ltd., Jin Jin Europe B.V., K-Farm SDN BHD, Katsiamakas S.A., KC Fresh, Kelani Valley 
Plantations PLC, Lamb Weston/Meijer V.O.F., Landbrug og Fodevarer, Lava, Lenk Seafood Services 
GmbH, Loire Export, Lomanoryas, LTO-Netherlands, Luigi di Lenardo GmbH & Co. KG, Magrabi 
Agriculture, Marchelot S.A., Marine Harvest, McCain Foods Europe B.V., Mechelse Veilingen cvba, 
Mehadrin Tnuport Export, Mexico Calidad Suprema A.C., MPS Milieu Programma Sierteelt, New 
Zealand GAP, Oceanic Fruits Shipping, OCIALIS, OPST Obst Partner Steiermark GmbH, Orchard 
Fruit Co. S.L., Patagonian Fruits Trade S.A., Peter Vetter GmbH, Pfalzmarkt für Obst u. Gemüse eG, 
PPO Services AG, Primland sas, Prince de Bretagne, Productschap Tuinbouw, Profish, PVE, Queens 
Products B.V., Reo Veiling, SalmonChile, SantOrsola SCA, Scottish Sea Farms Ltd, Seachill Ltd, 
Seafood Connection B.V., Setraco NV, SHAFFE, Sime Darby Plantation Sdn Bhd, Staay Food Group, 
Sterman Masser Inc., Stutzer & Co AG, T. van Noort, Tanzania Horticultural Association (TAHA), 
Telerscoöperatie FresQ u.a., telerscoperatie BGB ua, The Greenery, The Kenya Flower Council, The 
Oppenheimer Group, Total Produce plc, Tropical Aquaculture Europe SA, Uniban - Union de 
Bananeros de Urab, Union of Producers and Exporters of Horticulutral Crops (UPEHC), United Fresh 
Produce Association, UNIVEG Group of Companies, UTZ CERTIFIED, Vanguarda do Brasil S.A, VBT 
(Verbond van Belgische Tuinbowveilingen), Veiling Borgloon C.V., Veiling Zaltbommel, Vereinigung 
der Erzeugergemeinschaften für Früh- und Speisekartoffeln, Versdirect.nl BV, VI.P - Verband der 
Vinschgauer Gen. für Obst und Gemüse, Vinh Hoan, Vion N.V., VLAM BMO, VOG - Verband der 
Südtiroler Obstgenossenschaften, Winfresh Limited , Zerres & Co.GmbH - FRUIT PARTNERS-, 
ZESPRI Group Limited, ZON Services, ,  
 
GLOBALG.A.P. Teknik sorumlusu: Dr Elmé Coetzer. Daha detaylı bilgi için temasa geçiniz 
coetzer@globalgap.org 
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1 GİRİŞ 
Bu belge, Standarta Özel Açıklada aksi belirtilmediği sürece, bir GLOBALG.A.P. Standardı için 
belgelendirme  isteyen herhangi bir taraf için belgelendirme  kurallarını tanımlamaktadır. (Entegre 
Çiftlik Güvencesi, Karma Yem Üretimi, Bitki Çoğaltma Malzemesi , Gözetim Zinciri vb)  
Benchmarking programlarına ilişkin kurallar, GLOBALG.A.P. Benchmarking Yönetmeliklerinde 
açıklanmıştır. 
 
Bu dokümanda fiillerdeki “-meli, -malı” eki, ilgili hükmün GLOBALG.A.P.gerekliliklerinin zorunlu 
olduğunu belirtmek için kullanılmıştır. 
  

2 NORMATİF DOKÜMANLAR 
Aşağıdaki normatif dokümanlar, (ve normatif olarak yayımlanan diğer dokümanlar) GLOBALG.A.P. 
belgesi sahibi olmak isteyen ve tüm başvuru sahipleri ile ilgilidir: 

a) GLOBALG.A.P. Belgelendirme  ve alt lisans Sözleşmesi: BK ve Üretici arasındaki Sözleşme. 
GLOBALG.A.P. Belgelendirmesinin tahsisi için yasal çerçeveyi saptar. 

b) GLOBALG.A.P. Belgelendirme  ve Lisans Sözleşmesi: BK ve FoodPLUS arasındaki 
sözleşme.  

c) GLOBALG.A.P. Kontrol Noktaları ve Uygunluk Kriterleri (CPCC): Üreticiler için uygunluk 
gereksinimlerini ortaya koyan doküman. 
NOT: Üreticilerin gerekliliklere uyum sağlaması adına CPCC dökümanında eklenmiş 
rehberler, normatif dokümanlar değildir.  

d) GLOBALG.A.P. Kontrol Listesi - Entegre Çiftlik Güvencesi: Bu doküman tüm kontrol ve iç 
denetimler için kullanılır 

e) GLOBALG.A.P. Kontrol Listesi - Üretici Grupları ve KYS’li  çoğul tesisler: Kalite yönetim 
sistemleri için gereklilikleri ortaya koyar. 

f) Ulusal Yorumlama Rehberleri. İlgili ülke  için  CPCC’nin ayadınlatılması  uyumlandırılmasını 
sağlar. Sadece ilgili Sektör Komiteleri tarafından onaylanmış  ülkeler için kullanılabilirdir.  
Onaylanıp yayınlandığı anda kullanımları zorunlu hale gelir. 

g) GLOBALG.A.P. Genel Yönetmelikleri (bu doküman): Belgelendirme sürecinin yanı sıra kalite 
yönetim sistemleri ve ilgili konular için gereksinimlerin nasıl işlediğini de tanımlar. 

 
2.1 Doküman Kontrolü 

a) Bütün normatif dokümanların son sürümleri GLOBALG.A.P. Web sitesinden ücretsiz olarak 
indirilebilir 

b) Dil: Orijinal dokümanlar İngilizce'dir. GLOBALG.A.P. Dokümanları diğer dillere tercüme 
edilecek ve GLOBALG.A.P. Web sitesinde yayınlanacaktır. Yayımlandığından itibaren 
belgelendirme amacıyla söz konusu dilde, sadece bu resmi GLOBALG.A.P. Dokümanları 
kullanılabilir.  Tercümeler arasında tutarsızlık olması halinde, İngilizce metin esas alınmalıdır. 

c) GLOBALG.A.P. tarafından yapılan detaylı bir çeviri gözden geçirmesinden sonra, ilgili Sektör 
Komiteleri her bir duruma özel olarak çevrilmiş standart dokümanlara normatif statüsü 
atayabilir.  Bu durum dokümanlar belgeler üzerinde belirtilmiş olacaktır. 

d) Değişikliklerin  ayrıntılı bilgisi için, doküman geçmişi hakkında GLOBALG.A.P. Sekreterliğine 
başvurun 

e) Doküman değişiklikleri  
1. Normatif dokümanlar, kendisine özgü tek bir doküman kodu ve bir versiyon numarası ve 

tarih ile tanımlanmıştır  
2. Versiyon adındaki tarih, dokümanın yayınlandığı tarihi gösterir. "Baskı Güncelleme 

Kaydında"  yer alan tarih, dokümanın yürürlüğe girdiği tarihi gösterir.  
3. Versiyon numarası: Birinci veya ikinci basamaktaki değişiklik (örn; 3.x 'den 4.0; veya 

4.0’dan 4.1-) bir versiyon değişikliğini gösterir ve standardın akreditasyonunu etkiler. 
Diğer rakamların değişikliği (örn; 4.0 ‘dan 4.0.1 e)  standardın akreditasyonunu 
etkilemeyen güncellemeleri gösterir. Değişiklikler standardın akreditasyonunu 
etkilemediğinde, sürüm "4.0" olarak kalacak ve baskı güncelleme "4.0-x" ("4.0-1" gibi) ile 
belirtilecektir.  
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4. Genel Düzenlemeler(GD) ve CPCC dokümanlarında güncellemeler bağımsız olarak 
yapılabilir, ancak bir versiyon değişimi tüm normatif dokümanları etkileyecektir.  

5. Güncellemeler,  tüm GLOBALG.A.P. onaylı BK’ lara resmi iletişim olarak gönderilecektir. 
Bu tür güncellemeleri müşterilere bildirme, BK’ ların sorumluluğundadır  

6. Normatif dokümanlardaki değişiklikler, ayrı olarak yayınlanan "Baskı Güncelleme 
Kaydında” belirtilmiştir. 
 

3 BELGELENDİRME SEÇENEKLERİ 
Başvuru sahipleri 2 seçenekten herhangi birisinin belgelendirilmesi için başvurabilirler (GLOBALG.A.P. 
veya eşdeğer bir program kapsamında bireysel veya grup sertifikasyonu). Seçenekler,  belgelendirme  
için başvuruda bulunan tüzel kişinin yapısına dayanmaktadır. Bu seçeneklerin her biri için 
değerlendirme süreci Bölüm 5 altında açıklanmıştır  
 
3.1 Seçenek 1 –Bireysel Belgelendirme   

a) Bireysel üretici (GLOBALG.A.P. veya bir eşdeğer program) belgelendirme  için başvuruda 
bulunur. 

b) Bireysel Üretici belgelendirildiğinde  belge sahibi olacaktır. 

3.1.1 Seçenek 1 – Bir KYS uygulaması olmayan çoğul  tesis   
a) Bireysel üretici veya bir kuruluş, ayrı bir tüzel kişilik olarak işlevi olmayan birden çok üretim 

yeri ya da yönetim birimlerine sahiptir  

3.1.2 Seçenek 1 -  Bir KYS uygulaması olan çoğul tesis (Bölüm II ‘ye bkz) 
a) Bireysel Üretici veya bir organizasyon, ayrı bir tüzel kişilik olarak işlevi olmayan ancak KYS 

uygulanan birden çok üretim yeri ya da yönetim birimlerine sahiptir.  
b) Bu durumda Genel Yönetmelikler  Bölüm II kuralları - KYS Kuralları uygulanmak zorundadır. 

 
3.2 Seçenek 2 (Bölüm II’ ye bkz. ) 

a) Bir üretici grubu, (GLOBALG.A.P. veya bir eşdeğerlik programı) grup belgelendirmesi için 
başvuruda bulunur. 

b) Grup, bir tüzel kişi olarak, belgelendirildiğinde belge sahibi olacaktır. 
c) Grup, kurulmuş  bir KYS’ ye sahip olmak ve Genel Yönetmelik Bölüm II'de belirtilen KYS 

Kurallarına uymak zorundadır.  
 
3.3 Eşdeğerlenmiş (Benchmarked)  Programlar 

Eşdeğerleme programları kapsamında belgelendirme kategorileri, GLOBALG.A.P. Eşdeğerleme 
Yönetmeliklerinde açıklanmıştır  

4 TESCİL SÜRECİ 
4.1 Belgelendirme Kuruluşları / Çiftlik Garantörü* 

a) Başvuru sahibi, ilk adım olarak, onaylı bir GLOBALG.A.P. Belgelendirme  kuruluşu seçmelidir. 
Onaylı ve geçici onaylı BK’ ların irtibat bilgileri  GLOBALG.A.P. Web sitesinde mevcuttur. Bu 
seçilen BK’ nın ilgili kapsamlar için onaylanmış olup olmadığını doğrulamak başvuru sahibinin 
sorumluluğundadır. 

b) Başvuru sahibi, GLOBALG.A.P. belgesi almak için ilk adım olarak onaylı bir BK veya çiftlik 
garantörüne  tescil olmak zorundadır.  Başvuru sahibi çiftlik garantörü olarak atanmadığı 
sürece BK, varsayılan çiftlik Garantörü olarak hareket eder ve tescil, veri güncellemeleri ve 
ücretlerin tahsilatından sorumludur.  

c) GLOBALG.A.P. onaylı çiftlik garantörleri; GLOBALG.A.P.  ile bir lisans anlaşması imzalamış 
ve üreticiler tarafından kendisine üretici faaliyetlerini  GLOBALG.A.P. Veritabanına yükleme 
ve/veya kaydetme yetkisi verilmiş kuruluşlardır(örn; BK, Üretici grubu kuruluşları, standart  
sahipleri, danışmanlar, vb).  Bu hizmet; ilk tescil ve sonrasındaki değişikliklerin  yanı sıra 
veritabanındaki bağlantıları düzenlemeyi de içerir.  Onaylı çiftlik garantörüne, tüm bu hakların 
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yazılı olarak üretici tarafından veya GLOBALG.A.P. sistemindeki diğer tüzel kişiler tarafından 
verilmiş olması zorunludur. 

*Talep halinde çiftlik garantörü hakkında daha fazla bilgi, GLOBALG.A.P. Sekreterliğinden istenecek 
çiftlik güvence anlaşmasından edinilebilir.  
 
4.2 Tescil 

4.2.1 Genel 
a) Başvuru, asgari Ek I.2’ de (GLOBALG.A.P. Tescil Verileri Gereksinimleri) detaylandırılmış 

bilgileri karşılamak zorundadır.  Tescil ile birlikte,   başvuru sahibi aşağıdakileri kapsayan 
Ekte belirtilen yükümlülüğe uymayı  taahhüt etmektedir: 

(i) Her zaman belgelendirme gereklilikleri ile uygunluk 
(ii) GLOBALG.A.P. ve BK tarafından belirlenmiş uygulanabilir ücretlerin  ödenmesi. 
(iii) Veri güncellemelerini BK’ ya iletmek. 
(iv) Alt-Lisans ve Belgelendirme Anlaşmasının koşulları ve esasları 

b) Bu bilgi, başvuru sahibine bütün GLOBALG.A.P. faaliyetleri için tek  tanımlayıcı olarak 
kullanılacak yegane bir GLOBALG.A.P. numarası (GGN) sağlamak için GLOBALG.A.P. 
tarafından kullanılacaktır. GGN, başvuru sahibini tanımlar ancak ürün veya belgelendirilme 
durumu ile ilişkili değildir. 

c) Başvuru sahibinin GLOBALG.A.P. onayını kötüye kullandığına dair somut bir delil tespiti 
halinde bu durum  başvuru sahibinin kötüye kullanımının tesbitinden itibaren 12 ay boyunca 
belgelendirme  dışında   bırakılmasına yol açar. Buna ek olarak, başvuru sahipleri listelenecek 
ve veritabanına kaydedilmeden önce liste kontrol edilmek zorunda olacaktır. Herhangi bir 
kötüye kullanım durumu  GLOBALG.A.P. üyelerine bildirilmelidir.  

d) Gizlilik, veri kullanımı ve veri açıklanması: 
(i) Tescil sırasında başvuru sahipleri, tescil verilerinin iç süreçler ve ceza işlemleri için 

kullanılması amacıyla FoodPLUS ve Belgelendirme  kuruluşlarına yazılı erişim izni 
verirler. 

(ii) GLOBALG.A.P. veritabanındaki tüm veriler üretici veya üretici grubunun birlikte 
çalıştığı  GLOBALG.A.P., belgelendirme  kuruluşu ve çiftlik garantörüne açıktır ve  iç 
süreçler ve ceza işlemleri için kullanılabilir.  

(iii) Tüm alt kapsamlar için asgari ve zorunlu veri açıklaması seviyesi (ve olması 
durumunda Sukültürü kapsamları): GGN, tescil numarası, GLOBALG.A.P. belgesi 
numarası, program, versiyon, seçenek, BK, ürünler ve durumları, ürün işleme/ işleme 
beyanı,, üreticilerin sayısı (Seçenek 2), üretim ve varış ülkesi, ürün bazında hasatı 
kapsam dışı bırakma (şayet uygulanabilirse) ve paralel üretimin yanı sıra Üretim 
Yönetim Birimi ve  Ürün İşleme Birimi hakkında bilgi kamuya açıktır, Buna ek olarak, 
her belge sahibi şirketin adı ve adresi, GLOBALG.A.P. üyeleri de dahil kayıtlı sanayi 
piyasa katılımcılarına açıktır. 

(iv) Bir başvuru sahibi (veya bir grup üyesi) minimum açıklama şartlarını kabul etmezse, 
başvuru sahibi Alt-Lisans ve Belgelendirme Anlaşmasına mutabık değildir ve hem 
belgelendirilemez hem de belgelendirme  isteyen bir üretici grubuna dahil olamaz.  

(v) Madde (iii)’ de belirtilenler dışında hiçbir veri, başvuru sahibinin  yazılı izni olmadan  
GLOBALG.A.P. veya BK tarafından herhangi bir başka tarafa açıklanamaz. 

(vi) Sektöre özel gereksinimler hakkında bilgiler, Websitesindeki Veri Kullanımı ve 
Açıklaması Anlaşması kapsamında verilmektedir. 

e) BK ve Üretici arasındaki hizmet sözleşmesi, sonraki yenileme periyotlarının da 4 yıl olması ile 
4 yıla kadar geçerli olabilir.  

f) Bir başvuru sahibi:  
(i) Aynı ürünü farklı BK’ lara tescil ettiremez.  
(ii) Aynı ürünü farklı belgelendirme seçenekleriyle tescil ettiremez (Örn: somon balığının 

hem Seçenek 1 hem de 3 kapsamında tescili mümkün değildir).  
(iii) Farklı ürünleri farklı BK’ lara ve/veya farklı belgelendirme seçenekleri ile tescil 

ettirebilir (Örn: Elmaları Seçenek 1 kirazları Seçenek 2 kapsamında; elmaları bir BK’ 
ya kirazları diğer BK’ ya veya her iki ürünü aynı BK’ ya tescil ettirmek mümkündür).   

(iv) Farklı ülkelerdeki üretim yönetimi birimlerini (PMU) veya grup üyelerini hiç bir BK tescil 
edemez.. GLOBALG.A.P. sekreterliği, ulusal yorumlama kuralları kapsamında veya 
olay başına durum esasında istisnai izinler verebilir. 
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g) Üretim yönetim birimi (PMU); çıktıların (tarımsal ürünler) ayrıştırılmasının yapılması planlanan, 
tüm gerekliliklerin yerine getirilmiş olduğu, farklı kayıtları saklamayacak ve paralel üretim 
durumunda karışmayı önleyecek şekilde düzenlenmiş, üretici tarafından tanımlanmış birimler 
için çıktıların (tarımsal ürünler) ayrıştırılmasının yapılması planlanan, tüm gerekliliklerin yerine 
getirilmiş olduğu, farklı kayıtları saklayacak ve paralel üretim durumunda karışmayı önleyecek 
şekilde düzenlenmiş, üretici tarafından tanımlanmış birimler içinbir üretim birimidir (bir çiftlik, 
tarla, bahçe, sürü, sera, vb olabilir). Bağımsız çalıştığı varsayılabilecek PMU’ lar (coğrafya, 
yönetim, depolama tesisleri, vb gibi faktörler esasında)  GLOBALG.A.P. Veritabanına 
kaydedilmiş ve belgede belirtilmiş olmalıdır. 

4.2.2 Yeni bir BK ile tescil 
a) Halihazırda tesciledilmiş bir üretici  BK değişikliği yaptığında veya farklı bir ürünün sertifikasyonu 

için  yeni bir BK’ ya başvuruda bulunduğunda; üretici GLOBALG.A.P. tarafından tahsis edilen 
GGN’ sini yeni BK’ya bildirmek zorundadır. Burada yapılacak bir hata, kayıt ücretine Seçenek 1 
için 100 Avro ve Seçenek 2 üretici grubu için 500 Avro ilave bir ödeme yükümlülüğü ile 
sonuçlanacaktır. 

b) Cezai müeyyide uygulanan belge sahipleri, ceza süresi bitene veya ilgili uygunsuzluklar 
çalışılan BK tarafından kapatılana kadar BK değiştiremez. 

c) Bir üretici grubu tarafından üretici hakkında askıda bekleyen herhangi bir ceza veya BK 
tarafından üreticiye atfedilmiş ve henüz kapatılmamış olan bir mesele var ise üretici grubunun 
ferdi üretici üyelerinin,  gruptan ayrılmasına ve bir başka grup ile tescil olmasına ( tescilli ürünler 
için) izin verilmez. 

 
4.3 Kabul 

a) Tescilin kabul edilmesi için,  başvuru sahibi aşağıdaki tüm koşulları yerine getirmek 
zorundadır: 

(i) Gerekli olan tüm bilgileri içerecek olan ilgili başvurunun BK’ ya iletilmesi. Başvuru sahibi 
yukarı belirtilen yükümlülüklere uymayı resmen taahhüt etmelidir. 

(ii) BK ile Alt Lisans ve Belgelendirme Anlaşması imzalanması VEYA başvuru sahibi, BK ile 
yapılan hizmet sözleşmesi / anlaşmasını imzalayarak Alt Lisans ve Belgelendirme 
Anlaşmasını aldığını ve kabul ettiğine dair açıkça bildirimde bulunmalı ve BK Alt Lisans 
ve Belgelendirme Anlaşmasının bir kopyasını üreticiye vermek zorundadır.  

(iii) Bir GLOBALG.A.P. numarası (GGN) tahsis edilmiş olması 
(iv) Geçerli GLOBALG.A.P. Ücret Tablosunda belirtilen kayıt ücretinin GLOBALG.A.P.‘e 

ödenmesi.  ( GLOBALG.A.P. Web sitesinde mevcuttur). 
b) Tescil ve kabul işlemleri, denetim gerçekleşmeden önce sonuçlandırılmak zorundadır. 
c) İlk tescil için: BK başvuru kabulünü onaylamalı ve tamamlanmış başvurunun alınmasından 

itibaren 14 takvim günü içerisinde başvuru sahibine GGN  sağlamalıdır.  
 

4.4  Başvuru ve Belgelendirme Kapsamı 

a) GLOBALG.A.P. Standartlarınca kapsanan herhangi bir birincil tarım ürünleri üreticisi 
GLOBALG.A.P. belgelendirmesi için  başvuruda bulunabilir. 

b) GLOBALG.A.P. belgelendirmesi için, "üreticiler" terimi şu şekilde tanımlanmıştır:  Çiftçilik ticari 
faaliyeti ile satılmış ürünlere ilişkin yasal sorumluluğu bulunan ve kapsamdaki ürünlerin 
üretiminden yasal olarak sorumlu olan bir kişi (birey) veya işyeri (birey veya üretici grubu) .   

4.4.1 GLOBALG.A.P. Belgelendirmesi tarafından kapsanan standardlar: 
a) Sadece GLOBALG.A.P. Web sitesinde yayınlanan GLOBALG.A.P. Ürün Listesi 

kapsamındaki ürünler için belgelendirme  başvurusu yapılabilir. 
b) GLOBALG.A.P. Belgelendirmesi  birincil ürünlerin kontrollü üretim sürecini kapsar ve 

yabani /avlanma, yabani balık/avlanma veya yabani ortamda hasat edilen mahsulleri 
kapsamaz. 

c) Yeni yayınlanan standartlar için (CPCC ile yayımlanmış olan) ve bu belgede yer alan 
Genel Yönetmeliklere ilişkin olası istisnalar için Standarda-özgü Kurallar bölümüne 
bakınız.  
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4.4.1.1 Tüm Standardlar 
(i) Üretici, kendisi tarafından üretilmemiş ürünlerin üretimi için belgelendirme  

alamaz. 
(ii) Paralel üretim / mülkiyet (belgeli ve belgesiz ürünler için), ek kurallar 

uygulanması halinde mümkündür. 4.4.3 ‘e bkz 
 

4.4.1.2 Entegre Çiftlik Güvencesi: Meyve ve Sebzeler 
(i) GLOBAL G.A.P belgelendirmesi, taze, pişmiş veya işlenmiş olarak insanlar 

tarafından tüketim amaçlı kullanılan meyve ve sebzeleri kapsar. Sadece tıbbi ve 
aromatik amaçla kullanılan sebzeler, belgelendirilemez. 

4.4.1.3 Entegre Çiftlik Güvencesi: Diğer Mahsuller 
(i) Birleştirilebilir Ürünler : GLOBALG.A.P. Belgelendirmesi  insan veya hayvan 

tüketimi için pişmiş veya işlenmiş veya endüstride kullanılmak için olanekinleri 
kapsar. 

(ii) Kahve (yeşil) ve Çay 
(iii) Çiçek ve Süs Bitkileri 

 
4.4.1.4 Entegre Çiftlik Güvencesi: Hayvancılık Kapsamı 

(i) GLOBALG.A.P. Belgelendirmesi (GLOBALG.A.P. Web sitesindeki 
GLOBALG.A.P. Ürün Listesine bakınız) tescilli her PMU başına çiftlikte mevcut 
tüm  canlı hayvanları kapsar. 
 

4.4.1.5 Entegre Çiftlik Güvencesi: Su Ürünleri Kapsamı 
(i) GLOBALG.A.P. Belgelendirmesi (GLOBALG.A.P. Web sitesinde GLOBALG.A.P. 

Ürün Listesine bakınız) her PMU başına yüzgeçli balık, kabuklu ve 
yumuşakçaların tüm üretim aşamalarını kapsar. 

 
4.4.1.6 Karma Yem Üretimi 

(i) GLOBALG.A.P. Belgelendirmesi, Entegre Çiftlik Güvencesi standartları 
kapsamında canlı hayvan ve su ürünleri türlerinin beslenmesi için karma yemin 
ticari üretimini kapsamaktadır.  
 

4.4.1.7 Bitkisel Üretim Materyali 
(i) GLOBALG.A.P. Belgelendirmesi, Entegre Çiftlik Güvencesi Ürün  kapsamları için 

(Web sitesindeki GLOBALG.A.P. tanımlamalarına bkz) bitkisel üretim materyali 
üretimini kapsamaktadır. 
 

4.4.2 Entegre Çiftlik Güvencesinde Uygulanabilir CPCC kapsam ve modülleri 
a) Uygulanabilir kapsama uyumun doğrulanması yapılmadan sözkonusu alt kapsamın 

belgelendirilmesi mümkün değildir. Kapsamın uygunluk kriterlerinin denetiminde, uygulanan alt 
kapsamına göre yorum yapılmak zorundadır.  Başvurulan herhangi bir belgelendirme için 
mevcut belgeye dahil edilecek ilave alt kapsamlar, ilgili ilave alt kapsam dikkate alınacak 
şekilde, denetlenmiş kapsamda olmak zorundadır. 

b) Başvuruda bulunulan alt kapsam seçimine göre kapsamlar otomatik olarak alt kapsamlarla 
eşleştirilir. Yapı ve modüler yaklaşım hakkında daha fazla bilgi için, CPCC dokümanının giriş 
kısmını okuyunuz. Belgelendirme şunları kapsar: 
(i) Tavukçuluk otomatik olarak Tüm Çiftlikler Tabanlı  ve Hayvancılık Tabanlı  modüle 

uygunluğu gerektirir.  
(ii) Buzağı / Genç Sığır ve Mandıra  otomatik olarak Tüm Çiftlikler Tabanlı,  Hayvancılık 

Tabanlı ve Ruminant Tabanlı modüle uygunluğu gerektirir.  
(iii) Çay otomatik olarak  Tüm Çiftlikler Tabanı ve Ürün tabanına  uygunluğu gerektirir. 
(iv) Atlantik Somonu otomatik olarak  Tüm Çiftlikler Tabanı, Su Ürünleri modülüne 

uygunluğu gerektirir. 
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4.4.3 Paralel Üretim (PP) veya Paralel Mülkiyet (PO) 
Bu kuralların anlaşılır olması için Ek I.3 GLOBALG.A.P. Paralel Üretim ve Paralel Mülkiyet 
Hakkında Kılavuza bakınız. 

4.4.3.1 Paralel Üretim (PP) 
Bireysel üretici düzeyindeki (Seçenek 1 veya Seçenek 2 üyesi) bir bireysel saha 
bünyesinde aynı türlerin (örneğin: muz, somon veya domuz) sertifikalı ve sertifikasız olarak 
paralel üretimi mümkün değildir. İlgili Hayvancılık Tabanlı CPCC (LB.3.3 ve 7.2.3) de 
açıklandığı üzere Hayvancılık için istisna bir durum vardır. 
Bir ürünün alt-türlerinin sertifikalı ve sertifikasız olarak paralel üretimi (örn. cherry domates 
ve roma domatesi) bütün seçeneklerde ve tanımlanan PMUlarda mümkündür. 
4.4.3.2 Paralel Mülkiyet (PO) 
Bir üreticinin aynı anda sertifikalı ve sertifikasız bir ürüne (aynı ürün) sahip olması buna 
karşılık gelir. 
4.4.3.3 Temel kurallar 
GLOBALG.A.P. belgeli ve belgesiz ürünlerin paralel mülkiyet veya paralel üretim 
kapsamında değerlendirilmesi için (aynı kabul edilen ürünlerin), üreticinin;  
a) "Paralel Üretim/Mülkiyet" (PP/PO)* için GLOBALG.A.P. Veritabanında kayıtlı olması; 

(GLOBALG.A.P. belgesi üzerinde ve online belge doğrulaması ile görülebilir). Bir grup 
üyesinin PP/PO uygulaması yapması durumunda, grup PP/PO için kayıt yaptırmalıdır, 

b) Belgelendirme için aşağıdaki koşulların tümünü yerine getirmesi gereklidir: 
(i) Farklı PMUlar tüzel kişilik içerisinde belirtilmek zorundadır (tüm belgelendirilmiş 

süreçler için en az bir toplu PMU ve tüm belgelendirilmemiş süreçler için bir diğer 
toplu PMU). 

(ii) Aynı PMU içinde paralel üretim mümkün değildir. Bireysel Üreticiler (Seçenek 1, 
KYS’li veya KYS’siz Seçenek 1 Çoğul tesis, ve bir üretici grubu içerisindeki 
bireysel üreticiler), her kayıtlı ürün için aynı üretim yönetim birimi (PMU) içerisinde 
üretilmiş GLOBALG.A.P.’ li  ve GLOBALG.A.P.’ siz ürüne sahip  olamazlar. 

(iii) Tüm ürünler çiftlikteyken ve çiftlikten ayrılırken (belgelendirilmiş ve 
belgelendirilmemiş ürünler her zaman tamamen ayrıştırılmıştır) PMU (lar) 
kapsamında takip edilebilir niteliktedirler.  İzlenebilirlik ve kayıt sistemi, paralel 
üretim uygulamasını yansıtmalıdır. Hayvancılıktaki özel şartlar için bknz (LB.3.3) 

(iv) Aynı PHU içinde paralel mülkiyet mümkündür (belgelendirilmemiş ürünler takip 
edildiğinde)   

(v) Tüm Çiftlikler modülündeki (AF.12) "İzlenebilirlik ve Ayırma" bölümü uygulanabilir 
olmalıdır 

(vi) Bir ürün, belgelendirilmemiş bir PMU dan belgelendirilmiş PMU ya taşınmamalıdır 
(örneğin su ürünleri üretiminde) 
Not: Üyelerinin bazıları GLOBALG.A.P. Belgelendirmesi için tescil olmamış üretici 
grupları için paralel üretim uygulanamaz. Ancak, grup belgelendirilmemiş ürün 
satın alırsa, Paralel Mülkiyet uygulanabilir. 

c) PP/PO için tescil olmuş üretici, tespit ettiği PMU veya PHU larda izlenebilirliği 
arttırmak için çeşitli yöntemler düşünebilir. 
(i) Ulusal GS1 organizasyonundan, alt-GLNler yaratabilecek kapasitede bir kendi 

GLN’sini almak. Belirtilen her PMU ve PHU için uygun olduğunda bir alt-GLN 
tahsis etmek ve GLOBALG.A.P. Veritabanında  ilgili  PMU/alt–GLN (ler) ile tüm 
ürünleri belgelendirilecek şekilde tescil etmek. Belgelendirilmemiş tüm ürünler ve 
PMUlar GLOBALG.A.P.’e tescil edilmiş olmalıdır. 

(ii) Çiftlikten ayrılan tüm belgelendirilmiş ürünler, gelen ürünlerin PMU sertifikalı 
olduklarını belirten, tahsis edilmiş alt–GLN ile etiketlenirler. (Belgelendirilmemiş 
ürünler,  belirlenmiş PMU (lar)’ nun alt–GLN’si ile etiketlenebilirler)  

4.4.3.2 İspat Yükümlülüğü 
a) GLOBALG.A.P. belgeli bir üretici hakkında GLOBALG.A.P. Sekreterliği'ne  belgeli 

olma durumu/hakkına potansiyel etki yapabilecek bir bilgi (örn; MRL aşımı, mikrobiyal 
kirlenme, vb) iletilmesi durumunda,  GLOBALG.A.P. Standardına uyumlu olduğuna 
dair doğrulama yapıp kanıt sağlayarak iddiayı çürütmek üreticinin kendi 
sorumluluğundadır. 
Bu tür durumlarda: 
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(i) Şayet soruşturmayı BK yürütürse, bulgular ve alınan önlemler GLOBALG.A.P. 
Sekreterliğine bildirilecektir, veya 

(ii) Şayet soruşturmayı perakendeci veya ürünün sahibi kendi yürütürse, bulgularını 
GLOBALG.A.P. Sekreterliğine geri bildirim yapmalıdırlar ki sekreterlik de BK’ yı 
uygun önlemleri alması için bilgilendirecektir.  

(iii) GLOBALG.A.P. üreticiye bu işlemi yapabilmesi için belirli bir zaman verecektir. 
(iv) Eğer BK, kendisine tüzel kişilik tarafından(üretici veya PHU) ibraz edilen kanıtı 

yeterli bulmazsa, bir cezalandırma uygulayacak ve GLOBALG.A.P. Genel 
Yönetmeliklerinde tanımlandığı şekilde normal ceza prosedürlerini izleyecektir.  

b) Üreticilerin tesiste tam izlenebilirliğe sahip olmaları zorunludur. Bu kütle dengesi, 
Gözetim Zinciri Belgelendirmesi ve diğer kontrol ve doğrulama kayıtlarını içerebilir. 
Kanıtın laboratuar analizlerini içermesi durumunda, akredite laboratuarlar (ISO 17025) 
ve bağımsız örnekleme (ilgili CPCC de belirtilmiş olan kurallara göre) dahil edilmek 
zorundadır. 

 

5 DEĞERLENDİRME SÜRECİ 
Belgelendirilmeyi hak etmek için, tescil edilmiş bir taraf ya bir öz-değerlendirme yapacak (Seçenek 1 
ve KYS’siz Seçenek 1 Çoğul tesis) ya da kendi dahili kontrollerini yapacak (KYS’li Seçenek 1 Çoğul 
Tesis ve Opsiyon 2) ve bir belgelendirme kuruluşu seçerek dış denetim alacaktır. 
 
5.1 Seçenek 1 –Tekil Alanlar ve KYS’siz  Çoklu Alanlar 

a) Bu bölüm, başvuru sahibi tarafından tümü merkezi olarak yönetilen ve tüzel varlıklar olarak 
ayrılmamış çoklu alanlar veya tekil üretimalanlı  (çiftlik) tekil tüzel varlık (bireysel üretici veya 
şirket)  niteliğinde olan başvuru sahipleri için uygulanabilir. 

b) Denetimlerin özeti (İlk Değerlendirme) Belge basılmadan evvel yapılmalı ve bundan sonra 
yıllık olarak devam etmelidir. (Gözetim Değerlendirmeleri): 

 Ilk değerlendirmeler (sadece ilk yıl) Sonraki değerlendirmeler 

Üretici 
tarafından öz- 
değerlendirme 

1. Tam kapsam (tescil edilmiş tüm 
alanlar) 

1. Tam kapsam (tescil edilmiş tüm alanlar) 

BK tarafından 
haricen  

2. Tam kapsamın haberli denetimi 
(tescil edilmiş tüm alanlar)  

1. Tam kapsamın haberli denetimi (tescil 
edilmiş tüm alanlar)  

2. Habersiz kontrol (sertifika sahiplerinin 
minimum %10’u) 

5.1.1 İç Denetimler 
a) İç denetim: 

(i) Belgelendirme kapsamındaki tüm saha, ürün ve süreçleri kapsamalı veuygulanabilir 
kontrol noktalarında belirtilen şartlara uygunluk sağlamalıdır. 

(ii) Üreticinin sorumluluğu altında yürütülmedilir. 
(iii) Tüm ilgili kapsam (lar) ve alt kapsam (lar) ve  tescil edilmiş alanların tam kontrol listesi  

(Major ve Minör Zorunluluklar ve Tavsiyeler) doğrultusunda ilk veya gözetim 
denetimlerinden önce en az yılda bir kez gerçekleştirilir. Tamamlanmış kontrol listesi,  
sahada her an gözden geçirmeye hazır olmak zorundadır. 

(iv) İç denetim süresince ortya çıkan yorumlar ve olumlu bulgular kontrol listesinde belirtilen 
şekilde kaydedilmelidir.  

5.1.2 Dış Denetimler 
a) Denetim (haberli ve habersiz) bir BK denetçisi veya kontrolörü tarafından yürütülmelidir ( Bölüm 

III’ deki BK denetçi ve kontrolör gereksinimlerine bkz) 
b) BK; uygulanacak kapsam(lar)ın ve alt- kapsam(lar)ın komple kontrol listesini denetler. (Major ve 

Minör Zorunluluklar ve Tavsiyeler) 
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5.1.2.1 Haberli Denetimler 
(i) Her başvuru sahibi, ilk değerlendirmede haberli bir dış denetime tabi tutulmalı ve 

bundan sonra yılda bir kez denetlenmelidir. 
(ii) Denetim şunları kapsamalıdır: 

a) Tüm kabul edilen ürünler 
b) Tüm tescil edilmiş üretim yerleri 
c) Her tescil edilmiş ürün işleme tesisi / balık işleme tesisi (IFA’da mevcut olan)   

 
5.1.2.2 Habersiz Dış Gözetim Denetimleri 

(i) BK;  Seçenek 1 kapsamında belgelendirdiği tüm sertifikalı üreticilerin en az %10 ‘unun 
habersiz gözetim denetimlerini yapmalıdır. 

(ii) GLOBALG.A.P. Sekreterliği kısaltılmış bir kontrol listesini onaylamadıkça, BK geçerli 
kapsam (lar) ve alt-kapsam (lar)ın Major ve Minör Zorunluluklarını kontrol etmelidir. 
Herhangi bir uygunsuzluk, haberli denetim sırasında tespit edilenlerle aynı şekilde ele 
alınmalıdır. 

(iii) BK, amaçlanan ziyaret öncesinde üreticiyi bilgilendirecektir. Bu bildirim normalde 48 
saati (2 iş günü) geçmeyecektir. Önerilen tarihin üretici tarafından kabulünün mümkün 
olmadığı istisnai durumda (tıbbi veya diğer haklı nedenlerle) üretici, habersiz bir 
gözetim denetlemesi olacağı hakkında bilgilendirilmek için bir şans daha  
kazanacaktır. İlk önerilen tarih kabul edilmemiş ise üreticiye yazılı bir uyarı 
gönderilecektir.Üretici, ziyaret için başka bir 48 saat bilgilendirmesi alacaktır. Ziyaret 
geçersiz sebeplerle yapılamamışsa, tüm ürünler için askıya alma söz konusu 
olacaktır. 

 
5.2 Seçenek 2 ve Seçenek 1 KYS’ li Çoklu Saha 

a) Bu bölüm;  BÖLÜM II'de belirtilen şartlara uyacak gruplara ve bir KYS uygulayan çoklu sahalı 
bireylere uygulanacaktır. 

b) Başvuru sahibi, belgelendirme kapsamında bulunan tüm üretici ve PMUların her zaman 
belgelendirme  şartlarına uyduğu garanti etmekten sorumludur. 

c) BK tüm üretici veya PMUları denetlemez, ancak sadece örnekleme yapar. Buna göre her bir 
üretici veya PMU’nun uygunluğunu belirlemek BK’ nın sorumluluğunda değildir (bu sorumluluk 
başvuru sahibine kalır). BK, başvuru sahibinin iç denetimlerinin uygun olup olmadığını 
değerlendirmek zorundadır. 

d) Sertifika düzenlenmeden evvel denetimin özeti (İlk Değerlendirme) yapılmalıdır ve bundan sonra 
yıllık olarak devam etmelidir. (Gözetim Değerlendirmesi): 

 

 İlk Değerlendirme (ilk yıl) Sonraki Değerlendirmeler 

Dahili olarak 
üretici grubu 
ve  çoklu 
saha 
faaliyetli 
KYS’ li 
Seçenek 1  

1-Iç KYS denetimi 
 
2-Her Üretici ve / veya 
(belgelendirilmiş) PMU ve/veya tüm 
ürün işleme ünitelerinin iç denetimi 
 

1-Iç KYS denetimi 
 
2- Her Üretici ve / veya (belgelendirilmiş) 
PMU ve/veya tüm ürün işleme ünitelerinin 
iç denetimi 
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 İlk Değerlendirme (ilk yıl) Sonraki Değerlendirmeler 

Harici olarak 
BK 
tarafından  

İlk Ziyaret 
 
1-Haberli KYS Denetimi  
 
2- Üretici üyelerin ve/veya  
(belgelendirilmiş) PMU' ların (en az) 
karekökünün haberli denetimi + kayıtlı 
merkezi ürün işleme tesisleri faaliyet 
halinde iken toplam sayısının karekökü 
kadarı denetlenmelidir.  
 
İkinci Ziyaret (gözetim) 
 
3- Üreticilerin ve/veya (belgeli) PMU' 
ların (en az) karekökünün %50' sinin 
habersiz (gözetim) denetimi 

İlk Ziyaret 
 
1-Haberli KYS denetimi 
2- a) Üreticilerin güncel sayısının (en az) 
karekökünün ve/veya (belgeli) PMU' ların 
haberli denetimi 
b) Eğer bir önceki gözetimden bir yaptırım 
yoksa: Üreticilerin güncel sayısının (en az) 
karekökü ve/veya (belgeli) PMU' lar eksi 
üreticilerin güncel sayısı ve/veya bir 
önceki (gözetim) denetiminde habersiz 
olarak denetlenmiş (belgeli) PMU' lar 
  
 
İkinci Ziyaret (gözetim) 
 
3- Belge sahiplerinin %10' unun habersiz 
KYS denetimi 
4- Üreticilerin ve/veya (belgeli) PMU' ların 
güncel sayısının (en az) karekökünün 
%50' sinin habersiz (gözetim) denetimi 
+ İlk veya ikinci ziyaret: Kayıtlı merkezi 
ürün işleme tesisleri faaliyet halinde iken 
toplam sayısının karekökü kadarı 
denetlenmelidir. 
 

Ürün işlemenin merkezi olmadığı ancak üretici üyelerin çiftliğinde olduğu durumda, denetlenecek 
üreticilerin örneği belirlenirken bu etmen dikkate alınmalıdır. 

5.2.1 İç Denetimler 
a) Başvuru sahibi, belgelendirme gerekliliklerine uygunluğun doğrulanması ve garanti edilmesi i 

için tüm üreticilerin ve / veya PMUların iç denetimlerini yürütmelidir. 
b) İç denetimler Bölüm II de belirlenen şartlara uygun olmalı ve şunları kapsamalıdır: 

(i) En az bir KYS iç denetimi, iç denetçi tarafından ilk BK denetimi öncesi yapılmalı, bundan 
sonrasında da yılda bir kez yapılmaya devam edilmelidir. 
(ii) Her bir kayıtlı üreticinin PMU’su ve ürün işleme tesisinin (PHU) en az bir kez iç denetimi  
ilk BK denetimi öncesi iç denetçi tarafından yapılmalı, bundan sonrasında da yılda bir kez 
yapılmaya devam edilmelidir. 

c) Grubun her bir üyesi  tarafından yapılan iç denetim; sadece  grubun iç şartı olduğunda 
istenecektir ancak bu bir GLOBAL G.A.P şartı değildir. 

5.2.2 Harici Kalite Yönetim Sistem (KYS) Denetimi 
a) Denetim (haberli ve habersiz), bir BK denetçisi tarafından yürütülmelidir (Bölüm III BK 

denetçisi gerekliliklerine bkz). 
b) Denetimlerde (haberli ve habersiz), GLOBALG.A.P. web sitesinde mevcut olan KYS Kontrol 

Listeleri kullanılmalıdır. 
 

5.2.2.1 KYS Haberli Denetimler 
(i) BK başlangıç değerlendirmesi olarak KYS’nin bir haberli denetimini yapmalı, daha 

sonra yılda bir kez olarak devam etmelidir. 
 

5.2.2.2 Habersiz KYS Gözetim Denetimleri 
(i) BK, yıllık esasta belgeli üretici grupları ve çoklu sahaların en az % 10 ‘unun 

habersiz ek KYS dış denetimlerini yürütmelidir. 
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(ii) Tespit edilen uygunsuzluk, haberli denetimde olduğu şekilde ele alınacaktır. 
Uygunsuzluklar, bütün gruba veya çoklu sahaya ceza uygulanmasına yol açacaktır. 

(iii) BK, sertifika sahibini bilgilendirecektir. Bu bildirim normalde tasarlanan ziyaretten 
önceki 48 saati (2 iş günü) geçmeyecektir. Önerilen tarihin belge sahibi tarfından 
kabulünün mümkün olmadığı istisnai durumda, (tıbbi veya diğer haklı nedenlerle) 
belge sahibi habersiz bir gözetim denetlemesi olacağı hakkında bilgilendirilmek için 
bir şans daha kazanacaktır. İlk önerilen tarih kabul edilmemiş ise belge sahibine 
yazılı bir uyarı almalıdır. Belge sahibi, 48 saat öncesinden haberli başka bir ziyaret 
bildirimi alacaktır. Ziyaret geçersiz sebeplerle yapılamamışsa, tüm ürünler için 
askıya alma söz konusu olacaktır. 

5.2.3 Harici Üretici veya Saha Denetimleri 
a) Denetimleri bir BK kontrolörü veya denetçisi yürütmelidir. 
b) BK TÜM denetimlerde, yürürlükteki kapsam (lar) ve alt kapsam (lar) ın tam kontrol listesini 

(Major ve Minör Zorunluluklar ve Tavsiyeler) kontrol etmek zorundadır. 
c) İlk kontrol: Yeni bir belgenindüzenlenebilmesi için (ilk belgelendirme veya yeni bir BK tarafından 

kontrol)  önce belgelendirme  kapsamındaki toplam üretim yeri ve üretici sayısının en az 
karekökü (veya herhangi bir ondalık varsa sonraki tam sayıya yukarı doğru yuvarlanmış) kontrol 
edilmek zorundadır. 

d) Üretici Gözetim kontrolleri: 
(i) BK, her bir üretici grubu ve çoklu saha için yıllık haberli  dış denetimler yürütmelidir.  Her 

belge sahibi için denetlenecek minimum sayıda üretici,  KYS denetimi  ve önceki habersiz 
kontrol sonuçlarına bağlıdır. 

(ii) Bir belgelendirme döngüsü süresince denetlenecek minimum sayıdaki üretici/ saha; aynı 
türden üretim yapanların gruplandığı mevcut üretici/saha sayısının kareköküne eşit 
olmalıdır. 

(iii) Denetimler ikiye bölünmelidir: %50 ‘i sertifika geçerlilik süresince (12 ay) habersiz ve diğer 
%50 ‘i ise haberli gözetim denetlemesi sırasında denetlenmelidir. 

(iv) Sadece dış denetlemeye tabi tutulmuş üreticilerin gözetim denetiminde ortaya çıkmış bir 
başka ceza olmaması durumunda; BK tarafından sonraki düzenli haberli denetimde, 
mevcut üreticilerin sayısı /PMU sayısı karekökü eksi habersiz denetlemeye tabi olan 
üretici/PMU sayısına indirgenecektir (sonraki düzenli haberli denetimde yapılan Kalite 
Yönetim Sistemi denetlemesindeki bulguların da bu indirgeme için olumlu olması şartıyla). 

Örnek 1: Başvuru Sahibi X’in 25 tescilli üretici/sahası var. İlk denetimde denetlenecek 
minimum üretici / saha sayısı 5’dir. Sertifikanın Grup X’e verilmesinden 6 ay sonra  (KYS 
denetimi ve 5 çiftlik denetiminde tam uygunluk), BK habersiz olarak  3 (5’in% 50’i = 3) 
üreticiyi denetler. Bu gözetim denetlemesi süresince 3 üreticide herhangi bir uyumsuzluk 
görülmemesi durumunda,  EĞER düzenli haberli denetimde de KYS denetiminde 
herhangi bir uygunsuzluk yoksa, sonraki düzenli haberli denetimde BK sadece 2 
üretici/saha denetimi yapacaktır. Habersiz denetimde herhangi bir uygunsuzluk görülmesi 
durumunda,  Grup X buna göre cezaya tabi tutulacak ve  bu durum bir sonraki düzenli 
haberli kontrolde örnek büyüklüğünde azalma yapılmamasına neden olacaktır 
Örnek 2: 50 üyeli üretici grubunda ilk denetim sırasında 8 üye (50’nin karekökü)  ve 
sonraki gözetim denetimlerinde 4 (0.5 x 8) üye denetlenmek zorundadır. İlk yıl içindeki 
toplam denetim sayısı 12'dir. Habersiz üretici denetimi esnasında tespit edilen herhangi 
bir uygunsuzluğun olmaması durumunda bir sonraki yıl BK, 4 üretici denetimi yapmak ve 
sonra habersiz üretici denetimleri sırasında da diğer 4 üreticiyi denetlemek zorundadır. 
Örneke 3: İlk denetim sırasında 5 üyeli üretici grubunda 3 üye (5’in karekökü) ve sonraki 
gözetim denetiminde 2 (0,5 x 3) üye denetlenmek zorundadır. Bir sonraki yıl grup üye 
sayısı 4’e düşerse ve gözetim denetlemesi süresince herhangi bir uygunsuzluk tespit 
edilmediyse, yine de 1 üretici denetlenmek zorundadır. 

e) Mevcut üretici üye ve PMU toplam sayısının karekökü, belgelendirme kararının 
alınabilmesinden önceki, son 12 ay süresince denetlenmiş olmak zorundadır. 

 
5.3 Denetim Zamanlaması 
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5.3.1 İlk (Birincil) Denetimler 
a) Bu bölüm,  ilk kez GLOBALG.A.P. belgelendirmesi talep eden bir başvuru sahibine,  yeni bir BK’ 

ya geçiş yapacak olan halihazırda belgeli üreticiye veya GLOBALG.A.P. belgesine yeni bir ürün 
eklendiğinde uygulanabilir. 

b) BK, başvuru sahibinin kaydını kabul edene kadar herhangi bir denetim gerçeklemez. 
c) İlk belgelendirme için tescil ve kabul edilmiş ürünler için her bir üretim süreci, belge 

yayınlanmadan evvel tam anlamıyla değerlendirilmek zorundadır. (geçerli tüm kontrol 
noktaları doğrulanmak zorundadır) 

d) Hasatı henüz yapılmamış bir ürün, belgeye dahil edilmemelidir (örneğin: bir ürünün gelecekte 
sertifikalandırılması mümkün değildir). 

e) Başvuru Sahibinin kayıtları olması ve BK’nın bunları kontrol etmesi zorunludur, 
(i) Tescil tarihinden itibaren ve 
(ii) İlk denetimin yapılmasından evvel en az 3 aylık bir süre için. 

f) GLOBALG.A.P. tescilinden evvel hasat edilmiş / kesilmiş / işlenmiş ürünler (IFA’nın bir parçası 
olarak) belgelendirilemez. 
 

5.3.1.1 Entegre Çiftlik Güvencesi: Bitkisel ürünler 
(i) İlk denetim, belgelendirme için dahil edilen her ürünün hasat faaliyetlerini olduğu 

kadar varsa ürün işlemesini de  kapsamalıdır.  
(ii) Olanak varsa saha çalışması farklı bir zamanda kontrol edilebilir ancak bu 

zorunlu değildir. 
(iii) Hasat zamanında denetimin mümkün olmadığı yerlerde alternatif zamanlama 

seçenekleri izlenebilir; örneğin hasattan önce ya da sonra 1. kontrol yapılır. (her 
zaman başvuru sahibinin tescilinden sonra). Bu gibi durumlarda alternatif 
zamanlamanın gerekçesi denetim raporunda belirtilmek zorundadır. Gerekçe 
örnekleri lojistik ve çiftçi ve / veya kontrolör zaman kısıtlamaları, hasat 
tarihlerindeki değişiklikler, vb olabilir. Ayrıca aşağıdaki kısıtlamaların da BK 
tarafından izlenmesi gerekir: 
a) Uygulamada, kayıtların ve görsel kanıtların incelenmesi kontrolörün denetimi 

ürünün hasatına mümkün olan en yakın zamanda yapmasını gerektirir ki 
mümkün olduğunca çok sayıda kontrol noktası doğrulanabilsin. 

b) Denetim hasattan önce yapılırsa, belli kontrol noktalarını kontrol etmek 
mümkün olmayacaktır. Sonuç olarak ya bir takip ziyareti gerekecek ya da 
uygunluk kanıtı faks veya fotoğraf veya diğer kabul edilebilir yollarla 
gönderilecektir.  Tüm kontrol noktaları doğrulanıp dosya kapatılıncaya 
kadar sertifika verilmeyecektir. 

c) Hasat kontrol zamanından önce yapıldıysa, üretici söz konusu hasata ilişkin 
kontrol noktalarının uygunluğunun gösterilebilmesi için gerekli kanıtları 
bulundurmak zorundadır, aksi takdirde bazı kontrol noktaları kontrol 
edilemeyecek ve belgelendirme bir sonraki hasata kadar mümkün 
olmayacaktır. 

d) BK, habersiz ziyaretlerde yapılacak olan örneklendirmelerinde, 1’inci denetim 
veya yeniden belgelendirme denetiminde hasat sırasındaki kontrolleri 
yapılmamış üreticilerin, bir sonraki hasat esnasında habersiz denetime tabi 
tutulma şansının daha yüksek olacağını güven altına alması zorunludur (bu, 
denetim zamanlaması görüşülürken  üreticiye bildirilmelidir). Ayrıca BK, 
sonraki denetimin hasat sırasında yürütülmesi için gerekli her türlü çabayı 
göstermek zorundadır. 

(iv) Çoklu Ürünler: Üretici birden fazla ürün (eşzamanlı veya ardışık ürün) için 
belgelendirme  talep edebilir ve ürünlerin hepsinde aynı mevsimsel zamanlama 
olmayabilir; örneğin: bir ürünün hasatı diğer ürünlerin hasatı ile aynı zamanda 
olmaz. Yukarıdaki koşullar, üretim sistemlerinde benzerlikler gösteren ürün 
gruplamalarında geçerli olacaktır. BK, ürün(ler)in belgeye eklenmesinden önce 
bu gruplamaların bütün kontrol noktalarını doğrulamalıdır.                                                                                                                              
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(v) Örneğin: Belge kapsamında halihazırda elma yer alırken armut eklenmesi talep 
edildiğinde, armut hasadı sırasında ziyaret  yapılmasına gerek duyulmaz. Ancak 
bununla birlikte armut sadece bütün kontrol noktaları denetlendikten sonra 
belgeye eklenebilir ve bunun yanında ıspanağın kapsama eklenebilmesi için 
ıspanak hasat döneminde bir değerlendirme yapılması gerekecektir.  

5.3.2 Sonraki Denetimler 
a) Sonraki denetim 12 aylık bir süre boyunca uzanan bir "denetim penceresi" sırasındaki 

herhangi bir zamanda yapılabilir: belgenin orijinal geçerlilik süresi bitiminin 8 ay öncesinden  
itibaren ve (sadece şayet CB  sertifikanın geçerliliğini GLOBALG.A.P. veritabanında uzatması 
durumunda)belgenin orijinal geçerlilik tarihinin bitiminin 4 ay sonrasına kadar.  
 Örneğin: 1’inci belgelendirme  tarihi: 14 Şubat 2012 (son geçerlilik süresi: 13 Şubat 2013). 
Eğer 2. denetim sertifikanın geçerlilik süresi uzatılırsa, 14 Haziran 2012 ile 13 Haziran 2013  
arasında herhangi bir zamanda yapılabilir  

b) Yeniden belgelendirme  için 2 denetim arasında en az  6 ay olmalıdır.  
 

5.3.2.1 Entegre Çiftlik Güvencesi: Bitkisel Ürünler 
(i) Denetim,  ilgili tarımsal faaliyetler ve/veya işleme (ancak sadece depolama değil) 

yürütüldüğü bir sırada yapılmalıdır. Denetim zamanlaması BK ‘ye, denetim 
esnasında mevcut olmasa da kayıtlı tüm ürünlerin   belgelendirme  gereklerine 
uygun olarak üretildiği konusunda teminat vermelidir. Sezon dışı veya tarım 
faaliyetlerinin minimum düzeyde olduğu zamanlarda denetimden kaçınılmalıdır. 

(ii) Ürün işlemesi belgelendirme kapsamında olduğunda, ürün işleme tesis(ler)i aktif 
oldukları bir dönemde risk değerlendirmesine bağlı olarak, ancak en azından 2 
yılda bir kez veya yeni bir BK kullanıldığında denetlenmek zorundadır. Risk 
değerlendirmesi, spesifik noktalara bakılması için GLOBALG.A.P.’den gelen  
yönergelerin yanı sıra ürüne ilişkin bilinen gıda güvenliği olaylarına ek olarak ürün 
paketlemesini de dikkate almalıdır. BK, kayıdında seçilen denetim sıklığına ilişkin 
gerekçeyi saklamak zıorundadır. Bu Seçenek 1 üreticileri için uygulanabilirdir. 
(Seçenek 2 için Bölüm III, 5.5 e bakınız) 

 
5.3.2.2 Entegre Çiftlik Güvencesi: Hayvancılık 

(i) Tescil edilmiş hayvan türleri, denetim sırasında çiftlikte bulunmak zorundadır. 
(ii) 2 belgelendirme döngüsündeki denetim zamanlaması, uygulanabilir olan  yerde 

yaz ve kış şartlarını göz önüne almak zorundadır. 
 

5.3.2.3 Entegre Çiftlik Güvencesi: Su Ürünleri  
i. Kayıtlı su ürünleri türleri, denetim sırasında çiftlikte bulunmak zorundadır. 

Üretime ara verme (havuzları boş bırakma) tarihleri kaydedilmek 
zorundadır – Bkz. su Ürünleri Temelli modül. Hasat sonrası işlemler 
çiftlikteki ile aynı tüzel kişilik tarafından yürütüldüğünde, yine uygunluk 
sağlamalıdır. 

6 BELGELENDİRME SÜRECİ 
6.1 Uyumsuzluk ve Uygunsuzluk 

a) Uyumsuzluk (bir kontrol noktasının): Kontrol listesindeki bir GLOBALG.A.P. kontrol 
noktasının, uyum kriterine göre yerine getirilmemesi örneğin üreticinin IFA daki  Minör 
Zorunluluk AF.2.2.2 gerekliliklerine uymaması. 

b) Uygunsuzluk (GLOBALG.A.P. Belgelendirme  kuralları):  Belgeyi almak için gerekli olan bir 
GLOBALG.A.P. kuralının ihlali (6.2 bkz). 

c) Sözleşmeye İlişkin Uygunsuzluk: GLOBALG.A.P. konularıyla ilgili üretici ve BK arasında 
imzalanmış sözleşme kapsamındaki  maddelerden herhangi birinin ihlali. 
(i) BK tüm ürünleri askıya alabilir. 

Örnek olaylar : yasal gerekliliklere uymayan bir ürünün ticareti;  GLOBALG.A.P. 
Belgelendirmesi  konusunda Üreticinin yalan beyanı ; GLOBALG.A.P. 
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 markasının kötüye kullanımı veya sözleşme koşullarında belirtilen ödemelerin 
yapılmaması vb 
 

6.2 GLOBALG.A.P. Belgelendirmesini elde etme ve koruma için gereklilikler 

Kontrol Noktaları ve Uygunluk Kriterleri 3 tip kontrol noktasından oluşur: Majör Zorunluluklar, Minör 
Zorunluluklar ve Tavsiyeler. GLOBALG.A.P. belgelendirmesini elde etmek için aşağıdakiler gereklidir: 
Majör Zorunluluk: Geçerli olan tüm Majör Zorunluluk ve KYS  kontrol noktalarına %100 Uygunluk 
zorunludur. 
Minör Zorunluluk: Geçerli olan tüm Minör Zorunluluk kontrol noktalarına %95 uygunluk zorunludur.  
Tavsiyeler: Herhangi bir  minimum uygunluk yüzdesi yoktur 
Uygunsuz ve geçerli değil olan tüm Majör ve Minör Zorunluktaki kontrol noktalarına açıklamalar 
yapılmalıdır. İlave olarak şayet aksi kontrol listesinde belirtilmemiş ise, bütün Majör Zorunluluklara 
açıklama yapılmalıdır. Bu harici denetimlerde olduğu gibi dâhili denetimler için de zorunludur. 

6.2.1 Minör Zorunluluk Uyumu Hesaplaması 
a) Hesaplamanın yapılabilmesi için aşağıdaki formül uygulanmalıdır:  

{ 
 

(Toplam  
Minör Zorunluluk 
kontrol noktası 

sayısı /) 

 
 
- 

 

(Geçerli değil olan 
Minör Zorunluluk 

kontrol noktaları sayısı  
) 

}  
x 

 
5% 

 
= 

(Uyumsuzluğuna 
izin verilebilir 
Toplam Minör 

Zorunluluk 
kontrol noktası) 

Örneğin (Toplam Minör Zorunluluk kontrol noktası sayısı /  modül – GD Minör Zorunluluk) x %5 
(122 – 52) x 0.05 = 70 x 0.05 = 3.5 
Bu da küçük rakama yuvarlanmak zorunda olan, izin verilen toplam Minör Zorunluluk 
kontrol noktası uyumsuzluk sayısının 3.5 olduğu anlamına gelmektedir. Böylelikle, 
bu üreticinin uyumsuz olan sadece 3 Minör Zorunluluk  kontrol noktası olabilir. 
70 uygulanabilir Minör Zorunluluk kontrol noktası – 3 uyumsuz Minör Zorunluluk 
kontrol noktası = 67. Bu %95.7 lik bir uyum seviyesi verecektir, 3.5 sayısının 4’e 
yuvarlanması durumunda uygunluk seviyesi %94.2 olacaktı ve bu da belgelendirme 
kuralına uygunsuz olacaktı.  

 NOT: Örneğin %94.8 lik bir puan, %95’e yuvarlanamaz. (geçiş yüzdesi) 
b) Tüm durumlarda, bir denetimden sonra uyumluluğu (veya uyumsuzluğu)  gösteren hesaplama 

mevcut olmak zorundadır. 

6.2.2 Uygulanabilir Kontrol Noktaları 
a) Major and Minör Zorunluluklara uyumluluk yüzdesini hesaplamak için göz önüne alınacak 

kontrol noktaları ürün ve belgelendirme kapsamına bağlıdır. Başvuru sahibi, her bir saha ve 
ürünün belgelendirme gerekliliklerine uygun olduğundan emin olmalıdır. Buna göre uyum 
yüzdesi, her bir saha ve ürüne uygulanabilir tüm kontrol noktaları göz önüne alınarak 
hesaplanmalıdır. Dahili ve harici her ferdi üretici için (Seçenek 1), her üretici grup üyesi 
(Seçenek 2) veya her bir sahanın denetimi için (Seçenek-1 çoklu saha) tam bir kontrol listesi  
doldurulmalıdır. 

b) Bir çoklu saha işleminde  (KYS’siz), tüm işlemin uyum düzeyi bir kontrol listesinde hesaplanır. 
Tüm sahalar için yürürlükte olan ortak herhangi bir kontrol noktası (örn; bir paketleme alanı) 
tüm sahalar için göz önüne alınmalıdır. 

c) KYS’li çoklu saha veya bir üretici grubunda, uyum düzeyi her üretici ve/veya PMU için 
hesaplanır (her üretici veya PMU belgelendirme şartlarıyla uyumlu olmak zorundadır). Tüm 
üreticiler için geçerli olan herhangi bir ortak kontrol noktası  (örn; paketleme alanı veya üretici 
grup şartları) tüm üreticiler için dikkate alınmalıdır. 

d) Birden fazla saha, üretici veya ürün için geçerli olan kontrol noktaları (örn, merkezi paketleme 
alanı, KYS şartları vb) dikkate alınmalı ve kontrol noktaları bu söz konusu saha, üretici ve 
ürünlerin her birinin denetiminde hesaplanmalıdır. 
Örneğin: Meyve ve Sebze belgelendirmesi talep eden bir üreticinin, kombine olarak Tüm 
Çiftlikler (AF), Ürün Tabanlı (CB) ve Meyve ve Sebzeler (FV) modüllerinin  Majör Zorunluluk 
şartlarına %100;  ve uygulanabilir  Minör Zorunluluk şartlarına da  % 95 uygunluk sağlaması 
gerekir.  

  Örneğin: Biçilebilir Ürünler ve mandıra için Sertifikasyon talebinde bulunan bir üreticinin, 
uygulanabilir Majör Zorunluluklar ve %95 Minör Zorunluluklara uyum sağlaması gerekir: 
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o Biçilebilir ürünler için:  Tüm Çiftlikler (AF), Ürün Tabanlı (CB) and Biçilebilir Ürünler 
(CC) modüllerinin birleşimi. 
o Mandıra için: Tüm Çiftlikler (AF), Hayvancılık Tabanlı (LB), Sığır ve Koyun (CS) ve 
Mandıra (DY) modüllerinin birleşimi.  

Örneğin: Merkezi bir paketleme tesisine sahip bir üretici grubu. Ürün işleme modülünün 
uygulanabilir olan ve olmayan kontrol noktaları, her bir üreticinin kontrol noktalarına 
eklenmelidir. Paketleme alanında tespit edilen bir uygunsuzluk, her bir üretici için göz önüne 
alınmalıdır. 
Örneğin: Yeşil fasulye ve kahve için sertifikasyon talebinde bulunan bir üretici.  Kahve alt 
kapsamında bir Majör Zorunluluk uygunsuzluğu tespit edildi. Kahve belgelendirilemez. Kahve 
alt kapsamındaki Majör Zorunluluk uygunsuzluktan dolayı yeşil fasulye  sadece sorumlu BK, 
üretici ve ürünün bir bütün olarak sisteme uygunluğunu doğrular ise belgelendirilebilir.   
Örneğin: Bir üreticinin, domuz ve sebze için belgelendirme talebinde bulunması. Tüm Çiftlikler 
Tabanındaki Majör Zorunluluk şartlarından bir tanesinde uygunsuzluk tespit edildiğinde, ne 
domuz ne de sebze belgelendirilebilir. 

 
6.3 Belgelendirme Kararı 

a) BK, beklemekte olan uygunsuzlukların giderilmesinden itibaren azami 28 takvim günü içinde, 
belgelendirme kararını vermelidir. 

b) BK’ ya karşı herhangi bir şikayet veya itiraz olması durumunda, her BK’ nın sahip olmak ve 
bununla müşterisini bilgilendirmek zorunda olduğu kendi şikayetler ve itirazlar prosedürü takip 
edilecektir.  BK’ nın yeterli yanıtı vermemesi halinde, şikâyet GLOBALG.A.P. Web sitesindeki 
(www.globalgap.org)  GLOBALG.A.P. Complaints Extranet, kullanılarak GLOBALG.A.P. 
Sekreterliğine iletilebilir. (www.globalgap.org) 

 
6.4 Cezalar 

a) Bir uygunsuzluk tespit edildiğinde, BK bu bölümde belirtilen şekilde bir ceza  (Uyarı, Bir 
Ürünün Askıya Alınması veya iptal) uygulamalıdır. 

b) Söz konusu cezai müeyyideye neden olan uygunsuzluk tatmin edici şekilde giderilinceye 
kadar  üretici, BK değiştiremez. 

c) Düzeltici faaliyetler için yeterli ve zamanında verilebilen kanıt olması şartıyla, SADECE cezayı 
yayınlayan BK veya üretici grubu bunu kaldırma hakkına sahiptir. (Ya takip ziyareti veya diğer 
yazılı veya görsel kanıt ile). 

6.4.1 Uyarı 
a) Tespit edilmiş bütün uygunsuzluk tipleri için uyarı verilir. 
b) Denetim sırasında tespit edilen bir uygunsuzluk varsa, denetim sona erdiğinde 

üreticiye bir uyarı verilmek zorundadır. Bu BK’ nin belgelendirme yetkilisi tarafından 
geçersiz kılınabilir nitelikteki geçici bir bildirimdir  

c) İlk denetim: 
(i) Beklemekte olan uygunsuzluklar, denetim tarihinden itibaren üç ay içinde 

giderilmelidir. 
(ii) Şayet uyarının nedeni üç (3) ay içinde çözülmezse, belge basılabilmesinden 

önce tam bir denetim yapılmak zorundadır. 
d) Müteakip denetim: 

(i) Beklemekte olan uygunsuzluklar 28 takvim günü içerisinde giderilmelidir. 
(ii)  Uygunsuzluk bir Majör Zorunluluk kriterine ilişkinse askıya almadan evvel 

uygunluğun sağlanabilmesi için verilen süre, düzeltici faaliyetlerin 
gerçekleştirilme periyodu içerisinde kontrol/denetim kararını uygulayan 
kontrolör/denetçi tarafından değerlendirilen uygunsuzluğun insan, çevre ve 
tüketici güvenliği ile ilgili ciddiyetine göre değişecektir. BK, Majör Zorunluluk 
uygunsuzluğunun giderilmesi için üreticiye verilen süre hakkında (28 gün sınırı 
içinde). karar vermelidir. İnsan, çevre ve tüketici güvenliği açısından ciddi bir 
tehdide ilişkin uygunsuzluğun olması durumunda,  uyum için süre verilmez ve 
derhal askıya alma işlemi yapılır. 

   Gıda güvenliğine ilişkin bir konu olduğunda bu durum, normalde verilen 28 
günlük süreden daha kısa bir süreye karar verecek olan belgelendirme 
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kuruluşunun belgelendirme komitesine hızlı bir şekilde bildirilecektir. Bu da 
resmi bir uyarı mektubu ile bildirilecektir. 

(iii) Verilen uyarının nedeni (azami 28 gün) belirlenen süre içinde çözülmezse, 
askıya alma işlemi uygulanacaktır. 

6.4.2 Ürünün Askıya Alınması 
a) Askıya alma işlemi, belge kapsamındaki ürünlerin birine, bir kaçına veya tamamına 

uygulanabilir. 
b) Bir ürün, bireysel bir üretici için kısmi askıya alınamaz (tekil veya çoğul tesis); yani: ürünün 

tamamı askıya alınmak zorundadır. 
c) Askıya alma döneminde üretici, GLOBALG.A.P. logo/ticari markası, lisansı / belgesi veya 

askıya alınan ürünle ilişkili ve GLOBALG.A.P. bağlantılı herhangi bir dokümanı 
kullanmaktan men edilir. 

d) Üretici belirlenmiş süreden evvel uygunsuzluğun giderildiğini BK’ ya bildirirse, yeterli ve 
tatmin edici kanıtlara istinaden ilgili ceza kaldırılacak ve dosya kapatılacaktır. 

e) Askıya alma işlemine ilişkin uygunsuzluğun belirlenen zaman içerisinde giderilmemiş 
olması halinde, bir ürün iptali uygulanır. 

f) İki tip askıya alma vardır ve bunlar aşağıda açıklanmaktadır. 
 

6.4.2.1 Öz-beyan Esaslı Ürün Askıya Alma 
(i) Bir üretici veya üretici grubu gönüllü olarak sertifika kapsamındaki ürünlerden biri, 

birkaçı veya tümünün askıya alınmasına dair ilgili BK’ (lar)dan talepte bulunabilir 
(hali hazırda bir BK bir cezai müeyyide uygulamış değil ise). Bu durum üreticinin 
standarda uygunlukta sorun yaşaması ve çözmek için zamana ihtiyacı olması 
durumunda ortaya çıkabilir. 

(ii) Bu askıya alma işlemi, ne yenileme tarihinin gecikmesine ne de üreticinin kayıt ve 
diğer ücretleri ödemekten kaçınmasına neden olacaktır. Üreticinin ürün 
seviyesindeki statüsü “Öz-beyanlı Askıya Alınma” olarak değişmelidir. 

(iii) Uygunsuzluğun giderilmesine ilişkin son tarih, BK  (lar) ile anlaşmaya göre beyan 
sahibi üretici/üretici grubu tarafından konur ancak uygunsuzluğun kapatılması, 
CB’nin askıya alma işlevini kaldırmasından evvel olmak zorundaıdır. 

(iv) Aynı muamele, grubunun ürününün (lerinin ) geçici olarak askıya alınmasını 
gönüllü olarak talep edebilen bir üretici grubunun bir üyesine de uygulır. Aynı 
zamanda bu durumda uygunsuzluğun giderilmesine ilişkin son tarih, ilgili üretici 
grubu KYS’ si ile mutabık olunarak beyanda bulunan üretici tarafından konur ancak 
uygunsuzluklar, üretici grubun askıya almayı kaldırabileceği tarihten  evvel 
kapatılmış olmak zorundadır. 

 
6.4.2.2 Belgelendirme Kuruluşu / Üretici Grubu Bildirimli Askıya Alma 

(i) BK’ lar,  üreticiler ve üretici grupları için ürün askıya alma yayınlayabilir ve askıyı 
kaldırabilirler. 

(ii) Üretici grupları, ürün askıya alma işlemini kendi kabul ettikleri üretici üyeler için 
yayınlayabilir ve kaldırabilirler. 

(iii) Uyarı verildikten sonra bir üretici / üretici grubu etkili düzeltici faaliyetlerin 
uygulanmasına dair  kanıt gösteremediğinde, BK / üretici grupları bir askıya alma 
işlemi başlatmalıdırlar. 

(iv) BK / üretici grubu, belge kapsamındaki ürünlerin bazıları veya tümü için askıya 
alma işlemi başlatabilir. 

(v) Askıya alma işlemi uygulandıktan sonra BK / üretici grubu, düzeltme için izin 
verilen süreyi belirleyecektir. 

6.4.3 İptal 
a) Bir sözleşme iptalinin yayınlanabileceği durumlar şunlardır: 

(i)  BK’ nın GLOBALG.A.P. şartlarına uygunlukla ilgili dolandırıcılık ve / veya güven 
eksikliğine dair kanıt bulması veya 

(ii)   Bir üretici / üretici grubunun bir BK askıya alma yayınladıktan sonra etkin düzeltici 
faaliyetler gerçekleştirdiğinin kanıtını gösterememesi veya 
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(iii) Sözleşmeye ilişkin bir uygunsuzluk olması. 
b) Bir sözleşmenin iptali, GLOBALG.A.P. ile bağlantılı olan GLOBALG.A.P. logosu / markası, 

lisansı / belgesi ya da herhangi bir aygıt veya dokümanın kullanımının tamamen yasaklanması 
ile sonuçlanacaktır (tüm ürünler, tüm sahalar). 

c) Bir iptal almış bir üretici, iptal tarihinden itibaren 12 ay süresince  GLOBALG.A.P. 
belgelendirmesi  kabul edilmemiş olmalıdır. 
 

6.5 Bildirim ve İtirazlar 

a) Üretici ya bildirilen uygunsuzluğu gidermek ya da itiraz nedenlerini açıklayan, uygunsuzluğa 
ilişkin yazılı olarak BK’ ya itirazda bulunmak zorundadır. 

b) Eğer uygunsuzlukların izin verilen süre içinde çözülmemiş ise, ceza ağırlaştırılacaktır. 
 

6.6 Belgelendirme Kuruluşlarının Cezalandırılması 

a) GLOBALG.A.P.; GLOBALG.A.P. ve BK  arasında imzalanmış Belgelendirme ve Lisans 
Sözleşmesi madde veya prosedürlerine uyulmadığına dair kanıt bulunması durumunda, 
BK’leri cezalandırma hakkını saklı tutar (daha fazla bilgi için Genel Yönetmelikler Bölüm 
III bkz). 
 

6.7 GLOBALG.A.P. Belgesi ve Belgelendirme döngüsü 

a) Bir belge, bir üretim biriminin tüzel kişiliği değiştiğinde, bir tüzel kişilikten diğerine 
devredilemez. Bu durumda ilk denetim gerekir. 

b) Belgelendirme döngüsü, tanımlanan kapsama göre cezai yaptırımlara ve uzatmalara da tabi 
olup 12 aydır.  

6.7.1 Belge Bilgileri 
a) Bir BK tarafından yayınlanmış kağıt belge, standarda-özgü kurallarda açıklandığı şekilde 

özel standardlara özgü şablonlara uymak zorundadır. Biçimi farklı olabilir ama aynı bilgileri 
içermek zorundadır. 

b) Kağıt belge yayınlanma sırasında, bu yegane GGN için GLOBALG.A.P. veritabanından 
erişilebilen bilgiyi karşılamalıdır. 

c) Belgelendirme  kapsamı, belgenin içinde açıkça tanımlanmış olmak zorundadır. 
GLOBALG.A.P. Su Ürünleri Kapsamı için, kapsamdaki türlerin bilimsel isimlerinin de 
belirtilmesi gerekir. 

d) Belgelendirilme Tarihi: Tüm uygunsuzluklar (örneğin 14 Şubat 2011) kapatıldıktan sonra,  
BK’nin belgelendirme  kararı verdiği tarih 

e) Geçerlilik başlangıcı (-den itibaren geçerlidir): 
(i) İlk Denetim: Geçerliliğin başladığı ilk tarih, BK’nin belgelendirme  kararı aldığı tarih 

olacaktırörneğin 14 Şubat 2011). 
(ii) Müteakip denetimler: Önceki belge geçerlilik tarihinin sona ermesinden sonra 

belgelendirme kararı alınması durumu hariç, sonradan düzenlenen belgelerin geçerlilik 
tarihi her zaman orijinal belgedeki geçerlilik tarihine bağlantılı olarak tesbit 
edilecektir(14 Şubat 2012, 14 Şubat 2013, vb). Önceki belgenin geçerlilik tarihinin 
sona ermesinden sonra belgelendirme kararı alınması durumunda, belgenin geçerlilik 
tarihi, belgelendirme kararının alındığı tarihle örtüşmek zorundadır (yani: bir önceki 
belgenin geçerliliği: 13 Şubat 2012 kadardı; belgelendirme kararının alındığı tarih: 25 
Şubat 2012; şu tarihten itibaren geçerlidir:i 25 Şubat 2012; Belgenin geçerliliği; 13 
Şubat 2013 tarihine kadardır). 

f) Geçerlilik sonu(-e kadar geçerlidir): 
(i) İlk Denetim: Geçerlilik başlangıcı artı 1 yıl eksi 1 gün. BK, belgelendirme  döngüsünü 

ve geçerlilik süresini kısaltabilir, ancak uzatamaz. 
(ii) Müteakip Denetimler: Yayınlanan müteakip belgelerin geçerlilik tarihleri, her zaman 

orijinal belgedeki –den itibaren geçerlidir tarihine geri dönmelidir (yani 13 Şubat 2012, 
13 Şubat 2013, vb). 

6.7.2 Belge Geçerliliğinin Uzatılması:  
a) Geçerlilik sadece aşağıdaki koşullar altında 12 aydan daha uzun bir süreye uzatılabilir: 

(azami 4 aylık bir süre için):  
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(i) Ürün, belgenin orijinal geçerlilik süresi içinde bir sonraki  tam döngü için 
GLOBALG.A.P. Veri tabanında yeniden kabul edilmiştir. 

(ii) Tam belgelendirme lisans bedeli ve tescil ücreti, bir sonraki döngü için ödenmelidir. 
(iii) Üretici, bu uzatma döneminde yeniden denetlenmelidir. 

b) Eğer bir belgenin süresi uzatılmamış ve ”yeniden kabul edilmiştir“ statüsüne ulaşmamış ise 
geçerliliği sona erer ve müteakip denetim (aynı BK tarafından yapılan) geçerlilik tarihinin 
sona ermesinden sonraki 12 aydan daha önce yapılır;  geçerli bir gerekçe belirtilmiş olmak 
zorundadır ki yeni bir belgelendirme döngüsü başlayabilsin. Aynı “tarihine kadar geçerlidir”  
tarihinin belirtilmesiyle, eski döngü yenilenebilir. Eski belgelendirme süreci / döngüsü 
süresince belge uzatılır ve bir ürün  “yeniden kabul” edilirsedöngü değiştirilemez. Belge, 12 
aydan daha uzun bir süredir geçerliliğini yitirimiş ise BK,  başlangıç (ilk) denetimi kurallarını 
uygulamalıdır. 

6.7.3 GLOBALG.A.P. Belgelendirmesinin Muhafazası  
a) İlgili kapsamlar için önerilen ürünlerin ve üreticinin tescili, geçerlilik süresi sona ermeden 

evvel yıllık olarak BK tarafından teyit edilmek zorundadır. Aksi taktirde ürün statüsü;  
"Belgelendirilmiş" ‘ ten “Belge yenilenmemiş veya yeniden tescil edilmemiş” olarak 
değişecektir 

 

7 KISALTMALAR VE KAYNAKLAR 
7.1 Kısaltmalar 

AB Akreditasyon Kuruluşu BK (CB)  Belgelendirme Kuruluşu / IFA Ürün 
Tabanlı 

CC Uygunluk Kriterleri CoC Gözetim Zinciri  
CP Kontrol Noktası CPCC Kontrol Noktaları ve Uygunluk Kriterleri 
IFA Entegre Çiftlik Güvencesi HACCP Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike 

Analizi 
NTWG Ulusal Teknik Çalışma Grubu SC Sektör Komitesi 
CBC Belgelendirme Kuruluşu Komitesi IAF Uluslararası Akreditasyon Forumu 
MLA Çok taraflı Anlaşma EA Akreditasyon İçin Avrupalılar İşbirliği 
CL Kontrol listesi KYS 

(QMS) 
Kalite Yönetim Sistemi 

BMCL Eşdeğerleme 
(Benchmarking)kontrol listesi  

GFSI Global Gıda Güvenliği Girişimi 

IPRO Bütünleştirme Programı CIPRO Belgelendirme Bütünleştirme Programı 
PMU Üretim Yönetim Birimi PHU Ürün İşleme Birimi 
 

7.2 Referans Belgeler 

(i) EN 45011 veya ISO/IEC Rehberi  65:1996. Ürün Belgelendirme  sistemleri uygulayan 
kuruluşlar için genel şartlar. 

(ii) ISO/IEC Uygulamasında  IAF Rehberi 65:1996.Sürüm 2 (IAF GD 5:2006) 
(iii) ISO/IEC 17020:2004 Çeşitli tipteki denetim kuruluşlarının faaliyetine ilişkin genel kriterler.  
(iv) ISO/IEC 17025:2005. Test ve kalibrasyon laboratuarları yetkinliği için genel şartlar. 
(v) ISO/IEC 17011 Uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite eden akreditasyon 

kuruluşları için genel şartlar.  
(vi) ISO 19011 Kalite ve / veya çevre yönetim sistemleri denetimi için rehberler. 
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EK, I. GLOBALG.A.P. VE EUREPGAP MARKA VE LOGOSUNUN KULLANIM 
KURALLARI  
GLOBALG.A.P. ; "EUREPGAP" ve  “GLOBALG.A.P." markalarının sahibidir ve  logo toplu şekilde 
"GLOBALG.A.P. Trademark" olarak gösterilmektedir.  "EUREPGAP" ticari markası; bir sonraki 
bildirimle "GLOBALG.A.P." markası ile yer değiştirmelidir. "EUREPGAP" markası bir sonraki bildirime 
kadar tek başına veya "GLOBALG.A.P." ile birlikte kullanılacaktır 
Belgelendirme kuruluşunun her zaman, çiftliklerde GLOBALG.A.P. markasının doğru kullanımını teyit 
etmesi beklenmektedir.  Tedarikçilerin bu kuralları ihlali, cezai yaptırımlara neden olabilir. 
 
1. GLOBALG.A.P. Ticari Markası 

(i) GLOBALG.A.P. markası hiçbir zaman ürün üzerinde, tüketici ambalajında veya tek ürünler ile 
doğrudan bağlantılı satış noktasında görülmemelidir. 

(ii) Üreticiler GLOBALG.A.P. markalarını sadece belgeli  GLOBALG.A.P. ürünlerini içeren 
paletlerde kullanabilirler ve bunlar satış noktasında GÖRÜNMEYECEKTİR. 

(iii) GLOBALG.A.P. belgeli üreticiler GLOBALG.A.P. markasını,   işletmeden-işletmeye  iletişimde– 
ve sahadaki üretim yerinde izlenebilirlik, ayırma veya tanımlama amaçlarıyla kullanabilirler. 

(iv) GLOBALG.A.P. perakendeci, ortak ve tedarikçi üyeleri ticari markayı, promosyonel baskılarda, 
flamalarda,  donanım ve elektronik ekranlarda ( doğrudan belgeli ürün ile bağlantılı olmayan) ve 
işletmeden-işletmeye iletişimde kullanabilirler. 

(v) GLOBALG.A.P. onaylı belgelendirme  kuruluşları, tanzim ettikleri  GLOBALG.A.P. belgeleri 
üzerinde ve işletmeden-işletmeye iletişimde kendi GLOBALG.A.P. belgelendirme  faaliyetlerine 
doğrudan bağlı tanıtım materyallerinde kullanabilirler. 

(vi) GLOBALG.A.P. markası  hiçbir zaman promosyon ürünleri üzerinde, giyim  materyalleri, veya 
herhangi bir aksesuar üzerinde, kişisel çanta, torba vb perakende mağaza hizmetleriyle 
bağlantılı herhangi birşey üzerinde asla kullanılmamalıdır. 

 
2. Spesifikasyonlar 

EUREPGAP logosu ve  GLOBALG.A.P. logosu her zaman GLOBALG.A.P. Sekreterliğinden 
tedarik edilmek zorundadır.Bu,  aşağıda görüldüğü gibi  tam kurumsal renk ve biçim 
kullanılmasını garanti edecektir: 

 

 
 
 
3. GLOBALG.A.P. Numarası (GGN) 

(i) GLOBALG.AP Numarası (GGN) 13 haneli sayısal bir sayı olmakla birlikte GLOBALG.AP 
markasını içermez ve GLOBALG.AP sistemindeki  her üretici ve herhangi diğer başka tüzel 
kişiye özel yegane bir numaradır.   Bu numara için GLOBALG.A.P., GS1 organizasyonundan 
(www.gs1.org) satın alınmış olan mevcut yayımlanmış Küresel Konum Numarasını (GLN) 
kullanır ya da alternatif olarak -bunun yokluğunda- GLOBALG.A.P. kendi geçici GLN' sini tahsis 
eder. 

(ii) GGN,  satış noktasındaki ürün ve/veya nihai ambalaj üzerinde  kullanılabilir . GGN 
etiketlemesini yapan tüzel kişilik,  GLOBALG.A.P. ‘ın (IFA, PPM veya CoC) geçerli bir sertifika 
sahibi veya GFSI onaylı  çiftlik kapısı-sonrası standardı sahibi veya  GLOBALG.A.P. tarafından 
tanınan diğer başka bir standart sahibi olmalıdır. Su Ürünleri için; şayet nihai üründe GGN 
kullanılacaksa; ürün işleme esnasında aynı tüzel kişilik ürünün sahibi ise, GLOBALG.A.P. 
denetçisi AB.12 ve AB.13 bölümlerini denetlemelidir, VEYA CoC 3.2 kontrol noktasını hariç 
tutarak CoC standardını denetlemelidir.   
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(iii) GLOBALG.AP tarafından yayımlanmış GGN, sadece GLOBALG.AP sistemi ile bağlantılı olarak 
kullanılmalıdır. Bunun başka bir bağlamda ya da üçüncü taraflarla bağlantılı olarak kullanmak 
yasaktır. 

(iv) Diğer bağlamlarda veya ek uygulamalarda organizasyonun tanımlanmasına ilişkin bir ihtiyaç 
ortaya çıktığında, organizasyon kendi GLN’sini uygulayabilir  ve bu numarayı  GLOBALG.A.P. ‘a 
bildirir, böylelikle  GLOBALG.AP organizasyonu kendilerine ait numara altında kaydeder ve 
kendi GGN’ sini uygun şekilde  geri çeker veek. 
 

4. Tescil Numarası 

(i) Tescil numarası, üreticiyi tanımlamak için belgelendirme kuruluşu tarafından tanzim edilebilen 
bir numaradır. Bu numara, GGN’ nin tanımlanması için bir takma isim gibi hizmet görür. 

(ii) Numara; belgelendirme kuruluşunun adı ( BK ve GLOBALG.AP Sekreterliği arasında mutabık 
kalınan şekilde kısa formda “BK Kısa İsmi”), ardından bir boşluk, ardından belgelendirme 
kuruluşu tarafından yayımlandığı şekilde üretici veya grubun sayısından oluşmaktadır. 
GLOBALG.A.P. markası bu sayıda görünmemelidir ; örn  BKXYZ_12345. 

(iii) Tescil numarası, belgelendirmeyi kuruluşunun ön izni ile müşterinin talebi üzerine satış 
noktasındaki ürün veya nihai ambalaj üzerinde kullanılabilir. GLOBALG.AP bu tescil  numarası 
ile etiketlenen ürünlerin orjinalliği ve izlenebilirliğine dair herhangi bir sorumluluk kabul etmez 

 
 



 
 

                    GENEL YÖNETMELİKLER 
                   BÖLÜM I – GENEL KURALLAR 
                    TÜRKÇE VERSİYON  
 

Kod ref: 4.0-GR 
Basım: Kısım I 
4.0-1 
Sayfa: 25 of 28 

 

ETKO TARAFINDAN TERCÜME EDILMIŞTIR (www.etko.org) 
USB LTD TARAFINDAN ONAY OKUMASI YAPILMIŞTIR ( www.usb-tr.com)              120329_gg_gr part i_tur_v4_0-1  

©Telif Hakkı: GLOBALG.A.P. c/o FoodPLUS GmbH, 

Spichernstr. 55, 50672 Köln (Cologne) Germany | Tel: +49-221-57993-25; Fax: +49-221-57993-89 |  

http://www.globalgap.org 

 

EK I.2   GLOBALG.A.P. TESCİL  VERİLERİNE İLİŞKİN ŞARTLAR 
 
1. Gerekli Ana Veri Tipleri 

BK aşağıdaki verileri kaydetmek zorundadır ve GLOBALG.AP veritabanının buna göre güncellenmesi 
gereklidir (güncel veritabanı kılavuzunda belirtilen şekilde). 

1.1 Şirket ve konum bilgileri 
1.2 Üretim Yönetimi Birimi / Ürün İşleme Birimi Bilgileri 
1.3 Ürün bilgisi 
1.4 Kontrol Listesi bilgisi 

Bu bilgi, bir değişiklik olduğu takdirde düzenli olarak güncellenmelidir. Güncelleme son olarak, bir 
sonraki belge döngüsü ve / veya yeniden belgelendirme için ürünlerin yeniden kabulu ile güncellenmek 
zorundadır 

1.1 Tüzel Kişiliğin Şirket Bilgileri 
Sistemdeki her bir üreticinin kendine ait yegane bir  GLOBALG.AP numarası (GGN) 
verilebilmesi için şirkete ilişkin aşağıdaki bilgiler  (ferdi sertifika sahibi olarak  üretici, üretici 
grubu veya bir üretici grubundaki üretici üye)  gereklidir. 

1.1.1 Şirket 
(i) Şirket adı 
(ii) İrtibat detayları:  sokak adresi 
(iii) İrtibat detayları: posta adresi 
(iv) Posta kodu 
(v) Şehir 
(vi) Ülke 
(vii) Telefon numarası (varsa) 
(viii) Faks numarası (varsa) 
(ix) E-posta adresi (varsa) 
(x) GLN (varsa) 
(xi) GLOBALG.A.P. Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve yayınlanmış, ülkelere 

göre yasal tescil. Bu sayı, yalnızca çifte kaydı önlemek için dahili doğrulama 
amacıyla kullanılır (Yani, vergi numarası, KDV numarası, üretici numarası vb.) 

(xii) Önceki GLOBALG.A.P. Numarası (GGN) 
(xiii) Kuzey / Güney enlemi (Gönüllülük esaskı) ve Doğu / Batı Boylamı (Gönüllülük 

esaslı) 
 
 
1.1.2  İletişime geçilecek kişi (tüzel kişilikten sorumlu) 

Bu bilgiler; üretici grupların iç kontrolörü (leri) ve / veya denetçisi (leri) için olduğu gibi, 
yasal birimden resmi olarak sorumlu kişi için de gerekli bilgilerdir. 
(i) Ünvan 
(ii) Adı 
(iii) Soyadı 
(iv) İrtibat detayları: Sokak adresi 
(v) İrtibat detayları: Posta adresi 
(vi) Posta Kodu 
(vii) Şehir 
(viii) Ülke 
(ix) Telefon numarası (Varsa) 
(x) Faks numarası (varsa) 
(xi) E-posta adresi (varsa, kontrolör ve denetçiler için zorunlu) 
(xii) Roller (Sorumlu, Kontrolör, Denetçi, vb) 
(xiii) Üretici gruplarının  iç denetçileri / kontrolörlerinin ürün kapsamı 

Şayet daha fazla kişinin entegre edilmesi gerekiyorsa, onların verileri de veri tabanına 
girilebilir (ya belgelendirme kuruluşu, üretici grubu veya üretici veya diğer belirlenmiş 
Çiftlik Garantörü tarafından).  
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1.2 Üretim Yönetim Birimi veya Ürün işleme Birimi Bilgileri 
Belgelendirilebilmek için şirketin (tüzel kişi) Üretim Yönetimi Birimi (PMU) veya Ürün İşleme 
Ünitesi (PHU) ile ilgili aşağıdaki bilgiler gereklidir. Bu bilgiler başvuru sahibinin Paralel Üretim 
için kayıt yaptırdığı çoklu  saha belgeleri için zorunludur.  Çiftlikle aynı tüzel kişilik altında icra 
edilen hasat sonrası işlemleri için PHU zorunludur. 
 

1.2.1 PMU ve/veya PHU 
(i) Şirket adı ve ürün işleme tesisi (farklıysa) 
(ii) İletişim detayları: Sokak adresi 
(iii) İletişim detayları: Posta adresi 
(iv) Posta kodu 
(v) Şehir 
(vi) Ülke 
(vii) Telefon numarası (varsa) 
(viii) Faks numarası (varsa) 
(ix) E-posta adresi (varsa) 
(x) Alt GLN (ler) (varsa) 
(xi) Ülkelere göre yasal tescil, GLOBALG.A.P. Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı 

ve yayınlandığı gibidir. Bu sayı, yalnızca çifte kaydı önlemek için dahili doğrulama 
amacıyla kullanılır (Yani, vergi numarası, KDV numarası, üretici numarası vb) 

(xii) Önceki GLOBALG.A.P. Numarası (GGN), varsa 
(xiii) Kuzey / Güney enlem (gönüllülük esaslı) ve Doğu / Batı boylamı (gönüllülük 

esaslı). Çiftlik seviyesinde su ürünleri üretim tesisleri için mecburidir (Su ürünleri 
Temelli Modüle bakınız). 

(xiv) Tesis bilgisi: Hizmet kullanılabilir olur olmaz, GLOBALG.A.P. veritabanına girilen 
ve uygulanabilir kontrol noktalarında istenen şekilde su ürünleri kapsamında 
belgelendirme talep eden üreticiler için (yani sahalar) koordinatlar sağlanmak 
zorundadır. Tesisler bir zaman sırası ile girilebilir ve PMU veya PHU’ya birleştirilir. 

 
1.2.2 PMU veya PHU İrtibat kişisi (Şayet geçerliyse) 

Kullanıcı veya şirkette belgelendirmeden yasal olarak sorumlu olan kişi için gerekli olan  
bilgiler şunlardır 
(i) Ünvan 
(ii) Adı 
(iii) Soyadı 
(iv) İletişim detayları: Sokak Adresi 
(v) İletişim detayları: Posta adresi 
(vi) Posta kodu 
(vii) Şehir 
(viii) Ülke 
(ix) Telefon numarası (Varsa) 
(x) Faks numarası (varsa) 
(xi) E-posta adresi (varsa) 
(xii) Kayıt girişi adı (e-posta adresinden farklı ise) 

1.3 Ürün Bilgisi 
Bu bilgiler belgelendirilecek ürün(ler) hakkında daha fazla detay verir ve üreticiye 
faturalandırmada kullanılmalıdır.  Harici denetimler sırasında tespit edilen herhangi bir değişiklik 
varsa, bu bilgiler güncellenmek zorundadır (Yanlış faturalandırmayı önlemek için).  
a) Ürün (ler) 
b) Paralel Üretim 
c) Taşeron faaliyetleri 
d) Miktar bilgisi (ücret tablosunda açıklanan şartlara bağlı olarak) 

(i) Mahsuller :  Yıllık üretim alanı (hektar veya dönüm), gönüllülük esasında: tahmini 
verim (ton) 

(ii) Hayvancılık: Yıllık üretim  miktarı (ton) 
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(iii) Su ürünleri:  Yıllık üretim miktarı (Veritabanında kaydedilecek tonaj ilk denetim için 
olmalıdır, çiftlikteki hasat noktasında beklenen azami canlı ağırlık tonajı ve 2. 
denetim ve sonrası için çiftlikte hasat noktasında önceki 12 aylık dönem için gerçek 
canlı ağırlık tonajı. Damızlık/üretim materyali için (tahmini organizma sayısı). 

(iv) Karma Yem Üretimi: yıllık üretim miktarı (ton) 
(v) Bitkisel üretim materyali: Yıllık üretim alanı (hektar veya dönüm) 

e) Seçenek (ürün başına 1, 2, 3 ve / veya 4) 
f) Program adı ([benchmarklı] eşdeğerlendirilmiş bir program varsa, ürün başına Seçenek 3 

ve / veya 4) 
g) Her ürün için kullanılan belgelendirme kuruluşu(ları) 
h) Gideceği ülke (bir ülke grubu beyanı mümkündür: örneğin Avrupa Birliği) 
i) Entegre Çiftlik Güvencesi, özel şartlar: 

(i) Mahsul: Örtü altı veya açıkta yetiştirilen mahsul 
(ii) Mahsuller: Bir belgelendirme dönemi boyunca bir alandaki ilk hasat (ilk mahsul) veya 

belgelendirme dönemi boyunca aynı alandaki aynı veya farklı ürünün sonraki hasatı 
(sonraki ürün) 

(iii) Meyve ve Sebze için: Uygulanabilir olmadığında ürün işlemenin hariç bırakılması 
(belgeli her ürün için) 

(iv) Meyve ve Sebze için: Ürün işleme için alt sözleşme yapmış belgeli üreticinin (lerin) 
GLOBALG.A.P. (GGN) numarası (ları) (uygulanabilirse).  

(v) Meyve ve Sebze için: Ürün işleme dahil olduğunda üretici, ürünlerin diğer 
GLOBALG.A.P. belgeli üreticiler için de paketlenip paketlenmediğini beyan etmek 
zorundadır.  

(vi) Kahve ve Çay için: Gözetim zinciri belgelendirmesinde belirtildiği şekilde işletme 
ünitesi(leri)nin GLOBALG.A.P. numarası (GGN), üretici tarafından öğrenilir 
öğrenilmez GLOBALG.A.P. veritabanına girilmek  ve BK ‘ya bildirilmek ve herhangi 
bir değişiklik olduğu zaman güncellenmek zorundadır.  

(vii) Hayvancılık ve Su Ürünleri İçin: Karma yem tedarik eden karma yem üreticisi(leri)nin 
GLOBALG.A.P. numarası (GGN); GGN’nin aynı kalması durumunda bile (entegre 
işlemler için). 

(viii) Hayvancılık için: Nakliye GLOBALG.A.P. tarafından kapsama girer girmez  
nakliyecinin (lerin) GLOBALG.A.P. numarası (GGN) GLOBALG.A.P. veritabanına 
girilmek ve üretici tarafından bilinmek ve BK’ ya bildirilmek ve herhangi bir değişiklik 
olduğu zaman güncellenmek zorundadır. 

(ix) Su ürünleri için: Üretim materyali tedarikçisi(leri)nin (zorunlu) ve damızlık 
tedarikçisi(leri)nin (gönüllülük esaslı) GLOBALG.A.P. numarası (GGN), entegre 
tesisler için GGN’nin aynı kalması durumunda bile GLOBALG.A.P. veritabanına 
girilmek zorundadır.     

1.4 Kontrol Listesi Bilgileri 
Bu bilgiler, belgeyle ilişkili denetim raporunda daha fazla detay verir.  
a) Ürün (ler) 
b) Denetçi / Kontrolör 
c) Denetim Türü  
d) Kontrol Listesi Versiyonu  
e) Denetim Raporu (kontrol listesi verilerini de içererek) 
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Bu dokümandaki değişikliklerle ilgili daha fazla bilgi almak istiyorsanız, GLOBALG.A.P. sekreteryasına 
başvurunuz: translation_support@globalgap.org 
 
Değişiklikler standardın akreditasyonunu etkilemediği durumlarda, versiyon numarası “4.0” olarak kalacak ve 
güncel baskı “4.-x” (örneğin:”4.0-1”) şeklinde gösterilecektir. Değişiklikler standardın akreditasyonunu etkilediği 
durumlarda, versiyon numarası “4.x” (örneğin. “4.1”) olarak değişecektir. 
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29 Mart 2012 GLOBALG.A.P’ in GLOBALG.A.P. 
olarak düzeltilmesi; 
1, 4.4.3.; 4.4.3.1, Ek I.2: 4 (ii) –  
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5.2 –  tablonun değiştirilmesi;  
Annex I.2: 1.2.1 – “havuzlar” silindi; 
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