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BELGESİ WHİTE
PAPER

HAKKINDA TEMEL BİLGİLER

‘‘ 1999’dan beri Bilgilendiriyoruz,
Belgelendiriyoruz ’’
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Globalgap Tarihi Gelişimi

Globalgap; İyi tarım ürünleri belgelendirme
aşaması tüketici nezdinin gereksinimlerini temin
eden dünyanın en önemli çiftlik güvence ve kalite
sistemi olmaktadır. Avrupa perakendeci kuruluşlar
birliği EurepGAP, 1990’lı senelerin sonlarına
doğru büyük tedarikçi kuruluşlar ve süpermarket
zincirleri nezdinde oluşturulmuştur. Bu kuruluş iyi
tarım ürünleri teknikleri GAP kısaltmasının da
ilave edilmesi ile elde edilen 2007 yılında adını
Globalgap şeklinde değiştirmiştir. Avrupa Birliği
tarafından da benimsenmesi ile ürünlerin
Avrupa’ya girmesinde ön şart şeklinde kabul
edilmiştir.

Gıdalarda standart şeklinde kabullenen Haccp
uygulamaları ile birlikte dünya gıda örgütünün
gıdalarda yer alan anayasası şeklinde benimsenen
iso 65 kılavuzu kapsamında geliştirilmesiyle
meydana gelmiştir. Bir çiftlik yönetim sistemi
şeklinde meydana gelen bu standart Iso
belgelendirme hükümleri ile denetçi ve
belgelendirme kurallarını da tayin etmeye
başlamıştır.

1997 senesinde Avrupa'da önemli perakendeci
kuruluşların meydana getirdiği bir grup, İyi Tarım
Uygulamaları (İTU) ve bu uygulamaların belge
verilmesi hususunda çalışmalara girişmiştir.
EUREP şeklinde isim verilen ve başta Avrupa'nın
önemli perakendeci kuruluşları, yaş sebze ve
meyve sektörünün tüm süreçlerinde bulunan
işletmelerin temsilcilerinden meydana gelen bir
grup, sebzelerin ve meyvelerin güvenilir ve
sürdürülebilir olarak üretilmesine rehber olmak için
EurepGAP ismini alan bir protokol oluşturmuştur.
Bu doküman ile gıda güvenliği sisteminin ana
ilkelerinden çıkılarak, üretim süreçlerinin tümü
adına kontrol noktaları tespit edilmiş ve tespit
edilen kontrol noktalarına uyum hükümleri
geliştirilmiştir. İyi Tarım Uygulamaları (İTU)'nın
temellerinin meydana konulduğu bu dokümanda,

iyi tarım ile gıda güvenliği sistemi (HACCP) ilkeleri
birleştirilmiştir.

Kar amacı duymayan, özel bir araştırma ve eğitim
enstitüsü şeklinde Almanya'da işlemlerde bulunan
Euro Handelsinstitut (EHI) Şubat 2001'den itibari
ile EUREP'in yapılandırılmasında ülkeler arası
sekreterya sorumluluğunu üstlenmiş ve 2001 yılının
Mart ayında bu görevini, bir yan işletme olan
FoodPlus GmbH'ye vermiştir. 2001 Şubat ayında
EUREP'in perakendeci kuruluşların ve tedarikçi
firma üyeleri, yaş sebze ve meyve sektörünü
kapsamına alan bir Konsey ve Teknik ve
Standartlar Komitesi oluşturmuştur. EUREPGAP
dokümanlarının analiz edilerek yenilenmesi ve
güncel şekle getirilmesi görevi de bu birimlere
sunulmuştur.

EUREPGAP, sebzeler ve meyveler adına
belgelendirme şartlarını meydana koyan
dokümanları 2001 yılında yayınında bulunmuş ve
bu dokümanlar zaman kapsamında bir dizi
yenileme ve güncellemede bulunmuştur. Son
yenileme ise 2007 yılının Mart ayında onayında
bulunarak yürürlüğe konmuştur. 2007
Temmuzunda bir takım revizyonlarda
bulunulmasının ardından aynı yılın eylül ayında
EUREPGAP'in adının GLOBALGAP şeklinde
değiştirilmesi sonucunda son şeklini almıştır.

Bu konuda ilk belge 2001’de muz adına Bologna'da
yer alan bir üretici kuruluşa temin edilmiştir. 2007
yılının Temmuz ayından günümüze yaklaşık
100’den fazla devlette belgeli üretici kuruluş sayısı
69.000'e yaklaşmıştır.

Globalgap belgesine sahip üretici kuruluş sayısı
ve belgeli ürünlerin alan şeklinde dağılımı
konusunda sıralama olarak İngiltere, Hollanda ve
İspanya devletleri ilk üç basamakta yer almaktadır.
Bu konuda en çok belge verilen ürün ise patatestir.
sırası ile elma ve üzüm bu sırayı takip etmektedir.

Globalgap Tarihi Aşaması

 1999 - 17 Perakendeci kuruluşlar ile bağımsız
doğrulama sistemi oluşturulması

 2000 - EurepGap Sebze ve Meyve üretim
prensipleri standardının hazırlanması

 2001 - Iso 65 akreditasyonu



2

2

 2003 - Revizyon Çiçek ve süs bitkileri
ilavesinin yayını yapıldı.

 2004 - Kahve ürünlerinin üretimi ve su
ürünlerinin entegre çiftlik yönetimi
standardının yayını yapıldı

 2007 - EurepGAP ismi Globalgap şeklinde
değişime uğradı.

 2011 - Globalgap Versiyon 4’ün yayını yapıldı
 2013 - Globalgap Versiyon 5’in yayını yapıldı

Globalgap devam olarak iyileştirme prensibi
uyarınca revizelerini sürmektedir.

GLOBALGAP Nedir?

GLOBALGAP
(EUREPGAP): 1997
senesinde Avrupalı
büyük perakendeci

süpermarketlerin
raflarına yerleştirdikleri
tarım ürünlerinin
güvenli olduğu ve insan

sağlığına zarar vermediğinden emin olmak adına bir
araya gelerek oluşturdukları ve uygulamaya
geçirdikleri bir girişimdir. GLOBAL G.A.P.,
dünyanın genelini kapsamına alan tarım ürünlerinin
belgelendirilmesi adına gönüllü standartlar
oluşturan özel sektör kuruluşudur.

Global, günümüzde dünyanın genelinde geçerli bir
standart şekline gelmiştir. Avrupa’da yer alan büyük
üretici kuruluşların ve perakendeci firmaların %70
ile % 80’i günümüz zamanında Globalgap yani
EUREPGAP ’e taraf olmakta yada kayıtlı
bulunmaktadır.

EUREP GAP Sekreteryası 2007 yılının 7 EYLÜL
tarihinde Bangkok’ta, dünyanın genelinde tarımsal
üretimde geçerliliği bulunan global bir
belgelendirme standardı durumuna gelmesinden
dolayı adınaı ve logosunu Globalgap şeklinde
değiştirmiştir.

İlk önce yaş sebzelerin ve meyvelerin Avrupa
Birliği devletlerine yapılacak ihracatta bir ön koşul
durumuna gelen Globalgap, Avrupa Birliği (AB)

perakendeci kuruluşların tüketici kesimine temin
ettiği bir ürün izleme güvencesi durumundadır.
Tüketici raftan satın aldığı herhangi bir gıdanın gıda
hijyeni bakımından güvenlik tehlikesi
bulundurmadığı ve çevre ile dost uygulamalar şekli
ile üretimini yapıldığı hususunda garanti
verilmesini talep etmektedir. AB'ye ihracatta
bulunmayı talep eden üretici yada ihracatçı
kuruluşlar, ürününün bu taahhütleri tedarik ettiğini
perakendeci vasıtası ile tüketici kesime kanıtlamak
durumundadır. Bu durumun sonucunda alakalı
olan taahhütlerin temin edildiğini belirten ve
üçüncü taraf bağımsız kuruluşlardan biri olarak
Sistem Kalite belgelendirme ve test
danışmanlığı kuruluşumuz tarafından temin
edebileceğiniz Globalgap Belgesi kavramı
meydana gelmiştir. Globalgap Belgesi üretici
yada ihracatçı kuruluşların ürününü AB pazarına
göndermesinde bir pasaport işlevindedir.

Globalgap'IN Temel İlkeleri
 Üretim verimini artırmak.
 Çevreyi koruma altına almak.
 Yüksek gıda kalitesi sağlamak.
 Doğal kaynakların uygulanmasını optimize

etmek.
 Geleneksel tarım usulleri ile var olan en iyi

teknolojiyi uyarlamak.
 Üretici kuruluş veya kişilerin, yerel halkın ve

toplumun hayat kalitesini artırmak.
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GLOBALGAP Belgesi Nedir?

‘
‘ Globalgap Belgesi; Ürünlerin insan sağlığına
zarar teşkil eden kimyasal, fiziksel ve
mikrobiyolojik kalıntılar barındırmadığını, çevreye
karşı kirlilik yaratmadan ve doğal dengeye zarar
teşkil etmeden üretiminin yapıldığı, üretim
esnasında, üretim ile alakalı insanları yada diğer
canlıları olumsuz şekilde etkide bulunmadığı,
üretimde, tüketici kesimin olduğu devletin ve
ürünün yetiştirildiği devletin tarım yasalarına uygun
işlemlerde bulunulması ile verilen belgedir. ’’

Avrupalı geniş ölçeğe sahip perakendeci
işletmelerin büyük marketlerde satışa arz ettikleri
tarım ürünlerinin güvenilir ve insan sağlığına zarar
teşkil etmediklerini kanıtlamaktadır. Bu belge,
üretici kuruluşun yada ihracatçı firmanın ürününü
AB pazarına erişmesinde bir pasaporttur.

Globalgap Belgesi, Avrupa Birliği’ne taraf olan
devletlere yaş sebzelerin ve meyvelerin ihracat

edilmesine ön koşul durumuna gelmiştir. Avrupa
Birliği’ne üye devletlerin perakendeci firmaları
tüketicilerine temin ettikleri ürünlere izleme
güvencesi vermektedir. Tüketici kesimi market
raflarından satın aldığı bir gıdanın, gıda hijyeni
bakımından güvenlik tehlikesi bulundurmadığı ve
çevre koşulları ile dost olan uygulamalar ile
üretiminin yapıldığı üstlenmesini talep etmektedir.
AB ülkelerine ihracatta bulunmayı talep eden
üretici kuruluşlar yada ihracatçı firmalar, ürününün
bu sorumlulukları sağladığını perakendeci firmaları
vasıtası ile tüketici tarafına kanıtlamaları
gerekmektedir. Bu durum ile ilgili olarak
taahhütlerin sağlandığını belirten ve üçüncü taraf
bağımsız kuruluşlardan biri olarak Sistem Kalite
belgelendirme ve test danışmanlığı
kuruluşumuz tarafından verilen Globalgap
Belgesi meydana çıkmıştır. Bu belge, üretici
kuruluşun yada ihracatçı firmanın ürününü AB
pazarına erişmesinde bir pasaport işlevi
görmektedir.

Türkiye’de hız bir şekilde yerleşmeye başlayan bu
kavramdan dolayı, bir takım büyük perakendeci
kuruluşlar, müşterilerine temin ettikleri ürünlerin
güvenilir olduğunun bir ispatı şeklinde üretici
kuruluşlardan veya tedarikçi firmalarından
Globalgap Belgesine sahip ürün talep etmektedir.

‘‘ Sistem Kalite Belgelendirme ve Test
Danışmanlığı Kuruluşu 1999’dan beri
Bilgilendiriyoruz, belgelendiriyoruz… ’’

GlobalGap (EurepGAP) Belgesinin Önemi Nedir?

GlobalGap Belgesinin önemi ise; ürünlerin
insan sağlığına zarar teşkil eden kimyasal, fiziksel ve
mikrobiyolojik kalıntılar barındırmadığını, çevreye
karşı kirlilik yaratmadan ve doğal dengeye zarar
teşkil etmeden üretiminin yapıldığı, üretim
esnasında, üretim ile alakalı insanları yada diğer
canlıları olumsuz şekilde etkide bulunmadığı,
üretimde, tüketici kesimin olduğu devletin ve
ürünün yetiştirildiği devletin tarım yasalarına uygun
işlemlerde bulunulduğunu belgelenmiş olur.

 Avrupa’da yer alan büyük ölçekli perakendeci
firmaların yaş sebze ve meyve, süs bitkileri,

küçükbaş ve büyükbaş hayvan çiftliği ve su
ürünleri üretiminde ve yapılacak ithalatında
aranan belgedir.

 Bu belgeye sahip elan çiftçiler, üretici
kuruluşlar, kurum ve firmalar, üretimde
bulundukları tarım ürünlerinin ihracatta
bulundukları devlet pazarlarında öncelikli
konumda olmalarını temin ederler.

 GLOBALGAP(EUREPGAP), güvenli tarım
ve gıda ile alakalı usullerin ve teknolojilerin
sürekli olarak gelişme kaydetmesine destek
vermektedir.
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 GLOBALGAP(EUREPGAP), üretici
kuruluşun ürününün güvenilir olduğunu,
kalitesini ve değerini yükseltir.

 GLOBALGAP(EUREPGAP) belgesinin
yürürlüğe konması ile ürünlerin her bir
müşteri nezdinde tek tek pek çok sefer kontrol

işleminde bulunulmasın gerek kalmamıştır. Bu
da üretici kuruluşun pazara daha kolay
girebilmesi adına tek bir sözleşme anlamında
temel sağlamaktadır.

 GLOBALGAP(EUREPGAP) belgeli ürün iç
pazarda da öncelikli tercih sebebidir.

GLOBALGAP Belgesinin Amacı Nedir?

Globalgap
belgesinin amacı,
artık bilinçlenen
tüketiciler; gıdanın
çevreye zararda
bulunmadığı, insan
ve hayvan sağlığına
uygun olduğunu ve
gıdaların güvenli
olarak üretimde

bulunduğuna emin olmayı istemektedir. Bu sebep
ile gerek alıcı gerekse dünyanın farklı devletlerinde

yer alan tedarikçi firmalardan meydana gelen
EUREP; kendi toplumlarının sağlıklı olan tarım
ürünleri tüketmesini sağlamak adına bu devletlerde
üretilen ve dış ülkeden satın alınan tarımsal
ürünlerde aranan asgari standartları tespit eden bir
protokol oluşturmuştur. Bu kapsamda; ürünün
tohum sürecinde ekimde uygulanan zirai ilaçlara,
üretici kuruluş nezdinden tarlada ekildiğine değin
tüm bilgilerini kapsayan bir izlenebilirlik
oluşturulması gerekmektedir. Bu şekilde ürünler
üretim aşamasında tüketime varana kadar
süreçlerin tümü ile kontrol edilmiş olmaktadır.

GLOBALGAP Belgesi Faydaları Nelerdir?

Globalgap Belgesi bir nevi, üretici yada ihracatçı
kuruluşların ürününü AB pazarına göndermesinde
bir pasaport işlevindedir. Bu pasaportun faydaları
ise şunlardır;

 Ürünlerin, insan sağlığına zarar veren kimyasal,
mikrobiyolojik, fiziksel maddeler
barındırmadığı kanıtlamaktadır,

 Ürünlerin, çevreyi tahrip etmeden ve doğal
dengeye zarar oluşturmadan üretiminin
yapıldığını kanıtlar,

 Üretim sırasında üretim ile alakalı olan
insanların yada diğer canlıların sağlığını
olumsuz şekilde etkilemediği garantilemesi

 Üretimi esnasında tüketici kesimin olduğu
devletin tarımsal yasası ve ürünün yetiştirildiği

devletin tarımsal yasasına uygun şekilde
işlemlerde bulunulduğu belirtir.

 Standardın esas konuları; Çevre Koruma,
Gıda Güvenliği, Mesleki Sağlık, Güvenlik ve
Hayvan Sağlığıdır.

 Globalgap Belgesi, üretici kuruluşun
ürününün güvenilirlik durumunu, kalitesini ve
değerini yükseltir.

 Globalgap Belgesi yürürlüğe girmesi ile
ürünlerin müşteriler tarafından tek tek olarak
pek çok defa kontrol işleminde konu olmasına
gerek kalmamıştır. Bu durumda da üretici
kuruluşların pazarlara daha rahat girebilmesi
adına tek bir sözleşmeyi baz alır.

 Globalgap Belgeli ürün iç pazar ve süper
marketler nezdinde öncelikli seçilme sebebidir.

GLOBALGAP Belgelendirme Aşaması

Globalgap Belgesi almak için öncelik ile Sistem
Kalite belgelendirme ve test danışmanlığı
kuruluşumuza müracaat etmelisiniz.

 Müracaat İşlemleri
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Üretici, ürünlerini İTU yada GLOBALGAP'e göre
belgelendirmeyi talep etmesi ile birlikte, ilk önce
Sistem Kalite belgelendirme ve test
danışmanlığı kuruluşumuzdan temin edeceği
Teklif İstek Formu'na bilgilerini yazarak
kuruluşumuza iletmelidir. Yazdığı bilgiler ürün
belgelendirme birimimize ulaşmasının ardından
müracaat sahibi adına bir teklif oluşturacağız ve
müracaat sahibinin onayına arz edeceğiz.

Müracaat sahibi üretici, arz ettiğimiz teklife onay
vermesinin ardından, belgelendirilmesini talep
ettiği ürün veya üretim alanı, ürün toplama
sonrasında ürün işlemede bulunuyorsa ürün işleme
alanları ve ürünün ticaretinin yapıldığı ticari
markalar ve devletlere yönelik gerekli bilgilerin
tümü ve sistem ile alakalı olarak hazırladığı
dokümanları kuruluşumuza analiz etmemiz adına
iletilir.

İTU ve GLOBALGAP belgelendirmesi birbirine
paralel şekilde yapılabilir. Bu nedenden dolayı
üretici kuruluş, bu belgelendirme çeşitlerinden her
ikisine de müracaat edebileceği gibi sadece birisi
adına da müracaat edebilir.

Globalgap Belgesi adına, GLOBALGAP'in bir
koşulu olarak alt lisans sözleşmesi, üretici kuruluş
ve Sistem Kalite belgelendirme kuruluşumuz
arasında karşılıklı şekilde imzalanmalıdır. Bu
durumun ardından üretici kuruluşa bir
GLOBALGAP Kayıt Numarası temin ederiz. Bu
kayıt numarası üretici kuruluşun ürününün
izlenebilirliğini temin etmek için GLOBALGAP
veri tabanına üretici bilgileri ile beraber girilir.

Bilgilerin tümü ve dokümanlar müracaat sahibi
tarafından tam teslim almamızın ardından Sistem

Kalite Belgelendirme birimimiz nezdinde incelenir
ve belge verilecek ürünlerin hasat dönemleri göz
önünde bulundurarak bir denetim planı
oluştururuz.

 Denetim Aşaması

Yapacağımız denetimler, Globalgap Belgesi
şartlarına uygun şekilde tüm kontrol noktalarının
analiz edilerek üretici kuruluşun uygunluk
seviyesinin tespit edilmesi şeklinde yapacağız.
Yeterli uygunluk seviyesine erişen üretici, analiz
neticelerinde ürünü pazarlanacağı devletlerde
geçerliliğe sahip olan en yüksek bitki koruma ürünü
kalıntı sınırlarını geçen oranda kalıntı belirlememiz
durumunda belgeyi alma hakkı elde eder.

Yeterli uygunluk seviyesinde yer almadığını tespit
etmemiz durumunda, uygunsuz durumları
kapatması adına 1 ay geçememek koşulu ile bir süre
veririz. Belge vermek için, üretici kuruluşun bu süre
tamamlanınca kadar uygunsuz durumları
kapattığını ispatlaması gerekmektedir.

 Belgenin Verilmesi

Belgelendirme, denetim neticelerini tek tek
değerlendirmesi sonucunda belgenin temin
edilmesine herhangi bir engel bulunmaması halinde,
belgelendirme tarihi itibari ile söz konusu ürün
adına 1 sene geçerli olan Globalgap belgesi
hazırlanır. Belgelerin geçerliliklerini devam
ettirmeleri adına üretici kuruluşun her sene
tekrardan denetlenmemiz gerekiyor.

GlobalGap Belgesini Kimler Alabilir?

Uluslar arası akreditasyon onaylı Sistem Kalite
belgelendirme ve test danışmanlığı kuruluşu
olarak verdiğimiz Globalgap belgesini alabilecek
olan kuruluşlar şu şekildedir;

 Tarımsal Ürünlerin Üretimde Bulunan Küçük
ve Büyük Ölçeğe Sahip Kuruluşlar

 Su Ürünlerin Üretimde Bulunan Küçük ve
Büyük Ölçeğe Sahip Kuruluşlar

 Hayvan Ürünlerin Üretimde Bulunan Küçük
ve Büyük Ölçeğe Sahip Kuruluşlar
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GlobalGap Belgesini Hangi Kuruluşlar Verebilir?

Makalemizin başında ifade ettiğimiz gibi
Globalgap belgesi; Ürünlerin insan sağlığına zarar
teşkil eden kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik kalıntılar
barındırmadığını, çevreye karşı kirlilik yaratmadan ve doğal
dengeye zarar teşkil etmeden üretiminin yapıldığı, üretim
esnasında, üretim ile alakalı insanları yada diğer canlıları
olumsuz şekilde etkide bulunmadığı, üretimde, tüketici
kesimin olduğu devletin ve ürünün yetiştirildiği devletin tarım

yasalarına uygun işlemlerde bulunulması ile verilen
belgedir. ’’

Bu belge uluslar arası akreditasyon onaylı
belgelendirme kuruluşlarından alınmalıdır. Uluslar
arası akreditasyon onaylı Sistem Kalite
belgelendirme ve test danışmanlığı kuruluşu olarak
globalgap belgesi vermekteyiz.

GLOBALGAP (EUREPGAP) Standardı Nedir?

Globalgap (EUREPGAP) standardı; gerek
şahıs çiftçilere gerekse üretici kuruluşlara veya çiftçi
sınıflarına uygulanmaktadır; Üretici veya çiftçi
sınıfında başka Kalite Yönetim Sistem
dokümanlarına yönelik faktörleri tedarik etmeleri
ve üretici kuruluşlar veya şahıslar ile arasında yer
alan ilişkileri yönetebilecek düzeyde olmaları da
talep edilmektedir.

Globalgap standardı, esas bakımdan, kimyasal
madde girdilerin uygulanmasını indirgeyerek ve
hayvan sağlığına kadar insan sağlığına ve
güvenliğine ilişkin de sorumluluk sahibi bir
yaklaşım kabul ederek, çiftlik işlerinin çevreye zarar
veren etkilerini minimize etme şekli ile çiftlikte
besin maddelerinin üretimin yapılması hususunda
tüketici kesimin endişelerini yok etmek adına
hazırlanmıştır.

Standardın amacı, İyi Tarım Uygulamaları (İTU)
adına, küresel tarımın tümüne uyum
oluşturabilecek değişik ürün uygulamaları ile alakalı
bir standart meydana getirmek. Globalgap, bir ön
çiftlik giriş standardı olmaktadır; Diğer bir ifade ile,
Belge, belgelenmiş ürünün yem ve fide gibi çiftlik
girdileri ve tüm tarım uygulamalarında ürünün
çiftlikten çıkmasına değin olan aşamayı kapsamına
almaktadır.

Uluslar arası onaylı Sistem Kalite belgelendirme
ve test danışmanlığı kuruluşumuz uzman
Globalgap Belgesi denetçilerimiz ile deneyim ve
tecrübelerimize size yansıtarak profesyonel
anlamda denetim ve belgelendirme hizmeti
vermekteyiz.

Globalgap standartları, tüketici kesimin istekte
bulunduğu minimum güvenlik koşullarının
tanımını yapan standartlardır. Tüketici kesimi,
aldıkları gıdaların;

 Mikrobiyolojik, fiziksel ve kimyasal maddeler
bakımından sağlıklarına zarar vermediğini,

 Ürünlerin üretimleri sırasında çevreye ve doğa
koşulları zararda bulunulmadığını,

 Hukuki koşullara uygun şekilde üretimin
yapıldığından

 Üretimde görevli olan şahısların sağlık ve
güvenliklerinin oluşturulması adına gerekli
olan önlemlerin tümünü alındığından emin
olmayı talep etmektedirler.

GLOBALGAP, bir kuruluştan diğer kuruluşa
etiketidir ve bundan dolayı da tüketici nezdinde
direk olarak görülemez. Globalgap belgesi,
90’dan fazla devlette, 100’den çok tarafsız ve
akreditasyonu onaylanmış belgelendirme
kuruluşların biri olarak Sistem Kalite belgelendirme
ve test danışmanlığı kuruluşumuz nezdinde
yapılmaktadır. Dünyanın tüm yerinde yer alan
üreticilerin tümüne açıktır. GLOBALGAP, üretici
kuruluşların senelik denetimlerini ve ilave olarak
habersiz denetimlerimizi kapsamaktadır.
GLOBALGAP, bir düzgesel dokümanlar setinden
meydana gelmektedir.

Bu dokümanlar,

 Globalgap Genel Direktifleri,
 Globalgap Kontrol Merkzleri ve Uygunluk

Prensipleri
 Globalgap Kontrol Listeleri’ni kapsamına

almaktadır.
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Globalgap Belgesi Standardı Kapsamı Nedir?

Globalgap (EUREPGAP) ‘ın dünyanın her
yerinde geçerliliği bulunan ve genel şartları yayını

yapılmış olan kapsamları şu
şekildedir.
 Çiçek ve Süs Bitkileri
 Entegre Çiftlik Güvenliği
 Globalgap Çay Standardı

 Ham (Yeşil ) Kahve Standardı
 Entegre Su Kültürleri Güvenliği
 Globalgap Bileşik Yem Standardı
 Globalgap Tarla bitkileri standardı
 Globalgap Üretim Malzemeleri (Fide,Tohum)
 Globalgap Entegre Su Kültürleri Güvenliği

(Alabalık çiftlikleri gibi)
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