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GLOBALG.A.P. Sublicense and Certification Agreement (v4.0) 
© Copyright GLOBALG.A.P. All rights reserved 
 

SUBLİCENSE AND CERTİFİCATİON AGREEMENT 
ALT LİSANS VE SERTİFİKASYON SÖZLEŞMESİ 

 

This Sublicense and Certification Agreement (“the Agreement”) for the participation within the 
framework of the GLOBALG.A.P. System of Good Agricultural Practice  

İşbu Alt Lisans ve Sertifikasyon Sözleşmesi (“Sözleşme”) GLOBALG.A.P                                            
İyi Tarım Uygulaması Sistemi çerçevesinde katılım amacıyla, 

 
is between/arasında imzalanmıştır. 

 
_____________________________________________________________________ 
(Company legal name and type, e.g. Inc., LLC, etc.; include D/B/A name if applicable.) 

(Şirketin yasal adı ve türü örneğin A.Ş., limitet şirket; varsa faaliyet gösterdiği isim de dahil 

olmak üzere.) 

 

 “Certification Body (CB)’’ / ”Verification Body (VB)” 
 “Sertifikasyon Kuruluşu (CB)’’ / ”Doğrulama Kuruluşu (VB)” 

represented by/ temsilcisi 
 
 

____________________________________  __________________________ 
Name (Use block capitals)    Title 
İsim (Büyük harflerle yazınız)     Unvan 

and/ ve 
 

 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
(Company legal name and type, e.g. Inc., LLC, etc.; include D/B/A name if applicable.) 

(Şirketin yasal adı ve türü örneğin A.Ş., limitet şirket; varsa faaliyet gösterdiği isim de dahil 

olmak üzere.) 

 

_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
(Company legal physical address.) 
(Şirketin yasal posta adresi.) 

 
“Contracting Party (CP)” 
“Sözleşme Tarafı (CP)” 

 
 

represented by/ temsilcisi 
 

 
 

____________________________________  __________________________ 
Name (Use block capitals)    Title 
İsim (Büyük harflerle yazınız)     Unvanı 

 
together - “the Parties” – 

birlikte - “Taraflar” - 
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English Version English Version 

Whereas 

Worldwide retailers, food service, food 

manufacturers, agricultural producers, and other 

interested parties, have developed a 

comprehensive system of good agricultural 

practices (G.A.P.) designed to secure improved 

consumer and environmental protection, 

sustainable production, as well as social and animal 

welfare. The System is based on General 

Regulations or General Rules, Control Points and 

Compliance Criteria, Checklists and where 

applicable, approved National Interpretation 

Guidelines, Guidelines, supporting documents and 

Approved Modified Checklist (AMC) standard 

documents. The System furthermore contains a 

Library of Agreements between legal entities such 

as producers / producer groups / members of 

producer groups, sales organizations, packers, 

resellers, traders, manufacturers, operators of 

quality assurance systems, Farm Assurers, 

Certification Bodies (CB), Verification Bodies (VB), 

Market Participants and GLOBALG.A.P./FoodPLUS 

GmbH. 

Bilindiği Üzere 

Dünya genelindeki perakende satıcıları, gıda 

hizmetleri, gıda üreticileri, tarımsal üreticiler ve 

diğer ilgili taraflar; tüketici ve çevre korumasını, 

sürdürebilir üretimi ve aynı zamanda sosyal refahı 

ve hayvan  sağlığını iyileştirmek amacıyla geniş 

kapsamlı bir iyi tarım uygulaması sistemi (G.A.P.) 

geliştirmiştir. Bu sistem Genel Yönetmeliği veya 

Genel Kuralları, Kontrol Noktalarını ve Uyum 

Kriterlerini, Kontrol Listelerini ve gerektiğinde 

tasdikli Ulusal Yorumlama Yönetmeliklerini, 

Yönetmelikleri, yardımcı belgeleri ve Tasdikli 

Değiştirilmiş Kontrol Listesi (AMC) standart 

belgelerini temel almaktadır.  Sistem bunun yanı 

sıra üreticiler / üretici grupları / üretici grubu 

üyeleri, satış organizasyonları, ambalaj şirketleri, 

ara satıcılar, tüccarlar, üreticiler, kalite güvencesi 

sistemi operatörleri, Çiftlik Güvencesi 

Sağlayıcıları, Sertifikasyon Kuruluşları (CB), 

Doğrulama Kuruluşları (VB), Pazar Katılımcıları 

ve GLOBALG.A.P./FoodPLUS GmbH şirketi gibi 

tüzel kişiler arasındaki Sözleşmeler Bütününü de 

kapsamaktadır.  

Definitions 

AB means accreditation body and 

refers to an organization that 

accredits the Certification Body 

according to ISO/IEC 17065 

Standard and that has signed 

the Memorandum of 

Understanding with 

GLOBALG.A.P./FoodPLUS 

GmbH. 

Aliasing means replacing the Data 

Subject’s name and other 

identifying features with another 

identifier in order to make it 

impossible or extremely difficult 

to identify the Data Subject. 

AMC means approved modified 

checklist and refers to a 

standard with locally adapted 

G.A.P. requirements that are 

recognized by GLOBALG.A.P. 

as equivalent to GLOBALG.A.P. 

Control Points and Compliance 

Criteria (CPCC) and which use 

the GLOBALG.A.P. General 

Tanımlar 

AB Akreditasyon kuruluşu 

anlamına gelmekte ve 

ISO/IEC 17065 standardı 

doğrultusunda Sertifikasyon 

Kuruluşunu akredite eden ve 

GLOBALG.A.P./FoodPLUS 

GmbH şirketi ile Mutabakat 

Anlaşması imzalamış olan bir 

kuruluşu ifade etmektedir.  

Kod Adı Verme Veri Sahibinin isminin ve diğer 

tanımlama özelliklerinin diğer 

bir tanımlayıcı ile değiştirilmesi 

ve bu şekilde Veri Sahibinin 

kim olduğunun anlaşılmasının 

imkansız veya çok zor hale 

getirilmesi anlamına 

gelmektedir.   

AMC Tasdikli değiştirilmiş kontrol 

listesi anlamına gelmekte ve 

GLOBALG.A.P tarafından 

GLOBALG.A.P’e eşdeğer 

olarak tanınan yerel olarak 

adapte edilen G.A.P. 

koşullarını ifade etmektedir. 

GLOBALG.A.P. Genel 

Yönetmeliğini (GR) 
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Regulations (GR) as 

certification rules. 

CB means certification body and 

refers to an entity that has 

signed the License and 

Certification Agreement with 

GLOBALG.A.P. to engage in a 

contractual relationship with 

Contracting Parties (CPs) to 

perform inspection/audits on 

their operations. 

CFM refers to the GLOBALG.A.P. 

Compound Feed Manufacturing 

Standard. The CFM Standard 

covers the commercial 

manufacturing of compound 

feed for the feeding of livestock 

and aquaculture species. 

Chain of 

Custody 

refers to the GLOBALG.A.P. 

Chain of Custody Standard. The 

Chain of Custody Standard 

covers the whole supply chain 

from the producer to the retailer 

and is to ensure segregation of 

the GLOBALG.A.P. certified and 

non-certified products and 

traceability within the supply 

chain. 

CoC number means the Chain of Custody 

Number (CoC Number). It is the 

combination of the “CoC” prefix 

plus a 13-digit numerical 

number, not including the 

GLOBALG.A.P. trademark, and 

is unique to each and every 

Chain of Custody company. For 

this number GLOBALG.A.P. 

uses existing Global Location 

Numbers (GLN) issued and to 

be purchased from the local 

GS1 organization 

(www.gs1.org) or alternatively – 

in its absence –GLOBALG.A.P. 

assigns its own interim GLN. 

CP means Contracting Party and 

refers to those producers, 

producer groups, producer 

sertifikasyon kuralları olarak 

temel alan Kontrol Noktaları ve 

Uyum Kriterleri (CPCC). 

CB Sertifikasyon kuruluşu 

anlamına gelmekte ve 

Sözleşme Taraflarıyla (CP’ler) 

sözleşme imzalayarak onların 

faaliyetleri üzerinde 

inceleme/denetim yapan, 

GLOBALG.A.P. ile Lisans ve 

Sertifikasyon Sözleşmesi 

imzalamış olan bir kuruluşu 

ifade etmektedir.  

CFM GLOBALG.A.P. Karma Yem 

Üretimi Standardı anlamına 

gelmektedir. CFM standardı 

çiftlik hayvanlarının ve suda 

yetiştirilen türlerin beslenmesi 

için ticari karma yem üretimini 

kapsamaktadır.   

Gözetim Zinciri GLOBALG.A.P.  Gözetim 

Zinciri Standardını ifade 

etmektedir. Gözetim Zinciri 

Standardı üreticiden 

perakende satıcıya kadar tüm 

tedarik zincirini kapsamakta ve 

GLOBALG.A.P. sertifikalı ve 

sertifikasız ürünlerin ayrımını 

garantilemekte ve tedarik 

zinciri içinde bunların 

izlenebilirliğini sağlamaktadır.   

CoC numarası Gözetim Zinciri Numarası 

(CoC numarası) anlamına 

gelmektedir. “CoC” ön eki artı 

13 basamaklı bir sayısal 

numaranın 

kombinasyonundan oluşur, 

GLOBALG.A.P. ticari 

markasını içermez ve her bir 

Gözetim Zinciri şirketine 

özeldir.    Bu numara için 

GLOBALG.A.P. hâlihazırdaki, 

yerel GS1 organizasyonu 

(www.gs1.org) tarafından 

verilen ve satın alınan Küresel 

Konum Numaralarını (GLN) 

kullanır veya alternatif olarak – 

bulunmadığı takdirde – kendi 

geçici GLN numarasını tahsis 

eder.  

CP Sözleşme Tarafı anlamına 

gelmektedir ve 

GLOBALG.A.P. tarafından 

lisans almış Sertifikasyon 
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organizations, sales 

organizations, packers, 

resellers, traders, and 

manufacturers that produce or 

commercialize agricultural 

products and undergo 

verification/inspection/audit 

and/or certification/approval 

activities with GLOBALG.A.P. 

licensed entities who are either 

Certification Bodies, Verification 

Bodies. 

Data 

Collecting 

means the acquisition of data 

on the Data Subject. 

Data 

Processing 

means the recording, alteration, 

transfer, blocking and erasure of 

personal data in accordance 

with section 3. paragraph 4. of 

the German Federal Data 

Protection Act (BDSG). 

Data 

Protection 

Regulations 

means the German Federal 

Data Protection Act (BDSG) and 

any and all subordinate 

legislation made thereunder and 

any and all primary and 

secondary legislation for the 

time being re-enacting, 

consolidating or modifying the 

same. 

Data Subject means the individual which the 

Personal Data identifies. 

Data Use means any utilization of 

personal data other than 

processing. 

Database means the GLOBALG.A.P. 

Database and refers to the 

electronic database containing 

both producer and product 

information. The physical 

database is maintained by 

GLOBALG.A.P., information 

contained in the database is 

uploaded by Certification Bodies 

or by Verification Bodies. For 

bookmarking in the database, it 

is uploaded by retailers, 

suppliers or by supply chain 

participants. For farming 

documentation entered in the 

Kuruluşları, Doğrulama 

Kuruluşları tarafından sunulan 

tasdik/inceleme/denetim 

ve/veya sertifikasyon/onay 

süreçlerinden geçen üreticiler, 

üretici grupları, üretici 

organizasyonları, satış 

organizasyonları, ambalaj 

şirketleri, ara satıcılar, 

tüccarlar tarımsal ürünler 

üreten veya ticaretini yapan 

üreticileri ifade etmektedir.   

Veri Toplama Veri Sahibi hakkında bilgi 

toplanması anlamına 

gelmektedir.  

Veri İşlem Federal Almanya Veri Koruma 

Kanunu’nun (BDSG)  3. 

paragrafı 4. fıkrasına uygun 

olarak kişisel bilgilerin 

kaydedilmesi, değiştirilmesi, 

aktarılması, bloke edilmesi ve 

silinmesi anlamına 

gelmektedir.    

Veri Koruma 

Düzenlemeleri  

Federal Almanya Veri Koruma 

Kanunu’nu (BDSG) ve onun 

altında ve ona bağlı 

mevzuatların tümü ve 

hâlihazırda söz konusu 

yasanın tekrar yürürlüğe 

konduğu, birleştirildiği veya 

değiştirildiği tüm birincil ve 

ikincil mevzuatlar anlamına 

gelmektedir.    

Veri Sahibi Kişisel Bilgilerin tanımladığı 

birey anlamına gelmektedir.  

Veri Kullanımı kişisel bilgilerin veri işlem 

dışında her türlü kullanımı 

anlamına gelmektedir.  

Veri Tabanı GLOBALG.A.P.’in Veri Tabanı 

anlamına gelmektedir ve hem 

üreticiyle hem de ürünle ilgili 

bilgileri içeren elektronik veri 

tabanını ifade etmektedir. 

Fiziksel veri tabanının bakımı 

GLOBALG.A.P. tarafından 

yapılmaktadır, veri tabanının 

içerdiği bilgiler ise 

Sertifikasyon Kuruluşları veya 

Doğrulama Kuruluşları 

tarafından yüklenmektedir. 

Veri tabanının içindeki 

imlemeler ise perakendeciler, 

tedarikçiler veya tedarik 
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database, it is uploaded by CP 

or by authorized representatives 

of CP. 

Farm 

Assurer 

refers to an entity holding a 

contractual relationship with 

GLOBALG.A.P. to provide 

additional services to CPs 

including, but not limited to 

consulting, training, educational 

support and second party 

verification. 

GGN means the GLOBALG.A.P. 

Number (GGN). It is the 

combination of the “GGN” prefix 

plus a 13-digit numerical 

number, not including the 

GLOBALG.A.P. trademark, and 

is unique to each and every 

producer and any other legal 

entity in the GLOBALG.A.P. 

System. For this number 

GLOBALG.A.P. uses existing 

Global Location Numbers (GLN) 

issued and to be purchased 

from the local GS1 organization 

(www.gs1.org) or alternatively – 

in its absence – GLOBALG.A.P. 

assigns its own interim GLN. 

 
 
 

 
GLOBALG.A.P. 

Claim 

means when the CP claims 

and/or markets that a 

process, service or a product 

complies with a 

standard/module/program of 

the GLOBALG.A.P. System. 

This includes on-product 

labeling with the QR Code 

Logo, the GGN, CoC 

Number or with the LGN. 

GLOBALG.A.P. 

Library of 

Agreements 

consists of License and 

Certification Agreements 

(between GLOBALG.A.P. 

and Certification 

Body/Verification Body), as 

well as of Sublicense and 

zincirinin katılımcıları 

tarafından yüklenmektedir. 

Veri tabanına girilen çiftçilik 

belgeleri ise CP veya CP’nin 

yetkili temsilcileri tarafından 

yüklenmektedir. 

Çiftlik 

Güvencesi 

Sağlayıcısı 

GLOBALG.A.P. ile bir 

sözleşme ilişkisi içinde olan ve 

CP’lere bunlarla sınırlı 

olmamakla birlikte 

danışmanlık, eğitim, eğitim 

desteği ve ikinci taraf 

doğrulaması gibi ek hizmetler 

sunan bir kuruluşu ifade 

etmektedir.  

GGN GLOBALG.A.P. Numarası 

(GGN) anlamına gelmektedir. 

“GGN” ön eki artı 13 

basamaklı sayısal bir 

numaranın 

kombinasyonundan oluşur, 

GLOBALG.A.P. ticari 

markasını içermez ve her bir  

üreticiye ve GLOBALG.A.P. 

sistemi içindeki tüm tüzel 

kişilerin her birine özeldir. Bu 

numara için GLOBALG.A.P. 

hâlihazırdaki, yerel GS1 

organizasyonu (www.gs1.org) 

tarafından verilen ve satın 

alınan Küresel Konum 

Numaralarını (GLN) kullanır 

veya alternatif olarak – 

bulunmadığı takdirde – kendi 

geçici GLN numarasını tahsis 

eder. 

GLOBALG.A.P. 

İddiası 

CP’nin sunduğu bir sürecin, 

hizmetin veya bir ürünün 

GLOBALG.A.P.  sisteminin 

bir 

standardı/modülü/programına 

uygun bir şekilde sunulduğu 

ve/veya pazarlandığı 

anlamına gelmektedir. Buna, 

ürünün QR Kodu Logosu, 

GGN, CoC Numarası veya 

LGN ile etiketlenmesi de 

dâhildir.  

GLOBALG.A.P. 

Sözleşmelerinin 

Tümü 

GLOBALG.A.P. ve 

Sertifikasyon 

Kuruluşu/Doğrulama 

Kuruluşu arasındaki Lisans 

ve Sertifikasyon 

sözleşmelerini, sertifikasyon 
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Certification Agreements 

(between Certification Body 

and Contracting Party), 

License Agreements for 

Farm Assurers (between 

GLOBALG.A.P. and the 

Farm Assurers). 

GLOBALG.A.P. 

or 

GLOBALG.A.P./ 

FoodPLUS 

GmbH 

refers to the owner and 

administrator of the 

GLOBALG.A.P. System, 

FoodPLUS GmbH. 

GLOBALG.A.P. 

Risk 

Assessment on 

Social Practices 

(GRASP) 

refers to the voluntary 

GLOBALG.A.P. social Add-

On module including its 

system rules as a scope of 

the Licensed Services. 

GLOBALG.A.P. 

System 

comprises several 

GLOBALG.A.P. and 

localg.a.p. Standards or Add-

On modules and system 

rules. Each one is governed 

by General Regulations or 

General Rules, Control 

Points and Compliance 

Criteria, Checklists and 

where applicable Approved 

National Interpretation 

Guidelines, Guidelines and 

supporting documents, which 

are available on the 

GLOBALG.A.P. website. If 

applicable it comprises also 

AMC standard documents. 

HPSS refers to the Harmonized 

Produce Safety Standard. 

Integrated Farm 

Assurance (IFA) 

refers to the modular 

GLOBALG.A.P. on-farm 

certification Standard and all 

its system rules as a scope 

of the Licensed Services. 

Integrity 

Assessment 

refers to surveillance visits 

and assessments conducted 

or commissioned by 

GLOBALG.A.P. within the 

framework of the Integrity 

Program. 

 

kuruluşu ve Sözleşme Tarafı 

arasındaki Alt Lisans ve 

Sertifikasyon Sözleşmelerini, 

GLOBALG.A.P. ve Çiftlik 

Güvencesi Sağlayıcıları 

arasındaki Lisans 

Sözleşmelerini kapsar.  

GLOBALG.A.P. 

veya 

GLOBALG.A.P./ 

FoodPLUS 

GmbH 

GLOBALG.A.P. Sisteminin, 

sahibi ve yöneticisi olan 

FoodPLUS GmbH’yi ifade 

etmektedir.  

GLOBALG.A.P. 

Sosyal 

Uygulamalar 

Risk 

Değerlendirmesi 

(GRASP) 

Lisanslı Hizmetlerin bir 

kapsamı olarak sistem 

kuralları da dahil olmak üzere 

gönüllü GLOBALG.A.P. 

sosyal eklenti modüllerini 

ifade etmektedir.  

GLOBALG.A.P. 

sistemi 

farklı GLOBALG.A.P ve 

localg.a.p. standartlarını veya 

eklenti modülleri ve sistem 

kurallarını kapsar. Bunların 

her biri GLOBALG.A.P. web 

sitesinde yer alan Genel 

Yönetmelik veya Genel 

Kurallar, Kontrol Noktaları ve 

Uyum Kriterleri, Kontrol 

Listeleri ve gerekli olduğu 

yerlerde tasdikli Ulusal 

Yorumlama Yönetmelikleri, 

Tüzükleri ve yardımcı 

belgeleri kapsar. Varsa 

AMC standart belgelerini de 

kapsamaktadır. 

HPSS Uyumlaştırılmış Üretim 

Güvenliği Standardını ifade 

etmektedir.   

Entegre Çiftlik 

Güvencesi (IFA) 

Lisanslı Hizmetlerin bir 

kapsamı olarak modüler 

GLOBALG.A.P. çiftlik 

sertifikasyon Standardını ve 

bunun tüm sistem kurallarını 

ifade eder . 

Bütünlük 

Değerlendirmesi  

Bütünlük Programı 

çerçevesinde GLOBALG.A.P. 

tarafından gerçekleştirilen 

veya görevlendirilen tüm 

denetim ziyaretleri ve 

değerlendirmelerini ifade 

etmektedir.   
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Integrity 

Program 

means the GLOBALG.A.P. 

Integrity Program and is a 

quality management system 

designed to ensure the 

consistent delivery and 

execution of the standard 

worldwide, as well as a 

feedback mechanism to 

continuously improve all 

aspects of the System. 

Further information is 

contained in the relevant 

GLOBALG.A.P. General 

Regulations or General 

Rules of the Licensed 

Services. 

Integrity 

Surveillance 

Committee 

(ISC) 

refers to a committee 

established by 

GLOBALG.A.P, which 

advises the GLOBALG.A.P. 

Secretariat and recommends 

on the sanctions as outlined 

in the GLOBALG.A.P. 

General Regulations or 

General Rules of the 

Licensed Services, following 

a case-by-case approach. 

LGN means the localg.a.p. 

Number (LGN). It is the 

combination of the “LGN” 

prefix plus a 13-digit 

numerical number, not 

including the GLOBALG.A.P. 

or localg.a.p.  trademark, and 

is unique to each and every 

producer and any other legal 

entity in the GLOBALG.A.P. 

System. For this number 

GLOBALG.A.P. uses existing 

Global Location Numbers 

(GLN) issued and to be 

purchased from the local 

GS1 organization 

(www.gs1.org) or 

alternatively – in its absence 

– GLOBALG.A.P. assigns its 

own interim GLN. 

Licensed 

Services 

refers to registration, third 

party inspection/audit and 

certification or second party 

verification and approval 

Bütünlük 

Programı 

GLOBALG.A.P. Bütünlük  

Programı anlamına 

gelmektedir ve dünya 

genelinde standardın sürekli 

olarak korunması ve hayata 

geçirilmesi, aynı zamanda 

Sistemin tüm boyutlarının 

sürekli olarak iyileştirilmesi 

amacıyla bir geribildirim 

mekanizması için tasarlanmış 

bir kalite yönetim sistemidir. 

Daha ayrıntılı bilgiler ilgili 

GLOBALG.A.P. Lisanslı 

Hizmetler Genel Yönetmeliği 

veya Genel Kurallarında yer 

almaktadır.  

Bütünlük 

Denetim 

Komitesi (ISC) 

GLOBALG.A.P. 

Sekreterliğine danışmanlık 

veren ve GLOBALG.A.P. 

Lisanlı Hizmetler Genel 

Yönetmeliğinde veya Genel 

Kurallarında ana hatlarıyla 

belirtildiği doğrultuda, 

olay/vaka bazında 

değerlendirme yaparak 

yaptırımlar öneren 

GLOBALG.A.P tarafından 

kurulan bir komiteyi ifade 

etmektedir. 

LGN localg.a.p. Numarası (LGN) 

anlamına gelmektedir. “LGN” 

ön ekinin artı 13 basamaklı 

sayısal bir numaranın 

kombinasyonundan oluşur, 

GLOBALG.A.P. veya 

localg.a.p.  ticari markasını 

içermez ve her bir üreticiye 

ve GLOBALG.A.P. sistemi 

içindeki tüm tüzel kişilerin her 

birine özeldir. Bu numara için 

GLOBALG.A.P. hâlihazırdaki, 

yerel GS1 organizasyonu 

(www.gs1.org) tarafından 

verilen ve satın alınan 

Küresel Konum Numaralarını 

(GLN) kullanır veya alternatif 

olarak – bulunmadığı 

takdirde – kendi geçici 

GLOBALG.A.P. GLN 

numarasını tahsis eder. 

Lisanslı 

Hizmetler 

CB/VB tarafından sunulan 

kayıt, üçüncü tarafların 

inceleme/denetim ve 

sertifikasyonu veya ikinci 
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provided by CB/VB as scope 

of activities. 

localg.a.p. refers to a program where a 

producer can comply with a 

standard that is a sub-set of 

the GLOBALG.A.P 

Integrated Farm Assurance 

Standard. 

Market 

Participant 

refers to companies or 

individuals who trade in the 

product from certified 

processes. 

Personal Data means any information 

concerning the personal or 

material circumstances of an 

identified or identifiable 

natural person. 

PGM refers to those producers 

who are affiliated with CPs, 

but have no direct 

contractual agreement with 

respect to registration and/or 

certification activities with a 

GLOBALG.A.P. licensed 

CB/VB. 

PPM refers to the GLOBALG.A.P. 

Plant Propagation Material 

Standard. The PPM 

Standard covers the 

production of propagation 

material for the Integrated 

Farm Assurance Crop Scope 

PSS means Produce Safety 

Standard and is a subset of 

Integrated Farm Assurance 

Standard. 

QR Code Logo means the GLOBALG.A.P. 

QR (Quick Response) Code 

Logo and refers to the 

GLOBALG.A.P. design QR 

Code Logos. Unless 

otherwise provided for in this 

Agreement, the rules laid 

down in the relevant 

Annexes are applicable. 

tarafların tasdik ve onayı gibi 

faaliyetleri kapsar.  

localg.a.p bir üreticinin GLOBALG.A.P 

Entegre Çiftlik Güvence 

Standardının alt düzenlemesi 

olan bir standarda uygun bir 

programa uyum göstermesini 

ifade etmektedir.  

Pazar 

Katılımcısı 

sertifikalı süreçlerden geçen 

ürünlerin ticaretini yapan 

şirket veya bireyleri ifade 

etmektedir.  

Kişisel Bilgiler tanımlanmış veya 

tanımlanabilir gerçek bir 

kişinin kişisel veya maddi 

durumuyla ilgili her türlü bilgi 

anlamına gelmektedir.  

PGM CP’lere bağlı olan ancak 

kayıt ve/veya sertifikasyon 

faaliyetleri açısından 

GLOBALG.A.P. lisanslı bir 

CB/VB ile doğrudan 

sözleşme ilişkisi içinde 

olmayan üreticileri ifade 

etmektedir.  

PPM GLOBALG.A.P. Bitkisel 

Üretim Materyalleri Standardı 

anlamına gelmektedir. PPM 

Standardı Entegre Çiftlik 

Güvencesi Ürün kapsamı için 

Bitkisel Üretim Materyalleri 

üretimini kapsar.  

PSS Üretim Güvenlik Standardı 

anlamına gelir ve Entegre 

Çiftlik Güvencesi 

standardının altında 

düzenlenmiştir.   

QR Kodu 

Logosu 

GLOBALG.A.P. QR (Quick 

Response) kodu logosu 

anlamına gelmektedir ve 

GLOBALG.A.P. tasarımı olan 

QR kodu logolarını ifade 

etmektedir. İşbu Sözleşme 

çerçevesinde aksi 

belirtilmediği sürece ilgili 

Eklerde belirlenen kurallar 

geçerlidir.  
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Territory is world-wide, excluding the 

United States of America 

(USA) and Canada. CB/VB 

willing to provide 

GLOBALG.A.P. Licensed 

Services in the USA, and in 

Canada shall enter into a 

contractual agreement with 

GLOBALG.A.P. North 

America Inc. 

Trademark refers to the names, logos, 

QR Code Logos and  

trademarks “EUREPG.A.P.”, 

“GLOBALG.A.P.”, 

“localg.a.p.”, 

‘’GLOBALG.A.P. Add-On’’ as 

owned by 

GLOBALG.A.P./FoodPLUS 

GmbH 

VB means verification body and 

refers to a localg.a.p. or Add-

On inspection and/or 

verification body. The 

Certification Body or a Farm 

Assurer may act as a VB for 

certain localg.a.p. or Add-On 

programs. 

 

Bölge Amerika Birleşik Devletleri 

(ABD) ve Kanada hariç 

olmak üzere tüm dünyayı 

kapsar. ABD’de ve 

Kanada’da GLOBALG.A.P. 

Lisanslı Hizmetleri sunmak 

isteyen CB/VB’lerin 

GLOBALG.A.P. North 

America Inc. şirketiyle 

sözleşme yapması 

gerekmektedir. 

Ticari Marka GLOBALG.A.P./FoodPLUS 

GmbH’ye ait olan tüm isimler, 

logolar, QR Kodu Logoları ve 

ticari markalar, 

“EUREPG.A.P.”, 

“GLOBALG.A.P.”, 

“localg.a.p.”, 

‘’GLOBALG.A.P. Add-On’’u 

kapsar.  

VB doğrulama kuruluşu 

anlamına gelir ve bir 

localg.a.p. veya Add-On 

inceleme ve/veya doğrulama 

kuruluşunu ifade eder. 

Sertifikasyon Kuruluşu veya 

bir Çiftlik Güvencesi 

Sağlayıcısı bazı localg.a.p. 

veya Add-On programları için 

VB olarak devreye girebilir.  

 

 

NOW THEREFORE IT IS AGREED: 
 

1. SUBJECT OF THIS AGREEMENT 

This Agreement establishes the rights and 

obligations of Certification Body (“CB”)/Verification 

Body (“VB”) as an independent organization for 

verification, inspection, audit, certification and/or 

approval of Contracting Party (“CP”) for the 

Licensed Services (see clause 18.) within the 

framework of the GLOBALG.A.P. System. 

AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE ANLAŞMAYA 
VARILMIŞTIR: 

1. İŞBU SÖZLEŞMENİN KONUSU  

İşbu sözleşme GLOBALG.A.P. Sistemi 

çerçevesinde Lisanslı Hizmetler kapsamında (18. 

maddeye bakınız) Sözleşme Tarafının (“CP”)  

tasdik, inceleme, denetim, sertifikasyon ve/veya 

onayı için bağımsız bir organizasyon olarak 

Sertifikasyon Kuruluşunun (“CB”)/Doğrulama 

Kuruluşunun (“VB”) haklarını ve yükümlülüklerini 

düzenlemektedir.    

2. GRANT OF SUBLICENSE 

2.1 GLOBALG.A.P. has granted a non-
exclusive, non-transferable license to 
CB/VB to use the Trademark and, if 
applicable, the QR Code Logo, within the 
Territory; to enter into Sublicense and 
Certification Agreements with CPs; register 
CPs; enter producer and product 
information provided by CPs and their 
PGMs into the Database; and to conduct 

2. ALT LİSANSIN VERİLMESİ 

2.1 GLOBALG.A.P., CB/VB’ye Ticari Markayı 
kullanmak ve bulunduğu takdirde QR Kodu 
Logosunu Bölge içinde kullanmak; CP’ler ile 
Alt Lisans ve Sertifikasyon Sözleşmeleri 
imzalamak; CP’leri kaydetmek; CP’ler 
tarafından ibraz edilen üretim ve ürün 
bilgilerini ve onların PGM’lerini Veri 
Tabanına girmek; CP’ler için üçüncü 
tarafların kaydı, inceleme/denetimi ve 
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registration, third party inspection/audit and 
certification or second party verification and 
approval to CPs.  

2.2 CB/VB hereby grants a non-exclusive, non-
transferable sublicense to CP for the use of 
the Trademark and, if applicable, the QR 
Code Logo, provided CP has been 
successfully certified/approved and is in 
compliance with the relevant requirements 
of the GLOBALG.A.P. System. The 
sublicense granted to the CPs entitles the 
CPs to distribute and market their products 
under the Trademark and, if applicable, 
under the QR Code Logo only to the extent 
these products have been registered with 
CB/VB and are produced, handled or 
traded in a production site or location 
registered with CB/VB in full compliance 
with the compulsory conditions of the 
relevant General Regulations or Rules (i.e. 
all Annexes to this Agreement) by the CPs 
(or another Producer Group Member that 
has been registered with CB/VB via the 
CPs) according to the approval conditions 
of the relevant GLOBALG.A.P. System 
rules (all Annexes to this Agreement), as 
well as National Interpretation Guidelines 
and AMC’s (Annex 4) where they apply. 

2.3 The CPs are not entitled to grant 
sublicenses of the Trademark, nor of the 
QR Code Logo. 

2.4 The sublicense is only valid to the extent 
that all fees and duties to CB/VB and to 
GLOBALG.A.P. have been settled in full. 

sertifikasyonu veya ikinci tarafların tasdiki 
ve onayını gerçekleştirmek üzere  münhasır 
olmayan ve devredilemez bir lisans 
vermiştir.  

2.2 CP’nin başarıyla sertifikalandırılmış 
/onaylanmış olması ve GLOBALG.A.P. 
Sisteminin ilgili gerekliliklerini yerine 
getirmesi şartıyla, işbu Sözleşmeyle CB/VB 
CP’ye Ticari Markayı ve bulunduğu takdirde  
QR Kodu Logosunu kullanmak üzere 
münhasır olmayan ve devredilemez bir alt 
lisans vermiştir. CP’lere verilen alt lisans, 
CP’lerin ürünlerini Ticari Marka ve 
bulunduğu takdirde QR Kodu Logosunu 
kullanarak dağıtma ve pazarlama hakkını 
verir. Ancak bu hak, ürünlerin CP’ler 
tarafından (veya CP’ler aracılığıyla 
CB/VB’ye kaydedilen diğer bir Üretici Grubu  
Üyesi tarafından) tüm ilgili GLOBALG.A.P. 
Sistemi kuralları onay koşulları 
doğrultusunda (işbu Sözleşmenin tüm 
Ekleri) ve bulunduğu takdirde Ulusal 
Yorumlama  Yönetmelikleri ve AMC’ler (Ek 
4) doğrultusunda CB/VB nezdinde 
kaydedilmiş olması, ilgili Genel Yönetmelik 
veya Kurallar (örn. işbu Sözleşmenin tüm 
Ekleri) doğrultusunda CB/VB nezdinde 
kaydedilmiş bir üretim yerinde veya 
lokasyonunda, üretilen, işlenen veya ticareti 
yapılan ürünler olması ile sınırlıdır.  

2.3 CP’ler Ticari Markanın veya QR Kodu 
Logosunun alt lisanslarını verme hakkına 
sahip değildir.  

2.4 Alt lisans sadece CB/VB’ye ve 
GLOBALG.A.P.’e olan tüm ödemeler ve 
yükümlülükler tamamen yerine getirildiği 
sürece geçerlidir.   

3. GLOBALG.A.P. SYSTEM 

3.1 GLOBALG.A.P. shall be responsible for the 
further development of the GLOBALG.A.P. 
System. CB/VB shall make available to CP 
any changes without undue delay, made by 
GLOBALG.A.P. in the GLOBALG.A.P 
System documents as published on the 
GLOBALG.A.P. website 
(http://www.globalgap.org) or by the AMC 
owner.  

3.2 CP shall comply with all provisions and 
requirements of the GLOBALG.A.P. 
System within the scope of the Licensed 
Services in their most recent version and 
with this Agreement. 

3.3 Where applicable for AMC’s and private 
standards other than GLOBALG.A.P. 
Standards, CP shall in addition to this 
Agreement adhere to the rules laid down 

3. GLOBALG.A.P. SİSTEMİ 

3.1 GLOBALG.A.P., GLOBALG.A.P. Sisteminin 
ileride geliştirilmesinden sorumlu olacaktır. 
CB/VB, GLOBALG.A.P. web sitesinde 
(http://www.globalgap.org) veya AMC sahibi 
tarafından yayınlanan GLOBALG.A.P. 
Sistem belgelerinde yapılan her türlü 
değişikliği gecikmeksizin CP’nin erişimine 
sunacaktır.      

3.2 CP, Lisanslı Hizmetlerin en güncel sürümü 
çerçevesinde, GLOBALG.A.P. Sisteminin 
tüm hükümlerine ve koşullarına ve işbu 
Sözleşmeye uymakla yükümlüdür.  

3.3 GLOBALG.A.P. Standartları dışında 
AMC’nin standartları ve özel standartlar söz 
konusu olduğu takdirde, CP işbu 
Sözleşmeye ek olarak, GLOBALG.A.P. 
Sisteminden ayrışması durumunda bile,  
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under those standards, which may differ 
from the GLOBALG.A.P. System. 

söz konusu standartlar altında belirlenen 
kurallara da uyma yükümlülüğündedir.  

4. TRADEMARK AND QR CODE LOGO 

4.1 CP shall follow the relevant GLOBALG.A.P. 

System rules and obligations concerning 

the use of the Trademark, GGN, LGN, CoC 

Number and the QR Code Logo within the 

scope of the Licensed Services. 

4.2 The GLOBALG.A.P. trademark shall never 

appear on the product, consumer packing 

of the product nor at the point of sale where 

it is in direct connection to individual 

products. 

(a) The GLOBALG.A.P. trademark may be 

used on Compound Feed Manufacturing 

(CFM) certified feed, on GLOBALG.A.P. 

certified Plant Propagation Material, and on 

IFA certified aquaculture inputs (e.g.: ova, 

seedlings, etc.) that are used as inputs for 

the production of the final products (as 

listed in the GLOBALG.A.P. product list), 

are not intended to be sold to final 

consumers, and will not appear at the point 

of sale to final consumers. 

4.3 The QR Code Logo may appear on the 

product, consumer packing of the product 

or at the point of sale where it is in direct 

connection to individual products. 

4.4 CP shall only use the Trademark and the 

QR Code Logo in connection with 

products/processes/services complying 

with the requirements of the 

GLOBALG.A.P. System within the scope of 

the Licensed Services as indicated under 

clause 18.  

4.5 In case of a producer group, CP shall 

ensure that all PGMs act according to the 

rules mentioned in this Agreement. This 

also applies to the Trademark, GGN, LGN, 

CoC Number and to the QR Code Logo. 

4.6 CP shall only use the Trademark and, if 

applicable, the QR Code Logo in the 

manner provided by GLOBALG.A.P. and 

the CB/VB shall not alter, modify, or distort 

those in any way. 

4.7 CP shall indicate when using the 

Trademark and the QR Code Logo that it is 

4. TİCARİ MARKA VE QR KODU LOGOSU  

4.1 Lisanlı Hizmetler kapsamında, CP Ticari 

Markanın, GGN, LGN, CoC Numaralarının 

ve QR Kodu Logosunun kullanımına ilişkin 

tüm ilgili GLOBALG.A.P. Sistem kurallarına 

ve yükümlülüklerine uyacaktır. 

4.2 GLOBALG.A.P. ticari markası asla ürünün 

üzerinde, ürünün tüketiciye mahsus 

ambalajında, tek tek ürünlerle doğrudan 

ilişkilendirilebileceği satış noktasında 

görünür halde olmamalıdır. 

(a) GLOBALG.A.P. ticari markası Karma Yem 

Üretimi (CFM) sertifikalı yemin üzerinde, 

GLOBALG.A.P. sertifikalı Bitkisel Üretim 

Materyalleri üzerinde ve son ürünlerin 

(GLOBALG.A.P. ürün listesinde belirtildiği 

üzere) üretiminde kullanılan, son tüketiciye 

satılması öngörülmeyen ve son tüketiciye 

yönelik satış noktalarında görülmeyecek 

olan IFA sertifikalı su yetiştiriciliği 

ürünlerinde (örn.: yumurtalar, fideler vb.) 

kullanılabilir. 

4.3 QR Kodu Logosu ürünün üzerinde, ürünün 

tüketiciye mahsus ambalajında, tek tek 

ürünlerle doğrudan ilişkilendirilebileceği 

satış noktasında görünür halde olabilir.  

4.4 CP, ticari markayı ve QR Kodu Logosunu, 

sadece 18 no.’lu maddede belirtildiği üzere 

Lisanslı Hizmetler kapsamında 

GLOBALG.A.P. Sisteminin gerekliliklerini 

yerine getiren ürünler/süreçler/hizmetler ile 

bağlantılı olarak kullanacaktır.  

4.5 Bir üretici grubu söz konusu olduğunda, CP 

tüm PGM’lerin işbu Sözleşmede belirlenen 

kurallar doğrultusunda hareket ettiğini 

garanti etmesi gerekmektedir. Bu, Ticari 

Marka, GGN, LGN, CoC Numarası ve QR 

Kodu Logosu için de geçerlidir. 

4.6 CP, Ticari Markayı ve bulunduğu takdirde 

QR Kodu Logosunu sadece 

GLOBALG.A.P. tarafından sunulduğu 

şekilde kullanmalıdır ve CB/VB bunları 

hiçbir şekilde değiştirmemeli, tadil etmemeli 

veya bozmamalıdır. 

4.7 CP, Ticari Markayı ve QR Kodu Logosunu 

kullanırken bunun tescilli bir ticari marka 
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a registered trademark. 

4.8 CP is entitled to use the GLOBALG.A.P. or 

localg.a.p. name or Trademark for 

traceability/segregation/identification 

purposes only on site at the production and 

handling location. 

4.9 CPs are entitled to use the GLOBALG.A.P. 

or the localg.a.p. name and Trademark and 

the QR Code Logo in business-to-business 

communication as the GLOBALG.A.P. 

Claim only according to the GLOBALG.A.P. 

System rules of the applicable scope of the 

Licensed Services as indicated under 

clause 18. 

4.10 CP shall neither use the Trademark, GGN, 

LGN, CoC Number nor the QR Code Logo 

as part of CP’s company name nor in any 

other way to identify GLOBALG.A.P. as 

part of CP’s business. 

4.11 CP shall not use the Trademark, GGN, 

LGN, CoC Number and the QR Code Logo 

in any manner that could be construed as 

distasteful, offensive, or controversial. 

4.12 CP shall not use the Trademark, GGN, 

LGN, CoC Number and the QR Code Logo 

in any manner that discredits or tarnishes 

the reputation or goodwill of 

GLOBALG.A.P.; is false or misleading; 

violates the rights of others, any law, 

regulation, or other public policy; or 

mischaracterizes the relationship between 

GLOBALG.A.P. and CB/VB and/or between 

GLOBALG.A.P. and CP. 

4.13 CP shall make clear to third parties and 

consumers that GLOBALG.A.P. is not the 

producer of the goods/products. CP shall 

indemnify GLOBALG.A.P. and CB/VB 

against possible product liability claims 

arising out of the use of the Trademark, 

GGN, LGN, CoC Number or the QR Code 

Logo. 

4.14 CP agrees that the nature and quality of the 

Licensed Services shall not be contrary to 

the framework of the GLOBALG.A.P. 

System, and all uses of the Trademark, 

GGN, LGN, CoC Number and the QR Code 

Logo in all advertising, promotional and 

other forms shall be under the control of 

olduğunu göstermelidir. 

4.8 CP, GLOBALG.A.P.’i veya localg.a.p ismini 

veya Ticari Markayı 

izlenebilirlik/ayrım/tanımlama amacıyla 

sadece üretim esnasında tesislerde ve 

ambalajlama yerinde kullanma hakkına 

sahiptir. 

4.9 CP’ler GLOBALG.A.P. veya localg.a.p. 

ismini ve Ticari Markasını ve QR Kodu 

Logosunu, GLOBALG.A.P. İddiasını  

kurumlar arası iletişimlerinde sadece, 18 

no.’lu maddede belirtildiği üzere Lisanslı 

Hizmetler kapsamındaki GLOBALG.A.P. 

Sistem kurallarına uygun bir şekilde 

kullanma hakkına sahiptir. 

4.10 CP, Ticari Markayı, GGN, LGN, CoC 

Numarasını veya QR Kodu Logosunu 

CP’nin şirket adının bir parçası olarak veya 

GLOBALG.A.P.’in CP’nin iş faaliyetlerinin 

bir parçası olduğunu gösterecek herhangi 

bir diğer şekilde kullanmayacaktır. 

4.11 CP’nin Ticari Markayı, GGN, LGN, CoC 

Numarasını ve QR Kodu Logosunu, nahoş, 

aşağılayıcı veya ihtilaflı anlaşılabilecek bir 

şekilde kullanması yasaktır. 

4.12 CP’nin Ticari Markayı, GGN, LGN, CoC 

Numarasını ve QR Kodu Logosunu  

GLOBALG.A.P’in itibarını veya iyi niyetini 

şüpheye düşürecek veya kirletecek bir 

şekilde, yanlış veya yanıltıcı bir şekilde; 

başkalarının haklarını, herhangi bir yasayı, 

düzenlemeyi veya diğer bir kamu düzenini 

ihlal edici şekilde; veya GLOBALG.A.P. ve 

CB/VB arasındaki ilişkiyi ve CB/VB ve/veya  

GLOBALG.A.P. ve CP arasındaki ilişkiyi 

hatalı nitelendiren bir şekilde kullanması 

yasaktır. 

4.13 CP, üçüncü taraflara ve tüketicilere 

GLOBALG.A.P.’in malların/ürünlerin 

üreticisi olmadığını açıkça belirtmekle 

yükümlüdür. CP GLOBALG.A.P. ve 

CB/VB’yi Ticari Marka, GGN, LGN, CoC 

Numarasının ve QR Kodu Logosunun 

kullanımından doğacak her türlü olası ürün 

mesuliyeti talebine karşı tazmin edecektir.     

4.14 CP, Lisanslı Hizmetlerin türünün ve 

kalitesinin GLOBALG.A.P. Sisteminin 

çerçevesine karşı olmamasını ve Ticari 

Marka, GGN, LGN, CoC Numarasının ve 

QR Kodu Logosunun reklam, promosyon ve 

diğer her türlü kullanımının 

GLOBALG.A.P.’in kontrolü altında olacağını 
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GLOBALG.A.P. CP agrees to cooperate 

with GLOBALG.A.P. in facilitating 

GLOBALG.A.P.’s control of such use of the 

Trademark, GGN, LGN, CoC Number and 

the QR Code Logo. 

4.15 In the case of AMC’s and private scheme 

trademarks, CP shall only use them 

according to the owner’s rules and 

specifications.  

4.16 CP shall advertise and promote the 

Licensed Services in accordance with all 

applicable national, state, provincial, local, 

or other laws and regulations. 

GLOBALG.A.P.’s approval of any sample 

advertising or promotional materials is not 

to be construed to mean that 

GLOBALG.A.P. has determined that the 

advertising or promotion conforms to the 

laws or regulations of any jurisdiction.  

4.17 Any further variation of usage is to be 

agreed upon by CP and CB/VB. 

Amendments must be in writing and require 

the prior written approval of GLOBALG.A.P. 

to be valid. 

4.18 Where CP does not yet or no longer 

complies with the requirements of the 

Licensed Services (as indicated under 

clause 18.), the GLOBALG.A.P. trademark 

and Claim cannot be used. This includes 

the use of the QR Code Logo, GGN, LGN 

or CoC Number use or on-product labeling. 

4.19 Any objective evidence that indicates that 

CP or an applicant has been misusing the 

GLOBALG.A.P. trademark and/or the 

GLOBALG.A.P. Claim shall lead to the 

exclusion of the CP or an applicant CP 

from the GLOBALG.A.P. System for twelve 

(12) months after evidence of misuse. 

4.20 CP shall promptly cease and desist from 

any and all use of the Trademark and/or 

QR Code Logo upon termination of this 

Agreement for any reason. 

4.21 GLOBALG.A.P. reserves the right to 

enforce all provisions set forth in clause 4. 

of this Agreement directly.  

kabul eder. CP, GLOBALG.A.P.’in Ticari 

Marka, GGN, LGN, CoC Numarasının ve 

QR Kodu Logosunun kullanımının kontrolü 

için GLOBALG.A.P. ile işbirliği yapmayı 

kabul eder. 

4.15 AMC’lerin ve özel programların ticari 

markaları söz konusu olduğu takdirde, CP 

bunları sadece sahibinin kuralları ve 

şartnameleri doğrultusunda kullanacaktır.  

4.16 CP, Lisanslı Hizmetlerin reklamını ve 

tanıtımını tüm geçerli ulusal devlet, eyalet, 

yerel veya diğer kanunlar ve düzenlemeler 

doğrultusunda yapacaktır. 

GLOBALG.A.P.’in herhangi bir reklam veya 

tanıtım malzemesinin numunesini 

onaylaması, GLOBALG.A.P.’in söz konusu 

reklam veya tanıtımın herhangi bir yargı 

sistemi çerçevesindeki kanun veya 

düzenlemelere uygun olduğunu tespit ettiği 

şeklinde anlaşılmamalıdır.  

4.17 Herhangi diğer farklı bir kullanım şeklinin 

CP ve CB/VB tarafından kararlaştırılması 

gerekmektedir. Değişiklerin yazılı bir şekilde 

yapılması ve geçerli olması için önceden 

GLOBALG.A.P.’in yazılı onayının alınması 

gerekmektedir. 

4.18 CP’nin Lisanslı Hizmetlerin (18 no’lu 

maddede belirtildiği üzere) gerekliliklerini 

henüz veya artık yerine getirmediği 

takdirde, GLOBALG.A.P. ticari markası ve  

İddiası artık kullanılamaz. Bu, QR Kodu 

Logosunun, GGN, LGN veya CoC 

Numarasının kullanımını ve ürün üstündeki 

etiketleri de kapsamaktadır. 

4.19 CP’nin veya bir başvuranın GLOBALG.A.P. 

ticari markasını ve/veya GLOBALG.A.P. 

İddiasını kötüye kullandığına dair tüm 

tarafsız kanıtlar CP’nin veya başvuran 

CP’nin, kötüye kullanım ispatını takip eden 

on iki (12) ay içinde GLOBALG.A.P. 

Sisteminden çıkarılmasına neden olur. 

4.20 CP’nin, işbu Sözleşme herhangi bir 

nedenden dolayı feshedildiği anda Ticari 

Markanın ve/veya QR Kodu Logosunun 

kullanımını anında bırakması ve bundan 

feragat etmesi gerekmektedir. 

4.21 GLOBALG.A.P., işbu Sözleşmenin 4. 

maddesinde ifade edilen tüm hükümleri 

doğrudan uygulama hakkını saklı tutar.  
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5. OWNERSHIP OF TRADEMARK AND QR CODE 

LOGO 

5.1 The Trademark and the QR Code Logo are 

the sole property of GLOBALG.A.P. and 

non-exclusively licensed to CB/VB. During 

the term of this Agreement and thereafter, 

CP shall not attack the title of CB/VB and 

GLOBALG.A.P. to the mark, or aid others 

in questioning or disrupting the validity of 

the marks or this Agreement; and that all 

use of the mark by CP inures to the benefit 

of CB/VB and GLOBALG.A.P.  

 

5.2 CP shall provide documents and 

information reasonably necessary with 

respect to activities required to maintain the 

rights of GLOBALG.A.P. and CB/VB in the 

Trademark and the QR Code Logo, and to 

confirm GLOBALG.A.P. and CB/VB’s 

license ownership of those rights. CP shall 

cooperate with such parties in obtaining 

and maintaining applications and 

registrations as may be required, for 

example by providing usage information. 

5. TİCARİ MARKANIN VE QR KODU LOGOSUNUN 

MÜLKİYETİ  

5.1 Ticari Marka ve QR Kodu Logosunun 

yegane mülkiyet hakkına GLOBALG.A.P. 

sahiptir ve bunların  lisansını gayrı 

münhasır şekilde CB/VB’ye verir. İşbu 

Sözleşmenin süresi boyunca ve akabinde, 

CP CB/VB’nin unvanına ve 

GLOBALG.A.P’in markasına 

saldırmayacak, veya başkalarına bu 

markaların veya işbu Sözleşmenin 

geçerliliğini sorgulamak veya bozmak için 

yardım sağlamayacak; ve markanın CP 

tarafından her türlü kullanımının CB/VB ve 

GLOBALG.A.P.’in yararına olmasını 

sağlayacaktır.  

5.2 CP, GLOBALG.A.P. ve CB/VB’nin Ticari 

Marka ve QR Kodu Logosu üzerindeki 

haklarını koruması ve GLOBALG.A.P. ve 

CB/VB’nin bu hakların lisans mülkiyetine 

sahip olduğunu doğrulamak için makul 

çerçevede gerekli olan belge ve bilgileri 

sağlayacaktır. CP, bu taraflarla başvuruları 

ve kayıtları gerektiği gibi sağlamak ve 

korumak için işbirliği yapacaktır, örneğin 

bilgilerin kullanılmasını sağlayarak.  

6. GLOBALG.A.P. NUMBER (GGN) AND 

LOCALG.A.P NUMBER (LGN) AND CHAIN OF 

CUSTODY NUMBER (COC NUMBER) 

6.1 The GGN, LGN and the CoC Number may 

appear on the product, consumer packing 

of the product or at the point of sale where 

in direct connection to individual products 

as the GLOBALG.A.P. Claim.  

6.2 CP may label only those products 

originating from GLOBALG.A.P. IFA 

certified production or process (certified 

production/handling units, certified part of 

the production) with the GGN. 

6.3 CP may label only those products 

originating from production or process 

complying with the relevant localg.a.p. 

requirements with the LGN. 

6.4 CP may label only those products 

originating from GLOBALG.A.P. Chain of 

Custody certified production or process 

(certified production units, certified part of 

the production) with the CoC Number. 

6. GLOBALG.A.P. NUMARASI (GGN) VE 

LOCALG.A.P NUMARASI (LGN) VE GÖZETİM 

ZİNCİRİ NUMARASI (COC NUMARASI) 

6.1 GGN, LGN ve CoC Numaraları ürünün 

üstünde, ürünün tüketici ambalajının 

üstünde veya GLOBALG.A.P. İddiası gibi 

tek tek ürünlerle doğrudan ilişkilendirilecek 

şekilde satış noktasında görünür halde 

olabilir.   

6.2 CP, sadece  GLOBALG.A.P. IFA sertifikalı 

üretim veya süreçlerden (sertifikalı 

üretim/ambalaj birimleri, üretimin sertifikalı 

bölümü) gelen ürünleri GGN ile 

etiketleyebilir. 

6.3 CP, sadece ilgili localg.a.p. koşullarını 

yerine getiren üretim ve süreçlerden gelen 

ürünleri LGN ile etiketleyebilir.  

6.4 CP, sadece GLOBALG.A.P. Gözetim Zinciri 

çerçevesinde sertifikalı üretim veya 

süreçlerden (sertifikalı üretim üniteleri, 

üretimin sertifikalı bölümü) gelen  ürünleri 

CoC Numarasıyla etiketleyebilir.  
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7. INTEGRITY PROGRAM 

7.1 CP shall cooperate with GLOBALG.A.P. 

during Integrity Program activities and 

close any CP non-conformity found during 

Integrity Assessment. Refusing, hindering 

or avoiding the Integrity Assessment may 

lead to CP suspension. 

 

7.2 Before, during and after the Integrity 

Assessment CP shall grant CB/VB and 

GLOBALG.A.P. access to its production, 

storage, handling sites, company offices, 

and employees and to all GLOBALG.A.P. 

System related documents and records, 

which are necessary to show compliance 

with the GLOBALG.A.P. System. CP shall 

also provide the CB/VB and/or 

GLOBALG.A.P. with all GLOBALG.A.P. 

System related information. 

7.3 If subcontractors are involved in the 

production, CB/VB and/or GLOBALG.A.P. 

is entitled to perform a full on-site 

verification/inspection/audit of the 

subcontractor for those activities related to 

the GLOBALG.A.P System. CP shall 

ensure that free access as stated in clause 

7.2 is provided by the subcontractor upon 

the request of CB/VB and/or 

GLOBALG.A.P. 

7.4 If CB/VB acting on behalf of 

GLOBALG.A.P. detects non-conformities, 

CP shall bear any costs, resulting from 

follow-up inspections. 

7.5 To verify the continuous compliance with 

the GLOBALG.A.P. System, CB/VB is 

entitled to perform unannounced on-site 

and random verification/inspection/audit 

according to the relevant GLOBALG.A.P. 

System rules. CP shall grant access in 

these cases as described in clause 7.2 and 

7.3.  

7.6 In addition to the conditions set forth in 

clause 7.5, GLOBALG.A.P. is entitled to 

directly instruct CB/VB to 

verify/inspect/audit CP. 

7.7 CP shall ensure that CB/VB, whether acting 

on behalf of CP or GLOBALG.A.P., 

provides GLOBALG.A.P. upon request with 

7. BÜTÜNLÜK PROGRAMI 

7.1 CP, Bütünlük Programı faaliyetleri 

çerçevesinde GLOBALG.A.P. ile işbirliği 

yapacak ve Bütünlük Değerlendirmesi 

esnasında CP’nin herhangi bir 

uygunsuzluğu tespit edildiği takdirde bunu 

ortadan kaldıracaktır. Bütünlük 

Değerlendirmesini engellemek veya bundan 

kaçınmak CP’nin çıkarılmasına neden 

olabilir. 

7.2 Bütünlük Değerlendirmesi öncesinde, 

esnasında veya sonrasında, CP, CB/VB ve 

GLOBALG.A.P. ‘e üretim, depo, ambalaj 

alanlarına, şirket ofislerine, çalışanlarına ve 

GLOBALG.A.P. Sistemine uygun olarak 

çalışıldığını gösteren GLOBALG.A.P. 

Sistemiyle ilgili tüm evrak ve kayıtlarına 

erişim sağlayacaktır. CP, aynı zamanda 

CB/VB ve/veya GLOBALG.A.P.’e, 

GLOBALG.A.P. Sistemiyle ilgili tüm bilgileri 

de sunacaktır. 

7.3 Alt sözleşmeliler üretime dahil olduğu 

takdirde, CB/VB ve/veya GLOBALG.A.P., 

alt sözleşmelinin GLOBALG.A.P Sistemiyle 

ilgili faaliyetleri çerçevesinde tam bir tesis 

tasdik/inceleme/denetimi uygulama 

hakkında sahiptir. CP, CB/VB ve/veya 

GLOBALG.A.P  talep ettiği takdirde 7.2. 

no.’lu maddede belirtildiği şekilde alt 

sözleşmelinin serbest erişim sağlamasını 

garanti edecektir.  

7.4 GLOBALG.A.P. adına faaliyet gösteren 

CB/VB bazı uyumsuzluklar tespit ettiği 

takdirde, CP bunu takip eden 

incelemelerden doğacak tüm masrafları 

karşılayacaktır. 

7.5 GLOBALG.A.P. Sistemine sürekli olarak 

uyuduğunu ispatlamak için, GLOBALG.A.P. 

ilgili Sistem kuralları doğrultusunda, CB/VB 

habersiz tesis ziyareti ve 

tasdik/teftiş/denetim yapma hakkına 

sahiptir. CP, bu durumda 7.2 ve 7.3 no.’lu 

maddelerde belirtildiği üzere erişim 

sağlamakla yükümlüdür.  

7.6 7.5 no.’lu maddede belirtilen bu koşullara 

ek olarak GLOBALG.A.P., CB/VB’ye CP’ye 

tasdik/teftiş/denetim yapma talimatını 

doğrudan verme hakkına sahiptir.  

7.7 CP, CB/VB’ye ister CP adına ister 

GLOBALG.A.P. adına hareket ediyor olsun, 

istendiği takdirde ilgili GLOBALG.A.P. 
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information according to the relevant 

GLOBALG.A.P. System rules. 

7.8 The results of the Integrity Assessment will 

be available for CBs/VBs, the AB of the CB 

– and where applicable – for the AMC and 

private standard owner. 

7.9 CP shall actively cooperate with 

GLOBALG.A.P. during the management of 

complaints related to the CP or to the 

CB/VB. In particular, CP shall not refuse, 

hinder or avoid residue, contamination, 

traceability, fraud or other CB/VB 

investigations in case of a complaint, 

otherwise CP may be suspended. 

7.10 In case of a residue, contamination, 

traceability, fraud or complaint 

investigation, GLOBALG.A.P. and CB/VB 

shall be entitled to directly take product 

samples for laboratory analysis. A 

summary/report of the investigation shall be 

sent to the complaining party and the CP. 

Where complaints are found to be valid, 

GLOBALG.A.P. reserves the right to 

charge CP all or part of the investigation 

costs following the decision of the Integrity 

Surveillance Committee. 

7.11 In the case of information bearing potential 

impact on the product status/claim is 

transmitted to the GLOBALG.A.P. 

Secretariat about a GLOBALG.A.P. 

certified/registered producer (e.g. exceeded 

residue limit, microbial contamination, etc.), 

it is the responsibility of the producer to 

refute the claim by verifying and providing 

evidence for compliance with the 

GLOBALG.A.P. Standard.  

7.12 To maintain the integrity of the 

GLOBALG.A.P. System, CB/VB and CP 

shall immediately report any event likely to 

have a negative impact on the 

GLOBALG.A.P. System as a whole, 

including but not limited to food safety 

outbreaks, recalls or official investigations 

to GLOBALG.A.P. In serious cases, 

GLOBALG.A.P. shall be entitled to 

temporarily suspend CP. 

7.13 Where CP found to have been misusing 

any GLOBALG.A.P. claim, the CP shall be 

Sistem kararlarıyla ilgili bilgileri vermekle 

yükümlüdür. 

7.8 Bütünlük Değerlendirmesinin sonuçları, 

CB’ler/VB’lerin, CB’nin AB’sinin kullanımına 

sunulur, bulunduğu takdirde AMC’nin ve 

özel standart sahibinin de kullanımına 

sunulur. 

7.9 CP, CP veya CB/VB hakkındaki şikayetlerin 

yönetiminde aktif bir şekilde 

GLOBALG.A.P. ile işbirliği  yapacaktır. CP 

özellikle, bir şikâyet durumunda, kalıntı, 

kirlenme, izlenebilirlik, yolsuzluk ve diğer 

CB/VB soruşturmalarını reddetmeyecek, 

engellemeyecek ve bunlardan 

kaçınmayacaktır, aksi takdirde CP’nin 

çıkarılması söz konusu olabilir. 

7.10 Bir kalıntı, kirlenme, izlenebilirlik, yolsuzluk 

veya şikayet soruşturması söz konusu 

olduğunda, GLOBALG.A.P. ve CB/VB 

laboratuarda analiz etmek üzere doğrudan 

ürün numuneleri alma hakkına sahiptir. 

Yapılan tetkiklerin bir özeti/raporu şikâyet 

eden tarafa ve CP’ye gönderilecektir. 

Şikayetlerin geçerliliği olduğu tespit edildiği 

takdirde, GLOBALG.A.P., Bütünlük 

Gözetim Komitesi’nin kararına bağlı olarak, 

CP’den soruşturma masraflarının tümünü 

veya bir kısmını talep etme hakkını saklı 

tutar. 

7.11 GLOBALG.A.P. Sekreterliğine, bir 

GLOBALG.A.P. sertifikalı/kayıtlı üretici 

hakkında ürün durumunu/iddiasını etkileme 

potansiyeline sahip bilgi geldiği takdirde 

(örneğin kalıntı sınırının aşılması, mikrobik 

kirlenme vs.), GLOBALG.A.P. Standardına 

uyulduğunu ispatlayacak kanıt sunarak 

iddianın aksini ortaya koymak üreticinin 

sorumluluğudur.  

7.12 GLOBALG.A.P. Sisteminin bütünlüğünü 

korumak için CB/VB ve CP, GLOBALG.A.P. 

Sistemini bir bütün olarak olumsuz etkileme 

ihtimali olan, bunlarla sınırlı olmamakla 

birlikte gıda güvenliği vakaları, geri 

çekmeler veya resmi soruşturmalar dahil 

olmak üzere her türlü olayı anında rapor 

etmekle yükümlüdür. Ciddi durumlarda, 

GLOBALG.A.P. CP’yi geçici olarak 

uzaklaştırma hakkına sahiptir. 

7.13 CP’nin GLOBALG.A.P. iddiasını kötüye 

kullandığı tespit edildiği takdirde, CP 
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precluded from participating in the 

GLOBALG.A.P. System.  

GLOBALG.A.P. Sistemine katılımdan men 

edilebilir.  

8. REGISTRATION, 
VERIFICATION/INSPECTION/AUDIT AND 

CERTIFICATION/APPROVAL 

8.1 CP shall provide CB/VB with registration 

information in compliance with the relevant 

GLOBALG.A.P. System rules, of CP itself 

and of each PGMs. 

8.2 CB/VB shall provide CP with an individual 

and permanent GGN, LGN or CoC Number 

according to the relevant GLOBALG.A.P. 

System rules. Any other PGM, who has 

registered its products with CP to CB/VB, 

shall obtain such number.  

8.3 CP shall inform CB/VB about any existing 

or expired GGN, LGN or CoC Number and 

any previous verification/inspection/audit or 

certification/approval activities in its 

organization including results. Failure to do 

this will result in a surcharge of the 

registration fee of EUR 100 to an individual 

(option 1) producer and EUR 500 to an 

(option 2) producer group. 

8.4 CB/VB agrees that GLOBALG.A.P. is 

entitled to have access to all of CP’s data 

registered in the Database and release 

these data to third parties according to the 

applicable rules of the scope of the 

Licensed Services and associated Data 

Access Rules (Annex 2).  

8.5 CP may authorize access for Market 

Participants on CP individual level. CP may 

instruct CB/VB or any other third party who 

register CPs to authorize this access 

accordingly. 

8.6 GLOBALG.A.P. is, notwithstanding clause 

8.4, entitled to communicate to all 

GLOBALG.A.P. members the instances 

where CP’s certificate has been 

suspended, cancelled or is under 

investigation due to food safety crisis. This 

information includes CP’s registration 

number(s) and/or GGN, LGN or CoC 

Number, CP’s producer data and product 

data. 

8. KAYIT, DOĞRULAMA/İNCELEME/DENETİM VE 

SERTİFİKASYON/ONAY 

8.1 CP CB/VB’ye, ilgili GLOBALG.A.P. Sistem 

kurallarına uyumla ilgili, hem CP’nin kendi 

hakkında ve hem de her bir PGM’si 

hakkında kayıt bilgisi vermekle yükümlüdür. 

8.2 İlgili GLOBALG.A.P. Sistem kurallarıyla ilgili 

olarak, CB/VB CP’ye özel ve kalıcı bir 

GGN, LGN veya CoC Numarası verecektir. 

Ürünlerini CP ile birlikte CB/VB’ye 

kaydettiren diğer her bir PGM’ye de böyle 

bir numara verilecektir.  

8.3 CP, CB/VB’yi hâlihazırdaki ve süresi 

dolmuş tüm GGN, LGN veya CoC 

Numaraları ve şirketinde daha önceden 

gerçekleşen herhangi bir 

doğrulama/inceleme/denetim veya 

sertifikasyon/onay faaliyeti hakkında 

bunların sonuçlarıyla birlikte 

bilgilendirecektir. Bunun yapılmaması 

halinde kayıt ücretinde, tek bir üreticiden 

(opsiyon 1) 100 EUR’luk bir ek ücret, bir 

üretici grubundan (opsiyon 2) ise 500 

EUR’luk bir ek ücret talep edilecektir. 

8.4 CB/VB, GLOBALG.A.P.’in CP hakkında 

Veri Tabanında yer alan tüm bilgilere erişim 

hakkı olduğunu ve Lisanslı Hizmetler (Ek 2) 

kapsamında geçerli olan kurallar ve ilgili 

Bilgi Erişim Kuralları (Ek 2) doğrultusunda 

bu bilgilerin üçüncü taraflara açıklanmasını 

kabul eder.  

8.5 CP, Pazar Katılımcılarına kendi münferit CP 

düzeyinde erişim yetkisi verebilir. CP, 

CB/VB’ye veya CP’yi kaydeden diğer 

herhangi bir üçüncü tarafa bu erişim 

yetkisini uygun olarak sağlama talimatını 

verebilir.    

8.6 GLOBALG.A.P., 8.4. no.’lu maddeye bağlı 

olmaksızın, tüm GLOBALG.A.P. üyelerine, 

CP’nin sertifikasının askıya alındığı, iptal 

edildiği veya bir gıda güvenliği krizi 

nedeniyle soruşturma altında olduğu 

olayları bildirme hakkına sahiptir. Bu bilgi 

CP’nin kayıt numarasını(larını) ve/veya 

GGN, LGN veya CoC Numarasını, CP’nin 

üretici bilgilerini ve ürün bilgilerini kapsar. 
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8.7 CB/VB shall be responsible for establishing 

the fee structure for certification and 

verification/inspection/audit activities. The 

fee structure shall be communicated to CP 

in the framework of this Agreement. At a 

minimum, the fee structure will include the 

GLOBALG.A.P. producer registration and 

certificate license fees as set forth in the 

GLOBALG.A.P. Fee Table (Annex 5.) in its 

latest version. 

8.8 CB/VB shall issue a certification or 

verification document after positive 

evaluation decision following the deadlines 

of the applicable GLOBALG.A.P. System 

rules (Annex 2.) and at the same time 

register the certification, verification or 

approval in the Database. CP may verify its 

certification, verification or approval 

document using the GGN, LGN or CoC 

Number via the Database web-interface 

www.globalgap.org/search . 

8.7 CB/VB, sertifikasyon ve 

doğrulama/inceleme/denetim faaliyetleri için 

bir ücret taslağı oluşturma sorumluluğunu 

taşır. Bu ücret bilgileri, işbu Sözleşme 

çerçevesinde CP’ye bildirilecektir. Söz 

konusu ücret taslağı en azından, 

GLOBALG.A.P. Ücret Tablosunda 

belirtildiği üzere (Ek 5),  GLOBALG.A.P. 

üretici kayıt ve sertifika lisans ücretlerini en 

son haliyle kapsayacaktır.  

8.8 CB/VB, geçerli olan GLOBALG.A.P. Sistem 

kurallarında belirtilen süreler (Ek 2) 

doğrultusunda, olumlu değerlendirme kararı 

sonucunda bir sertifikasyon veya 

doğrulama belgesi  tebliğ edecek ve aynı 

zamanda sertifikasyon, doğrulama veya 

onayı Veri Tabanında kaydedecektir. CP, 

kendi sertifikasyon, doğrulama veya onay 

belgesini GGN, LGN veya CoC Numarasını 

kullanarak Veri Tabanının web ara yüzü 

www.globalgap.org/search üzerinden 

onaylayabilir. 

9. CHANGES IN UNDERTAKING 

CP shall immediately inform CB/VB about 
all changes in its undertaking which might 
have an effect on this Agreement, including 
but not limited to changes in the CP’s legal 
or trade (D/B/A) name, address, contact 
info, production area, location or in the 
scope of registered products, the existence, 
grant or expiration of registration numbers 
from other CBs/VBs in the framework of the 
GLOBALG.A.P. System; legal successions, 
acquisition or disposal of related corporate 
entities as well as changes of personnel or 
the department, which is responsible for the 
GLOBALG.A.P. System. 

9. İŞLETMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER 

CP, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, işbu 
Sözleşmeyi etkileyebilecek, CP’nin yasal 
veya ticari (faaliyet gösterdiği isim) 
adındaki, adresindeki, iletişim bilgilerindeki, 
üretim alanındaki ve üretim yerindeki 
değişiklikler; veya kaydedilen ürünlerin 
kapsamındaki değişiklikler, diğer 
CB’ler/VB’ler tarafından GLOBALG.A.P. 
Sistemi çerçevesinde kayıt numaralarının 
varlığı, verilmesi veya süresinin dolması, 
yasal intikaller, bağlı kurumsal şirketlerin 
satın alınması veya satılması ve 
GLOBALG.A.P. Sisteminden sorumlu 
departmanlarda yapılan personel 
değişiklikleri dahil olmak üzere,    
işletmesinde gerçekleşen her türlü 
değişiklik hakkında CB/VB’yi 
bilgilendirmekle yükümlüdür. 

10. SANCTİONS 

10.1 In the event of the CP’s willful or negligent 

violation of the obligations of the 

GLOBALG.A.P. System, in particular 

obligations that CP has contractually 

undertaken, GLOBALG.A.P. is entitled to 

enforce the measures described in the list 

of sanctions within the relevant 

GLOBALG.A.P. System rules. 

10.2 CPs are required to respect national, 

international and/or other applicable laws. 

Compliance with the contractual obligations 

of this Agreement shall not replace or 

10. YAPTIRIMLAR 

10.1 CP’nin GLOBALG.A.P. Sisteminin 

yükümlülüklerini kasten veya kayıtsız bir 

şekilde ihlal etmesi durumunda, özellikle 

CP’nin sözleşme çerçevesinde altına girdiği 

yükümlülükler söz konusu olduğunda,  

GLOBALG.A.P., ilgili GLOBALG.A.P. 

Sistem kuralları çerçevesinde belirtilen 

yaptırım listesinde tanımlanan yaptırımları 

uygulama hakkına sahiptir. 

10.2 CP’lerin ulusal, uluslararası ve/veya geçerli 

olan diğer yasalara saygı göstermesi 

gerekmektedir. İşbu Sözleşmenin 
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substitute compliance with these laws. 

 

10.3 CPs specifically agree and accept that 

GLOBALG.A.P. is entitled to directly 

enforce upon CP the measures described 

in the list of sanctions within the relevant 

GLOBALG.A.P. System rules. 

yükümlülüklerine uyum göstermek, söz 

konusu yasalara uyum göstermenin yerini 

alamaz.   

10.3 CP, GLOBALG.A.P.’in ilgili GLOBALG.A.P. 

Sistem kuralları çerçevesinde belirtilen 

yaptırımlar listesinde tanımlanan 

yaptırımları doğrudan uygulama hakkına 

sahip olduğunu özellikle kabul eder ve buna 

razı olur. 

11. LIABILITY 

11.1 CP shall be indemnify and hold harmless 

CB/VB and GLOBALG.A.P. for all damage 

and costs (including defense costs) to 

CB/VB or GLOBALG.A.P. directly or 

through claims, causes of action, or suits 

(hereinafter “claim” or “claims”), of 

whatever judicial or extrajudicial form 

asserted by any third party against the 

Farm Assurers, and/or CB, or 

GLOBALG.A.P., whether sounding in 

contract, tort, or otherwise, or arising from 

violation of any provision of this Agreement. 

11.2 CP shall indemnify CB/VB and 

GLOBALG.A.P. against claims and 

damages claimed by third parties as set 

forth in clause 11.1 above. 

11.3 CB/VB shall not be liable for any 

infringement of any obligations under this 

Agreement or of third party rights in 

connection with the use of the Trademark, 

GGN, LGN, CoC Number or the QR Code 

Logo except where CP can prove that such 

infringement was caused by a willful or 

grossly negligent act or omission by 

CB/VB. 

11.4 CP shall inform GLOBALG.A.P. and CB/VB 

of any injunctive relief or claim for damages 

of third parties because of the utilization of 

the Trademark or the QR Code Logo. 

11.5 CP will not claim any damage or start any 

legal action against GLOBALG.A.P. when 

CP personal or production data that is 

published according to the Data Access 

Rules is misused by a third party or by 

CB/VB. 

11. MALİ MESULİYET 

11.1 CP, doğrudan veya herhangi üçüncü bir 

tarafın Çiftlik Güvencesi Sağlayıcıları, 

ve/veya CB veya GLOBALG.A.P. 

karşısında başvuracağı yargı veya yargı 

dışı yoldan bağımsız olarak, sözleşme, 

haksız muamele veya başka bir şekilde, 

veya işbu Sözleşmenin herhangi bir 

maddesinin ihlali sonucu doğabilecek  

talepler, dava hakları veya davalar (bundan 

sonra “talep” veya “talepler”)  yoluyla ortaya 

çıkabilecek tüm zarar ve masraflar 

durumunda (savunma masrafları dahil 

olmak üzere) CB/VB ve GLOBALG.A.P.’i 

tazmin edecektir. 

11.2 CP, 11.1 no.’lu maddede yukarıda 

belirtildiği şekilde, üçüncü taraflar 

tarafından gelen talepler ve zararlar 

durumunda CB/VB ve GLOBALG.A.P.’i 

tazmin edecektir.   

11.3 CB/VB, CP CB/VB’nin kasten veya ağır 

ihmalkârlık taşıyan bir davranışının ihlalin 

nedeni olduğunu ispatlayamadığı sürece,  

işbu Sözleşme çerçevesindeki 

yükümlülüklerin ihlalinden veya Ticari 

Marka, GGN, LGN, CoC Numarası veya 

QR Kodu Logosu ile bağlantılı oluşan 

üçüncü taraf haklarından hiçbir şekilde 

sorumlu tutulmayacaktır. 

11.4 CP, GLOBALG.A.P. ve CB/VB’yi, Ticari 

Markanın veya QR Kodu Logosunun 

kullanımı nedeniyle üçüncü tarafların zarar 

görmesinden doğan her türlü ihtiyati tedbir 

ve dava hakkında bilgilendirmesi 

gerekmektedir. 

11.5 CP’nin, Bilgi Erişim Kuralları doğrultusunda 

yayınlanan kişisel veya üretim bilgileri 

üçüncü bir taraf veya CB/VB tarafından 

suiistimal edildiği takdirde CP, 

GLOBALG.A.P.’e karşı herhangi bir zarar 

talebinde veya kanuni işlemde 

bulunmayacaktır.  
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12. TERM AND TERMINATION 

12.1 This Agreement is for a period of I___I 

year(s) from the date of the signature of 

this Agreement unless terminated earlier in 

accordance with clause 12.2. or 12.4 

below. This Agreement will automatically 

be extended for one (1) year if either party 

does not terminate the Agreement by giving 

the other three (3) months written notice 

prior to the end of this Agreement. Either 

party must notify the other party of the 

termination of this Agreement in writing. 

12.2 The right to terminate this Agreement in 

exceptional circumstances and for material 

reasons remains unaffected. Such material 

reasons include, in particular, willful or 

negligent infringements of this Agreement 

by one of the Parties, which are not 

remedied despite a formal notice to 

terminate the infringement within a 

reasonable period. In the case of CB/VB a 

material reason includes, in particular, that 

CP has been found by a court of law to 

have negligently infringed a relevant 

national or international food law either of 

which may carry criminal sanctions, or 

some other law, which is of relevance to 

the execution of this Agreement or the 

status of the Trademark or is subject to an 

injunction action or other action brought by 

a law enforcement authority. This includes 

cases in which a CP has infringed 

Livestock or Plant Breeders’ Property 

Rights. 

12.3 On termination of this Agreement the right 

of CP to use the GLOBALG.A.P. Claim 

including the Trademark, GGN, LGN, CoC 

Number or the QR Code Logo terminates 

with immediate effect. 

 

12.4 This Agreement ends automatically without 

prior notice if: 

 the Trademark, GGN, LGN, CoC or 
the QR Code Logo is cancelled and/or 

 with termination of the License and 
Certification Agreement between CP’s 
CB/VB and GLOBALG.A.P. 

 

12. SÜRE VE FESİH 

12.1 İşbu Sözleşme, aşağıda yer alan 12.2 veya 

12.4 no.’lu maddelere uygun bir şekilde 

daha önce feshedilmediği sürece, 

imzalandığı tarihten itibaren I___I yıl 

süreyle geçerli olacaktır. Taraflardan biri 

işbu Sözleşmeyi, süresinin sona 

ermesinden üç (3) ay önce diğer tarafa 

yazılı bir şekilde bildirerek feshetmediği 

sürece, işbu Sözleşme otomatik olarak bir 

(1) yıl süreyle uzatılacaktır. Her bir tarafın, 

işbu Sözleşmenin feshini diğer tarafa yazılı 

olarak bildirmesi gerekmektedir. 

12.2 İşbu Sözleşmeyi sıra dışı durumlarda veya 

maddi nedenlerden dolayı feshetme hakkı 

bundan etkilenmez. Söz konusu maddi 

nedenler arasında, özellikle işbu 

Sözleşmenin Taraflardan biri tarafından 

kasten veya kayıtsız olarak ihlal edilmesi ve 

bu ihlalin makul bir süre içinde ortadan 

kaldırılmaması durumunda işbu 

Sözleşmenin feshedileceği yönünde 

resmen uyarılmasına rağmen ortadan 

kaldırılmamasıdır. CB/VB açısından, maddi 

bir neden özellikle, CP’nin bir hukuk 

mahkemesi tarafından, ilgili bir ulusal veya 

uluslararası gıda yasasını veya işbu 

Sözleşmenin yürütülmesiyle veya Ticari 

Markanın statüsüyle ilgili herhangi diğer bir 

yasayı kayıtsız bir şekilde ihlal ettiğinin 

tespit edilmesi ve bunun cezai yaptırımlara 

yol açması veya hakkında bir ihtiyati tedbir 

kararı veya diğer bir kanun uygulayıcı 

makam tarafından işlem uygulanması 

olabilir. Buna CP’nin Hayvan veya Bitki 

Yetiştiricilerinin Mülkiyet Haklarını ihlal 

etmesi de dâhildir. 

12.3 İşbu Sözleşmenin feshedilmesiyle birlikte, 

CP, Ticari Marka, GGN, LGN, CoC 

Numarası veya QR Kodu Logosu da dahil 

olmak üzere, GLOBALG.A.P. İddiasını 

kullanma hakkı derhal geçerli olmak üzere 

sona erer. 

12.4 İşbu Sözleşme önceden haber 

verilmeksizin aşağıdaki durumlarda 

otomatik olarak feshedilir: 

 Ticari Marka, GGN, LGN, CoC veya QR 
Kodu Logosu iptal edildiği zaman 
ve/veya 

 CB/VB ve GLOBALG.A.P arasındaki 
Lisans ve Sertifikasyon Sözleşmesi 
feshedildiği zaman. 
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12.5 In the event of clause 12.4 second insert, 

CB/VB is obliged to provide CP with all 

information and undertake all action 

necessary to facilitate the transfer of this 

Agreement with CP to a new CB/VB. 

12.5 12.4 no.’lu maddede belirtilen ikinci durum 

söz konusu olduğu takdirde, CB/VB CP’ye 

bilgi vermekle ve CP ile yapılan işbu 

Sözleşmenin yeni bir CB/VB’ye 

devredilmesini kolaylaştırmakla 

yükümlüdür. 

13. PARTS AND ALTERATIONS / AMENDMENTS OF 

THIS AGREEMENT 

13.1 The GLOBALG.A.P. System documents in 

its most recent versions (available at 

http://www.globalgap.org), National 

Interpretation Guidelines, and AMCs and 

other relevant documents form an integral 

part of this Agreement. Alterations or 

amendments of these documents are part 

of this Agreement provided CP does not 

object to a specific alteration or amendment 

within two (2) weeks after the alteration or 

amendment has been made public on 

http://www.globalgap.org or in any other 

appropriate manner. In the event of an 

objection both Parties are entitled to 

terminate this Agreement within two (2) 

weeks after receipt of the objection by CP. 

13.2 CP shall without delay transform or 

implement the alterations or amendments, 

which are part of this Agreement. 

13. BÖLÜMLER VE TADİLLER / İŞBU SÖZLEŞMEDE 

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER  

13.1 En güncel haliyle GLOBALG.A.P. Sistem 

belgeleri (http://www.globalgap.org 

üzerinden ulaşılabilir), Ulusal Yorumlama 

Yönetmelikleri, AMC’ler ve diğer ilgili 

belgeler işbu Sözleşmenin ayrılmaz 

parçalarıdır. Söz konusu belgelerde yapılan 

tadil ve değişiklikler, CP belirli bir değişiklik 

veya tadil hakkında, 

http://www.globalgap.org üzerinden veya 

diğer makul bir yoldan kamuya 

duyurulmasından sonraki iki (2) hafta içinde 

itiraz etmediği sürece, işbu Sözleşmenin 

parçası haline gelir. Bir itiraz durumu söz 

konusu olduğunda iki Tarafın da işbu 

Sözleşmeyi, CP’nin itirazının ulaşmasından 

sonraki iki (2) hafta içinde feshetme hakkı 

bulunmaktadır. 

13.2 CP, işbu Sözleşmenin parçası olan tadil ve 

değişiklikleri gecikmeksizin hayata 

geçirmesi ve uygulaması gerekmektedir. 

14. GOVERNING LAW AND ARBITRATION 

14.1 This Agreement shall exclusively be subject 

to German law.  

14.2 All disputes arising in connection with this 

Agreement or its validity shall be finally 

settled in accordance with the Arbitration 

Rules of the German Institution of 

Arbitration (DIS) without recourse to the 

ordinary courts of law. The number of 

arbitrators is three (3). The place of 

arbitration is Frankfurt am Main, Germany 

and the language of the arbitration 

proceedings shall be English. 

14. GEÇERLİ KANUN VETAHKİM 

14.1 İşbu Sözleşme sadece Alman kanunlarına 

tabidir.  

14.2 İşbu Sözleşme ile veya geçerliliği ile 

bağlantılı olarak doğan tüm ihtilaflar, 

nihayetinde sıradan hukuk mahkemelerine 

başvurulmadan Alman Tahkim 

Enstitüsü’nün (DIS) Tahkim Kuralları 

doğrultusunda çözümlenecektir. Görev 

yapan hakemlerin sayısı üçtür (3). Tahkim 

yeri Frankfurt am Main, Almanya’dır ve 

tahkim süreci esnasında kullanılacak dil 

İngilizce olacaktır.  

15. CONFIDENTIALITY 

15.1 CB/VB shall make appropriate 

arrangements to safeguard the 

confidentiality of the information obtained or 

created during the performance of 

certification/verification activities at all 

levels of its structure, including committees 

and external bodies or individuals acting on 

behalf of CB/VB. 

15. GİZLİLİK 

15.1 CB/VB, komiteler ve harici kuruluşlar veya 

CB/VB adına görev yapan bireyler de dâhil 

olmak üzere yapılanmasının tüm 

seviyelerinde, sertifikasyon/tasdik 

faaliyetlerinin hayata geçirilmesi esnasında 

toplanan veya ortaya çıkan tüm bilgilerin 

gizliliğini korumak için uygun düzenlemeler 

yapmakla yükümlüdür. 
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15.2 CB/VB shall inform all involved parties 

including CP and/or their members, in 

advance, of the information it intends to 

place in the public domain. All other 

information, except for information that is 

made publicly accessible by 

GLOBALG.A.P. are to be considered 

confidential. 

15.3 CB/VB shall not disclose information about 

a particular CP or individual to a third party 

without the prior written consent of CP 

concerned, unless required in this 

Agreement. 

15.4 Where confidential information is made 

available to other bodies (such as ABs, 

AMC owners) CB/VB shall inform CP and 

GLOBALG.A.P. accordingly. 

 

15.2 CB/VB, CP ve/veya onun üyeleri de dâhil 

olmak üzere tüm ilgili tarafları, kamuya açık 

ortamda paylaşmayı planladığı bilgiler 

hakkında önceden bilgilendirecektir. 

GLOBALG.A.P. tarafından kamu erişimine 

sunulan bilgiler dışındaki tüm bilgiler gizli 

bilgiler olarak değerlendirilmelidir.  

15.3 CB/VB, işbu Sözleşme çerçevesinde 

gerekmediği sürece, belli bir CP veya birey 

hakkındaki bilgileri, söz konusu CP’nin 

önceden yazılı rızasını almadan üçüncü bir 

tarafa ifşa etmeyecektir. 

15.4 Gizli bilgiler diğer kuruluşların (örneğin 

AB’ler, AMC sahipleri) kullanımına 

sunulduğu zaman, CB/VB hem CP’yi hem 

de GLOBALG.A.P.’i bunun hakkında 

bilgilendirmekle yükümlüdür. 

16. DATA PROTECTION  

16.1 The Parties agree to comply at all times 

with the provisions and obligations in 

accordance with Data Protection 

Regulations. 

16.2 All Personal Data collected, processed or 

used shall only be used for the purposes of 

this Agreement and shall not be further 

processed or disclosed without the Data 

Subject’s prior consent.  

16.3 In the event of collecting, processing and 

using CP employee’s personal data the 

employee’s prior consent is required. A 

consent given by the employee shall be 

effective only if based on the Data 

Subject’s free decision. Therefore, CP shall 

ensure that the given consent is based on 

the Data Subject’s free decision. It is strictly 

prohibited to exert any pressure on the 

employee with regard to the employee’s 

consent.  

16.4 CP shall grant full details and copies of CP 

employee’s consent to GLOBALG.A.P. 

prior to the Integrity Assessment mentioned 

under clause 7. 

16.5 CP is only entitled to deliver CP employee’s 

Personal Data, which is subject to this 

Agreement in the event the employee 

16. VERİ KORUMA 

16.1 Taraflar, her daim Veri Koruma 

Düzenlemelerine uygun hükümler ve 

yükümlülükler çerçevesinde hareket etmeyi 

kabul ederler. 

16.2 Toplanan, işlenen veya kullanılan tüm 

Kişisel Bilgiler sadece işbu Sözleşmenin 

hedefleri doğrultusunda kullanılacak ve Veri 

Sahibinin önceden rızası alınmadan başka 

işlemlere tabi tutulmayacak ve ifşa 

edilmeyecektir.  

16.3 CP çalışanlarının kişisel bilgilerinin 

toplanması, işlenmesi ve kullanılması 

durumunda, çalışanın önceden rızasının 

alınması gerekmektedir. Çalışan tarafından 

verilen rıza, sadece Veri Sahibinin özgür 

kararına dayandığı sürece geçerli olacaktır.  

Bu nedenle, CP’nin verilen rızanın Veri 

Sahibinin özgür kararına dayandığını 

garanti etmesi gerekmektedir. Çalışanın 

rızasını almak için çalışana herhangi bir 

şekilde baskı uygulanması kesinlikle 

yasaktır.    

16.4 7 no.’lu maddede belirtilen Bütünlük 

Değerlendirmesi öncesinde, CP’nin, 

çalışanın rızasının tüm ayrıntılarını ve 

kopyalarını GLOBALG.A.P.’e iletmesi 

gerekmektedir.  

16.5 Veri Koruma Düzenlemelerine uygun 

olarak, CP çalışanın işbu Sözleşmeye tabi 

olan Kişisel Bilgilerini sadece çalışanın 
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submitted a prior consent, which complies 

with the Data Protection Regulations. 

16.6 In the event when less than 20 % of valid 

prior employee’s consents were submitted, 

CP shall aliasing every employee’s 

Personal Data with regard to the Integrity 

Assessment mentioned in clause 7. 

16.7 CP shall refrain from delivering any 

information to CB/VB, which leads or might 

lead to a re-identification of the Data 

Subject. 

16.8 In the event of termination of this 

Agreement CB/VB shall, when directed to 

do so by CP, erase all Personal Data 

provided by CP and all copies of any part of 

the information and shall instruct all its 

agents and subcontractors to do so. This 

does not apply to those Personal Data 

which are subject to legal retention periods. 

16.9 Without prejudice to the other provisions of 

this Agreement, the Parties shall take all 

reasonable precautions to preserve the 

integrity and prevent any corruption or loss, 

damage or destructions of the Personal 

Data, which are subject to this Agreement. 

16.10 CP shall take all reasonable steps to 

ensure that all its agents and sub 

contractors comply with all the provisions 

set out under this clause whenever they are 

collecting, processing and using Personal 

Date as part of this Agreement.  

 

önceden rızasını alarak iletme hakkına 

sahiptir. 

16.6 Çalışanların önceden alınan geçerli 

rızalarının % 20’den azının ibraz edilmesi 

durumunda, CP her bir çalışanın Kişisel 

Bilgilerinin, 7. maddede belirtilen Bütünlük 

Değerlendirmesine istinaden tamamen 

şifrelenmesini sağlamalıdır. 

16.7 CP, CB/VB’ye Veri Sahibinin tekrardan 

kimlik saptamasını sağlayacak veya 

sağlayabilecek herhangi bir bilginin 

iletilmesinden kaçınmalıdır. 

16.8 İşbu Sözleşmenin feshedilmesi durumunda 

CB/VB, CP tarafından talep edildiği 

takdirde, CP tarafından verilen tüm Kişisel 

Bilgilerin, bu bilgilerin herhangi bir 

parçasının tüm kopyalarının silinmesini ve 

tüm temsilcilerinin ve alt sözleşmelilerinin 

de aynısını yapmasını sağlamalıdır. Bu 

yasal alıkoyma dönemlerine tabi olan 

Kişisel Bilgiler için geçerli değildir. 

16.9 İşbu Sözleşmenin diğer hükümlerinden 

etkilenmeden, Taraflar işbu Sözleşmeye 

tabi olan Kişisel Bilgilerin bütünlüğünün 

korunması ve yolsuzluğa alet edilmemesi 

veya kaybolmaması, zarar görmemesi ve 

imha edilmemesi için tüm makul önlemleri 

almalıdır. 

16.10 CP, işbu Sözleşmenin bir parçası olarak her 

Kişisel Bilgi topladıklarında, işlediklerinde 

ve kullandıklarında tüm temsilcilerinin ve alt 

sözleşmelilerinin işbu madde çerçevesinde 

belirlenen tüm hükümlere uyum 

göstermesini sağlamak için tüm makul 

önlemleri almalıdır.  

17. MISCELLANEOUS PROVISIONS 

17.1 This Agreement and all applicable 

documents and Annexes mentioned in it 

set out the entire Agreement and 

understanding between the Parties relating 

to the subjects addressed herein and 

supersedes all other verbal or written 

agreements, previously made between the 

Parties. Amendments to this Agreement 

are to be made in writing signed by a duly 

authorized officer of CB/VB. The 

requirement that amendments may only be 

made by written agreement may be 

dispensed with only by written agreement. 

17. MUHTELİF HÜKÜMLER 

17.1 İşbu Sözleşme ve adı geçen tüm geçerli 

belgeler ve Ekleri Sözleşmenin tamamını 

oluşturmakta, bu çerçevede ele alınan tüm 

konularda Taraflar arasındaki karşılıklı 

anlaşmayı ifade etmekte ve Taraflar 

arasında daha önceden yapılmış olan tüm 

sözlü veya yazılı anlaşmaların yerini 

almaktadır. İşbu Sözleşmede yapılacak 

olan Değişikliklerin yazılı olarak yapılması 

ve CB/VB’nin yeterince yetkili bir görevlisi 

tarafından imzalanması gerekmektedir. 

Değişikliklerin sadece yazılı bir şekilde 

yapılabileceği koşulundan sadece yazılı bir 

anlaşma ile feragat edilebilir.  
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17.2 If any of the provisions of this Agreement 

are unenforceable or invalid for any reason 

whatever, such unenforceability or invalidity 

does not affect this Agreement as a whole. 

In such event, the Agreement is to be 

interpreted as to achieve the intended 

purpose of the unenforceable provision. 

The same applies if, during the course of 

the execution of this Agreement, an 

omission requiring rectification arises. 

17.2 İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmü 

herhangi bir nedenden dolayı uygulanamaz 

hale geldiği veya geçerliliğini kaybettiği 

takdirde, söz konusu uygulanamazlık ve 

geçersizlik işbu Sözleşmenin tamamını 

etkilemez. Böyle bir durumda, işbu 

Sözleşmenin uygulanamayan hükümde 

öngörülen amaç doğrultusunda anlaşılması 

gerekmektedir. Aynı durum, işbu 

Sözleşmenin yürürlükte olduğu süre 

boyunca düzeltme gerekliliği nedeniyle bir 

hükmün çıkarılması halinde de geçerlidir. 
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18. This Agreement covers the following standards, scopes and sub-scopes within the 

GLOBALG.A.P. System. 

İşbu Sözleşme, GLOBALG.A.P. Sistemi çerçevesinde aşağıdaki standartları, alanları ve 

alt alanları kapsamaktadır.  

The scope of the Licensed Services: 

Lisanslı Hizmetlerin kapsamı:  

STANDARDS SCOPE SUB-SCOPE  Date effective from: 

STANDARTLAR KAPSAM ALT KAPSAM  Geçerli olduğu tarih: 

Integrated Farm 
Assurance 
Entegre Çiftlik 
Güvencesi  

Crops Base 
Ürün Tabanlı 

Fruit & Vegetables 
Meyve & Sebze 

  

  Flowers & Ornamentals 
Çiçek & Süs Bitkileri 

  

  Combinable Crops 
Biçilebilir Ürünler 

  

  Green Coffee 
Yeşil Kahve  

  

  Tea 
Çay 

  

  Plant Propagation Material 
Bitkisel Üretim Materyalleri 

  

 Livestock Base 
Hayvan Tabanlı 

Ruminants: Cattle & Sheep/  
Calf & Young Beef, Dairy 
Geviş Getirenler: Büyükbaş  
& Koyun/  
Buzağı & Dana, Süt Ürünleri 

  

  Pigs 
Domuzlar 

  

  Poultry/Turkey 
Tavuk/Hindi 

  

 Aquaculture Base 
Su Yetiştiriciliği 
Tabanlı 

Finfish 
Balık 

  

  Crustaceans 
Kabuklu Hayvanlar 

  

  Molluscs 
Yumuşakçalar 

  

Chain of Custody 
Gözetim Zinciri 

 
-   

Compound Feed  
Manufacturing 
Karma Yem Üretimi  
 

 
-   

Plant Propagation  
Material 
Bitkisel Üretim Materyalleri 

 
-   

Transport 
Taşıma 

Livestock Base 
Hayvan Tabanlı 

-   
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Produce Safety 
Standard 

Üretim Güvenliği 
Standardı  

Crops Base 
Ürün Tabanlı 

Fruit & Vegetables 
Meyve & Sebze 

  

Harmonized 
Produce Safety 
Standard 
Uyumlaştırılmış  
Üretim Güvenliği  
Standardı 

Crops Base 
Ürün Tabanlı 

Fruit & Vegetables 
Meyve & Sebze 

  

localg.a.p. Type: 
Tür: 

  

Add-On 

 

Type: (e.g. GRASP) 

Tür: (örn. GRASP) 
   

Approved Modified Checklist 
Onaylı Değiştirilmiş Kontrol Listesi  

Name: 
İsim: 

  

Others: 
Diğer: 
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Annexes: 

1. The GLOBALG.A.P. trademark (available on request). 

2. General Regulations or General Rules including the Paper Certificate Template and Data 

Access Rules of the applicable scope of the Licensed Services. For the most recent version 

please refer to GLOBALG.A.P.’s website (http://www.globalgap.org). 

3. Control Points and Compliance Criteria and Checklist. For the most recent version please 

refer to GLOBALG.A.P.’s website (http://www.globalgap.org). 

4. National Interpretation Guidelines and AMC’s for application and interpretation in their most 

recent versions (will be submitted as they become available or in the case of AMC, CB has 

the written approval of the AMC owner to operate the AMC). For the most recent version of 

National Interpretation Guidelines please refer to GLOBALG.A.P.’s website 

(http://www.globalgap.org). For the most recent version of the AMC please contact the owner 

of the respective AMC. 

5. General GLOBALG.A.P. fee table in its most recent version. For the most recent version 

please refer to GLOBALG.A.P. website (http://www.globalgap.org). 

 

Ekler: 

1. GLOBALG.A.P. ticari markası (istendiği takdirde). 

2. Lisanslı Hizmetlerin geçerli kapsama alanını içeren, Kâğıt Üzerinde Sertifika Örneği ve Bilgi 

Erişim Kuralları da dâhil olmak üzere Genel Yönetmelik veya Genel Kurallar. En güncel 

sürümü için lütfen GLOBALG.A.P.’in web sitesine (http://www.globalgap.org) başvurun. 

3. Kontrol Noktaları ve Uyum Kriterleri ve Kontrol Listesi. En güncel sürümü için lütfen 

GLOBALG.A.P.’in web sitesine (http://www.globalgap.org) başvurun. 

4. Ulusal Yorumlama Yönetmelikleri ve AMC’ler, uygulama ve yorumlama amacıyla en güncel 

sürümleriyle (erişilebilir oldukları takdirde ibraz edileceklerdir veya AMC için, CB’nin AMC 

sahibi tarafından AMC’yi devreye koymak için yazılı onayı olduğu takdirde). Ulusal 

Yorumlama Yönetmeliklerinin en güncel sürümü için lütfen GLOBALG.A.P.’in web sitesine 

(http://www.globalgap.org) başvurun. AMC’lerin en güncel sürümü için lütfen ilgili AMC’nin 

sahibine başvurun.  

5. En yeni sürümüyle genel GLOBALG.A.P. ücret tablosu. En güncel sürümü için lütfen 

GLOBALG.A.P.’in web sitesine (http://www.globalgap.org) başvurun. 
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In Witness whereof, the Parties have executed this Agreement as of the Effective Date. 

Yukarıdaki hususlar muvacehesinde, Taraflar işbu Sözleşmeyi Yürürlük Tarihinden itibaren yürürlüğe 

koymuşlardır.  

 

Effective Date/ Yürürlük Tarihi:  ________________________, 20__ 
 

Certification/Verification Body    Contracting Party 

Sertifikasyon/Doğrulama Kuruluşu   Sözleşme Tarafı 

 
_______________________________  _______________________________ 
Signature of Authorized Representative  Signature of Authorized Representative 
Yetkili Temsilcinin İmzası    Yetkili Temsilcinin İmzası 

 

 
_______________________________  _______________________________ 
Date Signed       Date Signed 
İmzalandığı Tarih     İmzalandığı Tarih 
 
 
 
_______________________________  _______________________________ 
Place Signed       Place Signed 
İmzalandığı Yer      İmzalandığı Yer   
 
 
 
 
_______________________________  _______________________________ 
Company Seal/stamp (Optional)  Company Seal/Stamp (Optional) 
Şirket Mührü/damgası (İsteğe bağlı)  Şirket Mührü/damgası (İsteğe bağlı)  

This Agreement is made in the English language. For the avoidance of doubt, the English 

language version of this Agreement shall prevail over any translation of this Agreement. 

İşbu Sözleşme İngilizce olarak hazırlanmıştır. Şüpheye mahal vermemek için işbu Sözleşmenin 

İngilizcesi, işbu Sözleşmenin herhangi bir çevirisinden üstün kabul edilir.  
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