GLOBALG.A.P. NEDİR?
Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen, doğal kaynakları korumayı hedefleyen, küresel
ortaklık için güvenli ve sürdürülebilir Tarımsal üretimin yapılmasıdır.
GlobalG.A.P. (EUROPGAP) 1997 yılında Avrupalı perakendecilerin bir araya gelerek süpermarketlerde
yer alan tarım ürünlerinin güvenli , insan sağlığına zararı olmadığından emin olmak için kurdukları ve
uyguladıkları bir girişimdir.
Ekolojik denge, değişen besin alışkanlıkları ve besin ihtiyaçları ve artan dünya nüfusuna karşı yeni
tarımsal tekniklerin uygulanmasına olanak sağlayan, kimyasal girdilerin kullanımını azaltarak hayvan
ve insan sağlığı ve güvenliğine yönelik, çevreye zararı en aza indirme yolunda kabul edilen bir
standarttır.
Tarım sektöründe bir kalite sistemi olarak da değerlendirilen GLOBALG.A.P., tarladaki üretime
odaklanan, entegre tarım prensiplerini benimseyen, gıda güvenliği ve kalite açısından HACCP ve ISO
9001; çevre yönetimi açısından ISO 14001 ve iş sağlığı ve güvenliği açısından OHSAS 18001
standartları ile de paralellik gösteren bir sistemdir. Bununla birlikte, Zararlılarla Entegre Mücadele
(Integrated Pest Management) ve Entegre Ürün Yetiştiriciliği (Integrated Crop Management)
yöntemlerinin izlenmesini öngörmektedir.
GlobalG.A.P.;
-Gida güvenliği,
-Çevrenin korunması,
-İnsan ve hayvan refahı
-Çalışanların sosyal güvenliğini ve sağlığını koruma, kapsamında gerçekleşen tarımsal uygulamalara
dayalı uluslararası sertifikasyon programıdır.
GloablG.A.P. Entegre Çiftlik Güvencesi Standardı Genel Kurallar ve Kontrol Noktaları Uygunluk
Kriterlerinden oluşur. Buna göre modüller;
-Tüm Çiftlik Tabanı
-Bitkisel Üretim Tabanı
-Meyve ve Sebze
-Biçilebilir Bitkiler
-Gözetim Zinciri (Tedarik Zinciri)
Sertifikasyon Aşamaları
Başvuru
GG Belgelendirme Programı kapsamında faaliyetinde bulunmak isteyen müteşebbis Naviga
GlobalG.A.P. Belgelendirme Başvuru Formu’nu doldurarak başvuruda bulunur. Başvurunun
incelenmesi ile hazırlanan fiyat teklifi ve sözleşme müşteriye iletilir. Karşılıklı olarak sözleşmenin
imzalanması ile GlobalG.A.P kontrol ve serifikasyon süreci başlar.
Kontrol Planı ve Kontrol
Kontrollerin yürütülmesi için ürün ve hasat dönemlerine göre kontrolün planlanması ve kontrol ekibinin
atanması yapılır. Kontrol Planının müşteriye bildirilmesi ve kabul edilmesi sonucunda kontrol
gerçekleştirilir. Kontrol sonrası bulguların bildirilmesi ile Düzeltici faaliyet planı ve ilgili uygulamalar için
kanıtlar toplanır.
Sertifikasyon
Düzeltici Faaliyet planı ve kanıtların kontrolü (uygunluğu, ayrıntıları) ve değerlendirilmesi (ilgili
dokümanlar veya yerinde inceleme)- Uygunsuzluk oranı (%100 Birinci Derece kriter uygunluğu
ve %95 İkinci Derece kriter uygunluğu). Muhtemel Takip Denetim. kontrolün yapıldığı veya
düzeltici faaliyetlerin tamamlandığı tarihten itibaren en geç 14 gün içerisinde sertifikasyona
ilişkin kararını verir.

