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ALT L!SANS VE SERT!F!KASYON SÖZLE"MES! 

GLOBALGAP (EUREPGAP) %yi Tarım Uygulaması Sistemi kapsamında %lgili Pazar Katılımcıları için 

 

____________________________________________________________ 

(“Sertifikasyon Kurulu"u (CB)’’) 

temsilen  

 

____________________________________________________________ 

ve 

____________________________________________________________ 

 (“Sözle"me Tarafı”) 

temsilen  

 

____________________________________________________________ 

(Büyük harf kullanın) 

 

B!L!ND!#! ÜZERE 

Dünya genelindeki perakende satıcıları, tarımsal üreticiler ve di!er ilgili taraflar; iyi tarım 
uygulamalarına dair kapsamlı bir sistem olan “GLOBALGAP (EUREPGAP) Sistemini” geli"tirmi"tir. 
“GLOBALGAP (EUREPGAP) Sisteminin” amacı; tüketici ve çevre korumasını ayrıca sosyal ve hayvan 
refahını arttırmaktır. Sistem, belirtilen ürün kapsamları ve alt kapsamlara istinaden genel üretim 
yönetmeliklerine dayanmaktadır. Bunun içerisinde, yorumlama kriterleri (“GLOBALGAP (EUREPGAP) 
Kontrol Noktaları ve Uyum Kriterleri”), standart denetim ve sertifikasyon prosedürleri (“GLOBALGAP 
(EUREPGAP) Genel Yönetmeli!i) ve ayrıca tüzel ki"iler arasında sözle"meler sistemini içermektedir 
GLOBALGAP (EUREPGAP) Sistemindeki tüzel ki"iler; üreticiler / üretici kurulu"ları/ satı" kurulu"ları / 
onaylanmı" kalite güvence sistemleri uygulayıcıları (“%lgili Pazar katılımcıları”), Sertifikasyon 
Kurulu"ları ve GLOBALGAP’tir.  

GLOBALGAP (EUREPGAP) Sistemi; “Lisans ve Sertifikasyon Sözle"mesi” (GLOBALGAP ve 
Sertifikasyon Kurumları arasında) ile “Alt Lisans ve Sertifikasyon Sözle"mesi ” (Sertifikasyon 
Kurumları ve %lgili Pazar Katılımcıları)’ndan olu"maktadır.  
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TARAFLAR A#A$IDAK% #EK%LDE ANLA#MAYA VARMI#TIR:  

1. !"BU SÖZLE"MEN!N KONUSU   

%"bu Sözle"me GLOBALGAP (EUREPGAP) Sistemi kapsamında Sertifikasyon Kurulu"unun (“CB”) 
ba!ımsız bir denetim, sertifikasyon ve lisans faaliyetleri kurulu"u olarak ve GLOBALGAP 
(EUREPGAP) Sistemi dahilindeki %lgili Pazar Katılımcısının (bundan sonra Sözle"me Tarafı olarak 
anılacak (“CP”) hak ve yükümlülüklerini belirtir.  
 
2. L!SANS VERME   

2.1 GLOBALGAP, “EUREPGAP” ve “GLOBALG.A.P.” ticari markalarının sahibidir (hep 
birlikte “GLOBALGAP (EUREPGAP) Ticari markası”). GLOBALGAP (EUREPGAP); 
GLOBALGAP (EUREPGAP) Sistemi kapsamında CB’nin CP’ye alt lisans vermesi için 
CB’ye tam yetki vermeyen ve devredilemeyen lisans vermi"tir.  

2.2 Sertifikasyon Kurulu"u, i"bu Sözle"me ile CP’nin ba"arılı bir "ekilde 
sertifikalandırılması "artı ile GLOBALGAP (EUREPGAP) Ticari Markası kullanımı için 
CP’ye tam yetki vermeyen ve devredilemeyen lisans vermi"tir.  

2.3 CP, alt lisans vermekle yetkili olmayacaktır. 

2.4 Alt Lisans, CB ve GLOBALGAP’e tüm ödemelerin yapılması ve yükümlülüklerin yerine 
getirilmesi "artıyla geçerlidir.  

3. GLOBALGAP (EUREPGAP) S!STEM!  

3.1 GLOBALGAP, GLOBALGAP (EUREPGAP) Sisteminin geli"tirilmesinden sorumlu 
olacaktır. GLOBALGAP (EUREPGAP) Genel Yönetmeli!i, Kontrol Noktaları ve Uyum 
Kriterleri, Ulusal Yorumlama Yönetmelikleri ve di!er ilgili GLOBALGAP (EUREPGAP) 
belgelerinde GLOBALGAP (EUREPGAP) tarafından yapılan herhangi bir de!i"iklik ile 
ilgili olarak CB; bu de!i"iklikler GLOBALGAP internet sitesinde yayımlandıkça CP’yi 
bilgilendirecektir (http://www.globalgap.org). 

3.2 CP; GLOBALGAP (EUREPGAP) Sisteminin tüm hükümlerinin en son halleri ve i"bu 
Sözle"menin hükümleri do!rultusunda hareket edecektir.  

4. GLOBALGAP (EUREPGAP) T!CAR! MARKASı  

4.1 GLOBALGAP (EUREPGAP) Ticari Markası; üründe, ürünün tüketici ambalajında ya 
da tek ürünlere do!rudan eri"im halinde olunan satı" noktasında yer almayacaktır.  

4.2 CP; GLOBALGAP (EUREPGAP) Ticari Markasını ancak GLOBALGAP (EUREPGAP) 
Sistemi kapsamında sertifikalandırılan ürünler için kullanacaktır. Üretici grubu söz 
konusu oldu!unda, CP kendi üretici grubundaki tüm üreticilerin i"bu Sözle"me 
kapsamında de!inilen kurallara göre hareket etmesini sa!lamalıdır.  

4.3 GLOBALGAP (EUREPGAP) Ticari markasını kullanırken, CP ticari markanın 
GLOBALGAP (EUREPGAP) tescilli markası oldu!unu belirtecektir.  

4.4 GLOBALGAP (EUREPGAP) sertifikalı üreticiler; GLOBALGAP (EUREPGAP) Ticari 
markasını yalnızca i" çevresi kurulu"lar arası ileti"imde ve üretim ve i"leme yerinde 
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izlenebilirlik/ayrım tanımlama amaçlı olarak kullanmakla yetkilidir.  

4.5 CP, GLOBALGAP (EUREPGAP) Ticari Markasını "irket isminin bir kısmı olarak 
kullanmayacak ya da GLOBALGAP (EUREPGAP) Ticari Markasını ba"ka bir "ekilde 
i"inin bir parçası olarak tanımlamayacaktır.  

4.6 CP; Uygun etiketleme yöntemiyle, GLOBALGAP (EUREPGAP)’in söz konusu 
ürünlerin üreticisi olmadı!ını üçüncü "ahıslara ve tüketicilere açıklayacaktır. CP; 
GLOBALGAP (EUREPGAP) Ticari Markasının kullanımından kaynaklanan olası mali 
sorumlulu!u davalarına kar"ı GLOBALGAP ve CB’yi tazmin edecektir.  

4.7 GLOBALGAP (EUREPGAP) Ticari Markası ve logosunun kullanımı ile ilgili olarak CP; 
GLOBALGAP (EUREPGAP) Genel Yönetmeli!inin kuralları ve yükümlülüklerine 
uyacaktır.  

4.8 Kullanımda herhangi bir çe"itlilik konusunda uzla"ılacaktır. Tadiller yazılı olarak 
yapılmalı ve tadillerin geçerli olması GLOBALGAP’in yazılı onayını gerektirecektir.  

4.9 GLOBALGAP’in i"bu Sözle"menin 4. Bendindeki tüm hükümleri do!rudan uygulama 
hakkı saklıdır.  

5. SERT!F!KALANDıRMA VE SERT!F!KALANDıRMA BÜTÜNLÜK PROGRAMı 

5.1 Normal çalı"ma saatleri süresince CP; üretim yerlerini, "irket ofislerini ve çalı"anlarını 
ve ayrıca GLOBALGAP (EUREPGAP) Sisteminin uygulanması için ya da 
GLOBALGAP (EUREPGAP) Sistemine uygunluk göstermede gösterilmesi gerekli 
GLOBALGAP (EUREPGAP)’le ilgili tüm kitaplar ve kayıtları CB ve/veya 
GLOBALGAP’in ücretsiz eri"imine açık tutacaktır.  

5.2 Üretimde ta"eronlar yer alıyorsa, CB ve/veya GLOBALGAP’in alt mukavelecilerin tam 
fiziksel denetimini gerçekle"tirme hakkı vardır. CP, talep üzerine alt mukavelecinin 
5.1’de belirtildi!i gibi ücretsiz eri"ime sahip olmasını sa!layacaktır.  

5.3 GLOBALGAP adına hareket eden CB’nin uygunsuzluklar göstermesi durumunda CP; 
takip denetimlerinden kaynaklanan masrafları kar"ılayacaktır.  

5.4 GLOBALGAP (EUREPGAP)’e sürekli uygunlu!u do!rulamak için CB, Genel 
Yönetmeli!e göre rastgele düzende habersiz fiziksel denetim ve incelemeler 
yapmakla yetkilidir. CP; bu durumlarda 5.1 ve 5.2’de belirtildi!i gibi eri"im 
sa!layacaktır.  

5.5 5.4’e ek olarak, GLOBALGAP; Sertifikasyon Kurulu"unun CP’yi denetlemesi için 
do!rudan Sertifikasyon Kurulu"una talimat verme hakkına sahiptir.  

5.6 CP ya da GLOBALGAP adına hareket eden CB’nin talep üzerine GLOBALGAP 
(EUREPGAP) Genel Yönetmeli!ine göre GLOBALGAP’e bilgilendirmede 
bulunaca!ını CP kabul eder.  

 

6. KAYıT  

6.1 CP; kendisi ve her %lgili Pazar katılımcısı ile ilgili olarak GLOBALGAP (EUREPGAP) 
Genel Yönetmeli!i do!rultusunda CB’ye kayıt bilgisi sa!layacaktır.  
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6.2 GLOBALGAP (EUREPGAP) Genel Yönetmeli!ine göre, CB CP’ye bireysel ve kalıcı 
kayıt numarası ve/veya GLOBALGAP (EUREPGAP) Mü"teri Numarası (GGN) 
verecektir. Ayrıca, CP ile birlikte ürünlerini CB’ye bildirmi" di!er herhangi %lgili Pazar 
Katılımcısı da bu tür kayıt numarası ve/veya GLOBALGAP (EUREPGAP) Mü"teri 
Numarası (mümkünse ) alacaktır. CP; herhangi mevcut ya da süresi dolmu" 
GLOBALGAP (EUREPGAP) kayıt ya da mü"teri numarası ve kendi kurumunda 
gerçekle"tirilen herhangi önceki GLOBALGAP (EUREPGAP) denetim ya da 
sertifikasyon faaliyetleri ve bununla birlikte sonuçları hakkında CB’yi bilgilendirecektir.  

6.3 CP; CB’nin GLOBALGAP (EUREPGAP) Genel Yönetmeli!i gere!ince bilgileri 
GLOBALGAP’e aktarmasını kabul eder. Bilgi koruma kurallarına göre, bu bilgilerin 
sahibi konumundaki CP, GLOBALGAP (EUREPGAP) veritabanındaki bilgi gizlilik 
kısıtlamaları seviyesini seçmekle yükümlü olacak ve GLOBALGAP’in, CP bireysel 
seviyesinde ticari ortakların ve/veya di!er kayıtlı GLOBALGAP veritabanı 
kullanıcılarının bu verilere eri"imine izin verecektir. CP, CB’nin ya da Lisanslı ve kayıtlı 
GLOBALGAP veritabanı kullanıcısı olan ba"ka bir üçüncü "ahsın “mütevelli görevi” ile 
bu eri"ime yetkili olmasını saylayabilir.  

6.4 CP; 6.3’e bakılmaksızın CP’nin kayıt numarası (numaraları) ve/veya GLOBALGAP 
(EUREPGAP)  mü"teri numarası (mevcutsa), CP’nin GLOBALGAP (EUREPGAP)  
kayıtlı ürünleri ve ilgili sertifika durumu, Üretim ve tüketim ülkesi, sorumlu CB(ler) ve 
gerekli oldu!unda GLOBALGAP (EUREPGAP) Genel Yönetmeli!inin son sürümüne 
göre ek bilgileri GLOBALGAP’in halkın eri"imine sunmakla yetkili olaca!ını kabul 
eder.  

6.5 CB’ye kayıt ya da yeniden kayıt sürecinde CP aksini belirtmedi!i müddetçe, 
GLOBALGAP; 6.4’e ilave olarak CP’nin kurum adını, bulundu!u "ehri ve posta 
kodunu GLOBALG.A.P. (EUREPGAP) Genel Yönetmeli!inin son sürümüne göre 
GLOBALG.A.P. (EUREPGAP) üyelerinin eri"imine sunmakla yetkili olacaktır.  

6.6 CP; 6.3’e bakılmaksızın, CP’nin sertifikalarının geçici süre ile durdurulması ya da iptal 
edilmesi durumunda GLOBALGAP (EUREPGAP)’in tüm GLOBALGAP (EUREPGAP) 
üyelerini olaylardan haberdar etmekle yetkili olaca!ını kabul eder. Bu bilgilendirme; 
CP’nin kayıt numarası (numaraları) ve/veya GLOBALGAP (EUREPGAP)  mü"teri 
numarası (mevcutsa), CP’nin GLOBALGAP (EUREPGAP)  kayıtlı ürünleri ve CP’nin 
kurum ve ticari adını (adları) içerir.  

7. YÜKÜMLÜLÜKTE DE#!"!KL!KLER  

Özellikle GLOBALGAP (EUREPGAP) Sistemi çerçevesinde di!er Sertifikasyon Kurumlarının 
kayıt numaralarının olması, verilmesi ya da süresinin dolması, yasal halefler, ilgili tüzel 
varlıkların alımı ya da elden çıkarılması ve GLOBALGAP (EUREPGAP) Sisteminden sorumlu 
olan personel ya da departmanda de!i"iklikler gibi i"bu Sözle"meyi  etkileyebilecek 
yükümlülüklerdeki tüm de!i"iklikler hakkında CP derhal CB’sini bilgilendirecektir.  

 

8. YAPTıRıMLAR  

GLOBALGAP (EUREPGAP) Sistemi kapsamındaki yükümlülüklerin kasıtlı ya da ihmal 
yüzünden ihlali durumunda, özellikle CP’nin sözle"me ile taahhüt etti!i yükümlülükleri ihmal 
etmesi durumunda, GLOBALGAP derhal Genel Yönetmeliklerin son sürümü kapsamındaki 
Yaptırımlar Listesinde açıklanan önlemleri uygulamakla yetkili olacaktır.  

9. YÜKÜMLÜLÜK  
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9.1 Kasıtlı olarak ya da i"bu Sözle"medeki yasal yükümlülüklerin ve/veya sözle"mesel 
hükümlerin ihlali sonucunda do!rudan ya da dolaylı olarak CB’yi ya da GLOBALGAP’i 
zarara u!ratması durumunda CP, CB’ye kar"ı yükümlü olacaktır.  

9.2 CP; yukarıdaki 9.1 bentte belirtildi!i üzere üçüncü "ahıslar tarafından kar"ılanması 
talep edilen zararlara kar"ı CB’yi tazmin edecektir.  

9.3 GLOBALGAP (EUREPGAP) Ticari Markasının kullanımı ile ilgili olarak üçüncü "ahıs 
haklarının herhangi bir ihlalinden, bu tür ihlalin CB’nin kasıtlı hareketinden ya da 
büyük ihmalinden kaynaklandı!ını CP’nin kanıtlayabilmesi haricinde, CB sorumlu 
olmayacaktır.  

9.4 GLOBALGAP (EUREPGAP) Ticari Markasının kullanımı yüzünden üçüncü "ahısların 
maruz kaldı!ı zarar için talep ya da ihtiyati tedbir hakkında CP; GLOBALGAP ve CB’yi 
bilgilendirecektir.  

10. SÜRE VE FES!H 

10.1 %"bu Sözle"me; a"a!ıdaki 10.2 ya da 10.4 Bentler do!rultusunda daha önce 
sonlanmadı!ı müddetçe, imza tarihinden itibaren ____ yıllık bir süre için geçerli 
olacaktır. %"bu Sözle"me; taraflardan herhangi birisinin Sözle"menin bitim süresinden 
üç ay önce yazılı bildirim yolu ile di!er tarafı bilgilendirmek suretiyle Sözle"meyi 
sonlandırmaması halinde, kendili!inden bir yıl süre ile uzatılacaktır. Tarafların her ikisi 
de Sözle"menin sonlandırılmasını yazılı olarak bildirmek zorundadır.  

10.2 %stisnai durumlarda ve somut gerekçeler yüzünden i"bu Sözle"meyi sonlandırma 
hakkı etkilenmez. Bu somut gerekçelere özellikle; makul bir süre içerisinde resmi yazı 
ile ihlalin telafisinin yapılması için bildirimde bulunulmasına ra!men taraflardan birisi 
tarafından i"bu Anla"manın kasıtlı ya da ihmal yoluyla ihlali dahildir. Sertifikasyon 
Kurulu"u söz konusu oldu!unda, somut gerekçelere özellikle; bir hukuk mahkemesi 
tarafından CP’nin ihmal suretiyle cezai yaptırımlar do!urabilecek ilgili ulusal ya da 
uluslar arası gıda yasasını ya da i"bu Sözle"menin uygulanması ile ilgili olarak ya da 
GLOBALGAP (EUREPGAP) Ticari Markasının durumu ile ilgili ba"ka bir yasayı ihlal 
etti!inin tespit edilmesi dahildir. Buna, CP’nin Çiftlik Hayvanı ya da Ürün 
Yeti"tiricilerinin Mülki haklarını ihlal etmesi dahildir.  

10.3 %"bu Sözle"menin sonlanması üzerine, CP’nin GLOBALGAP (EUREPGAP) Ticari 
Markasının kullanma hakkı derhal ortadan kalkacaktır.  

10.4 A"a!ıdaki hususlar söz konusu oldu!unda, i"bu Sözle"me önceden bildirim 
yapılmaksızın kendili!inden sona erer:   

- GLOBALGAP (EUREPGAP) Ticari Markasının iptal edilmesi ve/veya  

- Sertifikasyon Kurulu"u ile GLOBALGAP arasındaki Lisans ve Sertifikasyon 
Sözle"mesinin sona ermesi.  

10.5 10.4 bendin ikinci maddesi söz konusu oldu!unda, CP’nin yaptı!ı alt lisans 
Sözle"mesinin yeni bir Sertifikasyon Kurulu"una devredilmesini kolayla"tırmak için 
Sertifikasyon Kurulu"u CP’ye tüm bilgileri verecek ve gerekli tüm eylemleri 
üstlenecektir.  

11. !"BU SÖZLE"MEN!N BÖLÜMLER! VE DE#!"!KL!KLER/TAD!LATLAR 
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11.1 Hepsinin son sürümleri http://www.globalgap.org adresinde mevcut olan GLOBALGAP 
(EUREPGAP) Genel Yönetmeli!i, Kontrol Noktaları ve Uyum kriterleri, zaman zaman 
uygulamaya alınabilecek Ulusal Yorumlama Direktifleri ve di!er ilgili GLOBALGAP 
(EUREPGAP) belgeleri, i"bu Sözle"menin ayrılmaz bir parçasını olu"turmaktadır. 
http://www.globalgap.org adresinde ya da daha farklı uygun bir usulle 
de!i"ikli!in/tadilin duyurulmasından sonraki iki hafta içerisinde CP’nin belirli 
de!i"ikli!e/tadile itiraz etmemesi halinde; bu belgelerin de!i"tirilmesi/tadil edilmesi 
i"bu Sözle"menin ayrılmaz bir parçasını olu"turmaktadır. %tiraz durumunda, tarafların 
her ikisi de; Sertifikasyon Kurulu"unun itiraz bildirimin almasından sonraki iki hafta 
içerisinde i"bu Sözle"meyi sonlandırma hakkına sahiptir.  

11.2 Yasaya aykırı gecikme olmaksızın CP;  i"bu Sözle"menin parçasını olu"turan 
de!i"iklikleri/tadilatları de!i"tirecek/uygulayacaktır ve Sertifikasyon Kurulu"unu bu 
do!rultuda uyaracaktır.  

12. AM!R HÜKÜM VE YARGıLAMA  

%"bu Sözle"me, Alman yasalarına tabidir ve taraflar Alman mahkemelerinin yargılama 
yetkisine ba"vurur.  

13. YARDıMCı "ARTLAR  

13.1 %"bu Sözle"me ve kapsamında belirtilen tüm uygulanabilir belgeler; %"bu Sözle"menin 
bütününü ve i"bu Sözle"mede belirtilen konulara istinaden taraflar arasındaki 
mutabakatı olu"turmakta ve taraflar arasında daha önceden yapılan di!er sözlü veya 
yazılı Sözle"melerin yerine geçmektedir. Bu Sözle"mede yapılacak tadiller ya da 
ilaveler, CB’nin tam yetkili memurunun imzasını ta"ıyan yazılı tadil yoluyla yapılabilir. 
Tadillerin ya da ilavelerin yalnızca yazılı anla"ma ile yapılabilecek olması gereklili!i; 
yalnızca yazılı Sözle"me ile kaldırılabilir.  

13.2 %"bu Sözle"menin hükümlerinden herhangi birisi uygulanabilir de!ilse ya da herhangi 
bir nedenden ötürü geçersizse; bu tür uygulanamayan ya da geçersiz hüküm i"bu 
Sözle"menin tamamını etkilemeyecektir. Bu tür bir durumda i"bu Anla"ma; 
uygulanamayan hükmün beyan edilen amacına ula"mak do!rultusunda 
yorumlanacaktır. %"bu Sözle"menin uygulanması sırasında düzeltme gerektiren 
herhangi bir çıkarma da aynı duruma tabidir.  

 

Yer    Tarih  

..................................................................... .......................................................................... 

(Sözle"me Tarafı)    (Sertifikasyon Kurulu"u) 

#irket Mührü  
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