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 SERTİFİKA VE LOGOLARIN KULLANIMI 
 1. GLOBALGAP  Sertifikasının Kullanımı 
 
  (a) Sertifika sertifikasyon kuruluşuna aittir. 
  (b) Sertifikalar , yayın tarihinden itibaren bir yıl süresince geçerlidir.  
  (c) Sertifikalar devredilemez. 
  (d) Sertifika sadece ürün  kapsamında belirtilen yerlerde sergilenebilir. 
  (e) Sertifika kalite sistem veya hizmet belgesi izlenim verecek şekilde kullanılamaz. 
  (f) Belgelendirilen kuruluş, ürün / ürün işleme ve ürün yetiştirme alanları  kapsamında 

gerçekleşecek her türlü değişikliği sertifikasyon kuruluşuna bildirmekle yükümlüdür. 
  (g) Seçenek 2’de Kayıtlı üretici üretici grubundan/yetkilisinden bir uygunluk yazısı veya 

belgesi alabilir ancak üretici grubunun izni olmaksızın Üretici Grubunun GLOBALGAP 
sertifikasına atıf yapamaz. 

   
 2. KAS Logolarının (Ticari Logo) Kullanımı 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) Logo hiçbir şekilde Akreditasyon kurumu logosuyla birlikte kullanılamaz. 
(b) Logo kuruluşun ismiyle birlikte kullanılabilir. 

  (c) Logo, sertifikada belirtilen ürün / lokasyon / ürün yetiştirme ve ürün işleme  kapsamıyla 
bağlantılı olmak kaydıyla, antetli kağıt, broşür gibi ürünlerde kullanılabilir. 

  (d) Logo, üzerinde kuruluşun isim veya ambleminin yer aldığı taşıtların, binaların ve 
bayrakların üzerinde kullanılabilir. 

  (e) Logo hiç bir şekilde bir kalite sistem veya hizmet onayı izlenimi verecek şekilde 
kullanılamaz. 

  (f) Belgelendirilmiş kuruluş, belgelendirme kuruluşunun bildirmesi halinde logonun 
kullanımına son vermekle yükümlüdür. 

  (g) Belgelendirilmiş kuruluş, her ne sebeple olursa olsun sertifikanın iptalinden sonra 
logonun kullanımına son verecektir. 

 
 3. GLOBALGAP Ticari Marka , GLOBALGAP Logo , GLOBALGAP Müşteri Numarası (GGN) 
ve GLOBALGAP Tescil Numarası  Kullanımı 
 

GLOBALGAP Ticari Markası : GLOBALGAP Ticari markası, herhangi bir boyut veya formatta 
“GLOBALGAP”tir. 

*Üreticiler yalnızca ticari markayı maksimum 100 mm yükseklik ebatında olarak yalnızca GLOBALGAP 
sertiifikalı ürünü taşıyan paletler üzerinde ve satış noktasında görünmeyecek ise kullanabilirler. 

** GLOBALGAP sertifikalı üreticiler iş-işe iletişim amacıyla ve izlenebilirlik/ayrım/belirleme amacıyla  
üretim yerinde kullanabilirler. 

*** GLOBALGAP Perakendeci , tam üye ve üretici/tedarikçi üyeleri promosyon amacıyla(direkt olarak 
sertifikalı ürün ile ilişkili olmamak kaydıyla) ve iş işe iletişimde kullanabilirler. 

 

Aşağıda Görünen GLOBALGAP Logosu ( Yeşil )  

*GLOBALGAP Perakendeci , tam üye ve üretici/tedarikçi üyeleri yalnızca üye olmaları sebebiyle ve iş 
işe iletişimde (işaretler,antetli kağıt, kartvizit ve reklam yayınları )kullanabilirler.Tedarikçi /Üretici üyeler 
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ise geçerli bir GLOBALGAP Sertifikası ile ilişkili olduklarında ancak bu logoyu yukarıdaki şartlarda 
kullanabilirler. 

 

**Akredite edilmiş GLOBALGAP Onaylı Sertifikasyon kuruluşları promosyon amacıyla iş-işe iletişimde 
ve akredite sertifikalar üzerinde kullanabilirler. 

*** Bireysel sözleşmeye haiz diğer oganizasyonlar(GLOBALGAP Onaylı Eğitmenler, 
yayınlar,benchmarking projeleri vs.) 
 
  , GLOBALGAP Ticari Markası ve KAS tarafından temin edilen GLOBALGAP Kayıt(Tescil) 
No’su asla ürün , ürünün ambalajı veya perakende satış noktasında görünecek şekilde kullanılamaz. 
 

 
 
GLOBALGAP Kayıt(Tescil) No’sunun Kullanımı: 
GLOBALGAP Tescil(Kayıt) Numarası üreticiyi tanımlamak için KAS Sertifikasyon Tarafından verilen 
numaradır. 
GLOBALGAP Tescil(Kayıt) Numarası yalnızca aşağıda açıklandığı gibi kullanılabilir 
“GLOBALGAP[BOŞLUK][KAS] [alfa nümerik formatta KAS’ın verdiği Tescil N°]” 
*Tescil numarası üreticinin isteği durumunda oncelikle KAS Sertifikasyon’un izni durumunda  ürün 
üzerinde veya satış noktasındaki son paketler üzerinde kullanılabilir.GLOBALGAP ; böyle  bir durumda 
ürünün izlenebilir ve güvenilir olduğunu garanti edemez. 
 
GLOBALGAP Müşteri Numarası(GGN)’nın kullanımı: 
 
GLOBALGAP Tarafından her üreticiye veya yasal girişime özel olarak verilen ve GLOBALGAP ticari 
markasını içermeyen alfa-numerik numaradır. 
 
*Ürün üzerinde veya satış noktasında son paketler üzerinde yalnızca GLOBALGAP onaylı izlenebilirlik 
sistemi ile ilşkili olarak kullanılabilir. 
 
**GLOBALGAP izlenebilirlik sistemini bireysel değerlendirme ve izlenibilirlik sistemi sahibi ile sözleşme 
imzalayarak , garanti altına alır. 

 
4. Belgelendirme Koşullarına Uygunsuzluk 

 
 Belgelendirilmiş kuruluş yukarıdaki koşullara veya GLOBALGAP Kontrol noktaları uygunluk 
Kriterlerine uymazsa veya KAS Sertifikasyon’a eksikliklerini bildirmezse, belgelendirme kuruluşu: 
 
 (a) uyarı yapabilir. 
 (b) sertifikayı kısmen askıya alabilir. 
 (c) sertifikayı komple askıya alabilir. 
 (d) sertifikayı  iptal edebilir. 
 
 KAS Sertifikasyon, bu konulardaki kararlar ve dayanakları belgelendirilmiş kuruluşa yazılı olarak 
bildirilir.  
 
 5. Akreditasyon Dışı Sertifikalar  
 
Akreditasyon dışı tetkikler sonucu yayınlanan Sertifikalar Akreditasyon Kurumu ve GLOBALGAP logosu 
taşıyamaz. Müşteriye sertifikanın akreditasyon dışı olduğu ve Akreditasyon Kurumunun ve 
GLOBALGAP logosunu kullanamayacağı bildirilir. 
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 6. Müşteri Hak ve Sorumlulukları 
Belgelendirme/Denetim sözleşmesini imzalayan müşteri belgelendirme ile ilgili tüm bilgileri sağlamayı, 
KAS Sertifikasyon belgelendirme prosedürlerinde belirtilen tüm gereklilikleri ve yukarıda belirtilen 
koşulları yerine getirmeyi kabul eder. 
 
 7. Müşterinin Belgelendirme ve Logo Kullanım Şartlarını Kabul Beyanı 
 
Yukarıdaki şart ve sorumlulukları yerine getirerek belgelendirme kuruluşunun gerekliliklerine 
uyacağımı, şartların ve sorumlulukların tarafımızca kasıtlı veya kasıtsız yerine getirilememesi 
durumunda belgelendirme kuruluşunun sertifikayı askıya alabileceğini , iptal edebileceğini 
sertifika ve logoların kullanımını durdurabileceğini kabul ettiğimi beyan ederim.  
 
Yetkili: 
 
 
Tarih: 
 
 
İmza: 
 
 

             

            


