ISO 17065:2013 Yönetim Sistemi El Kitabı
BÖLÜM 2 SERTİFİKALANDIRMA AKIŞ ŞEMALARI‐GLOBALG.A.P.

BAŞVURU AŞAMASI
NİSSERT

ÜRETİCİ/ÜRETİCİ GRUBU

Ilk kontrol

Uygun mu?

GLOBALG.A.P. kontrolü/ sertifikasyonu için
başvuru
Başvurunun reddi bildirilir

Hayır

Red
ve Açıklama
Başvurunun
reddi bildirilir

Evet
NİSSERT AŞAĞIDAKİLERİ YAPAR
Aşağıdakileri müşteriye gönderir
¾ GLOBALG.A.P. Kayıt Formu (operatör profili)
¾ Teklif
¾ GLOBALG.A.P..Alt lisans & Sertifikalandırma
Sözleşmesi

ŞUNLARI YAPAR
(doldurur / imzalar /geri gönderir)

¾ NİSSERT’in ücret teklifi
¾ GLOBALG.A.P. Kayıt Formu (operatör
profili),
¾ GLOBALG.A.P..Alt Lisans ve Sertifikalandırma
sözleşmesi.

NİSSERT
üretici/üretici grubunu, GG veri tabanına
kaydederek GGN numarasını alır. GGN numarasını
üretici/ üretici grubuna bildirir.
Kararlaştırılmış olan ödemeleri
yapar

C

Hazırlayan

Onaylayan

Neriman KOÇHİSARLI

Doç. Dr. İlhan KOÇHİSARLI
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BÖLÜM 2 SERTİFİKALANDIRMA AKIŞ ŞEMALARI‐GLOBALG.A.P.
KONTROL / TETKİK AŞAMASI
Not:
¾ üretici/üretici grubunun GG veri tabanına kaydı yapılmadıkça, kontrol / denetim yapılamaz. üretici/üretici grubu,
haklarını korumak içişn her yıl yeniden kaydolmak zorundadır.
¾ Nissert, ürünün hasat zamanı veya hasada çok yakın bir zamanda kontrolü planlar, kontrol planını üretici/üretici
grubuna bildirir. Üretici/üretici grubunun da onayı ile kontrol/denetim zamanı kararlaştırılır

NİSSERT
Kontrol/tetkik, GLOBALG.A.P Kontrol Listelerine göre
gerçekleştirilir. Kontrol/tetkik sonunda
bulgular/uygunsuzluklar GG uygunsuzluk formuna
yazılır ve üretici/üretici grubu ve kontrolör/denetçi
tarafından imzalanır. İTU ile ortak yapılan
kontrol/tetkiklerde her sertifika programı kendi soru
listelerine göre tetkik edilerek ayrı ayrı kayıtları tutulur
ve kontrol/tetkik tamamlanır.

NİSSERT raporu değerlendirir

X GLOBALG.A.P. Genel Yönetmeliğindeki
sertifikasyon şartlarını sağladığı durumda sertifikasyon
kararı verir.
Y Sertifikasyon şartları yerine gelmemiş ise (Majör bir
uygunsuzluk varsa ve/veya minör noktalara %95
uygunluk sağlanmamışsa)

ÜRETİCİ
GG tetkik ön raporunun imzalar ve
dosyasında en az iki yıl saklar.

GlobalG.A.P
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GLOBALG.A.P

X

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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¾ Foodplus Veritabanında müşterinin durumu
Sertifikalandırılmış a çevrilir ve
GLOBALG.A.P. sertifikası düzenlenir.
¾ Kalan ödemeler fatura edilir.
¾ Üreticiye düzeltici faaliyetlerinin kanıtını yollar
VEYA
¾ Takip kontrolü / tetkiki sonuçları

Y
¾ Kontrol ön raporunda belirtilmiş olan DF lerin
yerine getirilmesi beklenir.
¾ Süresi içinde uygunsuzluklar kapatılırsa
sertifikasyon kararı verilir.
¾ Raporu yazılır.
¾ Üreticiye 14 gün içinde sertifika düzenlenir ve
Üreticinin durumu Sertifikalandırılmış a
çevrilir.
Kalan ödemeler fatura edilir.

GLOBALG.A.P

Y
¾ Süresi içinde uygunsuzluklar kapatılmazsa,
GLOBALG.A.P. Yönetmeliklerinin YAPTIRIM
maddeleri uyarınca işlem yapılır.
¾ Sertifika çıkarılması uygun bulunmamış ise
durum nedenleri ile birlikte
üretici/üretici
Hazırlayan
grubuna bildirilir, gerekirse ek bilgi ve belge
istenerek bunlara göre nihai karar verilir

Neriman KOÇHİSARLI
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Onaylayan
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