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AMAÇ
Bu katalog ile organik ürünlerin üretimi/işlenmesi/pazarlanması sırasında üretici/işlemci/tüccar
tarafından belirlenen uygunsuzluklar durumunda karşılaşılması gereken önlemler ve sonuçlar
tanımlanmıştır. Bu katalog, GP 29 Prosedürünün bir parçasıdır. ETKO, bu katalogda açıklanan ve
yaptırım seviyelerini tanımlayan referansları alır.
Üreticinin İTU & GLOBALGAP uygunluk onayı alması için uyum sağlaması gereken üç tip kontrol
noktası vardır;
Uygunsuzluk Derecelendirmesi
Tavsiye
Minor / İkinci Derece
Major / Birinci Derece
Sapma dereceleri, prosedürün tanımlanması ve uygulanacak yaptırımlar:
ITU - GLOBALGAP
Uygunsuzluk
derecesi

Uygulanacak Prosedür

Önlemler

Geçerlilik
Süresi

Tavsiye

Tavsiyeler bir sonraki sene de takip
edilir.

-

-

Minor
İkinci Derece

Sertifikasyon verilebilmesi için ikinci
derece (Minör) uygunsuzlukların en
az %95 i kapatılmalıdır.

Geçerli kanıtlar verilen süre içinde
gönderilmelidir.

28 days

Düzeltici faaliyetler istenir.
ITU için;
Uygunsuzlukların kapatılmaması
durumunda 6 aylık kısmi veya komple
askıya alınır.
Askıya alma süresinin ilk 3 aylık süresi
içerisinde uygunsuzluk kapatılırsa belge
düzenlenir. Son 3 aylık süre içerisinde
tam bir denetim yapılması koşuluyla
belge düzenlenir. 6 ay süresince
herhangi bir uygunsuzluk kapatması
iletmezse belge/başvuru iptal edilir.
İptal tarihinden itibaren 12 ay boyunca
kontrol ve sertifikasyon işlemine dahil
edilmez.
(20.Madde- (2) a/b/c/ç/d/e bentleri)
GLOBALGAP’te,
ilk başvurularda denetim tarihi itibariyle
28 gün içerisinde düzeltici faaliyetlerin
ETKO’ya ulaştırılmaması durumunda veri
tabanında “açık uygunsuzluk” durumu
belirlenir ve açık uygunsuzluğun nedeni
üç (3) ay içinde çözülmezse, belge
düzenlenmeden önce tam bir denetim
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Major
Birinci Derece

Sertifika verilmeden önce tüm birinci
derece (majör) uygunsuzlukların
kapatılması şarttır.

yapılır. Önceden Belgelendirilmiş
üretici/üretici örgütünün denetim tarihi
itibariyle 28 gün içerisinde düzeltici
faaliyetlerin ETKO’ya ulaştırılmaması
durumunda, ürün/belge askıya alınır,
uygunsuzluğun nedeni askı tarihi
itibariyle ETKO’nun belirlediği süre
içerisinde (en fazla 12 ay olabilir)
çözülmezse ürün/belge iptal edilir.
İptal tarihinden itibaren 12 ay boyunca
kontrol ve sertifikasyon işlemine dahil
edilmez.
(General Regulations Part-I
6.4.1/6.4.2/6.4.3)
Geçerli kanıtlar verilen süre içinde
gönderilmelidir.
Düzeltici faaliyetler istenir.
ITU için;
Kapatılmama durumunda 6 aylık kısmi
veya komple askıya alınır.
Askıya alma süresinin ilk 3 aylık süresi
içerisinde uygunsuzluk kapatılırsa belge
düzenlenir. Son 3 aylık süre içerisinde
tam bir denetim yapılması koşuluyla
belge düzenlenir. 6 ay süresince
herhangi bir uygunsuzluk kapatması
iletmezse belge/başvuru iptal edilir.
İptal tarihinden itibaren 12 ay boyunca
kontrol ve sertifikasyon işlemine dahil
edilmez.
(20.Madde- (2) a/b/c/ç/d/e bentleri)
GLOBALGAP’te,
ilk başvurularda denetim tarihi itibariyle
28 gün içerisinde düzeltici faaliyetlerin
ETKO’ya ulaştırılmaması durumunda veri
tabanında “açık uygunsuzluk” durumu
belirlenir ve açık uygunsuzluğun nedeni
üç (3) ay içinde çözülmezse, belge
düzenlenmeden önce tam bir denetim
yapılır. Önceden Belgelendirilmiş
müteşebbis/üretici/üretici örgütünün
denetim tarihi itibariyle 28 gün
içerisinde düzeltici faaliyetlerin ETKO’ya
ulaştırılmaması durumunda, ürün askıya
alınır, uygunsuzluğun nedeni askı tarihi
itibariyle ETKO’nun belirlediği süre
içerisinde (en fazla 12 ay olabilir)
çözülmezse ürün iptal edilir.
İptal tarihinden itibaren 12 ay boyunca
kontrol ve sertifikasyon işlemine dahil
edilmez.
(General Regulations Part-I
6.4.1/6.4.2/6.4.3)
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28 days
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ITU ve GLOBALGAP Kontrol Noktası Uygunluk Kriterine göre (Control Points Compliance Criteria),
uygunsuzluk derecelendirmeleri tavsiye – ikinci derece (minör) – birinci derece (majör) olarak net bir
şekilde standart sahibi tarafından yayınlanmaktadır.
GLOBALGAP’de tespit edilmiş olan uygunsuzluk; işçi, çevre ve tüketici güvenliği açısından kritik ise bu
süre kısaltılabilir. Gıda güvenliğine, çalışanların güvenliğine, çevreye, tüketicilere ve/veya ürün
bütünlüğüne (örneğin sertifikalı olmayan ürünlerin sertifikalı satışı) ciddi bir tehdidin mevcut olduğu
durumlarda belgelendirme derhal askıya alınacaktır ve bu, resmi bir uyarı mektubu ile iletilecektir.
ÜRETİCİ TARAFINDAN ETKO'YA BELİRTİLEN SÜRE İÇERİSİNDE UYUMSUZLUĞUNA İLİŞKİN UYGUNLUK
DELİLİNİ SUNARSA, ÜRETİCİYE YAPTIRIM UYGULANMAZ.

