
 

 
 
 

Bilgi Formu: İzlenebilirlik  
 
Kanadalılar için Güvenli Gıda Mevzuatı (SFCR)  

İzlenebilirlik, gıda ve gıda mamullerinin hareketlerinin bir adım geri ve bir adım ileri 
olarak izlenebilmesidir. 
 

Kanadalılar için Güvenli Gıda Mevzuatı (SFCR) kapsamında aşağıda belirtilen alanlarda 
faaliyet gösteren çoğu gıda işletmesi için izlenebilirlik gereklilikleri geçerlidir: 
 

 Gıda ithalatı 
 Gıda ihracatı 
 Eyalet ya da bölge sınırları arasında gıda ürünleri dağıtımı veya gönderimi 
 İhracat amaçlı veya eyalet ya da bölge sınırları arasında gönderilen gıdaların 

imalatı, işlemden geçirilmesi, işlenmesi, saklanması, sınıflandırılması, 
ambalajlanması veya etiketlenmesi 

 İhracat amaçlı veya eyalet ya da bölge sınırları arasında gönderilen taze meyve 
ve sebzelerin yetiştirilmesi ya da hasat edilmesi 

 Kendilerinden ihracat veya eyalet ya da bölge sınırları arası gönderim amaçlı 
olarak et ürünleri elde edilen gıda hayvanlarının kesimi 

 Kanada Gıda Denetim Kurumu (CFIA) denetimi için yenilebilir et ürünlerinin ithal 
edildikleri şekilde depolanması ve taşınması  

 Tüketicilere perakende gıda satışı - bu durumda gıdaların bir adım geri izlenmesi 
gerekecek, müşteriye kadar bir adım ileri izlenmesi gerekli olmayacaktır. 

İzlenebilirlik gereklilikleri restoranlar ve benzeri diğer işletmeler için geçerli değildir.  

Sizin için hangi izlenebilirlik gerekliliklerinin ne zaman geçerli olacağını izlenebilirlik 
başlıklı etkileşimli aracı kullanarak öğrenebilirsiniz. Bu işlem sadece 5 dakikanızı 
alacaktır. 

Nasıl işliyor? 
 
İzlenebilirlik belgeleri aşağıda belirtilenleri içermelidir:  

 Gıda ürününün tanımlanması: Gıda ürününün genel adı, ürünü imal eden, 
hazırlayan, üreten, depolayan, ambalajlayan veya etiketleyen kişinin adı ve 
adresi, gıda ürününün izlenebilmesini sağlayan parti kodu1 ya da diğer bir özgün 
tanımlayıcı2  

_______________________________ 
1 

Parti kodu aynı şartlarda imal edilmiş, hazırlanmış, üretilmiş, depolanmış, sınıflandırılmış, ambalajlanmış veya 
etiketlenmiş olan ürün partilerini tanımlamaya yarayan bir koddur. Parti kodları sayısal, alfabetik veya alfa sayısal 
olabilir. 
2 

Özgün tanımlayıcı belirli bir miktardaki gıdayı tanımlamaya yarayan bir koddur. Buna, parti kodları, sipariş 
numaraları veya konşimento numaraları dahildir. 

http://www.inspection.gc.ca/food/toolkit-for-businesses/glossary-of-key-terms/eng/1430250286859/1430250287405#listr
https://na1se.voxco.com/SE/93/traceability/?&lang=en
https://na1se.voxco.com/SE/93/traceability/?&lang=en


 

 
 
 

 Gıda ürününün, ürünü kendisinden tedarik ettiğiniz kişiye kadar bir adım geri 
izlenmesi ve gıda ürününün elinize geçtiği tarih 

 Gıda ürününün, ürünü kendisine tedarik ettiğiniz kişiye kadar bir adım ileri 
izlenmesi ve ürünü verdiğiniz tarih 

 Varsa, gıdanın üretiminde kullandığınız malzemelerin belirtilmesi ve bir adım geri 
izlenmesi ve malzemelerin elinize geçtiği tarih 

 Varsa, kesimini yaptığınız gıda hayvanlarının belirtilmesi ve bir adım geri 
izlenmesi 

Açık ve okunaklı kayıtların iki yıl süresince saklanması, Kanada içinde erişilebilir olması 
ve talep üzerine Kanada Gıda Denetim Kurumu’na (CFIA) sunulması gereklidir. 
Elektronik kayıtların tek bir dosya halinde ve standart ticari yazılımlar kullanılarak 
kolayca açılıp çalıştırılabilecek formatta olması gerekir.  

Neden Önemli 
 
Kanada’da birçok işletmede izlenebilirlik sistemleri kullanılmakla birlikte bu sistemleri 
kullanmayan işletmeler de mevcuttur. Bu da gıda güvenliği denetimleri ve ürün geri 
çağırmalarının zamanında ve etkin olarak yapılmasını engelleyebilmektedir.  

Kendilerine tedarik edilen tüm gıdaların kaynağını (bir adım geri) ve gönderilecekleri bir 
sonraki yeri (bir adım ileri) izleyebilen işletmelerin gerektiğinde doğru ve zamanında 
bilgiye ulaşmaları mümkün olmaktadır. Bu da işletmelerin güvenli olmayan gıdaları 
piyasadan çekmek için harcadıkları süreyi önemli ölçüde kısaltabilmektedir. Bu, 
Kanadalıları daha iyi korumakta ve Kanada’nın gıda güvenliği sistemine olan güveni 
artırmaktadır.  

Ayrıntılı bilgiyi www.inspection.gc.ca/safefood adresinde bulabilirsiniz. 

İlginizi çekebilecek diğer başlıklar: 

 Video: Kanadalılar için Güvenli Gıda Mevzuatı’na Hazırlanın 

 İzlenebilirlik başlıklı etkileşimli araç  

 Mevzuat gereklilikleri: İzlenebilirlik 

 Kanadalılar için Güvenli Gıda Mevzuatı’nın anlaşılması: Gıda işletmeleri için el 
kitabı  

 Soru ve Cevaplar: İzlenebilirlik 

 Başlangıç: İşletmeler için araç takımı 

 

 

http://www.inspection.gc.ca/food/eng/1299092387033/1299093490225
http://www.inspection.gc.ca/food/videos/checklist-for-businesses/eng/1528314941960/1528314942350
https://na1se.voxco.com/SE/93/traceability/?&lang=en
http://www.inspection.gc.ca/food/general-food-requirements-and-guidance/traceability/traceability/eng/1522294721005/1522294781171
http://www.inspection.gc.ca/food/toolkit-for-businesses/handbook-for-food-businesses/eng/1481560206153/1481560532540
http://www.inspection.gc.ca/food/toolkit-for-businesses/handbook-for-food-businesses/eng/1481560206153/1481560532540
http://www.inspection.gc.ca/food/toolkit-for-businesses/questions-and-answers/eng/1492029195746/1492029286734#a3
http://www.inspection.gc.ca/food/toolkit-for-businesses/eng/1427299500843/1427299800380

