
 
 

 
 

Bilgi Formu: Gıda İşletmelerinin Ruhsatlandırılması 
 
Kanadalılar için Güvenli Gıda Mevzuatı (SFCR) 

Kanadalılar için Güvenli Gıda Mevzuatı (SFCR) kapsamında gıda işletmelerinin 
yürüttükleri faaliyetlere bağlı olarak ruhsata gereksinimleri vardır. Aşağıda belirtilen 
faaliyetlerin herhangi birini yürüten gıda işletmelerinin ruhsat almaları gereklidir: 
 

 Gıda ithalatı 
 İhracat amaçlı veya eyalet ya da bölge sınırları arasında gönderilen gıdaların 

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

 Hazırlanmasından sorumlu olunmasa bile ihracat sertifikası gerektiren gıda 
ürünlerinin ihracatı 

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

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

Ruhsatlandırma başlıklı etkileşimli aracımızı kullanarak ruhsata ihtiyacınız olup 
olmadığını veya hangi durumlarda ihtiyacınız olacağını öğrenebilirsiniz. Bu işlem 
sadece 5 dakikanızı alacaktır. 

Nasıl işliyor? 

 
Gıda işletmeleri tüm tesis, faaliyet ve ürün türlerini kapsayan tek bir ruhsat veya tesis, 
faaliyet ve ürün türlerinin benzersiz kombinasyonlarını kapsayan birden fazla ruhsat için 
başvuruda bulunabilirler.  

İşletmelerin ruhsat almak için aşağıda belirtilen bilgilerle birlikte Kanada Gıda Denetim 
Kurumu’na (CFIA) başvuruda bulunmaları gereklidir: 
 

 Ruhsatı alınacak faaliyet alanları 

 Faaliyetlerin yürütüleceği tesisin/tesislerin yeri/yerleri 

 Ruhsatı alınacak ürün türleri 

 Koruyucu kontrolleri uyguladıklarına dair yazılı beyan 

İşletmelerin halihazırda Kanada Tarım Ürünleri Yasası, Balık Ürünleri Denetim Yasası 
veya Et Ürünleri Denetim Yasası kapsamında kaydı veya ruhsatı bulunması halinde 
bunlar:  

 şu an SFCR yürürlüğe girmiş olmasına rağmen geçerlilik süresi dolana kadar 
geçerliliğini koruyacak ve Kanadalılar için Güvenli Gıda Yasası (SFCA) 
kapsamında verilmiş bir ruhsat olduğunu belirten bir ibareye sahip olması 
koşuluyla geçerliliğini devam ettirecektir. 

 

https://na1se.voxco.com/SE/93/SFCR_licence/?&lang=en


 
 

 
 

Söz konusu ruhsatların geçerlilik süresi dolduğunda gıda işletmelerinin SFCR 
kapsamında verilen ruhsat için başvuruda bulunmaları gerekecektir.  
 

Kişisel CFIA hesabınıza (My CFIA) hemen kaydolup ruhsatlar, ihracat sertifikaları ve 
elektronik ödeme seçenekleri gibi konularda pek çok çevrimiçi hizmetten 
faydalanabilirsiniz. 

Neden Önemli 
 
Şu anda gıda işletmelerinin tümü için ruhsat zorunluluğu bulunmamaktadır. 
Ruhsatlandırma, aşağıda belirtilen hususlarda CFIA’ya yardımcı olmaktadır: 

 Denetimlerin hedefinin belirlenmesi için gıda güvenliği risklerinin daha iyi bir 
şekilde saptanması 

 Gıda güvenliği ile ilgili önemli bilgilerin doğrudan gıda işletmelerine iletilmesi 

 Düzenleyici gerekliliklerinin yerine getirilmemesi halinde ruhsatların askıya 
alınması veya iptal edilmesi gibi yaptırımların uygulanması 

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

İlginizi çekebilecek diğer başlıklar: 

 Ruhsatlandırma başlıklı etkileşimli araç 

 Video: Kanadalılar için Güvenli Gıda Mevzuatı’na Hazırlanın  

 SFCR’nin anlaşılması: Gıda işletmeleri için el kitabı  

 Soru ve Cevaplar: Ruhsatlandırma 

 SFCR kapsamında ruhsat alınmasını gerektiren gıda sektörü faaliyetleri 

 Kanadalılar için Güvenli Gıda Mevzuatı (SFCR) Ruhsatı başvurusunda 
bulunmadan önce bilinmesi gerekenler 

 Video: Kanadalılar için Güvenli Gıda Mevzuatı (SFCR) Ruhsatı başvurusu 
 

http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/my-cfia/eng/1482204298243/1482204318353
http://www.inspection.gc.ca/food/eng/1299092387033/1299093490225
https://na1se.voxco.com/SE/93/SFCR_licence/?&lang=en
http://www.inspection.gc.ca/food/videos/checklist-for-businesses/eng/1528314941960/1528314942350
http://www.inspection.gc.ca/food/toolkit-for-businesses/handbook-for-food-businesses/eng/1481560206153/1481560532540#wb-info
http://www.inspection.gc.ca/food/toolkit-for-businesses/questions-and-answers/eng/1492029195746/1492029286734#a1
http://www.inspection.gc.ca/food/general-food-requirements-and-guidance/licensing/food-business-activities/eng/1524074697160/1524074697425
http://www.inspection.gc.ca/food/general-food-requirements-and-guidance/licensing/obtain-a-licence/eng/1543359915240/1543360663242
http://www.inspection.gc.ca/food/general-food-requirements-and-guidance/licensing/obtain-a-licence/eng/1543359915240/1543360663242
http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/my-cfia/sfc-licence/eng/1543345439069/1543345439313

