Bilgi Formu: Gıda İhracatı
Kanadalılar için Güvenli Gıda Mevzuatı (SFCR)
Kanadalılar için Güvenli Gıda Mevzuatı (SFCR) kapsamında Kanada dışına ihraç
edilecek gıda ürünlerini hazırlayan işletmeler için yeni gıda güvenliği gereklilikleri
geçerlidir.

İşletmeniz hazır mı?
Bir ihracatçı olarak ihraç edeceğiniz gıda ürünlerinin hem Kanada hem de ithalatçı ülke
tarafından belirlenen gereklilikleri karşılaması gereklidir. Bu konuda ithalatçı ülke
tarafından belirlenmiş herhangi bir gereklilik bulunmasa bile yine de ilgili Kanada
yasalarına uymanız gerekir.

Başlıca gereklilikler
1. Ruhsatlandırma
Çoğu durumda, ihracatçıların aşağıda belirtilen gereklilikleri karşılamaları gereklidir:
 İhraç ettikleri gıda ürünlerinin imalatı, işlemden geçirilmesi, işlenmesi,
saklanması, sınıflandırılması, ambalajlanması veya etiketlenmesi faaliyetlerini
yürüten işletmelerin bu faaliyet alanları için ruhsatlarının bulunması
 Et ürünleri ile ilgili olarak kendilerinden et ürünleri elde edilen gıda hayvanlarının
kesiminin ruhsatlı bir işletme tarafından yapılması
Sertifikalar için ithalat gereklilikleri ithalatçı ülkelere göre değişebildiği için sevkiyattan
önce lütfen sertifika gerekliliğini doğrulayın. İhracatçıların ihracat sertifikası veya
Serbest Satış Sertifikası talep etmek için ruhsata ihtiyaçları vardır.
Ruhsata ihtiyacınız olup olmadığını veya hangi durumlarda ihtiyacınız olacağını
Ruhsatlandırma başlıklı etkileşimli aracı kullanarak öğrenebilirsiniz. Bu işlem sadece 5
dakikanızı alacaktır.

2. Koruyucu Kontroller
Bir ihracatçı olarak aşağıda belirtilen yollarla gıda ürünlerinin güvenli kalmasını
sağlamanız gereklidir:
Gıda ürününüzü tanıyın



Gıda ürününüzün güvenlik, sınıflandırma, standartlar, etiketleme ve net miktar
gibi konular ile ilgili gereklilikleri karşıladığından emin olun
Gıda ürününün, ihracat sertifikası ve diğer sevkiyat belgelerindeki bilgiyle uyumlu
olduğunu doğrulayın



Gıda ürününü hazırlayan ve gıda ürünlerinizi ithal eden kişilerin iletişim bilgilerini
bulundurun

Yabancı pazarınızı tanıyın



İthalatçı ülke tarafından aranan gerekliliklerin bilincinde olun
Belirli pazarlara girmeye elverişli olduğunuzdan ve gıda ürününüz henüz
Kanada’dayken gerekli denetim veya sertifika hizmetlerini CFIA’dan aldığınızdan
emin olun

Ayrıca, şu yollarla da gıda ürünlerinin güvenli kalmasını sağlamanız gerekebilir:
Koruyucu kontrol planı (PCP) hazırlayın — Aşağıda belirtilenlerin yazılı kayıtlarını
tutun ve bu kayıtları düzenli olarak gözden geçirin:





Tüm sertifika ve sevkiyat belgelerinin dosyalanması
Gıda güvenliği kontrollerinin yapılması
Şikayet ve geri çağırmalarla ilgili usullerin belirlenmesi
Planınızın beklendiği şekilde işliyor oluşunun tarafınızdan doğrulanması

Koruyucu Kontrol Planı (PCP), bir ihracatçı olarak ihraç ettiğiniz gıda ürünleriyle ilgili
risklerin bilincinde olduğunuzu gösterir. PCP ayrıca, ihraç ettiğiniz gıda ürünleriyle ilgili
koruyucu kontrolleri düzenler ve bu risklerin kontrolü için aldığınız önlemleri açıklar.
Kanadalılar için Güvenli Gıda Mevzuatı (SFCR), ihraç edilecek ürünlerin ruhsatlı bir
işletme tarafından hazırlanmasını gerektirmektedir. CFIA’dan ihracat sertifikası almanızı
gerektiren durumlarda aynı zamanda bir ruhsata ve yazılı Koruyucu Kontrol Planına
sahip olmanız gereklidir.
Koruyucu Kontrol Planına (PCP) ihtiyacınız olup olmadığını veya hangi durumlarda
ihtiyacınız olacağını Koruyucu Kontrol Planı başlıklı etkileşimli aracı kullanarak
öğrenebilirsiniz. Bu işlem sadece 5 dakikanızı alacaktır.

3. İzlenebilirlik
Kanadalılar için Güvenli Gıda Mevzuatı (SFCR) kapsamında gıda ürününü nereden
edindiğinizi ve kime tedarik ettiğinizi belirten açık ve okunaklı kayıtlar tutmanız
gereklidir. Bu da ürünün geri çağırılmasını gerektiren bir durumda ürünü ithal eden
işletmeleri konu ile ilgili bilgilendirme süresini önemli ölçüde kısaltacaktır.
Sizin için hangi izlenebilirlik gerekliliklerinin ne zaman geçerli olacağını İzlenebilirlik
başlıklı etkileşimli aracı kullanarak öğrenebilirsiniz. Bu işlem sadece 5 dakikanızı
alacaktır.

Neden Önemli
Kanadalılar için Güvenli Gıda Mevzuatı (SFCR), Kanada’dan ihraç edilen gıda
ürünlerinin uluslararası geçerliliği olan gıda güvenliği kontrolleri çerçevesinde
hazırlanmasını gerektirmektedir. Bu da Kanada ihraç ürünlerinin pazar erişimini
artırmaktadır.
Ayrıntılı bilgi ve aşağıdaki etkileşimli araçlara erişim için www.inspection.gc.ca/safefood
adresini ziyaret edebilirsiniz:









Video: Kanadalılar için Güvenli Gıda Mevzuatı’na Hazırlanın
Video: Kanadalılar için Güvenli Gıda Mevzuatı (SFCR) - Gıda İhracatı
SFCR’nin anlaşılması: Gıda işletmeleri için el kitabı
Koruyucu Kontrol Planı hazırlama kılavuzu - Yurtiçi gıda işletmeleri için
İnfografik: İhracatçılar için 3 Ana Prensip
Gıda ihracatı: Açıklamalı kılavuz
ABD’ye ihracat: Yabancı Tedarikçi Doğrulama Programı
Başlangıç: İşletmeler için araç takımı

