PERAKENDE GIDA
İŞLETMELERİ İÇİN BİLDİRİM
NSW Gıda Kurumu tekrarlayan bildirim gerekliliklerini
kaldırmıştır. Eylül 2015 itibariyle, perakende gıda
işletmelerinin işletme bilgilerini yalnızca kendi
belediyelerine sağlaması gerekmektedir.

değilseniz bağlı bulunduğunuz
belediyeye başvurun.
Geçerli işletme bilgilerini belediyeye
bildirmiş olan perakende gıda
işletmeleri bildirim gerekliliğini yerine

Bildirimdeki değişiklikler
Gıda Kurumu, perakende gıda
işletmeleri tarafından belediyelere

Toptancılar ve üreticiler dahil olmak
üzere ruhsatsız, perakende dışı
işletmeler, bilgilerini Gıda Kurumuna

getirmiş sayılır.

Daha fazla bilgi
Bu bilgiler konusunda sorularınız

sağlanan bilgilerin Gıda Kurumunun

vermeye devam edecektir.

yasal gereksinimlerini ve ulusal Gıda

Bunun nasıl yapılacağına dair ek

duyuyorsanız Gıda Kurumu ile irtibata

Standartları Kanunu ile 2003 Gıda

bilgiler Gıda Kurumu internet sitesinin

geçiniz:

Kanununun istediği bildirim sonucunu

Perakende bölümünde bulunabilir.

 1300 552 406

Bildirim gereklilikleri

 contact@foodauthority.nsw.gov.au

Tüm perakende gıda işletmeleri

 www.foodauthority.nsw.gov.au

karşıladığını kabul etmiştir.
Bunun sonucunda, perakende gıda
işletmelerinin artık bilgilerini Gıda
Kurumuna bildirme gerekliliği
bulunmamaktadır. Bu değişiklikten,

ticaret yapmaya başlamadan önce
kendi belediyelerine bildirimde
bulunmalıdır.

restoranlar, kafeler, süpermarketler,
çocuk bakıcıları ve mobil ve geçici

Bildirim, ticari ad, iletişim bilgileri,

gıda satıcıları gibi, gıda güvenliğinin

konum(lar), işletme sahibi bilgileri ve

belediye tarafından denetlendiği

gıda işletmenizin mahiyetini ortaya

perakende gıda işletmeleri

koyan işletme bilgilerinizi bildirmek

yararlanabilecektir. Bu işletmeler artık

anlamına gelmektedir.

işletme bilgilerini yalnızca bir kez

Belediyeler bu bilgileri, bir hizmet, izin

kendi belediyelerine verecektir.

ya da onay için başvuruda

Ruhsatlı gıda işletmeleri, ruhsat için

bulunmanız ya da bir bildirim formu

tamamlanmış olan başvurularını

doldurmanız gibi değişik yöntemlerle

verdiklerinde bildirim bilgilerini

almaktadır. İşletme bilgilerinizi nasıl

sağlamış sayılacaklardır.

bildireceğiniz konusunda emin

More resources at foodauthority.nsw.gov.au

nswfoodauthority

nswfoodauth

varsa ya da daha fazla bilgiye ihtiyaç

Belediyelerin yapması gerekenler
Perakende gıda işletmeleri için

Mevcut süreçler vasıtasıyla perakende gıda işletmeleri hakkında bilgiler
almaya devam etmeleri ve internet siteleri, belgeleri ve formlarından Gıda
Kurumunun Gıda Bildirim internet sitesine yapılan atıfları çıkarmaları
gerekmektedir. Yapılması gereken başka bir şey yoktur.

Perakende dışı gıda işletmeleri için

Perakende dışı gıda işletmeleri Gıda Kurumunun internet sitesine

(örn., toptancılar, üreticiler)

yönlendirilmelidir.

İşletmelerin yapması gerekenler
Mevcut perakende gıda işletmeleri

İşletme bilgilerinizde değişiklikler varsa bağlı olduğunuz belediyeye bildirin.
Hangi belediyeye bağlı olduğunuzu öğrenmek için
www.olg.nsw.gov.au/public/my-local-council/find-my-council adresini
ziyaret edin.

Yeni perakende gıda işletmeleri

İşletmenizin bilgilerini belediyeye sağladığınızdan emin olun.

Perakende dışı gıda işletmeleri

www.foodauthority.nsw.gov.au adresindeki Gıda Kurumu internet sitesini
ziyaret edin.

About the NSW Food Authority: The NSW Food Authority is the government organisation that helps ensure NSW food is safe
and correctly labelled. It works with consumers, industry and other government organisations to minimise food poisoning by
providing information about and regulating the safe production, storage, transport, promotion and preparation of food.
Note: This information is a general summary and cannot cover all situations. Food businesses are required to comply with all of
the provisions of the Food Standards Code and the Food Act 2003 (NSW).
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