Gıda Kurumu görevlilerinin yetkileri
2003 Gıda Yasası’na göre NSW Gıda Kurumu’nun (NSW
Food Authority) görevi NSW’deki yiyeceklerin güvenliğini
ve doğru etiketlenmesini sağlamaktır.

Kurumun faaliyet alanıyla ilgili yasalar
Kurum yetkilileri, yiyeceklerin satışı ve üretimiyle ilgili
olan 2003 Gıda Yasası’nın ve 2010 Gıda Yönetmeliği’nin
uygulamasını sağlar.
Söz konusu Yasa ve Yönetmelik:

• pis veya sağlıksız koşullarla ilgili raporları inceleyebilir
ve

• iyileştirme yapılmasıyla ilgili tebliğler, yasaklama

kararları, cezai bildirimler ve adli takibat gibi yasal
yaptırımlar uygulanmasını sağlayabilir.

Yetkili kurum görevlisine bir NSW Polis görevlisi veya
gerekli olan herhangi bir kişi eşlik edebilir. Bilgi toplamak,
önerilerde bulunmak ve gıda güvenliğini artırmak için
gerekli önlemlerin alınması için farklı kişilerle konuşurlar.

• gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin

Tüm yetkili kurum görevlileri, istenmesi durumunda
gösterebilecekleri, fotoğraflı bir Yetki Belgesi kimliği
taşır.

• Kurumun görevlerini ve sorumluluklarını belirler,

Yetkili Kurum görevlisinin yetkileri

sahiplerinin ve buralarda çalışanların yasal
yükümlülüklerini belirler,

• yasayla ilgili hedefleri ve sonuçları tanımlar ve yasalara
uyulmaması durumunda verilebilecek azami cezaları
belirler ve

• Kuruma ve yetkili görevlilerine yasanın gereklerinin

yerine getirilmesi ve uygulanması konusunda çeşitli
yetkiler verir.

Yetkili Kurum görevlisinin rolü
NSW Gıda Kurumu’nun yetkili görevlileri, gıda sektöründe
çalışan herkesin 2003 Gıda Yasası kapsamındaki
yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak amacıyla
Genel Müdür tarafından görevlendirilen kişilerdir. Bu
yükümlülüğe, sektördeki işletmelerin ürünleri üzerindeki
etiketlerinin doğru olmasını, insanlar tarafından
tüketilmesinin güvenli ve uygun olmasını sağlamak da
dahildir.
Yetkili görevliler, gıda işletmelerini gıda kaynaklı hastalıklar
gibi belirli bir olayla ilgili inceleme yapmak için veya özel
bir program kapsamında ziyaret edebilirler. Aynı zamanda
etiket ve gıda üretimi konusundaki şikayetleri inceleyebilir
veya daha önceden haber vermeksizin bir inceleme veya
denetim yapabilirler.
Yetkili Kurum görevlileri aynı zamanda:

• gıda güvenliği yasası ve gıda standartları koşullarıyla

ilgili bilgi ve eğitim verebilir veya önerilerde bulunabilir,

• Kurumun görevi ve hizmetleriyle ilgili açıklama yapabilir,
• gıda üretimi ve etiketlemeyle ilgili şartlara uymak

için kullanılan sistemlerin nasıl geliştirileceği ve
iyileştirilebileceği konusunda tavsiyelerde bulunabilir,

• yasalara uyulup uyulmadığını veya yasaların ihlal edilip
edilmediğini belirlemek için denetlemeler yapabilir ve
bunun için yöneticilerle ve çalışanlarla görüşebilir,

• gıda kaynaklı hastalık vakalarıyla ilgili bir inceleme
yapabilir,
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NSW Gıda Kurumunun yetki verdiği görevlileri aşağıdaki
yetkilere sahiptir:

• satılacak olan yiyeceklerin hazırlanmasıyla bağlantılı
olarak kullanıldığını düşündükleri yerlere veya gıda
taşıma aracına girerek buralarda inceleme yapmak,

• birinin adını ve ikamet adresini istemek, görüşmeler
yapmak ve sorular sormak,

• fotoğraf veya film çekmek, görüntü veya ses kaydı
yapmak,

• ölçüm yapmak ve herhangi türdeki bir kaydın
taslaklarını veya çizimlerini yapmak,

• bilgi toplamak, kayıtları veya belgeleri incelemek ve
bunları veya kopyalarını almak ve bunları makul ve
gereken süre boyunca elinde tutmak,

• satılacak olan yiyecekleri, etiketleri veya reklam

materyallerini incelemek, gerektiğinde paketleri açmak,

• herhangi bir cihazı açarak incelemek,
• herhangi bir yiyeceğin veya bir şeyin numunesini almak,
• ortamın gıda güvenliği açısından bir risk oluşturup

oluşturmadığını belirlemek için su, toprak veya söz
konusu ortamda bulunan herhangi bir şeyin numunesini
almak,

• yiyecekler için kullanılan kapları veya herhangi bir
paketi açmak veya açılmasını istemek,

• yiyeceklerin saklanması ve taşınması için kullanılan
araçları durdurmak ve alıkoymak,

• İlgili Yasaya veya Yönetmeliğe göre herhangi bir suçun
işlenmiş olduğunu veya işlenmekte olduğunu tespit
etmek için soruşturmalar ve sorgulamalar yapmak,
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• İlgili Yasaya göre suç delili olarak kabul edilen

yiyecekleri, araçları, cihazları, paketleri veya etiketleri
ya da reklam materyallerini alıkoymak ve

• aşağıdaki konularla ilgili tebliğ göndermek:
◦◦ işletme sahiplerinin ve yöneticilerinin, ilgili Yasaya
veya Yönetmeliğe uyması için gereken çözümü
bulması,

◦◦ ihlal durumu ortadan kalkana kadar gıda üretimi ve
satışının yasaklanması ve

◦◦ yasanın ihlaliyle ilgili olarak anında ceza verilmesi.
Bu yetkililer, görevlerini yerine getirdikleri sırada konuyla
ilgili bilim uzmanlarını, NSW Polis görevlilerini ve gerekli
olan herhangi bir kişiyi çağırabilir.

Numuneler için yapılacak ödeme
Bir yiyeceğin numunesini alırken, yetkili görevlinin bunun
için ödeme yapması zorunludur. Piyasa değerinin 10
dolardan fazla olması durumunda, numune için ödenecek
olan tutar 10 dolar ile sınırlıdır.

Mülke veya tesise girme

Yetkili Kurum görevlilerine karşı işlenen suçlar
2003 Gıda Yasası’na göre görevlerini yerine getiren kurum
yetkililerine karşı işlenen suçlar için maksimum 500 ceza
puanı (55,000 dolar) uygulanabilir.

Kurumun yetkili görevlilerinin nitelikleri
Çok sayıda yetkili Kurum görevlisi, sağlık ve gıda güvenliği
ile ilgili alanlarda eğitim almıştır. Bu kişilerin yetkili Kurum
görevlisi olabilmeleri için öncelikle yoğun bir eğitim
programına katılmaları gerekmektedir. Yetkili Kurum
görevlileri, gıda sektörünün en iyi uygulamaları konusunda
gereken bilgi ve beceriyi edinmek amacıyla düzenli olarak
uzmanlık kurslarına ve brifinglerine katılırlar.
Yetkili Kurum görevlileri, NSW’deki bir merkez ofisinde ve
çok sayıdaki bölge ofisinde çalışmaktadır.

Yetkili Kurum görevlileriyle ilgili şikayetler
Yetkili Kurum görevlileriyle ilgili şikayetler aşağıdaki adrese
gönderilebilir:

• tüm çalışanlarına kurum yetkilisinin hakları konusunda

Executive Director Compliance, Investigation &
Enforcement
NSW Food Authority
PO Box 6682
Silverwater NSW 1811
1300 552 406

• tüm çalışanlarını, gıda işletmesinin herhangi bir yerine

NSW Gıda Kurumu hakkında

Kurum yetkililerinin mülke veya tesislere girişleriyle ilgili
olarak çok kapsamlı yetkileri bulunmaktadır. Kurum
yetkilileri bir gıda işletmesine gittiğinde, bu işletmeyi
yöneten kişi:
bilgi vermelidir ve

girmesine izin verme zorunluluğu dahil olmak üzere,
kurum yetkilisinin taleplerini yerine getirme zorunluluğu
konusunda bilgilendirmelidir.

Soruşturma sırasında bir kurum yetkilisinin ilgili Yasanın
ihlal edildiğini tespit etmesi durumunda, kurum yetkilisi
aşağıdakilerle ilgili delilleri toplayacaktır:

• ihlalin niteliği ve ciddiyet seviyesi ve
• ürettikleri veya sattıkları yiyeceğin tüketim için güvenli,

uygun olmasını ve düzgün şekilde etiketlenmesini
sağlamayla ilgili yükümlülükleri dahil olmak üzere, gıda
işletmesi tarafından Yasa kapsamındaki yükümlülüklerin
yerine getirilmesi amacıyla alınan önlemler.

Kurum tarafından uygulanan yasal yaptırımlar, Uyum
ve Yaptırım Politikası’na (Compliance and Enforcement
Policy) uygun şekilde yerine getirilecektir.

NSW Gıda Kurumu (NSW Food Authority) NSW’deki
yiyeceklerin güvenliğini ve doğru etiketlenmesini sağlayan
bir hükümet kuruluşudur.
Bu kurum; yiyeceklerin güvenli bir şekilde üretilmesi,
saklanması, taşınması, tanıtılması ve hazırlanması
konusunda bilgi vererek ve bu konuları düzenleyerek gıda
zehirlenmesini en aza indirmek için tüketici, gıda sektörü
ve diğer hükümet kuruluşlarıyla birlikte çalışmaktadır.

Ayrıntınlı bilgi
• NSW Gıda Kurumu’nun internet sitesini ziyaret edin:
www.foodauthority.nsw.gov.au/industry

• 1300 552 406 numaralı destek hattını arayın

Yetkili Kurum görevlilerine karşı suç işleme

Diğer kaynaklar

Aşağıdakilerin, makul bir gerekçe olmaksızın yapılması
suçtur:

• Gıda Standartları Yönetmeliği, 2003 Gıda Yasası ve

• kurum yetkilisinin taleplerini yerine getirmeme
• görevlerini yerine getirdiği sırada görevliye direnç

gösterme, kendisini engelleme veya engellemeye
çalışma, görevlinin taklidini yapma, görevliyi tehdit
etme, sinirlendirme veya görevliye saldırma

• yetkili görevlinin izni olmaksızın, herhangi bir

yiyeceği, aracı, cihazı, paketi veya etiketleri, reklam
materyallerini veya alınan herhangi bir şeyi alıkoymak,
kaldırmak veya gizlice karıştırmak

• hatalı veya yanlış yönlendirici nitelikte olduğu bilinen
bilgileri vermek veya bu tür belgeler hazırlamak

2010 Gıda Yönetmeliği’ne şu adresten erişilebilir:
www.foodauthority.nsw.gov.au/industry/food-standardsand-requirements/legislation/

• NSW Gıda Kurumu Uyum ve Yaptırım Politikası‘na şu
adresten erişilebilir:
www.foodauthority.nsw.gov.au/industry/auditsinspections-compliance/compliance/

Note
Bu bilgi genel bir özet niteliğindedir ve her türlü durumu
kapsayamaz. Gıda işletmelerinin Gıda Standartları
Yönetmeliği’nin ve 2003 Gıda Yasası’’nın (NSW) tüm
koşullarına uymaları gerekmektedir.

