DENETIM BAŞARISIZ
EYLEM GEREKIYOR
Bu bilgiyi almanızın sebebi son denetiminizde ‘kabul edilemez’ sonucu almış
olmanızdır.
Bu ne anlama geliyor?

işletmelerin yeniden açılmasına izin verilmesi ortalama

Denetimin kabul edilemez olmasının anlamı, gıda
güvenliği programınızı hayata geçirememiş ve düzeltici
eylemde bulunamamış olduğunuzdur. Başarısız sonuç,
işletmenizde kullanımda olan sistemler ve kontrollerin
gıda güvenliğini etkili bir şekilde yönetemediğini veya
gerekli standartlara uygunluğu muhafaza edemediğini
göstermektedir.

olarak üç (3) gün sürmektedir ve bu süre zarfında iş ve
itibar kaybı yaşamanız olasıdır.

Uygunluk sağlamamanın cezaları neler?
Raporda belirtilen kusurların her biri, 2003 Gıda Kanunu
kapsamında suç sayılmaktadır ve bunların çoğunluğuna
bireyler için $660 veya şirketler için $1320'den başlayan
para cezaları derhal yerinde kesilmektedir. Suçun

Şimdi ne olacak?

mahkemeye taşınması halinde çok daha yüksek para

Gıda tesislerinize gelmiş olan yetkili memurun, bir

cezalarına maruz kalabilirsiniz.

işletme denetimde başarısız olduğunda yaptırımda

Eğer bir ceza bildirimi alır ya da kovuşturulursanız, gıda

bulunması gerekmektedir. Asgari olarak, denetim

işletmeniz ve suçlarınızla ilgili detayların Gıda Kurumu

raporunuzda belirtilen kusurları ele alan bir Düzeltme

internet sitesinden kamuyla paylaşılabileceğini bilmeniz

Bildirimi alacaksınız.

gerekmektedir.

Düzeltme Bildirimi memur tarafından gözlemlenen

Tekrar eden ya da kritik başarısızlıklar olması halinde,

kusurları, uygunluk sağlamak için hangi eylemleri

kusurların sizinle görüşüleceği resmi bir görüşme yapılır.

gerçekleştirmeniz gerektiğini ve gerekli eylemi

Bunun sonucunda da ceza bildirimleri, yargılama,

tamamlamanız gereken tarihi kayıt altına alır.

müsadere ya da yasaklama kararı alınması gibi ek

Size verilen son tarihe uymazsanız, Düzeltme
Bildiriminin yerini, uygunluk sağlayana kadar işletme
faaliyetlerinizi sürdürmenizi, belirli ekipmanları

icraatlar ortaya çıkacaktır. Ayrıca Gıda Kurumu,
ruhsatınızı askıya almanın uygun olup olmadığını
değerlendirecektir.

kullanmanızı veya gıda üretmenizi engelleyen
Yasaklama Kararı alır. Kapatma kararı verilen
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Sonraki adımlar

Kim kontrol edecek?

Adım 1: Size bildirilen uygunluk sağlama tarihlerini

Düzeltme Raporunu vermekten sorumlu olan memur 30

ve tüm talimatları kontrol edin.

gün içinde habersiz bir denetim gerçekleştirecektir.

Denetim Raporunda ya da Düzeltme Bildiriminde
belirtilen eylemle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sizden
istenenleri netleştirmek için derhal sorumlu memur ile
konuşmanız gerekir.

Memur, Düzeltme Bildirimine uygunluk sağlanıp
sağlanmadığını kontrol için 30 gün içinde birden fazla
kez ziyaret gerçekleştirebilir. İhlallerin ciddiyetine ve
uygunluk geçmişinize bağlı olarak, gözlemlenen ihlaller
konusunda size soruların sorulacağı resmi bir

Adım 2: Düzeltme Bildirimiyle ilgili eyleme geçin

görüşmeye de davet edilebilirsiniz.

Düzeltme Bildiriminde belirtilen son tarihe kadar
uygunluk sağlamak için anında ve etkin bir şekilde
eyleme geçmeniz gerekmektedir. 24 veya 48 saat içinde
uygunluk sağlanmasını gerektiren bir Düzeltme Bildirimi,
bunların anında ele alınması gereken kritik konular
olduğu anlamına gelmektedir. Bunu yapmamanız
Yasaklama Kararı alınmasına yol açar.
Adım 3: Destek isteyin
Yapılması gerekenleri ve memurun sizden istedikleri
konusunda yardıma ihtiyacınız olup olmadığını belirleyin.
Bildirimi veren memura yazılı olarak talepte bulunarak
Düzeltme Bildiriminin süresinin uzatılmasını
isteyebilirsiniz. Sebepler vermeniz ve uygunluk
sağlamak için makul oranda çaba ortaya koyduğunuzu
göstermeniz gerekir. Son tarih gelmeden önce
talebinizin sonucu konusunda size bilgi verilecektir.
Kritik gıda hijyeni, süreç kontrolü, temizlik ve haşere
kontrolü konularında süre uzatımı yapılmayacaktır. Süre
uzatımını son tarih gelmeden önce talep etmeniz ve
memura onaylatmanız gerekir, aksi halde asıl tarih
geçerliliğini korur.

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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