YETKİLİ MEMURLARIN
YETKİLERİ
2003 Gıda Kanunu uyarınca, NSW Gıda Kurumunun
görevi NSW'deki gıdaların güvenli ve doğru etiketlenmiş
olmasını sağlamaktır.
Gıda Kurumunun işiyle ilgili
mevzuat
Gıda Kurumunun yetkili memurları
(memurlar) 2003 Gıda Kanununun
(Kanun) ve gıda üretimi ve satışıyla
ilgili 2015 Gıda Yönetmeliğinin
(Yönetmelik) uygulanmasını sağlar.

Yetkili memurların görevi
Memurlar Gıda Kurumunun CEO'su
tarafından, gıda endüstrisinde
çalışan herkesin Kanunla belirlenmiş
olan sorumluluklarına uyduğundan
emin olunması için görevlendirilir.
Buna, ürünlerinin doğru etiketlenmiş,
güvenli ve insan tüketimine uygun
oluşlarını sağlama yükümlülüğü
dahildir.
Memurlar belirli bir olayı araştırmak
(örn. gıda kaynaklı hastalık) için
veya belirli bir programın parçası
olarak gıda işletmelerini ziyaret
edebilir. Etiketleme ve gıda üretimi
hakkındaki şikayetleri araştırabilir ya
da önceden uyarıda bulunmaksızın
bir denetim ya da denetleme
gerçekleştirebilir.
Memurlar şunları da yapabilir:
 gıda güvenliği yasaları ve gıda
standartlarının gereklilikleri
konusunda bilgi, eğitim ve
tavsiyeler verebilir
 gıda üretimi ve etiketleme
gerekliliklerine uymak için
sistemlerin nasıl geliştirileceği ve
iyileştirileceği konusunda
tavsiyeler verir
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 mevzuata uygunluğu izler veya
mevzuat ihlallerini araştırır (buna
yönetim ve çalışanlarla
görüşmeler yapmak da dahildir)
 temiz olmayan ve sağlıklı
olmayan durumları araştırır ve
 düzeltme bildirimleri, yasaklama
kararları, ceza bildirimleri ve
kovuşturmalar gibi yaptırım
eylemleri başlatır.
Memura bir NSW polis memuru ya
da gerekli görülecek herhangi bir kişi
eşlik edebilir. Bilgi toplamak,
tavsiyelerde bulunmak ya da gıda
güvenliğini artıracak eylemlerde
bulunmak için değişik kişilerle
konuşurlar.
Bütün memurlarda, istendiğinde
ibraz edilmek üzere yanlarında
taşıdıkları bir Yetki Belgesi
bulunur.

Yetkili memurun yetkileri
Bir memurun şu yetkileri
bulunmaktadır:
 satış amacı taşıyan gıdaların
işlenmesiyle bağlantılı olarak
kullanıldığını düşündükleri tüm
tesisler ve gıda nakil taşıtlarına
girmek ve bunları araştırmak
 birisinin adını ve ikamet adresini
istemek, görüşmeler yapmak ve
sorular sormak
 fotoğraflar, filmler çekmek veya
sesli ya da görüntülü kayıtlar
almak
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 ölçümler yapmak ve skeçler ya
da çizimler yapmak veya diğer
türde kayıtlar almak
 bilgi toplamak, kayıt ve belgeleri
incelemek ve bunları almak ya da
kopyalamak ve gerekli olacak
süre boyunca tutmak
 satış amacı taşıyan gıdaları,
etiketleri ve reklam materyallerini
incelemek (buna paketleri açmak
da dahildir)
 tüm ekipmanları açmak ve
incelemek
 herhangi bir gıda ya da şeyin
numunelerini almak
 ortamın gıda güvenliği riski
doğurup doğurmadığını
belirlemek için su, toprak ya da
ortamın parçası olan herhangi bir
şeyin numunelerini almak
 gıdalar için kullanılan her tür kabı
ve her tür ambalajı açmak ya da
açılmasını istemek
 gıda depolama ve nakil için
kullanılan tüm taşıtları durdurmak
ve alıkoymak
 Kanun ya da Yönetmeliğe aykırı
bir suçun işlenmiş ya da işleniyor
olup olmadığını öğrenmek için
araştırmalar ve soruşturmalar
yapmak
 Kanun uyarınca suç sayılan bir
eylemin kanıtı olan gıdalar,
taşıtlar, ekipmanlar, ambalajlar
veya etiketler ya da reklam
materyallerine ek koymak
 şu bildirimleri vermek:

– işletme sahipleri ya da
işletmecilerinin sorunları
gidermesini gerektiren
bildirimler
– ihlal düzeltilene kadar gıda
üretimi veya satışının devam
ettirilmesini yasaklayan
bildirimler ve
– mevzuatın ihlalinden ötürü
yerinde kesilen cezaların
bildirimleri.

 ürettikleri ve sattıkları gıdaların
tüketim için güvenli, uygun ve
doğru etiketlenmiş olmasını
sağlama yükümlülükleri dahil
olmak üzere, Kanunla belirlenen
yükümlülüklerine uymayı
sağlamak için gıda işletmesi
tarafından atılan adımlar.
Gıda Kurumu tarafından uygulanan
bütün yaptırımlar, Uygunluk ve
Yaptırım Politikalarına uygun
olacaktır.

Memurlar görevlerini yerine
getirirken bilim uzmanlarını, NSW
Polisini veya gerekli herhangi birini
çağırabilir.

Yetkili memurlara karşı
işlenen suçlar

Numuneler için ödeme

 bir memurun gerekli gördüğü
şeylere uymaması

Bir gıda numunesi alırken, memur
piyasa değerine bağlı olarak azami
$10 olmak üzere, bunun ödemesini
yapmayı teklif etmelidir.
Numunenin piyasa değeri $10'un
üzerindeyse ödenecek azami tutar
$10'dur.

Mülke ya da tesislere giriş
Memurlar bir gıda işletmesine
geldiklerinde, işletmenin idarecisi
bütün çalışanların:
 memurların hakları konusunda
bilgilendirildiğinden
 bir memurun gerekli gördüğü
şeylere uyma konusundaki
yükümlülüklerini (gıda
işletmesinin herhangi bir kısmına
erişim sağlama yükümlülüğü
dahil) bildiğinden emin olmalıdır.
Bir araştırma esnasında memur
Kanunun ihlal edildiğini tespit ederse
şunlara dair kanıtlar toplayacaktır:
 ihlalin mahiyeti ve ciddiyeti ve

More resources at foodauthority.nsw.gov.au

Bir kişinin, makul bir gerekçesi
olmadan, şunları yapması suçtur:

 görevini yerine getirirken memura
direnmesi, memuru engellemesi
ya da engellemeye teşebbüs
etmesi, memuru tehdit etmesi,
gözdağı vermesi veya memura
saldırması
 memur tarafından izin
verilmedikçe el koyulmuş olan
herhangi bir gıda, taşıt, ekipman,
ambalaj veya etiket ya da reklam
materyalinin alınması,
kaldırılması veya kurcalanması
ve
 yanlış veya yanıltıcı olduğunu
bildiği herhangi bir bilgi ya da
belge verilmesi.

Memurlara karşı işlenen
suçlara verilen cezalar
Kanun uyarınca görevlerini yerine
getiren memurlara karşı işlenen
suçlar azami 500 ceza birimlik
($55.000) bir ceza alınmasına yol
açar.
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Yetkili memurların nitelikleri
Çoğu memurun sağlık ve gıda
güvenliği alanlarında en az yüksek
okul seviyesinde eğitimi
bulunmaktadır. Memur olmaya hak
kazanmak için yoğun bir eğitim
programından geçmeleri
gerekmektedir. Memurlar, gıda
sektörünün en iyi uygulamaları
konusunda en yüksek düzeyde bilgi
ve beceri sahibi olmak için düzenli
olarak uzmanlık kursları ve
toplantılarına katılır.
Memurlar tek bir merkez ofise ve
NSW'ye yayılmış çeşitli bölgesel
ofislere bağlıdır.

Yetkili memurlar hakkındaki
şikayetler
Memurlar hakkındaki şikayetler
şuraya gönderilebilir:
Director Compliance, Biosecurity &
Food Safety
PO Box 6682
Silverwater NSW 1811
1300 552 406

Daha fazla bilgi
 www.foodauthority.nsw.gov.au
adresindeki NSW Gıda Kurumu
internet sitesini ziyaret edin
 1300 552 406 numaralı
telefondan yardım hattını arayın

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).

6 Avenue of the Americas, Newington NSW 2127
PO Box 6682, Silverwater NSW 1811
T 1300 552 406
contact@foodauthority.nsw.gov.au
ABN 47 080 404 416
More resources at foodauthority.nsw.gov.au
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