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Gıda Güvenlik Standartları - Gıda ißletmelerinin bildirimde bulunma koßulu

Bölüm 3 (yalnız Avustralya için), Avustralya Yeni Zelanda Gıda Standartları Yönetmeli©i

NOT:  Gıda Güvenlik Standartları Yeni Zelanda’da uygulanmamaktadır.  Avustralya ile Yeni Zelanda arasındaki gıda
standartları anlaßmasına gıda hijyen standartları dahil de©ildir.

Bildirimde bulunma koßulu kimlere uygulanmaktadır?

Bildirimde bulunma koßulu Avustralya’daki hemen hemen her gıda ißletmesine uygulanır.  Bir gıda ißletmesi,
Avustralya’da bazı temel gıda üretimi faaliyetleri dıßında, yiyecek maddelerinin satıldı©ı ya da satılmak üzere ißlen-
di©i herhangi bir ißletme ya da faaliyettir.

Bu, bildirimde bulunma koßulunun yardım veya topluma yönelik amaç taßıyan etkinlikleri  kapsadı©ı gibi ticari ißlet-
meleri ve gıdaların hazırlı©ı ve satıßını içeren `yalnızca bir kez olan’ projeleri de kapsaması demektir. Ayrıca, ambal-
ajlanmıß veya baßka herhangi bir tür gıda maddesi satsalar da eczaneler, sinemalar, küçük dükkanlar, benzin istasy-
onları ve yüzme havuzları gibi kendilerini gıda ißletmesi olarak görmeyen ißletmeleri de kapsar.

Ayrıcalıklı durumdakiler aßa©ıda açıklanmaktadır:

•   Halka do©rudan yiyecek satmamaları veya sa©lamamaları ya da ürettikleri gıda maddelerini ißlememeleri
koßuluyla çiftlikler, üzüm ba©ları, meyva bahçeleri ya da sukültürü çiftlikleri (hidroponik çiftlikleri). 

•   Para ile çalıßan münferit satıß otomatları veya yalnızca gıda maddelerinin nakliyesi için kullanılan araçların
bildirimde bulunma yükümlülükleri yoktur ancak satıß otomatları çalıßtıran gıda ißletmeleri ve gıda nakil
araçları, ißletmeleri için gerekli bildirimi sa©lamak zorundadır.

Bulundukları Eyalet veya Bölgede basitleßtirilmiß düzenlemeler uygulanabilece©inden, yardım derneklerinin veya
toplum gruplarının bir bildirimde bulunmadan önce yerel uygulama kurulußuna baßvurmaları salık verilir.  Bununla
beraber, genel bir kural olarak, yiyecek satıßını da içeren etkinlikler planladıklarında yerel uygulama dairesine
baßvurmaları gerekmektedir.

Halen gıda ißletmesi olarak kaydım ya da ruhsatım varsa ne yapmalıyım?

Bir ßey yapmanız gerekmez. Bildirimde bulunma, uygulama kurulußlarının, bölgelerindeki gıda ißletmelerini
tanımaları ve bunlarla nasıl ilißki kurabileceklerini bilmeleri ve güvenli gıda sa©lamada yol gösterebilmeleri için
gereklidir.

Eyalet ve Bölgeler, sınırları içindeki gıda ißletmelerinin kayıt gerekleri hakkında karar vermeyi sürdürecekler ve kayıt
gereksinimleri yeni Eyalet Gıda Yasaları çerçevesinde uygulanmaya devam edecektir. Kayıt koßulunu yerine getirdiy-
seniz, yeni bildirim koßulundan etkilenmeyeceksiniz.    

Bildirimde bulunma zorunlu©u, halen kaydolmamıß gıda ißletmeleri ve kayıt sistemi bulunmayan eyaletlerde faaliyet
göstermekte olan tüm gıda ißletmeleri için geçerlidir.

Bir gıda ißletmesi olarak halen kaydolmamıßsam veya ruhsatım yoksa ne yapmam gerekir?

Gıda Güvenli©i Uygulamaları 3.2.2 Standardı ve Genel Koßullar’a göre, gıda ißletmeleri, bölgelerindeki gıda güven-
li©inden sorumlu uygulama kurulußuna aßa©ıdaki bilgileri vermek zorundadır. Bu kuruluß genellikle yerel
belediyedir. Ancak, bazı Eyalet ve Bölgelerde her yasal yapı içindeki durumlarına göre, bu kuruluß sa©lık bakanlı©ı
veya kamu ya da çevre sa©lık birimleridir.
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Bildirimde bulunma onaylanma içeren bir ißlem de©ildir ve herhangi bir özel ßartı yerine getirmeniz gerekmemekte-
dir.  Ancak uygulama kurumuna aßa©ıda belirtilenleri sa©lamanız gerekir:

•   ißyerinizin ticari adını ve ißyeri sahibinin adı ile iß adresini içeren ayrıntılı ißyeri haberleßme ayrıntıları;
•   ißyerinizle ilgili gıda güvenli©i risk düzeyini de©erlendirmesinde uygulama kurumuna yardımcı olmak

amacıyla ißletmenin özelli©ine ait bilgiler. Bu ißletmenin türüne  (perakendeci, imalatçı, nakliyeci, gıda servisi
sa©layıcısı(caterer), restoran veya pazarda satıcı gibi), üretti©i veya sa©ladı©ı gıda maddelerine ve ißinin kapa-
sitesi hakkındaki bilgilerin yanısıra, risk oranı yüksek ürunlerin sa©lanması ve yiyeceklerle geçen hastalıklar-
dan en fazla etkilenen gruplara yönelik ürün satıßıyla ilgili bazı özel soruları da kapsamaktadır.

•   uygulama kurumunun bölgesi içindeki tüm ißletmelerinizin bulundu©u yerler.

Seyyar gıda satıcıları, çalıßtıkları yerler ve/veya araçlarını bulundurdukları garaj konusunda bilgi vermelidirler. 

Bildirim verme koßulu ne zaman yürürlü©e girmektedir?

Gıda Güvenli©i Uygulamaları 3.2.2 Standardı ve Genel Koßullar’a göre, bildirim verme koßulu’nun Íubat 2002 tari-
hinde yürürlü©e girmesi beklenmektedir. Bununla birlikte bazı Eyalet ve bölgelerde yürürlü©e girme tarihi daha geç
olabilir. Bu, Eyalet ve Bölgelerin, yeni standartları yürürlü©e sokmak üzere gıda yasa ve yönetmeliklerini de©ißtire-
cekleri tarihe ve ayrıca, gelen yeni koßullar için 12 aylık tanıtım süresi seçip seçmeyecekleri ya da Íubat 2002’yi
baßlama tarihi olarak uygulayıp uygulamayacakları hususunda alacakları karara ba©lıdır. 

Halen çalıßan ißletmelerin, bu tarihi izleyen üç ay içinde bildirimde bulunma zorunlu©u vardır. Yeni gıda ißletmeleri
için, her eyalet ve bölgede yönetmelik yürürlü©e girer girmez koßullar uygulanmaya baßlayacaktır ve yeni bir ißlet-
menin açılıßından önce bildirimde bulunulması gereklidir.

Bildirimi bir kezden fazla vermem gerekir mi?

Hayır. Verilen bilgiler güncelli©ini koruyorsa, bildirim bir kez verilir. Ancak, verilen bilgide de©ißiklik varsa, örne©in;
isim, adres, ißletme sahibinin, iß türünün veya ürün çeßidinin de©ißmesi halinde, bu de©ißikliklerden önce uygulama
kurulußuna bilgi verilmelidir.

Bildirim formu var mı?

Yerel uygulama kurulußlarının kullanımı için örnek bildirim formları hazırlanmıßtır. Bazıları de©ißik bir format kul-
lanmayı seçebilirler ancak, istenilen bilgilerde de©ißiklik olmaması gerekir. ANZFA bildirim politika belgesi bu
konuya daha fazla açıklık getirmektedir. Bu belge Haziran 2001’de yayımlanacaktır. ANZFA’nın web sitesinde de
bulunacaktır. Kendi bölgenizdeki bildirim formları ve koßulları konusunda bilgi sa©lamak için, yerel belediyenize ya
da kamu sa©lık birimine baßvurunuz.

Daha fazla bilgiye gereksinim duyuyor musunuz?

Standartların örnekleri, yönetmelikler, destek materyalleri ve di©er bilgi notları ANZFA’nın web sitesinde
(www.anzfa.gov.au) mevcuttur. Standartlar her Eyalet ve Bölge’de uygulanmaya baßladı©ından, yiyecek ißletmeleri,
do©rudan yerel belediye Çevre Sa©lık Görevlilerinden ya da Eyalet veya Bölgelerinin Sa©lık veya Sa©lık Hizmetleri
Bakanlıkları ve Kamu Sa©lık Birimleri’nden bilgi alabilirler. Eyalet ve Bölge sa©lık bakanlıkları ile yerel belediyelerin
haberleßme ayrıntıları Gıda Güvenlik Standartları - Bilgilendirme ve tavsiye Kaynakları adlı ayrı bir bilgi notunda yer
almaktadır.
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