
Avustralya’daki Gıda ¥ßletmeleri
için Yeni Gıda Güvenlik

Standartları 

¥lißki kurulacak adresler
Yerel Belediye veya Kamu Sa©lık Birimi.

Yeni gıda güvenlik standartlarına
neden gereksinim duyduk?

1995 yılında Eyalet ve Bölge Sa©lık Bakanlıkları
Avustralya Yeni Zelanda Gıda Kurumu’ndan
Avustralya için tüm ülke çapında aynı kuralları
içeren gıda güvenlik standartları gelißtirmesini istedi.

Bunun nedeni:
- halen yürürlükteki Eyalet ve Bölge gıda temizlik

yönetmelikleri bir yerden di©erine de©ißiklik
gösteriyordu

- kurallar bazen günümüzün gereksinimle rine
cevap vermemekteydi

- bu durum farklı Eyalet ve Bölgelerdeki gıda
ißletmelerine sorun yaratmaktaydı

- tüketicilerin ve iß yerlerinin gereksiz
harcamalarda bulunmalarına neden oluyordu.

Ayrıca ilgili bakanlar Avustralya’da, bazılarının
ölümle sonuçlandı©ı birçok ciddi gıda zehirlenmesi
olayı nedeniyle, gıda yoluyla geçen hastalıkların
ulaßtı©ı boyutlardan kaygı duyuyorlardı.

Yeni standartlar, gıdanın güvenli kılınması ve
Avustralya’da gıda yoluyla geçen hastalıkların
boyutunu azaltmaya yönelik olarak gelißtirilmißtir.
Standartlar ayrıca, modern gıda güvenli©i
uygulamaları esas alınarak ve uluslararası standartlar
göz önünde tutularak hazırlanmıßtır.

En önemlisi, standartlar, Avustralya’da satın
aldı©ımız gıda maddelerinin tüketim için sa©lıklı
olmasını sa©lamak üzere gelißtirilmißtir.
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Bu broßür, Avustralya’daki tüm gıda ißletmelerinin
uygulamak zorunda oldu©u üç gıda güvenlik
standardını tanıtmaktadır. Faaliyetleri yalnızca temel
üretim olanlar ißletmeler bu uygulama dıßında
tutulmußtur.

Gıda ißletmeleri ve ißçilerinin kendilerini etkileyecek
olan yeni koßulları bilmeleri gerekmektedir.

Standartlar aßa©ıdaki konuları kapsamaktadır:

- Genel gıda güvenlik uygulamaları

- Gıda hazırlama koßulları

- Sa©lık ve temizlik konuları

- Gıda ißletmeleri ve araç ve gereçleri

Bu broßür standartlardaki yeni bazı koßulları ve her
Eyalet ve Bölge’de yürürlü©e girece©i tarihleri
açıklamaktadır.  Ayrıca, ißletmelerin nereden daha
fazla bilgi alabilecekleri ve yeni gıda güvenlik
standartlarıyla ilgili genel bilgilerden bazıları
belirtilmektedir.

Zorunlu Gıda güvenlik standartlarının
baßlama zaman çizelgesi

Yeni standartlar aßa©ıdaki tarihlerden itibaren
uygulanacaktır:
Aßa©ıda belirtilenler dıßında tüm koßullar, 24 Íubat
2001 tarihinden itibaren uygulamaya girecektir.
1. Bildirim verme koßulu, 24 Íubat 2002; ve
2. Gıda ißçileri beceri ve bilgileri, 24 Íubat 2002.

Bununla birlikte Eyalet ve Bölgeler, standartları
yasalaßtırmak için gıda yasa ve yönetmeliklerinde
gerekli de©ißiklikleri tamamlayana kadar, yeni
standartlar tam olarak yürürlü©e girmeyecektir.

Standartların yürürlü©e girece©i tarih her Eyalet ve
Bölge’de farklı olacaktır. Bu broßürün basımı sırasında
(A©ustos 2001) NSW ve Queensland’da yasalaßmıß
bulunmaktadır. Di©er bölgeler için bu broßürde
adresleri verilen yerel belediyenizi ya da Sa©lık veya
Toplum ¥ßleri Bakanlı©ı’nı arayınız.

Baßka yeni koßullar var mı?

Standartlardaki di©er bazı koßullar bazı Eyalet ve
Bölgelerdeki ißletmeler için yeni olabilir. Bu, eski
Eyalet ve Bölge hijyen yönetmeliklerinin neleri
içerdi©ine ba©lı olacaktır. Eyalet ve Bölge Sa©lık
Bakanlıkları, ißletmelere yerel de©ißiklikler konusunda
bilgi sa©layabileceklerdir. 

Gıda güvenlik programları

Bazı Eyalet ve Bölgeler, bazı grup ißletmeler için gıda
güvenlik programları uygulamayı planlamaktadır.

Eyalet veya Bölgelenizde gıda güvenlik programları
uygulamasının gerçekleßmesi durumunda, Eyalet ya
da Bölgenizdeki Sa©lık Bakanlı©ı veya yerel 
belediyeniz  bu konuda size bilgi verecek ve 
ißletmenizi nasıl etkileyece©ini açıklayacaktır.

Nereye danıßabilirim?

Eyalet ve Bölge Sa©lık Bakanlıkları, yerel belediyeler
ve kamu sa©lık birimleriyle birlikte çalıßarak,
ißletmelere yeni standartların yürürlü©e girmesi
konusunda bilgi vereceklerdir.

¥ßletmeler, bulundukları bölgede standartların
yürürlü©e girmesiyle ilgili olarak, yerel belediye ve
kamu sa©lık birimlerine danıßabileceklerdir.
Yeni standarlara ilißkin ayrıntılı bilgi için:

ANZFA web sitesini ziyaret ediniz:
www.anzfa.gov.au

ANZFA’ya do©rudan E-mail gönderiniz:
advice@anzfa.gov.au

ANZFA danıßma hattını arayınız: 1300 652 166 

Eyalet ya da Bölgenizdeki sa©lık bakanlıklarının
haberleßme ayrıntıları için bu broßürün arka sayfasına
bakınız.

Geçmißte yaptıklarımdan farklı olarak neler
yapmam gerekir?

Yeni standartlar eski gıda yasaları esas alınarak hazırlanmıßtır. Bazı
yeni koßullar getirilmißse de halen güvenli ve eski gıda
yönetmeliklerine uygun olarak çalıßan ißletmeler, yeni koßullara
kolaylıkla uyum sa©layabileceklerdir.

Ayrıca, bazı ißletmeler, çalıßma sistemlerinin güvenli olması ve
bunu kanıtlayabilmeleri durumunda, çalıßma yöntemlerine daha
fazla esneklik getirece©inden, yeni standartların eski kurallardan
daha iyi oldu©unu da göreceklerdir.

Gıda ißletmelerine getirilen yeni koßullar

Yürürlükteki kaydolma koßulu çerçevesinde gerekli bilgileri henüz
sa©lamadılarsa, gıda ißletmeleri yerel uygulama kurulußuna
ißyerlerinin adreslerini ve di©er hususlarda bilgi vermelidirler. 

Gıda ißletmeleri satın aldıkları gıda maddelerinin güvenli©ini ve
kullanıma uygunlu©unu sa©lamaktan sorumludurlar.

Halen yazılı bir gıda geri toplama sistemi bulunmayan gıda
imalatçıları, toptancılar ve ithalatçılar, ißletmeleri için bu sistemi
hazırlamak zorundadırlar.

Gıda ißletmelerinden yiyecekleri hazırlarken, tehlikeli bakterilerin
güvenli seviyede kalmasını sa©layacak bir yöntem uygulamaları
beklenecektir.

Risk içeren yiyeceklerle çalıßan gıda ißletmelerinin bir termometre
bulundurmaları ve kullanmaları gerekir.

Gıda ißçilerinin uyması gereken koßullar

Gıda ißçileri yiyecekleri herhangi bir ßekilde kontamine etmemeyi
sa©lamalıdırlar. Sa©lıkları ve kißisel temizlikleriyle ilgili belirli
sorumlulukları olacaktır.

Gıda ißçilerinin yaptıkları ißlerde beceri ve bilgi sahibi olmaları
beklenmektedir - resmi e©itim zorunlu olmayıp `iß yerinde’ e©itim
sa©lanması kabul edilmektedir.


