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Gıda Güvenlik Standartları - Gıda hazırlama  becerileri ve bilgisi

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

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

Gıda Güvenli©i Uygulamaları 3.2.2 Standardı ve Genel Koßullar’a göre, gıda ißletme sahipleri, ißyerlerinde gıda
hazırlayan ve gıdaların temas etti©i yüzeylerde çalıßan kißilerin ve ßeflerin güvenli gıda hazırlama konusunda beceri
ve bilgi sahibi olmalarından sorumludurlar.

Bu koßul, yalnızca, risk içermeyen ve uygun ßekilde pißmiß ve hemen tüketilecek yiyeceklerin satıldı©ı yardım veya
topluma yönelik para sa©lama amacı taßıyan etkinliklere uygulanmaz. 

Güvenli gıda hazırlama konusunda beceri ve bilgi sahibi olma koßulunun standartlara dahil edilmesinin nedeni, gıda
ißçilerinin yiyecekleri kurallara uygun olarak hazırlayarak, bunların tüketim için güvenli kılınmasını sa©lamaktır. 

`Beceri’ ve `bilgi’ sözcükleri ißletmeniz için ne ifade eder?

Beceri: ¥ßletmenin güvenli gıda sa©lamasını güvence altına almak için personelin ve ßeflerin uygun çalıßma yöntemi.

Bilgi:  Personelin ve ßeflerin, ißletmenin güvenli gıda sa©layacak ßekilde çalıßabilme yetenekleri.

Personelin ve ßeflerin neleri bilmeleri gerekir?

Yiyeceklerin güvenli hazırlanmasını sa©lama konusunda sorumlulukları bulunan gıda ißçilerinin, beceri ve bilgiye
gereksinimi vardır. ¥ßletme içinde yaptıkları di©er ißler için bu beceri ve bilgiye sahip olmaları gerekmez. Örne©in;
bir gıda servisi verme ißinde (catering) sandviç hazırlayan bir kißinin gereksinim duydu©u bilgi ve beceri ile temizlik
ißinde çalıßan bir kißininki farklıdır.

Bununla beraber, ißletmede çalıßan gıda ißçilerinin yoklu©unda bazı personelin bu iße yardım etmesi durumunda bu
kißilerin de her zamanki ißleriyle ilgili beceri ve bilgileri yanında güvenli gıda hazırlama beceri ve bilgisine de sahip
olmaları gerekir. 

Personelin beceri ve bilgisi güvenli ve temiz gıda konularını da içermelidir.  Personelin gıda maddelerinin
güvenli©ini sa©lamak üzere uyguladıkları yöntem, gıda güvenli©i konusu kapsamı içindedir. Gıda temizlik uygula-
ması ise, yiyeceklerin kontamine olmaması için 
personelin etrafı temiz tutmak üzere neler yapması gerekti©ini kapsar. Aßa©ıda verilen örnekte, gıda güvenli©i ile
gıda temizli©i uygulamalarındaki fark açıklanmaktadır.  

Bir ißletmedeki gıda ißçisi tavukların içini doldurup pißirmek için hazırlık yapmaktadır. ¥ßletme personelin-
den olan bu kißinin tavu©un güvenli bir biçimde satıßa sunulmasını sa©lamak için gıda güvenli©i ve gıda
temizli©i konusunda do©ru bilgi ve becerisi olması gerekir. 

Bu iß için gereken gıda güvenli©i konusundaki bilgi ve beceriler aßa©ıda belirtilmißtir: 
•   pißmemiß tavukların muhtemelen tehlikeli bakterilerle kontamine olabilece©ini ve yeteri derecede pißmemiß

tavu©u yemenin gıda zehirlenmesine sebep olabilece©ini bilmek;
•   tavu©un ve iç malzemesinin tam olarak pißmesi için gereken pißirme ve ısı derecesini bilmek
•   tavu©un tam olarak pißti©ini kontrol etme becerisi;
•   pißmemiß ve pißmiß tavu©un depolanması için gereken do©ru ısı derecesini bilmek; ve
•   gereçlerin do©ru dereceye ayarlanmasını sa©lama becerisi.
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Bu iß için gereken gıda temizli©i konusundaki bilgi ve beceriler aßa©ıda belirtilmißtir: 
•   pißmemiß tavu©u hazırlarken ellerin, kullanılan eldiven ya da gereçlerin pißmiß tavu©u kontamine

edebilece©ini bilmek;
•   elleri ve gereçleri kontaminasyon olasılı©ını en aza indirecek yöntemlerle yıkama becerisi;
•   kirli giysiler ya da kirli mutfak tezgahları gibi pißmiß tavu©u kontamine edebilecek  farklı faktörlerin de bulun-

du©unu bilmek; ve
•   çalıßılan mekanın temiz tutulmasını sa©lama becerisi.

Personelin uygun beceri ve bilgisi olmasını nasıl sa©larım?

Resmi e©itim gerekmemektedir. Personelin ißini iyi yapması için gereken beceri ve bilgiye sahip olmasını
sa©lamanın çeßitli yol ve yöntemleri vardır. Bazı örnekler ßöyle sıralanabilir:

•   ißletmenin sahibi ya da di©er personel tarafından `yerinde’ e©itim;
•   gıda güvenli©i ve gıda temizli©i konularındaki bilgi notlarını, okumaları için personele vermek;
•   gıda ißçilerinin ve ßeflerinin sorumluluklarının belirlendi©i kuralları uygulamak;
•   personeli, di©er kißilerin yönetti©i gıda güvenli©i kurslarına yollamak;
•   ißletmedeki personel için kurs verebilecek bir danıßmanı görevlendirmek; ve
•   gıda sanayii e©itimi görmüß nitelikli eleman almak.

Personelin yaptıkları iß için gereken beceri ve bilgiye sahip olduklarından emin olmaları koßuluyla, ißletmeler kendi-
lerine en uygun olan yolu seçebilirler.

Bu koßula ne zaman uymam gerekiyor?

Bu koßul Íubat 2002’den önce yürürlü©e girmeyecektir.  Bazı Eyalet veya Bölgelerde yürürlü©e girme tarihi daha da
gecikebilir. Bu, her bir hükümetin standartları tam olarak yasalaßtırmaları için Eyalet ve Bölge gıda yasaları ve yönet-
meliklerinde gerekli de©ißiklikleri ne zaman yapacaklarına ba©lıdır. Eyalet ve Bölgenizdeki durumla ilgili ayrıntılı
bilgi Eyalet ve Bölgeler’deki Gıda Güvenlik Standartları bilgi notunda açıklanmaktadır.

Beceri ve bilgi sahibi olma koßuluna nasıl uyabilirim?

Gıda ißçilerinin güvenli gıda hazırlama konusunda beceri ve bilgi sahibi olmalarını, onların denetlenmesini ve
güvenli gıda hazırlama ißlemlerinin öneminin düzenli olarak onlara hatırlatılmasını sa©lamıß olan ißletmeler için
beceri ve bilgi sahibi olma koßuluna uymak kolay olacaktır.

2001 yılının ikinci yarısında yayımlanacak ek bilgiler, ißletmeler ve denetim görevlilerine bu koßulun tanıtımında yol
gösterecektir. Bu süre içinde, yeni yönetmeli©in getirdi©i koßullara kendini hazırlayan ißletmelerin aßa©ıda belirtilen
soruları göz önüne almaları yararlı olabilir:

•   ¥ßletmenizdeki güvenli gıda hazırlama ve güvenlik risklerini belirlediniz mi?
•   Hangi personel ne tür gıda hazırlama görevini üstlenmißtir?
•   ¥ßletmenizdeki personele güvenli gıda hazırlama ißlemi gösterildi mi, ya da personel  bu konuda bilgilendirildi

mi?
•   Saptanmıß herhangi bir yöntem ya da kuralın uygulanmasının sa©lanmasından sorumlu bir kimse var mı?
•  Personelin çalıßma alanlarını temiz tutması için gerekli olan gereç ve yeriniz var mı?

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, gıda ißletmeleri,
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.
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