GIDA GERİ ÇAĞIRMA
VE GERİ ÇEKME
Gıda üreticileri ve
ithalatçılarının güvenli
olmayan veya uygun
olmayan gıdaları geri
çağırmak ve geri çekmek
için kullanımda olan
prosedürleri olmalıdır.
Perakendeciler geri
Gıda gerigıdaları
çağırmasatıştan
nedir?
çağrılan
Bir gıda kamu sağlığı ve güvenliği
kaldırmalıdır.
için doğrudan bir tehlike arz ediyorsa
ve satıştan kaldırılması gerekiyorsa

Geri çekmenin resmi kurumlara

Tüketici seviyesi – tüketicilerde

bildirilmesi gerekmez. Ürün geri

bulunan etkilenmiş ürünler de sahil

çağırma eylemi başlatılması

olmak üzere, ürünün üretim, dağıtım

Gıda Standartları Avustralya Yeni

ve perakende

Zelanda (FSANZ) bütün gıda geri
çağırmalarını ulusal seviyede

ağlarındaki/zincirlerindeki bütün
noktalardan geri alınmasını içerir.

koordine eder. NSW Gıda Kurumu

Şirket tarafından başlatılan geri

gıda geri çağırmaları izlemek ve

çağırma – gıda geri çağırma işlemini

NSW'deki üreticilerle irtibat

üretici ya da ithalatçı başlatır.

kurmaktan sorumludur. Gıda
Kurumunun gerekli olması halinde
bir gıda geri çağırma işlemini şart
koşma yetkisi de bulunmaktadır.

Zorunlu geri çağırma – Gıda
Kurumunun CEO'su
üreticiye/ithalatçıya bir gıda ürününü
geri çağırma talimatı verir.

geri çağrılır. Gıda geri çağırmaları

Gıda geri çağırma işlemlerinin

genellikle üretici veya ithalatçı

çoğunluğu, gıda üretimi izlemesinde

tarafından başlatılır ve eyalet ve

bir hata tespit edildiğinde, kamusal

Gıda geri çağırma
işlemlerinin yürütülmesi

devlet kurumlarına bildirilmelidir.

bir şikayet olduğunda ya da devletin

Gıda Standartları Kanununun 3.2.2

yaptığı testler sonucunda işletmeler

Geri çekme nedir?

tarafından başlatılır.

numaralı Standardı, 12. Maddesi,
Gıda Güvenliği Uygulamaları ve

Gıdanın geri çekilmesi, bir kamu

Bir sorun gıdanın geri çağrılacağı

Genel Gereklilikleri uyarınca, bir

sağlığı ve güvenliği riski olmasa bile

kadar ciddiyse, Gıda Kurumunun

gıda üreticisi, toptancısı veya

gıdanın satıştan kaldırılması için

Geri Çağırma Koordinatörü geri

ithalatçısı:

yapılan eylemdir. Bu, iki sebepten

çağırma işleminin etkili bir şekilde

 güvenli olmayan gıdaların geri

ötürü yapılabilir:

gerçekleştirilmesi için üreticiyle

çağrılmasını sağlayacak bir

birlikte çalışır.

sisteme sahip olmalıdır,

1. üründe bir kalite kusuru vardır,
ağırlığı olması gerekenden azdır
ya da kamu sağlığı riski

Gıda geri çağırma türleri

oluşturmayan bir etiket

Ticari seviye – ürünün dağıtım

bozukluğu vardır.

merkezleri ve toptancılardan geri

2. potansiyel bir kamu sağlığı
riskinin daha fazla araştırılması
için önlem olarak. Bir kamu
sağlığı riski ortaya çıkarsa gıda
geri çağrılmalıdır.

More resources at foodauthority.nsw.gov.au

alınmasını içerir ve hemen tüketim
için üretilen gıdalar satan hastaneler,

 bu sistemi talep halinde yetkili
memura göstereceği yazılı bir
belge haline getirmiş olmalıdır ve
 güvenli olmayan gıdayı geri
çağırırken bu sisteme uymalıdır.

restoranlar ve diğer büyük yemek

İşletmelere bir gıda geri çağırma

hizmeti kuruluşlarını ya da satıldığı
yerde hazırlanan gıdaları da

programı geliştirmelerinde yardımcı
olmak için, FSANZ'ın Gıda Sektörü

içerebilir.

Geri Çağırma Protokolü –

nswfoodauthority

nswfoodauth

Avustralya'da gıdaların geri

Kurumunun Geri Çağırma

çağrılması ve bir gıda geri çağırma

Koordinatörünü arayın

planı yazılması hakkındaki bilgiler
isimli bir kitapçığı bulunmaktadır.

 www.foodauthority.nsw.gov.au
adresindeki NSW Gıda Kurumu

Bu kitapçığı
www.foodstandards.gov.au/indus
try/foodrecalls/firp/pages/default.

internet sitesini ziyaret edin
 www.foodstandards.gov.au/in
dustry/foodrecalls/Pages/defa

aspx adresinde yer alan FSANZ

ult.aspx adresindeki FSANZ

internet sitesinden edinebilirsiniz.

Mevcut gıda geri çağırma
listesi

internet sitesini ziyaret edin
 Standart 3.2.2 Gıda Güvenliği

Yakın zamandaki ulusal gıda geri
çağırma işlemlerinin listesi
www.foodstandards.gov.au/indus
try/foodrecalls/recalls/Pages/defa

Uygulamaları ve Genel
Gereklilikleri şu adreste
bulunabilir:
www.comlaw.gov.au/Details/F20
12C00767

ult.aspx adresinden edinilebilir.

Gıda perakendecileri
Bütün gıda perakendecileri geri
çağrılan bütün ürünleri satıştan
kaldırmaktan sorumludur. Geri
çağrılan bir ürünü satmaya devam
eden perakendeciler yönetmelikleri
ihlal etmektedir.

Daha fazla bilgi
İşletmeniz tarafından üretilen ya da
dağıtımı yapılan bir ürünü geri
çağırmayı düşünüyorsanız lütfen:
 1300 552 406 numaralı
telefondan NSW Gida

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

nswfoodauthority

nswfoodauth
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