
ANTALYA İLİ 
GIDA GÜVENLİĞİ EYLEM KURULUNUN KURULUŞU, 

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE 
               
Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak 
 
Madde 1: Bu yönerge; ilimizde gıda maddelerinin teknik ve hijyenik şekilde 

üretim, işleme, muhafaza, depolama, pazarlama ve halkın gereği gibi beslenmesini 
sağlamak, üretici tüketici menfaatleri ile halk sağlığını korumak üzere gıda 
maddelerinin üretiminde kullanılan her türlü ham ve yardımcı maddeler ve yarı mamul 
gıda maddeleri ile yan ürünlerinin gıda kodeksine uygunluğunun kontrol ve denetimini 
sağlamak böylece tüketiciye güvenilir gıda arzını, tüketicinin daha iyi 
bilgilendirilmesini gıda endüstrisinin geliştirilmesini, kaliteli ve güvenli gıda üretimini 
artırmak ve ÜRETİMDEN TÜKETİME GIDA GÜVENLİĞİNİ sağlamak, gıda ticaretinin 
iyileştirilmesine katkıda bulunmak, gıda sektörünün milli ekonomiye olan katkısını 
artırmak amacıyla sektörün sorunlarının belirlenmesi, bunlara çözümler üretilmesi 
amacı ile ilgili kamu kuruluşları, bilimsel kuruluşlar, esnaf ve sanatkar örgütleri, 
sanayiciler ve sivil toplum örgütlerinin bir araya gelmesiyle; “Antalya İli Gıda Güvenliği 
Eylem Kurulu”nun kuruluşu ile çalışma usul ve esaslarını tespit etmek amacı ile 5442 
sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9. maddesinin D,E,F Fıkrası ve 5179 sayılı Gıda Yasasına 
istinaden hazırlanmıştır. 

  
Madde 2:Yönergede geçen terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir: 
 
Bakanlık                 : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
Antalya Bölgesi     : Merkez ve bağlı ilçeleri  
Kurul                      : Antalya İli Gıda Güvenliği Eylem  Kurulunu 
İl Müdürlüğü          : Tarım İl Müdürlüğünü 
 
Madde 3: Antalya İli Gıda Güvenliği Eylem Kurulu Üyeleri 
 
Antalya Valisi başkanlığında veya görevlendireceği Vali Yardımcısı 

Başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur. 
. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü 
. Büyükşehir İlk Kademe Belediye Başkanlıkları(14 Adet) 
.Tarım İl Müdürlüğü 
. İl Sağlık Müdürlüğü 
. İl Özel İdare Müdürlüğü 
. İl Kontrol Laboratuar Müdürlüğü 
. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı  

- 2 nolu Meslek Komitesi 
- 15 nolu Meslek Komitesi 
- 21 nolu Meslek Komitesi 

.Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanlığı     
- Fırıncılar Odası Başkanlığı 
- Kasaplar Odası Başkanlığı 
- Bakkallar ve Bayiler Odası Başk. 
- Pastacılar Odası Başk. 
- Lokantacılar, Aşçılar ve Kebapçılar Odası Başk. 
- Sütçüler ve Yoğurtçular Odası Başk. 
- Büfeciler Odası Başk. 
- Börekçiler, Yufkacılar, Kafeterya ve Barlar Odası Başkanlığı 
- Kahveciler Odası Başk. 

 



- Seyyar ve Sabit Sebze Meyveciler Odası Başk. 
- Hal Daire Başk. 
- AKTOB 
- ANSİAD 
- Ziraat Odası Başk. 
- Gıda Müh.Odası Başk. 
- Tüketiciyi Koruma Derneği 

 
İlgili kurum yetkilisinin toplantılara katılamadığı durumlarda vekili veya 
görevlendireceği kişi toplantıya iştirak edecektir. 

 
Madde 4:Gıda Güvenliği Eylem Kurulunun Görevleri: 
 
a) Eylem Planının işleyişine yön vermek, Çalışma Gruplarının hazırladığı 

raporları değerlendirmek. Eylem planının işleyişini sağlamak, plana yön vermek, 
b)5179 sayılı gıda kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeler Kanunu ve 5393 

sayılı Belediyeler Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu kapsamında gıda üretim, 
satış ve toplu tüketim yerlerinin ruhsatlandırılmasını ve kontrollerini yapmak ve 
yaptırmak,  

c) Gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten işyerlerinin 
asgari teknik ve hijyenik şartlarının oluşturularak kayıt altına alınmasını ve üretilen her 
ürünün üretim izinli olmasını sağlamak, kayıt dışı, sağlıksız ve kontrolsüz üretimin 
önüne geçmek, böylece sektörde haksız rekabeti önlemek,  
         d) Gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri satan satış yerleri ile 
toplu tüketim yerlerinin kayıt altına alınması, gıda ve gıda ile temasta bulunan madde 
malzemelerin piyasa gözetimi kontrolü ve denetimi ile işyeri sorumluluklarına dair 
yönetmelikte belirtilen koşulları oluşturmak,  
         e) Gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten ve satan 
işyerlerini sektörel bazda değerlendirerek risk değerlendirmeleri yaparak öncelikli olan 
konuları ele alıp çözüm yolları üretmek, gerekli denetimleri yapmak ve denetim planları 
oluşturmak, 
         f)Gıda sektörünün ihtiyaç ve sorunlarını tespit etmek ve bunlara çözümler 
aramak, 
        g)Gıda sektörünün gelişmesi için gerekli eğitim çalışmaları ile bilimsel 
araştırmaları yapmak ve yaptırmak,  
        h)Gıda sanayinde çalışanlarının gerekli eğitim çalışmalarından geçirilmesini 
sağlamak. 
         ı)Tüketici haklarının ve halk sağlığının korunması yönünde gerekli çalışmaları 
yapmak, gıda güvenliği ile ilgili gerekli şartları oluşturmak, 
        i) Gıda konusunda ihtiyaç duyulan ilgili mevzuatların çıkarılması konusunda 
çalışmalar yapmak, 
        j) Kurulca uygun görülecek diğer görevleri yapmak.  
 

Sekretarya Hizmetleri ve Sekretaryanın Görevleri: 
 
Madde 5: Gıda Güvenliği Eylem Kurulunun sekretarya hizmetleri İl 

Müdürlüğünce yürütülür. Valilikten alınacak onay ile İl Müdürlüğünden bir Müdür 
Yardımcısının Başkanlığında, yeteri kadar personelden oluşturulur.  

 
Eylem kurulu sekretaryasının görevleri şunlardır: 
a) Kurulun her türlü yazışma ve dosyalama işlerini yürütmek.  
b)Bakanlık tarafından yayınlanan kanun,  yönetmelik, genelge, tamim ve talimat 

değişiklikleri hakkında ilgili Kurum ve Kuruluşları bilgilendirmek. 
c)Eylem Kurulunun gündemini önceden hazırlamak ve İl Müdürlüğü aracılığı ile 

diğer üyelerin bilgisine sunmak ve toplantıdan önce üyelere ulaştırmak.  



 
 
 
d)Kurulca alınacak kararları deftere işlemek, bunlarla ilgili yazışmaları yürütmek. 
e)Valilikçe verilen diğer görevleri yapmak. 
 
 
Antalya İli Gıda Güvenliği Eylem Kurulunun Toplantı Yeri ve Zamanı:     
 
Madde 6: Antalya İli Gıda Güvenliği Eylem Kurulu 3 ayda bir toplanır. 

Gerektiğinde olağanüstü de toplanabilir. 
  

Her toplantıda bir sonraki toplantının yeri ve zamanı belirlenir.  
 
Çalışma Grupları Oluşturulması 
 
Madde 7: Gerektiğinde Kurulun çalışmalarına yardımcı olmak, alınan kararları 

uygulamaya geçirmek ve gerekli önerileri hazırlamak üzere Kurul üyeleri arasından 
veya dışardan görevlendirilen ve bir başkan ile üyelerden oluşan çalışma grupları 
oluşturulabilir.  

Kurul gerek görürse belli konularda inceleme yapmak üzere kendi üyeleri 
arasında veya dışardan görevlendireceği uzman kişilerden oluşan komisyonlar 
kurulmasına karar verebilir. 

 
Toplantının İşleyişi ve Gündem  
 
Madde 8: Antalya İli Gıda Güvenliği Eylem Kurulu toplantısına Vali veya 

görevlendireceği Vali Yardımcısı başkanlık eder.  
Antalya İli Gıda Güvenliği Eylem Kurulu bu yönergenin 4. maddesinde belirtilen 

görevlerin gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak önceden belirlenen gündem ile toplanır.  
Kurul üyeleri, gündemde bulunmayan konuların gündeme dahil edilmesi için 

teklifte bulunabilir. Bu konularla ilgili olarak yapılacak çalışmalar veya alınabilecek 
önlemler kurulda görüşülür ve İş’ari oylama yapılarak karara bağlanır. 

 
Karar Defteri ve Karar Özetlerinin Deftere Yazılması   
 
 Madde 9: Gıda Güvenliği Eylem Kurulu tarafından alınan kararların özetleri  

“Karar Defterine” işlenir. 
 
Antalya İli Gıda Güvenliği Eylem Kurulu Kararlarının Takip ve Uygulanması     
             
  Madde 10: Kurulca alınan kararların takibi ve uygulanmasından Eylem Kurulu 

Başkanı görevli ve sorumludur. 
 
 Yürürlük   
 
  Madde 11: Bu yönerge Eylem Kurulunun Kabulü ve Valilik Makamının onayı ile 

yürürlüğe girer.    
 


