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ANTALYA VALİLİĞİ 

GÖNÜLLÜ GIDA MÜFETTİŞLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA 

YÖNERGESİ 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

 

 

Amaç 

Madde 1 :  Bu yönergenin amacı Gönüllü Gıda Müfettişi olarak görevlendirilecek kişilerde 

aranacak şartları, görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer usul ve esasları belirlemektir. 

 

 

Kapsam 

Madde 2:   Bu yönerge; Gönüllü Gıda Müfettişliği görevinin verilmesi, iptali ve satış ve toplu 

tüketim yerlerinde görülen asgari teknik ve hijyenik şartların bozukluğu ile üretilen ve satışa 

sunulan gıda maddelerinde tespit edilen (bozulmuş, küflenmiş, son tüketim tarihi geçmiş vb.) 

olumsuzluklar ile varsa örnek teşkil edecek olumlu durumların da Gıda Güvenliği Eylem Kurulu 

Bürosu’na veya Alo Gıda 174 Hattına iletilmesi ve en yakın ilgili kuruluşlara (İl Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü, Belediyeler, Özel idare Müdürlüğü) işlem yapılmak üzere 

bildirilmesinde yapılacak olan uygulamanın usul ve esaslarını kapsamaktadır. 

 

 

Hukuki Dayanak 

Madde 3 :  

 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu  

 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair KHK.’nin 

Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 

 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu 

 Antalya İli Gıda Güvenliği Eylem Planı 

 Antalya İli Gıda Güvenliği Eylem Kurulu Yönergesi 

 

 

Tanımlar 

Madde 4:   Bu yönergede geçen tanımlar; 

 Eylem Kurulu: Antalya Valiliğinin 02.09.2005 tarih ve 1815 sayılı Oluru ile kurulan 

“Gıda Güvenliği Eylem Kurulu” 

 Büro: Gıda Güvenliği Eylem Kurulu’nun işleyişini yürüten İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan büro 

 Müfettiş: Gönüllü Gıda Müfettişi 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

 

Gönüllü Gıda Müfettişlerinde Aranacak Şartlar, 

Müracaat ve Değerlendirme 

Usul ve Esasları 

 

 

 

Aranacak Şartlar  

Madde 5:   Gönüllü Gıda Müfettişi olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır: 



a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

b) 18 yaşını bitirmiş olmak,  

c) En az İlköğretim mezunu olmak, 

d) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak, 

e) Herhangi bir gıda işletmesi sahibi veya çalışanı olmamak, 

f) Taksirli suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan 

fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, 

zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye 

kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve 

istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, 

devlet sırlarını açığa vuran suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, 

 

 

Müracaat   

Madde 6:    Bu yönergedeki şartlara haiz olanlardan müfettişliğe istekli olanlar, iki adet 

vesikalık fotoğrafı, ikametgah ve sabıka kaydı belgeleri ile öğrenim durumunu gösterir belgenin 

birer suretini dilekçelere ekleyerek Eylem Kurulu Bürosu’na müracaat ederler. 

 

 

Müracaatların Kabulü ve Değerlendirilmesi  

Madde 7:     İbraz edilen bilgi ve belgelerin incelenmesi, Antalya Valiliği Gıda Güvenliği 

Bürosu tarafından kabul edilen dilekçe ve ekleri soyadı esasına göre bir deftere kaydedilerek 

dosyada muhafaza edilir. Yapılan inceleme neticesinde durumları yönerge esaslarına uygun 

olanlar verilecek eğitim ve yapılacak sınavı müteakip Eylem Kurulu kararını müteakip Gıda 

Güvenliği Bürosu tarafından “Gönüllü Gıda Müfettişi” Kimlik Belgesi (Ek-1)  düzenlenir. 

 

Gıda Kontrolü görevlerinde bulunup emekli olanlar ve Üniversitelerin Gıda Bölümünde görev 

yapan öğretim üyelerinin müracaatları halinde Gönüllü Gıda Müfettişi Kimlik Belgesi eğitime 

tabi tutulmadan düzenlenir. 

      Bu işlemlere ilişkin görevler, Eylem Kurulu Bürosu tarafından yürütülür. 

 

 

Eğitim   

Madde 8:   Gönüllü Gıda Müfettişliğine seçilen kişiler, belirli bir program çerçevesinde eğitime 

tabi tutulurlar. 

 Eğitim programına katılmayanlara müfettişlik kimliği verilmez. 

 Eğitim programı Gıda Güvenliği Eylem Kurulunca kurulan bir komisyon tarafından 

hazırlanır. 

 Eğitim sonunda yapılacak sınavdan geçer not almak esastır. 

 

Gönüllü Gıda Müfettişinin Görev ve Yetkileri  

Madde 9:  Gönüllü Gıda Müfettişleri; 

1. Gıda Güvenliği ile ilgili görüş ve önerilerini bildirmek, 

2. Görevlerini yaparken adil ve tarafsız olmak,  

3. Gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde tespit ettikleri olumsuzlukları ve olumlu bulunan 

hususları Eylem Kurulu Bürosuna veya Alo Gıda 174 hattına yazılı ve sözlü olarak 

derhal iletmekle yükümlüdürler. 

4. İşyerlerinin depo, mutfak, imalat vb. bölümlerine girme yetkisi olmayıp sadece görülen 

olumsuzlukların düzeltilmesi için Eylem Kurulu Bürosuna, Alo gıda 174 hattına 

bildirmekle sınırlıdır. 

5. Antalya ili Mülki sınırları içerisinde lüzum gördükleri hususları ilgili kurumlara 

bildirmekle görevlidir. 

 

 



Sorumluluk  

Madde 10:   İş bu Yönergede belirtilen görev ve yetkilerin dışında hareket ettiği veya işlem 

yaptığı tespit edilen Müfettişlerin Müfettişlik görevleri iptal edilir ve tekrar Müfettiş olarak 

görevlendirilemezler. 

 

 

Gönüllü Gıda Müfettişlik Görevinin Askıya Alınması ve Sona Erdirilmesi  

Madde 11:   Müfettişlik görevi aşağıda sayılan hususlarda sona erer: 

a) Bu Yönergenin 5.maddesindeki şartlardan herhangi birini kaybedenler, 

b) Sorumluluklarını kötüye kullananlar, 

c) Ayrılma isteğinde bulunanlar, 

d) Herhangi bir suçtan dolayı mahkûm olanlar, 

e) Müfettişlerin görevlerinin sona erdirilmesini gerektiren hallerin gerçekleşmesi zorunlu 

durumlarda Kurul toplanıncaya kadar Gıda Güvenliği Eylem Kurulu Başkanının onayı 

ile yetkileri askıya alınır. 

f) Müfettişlerin görevlerinin sona erdirilmesi kararı Kurulda oylanarak oy çokluğuyla 

alınır. 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

 

Müfettiş Sayısı  

Madde 12:    Antalya İli Gönüllü Gıda Müfettişi sayısına Gıda Güvenliği Eylem Kurulu karar 

verir. 

 

Olumsuzlukların Bildirilmesine İlişkin İşlemler 

Madde 13:  Müfettişlerce tespit edilen olumsuzlukların gerek Gıda Güvenliği Eylem Kurulu 

Bürosu’na yazılı olarak gerekse Alo Gıda 174 Hattına sözlü olarak ulaştırılan iletileri hemen 

değerlendirilmeye alınır ve gerekli işlemler yapılır. 

 

Gönüllü Gıda Müfettişliği Kimlik Belgesinin Geçerlilik Süresi 

Madde 14: Gönüllü Gıda Müfettişliği Kimlik Belgesi verildiği tarihten itibaren 3 yıl süreyle 

geçerlidir. Gönüllü Gıda Müfettişlerinin başvuruları halinde kimlik belgeleri yenilenir. 

Müfettişler gerektiğinde yeniden eğitime alınır. 

 

Yürürlük   

Madde 15:   Bu yönerge Valilik Makamının Oluru ile yürürlüğe girer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


