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FAO/WHO GIDA KODEKSİ KOMİSYONU (CAC) 

 

Kuruluş Tarihi 
1961 

Merkez 
Roma, İTALYA 

Amacı 

 Tüketici sağlığını korumak  

 Gıda sanayiine rehberlik etmek ve dünya gıda ticaretini 

kolaylaştırmak üzere gıda maddelerinin taşıması gereken asgari 

kalite ve hijyen kriterlerinin belirlenmesi 

 Dünyada gıda ile ilgili uygulamaların sağlık ve teknoloji 

yönünden standartlaştırılması 

Üyeler 
188 Üye Ülke + Avrupa Birliği + 221 Kodeks Gözlemcisi Kuruluşlar  

Genel Sekreter 
Tom Heilandt  

Resmi Dili 
İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Çince, Arapça ve Rusça 

Türkiye ile 

İlişkileri 

Türkiye 01 Ekim 1963 yılında Kodeks Alimentarius Komisyonuna üye 

olmuştur. Kodeks Alimentarius Komisyonu çalışmalarında Türkiye’de 

Kodeks odak noktası olarak GTHB bünyesinde Gıda ve Kontrol Genel 

Müdürlüğü görev yapmaktadır. 

 

1. Genel Bilgi  

Gıda Kodeksi Komisyonu (CAC) Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 

tarafından 1961 yılında kurulmuş olup, 1962 yılında Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 

katılımıyla müşterek bir yapılanmaya gidilmiştir. 

Kuruluşun temel hedefleri; tüketici sağlığını korumak, gıda sanayiine rehberlik etmek 

ve dünya gıda ticaretini kolaylaştırmak üzere gıda maddelerinin taşıması gereken asgari kalite 

ve hijyen kriterlerinin belirlenmesi ve dünyada gıda ile ilgili uygulamaların sağlık ve teknoloji 

yönünden standartlaştırılmasıdır. Kuruluşun bu amaçla hazırladığı dokümanlar tüm dünya 

ülkeleri için güvenli gıda üretiminde referans olarak kullanılmaktadır. Gönüllü referans 

standartlardan oluşan Gıda Kodeks standartları ülkeler için uygulanması zorunlu standartlar 

olmamakla birlikte ülkeler ulusal standartlarını hazırlarken kodeks standartlarını dikkate 

almaktadırlar. Diğer taraftan Gıda Kodeksi gıda güvenliği ve tüketicilerin korunmasına ilişkin 

anlaşmazlıkların çözümünde Dünya Ticaret Örgütü (WTO) tarafından uluslararası referans 

standardı olarak tanınmaktadır. 

Komisyonun icra organı olarak faaliyet gösteren Yürütme Komitesi (Executive 

Committee), Komisyon çalışmalarına genel yönetim için tavsiyelerde bulunmakta ve kararlar 

almaktadır. Kodeks Komiteleri bu prensipleri dikkate alarak iş programlarını ve öncelik 

gerekçelerini hazırlarlar. Komite grupları, buna göre, her yıl belirli programlarda toplanmakta 

ve kabul edilen çalışmaları yürütmektedirler. Gıda Kodeksi Komisyonunun (CAC) temel 

görevlerinden biride gıda standartlarının hazırlanması ve Gıda Kodeksinde yayınlanmasıdır. 

Ulusal bir hükümet veya Komisyona bağlı alt komitelerden biri bir standardın hazırlanması 
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veya gözden geçirilmesi için teklif sunabilmektedir. Bir standardın teklif edildiği şekilde 

kabul edilip edilemeyeceğine Komisyon ya da Yürütme Komitesi karar verir. Standart 

taslağının hazırlanması Komisyon Sekretaryası tarafından gerçekleştirilerek görüş ve 

değerlendirmeleri için üye hükümetlere ve uluslararası kuruluşlara iletilir. İlgili görüş ve 

değerlendirmeler alt kuruluşlarda ele alındıktan sonra Komisyonun standart taslağını kabul 

etmesi halinde aşamalı izlek çerçevesinde hükümetlerin değerlendirmesine açılır. Bu aşamayı 

da başarıyla tamamlayan bir standart taslağı Kodeks Standardı olarak kabul edilir. 

Standartların çoğunun hazırlanma süresi bir kaç yıl içinde gerçekleşmiştir. Komisyon 

tarafından kabul edilen kodeks standardı Gıda Kodeksine eklenir. Standartların revize 

edilmesi için standartların ilk hazırlanmasındaki izleğin aynısı takip edilir. 

Gıda Kodeksi Komisyonu (CAC) ayrıca tüketici sağlığının korunması ve gıda 

ticaretinde adil uygulamaların geliştirilmesi amacıyla gıda standartlarınınım yanı sıra 

uluslararası gıda kılavuzları ve uygulama kodları da hazırlamaktadır. 

Gıda ve gıda katkı maddeleri gittikçe artan oranda uluslararası alanda en fazla ticareti 

yapılan emtialar arasında yer almaktadır. Bununla birlikte küresel yem ve gıda arz zinciri 

sistemindeki değişiklikler, kaynak en uygun şekle sokma çabaları, gıda bilimi ve 

teknolojisindeki gelişmeler, iklim değişikliği ve tüketici sorunları gıda güvenliğine ve 

beslenmeye ilişkin Gıda Kodeksi Komisyonunun çalışma alanında yer alacak yeni mücadele 

alanları olacaktır. 

FAO Gıda Kodeksi Komisyonu (CAC) çalışmalarını aşağıdaki alt kuruluşlar 

vasıtasıyla gerçekleştirmektedir. 

2. Komiteler 

2.1. Genel Kurul Komiteleri 

Genel kurul komiteleri, tüm ürünlere ve ürün kategorilerine uygulanan Genel 

Standartlar, Kılavuz İlkeler ve Uygulama Kodları geliştirir. Bu belgelerde hijyenik 

uygulama, etiketleme, katkı maddeleri, muayene ve sertifikasyon, beslenme ve 

veteriner ilaçları ile böcek ilaçlarının kalıntıları ele alınmaktadır. 

• Bulaşanlar Komitesi (Ev sahibi ülke; Hollanda) 

• Gıda Katkı Maddeleri Komitesi (Ev sahibi ülke; Çin Halk Cumhuriyeti) 

• Gıda Hijyeni Komitesi (Ev sahibi ülke; ABD) 

• Gıda İthalat İhracat Sertifikasyon Sistemleri Komitesi (Ev sahibi  ülke; 

Avustralya) 

• Etiketleme Komitesi (Ev sahibi ülke; Kanada) 

• Genel Prensipler Komitesi (Ev sahibi ülke; Fransa) 

• Numune Alma ve Analiz Metotları Komitesi (Ev sahibi ülke; Macaristan) 

• Özel Beslenme Amaçlı Gıdalar Komitesi (Ev sahibi ülke; Almanya) 

• Pestisit Kalıntısı Komitesi (Ev sahibi ülke; Hollanda) 

• Veteriner ilaç Kalıntısı Komitesi (Ev sahibi ülke; ABD) 

2.2. Emtia Komiteleri 

Kodeks emtia standartları, elma ve buğdaydan dondurulmuş balıklara ve 

şişelenmiş suya kadar yaklaşık 200 ticareti yapılan ürünün fiziksel ve kimyasal 

özelliklerini tanımlamaktadır. 

 Tahıllar, Baklagiller ve Bitkisel Proteinleri İçeren Benzer Ürünler Komitesi 

(ABD), 
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 Katı-Sıvı Yağlar ve İlgili Ürünler Komitesi (Malezya), 

 Balık ve Su Ürünleri Komitesi (Norveç), 

 Taze Meyve ve Sebzeler Komitesi (Meksika), 

 İşlenmiş Meyve ve Sebzeler Komitesi (ABD), 

 Et Hijyeni Komitesi  (Yeni Zelanda), 

 Süt ve Süt Ürünleri Komitesi (Yeni Zelanda), 

 Şekerler Komitesi  (İngiltere),  

 Doğal Mineral Sular (İsviçre) 

 Sebze Proteinleri (Kanada) 

 Baharat ve Yemeklerde Kullanılan Bitkiler Kodeks 

2.3. Bölgesel Komiteler 

FAO/WHO Bölgesel Koordinasyon Komiteleri tarafından temsil edilen 6 

Kodeks Bölgesi bulunmaktadır. Her Bölgesel Komite kendi bölgesinin gıda 

standartları ve gıda kontrolüne ilişkin problemlerini ve ihtiyaçlarını belirlemekle 

yükümlüdür. Ülkeler gıda kontrol altyapılarını güçlendirmek için gıda kontrolüyle 

ilgili mevzuata ilişkin konuları ve sorunları bölgesel düzeyde ortak çalışmayla 

vurgulama fırsatı bulmaktadırlar. 

 Afrika FAO/WHO Koordinasyon Komitesi 

 Asya FAO/WHO Koordinasyon Komitesi 

 Avrupa FAO/WHO Koordinasyon Komitesi 

 Yakın Doğu FAO/WHO Koordinasyon Komitesi 

 Latin Amerika ve Karayipler FAO/WHO Koordinasyon Komitesi 

 Kuzey Amerika ve Pasifik FAO/WHO Koordinasyon Komitesi 

2.4. Daimi Uzman Grupları/Komiteleri 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 

tarafından ortaklaşa yürütülen uluslararası bir uzman bilim komiteleri bulunmaktadır. Gıda 

Kodeksi Komisyonunun çalışmalarına bilimsel tavsiyeleriyle katkıda bulunan uzman 

kuruluşlar: 

 Pestisit Kalıntısı Uzmanlar Kurulu (JMPR). 

 Gıda Katkı Maddeleri Uzmanlar Kurulu (JECFA) 

 Mikrobiyolojik Risk Değerlendirmesi Uzmanlar Kurulu (JEMRA) 

 Ad-hoc Uzman Grupları / Komiteleri 

Bu kuruluşlar uzun yıllardan beri devletler, endüstri ve araştırma merkezleri tarafından 

yaygın olarak kullanılan uluslararası kabul görmüş veriler üretmektedirler. Faaliyetleri 

sonucunda oluşturulan yayınlar uluslararası kabul edilen referans dokümanlardır. 

 

 

 

  


