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BİRİNCİ BÖLÜM 
AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR 
Amaç 
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu çalışma usul ve 
esasları ile gıda kodeksi hazırlama usul ve esaslarını belirlemektir. 
Kapsam 
Madde 2 — Bu Yönetmelik Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu ve İhtisas Alt Komisyonlarının 
oluşturulma ve çalışma usul ve esasları ile gıda kodeksinin hazırlanmasına yönelik usul ve 
esasları kapsar. 
Dayanak 
Madde 3 — 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve 
Denetlenmesine 
Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 8 inci 
maddesine dayanarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen ; 
a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını, 
b) Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu: Gıda kodeksinin hazırlanması ve denetleme 
komisyonu, 
c) İhtisas Alt Komisyonu: Gıda Kodeksinin hazırlanması için Ulusal Gıda Kodeksi 
Komisyonu 
tarafından oluşturulan ihtisas komisyonunu, 
d) Kodeks Alimentarius Komisyonu: Gıda ve Tarım Teşkilatı/FAO ve Dünya Sağlık 
Teşkilatı/WHO tarafından ortaklaşa kurulan ve merkezi Roma’da bulunan komisyonu, 
e) Ulusal Program: Avrupa Birliği Müktesebatının üstlenilmesine ilişkin Türkiye ulusal 
programını 
ifade eder. 
Kısaltmalar 
Madde 5 — Bu yönetmelikte geçen ; 
a) UGKK: Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonunu, 
b) KAK: Kodeks Alimentarius Komisyonunu 
ifade eder. 
İKİNCİ BÖLÜM 
ULUSAL GIDA KODEKSİ KOMİSYONU KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ 
Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu Kuruluşu 
Madde 6 — UGKK gıda konusunda görevli olmak üzere; Bakanlıktan iki, Sağlık 
Bakanlığı’ndan bir, her iki Bakanlıkça ayrı ayrı seçilecek gıda konusunda temayüz etmiş 
birer 
bilim adamı, Türk Standartları Enstitüsünden bir üye ve en fazla üyeye sahip olan gıda 
konusunda faaliyet gösteren sivil toplum örgütünden bir üye olmak üzere gıda konusunda 
deneyimli 7 üyeden oluşur. 
UGKK üyeleri bakanlıklar adına ilgili Bakanlıkça, Türk Standartları Enstitüsü temsilcisi ilgili 
kuruluşça, Sivil Toplum Örgütü temsilcisi ilgili örgütçe, bilim adamı temsilcileri her iki 
Bakanlıkça ayrı ayrı belirlenir. 
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Faaliyet konusu gıda olan sivil toplum örgütleri Bakanlıkça belirlenir, en çok üyeye sahip 
sivil 
toplum örgütü İçişleri Bakanlığından alınan kayıtlara göre değerlendirilir. Bu bilgiler UGKK 
nun teşkil edileceği iki yılda bir yenilenir. 
UGKK Başkanı, Bakanlık temsilcileri arasından Bakan tarafından atanır. 
UGKK sekreteryası Bakanlıkça yürütülür. Başkanın katılamadığı toplantılarda UGKK 
Başkanlığını Bakanlığın diğer temsilcisi yürütür. 
UGKK üyelerinden görev süresi dolmadan görevinden ölüm, uzun süreli hastalık, istifa vb. 
nedenlerle ayrılanların yerine, ayrılan üyenin bağlı bulunduğu kurum en geç otuz gün 
içerisinde yeni bir üye belirler. Ayrılan üye bilim adamı ise yeni belirlenen bilim adamı, 
ayrılan 
bilim adamını seçen Bakanlık tarafından belirlenir. Ayrılan üye sivil toplum örgütü 
mensubu 
ise onun yerine atanacak üye aynı sivil toplum örgütünce belirlenir. Yeni atanan her 
üyenin 
görev süresi diğer üyelerle birlikte biter. 
Belirlenen UGKK üyeleri Bakanlık Makamınca onaylanır. 
UGKK üyelerinin görev süresi iki yıldır. 
Yeni dönem UGKK üyeleri yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde belirlenerek, UGKK 
görev 
süresi dolmadan en geç 15 gün önce Bakanlık makamının onayına sunulur. 
Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu Görev Yetki ve Sorumlulukları 
Madde 7 — UGKK görevleri aşağıda verilmiştir: 
a) Gıda kodeksi hazırlanması, izlenmesi ve alt komisyon çalışmalarının denetlenmesi, 
b) Gıda kodeksinin hazırlanması için İhtisas Alt Komisyonlarının ve üyelerinin belirlenmesi, 
çalışma takviminin belirlenmesi ve bu takvime uyum hususlarının denetlenmesi, 
c) Ulusal Programda gıda kodeksi ile ilgili yer alacak mevzuatın belirlenmesi, 
d) Gıda kodeksi ve/veya ulusal görüşlerin oluşturulması aşamasında gerekli olacak 
verilerin 
sağlanmasında kurum ve kuruluşlara konu ile ilgili çalışmalar yaptırılması ve veri tabanı 
oluşturulması, 
e) Gıda Kodeksi ile ilgili kamu ve özel kuruluşlardan gelecek başvuruların 
değerlendirilmesi, 
f) Bakanlıkça tespit edilen önerilerin değerlendirilmesi, 
g) Gerek kendi gerekse İhtisas Alt Komisyonlarının çalışma yönteminin belirlenmesi, 
h) Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde, AB - Türkiye Ortaklık Konseyi Kararları 
ve 
Ulusal Programda yer alan taahhütler öncelikli olmak üzere hazırlanacak gıda kodekslerini 
ve 
hangi İhtisas Alt Komisyonunda değerlendirileceğinin belirlenmesi, gerekli gördüğü 
hâllerde 
değişiklik yapma ve/veya yürürlükten kaldırma kararı alınması, alınan kararların İhtisas Alt 
Komisyonuna gönderilmesi, 
i) İhtisas alt komisyonlarınca hazırlanan taslakların karara bağlanması, gerek 
görüldüğünde 
gerekçelerini yazılı olarak bildirerek taslağı yeniden değerlendirmek üzere İhtisas Alt 
Komisyonuna iade edilmesi ve konu ile ilgili ilâve görüşlerin alınması, 
j) Kabul edilen gıda kodekslerinin yayımlanmak üzere Bakanlığa sunulması, 
k) KAK tarafından hazırlanan tasarıların, ilgili İhtisas Alt Komisyonları tarafından 
incelenmesinin sağlanması ve ihtisas alt komisyonlarınca hazırlanan görüş taslaklarının 
ülke 
görüşü hâline getirilmesi, gerek görüldüğünde gerekçelerini yazılı olarak bildirerek, görüş 
taslağının yeniden değerlendirmek üzere İhtisas Alt Komisyonuna iade edilmesi ve konu ile 
ilgili olarak ilâve görüşlerin alınması, 
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l) KAK toplantıları sonuç raporlarının değerlendirilmesi veya incelenmek üzere İhtisas Alt 
Komisyonuna gönderilmesi, gelen ihtisas alt komisyon raporlarının ve toplantıya katılan 
delegasyon raporlarının incelenmesi, 
m) Karar verirken, gerek görüldüğünde kamu ve özel hukuk kişilerinin görüşlerine 
başvurulması, 
n) İhtisas Alt Komisyonundan gelen konuların on beş gün içinde karara bağlanması. 
Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu Toplantı Usulü ve Karar Alma 
Madde 8 — UGKK yılda en az dört defa olağan olarak plânlama ve değerlendirme 
toplantısı 
yapar. UGKK gerektiğinde, UGKK Başkanının daveti ile veya UGKK üye tam sayısının salt 
çoğunluğunun yazılı teklifi ile toplantıya çağırılabilir. 
Üyelerin sağlık raporu ve geçici görevlendirme dışındaki mazeretleri olması durumunda 
mazeretlerini yazılı olarak başkana bildirmeleri gerekir. Ancak acil durumlarda yazılı 
bildirim 
sonradan yapılmak kaydıyla diğer iletişim vasıtaları aracılığıyla durum başkana bildirilir. 
Mazeretsiz olarak bir yıl içerisinde art arda üç toplantıya veya üç ay içerisindeki toplantı 
sayısının üçte birine katılmayan üyenin üyeliği Bakan onayı ile kaldırılır. 
UGKK üye sayısının salt çoğunluğu olan dört üye ile toplanır ve üye tam sayısının salt 
çoğunluğu olan dört üye ile karar alır. UGKK üyeleri çekimser oy kullanamaz. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İHTİSAS ALT KOMİSYONLARININ KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ 
İhtisas Alt Komisyonlarının Kuruluşu 
Madde 9 — İhtisas Alt Komisyonları üyeleri kendi aralarında bir başkan seçer ve 
sekreterya 
Bakanlık tarafından yürütülür. İhtisas Alt Komisyonunda çalışılacak konu ile ilgili kurum, 
kuruluş, üniversite ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımı sağlanır. İhtisas Alt 
Komisyonu üyeleri hazırlanacak kodeks ile ilgili konuda uzmanlaşmış kişilerden 
oluşmalıdır. 
İhtisas Alt Komisyonunun Görevleri 
Madde 10 — İhtisas Alt Komisyonunun görevleri aşağıda verilmiştir: 
a) UGKK tarafından tespit edilen İhtisas Alt Komisyonları; Avrupa Birliği Mevzuatı öncelikli 
olmak üzere, KAK yaklaşımları, ulusal ve uluslararası mevzuat ile ülke koşullarını dikkate 
alarak gıda kodeks taslaklarının hazırlanması, 
b) Hazırlanan gıda kodeks taslak metinlerinin konu ile ilgili kurum ve kuruluşlara görüşe 
açılması, görüşlerin Bakanlığa ulaşmasını takiben İhtisas Alt Komisyonu Başkanının ilgili 
İhtisas Alt Komisyonunu toplantıya çağırması ve İhtisas Alt Komisyonunun gelen görüşleri 
değerlendirmesi, 
c) UGKK tarafından tekrar değerlendirilmek üzere iade edilen gıda kodekslerinde ve/ veya 
gelen görüşlerin değerlendirilmesi aşamasında gerek görüldüğü hallerde geniş katılımlı 
toplantılar düzenlenmesi, 
d) Gıda kodeks taslak metinlerine son şekli verilerek UGKK na sunulması, 
e) UGKK tarafından gönderilen KAK taslaklarının incelenmesi, oluşturulan ulusal görüşün 
UGKK na iletilmesi, 
f) UGKK tarafından gönderilen KAK sonuç raporlarının ve delegasyon raporlarının 
incelenmesi ve UGKK na değerlendirme raporu verilmesi, 
g) İhtisas Alt Komisyon başkanının, ilgili kodeks taslakları görüşülürken UGKK 
toplantılarına 
katılarak bilgi vermesi. 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Mali Hükümler 
Madde 11 — UGKK ve İhtisas Alt Komisyonlarının her türlü giderleri, ilgili kurum, kuruluş 
ve 
Bakanlıklarca karşılanır. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 
Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik 
Madde 12 — 7/2/1994 tarihli ve 21842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “ Ulusal Gıda 
Kodeks Komitesi Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır. 
Yürürlük 
 
Madde 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür. 
 
 


