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Taı,ılıı ve orırran Bakanlığl cıda ve Kontlol Geııel .lr{iidürliiğİ taraflırdan
Koııt'ederasyonrurruza gönderileı yazıcla: Tiırk Gıda Kodeksi Hızırlaıııa Yöneııreliği
çerçeı,esiııde Bakanlıkça hazırlarıın "Tiirk Gıda Kodeksi - Gıda Eiiketleıııe ve Tiikelıcileri
Bilgileıidirnre Yönetıııeliği"ne ait taslak metrliı \yryıy.tarimörman.go1,.tf adresiııde 1,er
aldığı beliııillııekte olrıp. söz ktııııısrı taslağa ilişkin görüşleriıniz {alep edılııektedir.

Bıı doğı-ıılnıda, söz konrısrı taslakJa ilgili giiriişieriııiziı yazııırz ekiıde 1,er alau
''Tas]ak Hak]ııııda Görüş Bildirilırıesinde Kııllaıılacak foı:ıır"a uyşırı şekilde 22 Aı,alıli
2ü2l tarilriıe kadar yazılı tılarak Konitderasvoıııurıüza ye elektıonik oııaırıdıı
lıercın(aıtesk.oıg.tr adı,esiııe göıı.lerilınesi lıusrısunda bilgileriııizi ve geıeğini rica edeıiz,

§ e-imzalıdır § e-imzalıd ır

Sinaıı OZKAN
Genel sekeıer

\{.Brır}ıan AKSAK
Geı-ıel Başkan Vekili

EIJER: 1. Taslak Haklııııtla Görüş Bildirilııesiırde Ku]laııılacak Fornı.pdl
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TASLAK HAKKINDA GÖRÜŞ BİLDİRiLI,DSiNDE KULLANILACAK FoRJr.r

Taslağın Geneli Üzerinde Görüş ve Değerlendirme Tckli1'

Taslak Maddesı Görüş ve Değerlendirme Teklif
l

I

I


