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DAGMM YERLERİNE

ilgi: a) Çevre Sağlığı Daire Başkanlığının 15/03/2016 tarihli ve 19020089 sayılı yazısı.
b) Kurumumuzun 18/06/2015 tarihli ve 62665021/478 sayılı yazısı.

ilgi (a) yazıda, piyasaya sunulan ambalajh sulardan alınarak laboratuvara gönderilen
numunelerin analiz sonuçlannın uygunsuz çıkması durumunda su dolum tesislerine yasal
işlem yapılabilmesi için laboratuvardan ıslak imzalı analiz sonuç raporunun beklendiği, ıslak
imzalı sonuçların Müdürlüğe ulaşma süresi sonunda ise uygunsuz numune ile aynı parti/seri
numarasına sahip ürünlerin tüketilmiş olduğundan piyasadan toplatma işlemi yapılamadığı,
uygunsuz ürünlerin tüketilmesinin engellenemediği ve faaliyet durdurma, tekrar numune alma
gibi işlemlerin geciktiğinden bahisle, olumsuzluklara meydan verilmemesi için halk sağlığı
laboratuvarlannca piyasa gözetim ve denetim numunelerine yönelik analiz raporlarının ilgili
halk sağlığı müdürlüğüne ivedilikle gönderilmeleri hususu bildirilmektedir.
Bilindiği üzere, Kurumumuzun ilgi (b) yazısında da belirtildiği üzere "Uygunsuz
çıkan numunelerde, 4703 sayılı Ürünlere ilişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve
Uygulanmasına Dair Kanun gereğince, ilgili firmalara Kurumumuzcci idari para cezası
işleminin uygulanabilmesi için analiz raporlarının ıslak imzalı veya elektronik imza
imzalanarak ilgili Halk Sağlığı Müdürlüğüne gönderilmesi" hususu 81 İl Valiliğine (Halk
Sağlığı Müdürlüğü) bildirilmişti.
Bununla birlikte: Kurumumuz merkez ve taşra teşkilatı laboratuvarlannda kullanılmak
üzere ihalesi yapılan ve sistemin illere kurulumlan iş planı doğrultusunda devam eden
Laboratuvar Bilgi Yönetim Sisteminde, analiz raporlarının e-imza ile imzalanabilmesi hususu
teknik şartnamenin "Raporlama/Sertifikalandırma ve istatistik işlemleri başlıklı 22.8.5
maddesinde" yer almaktadır.
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Buna göre, Kurumumuzca belirlenen iş planı doğrultusunda sistemin kurulumu il
bazında ilgili fınnaca yüriltüldüğünden, kurulum tamamlanıp raporların e-imza ile
gönderileceği zamana kadar yukarıda belirtilen olumsuzluklara meydan vermemek için
raporlann ıslak imzalı olarak ivedilikle ilgili halk sağlığı müdürlüğüne gönderilmesi
hususunda:
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr Irfan ŞENCAN
Bakan a.
Kurum Başkanı
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