ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AKTAR BAHARAT VE BENZERİ DÜKKANLARIN DENETİM FORMU

DENETİM TARİHİ

Tarih …... /……/…..

MÜESSESENİN ADI
İZİN BELGESİ TARİH VE NUMARASI

Tarih …... /……/…..

No:…………..

MÜESSESENİN SAHİBİNİN ADI SOYADI
VARSA MÜESSESE YETKİLİSİNİN ADI SOYADI
MÜESSESENİN ADRESİ
MÜESSESENİN TEL :

AÇIKLAMA
İzin belgesi var mı ?

1 (Genelge Mad.1-Bitkisel drog vb. ürün satışı yapacak aktar,

EVET

HAYIR

baharatçı ve benzeri dükkanlar İl Sağlık Müdürlüğüne müracaat
ederek il sağlık müdürlüğü tarafından düzenlenen izin belgesine
istinaden bu ürünlerin satışını yapabilir.)

2

3

Anorganik, organik madde, bitki ve droglar kapalı ve muhafazalı
EVET
kaplarda saklanıyor mu ?
(Genelge Mad 2-Aktar, baharatçı ve benzeri dükkanlarda bulunan
anorganik, organik madde, bitki ve drogların kapalı ve muhafazalı
kaplarda saklanması ve müşteriye hijyenik şartlarda sunulması
gerekir.)

HAYIR

Anorganik, organik madde, bitki ve droglar müşteriye hijyenik
EVET
şartlarda sunuluyor mu ?

HAYIR

Tarım ilaçları ve insan sağlığına zarar veren veya verebilecek olan EVET

HAYIR

4 kimyasal maddelerin satışı
yapılıyor mu ?

(Genelge Mad 3-Tarım ilaçları ve insan sağlığına zarar veren veya
verebilecek olan kimyasal maddelerin bu dükkanlar da satılması
yasaktır.)

5 İnsektisitler orijinal ambalajlarında satılıyor mu ?

EVET

HAYIR

EVET

HAYIR

(Genelge Mad 4- İnsektisitler ancak orijinal ambalajlarında olmak
şartı ile satılabilir.)
( İnsektisit veya böcek ilacı, böceklere karşı kullanılan bir çeşit
pestisittir. Bunlar sırasıyla böceklerin yumurta ve larvalarına karşı
kullanılan ovisid ve larvisidleri içerir. Böcek öldürücüler ziraat, tıp,
endüstri ve ev içi kullanımında genel olarak kullanılmaktadır)

6 Vitrinlerinde kimyasal bitkisel madde ve drogların kullanılışı ile
ilgili etiket, ilan veya benzeri yazı bulunuyor mu ?

(Genelge Mad 5- Dükkanların vitrinlerinde; kimyasal bitkisel
madde ve drogların kullanılışı ile ilgili etiket, ilan veya benzeri yazı
bulunamaz.)
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7 6) Özel ambalajlarında bulunan ve satılmasına izin verilmiş olan

EVET

HAYIR

7) Bozulmuş ve insan sağlığına zararlı drog ve benzeri maddelerin EVET

HAYIR

drogların ambalajlarında farmakolojik etkisi ile ilgili bilgiye yer
verilmiş mi?

(Genelge Mad 6- Özel ambalajlarında bulunan ve satılmasına izin
verilmiş olan drogların ambalajlarında farmakolojik etkisi ile ilgili
bilgiye yer verilemez. (Örneğin; Nane, adaçayı, ıhlamur gibi
bitkilerin ambalajlarında etki ve kullanılışla ilgili herhangi bir ifade
bulunmayacaktır.)

8 satışı yapılıyor mu ?

(Genelge Mad 7- Bozulmuş ve insan sağlığına zararlı drog ve
benzeri maddelerin satışı yapılamaz.)
8) Bu dükkanlar da bitkisel karışım yapılıyor mu ? Sıvı veya katı

9 preparatları hazırlanıp, satışı yapılıyor mu ?

EVET

HAYIR

EVET

HAYIR

Drogların üzerinde hangi bitkiye ait olduğunun Türkçe ve Latince EVET

HAYIR

(Genelge Mad 8- Bu dükkanlar da hiçbir bitkisel karışım yapılamaz,
bunların sıvı veya katı preparatları hazırlanamaz ve satılamaz.)
9) Satılan bütün drogların Türkçe ve Latince bir listesi var mı?

10 (Genelge Mad 9- Satılan bütün drogların Türkçe ve Latince bir
listesinin bu dükkanlar da bulundurulması gerekir. )

11 isimleri var mı ?

(Genelge Mad 9- Satılan bütün drogların Türkçe ve Latince bir
listesinin bu dükkanlar da bulundurulması gerekir. Drogların
üzerinde hangi bitkiye ait olduğunun Türkçe ve Latince doğru
olarak yazılması yanlış isimlerle yapılan satışları önleyecektir.)

12 Satılması yasak ve tehlikeli maddelerle ilgili liste dışında dahi olsa,

EVET

HAYIR

EVET

HAYIR

insan sağlığına zarar verecek miktarlarda etkili maddeler içeren
droglar satılıyor mu ?
(Genelge Mad 10-Aktarlarda, baharatçılarda ve benzeri
dükkanlarda satılması yasak ve tehlikeli olan maddeler bu Genelge
ekinde yer almaktadır. Satılması yasak ve tehlikeli maddelerle ilgili
liste dışında dahi olsa, insan sağlığına zarar verecek miktarlarda
etkili maddeler içeren droglar satılamaz.)

13 İzinsiz satışı yapılan ürün var mı?
(Genelge Mad 11- İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yapılan kontrol
ve denetimlerde izinsiz satışı yapılan ürünlerin olduğu veya
yukarıda belirtilen usul ve esaslara aykırı davranıldığı tespit edilir
ise, fiilin niteliğine göre ilgili mevzuat hükümleri gereğince işlem
yapılacaktır.)

DENETİM SONUCU TESPİT EDİLEN HUSUSLAR

SAHİP / MESUL MÜDÜR
KAŞE/İMZA

DENETLEYEN YETKİLİ

DENETLEYEN YETKİLİ

ADI SOYADI/ÜNVANI/İMZA

ADI SOYADI/ÜNVANI/İMZA

TARİH: … / … / …
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