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 İthal edilmek istenen gıda ve kaynak suları için, dairede ön izin öncesi 814 numune etiket
ve içerik açısından incelenmiştir.
 İncelenen ve numunesi uygun bulunup ön izin için dairemize müracaat eden 456 firmaya
gıda ön izini düzenlenmiştir.
 Ön izin düzenlenen gıda ve kaynak sularının limanlarda yapılan kontrol işlem sayısı ise
367’dir.
 Limanlarda yapılan kontrol işlemleri sırasında ithalat için uygun bulunmayan 2 çeşit gıda,
içki ve kaynak suyu bulunmuştur.
 Gıda ve ambalajlanmış içme suyu üretim yerleri ile toplu tüketim yerlerinden (otel,
restoran, büfe, okul mutfağı, okul kantini, fırın, pastane, alkollü ve alkolsüz içki üreten
fabrikalar v.b) 109 tanesi gıda güvenliği açısından denetlenmiştir.
 Denetlenen toplu üretim ve tüketim yerlerinde 245 adet alkolsüz içecek, sos ve unlu
mamüller tarihi geçmiş olduğu için imha edilmişlerdir.
 Denetlenen yerlerde saptanan en önemli eksiklikler; çalışanların sağlık karnelerinin
noksanlığı, gıdaların uygun koşullarda depolanmaması ve son kullanma tarihi geçmiş
ürünler ile etiketsiz ve tarihsiz ürünlerin kullanılmasıdır. Bu konularda işyerlerine gerekli
uyarılar yapılıp denetimler tekrarlanmaktadır.
 Limanlarda yapılan ithalat kontrolleri ve üretim yerlerinde yapılan denetimler sırasında
gıda ve ambalajlanmış içme ve kaynak suları ile şebeke suyu vb.lerinden toplam 17
numune alınıp Devlet Laboratuvarı’na analize gönderilmiştir.
 Ön izin verilmeden önce 46 adet sigara ve tütün ürünü, Tütün Ürünlerinin Zararlarından
Korunma Ve Denetim Yasası’na, uygunluk açısından incelenmiştir.
 İçki ve sigara ithalatı için 22 adet ön izin düzenlenmiştir.
 İthal edilmek istenen temizlik ürünü, dezenfektan ve kimyasal maddeler ile ilgili ihracatçı
ülkenin resmi otoritesinden izinli olduğunu gösteren belge ve üreticiden talep edilen
ürüne has belgeler tarafımıza sunulduktan sonra 73 adet ön izin hazırlanmıştır.
 İlaç Eczacılık Dairesi tarafından ön izni hazırlanan ve ithalat kontrolleri tarafımızdan
yapılan şampuan kontrolleri 25’tir.
 44/2008 Sayılı Tütün Ve Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma Ve Denetim Yasası
uyarınca 47 işyeri denetlenmiş, denetlenen işyerleri spor kulüpleri, restoran, kahvehane,
pastane, bet ofisi v.b olmak üzere sıralanabilir.
Bu işyerlerinden yasaya aykırı davranan 5 tanesine ceza yazılmıştır. Bir işletmeye
uyarıcı levha noksanlığından, 3 tanesine kapalı alanda tütün ürünü içilmesine izin verdiği
için ve bir kişiye de kapalı alanda tütün ürünü kullandığından dolayı ceza yazılmıştır.

