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 İthal edilmek istenen gıda ve kaynak suları için, dairede ön izin öncesi 1049 numune etiket ve
içerik açısından incelenmiştir.
 İncelenen ve numunesi uygun bulunup ön izin için dairemize müracaat eden 378 firmaya gıda
ön izini düzenlenmiştir.
 Ön izin düzenlenen gıda ve kaynak sularının limanlarda yapılan kontrol işlem sayısı: 435
 Limanlarda yapılan kontrol işlemleri sırasında ithalat için uygun bulunmayan gıda, içki ve kaynak
suyu sayısı: 4
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) 118
tanesi gıda güvenliği açısından denetlenmiştir.
 Denetlenen toplu üretim ve tüketim yerlerinde 789 adet gıda maddesi son kullanma tarihi
geçmiş olduğu için imha edilmiştir.
Tarihi geçmiş olduğu için imha edilen gıda ürün gurupları sos, alkolsüz içecek ve
unlu mamullerdir.
 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 137 numune alınıp
Devlet Laboratuvarı’na analize gönderilmiştir.
 İhraç edilecek gıda maddeleri için tarafımızdan numuneler alınıp Devlet Laboratuvarı’ndan
olumlu analiz sonuçları geldikten sonra 15 adet sağlık sertifikası düzenlenmiştir.
 Yerli üretim ambalajlanmış içme sularından 42 numune alınıp analize gönderilmiştir.
 Ön izin verilmeden önce 171 adet sigara ve tütün ürünü, tütün ürünlerinin zararlarından
korunma ve denetim yasasına, uygunluk açısından incelenmiştir.
 İçki ve sigara ithalatı için 112 adet ön izin düzenlenmiştir.
 Gıda ile temas eden plastik madde ve malzemeler ile bunların hammaddelerinden gıda
güvenliği ve insan sağlığı açısından uygun olduğunu gösteren belgeler tarafımıza verildikten
sonra bu malzemeler için 151 tane ön izin hazırlanmıştır.
 İthal ön izini verilmeden önce 94 adet temizlik ürünü, dezenfektan ve kimyasal madde etiket ve
içerik açısından incelenmiştir.
 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 88 adet ön izin hazırlanmıştır.
 İlaç Eczacılık Dairesi tarafından ön izni hazırlanan ve ithalat kontrolleri tarafımızdan yapılan
şampuan kontrolleri 48 adettir.

 44/2008 sayılı Tütün ve Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim Yasası uyarınca
67 işyeri denetlenmiş ve 2 işletmeye kapalı alanda tütün ürünü içilmesine izin verdiği ceza
yazılmıştır. Denetlenen işyerleri spor kulüpleri, restoran, kahvehane, pastane, devlet daireleri,
gece kulüpleri, bet ofisi v.b olmak üzere sıralanabilir.

