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Domuz çiftliklerinin kontrolsüz ve yaygın
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iddia
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1. Giriş
Dilekçe Komisyonu Genel Kurulunun 11.06.2010 tarihli 13’üncü toplantısında:
Ülkemizdeki domuz çiftliklerinin kontrolsüz ve yaygın şekilde üretim yaptıkları, bu
ürünlerin tüketiciye bilgisi olmadan sunulduğu ve bu gıdalar üzerinde gerekli denetimlerin
yapılmadığını iddia ederek konunun araştırılması talebini içeren 4198 numaralı dilekçe
görüşülüp incelenmiştir.
Söz konusu dilekçede; İstanbul ve çevresinde çok sayıda domuz çiftliği olduğu
bunların su havzalarına zarar verdiği, burada üretilen çok miktarda etin gerekli denetim ve
kontrolünün yapılmadığı ve iç piyasaya sürüldüğü iddia edilmektedir.
Şikayet konusuna ilişkin geniş bir kamuoyu duyarlılığı mevcut olması nedeniyle konu
Komisyonumuzun gündemine alınmıştır.
Konuyla ilgili olarak Komisyonumuz tarafından Tarım ve Köyişleri ile gerekli
yazışmalar yapılarak bilgiler alınmış, ilgililerin bu hassas konuda bir kez de Komisyon
üyelerini bilgilendirmesi istenilmiştir.
İçtüzüğün 116’ncı maddesi çerçevesinde yapılan usulî incelemede, 4198 numaralı
dilekçede belirtilen konuların esastan incelemeye alınması benimsenmiştir.
Yapılan toplantıda; Tarım ve Köyişleri temsilcisi dinlenmiş, Komisyon Başkanlığının
yazışmaları ve araştırmaları sonucu elde edilen belgeler incelenmiştir.
2. İdarenin Açıklamaları
Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 25/1/2010 tarih ve 5009 sayılı cevabi yazısında;
Orhan SERTÇELİK'e ait 07/12/2009 tarihli dilekçenin incelendiği,

Yurtiçinde Hayvan ve Hayvan Maddelerinin Nakil ve Ticareti ile ilgili olarak, 3285
sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 22. ve 23. maddesi ile buna ilişkin
Yönetmeliğin 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, ve 75. maddeleri;
Kesilecek Hayvanlar ile Etlerin ve Hayvan Maddelerinin Muayeneleri ile ilgili olarak
3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 33. maddesi ile buna ilişkin Yönetmeliğin
92,103 ve 104. maddeleri çerçevesinde hareket edildiği;
Mezbaha, et kombinası ve kapalı kesim yerlerinde etlerin muayenesinde takip edilecek
usul sıra ve diğer işlemler ise Etlerin Teftiş Talimatı ile belirlendiği,
Bu kapsamda zati ihtiyaçlara mahsus veya mahalli pazarlara götürülen hayvan
maddeleri hariç, hayvan ve hayvan maddelerinin ilçe içinde nakli köylerde muhtar, şehir ve
kasabalarda belediyeler tarafından verilecek menşe şahadetnameleri ile yapıldığı,
İlçelerden, başka il ve ilçelere yapılacak hayvan ve hayvan maddelerinin naklinde ise,
menşeine en yakın yerdeki Bakanlık il veya ilçe müdürlüğüne başvurularak menşe
şahadetnamesinin veteriner sağlık raporuna çevrilmesi gerekmekte olup ve nakliyat sırasında
bu raporların bulundurulması mecburi olduğu,
Polis, jandarma, belediye zabıta memurları ile İskele ve liman memurları, köy
muhtarları, koruma bekçileri, köy ve mahalle bekçileri görevli bulundukları bölgelerde her türlü
hayvan ve hayvan maddelerinin menşe şahadetnamesi veya veteriner sağlık raporunu aramakla
ve menşe şahadetnamesiz veya raporsuz olanları alıkoyarak en yakın mülki idare amirine
bildirmekle yükümlü bulunduğu,
Köylerde zati ihtiyaç için yapılacak kesimler ile kurbanlık hayvanlar hariç mezbaha ve
et kombinası haricinde kesilen hayvanların eti kaçak et olarak kabul edildiği ve bu etlere
belediye zabıtası tarafından el konulduğu,
İstanbul İlinde bulunan domuz çiftliklerinden; Sazlıdere barajını besleyen Türkköse
deresine atıkları karışan FOMAR çiftliği ve soğuk hava deposu ve müştemilatı 22.02.2004
tarihinde, kesimhane ise 25.02.2004 tarihinde yıktırıldığı,
Diğer çiftlik olan Maslak Besicilik Üretim Pazarlama Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd.
Şti'ne ait Ayazağa domuz çiftliğinde bulunan hayvanlar ise 20.12.2004 tarihinde Yeni İdeal
Salam-Sosis ve Et Mamulleri Şti. mezbahasına sevkedilerek son domuz işletmesinin de
kapatıldığı, İstanbul'da faaliyet gösteren bir domuz çiftliği bulunmadığı,
Şimdiye kadar sadece Antalya ve İzmir İllerinde 2 adet domuz çiftliğinde 1.546 baş
domuz bulunmakta olup; bu çiftliklerdeki hayvanların Bakanlıklarınca tek çalışma izni verilen
Antalya İli Manavgat İlçesinde bulunan Tropikal Turizm Canlı Hayvan Gıda Tic.A.Ş.'ne ait 3.
sınıf domuz mezbahası ile İstanbul'da bulunan Yeni İdeal Salam-Sosis ve Et Mamulleri Şti.'ne
ait parçalama ve mamul madde tesisinde değerlendirildiği,
Bakanlıklarınca çalışma izni verilmiş mezbahada kesilen hayvanlara ait karkaslar
Veteriner Hekimler tarafından özellikle trişin yönünden kontrol edildiği ve nerelere
gönderildiği konusunda kayıtları düzenli olarak tutulduğu,

Ayrıca kesilen domuzlara ait karkasların umuma açık satış yapacak yerler dışında;
turistik oteller ile Bakanlığımızdan ruhsatlı mamul madde tesislerinde değerlendirilmesi
konusunda İl Müdürlükleri talimatlandırıldığı,
Bu çerçevede; Antalya İlinde bulunan domuz çiftliğindeki hayvanlar, Tropikal Turizm
Canlı Hayvan Gıda Tic.A.Ş.'ne ait oteller ile Tropikal Devekuşu Çiftliğine düzenlenen doğa
turları kapsamında aynı çiftlikte bulunan işletmelerde turistlere yönelik olarak
değerlendirildiği,
İzmir İlinde bulunan domuz çiftliğindeki hayvanlar ise Kuşadası/AYDIN'da bulunan
Denizışığı Turizm Tic.Ltd.Şti. Sealight Otel ve Korumar Otel ile İstanbul'da bulunan Yeni
İdeal Salam-Sosis ve Et Mamulleri Şti.'ce değerlendirildiği,
Nuta (Gurme) Gıda San.Tic. Ltd. Şti., Sütte Gıda San., Tic. A. Ş., Namet Gıda San. ve
Tic. A. Ş. ve Trakya Et ve Süt Ürünleri San. A.Ş. (Polonez) firmalarında yapılan denetim ve
kontrollerde domuz eti girişi olmadığı, Çerkezo Et ve Gıda Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.
firmasındaki denetimler sonucunda ise işletmenin faaliyet sürdürmediği, et ürünleri üretimi ile
ilgili herhangi bir makine ve ekipman bulunmadığının tespit edildiği,
Bildirilmiştir.
Dilekçe Komisyonu Genel Kurulunun 11.06.2010 tarihli 13’üncü toplantısında;
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Temsilcisi; Ülkemizde 2004 yılında bazı televizyon
kanallarında birtakım haberler çıkması üzerine harekete geçtiklerini ve değişik şehirlerde
ruhsatsız olarak açılmış ve çalışan domuz çiftlikleri tespit ettiklerini, yapılan denetimler
sonucu bunların kapatıldığını, şu an İzmir ve Antalya da olmak üzere iki tane domuz çiftliği
olduğunu, bunlara kesim hanesi de dahil olmak üzere Bakanlıkça ruhsat verildiğini, etlerin
karkas kontrol ve muayenelerinden başlamak üzere üretim ve tüketim aşamalarının
Bakanlıkları elamanlarınca takip edilip kontrol altında yapıldığını, dilekçede belirtilen
iddiaların doğru olmadığını, ifade etmiştir.
Gereği Düşünüldü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca Dilekçinin iddialarıyla ilgili
olarak Komisyonumuza verilen cevabi yazıdan ve Komisyon toplantısına katılan Bakanlık
temsilcisinin de vermiş olduğu bilgilerden, dilekçinin iddialarının gerçeği yansıtmadığı,
dilekçedeki iddiaların somut bilgi ve belgeye dayanmadığı, doğruluğuna ilişkin yeterli veri
sunulmadığı, dolayısıyla sübuta erdirilemediği, bahsedilen konularda ilgili idarelerce gerekli
denetimlerin yapıldığına ilişkin bilgilerin sunulduğu anlaşılmış, kamuoyunun hassasiyeti
dikkate alınarak, konuya ilişkin idari denetimlerin artırılması ilgili yürütme makamlarına
tavsiye edilerek, bu aşamada 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ile
TBMM İçtüzüğünün 116 ncı maddesi uyarınca dilekçe hakkında Komisyonumuzca başka bir
işlem yapılamayacağına karar verildi.

