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SORU l)Türkiye'de Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından domuz gribine karşı aktif bir 
izleme programı yürütülüyor mu? Bu konuda hazırlanmış bir eylem planı varmıdır? Domuz 
gribinin izlenmesi konusunda hangi laboratuarlar görevlidir? 

CEVAP 1) Tüm hayvancılık işletmeleri 09.08.2006 tarih ve 26254 sayılı resmi gazetede 
yayımlanan "Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına 
Dair Yönetmelik" hükümleri gereğince İl/İlçe Müdürlüklerimizce denetlenmektedir. Domuz 
gribi hastalığının dünyada yayılım göstermesi üzerine Bakanlığımızca alman tedbirler 
kapsamında 30.04.2009 tarihli resmi yazı ile ilgili illere domuz çiftlikleri ve kontrolleri 
konusunda ilave talimat gönderilmiş olup, bu talimat resmi web sayfamız olan 
www.kkgm.gov.tr adresinde yayınlanmıştır. 
SORU 2)Domuz gribi etkeni diğer hayvan türlerini etkiliyor mu? Etkiliyor ise ne gibi 
önlemler alınmıştır? 

CEVAP 2) Domuz gribi, Influenza A virüs grubuna ait virüslerin neden olduğu akut solunum 
yolu hastalığı olup Influenza A virusları insan, domuz, at, deniz memelileri ve kuşlar olmak 
üzere birçok hayvan türünden izole edilmiştir. Domuzların solunum yollarında domuz, insan 
ve kuş gribi virüslerine duyarlı alıcılar bulunmaktadır. Dolayısıyla domuzlar, virüslerin eş 
zamanlı bulaşması halinde yeni grip virüslerinin ortaya çıkma ihtimalini arttırmaktadır. 
Ülkemizde domuz çiftliklerinde yapılan kontrol ve denetimlerde "Domuz Gribi" hastalığı 
yönünden herhangi bir klinik bulguya rastlanmamıştır. 

SORU 3)Türkiye'de kaç domuz çiftliği bulunmakta ve yetiştiriciliği yapılan toplam domuz 
sayısı ne kadardır? Domuz çiftlikleri hangi illerde bulunuyor? Domuzlar nasıl besleniyor? 

CEVAP 3) Ülkemiz genelinde Antalya, Kırklareli ve İzmir illerinde olmak üzere 3 adet domuz 
çiftliği bulunmakta iken 17.06.2009 tarihinde Kırklareli'ndeki çiftlikte bulunan hayvanlar 
kesim amacıyla Antalya ilinde bulunan çiftliğe sevk edilmiş ve bu ildeki domuz çiftliği 
faaliyetini sonlandırmıştır. izmir ve Antalya illerindeki çiftliklerde bulunan toplam domuz 
varlığı 1800 civarındadır. 

SORU 4)Türkiye'de domuz mezbahası var mı? Mezbaha iznini hangi birim veriyor? 2003 
yılından beri kaç mezbahaya geçici izin verildi? Mezbahaların kapasitesi nedir? Elde edilen 
etlerin nerelerde tüketildiği ve kayıtlan nasıl izleniyor? 

CEVAP 4) Bakanlığımızca Antalya îli, Manavgat İlçesinde bulunan Tropikal Turizm Canlı 
Hayvan Gıda Sanayi A.Ş.' ne ait 3. Sınıf Domuz Mezbahasına 10.02.2009 tarihinde Çalışma 
İzin Belgesi düzenlenmiştir. Ayrıca Antalya ti Müdürlüğüne verilen talimat gereğince; ante 
mortem muayenede dikkatli davranılması, domuz karkaslarının trişin yönünden muayenesi için 
trişineskop cihazının temin edilmesi, görevli Veteriner Hekimin bu konuda eğitilmesi ve elde 
edilen etlerin nereye gönderildiği konusunda kayıtların tutulması istenmiştir. 
Tespit edilen domuzların kesimlerinin yapılması için İzmir, İstanbul, Adana, Balıkesir ve 
Tekirdağ İllerinde kısa süreli geçici kesim yerleri oluşturulmuş, ancak 10.02.2009 tarihinde 
Antalya ilinde ruhsatlı domuz mezbahası kurulmuş olduğundan geçici kesim yeri 
oluşturulması uygulamasına son verilmiştir. 
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