T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

SAYI : B.12.0.KKG.0.20/109-01-11624-036396
KONU:Kaçak ve İllegal İlaç
TAMİM NO:36

21/10/2009

Günümüzde oldukça ön plana çıkan bütüncül gıda güvenliği ve bilinçli beslenme
yaklaşımına her kesimin destek vermesi gerekmektedir. Ülkemiz açısından oldukça önem arz
eden hayvancılık sektörünün gelişmesi için Bakanlığımızca azami gayret sarf edilmektedir.
Bunun yanında son yıllarda tavukçuluk, balıkçılık ve süt işletmeleri ile entegrasyonların
ihracat potansiyeli önemli ölçüde artmıştır.
Gerek iç tüketim ve gerekse ihracat açısından kırmızı et, beyaz et, yumurta, balık, bal,
süt ve süt ürünleri gibi hayvansal gıdalarda ilaç kalıntısı bulunmaması gerekmektedir. Bu
konuda mevzuatımız AB ile uyumlu hale getirilmiş, AB kalıntı limitleri ülkemiz için de
geçerli olacak şekilde yasal düzenleme yapılmış ve Ulusal Kalıntı İzleme Planı uygulamaya
sokulmuştur. Kalıntı analizlerini yapan laboratuvarların kapasiteleri güçlendirilerek
uluslararası metodlar kullanılmaya başlanmıştır. Aynı şekilde yem katkıları ve ilaçlı yemlere
ilişkin düzenlemeler de AB mevzuatı ile uyumlu hale getirilmiştir.
İnsan sağlığı açısından hayvanlarda antibiyotik kullanırken sorumlu ve bilinçli
davranılması, ruhsatlı ürünlerin prospektüs bilgilerine bağlı kalınarak kullanılması
gerekmektedir. Sürekli antibiyotik kullanımı ile mikroorganizmalara karşı direnç oluşmakta
ve bu nedenle hastalıklarla mücadele zorlaşmaktadır. Ayrıca hayvansal gıdalarda kalıntı
oluşmakta ve hatta insan hekimliğinde de patojen mikroorganizmalara karşı direnç
gelişmektedir. Antibiyotiklerin kullanımı konusunda Bakanlık, veteriner ilaç ve yem katkısı
imalatçıları ile ithalatçıları, ecza depoları, eczaneler, veteriner hekimler, mesleki kuruluşlar,
üniversiteler, ilgili sektörel sivil toplum kuruluşları ile işletme, çiftlik ve entegrasyon
sahiplerine önemli görevler düşmektedir. Bu konuda çoğu ilaç firması ve entegrasyonun
oldukça bilinçli davrandığı bilinmektedir. Ancak duyarsız ve bilinçsiz davranan bazı
kesimlerin sektöre zarar vermemesi için ilgili birimlerce gerekli önlemler alınmalıdır.
Zira kaçak yollarla zaman zaman özellikle antibiyotik getirildiği, bu ürünlerin “sarı
toz” veya “altın toz” ismiyle “verimlilik artışı ve hastalıklardan koruma” amacıyla
pazarlandığı, aynı şekilde ilaç üretimi için yasal yollarla ithal edilen bazı ham maddelerin
gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra fıçı ve torbalarla tavuk, balık, büyükbaş ve küçükbaş
hayvan çiftliklerine yasalara aykırı olarak pazarlandığı duyumları alınmaktadır.
İlaç kullanımı ile ilgili suistimallerin tespit edilmesi için kontrol ve denetimlerin daha
etkin hale getirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda; duyumlar hakkında sahada ciddi
araştırmaların yapılması, gerektiğinde ilgili şube müdürlükleri ve Bakanlık ile işbirliğine
gidilmesi, çalışmaların gizlilik ve hassasiyetle takip edilmesi, büyükbaş ve küçükbaş besi
çiftlikleri, tavuk çiftlikleri ve balık çiftliklerinin ilaç ihtiyaçlarının nasıl temin ettikleri, gerekli
kayıtları tutup tutmadıkları, ilaç uygulamalarında prospektüs bilgilerine özellikle kalıntı
yönünden uyup uymadıkları konularında detaylı denetimlerinin yapılması, yem ve yem katkısı
imal yerleri ve çiftliklerde ilaç hammaddesi kullanımının olup olmadığının incelenmesi,
denetim ve eğitim çalışmaları esnasında, Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde de isimleri
yer alan ruhsatlı ilaçlar dışında hammadde ve ruhsatsız ilaç kullanımının cezaya tabi
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olduğunun yetkili kişilere önemle hatırlatılması, şüpheli durumlarda kalıntı ile ilgili mevzuat
gereği gerekli analizlerin yapılmasının sağlanması, mevzuat dışı uygulamaların tespit edilmesi
durumunda gerekli yasal işlemlerin yapılması ve sonuçtan Bakanlığımıza bilgi verilmesi,
Hususlarında gereğini önemle rica ederim.
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