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Bilindiği üzere 09.08.1991 tarih ve 20955sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 441 sayılı Tarım ve 

Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 

2.Madde’si “o” bendi gereğince “Hayvan hastalıklarında kullanılan aşı, serum, biyolojik ve 

kimyasal maddeler ile veteriner ilaçlarını, bunların bileşimine giren etkili ve yardımcı 

maddelerini üretmek, üretimine izin vermek, norm ve özelliklerini, imal, izhar, ithal, satış, 

taşıma, ve muhafaza şartlarını tesbit etmek, imalatına ve satışına izin vermek, kontrol etmek, …” 

yetkisi Bakanlığımızdadır. Yine aynı Kararnamenin 10. Madde’si gereğince bu yetki Koruma ve 

Kontrol Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Ayrıca 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası 

Kanunu’nun 21, 52, 53 ve 54. Maddelerinde Bakanlığımızın veteriner ilaçlarının satışa arzında 

müdaheleye yetkili olduğu ifade edilmektedir 

İspençiyari ve tıbbi müstahzarlar Sağlık Bakanlığının uhdesinde bulunan 1262 sayılı İspençiyari 

ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu kapsamında değerlendirilmektedir. Ancak 16.12.1940 yılında 

kabul edilen 1262 Sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu’na Yeniden Bazı Hükümler 

İlavesine Dair 3940 Sayılı Kanun’un “Memleket dahilinde imal veya hariçten ithal edilip 

veteriner tababette kullanılan tıbbi ispençiyari müstahzarlar 14.05.1928 tarih ve 1262 sayılı 

Kanun içine alınmıştır. Bu müstahzarların fenni tahlil ve tetkikleri Ziraat Vekâletinin tavassutu 

ile Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletine ve devaî kıymetinin tespitinden sonra Kanunî 

müsaadesi Ziraat Vekâletine aittir.” şeklindeki 1. Maddesi’ne göre veteriner hekimlikte 

kullanılan ispençiyari ve tıbbi müstahzarlar da ruhsatı Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca verilmek 

üzere 1262 sayılı kanun kapsamına alınmıştır.  

6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun hükümlerine göre tıbbi ve ispençiyari 

müstahzarlar toptan olarak ecza depolarında, perakende olarak eczacılar vasıtasıyla eczanelerde 

satılabilmektedir (Madde 1, 28). Yine bu Kanun’un 43. Maddesi’ne göre tıbbi ecza ve 

müstahzarların izinsiz satışı da yasaktır.  

10.03.2001 tarih ve 24338 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 4631 sayılı Hayvan Islahı 

Kanunu’nun 11. Maddesi “Hayvan sağlığında kullanılan ilaç ve müstahzarların serbest veteriner 



hekimlerinin muayenehanelerinde ve kliniklerinde bulundurmaları, taşımaları ve satmaları Tarım 

ve Köyişleri Bakanlığının iznine ve kontrolüne tabidir” hükmünü getirdiğinden veteriner 

ispençiyari ve tıbbi müstahzarlar veteriner hekimler tarafından muayenehane ve kliniklerinde de 

satılabilmektedir. Bu sebeple Bakanlığımızca hazırlanan 2002/5 sayılı (25.01.2002-002229) 

Genelge hükümlerine göre gerekli şartları taşıyan ve “Bakanlığımızdan veteriner muayenehane, 

poliklinik ve hayvan hastanesi izni” almış mahallere taşra teşkilatımız tarafından “Veteriner İlaç 

Satma ve Bulundurma Ruhsatı” verilmekte ve böylece veteriner hekimler tarafından da veteriner 

ilaçları satılmaktadır.  

Ayrıca 28.04.2000 tarih ve 24033 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ev ve Süsü Hayvanları 

Satış, Barınma ve Eğitim yerlerinin Kuruluş, Açılış, Ruhsat, Çalışma ve Denetlenme Usül ve 

Esaslarına Dair Yönetmeliğin 16.Maddesi (b) bendi gereğince Bakanlığımızdan ruhsat almış ev 

ve süs hayvanları satış yerlerinde veteriner hekim reçetesine tabi olmayan süs hayvanları ilaçları 

satılabilir.  

Bahsedilen kanunlardan anlaşılacağı üzere veteriner ilaçları toptan olarak Sağlık Bakanlığından 

izin almış Ecza depolarında, perakende olarak da Sağlık Bakanlığı’ndan izin almış eczanelerde 

ve Bakanlığımızdan izin almış veteriner muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanelerinde 

satılabilir. Piyasaya arz edilen veteriner ispençiyari ve tıbbi müstahzarların satış şartları 

Bakanlığımızca onaylanan etiket ve prospektüslerde de açıkca belirtilmektedir.  

Eczaneler, veteriner muayenehaneleri, veteriner poliklinikleri ve hayvan hastaneleri haricinde 

diğer gerçek ve tüzel kişilerce veteriner ispençiyari ve tıbbi müstahzar satışı yapıldığı tespit 

edildiğinde müstahzarlara el konulması ve yukarıda bahsedilen Kanunlar temel alınarak 

Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmasını önemle rica ederim. 
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