EVCİL HAYVANLARIN TİCARİ MAKSATLI OLMAYAN
HAREKETLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK
(3.7.2015 – R.G. 108 – EK III – A.E. 459 Sayılı Tüzük)

HAYVAN SAĞLIĞI YASASI

(41/2012 Sayılı Yasa)
Madde 23(2) Altında Yapılan Tüzük
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Hayvan Sağlığı Yasası’nın 23’üncü maddesinin
(2)’nci fıkrasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar:
Kısa İsim

Tefsir

Amaç

1.Bu Tüzük, Evcil Hayvanların Ticari Maksatlı Olmayan Hareketlerine İlişkin
Tüzük olarak isimlendirilir.
BİRİNCİ KISIM
Genel Kurallar
2.Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe;
“AB”, Avrupa Birliği’ni anlatır.
“Bakanlık”, Tarım işleriyle Görevli Bakanlığı anlatır.
“Daire”, Veteriner işleriyle Görevli Daireyi anlatır.
“Evcil Hayvan”, sahibine veya hareketi esnasında sahibi adına hayvandan
sorumlu olan ve başka bir kişiye satmayı veya aktarmayı amaçlamayan gerçek
kişiye eşlik eden, köpek, kedi ve gelincik (sansar) türü evcil hayvanı anlatır.
“Hareket”, evcil hayvanın KKTC ve AB üye ülkeleri arasındaki hareketi veya
diğer ülkeden KKTC’ye girişini veya yeniden girişini anlatır.
“KKTC”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletini anlatır.
“Pasaport”, evcil hayvanın açık şekilde tanımlanmasını sağlayan içerisinde
aşılarının yetkili bir veteriner hekim tarafından yapılarak onaylandığını
gösteren ve durumunun kontrol edilmesini sağlayan hususları içeren sağlık
karnesini veya belgeyi anlatır.
“Sahip”, evcil hayvan hareketi boyunca sahibi olan ve başka bir kişiye satmayı
veya aktarmayı amaçlamayan gerçek veya tüzel kişiyi anlatır.
“Ülke”, KKTC dışındaki AB üye ülkeleri ile diğer ülkeleri anlatır.
“Vahşi Hayvan”, insanlardan uzak ortamlarda yaşayan evcilleştirilmemiş
yabani hayvanı anlatır.
“Veteriner Hekim”, evcil hayvanın geldiği ülkedeki kayıtlı olan Veteriner
Hekimi anlatır.
3.Bu Tüzüğün amacı, KKTC’de evcil hayvanın ticari maksatlı olmayan
hareketinin denetlenmesi yoluyla toplum sağlığını tehdit eden hastalıklar
yönünden bir korunma sağlanmasıdır.
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Kapsam

4.Bu Tüzüğün kapsamı, evcil hayvanların ticari maksatlı olmayan hareketine
uygulanabilir hayvan sağlığı şartları ile denetim kurallarını belirlemektir.
İKİNCİ KISIM
KKTC’ye Girişte Aranan Hayvan Sağlığı Şartları ve Hava ve Deniz Yolu
Şirketlerinin Yükümlülüğü

KKTC’ye
Girişte
Aranan
Hayvan
Sağlığı
Şartları

5. Daire, üç aylıktan daha küçük ve aşısız olan köpek, kedi ve gelincik
(sansar) türü evcil hayvanın KKTC’ye girişinde beraberinde pasaportunun
olması, doğduğu andan itibaren aynı yerde kalması, enfeksiyona maruz
kalması olasılığı olan vahşi hayvanlarla doğduğu yerde temas kurmaması ve
halen bağlı olduğu annesi ile birlikte olması durumunda KKTC’ye girişine
izin verebilir.

KKTC’ye
Girişte
Aranan Ek
Şartlar

6.Köpek, kedi ve gelincik (sansar) türü evcil hayvan KKTC’ye girişte
aşağıdaki ek şartlara tabi tutulur:
(1)Geldiği ülke tarafından yetkilendirilen bir veteriner hekim tarafından kuduz
aşısı yapıldığını gösteren belgenin ve
(2)Uluslararası kurallarda belirtilen dönemler içerisinde onaylanmış bir
laboratuvarda numune üzerinde gerçekleştirilecek en azından 0,5 IU/ml’ye
eşit veya üzerinde bir antikor titresini gösteren bir belgenin,
Hayvan sahibinin beraberinde bulundurulması zorunludur.

Hava ve
Deniz Yolu
Şirketlerinin
Yükümlülüğü

7.(1)Evcil hayvan taşıyan hava ve deniz yolu şirketleri taşıdıkları bu Tüzükte
düzenlenen kurallara uygun olmayan evcil hayvanları geldikleri ülkeye geri
götürmekle yükümlüdürler.

(2)Evcil hayvanın geri gönderiminden kaynaklanan masrafları evcil hayvanı
taşıyan hava ve deniz yolu şirketi karşılamakla yükümlüdür.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Son Kurallar
Yürütme
Yetkisi

8.Bu Tüzük, Bakanlık tarafından yürütülür.

Yürürlüğe
Giriş

9.Bu Tüzük, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten otuz gün sonra yürürlüğe
girer.
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