BÖLÜM 52
KÖPEKLER YASASI
(9/1970, 7/1972 , 2/1983; 6/1989 , 43/2007 ve 8/2013 sayılı Değişiklik
Yasalarıyla Değiştirilmiş ve Birleştirilmiş Şekliyle)
Madde Dizini
Madde 1. Kısa İsim
Madde 2. Yorum
Madde 3. Yasanın Uygulanması
Madde 4. Köpek Bulundurma Ruhsatı
Madde 5. Belirli Hallerde Ruhsat Verilmesinin Reddedilmesi
Madde 6. Nişanlar
Madde 7. Suç ve Cezalar
Madde 8. Ruhsatsız Köpeklerin Yok Edilmesi
Madde 9. Başıboş Köpekler
Madde
Tuzakla Yakalama
10.
Madde 11. Koruma.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçinde
Tüm Bölgelerde Köpeklerin Ruhsatlandırılması ve Denetlenmesini Öngören
Yasayı Değiştiren ve Birleştiren Yasa
Kısa İsim

1.

Bu Yasa, Köpekler Yasası olarak isimlendirilir.

Yorum
2/1983

2.

Bu Yasada metin başka türlü gerekmedikçe;
“Bakan” İçişlerinden sorumlu Bakanı anlatır.
“Başıboş Köpek” başıboş dolaşan veya boynundan bağlı bulunup
da bir şahıs tarafından tutulmayan, herhangi bir bölgede veya
kendisini besleyen sahibinin kaldığı bir yerde bulunmayan köpek
demektir. Ancak, çoban veya avcı ile birlikte dolaşan veya ona
refakat eden ve devamlı bakıma tabi tutulduğuna dair Veteriner
Dairesince çıkarılmış belgesi olan ve sahibinin yanında bulunan
bir köpek işbu yorumun kapsamına girmez.
“Sığır” at, katır, eşek, keçi, koyun ve domuzu da kapsar:
“Köpek” dişi köpekleri de kapsar ancak, sütten
kesilmemiş bir köpek yavrusunu kapsamaz;
“Sahip” köpeklerle ilgili olarak, köpeği muhafaza eden
herhangi bir kişiyi kapsar:
“Saptanmış” yetkili makam tarafından Resmi Gazetede
bir bildiri yayımlamak yolu ile saptamayı anlatır:
“Yetkili Kişi” bu Yasa kuralları uyarınca yetki kullanmak
ve görev yapmak için yetkili makamca atanmış herhangi bir kişiyi
anlatır:
“Yetkili Makam” şunları anlatır:(a) herhangi bir belediye sınırı içinde o belediyenin
Meclisi
veya o Belediye Meclisi tarafından ilgili
amaç için atanmış
veya yetkilendirilmiş herhangi bir
kişi;

(b) herhangi bir kalkınma bölgesinde Köyler (İdare ve
Kalkınma) Yasası gereğince o bölge için kurulmuş
Encümen veya o Encümen tarafından ilgili amaç için
atanmış veya yetkilendirilmiş herhangi bir kişi ; (*)
(c) öteki tüm yerlerde mahalle veya köyün muhtarı.
Yasanın
Uygulanması

3.

Bu Yasa kuralları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki her yerde
uygulanır.

Köpek
Bulundurma
Ruhsatı

4.

(1) Birinci Cetvelde gösterilen biçimde, yetkili makamdan ruhsat
almayan herhangi bir kişi muhafazasında köpek bulunduramaz.
(2) Ruhsatlar, verildikleri yılın 31 Aralık günü sona ererler.
(3) Ruhsatlar için yetkili makam Bütçesine veya gelir kalemine,
İkinci Cetvelde gösterilen ücretler ödenir.
Bu ücretler, Bakanlıkça hazırlanıp Bakanlar Kurulunca
onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak bir tüzükle her yıl
Devlet Planlama Örgütünce açıklanan yıllık enflasyon oranını
aşmamak koşuluyla on katına kadar artırılabilir.

43/2007

(4) Yetkili makam, ruhsat verilen kişilerin adı, adresi ve mesleğini
ve köpeklerin sayı ile cinsini gösteren bir sicil tutar.
(5) Bu madde uyarınca verilmiş herhangi bir ruhsatın sahibi olan
kişi, ruhsat verilmiş olan köpeğini başka herhangi bir kişiye satar
veya terk ederse, o ruhsat, köpek sahibi ve öteki kişinin ortaklaşa
başvurusu üzerine ruhsatın üstüne öteki kişinin adının yazılması
yolu ile sona ermemiş süresi için öteki kişiye devredebilir. Böyle
bir devir için hiçbir ücret alınmaz.
Belirli
Hallerde
Ruhsat
Verilmesinin
Reddedilmesi

5.

(1)Yetkili makam, aşağıdaki herhangi bir sebepten ötürü herhangi
bir kişiye muhafazasında köpek bulundurma ruhsatı vermeyi
reddedebilir veya bu amaçla verilmiş olan herhangi bir ruhsatı
iptal edebilir;
(a) köpeğin halka, sığır veya evcil hayvanlara tehlikeli
olduğu veya kamuyu rahatsız edici olduğunun
gösterilmesi,
(b) ruhsat için başvuran kişinin Bölüm 47, Hayvanlara
Zulüm Yasası veya onu değiştiren veya onun yerine
konan herhangi bir Yasaya riayetsizlik suçundan
mahkum edilmiş
olması ;
(c) köpeğin kamu sağlığına tehlikeli olan koşullar altında
muhafaza edilmesi
(2) Muhafazasında köpek bulundurmak için kendisine ruhsat
verilmeyen veya ruhsatı iptal edilen herhangi bir kişi köpeğinin
saptanmış biçimde elden çıkarılması veya yok edilmesi için derhal
köpeğini yetkili makama teslim eder ; teslim etmekte kusur
ederse köpek yakalanarak elden çıkarılmak veya yok edilmek için

yakalanabilir ve el konabilir.
Ancak, ruhsat verilmesinin reddedildiği tarihten veya
ruhsatın iptal edildiği tarihten başlayarak yedi gün içinde, veya
kaymakama itiraz edilmişse, Kaymakam yetkili makamın ruhsat
verilmesini reddeden veya ruhsatı iptal eden kararını onaylayan
bir karar alana kadar, köpek elden çıkarılamaz veya yok
edilemez.
(3) (a) yetkili makamın ruhsat vermeyi reddetmesinden:
veya;
(b) ruhsatın iptal edilmesinden kendisini mağdur sayan
herhangi bir kişi, red veya iptal etme tarihinden
başlayarak yedi gün içinde yazılı olarak Kaymakama
itiraz edebilir. Kaymakama itiraz edenler, söz konusu
süre içinde itirazın bir suretini yetkili makama tebliğ
etmelidirler.
(4) Kaymakamın itiraz ile ilgili kararı kesindir.
Nişanlar
6/1989

6.

(1) Yetkili makam, ruhsat verilmiş olan köpeğe takılmak için
ruhsat sahibine ücretsiz olarak, bir nişan verir.
(2) Yukarıdaki (1)’inci fıkra kuralları gereğince verilen bir nişanın
kaybolduğunun veya yok edildiğinin yetkili makam nezdinde
kanıtlanması halinde yetkili makam iki yüz Türk Lirası (**)
ödenmesi üzerine ruhsat sahibine nişanın bir sureti verilir.
(3) Ruhsat sahibi, nişan verilmiş olan köpeği ruhsatın geçerliliği
sırasında muhafazasında bulundurmaktan vazgeçerse veya köpek
ölürse, nişanı yetkili makama iade eder.
(4) Her ruhsat sahibi, ruhsatının yetkili makamın yetkilendirdiği
herhangi bir kişi veya Polis Örgütünün herhangi bir mensubu
tarafından kontrol için istenmesi halinde, makul olan bir süre
içinde ruhsatını ibraz eder.

Suç ve
Cezalar

7.

(1)

(a) muhafazasında ruhsatsız köpek bulunduran;
(b) bu Yasanın herhangi bir maddesine aykırı olarak
muhafazasında köpek bulunduran;
(c) köpeklerin bu Yasa uyarınca kaydı ve kontrolü
konusunda yetkili makama karşı hileli bir fiilde bulunma
niyetiyle veya hile olasılığı bulunan herhangi bir
davranışta bulunan;
(d) boynundan bağlı olmayan ve kontrol altında
bulunmayan döllenme zamanındaki dişi bir köpeği
belediye sınırları veya kalkınma bölgesi (*) içinde
herhangi bir kamu
yolunda veya kamuya açık
herhangi bir yerde veya dişi köpeğin muhafaza
edilmekte olduğu veya ilgili zamanda kalmasına izin
verilen binadan başka bir binada bulunduran veya
bulundurmasına izin veren,

(e) sahibi bulunduğu veya muhafazasında bulundurduğu
bir köpeğin bir kamu yolunda veya genel bir yerde,
herhangi bir şahsı rahatsız edecek tarzda hareket
etmesine müsaade veya tahammül eden,
(f) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki herhangi bir
bölge veya yerde köpeğine veya ilgili zamanda sorumlu
olduğu herhangi bir köpeğe, civardaki binalarda
sakin veya oturan kimseleri rahatsız edecek şekilde
örme yolu yüksek, devamlı veya tekrarlanan ses
çıkarmasına rıza ve müsamaha gösteren veya müsaade
eden,
(g) 1 Mart 1970 tarihini takip eden ilk altı ay içerisinde,
herhangi bir köpek sahibi üç ayda bir olmak koşuluyla
iki defa ve daha sonrada veteriner servislerinin tayin
edeceği zamanlarda, köpeğini muayene ettirip sertifika
almayan ve yetkili makama ruhsat almak için müracaat
ettiğinde bu sertifikayı ibraz etmeyen;

6/1989

(h) Dişi köpeklerin yavrulanması halinde durumu en geç
yedi gün içinde yetkili makama bildirmeyen herhangi bir
kişi, bu Yasaya aykırı davranıştan dolayı bir suç
işlemiş olur ve iki yüz bin Türk Lirasına (**) kadar
para cezasına çarptırılabilir.
Ruhsatsız
Köpeklerin
Yok Edilmesi
v.s. 9/1970
8/2013

8.

8/2013 sayılı Hayvan Refahı Yasasıyla yürürlükten kaldırıldı.

Başıboş
Köpekler
2/1983
8/2013
Tuzakla
Yakalama
8/2013

9.

8/2013 sayılı Hayvan Refahı Yasasıyla yürürlükten kaldırıldı.

10.

8/2013 sayılı Hayvan Refahı Yasasıyla yürürlükten kaldırıldı.

Koruma.

11.

Bu Yasa ile kaldırılan Yasaların herhangi biri gereğince verilmiş
bir ruhsat, süresinin sona ermesine veya iptal edilene kadar, bu
Yasa kuralları uyarınca verilmiş sayılır.
BİRİNCİ CEDVEL
(Madde 4.(1) )
RUHSAT

Sıra No: ......................................tarih...........................Nişan No. ..............................
.............................................köyü/Kalkınma Bölgesi/Belediyesi Yetkili Makamı.
............................................lı/li.....................................................ye/ya aşağıdaki

köpeği muhafazasında bulundurması için ruhsat verilir: Cinsiyet...................................
Renk ......................................
Ayırt edici işaret (varsa)........................
Soy ve tip...........................................
Ücreti ödenmiştir.
Bu ruhsat 31 Aralık 20................................... tarihinde sona erer.
verildiği tarih......................................................
Yetkili Makamın
İmza ve Mühür
31 Aralık 20......................... tarihinde sona ermek üzere yenilenmiştir.
Yetkili Makamın
İmza ve Mühür

Değişiklik Yaası: 43/2007

İKİNCİ CETVEL
(Madde 4 (3) )
Ruhsat Ücretleri
Erkek Köpek

Dişi Köpek

Kısırlaştırılmış Dişi Köpek

1- Kent, Belediye sınırları içerisinde
olanlar..................................12.-YTL

1- Kent, Belediye sınırları
içerisinde olanlar..........35.-YTL

1- Kent, Belediye sınırları
içerisinde olanlar....12.-YTL

2- Diğer yerlerde olanlar.........5..-YTL

2-Diğer yerlerde olanlar...20-YTL

2- Diğer yerlerde olanlar...5YTL

