
BELEDİYELER YASASI 

(51/1995,  33/2001, 2/2003, 9/2006, 40/2007, 14/2008 ve 2/2009  Sayılı Yasalar)  

 

_______________________ 

 

 

25(1) (C), 25 (4) ve 133’üncü Maddeler  Altında Tüzük 

 
Lefkoşa Türk Belediye Meclisi, değiştirilmiş halindeki Belediyeler Yasası’nın 25 (1) (C) ve 25 

(4).’üncü ve 133.’üncü maddelerinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak,  Bakanlık ve Bakanlar 
Kurulu’nun onayı ile aşağıdaki Tüzüğü yapar. 
  
 
1. Bu Tüzük, Lefkoşa Türk Belediyesi Tasarrufunda Köpek Bulundurma ve  

Besleme Koşullarını Düzenleyen Tüzük olarak isimlendirilir. 
 

 Kısa İsim. 

 
2. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe; 

"Belediye", Lefkoşa Türk Belediyesini; 
"Belediye Meclisi", Lefkoşa Türk Belediye Meclisini; 
“Daire”, Veteriner Dairesini; 
“Yasa”, değiştirilmiş halindeki  Belediyeler Yasası’nı ve değiştirilmiş 
halindeki Fasıl 52 Köpekler Yasası’nı; 
“Sağlık Belgesi”, Veteriner Dairesi tarafından verilen  Sağlık Muayene 
Belgesini; 
“Başıboş Köpek”, Köpek ruhsatında belirtilen ve sahibinin de bulunduğu 
adreste tutulmayan ve/veya Belediyenin tesbit ettiği bir işaretle 
işaretlenmeyen, sahipsiz, denetimsiz, başıboş dolaşan veya boyunbağı 
bulunmasına rağmen herhangi bir şahıs tarafından denetim altında 
tutulmayan köpeği; 
“Köpek Sahibi”, en az 18 yaşında olan ve Belediyenin kayıt defterinde 
kaydı bulunan köpek bulundurma ruhsatına sahip ve köpeği kendi 
muhafazasında bulunduran herhangi bir kişiyi;  
“Köpek”, 3 aylıktan büyük her cins köpeği; 
 anlatır. 

 Tanım. 

 
3. (a) Belediye her yıl uygun gördüğü tarih ve zamanda bildiri ve 

duyurularla ekinokok muayene zamanını belirler ve bu muayeneleri 
Veteriner Dairesi ile müştereken yapar. 

 
(b) Belediye bu muayeneleri yaptıran ve Tüzüğün 7’inci maddesinde 

belirtilen hususlar dışında kalan her vatandaşa köpek ruhsatı verir. 
 
(c) Belediye başıboş dolaşan herhangi bir köpeği yakalayarak uygun 

gördüğü veya işbirliği içinde bulunduğu özel ve/veya tüzel 
barınaklarda muhafaza altına alır.  Ancak köpeğin yakalanmasından 
48 saat geçmeden köpeğin elden çıkarılması yoluna gidilmez. 

 
(d) Belediye görevlisi güneşin doğuşu ile batışı arasındaki süre içinde 

köpeğin bulundurulduğu yere girip denetleme yetkisine sahiptir.   
 

 Yetki ve 
Görevler. 
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4. Belediyeler Yasası’nın 86.’ıncı maddesine göre; herhangi bir kimse 

Belediyeden izin almaksızın köpek besleyemez ve/veya tasarrufunda 
bulunduramaz.  

 Köpek 
Bulundurma 
Ruhsatı. 

 
5. (a) Kamu yararında kullanılan eğitimli köpeklerin sahibi bulunan tüzel 

kişiler ve  hayatını bir köpek yardımı ile sürdürecek olan fiziksel 
engelliler, amalar, sahibi bulundukları köpeğin her türlü sağlık 
muayenesini yaptırmak koşulu ile ruhsat harcından muaf tutulurlar. 

 
(b) Ruhsatlı köpeği satın alanlar veya devralanlar ruhsatın geçerli olduğu 

yıl için ruhsat harcından muaftırlar. 

 Ruhsat 
Harcı  
Muaf iyeti. 

 
6. Yukarıdaki 3.’üncü maddede belirtildiği şekilde köpek beslemek isteyen 

kişiler sağlık belgesini ve Belediye tarafından istenecek olan diğer bilgi 
ve belgeleri sunmakla yükümlüdürler. 

 Sunulması 
Gereken 
Bilgi ve 
Belgeler. 

 
7. Belediye aşağıda belirtilen durumlarda ruhsat verilmesini reddeder: 

 
(a) Herhangi bir köpek cinsinin K.K.T.C.’ye ithal edilmesi, üretilmesi 

veya beslenmesinin hayvancılık işleri ile ilgili Bakanlık tarafından 
yasaklanmış olması. 

 
(b) Köpek sahibinin “Fasıl 47 Hayvanlara Zulüm Hayvanlara Zulüm 

Yapılmasını Önleyen Yasa” ile ilgili yasalara aykırı suçtan mahkûm 
olması. 

 
(c) Köpeğini kaybedenlere, terkedenlere veya köpeğinin ölümünü 

bildirmeyenlere 3 yıl süre ile köpek ruhsatı verilmez; ancak 
köpeğinin kaybolduğunu polis raporu ile belgeleyenler, öldüğünü ise 
Belediyeye yazılı olarak bildirenler bu kuralın dışında tutulurlar. 

 
(d) Fasıl 52 Köpekler Yasası’nın 5’inci maddesinde belirtilen hususlara 

riayet edilmemesi. 

 Ruhsat 
Verilmesinin 
Reddi.  

 
8. Belediye aşağıda belirtilen durumlarda verilmiş olan ruhsatı iptal edebilir 

ve köpeğe el koyabilir:  
 
(a) Köpek beslenmesi ile ilgili kurallara uyulmaması. 
 
(b) Yıllık ekinokok muayenelerinin yapılıp sağlık belgesinin 

sunulmaması veya yetkili memurun talep etmesi halinde köpek 
ve/veya köpeklerin ruhsat ve belgelerinin ibraz edilmemesi. 

 
(c) Belediye tarafından yapılan yazılı ve sözlü uyarılara uyulmaması. 
 
(d) Köpek sahibinin aleyhinde köpeği ile ilgili  yasal işlem başlatılmış 

olması. 
 
(e) Besleyip bakımını yapmakta olduğu köpeğini; aç bırakmak, barınma 

koşullarının uygunsuzluğu, kötü muamele, ve benzeri nedenlerle 
işkence yapılması. 

 Ruhsatın 
İptali Ve 
Köpeğe El 
Koyma. 
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 (f) Muhafazasında bulunan köpeği başıboş bırakmak suretiyle kamu 

düzeninin bozulmasına sebebiyet verilmesi. 
 
(g) Köpeğinin kaybolduğunun polis raporu ile belgelenememesi. 
 
(h) Belediye tarafından tayin edilen nişanın takılmaması. 

  

 
9. (a) Köpek sahibi Belediyenin ilân edip duyurduğu tarihlerde köpeğinin 

ve/veya köpeklerinin muayenelerini yaptırıp ruhsatını çıkarmakla 
yükümlüdür.  

 
(b) Muhafazasında köpek bulunduranlar Belediye görevlisinin talebi 

halinde köpeğin sağlık belgesini ve ruhsatını ibraz etmekle 
yükümlüdür. 

 
(c) Muhafazasında köpek bulunduranlar dişi köpeklerinin doğum 

yapması halinde yavruların sayısını, kimlere dağıtıldığını, kişilerin 
isimlerini varsa adreslerini ve verildiği tarihi 7  gün içinde 
Belediyeye yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.  

 
(d) Muhafazasında köpek bulunduranlar, Belediyenin; hayvanların 

muhafazasına ilişkin olarak hazırladığı, duyurduğu Yasa, Tüzük, 
Emirname, Kural ve Bildirimlere uymakla yükümlüdür. 

 
(e) Köpeğin;  cinsine, ırkına uygun yer ve mekan temin edecek, ayrıca 

barınma şartlarını; toplum sağlığını, köpek ve diğer hayvanların 
sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde düzenlemekle yükümlüdür. 

 
(f) Köpeğinin ölümünü, devrini veya satışını 7 gün içinde Belediyeye  

yazılı  olarak bildirmekle yükümlüdür.     
 
(g) Apartmanların ortak kullanım alanlarında köpek beslemek yasaktır. 
 
(h) Köpek sahibi; ruhsatlı olsa bile köpeğinin başıboş dolaşmasına izin 

vermeyecektir. 
 
(i) Köpek sahibi köpeğinin genel bir yerde herhangi bir şahsı rahatsız 

edecek tarzda hareket etmesine izin vermeyecektir. 

 Köpek 
Sahibinin 
Yükümlü-
lükleri. 

 
10. Belediye, ruhsat verilmiş köpeklerin; besleme koşullarını aşağıdaki 

şekilde belirler: 
 
(a) Herhangi bir kişi Belediye İdaresi’nden izin almaksızın ikâmet alanı 

sınırları dışında herhangi bir yerde köpek besleyemez. 
 
(b) Köpek sahipleri muhafazasında bulundurduğu köpeğin barınma 

koşullarını, bakımını köpeğin cinsine ve ırkına uygun şekilde 
sağlamak zorundadır. 

 
(c) Köpekler; sahibi tarafından kontrol edilebilecek şekilde boynundan 

bağlı olarak dolaştırılacaktır. 

 Köpek 
Besleme 
Koşulları. 
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 (d) Köpek sahipleri beslemekte oldukları köpeklerin civardaki binalarda 
ikâmet etmekte olan kişilerin güvenliğinin riske edilmemesi ve 
havlama, uluma gibi davranışlarla rahatsız edecek şekilde 
davranmasına ve yüksek ses çıkarmasına müsaade etmeyecektir. 

 
(e) Beslenen köpeğin barınağı veya devamlı bulunduğu yer komşu hane 

sınırına 10 ayaktan daha az bir mesafede bulundurulmayacaktır.  
 
(f) Günlük bakım ve temizliği yapılacaktır.  Sağlığa aykırı bir şekilde 

tutulmayacaktır. 
 
(g) Köpeğin günlük bakım ve temizliği yapılırken koku giderici 

dezenfektanlar veya preparadlar kullanılacaktır. 
 
(h) Köpeklerde oluşabilecek bit, pire gibi hastalık ajanı taşıyan haşerelere 

karşı gerekli tedbir alınacaktır. 
 
(i) Belediye hudutları dahilinde bir hanede, çevresinde veya avlusunda 

toplam 2 adetten fazla köpek bulundurulmayacaktır.  Tek bir köpeğin 
8 metre kare, 2 köpeğin 12 metre kareden az alanda beslenmesine izin 
verilmeyecektir.   

 
(j) Köpeğin barınağı;  zemini betonarme ve/veya bulunduğu alanın üçte 

biri oranında kum havuzu şeklinde düzenlenecektir. Foseptiğe bağlı 
su teşkilâtı olacaktır.  Tavanı güneşten korunabilecek şekilde ve hava 
sirkülasyonunun da rahatlıkla sağlanabileceği şekilde düzenlenecektir. 
Çevre kirliliğine sebebiyet verilmeyecektir. 

 
(k) Köpeklerin dolaştırılması sırasında çevre kirliliği oluşturulmasına izin 

verilmeyecektir.  Oyun parklarında ve yeşil alanlarda köpek 
dolaştırılmayacaktır. 

 
(l) Köpeğin gezdirilmesi esnasında köpek sahibi yanında bulunduracağı 

eldiven yardımı ile köpeğinin dışkısını ve/veya çıkartısını bir naylon 
poşet içerisine alarak ortadan kaldıracaktır. 

 
Belediye hudutları dahilinde ticari amaçlı köpek beslenmeyecektir. 

  

 
11. Belediye İdaresi her yıl ruhsatlandırdığı köpeği ve/veya köpekleri 

belirleyebilmek maksadı ile Veteriner Dairesi ile işbirliği yaparak uygun 
göreceği nitelik ve nicelikte nişan tayin eder. 

 Nişan 
Takma. 

 
12. Belediye İdaresi, Esas Yasa’nın dışında kalan ve başıboş dolaşan 

köpekleri Veteriner Dairesi ile istişare ederek tuzak veya tuzaklarla 
ve/veya benzeri diğer ekipmanlarla yakalar.  Bu tür köpeklerin 
yakalanmasının güç olduğu hallerde veya tehlikeli bulunduğu durumlarda 
köpeğin doğrudan itlaf edilerek elden çıkarılmasını sağlar. 

 Tuzakla 
Yakalama 
ve/veya  
İtlaf. 
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13. Bu Tüzük kuralları çerçevesinde itlaf edilen ve/veya Belediye İdaresi 

talimatı ile elden çıkarılan köpekler için hiçbir tazminat ödenmez.  
 Tazminat 

Ödenmemesi. 
 
 
14. Köpek sahibi, ilk suç tesbiti halinde; bir defaya mahsus olmak üzere, 

aşağıdaki hallerin birinde ilgili Yasalarda öngörülen en yüksek cezayı 
öder ve gerekli tedbirleri alırsa yasal işleme gönderilmekten muaf tutulur.  
 

(a) Ruhsatsız köpek beslemek. 
                                                       
(b) Belediyenin izin vermediği bir yerde köpek bulundurmak.                            
 

(c) Köpeğin başıboş dolaşmaması için gerekli tedbiri almamak.                   
 

(d) Köpeğinin kirlettiği çevreyi hemen temizlememek.                 
 

(e) Köpeğinin muhafazasından kaynaklanan rahatsızlığı önleyici tedbiri 
almamak. 

 
(f)  Köpeğinin genel sağlık muayenesini yaptırmamak.             
 

(g)  Köpeğini  veya köpek  yavrularını terketmek.                      
 

(h) Çiftleşme dönemindeki köpeğini kontrolsuz bırakmak.           
 

(i) Köpeğinin doğurduğunu 7 gün içinde bildirmemek.                
 

(j) Köpeğini kaybettiğini 7 gün içinde bildirmemek.                     
 

(k) Köpeğinin öldüğünü 7 gün  içinde bildirmemek.                     
 

(l) Yetkili kişinin görevini engellemek.    
                                      

(m)Yukarıda belirtilen suçlardan dolayı para cezasına çarptırılan köpek 
sahibinin, ayni suçu tekrar etmesi halinde ruhsatı ve/veya ruhsat 
işlemleri iptal edilerek köpeğe el konulması işlemleri başlatılır. 

 Suç ve 
Cezalar. 

 

 

15. Bu Tüzük, Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten başlıyarak yürürlüğe 
girer. 

 Yürürlüğe 
Giriş. 

 
 
 
 
 
 
MÇ/HCK. 


