KÖPEK KAYIT TÜZÜĞÜ
(7.1.2014 – R.G.5 – EK III – A.E.10 Sayılı Tüzük)
HAYVANLARIN VE İŞLETMELERİN TANIMLANMASI VE KAYDI YASASI
(7/2008 Sayılı Yasa)
Madde 5(1) Altında Yapılan Tüzük

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Hayvanların ve İşletmelerin
Tanımlanması ve Kaydı Yasası’nın 5’inci maddesinin (1)’inci fıkrasının kendisine verdiği
yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar:
BİRİNCİ KISIM
Genel Kurallar

Kısa İsim

1.Bu Tüzük, Köpek Kayıt Tüzüğü olarak isimlendirilir.

Tefsir

2.Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe;
“Bakıcı”, pet hayvan ticareti yapan yerler ve üretim tesisi sahipleri
dahil köpeğe sahip olan, bakan ve köpekten sorumlu olan kişiyi anlatır.
“Barınak”, başıboş hayvanların barındırıldığı beslendiği ve ihtiyaçları
için gerekli ortamın sağlandığı tesisi anlatır.
“Bölge Veteriner Dairesi”, İlçeler ve bölgelerde bulunan, Daire’ye
bağlı şubeleri anlatır.
“Daire”, Veteriner işleriyle görevli Daireyi anlatır.
“Denetçi”, bu Tüzük’te belirtilen denetimleri yapmak üzere Daire
tarafından görevlendirilen, veteriner teknisyenlerinin yardımcı olduğu
veteriner hekimleri anlatır.
“Mikroçip”, enjeksiyon yoluyla deri altına yerleştirilen, elektronik
tanımlama sistemini anlatır.
“Veteriner Hekim”, Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliğine üye olan
Veteriner Hekimleri anlatır.”

Amaç

3.Bu Tüzüğün amacı, sahiplerinin belirlenebileceği şekilde köpeklerin
kayıt altına alınması, bu kayıtların ulusal bilgisayarlı bir veri tabanına
kayıt edilmesi, başıboş köpek sayısının azaltılması, tehlikeli olarak
kabul edilen köpeklerin belirlenmesi ve köpeklerin sağlık durumlarına
ilişkin bilgilerin veri tabanında yer almasının sağlanmasıdır.
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Kapsam

4. Bu Tüzük,
(1)(A)Köpek tanımlama yöntemlerine, ekipmanına ve teknik
özelliklerine;
(B)Köpeğin bakıcısıyla birlikte ulusal bilgisayarlı veri tabanına
kaydının yapılmasına;
(C)Köpeğin yeni bir bakıcıya devredilmesine;
(Ç)Bakıcı adresinin değişikliği, köpeğin ölümü veya kalıcı olarak
kaybolması durumlarına;
(D)Köpeklerin, yurt dışından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne
getirilmesine;
(E)Köpek ve bakıcılarına ilişkin bilgi ve verilerin
güncellenebildiği ulusal bilgisayarlı veri tabanının kurulmasına ve
işletilmesine;
(F)Köpeklerin sağlık durumuna ilişkin bilgilerin veri tabanına
kaydedilmesine ilişkin kuralları; ve
(8)Bu Tüzük kurallarının uygulanmasına ilişkin denetimleri
kapsar.
İKİNCİ KISIM
Köpeklerin Tanımlanması ve Kayıt Altına Alınması

Dairenin
Sorumlulukları

5.Daire, köpeklerin tanımlanması ve kayıt altına alınmasına ilişkin
olarak aşağıdaki konulardan sorumludur:
(1)Bu Tüzüğün 11’inci maddesi kuralları uyarınca ulusal bilgisayarlı
veri tabanının kurulması ve yönetilmesi.
(2)Bu Tüzüğe bağlı EK 1,2,3,4 ve 5’te gösterilen şekilde;
(A)Köpek kayıt formunun;
(B)Devir formunun;
(C)Bakıcı adresinin değişmesi, köpeğin ölümü veya kalıcı olarak
kaybolması durumunda Bildirim formunun;
(Ç)Yurt dışından gelen köpekler için Kayıt formunun; ve
(D)Köpek kimlik belgesi örneklerinin
oluşturulması.
(3)Bakıcı ve Veteriner Hekimlerin yerine getirmekle sorumlu
oldukları aşağıdaki konulara ilişkin talimatların geliştirilmesi ve
dağıtılması:
(A)Köpek kayıt formu;
(B)Devir formu;
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(C)Bakıcı adresinin değişmesi, köpeğin ölümü veya kalıcı olarak
kaybolması durumunda Bildirim formu;
(Ç)Yurt dışından gelen köpekler için Kayıt formu;
(D)Kullanılacak olan mikroçipin özellikleri;
(E)Köpek kimlik belgesi;
(F)Veteriner Hekimlerin görevi;
(G)Köpek kimliklendirme yöntemi;
(Ğ)Veri tabanının geliştirilmesi ve işleyişi; ve
(H)Bu Tüzük kurallarının uygulanmasına ilişkin denetim.
(4)Bu Tüzük amaçları bakımından, Bölge Veteriner Dairelerinin
gözetim ve denetiminin yapılması.
Bölge Veteriner
Dairelerinin

6.Köpeklerin tanımlanması ve kayıt altına alınmasına ilişkin olarak,
Bölge Veteriner Daireleri aşağıdaki konulardan sorumludur:
(1)Köpek kayıt formunun Veteriner Hekimlere teslim edilmesi ve
doldurulan formların ulusal veri tabanına kayıt edilmesi,
(2)Kendi görev, yetki ve sorumluluk alanları içerisinde, köpeklerin
tanımlanmasında kullanılacak olan mikroçip uygunluğunun
denetimi, ve
(3)Köpeklerin tanımlanması ve kayıt altına alınmasına ve veteriner
uygulamalarına ilişkin denetimlerin gerçekleştirilmesi.

Bakıcıların
Yükümlülükleri

7.

(1)

(2)
(3)

(4)

7/2008

(5)

Bakıcı, yeni doğan köpeğin, doğumundan itibaren en geç
yedi hafta içerisinde, ve her halükarda bakıcı değişmeden
önce, tanımlanmasını ve bu Tüzüğün 11’inci maddesinin
(1)’inci fıkrasında belirtildiği gibi ulusal bilgisayarlı veri
tabanında kayıt edilmesini sağlar.
Bakıcı, bu Tüzüğe bağlı EK 1’de gösterilen, Köpek Kayıt
Formunu doldurarak köpeğin kaydını yaptırır.
Bakıcı, köpeğin tanımlanmasından sonraki yedi gün
içerisinde doldurulmuş olan Köpek Kayıt Formunu bağlı
bulunduğu Bölge Veteriner Dairesi’ne teslim eder. Bölge
Veteriner Dairesi, Köpek Kayıt Formunda (EK1) belirtilen
bilgilerin, ulusal bilgisayarlı veri tabanına kaydedilmesini
sağlar.
Bakıcı, adresinin değişmesi, köpeğin ölümü veya köpeğin
kalıcı olarak kaybolması durumunda, Bildirim Formunu (EK
3) doldurur ve bu formu en geç yedi gün içerisinde Bölge
Veteriner Dairesi’ne iletir.
Bakıcı, kayıt ve denetimler için, Hayvanların ve İşletmelerin
Tanımlanması ve Kaydı Yasası’nda belirlenen ücretleri
ödemek zorundadır.
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Köpek
Bakıcısının
Değişmesi

8.

(1)Köpek, bir bakıcıdan başka bir bakıcıya devredilirken, yeni
bakıcı, bu Tüzüğe bağlı EK 2’de gösterilen Devir Formunu
doldurur ve imzalar.
(2)Devir Formu, köpeğin devrinden sonraki yedi gün içerisinde
yeni bakıcı tarafından Bölge Veteriner Dairesi’ne teslim edilir.

Yurt Dışından
Getirilen
Köpeklerin
Tanımlanması
ve Kaydı

9.(1)Bakıcılar, yurt dışından getirilen ve üç aydan fazla Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti’nde kalacak olan köpeklerini, bu Tüzük kurallarına
uygun olarak Daire’ye kayıt ettirmek zorundadır.
(2)Daire yetkilisi, yurt dışından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne
getirilen köpeği sahibine teslim etmeden önce, bu Tüzüğe bağlı EK
4’de gösterilen Yurt Dışından Gelen Köpekler İçin Kayıt Formunu (EK
4) iki kopya halinde hazırlar ve bir nüshasını köpekle birlikte bakıcıya
verir. Formun ikinci nüshası, Dairesi yetkilisi tarafından Daire’ye
teslim edilir.
(3)Bakıcılar;
(A)Yurt dışından getirilen ve üç aydan fazla Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nde kalacak olan köpeklerin tanımlanması ve kayıt
edilmesini sağlamak için, köpeğin ülkeye giriş tarihinden itibaren
yedi gün içinde, Yurt Dışından Gelen Köpekler İçin Kayıt Formu ile
birlikte bağlı bulundukları Bölge Veteriner Dairesi’ne müracaat
etmek zorundadırlar.
(B)Yurt dışından getirilen ve üç aydan daha az bir sürede Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni terk edecek olan köpekler için Yurt
Dışından Gelen Köpekler İçin Kayıt Formunu yanlarında muhafaza
etmek zorundadırlar.
(4)Üç aydan fazla kalmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne
getirilen ve sadece vücut derisi üzerine iğne vb. sivri bir araçla
çizilmek ve içine renk veren maddeler konulmak yoluyla yapılan
tanımlama (dövme) veya bu Tüzüğün 12’nci maddesinin (4)’üncü
fıkrasında belirtilen teknik özellikleri taşımayan bir elektronik
tanımlama cihazı ile tanımlanmış köpeklere, bakıcı tarafından bu
Tüzükte yer alan kurallara uygun olarak bir mikroçip taktırılır ve söz
konusu köpek bilgisayar veri tabanına, dövme tanımlama numarası ve
eski mikroçip numarasının da görülebileceği şekilde kayıt edilir.

Barınaklarda
Bulunan
Köpekler

10.Barınaklarda bulunan köpekler, barınağa geliş tarihinden itibaren iki
ay geçmemek koşulu ile tanımlanmadan ve kayıt edilmeden barınakta
tutulabilir. Bu köpekler, her halükarda, barınaktan ayrılmadan önce
ve/veya iki ayı geçtikten sonra tanımlanarak kayıt ettirilmelidir.

Ulusal
Bilgisayarlı
Veri Tabanı

11.(1)Aşağıdaki (3)’üncü fıkra kuralları doğrultusunda Daire
tarafından, bu Tüzük kuralları gereğince kaydedilmesi gerekli tüm
bilgilerin tutulacağı işlevsel bir ulusal bilgisayarlı veri tabanı kurulur.
(2)Yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilen veri tabanının, ilgili kurum ve
kuruluşların bilgi alışverişine elverişli olması gerekir.
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(3)(A)Ulusal bilgisayarlı veri tabanının bu Tüzüğün 7’nci maddesinin
(2)’nci fıkrasında, 8’inci maddesinin (1)’inci fıkrasında ve 9’uncu
maddesinin (2)’nci fıkrasında belirtilen bilgileri içermesi gerekir.
8/2013

(B)Ulusal bilgisayarlı veri tabanında Hayvan Refahı Yasasının
14’üncü maddesinin (3)’üncü fıkrasına göre ilan edilen tehlikeli
hayvanlar listesinde belirtilen köpek ırklarının tehlikeli olduğu da
belirtilmelidir.
(4)Daire tarafından belirlenen kurallara uygun olması koşulu ile
köpeklerin sağlık durumlarına ilişkin ek bilgiler, ulusal bilgisayarlı veri
tabanına konabilir.
(5)Köpeğin tanımlanması ve ulusal bilgisayarlı veri tabanına kaydının
yapılmasından sonra, bakıcıya bu Tüzüğe bağlı EK 5’te gösterilen bir
Köpek Kimlik Belgesi verilir. Bu belge, Daire tarafından verilen
talimata göre hazırlanır.
(6)Bu Tüzük kapsamında, Daire yetkilisinin ulusal bilgisayarlı veri
tabanı kapsamında bulunan bilgiyi güncelleme, kaydetme ve bilgiye
ulaşma yetkisi vardır.
(7)Yukarıdaki (3)’üncü ve (4)’üncü fıkralarda belirtilen bilgiler, köpek
yaşadığı sürece sürekli olarak öldükten veya ülkeyi kesin olarak terk
ettikten sonra ise en az bir yıl ulusal bilgisayarlı veri tabanında tutulur.

Mikroçip İle
Tanımlama
ve Teknik
Özellikleri

12. (1)Köpekler, özgün bir tanımlama numarası bulunan mikroçip
yerleştirilerek tanımlanır.
(2)Mikroçipin tekrar kullanılması yasaktır.
(3)Hiçbir tanımlama aracı, Dairenin izni olmadan çıkartılamaz
veya değiştirilemez.
Ancak, çalışmayan veya yerleştirildiği yerde bulunamayan
bir mikroçip yerine, Dairenin izni ile bu Tüzüğün 13’üncü
maddesi kurallarına uygun olarak yeni bir mikroçip takılır.
Bakıcı, bu durumu en geç yedi gün içerisinde Bölge Veteriner
Dairesi’ne bildirmekle yükümlüdür.
(4)Yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilen mikroçipin aşağıdaki
teknik özelliklere sahip olması gerekir:
(A)Sadece okunabilen, pasif, ISO 11784 ve 11785
standartlarına uygun, HDX veya FDX-B teknolojisinde
olmalıdır;
(B)ISO 11785 standardına uygun, HDX ve FDXB vericilerini
okuyabilen okuma cihazları ile okunabilir olmalıdır.
(5)Daire, tanımlamada kullanılacak olan mikroçiplerin teknik
özelliklerine ilişkin ilave gereklilikler belirleyebilir.
(6)Daire, kullanılacak olan mikroçiplerin teknik özellikleri ile
mikroçip numaralarının tek olmasına ilişkin kuralları belirler.
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Veteriner
Hekim
Tarafından
Mikroçiplerin
Yerleştirilmesi

13. (1)Veteriner Hekim, bu Tüzüğün 12’nci maddenin (1)’inci
fıkrasında belirtildiği gibi mikroçipi yerleştirir.
(2)Mikroçipi yerleştirecek olan Veteriner Hekim, Bu Tüzüğe
bağlı EK 1’de gösterilen Köpek Kayıt Formunu Bölge Veteriner
Dairesi’nden talep eder ve doldurulması için formu köpeğin
bakıcısına verir.
(3)Veteriner Hekim, aşağıda belirtilen hususların kaydını tutar:
(A) Bakıcının adı, soyadı, kimlik kartı numarası ve
adresi;
(B) Mikroçip numarası;
(C) Mikroçipin yerleştirilme tarihi;
(Ç) Bu Tüzüğe bağlı EK 1’in seri numarası.
(4)

Veteriner Hekim yeterli ekipmana sahip ise, bu Tüzüğün
7’nci maddesinin (2)’nci fıkrası ile 11’inci maddesinin
(4)’üncü fıkrasında belirtilen bilgiyi, Müdürlüğün onayı ve
belirleyeceği talimatlara uygun olarak ulusal bilgisayarlı
veri tabanına aktarır.

(5)

Veteriner Hekim, Dairenin talep etmesi durumunda,
yukarıdaki (3)’üncü fıkrada belirtilen hususların kaydını
bağlı bulunduğu Bölge Veteriner Dairesi’ne teslim eder.

(6)Daire, mikroçipin köpeğin vücudunun hangi bölgesine
yerleştirileceğine karar verir.
Tanımlanmayan
ve
Kaydedilmeyen
Köpekler

14.Bu Tüzük kuralları doğrultusunda tanımlanmayan ve kayıt
edilmeyen hiçbir köpek barındırılamaz, alınıp satılamaz, hediye olarak
verilemez veya herhangi bir şekilde başka bir bakıcıya devredilemez.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Çeşitli Kurallar
Belediyelerle
İlişkiler

15.Belediyelerin, bilgisayar veri tabanında olan bilgilere erişim
talepleri, köpeğin yaşı, cinsiyeti, ırkı, barındırıldığı adresi ve sahibi
bilgilere erişilebilecek şekilde Daire tarafından düzenlenir.

Denetimler

16.Bu Tüzük kurallarının uygulanmasına ilişkin denetimler, Daire ve
Bölge Veteriner Daireleri Denetçileri tarafından gerçekleştirilir.
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DÖRDÜNCÜ KISIM
Geçici ve Son Kurallar
Geçici Madde

1.Bakıcılar, bu Tüzüğün 11’inci maddesinin (1)’inci fıkrasında
belirtildiği üzere, mevcut köpeklerinin, bu Tüzük yürürlüğe girdiği
tarihten başlayarak altı ay içinde tanımlanarak, ulusal bilgisayarlı veri
tabanına kayıt edilmesini sağlar.

Yürütme
Yetkisi

17.Bu Tüzük, Veteriner işleriyle görevli Daire’nin bağlı olduğu
Bakanlık tarafından yürütülür.

Yürürlüğe Giriş

18.Bu Tüzük, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak
yürürlüğe girer.

EK I
Köpek Kayıt Formu/Registration Form of Dogs
Seri Numarası
Mikroçip Numarası/Microchip number:……………………………
Köpeğin/Dog
-Adı/Name:……………………………………......................................
-Doğum tarihi/Date of birth:………………………………………………………………….
-Irkı/Breed:………………………………………………………………….…
-Cinsiyeti/Sex:…………………………………………………………………………
-Rengi/Colour:…………………………………………………………………....
Veteriner Hekim/Veterinarian
-Adı ve adresi/Name and address:…...............…….
-Mikroçip yerleştirme tarihi/Date of microchipping:………………………………………….
-İmza/Signature:……………………………………….….
Bakıcının/Keeper
Adı ve soyadı/Name and surname:…………………………………………………………...
Adresi/Address:………………………Tel:………………….e-mail:
………………………
Kimlik kartı numarası/ID card no:
……………………………………………………….............
Tarih/Date:………………………………….İmza/Signature:
……………………….
Doldurulan form, köpeğe mikroçip yerleştirilmesinin ardından 7 gün içerisinde, en yakın
Bölge Veteriner Dairesi’ne teslim edilir.
The completed form shall be submitted to the District Veterinary Office of the district where
the keeper lives, within a period of 7 days following the date of the microchipping of the
dog.
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EK 2
Devir Formu/Transfer form
Mikroçip numarası/Microchip number:………………………………….....
Devir tarihi/Date of transfer:………………………………………………………...
Devreden bakıcının/Previous keeper
Adı ve soyadı/Name and surname:………………………………………………………
Adresi/Address:…………………………………………………………………….
Kimlik kartı numarası/ID card no:……………………………………………………
Tarih/Date:…………………………………………………...........
Devralan bakıcının/New keeper
Adı ve soyadı/Name and surname:………………………………...........................…….
Adresi/Address:……………………………….Tel:…………………..e-mail:……
Kimlik kartı numarası/ID card no:………………………………………………
Tarih/Date:…………………………İmza/Signature:………………………………….
Bu form önceki ve yeni bakıcı tarafından doldurulacaktır.
Yeni bakıcı, doldurulan Devir Formunu, köpeğin devrini takiben 7 gün içerisinde, en yakın
Bölge Veteriner Dairesine teslim eder.
This form shall be completed by the new keeper.
The new keeper shall submit the completed Transfer form to the District Veterinary Office
of the district where the keeper lives, within a period of 7 days following the transfer of the
dog.
EK 3
Bakıcı adresinin değişmesi, köpeğin ölmesi veya kalıcı olarak kaybolması durumunda
doldurulacak olan bildirim formu/
Notification form in case of change of address of the keeper, death, or permanent
disappearance of a dog

Adres Değişikliği
(Changing
address)

Ölüm
(Death)

Kaybolma
(Disappearance)

Mikroçip numarası/Microchip number:…………...…..
Bakıcının/Keeper
Adı ve soyadı/Name and surname:……………............……………………….............
Adresi/Address:………………………………………………………..................
Kimlik kartı numarası/ID card no:
………………………………………………….
Yeni adresi/New address:…………………………………………………….............
Köpeğin ölüm tarihi veyaa kalıcı olarak kaybolduğu tarih/Date of death, or permanent
disappearance of dog:……………...….
Tarih/Date:…………………………
İmza/Signature:………………………….....
Bu form bakıcı adresinin değiştiği, köpeğin öldüğü veya köpeğin kalıcı olarak kaybolduğu
durumlarda doldurulur ve 7 gün içinde Bölge Veteriner Dairesi’ne gönderilir.
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This form shall be completed in case of changing address of the keeper, death of the dog, or
permanent disappearance of the dog, and thereafter be forwarded to the District Veterinary
Office of the district where the keeper lives.

EK 4
Yurt Dışından Gelen Köpekler İçin Kayıt Formu
(Registration form for dogs coming from abroad)
(Bu Form, Veteriner Dairesi Yetkilisii Tarafından İki Kopya Olarak Hazırlanacak)
Aşağıda belirtilen Köpek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 3 aydan az/ 3 aydan çok
kalacaktır.
(The dog mentioned below will be staying for less than 3 months / more than 3 months).
Köpeğin/The dog
Mikroçip (Mikroçipi yoksa Dövme) Numarası/ Microchip (or tatoo) number:…………
Adı/Name:…………………………………………………………………...
Doğum tarihi/Date of birth:……………………………………….........…………...
Irkı/Breed:………………………………………...............………………….
Cinsiyeti/Sex:……………...Rengi/Colour:….......……………………………….
Geldiği ülke/Country of origin:…………………………………….....
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Giriş Limanı/Entry Port into Turkish Republic of
Northern Cyprus:……………… Giriş Tarihi Date of Entry:…….
Bakıcının/Keeper
Adı ve soyadı/Name and surname:………………………………………
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Adresi/Address in Turkish Republic of Northern
Cyprus:……………………………………….
Tel:...................................................................e.mail:................................
Kimlik kartı veya Pasaport numarası/Identity Card Number/Passport number:………
Tarih/Date:…………………………….İmza/Signature:…………...……
Köpeğin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Girişini Onaylayan Veteriner Dairesi
Yetkilisinin
(Authorised person of the Veterinary Department approving dogs entry into Turkish
Republic of Northern Cyprus.)
Adı-Soyadı/Name and Surname:……………………………
İmza/Signature:………………………. Tarih ve Mühür/Date and stamp:………………
Bu Kısım, Bu Tüzük kurallarına uygun mikroçipi olamayan ve Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nde üç aydan fazla kalacak olan köpekler için Veteriner Hekim tarafından
doldurulacak.
This part is to be filled in by a veterinarian for dogs with no (readable) microchip and
that intend to stay longer than 3 months
Takılan Mikroçip Numarası/Inserted microchip number:………………………………
Mikroçipin Yerleştirilme Tarihi/Date of implantation of microchip:……………………
Mikroçipi takan Veteriner Hekimin/Veterinarian implanting the microchip:
Adı-Soyadı/Name and surname:………………………………………………
Adresi/Address:………………………………………..... Tel:............................................
İmza/Signature:…………………………………………………………
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Bu Form:
1. Köpeğin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 3 aydan fazla kalacağı
tasarlanıyorsa, köpeğin ülkeye giriş tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde
bakıcı tarafından en yakın Bölge Veteriner Dairesi’ne teslim edilmelidir.
2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 3 aydan az kalacak köpekler için, köpek
ülkeden ayrılıncaya kadar bakıcı tarafından muhafaza edilecek.
This form:
1. If it is foreseen that the dog will be remaining in the Turkish Republic of
Northern Cyprus for a period longer than 3 months, this completed form
must be submitted to the District Veterinary Office within 7 days from the
date of entry.
2. This form must be kept by the keeper if the dog is foreseen to remain in the
Turkish Republic of Northern Cyprus for a period less than 3 months untill
the day of departure.
EK 5
AMBLEM
Köpek Kimlik Belgesi/Dog Identification Document
Köpeğin/The dog
Adı/Name:………………………………………………
Doğum Tarihi/Date of birth:……………………………………
Irkı/Breed:………………………………………………………..............
Cinsiyeti/Sex:…………………………….............................…………………….
Renk/Colour:…………………………………………………............................
Mikroçip Numarası/Microchip number………………...........……………………….
Bakıcının/Owner
Adı ve soyadı/Name and surname………………………………………………………
Adresi/Address:……………………………………………………………………..
Kimlik kartı numarası/ID card no:……………………………………………………..
Telefon Numarası/Telephone number:……………………………………….....
E-mail Adresi/E-mail address:……………………………….
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